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BLÆJUBÍLAR  geta haft slæm áhrif á eyru, sam-
kvæmt nýrri bandarískri rannsókn. Við mikinn hraða myndast hljóð sem jafnast á við bor og til lengri tíma getur slíkt leitt til skertrar heyrnar.

„Ertu að grínast, ég er sko alls ekkert heilsufrík heldur frekar nammigrís ef eitthvað er,“ segir Signý Gunnarsdóttir hlæjandi, þegar blaðamaður hefur sam-band og segist hafa frétt að hún 
sé mikið gefin fyrir útivist. Hins vegar kemur á daginn að heimild-irnar eru traustar.Signý hefur allt frá barnsaldri haft brennandi áhuga á útiveru og jaðaríþróttum. Til marks umþað eignaðist hú i

fylgdi,“ minnist hún og bætir við að litla dekurrófan hafi ekki linnt látum fyrr en faðir hennar keypti tækið.
Þegar unglingsárin færðust yfir kviknaði svo áhugi fyrir fleiri íþróttum. Fyrst skíðum, 

sem Signý æfði um árabil, og svo snjóbrettum. „Ég lagði skíðunum reyndar eftir að ég fór að renna mér á bretti. En þegar éaði t k

jet ski,“ segir hún og hlær. „Svo deilum við bara sportinu niður eftir árstíðunum. Á veturna renn-um við okkur á skíðunum í Skála-felli ef veður leyfir og Bláfjöllum og svo er jet ski-ið tekið fram á sumrin. Börnin eru reyndar enn of ung fyrir það, kannski þau fái að spreyta sig þegar bílprófiðkemur “

Frelsið er yndislegtSigný Gunnardóttir segist alls ekki vera nógu dugleg að hreyfa sig og ætlar að bæta úr því. Samt ver hún 

stórum hluta ársins í jaðaríþróttir hvers kyns, ýmist á skíðum, snjóbretti eða vatnaketti þegar veður leyfir.

Signý tekur snjóbrettið stundum fram á veturna ef sá gállinn er á henni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bjóðum úrval af döskum ReSound heyrnartækjum

* Heyrnarþjónusta* Heyrnarvernd* Heyrnarmælingar* Heyrnartæki* Ráðgjöf

Hjá Heyrn er veitt alhliða þjónusta til að bæta 
úr heyrnarskerðingu undir faglegri ábyrgð 

Ellisifjar K. Björnsdóttur, heyrnarfræðings. 

Ellisif  K . Björnsdóttir heyrnarfræðingur

Myndakökur og marsipanmyndir
fyrir öll tækifæri

S. 578 5588 og 661 5588

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Frábæru aðhalds haldararnir sem læknar mæla með fyrir bak og herðar. 
Verð 6.990,-

VEÐRIÐ Í DAG

AUÐUNN BLÖNDAL

Missti af aðalhasarn-
um í leik Argentínu
Var farinn áður en sigurmarkið kom

FÓLK 26

Vel orðað
Mörður Árnason 
vill að orðin 
skinka og hnakki 
fái sinn sess í 

orðabókum.
FÓLK 26

Ítrekun
Mugison gefur út 
nýja plötu 
með göml-
um lögum.

FÓLK 20

Björgólfur fær 
gullskó
Markahæstu leik-
menn Pepsi-deildar-
innar munu fá 
hina hefðbundnu 
gull-, silfur- og 
bronsskó frá 
Adidas.

ÍÞRÓTTIR 22

Vertu fyrstur,
opnum kl. 20 
í Lindunum

KVÖLDOPNUN!

Suðvestlægar áttir   Í dag verður 
fremur hægur vindur á landinu, 
víða 3-6 m/s en hvassara á 
Snæfellsnesi. Norðaustantil verður 
nokkuð bjart en skýjaðra í öðrum 
landshlutum og hætta á súld 
vestanlands.
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UPPELDISMÁL „Það er krefjandi 
að finna leið til að koma svona 
viðkvæmu efni til skila á rétt-
an hátt,“ segir Felix Bergsson, 
sem vinnur nú að handriti 
teiknimyndar um kynferðis-
legt ofbeldi sem ætluð er 
grunnskólabörnum. Felix leik-
stýrir einnig myndinni.

Verkefnið gengur undir 
nafninu „Segjum nei, segjum 
frá!“ og er unnið í samstarfi 
ýmissa aðila undir hatti sam-
taka sem heita Réttindi barna. 
Félagasamtökin Blátt áfram, 
sem vinna að eflingu forvarna 
gegn kynferðislegu ofbeldi 
gegn börnum, voru aðalhvat-
inn að verkefninu.

Meðal annarra sem koma 
að því eru Reykjavíkurborg, 
menntamálaráðuneytið, Marg-
miðlunarskólinn og CCP.

 - kg / sjá Allt

Nýstárleg kennsluaðferð:

Teiknimynd 
um kynferðis-
legt ofbeldi

EFNAHAGSMÁL Íslensk stjórnvöld, 
skilanefnd Landsbankans og Nýi 
Landsbankinn hafa skrifað undir 
samkomulag sem tryggir að tæp-
lega níutíu prósent fáist upp í for-
gangskröfur í gamla bankann, 
en kröfur vegna Icesave ber þar 
hæst. Fulltrúar helstu kröfuhafa 
tóku þátt í viðræðunum.

Þetta þýðir að um 75 milljarðar 
falla á íslensku þjóðina auk vaxta; 
samtals gæti upphæðin numið um 
200 milljörðum.

Samkvæmt samkomulaginu 
gefur Nýi Landsbankinn út 
skuldabréf til bankans að upphæð 

260 milljarðar króna til tíu ára. 
Bréfið er gengistryggt og tryggir 
þannig erlenda fjármögnun. Þá 
verða gefin út hlutabréf til gamla 
bankans fyrir 28 milljarða króna, 
um tuttugu prósent heildarhluta-
fjár nýja bankans. Kröfuhafar 
gamla bankans munu þannig 
eignast hlut í þeim nýja.

Lárentsínus Kristjánsson, 
formaður skilanefndar Lands-
bankans, segir niðurstöðuna mjög 
vel viðunandi fyrir skilanefndina 
og skref fram á við. Ásmundur 
Stefánsson, bankastjóri Lands-
bankans, segir ánægjulegt að við-

semjandi hafi kosið að eignast 28 
milljarða hlut í bankanum.

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra segir þetta gríðar-
lega mikilvægan áfanga og eitt af 
lokaskrefunum í endurreisn bank-
anna. „Ég fagna því að menn séu 
að sjá til lands hvað varðar Lands-
bankann. Þetta hafa verið langar 
og snúnar samningaviðræður.“ 
Hann segir það góðar fréttir ef 
nýtt mat á eignasafninu sé ávísun 
á slíkar horfur.

„Ekki spillir fyrir ef ríkið 
sleppur frá þessu með heldur 
minni fjárútlát og bankinn 

verður í traustri stöðu og vel 
fjármagnaður. Ég held að þetta 
sé mjög góð niðurstaða og 
ásættanleg fyrir alla.“

Steingrímur segir viðræður 
við Breta og Hollendinga vegna 
Icesave ganga vel og á jafnvel 
von á að niðurstaða fáist í þeim 
næsta sólarhringinn. „Það eru 
samskipti í gangi og menn eru að 
máta mögulegar lausnir. Við erum 
að bíða núna eftir viðbrögðum frá 
þeim sem við vonumst til að komi 
mögulega á morgun [í dag] eða á 
næstu sólarhringum.“ 

 - kóp

Eignirnar standa undir 90 
prósentum af Icesave-skuld
Um níutíu prósent fást upp í forgangskröfur í Landsbankann. Skuld vegna Icesave gæti orðið um 75 milljarðar 
króna auk vaxta. Kröfuhafar eignast hlut í nýja bankanum. Samkomulag um Icesave gæti náðst í dag.

UMHVERFISMÁL Svandís Svavarsdóttir umhverfisráð-
herra braut stjórnsýslulög þegar hún gaf forsvars-
mönnum Norðuráls ekki kost á því að gæta hags-
muna félagsins þegar hún felldi úrskurð vegna 
Suðvesturlínu, að því er segir í bréfi Norðuráls til 
ráðherra.

Í bréfinu er Svandís hvött til að afturkalla 
úrskurð sinn, og meðal annars vísað í að umhverfis-
ráðuneytið hefði átt að leyfa forsvarsmönnum 
Norður áls að andmæla um leið og kærur Land-
verndar og Náttúruverndarsamtaka Íslands hefðu 

borist ráðuneytinu, enda hagsmunir félagsins 
gríðarlegir.

„Tafirnar sem úrskurðurinn frá 29. september 
kann að valda hafa víðtækar og neikvæðar afleið-
ingar fyrir fjölda aðila,“ segir í bréfi Norðuráls, 
sem ritað er af lögmanni hjá Logos lögmönnum.

Í bréfinu er einnig tíundað að kærur umhverfis-
verndarsamtakanna hafi borist eftir að kæru-
frestur hafi runnið út, og að ráðherra hafi farið 
þrjá mánuði fram yfir frest sem hún hafði til að 
úrskurða um málið. - bj

Norðurál segir ráðherra hafa brotið stjórnsýslulög við úrskurð vegna Suðvesturlínu:

Lögvarðir hagsmunir voru ekki virtir

EFTIRLEIKUR HAMFARA Um hálf milljón manna er á vergangi á Filippseyjum eftir að Marikina-fljótið flæddi yfir bakka sína í höf-
uðborginna Manilla og byggðum norðan við hana. Miklar rigningar fylgdu fellibylnum Ketsana sem gekk yfir landið á laugardag. 
Talið er að um 300 manns hafi látið lífið í aurskriðum. Unnið er að því að koma hjálpargögnum til nauðstaddra en flóðin gera 
hjálparsveitum erfiðara fyrir.  NORDICPHOTOS/AFP
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VIÐSKIPTI „Reykjanesið er sérfyrir-
bæri og engu líkara en að þar gildi 
alls engin lög,“ skrifar Níels Sig-

urður Olgeirs-
son, formaður 
Matvæla- og 
veitingafélags 
Íslands, í blað 
félagsins Mat-
vís.

Níels segir í 
Matvís að sið-
ferði í veit-
ingageiranum 
sé oft á mjög 

lágu plani. Lenska sé hjá sumum 
að skipta um kennitölur og skilja 
eftir skuldir til birgja, leigusala og 
starfsfólks. Sérstaklega telur hann 
ástandið á Reykjanesi slæmt. „Það 
virðist eins og það sé regla hjá 
þeim að vera með mikið af svartri 
starfsemi í veitingabransanum,“ 
segir Níels við Fréttablaðið.

Í Matvís nefnir Níels dæmi 
um veitingamann sem illa gekk 
að koma böndum yfir. „Alla vega 
gekk lögreglunni erfiðlega að færa 
veitingamann í dómsal þegar hann 
mætti ekki þangað af fúsum og 
frjálsum vilja, þó svo þeir [lög-
reglumenn] matist þar daglega,“ 
skrifar Níels í blaðið.

Spurður um mál áðurnefnds 
veitingamanns og lögreglunn-
ar á Suður nesjum segir Níels við 
Fréttablaðið að Matvís hafi lengi 
verið að eltast við veitingamann-
inn vegna vanefnda hans við 
félagsmenn Matvís. Á endanum 
hafi verið beðið um að lögreglan 
sækti hann.

„Það tók held ég eitt og hálft 
ár að koma honum í réttarsalinn. 

Samt var sýslumaðurinn þarna að 
borða hjá honum. Reykjanesið er 
svolítið sérstakt því það virðist 
vera eins og það sé regla hjá þeim 
að vera með mikið af svartri starf-
semi í veitingabransanum,“ segir 
Níels. Ekki náðist tal af sýslu-
manninum í Keflavík til að bera 

undir hann þessa lýsingu Níelsar.
Tveir starfandi veitingastaðir 

í Reykjavík eru nefndir á nafn í 
grein Níelsar sem dæmi um slæmt 
siðferði. „Þessi fyrirtæki skila 
ekki gjöldunum sem þau draga 
af starfsfólkinu heldur skipta 
bara um kennitölur þegar það er 
kominn tími. Þetta er gífurlegur 
kostnaður sem fer úr sameigin-
legum sjóðum til að borga þennan 
þjófnað,“ útskýrir hann.

Formaður Matvís kveðst telja 
afar mikilvægt fyrir samfélagið 
allt að uppræta slíka viðskipta-
hætti, hvort sem er í veitingastarf-
semi eða á öðrum sviðum atvinnu-
lífsins. Setja þurfi lög sem komi í 
veg fyrir að hægt sé að skipta um 
kennitölu til þess eins að losna við 
skuldir. Einnig lög sem fyrirbyggi 
að hægt sé að koma eignum undan 
á meðan mál eru í rannsókn.   

 gar@frettabladid.is

Eins og alls engin lög 
gildi á Reykjanesinu
Formaður Matvís segir nauðsynlegt að bæta siðferði í veitingageiranum. Á 
Reykjanesi sé líkt og alls engin lög gildi. Afar seint hafi gengið að gera fjárnám 
hjá veitingamanni jafnvel þótt sjálfur sýslumaðurinn væri matargestur hans. 

NÍELS S. 
OLGEIRSSON

KEFLAVÍK Á Reykjanesi virðist það vera regla, segir formaður Matvís, að reka veitinga-
staði utan laga og reglna.

STJÓRNSÝSLA Forsetaembættið hefur synjað blaðamanni 
Fréttablaðsins um aðgang að sautján bréfum sem 
Rannsóknarnefnd Alþingis hefur fengið til skoðunar 
og forsetinn skrifaði til erlendra aðila til stuðnings 
íslenskum fjármálafyrirtækjum eða forsvarsmönnum 
þeirra. Embættið vill ekki birta bréfin fyrr en að liðn-
um þeim þrjátíu ára fresti, sem stjórnvöld geta nýtt, 
þegar birting upplýsinga telst vera skaðleg almanna-
hagsmunum eða lögmætum hagsmunum einkaaðila.

Eins og Fréttablaðið sagði frá 5. október er um að 
ræða bréf til ýmissa þjóðhöfðingja og áhrifamanna, 
meðal annars Al Thani, emírs af Katar, Bills Clinton, 
fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, og Hu Jintao, for-
seta Kína. 

Fréttablaðið fékk aðgang að bréfaskiptum forseta-
embættisins og rannsóknarnefndarinnar, og komst 
þannig á snoðir um tilvist bréfanna sautján og ósk-
aði þá eftir aðgangi að þeim. Synjun forsetaemb-
ættisins barst í gær. Þar er vísað til þess almanna-
hagsmunir krefjist þess að aðgangur að bréfunum sé 
takmarkaður því þau hafi að geyma upplýsingar um 
samskipti við önnur ríki og það gæti spillt fyrir góðum 
samskiptum og viðkvæmu trausti við þjóðhöfðingja 
og erlenda ráðamenn ef bréfin eru birt enda hafi ekki 

verið gengið frá gagnkvæmu samkomulagi um birt-
ingu.

Þá er vísað til þess að takmarka megi aðgang að 
gögnum sem varða „fjárhags- og viðskiptahagsmuni 
fyrirtækja og annarra lögaðila nema samþykki þeirra 
liggi fyrir“. 

Fréttablaðið hefur borið synjun forsetaembættisins 
undir úrskurðarnefnd um upplýsingamál.   - pg

Forsetaembættið vill ekki afhenda sautján bréf til þjóðhöfðingja í þágu bankanna:

Vill leynd um bréfin í 30 ár

RANNSÓKN. Páll Hreinsson, formaður rannsókn-

arnefndar Alþingis, skrifaði forseta Íslands 

bréf 11. ágúst síðastliðinn til að óska eftir upp-

lýsingum um og afritum af bréfaskrifum for-

setans í þágu íslenskra fjármálastofnana eða 

fyrirsvarsmanna þeirra á árunum 2000-2008.

Auk þess að spyrja almennt um bréfaskipti 

þessu tengt tiltók Páll fjögur bréf sem hann 

bað forsetann um að afhenda nefndinni ljósrit 

af. Þar var um að ræða bréf til Björgólfs Thors 

Björgólfssonar, dagsett 11. júlí 2002 og þrjú 

bréf til erlendra fyrirmenna; bréf frá árinu 

1998 til Jiang Zemin, fyrrerandi forseta Kína, 

og tvö bréf frá árinu 2005, annars vegar til 

Alexanders krónprins og Katrínar krónprins-

essu í Serbíu og hins vegar til Georgi Parvan-

ov, forseta Búlgaríu.

Í svari forsetaembættisins til Páls Hreins-

sonar frá 27. ágúst er getið um þrettán bréf, 

auk þeirra fjögurra sem rannsóknarnefndin 

óskaði sérstaklega eftir. „Aðeins 

í einu tilviki hefur forseti 

skrifað bréf gagngert til 

stuðnings íslensku fjár-

málafyrirtæki, en það 

er bréf til forseta 

Kasakstans þar sem fjallað er um fyrirhugaða 

starfsemi Creditinfo Group í landinu,“ segir í 

svari Örnólfs Thorssonar forsetaritara. Síðan 

segir Örnólfur að í fáeinum bréfum öðrum sé 

vikið að starfsemi íslenskra banka í tilteknu 

landi en þá sé jafnframt fjallað um ýmis atriði 

önnur sem varða samvinnu Íslands og viðkom-

andi lands. Loks sé „í örfáum bréfum vikið að 

bönkunum í framhjáhlaupi og einu sinni nefnt 

það áhugamál fyrirsvarsmanns eins þeirra 

að fá William Jefferson Clinton, fyrrverandi 

forseta Bandaríkjanna, til að halda ræðu á 

Íslandi.“
Í svari forsetaembættisins til rannsóknar-

nefndar er tekið fram að forsetinn hafi sent 

meira en 200 bréf á árunum 2007-2008 til 

erlendra þjóðarleiðtoga og sendiherra, aðal-

lega til stuðnings framboði Íslands til setu í 

Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. 

Listi yfir bréfin sautján sem forsetaembætt-

ið lét rannsóknarnefndinni í té er birtur hér til 

hliðar. 
Forsetaembættið afhenti á föstudag blaða-

manni afrit af bréfaskiptum embættisins við 

rannsóknarnefndina eftir að hafa áður synjað 

um afhendingu.  
peturg@frettabladid.is
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Rannsóknarnefnd Alþingis hefur fengið eftirfar-

andi sautján bréf afhent frá forsetaembættinu. 

Nefndin óskaði sérstaklega eftir fjórum fyrst-

töldu bréfunum. 

Hin þrettán eru þau sem forsetaembættið sendi 

nefndinni sem svar við bréfi þar sem óskað var 

eftir afritum af bréfum forsetans til erlendra aðila 

vegna erlendrar starfsemi íslenskra fjármála-

stofnana:
■ Til Jiang Zemin forseta Kína, dagsett 14. ágúst 

l998.
■ Til Björgólfs Thors Björgólfssonar, dagsett 11. 

júlí, 2002.

■ Til Alexanders krónprins og Katrínar krónprins-

essu í Serbíu, dagsett 10. janúar 2005.

■ Til Georgi Parvanov, forseta Búlgaríu, dagsett 

29. september 2005.

■ Til Williams Jefferson Clinton, fyrrverandi for-

seta Bandaríkjanna, dagsett, 21.10. 2004.

■ Til Hu Jintao, forseta Kína, dagsett 20.07. 

2005.
■ Til Lisa Murkowski, öldungadeildarþingmanns 

frá Alaska, dagsett 28.11. 2005. 

■ Til Nursultan A. Nazarbayev, forsta Kasakstans, 

dagsett 12.01. 2006.

■ Til Al Gore, fyrrverandi varaforseta Bandaríkj-

anna, dagsett 08.01. 2007.

■ Til Shri Palaniappan Chidambaram, fjármála-

ráðherra Indlands, dagsett 22.06. 2007.

■ Til Hu Jintao, forseta Kína, dagsett 01.08. 2007.

■ Til Wen Jiabao, forsætisráðherra Kína, dagsett 

01.08. 2007.

■ Til Hamad Bin Khalifa Al Thani, emírs af Katan, 

dagsett 04.02. 2008.

■ Til Mani Shankar Ayiar, ráðherra íþrótta- og 

æskulýðsmála á Indlandi, dagsett 18.02. 2008.

■ Til Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, krón-

prins Abu Dhabi, dagsett 23.04. 2008.

■ Til Leon Black, forstjóra Apollo, dagsett 04.05. 

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

dagsett 22.05. 2008.

BRÉFIN SAUTJÁN

anna.  um 
vilja til að leysa Icesave dei

„Það eiga allir það sameiginlega 

áhugamál að reyna að finna lausn 

á þessu. Það er óþægilegt fyrir 

alla að hafa þetta óklárað; okkur, 

Steingrímur m

herra Rússa um lán og sagðist 

eiga von á yfirlýsingu þeirra í 

dag. 
- kóp

hollenskan sta

í gær átti hann fund með breska fjár

málaráðherranum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ólafur skrifaði erlendum 

forsetum bréf um bankana

Rannsóknarnefnd Alþingis óskaði eftir afritum af bréfi forseta Íslands til Björgólfs Thors Björgólfssonar og 

forseta Búlgaríu og Kína. Clinton, Gore, Hu Jintao og Jiang Zemin eru meðal þeirra sem forsetinn skrifaði.

VEÐURSPÁ
Ali ante
HEIMURINN

27°

BRÉFASKIPTI Rannsóknarnefnd 

Alþingis óskaði eftir upplýsing-

um um bréfaskriftir forsetans í 

þágu banka og fjármálastofn-

ana 11. ágúst. Hinn 27. ágúst 

svaraði forsetaembættið 

nefndinni og lét í té 

afrit af 17 bréfum. 

Fréttablaðið hefur 

fengið afrit af bréfa-

skiptum rannsókn-

arnefndarinnar og 

forsetans; bréfin 

sautján sem um 

ræðir hafa hins 

vegar ekki verið 

gerð opinber.

FRÉTTABLAÐIÐ 
5. OKTÓBER Sagt 
var frá bréfaskrift-
um forsetans 
til ýmissa 
þjóðhöfðingja 
og áhrifamanna 
í liðinni viku. 
Embætti 
forseta hefur 
synjað blaðinu 
um aðgang að 
bréfunum.  

MATVÍS
Grein 
formanns-
sins í 
nýjasta 
tölublaði 
samtak-
anna. 

Gunnar, verða þetta eintómir 
fimmaurabrandarar?

„Þetta verða mjög praktískir 
brandarar.“

Gunnar Björn Guðmundsson, leikstjóri 
Áramótaskaupsins í ár, fær lítið fé til að 
grínast með þetta árið.

BANDARÍKIN, AP Bandaríski stjórn-
málafræðingurinn Elinor Ostrom 
varð í gær fyrst kvenna til að hljóta 
Nóbelsverðlaunin í hagfræði. Hún 
hlaut verðlaunin ásamt landa 
sínum, hagfræðingnum Oliver 
Williamson.

Ostrom varð fimmta konan til að 
hljóta Nóbelsverðlaun í ár, en aldrei 
áður hefur svo mörgum konum 
hlotnast þessi heiður.

Ostrom hlaut verðlaunin fyrir 
að koma rannsóknum á efnahags-
stjórnun í kastljós vísindasamfé-
lagsins. Í umsögn um störf hennar 
segir að þau sýni hvernig fólk sem 
nýtir auðlindir á borð við skóga, 
olíu og fiskistofna geti sjálft stýrt 
nýtingunni, í stað ríkisvaldsins eða 

fyrirtækja. Ostrom sagði sér heiður 
sýndan með því að verða fyrsta 
konan til að hljóta verðlaunin í 
hagfræði, og lofaði því jafnframt 
að hún yrði ekki sú síðasta.

Þegar hefur verið tilkynnt að 
Ada Yonath hljóti Nóbelsverðlaunin 
í efnafræði ásamt tveimur öðrum, 
og Herta Müller hljóti bókmennta-
verðlaunin. Þá hljóta Elizabeth 
Blackburn og Carol Greider Nóbels-
verðlaunin í læknisfræði ásamt 
þriðja manni.

Auk friðarverðlauna Nóbels eru 
verðlaun veitt fyrir eðlisfræði, 
efnafræði, læknisfræði, bókmennt-
ir og hagfræði. Algengt er að fleiri 
en ein manneskja deili verðlaunun-
um í hverjum flokki.  - bj

Elinor Ostrom er fyrsta konan til að fá Nóbelsverðlaunin í hagfræði:

Aldrei fleiri konur verðlaunaðar

Í ÁFALLI „Ég er enn að jafna mig,“ sagði 
Elinor Ostrom eftir að hafa fengið þær 
fregnir í gær að hún hlyti Nóbelsverð-
launin í hagfræði. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ERLENT Fundi milli stríðandi 
fylkinga í Palestínu hefur verið 
frestað um óákveðinn tíma. For-
sætisráðherra Egyptalands hafði 
milligöngu í málinu. 

Fundurinn, sem fara átti fram 
25. október næstkomandi, átti að 
stuðla að aukinni samvinnu milli 
Hamas-samtakanna og Mahmoud 
Abbas, forseta Palestínu. Mikil 
ósætti hafa verið á mili Hamas 
og stjórnar Abbas síðan Hamas-
samtökin tóku völdin á Gaza-
svæðinu. Abbas fer aftur á móti 
með völd á Vesturbakkanum. 
Fundurinn átti meðal annars að 
stuðla að uppbyggingu Gaza-
svæðisins.  - sm

Fundi í Palestínu frestað:

Friðarfundur 
fer ekki fram

PAKISTAN, AP 41 lést í sjálfsmorðs-
árás í grennd við Swat-dalinn 
í norðvesturhluta Pakistans. 
Árásin er sú fjórða á innan við 
viku sem talibanar standa fyrir 
en þær beinast að pakistanska 
hernum og eru að sögn talsmanns 
talibana hefnd fyrir Baitullah 
Mehsud, einn leiðtoga talibana 
sem lést í eldflaugaárás CIA í 
ágúst.

Árásin átti sér stað á mark-
aði en hermt var að þrettán 
ára bílstjóri bíls sem var hlað-
inn sprengiefni hefði ekið inn 
í bílalest hersins. 45 særðust í 
árásinni. Asif Ali Zardari, forseti 
Pakistans, sagði árásina engin 
áhrif hafa á þá ætlun stjórnvalda 
að uppræta talibanahreyfinguna. 
 - sbt

Fjórða árás talibana á viku:

Tugir látast í 
sjálfsmorðsárás

HLÚÐ AÐ SJÚKUM Særður maður fluttur 
á spítala í Peshawar í kjölfar sjálfsmorðs-
árásar.  NORDICPHOTO/AFP

LÖGREGLUMÁL Bókari sendiráðs 
Íslands í Vín hefur viðurkennt 
auðgunarbrot í sendiráðinu.

Bókarinn hefur þegar látið af 
störfum, samkvæmt upplýsing-
um frá ráðuneytinu. Málið hefur 
verið kært til lögreglu og er það 
nú til rannsóknar þar. Jafnframt 
mun Ríkisendurskoðun, að beiðni 
utanríkisráðuneytisins, fara 
yfir verkferla ráðuneytisins sem 
tengjast þessu atviki.

Ekki leikur grunur á að aðrir 
starfsmenn tengist málinu, 
samkvæmt upplýsingum frá 
utanríkis ráðuneytinu.

Sendiráð Íslands í Vín:

Bókari játar 
auðgunarbrot

Nauðasamningar SPM
Kallað hefur verið eftir kröfum vegna 
nauðasamninga Sparisjóðs Mýrasýslu. 
Skila þarf þeim inn til umsjónar-
manns samninganna fyrir mánaða-
mót. Fundur með kröfuhöfum verður 
haldinn 20. nóvember í fundarsal 
Hótels Hamars í Borgarnesi.

FJÁRMÁL

UMHVERFISMÁL Stjórn Land-
verndar harmar „linnulausar 
árásir“ frá þeim sem hlynntir 
eru byggingu álvers í Helguvík 
á umhverfisráðherra, og skorar 
á hlutaðeigandi að skýra hvernig 
það þjóni hagsmunum Íslendinga 
að verja nær allri orku á Suður- 
og Suðvesturlandi til einnar verk-
smiðju í þungaiðnaði.

Í yfirlýsingu er bent á að ekki 
hafi verið sýnt fram á hvernig 
afla eigi nægrar orku fyrir 
álverið. Ekki hafi heldur verið 
sýnt fram á hvernig flytja eigi 
orkuna án þess að valda verulegu 
eignatjóni á friðuðum svæðum og 
spilla ásýnd Reykjanessins.   - bj

Yfirlýsing Landverndar:

Harmar linnu-
lausar árásir

Ægir dró grænlenskan bát
Varðskipið Ægir kom grænlenska 
togbátnum Qavak til aðstoðar, en 
báturinn varð vélarvana um 200 
sjómílur suðvestur af Reykjanesi í 
gær. Báturinn var á leið til Danmerkur 
þegar vélin bilaði. Fjórir voru um borð 
í bátnum en engan sakaði.

LANDHELGISGÆSLAN

SPURNING DAGSINS



Það er

VIST
Öryggi og 

hagræðing
í rekstri

Með fyrirtækið í VIST getur þú dregið úr kostnaði um 
leið og þú færð trausta þjónustu sem tryggir öryggi 
gagna og aðgengi að nauðsynlegum upplýsingum. 
Í VIST er heimasvæði fyrirtækisins hýst á netþjónum 
Símans sem eykur samnýtingu skjala og öryggi gagna. 

Með reglulegri afritun og vírusvörnum er öryggi 
tryggt enn frekar. Fyrirtækjapósturinn í VIST veitir 
starfsmönnum aðgang að póstinum hvar sem er, auk 
þess sem hægt er að deila dagbókum, 
tengiliðum og verkefnum.

Veldu hagkvæma og örugga VIST fyrir fyrirtækið þitt. 

Villuboðin heyra sögunni til
– þú heldur bara áfram að vinna

VIST fyrir fyrirtækið þitt
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VIÐSKIPTI Hrein eign lífeyrissjóð-
anna til greiðslu lífeyris nam 
1.738,5 milljörðum króna í ágúst-
lok. Þetta er 5,6 milljarða króna 
aukning á milli mánaða, sem jafn-
gildir 0,3 prósenta hækkun. Heildar-
eign sjóðanna hefur lækkað um um 
4,6 prósent síðustu tólf mánuði, eða 
sem nemur 85 milljörðum króna. 

Bankahrunið snerti líf eyris-
sjóðina lítillega en hrein eign þeirra 
dróst saman um 4,5 prósent frá 
byrjun síðasta árs til loka október 
í fyrra. Þetta er talsvert minna en 
lífeyrissjóðir innan aðildar ríkja 
Efnahags- og framfarastofnunar-
innar (OECD) horfðu upp á á sama 
tímabili þegar tæpur fimmtungur 
eigna þeirra gufaði upp.  

„Lífeyrissjóðirnir eru nú að njóta 
þess að hafa dreift áhættunni,“ 
segir Ingólfur Bender, forstöðu-
maður Greiningar Íslandsbanka. 
Hann bendir á að lífeyrissjóðirnir 
hafi markvisst byggt upp erlent 
eignasafn þegar gengi krónunnar 
var hátt. Gengi hlutabréfa á 
erlendum mörkuðum hefur hækkað 
um tugi prósenta, ekki síst í Banda-
ríkjunum. 

Áhættudreifingin skilaði því 
að íslensku lífeyrissjóðirnir voru 
ekki eins berskjaldaðir gagnvart 
íslensku bönkunum þegar þeir 
hrundu fyrir ári og ætla mætti. 
Fyrir hrunið í septemberlok í 
fyrra námu heildareignir lífeyris-
sjóðanna til greiðslu lífeyris 
rúmum 1.811 milljörðum króna. Í 
lok október stóð upphæðin í 1.620 
milljörðum króna, sem jafngildir 
16,4 prósenta samdrætti.

Sjóðirnir áttu jafnvirði 390,1 
milljarð króna í erlendum hluta-

bréfum og sjóðum í lok ágúst. Það 
er 3,1 milljarði meira en í júlílok. 
Eignir sjóðanna erlendis námu 22 
prósentum af hreinni eign sjóðanna 
samanborið við tvö prósent af sam-
bærilegum innlendum eignum. Líkt 
og sést á mynd með fréttinni hafa 
eignir lífeyrissjóðanna í bönkum 
og sjóðum að sama skapi tútnað út 
eftir bankahrunið í fyrra. 

Ingólfur áréttar að þótt ár sé liðið 
frá hruni bankanna sé raunveruleg 

eignastaða lífeyrissjóðanna óljós 
og taka verði mati á stöðu þeirra 
með fyrirvara. „Þeir eiga enn tals-
vert af skuldabréfum bankanna. 
Eignin hefur verið færð niður að 
einhverju leyti en ýmislegt á þó 
eftir að koma í ljós þar,“ segir hann 
og bætir við að lífeyrissjóðirnir 
standi sömuleiðis í málaferlum 
vegna gjaldeyris skiptasamninga 
við gömlu bankana. 
 jonab@frettabladid.is

Ranghermt var í blaðinu í gær að 
Guðlaugur S. Sverrisson, stjórnar-
formaður Orkuveitu Reykjavíkur (OR), 
hefði einn gagnrýnt orð Svandísar 
Svavarsdóttur umhverfisráðherra 
í yfirlýsingu frá OR á laugardag. 
Undir yfirlýsinguna skrifar jafnframt 
Hjörleifur Kvaran, forstjóri OR.

LEIÐRÉTT

Lífeyrissjóðirnir töp-
uðu 85 milljörðum
Staða lífeyrissjóðanna er góð miðað við erlenda sjóði og eru þeir nú á svipuð-
um slóðum og í mars í fyrra. Tap þeirra kann að vera vanmat. Taka þarf eigna-
stöðunni með fyrirvara, segir forstöðumaður Greiningar Íslandsbanka. 

Nokkuð er um villur í yfirliti Seðlabankans um breytingu á eignastöðu lífeyris-
sjóðanna á milli mánaða. Villurnar smita út frá sér í umfjöllun bankans um 
stöðuna.

Sem dæmi um misfellur gleymdist formerki við aðrar eignir lífeyrissjóð-
anna. Í mánaðarlegu yfirliti Seðlabankans voru þær sagðar jákvæðar um 
rúman 20,1 milljarð króna. Mínusmerki gleymdist, sem gerbreytti stöðunni. 

Í umfjöllun Seðlabankans um stöðu lífeyrissjóðanna segir að hrein eign 
lífeyrissjóðanna hafi numið 1.779 milljörðum króna í lok ágúst og sagt að 
það sé 45,9 milljarða króna hækkun á milli mánaða. Miðað við það hafi hrein 
eign sjóðanna því lækkað um 44,6 milljarða á milli ára. 

Að teknu tilliti til réttra talna nam hrein eign hins vegar 1.738,5 milljörðum, 
sem er 5,6 milljörðum meira en í júlí, og ofmat Seðlabankinn því eignastöðu 
lífeyrissjóðanna um 39 milljarða króna. Eftir því sem næst verður komist er 
gjarnan nokkuð um villur í fyrstu tölum bankans og eru þær leiðréttar eftir á.

SEÐLABANKINN OFMETUR STÖÐUNA

HREIN EIGN LÍFEYRISSJÓÐANNA
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Hrein eign til greiðslu lífeyris

Rangt var farið með nafn þess sem 
hélt á kettinum Bjarti á forsíðu 
blaðsins í gær. Hann heitir Brynjar Þór 
Gunnarsson.

SAMGÖNGUR Stjórn Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga skorar á sam-
gönguyfirvöld að tryggja áfram-
haldandi daglegar siglingar 
Baldurs yfir Breiðafjörð, milli 
Stykkishólms og Brjánslækjar. 

Þar segir að yfirvöld hafi hugs-
að sér að draga úr stuðningi við 
ferjuna þegar framkvæmdum 
á veginum milli Flókalundar og 
Bjarkalundar lyki. Þeim hafi hins 
vegar verið frestað og til standi 
að draga úr vetrarþjónustu. Því 
sé ljóst að Baldur gegni veiga-
miklu hlutverki í samgöngum á 
svæðinu. - kóp

Álykta um Breiðafjarðarferju:

Vilja að Baldur 
sigli daglega

HEILBRIGÐISMÁL Sóttvarnalæknir 
býst við útbreiddum faraldri 
svínaflensu á næstunni. Flýtt 
hefur verið fyrir að bóluefni ber-
ist hingað til lands og er von á 
fyrstu sendingunni síðar í þessari 
viku. Vonir standa til að bólusetn-
ing geti hafist á næstu dögum, að 
sögn Þórarins Guðnasonar, stað-
gengils sóttvarnalæknis. 

Áætlað er að fyrsta bóluefnið 
verði einkum notað til að bólusetja 
heilbrigðisstarfsmenn á höfuð-
borgarsvæðinu og landsbyggðinni. 
Í framhaldi af því verða einstakl-
ingar með undirliggjandi sjúk-
dóma bólusettir, svo og aðrir. 

Þrettán sjúklingar eru nú á 

spítala, annaðhvort með grun um 
eða staðfesta svínaflensu, þar af 
þrír á gjörgæslu, Líklegt er að 
eftir því sem fleiri smitast fjölgi 
þeim sem þurfa á sjúkrahúsvist 
að halda vegna undirliggjandi 
sjúkdóma sem geta gert inflúens-
una alvarlegri en ella. Því er hvatt 
til þess að allir sem haldnir eru 
langvinnum sjúkdómum hafi sam-
band við heilsugæsluna ef þeir 
veikjast með einkenni sem líkj-
ast inflúensu. Sama máli gegnir 
með þungaðar konur. 

Sóttvarnalæknir bendir fólki á 
að gæta fyllsta hreinlætis, hnerra 
eða hósta í bréfklút, þvo hendur 
oft og nota handspritt. - jss

HREINLÆTI Sóttvarnalæknir beinir því til 
fólks að hósta eða hnerra í bréfklút.

Búist við útbreiddum svínaflensufaraldri á næstunni:

Bólusetning á næstu dögum

VEÐURSPÁ
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Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt
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Las Palmas

London
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New York
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Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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VINDASAMT  Í dag 
verður ágætis veð-
ur víðast hvar en í 
fyrramálið verður 
aftur komið rok og 
rigning á sunnan- 
og vestanverðu 
landinu. Norðan- 
og austanlands 
léttir heldur til þeg-
ar líður á daginn. 
Ágætis hiti verður 
á landinu í dag og 
næstu daga.

Soffía
Sveinsdóttir
Veður-
fréttamaður

STJÓRNSÝSLA Almenningi gefst 
kostur á að gefa álit sitt á drögum 
að siðareglum fyrir ráðherra og 
starfsmenn ráðuneyta, sem gerð 
voru opinber í gær. 

Í siðareglunum er unnið út 
frá fjórum grunngildum: óhlut-
drægni, ábyrgð, þjónustu og 
heilindum. Hluti siðareglnanna 
verður fyrir bæði ráðherra og 
starfsmenn ráðuneyta. Til við-
bótar mun hluti þeirra aðeins 
eiga við ráðherra, og annar hluti 
aðeins eiga við starfsmennina.

Í drögunum eru meðal annars 
ákvæði um hagsmunatengsl, 
meðferð verðmæta og hegðun og 
framgöngu ráðherra.  - bj

Semja siðareglur ráðherra:

Vilja álit fólks 
á siðareglunum

SLYS Fimm voru fluttir á slysa-
deild eftir harðan árekstur um 
kvöldmatarleytið í gærkvöldi. 
Slysið varð á gatna mótum 
Bústaðavegar og Háaleitis-
brautar.

Ökumaður með þrjá farþega 
keyrði fólksbíl sinn í hliðina 
á öðrum fólksbíl. Ökumaður 
var einn á ferð í þeim bíl. Ekki 
urðu alvarleg meiðsl á fólki 
en það var sent á slysadeild til 
skoðunar.

Óljóst er hver tildrög slyssins 
voru en þó er talið víst að annar 
hvor ökumaðurinn hafi farið 
yfir á rauðu ljósi. Ekki lá fyrir í 
gærkvöldi hvor þeirra það var. 
 - kóp

Árekstur við Bústaðaveg:

Fimm fluttir á 
slysadeild

HARÐUR ÁREKSTUR Enginn slasaðist 
alvarlega þó að áreksturinn á mótum 
Bústaðavegar og Háaleitisbrautar hafi 
verið harður. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

REYKJANESBÆR Fjölmennur borg-
arafundur sem haldinn var í 
Reykjanesbæ í gærkvöldi skorar 
í ályktun á ríkisstjórnina að taka 
af skarið og tefja ekki atvinnu-
uppbyggingu á svæðinu frekar.

Þess var krafist að ríkisstjórn-
in „standi með Suðurnesjamönn-
um í þeirri miklu atvinnuupp-
byggingu sem nú gæti hafist á 
svæðinu um næstu áramót og 
haft jákvæð áhrif fyrir allt land-
ið“, eins og segir í ályktun.

Þar segir enn fremur að 
stærstu áformunum um atvinnu-
uppbyggingu sé teflt í tvísýnu 
með ákvörðun umhverfisráð-
herra um raforkulagnir.  - bj

Fjölmennur borgarafundur:

Ríkisstjórnin 
tefji ekki frekar

FUNDUR Talsverður fjöldi sótti borgara-
fund sem haldinn var í Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja í gærkvöldi. MYND/VÍKURFRÉTTIR

GENGIÐ 12.10.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

236,1548
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

124,5  125,1

196,78  197,74

183,8  184,82

24,688  24,832

22,041  22,171

17,815  17,919

1,3796  1,3876

197,12  198,3

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Vörulisti á vefnum www.ef.is

KJÖLFESTA Á HEIMILUM  
ÍSLENDINGA Í ÁRATUGI

Uppskrift að heilsurétti?
10.000 kr. af hverri seldri bleikri Kitchenaid 
hrærivél renna til Krabbameinsfélagsins.
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Ertu búinn að krækja þér í 
flensu í haust?
Já 25,1%
Nei  74,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Hreyfir þú þig reglulega?

Segðu þína skoðun á visir.is

HEILBRIGÐISMÁL Útgjöld íslenskra 
heimila vegna heilbrigðismála 
jukust um 29 prósent að raungildi 
milli áranna 1998 og 2006. Þetta 
er niðurstaða Rúnars Vilhjálms-
sonar, prófessors í félagsfræði við 
Háskóla Íslands.

„Verulegur munur er á útgjöld-
um og útgjaldabyrði vegna heil-
brigðisþjónustu eftir hópum,“ 
segir í grein Rúnars í Læknablað-
inu. „Endurskoða þyrfti trygginga-
vernd í heilbrigðiskerfinu og huga 
sérstaklega að öryrkjum, fólki 
utan vinnumarkaðar, lágtekjufólki 
og ungu fólki,“ bætir hann við.

Rúnar byggir niðurstöður sínar 
á tveimur könnunum sem gerðar 
voru á árin 1998 og 2006. Þær voru 
gerðar með því að senda spurn-
ingalista til ákveðins úrtaks af 
fólki. Í Læknablaðinu segir Rúnar 
að kostnaður sé önnur algengasta 
ástæða þess að fullorðnir Íslend-

ingar fresti því 
að leita til lækn-
is jafnvel þótt 
þeir telji þörf á 
aðstoð læknis.

„Það var eink-
um yngra fólk, 
einhleypir og 
fráskildir, og 
tekjulágt fólk 
sem frestaði 
eða felldi niður 
ferð til læknis af 

kostnaðarástæðum,“ segir í grein 
Rúnars.

Af úrtakinu 2006 hafi það heim-
ili sem mest borgaði varið 402 þús-
und krónum í heilbrigðisþjónustu 
en að meðaltali hafi upphæðin 
verið tæpar 106 þúsund krónur.

Ríflegur fjórðungur allra 
útgjalda heimilanna vegna heil-
brigðismála fer í kaup á lyfjum. 
Annar fjórðungur rennur til tann-
lækna. Þá kemur fram hjá Rúnari 
að hvað einstaka þjónustuþætti 
varðar jókst kostnaður á þessum 
tímabili mest vegna sálfræðiþjón-
ustu þar sem aukningin nam 120 
prósentum. Á árinu fóru samtals 
2,5 prósent af útgjöldunum í sál-
fræðinga.

Nýtt sex þúsund króna innlagnar-
gjald á sjúkrahús sem ákveðið var 

um síðustu áramót var afturkallað 
af nýjum heilbrigðisráðherra í 
febrúar. Þetta segir Rúnar sýna 
að ákvarðanir um greiðsluþátt-
töku sjúklinga séu hápólitískar 
en snerti grundvallarmarkmið 
um jafnan aðgang að heilbrigðis-
þjónustu. „Færa má rök fyrir því 
að gjöld sjúklinga í íslenska heil-
brigðiskerfinu séu komin á vara-
samt stig með hliðsjón af mark-
miðinu um jafnt aðgengi,“ segir 
Rúnar í Læknablaðinu.

 gar@frettabladid.is

Heimili borga meira 
í heilbrigðisþjónustu
Útgjöld heimila til heilbrigðismála jukust um 29 prósent að raungildi frá 1998 til 
2006. Þetta segir Rúnar Vilhjálmsson félagsfræðingur í Læknablaðinu. Mest er 
borgað fyrir lyf og tannlækna. Til sálfræðinga fóru 120 prósentum meira en áður.

RÚNAR 
VILHJÁLMSSON

Í LYFJABÚÐ Af 106 þúsund krónum sem íslensk heimili greiddu að meðaltali fyrir 
heilbrigðisþjónustu á árinu 2006 fóru 26,6 prósent til lyfjakaupa. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Tebollur
með rúsínum og með súkkulaðibitum
Íslenskur gæðabakstur

nýt
t

Markmið námskeiðsins er að þjálfa fólk til starfa við
bókhaldsstörf. Námið er byggt upp á kennslu í verslunar-
reikningi (24 st.), bókhaldi (36 st.) og tölvubókhaldi (48
st.). Allar námsgreinar eru kenndar frá grunni. Nemendur
þurfa að vera orðnir 18 ára og hafa grunnþekkingu á tölvum.

OFT ER AUGLÝST EFTIR 

BÓKARA!

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

108 stundir - Verð: 99.000.-
Verð fyrir atvinnulausa: 74.250.-
Morgunnámskeið byrjar 2. nóvember.
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar
2. nóvember.

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Grunnnám í bókhaldi

Kostnaður við ESB-umsókn
Ragnheiður Elín Árnadóttir Sjálfstæðis-
flokki hefur lagt fram fyrirspurn til 
utanríkisráðherra um kostnað við 
aðildarumsókn að Evrópusamband-
inu. Spyr hún hvort áætlun um 
kostnað hafi verið gerð, hversu mikill 
kostnaður hafi þegar fallið til og hvort 
ráð sé gert fyrir honum í fjárlagafrum-
varpinu.

ALÞINGI

Fiskverð hækkar
Á fundi Úrskurðarnefndar sjómanna 
og útvegsmanna var ákveðið að 
hækka verð á slægðum og óslægð-
um þorski, sem ráðstafað er til eigin 
vinnslu eða seldur til skyldra aðila, um 
15 prósent. Jafnframt var ákveðið að 
hækka verð á slægðri og óslægðri ýsu 
um 15 prósent. Þá var verð á karfa 
hækkað um tíu prósent. Verð þetta 
gildir frá og með 6. október 2009.

SJÁVARÚTVEGSMÁL

STJÓRNMÁL Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknarflokksins, segir Noregsferð 
sína og Höskuldar Þórhallssonar þingmanns hafa 
gengið vonum framar. Viðbrögð við hugmyndum 
um lánalínu frá Noregi hafi verið mjög jákvæð, 
helst hafi fulltrúar Verkamannaflokksins verið 
hlédrægir. Þetta kom fram í bréfi sem Sigmundur 
sendi flokksfélögum sínum.

Þar segist formaðurinn hissa á umfjöllun fjöl-
miðla um förina. Gert hafi verið tortryggilegt að 
tveir þeirra fjármálasérfræðinga sem voru með í 
förinni ættu sæti í stjórn fjárfestingarsjóðs. Sjóð-
urinn sé í eigu fjögurra lífeyrissjóða með sextíu 
þúsund félagsmenn og hafi náð góðum árangri. „Ef 
óhróðursdeildir stjórnvalda (og fjölmiðlar) ætla að 
gera allt slíkt tortryggilegt er lítil von til þess að 
landið rétti úr kútnum,“ segir Sigmundur í bréfinu.

Þá sakar hann „spunaverksmiðju Samfylkingar-
innar“ um að hafa rangtúlkað förina og aðkomu sér-
fræðinganna tveggja. Sigmundur segist þó vanur 
bloggurum Samfylkingarinnar, „orðbragði þeirra, 
ósannindum og ósvífni“.

Þá segir Sigmundur það skyldu Framsóknar-

manna að tryggja að gera Ísland að samfélagi 
faglegra vinnubragða, raunverulegrar verðmæta-
sköpunar og uppbyggilegrar rökræðu. - kóp

Sigmundur Davíð segir spunaverksmiðju Samfylkingar rangtúlka Noregsferð:

Noregsferð gekk vonum framar

FORMAÐURINN Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir 
framsóknar menn hafa fengið mjög jákvæð viðbrögð í Noregs-
ferð sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ORKUMÁL Nýtt álver Norðuráls í 
Helguvík mun nota um 44 prósent 
af þeirri orku sem fyrirhugað er 
að virkja á Suðurlandi á næstunni, 
samkvæmt upplýsingum frá Norður-
áli. Forsvarsmenn fyrirtækisins 
mótmæla fullyrðingum að ekki sé 
til næg orka til að knýja álverið.

Samþykkt hefur verið umhverfis-
mat fyrir virkjanir sem skila eiga 
760 megavatta orku, en inni í þeirri 
tölu eru ekki virkjanamöguleikar í 
Gráuhnjúkum og Eldvörpum, sem 
talið er að muni skila í það minnsta 
100 megavöttum. Til viðbótar eru 
á teikniborðinu virkjanir sem skila 
eiga 575 megavöttum til viðbótar. 
Þá eigi Landsvirkjun um áttatíu 

megavött af óseldri orku. Samtals 
eru því 1.415 megavött sem stendur 
til að virkja, eða hafa verið virkj-
uð. Af því mun álver Norðuráls 

nýta 625 megavött þegar það verð-
ur komið í fulla stærð.

Í pistli sem birtist á vef Norður-
áls í gærkvöldi segir að margir hafi 
viðrað þá skoðun að erfitt verði 
að afla orku fyrir álver Norður-
áls. „Þær skoðanir virðast flestar 
byggjast á mjög lítilli gagnaöflun 
eða þekkingu. Í sumum tilfellum 
er augljóslega leitast við að gera 
verkefnið tortryggilegt,“ segir á 
vef Norðuráls.

 Jafnvel þó að einhverjir af þeim 
kostum sem nú eru til skoðunar 
reynist ekki hagkvæmir eða fram-
kvæmanlegir verður yfirdrifin 
orka fyrir álverið og aðra starf-
semi, segir á vef Norðuráls. - bj

Álver Norðuráls mun nota tæpan helming orku frá fyrirhuguðum virkjunum:

Næg orka fyrir fleiri verkefni
FYRIRHUGUÐ ORKUÖFLUN 
Á SUÐURLANDI
Umhverfismati lokið:
Hellisheiðarvirkjun 90 MW
Hverahlíð 90 MW
Bitra 135 MW
Búðarháls 80 MW
Neðri Þjórsá 265 MW
Reykjanesvirkjun 100 MW

Á teikniborðinu:
Eldvörp 50 MW
Gráuhnjúkar 45 MW
Krýsuvík* 400 MW
Norðlingaalda 80 MW

Þegar virkjað en ekki ráðstafað:
Landsvirkjun 80 MW

Samtals 1.415 MW

*Upphaflega 500 MW en inni í því eru
100 MW frá Brennisteinsfjöllum

sem fallið hefur verið frá.

ÞJÓRSÁ Stór hluti þeirrar orkuöflunar 
sem þegar hefur farið í gegnum 
umhverfismat er í neðri hluta Þjórsár.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KJÖRKASSINN
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6 mán. vaxtalausar greiðslur

Tilboð
IQ-CARE firm Cal King 183x

Nú aðeins 199.900,-  rð áður 266.800,-

Íslenskar sængur og koddar frá

Fyrst og fremst
 í heilsudýnum

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

á stillanlegum rúmum
Tilboðsverð á hjónarúmum frá 459.900,-

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

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

Tilboðsverð á hjónarúmum frá 559.920,-

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

50% afsláttur
af pífum margar stærðir

DÚN & FIÐUR

Umboðsaðili fyrir

IRobot

Hreinasta snilld
hreint og betra loft
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1 Hvað heitir forsætisráðherra 
Noregs?

2 Fyrir hvað þarf Mazen Abdul 
Jawan að þola fangelsi og 
svipuhögg í Sádi-Arabíu?

3. Hvað heitir fyrsta gullnáma 
Grænlendinga sem Íslendingar 
vinna nú að því að opna?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 26

TRÚFÉLÖG Um fimmtungur þjóðar-
innar stendur nú utan þjóðkirkj-
unnar samkvæmt nýjustu tölum 
Hagstofunnar. Átján prósent eru 

í öðrum trúfé-
lögum og 2,9 
prósent standa 
utan trúfélaga. 
Þá kann frek-
ari breytinga að 
vera að vænta 
eftir sérstakt 
átak Vantrúar, 
félagsskapar 
trúleysingja, 
sem boðið hafa 

fólki aðstoð sína við „leiðrétt-
ingu“ skráningar í trúfélög.

Í byrjun þessa mánaðar var 
viðurkennd skráning tveggja 
nýrra trúfélaga, Kirkju hins upp-
risna lífs og Alþjóðlegrar kirkju 
Guðs og embætti Jesú Krists. 
Núna er því skráð hér á landi 
31 trúfélag utan Þjóðkirkjunn-
ar. Árið 1990 voru þau 13 talsins 
og 24 árið 2000. Síðustu ár hefur 
að jafnaði fjölgað um eitt til tvö 
trúfélög á ári, að sögn Hjalta 
Zóphaníassonar, skrifstofustjóra 
borgara- og neytendaskrifstofu 
Dóms- og mannréttindaráðuneytis-
ins. Hjalti segir hins vegar lítið 
hægt að lesa úr því að nýjustu tvö 
trúfélögin skuli hafa verið skráð 
sama daginn. Þannig hafi bara 
hist á að erindi þeirra hafi verið 
tekin fyrir á sama fundi hjá álits-
gefandi nefnd þeirri sem metur 
trúfélög og umsóknir þeirra um 
skráningu.

Hjalti segir nýskráningum trú-
félaga heldur hafa tekið að fjölga 
eftir aldamótin síðustu, en sú 

þróun haldist að nokkru í hendur 
við fjölgun aðfluttra Íslendinga 
sem borið hafi með sér fleiri 
trúarbrögð. „Mikið af erlendu 
fólki var annarrar trúar og helst 
breytingin að hluta í hendur við 
uppbyggingu og virkjanafram-
kvæmdir.“ Þá segist Hjalti hafa 
heyrt utan af sér af vakningu 
sem í gangi sé hvað varði skrán-
ingu fólks utan trúfélaga og rekur 
hana til sérstaks átaks Vantrúar, 
félags trúlausra. 

Vésteinn Valgarðsson hjá Van-
trú segir félagið frá árslokum 
2005 hafa, með hléum þó, aðstoð-
að fólk við að „leiðrétta skráningu 
sína í trúfélög“. Í sumar segir 
hann að komið hafi dálítill kippur 
í þetta starf þegar tala þeirra sem 
félagið hafi aðstoðað með þessum 

hætti var komin í 790. „Við ákváð-
um þá að setja kraft í þetta og ná 
tölunni í 1.000 fyrir 1. desember á 
þessu ári. Núna stöndum við í 980 
þannig að það vantar bara herslu-
muninn,“ segir hann. „Þetta ætti 
að hafast á allra næstu dögum.“

Vésteinn segir að langflestir 
kjósi að standa utan trúfélaga, 
en félagið aðstoði líka þá sem 
skipta vilji um trúfélag. Flestir 
þeirra sem þannig standi á um 
hafi kosið að skrá sig í Ásatrúar-
félagið. Aðstoð félagsins felst 
annars í því að sjálfboðaliðar fara 
á mannamót og um háskólasvæði 
og bjóða fólki að fylla út eyðublöð 
þau sem skila þarf inn til Þjóð-
skrár vegna trúfélagaskipta og 
koma þeim síðan til skila. 

 olikr@frettabladid.is

VÉSTEINN 
VALGARÐSSON

Fimmtungur stend-
ur utan þjóðkirkju
Skráðum trúfélögum hefur fjölgað töluvert síðasta áratug og hefur þeim fjölg-
að mun hraðar en árin þar á undan. Vantrú, félagsskapur trúlausra, stendur 
þessa dagana fyrir átaki til að fá fólk til að skrá sig úr þjóðkirkunni.

Hlutfall skráðra í þjóðkirkjunni, utan trúfélaga og annað 1990-2008  

2008

Þjóðkirkjan
Utan trúfélaga
Annað

Heimild: Hagstofa Íslands

1990

92,6% 79,1%

18,0%

2,9%

1,3%
6,1%

PERSÓNUVERND Byr Sparisjóður 
mátti ekki spyrja um starf og 
vinnuveitanda manns sem ætlaði 
að stofna bankareikning hjá S24. 
Þetta kemur fram í úrskurði Per-
sónuverndar.

Þegar Kristján S. Kjartansson 
hugðist stofna bankareikning hjá 
Byr var honum gert að útfylla 
eyðublað með margvíslegum upp-
lýsingum um hann sjálfan. Kristj-
án sætti sig ekki við að þurfa að 
gefa eins ítarlegar upplýsingar og 
krafist var. Hann sendi því kvört-
un til Persónuverndar.

„Það er vert að vekja athygli 
almennings á því að vera á verði 
og láta opinbera aðila ekki brjóta 

á sér,“ segir Kristján, sem kveðst 
telja að hann hafi í raun verið 
beittur „nasisma“.

Persónuvernd segir í úrskurði 
sínum að mál Kristjáns sé hlið-
stætt máli konu einnar sem 

síðasta sumar kvartaði undan of 
mikill söfnun persónulegra upp-
lýsinga hjá S24. Niðurstaðan hafi 
verið sú að hvorki væri málefna-
legt né í samræmi við lög að óska 
eftir upplýsingum um starf og 
vinnuveitenda viðskiptavina. Í 
því máli hafi komið í ljós að rót 
vandans væri að finna í tilmæl-
um sem Fjármálaeftirlitið hafi 
gefið vegna aðgerða gegn pen-
ingaþvætti og fjármögnun hryðju-
verka. Því hafi verið beint til 
bæði Fjármálaeftirlitsins og Byrs 
að breyta annars vegar tilmælun-
um og hins vegar eyðublöðunum 
til samræmis við lögin.   
 - gar

Persónuvernd segir Byr spyrja verðandi viðskiptavini of nærgöngula spurninga:

Mátti ekki spyrja um atvinnu
DANMÖRK Danir hafa af því 
nokkrar áhyggjur að hermenn 
sem þeir senda á vígvelli eins 
og Afganistan verða sífellt 
yngri. Nýlega voru sendir þang-
að nítján hermenn sem allir eru 
nítján ára að aldri. Árið 2002 var 
meðalaldur danskra hermanna 
sem sendir voru í stríð 31,27 ár. Í 
dag er meðalaldurinn 27,8 ár. 

Sálfræðiprófessor segir vissa 
hættu felast í því að senda mjög 
unga hermenn í bardaga. Ef þeir 
verði vitni að einhverjum hræði-
legum atburði geti verið mun 
erfiðara fyrir þá að vinna úr því 
en fyrir mann sem er til dæmis 
orðinn tuttugu og fimm ára.  - ót

Danir í Afganistan:

Hermenn verði 
yngri og yngri

22. október        Aðalbanki Fjármálaskilningur

29. október        Mjódd  Fjármál heimilisins

5. nóvember      Ísafjörður Fjármál heimilisins

12. nóvember     Akranes Fjármál heimilisins

19. nóvember     Hamraborg Fjármál heimilisins
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Fimmtudagskvöld 
eru fjármálakvöld
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.

FJÁRMÁLARÁÐGJÖF  |  landsbankinn.is  |  410 4000

Skráning fer fram á landsbankinn.is 
og í síma 410 4000. 

Nánari upplýsingar um námskeiðin er 
að finna á landsbankinn.is.
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668 kr.á mánuði

Vefhysing_

Pantaðu núna á www.1984.is

ISLENSK VEFHYSING
= MEIRI HRADI >> MEIRA ÖRYGGI >> MUN ODYRARI

Sími 546 1984  :::  info@1984.is

á mánuði
Pantaðu núna á www.1984.is

Færeyjar og hnattvæðingin
Fyrirlestur Kaj Leo Johannesen, 

lögmanns Færeyjayja

vævæð
n, 

ðingin

Lögmaður Færeyja, Kaj Leo Johannesen, 
heldur opinn fyrirlestur í Háskóla Íslands 
miðvikudaginn 14. október kl. 8.30
í Hátíðasal Háskóla Íslands.

Fyrirlesturinn „The Faroes in a globalized 
world – opportunities and challenges“ 
fjallar um tækifæri og áskoranir Færeyinga 
í alþjóðavæddum heimi.

Rektor Háskóla Íslands, Kristín Ingólfsdóttir, 
fl ytur upphafsorð  og stýrir umræðum.

Fyrirlesturinn er öllum opinn og fer fram
á ensku.

KRISTJÁN S. 
KJARTANSSON
Sætti sig ekki 
við þurfa 
að gefa Byr 
sparisjóði upp 
starf sitt og 
vinnuveitanda.

VEISTU SVARIÐ?



Pektólín  476 kr.
Tússól  702 kr.
Dexomet  636 kr.

Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

- Lifið heil

www.lyfja.is
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Við bjóðum þér upp á bólusetningar í Lyfju
dagana 13.–24. október.

Lágmúla virka daga kl. 17–19, laugardaga 13–15.
Smáralind virka daga kl. 13–15, laugardaga 13–15.
Laugavegi föstudaga kl. 16–18, laugardaga 13–15.

Komdu í Lyfju og kynntu þér þau fjölmörgu ráð sem 
við höfum gegn kvefpestum og öðrum kvillum.  

taktu völdin
af flensunni

Paratabs 
500 mg.

Hóstamixtúrur 
150 ml.

15%
afsláttur

15%
afsláttur

Gildir 13.–24. október 2009

Gildir 13.–24. október 2009

OTRIVIN nefúði. 30 stk.  299 kr.
20 stk.  209 kr.

STREPSILS hálstöflur.
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MENNING „Þetta fólk kann óskap-
lega vel við sig og hefur sýnt af 
sér gríðarlega indæla og góða 
framkomu,“ segir Sigurður 
Sigurðar son, formaður stjórnar 
Nes listamiðstöðvar á Skaga-
strönd, um erlenda listamenn 
sem flykkst hafa til dvalar í lista-
miðstöðinni.

Sigurður segir að frá því Nes 
listamiðstöð hóf að taka við erlend-
um listamönnum fyrir um einu og 
hálfu ári hafi um 160 listamenn 
frá öllum heimshornum dvalið á 
vegum miðstöðvarinnar á Skaga-
strönd. Fjöldinn vaxi stöðugt.

„Þetta hefur ekki farið hátt en 
er alveg stórmerkilegt apparat 
á landsvísu og hefur komið Nes 
listamiðstöð og Skagaströnd á 
kortið,“ segir Sigurður, sem kveð-

ur listamiðastöðina vera mikla 
lyftistöng fyrir lítið bæjar félag. 
„Það skiptir miklu máli þegar 
bætist svona margt fólk í lítið 
samfélag og það nýtir sér alla 
þjónustu hér innanbæjar.“

Að sögn Sigurðar leigir Nes 
listamiðstöð íbúðir af sveitar-
félaginu fyrir listamennina sem 
búi síðan saman nokkrir í íbúð. 
Vinnuaðstöðu hafi þeir í gömlu 
frystihúsi sem hafi verið breytt 
og lagfært. Sigurður segir lista-
miðstöðina auglýsta sem slíka út 
um allan heim. Það hafi skilað 
sér auk þess sem orðsporið hafi 
spurst út.

„Þarna eru góðir listamenn inn 
á milli og aðrir sem eru kannski 
að byrja. Það er virkilega gaman 
að þessu fólki og þetta hefur sett 

mikinn svip á samfélagið hérna,“ 
segir Sigurður og bætir því við að 
hinir erlendu gestir kunni afar vel 
við sig á Skagaströnd. Flestir séu 
í einn mánuð en sumir hafa jafn-
vel verið fimm mánuði í bænum. 
„Þeir njóta tilverunnar hér. Sumir 
hafa eignast hér mjög góða vini 
og halda sambandi við okkur þó 
að þeir sér farnir í burtu. Sumir 
koma meira að segja aftur.“

Fjórtán manna hópur sem kom 
til dvalar á Skagaströnd í október 
hittist á sameiginlegum fundi 
í gær. Þar eru á ferðinni allra 
handa listamenn; málarar, rithöf-
undar og ljósmyndarar. Fólkið 
kemur víðs vegar að; frá Ástralíu, 
Brasilíu, Bandaríkjunum, Frakk-
landi, Írlandi og Englandi. 
 gar@frettabladid.is

Listamenn streyma í 
vinnu á Skagaströnd
Um 160 listamenn frá öllum heimshornum hafa dvalið á Skagaströnd frá því al-
þjóðleg listastöð var opnuð þar fyrir einu og hálfu ári. Fjórtán listamenn gista 
bæinn í október. Mikili lyftistöng segir formaður stjórnar Nes listamiðstöðvar.

LISTAMENN Í KÁLFHAMARSVÍK Hluti októberhópsins í Nes listamiðstöð var hristur saman með skoðunarferð í Kálfhamarsvík á 
þriðjudaginn. MYND/MARÍA MARKOVIC

bílaperur
Quarts
allt að 80% meira ljós

NÝJAR bílaperur frá 
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KAUPMANNAHÖFN Vopnaðir ræn-
ingjar réðust til atlögu í gærmorg-
un við útibú Jyske bank í Valby, 
úthverfi Kaupmannahafnar, í gær. 
Ekki er ljóst hversu mikið þeir 
höfðu upp úr krafsinu, en í gær 
hafði lögreglan haft hendur í hári 
eins þeirra. Sá hafði tekið með sér 
peningatösku úr peningaflutninga-
bíl sem þeir rændu. Taskan var 
útbúin tölvukubbi og sendi og átti 
lögreglan því auðvelt með að rekja 
slóð hennar. Var maðurinn hand-
tekinn á heimili sínu á Vesturbrú. 
Þar hafði hann komið töskunni 
fyrir í geymslu nágranna síns.

Einn starfsmaður bankans og 
bílstjóri peningaflutningabílsins 

voru fluttir af vettvangi í sjúkrabíl 
í áfalli vegna ránsins. Ræningjarn-
ir beindu Kalashnikov-hríðskota-
riffli að bílstjóranum þegar þeir 
skipuðu honum úr bílnum. Þegar í 
ljós kom að ekki voru miklir pen-
ingar í bílnum fóru tveir mannanna 
inn í bankann sjálfan og náðust 
þeir á mynd. Þeir eru að sögn lög-
reglunnar af afrískum uppruna. Til 
að hindra eftirför lögreglu dreifðu 
ræningjarnir naglabrettum á göt-
urnar í kringum bankann.

Stjórnandi lögreglurannsóknar-
innar sagði í samtali við dagblaðið 
B.T. að ránið væri það villtasta sem 
hann hefði séð á sínum ferli.

- sbt

Vopnaðir ræningjar réðust til atlögu í úthverfi Kaupmannahafnar:

Merkt taska kom lögreglu á sporið

LÖGREGLAN AÐ STÖRFUM Danska lög-
reglan náði einum bankaræningjanna 
í gær.

HALDIÐ UPP Á STRÍÐSLOK 65 ár voru 
í gær liðin frá því að hernámi nasista 
í Aþenu á Grikklandi lauk og voru 
hátíðar höld á Akrópólíshæð af því 
tilefni. NORDIC PHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Þótt útlán Íbúðalána-
sjóðs hafi aukist á milli mánaða 
í septem ber er samdráttur milli 
ára. Samkvæmt tölum sjóðsins 
námu heildarútlán ríflega 2,9 
milljörðum króna í septem ber, 
þar af voru um 1,8 milljarðar í 
almenn útlán og 1,1 milljarður 
vegna leiguíbúðalána. 

Útlán Íbúðalánasjóðs jukust 
því um 84 prósent milli ágúst og 
september og er aukningin að 
mestu rakin til aukinna leigu-
íbúðalána. „Hins vegar hefur 
Íbúðalánasjóður veitt útlán 
fyrir rúma 24,4 milljarða króna 
það sem af er ári sem er helm-
ingi minna en á sama tímabili í 

fyrra,“ segir í umfjöllun Hagsjár 
hagfræði deildar Landsbankans.

„Umsóknir vegna greiðslu-
erfiðleika hafa margfaldast sé 

það sem liðið er af árinu borið 
við sama tímabil í fyrra. Alls hafa 
sjóðnum borist tæplega 2.500 
umsóknir eða ríflega fimmfalt 
fleiri en á sama tímabili í fyrra,“ 
segir í Hagsjá.

Þá bendir hagfræðideild bank-
ans á að útgáfuáætlun sjóðsins 
beri merki samdráttar í útlánum. 
„Í lok síðasta mánaðar tilkynnti 
sjóðurinn að ekkert yrði af fyrir-
huguðum útboðum á þriðja árs-
fjórðungi en samkvæmt áætl-
un átti þá að gefa út íbúðabréf 
að upphæð sjö til níu milljarðar 
króna.“ Búist er við endurskoð-
aðri útgáfuáætlun Íbúðalánasjóðs 
á næstu dögum.  - óká

Heildarútlán Íbúðalánasjóðs námu 2,9 milljörðum króna í september:

Íbúðalán dragast saman um helming

DÓMSMÁL Þrír menn hafa verið 
dæmdir í Héraðsdómi Reykjaness 
fyrir kannabisræktun og brot á 
vopnalögum. Einn mannanna var 
með 0,51 grömm af kókaíni og 573 
kannabisplöntur, að því er Vísir.
is greindi frá. Hann var dæmdur 
í fjögurra mánaða skilorðsbundið 
fangelsi. Annar var dæmdur fyrir 
að eiga 141 kannabisplöntu og 
kannabisræktun. Auk þess voru 
tólf gróðurhúsalampar gerðir upp-
tækir. 

Þriðji maðurinn var dæmdur í 
350.000 króna sekt fyrir að eiga 
maríjúana. Við húsleit hjá honum 
fannst haglabyssa undir rúmi sem 
og skot í kommóðu. - jss 

Héraðsdómur Reykjaness:

Kannabisrækt-
endur dæmdir 

MÁLIN RÆDD Guðmundur Bjarnason for-
stjóri Íbúðalánasjóðs (fyrir miðju) ræðir 
við Ragnar Arnalds og Ágúst Einarsson á 
ársfundi Seðlabankans. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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DÓMSMÁL Stúlka hefur verið sýknuð í Héraðs-
dómi Reykjavíkur af því að hafa ranglega kært 
þrjá karlmenn fyrir nauðgun. Dómurinn áleit 
ekkert hafa komið fram sem hnekkti staðhæf-
ingu hennar um að hún hefði skynjað atburð-
inn með þeim hætti sem hún lýsti, þar sem hún 
hafði innbyrt mikið magn af amfetamíni.

Stúlkan kærði mennina fyrir að hafa nauðg-
að sér í húsi ofan við Sundahöfn í Reykjavík. 
Þeir voru handteknir og gengust þeir undir 
líkamsrannsókn, en voru síðan úrskurðaðir 
í gæsluvarðhald. Þeim var sleppt að tveim 
dögum liðnum, fimm dögum áður en gæslu-
varðhaldsúrskurðurinn rann út. Lögregla taldi 
ekki grundvöll til frekari rannsóknar. Menn-
irnir kærðu stúlkuna og kröfðust samtals 
tveggja milljóna króna í skaðabætur.

Stúlkan hafði verið á bar í Kópavogi með 
vinkonu sinni. Fyrir utan staðinn hittu þær 
þrjá ókunnuga menn og fóru heim til eins 
þeirra. Skömmu síðar kom fjórði maðurinn í 
íbúðina. 

Einn mannanna bar að stúlkan hefði haft 

fíkniefni meðferðis sem hún neytti í bifreið-
inni og heima hjá manninum. Hún bar hins  
vegar að einn mannanna hefði „mokað“ í sig 
amfetamíni. Stúlkan hafði kynmök við þrjá 
mannanna í herbergi inni í íbúðinni, en vin-
kona  hennar var frammi á meðan. Á upptöku í 
farsíma eins mannanna heyrist sú síðarnefnda 
segja að hún hafi aldrei séð vinkonu sína í 

svona slæmu ástandi áður og biður mennina 
að spyrja hvort hún sé ekki að verða búin inni 
í herberginu. Eftir þetta segir einn mannanna 
við stúlkuna í herberginu að vinkona hennar 
sé orðin óþolinmóð og virðist reyna að fá hana 
til að klæða sig í föt. Af upptökunni má ráða að 
stúlkan sinni ekki þeirri málaleitan en beini 
því til mannanna að hafa við sig kynferðismök.

Eftir atvikið óku mennirnir stúlkunum 
heim. Stúlkan sem um ræðir kvaðst gjarnan 
hafa viljað aka aðeins um með þeim. Í Grafar-
vogi hafi bílstjórinn hins vegar snarstoppað 
bílinn og hent henni út úr honum. Hafi hún þá 
hringt í lögreglu, öskureið.

Rannsóknarstofa í lyfja- og eiturefnafræði 
staðfesti að styrkur amfetamíns í blóði stúlk-
unnar hefði mælst 700ng/ml. Eitrunarmörk 
væru miðuð við 200 til 400ng/ml. Lyfjafræð-
ingur sem bar vitni sagði að svo mikið magn 
amfetamíns hefði þau áhrif að líkaminn væri 
allur í örvunarástandi, með aukinni hvatvísi 
og skertri dómgreind sem hefði mikil áhrif á 
ákvarðanatöku, ásamt aukinni kynhvatar. - jss

NEYÐARMÓTTAKA Neyðarmóttaka þolenda vegna 
kynferðisofbeldis er í Fossvogi.

Stúlka fundin saklaus af falskri nauðgunarkæru vegna amfetamíneitrunar:

Sýknuð af að hafa ranglega kært þrjá menn

Að á Passat EcoFuel kemst þú frá Reykjavík 

til Akureyrar og til baka án þess að þurfa að 

fylla á eldsneytistankinn.

Vissir þú?

METANDAGAR HEKLU 12.-16. OKT. - Komdu og reynsluaktu metanbíl frá Volkswagen METAN er innlendur orkugjafi METAN er helmingi ódýrara en bensín

* Miðað við blandaðan akstur 
** Miðað við 80% akstur á metani og 20% á bensíni og verðlag 12. okt. 2009. 

Volkswagen Passat 
EcoFuel 1.4 TSI

Hefðbundinn 2.0 lítra
bensínbíll af annarri gerð

150 hestöfl

450 km

430 km

880 km

Afl vélar

Langdrægni á metantanki*

Langdrægni á bensíni*

Samtals*

Eldsneytiskostnaður 20.000 km**

Eyðsla 100 km blandaður akstur

140 hestöfl

0 km

765 km

765 km

160.934 kr.

6,9m3 metan / 7,2 l bensín

308.550 kr.

8,5 l bensín

BLÖÐRUDREKI Þessi dreki sem er 
búinn til úr blöðrum hefur vakið verð-
skuldaða athygli í Bangkok í Taílandi. 
Þar í landi fer nú fram mikil blöðru-
hátíð. NORDICPHOTOS/AFP

NÁTTÚRUVERND Ísafjarðarbær mun 
gera tilraun með að beita hús-
dýrum á lítið notuð græn svæði í 
bænum næsta sumar. Ralf Trylla, 
umhverfisfulltrúi Ísafjarðarbæjar, 
segir mögulegt að lækka kostnað 
við slátt, auk þess sem húsdýrin 
séu á allan hátt umhverfisvænni 
en sláttuvélarnar.

„Einhver þarf að slá grasið, og 
dýrin gera það vistvænt og fyrir 
lítið fé, og svo bera þau auðvitað 
sjálf á blettinn,“ segir Ralf. Hann 
segir að líklega verði það einkum 
kindur og hestar sem verði fyrir 
valinu. Svæðin sem þau fái til beit-
ar verði væntanlega girt af tíma-
bundið með rafmagnsgirðingum.

Í raun er hægt að prófa þessa 
aðferð á flestum svæðum sem eru 
notuð lítið eða óreglulega, allt frá 

opnum svæðum í útjaðri bæjarins 
til hringtorga, segir Ralf. Þó sé sér-
staklega áhugavert að beita kindum 
á svæði þar sem kerfill sé til vand-
ræða, enda sé jurtin skæða ekki til 
vandræða á túnum þar sem kindur 
gangi lausar.

Ekki spillir fyrir að dýrin gætu 
orðið vinsæl hjá fjölskyldum í 
gönguferð, segir Ralf. Í framhald-
inu mætti skoða kerfi þar sem lóða-
eigendur geti leigt kind eða kind-
ur til að sleppa við að slá blettinn. 
Eftir er að skoða ýmsa þætti, til 
dæmis hvernig brugðist verði við 
sleppi dýrin úr girðingu, hversu 
mörg dýr þurfi á hvert tún og í 
hversu langan tíma.  - bj

Ísafjarðarbær gerir tilraun með að nota kindur og hesta til að slá gras í bænum:

Beita húsdýrum á hringtorgin

UMHVERFISVÆN Búast má við að 
umhverfisvænar sláttuvélar eins og 
kindur og hestar verði aðdráttarafl fyrir 
fjölskyldufólk og jafnvel ferðamenn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LÖGREGLUMÁL Lögregla fann fíkni-
efni og fjármuni við húsleit í 
Kópavogi á föstudag. Um var að 
ræða kannabisefni, amfetamín 
og kókaín, samanlagt vel á annað 
hundrað grömm. Á sama stað var 
einnig lagt hald á töluvert af pen-
ingum sem grunur leikur á að séu 
tilkomnir vegna fíkniefnasölu. 
Húsráðandi, karlmaður á þrítugs-
aldri, var handtekinn. Hann hefur 
bæði játað að eiga fíkniefnin og 
að þau hafi verið ætluð til sölu.

Lögreglan minnir enn sem fyrr 
á fíkniefnasímann 800 5005. Í 
hann má hringja nafnlaust til að 
koma á framfæri upplýsingum 
um fíkniefnamál.  - jss

Höfuðborgarsvæðið:

Tóku dóp, sölu-
mann og peninga

HAFNARFJÖRÐUR Bæjarráð Hafnar-
fjarðar hefur samþykkt að veð-
setja þrjár húseignir bæjarins 
vegna skuldbreytinga á lánum. 
Um er að ræða húseignir á Sól-
vangsvegi 2 og Strandgötu 31 og 
33.

Á Sólvangsvegi 3 er starfrækt 
heilsugæsla og hjúkrunarheimilið 
Sólvangur. Á Strandgötu 31 eru 
skrifstofur leikskóla Hafnar-
fjarðar og á númer 33 er Félags-
þjónustan í Hafnarfirði. 

Í fundagerð bæjarráðs segir að 
veðsetningarhlutfallið verði að 
hámarki 35 prósent. 

Lánin eru frá Lífeyrissjóði 
starfsmanna sveitarfélaga og Líf-
eyrissjóði starfsmanna Reykja-
víkurborgar.  - gar

Skuldamál í Hafnarfirði:

Samþykkja að 
veðsetja þrjár 
húseignir
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Das Auto.

Metanbíllinn Passat EcoFuel nú loksins fáanlegur

Passat EcoFuel®  kostar aðeins frá

4.230.000 kr. 

Settu saman þinn drauma Passat og byrjaðu að spara
Flestar útfærslur af Volkswagen Passat eru nú fáanlegar í metanútgáfu. Passat EcoFuel, vinsælasti metanbíllinn 
í Svíþjóð, er alveg eins og venjulegur Passat nema enn ódýrari í rekstri, er undanþeginn vörugjöldum og kemst 
tæpa 900 km án þess að þú þurfir að fylla á. Komdu og prófaðu kraftmikinn Passat og fleiri gerðir metanbíla 
frá Volkswagen á Metandögum 12.-16. október.

METAN þýðir ókeypis bílastæði í miðbænum Íslenskt METAN eykur ekki hnattræna hlýnun

M t bílli P t E F l ú l k i fá l

Miklu ódýrari og lifir á lofti 

mbósamlok
33 cl 

psí dós
alltaf í leiðinni!

úm
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J
o
P299kr.

ÓDÝRT
ALLA DAGA!

EFNAHAGSMÁL Mikill ávinningur 
yrði af því að greiða upp skuldbind-
ingar ríkisins vegna Icesave með 
láni frá lífeyrissjóðunum, að mati 
Viðskiptaráðs Íslands. Hugmyndin 
er galin, segir Hrafn Magnússon, 
framkvæmdastjóri Landssambands 
lífeyrissjóða (LL).

„Aðkoma lífeyrissjóðanna í endur-
reisninni getur bæði verið fjölþætt-
ari og umfangsmeiri,“ segir í nýju 
áliti Viðskiptaráðs Íslands. Finna 
megi leið til að sjóðirnir geti komið 
að samningaborðinu við lausn 
Icesave-deilunnar.

„Mikill ímyndarlegur ávinningur 
væri fólginn í því að greiða upp 
skuldbindingar með láni ríkissjóðs 
frá lífeyrissjóðunum. Að sama skapi 
eru hagsmunir sjóðanna og hins 
opinbera samtvinnaðir á ýmsan 
máta og því mun betra að lífeyris-
sjóðir væru mótaðili slíks lána-
samnings en erlendir ríkissjóðir,“ 
segir í álitinu.

„Þetta er alveg galin hugmynd,“ 
segir Hrafn. Hann segir miklu 
skipta fyrir lífeyrissjóðina að vera 
með hluta eigna sinna erlendis. Í lok 

ágúst námu eignir erlendis samtals 
515 milljörðum króna. Með því að 
lána ríkinu svo mikið fé verði í raun 
gegnumstreymi í lífeyrissjóðunum, 
áhættan stóraukist og mögulega 
þurfi að skerða réttindi sjóðsfélaga. 
Þá verði raunveruleg hætta á því að 
lífeyrissjóðirnir verði þjóðnýttir.

Viðskiptaráð nefnir fleiri leiðir 
til að nýta lífeyrissjóðina, til dæmis 
til að flýta fyrir afnámi gjaldeyris-
hafta og lækkun stýrivaxta. „Með 
skattlagningu inngreiðslna má 
mýkja aðlögun ríkisfjármála. Fram-
kvæmdir á vegum sjóðanna geta að 
sama skapi vegið upp á móti minna 
útgjaldasvigrúmi hins opinbera 
og þannig stutt við eftirspurn og 
atvinnustig,“ segir í tilkynningu 
ráðsins.

Hrafn segir tillögurnar greini-
lega afrakstur hugarflugsfundar hjá 
Viðskiptaráði, og stangist raunar 
að vissu leyti á. Talað sé um að líf-
eyrissjóðirnir komi að uppbygg-
ingu samhliða því sem lagt sé til að 
skattur verði lagður á inngreiðslur, 
sem myndi draga verulega úr afli 
sjóðanna.   - bj, óká

Viðskiptaráð Íslands vill að lífeyrissjóðirnir láni ríkinu:

Hugmyndin galin 
segir talsmaður LL

FUNDAÐ MEÐ RÁÐHERRA Forsvarsmenn Landssambands lífeyrissjóða funduðu með 
Steingrími J. Sigfússyni fjármálaráðherra snemma á þessu ári. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Einhverju sinni þegar það dróst 
að fundur sem ég átti að sitja 

hæfist, þar sem lykilmaður var 
ekki mættur, hófst spjall um dag-
inn og veginn hjá okkur hinum. 
Talið barst að meintri hlutdrægni 
fréttamanna, sem þá var í umræð-
unni. Einn úr hópnum lét í ljós 
áhyggjur af þessari þróun, en 
sagði gott til þess að vita að innan 
stéttarinnar væru líka frábærir 
fagmenn í greininni. Þar stæðu 
reyndar tveir menn upp úr. Þeir 
bæru af. Alltaf mætti treysta því 
að þeir væru málefnalegir í frétta-
öflun og framsetningu. Þessir 
menn gættu hlutleysis í frétta-
flutningi og enginn gæti greint 
persónulegar áherslur eða pólit-
íska hlutdrægni í þeirra umfjöll-
un. Þegar hann nafngreindi þessa 
tvo menn, hélt ég að hann væri 
að spauga, og spurði hvort honum 
væri alvara. „Áttu við að þú sért 
ekki á sama máli?“ spurði hann, 
og undrun hans var sönn og ein-
læg. Sama virtist mér um félaga 
hans. Sjálfri fannst mér umræddir 
fréttamenn góðir menn og grand-
varir, en rammpólitískir, og undar-
legt í meira lagi ef stjórnmála-
skoðanir þeirra og vantrú á stefnu 
annarra flokka færu framhjá les-
endum eða áheyrendum.

Mér þótti þetta afar merkilegt, 
og áttaði mig allt í einu á því, að 
þeir sem aðhyllast tiltekna stjórn-
málastefnu hafa tilhneigingu til 
að líta á eigin skoðanir sem stað-
reyndir, og koma því ekki auga 
á neina flokkspólitíska takta í 
fréttaflutningi og vali á því hvað 
er fréttnæmt þegar það er í sam-
ræmi við stefnu eigin flokks. Þá er 
þetta bara vönduð fréttamennska. 
Það eru hinir, sem eru spilltir og 

bíræfnir í túlkun á samtímanum. 
Þeir eru flokksþrælar. Ekki við.

Þegar þetta rann upp fyrir mér, 
varð mér að sjálfsögðu ljóst að 
ég sjálf hlyti líka að vera svona 
glámskyggn þegar mínir sam-
herjar eiga í hlut. En ég er ekkert 
fundvísari en aðrir á eigin með-
virkni og dómgreindarskort í 
þessum efnum. Því miður. 

Ég hef aldrei verið til sjós, en 
bróðir minn sem er níu árum eldri 
en ég var sjómaður í áratugi.

Við systurnar höfðum að vonum 
áhuga á þessum fljótandi vinnu-
stað, sendum honum kveðjur í 
óskalagaþætti sjómanna, og feng-
um kvíðahnút í magann þegar 
fréttir bárust af skipskaða í 
aftakaveðrum á veturna. Þegar 
togarinn Júlí frá Hafnarfirði fórst 
við Nýfundnaland í febrúar 1959 
og með honum þrjátíu manns, var 
bróðir minn á togaranum Bjarna 
Riddara á sömu slóðum. Menn 
voru ekki óvanir ofsaveðrum á 
þessum miðum, en ísingin kom á 
óvart. Um það bil sem veðrið var 
að bresta á, og menn að taka inn 
trollið á Bjarna Riddara, sást til 
togarans Júlí, sem var á sama tíma 
að kasta út trollinu. Þegar ísingin 
lagðist á skipin voru menn ekki 
með hugann við annað en að berja 

ísinn til að halda skipinu ofan-
sjávar. Það var mikil þrekraun, en 
allir komust heim, nema áhöfn-
in á Júlí. Þrjátíu og níu börn urðu 
föður laus, þegar Júlí fórst.

Ástæða þess að ég er að rifja 
upp þessa sögu, er að hún minnir 
mig á ástandið í þjóðfélaginu, 
nema að sjómennirnir íslensku 
stóðu sem einn maður að því að 
bjargast. Engum datt í hug að fara 
að skilgreina þessa óvæntu veður-
breytingu, kvarta yfir því að hann 
væri blautur og kaldur, eða hverj-
um það væri að kenna að hann 
væri staddur þarna. Íslenska þjóð-
in þekkir ekki annað en að á hverj-
um tíma geti verið allra veðra 
von. Ísingin kom hinsvegar í opna 
skjöldu hér á landi eins og við 
Nýfundnaland. Ísbjörgin/Icesave. 
Ef við stöndum ekki saman á 
tímum eins og núna, er okkur ekki 
við bjargandi.

Nýverið hitti ég flotta og hressa 
konu á níræðisaldri, með sérlega 
skemmtilegt tungutak.

Sagði til dæmis að það væri 
nauðsynlegt að viðra sansana öðru 
hvoru. Kvaðst hafa verið fjörmikill 
krakki og óttaleg skvaldur skjóða. 
Ég kannast við orðið grenju-
skjóða, en skvaldurskjóða hef ég 
ekki heyrt áður. Þetta er fínt orð, 
og lýsir vel því sem einkennir 
umræður dagsins. Ómæld orka fer 
í fúkyrði og ávirðingar. Látlaust 
framboð er af greinum og sjón-
varpsviðtölum við hvers kyns sér-
fræðinga og mannvitsbrekkur, en 
ekkert breytist. Hofmóður og yfir-
lætislegt umvöndunarhjal þing-
manna og ríkisstjórnar í tíma og 
ótíma skilar engu. Við erum föst í 
sama farinu meðan skvaldurskjóð-
urnar eiga sviðið. 

Skvaldurskjóðurnar

UMRÆÐAN
Sigurður Líndal skrifar um Icesave

Bréf hefur borizt frá forsætisráðherra Noregs. 
Þar segir meðal annars:

„Þegar Noregur, ásamt Danmörku, Finnlandi 
og Svíþjóð, gaf fyrirheit um lánveitingu í nóvem-
ber fyrra, var það m.a. með því skilyrði að Ísland 
virti alþjóðlegar skuldbindingar sínar, þ.m.t. varð-
andi innlánstryggingar, og að þau lönd sem hafa 
helzt orðið fyrir vanefndum íslenzka innlánstrygg-
ingasjóðsins veiti lán til að fjármagna þær skuld-
bindingar sem íslenzk stjórnvöld gangist við í þessu 
samhengi. Þessar forsendur lágu til grundvallar 
samþykki Noregsbanka fyrir láni til Seðlabanka 
Íslands og ákvörðun Stórþingsins um að veita ríkisá-
byrgð vegna lánsins. – Meðferð íslenzkra skuldbind-
inga um innlánstryggingar gagnvart erlendum inni-
stæðueigendum í bönkunum sem féllu skiptir miklu 
fyrir styrkleika stöðugleikaáætlunarinnar. – Í þessu 
samhengi eru Icesave-samningarnir við Stóra-Bret-
land og Holland mikilvægir.“

Óneitanlega mætti þessi texti vera skýrari, en 
verður varla túlkaður á annan veg en að íslenzka 
ríkið, og þá um leið íslenzka þjóðin, eigi með óljós-
um röksemdum að taka á sig þungar fjárhagsbyrð-
ar a.m.k. næsta hálfan annan áratug. Nú hafa þjóðir 
Evrópu sett sér ýmis markmið í innbyrðis samskipt-
um og er nærtækast að líta á samninginn um Efna-
hagssvæði Evrópu. Í upphafi inngangsins segir að 
samningsaðilar séu sannfærðir um 

„að Evrópskt efnahagssvæði muni stuðla að upp-
byggingu Evrópu á grundvelli friðar, lýðræðis og 
mannréttinda; ÁRÉTTA að höfuðáherzla er lögð á 
náin samskipti Evrópubandalagsins, aðildarríkja 
þess og EFTA-ríkjanna, sem grundvallast á nálægð, 
sameiginlegu gildismati frá fornu fari og evrópskri 
samkennd.“

Hér er skírskotað til náinna samskipta, friðar, 
lýðræðis, mannréttinda og sameiginlegs gildismats. 
Forsenda náinna samskipta er að talað sé skýrt; 
með óljósu orðalagi er í raun verið að dylja fjarlægð. 
Áður en komið er að öðrum gildum væri það vin-
semdarbragð að forsætisráðherra Noregs svaraði 
skýrt eftirfarandi spurningum:

1. Hvenær tók íslenzka ríkið að sér að ábyrgjast 
skuldir Landsbanka Íslands sem var í einkaeign og 
ríkinu – og þar með íslenzku þjóðinni – óviðkomandi 
og hvar er staður fyrir slíkri ábyrgð í lögum, samn-
ingum eða löglega bindandi yfirlýsingum? Slík-
ar íþyngjandi skuldbindingar verða að styðjast við 
skýra réttarheimild.

2. Að svo miklu leyti sem álitaefni kunna að vera 
um skyldur íslenzka ríkisins vegna einhvers konar 
ávirðinga í samskiptum við Breta og Hollendinga 
– hvers vegna hefur Íslendingum verið synjað um að 
fá slík álitaefni lögð fyrir dóm?

Gott væri að fá það skýrt hvort afstaða forsætis-
ráðherra Noregs sé í samræmi við þau fyrirheit um 
evrópska – og þá væntanlega norræna – samkennd 
á grundvelli þeirra gilda sem upp eru talin. Íslenzk 
stjórnvöld verða hér að ganga eftir skýrum svörum.
 Höfundur er lagaprófessor.

Bréf frá Noregi 

Í sama farinu 
JÓNÍNA MICHAELSDÓTTIR

Í DAG |

McCarthyismi
„McCarthyisma“ kallaði Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson það þegar 
ýmsir settu spurningarmerki við 
ráðgjafana sem hann hafði sér til 
halds og trausts þegar hann leitaðist 
við að greiða fyrir láni í Noregi.  Þeir 
höfðu nefnilega áður unnið fyrir 
vogunarsjóð tengdan Lands-
bankanum.  

Þar vísaði Sigmundur Davíð 
til  þess þegar Joe McCarthy, 
öldungardeildarþingmaður í 
Bandaríkjunum, ofsótti 
hvern þann sem hann 
taldi hafa duflað 
við kommúnisma á 
sjötta áratugnum. 
Oftar en ekki sátu 
þeir eftir ærulausir 

þegar McCarthy hafði lokið sér af 
með þá. 

McCarthy var ekki hugsjónamaður; 
hann var fyrst og fremst lýðskrumari 
sem vílaði sér ekki við að beita 
óheiðarlegum aðferðum til að afla 
sér vinsælda. Hann hikaði til dæmis 
ekki við að bera órökstuddar sakir 

upp á andstæðinga sína og 
láta þeim eftir sönnunar-
byrðina. 

Betri meðul?
Um helgina barst 
forsætisráðuneyt-
inu bréf frá Jens 
Stoltenberg, 
forsætis-
ráðherra 
Noregs, 

þar sem hann lýsti yfir að ekki stæði 
til að veita Íslendingum lán nema 
þeir efndu alþjóðlegar skuld bindingar 
sínar. Fyrstu viðbrögð formanns 
Framsóknarflokksins voru á þá leið að 
hann sakaði Jóhönnu Sigurðardóttur 
um að hafa pantað þessa niðurstöðu. 
Ekki hafði hann nein haldbær gögn 

sem studdu þessa fullyrðingu; 
þess í stað beindust öll spjót 
að Jóhönnu Sigurðardóttur 
og þrýst var á hana að birta 
bréfaskipti sín og Stoltenbergs 
til að reka af sér slyðruorðið.

Nú skal ósagt látið hvort þessi 
vinnubrögð séu í anda 

McCarthys eða ekki. 
En ósköp er þetta nú 
samt ömurlegt. 
bergsteinn@frettabladid.is

10% afsláttur

www.apotekarinn.is

Á 
tímum þegar flestar fréttir eru heldur vondar fréttir 
er bæði hollt og gott að halda því til haga sem horfir til 
betri vegar í samfélaginu. Þetta á við um glímuna við 
umferðarslys og afleiðingar þeirra.

Þrátt fyrir að umferð á vegum hafi aukist gríðarlega 
á undanförnum árum og víða standi vegakerfið á álagstímum illa 
undir þeirri umferð sem því er ætlað að bera fer dauðaslysum í 
umferð heldur fækkandi. Nýjar tölur um fækkun alvarlega slas-
aðra milli ára gefa vonandi vísbendingu um að árangur sé einnig 
að nást á því sviði. 

Fyrstu sex mánuði ársins fækkaði slösuðum í umferðinni um 
rúm sextán prósent miðað við sama tímabil í fyrra, en þar á undan 
fjölgaði alvarlega slösuðum ár frá ári. Varlega þarf þó að fara í 
ályktunum út frá tölum milli tímabila vegna þess hve mikið vægi 
hvert slys hefur í heildartölum hvers árs í fámenninu hér á landi.

Séu lengri tímabil skoðuð og sést þó að fórnarlömbum umferðar-
slysa fækkar hægt og bítandi þó að ekki dragi úr umferð.

Samkvæmt talningu Vegagerðarinnar dró ekki úr umferð milli 
ára, eins og sumir höfðu talið að myndi gerast vegna kreppunnar. 
Hins vegar hefur dregið úr meðalhraða og ofsaaksturstilvikum 
hefur einnig fækkað; umferðarmenning hefur sem sagt batnað. 

Gera má ráð fyrir að hert viðurlög við umferðarbrotum hafi 
þarna ákveðið forvarnagildi en vonandi má líka greina einhverja 
vitundarvakningu meðal ökumanna um þá ábyrgð sem felst í því 
að aka bíl. Loks verður að taka það með í reikninginn að öryggis-
búnaður bifreiða er í stöðugri framþróun þannig að ætla má að 
bílarnir verji bílstjóra og farþega nú betur en áður. 

Þeir sem ekki hafa sjálfir orðið fyrir slysi í umferðinni, eða ein-
hver þeim nákominn, leiða sjaldan að því hugann hversu afdrifa-
rík umferðarslys eru. Þeir sem slasast alvarlega í umferðarslysi 
búa iðulega við skerta eða jafnvel afar litla starfsgetu þaðan í frá. 
Afleiðingarnar eru óhjákvæmilega minni tekjur, sem hafa í för með 
sér skert lífsgæði ofan á þá skerðingu lífsgæða sem beinar afleið-
ingar slyssins valda. Þá er ótalinn sá kostnaður sem samfélagið í 
heild ber af afleiðingum umferðarslysa.

Samkvæmt umferðaröryggisáætlun er það markmið íslenskra 
stjórnvalda að fjöldi látinna í umferð á hverja 100.000 íbúa sé ekki 
meiri en lægst gerist hjá öðrum þjóðum árið 2016. Sömuleiðis að 
fjöldi látinna og alvarlegra slasaðra í umferð lækki að jafnaði um 
fimm prósent á ári til ársins 2018.

Fyrra markmiðið virðist í réttum farvegi og tala látinna í 
umferðarslysum á Íslandi fylgir nokkuð sömu þróun og á Norður-
löndunum og er heldur lækkandi. Árangurinn hefur ekki verið 
jafngóður þegar kemur að alvarlega slösuðum. Samanburðartölur 
um fjölda slasaðra á fyrri hluta áranna 2008 og 2009 gefa vonandi 
tóninn um viðsnúning þar. 

Bílstjórinn sjálfur gegnir lykilhlutverki í umferðaröryggismálum. 
Andvaraleysi hans eitt andartak getur haft gífurlega afdrifaríkar 
afleiðingar. Því betur sem bílstjórar gera sér grein fyrir því, þeim 
mun minni hætta er okkur búin á vegunum.

Minnkandi umferðarhraði skilar árangri.

Umferðarslysum 
fækkar

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR



Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

BLÆJUBÍLAR  geta haft slæm áhrif á eyru, sam-

kvæmt nýrri bandarískri rannsókn. Við mikinn 

hraða myndast hljóð sem jafnast á við bor og til 

lengri tíma getur slíkt leitt til skertrar heyrnar.

„Ertu að grínast, ég er sko alls 
ekkert heilsufrík heldur frekar 
nammigrís ef eitthvað er,“ segir 
Signý Gunnarsdóttir hlæjandi, 
þegar blaðamaður hefur sam-
band og segist hafa frétt að hún 
sé mikið gefin fyrir útivist. Hins 
vegar kemur á daginn að heimild-
irnar eru traustar.

Signý hefur allt frá barnsaldri 
haft brennandi áhuga á útiveru 
og jaðaríþróttum. Til marks um 
það eignaðist hún sitt fyrsta jet 
ski eða vatnakött aðeins tíu ára 
að aldri. „Það er nú eins gott að 
börnin mín lesi þetta ekki,“ segir 
hún og hlær. „En jú, þannig var nú 
mál með vexti að góðvinur pabba 
míns leyfði mér eitt sinn að prófa 
jet ski sem hann átti. Ég gleymi 
aldrei sælutilfinningunni sem 

fylgdi,“ minnist hún og bætir við 
að litla dekurrófan hafi ekki linnt 
látum fyrr en faðir hennar keypti 
tækið.

Þegar unglingsárin færðust 
yfir kviknaði svo áhugi fyrir 
fleiri íþróttum. Fyrst skíðum, 
sem Signý æfði um árabil, og svo 
snjóbrettum. „Ég lagði skíðunum 
reyndar eftir að ég fór að renna 
mér á bretti. En þegar ég eign-
aðist krakkana seinna tók ég þau 
aftur fram. Ætli maður bíði bara 
ekki aðeins með brettið þangað til 
krakkarnir verða unglingar,“ segir 
hún.

Fjölskylda Signýjar er öll á kafi 
í íþróttum. „Krakkarnir hafa erft 
áhugann og eru á skíðum og svo 
vil ég meina að mér hafi tekist að 
draga manninn minn með mér á 

jet ski,“ segir hún og hlær. „Svo 
deilum við bara sportinu niður 
eftir árstíðunum. Á veturna renn-
um við okkur á skíðunum í Skála-
felli ef veður leyfir og Bláfjöllum 
og svo er jet ski-ið tekið fram á 
sumrin. Börnin eru reyndar enn 
of ung fyrir það, kannski þau fái 
að spreyta sig þegar bílprófið 
kemur.“ 

En í hverju er aðdráttarafl þess-
ara íþrótta fólgið? „Mér finnst 
þetta alltaf jafn heillandi, enda 
búin að vera að í 23 ár. Ætli það sé 
bara ekki helst frelsistilfinningin, 
sem þessar íþróttir eiga allar sam-
eiginlegt að veita. Svo nær maður 
alveg að gleyma stað og stund, 
hugurinn hreinsast. Og það er ekki 
leiðinlegt ef maður nær miklum 
hraða.“ roald@frettabladid.is

Frelsið er yndislegt
Signý Gunnardóttir segist alls ekki vera nógu dugleg að hreyfa sig og ætlar að bæta úr því. Samt ver hún 
stórum hluta ársins í jaðaríþróttir hvers kyns, ýmist á skíðum, snjóbretti eða vatnaketti þegar veður leyfir.

Signý tekur snjóbrettið stundum fram á veturna ef sá gállinn er á henni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Tímapantanir 534 9600
Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur -www.heyrn.is

Bjóðum úrval af döskum ReSound heyrnartækjum

* Heyrnarþjónusta
* Heyrnarvernd
* Heyrnarmælingar
* Heyrnartæki
* Ráðgjöf

Hjá Heyrn er veitt alhliða þjónusta til að bæta 
úr heyrnarskerðingu undir faglegri ábyrgð 

Ellisifjar K. Björnsdóttur, heyrnarfræðings. 

Ellisif  K . Björnsdóttir 
heyrnar fræðingur

Myndakökur og marsipanmyndir
fyrir öll tækifæri

S. 578 5588 og 661 5588

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Frábæru 
aðhalds haldararnir 

sem læknar mæla með 
fyrir bak og herðar. 

Verð 6.990,-
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TANNKREM  skal innihalda flúor að styrkleika 0,1 prósent, eða 1.000 

ppm. Nota skal sama tannkremið fyrir alla fjölskylduna, en mismunandi 

mikið eftir aldri. Flúor heldur áfram að virka á tennurnar eftir tannburstun og 

því er mikilvægt að skola ekki, bara skyrpa. www.lydheilsustod.is

„Þetta verkefni er mjög stórt og 
skemmtileg áskorun fyrir mig. 
Það er krefjandi að finna leið til 
að koma svona viðkvæmu efni til 
skila á réttan hátt,“ segir Felix 
Bergsson leikari, sem vinnur nú 
að gerð teiknimyndar um kynferð-
islegt ofbeldi sem ætluð er grunn-
skólabörnum.

Verkefnið, sem gengur undir 
nafninu „Segjum nei, segjum frá!“ 
er unnið í samstarfi ýmissa aðila 
undir hatti samtakanna Réttindi 
barna. Aðalhvatinn að verkefninu 
kom upphaflega frá Félagasam-
tökunum Blátt áfram, sem vinna 
að eflingu forvarna gegn kynferð-
islegu ofbeldi gegn börnum, en 
einnig koma að því meðal annars 
Reykjavíkurborg, Menntamála-
ráðuneytið, Margmiðlunarskól-
inn og tölvu fyrirtækið CCP, sem 
er sérlegur ráðgjafi við útfærslu 
myndarinnar.

Felix er leikstjóri og handrits-
höfundur. Hann segir verkefnið 
vera á frumstigi. „Nú er ég að 
vinna að sögupersónum myndar-
innar með tveimur nemend-
um Margmiðlunarskólans, þeim 
Helgu Lóu Kristjánsdóttur og 
Sunnevu Björk Mogensen. Það er 
sérstaklega ánægjulegt að eiga í 
samstarfi við þessar hæfileika-
ríku stelpur. Í rauninni hefur 
verkefnið í heild mætt miklum vel-
vilja og margir þjóðþekktir lista-
menn sem hafa ákveðið að leggja 
okkur lið,“ segir Felix. Hann segir 

þó of snemmt að nefna nein nöfn í 
því sambandi.

Vinnan með söguhetjurnar í 
teiknimyndinni miðar að því að 
hægt verði að framleiða fleiri 
myndir um sama efni í framtíð-
inni. „Í þessari fyrstu mynd verða 
leyndarmál, bæði góð og slæm, 
tekin fyrir. Fjallað verður um hve-
nær á að segja frá og hvenær ekki 
og þar fram eftir götunum. Þó svo 
að verið sé að fjalla um alvarlegt 
efni höfum við líka til hliðsjónar 
að þetta sé skemmtilegt. Það er 

nauðsynlegt til að ná til þessa 
aldurshóps.“

Helga og Sunneva voru valdar úr 
nemendum Margmiðlunar skólans 
til þátttöku í verkefninu, en myndin 
er útskriftarverkefni þeirra. „Þetta 
er ótrúlega áhugavert og skemmti-
legt verkefni. Við skilum sýnis-
horni um áramót og stefnt er á að 
myndin verði tilbúin næsta vor. 
Það fer nánast allur okkar tími 
í þetta, og það gæti varla gengið 
betur,“ segir Helga Lóa Kristjáns-
dóttir. kjartan@frettabladid.is

Mætum miklum velvilja
Í bígerð er teiknimynd um kynferðisofbeldi gegn börnum sem unnin er í samstarfi nokkurra aðila. Felix 
Bergsson er leikstjóri og vinnur nú að handritsgerð ásamt tveimur nemendum Margmiðlunarskólans.

Felix Bergsson, leikstjóri og handritshöfundur teiknimyndarinnar, ásamt þeim Helgu 
Lóu Kristjánsdóttur og Sunnevu Björk Mogensen, nemendum í Margmiðlunarskólanum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON   

Staðurinn - Ræktin
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Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is 
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Um leið og þú hefur greitt máttu mæta í opna kerfið þar til námskeið hefst 31. ágúst

TT tímar í boði:
   6:15 – mán, mið, fös
   7:20 – mán, mið, fös
10:15 – mán, mið, fös - Barnapössun
12:05 – mán, mið, fös - Barnapössun
14:20 – mán, mið, fös
16:40 – mán, mið, fös - Barnapössun
17:40 – mán, mið, fös - Barnapössun
18:25 – TT3 mán, mið
18:40 – TT3 mán, þri
19:25 – mán, mið, fim (18:25)

Fundur fyrir alla flokka sunnudaginn 1. nóvember kl. 15:00 og 16:00

Velkomin í okkar hóp!

NÁMSKEIÐUM 
FYLGIR

FRJÁLS MÆTING
Í TÆKJASAL

Síðustu námskeið fyrir jól!
Skráning í alla TT flokka hafin, sími 581 3730

Seljum ósóttar pantanir eftir 23. október

Hefur þú viljann, þá 
hef ég uppskriftina …

 vigtarradgjafarnir.is
865-8407

Sjá nánar á www.vigtarradgjafarnir.is

Íslensku 
Vigtarráðgjafarnir

System kr. 33.900,-
Flex Max kr. 27.900,-
Flex  kr. 22.900,-

FLOTT
Í VETUR...



Honda Accord Tourer Sport 2004, 
Verð 1.350.000 kr. Bílamarkaðurinn, 
Smiðjuvegi 46, 200 Kópavogi. s. 567-
1800 www.bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

RENAULT MEGANE SPORT 100% 
LÁN . Árgerð 3/ 2007, ekinn 21 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.990.000. 
Rnr.125226 áhvílandi lán 1803 þús 
afborgun 39 þús Uppl sima 517-1111

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Ford Focus Ambiente Station 1.4 Árgerð 
8/1999, ekinn 131þ.km, bensín, bsk, 
búið að skipta um tímareim. Góður bíll! 
Verð 490.000kr. Rnr 150288. Sjá nánar 
á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

CITROEN BERLINGO SENDIBÍLL Árgerð 
2004. Ekinn 46 þ.km Verð kr. 850.000.

DAEWOO LANOS SE Árgerð 1999. 
Ekinn 21 þ.km Verð kr. 590.000.

Höfðahöllin
Norðurhella 8, 221 

Hafnafjörður
Sími: 567 4840

www.hofdahollin.is

LAND ROVER DISCOVERY SERIES II 
S. 7 MANNA, MIKIÐ ÚTBÚIN BÍLL Í 
TOPPSTANDI.. Árg 2003, ekinn 108 
þ.km, Sjálfskiptur. Verð 3.4 millj .... 
Rnr.128496

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Toyota Land Cruiser 120 VX, árg. 3/04, 
ek. 140þús.km. 33“ breyttur, leður, 
krókur, omfl. Flottur bíll, Tilboð yfirtaka 
+ sölulaun, áhv.3830þús.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Fjarstýrðir bílar fyrir alla 
aldurshópa í miklu úrvali.

Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 587-
0600, www.tomstundahusid.is

Viltu skipta, kaupa eða 
selja ?

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

Nissan Navara árg. 12/’07 ek. 24 þús. V. 
4.690 kr. Góður stgr. afsl. S. 896 5658.

 0-250 þús.

Almera árg. ‘99 Tilboð 
195 þús.

Nissan Almera 1400, 5g, ek. 195 þús, 
árg. ‘99. Verð 195 þús. S. 891 9847.

Ódýr góður bíll!! Kia Clarus ‘01 ssk. m/ 
öllu. Sk. ‘10. v. 160þ. S. 821 9887.

 250-499 þús.

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.

 2 milljónir +

til sölu Crysler 300 C . 2005 model. 5,7 
HEMI. toppeintak . nýskoðaður, DVD 
, leður . lúga. nýleg dekk. ákvílandi 
1100 þúsund. VERÐ 2490. þús. skoða 
skipti á ódýru leiktæki eða 1990 ÞÚS 
staðgreitt.!!

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 
20- 200 þús. Sími 615 1810.

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

VANTAR BÍL FYRIR ALLT 
AÐ 200 ÞÚS!

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

 Jeppar

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

Til leigu nýleg 140m2, 5 herb íbúð í 
fjórbýli, allt sér, í Mosfellsbæ. Mjög 
stutt í skóla og sundlaug. Verð 140 þús 
á mánuði, hiti og hússjóður innifalinn. 
Uppl: 863-3586.

 Sendibílar

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

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Honda VTX 1800 árg.’03 ek. 14þ.mílur. 
Vel með farið, 2 eigendur, eitthvað 
að aukahl. Verð 1100þ. Uppl. í s. 897 
0295

 Fjórhjól

Yamaha Raptor yfm350, 08 árg, ek: 
1400 km, fallegt og götuskáð hjól, 
S:6949612

 Vinnuvélar

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

Skotbómulyfari óskast, vantar ódýra 
Skotbómulyftara, má þarfnast lagfær-
ingar uppl. í s. 894 3000

 Bátar

Handfærabátur óskast til kaups t.d. skel 
80 uppl. í s. 866 7059.

 Hjólbarðar

Dekk til sölu á felgum, eru nelgd. af 
Suzuki Jimny 215/70R15. S. 616 2840.

 Varahlutir

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

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

www.netpartar.is
 Bílapartasala

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

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu 
Hatcback ‘96, Escord ‘98. Accent 
árg. ‘95. Impreza árg. ‘99. Almera 
‘98. Carina ‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99, 
Hyundai Elantra Wagon ‘97. Kaupi bíla 
til niðurrifs. S. 896 8568.

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

Partabílar 770-6400
Er að rífa Swift 05-09 Yaris ‘05 BMW 
525 disel ‘02 Honda Civic ‘97 Renult 
Kango ‘99, Dodge Karvan ‘97 og Nissan 
Primera ‘99. Kaupum bíla í niðurrif.

Er að rífa Musso 96-04.Musso Sport 
04.Isuzu Trooper 99.Landrover 
Discovery 98.Lanos 00-02.Nubira 
02.Galloper 00.Cherokee 94.Ford 250 
04.Toy Double Cap 94.Korando 98. 
Kia Sportage 97.Opel Astar 97.Kaupum 
bíla til niðurrifs.Musso varahlutir 
Kaplahrauni 9.S.864 0984

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Garðyrkja

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

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

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

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

 Bókhald

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

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

Bókhald, laun, vsk-uppgjör o.fl. 
Viðurkenndur bókari, vönduð vinna. S. 
863 3864 og 821 0210.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

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

Láttu ekki veturinn
koma þér á óvart!

Meira í leiðinniN1 HJÓLBARÐA– OG 
SMURÞJÓNUSTA  SÍMI 440 1000

Eru perurnar í lagi?

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

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

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.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir 
- vírushreinsanir - 

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

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

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

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

 Spádómar

Spásími Daddýar 846 
6364.

Opið frá kl. 12-24 alla daga.
Ekkert mínútugjald Visa/Euro

Spálínur Sjáandans

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

22 þri.-fim 

Sibba 908 2507 kl. 22-24 

Spádómar og ráðgjöf

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

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

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

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

 Önnur þjónusta

GreenHouse
Haust- vetrarlína GreenHouse. Verið 
velkomin að sækja frían bækling. Opið 
í dag þriðjudag kl. 13-19. 
Green House Rauðagerði 26.

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 Til sölu

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

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.

Ódýrt rúm!! dýna 2x2 með sökkli. 
Nýlegt. S. 845 4072.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, 
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

Kaupi gull !

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

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

farið. 

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

Pósthússtræti 13,

Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Hljóðfæri

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

 Vélar og verkfæri

Óska eftir að kaupa notaða súluborvél 
og fleiri járnsmíðavélar. Uppl. í s. 897 
6630.

 Til bygginga

Krossviður, timbur, mótaborð, kamb-
stál, gips og fl. uppl. í s: 555 7905 og 
ulfurinn.is

 Verslun

Full búð af nýjum vörum! Emilía Bláu 
húsin Faxafeni clamal.is s: 588-9925

 Heilsuvörur

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

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. 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

Bílar til sölu

Nýskr. 06/2006, sjálfskiptur, 
ekinn 45 þ.

Hyundai Santa Fe V6

2.990.000
Verð kr.:

Nýskr: 11/2004, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrár, 
ekinn 59 þ.

BMW 318I

2.620.000
Tilboðsverð kr.:

Nýskr. 06/2006, sjálfskiptur, 
ekinn 61 þ.

Nissan Navara SE

3.580.000
Verð kr.:

Nýskr: 09/2004, 2000cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósgrár, 
ekinn 90 þ.

HONDA CR-V

1.990.000
Verð kr.:

Nýskr. 07/2007, sjálfskiptur, 
ekinn 38 þ.

Nissan Qashqai SE

3.080.000
Verð kr.:

Nýskr: 02/2006, 3000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Svartur, 
ekinn 78 þ.

NISSAN PATROL

4.400.000
Tilboðsverð kr.:

Nýskr. 07/2007, sjálfskiptur, 
ekinn 15 þ.

Nissan X-Trail SE

4.180.000
Verð kr.:

Nýskr: 07/2006, 1200cc
5 dyra, beinskiptur, ljósgrár, 
ekinn 33 þ.

OPEL CORSA

1.190.000
Verð nú kr.:

Verð áður:1.400.000

Nýskr. 06/2006, sjálfskiptur, 
ekinn 39 þ.

Isuzu D-Max

2.380.000
Verð kr.:

Nýskr: 08/2006, 2000cc
4 dyra, sjálfskiptur, grár, 
ekinn 22 þ.

SUBARU IMPREZA

2.200.000
Verð kr.:

Nýskr. 08/2006, sjálfskiptur, 
ekinn 47 þ.

Land Rover 
Discovery III SE

5.680.000
Verð kr.:

Nýskr: 09/2005, 2000cc
4 dyra, sjálfskiptur, grár, 
ekinn 77.600 þ.

SUBARU LEGACY

2.590.000
Verð kr.:
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JenFe Heilsudrykkurinn Þín heilsa þitt 
tækifæri Ólafur S: 660 7753 orkuprof.
com

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

J. B. HEILSULIND
 Dekurdagar?

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

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

 Þjónusta

Er andlega orkan á þrot-
um?

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

 Dýrahald

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.

Hreinræktaðir Labrador hvolpar til sölu. 
Tilb. til afhendingar. V. 60þús. Upp. í s. 
694 8861.

Nýl. kanínubúr til sölu. verð 17þ. 
erk0403@gmail.com

 Gisting

Spánn stutt og langtímaleiga: 
Barcelona, Costa Brava, Andalusia, 
Menorca, Valladolid, Reykjavík 101, 
Flórída. www.helenjonsson.ws / www.
starplus.info Uppl. í s. 899 5863.

 Hestamennska

Hestaflutningar
Ferð Akureyri-Reykjavík á miðviku-
daginn 14. okt. Reykjavík-Akureyri á 
lfimmtudaginn 15.okt . Uppl. í s. 896 
4316 Jósep.

Óska eftir hesti, hryssu. Ca. 10-12 vetra. 
Þægt og ásetugott hross. Stgr. ca. 100-
200þ. S. 844 6609.

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

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

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Nýjar 3ja og 4ra herb. 
íbúðir í Hfj.

Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari, 
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur 

og öll ljós.
fylgist með á

 www.heimahagar.is 
Upplýsingar í síma 772 7553.

Leiguliðar ehf Fossaleyni 
16

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

Herb í einbýli í 108 R,ísk,þvottavél og 
internet, aðg sameiginlegur að stofu, 
eld og baði.35þ á mán uppl í s:692 
8826.

NULL
Lítil stúdíó íbúð í Miðb. Rvk. húsg. 
fylgja. Leiga 50þ. með hússj. S. 895 
0482. e.kl.16

Lítil stúdíó íbúð í Miðb. Rvk. húsg. 
fylgja. Leiga 50þ. með hússj. S. 895 
0482. e.kl.16

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.

Vel með farin 53fm 2herb. íbúð í tvíbýli 
með sérinngangi. Leiga aðeins 88þ. 
Rafm. og hiti ekki innif. Laus 1 nóv. 
strax. Uppl. í s. 770 7654.

Einstaklingsíbúðir/ herbergi til leigu í 
hverfi 101. Uppl. í s. 661 1247 og 694 
6396 á milli kl: 17-21 alla virka daga.

Herb.til leigu í hverfi 109-aðg.að sturtu 
og salerni. (íssk.og skrifb.inni) Reykleysi 
krafist 30þ/mán +1mán.fyrirfr. Fyrirsp.
sendist á erk0403@gmail.com

ROOMS f/ RENT w/ FURNITURE IN 
108 KRINGLA AND IN 109 AND 111 
BREIÐHOLT 8973611

 Húsnæði óskast

Einstaklingur leitar að íbúð á hagstæðu 
verði, helst póstnr. 101/103/105/107. 
Reglusemi, góðri umgengni og skilvirk-
um greiðslum heitið S. 692 6990.

Par óskar eftir herb. til mánaðarmóta v/ 
viðgerða á eigin húsnæði. S. 587 0054 
& 894 7409.

44 ára gamalli konu vantar herb. í Seljahv. 
eða Breiðholti sem fyrst. Greiðslugeta 
25-35þ. Uppl. í s. 866 4618.

 Fasteignir

Góð kaup
150 fm. raðhús í HFJ auk 24 fm. 
bílskúrs. V: 31,5 m. Skipti mögulega 
á minni íbúð. Uppl. í s 891 6768 / 
695 1095.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu fullbúinn veitingastaður 190 
fm á besta stað. Til leigu Óseyrarbraut 
104 fm iðnaðarhúsnæði. Upplýsingar 
um þessi og önnur atvinnuhúsnæði í 
534-1020. Atvinnueignir.

Lítið iðnaðarhúsnæði eða bílskúr ósk-
ast til leigu á stóreykjavíkursv. á góðu 
verði. Uppl. í s. 898 3206

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

Geymsluþjónusta
Geymi tjaldvagna, fellihýsi, mótorhjól. 
Staðsetning Breiðholt. S. 892 4424.

Geymsla f. tjaldv.fellih.hjólh. rétt hjá 
Flúðum. upphitað. s.863-8099

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

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

Geymsluhús.is
Tjaldvagnageymsla 770-5144

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 
 GÓÐ STAÐSETNING 

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

 Atvinna í boði

Öryggisfélagið
Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í 
næturvinnu í verslunum. Helstu störf 
eru öryggisgæsla, verslunarstörf, áfyll-
ingar ofl. Skilyrði; góð þjónustulund 
og hreint sakarvottorð. Lágmarksaldur 
20 ár. Öryggisfélagið ehf. Askalind 2 / 
201 Kópavogur. Umsóknir á staðnum. 
www.115.is

Veitingahús í Kópavogi
Íslenskumælandi starfsfólk ósk-

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

Pósthúsið er dreifingarfyrirtæki á lands-
vísu. Vegna aukinna verkefna leitum 
við eftir aðilum til samstarfs í dreifing-
arverkefni á Selfossi og Suðurnesjum 
einn til tvo daga í viku. Áhugasamir 
hafa samband við Siggu Birtu í s.585-
8330 eða í gegnum tölvupóst sigga-
birta@posthusid.is

Yndislegar símadömur ó
Rauða Torgið leitar samstarfs við djarf-
ar og skemmtilegar símadömur. Góðir 
tekjumöguleikar fyrir duglegar. Frjáls 
vinnutími. Aldur 25+. Nánar á www.
RaudaTorgid.is.

fiskmarkaður grimseyjar vantar tvær 
harðduglegar stelpur í ákveðinsvinnu 
(stokka upp linu) upplysingar í sima 
8643150 8933185 eða grimseyhh@
simnet.is fiskmarkaður grimseyjar need 
two hardworking girls fore specific 
work.

 Atvinna óskast

Karl um 50 vantar vinnu. Allt kemur til 
greina. Vanur jólaskreyt... Ökurétt. D. 
enska/danska. S. 866 3870

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

 Fundir

Aðalfundur Ferða og útivistarfélags-
ins Slóðavinir verður haldinn þriðju-
dagskvöldið 27. október kl. 20:00, í 
Bændahöllinni (Hótel Saga). Á dag-
skránni eru hefðbundin aðalfundar-
störf, auk þriggja erinda. Nánari upplýs-
ingar um dagskránna má sjá á vefsíðu 
félagsins, www.slodavinir.org. Rétt til 
setu á aðalfundi hafa einungis þeir 
sem staðið hafa full skil á gjöldum til 
félagsins.

 Tilkynningar

Óska eftir vitnum á árekstri sem átti sér 
stað 26.09.09 kl. 15.30 í Stekkjabakka. 
Bmw og Toyota Yaris. Vinsamlegast 
hafið samband við Lögregluna.

 Einkamál

Kona á besta aldri vill kynnast karl-
manni 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.

Góð kona vill kynnast hressum og heið-
arlegum manni, 60-70 ára. Auglýsing 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
sími 905-2000 (símatortg) og 535-
9920 (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.

Atvinna

UPPSETNING GLUGGATJALDA
Helstu verksvið:
• Uppsetning gluggatjalda á heimilum, 

fyrirtækjum og stofnunum. 
• Ráðgjöf til viðskiptavina og máltökur. 

Hæfniskröfur:
• Verklagni, útsjónarsemi og smekkvísi. 
• Vandvirkni og snyrtimennska. 
• Heiðarleiki, stundvísi og helgun að starfi. 
• Reglusemi. 
Umsóknir eða beiðni um frekari upplýsingar 
óskast sendar á kolbeinn@solar.is
Umsóknarfrestur er til 14.10.2009

Starfsmenn óskast í tískuvöruverslun 
í Reykjavík hálfan og allan daginn. 

Upplýsingar í síma 820-1299.

Tilkynningar

Uppboð
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STEINN STEINARR (1908-1958) 
FÆDDIST ÞENNAN DAG.

„Í draumi sérhvers 
manns er fall hans falið.“

Steinn Steinarr er skálda-
nafn Aðalsteins Krist-

mundssonar. Hann var 
meðal áhrifamestu ljóð-

skálda Íslendinga á tuttug-
ustu öld.

Þorgerður Benediktsdóttir 
Grænavatni, Mývatnssveit,

lést 8. október. Hún verður jarðsungin frá 
Skútustaðakirkju laugardaginn 17. október kl. 14.00.

Erlingur, Benedikt og Hjörleifur Sigurðarsynir 
barnabörn, tengdadætur og systur. 

Okkar ástkæri 

Arthúr Herbert Jónsson

varð bráðkvaddur þann 7. október síðastliðinn. 

Fjölskylda hins látna.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og systir,

Sigríður Guðbjörnsdóttir
Eyjabakka 12, Reykjavík,

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
laugardaginn 10. október. Útförin fer fram frá 
Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 16. október
kl. 13.00.

Steinn Gunnarsson
Kristbjörg Áslaugsdóttir
Friðbjörn Steinsson Halldís Hallsdóttir
Björgvin Steinsson Sigrún Anný Jónasdóttir
Svana Steinsdóttir Sigurður Guðmundsson
barnabörn, langömmubarn og bræður.

Okkar ástkæri

Guðjón Magnússon
læknir og prófessor,
Stórási 11, Garðabæ,

sem varð bráðkvaddur í Kaupmannahöfn sunnudaginn 
4. október, verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju 
fimmtudaginn 15. október kl. 15.00. Blóm og kransar 
eru vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Rauða kross Íslands.

Sigrún Gísladóttir
Alma Einarsdóttir   Hjörtur Guðmundsson
Arnar Þór Guðjónsson  Áslaug Árnadóttir
Halldór Fannar Guðjónsson  Lára Guðrún Sigurðardóttir
Heiðar Guðjónsson   Sigríður Sól Björnsdóttir
og barnabörn.

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

Halldór Heiðar Jónsson
Kjarrhólma 2, Kópavogi,

lést laugardaginn 10. október á Landspítalanum við 
Hringbraut. Jarðsett verður mánudaginn 19. október 
kl. 13.00 í Hjallakirkju, Kópavogi. Blóm og kransar 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Krabbameinsfélagið.

Helga Jóhannsdóttir
Ragnheiður Halldórsdóttir  Björn Magnússon
Kristján Halldórsson   Svanfríður Eik Kristjánsdóttir
Rúnar Halldórsson   Margrét Sigurjónsdóttir
Þórarinn Halldórsson   Bryndís Magnea Dardi
Hrafnkell Halldórsson   Nina G. Halldórsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur bróðir okkar, 

Gunnar H. Ólafsson
fyrrverandi skipherra,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 11. október. Útförin verður 
auglýst síðar.

Gyða Ólafsdóttir
Ásta Ólafsdóttir Beck

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur hlýhug og samúð við andlát og útför 
elskulegrar eiginkonu minnar, móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Jóhönnu Dýrunnar 
Sigþórsdóttur
Flyðrugranda 14, Reykjavík.

Innilegar þakkir til starfsfólks á 13E á Landspítalanum 
og heimahjúkrunar fyrir umönnun og aðstoð.

Óskar Hrútfjörð Guðmundsson
Ólafur Hrútfjörð Óskarsson  Ágústa Þorkelsdóttir
Sigurður Helgi Óskarsson  Anna Guðný   
 Guðmundsdóttir
Sigþór Guðmundur Óskarsson Gyða Marta    
 Ingvadóttir
Ragnheiður Guðbjörg Óskarsdóttir  Jón Ágúst Guðjónsson
Sigríður Óskarsdóttir  Olgeir Þorvaldsson
Ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir 
og afi,

Ólafur á Heygum 
Magnússon
Bræðratungu 13,

lést að heimili sínu föstudaginn 9. október.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni föstudaginn
16. október kl. 11.00. Blóm og kransar vinsamlega 
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Heimahlynningu Landspítalans í síma 543-1159.

Jóhanna S. Kjartansdóttir
Sigrún á H. Ólafsdóttir Halldór Ingólfsson
Hrafndís Hanna Halldórsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma, langamma og systir, 

Þóranna Hansen 
Öldugötu 6, Dalvík, 

sem lést miðvikudaginn 7. október á gjörgæsludeild 
FSA, verður jarðsungin frá Dalvíkurkirkju laugar-
daginn 17. október kl. 13.30. Þeim sem vildu minnast 
hennar er bent á Slysavarnadeild kvenna Dalvík eða 
Dalbæ, heimili aldraðra á Dalvík. 

Aðalsteinn Grímsson
Hildur Aðalsteinsdóttir  Ólafur Baldursson
Aðalsteinn Ólafsson  Andrea Pálína Helgadóttir
Andri Þór Ólafsson
Hildur Helga Aðalsteinsdóttir
Hildur Hansen Þórir Stefánsson

Móðir okkar, 

Astrid Skarpaas Hannesson

lést að heimili sínu hinn 9. október.
Jarðarförin fer fram í kyrrþey, að ósk hinnar látnu.

Gunhild Hannesson
Hannes Jóhannson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Gunnlaugur Björnsson
áður til heimilis að Hverahlíð 2, 
Hveragerði, 

lést 5. október á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund.
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju fimmtudaginn 
15. október kl. 15.00.

Kolbrún Emma Gunnlaugsdóttir           Sverrir Andrésson
Ingibjörg Jóhanna Gunnlaugsdóttir      Brynjólfur Jónsson
Karl Óskar Gunnlaugsson

 afabörn og langafabörn.

Í dag er liðin öld frá fæðingu Agnars Klemens Jónssonar, 
sendiherra og ráðuneytisstjóra í utanríkisráðuneytinu. 
Agnar var sonur Klemens Jónssonar, landritara og ráðherra 
í Reykjavík, og Önnu Maríu Schiöth, síðari konu hans.

Hann hóf störf sem aðstoðarmaður í fjármálaráðu-
neytinu strax eftir útskrift úr lögfræði árið 1933 en hélt 
síðan utan til Danmerkur þar sem hann starfaði sem rit-
ari í danska utanríkisráðuneytinu. Síðar starfaði hann 
fyrir Dani í Bandaríkjunum, fyrst sem sendiráðsritari 
við danska sendiráðið í Washington, síðan sem vararæðis-
maður á dönsku aðalræðismanns skrifstofunni í New York 
árið 1940. Sama ár var honum veitt lausn úr dönsku utan-
ríkisþjónustunni og hóf 
hann störf við nýstofn-
aða aðalræðismanns-
skrifstofu Íslands í New 
York. 

Hann sneri aftur til 
Íslands árið 1942 og var 
skipaður deildarstjóri í 
utanríkisráðuneyti Ís-
lands og síðar skrif-
stofustjóri. Agnar gegndi 
stöðu sendiherra víða 
um heim á árunum 1951 
til 1961, meðal annars í 
Bretlandi og Frakklandi. 
Hann sneri þá heim og 
gegndi stöðu ráðuneytis-
stjóra í utanríkisráðu-
neytinu til ársins 1969 
þegar hann var skipaður 
sendiherra í Noregi og 
síðar Danmörku.

Níels P. Sigurðsson, 
fyrrverandi sendiherra, 
var samtíða Agnari í utan ríkisþjónustunni og ber honum vel 
söguna. „Að mínum dómi var hann, að öðrum starfsmönnum 
utanríkisþjónustunnar ólöstuðum, sá maður sem ég lærði 
mest af og naut þess öll þau 47 ár sem ég var í utanríkisþjón-
ustunni að vinna með honum,“ segir Níels og minnist einnig 
sérstaklega á eiginkonu Agnars, Ólöfu Bjarnadóttur. „Hún 
var alveg sérstök og bar af sem fulltrúi Íslands.“

Ólafur Egilsson, fyrrverandi sendiherra, starfaði með 
Agnari fyrstu þrjú ár sín hjá utanríkisþjónustunni. „Hann 
kunni allt um diplómatískar samskiptavenjur. Það var festa 
í öllu sem hann gerði og framkoman var virðuleg en samt 
alúðleg og hlý,“ segir Ólafur. 

Agnar var virkur í félagsmálum og sat í mörgum stjórnum 
og nefndum í gegnum tíðina. Til að mynda var hann fyrsti 
formaður Knattspyrnusambands Íslands árið 1947. 

Agnar hafði mikinn áhuga á sagnfræði, sem endurspegl-
ast helst í útgáfu hans á sögu Stjórnarráðsins. Fékk hann 
þann áhuga í arf enda höfðu faðir hans og afi báðir mik-
inn áhuga á sögu Íslands. Agnar gaf einnig þrívegis út Lög-
fræðingatal og hóf ritun ævisögu sinnar sem honum ent-
ist þó ekki aldur til að klára en hann andaðist 14. febrúar 
1984, þá 74 ára.

AGNAR K. JÓNSSON:  ALDARMINNING

VIRÐULEGUR
EN SAMT HLÝR

AGNAR KLEMENS JÓNSSON Starfaði 
sem sendiherra og ráðuneytisstjóri.
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Elskuleg systir okkar, frænka og vinkona,

Kristjana A. Johnsen

sem lést þann 6. október, verður jarðsungin frá 
Kristskirkju Landakoti miðvikudaginn 14. október 
kl. 15.00.

Systkini, ættingjar og vinir.

Okkar ástkæra

Edda Hjaltested
hjúkrunarfræðingur,
Sóltúni 9,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni miðvikudaginn 
14. október kl. 15.00. Blóm og kransar eru vinsam-
lega afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar er 
vinsamlega bent á styrktarsjóð Sólheima – sjá nánar 
solheimar.is.

Pétur Sveinbjarnarson Grethe Hjaltested
Friðrik Örn Hjaltested
Óli Rafn Jónsson Valgerður Magnúsdóttir
Guðmundur Ármann Pétursson Birna Ásbjörnsdóttir
Eggert Pétursson  Malin Svensson
Walter Hjaltested  Svandís Guðmundsdóttir
Jytte Hjaltested  Gunnar Geirsson
Jens Pétur Hjaltested  Anna Kristín    
 Kristinsdóttir

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu 
okkur samúð og vinarhug við andlát eigin-
manns míns og föður, 

Þorgríms Jónssonar
tannlæknis.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á St. Jósefsspítala 
í Hafnarfirði fyrir góða umönnun í veikindum hans.

Hulda Jósefsdóttir
Anna Þorgrímsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Sigurlaug Jónsdóttir

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi laugardaginn 
10. október. Útförin verður auglýst síðar.

Pálína Oswald Edvard  Pétur Ólafsson
Kristján Andreas Ágústsson  Bryndís Konráðsdóttir
Jón Frímann Ágústsson  Hallfríður Ólafsdóttir
Þórður Ágústsson  Anne S. Svensson
Guðríður Ágústsdóttir  Gunnlaugur Kr.    
  Gunnlaugsson
ömmu- og langömmubörn.

Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, 
systir, mágkona og amma,

Sigrún Helgadóttir
Borgarheiði 41, Hveragerði,

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
fimmtudaginn 8. október. Jarðsungið verður frá 
Hveragerðiskirkju föstudaginn 16. október kl. 14.00.

Guðmundur Valgeir Ingvarsson
Lilja Guðmundsdóttir Símon A. Pálsson
Guðrún Guðmundsdóttir Össur E. Friðgeirsson
Björn Guðmundsson Sigríður Magnúsdóttir
Jóna Helgadóttir Drake Ken Drake
Árni Helgason Elísa Símonardóttir
Sigurbjörn Helgason                Fríða S. Haraldsdóttir
Jón Helgason                           Þorgerður Þorvaldsdóttir
Eiríkur Gylfi Helgason            Gerður Janusdóttir
Sigrún, Dagrún Ösp, Íris Alma, Katrín Eik, Magnús Geir 
og Helgi.

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

Kurt Sigurður Nielsen

lést miðvikudaginn 7. október. Útförin fer fram í 
Horsens í Danmörku fimmtudaginn 15. október.

Fríða G. Hafberg
Guðmundur Þór Sigurðsson               Freyja Lárusdóttir
Nína Rún Sigurðardóttir Nielsen        Gunnar Rúnarsson
Afabörnin, Andrea, Ívar Örn, Alexandra og Axel Þór.
Brynja Breiðfjörð Herbertsdóttir
Þórunn Huld Nielsen

Innilegar þakkir færum við þeim sem 
sýndu okkur samúð, ómetanlega hlýju og 
vinarhug við andlát og útför eiginkonu 
minnar, móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Svanhildar Sumarrósar 
Leósdóttur 
Ytra-Krossanesi, Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
Gjörgæsludeildar Sjúkrahúss Akureyrar.

Kristján Þórðarson
Guðmundur Kristjánsson   Manevan Yothakong
Laufey Kristjánsdóttir   Jósep Hallsson
Ingvar Kristjánsson    Kristbjörg Anna Guðmundsdóttir
Arnar Kristjánsson    Katrín Eiðsdóttir
Brynjar Kristjánsson   Freydís Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
ástkærs eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

Hallgríms Ólafssonar
Dalbraut 29, Akranesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks A-deildar Sjúkrahúss 
Akraness.

Guðný Sigurðardóttir
Guðmundína Hallgrímsdóttir Matthías Pálsson
Ólafur Hallgrímsson Sigþóra Gunnarsdóttir
Hörður Hallgrímsson Geirlaug Jóna Rafnsdóttir
og afabörn.

Elskulegur frændi okkar,

Sigfús Ragnar Daníelsson
frá Bjargshóli, Miðfirði,

sem lést á Grund fimmtudaginn 1. október sl., verður 
jarðsunginn frá Fossvogskapellu fimmtudaginn 
15. október kl. 11.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Guðlaug Sigurðardóttir
Daníel Þórisson
Helgi Þórisson                          
Alexander Þórisson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Ásta Sigrún Oddsdóttir
Bólstaðarhlíð 41, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð, föstudaginn
9. október. Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju 
miðvikudaginn 21. október kl. 13.00.

Anna Lísa Blomsterberg Hlini Pétursson
Kristín Blomsterberg Ahl  Bengt Ahl
Friðrik Blomsterberg Alda G. Jóhannesdóttir
Sigrún Blomsterberg Friðrik Jósafatsson
Ellen Blomsterberg Einar Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Ævar Sigfússon 
fv. verkstjóri og fiskmatsmaður
frá Bergholti Raufarhöfn,

lést á líknardeild Landspítalans 10. október. Útförin 
fer fram frá Garðakirkju mánudaginn 19. október kl. 
11.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á LAUF, 
Landssamtök áhugafólks um flogaveiki.

Linda Björk Ævarsdóttir  Kristján Steinar Kristjánsson
Þórunn Elfa Ævarsdóttir  Björn Sigurðsson

og barnabörn.

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir og 
amma,

Svanhvít Kristjánsdóttir

lést 10. október á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 
Reykjavík.

Þórólfur Pálsson
Eydís María Þórólfsdóttir 
Dóra Kristín Þórólfsdóttir       Sigurður Ómar Ásgrímsson
Inga Þórólfsdóttir                      Einar Baldvin Axelsson
Kristján Máni, Eva Kristín, Svanhvít Þóra, 
María Björk, Hildur Herdís og Axel Þór.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma 

Guðbjörg K. Arndal 
til heimilis að Austurbyggð 17, Akureyri,

andaðist aðfaranótt 3. október á Sjúkrahúsinu á 
Akureyri. Útför hennar fer fram frá Dómkirkjunni 
í Reykjavík föstudaginn 16. október kl. 15.00.

Kristín Jóhannesdóttir Arndal Stígur Sæland 
Guðrún Jóhannesdóttir 
Oktavía Jóhannesdóttir Karl Ágúst Gunnlaugsson
Reynir Reynisson  Ásta Júlía Theodórsdóttir 

ömmubörn og langömmubörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma,

Guðríður Hannibalsdóttir 
Gvendargeisla 92, Reykjavík, 

lést á Kvennadeild Landspítalans föstudaginn
9. október 2009. Útförin fer fram frá Langholtskirkju 
í dag, þriðjudag 13. október, kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Krabbameinsfélag Íslands. 

                     Óli Theódór Hermannsson
Gunnar Þór Hilmarsson Brenda Sjöberg
Ágústa Óladóttir Páll Bryngeirsson
Bjarkar Þór Ólason Olga Hrönn Olgeirsdóttir
Hrund Ýr Óladóttir Sigurður Árni Magnússon
og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir amma og langamma,

Gríma Thóroddsen
Vallargötu 20, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, fimmtudaginn 
8. október. Útförin fer fram frá Keflavíkurkrikju föstu-
daginn 16. október kl. 14.00. 

Sumarliði Gunnarsson
Bolli Thor Valdimarsson Helga Guðjónsdóttir
Gunnar Sumarliðason Birna Þórðardóttir
Ingibjörg Sumarliðadóttir Jarl Larsen
Kristín Sumarliðadóttir E. Roy Arris
Ragnhildur Sumarliðadóttir Sigurjón Kristjánsson
Ásthildur Sumarliðadóttir Þröstur Elliðason
barnabörn og langömmubörn.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Já, taktu bara 
úr sambandi. 
Hann á átta líf 
til viðbótar...

B Í Í Í Í Í Í Í P

PONDUS

DJAMMINU

ÚTSKÝRIR 

HVAÐ FÓLK 

ER AÐ SEGJA 

Á

Mætti ég vera svo 
frakkur að bjóða döm-

unni upp í dans?

Á íslensku: Í rúmið?
Á íslensku: Þú ert 

rekinn!

Viltu koma með 
mér heim og skoða 

gosflöskutappasafnið 
mitt?

Á íslensku: Viltu koma 
með mér heim og 

skoða gosflöskutappa-
safnið mitt?

Neiiiii 
hæ!

Á íslensku: Neiiii 
andskotinn!

Ég geri athugasemdir 
við niðurstöðurnar 
þínar, Freyr! En við 
ræðum það betur á

mánudag!

Þú verður að segja við 
Söru að hún hafi engan 
rétt á að hengja Johnny 

Depp-plakat upp í 
skápnum ykkar!

Þú verður að standa 
fast á þínu!

Þú skuldar öllum 
strákum heimsins 

það, öllum sem láta 
kærustur ráðskast 

með sig!

Trúir 
þú 

þessu 
sjálfur?

Nei, en ein-
hvern veginn 
verður maður 
að skemmta 
sér hérna.

Ó þú alvitri sfinx, 90 pró-
sent af öllum óhöppum 
gerast heima hjá manni. 

Hvað á ég að gera?

Flytja.

VAAAAAAAA!
STUNA! Viltu að ég 

fari?

Nei, ég skal bara draga 
minn þreytta krakkaeltandi, 
barnaberandi, ökumanns, 
matbúandi, þrífandi útrétt-
ingalíkama út úr rúminu.

Þá getur þú hvílt þig vel 
fyrir hið gríðarlega erfiða

SKRIFSTOFU-
STARF

sem þú sinnir!

Ég veit aldrei hvenær þú 
ert með kaldhæðni 

eður ei.

Skoðaðu 
hárið á 

þér.

Jæja. Samkvæmt ráðleggingum vinkonu 
mun þessi litli pistill fjalla um árstíðar-
skipti og skaplyndi. Vinkonunni finnst 

að með komu myrkursins og kuldabola 
leggist margir í hýði og haldi sig helst 
heima við. Vinkonunni finnst fólk verða 
leiðinlegra með komu vetrarins og kannski 
er nokkuð til í því. Stundum langar mig 
alls ekkert fram úr rúminu þegar ég heyri 
rokið berja húsið fyrir utan með frostbitn-
um hrömmum sínum.

Vinkonu minni finnst þessar skap-
breytingar sem verða hjá 

fólki verri heldur en 
skammdegið sjálft. Og 
hvað er þá til bragðs 

að taka? Hvernig 
heldur maður 
sumarskapinu 

gangandi allan ársins 
hring? Vinkonan kann 

ráð við því. Hún mælir með blóðheitum 
sangríum á sunnudögum og sjarmerandi 
sushi-máltíð á mánudögum og þess á milli 
skal fólk hlýða á heita reggítóna sem minna 
á fjarlægar sólarstrendur. 

Ég veit af eigin reynslu að það getur 
verið ósköp notalegt og auðvelt að sökkva 
sér ofan í skammdegið, halda sig heima 
við og sötra heita súpu og það er gott og 
vel. En þrátt fyrir súpusötur og ullarsokka 
má ekki gleyma mikilvægi félagslífsins 
og áhrif þess á hugarfarið. Félagsskapur 
góðra vina getur nefnilega haldið skammd-
eginu í skefjum.

Ég held að það sé margt vitlausara en 
að hlýða ráðum vinkonunnar. Því mæli ég 
eindregið með því að konur og menn bjóði 
sínum nánustu í sangríuveislu og sushi-boð 
og hlusti þess á milli á glaðlega reggítóna. 
Þetta mun án efa ylja fólki jafn mikið og 
ullarhosurnar og heita kakóið. 

Að vera léttur í lund í skammdeginu

NOKKUR ORÐ
Sara 

McMahon

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

VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIð.
MEð ÞVÍ Að TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.

SENDU SMS SKEYTIÐ ESL 9
       Á NÚMERIÐ 1900 

          OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

FRUMSÝND 9. OKTÓBER

10. HVERVINNUR!

Fyrsta lífvarðanámskeið á Íslandi

Öryggisvarðaskólinn 

14 til 28 Nóvember 2009

Terr security býður uppá 
starfsmöguleika á heimsvísu

Sími: 698 1666
ovskoli.is

Blaðberinn
bíður þín

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 13. október 2009 

➜ Kvikmyndir
20.00 Kvikmyndasafnið sýnir kvikmynd 
leikstjórans Frank Beyer „Spur der 
Steine“ (1966), í Bæjarbíói við Strand-
götu í Hafnarfirði. Nánari upplýsingar á 
www.kvikmyndasafn.is. 

➜ Uppákomur
21.00 Sultan Eldmóður stendur fyrir 
Boðskvöldi á Bakkus við Tryggvagötu 
22 (Naustamegin), þar sem fram kemur 
lista listafólkið Alex Staiger, Sally og Mo, 
Una Sigurðardóttir, Katrín I. Jónsdóttir 
Hjördísardóttir, Friðrik Grétarsson og 
Óskar Einarsson.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Mark Weiner flytur erindi um 

uppruna og byggingu stjórnarskrár 
Bandaríkja Norður-Ameríku hjá Háskól-
anum á Akureyri, Sólborg, (L201) við 
Norðurslóð.
12.05 Inga Lára Balvindsdóttir kynnir 
Ljósmyndasafn Íslands, söfnun og 
skráningu, á hádegisfyrirlestri í Þjóð-
minjasafninu við Suðurgötu. Aðgangur 
er ókeypis og allir velkomnir.

17.30 Matti Ósvald flytur 
erindið: „Góð heilsa er 
auðveldari en þú heldur“ 
hjá Maður lifandi í Borgar-
túni 24.
20.00 Rúnar Vilhjálms-
son prófessor við HÍ flytur 

erindið um lífsstíl og heilsu fullorðinna 
hjá Íþróttafélaginu Glóð, Gjábakka að 
Fannafold 8 í Kópavogi. Að fyrirlestri 
loknum mun hann svara spurningum 
um efnið. Allir velkomnir og enginn 
aðgangseyrir.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Bókmenntir ★★★

Þvílík vika
Guðmundur Brynjólfsson

Útgefandi: Vaka Helgafell

Unglingasaga 
verðlaunuð
Tuttugasta og fimmta verð-
launabókin í hinni árlegu 
barnabókasamkeppni sem 
Ármann Kr. Einarsson kom á fót 
í samstarfi við Ólaf Ragnarsson 
útgefanda er ætluð ungling-
um, þeim hópi lesenda sem 
harðast er sótt að með nýjum 

ritmiðlum: síma, heimasíðuskrifum og ritsmíðum í aug-
lýsinga- og tónlistartextum. Unglingabækur eru merki-
legur miðill sem er afar erfitt að fóta sig á. Þær verða 

að vera í náinni snertingu við kröfuharða lesendur, hafa 
sterka tilvísun til núsins eins það er að mótast í siðum á 
slangri. Enginn hópur er í eins mikilli söguneyslu af öllu 
tagi og því er erfitt að gera honum til hæfis.

Guðmundur er að reyna það. Hann skrifar sögu sína 
sem er skýrt afmörkuð í tíma og rúmi, gerist á einni viku, 
á okkar dögum og lýsir hversdagslegum og átakamiklum 
tíma í lífi nokkurra unglinga. Sjónarhorn sögumannsins 
er vel unnið, málfærið hressilegt og lifandi og persónu-
sköpun hans vel hugsuð. Hann dregur síðan fram nokkur 
sígild viðfangsefni þroskasögunnar: vináttutengsl, andóf 
gegn yfirvaldi foreldra og kennara, misvægi í verðmæta-
mati og loks hina ungu ást. Allt er þetta prýðilega 
hugsað, en þá langt er liðið á söguna fer lesandinn að 
spyrja, á þetta að verða án nokkurra stórra tíðinda?  En 
það kemur þá í ljós með litlum fyrirvara.

Sagan er þannig vel heppnuð og vandlega hugsuð. 
Það gætir í henni siðaboðunar en hún er vandlega hulin, 
en hræddur er ég um að einhverjir ungir lesendur fitji 
upp á nefið við að skynja hann. Páll Baldvin Baldvinsson

Niðurstaða: Verðlaunabók að metum. Vel hugsuð og 
unnin saga.

Á morgun og fimmtudag verður 
tekinn í notkun nýr flygill í Selinu 
á Stokkalæk á Rangárvöllum. 
Þetta er nýr Steinway flygill og 
verður hljóðfærið vígt með tvenn-
um tónleikum Víkings Heiðars 
Ólafssonar píanóleikara. Flygil-
inn valdi Víkingur Heiðar á liðnu 
sumri eftir langa leit í London og 
Hamborg. 

Á efnisskrá tónleikanna verða 
meðal annars fluttar útsetning-
ar Víkings Heiðars á íslenskum 
sönglögum og útsetningar Snorra 
Sigfúsar Birgissonar tónskálds á 
íslenskum þjóðlögum auk verka 
eftir Bach, Bartok, Debussy og 
Chopin. Miðapantanir eru í síma 
487 5512 eða 864 5870, en báðir 
tónleikarnir hefjast kl. 20. 

Í framhaldi þessara tónleika mun 
Víkingur Heiðar halda masterklass-
námskeið í Selinu á Stokkalæk 16.-
18. október og verður þar með átta 
lengra komna nemendur sem flest-
ir stefna að þátttöku í EPTA-píanó-
keppninni í Salnum í Kópavogi 4.-8. 

nóvember næstkomandi. Nemend-
urnir fá daglega einkatíma og fær 
hver þeirra sitt hljóðfæri til æfinga. 
Námskeiðið er opið áheyrendum og 
í lok þess, sunnudaginn 18. október 
kl. 19, verða sérstakir nemendatón-
leikar. Aðgangur er ókeypis og nán-
ari upplýsingar um námskeiðið má 
finna í fréttum á vef tónlistarset-
ursins, stokkalækur.is. - pbb

Víkingur vígir flygil

TÓNLIST Víkingur Heiðar.

Íslenskum myndlistarmönnum 
hefur reynst erfitt að fá styrki í 
kjölfar bankakreppunnar. Christi-
an Schoen, forstöðumaður Kynn-
ingarmiðstöðvar íslenskra mynd-
listarmanna, segist hafa miklar 
áhyggjur af framvindu mála. „Ég 
held að þetta muni hafa slæm áhrif 
á íslenska listasenu. Þó kreppan 
sjálf hafi ekki bein áhrif á list-
sköpun íslenskra listamanna þá 
er mikilvægt að halda áfram að 
að kynna íslenska list á erlendum 
vettvangi,“ segir Christian.

Kynningarmiðstöðin starfar 
meðal annars sem tengiliður 
íslenskra listamanna við alþjóð-
legan myndlistarvettvang og fer 
með framkvæmd þátttöku Íslend-
inga í Feneyjatvíæringnum. 
Aðspurður segir Christian Kynn-
ingarsjóðinn finna mikinn mun í ár 
miðað við fyrri ár hvað styrkveit-
ingar varðar. „Það fjármagn sem 
við fáum frá ríkinu dugar skammt 

og gengislækkunin gerir ástandið 
enn verra. Listamenn hafa þurft að 
hætta við sýningar erlendis vegna 
skorts á fjármagni.“ 

Kynningarmiðstöðin styrkir 
meðal annars íslenska myndlistar-
menn til starfa og sýningarhalds 
í útlöndum með úthlutun styrkja, 
en að sögn Christians er sjóðurinn 
þegar þurrausinn. Aðspurður seg-
ist hann hafa miklar áhyggjur af 
ástandinu. „Ég er meðvitaður um 
það að verið er að skera niður á 
öllum sviðum, en ég tel mikilvægt 
að hlúa að íslenskri list og menn-
ingu þrátt fyrir kreppuna. Svo 
lengi sem við getum haldið skrif-
stofu Kynningarmiðstöðvarinnar 
gangandi þá er ekki allt tapað. Við 
ætlum að einbeita okkur að því 
sem við höfum og því góða starfi 
sem við höfum unnið og munum 
til dæmis efla vefrit okkar sem 
fjallar um íslenska list,“ segir 
Christian að lokum.  - sm

Kreppan heftir ís-
lenska listamenn

ÞRENGIR AÐ LISTAMÖNNUM Christian Schoen, formaður Kynningarmiðstöðvar fyrir 
íslenska myndlist, segir lítið um styrki fyrir listamenn í kjölfar kreppunnar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Meira í leiðinni
WWW.N1.IS
Sími 440 1000

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

Tilboðin gilda út október eða á meðan birgðir endast.

Þú kveikir
á þessu verði! 
Nýttu þér októbertilboðin í verslunum N1

afsláttur 
25%

1123 ZF6866
Tjaldlukt
Verð áður 2.390 kr.
Verð nú

1.790 kr.

1123 ZF7320 
Led vasaljós
Verð áður 4.250 kr.
Verð nú

3.187 kr.
0 k

afsláttur 
25%

010 1F8007560131
Kastari
Verð áður 21.900 kr.
Verð nú

16.425 kr.

350 7782372003
Snúningsljós
Verð áður 19.900 kr.
Verð nú

14.925 kr.

010 1G3003710021
Vinnuljós
Verð áður 13.621 kr.
Verð nú

10.215 kr.

afsláttur 
25%

010 1F8007560321
Kastari
Verð áður 22.757 kr.
Verð nú

17.670 kr.

afsláttur 
25%

afsláttur 
25%

afsláttur 
25%

1123 ZF6803
Led vinnuljós
Verð áður 5.490 kr.
Verð nú

4.117 kr.

063 700004588
Led ljós m/segli
Verð áður 2.490 kr.
Verð nú

1.867 kr.1123 ZF6808
Led vinnuljós
Verð áður 6.850 kr.
Verð nú

5.137 kr.

afsláttur 
25%

afsláttur 
25%

afsláttur 
25%

OSRAM
bílaperur

afsláttur 
25%
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BRUCE WILLIS

16

FAME                            kl. 5:50 - 8D - 10:20D

FAME kl. 10:20
ORPHAN kl. 8 - 10:30
SURROGATES kl. 6 - 8 - 10:10
SURROGATES kl. 6 - 8
ALGJÖR SVEPPI OG LEITIN AÐ VILLA kl. 5 - 6D

FUNNY PEOPLE kl. 8 - 10:50
HAUNTING IN CONNECTICUT kl. 10:20
DISTRICT 9 kl. 8
BANDSLAM kl. 5:50
UPP M/ ísl. Tali kl. 5:50

FAME kl. 5:50D - 8:10D - 10:30D

ORPHAN kl. 6 - 9:10
SURROGATES kl. 8:30 - 10:30
ALGJÖR SVEPPI kl. 6D

KRAFTUR kl. 8D allra síðustu sýningar!

ALGJÖR SVEPPI OG LEITIN AÐ VILLA kl 6
FAME kl. 8 - 10:20
FUNNY PEOPLE kl. 5:40
MANAGEMENT kl. 8 
SURROGATES kl. 10:20

V I P

V I P

10

16

16

16

16

12

12

12

12

12

L L

L

L

L

L

L

L

L

MÖGNUÐ SPENNUMYND SEM FÆR HÁRIN TIL AÐ RÍSA

EKKI ER ALLT SEM SÝNIST!

STRANGLEGA BÖNNUÐ BÖRNUM

DRAUMAR GETA RÆST!

ÞESSI KEMUR ÞÉR Í „FEELING“
FRÁBÆR TÓNLIST, FRÁBÆR DANS, FRÁBÆR MYND!

ÞÞRRIÐIÐJÐJUJUDUDADAGAGSGSSBBÍÓÍÓ Í SASAAMBMBBÍÓÍÓÓUNUNUNUMUM Í DADAGAG KRKRR. 5050000
GILLDDIR EKEKKKKIKI Í VIVIP,P, Á ÍSÍSSLLENENSNSSKAKAAR MYMYNYNDDIR OOG Á MYMYNYNDDIR Í 33D

- bara lúxus
Sími: 553 2075

9 kl. 6 og 8 10

STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 6, 9 og 10.10 16

FUNNY PEOPLE kl. 10 12

BIONICLE - Íslenskt tal kl. 6 L

THE UGLY TRUTH kl. 8 12

ÞRIÐJUDAGUR
ER TILBOÐSDAGUR

TILBOÐ
Á  A L L A R
M Y N D I R

500 kr.500 kr.
500 kr.500 kr. 500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.500 kr.500 kr.

Tónlist ★★

Not Your Housewife
María

Fín byrjun
Not Your Housewife er fyrsta plata hinnar 25 ára gömlu Maríu Magnús-
dóttur, en öll lög og textar plötunnar eru eftir hana sjálfa. Tónlistin er 

fjölbreytt blanda af soul, fönki, blús og 
poppi. Platan er tekin upp með úrvalsliði 
hljóðfæraleikara. Þar fara fremstir Jagúar-
bræðurnir Börkur og Daði Birgissynir sem 
eru auðvitað með fönk- og sálargrúvið í 
hverri hreyfingu.

Á Not Your Housewife má heyra ýmis 
stílbrigði svartrar tónlistar síðustu áratuga. 
Soul-tónlist sjöunda áratugarins er aldrei 
langt undan, grúv og fönk-lykkjur áttunda 
áratugarins fá að njóta sín t.d. í titillaginu, 
Unarmed er sálarblús í anda Ettu James og 
Crossing Paths er létt-djassað popp. Það 
er margt vel gert á Not Your Housewife, en 

það sem kemur í veg fyrir að hún fari í fyrsta flokk er að það vantar eitthvað 
nýtt og persónulegt í tónlistina. Eitthvað sem gerði hana einstaka. María er 
ágæt söngkona og gefur sig greinilega alla í það sem hún er að gera þannig 
að þetta er örugglega bara byrjunin. Og Not Your Housewife er fín byrjun.

 Trausti Júlíusson

Niðurstaða  Fjölbreytt en ópersónuleg blanda af poppi, fönki, blús og sálar-
tónlist. Ágætt byrjandaverk.

Innanbúðarmenn sem vinna að 
þriðju kvikmyndinni um Trans-
formers-vélmennin segja að leik-
stjórinn Michael Bay ætli hugsan-
lega að láta persónu Megan Fox 

deyja í næstu 
mynd. „Hlutverk 
Megan verður 
væntanlega mjög 
lítið í næstu Trans-
formers-mynd. 
Michael uppgötv-
aði Megan og gerði 
hana að stjörnu og 
nú er hann í róleg-
heitunum að leita 

að leikkonu til að koma í hennar 
stað. Hann er ekki búinn að taka 
endanlega ákvörðum um hvort 
persónan hennar Fox fái reisu-
passann en hann er að íhuga það,“ 
sagði heimildarmaðurinn. Megan 
Fox talar iðulega um Michael Bay 
í viðtölum og hefur meðal annars 
líkt honum við Adolf Hitler. Þessi 
heimskulegu ummæli Fox eru 
talin ástæðan fyrir því að leik-
stjórinn ætli nú að losa sig við 
hana. 

Fox fær ekki 
að vera með 

MEGAN FOX

Gjörningur Ragnars 
Kjartanssonar á Feneyja-
tvíæringnum hefur vakið 
mikla athygli. Páll Haukur 
Björnsson, fyrirsæta Ragn-
ars, hefur nú verið valinn í 
stjórn Nýlistasafnsins.

Listamaðurinn Páll Haukur 
Björnsson hefur verið valinn í 
stjórn Nýlistasafnsins. Hann dvel-
ur enn í Feneyjum þar sem hann 
starfar með Ragnari Kjartans-
syni að listagjörningi á Feneyja-
tvíæringnum. Páll Haukur segir 
gjörninginn hafa gengið vel og enn 
heimsækja um 350 manns vinnu-
stofu listamannanna daglega. 
„Ég held að við séum orðnir ein-
hverfustu menn í heimi eftir dvöl-
ina hérna. Frídeginum eyðir maður 
helst bara heima hjá sér, feginn því 
að þurfa ekki að umgangast fólk í 
heilan sólarhring.“

Páll Haukur mun sitja í stjórn 
Nýlistasafnsins ásamt Birtu 
Guðjónsdóttur, Gunnari Péturs-
syni, Karlottu Blöndal, Gunnhildi 
Hauksdóttur og Tinnu Guðmunds-
dóttur. Hann segist hlakka til að 
koma heim og geta hafið störf. 
„Einhvern veginn datt ég inn í 
þetta starf, vinir mínir stungu 
upp á að ég ætti að sækja um og 
ég ákvað að slá til. Ég verð reynd-
ar alveg úr leik fyrstu tvo starfs-
mánuðina því ég verð enn hér í 
Feneyjum en þegar ég kem heim 
lætur maður til sín taka. Þetta er 
auðvitað alveg einstakt safn fyrir 
þær sakir að það er algjörlega í 
eigu myndlistarmanna,“ segir Páll 
Haukur.

Meðfram vinnunni í Feneyjum 
hefur Páll Haukur verið að vinna 
að vídeóverki sem sýnt verður á 
Sequences-listahátíðinni sem fer 
fram í Reykjavík dagana 30. okt-
óber til 7. nóvember. Verkið kallast 
This Dumb Regent of The Heart, 
en heitið er vísun í texta eftir sál-
fræði- og heimspekinginn William 
James og tekur Páll Haukur fram 
að verkið geti valdið kvíðaköstum. 
„Verkið er nokkurs konar ferða-
saga og er samansafn af ljóðum, 
textum og ýmsum myndbrotum. 

Verkið verður sýnt í aftursætinu 
á bíl sem ekið er um borgina á 
meðan. Fólk er sótt og fær stuttan 
bíltúr og því er svo skilað aftur á 
sama stað. Þetta er alveg ókeypis 
og spennandi bíóupplifun. Ragnar 
fékk fyrstur manna að sjá verkið 
og hann sagðist hafa fengið kvíða-
kast í kjölfarið þannig það er ágætt 
að verkið verði sýnt í bíl, þá getur 
fólk ekki gengið út af sýningunni.“ 
Hægt er að bóka bílferð með því 
að senda vefpóst á netfangið bill@
pallhaukur.com.  sara@frettabladid.is

Einhverfur myndlistarmaður

EINHVERFUR LISTAMAÐUR Páll Haukur segist vera orðinn einhverfur eftir dvölina í 
Feneyjum. Hann er nú sestur í stjórn Nýlistasafnsins. MYND/GULLI

„Mér fannst þetta sniðugt því maður er alltaf að 
fá ítrekanir inn um lúguna hjá sér – þar sem er 
verið að biðja mann um eitthvað aftur. Þetta er 
náttúrlega allt gamalt efni á plötunni – þannig 
séð. Maður er að reyna að vera svona Baggalúts-
sniðugur,“ segir tónlistarmaðurinn Örn Elías Guð-
mundsson – Mugison.

Mugison sendir á næstunni frá sér plötuna Ítrek-
un. Platan inniheldur úrval af lögum Mugisons í 
útgáfum sem hafa orðið til á tónleikum um allan 
heim undanfarin misseri. Rokkskrímslin Addi og 
Guðni úr Dr. Spock, hljómborðssnillingurinn Davíð 
Þór og hinn fingrafimi Pétur Ben skipuðu hljóm-
sveit Mugisons og tóku plötuna upp með honum í 
janúar á þessu ári.

„Lögin hafa spilast til einhvern veginn. Það er 
fyndið hvernig lög spila sig sjálf í svona öðruvísi 
útgáfur,“ segir Mugison. „Mér fannst nauðsynlegt 
að eiga útgáfurnar þannig að við fórum í stúdíó um 
daginn og lékum okkur aðeins. Svo sat ég á þessu. 
Svo fór ég að mixa og fattaði að þetta er alveg 
fáránlega gott efni og langaði að gefa það út.“

Mugison fer yfirleitt óhefðbundnar leiðir í 
umslagshönnun og hefur fengið heilu bæjarfélögin 
með sér í föndrið. Ítrekun er engin undantekning. 

„Ég ætla að stimpla koverið með ítrekun,“ segir 
hann. „Platan verður eiginlega í umslagi – svolítið 
Intrum-leg pæling. En ekki eins alvarleg og Intrum 
og miklu ódýrari. Ég ætla að hafa plötuna eins og 
ódýra og hægt er.“  - afb

Ítrekun frá Mugison

GÖMUL LÖG Í NÝJUM BÚNINGI Mugison ítrekar að efnið sé 
fáránlega gott. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Missið ekki af þessari frábæru 
ævintýra- og teiknimynd fyrir fólk á ævintýra- og teiknimynd fyrir fólk á

öllum aldri í anda Tim Burtons. Talsett öllum aldri í anda Tim Burtons. Talsett
af helstu stjörnum Hollywood.af helstu stjörnum Hollywood.

Mi ið kki f þ i f áb
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Rauði kross Íslands óskar eftir sjálfboðaliðum til aðstoðar 
þegar áföll verða. Þessi LIÐSAUKI mun efla Rauða krossinn
á neyðartímum. Stöndum saman og leggjugg m okkar af mörkum
til að tryggja skjót viðbrögð þegar á reynir. Framlag hvers 
og eins er dýrmætt. Skráðu þig núna á www.raudikrossinn.is
eða í síma 570 4000 .
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FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen á 
nú sinn fyrsta mánuð að baki með 
nýju félagsliði en um þarsíðustu 
mánaðamót gekk hann til liðs við 
franska úrvalsdeildarfélagið AS 
Monaco. Byrjunin hefur þó reynst 
honum erfið. Hann hefur aldrei 
fengið að spila heilan leik og var 
settur á bekkinn þegar liðið mætti 
Marseille á útivelli um þarsíðustu 
helgi. Það reyndist erfitt að kyngja 
því.

„Jú, auðvitað var það erfitt,“ 
sagði Eiður Smári. „Það er alltaf 
leiðinlegt að vera á bekknum og 
ekki hægt að venjast því. En þjálf-
arinn ræddi við mig um þá ákvörð-
un sína og þetta var ekkert stór-
mál. Þetta er heldur ekkert sem 
við munum dvelja við lengi.“

Hann segir dvöl sína hafa verið 
ágæta þrátt fyrir allt þó svo að við-
brigðin hafi vissulega verið mikil. 
„Þetta er aðeins stærri breyting en 
ég átti von á. Þetta veltur mikið á 
því hversu vel mér mun ganga að 
aðlagast fótboltanum. Þá verður 
allt annað enn betra,“ sagði hann. 
„Ég þarf að læra inn á styrkleika 
liðsins og liðsfélagar mínir inn á 
mína styrkleika. Þetta kemur með 
tímanum.“

Hann segist ekki hafa íhug-
að hvort hann hafi tekið ranga 
ákvörðun með því að fara í franska 
boltann. „Nei, alls ekki. Þeir vita 
það sem hafa fylgst með mínum 
ferli að ég hef ekki forðað mér frá 
hinum og þessum félögum. Það er 
bara undir mér komið að sýna hvað 
í mér býr.“

Ísland mætir í kvöld liði Suður-
Afríku í vináttulandsleik á Laugar-
dalsvellinum. Síðast átti Eiður 
Smári frábæran leik með lands-
liðinu þegar það lék gegn Noregi 
í síðasta mánuði. Hann skoraði þá 
eina mark liðsins í 1-1 jafntefli en 
Ísland fékk þó fjölda tækifæra 

til að skora fleiri mörk í leiknum 
„Þetta var frábær leikur og sorg-
legt að hafa ekki unnið hann. Ég 
hef svo sem ekkert verið að spá 
í það hvort þetta hafi verið betri 
leikur en einhver annar hjá mér. 
Það er bara gaman að spila vel og 
skora mörk. Vissulega fann ég mig 
vel í honum en ég held að fólk sé 
oft fljótt að gleyma í fótboltanum. 
Það er oftast það neikvæða sem 
situr eftir.“

Hann segist einnig aðspurður 
ánægður með að Ólafur Jóhannes-
son landsliðsþjálfari hafi fram-
lengt samning sinn til næstu 
tveggja ára. „Það voru góðar 
fréttir. Það hafa verið viss merki 
um að við séum á réttri leið með 
liðið. Við þurfum þó að finna 
stöðugleika og sýna jafnari leik. 
Við höfum verið svolítið sveiflu-
kenndir. Auðvitað var ömurlegt 
að sjá Ísland í neðsta sæti okkar 

riðils í undankeppninni en miðað 
við spilamennsku okkar áttum 
við kannski að vera ofar en við 
vorum. Stigataflan lýgur þó ekk-
ert – þannig er það bara.“

Og honum líst vel á að Ísland 
spili eins marga leiki og mögu-
legt er. „Það er alltaf gott að koma 
saman og spila sem flesta leiki. Nú 
horfum við bara til veðurguðanna 
og vonum að þeir verði góðir við 
okkur.“  eirikur@frettabladid.is

MEÐ TEIPAÐA ÖXL Stefán Stefánsson sjúkraþjálfari hugar hér að Eiði Smára Guðjohnsen fyrir æfingu landsliðsins í Kórnum gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Erfitt að þurfa að sitja á bekknum
Eiður Smári Guðjohnsen segir að það hafi verið erfitt að sætta sig við að sitja á varamannabekknum í 
síðasta leik AS Monaco í frönsku úrvalsdeildinni. Hann segir að þó sé engan bilbug á honum að finna.

Ísland mætir í kvöld Suður-Afríku í vináttulandsleik á 
Laugardalsvellinum en leikurinn hefst klukkan 18.10. 
Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari á von á hörkuleik.

„Ég hef verið að kynna mér liðið og þeir vilja greini-
lega spila brasilískan fótbolta. Þetta eru mjög flinkir 
leikmenn sem búa yfir mikilli tækni. Það er góð hreyf-
ing á boltalausum mönnum og þótt þeir fari kannski 
ekki mjög hratt upp að marki andstæðinganna þá eru 
þeir afar leiknir,“ sagði Ólafur.

Úrslitakeppni HM í knattspyrnu fer fram í Suður-
Afríku á næsta ári. Mikil áhersla hefur því verið lögð 
á að undirbúa liðið sem allra best fyrir átök næsta 
sumars. Þjálfari Suður-Afríku er Brasilíumaðurinn Joel 
Santana en hann hefur verið gagnrýndur fyrir slæman 
árangur liðsins á undanförnum mánuðum. Suður-Afríka 
tapaði fyrir Noregi um helgina og margir telja að hann 
verði látinn fara ef liðið vinnur ekki sigur á Íslandi í dag. 

„Leikurinn kemur eflaust til með að snúast um hvort 
liðið vilji sigurinn meira. Aðstæður eru eins og þær eru 

og eflaust verður mikið talað um það. En ef okkar 
menn fara inn á völlinn til að gera það sem við 
gerum best þá verðum við í fínu lagi,“ sagði Ólafur.

„En ég tel að það verði fyrst og fremst gaman 
fyrir okkur að fá að spila á móti svona liði enda 
spilar það öðruvísi fótbolta en þau lið sem við 
höfum verið að spila við. Það verður mjög spenn-
andi að sjá hvernig við munum spjara okkur í 
þessum leik.“

Hann á ekki von á því að það verði erfitt til að 
fá menn upp á tærnar fyrir leik kvöldsins þó svo 
að um æfingaleik sé að ræða og langt þar til Ísland 
spilar næst alvöru keppnisleik. „Auðvitað eru 
æfingaleikir af allt öðrum toga en keppnisleikir 
en við höfum farið vel yfir þessi mál. Við 
viljum að menn leggi allt sitt í alla leiki 
sem við spilum. Við höfum núna átt 
tvo góða leiki í röð og vonandi verður 
áframhald á því.“

ÓLAFUR JÓHANNESSON LANDSLIÐSÞJÁLFARI:  SPENNANDI AÐ MÆTA SUÐUR-AFRÍKU

Brasilískir taktar í suður-afríska landsliðinu
> Strákarnir spila í Grindavík í dag

Íslenska U-21 árs landsliðið sem Eyjólfur Sverrisson og 
Tómas Ingi Tómasson þjálfa mætir því norður-írska á 
Grindavíkurvelli í dag. Leikurinn hefst klukkan 15.00. 
Leikurinn er liður í undankeppni EM 2011. Ísland tók 
lið San Marínó í bakaríið í slagveðrinu síðasta föstudag. 
Lokatölur 8-0. Verður áhugavert að sjá hvort strákarnir 
geti fylgt þeim frábæra leik eftir í Grindavík í dag þar sem 
eflaust mun einnig blása nokkuð hraustlega.

FÓTBOLTI Helgi Sigurðsson skrif-
aði í gær undir þriggja ára samn-
ing við 1. deildarlið Víkings. Auk 
þess að leika með liðinu mun 
hann taka að sér þjálfun í tengsl-
um við nýja afreksstefnu félags-
ins.

„Það réði mestu að ég var að 
koma heim til félagsins sem ól 
mig upp,“ segir Helgi. „Auk þess 
er það spennandi áskorun að fá að 
taka þátt í þeirri baráttu að koma 
félaginu aftur upp í úrvalsdeild. 
Það er mikill metnaður í Víkinni 
og lít ég svo á að ég sé aðeins að 
taka mér ársfrí frá úrvalsdeild-
inni. Ég er ekki kominn hingað til 
að slappa af.“ - esá

Helgi Sigurðsson í Víking:

Mun ekki slaka 
á hjá Víkingi

HELGI SIGURÐSSON Kominn heim í 
heiðardalinn.

FÓTBOLTI Wayne Rooney meiddist á 
kálfa í leik Englands og Úkraínu 
um helgina og missir því af lands-
leik Englendinga gegn Hvíta-
Rússlandi á miðvikudaginn.

Steven Gerrard verður hins 
vegar áfram í leikmannahópnum 
og er ekki útilokað að hann geti 
tekið þátt í leiknum.

Robert Green markvörður fékk 
að líta rauða spjaldið um helgina 
og ákvað Fabio Capello lands-
liðsþjálfari að velja Ben Foster í 
hans stað í landsliðshópinn. Lík-
legt er þó að David James verði í 
byrjunar liðinu á miðvikudaginn.  
 - esá

Wayne Rooney:

Ekki með á 
miðvikudag

WAYNE ROONEY Meiddist í Úkraínu.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Gullskór Adidas hefur 
verið veittur markahæsta leik-
manni efstu deildar karla í knatt-
spyrnu síðan 1983 og verður engin 
breyting þar á í ár. Athygli vakti á 
verðlaunaafhendingu KSÍ í síðustu 
viku að þar voru þrír markahæstu 
leikmenn Pepsi-deildar karla og 
kvenna verðlaunaðir með skildi. 

Bjarki Magnúsarson, markaðs-
stjóri Sportmanna ehf., segir í 
samtali við Fréttablaðið að það 
hafi verið meðvituð ákvörðun að 
afhenda ekki skóna við það tilefni.

„Í fyrra lentum við í vandræð-
um með að koma skónum til lands-
ins í tæka tíð fyrir lokahóf KSÍ. Í 
ár var svo ekkert lokahóf haldið 
og ákváðum við því að við skyld-
um halda utan um afhendinguna 
sjálfir og gera henni aðeins stærra 
undir höfði,“ sagði Bjarki. 

Hann segir að Adidas-umboðið 
hefði aldrei verið í neinu sérstöku 
samstarfi við KSÍ vegna verðlaun-
anna. „Það hefur verið afmarkað 

við það að við fengum að mæta 
á lokahóf sambandsins þar sem 
skórnir voru afhentir.“

Gullskórinn verður því afhentur 
síðar í haust í 27. sinn en eins og 
undanfarin ár verða þrír marka-

hæstu leikmenn deildanna tveggja 
verðlaunaðir með gull-, silfur- og 
bronsskóm.

Björgólfur Takefusa var marka-
hæsti leikmaður Pepsi-deildar 
karla í ár með sextán mörk. Þegar 

Fréttablaðið hafði samband við 
hann í gær hafði hann ekki fengið 
að vita að það stæði enn til að hann 
fengi gullskóinn.

„Það er gott að heyra. Ég hafði 
vonast til þess að það yrði haldið 
í þessa hefð enda búið að vera við 
lýði síðan ég man eftir mér.“

Hann neitaði því ekki að það 
hefði verið einkennilegt að þrír 
markahæstu leikmenn deildanna 
hefðu ekki verið verðlaunaðir með 
skónum góðu.

„Ég heyrði aldrei neitt meira um 
málið og hafði því ekki hugmynd 
um hvort þetta hefði verið aflagt 
eða ekki,“ bætti hann við.

Björgólfur bætist nú í hóp 
þeirra sem hafa unnið gullskóinn 
tvívegis. Hinir eru Arnar Gunn-
laugsson, Guðmundur Steinsson, 
Hörður Magnússon, Steingrím-
ur Jóhannes son og Tryggvi Guð-
mundsson. Björgólfur er þó sá 
fyrsti sem á nú bæði tvenna gull-
skó sem og tvenna silfurskó. - esá

Adidas-umboðið á Íslandi mun áfram verðlauna markahæstu leikmenn Pepsi-deildar karla:

Gullskór Adidas verður áfram afhentur

FÁ SKÓNA GÓÐU Atli Viðar Björnsson fær silfurskóinn, Björgólfur Takefusa gullskóinn 
og Alfreð Finnbogason bronsútgáfuna. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FÓTBOLTI Danir tryggðu sig inn 
á HM næsta sumar með góðum 
sigri á Svíum á Parken um helgina. 
Svíar eiga að sama skapi afar litla 
möguleika á að tryggja sér farseðil-
inn til Suður-Afríku.

Íþróttavefurinn sporten.dk tók 
upp á því að stríða Svíum ærlega 
í gær og kom með tíu hugmyndir 
um hvað Svíar gætu gert til þess 
að stytta sér stundirnar næsta 
sumar þar sem þeirra lið væri 
ekki á HM.

Hugmyndirnar voru margar 
hverjar skemmtilegar og ein þeirra 
er að framlengja bandý-tímabilið í 
Svíþjóð sem er sagt af háðung að 
sé sjóðheit íþrótt í Svíþjóð. Einnig 

stingur vefurinn upp á að Svíar 
fari að höggva niður tré svo það sé 
pláss fyrir fleiri fótboltavelli. Ekki 
veiti þeim af æfingunni.

Sporten.dk finnst einnig ráðlegt 
að Svíar taki sig saman og telji elg-
ina í landinu eða hreinlega setjist 
niður og horfi á Línu Langsokk.

Ein frumlegasta hugmyndin er 
þó að Svíar haldi HM í hver geti 
troðið mestu af munntóbaki í kjaft-
inn á sér en Svíar taka allra þjóða 
mest í vörina. 

Ef allt þrýtur stingur sporten.
dk upp áð Svíar komi yfir til Dan-
merkur og horfi á HM hjá þjóð sem 
á raunverulega lið á mótinu. 

   - hbg

Danir í sigurvímu eftir helgina og stríða sárum Svíum – stinga upp á afþreyingu fyrir þá í sumar:

Geta haldið HM í munntóbakstroðslu

REIÐUR Zlatan og félagar voru ekki í góðu skapi á Parken um helgina.  
 NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Ítalski landsliðsmaður-
inn Fabio Cannavaro segir að 
ítalskir fjölmiðlar hafi gengið allt 
of langt í umfjöllun sinni þegar 
hann féll á lyfjaprófi. Hann hefur 
nú verið hreinsaður af ásökun-
um en hann fékk lyf eftir að hafa 
orðið fyrir býflugustungu. Það 
felldi hann á prófinu en búið er að 
greiða úr misskilningnum. 

„Ég var sleginn í punginn af 
fjölmiðlum og það var sárt. Ef þið 
skiljið ekki hvað ég er að segja 
þá skal ég endurtaka það,“ sagði 
Cannavaro reiður á blaðamanna-
fundi.

„Samviska mín er hrein. Ég var 
stunginn af býflugu en í blöðun-
um má lesa að ég sé að nota ólög-
leg lyf. Þegar ég sá þetta fyrst 
hélt ég að mig væri að dreyma. 
Það er búið að gera allt of mikið 
úr þessu máli. Ég vona að mál-
inu sé lokið enda hef ég alltaf 
farið eftir settum reglum,“ sagði 
Cannavaro.   - hbg

Fabio Cannavaro:

Reiður við   
fjölmiðla

FABIO CANNAVARO Ekki sáttur við 
fjölmiðlana í heimalandinu.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Emile Heskey hefur 
viðurkennt að hann íhugi nú að 
yfirgefa herbúðir Aston Villa til 
að auka líkurnar á því að hann 
verði valinn í HM-hóp Englands.

Heskey var kallaður aftur í 
enska landsliðið fyrr á þessu ári 
eftir sex ára fjarveru. Hann náði 
sér vel á strik með Wigan og var 
keyptur til Aston Villa í kjölfarið.

Hann hefur hins vegar átt erf-
itt með að tryggja sér fast sæti í 
byrjunarliði Villa á þessari leik-
tíð.

„Ég er mjög ánægður með að 
ég skuli fá að spila með enska 
landsliðinu en það er erfitt að fá 
ekki að spila með sínu félagi,“ 
sagði Heskey í samtali við enska 
fjölmiðla en hann var í liðinu 
gegn Úkraínu um helgina.

„Það er atriði sem ég þarf að 
skoða þegar ég kem til baka (eftir 
landsleikjahléið),“ sagði Heskey 
við enska fjölmiðla.

Eflaust eiga mörg félög eftir að 
taka við sér í kjölfar þessara tíð-
inda enda er Heskey með mikla 
reynslu í efstu deild og getur enn 
skorað mörk og látið til sín taka í 
teignum.   - esá

Emile Heskey:

Íhugar að fara 
frá Villa

EMILE HESKEY Þarf líklega að skipta um 
félag. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

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

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.20 In Treatment (15:43) 

10.55 Hell‘s Kitchen 

11.50 The Best Years (13:13) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Revenge of the Nerds II: Nerds 
in Paradise 

14.40 Sjáðu 

15.05 Notes From the Underbelly 

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

17.08 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (3:24) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (9:23)

19.45 Two and a Half Men (1:24)

20.10 Two and a Half Men (9:24)

20.30 The Big Bang Theory (5:23) 
Gamanþáttur um eðlisfræðingana Leonard 
og Sheldon sem vita nákvæmlega hvernig al-
heimurinn virkar en eiga í stökustu vandræð-
um með samskipti við annað fólk og þá sér-
staklega af hinu kyninu. 

20.55 Chuck (6:22) Chuck Bartowski er 
mættur í annað sinn hér í skemmtilegum og 
hröðum spennuþáttum.

21.40 Burn Notice (6:16) Njósnarinn 
Michael Westen var settur á brunalistann en 
það er listi yfir njósnara sem eru komnir útí 
kuldann og njóta ekki lengur verndar yfir-
valda. Hann reynir því nú að komast að því 
hverjir „brenndu“ hann og af hverju.

22.25 The Sopranos (37:39)

23.25 Ástríður (8:12)

23.50 Medium (8:19)

00.35 John From Cincinnati (8:10)

01.25 Sixteen Years of Alcohol 

03.05 Revenge of the Nerds II: Nerds 
in Paradise 

04.35 The Big Bang Theory (5:23)

04.55 Fréttir og Ísland í dag 

15.35 Útsvar  (Árborg - Grindavík) (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.28 Frumskógar Goggi  (2:26)

17.50 Landsleikur í fótbolta  Bein út-
sending frá vináttulandsleik karlaliða Íslands 
og Suður-Afríku.

19.00 Fréttir

19.10 Veðurfréttir

19.15 Landsleikur í fótbolta  Ísland - 
Suður-Afríka, seinni hálfleikur.

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

21.05 Hrunið  (2:4) Ný íslensk þáttaröð 
um hrunið í umsjón Þóru Arnórsdóttur. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Njósnadeildin  (Spooks VII) (1:8) 
Breskur sakamálaflokkur um úrvalssveit 
innan bresku leyniþjónustunnar MI5 sem 
glímir meðal annars við skipulagða glæpa-
starfsemi og hryðjuverkamenn. Meðal leik-
enda eru Peter Firth, Rupert Penry-Jones, 
Richard Armitage og Hermione Norris.

23.20 Dauðir rísa  (Waking The Dead V: 
Þagnarturnar) (1:12) (e)

00.10 Fréttaaukinn  (e)

00.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.20 Lífsaugað  (4:10) (e)

08.00 Dynasty  (e)

08.50 Pepsi MAX tónlist

12.00 Lífsaugað  (4:10) (e)

12.40 Pepsi MAX tónlist

17.50 Dynasty  Blake Carrington stýrir olíu-
fyrirtæki og er umkringdur konum sem eru 
óhræddar við að sýna klærnar.

18.40 Everybody Hates Chris  (e)

19.05 30 Rock  (1:22) (e)

19.30 Fyndnar fjölskyldumyndir  (4:12) 
Fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru bæði 
innlend og erlend myndbrot, sem kitla hlát-
urtaugarnar og koma öllum í gott skap. (e)

20.00 SkjárEinn í 10 ár  (4:4) Í lokaþætt-
inum rifjar Dóra upp lífsstíls- og skemmti-
þætti. Meðal þátta sem sýnd verða brot úr 
eru Djúpa laugin, Bingó með Villa, Fyrstu 
skrefin, Kómíski klukkutíminn, Jóga, Glamúr, 
Heil og sæl og Út að grilla.

21.00 Nýtt útlit  (3:10) Karl Berndsen 
ætlar að hjálpa einstæðri móður með tvö 
lítil börn. Hún hætti að hugsa um útlitið eftir 
að hún eignaðist börnin og klæðist því sem 
fremst er í fataskápnum hverju sinni. Hún 
hefur ekki farið í klippingu í fjögur ár og er 
alveg hætt að hafa sig til og mála sig. 

21.50 PA’s  (6:6) Það er komið að loka-
þættinum og stúlkurnar komast loksins að 
því hvað varð um Grace. Endirinn er dram-
atískur og leyndarmál og lygar koma upp á 
yfirborðið með banvænum afleiðingum fyrir 
einn af starfsmönnum Hartmann Payne.

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

23.40 CSI: New York  (5:25) (e)

00.30 Pepsi MAX tónlist

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

21.00 Græðlingur  Guðríður Helgadóttir 
leiðbeinir fólki um haustverkin í garðyrku.

21.30 Tryggvi Þór á alþingi  Hagfræð-
ingurinn og alþingismaðurinn ræðir um 
stjórnmál á Íslandi 

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

08.00 As You Like It 

10.05 The Murder of Princess Diana 

12.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 

14.00 As You Like It 

16.05 The Murder of Princess Diana 

18.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 

20.00 Welcome Back Miss Mary Joey 
Vitello býr enn í foreldrahúsum og lifir fá-
brotnu lífi. Þegar æskuástin hans snýr aftur 
heim eftir veikindi myndast sterk tengsl þeirra 
á milli sem breyta viðhorfi hans til lífsins.

22.00 The Last Time  Sálfræðitryllir með 
Michael Keaton og Brendan Frasier í aðal-
hlutverkum. 

02.00 Revenge of the Nerds 

04.00 The Last Time 

06.00 Little Man

18.05 Spænsku mörkin Allir leikir um-
ferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

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

19.35 Presidents Cup 2009: Há-
punktar Sýnt frá hápunktunum í Forseta-
bikarnum í golfi sem fram fór helgina 8.-11. 
október en þangað mættu til leiks flestir af 
bestu kylfingum heims í dag, þar á meðal 
Tiger Woods.

22.15 F1: Rocks 

23.05 World Series of Poker 2009 Sýnt 
frá World Series of Poker 2009 en þangað 
voru mættir til leiks allir bestu og snjöllustu 
pókerspilarar heims.

23.55 Úkraína - England Útsending frá 
leik Úkraínu og Englands í undankeppni HM. 

17.50 Season Highlights 2004 - 2005 
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í 
hröðum og skemmtilegum þætti.

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

19.15 Premier League World 2009/10 
Flottur þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum og skemmtileg-
um hliðum.

19.45 Goals of the Season 1999 Öll 
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvals-
deildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

20.40 Man. Utd - Arsenal Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.20 Premier League Review 
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni og allt það helsta úr leikjunum 
skoðað gaumgæfilega.

23.15 Tottenham - Birmingham Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

> Sarah Lancaster
„Ég lít á Zach eins og minn eigin 
bróður og mér finnst ágætt að 
eiga svona gervibróður því ég 
hitti minn svo sjaldan.“
Lancaster leikur Ellie 
Bartowski, systur Chucks í 
samnefndum þáttum sem 
Stöð 2 sýnir kl. 20.55. 
Zachary Levi fer með 
aðalhlutverkið. 

17.50 Landsleikur í fótbolta, 
beint   SJÓNVARPIÐ

19.35 Presidents Cup 2009: 
Hápunktar   STÖÐ 2 SPORT

20.30 The Big Bang Theory  
 STÖÐ 2

21.00 Nýtt útlit   SKJÁREINN

21.50 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia   STÖÐ 2 EXTRA

www.knorr.is

Safnaðu Knorr strikamerkjum
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Þátttaka hefur farið fram úr björtustu vonum og eru gjafirnar því miður búnar. Full ástæða 
er þó til að senda strikamerkin sín inn því nöfn allra þátttakanda fara í pott og 30. október 
verður dregið um hvaða fimm heppnir safnarar fara í 100.000 króna verslunarferð í Kringlunni.

Fimm heppnir safnarar fara í 100.000 kr. verslunarferð í Kringlunni! 

r
nni.

glunni!

Þú færð söfnunar-

umslagið í næsta 

stórmarkaði!

Fyrir hvert innsent umslag gefur Ásbjörn Ólafsson ehf. eina matvöru til Mæðrastyrksnefndar.

Glæsileg kona með austrænt yfirbragð dregur upp pilsið lötur-
hægt, einn sentimetra í einu, og næst sjáum við tvo glaðbeitta 
skotveiðimenn halda merki sjónvarpsstöðvar á lofti með 
Búlandstind í baksýn. Við fáum auglýsingar og svo ætlar 
Bjarni Haukur, klæddur og sminkaður eins og Robin Willi-
ams í Mrs. Doubtfire, að fá Dengsa í heimsókn. Dengsa? Já, 
Hemmi minn. Þetta er nefnilega fyrsti áratugur SkjásEins 
og allt getur gerst.

Undanfarið hefur sjónvarpsunnendum gefist kostur 
á að rifja upp eitt ævintýralegasta skeið í íslenskri 

fjölmiðlasögu, uppgang SkjásEins. Rétt fyrir aldamótin 
dúkkaði hópur af ungu og hressu fólki upp með sjón-
varpsstöð þar sem allt virtist mögulegt og ferskleikinn 
var í fyrirrúmi, eins og segir í klisjunni. Alkunnir þættir á 
borð við Innlit/Útlit og Silfur Egils litu fyrst dagsins ljós 
á Skjánum en þar gaf einnig að líta næsta óheyrilegan 
fjölda þátta sem ekki nutu jafn langra lífdaga en voru 

engu að síður athyglisverðir. Munið þið ekki eftir Axel og félögum? 
Út að grilla? Tantra? Þið munið að minnsta kosti eftir Tantra. 

Stundum náði dagskrárgerðin ótrúlegum hæðum. 
Meistara verk SkjásEins verður í mínum huga alltaf þátta-
röðin Íslensk kjötsúpa, þar sem Erpur Eyvindarson skap-
aði hinn ódauðlega Johnny National, eða bara Johnny 
Naz, eða bara J-Naz eins og hann hét undir lokin. Með 

grunninn frá Ali G spurði J-Naz þjóðkunna einstaklinga 
kolrangra spurninga og fékk einhvern veginn hárrétt 
svör. Svo var bara farið í pottinn með fáklæddar 
stelpur og bling á hverju strái. SkjárEinn var einhvern 
veginn eins og kýrnar þegar þeim er sleppt út á 
vorin og hlaupa og hoppa um grundir af einskærri 
kátínu og lífsorku. Kýrnar eiga það reyndar til að 
skíta á grasið og vissulega gerði SkjárEinn eitt og 

annað vafasamt. Fyrirgefum það. Þá var þjóðin 
ung og saklaus. Ekki missa af tíu árum SkjásEins.

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON FYLLIST TREGA YFIR HORFINNI ÆSKUDÝRÐ

Sprúðlandi kýr á grænum völlum ljósvakans
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

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

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

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

SVT 1

12.00 Blackadder II 12.30 Lead Balloon 13.00 
Only Fools and Horses 13.30 Absolutely Fabulous 
14.00 The Weakest Link 14.45 Blackadder II 15.15 
Lead Balloon 15.45 Only Fools and Horses 16.15 
Absolutely Fabulous 16.45 EastEnders 17.15 The 
Weakest Link 18.00 Two Pints of Lager and a 
Packet of Crisps 18.30 Coupling 19.00 Little Britain 
19.30 Absolutely Fabulous 20.00 Spooks 20.50 
Two Pints of Lager and a Packet of Crisps 21.20 
Coupling 21.50 Little Britain 22.20 Absolutely 
Fabulous 22.50 EastEnders 23.20 The Weakest 
Link

12.00 Landsbyhospitalet 12.50 Nyheder på tegn-
sprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 
Boogie Mix 14.00 Hjerteflimmer Classic 14.30 
Braceface 14.55 Den lyserode panter 15.00 
Springe hojst 15.30 Lille Nord 16.00 Aftenshowet 
16.30 TV Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet 
med Vejret 17.30 Ha‘ det godt 18.00 Hammerslag 
18.30 By på Skrump 19.00 TV Avisen 19.25 
Kontant 19.50 SportNyt 20.00 Måske skyldig 
- spogelsestoget 21.30 Det Nye Talkshow - med 
Anders Lund Madsen 22.05 Truslen fra dybet 
22.45 Seinfeld 23.05 Boogie Mix 

12.00 NRK nyheter 12.05 Naboer 12.30 Andre 
avenyen 13.00 NRK nyheter 13.05 Jessica Fletcher 
14.00 NRK nyheter 14.10 Dynastiet 15.00 NRK 
nyheter 15.10 Oddasat - nyheter på samisk 15.25 
Doktor Åsa 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 
Frosken og venene 16.05 Molly Monster 16.15 
Øisteins blyant 16.20 Tegneby 16.25 Milly og 
Molly 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Ut i naturen 17.50 TV-aksjonen 17.55 
Den leiken den ville han sjå 18.25 Redaksjon 
EN 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 
19.30 Brennpunkt 20.20 Extra-trekning 20.30 
Bokprogrammet 21.00 Kveldsnytt 21.15 Aberdeen 
23.00 Taliban og terror i Pakistan 23.55 Ut i nat-
uren jukeboks 

12.05 Världens Barn. Rehabilitering i Uganda 12.15 
Hets 13.55 Fem minuter för Världens Barn 14.00 
Rapport 14.05 Gomorron Sverige 15.00 Hannah 
Montana 15.25 Mitt i naturen 15.55 Sportnytt 
16.00 Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala 
nyheter 16.15 Go‘kväll 17.00 Kulturnyheterna 
17.15 Regionala nyheter 17.30 Rapport med 
A-ekonomi 18.00 Den stora resan 19.00 Fem 
minuter för Världens Barn 19.05 Andra Avenyn 
19.50 Madonna i Malawi 21.15 Kulturnyheterna 
21.30 Livvakterna 22.30 Att vara adoptivbarn 
23.00 Kriminaljouren 23.45 Livet i Fagervik

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.05 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Söngvarar blárrar sveiflu
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Flakk

14.03 Breiðstræti
15.03 Útvarpssagan: Brestir í Brooklyn
15.25 Þriðjudagsdjass
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Í heyranda hljóði
21.20 Tríó
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu
23.05 Sumar raddir
00.00 Næturtónar

16.30 Doctors (22:26) Læknar og hjúkr-
unarfólk á Riverside-spítalanum eiga fullt í 
fangi með að sinna sjúklingum á milli þess 
sem þau greiða úr flækjum í einkalífinu.

17.00 Doctors (23:26)

17.30 Ally McBeal (1:23) Ný þáttaröð um 
lögfræðinginn Ally McBeal. Loksins er farið að 
birta til í einkalífi Allyar og hún er komin með 
nýjan kærasta upp á arminn.

18.15 Seinfeld (11:24) 

18.45 Doctors (22:26) 

19.15 Doctors (23:26) 

19.45 Ally McBeal (1:23) 

20.30 Seinfeld (11:24) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (1:15) Gamanþáttaröð sem fjallar 
um fjóra vini sem reka saman bar en eru allt 
of sjálfumglaðir til að geta unnið saman án 
þess að til árekstra komi, upp á hvern ein-
asta dag. 

22.15 So You Think You Can Dance 
(3:25) Dansæðið er hafið í sjötta sinn og 
hefur keppnin aldrei verið vinsælli. 

23.00 Big Love (5:10) Bill Henrickson lifir 
svo sannarlega margföldu lífi. Hann á þrjár 
eiginkonur, þrjú heimili og sjö börn, auk þess 
sem hann rekur eigið fyrirtæki sem þarfnast 
mikillar athygli.

23.55 John From Cincinnati (8:10)

00.50 Fangavaktin (3:8) 

01.20 Sjáðu 

01.50 Fréttir Stöðvar 2 

02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

▼

▼

Í þættinum í kvöld verður rakin 
atburðarásin fyrstu daga október-
mánaðar 2008 er Íslendingum 
lokuðust allar dyr, hvort sem var 
í Frankfurt eða Washington. Geir 
Haarde hélt því fram að ekki væri 
þörf á neyðaráætlun en daginn eftir 
samþykkti Alþingi neyðarlög og Geir 
bað Guð að blessa Ísland. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Hrunið 
Sjónvarpið kl. 21.05

Önnur serían af drepfyndnum 
og hröðum spennuþáttum um 
Chuck Bartowski sem lifði frekar 
óspennandi lífi þar til hann opnaði 
tölvupóst sem mataði hann á öllum 
hættulegustu leyndarmálum CIA. 
Hann varð þannig mikilvægasta 
leynivopn sem til er og örlög heims-
ins hvíla á herðum hans.

STÖÐ 2 KL. 20.55

Chuck

FLUGFELAG.IS

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

SKEMMTUM OKKUR
INNANLANDS
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LÁRÉTT
2. vín, 6. öfug röð, 8. kvk nafn, 9. 
pili, 11. rás, 12. tárfelldu, 14. fáni, 16. 
ekki, 17. hár, 18. angan, 20. í röð, 21. 
klúryrði.

LÓÐRÉTT
1. harmur, 3. tveir eins, 4. fugl, 5. 
saur, 7. nískupúki, 10. mjöl, 13. vefn-
aðarvara, 15. gón, 16. trjátegund, 19. 
þurrka út.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. must, 6. on, 8. una, 9. 
rim, 11. æð, 12. grétu, 14. flagg, 16. 
ei, 17. ull, 18. ilm, 20. aá, 21. klám. 

LÓÐRÉTT: 1. sorg, 3. uu, 4. snæugla, 
5. tað, 7. nirfill, 10. mél, 13. tau, 15. 
gláp, 16. eik, 19. má. 

„Það sem er skemmtilegt við þessi 
tvö orð er að þau eru íslensk,“ segir 
íslenskufræðingurinn Mörður 
Árnason.  

Slangrið „skinka“ hefur farið 
eins og eldur í sinu um íslenskt 
tungumál undanfarin miss-
eri. Slangrið er að ná hæðum 
„hnakkans“ sem sló í gegn 
fyrir rúmum áratug og lifir 
ennþá góðu lífi. „Skinka“ 
er nokkurs konar kvenkyns 
„hnakki“. Sólbrún, stífmál-
uð og oftar en ekki með 
fatastíl sem skilur lítið 
eftir fyrir ímyndunaraflið. 
Mörður segir að slangur 
sem lifi jafn góðu lífi og til 
dæmis „hnakki“ eigi heima í 
íslenskri orðabók.

„Það gæti vel orðið. Ef það væri orða-
bókaútgáfa núna, íslensk orðabók 
eða eitthvað þvíumlíkt,“ segir hann. 
„„Hnakki“ myndi að minnsta kosti rata 
inn sem slanguryrði. Orðið er nokkuð 

lífseigt þó að hópurinn sé 
kannski kominn á aldur.“

Mörður fagnar því að 
íslensk orð séu notuð í 
þessum tilgangi. „Burt-
séð frá hvað orðin þýða 

og hverju þau 
lýsa í menn-
ingunni og 
samfélaginu 

þá er þetta 
algjör-

lega 
eðlilegt,“ segir hann. „Það er mjög fínt að 
það verði sköpun í tungunni og að í hópum 
verði til sérmál – sumt af því verður almennt 
slangur.“  - afb

Skinkur og hnakkar eiga heima í orðabók

MÖRÐUR ÁRNASON Fagnar því að Íslendingar framleiði 
slangur úr íslenskum orðum.

JORDAN Hefð-
bundin skinka.

PETER ANDRE
Hefðbundinn 
hnakki.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1   Jens Stoltenberg.

 2   Fyrir að stæra sig í sjónvarpi 
af líflegu kynlífi.

 3   Nanulaq, sem mun þýða „tor-
fundinn staður“ á grænlensku.

„Þetta var mesta rigning sem ég 
hef lent í á ævi minni,“ segir sjón-
varpsmaðurinn Auðunn Blöndal 
sem kom heim í gær úr Wipeout-
leiðangri sínum til Argentínu. 

Auðunn, Sveppi, Egill „Þykki“ 
Einarsson, fegurðardrottningin 
Alexandra Helga Ívarsdóttir, Fjöln-
ir Þorgeirsson og Bjössi úr World 
Class voru á meðal Wipeout-kepp-
enda sem flúðu landsleik Argentínu 
og Perú um helgina vegna úrhellis-
rigningar. Aðeins nokkrar mínút-
ur voru eftir af leiktímanum en 
þær voru viðburðaríkar því þau 
misstu af tveimur mörkum, þar á 
meðal marki Martins Palermo sem 
tryggði heimamönnum 2:1 sigur.

„Maður þorir varla að segja það 
en þetta var víst þannig. Hópurinn 
hljóp út því það var ekki hægt að 
sitja þarna,“ segir Auddi, sem sér 
eftir því að hafa ekki þraukað leng-
ur. Hann þvertekur fyrir að hafa átt 
upptökin að flóttanum. „Ég fylgdi 
bara straumnum. Það er frekar að 
Þykki hafi verið auminginn,“ segir 
hann og hlær. „Það var svo hrika-
lega vont veður en svo truflaðist 
allt fyrir utan leikvanginn og við 
héldum að það hefði endað 1:0.“

Engu að síður skemmti Auddi sér 
vel, enda stemningin í suður-amer-
ískum fótbolta með eindæmum 
góð. „Þetta var meiri háttar, þrátt 
fyrir þessi skrítnu endalok. Maður 
hefur farið á nokkra leiki en þetta 
var öðruvísi. Þetta fólk lifir fyrir 
fótbolta og það skín í gegn í stúk-
unni.“

Auk þess að keppa í Wipeout nýtti 
Auddi tímann og drakk í sig menn-
inguna í Buenos Aires. „Þetta var 
algjör toppur. Maður skoðaði borg-
ina og tók túristann á þetta. Maður 
fékk sér argentískar steikur á 
kvöldin og argentískan Big Mac á 
daginn.“ Sérstakur Wipeout-þáttur 
Audda og Sveppa verður sýnd-
ur á Stöð 2 á föstudaginn þar sem 

greint verður nánar frá ævintýrum 
þeirra.

Íþróttafréttamaðurinn Hans 
Steinar Bjarnason var einnig á 
landsleiknum og ætti að vita að leik-
urinn er ekki búinn fyrr en dómar-
inn flautar af. Eitthvað vafðist sú 
staðreynd fyrir honum og hefur 
hann fengið að heyra það látlaust 
síðan. „Ég get bara sagt það að 
það skal enginn voga sér að dæma 

mann fyrir þetta ef menn hafa ekki 
lent í svona veðri sjálfir. Þetta var 
ekkert manneskjulegt. Íslenskt 
slagviðri er bara sumarblíða við 
hliðina á þessu,“ segir hann og 
bætir við: „Þetta var bara nákvæm-
lega eins og að standa undir sturtu-
haus í 20 metrum á sekúndu. En ég 
mæti næst betur undirbúinn á leik 
í Suður-Ameríku, með 66°-gallann 
í bakpokanum.“  freyr@frettabladid.is 

AUÐUNN BLÖNDAL: MESTA RIGNING SEM ÉG HEF LENT Í Á ÆVINNI

Skelkaðir Wipeout-farar 
misstu af tveimur mörkum

WIPEOUT-FARAR 
Í VANDA
Wipeout-fararnir flúðu lands-
leik Argentínu og Perú vegna 
úrhellisrigningar og misstu 
fyrir vikið af tveimur mörkum.

„Ég er alæta á tónlist en nýi 
Ego-diskurinn er í spilaranum 
hjá mér þessa dagana. Reykja-
vík síðdegis kemur líka sterkt 
inn um eftirmiðdaginn. Það er 
margt fróðlegt sem kemur fram 
þar.“ 

Ingólfur Möller Jónsson, leigubílstjóri.

Grafíski hönnuðurinn Oscar 
Bjarnason hefur í frístundum 
sínum búið til afmælismerki fyrir 
vini og kunningja á Facebook. 
Núna eru merkin orðin 42 talsins 
og hafa John Lennon og íslenska 
hrunið fengið sitt merkið hvort. 

„Ég er að fá pantanir 
fram í tímann, sem er 
nokkuð fyndið,“ segir 
Oscar. „Það fyrsta 
sem ég gerði var fyrir 
Geira vin minn. Það 
var fyrir löngu síðan 
og gert í gríni en þetta 
er farið út í tóma vitleysu 
núna, þetta er bara 
endalaust,“ segir 
Oscar og hristir 

hausinn. „En það er bara gaman 
að þessu.“

Oscar hefur það sem 
reglu að eyða helst ekki 
meira en tíu mínútum í hvert 
merki. Notfærir hann sér Face-
book til að sjá hver á afmæli 
í hvert sinn. „Ef það gengur 

rosalega illa má alveg fara 
kortér í þetta því ann-

ars er maður farinn að 
vanda sig og þá verð-
ur þetta ekki jafn-
skemmtilegt.“ Hann 
skemmti sér vel við 
John Lennon-merkið 
sem hann lauk við á 

dögunum. „Ég sá 
í fréttunum að 
það var verið 
að kveikja á 
friðarsúlunni 
og mundi 
að hann 

átti afmæli um daginn. Það var 
ekki mikil pæling á bak við 
þetta.“ 

Oscar er margverðlaunaður 
hönnuður. Hann var á meðal átta 
sérfræðinga sem heimasíða dag-
blaðsins New York Times leitaði 

álits hjá 
um nýtt 
merki 
hjá leigu-
bílum 
New York-
borgar. 
Japanski 
fatafram-
leiðand-

inn UNIQLO keypti einnig af 
honum merki hans Systm fyrir 
fatalínu sína.  - fb

Minnist hrunsins og Lennons

HRUNIÐ Oscar bjó til merki til minningar 
um árs afmæli hrunsins.

OSCAR BJARNA-
SON Oscar býr til 

afmælismerki 
með hjálp 
Facebook.

Heitasta kvikmynda-
stjarna bæjarins er 
án efa Ásgeir Frið-
geirsson, talsmaður 
Björg ólfsfeðganna. 
Hann á eina mögn-
uðustu innkomu 
íslenskrar kvik-
myndasögu í Guð 
blessi Ísland, sem var frumsýnd í 
síðustu viku, þegar hann gengur 
inn á skrifstofu með kaffi yfirmanns 
síns. Hann mætti ekki á frumsýn-
inguna, þrátt fyrir að eiga þar merkt 
sæti, en var í góðra vina hópi á 
Ölstofunni á laugardagskvöld og 
vakti óskipta athygli viðstaddra. Þar 
sat hann ásamt Eiríki Bergmann 
Evrópusinna og tveimur sköllóttum 
mönnum sem virtust í fyrstu vera 
Wernersbræður – en ekki var allt 
sem sýndist og ekki tókst að bera 
kennsl á mennina. 

Það var annars 
nóg að gerast í 
skemmtanalífi 
borgarbúa um 
liðna helgi. Yngra 
liðið skemmti 
sér á Október-
fest í Háskóla 
Íslands en 
eldri kynslóðin 
fjölmennti á 
Lennon-tónleika 
í Hafnarhúsinu. 
Að þeim loknum 
var nóg að gera á börum borgar-
innar. Á Boston skemmti Sean 
Lennon sér í góðra vina hópi og 
þar voru líka Gabríela Friðriksdóttir, 
Krummi Björgvins og Mike úr 
hljómsveitinni Ratatat.

Í þessum dálki í gær biðlaði Stefán 
Magnússon til lesenda að skima 
eftir Gibson-gítar í hans eigu sem 

gestur á balli Kokkteilpinn-
anna stal á miðju balli. 
Málið endaði vel því 
þjófurinn fékk bakþanka 
og móral og gítarinn 

komst til Stefáns í 
gær. Þjófurinn 
bar fyrir sig 

ofurölvun.

 - afb, hdm, drg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Kirkjan – fjölnota hús?
Málþing í Breiðholtskirkju
15. október kl. 17:30
Kl. 17:30 Setning sr. Gísli Jónasson prófastur

Kl. 17:40  Sr. Kristján Valur Ingólfsson formaður helgisiðanefndar 
kirkjunnar: 
Helgirými. Hvað er það?
Er það staður þar sem allt er leyfi legt þó ekki sé 
allt gagnlegt?

Kl. 18:10  Hörður Áskelsson söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar:
Tónlist í kirkjunni
Er ein tónlist betri en önnur?

Kl. 18:40 Léttar veitingar

Kl. 19:00 Sigríður Sólveig Friðgeirsdóttir formaður sóknarnefndar
 Breiðholtssóknar:
 Kirkja og safnaðarheimili – ábyrgð og samstarf

Kl. 19:10 Eggert Kaaber leikari og 
 leikstjóri:
 Að setja upp leiksýningu 
 í kirkju

Kl. 19:20 Umræður og fyrirspurnir
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Páls Baldvins
Baldvinssonar

Ég er að hugsa um að fara á 
hlátursnámskeið,“ sagði hann 

ákveðinn og svipti skyrtu út úr 
skápnum. Honum var greinilega 
enginn hlátur í hug. „Ókei,“ sagði 
ég. „Þarftu þess?“ Hann sneri sér 
að mér grafalvarlegur á svip og 
sagði dimmum rómi: „Þetta er 
sko ekkert djók lengur.“ Það mátti 
alveg samsinna því. Maður inn 
var enn blár eftir tuttugu kíló-
metra á belti, sturtan hafði ekkert 
náð honum niður, og nú var hann 
tekinn að klæða sig með snörpum 
handtökum.

ÉG vissi ekki betur en hann 
væri þokkalega lukkulegur í sínu 
starfi, pólitískt meðvitaður með 
svona heldur íhaldssama vinstri-
græna slikju á flestum hlutum 
og húmor eftir því. Ég fór allt í 
einu að rifja upp hvernig hlát-
ur hann gaf frá sér. Þeir eru jú 
mismunandi eins og þú hefur 
tekið eftir, mismunandi trekkt-
ir og djúpir, sumir fliss, aðrir 
skellur, hlakkandi eins og hýenu-
gelt, hlátursöskur eru til sem fá 
blóðið í nálægum til að frjósa: er 
HÚN hér? En ég mundi bara ekki 
hvernig hann hló. 

HLÁTURSNÁMSKEIÐ gerði 
lítið annað en stuðla að ofneyslu á 
súrefni, ofmetta mann á skammri 
stund, jafnvel þótt manni væri 
ekki hlátur í hug. Alla vega ekki 
honum. Sjálfur kunni ég betri ráð 
en námskeiðahald. Það var bara 
að hitta rétta fólkið og hlæja 
saman. 

HLÁTURSNÁMSKEIÐIÐ gat 
svo sem verið ágæt viðbót: maður 
hafði nú farið á mörg námskeið 
gegnum tíðina, dansnámskeiðin 
stóðu ekki lengi og skiluðu litlum 
árangri í bæ sem var svo mikið 
þorp að þar var ekki til sæmi-
lega loftaður danssalur. Hláturs-
námskeið – því ekki það?

HUGMYNDIN var ítrekuð þegar 
ég rakst á hann strax aftur þegar 
út var komið við eina af þess-
um sjoppum sem bæjarstjórnir 
koma svo haganlega fyrir í næsta 
nágrenni við sundstaði og líkams-
ræktarstöðvar. Hann var að koma 
pylsu uppí sig af slíkum ákafa að 
ég átti von á að hún styngist út 
um nefið á honum, svo miklu var 
hann búinn að koma inn í gúlana 
á sér. Hann talaði eitthvað með 
þessari matarinntöku um að koma 
sér í andlegt form, heyrðist mér. 
En ég varð að fara, náði ekki síð-
ustu hvatningunni að ég ætti að 
fara í endurhæfingu með honum 
til að geta séð það broslega í stöð-
unni og hlegið svo hjartanlega 
með honum að öllu saman.

Hlátur í huga

Í dag er þriðjudagurinn 13. 
október 2009, 286. dagur ársins. 

8.12 13.14 18.14
8.01 12.59 17.54 H E I L S U R Ú M

•  Lagar sig að líkamanum
•  Veitir fullkomna slökun
•  Engin hreyfing milli svefnsvæða
•  Hefur óviðjafnanlega þyngdardreyfingu
•  Kemur líkamanum í rétta stellingu til hvíldar
•  Þarf ekki að snúa
•  10 ára ábyrgð

ÖRFÁ EINTÖK EFTIR
AF ÞRÝSTIJÖFNUNAR-
RÚMUM. NÚ SELD MEÐ 

41% AFSLÆTTI!

Sængurver
(140x200 cm)og koddaver
(50x70 cm)Verð frá 6.900 kr.

Verð nú frá
4.140 kr.

ÞRÝSTI-JÖFNUNARRÚM
(Queen size 153x203)
Verð frá 236.340 kr.

Verð nú frá
139.440 kr.

Mikið úrval af heilsukoddum, sængum og sængurfatnaði á ótrúlegu verði.

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16 

20-30%
AFSLÁTTUR
Á SÆNGUM!

30% AFSLÁTTUR
AF HEILSUKODDUM

ATH! AÐEINS ÚT ÞESSA VIKU!
RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM
Rekkjan er með stórglæsilega sængurfatadeild með miklu úrvali 
af sængurfötum. Meðal annars bjóðum við sængurföt frá þýska 
framleiðandanum Brennet sem hefur sérhæft sig í vönduðum 
sængurverum frá árinu 1881. Brennet notar eingöngu hágæða 
efni í vörur sínar, t.d. 100% Mako bómullarsatín. Brennet er einn 
örfárra sængurveraframleiðanda í heiminum sem hefur leyfi til 
þess að nota hitajöfnunarefnið Outlast í vörur sínar.


	FB032s_P001K.indd
	FB032s_P002K.indd
	FB032s_P003K.indd
	FB032s_P004K.indd
	FB032s_P005K.indd
	FB032s_P006K.indd
	FB032s_P007K.indd
	FB032s_P008K.indd
	FB032s_P009K.indd
	FB032s_P010K.indd
	FB032s_P011K.indd
	FB032s_P012K.indd
	FB032s_P012K.indd
	FB032s_P014K.indd
	FB032s_P015K.indd
	FB032s_P016K.indd
	FB032s_P017K.indd
	FB032s_P017K.indd
	FB032s_P017K.indd
	FB032s_P020K.indd
	FB032s_P020K.indd
	FB032s_P022K.indd
	FB032s_P023K.indd
	FB032s_P024K.indd
	FB032s_P025K.indd
	FB032s_P026K.indd
	FB032s_P027K.indd
	FB032s_P028K.indd
	FB032s_P029K.indd
	FB032s_P030K.indd
	FB032s_P031K.indd
	FB032s_P032K.indd

