RONNIE WOOD

rokkarinn úr
Rolling Stones,
hleypt af stokkunu
hefur
m nýrri fatalínu
sem fáanleg
inni Liberty
í London. Innblástu
er í verslunr að fatalínu
frá málverku
sinni fékk hann
m sem hann
hefur sjálfur
ina en rokkgoðin
málað í gegnum
u er greinilega
tíðýmislegt til lista
lagt.

Sölufulltrúi
- amerísk gæða

RAGGA MAGG

Ragga Magg
hefur gaman
að því að vera
dama.

heimilistæki

Jóna María

Hafsteinsdóttir

Topphlaðin
- 10 kg -

Þurrkari
- 10 kg -

DALVEGI 16c
SÍMI 568 6411

– Mest lesið

3100 • Stórhöfða
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Gaman að
vera dama

Ragnhildur
Magnúsdóttir
Thordarson,
kjól sem vinur
dagskrárgerðarhennar gaf
og kvikmynd
henni

fyrir skömmu.
agerðarkona,
„Ég er frekar
Hún hreifst
er einkar ánægð
af sniðinu
að gellustús glötuð þegar kemur
með
og sérstæðu
Hún segist
mynstrinu.
verið,“ segir sinu og hef alltaf
Ragnhildur
því að klæðastþó hafa ánægju af
úsdóttir Thordars
Magnen er hér á
við rétt tilefni. fallegum kjólum
landi,“ segir
on, dagskrár
gerðar- og
ur en hún
Það sé þó ef
Ragnhild
kvikm d
aðein
ól t
til
k
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www.eirbe
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TEFÁN

Viðurkenn
dar
stuðningsh
lífar
í úrvali

Í MIÐJU BLAÐSINS

Sérblað um ljós og lampa
FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG
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FIMMTUDAGUR
Vöðvabúnt leika
hest
Ingó Veðurguð, Ívar
og Arnar Grant
leika saman í
auglýsingu.

2009

Lýsing getur haft áhrif
á líðan og heilsu

· 201 KÓPAVOGI

· RAFVORUR@RAFVORUR
.IS

Auglýsingasím
i

• tíska • heimili

512 5473

LJÓS OG LAMPAR

Þvottavél

Líður best án farða
í gallabuxum og bol

Ljós og lam
par

Fylgirit Fréttabla
ðsins 29. október
jmh@365.is

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Jóhanna segir allt á uppleið
Forsætisráðherra segir framlengingu kjarasamninga og endurskoðun AGS á efnahagsáætlun Íslands mikilvæga áfanga á leið úr þrengingunum. Stjórnin endurnýjaði yfirlýsingu um að kapp verði lagt á fjárfestingar.
STJÓRNMÁL Tveir áfangar á leið til endur-

FÓLK 46

Hjálp að utan
„Engin þjóð nema Færeyingar
hefur fallizt á að veita Íslendingum
aðstoð án milligöngu AGS,“ skrifar
Þorvaldur Gylfason.

Í DAG 22

Auka veg íslenskra
teiknimyndasagna
Ólafía Erla Svansdóttir
og Hugleikur Dagsson
stofna nýtt útgáfufyrirtæki.

reisnar efnahagslífsins náðust í gær og
fyrrakvöld. Endurskoðun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) á efnahagsáætlun Íslands
og framlenging kjarasamninga á almennum
vinnumarkaði.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra
segir báða þætti mjög mikilvæga fyrir framhaldið. „Þetta eru góðir dagar sem sýna
okkur að hér er allt á uppleið,“ sagði hún í
samtali við Fréttablaðið í gærkvöldi. Með
samþykkt AGS fáist lánin frá Norðurlöndunum. Við það styrkist gjaldeyrisforðinn verulega og þannig skapist góð skilyrði til stýrivaxtalækkana. „Þetta hefur vonandi áhrif á
ákvarðanir Seðlabankans og gefur hugsanlega svigrúm til að losa fyrr um gjaldeyrishöftin.“
Jóhanna segir næstu endurskoðun fara

Þetta eru góðir dagar sem sýna okkur
að hér er allt á uppleið.
JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR
FORSÆTISRÁÐHERRA

fram í desember og þá verði metið hvort þörf
sé á öllum þeim lántökum sem áður voru
áætlaðar.
Jóhanna er á þingi Norðurlandaráðs í
Stokkhólmi. Kveðst hún hafa rætt málefni
Íslands við norræna starfsbræður sína og
lýst óánægju með að Icesave-málið skyldi
tengt afgreiðslu AGS og þar með lánveitingum Norðurlandanna. Telur hún raunar að
þau samtöl hafi greitt fyrir málum.
Jóhanna og Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra gáfu í gær út yfirlýsingu

um framgang stöðugleikasáttmálans. Með
henni eru áform um nýjan orkuskatt tekin til
endurskoðunar.
Jóhanna segir það ekki þýða að áformin
séu slegin út af borðinu; ætlunin sé að efna
til víðtæks samráðs um tekjuöflun ríkissjóðs
og áhrif hennar á fólk og fyrirtæki.
Þá segir að kapp verði lagt á að greiða
fyrir fjárfestingum í atvinnulífinu og að
úrvinnslu mála sem tengjast þegar ákveðnum stórframkvæmdum verði hraðað.
Spurð hvort þetta þýði að öllum hindrunum
verði rutt úr vegi Helguvíkurálvers segist
Jóhanna vona að úr þeim málum greiðist.
Niðurstaða Skipulagsstofnunar vegna
úrskurðar umhverfisráðherra eigi að liggja
fyrir á næstu dögum og endanleg niðurstaða
í málinu eigi að geta legið fyrir að nokkrum
vikum liðnum.
- bþs / sjá síðu 8

Sprengjuárás í Pakistan:

TÍMAMÓT 28

Leita enn að
fórnarlömbum
í húsarústum

Dýrmætur sigur
Katrín Ómarsdóttir
tryggði Íslandi
nauman 1-0 sigur
á Norður-Írum
í gær.
ÍÞRÓTTIR 42

VEÐRIÐ Í DAG
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Milt veður á landinu í dag og
rigning sunnan- og vestanlands
með strekkingsvindi á Suðvesturlandi. Þurrt og fremur hægur
vindur fyrir norðaustan.
VEÐUR 4

SORG Í PAKISTAN Ungur örvæntingafullur Pakistani við markað þar sem bílasprengja var sprengd í borginni Peshawar í Pakistan
í gær. Talið er að meira en hundrað manns hafi látið lífið og fjöldinn allur slasast.
NORDICPHOTOS/AFP

Ríkisstjórnin taldi koma til greina að falla frá orkuskattinum með öllu:
72%

Snerist hugur á síðustu stundu
EFNAHAGSMÁL Litlu munaði að slitn-

Fréttablaðið

Morgunblaðið

35%

Fréttablaðið er með 106%
meiri lestur en Morgunblaðið

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

aði upp úr kjarasamningum Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambandsins vegna óvæntrar breytingar
ríkisstjórnarinnar á yfirlýsingu um
stöðugleikasáttmálann.
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ,
útskýrir að á þriðjudagskvöldið,
augnabliki áður en SA þurfti að
ákveða hvort kjarasamningar stæðu

eða ekki, hafi Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra verið búinn að
sættast á að ræða þann möguleika
að fallið yrði frá orkuskattinum með
öllu.
Þess í stað myndi atvinnulífið
tryggja ríkissjóði þá sextán milljarða króna sem orkuskattinum er
ætlað að afla í gegnum atvinnutryggingargjald.

Atvinnulífið vildi þannig „fjármagna atvinnuleysið“ en fá í staðinn ríkara hlutverk í því hvernig
Atvinnuleysistryggingasjóður er
rekinn.
ASÍ segir yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um framgang
stöðugleikasáttmálans í gær með
öllu óásættanlega.
- shá / sjá síðu 4

PAKISTAN Fjöldi fólks var fastur undir húsarústum eftir
sprengjuárás sem gerð var á
markaðstorgi í borginni Peshawar í Pakistan í gærmorgun.
Slökkviliðsmenn og björgunarsveitir reyna sem þeir geta til
að bjarga fórnarlömbunum áður
en það verður um seinan.
Talið er að yfir eitt hundrað manns hafi fallið þegar
sprengja sprakk í verslunargötu
í Peshawar.
Eldur kviknaði í mörgum nærliggjandi húsum við sprenginguna og þau stóðu í björtu báli.
Brakið á slysstað var svo
mikið að björgunarsveitir áttu
erfitt með að komast á vettvang.
Öfgahópar eru taldir hafa
staðið fyrir sprengingunni og
líklegt að hún tengist heimsókn Hillary Clinton, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, til
Pakistans.

Loksins
aftur
Opnum
eftir
2
daga

SPURNING DAGSINS

2

Síbrotamaður reyndi að innheimta húsaleiguskuld með kúbein að vopni:

Landsnet í skuldabréfaútgáfu:

18 mánuðir fyrir handrukkun

Skuldabréf fyrir
fimm milljarða

DÓMSMÁL Hálffertugur síbrotamað-

Þráinn, kreppir skórinn ekki
að skóurum í kreppunni?
„Nei, það er ekki hægt að gera því
skóna.“
Það er allt vitlaust að gera hjá Þráni
Jóhannssyni skóara þessa dagana. Fólk
sækir frekar í að láta lagfæra skótau sitt
eftir að kreppan skall á.

29. október 2009 FIMMTUDAGUR

ur, Einar Örn Sigurðsson, hefur
verið dæmdur í átján mánaða fangelsi fyrir ýmis hegningarlagabrot,
meðal annars tilraun til handrukkunar.
Einar Örn knúði dyra á húsi
við Framnesveg í maí í fyrra með
kúbein að vopni í því skyni að innheimta húsaleiguskuld fyrir kunningja sinn. Í kjölfarið brutust út átök
milli hans og íbúa hússins og hlaut
fólkið minniháttar meiðsl af.
Í dómnum er brotið sagt ruddalegt og ófyrirleitið og hann sakfelldur fyrir það þrátt fyrir neitun sína.
Einar var einnig sakfelldur
fyrir að brjótast inn í hús í Hafn-

FJÖLBREYTT ÞÝFI
Einar Örn braust inn í íbúð og tvo bíla og meðal þýfisins var eftirtalið:
■
■
■
■
■
■

Skartgripir og úr
42“ plasmasjónvarp
32“ sjónvarp
Tölvuskjár
Tveir flakkarar
Tvær fartölvur og
fylgihlutir
■ Tveir rafmagnsgítarar

■ Tveir kassagítarar
■ Tuttugu DVD-mynddiskar
■ DVD-spilari
■ Fatnaður
■ Prentari og skanni
■ Ellefu miðar í Hvalfjarðargöngin

arfirði og stela þar góssi fyrir vel
á aðra milljón króna, stela úr bíl,
hafa fíkniefni í fórum sínum og
aka bíl í vímu.

■ Ferðataska, skjalataska og íþróttataska
■ Hátalarar
■ Áfengi
■ Þjófavarnarkerfi
■ Sólgleraugu
■ 21 geisladiskur

Einar Örn hefur hlotið 30 refsidóma frá árinu 1990. Dómurinn
var kveðinn upp á mánudag í Héraðsdómi Reykjavíkur.
- sh

VIÐSKIPTI Landsnet hefur lokið
útgáfu skuldabréfa að fjárhæð 5
milljarðar króna. Um er að ræða
fyrstu útgáfu fyrirtækisins á innlendum skuldabréfamarkaði og
voru bréfin seld til lífeyrissjóða.
Jákvæð viðbrögð fjárfesta, að því
er segir í tilkynningu, leiddu til
verulegrar umframeftirspurnar, en upphaflega voru boðnir út 3
milljarðar króna.
Saga Capital Fjárfestingarbanki hafði umsjón með útgáfu
og sölu skuldabréfanna og mun
einnig sjá um skráningu þeirra á
Nasdaq OMX á Íslandi. Skuldabréfin eru verðtryggð og gefin út
til 25 ára.
- kh

Fjármögnun framkvæmda:

á
Fimmtíu þúsund eru Vegatollur
stofnbrautir
talin í mestri áhættu

SAMGÖNGUR Vegatollur á allar

Á ÁLFTANESI Laugin er glæsilegt mann-

virki en ætlar að reynast Álftnesingum
dýr.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Álftanes stendur illa:

2,5 milljarða
leigusamningur
um sundlaug
SVEITARFÉLÖG Skuldbinding sveitar-

félagsins Álftaness vegna gengistryggðs leigusamnings við Eignarhaldsfélagið Fasteign um leigu
nýrrar sundlaugar næstu þrjátíu árin nam um 2,5 milljörðum
króna um síðustu áramót.
Skuldbindingin jafngildir um
einni milljón króna á hvern íbúa
sveitarfélagsins.
Álftanes er þriðji stærsti eigandi Eignarhaldsfélagsins Fasteignar á eftir Íslandsbanka og
Reykjanesbæ með um fimmtán
prósenta hlut.
Rúmlega 800 milljóna króna
halli varð á rekstri sveitarfélagsins árið 2008 og er eiginfjárstaða
þess neikvæð.
Eftirlitsnefnd með fjármálum
sveitarfélaga hefur rekstur Álftaness til skoðunar. Vinna við endurskoðun fjárhagsáætlunar ársins
stendur yfir. Fjárhagsstaðan var
til umfjöllunar á bæjarstjórnarfundi í gærkvöldi.
- pg

LÖGREGLUFRÉTTIR
Eldur á Tunguvegi
Eldur kom upp í raðhúsi við Tunguveg
í Reykjavík í gærkvöldi sem reyndist
vera minniháttar. Eldur hafði blossað
upp í potti og gekk greiðlega að
slökkva hann. Einn dælubíll var sendur á staðinn en öðrum sem sendur
hafði verið af stað til aðstoðar var
snúið við. Íbúðin var reykræst en hún
var mannlaus.

Sóttvarnalæknir segir 16 prósent Íslendinga með undirliggjandi sjúkdóma sem
setji þá í áhættuhóp vegna svínaflensu. Veikin er ólík árlegu flensunni því tíu
prósent sýktra lenda á gjörgæslu. Þriðjungur þeirra telst ekki í mestri áhættu.
HEILBRIGÐISMÁL Sóttvarnalækn-

ir telur allt að fimmtíu þúsund
Íslendinga vera í mestri hættu af
svínaflensunni, með svokallaða
undirliggjandi sjúkdóma. Stefnt
er að því að þetta fólk fái bólusetningu fyrir lok nóvember.
Ekki er á Haraldi Briem sóttvarnalækni að heyra að rétt sé að
gera lítið úr svínaflensunni eða
leggja hana að jöfnu við árlegu
inflúensuna.
„Þótt svínaflensan sé almennt
séð tiltölulega væg og að sumu
leyti eins og venjulega inflúensan
er lítill hópur manna sem veikist
mjög hastarlega. Hundrað manns
hafa verið lagðir inn á sjúkrahús
síðan í lok september og fer tala
þeirra vaxandi í hverri viku,“
segir Haraldur.
„Tíu prósent þessara lenda
á gjörgæslu. Svo er þessi stóri
massi sem lendir ekki svona illa
í þessu, en þeir geta ekki talað
fyrir hina. Ég hugsa að enginn
myndi tala svona, að segja þetta
eins og hvern annan inflúensuskít, ef hann þekkti einhvern
sem hefur lent illa í þessu,“ segir
hann.
Árstíðabundna inflúensan leggi
helst aldrað fólk á dvalarheimilum að velli og veki ekki mikla
athygli.
„Munurinn núna er að þeir
sem eru að lenda á gjörgæslu
eru miklu yngri, þrjátíu til sextíu ára, með mjög svæsna veirulungnabólgu með miklum öndunarerfiðleikum,“ segir Haraldur.
En sagan er ekki sögð með
þessu, því erlendar tölur benda
til að um þriðjungur þeirra sem

dhijg#^h

stofnbrautir út úr Reykjavík, Suðurlandsveg, Vesturlandsveg og
Reykjanesbraut, er nú til skoðunar í viðræðum stjórnvalda og
lífeyrissjóða um fjármögnun á
breikkun Suðurlandsvegar. Þetta
kom fram í fréttum Stöðvar 2 í
gær.
Í viðræðunum liggur þegar
fyrir sú forgangsröðun að breikkun Suðurlandsvegar milli Lögbergsbrekku og Selfoss verði
fyrst á dagskrá. Síðan komi
Vaðlaheiðargöng og þar á eftir
breikkun Vesturlandsvegar á
Kjalarnesi.
Hugmyndin er að lífeyrissjóðir láni til verkefnanna en fái
endurgreitt með vegatollum, eins
og tíðkast í Hvalfjarðargöngum.

SÞ hvika hvergi í Afganistan:

Ellefu létust í
árás talibana
KABÚL, AP Ellefu manns, þar af

látist úr veikinni. Því vill Haraldur láta bólusetja alla landsmenn.

fimm starfsmenn Sameinuðu
þjóðanna, létust í árás talibana
á gistiheimili í Kabúl í gær. Herskáir talibanar réðust inn á heimilið í gærmorgun útbúnir sjálfsmorðssprengjum og íklæddir
lögreglubúningum. Árásin varði í
tvær klukkustundir.
Talið er að árásinni hafi verið
ætlað að hræða Sameinuðu þjóðirnar frá því að endurtaka forsetakosningarnar í landinu vegna
grunsemda um kosningasvik. Ban
Ki-moon, aðalritari SÞ, sór þess
hins vegar eið í gær að hvergi
yrði hvikað í þeim efnum. Hundruð starfsmanna SÞ eru staddir
í landinu vegna kosninganna.
Ki-moon gaf ekkert upp um það
hvernig öryggi þeirra yrði tryggt.
Norrænir utanríkisráðherrar fordæmdu í gær árásina með
sameiginlegri yfirlýsingu.

klemens@frettabladid.is

- sh

NÁGRANNINN SPRAUTAÐUR Heilbrigðisstarfsfólk á Landspítala sprautaði hvert

annað á dögunum, samkvæmt ráðleggingum frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni
og sóttvarnaráði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FORGANGSRÖÐUNIN
Sú aðferðarfræði að formagn af bóluefni og það
gangsraða í bólusetningu
var mat okkar og annarra
þannig að heilbrigðisað það væri mikilvægast
starfsmenn, lögreglumenn
af öllu að heilbrigðisstarfsog björgunarsveitafólk fái
mennirnir, sem eiga að
sprautur á undan þeim sem
sinna þessu fólki, stæðu
taldir eru í mestri hættu
uppi og væru ekki að bera
kemur í grundvallaratriðum
þennan sjúkdóm inn á
frá Alþjóðaheilbrigðisstofnstofnunina. Það er einnig
uninni, segir sóttvarnalækntalið mun mikilvægara í
HARALDUR BRIEM árlegu inflúensusprautunni
ir. Síðan hafi sóttvarnaráð,
skipað sérfræðingum í heilbrigðisað bólusetja heilbrigðisstarfsmenn
málum, mælt með því sama.
en sjúklingana,“ segir Haraldur Briem
„Við vorum með tiltölulega lítið
sóttvarnalæknir.

lenda á gjörgæslu sé alls ekki
með undirliggjandi sjúkdóma.
Ekki heldur allir þeir sem hafa

Biskup bauð séra Gunnari Björnssyni starfslokasamning:

=KÏI6=ÖH>Á$HÏ6

Séra Gunnari boðnar 20 milljónir

:``^hcZ^V
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KIRKJAN Biskup Íslands bauð séra Gunnari Björnssyni bréfleiðis fyrir skömmu að halda launum
sínum út skipunartímann ef hann segði strax af
embætti. Í boðinu fólst einnig að Gunnari yrði
greiddur áfallinn lögmannskostnaður. Í heildina
myndu greiðslur til Gunnars þá nema um tuttugu
milljónum.
Starfslokasamningurinn var einn af fjórum kostum sem Gunnari stóðu til boða fyrr í mánuðinum.
Meðal þeirra var einnig að fara í leyfi, taka við sem
sóknarprestur á Selfossi á ný í skamma stund en
segja starfinu lausu samhliða, eða að vera fluttur til
í starfi. Gunnar hafnaði öllum kostunum og í kjölfarið flutti biskup hann nauðugan viljugan í starf
sérþjónustuprests á Biskupsstofu. Þeirri ráðstöfun
hefur Gunnar mótmælt ákaft, líkt og stuðningsmenn hans.
Kostirnir standa Gunnari hins vegar enn til boða
og mun hann nú vera að íhuga þá.
Fimm stúlkur lögðu fram kæru gegn Gunnari í
fyrravor fyrir kynferðislega áreitni. Tvær kærur
urðu að ákærum, en Gunnar var hins vegar sýknaður af þeim bæði í héraði og Hæstarétti. Hann hefur
verið í leyfi frá starfi sínu sem sóknarprestur á Sel-

SÉRA GUNNAR Ætlaði á sínum tíma í skaða- og miskabótamál

við biskup vegna leyfisins sem hann var skikkaður í. Ekkert
hefur orðið af því.

fossi frá því málið kom upp. Mikill styr hefur staðið um stöðu hans síðan sýknudómurinn var kveðinn
upp í Hæstarétti.
- sh

Svanhildur Þórsteinsdóttir
útvarpskona á Bylgjunni

er kynnir á Konukvöldi

Jón Birgir Eiríksson
spilar ljúfa jólatóna á píanó

HELGI BJÖRNS
Tekur lagið af sinni
einstöku snilld

TÍSKUSÝNING
ÞRÍR SMÁRAR verða með
tískusýning á fatnaði úr nýrri
verslun með kvenfatnað
og barnafatnað

HUMARSÚPA

FRÍTT FYRIR KONUR
MILLI KL.18:00 - 19:30

KONUR MÆTIÐ SNEMMA OG GÆÐIÐ YKKUR Á
HUMARSÚPU Í KAFFI GARÐI Í BOÐI
HÚSASMIÐJUNNAR OG BLÓMAVALS

Kaffi Garður
Heitt súkkulaði með rjóma
og tertusneið

290

kr

25

Dagskrá á konukvöldi
Nói og Sírius kynna Konsúm súkkulaði,
Salon Ritz kynnir förðunarlínu, Vífilfell
gefur öllum konum Topp og glæsileg tískusýning frá versluninni Þrír smárar.

Glaðningur
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Kynningar verða á Weleda snyrtivörum,
lífrænum ávöxtum á Græna torginu,
Amé sósíaldrykknum, Nyåkers piparkökum, Quality Street konfekti, íslenskum rabbabaravörum frá Rabarbía,
ið
kl. 19
:00 - junni
íslenskum snyrtivörum frá Purity Herbs,
21.00
íslensku Hafkalki, engiferdrykk og hvítu súkkuTrue North
laði frá Yggdrasil og margt fleira.

Útivistarfatnaður

Til sýnis verða uppdekkuð hátíðarborð að hætti
skreytingameistara Blómavals, garðyrkjufræðingar sýna réttu handtökin við haustlaukana og
ráðgjöf og meðhöndlun á léttlopa ásamt sérstöku
kynningartilboði auk fjölda tilboða og skemmtiatriða.

25%

kynningarafsláttur

Glæsilegir vinningar
Dregnir verða út þrír
happdrættisvinningar:

Gjafabréf frá Blómavali
að verðmæti 20.000 kr
og 10.000 kr.

Bíómiði

Allar konur fá
2fyrir1 á myndina
Coco before Chanel

4

GENGIÐ 28.10.2009

29. október 2009 FIMMTUDAGUR

Gylfi Arnbjörnsson telur yfirlýsingu stjórnarinnar óásættanlega og óskar framhaldsviðræðna:
Bandaríkjadalur

124,47

125,07

Vinnubrögð stjórnarinnar forkastanleg

Sterlingspund

203,25

204,23

EFNAHAGSMÁL Gylfi Arnbjörnsson,

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

184,07

185,09

Dönsk króna

24,728

24,872

Norsk króna

21,845

21,973

Sænsk króna

17,772

17,876

Japanskt jen

1,3671

1,3751

SDR

197,57

198,75

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
236,9091
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

forseti ASÍ, er ákaflega ósáttur við
yfirlýsingu um framgang stöðugleikasáttmálans. Á það bæði við um
innihald hennar og hvernig var staðið að því að setja hana fram. „Þetta
eru forkastanleg vinnubrögð,“ segir
Gylfi.
Í yfirlýsingu frá ASÍ í gær er það
tekið skýrt fram að yfirlýsing ríkisstjórnarinnar sé ekki ásættanlegur grunnur að áframhaldandi
samstarfi. Þar er einnig efast um
vilja ríkisstjórnarinnar til að endurskoða áform sín um orku- og auðlindaskatta, en sú skatttekja hefur
verið helsta bitbeinið í viðræðunum
að undanförnu.

Gylfi segist hafa staðið í þeirri trú
í gær að frekara samráð um yfirlýsingu um framhald stöðugleikasáttmálans hafi átt að fara fram eftir
helgi. Mikill hiti hafi færst í leikinn
á þriðjudagskvöldið eftir að ríkisstjórnin breytti innihaldi yfirlýsingar sem þá var að miklu leyti tilbúin „og hefði verið nauðsynlegt að
kæla málið“.
ASÍ hefur eindregið óskað eftir
áframhaldandi viðræðum við stjórnvöld til þess að freista þess að jafna
þá deilu sem komin er upp. Sú deila
felst fyrst og fremst í því að mati
Gylfa að ríkisstjórnin hefur með
yfirlýsingu sinni ákveðið um hvað
skal rætt.
- shá

SKATTALAUSN VAR DREGIN TIL BAKA
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir
enga sátt um niðurstöðu ríkisstjórnarinnar hvað varðar skatta á
atvinnulífið. „Þetta eru atriði sem
við verðum að fá löguð. Eins og
þetta stendur er þetta óásættanlegt.“
Vilhjálmur segir að kominn
hafi verið texti um miðjan dag á
þriðjudag sem hann taldi að yrði
endanleg útgáfa af yfirlýsingu um
framgang stöðugleikasáttmálans.
„Svo var farið að hræra í honum og
síðasta útspilið kom frá ríkisstjórn-

inni rétt fyrir miðnætti.“ Þrátt fyrir
þetta útspil ákvað stjórn SA að nýta
ekki uppsagnarákvæði kjarasamninga.
Vilhjálmur segir að yfirlýsing
stjórnarinnar í gær hafi ekki komið
sér á óvart.
„Ég hefði þó kosið að menn
hefðu hist aftur, sérstaklega þar
sem viðræðurnar hafa farið töluvert
fram í gegnum tölvupóst og síma.
En ríkisstjórnin metur það svo að
þetta myndi ekkert breytast og það
er hennar ákvörðun.“
-shá

Orkuskattar endurskoðaðir
TF-SIF Talin geta tekið við auknum verkefnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Heimsókn vegna öryggis:

TF-Sif sjái um
loftrýmisgæslu
ÖRYGGISMÁL Þeirri hugmynd hefur
verið velt upp að TF-Sif, ný eftirlits- og björgunarflugvél Landhelgisgæslunnar, geti nýst til loftrýmisgæslu. Það voru yfirmenn
öryggismála í utanríkisþjónustum
Norðurlandanna sem ræddu þessa
hugmynd við yfirmenn LHG í
heimsókn sinni á dögunum. Þeir
voru staddir hér á landi vegna
árlegs fundar um öryggismál.
Tekið var á móti yfirmönnunum
í flugskýli Landhelgisgæslunnar
þar sem þeir kynntu sér starfsemi
LHG, tækjakost hennar og samstarf við nágrannaþjóðir á ýmsum
sviðum. Sif vakti sérstaka athygli
gestanna, samkvæmt upplýsingum frá LHG.
- shá

REYKJAVÍK
Skjalasafn Ólaf Thors afhent
Hanna Birna Kristjánsdóttir borgarstjóri veitti einkaskjalasafni Ólafs
Thors, fyrrverandi forsætisráðherra,
viðtöku í gær. Guðrún Pétursdóttir
og Ólöf heitin systir hennar gefa
Reykjavíkurborg safnið í minningu
foreldra sinna, Mörtu Thors og Péturs
Benediktssonar.

ÁRÉTTING
Tekið skal fram að einungis annar af
tveimur eigendum húss á Grundarfirði sem brann í ágúst liggur undir
grun um íkveikju og tryggingarsvik
og er jafnvel talinn tengjast mansalsmáli því sem nú er til rannsóknar hjá
lögreglunni á Suðurnesjum. Því miður
láðist að geta þess í frétt Fréttablaðsins í gær.

Ríkisstjórnin hefur fallist á að áform um orku- og auðlindaskatta verði endurskoðuð svo samstarf um
stöðugleikasáttmála haldi áfram. Yfirlýsing um framgang sáttmálans barst frá ríkisstjórninni í gær.
EFNAHAGSMÁL Eftir viðræður síð-

ustu daga á milli aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda um
framtíð stöðugleikasáttmálans
sendu forsætis- og fjármálaráðherra frá sér yfirlýsingu í gær
um framgang málsins. Kemur
þar fram þung áhersla stjórnvalda á að samstarfið haldi áfram
á þeim forsendum sem samdist
um í júní síðastliðinn. Gerð sáttmálans hafi verið sögulegt skref
og sameiginlegur áfangi til að
hefja endurreisn efnahagslífsins og auka tiltrú þjóðarinnar á
framtíðina. „Það sem þegar hefur
áunnist við framfylgd sáttmálans
gefur ótvírætt til kynna að það
er þjóðarnauðsyn að halda því
verki áfram,“ segir í yfirlýsingunni og eru tiltekin sex verkefni
sem ríkisstjórnin setur á oddinn
til að svo geti orðið.
Eftir viðræður síðustu daga
hefur komið fram að það sem
helst hefur verið tekist á um er
orku- og auðlindaskattur. Ríkisstjórnin lýsir yfir vilja sínum
til að áform um þessa skatttekju
verði endurskoðuð. Eins að ríkisstjórnin muni á næstu vikum eiga
náið samráð við aðila vinnumarkaðarins um að greina forsendur
skatta í fjárlagafrumvarpi ársins 2010.
Í stöðugleikasáttmálanum frá
því í júní voru tiltekin nokkur
verkefni í atvinnumálum sem átti
að liðka fyrir. Álver í Helguvík
og stækkun álversins í Straumsvík voru þar sérstaklega tiltekin. Í yfirlýsingunni nú er þetta
ítrekað.
Í yfirlýsingunni er hnykkt á því
að engin breyting hafi orðið á því
hvernig verði tekið á álitaefnum
í sjávarútvegi. Endurskoðun fiskveiðistjórnunar verði í höndum
nefndar sjávarútvegsráðherra
sem skipuð var í sumar.
svavar@frettabladid.is

UNDIRRITUN Í
JÚNÍ Vilhjálmur

Egilsson, framkvæmdastjóri
SA, Jóhanna
Sigurðardóttir
forsætisráðherra og Gylfi
Arnbjörnsson,
forseti ASÍ.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

YFIRLÝSING RÍKISSTJÓRNARINNAR FRÁ ÞVÍ Í GÆR
og að stéttarfélög geti komið að því
að sinna þeirri þjónustu. Lögð verður
áhersla á að samstaða náist milli þeirra
sem málið varðar. Grundvallaratriði er að
samræmd réttindi atvinnulausra verði
byggð á lögum.

ákvarðanir hjá viðkomandi fyrirtækjum
um stórframkvæmdir eru fram undan
fyrir lok nóvembermánaðar.

Ríkisfjármál og skattamál - Ríkisstjórnin mun á næstu vikum eiga náið
samráð við aðila vinnumarkaðarins við
að greina þær tekju- og útgjaldaforsendur sem liggja til grundvallar framkomnu fjárlagafrumvarpi. Mögulegar
breytingar á aðlögunarmarkmiði munu
koma til lækkunar á tekjuöflun ríkisins
eins og hún er kynnt í fjárlagafrumvarpi
fyrir árið 2010, bæði er varðar einstaklinga og fyrirtæki.

Sjávarútvegsmál - Ríkisstjórnin lýsir því
enn fremur yfir að engin breyting hafi
orðið varðandi þann sáttafarveg sem
endurskoðun fiskveiðistjórnunarinnar
var sett í með skipun nefndar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í sumar,
þar sem forsenda nefndarstarfsins er að
skapa sjávarútveginum góð rekstrarskilyrði til langs tíma.

Atvinnumál - Kapp verður lagt á
atvinnusköpun og að greiða fyrir fjárfestingum í atvinnulífinu. Stjórnvöld munu
hraða úrvinnslu mála sem tengjast þegar
ákveðnum og fyrirhuguðum stórframkvæmdum eftir því sem efni máls og
lögbundnir lágmarkstímafrestir leyfa.
Ríkisstjórninni er ljóst að mikilvægar

Gjaldeyrishömlur og vextir - Gild
ástæða er til að ætla að nú séu að skapast betri skilyrði fyrir lækkun stýrivaxta
Seðlabanka og að almennt vaxtastig
í landinu geti farið lækkandi, líkt og
upphaflega var stefnt að við undirritun
stöðugleikasáttmálans. Samkvæmt áætlun Seðlabankans er áformað að afnám
gjaldeyrishafta hefjist 1. nóvember nk.
og munu stjórnvöld leggja kapp á að svo
verði. Í framhaldi af því verður gerð ný
áætlun um markvissari skref í afnámi
haftanna en í fyrirliggjandi áætlun.

Atvinnuleysistryggingar - Ríkisstjórnin
er tilbúin til viðræðna við aðila vinnumarkaðarins um fyrirkomulag þjónustu
við atvinnulausa þannig að aðilar
vinnumarkaðarins axli verulega ábyrgð
á framkvæmd atvinnuleysistrygginga

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Ingibjörg
Karlsdóttir
Veðurfréttamaður

MILDIR DAGAR
Það verður vætusamt um sunnan- og vestanvert
landið næstu
daga. Úrkomunni
fylgir nokkur vindur
og því má segja
að veðrið verði
heldur leiðinlegt.
Kosturinn við
sunnanáttina sem
verður ríkjandi er
að veður verður
milt.

6 7

7

9
7

8

7

9

9

6

9

8
10

Á MORGUN
Strekkingsvindur.
Hvassast syðst.

11

10

10°

LAUGARDAGUR
Strekkingsvindur
jafnvel hvasst.

8

8

9°
16°

Frankfurt

15°

Friedrichshafen

18°

Kaupmannahöfn

7

8

Berlín

Gautaborg

6

11

13

22°

Eindhoven

5 8
10

25°

Basel
Billund

8

8

Alicante

8°
8°

Las Palmas

24°

London

18°

Mallorca

21°

New York

15°

Orlando

32°

Ósló

6°

París

19°

San Francisco

17°

Stokkhólmur

6°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Sjö sakfelldir og einn sýknaður fyrir árás á tvo lögreglumenn í Árbæ í fyrra:

Samtals 52 mánuðir fyrir árás á lögregluþjóna
DÓMSMÁL Sjö menn á aldrinum nítj-

Hefur svínaflensan áhrif á
neyslu þína á svínakjöti?
Já

11,8%
88,2%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Gætir þú hugsað þér að skipta
yfir í rafbíl?
Segðu skoðun þína á visir.is

án til 39 ára hlutu í gær dóm fyrir að
ráðast á tvo lögregluþjóna í Hraunbæ fyrir rétt rúmlega ári. Einn sakborninga var sýknaður.
Þrír menn, fæddir árin 1970, 1976
og 1987, hlutu þyngstu dómana, eða
níu mánuði hver. Einn fékk sjö mánuði og þrír fengu hálfs árs fangelsisdóm.
Árásin átti sér stað í og við fjölbýlishús í Hraunbæ í Árbænum
aðfaranótt 19. október í fyrra. Lögregla hafði verið kölluð í íbúð í húsinu vegna háreysti í samkvæmi.
Eftir að lögregla hafði leyst samkvæmið upp réðst einn gesturinn á
annan lögregluþjóninn á bílastæðinu

fyrir utan og reif einkennismerkið
af jakka hans.
Þegar lögregla reyndi að handtaka manninn upphófust mikil slagsmál. Sannað þykir að sjö mannanna
hafi veist með ofbeldi að lögregluþjónunum, karli og konu, og látið
höggin dynja á andlitum þeirra.
Einn mannanna tók lögreglukonuna
hálstaki og annar sparkaði í hnakka
lögreglumannsins.
Dómurinn yfir mönnunum er
þyngri en ella vegna þess að þeir
réðust sem hópur á lögreglumennina. Segir í dómnum að árásin hafi
verið tilefnislaus með öllu og að
mennirnir eigi sér engar málsbætur.
- sh

LÖGREGLUSTJÓRINN SÁTTUR
„Ég get ekki sagt annað en að ég
sé sáttur við þessa niðurstöðu. Mér
sýnist þetta vera skýr skilaboð frá
dómstólunum um að það sé tekið
hart á því þegar ráðist er að lögreglumönnum á meðan þeir eru
að sinna sínum skyldustörfum,“
segir Stefán Eiríksson, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Hann
tekur þó fram að hann hafi ekki
rýnt í dóminn, þótt hann þekki
málið vel.
„Þetta er þróun í samræmi við
lagabreytinguna sem varð þegar
refsingar við þessum brotum voru

VETTVANGUR OFBELDISINS Árásin
átti sér stað í þessu húsi í Hraunbæ í
Árbænum.
FRÉTTABLAÐIÐ / VALLI

þyngdar fyrir fáeinum árum. Það er
greinilega farið að skila sér í framkvæmdina hjá dómstólunum.“

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

LÖNDUN Formaður LÍÚ segir útveginn taka mikilvægan þátt í endurreisn samfélagsins. Útflutningstekjur sjávarútvegsins nema að

líkindum 195 milljónum á þessu ári.

,,Nautn fyrir fegurðarskynið”
Pressan.is, Bryndís Schram

„Ákveðin tímamót í íslensku leikhúsi
og oft ákaflega falleg“
Eyjan.is, María Kristjánsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Laun í sjávarútvegi
48 milljarðar í fyrra
Beinir skattar sjávarútvegsins námu fimm milljörðum króna á síðasta ári. Útgerðin greiðir 1,3 milljarða í auðlindaskatt á þessu fiskveiðiári. Formaður LÍÚ
segist ekki trúa því að stjórnvöld láti verða af fyrirhugaðri kvótafyrningu.
SJÁVARÚTVEGUR Samanlagðar skatt-

greiðslur fyrirtækja í sjávarútvegi
námu samtals rúmlega fimm milljörðum króna á síðasta ári. Tekjuskattur fyrirtækja nam 2,2 milljörðum og tryggingagjald nam 2,7
milljörðum. Sérstakur auðlindaskattur útgerðarinnar var 170
milljónir. Afsláttur var veittur af
auðlindaskattinum á síðasta fiskveiðiári og árið þar á undan vegna
niðurskurðar í þorskheimildum.
Hátt olíuverð hafði að auki áhrif
til lækkunar. Skatturinn kemur
til fullrar greiðslu á nýhöfnu fiskveiðiári og er áætlaður 1,3 milljarðar.
Fram kom í Fréttablaðinu í gær
að skattar álfyrirtækja námu 1,9
milljörðum í fyrra.
Launagreiðslur fyrirtækja í sjáv-

arútvegi námu samtals 48 milljörðum á síðasta ári. Af þeirri fjárhæð
greiddu útgerðarfélög þrjátíu milljarða og fiskvinnslan átján.
Allt bendir til að útflutningstekjur sjávarútvegsins nemi 195 milljörðum króna á þessu ári en í fyrra
voru þær 170 milljarðar.
Aðalfundur Landssambands
íslenskra útvegsmanna hefst í dag.
Á honum verður auk annars rætt
um þær vár sem helst steðja að
greininni; Evrópusambandsaðild
og fyrningu aflaheimilda.
Adolf Guðmundsson, formaður LÍÚ, segir báða þætti skaðlega
sjávarútveginum. Hann trúir þó
ekki að farin verði leið upptöku,
eins og útgerðarmenn kalla fyrningaráformin, þó að kveðið sé á um
það í stjórnarsáttmálanum.

Það mat grundvallar hann á
starfi nefndar sjávarútvegsráðherra um endurskoðun fiskveiðilöggjafarinnar en hún á að gæta
að því að sjávarútvegi séu sköpuð
góð rekstrarskilyrði til langs tíma
auk þess að stuðla að sátt um fiskveiðistjórnina. Hvorugt þessara
markmiða náist verði aflaheimildir fyrndar enda setji sú leið meira
eða minna öll sjávarútvegsfyrirtækin á hliðina.
Adolf segir sjávarútveginn
taka mikilvægan þátt í endurreisn samfélagsins og þannig
eigi það að vera. Nauðsynleg forsenda þess sé að Ísland hafi fullt
forræði yfir auðlindinni en það
kunni að tapast með aðild að Evrópusambandinu.
bjorn@frettabladid.is

Sérstök eftirlitsnefnd fylgist með framkvæmd skuldaaðlögunar fólks og fyrirtækja:

Bankaleynd vikið til hliðar
STJÓRNMÁL Skipa á sérstaka nefnd til að hafa eftir-

Eftir Pálínu Jónsdóttur og Walid Breidi
Tónlist eftir Skúla Sverrisson
Völva er framsækið samrunaverk sem byggir á
Völuspá, endurortri af Þórarni Eldjárn

„Nýjustu listir og vísindi“
Umræður eftir sýningu á föstudagskvöld með Kristni R. Þórissyni,
forstöðumanni Gervigreindarseturs Háskólans í Reykjavík

lit með framkvæmd sértækrar skuldaaðlögunar
sem ákveðin var með lögum á föstudag. Í þeim er
annars vegar sagt til um hvernig laga eigi skuldir að greiðslugetu og eignastöðu fólks og hins vegar
er fjallað um eftirgjöf skulda eða aðrar ívilnanir
banka gagnvart fyrirtækjum.
Efnahags- og viðskiptaráðherra á að skipa nefndina og skal hún vera fagleg, eins og segir í lögunum.
Í henni eiga að sitja þrír menn: hagfræðingur, endurskoðandi og einstaklingur sem uppfyllir skilyrði
um embættisgengi héraðsdómara. Nefndin hefur
starfsmann á sínum snærum.
Störf hennar felast í eftirliti með að bankarnir fari að samræmdum reglum og að sanngirni og
jafnræðis sé gætt milli skuldara. Getur hún kallað eftir gögnum um ákvarðanir og haft aðgang að
fundum. Í því augnamiði er lögum um þagnarskyldu
starfsfólks fjármálafyrirtækja vikið til hliðar. Ber
því að veita nefndinni þau gögn og þær upplýsingar
sem hún óskar eftir. Nefndin sjálf er á hinn bóginn
bundin þagnarskyldu um gögn og upplýsingar sem
hún kann að fá vitneskju um við starf sitt.

ALÞINGI Löggjafinn ákvað á föstudag að setja á stofn sérstaka
nefnd til að hafa eftirlit með framkvæmd laga um skuldaaðlögun.

Nefndin skal, eftir atvikum, gera ráðherra og
Fjármálaeftirlitinu viðvart telji hún farið á svig við
lög og reglur.
- bþs

www.shiseido.com

Tmuubsji-
ckbsubsbzgjscsbh/
Farisemgefurhinnihmarksraka,hylurvel
allarjfnuroglitamismun.Hinverursltt,
bjrtogl talaus.Fullkominferfyrir ig.
BewbodfeIzesp.MjrvjeDpnqbdu
Mzljmmjoobgvmmlpnjooji

TIJTFJEPEBHBSëIBHLBVQLSJOHMVOOJ-TLFJGVOOJ-
TNèSBMJOE-IPMUBHSVN-HBSBC¯PHOKBSWëL
3:/PLUïCFS.5/OïWFNCFS/
Lzoovnnfbmboobst;
NJANfarasemslttiroggefurhmarksraka
NJANmaskarasem ykkir,lengirogbrettir
NJANaugnskugga15litbrigum

*Gildirmeanbirgirendast

8

VEISTU SVARIÐ?

29. október 2009 FIMMTUDAGUR

Matsnefnd úrskurðar í eignarnámsmáli eiganda Blikastaða og Vegagerðarinnar:

Lissabonsáttmálinn fyrir dóm:

Fái 110 milljónir króna fyrir vegstæði

Telja sáttmálann
skerða fullveldið

DÓMSMÁL Einkahlutafélagið Bleiks-

TÉKKLAND Í skoðun er hjá tékk-

staðir á að fá greiddar rúmar 110
milljónir króna frá Vegagerð ríkisins samkvæmt niðurstöðu Matsnefndar eignarnámsbóta. Greiðsluna á Vegagerðin að inna af hendi
fyrir 4,4 hektara lands með Vesturlandsvegi í landi Blikastaða
milli Mosfellsbæjar og Reykjavíkur. Hluta landræmunnar sem um
ræðir tók Vegagerðin til handargagns þegar á árinu 1976 en þurfti
breiðari spildu vegna breikkunar
sem gerð var á Vesturlandsvegi á
árunum 2005 og 2006.
Bleiksstaðir, sem eignuðust Blikastaði snemma á árinu 2008, vildu að
miðað yrði við verð byggingarlands

1. Hvað greiddu álfyrirtækin
samtals háa skatta á síðasta
ári?
2. Hver verður næsti forseti
Norðurlandaráðs?
3. Hvaða ár hóf Þráinn skóari
starfsemi?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 46

á þeim tíma sem félagið keypti
jörðina. Landið hafi getað nýst
undir byggingar. Vegagerðin sagði
óraunhæft að miða verðið við árið
2008 og að landið væri óbyggingarhæft, meðal annars vegna halla og
nálægðar við þjóðveginn.
Matsnefndin segir engan virkan
markað vera með land til nýbygginga á svæðinu og að fjöldi ný- og
hálfbyggðra húsa sé til sölu. Markaðsástandið sé mun lakara nú en í
október 2004 þegar Vegagerðin fékk
umráð yfir landinu. Við matið verði
því að líta til markaðsverðs ársins
2004 og taka tillit til þess tíma sem
liðinn er frá því ári. Þá féllst matsnefndin á það með Vegagerðinni að

FYRIR TVÖFÖLDUN Byrjað var að breikka

Vesturlandsveg ofan við Blikastaði í
Mosfellsbæ á árinu 2005 og þurfti að
taka land við vegstæðið eignarnámi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

landið hafi aldrei hentað til bygginga, bæði vegna landhallans og
ákvæða í vegalögum.
- gar

neska stjórnarskrárdómstólnum
að taka upp mál sem snýr að Lissabonsáttmála Evrópusambandsins.
Sautján þingmenn hafa vísað
sáttmálanum til dómstólsins og
segja að verði hann samþykktur
verði til einhvers konar ofurríki
og um leið verði vegið að fullveldi
Tékklands.
Til að Lissabonsáttmálinn öðlist
gildi þurfa öll aðildarríkin 27 að
samþykkja hann. Tékkland er eina
landið sem eftir á að samþykkja
hann. Tékkneska þingið hefur
þegar samþykkt sáttmálann en forsetinn á eftir að skrifa undir.
- kh

Ísland háð AGS hálfu
ári lengur en til stóð
Önnur endurskoðun efnahagsáætlunar Íslands var samþykkt í stjórn AGS í gær,
eftir átta mánaða töf. 100 milljarðar berast frá AGS og Norðurlöndunum á næstunni. Vonast er til að nú verði hægt að lækka vexti og slaka á gjaldeyrishöftum.

ÚT Í HEIM, ALLA DAGA, ALLT ÁRIÐ
Ferð.is býður upp á framandi áfangastaði alla daga, allt árið,
á frábæru verði. Hafðu samband og bókaðu draumaferðina
þína. Fjölmargir gistimöguleikar í boði. Sjá nánar á www.ferd.is

frá 152.680 kr.
frá 141.910 kr.
frá 154.240 kr.
frá 152.680 kr.
frá 150.270 kr.
frá 155.360 kr.

ferd@ferd.is

•

570 4455

Hong Kong
Jakarta
Johannesburg
Shanghai
Singapore

•

Skútuvogi 13A

•

frá 163.440 kr.
frá 154.970 kr.
frá 191.220 kr.
frá 153.110 kr.
frá 154.830 kr.

104 Reykjavík

Auglýsingasími

ÍSLENSKA SIA.IS VIT 47786 10/09

Bangkok
Beijing
Bombay
Cairo
Cape Town
Delhi

– Mest lesið

eyrissjóðsins (AGS) samþykkti á
fundi sínum síðdegis í gær aðra
endurskoðun efnahagsáætlunar
Íslands, sem tafist hefur um átta
mánuði. Íslensk stjórnvöld mega því
eiga von á næstu lánafyrirgreiðslu
AGS á næstunni.
Tafirnar hafa það í för með sér
að afgangi áætlunarinnar verður í
raun hliðrað um nokkra mánuði, og
samstarfið framlengt frá nóvember
2010 fram í maí 2011.
Lánið frá AGS er 167,5 milljónir
Bandaríkjadala, eða um 21 milljarður íslenskra króna. Þá er einnig
að vænta viðbótarlána frá Norðurlöndunum sem voru háð endurskoðuninni, upp á 625 milljónir dala, eða
um 78 milljarða króna. Heildarlánið sem Ísland fær á næstunni er því
rétt tæplega 100 milljarðar.
Til þessa hefur það helst verið
Icesave-málið sem staðið hefur í
vegi fyrir því að endurskoðunin yrði
samþykkt. Breytingar á Icesave-lögunum hafa hins vegar enn ekki verið
samþykktar á Alþingi og málinu því
enn ólokið. Að sögn Gylfa Magnússonar efnahags- og viðskiptaráðherra hefur stjórn AGS nú fulla trú
á að frumvarpið verði samþykkt
og tók ákvörðun sína í trausti orða
íslenskra stjórnvalda þar um.
Til að endurskoðunin gengi í gegn
þurftu stjórnvöld að fá undanþágu
frá nokkrum atriðum sem kveðið er
á um í samningnum við AGS. Kröf-

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EFNAHAGSMÁL Stjórn Alþjóðagjald-

NIÐURSTAÐAN KYNNT Gylfi Magnússon sagðist ekki búast við því að áfanginn
hefði mikil áhrif á gengi krónunnar strax, enda hefði hann verið viðbúinn.

ÁHUGI FRÁ ERLENDUM BÖNKUM
Gylfi Magnússon, efnahags- og viðskiptaráðherra, sagði á blaðamannafundi í gær að „nokkuð góðar líkur“
væru á því að nýir fjárfestar myndu
koma til Íslands með fjármagn í
kjölfar þess að höftum verði aflétt af
innstreymi fjármagns.

ur sem settar voru um lánsfjárjöfnuð ríkissjóðs við lok desember 2008
stóðust ekki vegna þess að hrunið
reyndist kostnaðarsamara en við
var búist og gjaldeyrisforði á sama
tíma var undir viðmiðunarmörkum
AGS.
Einnig þurfti undanþágu vegna
þess að herða þurfti á gjaldeyrishöftum fyrir skemmstu til að koma
í veg fyrir leka og vegna þess að
endurfjármögnun bankanna er enn
ólokið, en henni á að ljúka í nóvember.

Sagðst hann meðal annars hafa
heyrt af áhuga erlendra fyrirtækja í
fjármálageiranum sem vildu hasla
sér völl hérlendis. Gylfi vildi ekki
svara því hvaða fyrirtæki það væru,
en sagði að orðið fjármálafyrirtæki
ætti yfirleitt við banka eða sparisjóði.

Stjórnvöld vonast til þess að
áfanginn auki traust alþjóðlegra
fjármálamarkaða á Íslandi, dragi
úr vaxtakostnaði, auðveldi Seðlabanka Íslands að lækka stýrivexti
og afnema gjaldeyrishöft. Gylfi
segir að fyrsti áfangi í afnámi
haftanna, það er að opna fyrir innstreymi erlends fjármagns, taki
gildi nú fyrir helgi.
Næsta endurskoðun er áætluð í
desember. Þá berast einnig næstu
lán frá Norðurlöndunum og Póllandi.
stigur@frettabladid.is

Dósent um kostnað Íslands við aðild að ESB:

Kostnaður margfaldur
miðað við EFTA og EES
EVRÓPUSAMBANDIÐ Gerist Íslend-

Þeir sem skrá sig
í Sparitilboð N1 á
n1.is fá veglegan
afslátt

Láttu ekki veturinn
koma þér á óvart!

Hjólbarðaþjónusta

-15%

Frábært úrval af dekkjum, dekkjahótel og betri
etri þjónusta
Þú færð skjóta og góða hjólbarðaþjónustu hjá N1. Við bjóðum
upp á eitt mesta úrval landsins af hjólbörðum og geymum
um
ið hjá
sumardekkin á dekkjahóteli fyrir þá sem vilja. Renndu við
okkur þegar þér hentar, við tökum vel á móti þér!
Hjólbarðaþjónusta N1 er að ﬁnna víða á höfuðborgarsvæðinu
og á völdum stöðum á landsbyggðinni.
WWW.N1.IS

ingar aðilar að Evrópusambandinu
(ESB) er líklegt að kostnaðurinn
verði 500-3.500 milljónum króna
meiri á ári en kostnaðurinn sem
fylgir aðild að EFTA og samningnum um Evrópska efnahagssvæðið.
Þetta kemur fram í bókinni Frá
Evróvisjón til evru eftir Eirík Bergmann, dósent og forstöðumann Evrópufræðaseturs Háskólans á Bifröst.
Miðað við heildarframlag núverandi aðildarríkja ESB til sameiginlegra sjóða er líklegt að heildarframlag Íslands verði rétt yfir 10
milljörðum króna á ári, segir í bók
Eiríks. Óljósara sé hvað komi til
baka en ætla megi að það verði 5-7,5
milljarðar króna, til dæmis í formi
landbúnaðar- og byggðastyrkja.
Kostnaður við aðildina að EES og
EFTA sé nú þegar um 2 milljarðar
króna. Samkvæmt því aukist kostnaður um 500-3.500 milljónir á ári við
fulla aðild.
Eiríkur segir að enn standi þá út

EIRÍKUR BERGMANN Í bókinni frá Evró-

visjón til evru er reynt að áætla kostnað
Íslendinga af fullri aðild að ESB.

af ýmsir þættir, sem hafa áhrif á
heildarmyndina, eins og til dæmis
það að skólagjöld Íslendinga í Bretlandi lækki verulega við aðild. Eins
muni sá þýðingarkostnaður sem nú
fellur á Íslendinga vegna EES-samningsins falla á ESB gangi Ísland í
sambandið.
Eins væri efnahagslegur ávinningur fólginn í „lægra matvælaverði,
samræmdri tollastefnu og niðurfellingu tolla inn á stærri heimamarkað,“ segir í bókinni. „Þá er engin leið
að meta til fjár aukin áhrif Íslands
innan stofnana ESB.“

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
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Eftir Áslaugu Jónsdóttur
Leikstjóri er Þórhallur Sigurðsson og Elva Ósk Ólafsdóttir leikur Hafdísi í skrautfiskabúðinni

Frumsýnt á laugardaginn í Kúlunni, barnaleikhúsi Þjóðleikhússins
Sindri silfurfiskur á sér þann draum að verða gullfiskur. Á leið sinni um hafdjúpin mætir hann
ótal skrýtnum og skrautlegum sjávardýrum - og sum þeirra eru mjög hættuleg!
Hugljúft og undurfallegt ævintýri fyrir alla krakka, pabba, mömmur, afa, ömmur, frænkur og frændur.

Hringdu í síma 551 1200 eða smelltu þér á leikhusid.is
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HÆGT FARA SUMIR Þessi skjaldbaka

hefur væntanlega lítið hugsað til þess
að geimflaugin Ares-1 X myndi bráðlega yfirgefa skotallinn. NORDICPHOTOS/AFP

29. október 2009 FIMMTUDAGUR

Oddur Helgason vill að ríkið kaupi bóka- og skjalasafn um ættfræði:

Sérstakur saksóknari:

Flytur til Utah ef ekki fást peningar

Yfirheyrði meðlim Al-Thani

ÆTTFRÆÐI Oddur Helgason, sem

LÖGREGLUMÁL Sérstakur saksókn-

á og rekur ORG ættfræðiþjónustuna, segir fyrirtækið standa
á fjárhagslegum brauðfótum.
Ef ekki komi til aðgerða af hálfu
hins opinbera neyðist hann til að
flytja starfsemina úr landi. Góðviljaðir menn í Utah-ríki í Bandaríkjunum hafi boðist til að styðja
við bakið á honum flytjist hann
þangað.
Oddur segir slíkan flutning
neyðarlendingu og vill leita allra
leiða til að halda sér og fyrirtækinu á Íslandi. Í því skyni
hefur hann stungið upp á að ríkið
kaupi af honum viðamikið bókaog skjalasafn, sem hafi að geyma

TIL

SNJÓBRETTAPAKKAR

BO

Ð!

stofni sjálfseignarstofnun utan um
bóka- og skjalasafn hans svo upplýsingarnar haldist í landinu.

Mikil andstaða
í Stykkishólmi
SAMGÖNGUR „Ef ferðum verður

Bretti, skór og bindingar
Barna-/krakkapakki
(-20% afsl.)

Verð: Kr. 12.995

Unglinga-/fullorðinspakki

Kr. 59.268

- bþs

ODDUR HELGASON Hann vill að ríkið

ari hefur yfirheyrt meðlim AlThani-fjölskyldunnar í tengslum við rannsókn á meintum 26
milljarða sýndarviðskiptum
með hlutabréf í Kaupþingi.
Samkvæmt heimildum fréttastofu Stöðvar 2 hefur sérstakur
saksóknari nú yfirheyrt sjeikinn Sultan Bin Jassim Al-Thani,
frænda Mohammed Bin-Khalifa. Bin-Jassim sat í stjórn
félagsins sem keypti hlutabréfin.
Ekki hefur tekist að fá vitnisburð Khalifa, en hann er yngri
bróðir valdamesta manns Katar
og nýtur friðhelgi.

Fækkun ferða á Breiðafirði:

TAKMARKAÐ MAGN

Kr. 43.188

ómetanlegar upplýsingar um ættog þjóðfræði, og stofni utan um
það sjálfseignarstofnun. Þannig
kæmist safnið í eigu þjóðarinnar sjálfrar. Reiknast honum til að
átján milljónir króna væri sanngjörn fjárhæð en það er sama
upphæð og ríkið greiddi fyrir
skopmyndasafn Sigmunds frá
Vestmannaeyjum árið 2004.
Oddur kveðst hafa notið ríkisframlaga frá aldamótum sem
samtals nemi á bilinu 8-10 milljónum króna og eins og undangengin ár hafi hann lagt inn
erindi til fjárlaganefndar vegna
fjárlagagerðar fyrir næsta ár.

fækkað tapast störf, ekki einungis í tengslum við ferjuna heldur
einnig hjá þeim sem þjónustað
hafa ferjuna og notendur hennar
svo sem iðnaðarmönnum, verslunar- og ferðaþjónustuaðilum og
fiskverkendum,“ segir bæjarráð
Stykkishólms sem skorar á samgönguyfirvöld að hætta við niðurskurð á daglegum ferðum Breiðafjarðarferjunnar Baldurs.
„Bæjarráð vill einnig benda á
að Ferjan Baldur getur verið mikilvægur hlekkur í neyðaraðstoð
við Vestfirði ef vá ber að dyrum,“
segir einnig í bókun bæjarráðs.
- gar

(-22% afsl.)

Aðgerðir vegna svínaflensu:

30 starfsmenn
RÚV bólusettir
FJÖLMIÐLAR Þrjátíu starfsmenn
Ríkisútvarpsins eru í forgangi í
bólusetningu vegna svínaflensu.
Ríkislögreglustjóri hafði beðið
RÚV um lista yfir hverjir ættu að
fá bólusetningu svo hægt væri að
halda úti lágmarksútsendingu.
Á listanum eru frétta- og
tæknimenn undir fimmtugu. Nú
þegar hafa flestir í hópnum verið
bólusettir. Öryggismálanefnd
Ríkisútvarpsins skilgreindi þá
starfsmenn sem eru á forgangslistanum.




4 ½ 1&3 ". ."
jóræningjar stefna í höfn og
ögreglan kallar á súperömmu
il hjálpar. Fjórða bókin um

NÝ
BÓK

FYRIR DÓMARA Sex karlmenn, fimm Litháaar og einn Íslendingur, voru leiddir fyrir

dómara í gær. Gæsluvarðhald var framlengt yfir þeim til 4. nóvember.

Rannsaka
svindl með
brunabótamat
Sex karlmenn voru úrskurðaðir í áframhaldandi
gæsluvarðhald í gær vegna umfangsmikillar rannsóknar lögreglu á skipulagðri glæpastarfsemi. Auk
mansals er til rannsóknar svindl með brunabótamat.
LÖGREGLUMÁL Fimm Litháar og einn

Íslendingur voru í gær úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald til miðvikudagsins 4. nóvember vegna rannsóknar lögreglu á
meintu mansalsmáli á Suðurnesjum og annarri skipulagðri glæpastarfsemi. Ekki var gerð krafa um
framlengingu gæsluvarðhalds yfir
sjöunda manninum, Íslendingi,
sem einnig hefur setið í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknarinnar
og hefur hann verið látinn laus.
Tengsl eru milli mannanna sex
sem sitja áfram inni. Þrír Litháanna hafa verið í vinnu hjá verktakafyrirtæki í eigu Íslendingsins,
auk annarra tengsla innan hópsins. Þá tengjast allir Litháarnir
fimm komu nítján ára litháískrar
stúlku hingað til lands fyrr í mánuðinum. Rannsókn lögreglu beinist meðal annars að því hvort hún
hafi verið fórnarlamb mansals.
Stúlkan dvelur nú á vegum lögreglunnar á Suðurnesjum.
Rannsókn þessa umfangsmikla
máls, sem þrjú lögregluembætti
standa að, á Suðurnesjum, í höfuðborginni og á Snæfellsnesi, nær
einnig til meintra tryggingasvika.
Þau snúast um bruna sem varð í
gamla fiskimarkaðnum við Sólvelli á Grundarfirði í lok ágúst í
sumar. Fyrirtæki í eigu Íslend-

ingsins sem sætir áfram gæsluvarðhaldi nú keypti um það bil
þriðjung af húsnæðinu í janúar
á þessu ári. Rannsókn lögreglu
hefur meðal annars snúist um
ástæður þess að brunabótamat
húsnæðisins hefur hækkað um
ríflega tíu milljónir króna frá
árinu 2006, þegar það var í eigu
Byggðastofnunar, og þar til það
varð eldinum að bráð í sumar.
Eigandinn fékk um fjörutíu milljónir króna í tryggingabætur
eftir brunann. Grunur um tengsl
manna í hópnum, sem nú sitja í
gæsluvarðhaldi, við brunamálið
á Snæfellsnesi vaknaði skömmu
eftir að mansalsmálið kom upp á
Suðurnesjum.
Ólafur K. Ólafsson lögreglustjóri á Snæfellsnesi sagði
aðspurður að tæknideild lögreglu
hefði rannsakað málið á sínum
tíma, en eldsupptök væru enn
ókunn. Krakkar hefðu sést sniglast fyrir utan byggingarnar áður
en eldurinn hefði komið upp en
þeir hefðu reynst brunanum með
öllu óviðkomandi. Hann kvaðst
ekki vilja tjá sig frekar um málið
að svo stöddu.
Lögregla vill ekki veita frekari
upplýsingar um efnisatriði rannsóknarinnar, en telur að henni
miði vel.
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Endurskipulagning og endurheimtur ganga vel hjá skilanefnd Kaupþings:

Thorvald Stoltenberg:

FIH verður ekki seldur í bráð

Heimatilbúinn
vandi Íslands

VIÐSKIPTI Danski bankinn FIH er

VANDAR VALIÐ Bandarísk stúlka vand-

aði valið þegar hún festi kaup á graskeri fyrir hrekkjavökuna sem haldin er
hátíðleg 31. október. Í Bandaríkjunum
er sterk hefð að halda upp á hrekkjavöku og þá tilheyrir að skera út andlit
í grasker og lýsa upp með kertaljósi.
NORDICPHOTO/AFP

traustur og verður ekki seldur við
núverandi markaðsaðstæður enda
má við því búast að betra verð fáist
fyrir hann þegar fjármálamarkaðir
rétta úr kútnum.
Þetta er á meðal þess sem fram
kemur í uppfærðri skýrslu skilanefndar Kaupþings um þrotabú
bankans og kom út í gær.
Kaupþing keypti FIH árið 2004
en Seðlabanki Íslands tók hann að
veði gegn fimm hundruð evra láni
til Kaupþings í fyrrahaust. Nokkur endurskipulagning hefur átt sér
stað innan FIH síðan þá, að því er
segir í skýrslunni.
Bankinn endurfjármagnaði sig

HÖFUÐSTÖÐVAR KAUPÞINGS Í nýrri
skýrslu um stöðu þrotabús Kaupþings
kemur fram að vel gengur að endurskipuleggja eignir og endurheimta
kröfur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

með milljarðs dala skuldabréfaútgáfu í Bandaríkjunum í ágúst.
Þá kemur fram í skýrslu skilanefndarinnar að endurskipulagn-

ing eignasafna og endurheimtur lána gangi vel. Í lok september
hafi verið lokið við endurheimtur á
29 milljörðum króna hjá viðskiptavinum í Evrópu. Það jafngildir því
að 17,2 prósent viðskiptavina hafi
greitt kröfur sínar að fullu á Norðurlöndunum en 7,7 prósent á meginlandi Evrópu.
Þá segir að búið sé að endurskipuleggja fjörutíu prósent af eignasafni
gamla bankans í Evrópu og ellefu
prósent á Norðurlöndunum. Til
samanburðar voru 76 prósent eigna
gamla Kaupþings á Norðurlöndunum á athugunarlista skilanefndarinnar í desember í fyrra en 44 prósent á Norðurlöndunum.
- jab

NORÐURLANDARÁÐ Efnahagsvandi
Íslendinga er heimatilbúinn og
það var frjálst val Íslendinga að
sækjast eftir lánum hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Norðurlöndunum, sagði Jens Stoltenberg, forsætisráðherra Noregs, á
Norðurlandaráðsþingi í Stokkhólmi í gær.
Hann sagði að þáttur AGS í
endurreisn íslensks efnahagslífs gerði Norðurlöndunum kleift
að veita Íslendingum eins há lán
og raun bæri vitni. Ekki væri til
umræðu að Noregur veitti Íslendingum lán á öðrum forsendum en
með þátttöku AGS. Frá þessu var
greint í hádegisfréttum RÚV.

Risavaxið sæskrímsli úr fornöld:

Hefði getað étið T-Rex
NÁTTÚRAN SteingervingafræðingKANNABIS Rúmlega sjötíu plöntur fund-

ust við húsleit.

Húsleit í Háaleitishverfi:

Sjötíu kannabisplöntur fundust
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði kannabisræktun í húsi í Háaleitishverfinu síðdegis í fyrradag.
Við húsleit fundust rúmlega
sjötíu kannabisplöntur og voru
þær á ýmsum stigum ræktunar.
Húsið var mannlaust þegar lögreglan kom á vettvang en fyrir
liggur hver stendur að baki ræktuninni.
- jss

ar í Bretlandi eru nú búnir að raða
saman kjálkabeinum úr risavöxnu
sæskrímsli sem fundust í fjöru í
Dorset. Fyrstu beinin fundust árið
2002 og síðan hafa fundist 25 til
viðbótar.
Skrímsli þetta var af tegundinni Pliosaurus og var uppi fyrir
150 milljónum ára. Það var tuttugu
metra langt og vó fimmtán tonn.
Kja ft u r i n n va r rosa legur, tveir og hálfur metri, og
gapið var einn og hálf- ur
metri. Risaeðlufræðingurinn dr.
Richard Forrest segir að þetta
hafi verið öflugasta rándýr
síns tíma.

Bitkrafturinn var fjórum
sinnum meiri en hjá Tyrannosaurus Rex. Forrest segir að
skrímslið hefði getað étið T-Rex
í morgunmat.
Ekki hefur verið auðvelt að
komast undan ef Pliosaurus
girntist bráð. Skrímslið var með
fjögur gríðarstór bægsli í stað
handa og fóta og gat synt feykilega hratt.
- ót

FJÁRMÁLARÁÐHERRA Erlendir vogunarsjóðir verða hluti af breiðum hópi kröfuhafa
PLIOSAURUS Skepn-

an er sú stærsta sem
uppi hefur verið, tuttugu
metra löng og vó fimmtán
tonn.

bankanna í eignarhaldsfélagi og munu því ekki geta ráðskast með þá, að sögn Steingríms J. Sigfússonar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sjóðirnir ráði
ekki miklu
Þeir sem þátt tóku í að knésetja íslenska bankakerfið
verða hluti af breiðum hópi kröfuhafa bankanna.
Óvíst hversu miklu þeir ráði. Ekki líklegt að ríkið
hafi getað hagnast á skuldabréfum gömlu bankanna.
VIÐSKIPTI „Við vitum að erlendir

ÍSLENSKA SIA.IS SJO 47631 10/09

SJÁÐU TIL
Birtan er mikilvæg. Með aldrinum
eykst þörfin fyrir góða lýsingu,
t.d. við handavinnu eða lestur.
Rétta ljósið léttir okkur að koma
auga á öll smáatriðin sem skipta
svo miklu máli.

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta
og daufblinda einstaklinga veitir aðstoð og leiðbeiningar
varðandi lýsingu fyrir sjónskerta. Nánari upplýsingar og
fróðleikur í síma 54 55 800 og á www.midstod.is

vogunarsjóðir eiga nokkuð af kröfum bankanna. Sjóðirnir munu ekki
eiga beina hluti í þeim heldur verða
þeir hluti af breiðum hópi kröfuhafa í eignarhaldsfélagi sem kann
að eignast hlut í Íslandsbanka og
Nýja Kaupþingi. Þeir geta því ekkert ráðskast með þá,“ segir Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra.
Á meðal annarra kröfuhafa bankanna eru erlendir bankar og innlendir aðilar. Fjármálaeftirlitið mun
fara yfir eigendahópinn áður en til
skipta kemur.
Líkt og fram kom í Fréttablaðinu
í gær eru vísbendingar um að sömu
vogunarsjóðir og þátt áttu í falli
bankanna í fyrravor komi til með að
eignast Íslandsbanka og Nýja Kaupþing að mestu leyti.
Sjóðirnir þrengdu að bönkunum
gömlu með kaupum á skuldatryggingum þeirra auk þess að skortselja
hlutabréf fyrirtækja sem stærstu
hluthafar bankanna áttu. Þar á
meðal eru danska brugghúsið Royal
Unibrew, norska fjármálafyrirtækið
Storebrand og finnska fyrirtækið
Sampo.

Eftir fall bankanna tóku vogunarsjóðirnir að fjárfesta í skuldabréfum íslensku bankanna. Bréfin fengu
þeir fyrir brot af upphaflegu kaupverði hjá evrópskum kröfuhöfum.
Líkt og áður hefur komið fram
hefur virði skuldabréfa bankanna
hækkað mikið frá í fyrra og er það í
samræmi við væntingar um endurheimtur úr búum föllnu bankanna.
Sem dæmi mátti kaupa skuldabréf Kaupþings með 95 prósenta
afslætti í júní í sumar. Miðað við
síðustu greiningu IFS Greiningar
og Saga Capital má reikna með að
kröfuhafar endurheimti 35 prósent
af kröfum sínum. Virði skuldabréfanna helst í hendur við það og jafngildir rúmlega þrjú hundruð prósenta hækkun á fjórum mánuðum
gangi allt eftir.
Þeir sem Fréttablaðið hefur rætt
við vegna málsins telja ólíklegt að
íslenska ríkið hafi verið í aðstöðu
til að kaupa skuldabréfin í kjölfar
hrunsins og hagnast á heimtum
þeirra. Þá er óvíst að upphaflegir
eigendur skuldabréfanna, að mestu
erlendir bankar og fjármálafyrirtæki, hafi verið viljugir til að selja
þau þá.
jonab@frettabladid.is

LÉLEGAR KRÖFUR BANKANNA
„Því miður virðast skuldir eignarhaldsfélaga nú skeljar utan um
skuldir. En þetta fer allt eftir stöðu
þeirra. Sum félaganna eru enn í
gangi og á bak við þær kunna að
vera ágætar rekstrareiningar sem
geta verið í lagi,“ segir Steingrímur.
Samkvæmt upplýsingum Seðlabankans skulda eignarhaldsfélögin
bönkunum stórfé, eitt þúsund
milljarða króna, sem óvíst er að fáist

greitt. Til samanburðar námu hreinar eignir lífeyrissjóðanna til greiðslu
lífeyris í ágústlok 1.738 milljörðum
króna.
Líkt og greint var frá í Fréttablaðinu í gær búast bankarnir ekki við
háum endurgreiðslum og hafa fært
virði krafna á hendur félögunum
verulega niður. Íslandsbanki reiknar
með tíu prósenta heimtum. Það
kann að vera ofmat.

Verðlækkun
við rýmum fyrir nýjum vélum

MacBook 13”
2,13GHz Intel Core 2 Duo
2GB innra minni
160GB harður diskur
NVIDIA GeForce 9400M 256MB skjákort
Innbyggð iSight vefmyndavél
Tvö USB 2.0 tengi , eitt FireWire 400
Þráðlaust WiFi netkort (801.11n), Bluetooth

Verð: 189.990.Verð: 149.990.-

Nýr
iPod n

Nýtt: innbyggð videoupptaka
Nýtt: FM- útvarp
Stærri skjár
2000-4000 lög / 8-16 klst. video
USB snúra og heyrnartól

Verð frá: 39.990,-

Já, getur keyrt Windows

iLife ‘09

Frí Apple námskeið

og fer létt með það...

Stafrænn lífsstíll að hætti Apple sem inniheldur iPhoto,
iMovie, GarageBand, iWeb og iDVD. iLife gerir
Mac-notendum kleyft að skapa ótrúlegustu hluti og halda
utan um ljósmyndir og hreyfimyndir á einfaldan máta.
Að búa til fallegar heimasíður, ljósmyndabækur og
kvikmyndir er leikur einn.

Varstu að kaupa þér Apple tölvu eða langar þig að
læra meira? Þá getur þú kíkt á námskeið í Apple
búðina að Laugavegi 182 og lært eitthvað nýtt.

Sífellt fleiri kjósa tölvur frá Apple og nú eru engar
afsakanir eftir þar sem tölvurnar geta keyrt hvaða
hugbúnað sem er. Verðið ætti heldur ekki að hindra
því Apple-tölvur eru orðnar ódýrari en aðrar PC-tölvur
af sambærilegum gæðum.

www.icemac.is

Námskeiðin eru án endurgjalds í allann vetur
og þú þarft ekki að skrá þig, bara mæta.

Nánar um dagsetningu og tíma:
www.apple.is/fraedsla
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HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? DAGNÝ JÓNSDÓTTIR, FYRRVERANDI ALÞINGISMAÐUR

„ ORÐRÉTT“

Viðbrigði að vera í atvinnuleit

Popparar vilja eiga lög
á Strumpaplötu

Drasl tíunda áratugarins

„Ég náði varla að stynja upp
erindinu áður en þeir sögðu
já.“

„Fyrir svona tíu árum var
þetta óttalegt drasl en
það var um svipað leyti og
buffalo-skórnir voru sem
vinsælastir.“

EIÐUR ARNARSON HJÁ SENU
Fréttablaðið 27. október

ÞRÁINN JÓHANNSSON SKÓARI
Fréttablaðið 27. október

nær og fjær

„Það er bara ekkert að frétta,“ segir
Dagný Jónsdóttir, íslenskufræðingur
og fyrrverandi alþingismaður
Framsóknarflokksins. „Dóttir
mín var að byrja á leikskóla
þannig að ég er bara ein
að dúlla mér heima,“ segir
hún. Dagný lauk BA-gráðu
í íslensku í fyrra. „Og er ekki
alveg búin að ákveða mig
hvað ég ætla að verða þegar
ég verð stór.“ Ritgerðin hennar
fjallaði um réttarstöðu íslenskunnar hér á landi. „Hún er
ekki mikil. Það stendur
alltaf til að setja inn
í stjórnarskrá að
íslenskan sé
þjóðtungan

en það hefur ekki verið gert. Við stöndum mjög
aftarlega á merinni í þessum málum miðað
við önnur lönd.“
Nú er Dagný í atvinnuleit. „Þetta eru
nú ekkert voðalega skemmtilegir tímar
til að leita sér að góðri vinnu. En ég er
mjög þolinmóð. Ég tók mér bara mjög
langt og gott fæðingarorlof og sé ekki
eftir því. En þetta eru mikil viðbrigði
þótt þetta sé ljúft í smá tíma.“
Dagný tekur ekki lengur formlegan þátt
í stjórnmálastarfi, þótt hún hafi undanfarin tvö ár tekið þátt í nefndarstarfi hér og
þar. „Er ekki fínt að taka sér pásu frá
því á þessum tíma? Ég er ekki viss
um að það sé svo gefandi um
þessar mundir – þegar fólk
hefur engar lausnir,“
segir Dagný Jónsdóttir.

NÆLONEFNIÐ
ÁTTI AÐ HEITA NO-RUN
■ Gerviefnið nælon
(nylon) er eitt
algengasta gerviefni
í fatnaði og og öðru
taui í heiminum.
Það var fyrst búið
til 28. febrúar árið
1935 af bandaríska
lífefnafræðingnum Wallace
Carothers. Efnið var fyrst notað
í hagnýtum tilgangi árið 1938
í tannbursta, en tveimur árum
síðar var það notað til að búa
til sokkabuxur. Upphaflega átti
efnið að heita „No-Run“, sem
merkti að það gæti ekki raknað
upp. Efnið bar hins vegar ekki
nafnið með nógu mikilli rentu
og því breytti Carothers nafninu
í nylon.

SJÓNARHÓLL
Á ÍSLAND AÐ DRAGA SIG ÚT ÚR DYFLINNARSAMKOMULAGINU?

Fullyrðingar stangast á
„Ég þekki náttúrulega
hafa gengið sérstaklega
ekki Dyflinnarsamkomuúr skugga um það ætti
lagið nægilega vel til að
maður nú almennt séð
segja til um hvort við
að geta treyst því. Að
eigum að vera aðilar að
minnsta kosti þar til
því eða ekki. En það er
aðrar upplýsingar koma
í skjóli þess sem fólki
fram.“
er nú vísað í burtu,“
Almennt á litið segist
segir Björn Brynjúlfur
Björn Brynjúlfur hins
Björnsson kvikmyndavegar þeirrar skoðunar
gerðarmaður.
að Íslendingar, rétt
„Í eyrum Íslendinga
eins og aðrar þjóðir
hljómar það auðvitað
heims, verði að taka
BJÖRN BRYNJÚLFUR
dálítið harkalega að
einhvern þátt í því að
BJÖRNSSON
verið sé að senda fólk
bjóða flóttafólki skjól.
til baka í óvissu eða óöryggi, að
„En auðvitað þarf að meta málin.
maður tali nú ekki um ofsóknir eða
Því ef þetta á að vera opið, eins og
pyntingar,“ segir Björn og bendir á
Norðurlandaþjóðirnar voru á tímaað því sé náttúrulega haldið fram
bili með þessi mál, þá getur hellst
af þeim sem styðja hælisleitendur
inn fólk sem í raun og veru hefur
í umsóknum þeirra um vist hér
engar góðar ástæður fyrir hælisað þeir eigi slíkt á hættu. „Síðan
leitinni, aðrar en að leita að betra
heldur dómsmálaráðherra því fram
lífi á Vesturlöndum eða láta ríkið
eftir úttekt, í þessu tilviki á fangsjá fyrir sér og svo framvegis,“ segir
elsum, aðstæðum og aðbúnaði á
hann og telur eitt af hlutverkum
Grikklandi, að svo sé ekki. Og þá
yfirvalda hér að passa að það gerist
má segja að hinn almenni borgari
ekki. „Hins vegar erum við auðvitað
sitji uppi með spurninguna um
mannúðarfólk og myndum vilja
hvor hafi rétt fyrir sér.“ Í þessari
styðja við flóttafólk sem sannarlega
stöðu segir Björn eiginlega standa
á í erfiðleikum. Og hlutir eins og
upp á fjórða valdið að draga fram
gerðust í stríðinu þegar við sendum
sannleikann.
til baka gyðinga sem hér leituðu
Hann segist hins vegar vænta
hælis er ég viss um að gætu ekki
þess að dómsmálaráðherra landsátt sér stað í dag. Viðhorfin hafa
ins sendi fólk ekki úr landi brott
breyst þannig að við myndum
í einhverja hættu. „Og segist hún
aldrei vilja taka þátt í neinu slíku.“

Foreldrar sem auðlind
í skólastarﬁ
Opinn fundur fyrir
foreldra í Setrinu
á Grand hótel í kvöld
klukkan 20:00.

Charles Desforges,
prófessor frá háskólanum
í Exeter, hefur rannsakað
þá auðlind sem felst í foreldrum og hefur
hugsanlega verið vannýtt hingað til. Erindi
fyrirlesara fer fram á ensku.
Aðgangur er ókeypis og allir foreldrar eru
hvattir til að mæta. Áhersla verður lögð
á fyrirspurnir og umræður.

GUÐJÓN RAGNAR JÓNASSON OG BÓKIN GÓÐA Guðjón segir mikilvægt að efla orðaforða barna sem best verði gert með líflegri

íslenskukennslu þar sem ekki er skilið á milli bókmennta og málfræði.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mikilvægt að stuðla að
meiri lestri skólabarna
Guðjón Ragnar Jónasson,
íslenskukennari í Austurbæjarskóla, segir mikilvægt að efla orðaforða
barna. Hann hefur samið
bókina Í bóli bjarnar til
að nota í lifandi og áhugaverðri íslenskukennslu.
„Nemendur mínir í Austurbæjarskóla hjálpuðu mér með sögusvið
bókarinnar,“ segir Guðjón Ragnar Jónasson íslenskukennari um
bókina Í bóli bjarnar. Hún segir
frá pólska drengnum Tómasi sem
sest að á Íslandi ásamt móður sinni.
Mæðginin festa rætur í Grímsey þar sem Tómas lendir í ýmsum
ævintýrum. „Ég dvaldi einnig í
Grímsey um tíma og var tekið þar
opnum örmum og fékk mikinn innblástur þar.“
Að sögn Guðjóns er mál- og lesskilningur íslenskra barna ekki
mjög góður og langaði hann til
þess að skrifa kennslubók sem
hægt væri að nota til að efla hann.
„Íslenskukennsla hjá börnum sem
hafa annað móðurmál en íslensku
opnaði augu mín fyrir því hversu
mikilvægt það er að efla orðaforða barna. En það á ekki bara
við um nýbúa, les- og málskilningur barna er oft mjög lélegur og ég
vildi bregðast við því.“
Guðjón segir lestrarkennslu
detta niður á miðstigi í grunnskóla,
4. til 7. bekk, með þeim afleiðingum að mörg börn fari í gegnum það
án þess að lesa sérlega mikið. En
ráð til að stemma stigu við því sé
til dæmis að vinna skipulega með
læsi inni í grunnskólum, láta nemendur lesa bækur og ræða um efnið
og efla þannig orðaforða og áhuga
á lestri.

VERKEFNI AF ÝMSUM TOGA Nemendur í Austurbæjarskóla voru í verkefnavinnu þegar
ljósmyndari Fréttablaðsins kíkti í heimsókn.

FJÖR Mikið stuð í verkefnavinnu í
skólanum.

„Við höfum verið mjög mikið í
vinnubókavinnu og stagli og svo
ætlast til þess að nemendur lesi
sjálfir bækur. Sumir gera hins
vegar afar lítið af því og því verður sjokkið mikið hjá nemendum
þegar þeir í efstu bekkjum grunn-

skóla eiga að lesa Engla alheimsins
og Kjalnesingasögu.“
Að sögn Guðjóns er algengt að
strákar missi áhugann á því að
lesa og með bókinni vildi hann
einnig nálgast hugarheim þeirra.
„Af einhverri ástæðu hafa ekki
margir íslenskir karlmenn skrifað
barnabækur undanfarin ár, mér
hefur þótt vanta bækur sem höfða
til stráka,“ segir Guðjón. Nemendur hans í Austurbæjarskóla njóta
um þessar mundir góðs af bókinni en Guðjón segir marga kosti
við að nota barnabækur í kennslu.
„Ég bendi á það í kennsluleiðbeiningum með bókinni að hægt er að
kenna efni hennar á margvíslegan hátt og fara misdjúpt í efnið allt
eftir aldri nemenda. Aðalatriðið er
að vinna skipulega með læsi nemenda, efla orðaforðann og ræða efni
bókanna.“
sigridur@frettabladid.is
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LOKSINS BÓK
UM ESB Á MANNAMÁLI!
„Stíll bókarinnar er yfirleitt knappur og skýr og er
það nokkurs virði að hér er sýnt fram á að hægt er
að fjalla um málefni tengd ESB á mannamáli og á
þann hátt að það nýtist flestum þeim sem geta
lesið sér til gagns á annað borð.“
– Pétur Gunnarsson, Fréttablaðinu

★★★★

„Mikilvægt, áhugavert innlegg í umræðuna.“
– Bjarni Harðarson

„Liprasti texti sem Íslendingur hefur skrifað um ESB
og fjandi skemmtilegur aflestrar. Á köflum einsog
leiftrandi spennusaga.“
– Össur Skarphéðinsson, utanríkisráðherra
„Lipurlega ritað yfirlit um ESB, aðgengilegt og
yfirgripsmikið, eftir höfund sem er ástríðufullur
áhugamaður um alþjóðasamvinnu.“
– Svanhildur Hólm Valsdóttir, lögfræðingur
Bræðraborgarstíg 9

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

NEYTANDINN: ÁSGEIR H. INGÓLFSSON

1997

Kjúklingar og heimshornaflakk
232 kr

462 kr

„Kjúklingurinn sem ég keypti í kjötborði Nóatúns
nú í hádeginu var með mínum verri kaupum,
enda kom í ljós að þetta voru einhverjar
kjúklingatægjur ofan á grænum baunum
og hrísgrjónum,“ segir Ásgeir H. Ingólfsson, ritstjóri vefritsins Kistunnar. „Ætli
hótelherbergi í Ljubljana sé samt ekki
verstu kaupin. Ég var búinn að finna hótel
í miðbænum sem mér fannst óþarflega
dýrt, þrammaði áfram með allt of
2001
2005
2009
þungan bakpoka og þegar bakið
Heimild: Hagstofa Íslands. var alveg að gefa sig fann ég
leigubíl sem villtist nokkrum
sinnum áður en hann skutlaði
mér á ódýrara hótel í hálftíma
fjarlægð frá miðbænum. Þetta
hótel var vissulega töluvert
ódýrara, en gjaldmælir leigubílsins át þann sparnað allan
hagur heimilanna

197 kr

159 kr

> Púðursykur 1997 til 2009

■ Netverslun með barnavörur

Góð kaup á Netinu
Ýmsar barnavörur og föt eru á tilboði í netverslun Litlu kistunnar sem
finna má á netfanginu www.litlakistan.is. Undir liðnum Tilboð eru
útsöluvörur á vönduðum barnafatnaði á lágu verði. Sama gildir um fleiri
barnafatabúðir sem finna má á Netinu. Rumputuski er með ýmsar vörur
á tilboði á síðunni sinni auk þess sem búðin Happy Green Kids sem einungis er að finna á Netinu er með góðan afslátt af eldri vöru, sjá síðuna
www.happygreenkids.is.

helgi á Korp

utorgi um h

elgina.

Hafa Íslendingar fordóma gagnvart
geðrænum vandamálum?
Þann 3. nóvember kl. 13:00-16:00, stendur Hugaraﬂ fyrir ráðstefnu í hátíðarsal Háskóla
Íslands, þar sem kynntar verða niðurstöður úr einni stærstu alþjóðlegu rannsókn sem gerð
hefur verið á þessu sviði, með áherslu á íslenskar niðurstöður rannsóknarinnar.
Allir velkomnir og aðgangur ókeypis!

upp og þarna lærði ég þá ágætu lexíu að eyða
aldrei í sparnað.
En Ljubljana var engu að síður gull af borg
og þegar allt kemur til alls þá hugsa ég að
sú formúa sem ég hef eytt í flakk síðasta
áratuginn hafi verið besta fjárfestingin,
líka öll vitleysan (lesist: bestu sögurnar). Minnst af þessu fór í vasa íslenskra
útrásarvíkinga auk þess sem þetta
var ágætis bólusetning gegn
mesta brjálæðinu hér
heima. Fyrir utan allar
minningarnar, þekkinguna,
upplifunina og vinina. Og
áttavilltu leigubílstjórana. Þannig að ætli
Nóatúns-kjúklingurinn
vinni ekki eftir allt
saman.“

„Við teljum að nýir tímar séu
komnir á Íslandi og við erum að
svara kalli tímans. Við bjóðum
upp á betra verð en áður hefur
þekkst og skemmtilegri móttöku,“
segir Jens Einarsson í nýrri þjónustumiðstöð fyrir bíla, KvikkFix, sem verður opnuð á morgun
að Vesturvör 30c í Kópavoginum.
„Við sjáum um að smyrja bílinn,
skipta um dekk, skoða og skipta
um bremsuborða og klossa ef þarf.
Við skoðum bílinn í krók og kring
og yfirförum,“ segir Jens. „Að fyrirtækinu koma fimm aðilar, þar á
meðal Hinrik Morthens sem var
með fyrirtækið Filtertækni og
hefur áratugalanga reynslu í þessum bransa. Við flytjum mikið inn
sjálfir og sleppum því við milliliðina. Við höfum gert fullt af verðkönnunum og treystum okkur til
að lofa 40-60 prósentum lægra
verði en áður hefur þekkst hér á
landi.“
Jens segir ekki þurfa að panta
sérstaklega tíma fyrir bílinn hjá
KvikkFix. „Rúsínan í pylsuendanum er svo móttakan hjá okkur. Við
leggjum mikið upp úr henni. Við

BJÓÐA HELMINGI LÆGRA VERÐ Strákarnir hjá KvikkFix segjast svara kalli tímans.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

fáum listamennina til fólksins og
það verða myndlistarsýningar á
veggjunum. Sá myndlistarmaður
sem ríður á vaðið er Helma Þorsteinsdóttir. Hér eru tölvur með
netaðgangi sem kúnnar mega nota.

Öryggisvarðaskólinn
Sími: 698 1666
ovskoli.is
Terr security býður uppá
starfsmöguleika á heimsvísu

Einnig er hér „hotspot“ svo fólk
getur komið með vinnutölvuna. Við
erum með barnaherbergi og bjóðum upp á kaffi, te og kakó. Fyrstu
vikurnar verður að auki boðið upp
á heitar vöfflur.“ glh@frettabladid.is

■ Hvað kostar

McDonalds-borgari?

Hækkun á neysluvísitölu frá september til október:

Eina lífvarðanámskeiðið á Íslandi

■ Sigurður Valgeirsson
Ég kann tvö lítil húsráð. Þau eru í bók
sem ég gaf út í eldgamla daga sem
hét Mamma, hvað
á ég að gera? og var
leiðarvísir fyrir ungt
fólk sem var nýflutt
úr foreldrahúsum.
Annað þeirra tekur á
laukskurði. Við verkið
kunna einhverjir að
gráta. Því má kippa
í liðinn með því að
nota sundgleraugu. Ég er nýbúinn að
brúka það og ráðið svínvirkaði. Hitt
ráðið notar maður við suðu á spagettíi.
Stundum veit maður ekki hvort spagettíið er soðið eður ei. Þegar slíkt gerist
má einfaldlega taka einn strimilinn úr
pottinum og henda honum í vegg. Ef
spagettíið hangir, þá er það soðið.

Myndlistarsýningar og heitar vöfflur verða á boðstólum í nýrri þjónustumiðstöð fyrir bíla sem verður opnuð á morgun í Kópavogi.

DÝRT SPAUG Flugfargjöld hækkuðu um sautján prósent milli september og október.

14 til 28 Nóvember 2009

KASTAR SPAGETTÍI Í VEGG

Lofa lægra verði
en þekkist á Íslandi

13:00-13:10 Herdís Benediktsdóttir fulltrúi Hugaraﬂs opnar ráðstefnuna.
13:10-13:30 Geðræn vandamál í þjóðfélagslegu samhengi. Dr. Sigrún Ólafsdóttir lektor í
félagsfræði við Bostonháskóla.
13:30-13:45 Fordómar og neikvæðar staðalmyndir. Dr. Jón Gunnar Bernburg dósent í
félagsfræði við Háskóla Íslands.
13:45-14:00 Viðhorf til geðheilbrigðisþjónustu. Dr. Sigrún Ólafsdóttir lektor.
14:00-14:15 „Hvað eigum við að gera ef þau ráðast á okkur“: Geðfræðsluverkefni
Hugaraﬂs. Dr. Steindór J. Erlingsson vísindasagnfræðingur.
14:15-14:30 Fordómagjörningur Hugaraﬂs.
14:30-14:45 Kafﬁhlé.
14:45-16:00 Pallborðsumræður með þátttöku félagsmálaráðherra, fulltrúum
geðlæknafélagsins og heilbrigðisráðuneytisins, fyrirlesara o.ﬂ.

Loka Útkall - 2 pláss eftir

HÚSRÁÐIÐ

Flugmiði hækkaði
um sautján prósent
Verð á flugfargjöldum til útlanda
hækkaði um sautján og hálft prósent milli september og október,
að því er fram kemur hjá Hagstofu Íslands. Vísitala neysluverðs hækkaði um ríflega eitt prósent milli mánaða, þar af hækkaði
dagvara um eitt prósent. Hækkunin var meiri en búist var við. Veruleg verðhækkun innfluttra vara og
hækkun markaðsverðs á húsnæði
eru helstu ástæður þess að verðbólga hjaðnaði hægar í október en
búist var við, að því er fram kom í
morgunkorni Íslandsbanka.
Verðlag mat- og drykkjarvöru

hækkaði um 1 prósent í október.
Var þar bæði á ferð verðhækkun á
ýmsum innfluttum matvörum og
áhrif hækkunar vörugjalda á ýmis
matvæli á haustdögum. Þá hækkuðu húsgögn og heimilisbúnaður um 1,6%, nýir bílar sömuleiðis
um 1,6% og liðurinn tómstundir
og menning um 1,7%. Svo virðist
sem verð innfluttra vara hafi tekið
nokkuð snarpan kipp upp á við í
október þrátt fyrir tiltölulega stöðuga krónu undanfarna mánuði. Að
því er fram kemur á vef Hagstofunnar hækkuðu innfluttar vörur
alls um tæp nítján prósent.
- sbt

Nú fara að verða síðustu forvöð
að kaupa McDonalds-borgara á
Íslandi en staðurinn lokar eins og
fram hefur komið í fréttum næsta
laugardag. Í gær kostaði borgarinn
230 krónur en ostborgari 270
krónur. Þeir sem syrgja keðjufæðið geta látið það eftir sér að
kaupa McDonalds-borgara í næstu
utanlandsferð. Í Kaupmannahöfn
er verðið á borgaranum 10 krónur
og sama er greitt fyrir ostborgara.
Á gengi gærdagsins gera það um
250 krónur íslenskar. Þess má geta
að Ísland var löngum með dýrustu
McDonalds-borgara
heimsins en eftir
að krónan féll
er öldin
önnur.

■ Hagstæðari bíómiðar

Tveir fyrir einn í bíó
Viðskiptavinir Kringlunnar á
fimmtudögum fá tvo bíómiða
á verði eins sem er dágóður
sparnaður þegar bíómiðinn kostar
um eða yfir þúsund
krónur. Skilyrði
fyrir tilboðinu
eru að versla
í Kringlunni
sama dag, en
það má vera
hvaða verslun
sem er.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Afneitun gjaldþrotamanna:

Krónan er tæki
fyrir viðvaninga
JÓN KALDAL SKRIFAR

Á

tta mánuðum á eftir áætlun samþykkti stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins loks í gær endurskoðun á þeirri
efnahagsáætlun sem ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og
Samfylkingar lagði grunninn að áður en hún fór frá
völdum. Góð von er um að nýr kafli í endurreisn efnahagslífs landsins geti hafist í kjölfarið.
Þar allra efst á blaði hlýtur að vera að freista þess að lappa
upp á gengi krónunnar. Tjónið af þessum minnsta sjálfstæða
gjaldmiðli heims er þegar orðið skelfilegt, eins og nánast hvert
heimili og fyrirtæki landsins getur vitnað um, jafnt þau sem eru
með verðtryggð lán og hin sem voru svo óheppin að vera með
skuldir í erlendri mynt. Í fyrra tilvikinu hefur verðbólgan valdið
stórfelldri og óafturkræfri hækkun á höfuðstóli lána. Í því síðara
hafa skuldirnar allt að tvöfaldast á innan við tveimur árum.
Nú í vikunni birti Hagstofan nýjustu verðbólgutölurnar. Þær
eru ekki fallegar. Útlit er fyrir að verðbólgan verði um tíu prósent
á ársgrundvelli. Það er töluvert hærra en væntingar voru um.
Þetta þarf þó ekki að koma á óvart. Meginorsökin er veikt
gengi krónunnar, sem hefur í för með sér hátt verð á innfluttum
nauðsynjavörum.
Það er í raun alveg makalaust að enn sé til fólk sem er reiðubúið að taka málstað krónunnar. Vissulega gagnast hún okkur
við núverandi aðstæður, en hitt er alveg víst að staðan væri ekki
svona afleit ef Ísland hefði haft annan gjaldmiðil.
Helstu gjaldmiðlar heims, dollari og evra, hækkuðu um 100
prósent gagnvart krónu á innan við tveimur árum. Enginn rekstur, hvorki á heimili eða fyrirtæki, þolir slíkar ógnarsveiflur.
Það hlálega við aðdáendaklúbb krónunnar er að hann
samanstendur af sömu mönnum og þreyttust ekki á að lofsyngja
sveigjanleika hagkerfis með eigin mynt. Það átti að vera grunnurinn að velmegun þjóðarinnar. En þau leiktjöld brunnu til ösku
síðasta haust. Stefnan að baki þeim skildi íslenska þjóð eftir í
sjálfheldu, rúna trausti og virðingu umheimsins.
Svo illa er meira að segja komið fyrir krónunni að þegar erlendir kaupendur að fiskinum okkar hafa reynt að greiða fyrir hann
með krónum neita útflytjendurnir að taka við slíkri greiðslu.
Niðurlægingin er algjör.
Hugmyndafræði sjálfstæðu peningamálastefnunnar varð
endanlega gjaldþrota fyrir ári. Og það í orðsins fyllstu merkingu.
Enda er krónan ekki annað en tæki fyrir viðvaninga í efnahagsstjórnun.
Sveigjanleikinn sem hún gefur nýtist fyrst og fremst stjórnmálamönnum til að halda þjóðinni í þeirri gíslingu að hún hefur
ekki hugmynd um hvaða rekstrarumhverfi bíður hennar.
Með aðild að Evrópusambandinu og upptöku evru í framhaldinu opnast möguleiki á meiri stöðugleika og festu en er í boði hjá
innfæddum stjórnendum efnahagslífsins.
Um annað er óþarfi að efast eftir að aðdáendur sjálfstæðu
peningamálastefnunnar keyrðu með landið fram af bjargbrúninni síðasta haust.
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Peningar lækna öll sár

Einmitt það

Einstakt tækifæri

Furðulegt er mál konunnar sem telur
lögregluna á Suðurnesjum hafa leikið
sig og fjölskyldu sína grátt í mansalsmálinu svokallaða. Hún vildi afsökunarbeiðni þar sem hún varð fyrir
áfalli vegna framgöngu lögreglunnar
við handtöku manns hennar – og í
framhaldinu hennar sjálfrar. Afsökunarbeiðnin fæst ekki og þess vegna
ætlar konan að fara í skaðabótamál. Sem sagt: Áfallahjálpin átti
fyrst að felast í afsökunarbeiðni
en þar sem hún fékkst ekki á
hún að felast í fébótum. Sveinn
Andri Sveinsson er lögmaður konunnar og
tekur málið föstum
tökum eins og hans
er stíll og vani.

Fjallað er um málið í DV í gær. „Þetta
er hrikalegt morð á mínu mannorði
og ég veit ekkert hvort ég nái að vinna
það til baka,“ er haft eftir konunni um
kæruna. Hún vill ekki koma fram undir
nafni, barna sinna vegna. „Börnin mín
eru líka komin með lögfræðing og
eru að kæra,“ segir hún. Börnin eru
fjögurra og níu ára. Undarlegt er að
bæði konan og blaðið skuli láta
eins og börnin hafi tekið sjálfstæða ákvörðun um að kæra
lögregluna vegna ólögmætrar
handtöku foreldra þeirra.
Þannig ganga hlutirnir ekki
fyrir sig. Foreldrarnir
ákveða það sjálfir.

Tveggja daga aðalfundur LÍÚ hefst í
dag. Venju samkvæmt ávarpar sjávarútvegsráðherra fundinn. Útgerðarmenn hafa í gegnum árin átt því láni
að fagna að sjávarútvegsráðherrann
hefur verið þeim heldur vinveittur.
Nú er annað uppi á teningnum;
sjávarútvegsráðherrann er vinstri
grænn. Sá flokkur ætlar að taka
kvótann af útgerðarmönnum.
Auðvitað eru þeir óhressir
með það. Jón Bjarnason fær
því í dag einstakt tækifæri til
að sannfæra útgerðarmennina,
milliliðalaust, um ágæti þess
að taka af þeim kvótann,
þjóðinni allri til heilla.
Gangi honum vel.
bjorn@frettabladid.is

Hjálp að utan
R

íkisstjórnin heldur áfram að
brjóta mannréttindi. Undirrót brotanna virðist vera siðblinda og hroki, sem náðu að
grafa sig niður á nýja dýpt á vettvangi stjórnmálanna eftir 1980 og
hrintu landinu að endingu fram
af bjargbrúninni fyrir ári, þegar
bankarnir hrundu. Fyrir liggur, að Landssamband íslenzkra
útvegsmanna (LÍÚ) samdi fiskveiðistjórnarlögin, sem mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna
gerði í reyndinni ómerk með bindandi úrskurði 2007. Ríkisstjórnin
sendi þá nefndinni svarbréf þess
efnis, að nefndin hlyti að hafa
misskilið málið. Í bréfinu voru
tuggðar aftur upp þær röksemdir,
sem mannréttindanefndin, skipuð þaulreyndum sérfræðingum
víðs vegar að, hafði áður reifað og
hafnað með vandlegum rökstuðningi. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttir hefur ekki dregið bréfið
til baka og sýnir engin merki um,
að hún hyggist greiða sjómönnunum, sem unnu málið, bætur í samræmi við úrskurð mannréttindanefndarinnar. Ekki liggja heldur
fyrir skýr áform um að skera
mannréttindabrotin burt úr fiskveiðistjórninni. Samtök atvinnulífsins heimta óbreytta fiskveiðistjórn, frekari mannréttindabrot.
Vandinn er því ekki bundinn við
LÍÚ. Hrunið hefði að réttu lagi átt
að kalla á tafarlausa endurskoðun kvótakerfisins, þar eð rætur
hrunsins má rekja til endurgjaldslausrar úthlutunar aflakvóta og
sjálftökuhugsunarinnar, sem að
baki bjó. Þetta hugarfar sýndi sig
að nýju í illa útfærðri einkavæðingu bankanna, sem voru afhentir vel tengdum vildarvinum á
silfurfati.

Hvert örstutt spor
Aðrar þjóðir fylgjast nú með
hverju fótmáli Íslands. Tilefnið er ærið, enda hefur það ekki

ÞORVALDUR GYLFASON

Í DAG | Hrunið í samhengi
áður gerzt, að bankahrun með svo
fámennri þjóð hafi valdið jafnmörgu fólki svo miklum skaða.
Tjónið mun nema kannski fimmfaldri landsframleiðslu Íslands,
þegar öll kurl koma til grafar. Ætla má, að útlendingar setji
ítrekaðan brotavilja stjórnvalda
í fiskveiðistjórnarmálinu í samhengi við framferði þeirra og
bandamanna þeirra í bankaheiminum og viðskiptalífinu fyrir og
eftir hrun. Enginn þarf lengur
að velkjast í vafa um, að ábyrgðarleysi og óstjórn ásamt óviðurkvæmilegu samneyti bankanna,
stjórnmálastéttarinnar og viðskiptalífsins með tilheyrandi
skorti á valdmörkum og mótvægi
ollu mestu um hrunið. Þetta samneyti hlýtur rannsóknarnefnd
Alþingis að telja sér skylt að kortleggja.

Einstefnuveðmál
Rösku ári eftir hrun hefur ekki
enn fengizt upplýst, hvaða stjórnmálamenn, embættismenn og
aðrir tóku áhættulaus auðkúlulán
í bönkunum til hlutabréfakaupa
með veði í bréfunum einum. Þessi
einstefnuveðmál kunna að stríða
m.a. gegn 249. grein hegningarlaga um umboðssvik, þar eð ætlunin að baki viðskiptunum var
bersýnilega að láta saklausa vegfarendur, það er aðra hluthafa og
að lokum skattgreiðendur, taka
skellinn, ef illa færi. Rannsóknarnefnd Alþingis hefði verið í lófa

lagið að taka þetta afmarkaða mál
og önnur slík út fyrir sviga og
birta upplýsingarnar sérstaklega.
Hefði það verið gert, hefði Alþingi
kannski hugsað sig tvisvar um,
áður en það lagði auðkúlulánþega
að jöfnu við heiðarlega skuldara,
sem lögðu húseignir sínar að veði,
með því að bjóða báðum hópum
hliðstæða eftirgjöf skulda með
nýjum lögum, sem voru keyrð í
gegnum þingið með hraði um daginn.

Við þurfum hjálp
Úr því að bankahrunið bakaði
miklum fjölda fólks heima og
erlendis svo mikinn skaða sem
raun ber vitni, á umheimurinn
eins og Íslendingar sjálfir skýlausa heimtingu á undanbragðalausu uppgjöri. Dýrmætur tími
fór til spillis fyrstu mánuðina
eftir hrun. Ríkisstjórnin hafnaði
tillögum um erlenda rannsókn og
uppskar skiljanlega tortryggni.
Enn eru uppi háværar raddir um
að slíta samstarfinu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (AGS), þótt
samkomulag stjórnvalda við sjóðinn hafi skipt sköpum. Engin þjóð
nema Færeyingar hefur fallizt á
að veita Íslendingum aðstoð án
milligöngu AGS. Aðrir reyna að
gera hlut Evu Joly rannsóknardómara tortryggilegan, væntanlega í þeirri von, að hún verði send
til síns heima. Hún hefur öðrum
fremur vakið vonir um, að meintir lögbrjótar verði sóttir til saka.
Þörfin fyrir efnahagsráðgjöf með
alþjóðlegu sniði og fyrir erlenda
rannsóknarhjálp við uppgjörið
er runnin af sömu rót og ætti að
blasa við hverjum manni. Erlend
aðstoð getur skipt sköpum fyrir
uppgjör erfiðra innanlandsmála.
Til dæmis þurfti spænskan dómara og brezka lögreglu til að opna
augu Sílebúa fyrir margþættum
glæpum Augustos Pinochet, fyrrum forseta Síle.

Landsbankinn og aðgengi fatlaðra
UMRÆÐAN
Kristján Kristjánsson skrifar
um aðgengi fatlaðra að aðalútibúi Landbankans

Í

helgi á Korp

utorgi um h

elgina.

leiðaragrein Þorkels Sigurlaugssonar sem birtist í
Fréttablaðinu 26. október var
vakin athygli á myndbroti úr
KRISTJÁN
þætti þess snjalla tvíeykis
Audda og Sveppa frá því föstu- KRISTJÁNSSON
dagskvöldið 23. október á Stöð 2. Í þættinum höfðu
þeir Auddi og Sveppi reynt að komast inn í aðalútibú Landsbankans á hjólastólum á tveimur stöðum,
en gengið afleitlega og verið fremur illa tekið af
hálfu öryggisvarðar í bankanum.
Vera má að öryggisvörðurinn hafi haldið að hinir
kunnu spaugarar hafi ætlað sér það sem þeir helst
eru þekktir fyrir en ekki talið að þeir væru að fjalla
um alvörumál. Framkoma hans var hins vegar ekki
í þeim anda sem bankinn kýs og verður farið yfir
það mál eins og eðlilegt er.
Rétt er að geta þess að aðgangur er fyrir hjólastóla frá Hafnarstræti í aðalútibúið, þótt hann láti

lítið yfir sér. Því miður var tvímenningunum og
fylgdarliði ekki bent á hann.
Þorkell Sigurlaugsson notar tækifærið í fyrrnefndri grein til að gagnrýna bankann fyrir slælegt
aðgengi fatlaðra að aðalútibúi hans. Gagnrýnin á
rétt á sér, en þess verður að geta að bankinn hefur á
undanförnum árum tvívegis sótt um leyfi byggingaryfirvalda til að byggja hjólastólabrú eða –rampa,
fyrst við aðaldyr á horni Austurstrætis og Pósthússtrætis og síðar við inngang í Hafnarstræti. Jafnoft hefur bankanum verið synjað um þetta leyfi af
hálfu yfirvalda í Reykjavík. Jafnframt hafa aðrar
leiðir verið kannaðar til að koma þessum málum
í lag en sannfærandi lausn ekki fundist. Bankinn
hefur nú í vinnslu hugmyndir sem lagðar verða
fyrir yfirvöld í borginni í fyllingu tímans. Vonandi
finnst þá viðunandi lausn og verður samráð haft við
forsvarsmenn fatlaðra um málið, enda fullur skilningur á því innan bankans að úr verði að bæta.
Við hæfi er að nefna að þess hefur sérstaklega
verið gætt í öllum öðrum útibúum að aðgangur
fyrir fatlaða sé eins og best verði við komið á hverjum stað. Landsbankinn hefur enga hagsmuni af því
að haga málum með öðrum hætti.
Höfundur er upplýsingafulltrúi Landsbankans.
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Er stóriðja leiðin út úr kreppunni?
UMRÆÐAN
Indriði H. Þorláksson skrifar
um stóriðju

S

taðhæfingar án raka öðlast
stundum vægi umfram inntak
þeirra. Tvær slíkar staðhæfingar í
umræðu um orku- og stóriðjuver eru
sérstaklega varhugaverðar. Annars
vegar að slíkar framkvæmdir séu
nauðsynlegar, séu jafnvel leiðin út
úr „kreppunni“, og hins vegar að
framtíð íslensks efnahagslífs sé best
tryggð með nýtingu orkuauðlinda
fyrir stóriðju. Önnur þeirra horfir
til skamms tíma en hin lengra fram
á veg en báðar eru vafasamar, líklega rangar og jafnvel skaðlegar.
Efnahagsleg áhrif stórframkvæmda verður að meta með hliðsjón af efnahagsstefnu til skemmri
og lengri tíma. Til skamms tíma,
segjum 3 til 5 ára, er markmiðið að
koma atvinnulífinu í gang. Til lengri
tíma litið er markmiðið að stuðla að
vexti hagkerfisins með þeim hætti
að það veiti þegnunum sem mest
lífsgæði. Til þess þarf atvinnulífið að skila sem mestum virðisauka
til þjóðarinnar fyrir vinnuframlag,
fjármagn og auðlindir.

Áhrif til skamms tíma
Til skamms tíma hefur helst verið
horft til áhrifa stóriðjuframkvæmda
á vinnumarkað og aukinnar byggingarstarfsemi og atvinnusköpunar sem henni tengjast. Ekki má

vanmeta þau áhrif en hafa
ingum verður t.d. ekki um
teljandi aukningu á skattber í huga að þau eru að
greiðslum fyrirtækisins að
mestu leyti til skamms
tíma. Áhrif hverrar stórræða fyrstu 5 til 8 árin eftir
framkvæmdar um sig
miklar framkvæmdir eins
geta verið nokkur hundrog sjá má af reikningum
uð eða fá þúsund ársverka
íslensku álfyrirtækja.
um tveggja til þriggja ára
Áhrif til lengri tíma
skeið en eins og reynslan sýnir og sjá má í þeim INDRIÐI H.
Til lengri tíma litið þarf
hagspám sem gera ráð ÞORLÁKSSON
einkum að meta gildi stóriðju
fyrir stórframkvæmdum
með hliðsjón af varanlegum
á næstu árum fjara þau áhrif út.
efnahagslegum áhrifum og samanÁhrif stórframkvæmda, sem
burði við aðra kosti á nýtingu mannfjármagnaðar eru með erlendu fé, á
afls, fjármagns og náttúruauðlinda.
gjaldeyrismál til skamms tíma eru
Almennt er viðurkennt að skynsamóljós. Til mjög skamms tíma litið
legt sé að láta frjálsan markað ráða
gætu þær styrkt stöðu krónunnsem mestu um hvað er framleitt,
ar en líklegt er að neikvæð áhrif
hvar og hvernig. Til þess að marksem varað geta um tíma komi fljótaðurinn virki og skili hagkvæmum
lega í ljós. Fyrst kæmi erlent lánslausnum þurfa þó ákveðin skilyrði
fé inn í landið en endurgreiðslur og
að vera uppfyllt, svo sem að verðvextir næstu ár á eftir yrðu líklega
lagning á nýtingu náttúruauðlinda
hærri en tekjur í erlendri mynt. Þá
sé eðlileg og að neikvæð úthrif, t.d.
má benda á að lán innlendra aðila
mengun, séu verðlögð og komi fram
til orkuframkvæmda verða væntí kostnaði við framleiðsluna. Gagnanlega dýr næstu árin. Þannig eru
sæi í þessum atriðum er forsenda
stóriðjuframkvæmdir ekki líklegar
skynsamlegra ákvarðana.
til að bæta gjaldeyrisstöðu eða auka
Margt bendir til þess að efnahagsfjármálastöðugleika til skamms eða
leg áhrif stóriðju til langs tíma séu
meðallangs tíma litið.
mun minni en almennt hefur verið
Skammtímaáhrif orku- og stórtalið og að það svari vart kostnaði að
iðjuframkvæmda á ríkisfjármál eru
leggja mikið undir með fjárhagslegekki mikil. Tímabundið má reikna
um ívilnunum eða með því að binda
með auknum tekjum og minni bótanýtingu orkuauðlinda langt fram í
greiðslum sem fjara út að uppbyggtímann. Efnahagslegt gildi stóriðju
ingartíma liðnum en þá koma tekjræðst mikið til af því hvernig sá
ur af þessum þáttum í eðlilegum
virðisauki sem hún skapar skiptist
rekstri. Vegna afskrifta á fjárfestá milli innlendra og erlendra aðila.

Eins og nú háttar má reikna með að
um 2/3 hlutar virðisaukans renni til
erlendra aðila en einungis um 1/3 til
innlendra í formi launa og hagnaðar innlendra aðila, sem selja iðjuverinu vinnu og þjónustu auk skatta af
hagnaði starfseminnar.
Áætla má að störf og afleidd störf
vegna meðalálvers á Íslandi séu einungis 0,5 til 0,7% heildarmannaflans. Reikna má með að efnahagsleg áhrif þessa vinnuafls séu varla
meiri en 0,5% af vergri landsframleiðslu (VLF). Ýmsir telja þó mestar líkur á því að langtímaáhrif einstakra framkvæmda á atvinnustigið
séu engin, þ.e. þær ryðji annarri
atvinnu burt og efnahagsleg áhrif
ráðist af því hvort starfsemin hafi
haft í för með sér almenna framleiðniaukningu í landinu.
Annar hluti efnahagslegra áhrifa
eru skattar sem greiddir eru af
hagnaði. Tekjuskattur meðalálvers
á Íslandi eftir að afskriftatíma er
lokið gæti verið 1-1,5 milljarðar á
ári. Það er um eða innan við 0,1%
af vergri þjóðarframleiðslu. Þriðji
þátturinn er hagnaður af orkusölu
til iðjuversins. Um hann er lítið
vitað með vissu en ljóst er að álverin hafa fengið býsna góða samninga
um raforkukaup.
Efnahagsleg langtímaáhrif af
meðalálveri gætu skv. framangreindu verið á bilinu 0,1 til 1% af
VLF. Er þó ekki tekið tillit til neikvæðra úthrifa. Með það í huga að
stóriðjuverin nota 75-80% af allri

raforku sem framleidd er í landinu
er sú spurningin áleitin hvort þetta
sé þjóðhagslega hagkvæm nýting
orkuauðlindanna.

Niðurstaða
Efnahagsleg áhrif stóriðjuframkvæmda til skamms tíma litið réttlæta ekki það vægi sem þeim hefur
verið gefið í umræðu um viðbrögð
við kreppunni. Þær hafa takmörkuð
tímabundin áhrif á vinnumarkað en
engin teljandi jákvæð áhrif á gjaldeyrismál og ríkisfjármál. Stóriðjuframkvæmdir eru því lítilvirk tæki
til að komast út úr efnahagslægð.
Engin rök eru fyrir að láta skammtímasjónarmið hafa áhrif á ákvarðanir um uppbyggingu stóriðju.
Eins og verðlagningu á nýtingu
náttúruauðlinda, mengunarmálum
og skattlagningu erlendrar stóriðju er nú háttað er vafasamt að
efnahagsleg rök mæli með frekari
uppbyggingu hennar. Nýting náttúruauðlindanna í þágu þeirra sem
eiga þær kallar á ítarlega skoðun og
breytingar á þessum atriðum áður
en ákvarðanir eru teknar. Nýting
á náttúruauðlindunum er svo stórt
hagsmunamál fyrir þjóðina að ekki
ætti að koma til álita að taka ákvarðanir um hana á grundvelli skammtímasjónarmiða, staðbundinna hagsmuna eða óvissra efnahagslegra
forsenda.
Höfundur er hagfræðingur og
aðstoðarmaður fjármálaráðherra.

Hver leggur meira af mörkum?
UMRÆÐAN
Ólafur Teitur Guðnason skrifar um
orkumál

S

purt er hvort stóriðjufyrirtækin vilji
leggja sitt af mörkum til að hjálpa
íslensku samfélagi og þjóðarbúskap á miklum erfiðleikatímum. Tilefnið er gagnrýni
á orku-, umhverfis- og auðlindaskatta sem
boðaðir eru í fjárlagafrumvarpi fyrir árið
2010.
Svarið er afdráttarlaust já. Þar með er þó
ekki öll sagan sögð, því brýnt er að gera hér
grein fyrir annars vegar áhrifum boðaðra
skatta á stóriðjufyrirtækin og hins vegar
framlagi þeirra til samfélagsins og þjóðarbúskaparins.
Ljóst er að hinir nýju skattar (séu þeir
löglegir, sem við skulum láta liggja á milli
hluta) koma til með að kosta Alcan á Íslandi
hf. mörg hundruð milljónir króna á næsta
ári, jafnvel upp undir tvo milljarða. Þetta
kann að hljóma ótrúlega með hliðsjón af
hughreystandi yfirlýsingum um að skattarnir verði almennir og leggist jafnt á alla
notendur. Skýringin rennur væntanlega upp
fyrir lesandanum þegar bent er á að álverið í Straumsvík kaupir um 18% af öllu rafmagni sem selt er á Íslandi, eða hér um bil
fjórum sinnum meira en öll heimili saman-

lagt. Nefnt hefur verið til sögunnar
leggja af mörkum nú þegar.
„lágt auðlindagjald“ sem geti verið
Nefnum fyrst tekjuskattinn. Alcan
til dæmis 20-30 aurar á kílówattá Íslandi hefur á undanförnum tíu
stund og spurt hvort slíkt gjald
árum greitt 13 milljarða króna á
væri fyrirtækjunum óbærilegt.
núvirði í tekjuskatt, eða að meðaltali
Svarið er að 30 aurar á kílówatt1,3 milljarða á ári (hluta þessa tímastund myndu þýða litlar 900 milljbils greiddi fyrirtækið 33% skatt
ónir króna fyrir álverið í Straumsskv. upphaflegum fjárfestingarvík, enda notar það 3 þúsund
samningi). Árið 2007 nam tekjuskattgígawattstundir á ári. Efast má um
ur þessa eina fyrirtækis 1,3 milljÓLAFUR TEITUR
að til sé það fyrirtæki hér á landi
örðum króna eða um 3% af öllum
GUÐNASON
sem þætti 900 milljóna króna viðtekjusköttum ríkisins af fyrirtækjbótarskattur bærilegur, hvað þá lágur.
um. Öll fyrirtæki í hótel- og veitingahúsaOfan á þetta bætist kolefnisgjaldið sem
rekstri, hugbúnaðargerð og tengdri ráðgjöf
boðað er. Ekki liggur fyrir hve miklum
og lögfræðiþjónustu greiddu lægri tekjuheildartekjum það á að skila í ríkissjóð á
skatt samanlagt en Alcan á Íslandi þetta ár.
næsta ári en með hliðsjón af rafskautaTekjuskattur fyrirtækisins samsvaraði yfir
notkun álversins, sem er umtalsverð, má
fjórðungi af samanlögðum tekjuskatti allra
ætla að það muni kosta fyrirtækið nokkverslunarfyrirtækja landsins. Það skýtur
ur hundruð milljónir króna á ári til viðbótskökku við að þurfa að biðjast afsökunar á
ar við rafmagnsskattinn. Verði alvara gerð
þessu. Greiða mörg fyrirtæki hærri skatt?
úr hugmyndinni um 14 evrur á hvert tonn
Álverið í Straumsvík kaupir einnig vörur
koldíoxíðs, sem nefnd er í greinargerð með
og þjónustu af yfir 800 íslenskum aðilum
fjárlagafrumvarpinu sem dæmi um mögufyrir yfir 5 milljarða króna á ári. Fyrirtæklega álagningu, þarf Alcan á Íslandi hf. að
ið hefur veitt yfir 450 starfsmönnum vel
greiða yfir 700 milljónir króna á ári.
launaða vinnu í yfir 40 ár samfleytt. VirkjSlík eru hin lágu, hóflegu og almennu
unarmannvirkin sem upphaflega voru reist
gjöld sem fyrirtækin hafa leyft sér að gagní Búrfelli til að knýja álverið eru núna fullrýna, og uppskorið fyrir það aðdróttanir
afskrifuð og skila eiganda sínum milljarðaum að þau vilji jafnvel ekki leggja neitt af
tekjum á ári með sáralitlum tilkostnaði.
mörkum. Víkur þá sögunni að því hvað þau
Þrátt fyrir að hart hafi verið á dalnum í

áliðnaðinum að undanförnu – og mörg álver
víða um heim hafi ýmist dregið úr starfsemi
eða jafnvel hætt starfsemi – samþykkti fjárfestingarnefnd Rio Tinto miðvikudaginn 30.
september fjárveitingu til framkvæmda í
Straumsvík sem miða að því að auka framleiðslugetu álversins. Vinnan getur hafist
strax. Gert er ráð fyrir að verkefnið í heild
kalli á um 600 ársverk, sem sparar um einn
milljarð í atvinnuleysisbætur, og það felur í
sér um það bil 13 milljarða innlendan kostnað, sem að stórum hluta mun skila sér í vasa
hins opinbera. Kannski er mest um vert að
það treystir rekstur álversins til framtíðar – þar á meðal þær miklu tekjur sem ríkið
hefur af þessari starfsemi bæði beint og
óbeint.
Daginn eftir að fjárfestingarnefndin
veitti þessa heimild var fjárlagafrumvarpið lagt fram með tillögum um skatta sem
vandséð er að muni kosta fyrirtækið undir
eitt þúsund milljónum króna á næsta ári.
Alcan á Íslandi vill svo sannarlega halda
áfram að leggja stóran skerf af mörkum til
íslensks samfélags. Við óttumst hins vegar
að við fáum ekki tækifæri til þess ef vegið
verður með svo alvarlegum hætti að rekstrargrundvelli fyrirtækisins.
Höfundur framkvæmdastjóri
samskiptasviðs Alcan á Íslandi hf.

Orku- og umhverfisskattar
UMRÆÐAN
Magnús Jónsson skrifar um orkumál

T

alsverð umræða hefur
orðið um þau áform
ríkisstjórnarinnar sem
fram koma í fjárlagafrumvarpi 2010 að taka hér á
landi upp orku- og auð- MAGNÚS
JÓNSSON
lindaskatta. Hafa margir orðið til að bregðast ókvæða
við þessum tillögum og sagt þær
atlögu að atvinnulífi landsins.
Þessi viðbrögð eru sérkennileg í
ljósi umræðu og aðgerða á sviði
orku- og skattamála um allan hinn
iðnvædda heim. Eins og oft áður
virðist umræða hér á landi beinast
í sértæka hagsmunagæslu og skotgrafahernað en ekki málefnalega
umræðu um þessa tegund skatta.

Reynsla Svía
Árið 1991 tóku Svíar upp sk. kolefnisskatt á jarðefnaeldsneyti. Þar
er þessi skattur nú um 150$ á hvert
losað tonn kolefnis sem jafngildir
um 7500 kr. á hvert tonn koltví-sýrings. Þetta þýðir m.a. að rúmlega 40
kr. kolefnisskattur er lagður á hvern
lítra bensíns þar í landi. Varðandi
fyrirtækin fóru Svíar þá leið að

hafa skattinn helmingi lægri
á hvert losað tonn CO2. Svo
góð reynsla er af þessu fyrirkomulagi, að nú er Svíþjóð
talið forystu- og fyrirmyndarland heimsins í umhverfis
málum. Er þar einkum vísað
til þess að síðan 1990 hefur
losun gróður húsa lofttegunda minnkað um 9% á
sama tíma og raunhagvöxtur hefur verið um 44%. Fullyrða Svíar að útblástur á CO2 væri
a.m.k. 20% meiri í landinu ef þessi
skatt lagning hefði ekki komið til.
Ekki er að sjá að atvinnulífið hafi
beðið skaða af þessari skattlagningu þar sem Svíþjóð er í hópi samkeppnishæfustu landa heims.
Innan ESB hefur verið mótuð sú
meginstefna að innleiða viðskiptakerfi með losunarheimildir á gróðurhúsalofttegundir, sk. ETS-kerfi.
Í því kerfi er nú öll raforkuframleiðsla með jarðefnaeldsneyti og
á næstu árum munu væntanlega
stærstu losunaraðilar gróðurhúsalofttegunda innan ESB bætast við
það. Allmörg lönd innan ESB hafa
tekið upp skatta á kolefnisútblástur og eru þar helst Þýskaland, Holland og Danmörk auk Svíþjóðar og
Finnlands sem áður voru nefnd. Sl.
sumar vakti það sérstaka athygli að

Frakkland ákvað að taka upp kolefnisskatta strax um næstu áramót.
Ekki er gert ráð fyrir aukinni skattheimtu þar í landi heldur á að lækka
aðra skatta á móti. Nú í byrjun október lagði fjármálaráðherra Svía,
sem fara með forystu í ESB á þessu
misseri, til að innleiddir yrðu kolefnisskattar í öllu ESB. Hefur því
verið vel tekið af hálfu skattyfirvalda sambandsins.
Og Bandaríkin eru líka komin
af stað í þessa átt. Í Kaliforníu og
Colorado er þegar ákveðið að fara
þessa leið og sama má segja um
ýmis fylki Kanada. Allt bendir til
þess að eitt olíu frekasta ríki heims,
Ástralía, fari inn á braut skattlagningar á losun CO2. Hvort farin er
leið skattlagningar eða viðskiptakerfa eða hvort tveggja skiptir ekki
öllu máli enda fari úthlutun þeirra
takmörkuðu gæða sem til staðar eru
fram á markaðslegum forsendum.

Verð á raforku og eldsneyti
Í ljósi umræðunnar um hugsanlega
skatta á raforku hér er fróðlegt að
skoða raforkuverð í helstu samkeppnisríkjum okkar. Meðalverð til
almennra notenda í 27 ríkjum ESB
er nálægt 30 kr./kWh eða frá um
15 kr./kWh í Búlgaríu í um 50 kr./
kWh í Danmörku. Hér á landi eru

sambærilegar tölur um 10 kr./kWh.
Þannig er raforkuverð hér um þriðjungur þess sem það er að jafnaði í
ESB. Enn meiri munur er þegar um
raforku til almennra fyrirtækja er
að ræða.
Í umræðu hér er einnig talað um
ofurskatta á eldsneyti í samgöngum. Þegar verð á bensíni er skoðað
í löndum ESB kemur annað í ljós.
Meðalverð er þar um 1.20€ eða um
220 kr/lítra. Er Eistland eina ríkið
innan ESB sem er með lægra bensínverð (um 175 kr/l) en Ísland. Hæst
er það í Hollandi og Noregi um 260
kr/lítra.

Ný skattastefna
Í þeim löndum sem hafa innleitt kolefnisskatta hefur markmiðið ekki
verið að auka skatttekjur. Ekkert
samband er því milli þess hvort innleiða á umhverfis- og orkuskatta og
þess hvort auka þarf tekjur ríkisins, eins og þarf væntanlega að gera
tímabundið hér á landi. Loftslagsbreytingar, umhverfispjöll og vaxandi ofnýting á auðlindum jarðar
er hins vegar svo stórt vandamál
að við því verður að bregðast. Fjölmargir heimsþekktir hagfræðingar hafa því hvatt til þess að skattleggja losun kolefnis, mengun og
notkun takmarkaðra auðlinda en

lækka skatta á vinnu. Slíkt myndi
ekki bara hvetja til sjálfbærni heldur einnig auka hagræðingu í rekstri
fyrirtækja. Þá bæta slíkir skattar
skil í skattheimtu þar sem þeir eru
einfaldari í álagningu og innheimtu
en margt annað í skattkerfinu.
Íslendingar eru nú þegar mestu
orkuhákar heims og nota um
þrisvar sinnum meiri orku á mann
en t.d. Bandaríkjamenn. Þótt um
80% af þessari orku sé umhverfisvæn og fari til stóriðju er það
umhugsunarefni hvort við ætlum að
byggja hagkerfi okkar á enn frekari orkuvinnslu og málmbræðslu.
Það getur varla verið keppikefli
okkar að verða helsta lágverðsríki
og skattaparadís heimsins á orku
sem alls staðar er vaxandi skortur á. Nærtækara er að nýta kolefnislausa orku okkar í að framleiða eldsneyti í stað þess sem nú
er flutt inn og verða þannig fyrsta
ríki heims til að verða bæði sjálfbært, mengunarlaust, kolefnisjafnað og óháð öðrum um alla orku sem
við þurfum. Slík umhverfisleg forysta gæti stórbætt orðspor landsins
á alþjóðavettvangi og skapað meiri
efnahagslegan ávinning fyrir þjóðina en að fjölga enn frekar áleggjum í lífskjarakörfu okkar.
Höfundur er veðurfræðingur.

RONNIE WOOD rokkarinn úr Rolling Stones, hefur
hleypt af stokkunum nýrri fatalínu sem fáanleg er í versluninni Liberty í London. Innblástur að fatalínu sinni fékk hann
frá málverkum sem hann hefur sjálfur málað í gegnum tíðina en rokkgoðinu er greinilega ýmislegt til lista lagt.
Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473
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Gaman að vera dama
Ragnhildur Magnúsdóttir Thordarson, dagskrárgerðar- og kvikmyndagerðarkona, er einkar ánægð með
kjól sem vinur hennar gaf henni fyrir skömmu. Hún hreifst af sniðinu og sérstæðu mynstrinu.
„Ég er frekar glötuð þegar kemur
að gellustússinu og hef alltaf
verið,“ segir Ragnhildur Magnúsdóttir Thordarson, dagskrárgerðar- og kvikmyndagerðarkona, glettnislega.
Ragga, eins og hún er oftast
kölluð, bætir því næst við að sér
líði einna best lítið farðaðri og í
gallabuxum og bol. Þannig sé hún
venjulega en Ragga skartar svo
sannarlega náttúrulegri fegurð
og þarf því lítið að snurfusa sig
til að bera af.

Hún segist þó hafa ánægju af
því að klæðast fallegum kjólum
við rétt tilefni. Það sé þó ef til vill
aðeins um það bil sex sinnum á
ári.
Kjólinn sem hún er í á myndinni fékk hún í afmælisgjöf frá
vini sínum fyrir skömmu. Hún
segist hafa hrifist af sniðinu og
sérstæðu mynstrinu. „Hann er
svolítið sixtís og mynstrið svolítið fríkað,“ segir hún ánægð með
val sitt á afmælisgjöf.
„Ég er vön aðeins öðruvísi stíl

en er hér á landi,“ segir Ragnhildur en hún ólst upp í Kaliforníu og
flutti ekki hingað til lands fyrr
en hún var komin á fullorðinsár.
Þar klæði fólk sig minna upp á
og stíllinn sé ögn borgarlegri eða
„urban“ eins og stundum er sagt.
„Það er kannski þess vegna sem
ég klæði mig svona sjaldan upp
á,“ segir hún og skellir upp úr.
„En mér þykir líka gaman að
vera dama og þessi kjóll á þá vel
við.“
karen@frettabladid.is

Fyrst og fremst í heilsudýnum
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HREKKJAVAKA er á næsta leiti. Sérfræðingar í Bandaríkjunum telja líklegt að þemað
í ár verði að stórum hluta fengið frá Thriller-myndbandi Michaels Jackson. Vampírur,
varúlfar og uppvakningar eru því lykilorðin fyrir hrekkjavökuáhugamenn í ár.

Með verksvitið að vopni
Kreppan opnaði nýjar dyr fyrir Silju Hrund Einarsdóttur sem byrjaði að hanna undir merkinu SHE fyrir ári
og státar nú af heildstæðri fatalínu. Hún lærði verkfræði en hefur fundið verkvitinu nýjan farveg.

Hér má sjá brot úr
nýju vetrarlínunni.

StelpurKonur

Við bjóðum yﬁr 100 tíma
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mið

ﬁm

fös

06:15

12.

9.

12.

9.

12.

06:30

4. / 15.

1. / 15.

1. / 15.

5. / 15.

1. / 15.

07:15

15.

15.

15.

15.

15.

07:20

12.

9.

12.

9.

12.

07:30

1. / 10.

08:30

1. / 6.

09:25

14.

09:30

1. / 10.
1. / 9.

6. / 12.

10:30

1. Almenn þjálfun, þol, styrkur og liðleiki

8. MRL - Magi, rass og læri

2. Púltími, hressileg upphitun, ýmist á
palli eða gólﬁ, styrktar- og liðleikaþjálfun

9. RopeYoga
10.. STOTT PILATES - námskeið

3. Pallatími, samsett spor, mikil brennsla

11.. Mótun - námskeið
12. TT-1 - átaksnámskeið fyrir konur

12.

4. Lóðatími, upphitun ýmist á palli eða á
gólﬁ, unnið með þyngd og mótstöðu, lóð,
stangir, teygjur

15.

5. Liðleikaþjálfun, upphitun, styrktar- og
slökunarteygjur

9.

9.

12.

12.

1. / 11.

7.

12.

9.

12.

9.

12.

12:15

4.

5.

1.

1.

1.

14:20

12.

12.

1. / 10.
15.

15.

16:20

1. / 10.
15.

15.

1. / 9.

16:40

12.

8. / 10.

17:00

13. TT-3 - átaksnámskeið fyrir stelpur
14. 60+ - námskeið
15. Stutt og strangt - námskeið

11.

6. Opið yoga

Barnagæsla - Leikland JSB

12.

12.

7. Bræðingur, líkamsrækt með dansívaﬁ,
salsa, mambo, samba, jazz, funk og stuð

Velkomin í okkar hóp!

11.

11.

11.

16:30

Jólatilboð
30. okt 10. nóv

Skýringar við stundatöﬂu
1.

12:05

16:15

E F L I R a l m a n n a t e n g s l / H N OT S KÓ G U R g r a f í s k h ö n n u n

1.

25% afsláttur
af öllum kortum
í opna kerﬁnu!

1. / 9.
14. lok

1. / 11.

15:30

Ódýr
námsmannakort:
4 mán kr. 12.000 og
9 mán kr. 20.000

14.
14. lok

10:00
10:15

4.

lau

1. / 9.

4. / 10.

17:05

15.

15.

15.

15.

17:30

1.

3.

1.

3.

17:40

12.

12.

18:00

15.

15.

18:25

13.

18:40

13.

19:25

12.

15.
12.

15.

15.

13.

12.

15.

S&S

angt
og str
stutt

NÝTT!

Stutt og strangt í tækjasal
• 5 saman 5x í viku í 2 vikur
• Verð aðeins kr 10.000
• Ath. Skráning alltaf í gangi

13.
12.

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Silja Hrund Einarsdóttir, sem er
með BS-gráðu í verkfræði, hefur
lengi lagt stund á fatasaum og
prjónaskap meðfram öðru en sneri
sér alfarið að fatahönnun þegar
hún missti vinnuna á verkfræðistofunni Mannvit fyrir síðustu
jól. Hún gerir nú kjóla, peysur,
boli, toppa, slár, eyrnabönd, kraga,
leggings, nælur, belti og fleira og
annar varla eftirspurn.
Ég prjónaði og saumaði
mikið sem barn og unglingur og var farin að dunda við
það aftur um það leyti sem
ég missti vinnuna. Ég
gerði eyrnabönd og kraga
sem spurðust út og sama
dag og ég fékk uppsagnarbréfið lá fjöldi fyrirspurna fyrir. Eftir áramótin í fyrra fór ég svo
Í tilefni eins árs afmælis starfseminnar efnir Silja til tískusýningar í byrjun
Hér má
að bæta við línuna og
nóvember en nánari upplýsingar verður að finna á Facebook.
sjá One &
tel mig mjög lánsama að
Only kjólaði svo sannarlega nýjar
hafa í raun aldrei upplifað
En hverju þakkar Silja velgengninn sem
dyr fyrir henni. „Mér
ina? Ég er ekki að stíla inn á ákveðþað að vera raunverulega
má breyta
atvinnulaus. Ég byrjaði
hefur alltaf þótt ótrúlega
inn kúnnahóp heldur geri það sem
á ýmsa
eingöngu með prjónavörgaman að prjóna og sauma
mér finnst flott. Þá legg ég mikið
vegu.
ur en blanda núna saman
en mér datt aldrei í hug
upp úr því að fötin séu þægilegm,
bæði efnum og prjóni,“
að ég gæti unnið við það. Á
jafnvel þegar um spariföt er að
segir Silja Hrund.
meðan ég var við nám og störf
ræða.
Strax í upphafi gaf hún
lá öll skapandi vinna niðri en
Silja opnar heimili sitt að Vestvörum sínum nafnið SHE en
í verkfræðinni er allt annaðurgötu 21 fyrir viðskiptavinum
það vill svo vel til að það er
hvort rétt eða rangt. Þó hún
alla fimmtudaga milli tólf og sex.
skammstöfunin hennar. „Stundmuni eflaust nýtast mér vel þá
Silja er afkastamikil en úrvalið má
um held ég bara að þetta hafi
finnst mér fráært að hafa núna
skoða á slóðinni http://www.123.is/
átt að fara svona,“ segir hún
fullkomið frelsi til að skapa það
she og á facebook.
glöð í bragði en kreppan opnsem ég vil.“
vera@frettabladid.is
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ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París

Treflar í metratali og
herrastígvél upp að hnjám

S

tundum lifir tískan bara
fyrir sjálfa sig og hefur
ekkert að gera með þægilegheit og vellíðan þeirra
sem hana nota. Til dæmis þegar
kjólar eru svo þröngir í mittið að
konur eiga í erfiðleikum með að
anda eða þegar allir karlmenn
eiga að vera í stuttbuxum, sama
hvernig sumarveðráttu háttar,
allt í nafni þess að vera langflottastur. En svo kemur fyrir
að kenjar tískunnar smellpassa
við þarfir fólks. Þetta má segja
um herratískuna í vetur þar sem
mikil áherslan er lögð á fylgihluti og það mikilvægasta er að
eiga risastóra trefla úr grófu
prjónaefni, því stærri því betri.
Treflarnir eiga að vefjast um
háls hvers og eins í það minnsta
þrisvar sinnum. Hvað gæti fallið betur að íslensku vetrarveðri?
Ég er reyndar hæstánægður með
að hafa þrjóskast við og geymt
gríðarlega langan trefil frá H &
M. Því miður úr hreinu gerviefni
sem mér hefur margsinnis verið
bent á að henda því hann taki
svo mikið pláss í skápunum. Nú
verður þessi trefill mikilvægasti
fylgihlutur vetrarins. Treflarnir geta verið úr ósköp venjulegu prjónaefni eða með köðlum,
útprjóni eða bútasaumi. Stundum einlitir, svartir eða grænir
svo eitthvað sé nefnt, eða marglitir með munstri eða köflóttir og
svo mætti áfram telja. Treflarnir fara vel við yfirhafnir eða þá
þykkar kaðlapeysur sem flestar
herralínur bjóða upp á í vetur
til dæmis línan He frá Mango

eða hjá ódýrari merkjum eins og
Zara og H & M.
Undanfarin misseri hafa
hönnuðir reynt að innleiða
leðurstígvél í fataskáp karlmanna en það verður að segjast eins og er að árangurinn er
heldur lítilfjörlegur. Sjálfsagt
skortur á tískulegu hugrekki eða
að það sé spéhræðsla sem valdi.
Upphá leðurstígvél sjást hins
vegar meira en nokkru sinni í
vetur. Það er svo aftur annað
mál hvort þau seljist og nái alla
leið út á götur en stígvélin hljóta
að vera nokkuð góður varningur
til að verjast fótkulda.
Þröngar buxur sem eru nánast eins og saumaðar á húðina
(leggings) hafa verið mikið uppi
á dekki í kventískunni en nú eru
þessar buxur einnig að skjóta
sér inn í herratískuna, til dæmis
hjá Kenzo. Þessar þröngu buxur
eru ekkert líkar slim-gallabuxum Heidi Slimane, fyrrum hönnuðar Dior, en úr miklu þynnra
efni, einna líkastar föðurlandi.
Talandi um óhentuga vetrartísku
eru þessar þunnu buxur líklega
heldur léttar fyrir hina gömlu
Frón.
Helsti kostur fylgihlutatískunnar er þó að hún er rakin leið
til þess að spara því með henni
er einfalt mál að dulbúa fatnaðinn frá því í fyrra með tiltölulega ódýrum hætti ef vilji
er fyrir hendi. Og enn og aftur
sannast að það á aldrei að henda
neinu þegar tískan er annars
vegar.
bergb75@free.fr

Hægt er að fá armbönd, hálsmen og eyrnalokka í hinni nýju línu Fríðu.

Hannar skart út frá
gamalli rúmfjöl
Fríða Jónsdóttir gullsmiður hefur
hannað nýja skartgripalínu sem
sýnd verður í Ráðhúsinu um
helgina.
„Nýja línan er þjóðleg enda unnin
upp úr gömlu mynstri,“ segir Fríða
Jónsdóttir gullsmiður á Strandgötu
43 í Hafnarfirði. Hún hefur hannað
nýja skartgripalínu sem sýnd verður í fyrsta sinn á sýningunni Handverk og hönnun um helgina.
„Þetta er ólíkt því sem ég hef
áður gert og kannski svolítið afturhvarf til ömmutímans,“ segir
Fríða en mynstrið á armböndin,
hálsmenin og eyrnalokkana vinnur hún upp úr gömlum rúmfjölum
sem síðar voru notaðar sem skrautmunir á heimilum.
Fríða útskrifaðist sem gullsmiður árið 1992. Hún lærði hér heima
og í Kaupmannahöfn en byrjaði að
smíða og hanna sína eigin skartgripi árið 1999. Hún hefur hing-

Chantal Thomas með dúkkuna sem hún
hannaði þetta árið.
NORDICPHOTOS/AFP

Dúkkur boðnar upp
fyrir börnin í Darfur
CHANTAL THOMAS ÁSAMT FLEIRUM
TÍSKUHÖNNUÐUM HEFUR HANNAÐ
DÚKKU SEM BOÐIN VERÐUR UPP OG
ÁGÓÐINN RENNUR TIL GÓÐGERÐAMÁLA.

Fríða Jónsdóttir rekur verslunina Fríða
skartgripahönnun á Strandgötu í Hafnarfirði.

að til fengið innblástur úr nærumhverfi sínu við sjóinn í Hafnarfirði,
þar sem notaðir eru vélahlutir,
þang, ígulker og fleira.

Franski tískuhönnuðurinn Chantal
Thomas hefur hannað dúkku til
styrktar UNICEF í París á hverju ári
síðan 2001. Nú hefur hann enn á ný
hannað sérstaka dúkku sem verður ein af áttatíu sérhönnuðum dúkkum sem verða til sýnis á Petit Palais
í París frá 10. til 15. nóvember sem
hluti af UNICEF-uppákomunni „Frimousses de Createurs”. Dúkkurnar eru
hannaðar af frægum tískuhönnuðum
á borð við Armani, Gucci og Dolce
Gabbana.
Dúkkurnar verða boðnar upp 19.
nóvember af uppboðshúsinu Drouot í París. Ágóðanum verður varið í að
bólusetja börn í Darfur.
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Rekur vefverslun
að heiman
Rakel Ársælsdóttir rekur vefverslunina Desire Boutique sem
selur fallega skó á fínu verði.

FLOTT
Í VETUR...

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

„Ég stofnaði vefsíðuna í apríl á
þessu ári,“ segir Rakel Ársælsdóttir sem rekur vefverslunina Desire
Boutique frá heimili sínu á Suðurnesjum. Rakel missti sjálf vinnuna
í janúar en dó ekki ráðalaus heldur
nýtti tækifærið til að kanna ónýttan markað. „Ég hef verið í þessum tískubransa í mörg ár, meðal
annars átti ég verslunina Mangó
í Keflavík og var rekstrarstjóri
Topshop um tíma. Ég hafði alltaf
haft þá flugu í höfðinu að opna vefverslun og var síðustu tvö ár búin
að litast um eftir skóheildsölum
sem byðu bæði upp á gott verð og
mikil gæði,“ segir Rakel. Þá fann
hún í vor og til að kanna markaðinn
setti hún fyrirspurn inn á Facebook
þar sem hún spurði vini og kunningja hvernig þeim litist
á skóúrvalið. „Þá varð
sprenging í
svörum og
ég ákvað að
taka áhættu
og pantaði

Ný barnafatalína Stellu McCartney.

Rakel hefur verið viðriðin tískubransann
í mörg ár.

um 160 skópör sem seldust upp á
viku. Þannig fór boltinn að rúlla og
ég sá fyrir mér að þetta gæti alveg
virkað,“ segir hún ánægð.
Rakel sameinar nú heimilislíf
og viðskiptalíf með því að sinna
börnunum jafnhliða því að afgreiða
pantanir úr bílskúrnum hjá sér.
En hvernig skó býður hún upp á?
„Þetta eru kvenmannsskór. Til
að byrja með var ég með fínlega
hælaskó í anda Sex and the City en
vegna mikillar eftirspurnar er ég
nú með breiða flóru af flatbotna
skóm og stígvélum í bland við
hælaskóna,“ útskýrir Rakel.
Nánari upplýsingar má nálgast á vefsíðu Desire Boutique
www.desire.is
- sg

.¹KV¾MAR ÅSLENSKAR LEIÈBEININGAR ¹ WWW4RINDCOM
²TSÎLUSTAÈIR !PËTEK OG SNYRTIVÎRUVERSLANIR

Skvísulegir hælaháir
ökklaskór.

Flott
hælahá stígvél.

Stella hannar
föt fyrir börnin
NÝ BARNAFATALÍNA STELLU
MCCARTNEY KEMUR Í VERSLANIR GAP.

Stella McCartney hefur hannað
barnafatalínu fyrir tískuverslanirnar
Gap. Mun hún koma í valdar verslanir í Bandaríkjunum, Kanada,
Bretlandi, Frakklandi og Japan eftir
helgi. Í línunni reynir tískuhönnuðurinn að blanda saman sínum
eigin stíl sem hefur verið áberandi
í fullorðinsfötum hennar og þann
smekk sem hún telur að börn hafi.
Þannig nýttist það henni vel að
vera móðir þriggja barna, enda
fékk hún margar ráðleggingar frá
krökkunum sínum.
Hún valdi efni sem börn klæjar ekki undan og hafði í huga
að fötin væru einnig lífleg og
skemmtileg.
Bítlarnir eru ekki langt undan enda
svipar einum jakkanum mjög til
jakkanna sem Bítlarnir voru í á
plötuumslagi Sgt. Pepper‘s.

mig
k efni úr ætihvönn og blágresi.
em vilja viðhalda góðu minni.
agaMemo fyrir gott minni!

SagaMemo

3KEIFUNNI  o  2EYKJAVÅK o 3ÅMI   o &AX  
WWWBELLADONNAIS

Helgartilboð Heilsuhússins
gar þú kaupir glas af SagaMemo
færðu annað á hálfvirði.
ð gildir 29. október - 1. nóvember 2009.
ðustíg, Kringlunni, Smáratorgi, Lágmúla, Selfossi og Akureyri

www.sagamedica.is

Ljós og lampar
Fylgirit Fréttablaðsins 29. október 2009
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● KÚLULAMPI GEORGE NELSON Bubble-lampinn var hannaður af
George Nelson árið 1947 og framleiddur af Howard Miller í upphafi sjötta áratugarins og fram til 1979. Bubble var gríðarlega vinsæll og er í dag einn af mununum
á nýlistasafninu í New York. Enn er hægt að kaupa slíka lampa sem hafa verið endurframleiddir í upphaflegri mynd.

Joker. Loftljós. Ýmsir litir. Ummál 15 cm. 8.995,Ummál 28 cm. 19.995,-

Emma. Lampi. Antíkhvítur. einnig til hvítur.
H 23 cm. 4.995,- H36 cm. 5.995,H53 cm. 6.995,- Skermur seldur sér.
Empire skermur, ummál 24 cm. 2.495,-

„Hingað kemur fólk á öllum aldri enda reynum við að hafa vöruúrvalið þannig að allir finni eitthvað við sitt hæfi,“ segir Tinna
Guðmundsdóttir.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Litirnir aftur inn á heimilið
Í ljósadeild Ilvu á Korputorgi
er líflegt um að litast því innan
um hvítt, svart og silfrað sjást
nú orðið skærir litir. Fjólublár
er vinsæll og guli liturinn kemur líka sterkur inn enda minnir
hann á sólina sjálfa.

Crystal. Borðlampi glær. H 44 cm. 24.995,Skermur seldur sér. Fussy. Silfurlitaður skermur,
ummál 35 cm. 4.990,Crystal. Borðlampi glær. H 44 cm. 29.995,Skermur seldur sér. Clear. Svartur skermur.

„Sterkir litir eru áberandi í því sem
er að detta inn,“ segir Tinna Guðmundsdóttir, svæðisstjóri ljósadeildar ILVA. „Auðvitað fáum við
svart og hvítt eins og áður, þetta
klassíska sem alltaf gengur en
það er greinilegt að meiri litafjölbreytni er að ryðja sér til rúms
því við eigum von á að fá skrifborðs lampa í sjö mismunandi
litum.“
Tinna kveðst alltaf vera að taka

upp eitthvað nýtt og segir gaman
að stilla upp nýju litaglöðu línunni
en hvernig taka viðskiptavinirnir
henni? „Þeir taka þessu vel enda
er deildin glaðleg á að líta. Auðvitað velur fólk ekki marga liti í einu
en nú er búið að vera hvítt og svart
svo lengi að mörgum finnst kominn tími til að blanda einhverjum
einum lit inn í. Það lífgar upp á og
flestum finnst gaman að því.“
Rúmt ár er frá því að ILVA var
opnuð. Hún var ein af fyrstu búðunum á Korputorgi og hefur gert
sig gildandi á húsgagna- og heimilisvörumarkaðinum. Spurð hvort
eitthvað í ljósadeildinni hafi verið
tekið fram yfir annað bendir Tinna
á borðlampa úr kristal. „Þessi
hefur selst mjög vel alveg frá
opnun og við vorum að fá aðra týpu
af honum, mjög flotta. Flestir borð-

lampar koma án skerma og það á
líka við þessa. Þá velur fólk hvort
það vill hvíta, svarta, silfraða eða
í lit. Skermur getur breytt útliti á
lampa og lýsingu heilmikið.“
Annar lampi í ILVA hefur líka
átt miklum vinsældum að fagna
að sögn Tinnu, hann er til í þremur stærðum, er í enn rómantískari
stíl en kristalslampinn og hentar
hvort sem er í nútímalegt húsnæði
eða eldra. „Hingað kemur fólk á
öllum aldri enda reynum að hafa
vöruúrvalið þannig að allir finni
eitthvað við sitt hæfi. Við erum
með mikið af lampaskermum og
stundum kemur fólk með lampafætur að heiman til að máta skermana við sem er bara skemmtilegt.
Það getur breytt allri stemningu á
heimilinu mikið að skipta einfaldlega bara um skerma.“

Ljósaperan fundin upp

Tea House. Lampi. Málmur m/skerm.
H 50 cm. 7.995,-

Bandaríkjamaðurinn Thomas
Alva Edison (1847-1931) er
jafnan nefndur þegar
einum er eignuð uppfinning ljósaperunnar en Bretinn Sir
Humphry Davy var
sá sem prófaði fyrstur ljósboga þar sem
rafstraumur hleyp ur milli skauta. Glóðarlampar svokallaðir þar
sem þessi frumtækni var
notuð voru nokkrir en í lítilli notkun allt þar til Edison
bjó til ljósaperu með lýsandi

kolefnaþræði. Þetta var árið
1879 en 24 árum síðar,
1913, fóru menn að nota
þungstein (wolfram) í
stað kolefnisins.
Edison er talinn
aðalfrumkvöðullinn í
tækniþróun nútímans
enda er honum ekki
aðeins eignuð þróun
ljósaperunnar heldur
líka rafhlöðunnar og kvikmyndavélarinnar. Hann er
einnig maðurinn sem stóð
fyrir raflýsingu New Yorkborgar.

Maðurinn sem fann upp ljósaperuna,
Thomas Alva Edison, lýsti einnig upp
New York-borg.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 l Umsjónarmaður auglýsinga: Hlynur Steingrímsson hlynurs@365.is s. 512 5439

Orkusalan selur raforku til heimila, fyrirtækja og stofnana á öllu landinu. Það er auðvelt
að skipta yﬁr til okkar með einu símtali í 422 1000 eða með því að skrá sig á orkusalan.is
FÍTON / SÍA

Settu þig í samband við Orkusöluna og skiptu yﬁr í nýtt og ferskt rafmagn.

Orkusalan

|

422 1000

|

Bíldshöfða 9

|

110 Reykjavík
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● NESSO-LAMPI MATTIOLIS Einn frægasti lampi sjöunda og áttunda áratugarins er Nesso-lampinn sem Giancarlo Mattioli hannaði árið
1967. Hann er úr plasti og er bæði til í rauðu og hvítu. Hann er enn framleiddur af fyrirtækinu Artemide.
OSRAM DULUXSTAR
Mini Twist
Nett sparpera sem kemur í stað
hefðbundinnar kúluperu
Orkusparnaður allt að 80%
Meðallíftími 8.000 klst.
NÝTT! „Warm Comfort“ ljóslitursvipaður og frá venjulegri glóperu
Skrúfgangur E27 og E14
Styrkleiki: 5W-23W

OSRAM DULUXSTAR
Mini Ball
Kúlulaga sparpera
Sparperan er 25 ára gömul
uppfinning. Hún var fyrst tekin í
notkun hérlendis fyrir 15 árum og
verður vinsælli með hverju ári.

Orkusparnaður allt að 80%
Meðallíftími 10.000 klst.
NÝTT! „Warm Comfort“ ljóslitursvipaður og frá venjulegri glóperu
Skrúfgangur E27 og E14
Styrkleiki: 5W-20W

Fólk búið að kveikja á perunni

OSRAM DULUXSTAR
Mini Candle
Kertalaga sparpera
Orkusparnaður allt að 80%
Meðallíftími 10.000 klst.
NÝTT! „Warm Comfort“ ljóslitursvipaður og frá venjulegri glóperu
Skrúfgangur: E27 og E14
Styrkleiki: 5W-10W

OSRAM DULUX
Intelligent Sensor
Nútíma sparpera með birtuskynjara

Jóhann Ólafsson & Co. annast
sölu og dreifingu á OSRAM lýsingarlausnum og ljósaperum,
þar á meðal sparperum. Þær
eru umhverfisvænn og ódýr
kostur, að sögn Arnars Þórs
Hafþórssonar, forstöðumanns
hjá fyrirtækinu.
„Sparperur frá OSRAM geta lækkað rafmagnskostnað heimilis, vegna
lýsingar, um allt að 80 prósent. Svo
duga þær mun lengur; spar pera
endist sex 6.000 og upp í 20.000
klukkustundir, fer eftir tegundum,
en glópera dugir aðeins í um 1.000
klukkustundir. Miðað við meðalheimilisnotkun, sem er 2,7 klst. á
dag, þá þarf fólk ekki að skipta um
dæmigerða sparperu nema á tíu ára
fresti, en glóperu á um ársfresti.
Svo eru sparperur hagstæður valkostur miðað við glóperur,“ útskýrir Arnar.
Að sögn Arnars hafa sparperur

Jóhann Ólafsson & Co er til húsa að Krókhálsi 3.

verið á markaðnum í fjölda ára
en það er ekki fyrr en nú sem fólk
sé að vakna til vitundar um kosti
sparpera. „ Fólk er að uppgötva að
rafmagn á Íslandi er ekki ókeypis og hægt að spara sér töluverðan
pening með notkun sparpera. Þá er
raforka á Íslandi ekki óþrjótandi og
með því að velja orkunýtnari ljósaperur má annaðhvort draga töluvert úr raforkuframleiðslu eða
nota þá raforku í önnur verkefni og
vinnslu. Loks er nú í boði fjölbreyttara úrval af sparperum en áður,
sem gefur fólki kost á að skipta út

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

glóperum og fá í staðinn svipaðar
eða eins útlítandi sparperur.
Þá segir hann misskilnings gæta
í tengslum við að sparperur séu
ekki umhverfisvænar. „Spar perur innihalda jú kvikasilfur, en rétt
eins og flúrperur sem eru í nær
öllum fyrirtækjum og stofnunum á
Íslandi. Sé tekið tillit til þess hversu
mikil orka er notuð við framleiðslu og notkun spar pera miðað
við glóperur þá myndast helmingi
minni kvikasilfursmengun við
framleiðslu og notkun á spar perum miðað við glóperur.“

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

Orkusparnaður allt að 80%
Meðallíftími 20.000 klst.
„Quick light“ kveikitækni
NÝTT! „Warm Comfort“ ljóslitursvipaður og frá venjulegri glóperu
Skrúfgangur: E27
Styrkleiki: 11W og 15W

SPARAÐU með
OSRAM
SPARPERUM.

SKIPTU
NÚNA!

Minni vött - meiri orkusparnaður

Venjulegar
glóperur

25 W
40 W
60 W
75 W
100 W
120 W
150 W

SJÁÐU HEIMINN Í NÝJU LJÓSI

sson.is

5W
7W
11 W
15 W
20 W
22 W
30 W

OSRAM DULUX ®
sparperur
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VSK

Hin fullkomna heimaskrifstofa hefur að geyma góðan skrifborðslampa fyrir vinnuna, einn borðlampa fyrir afslappaðra andrúmsloft og gólflampa þegar lýsa á betur upp öll horn.

Skrifborðslampi ekki það
sama og skrifborðslampi
Þegar velja skal skrifborðslampa skiptir miklu að huga að
því fyrir hvers konar starfsemi
lampinn verður notaður og
hvar hann á að standa.
Skrifborðslampar eru stundum
einnig kallaðir „verkefnalampar“
og vísar heitið til þess að skrifborðslampa notar maður yfirleitt þegar
maður vinnur að einhverjum sérstökum verkefnum sem þarfnast betri
lýsingar en fæst frá
venjulegu loftljósi. Það
er hins vegar engin ástæða
til að binda notkun skrifborðslampa einungis við skrifborð
því margir lampanna eru hinir
ákjósanlegustu í önnur rými, svo
sem eldhús, svefnherbergi og á
Lampann græna kannast flestir við
en hann er oft kallaður „bankalampinn“ þar sem hann þykir
lýsa vel tölur og útreikninga.

fleiri staði. Skrifborðslampar eru
oft flokkaðir og nefndir eftir verkefnum sem þeir eru notaðir í eða
starfsstéttinni sem notast helst við
þá.
SKRIFBORÐSLAMPI ARKITEKTSINS
Fólk sem vinnur með teikningar og
hönnun þarf skrifborðslampa sem
skín yfir stórt svæði teikninga og
því nota þeir til að mynda allt öðru
vísi skrifborðslampa en rithöfundar. Gott er að hafa slökkvarann á toppi
lampans
og skerminn
hringlaga.
SKRIFBORÐSLAMPI NEMANDANS
Skólafólk og aðrir sem liggja yfir
afmörkuðu svæði af texta þurfa ljós
sem miðar skæru ljósi á lítinn afmarkaðan flöt. Ljósið má ekki dreifast um rýmið þar sem skólalestur
stendur oft fram á nótt og þá
er ekki gott að hafa kveikt

á lampa sem vekur kannski samnemendur á heimavist eða aðra sem
sofa í sama herbergi.
BANKALAMPINN
Bankalampann þekkja flestir í sjón
en lampinn er með aflangan skerm
og skín vel. Sérstaklega góður fyrir
kraðak af tölustöfum og útreikningum. Lampinn er einnig notaður víða
á bókasöfnum.

fjölskyldan
fylgir Fréttablaðinu á laugardaginn
Auglýsendur vinsamlegast haﬁð samband:
Benedikt
Benediktj@365.is s: 5125411
Bjarni
Bjarnithor@365.is s: 5125471

PÍANÓLAMPINN
Skermur píanólampans og
bankalampans hefur sama
form en þeir gefa þó yfirleitt þægilegri og fallegri birtu enda oft
notaðir á sviði.

!


- jma

Hinn fullkomni píanólampi er með aflangan
skerm en mildari
skugga en bankalampinn.
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Staðsetning útiljósa mikilvæg
Þeir sem eiga lóð og palla sem þarf að lýsa vita að það
getur gjörbreytt umhverfinu að nota rétta lýsingu til
að skerpa á umhverfinu og búa til fallegt samspil ljóss
og skugga. Einnig skiptir miklu að lýsa upp aðkeyrslu
og stíga sem liggja að húsinu, bæði fyrir íbúa og gestkomandi og ekki síst hér á landi þar sem skammdegið stendur lengi yfir.
Eitt ber þó að hafa í huga og það er að ljósin séu
þannig staðsett að birtan flæði ekki inn í híbýlin. Þá
getur myndast leiðinleg speglun og heimilisfólk átt
erfitt með að horfa út í garð og njóta útsýnisins sem
fyrir ber í kring.
Allra best er að fá ráðleggingar hjá ljósafyrirtækjum með útilýsingu þar sem hún er oft jafnvel vandmeðfarnari en sú sem inni er. Og muna að ekki gildir
endilega reglan „því meira, því betra“ heldur er það
staðsetningin.
Pottaeigendur skulu fara sérstaklega varlega því
margir hafa lent í því að hafa lýsinguna í kringum
heita pottinn það mikla að stjörnuhimininn sér enginn. Lýsingin skal fara framan á pottana.
- jma
Stíga er hægt að lýsa fallega upp með lágum lömpum.

Fann systkinin á Faceb
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við
amskiptavefur á borð
Facebook getur gert flókna
hluti einfalda. Margir eiga
hafa
þeir
sem
tkini
hálfsys
einhverjekki samba nd við af
tilkomu
um ástæðu m og með
skyndi samsk iptavefjanna er
ara að
einfald
lega orðið miklu
án þess
i
nálgas t fólk, kannsk
tískt og
drama
að það verði svo
gegnum
í
leita
erfitt eins og að
mannta lsskrifstofur.
sannÓlafur Elfar Stefánsson er
sem
arlega gott dæmi um mann
til að ná
að notaði sér tæknina

sín, og
sambandi við hálfsystkini
hafði í
þau reyndar fleiri en hann
er
upphafi haldið. Forsaga málsins
eins
sú að Ólafur Elfar, eða Elfar
alinn
og hann er kallaður, er ekki
Stefáni
upp af blóðföður sínum,
flutti
Gunnari Kragh. Faðir hans
ungur
til Noregs þegar Elfar var
di.
og hafa þeir ekki verið í samban
hálfbróðElfar vissi að hann átti
enda
ur í Noregi, Dan að nafni,
hann
hafði Elfar hitt hann þegar
nokkrum
var ungling ur og Dan
árum yngri.
halda
„Okkur langaði til þess að

upp fyrir.
sambandinu en það datt
mörgum
Svo datt mér í hug í fyrra,
minn
árum síðar, að finna föður
höfðum
á Facebook. Eftir að við
leið ekki
tekið upp samba nd þar
Dan, sem
langur tími þangað til
sendi
hafði alltaf vitað af mér,
hann að
mér vinabeiðni. Ég gerði
mínum
sjálfsögðu strax að vini
jandi
og hringdi um leið í meðfylg
númer.“
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Bræðurnir sem aldrei höfðu
ákvað
náðu strax vel saman. Elfar
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MYND/ JÜRGEN EHEIM

Gestir geta tyllt sér við barinn, sem er
skreyttur skemmtilegum ljósum.

● NÝ NÁLGUN AÐ TELJÓSI Togaðu í tepokann og þá verður
ljós. Þessi skemmtilega ljósakróna er eftir hönnuðinn Jan Bernstein og
fæst hjá fyrirtækinu Das rote Paket í Þýskalandi. Skemmtileg hönnun
þar sem hvunndagslegur hlutur veitir innblástur að bráðsniðugri lausn.
● ÝMIS GRÖS Á EBAY Eins og fyrri daginn gætir ýmissa
stórskemmtilegra grasa á uppboðsvefnum eBay og þá ekki
síst í ljósamálum. Þessa stundina eru til sölu fimm stykki,
hvorki meira né minna en eitt þúsund ára gamlir lampar, ættaðir frá Indlandi. Verðið á slíku góssi
er að sjálfsögðu ekki
fyrir meðaljóninn, yfir 20.000 dalir. Aðeins ódýrari, en þó ekki svo
mjög, eru alvöru Art decolampar, meðal annars einn frá
árinu 1905.
Í lampahrúgunni má finna
alls kyns útgáfur, allt frá klassískri hönnun upp í flippaðar týpur og endalaust
gaman að dunda sér við
Á Ebay.com má finna fjöldann
að skoða góssið. Slóðin
allan af lömpum frá Art deco
er ebay.com eða ebay.
tímabilinu.
co.uk fyrir breska svæði vefsins.
● LJÓSI BEINT AÐ GULLBYSSU Byssulampinn sem Philippe Starck hannaði árið 2005
þykir allsérstæður. Lampinn er úr áli en bryddaður gulli með svörtum skínandi skermi. Flottur lampi fyrir
alla aðdáendur James Bond og Die Hard. Lampinn er framleiddur af ítalska fyrirtækinu Flos.
Philippe Starck hefur skipað sér meðal þekktustu
hönnuða heims. Hann hefur hannað allt frá fatnaði
og veitingastöðum til húsgagna og tannbursta.
Starck er óhræddur við að takast á við ögrandi
verkefni eins og sköpunarverk hans eru til vitnis um.

Glæsilegt er umhorfs á Boscolo
Exedra-hótelinu í Mílanó en það
var innréttað fyrir ári.

Arkitektinn Italo
Rota stendur á bak
við hönnunina.

Falleg ljós eru áberandi þar sem lýsing
leikur stórt hlutverk í stemningunni.

Heilsulindin er hvorki meira né minna
en 6.000 fermetrar að stærð og búin
öllum helstu nútímaþægindum.

Skær ljós og litadýrð
Erfitt er að ímynda sér að banki hafi eitt sinn verið rekinn í hinum glæsilegu húsakynnum Boscolo
Exedra-hótelsins í Mílanó. Húsið, byggt árið 1920, var farið að láta á sjá þegar eigendur Boscolohótelkeðjunnar keyptu það fyrir ári. Ekki var annað í stöðunni en að hefja gagngerar endurbætur á
húsinu og þykir útkoman einkar vel heppnuð, þar sem ljós og skærir litir fá að njóta sín til fullnustu.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Ljós breyta um lit í takt við árstíðar og ólíkan tíma dags.

MYND/ JÜRGEN EHEIM

ljós og lampar ● fréttablaðið ●
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Rétt lýsing getur bætt líf
okkar og afköst í starfi

● LITAÐAR
SNÚRUR Hægt
er að lífga upp á
upphengd ljós
með því að skipta
um snúrur, leggja
hvítu leiðslunum og setja í staðinn upp rauðar eða í einhverjum öðrum lit sem passar á heimilinu. Þetta
heillaráð kynnti danska fyrirtækið Normann Copenhagen sem nýjung á
þessu ári þegar efnahagur almennings leyfir ekki hvað sem er.

„Birtan hefur áhrif á afköst
okkar og heilsu,“ fullyrðir
Rósa Dögg Þorsteinsdóttir,
lýsingarhönnuður og innanhússarkitekt hjá Verkís.
Rannsóknir benda til þess að
birta hafi miklu meiri áhrif á
líf okkar en við hefðum getað
ímyndað okkur. Breytingar á
birtuskilyrðum geta því breytt
lífi okkar til hins betra eða til
hins verra.
Rósa bendir á að börn nái betur að
tileinka sér námsefni í náttúrulegri
birtu. Í Bandaríkjunum voru afköst
21 þúsund barna könnuð með tilliti
til þeirrar birtu sem var í skólanum
þeirra. Í ljós kom að þau börn sem
lærðu við mestu dagsbirtuna náðu
20 prósent betri árangri í stærðfræði og 26 prósent betri árangri
í lestri. Börn sem stunduðu nám
sitt í skólastofum með opnanlegum
gluggum náðu svo tæpum tíu prósentum betri árangri en þau sem
sem voru í skólastofum sem höfðu
glugga sem ekki opnuðust. Utanaðkomandi þættir eins og þjóðfélagsaðstæður voru teknar með í reikninginn við úrlausn rannsóknarinnar og þóttu niðurstöðurnar mjög
afgerandi.
Rósa segir þó að staðsetning
glugga geti skipt máli eftir einstaklingum. Til að mynda geti það hentað börnum með sérþarfir, svo sem
vegna athyglisbrests eða einhverfu,
að hafa glugga sem eru hátt uppi
í rýminu. Þannig fái barn birtu en
það sem er úti fyrir trufli ekki einbeitingu þess. „Sömu þættir hafa
svo áhrif á afköst fólks á vinnustöðum og geta fækkað veikindadögum þeirra. Auk þess sem sýnt
hefur verið fram á að rétt birta
getur flýtt bata og fækkað legudögum sjúklinga á sjúkrastofnunum,“
segir Rósa en fyrirtæki hennar sá
um að hanna lýsinguna í Lækningalindinni í Bláa lóninu.
Lýsingin þar þótti svo vel úthugsuð að Heilsulindin hlaut Norrænu lýsingarverðlaunin árið 2006.
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Kristalsljósakrónur
vinsælar upp úr 1960

Rósa Dögg Þorsteinsdóttir bendir á að rannsóknir sem náðu til 21 þúsund nemenda
í Bandaríkjunum sýni að afköst nemenda aukist um allt að 26 prósent ef þeir njóta
réttrar lýsingar við námið.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þessar myndir þykja lýsandi fyrir það hvernig svokallað litahitastig hefur áhrif á upplifun og skynjun rýmis. Myndirnar fyrir neðan voru teknar á sýningunni Ljós í myrkri
sem haldið var 2008 en Rósa segir að unnið hafi verið með sömu þætti þegar lýsingin
í Lækningalindinni í Bláa lóninu var útbúin.
MYND VERKÍS

Þau verðlaun eru veitt annað hvert
ár með það að markmiði að vekja
fólk til umhugsunar um mikilvægi
vandaðrar lýsingar. Meðal þess
sem sagði í áliti dómnefndar var
að tekist hefði með afbragðshætti
að móta eðlileg umskipti milli lýsingar og náttúrulegrar birtu úti
fyrir. Allar lausnir hefðu tekið tillit til heilbrigðis og vellíðunar auk
fagurfræðilegra þátta.
Nú þegar skammdegið hefur
skollið á landinu og þjóðinni segir
Rósa mikilvægt að fólk gæti sín á
því að fá nægan skammt af sólarljósi. Hún minnir á að árið 2002
hafi verið uppgötvaður birtuskynjari í auga mannsins sem hefur áhrif

á hormónaflæði líkamans sem svo
hefur áhrif á líðan fólks. „Það getur
haft afleiðingar að njóta ekki við
náttúrulegrar birtu allan daginn,“
segir hún. Auk þess bendir hún á að
góð nýting dagsbirtu hafi ekki aðeins jákvæð áhrif á líðan fólks heldur einnig á umhverfið vegna þess
hve það dregur úr orkunotkun við
það og er þar með sparnaður.
„Horfa þarf til framtíðar þegar
hanna á lýsingu og hafa í huga
hvaða áhrif ljós og lýsing hafa á
okkur, einnig þarf að huga að heildarskipulagi lýsingar áður en framkvæmt er og gæta þess að dagsljósið og rafmagnslýsing vinni saman
að einni heild,“ segir Rósa.

Íslensk heimili tóku almennu
ástfóstri við nokkurra arma
ljósakrónur yfir borðstofuborðum á sjöunda áratugnum
og á árunum 1960-1970 kemur
orðið „ljósakróna“
oftast fyrir í íslenskum dagbl ö ð u m e f
frá er talinn
fyrstu áratugur þessarar aldar.
Ljósakrónur þekktust áður, en urðu
ekki almenningseign fyrr en á þessum
árum en eftir því sem armarnir
voru fleiri þótti heimilið fallegra.
Eftir 1970 döluðu vinsældirnar
enda vildu hipparnir sem minnst
sjá af „borgaralegum“ húsgögnum.
Það var svo í kringum árið 2000

sem ljósakrónur, og þá sérstaklega kristalsljósakrónur, náðu
fyrri vinsældum og kepptist
fólk við að verða sér úti um stórar og glæsilegar ljósakrónur,
sem ýmist fengust
á antíksölum eða
voru fluttar heim
í handfarangri
frá fjarlægum löndum.
Veitingastaðir og hótel
voru skreytt
með kristalskrónum og barrokk
slæddist inn með herlegheitunum.
Nú þegar kreppir að verður
íburður oft meiri, þar sem gamlir
og klassískir hlutir eru áberandi,
og því er spennandi að sjá hvort
kristalsljósakrónan taki ekki eitt
hoppið enn upp á við í vinsældum.
- jma

● KLEMMAN Hinn nýstárlegi lampi
Peg sem lítur út eins og þvottaklemma
í yfirstærð hefur verið búinn til í þremur stærðum svo að hann henti hvar sem
er, í glugga eða á borð, á gólf eða á vegg.
Borðlampinn er 40 sentimetrar á hæð,
gólflampinn 1,5 metrar og vegglampinn
70 sentimetrar.
Efnið er stál og ópal plast. Hönnuðurinn kallar sig Formforyou og það
er Belysningsbolaget Sweden sem er
framleiðandinn.

Verkís tók þátt í verkfræðihönnun Bláa Lónsins og hafði umsjón með framkvæmdum.

Við lýstum upp Bláa Lónið
Verkís hf. er elsta verkfræðistofa landsins, stofnuð árið 1932. Verkís er öﬂugt og fjölhæft ráðgjafarfyrirtæki á
sviði verkfræði og tengdra greina sem tryggir viðskiptavinum vandaða og faglega ráðgjöf sem er samkeppnisfær
við það sem best þekkist í heiminum í dag.
Verkís vann Norrænu Lýsingarhönnunarverðlaunin 2006 fyrir lýsingarhönnun í Bláa Lóninu - lækningalind.

BETRI SVEFN MEÐ SERTA
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Allt frá upphafi hefur Serta lagt sig fram að bjóða upp á mikil gæði og
þægindi, það er einmitt þess vegna sem Serta er með stærstu dýnuframMFJ§FOEVNÓ#BOEBSÓLKVOVN&OUJMB§HFSBHØ§BOTWFGOCFUSJGÏLL4FSUBIJOO
GSHBIÚOOV§7FSV8BOHUJMB§IBOOBOâKVTUVMÓOV¢FJSSBBGEâOVN
Komdu í heimsókn og skoðaðu 2010 módelin frá Serta
og leyfðu þér að dreyma um góðan svefn.
OPNUNARTÍMAR: MÁNUDAGA - FÖSTUDAGA MILLI KL. 10:00 OG 18:00, LAUGARDAGA MILLI KL. 11:00 - 16:00
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GJAFAPAPPÍR þarf ekki að vera svo dýr ef notuð
eru efni sem þegar eru til í kringum okkur. Þar má
nefna gamla boli eða föt, servíettur, tóbaksklúta, dagblöð eða hvað sem fólki dettur í hug.

Nýsköpun í list

www.gabor.is

Iðandi líf og listir ráða ríkjum í Ráðhúsi Reykjavíkur helgina
30. október til 2. nóvember. Tilefnið er sýningin Handverk og
hönnun sem nú er haldin í fjórða sinn.
Á sýningunni Handverk og hönnun má kynnast íslensku handverki,
listiðnaði og hönnun. Þar sýna 59
einstaklingar fjölbreytta hönnun,
allt frá postulínsstellum og fötum
til jólaskrauts og skartgripa. Sýnendur voru valdir af sérstakri faglegri valnefnd og munu listamennirnir sjálfir kynna vörur sínar í
Ráðhúsinu.
Sýningin hefur vakið mikla athygli
undanfarin ár og mörg þúsund

Sparielgur
eftir Pál
Garðarsson.

manns hafa lagt leið sína í Ráðhúsið þessa helgi. Á fyrsta degi sýningarinnar verða Skúlaverðlaunin
2009 veitt í annað sinn. Markmið
þeirra er að hvetja þátttakendur til
nýsköpunar og vöruþróunar.
Aðgangur að Ráðhúsinu er ókeypis en nánari dagskrá og upplýsingar má nálgast á vefsíðunni www.
handverkoghonnun.is
solveig@frettabladid.is

Skór & töskur

Spiladós, Krummavísur, eftir
Margréti Guðnadóttur.

Blá glerskál
eftir Kristínu Sigfríði
Garðarsdóttur.

Bollar og skálar
úr postulíni eftir
Guðnýju Hafsteinsdóttur.

Sérverslun með

Jólaskraut úr ull eftir
Evu Jóhannsdóttur.

FÁKAFENI 9
(við hliðina á ísbúðinni)
Sími: 553 7060
Opið mánud-föstud. 11-18
& laugard. 11-16

Habitat opnar á ný
HÚSGAGNAVERSLUNIN HABITAT OPNAR AÐ NÝJU Í HOLTAGÖRÐUM UM HELGINA OG AF ÞVÍ TILEFNI VERÐUR EFNT TIL OPNUNARHÁTÍÐAR.
Tekk ehf. sem rekur Tekk Company
í Kringlunni og Holtagörðum tók við
rekstri Habitat eftir að verslunin fór í
þrot fyrr á þessu ári og á Telma Birgisdóttir, verslunarstjóri Habitat, von á því að
verslanirnar muni vega hvor aðra upp.
„Það eru talsvert ólíkar áherslur í Tekk og
Habitat en Tekk er með grófari húsgögn á
meðan Habitat leggur mikla áherslu á smávöru eins og eldhúsvörur, stell og hnífapör ásamt þvi að vera með sterka ljósadeild.“
Þrátt fyrir erfiða tíma er Telma bjartsýn.
„Við breyttum áherslum í Tekk og höfum
náð að lækka vöruverð. Við höfum þó ekki eins

mikið um það að segja í Habitat en leggjum þess í stað
meiri áherslu á smávöruna. Þá höfum við fundið fyrir mikilli eftirspurn eftir Habitat-vörum eftir að búðinni var
lokað og ákváðum að slá til. “
Verslunin Dorma, sem selur svefnherbergisvörur, opnar einnig á annarri
hæð Holtagarða um helgina og er því
hægt að fá allt fyrir heimilið á hæðinni. Á opnunarhátíðinni, sem stendur alla helgina, verður Te og kaffi
með tilboð, Ingó í Veðurguðunum tekur lagið auk þess sem trúður
verður á ferðinni um húsið.
- ve

Smáauglýsingar
Fréttablaðsins
eru einnig á vísir.is

Habitat-unnendur geta nú
tekið gleði sína á ný. MYND/HABITAT

GERÐU GAMLA ELDHÚSIÐ

EINS OG NÝTT

Hjá Birninum færðu nýjar hurðir og skúffustykki í
þeirri viðartegund sem þú velur eða sprautulakkað
í þeim lit sem þig langar í. Síðan er bara spurning
hvernig borðplötu má bjóða þér.
Líttu við hjá okkur og kynntu þér málið.

Ármúla 20 // 108 Reykjavík
S: 562-5000 // F: 562-5045
N: bjorninn@bjorninn.is // www.bjorninn.is

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

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Ný skoðaður Stadion

Renault Megane stadion, árg. 2000,
ekinn aðeins 135þús., sk 10, bsk, góður
bíll, tilboðsverð aðeins 350 þús., allar
uppl. í s: 659-9696.

500-999 þús.

Honda Accord Tourer Sport 2004,
Verð 1.350.000 kr. Bílamarkaðurinn,
Smiðjuvegi 46, 200 Kópavogi. s. 5671800 www.bbv.is Raðnúmer # 211847

TILBOÐ 1.750.000.- FORD FOCUS
TREND SJÁLFSKIPTUR. Árgerð 2007,
ekinn 66 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 2.250.000. Bílabankinn S 5880700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

POLARIS SPORTSMAN 800 EFI. Árgerð
2008, ekinn 1 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 1.590.000. Bílabankinn S 5880700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

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

Viltu skipta, kaupa eða
selja ?

Toyota, Dodge, Ford með stórútsölur í
USA. Útvegum nýja og nýlega bíla frá
öllum helstu framleiðendum á lægra
verði. Eigum heima Toyota Highlander
Hybrid jeppa og Tacoma pallbíll sýningabíla á frábæru verði. islandus.com
- Sími 552 2000.

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

Toyota Corolla 2003. 1,4 vvti 5 Gíra,
ek.164Þ Eðalbíll V.880Þ Uppl í S: 617
6031

1-2 milljónir

Ertu að leita að bíl, þarftu að selja bíl?

TILBOÐ 1.950.000.- FORD FOCUS CMAX SÁLFSKIPTUR. Árgerð 2007, ekinn
65 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
2.590.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is

VW Bora árg. ‘00 ek. 92 þús. 1,6 vél.
sjsk. Comfortline. Mjög góður bíll. V.
720 þús. S. 865 6473.

Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 46, 200
Kópavogi

ÚTSALA 590Þ. STGR.

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

sími 567-1800 www.bbv.is opið
10:00-18:30
Benz ML-230 beinskiptur, 98 árg, ek
215þús, topp stand, 1150 þús, Skúli
8683269

laugardaga 11:00-16:00

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800
TILBOÐ 1.680.000.- CHEVROLET
EQUINOX. Árgerð 2005, ekinn 65 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 2.190.000.
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir
www.bilabankinn.is

NISSAN NAVARA DOUBLE CAB 35“ Árg.
2009, ek. 240 km, DÍSEL, Sjálfskiptur
Verð 6.990þ. Skoðar ýmiss skipti.
Glæsilegur bíll. Rnr.128719. Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við eftir
bílum á staðinn og á söluskrá okkar.
WWW.HOFDABILAR.IS

Bílar óskast
Toyota Corolla XLI, 1995, SSK., ek.
137þ. sk. ‘10, nýleg nagladekk. V. 290þ.
S. 893 2831.

Frábær sparigrís

Ford Ka árg. ‘00 ek. 70þ.km. 3ja d.,
rafmagn í rúðum, sk. ‘10 og 5 g. S.
891 9847.
Stolin bifreið. Fundarlaun. Í ágúst
2008 var bifreiðinni ND-472 stolið í
Hafnarfirði. Fundarlaunum er heitið
til þeirra sem veitt geta upplýsingar
um það hvar bifreiðin er niðurkomin.
Fullum trúnaði heitið. Vinsamlega hafið
samband á eignaleiga@gmail.com

450 þús stgr.’02

Fínn í ferðaþjónustuna

LAND ROVER DEFENDER 110 TDS
STORM COUNTY STW. Árgerð 2000,
ekinn 179 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð
1.680.000. Rnr.112915.Til sýnis og sölu
hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá
fleiri myndir á www.bilalif.is Vegna
mikillar sölu undanfarið óskum við eftir
bílum á staðinn og á söluskrá okkar.
WWW.BÍLALÍF.IS

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

KIA carnival 2002 árg. 7 manna 2,5l v6
ek. 86 þús. ssk. álf. rafm. í rúð. 2 miðstöðvar álf. topplúga mikið endurnýaður sk. ‘10, ekkert lán. s. 847 7663.

M.BENZ E 320 DIESEL. Árgerð 2005,
ekinn 49 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð
4.950.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is

Toyota Hiace árg.’00 ek. 196þ. ssk.,
sumar og vetrard. á felgum nýsk. ‘10. V.
930þ. S. 897 0095.

LAND ROVER DISCOVERY II S.
Árg. 2003, ek. 108þ.km, BENSíN,
Skjálfskiptur. Verð 3.450 þús. 7 manna
bíll. Möguleiki á láni. Rnr. 128496

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is
TOYOTA LAND CRUISER 120 . Árgerð
2006, ekinn 81 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur.
Verð 5.450.000. Bílabankinn S 5880700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

Ódýr bíll óskast 0 til 140 þúsund má
þarfnast lagfæringar eða vera beyglaður.Allt kemur til greina. uppl í síma
8204640.

Til sölu Nissan Almera árg. ‘97 sjsk.,
nýsk. í topplagi. V. 320 þús. S. 893 5517
& 565 8170.

Chevy Venture ‘02 m bilaða heddpakk.
59þ. mi. Verð tilboð, skipti möguleg
845 1262.

Sjálfskiptur

Bílar óskast jeppar fólksbílar sendibílar
ljótir sætir ónytir kaupi bíla sem þarfnast lagfæringa til uppgerðar eða í parta
skoða allt. Verð 20-200 þús. ps. úrvislusjóður borgar bara 15 þús. ég borga að
lámarki 20 þús. 770 6400.
Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu
20- 200 þús. Sími 615 1810.
Óska e. að kaupa gamla bíla til niðurrifs. Nán.uppl. í síma 661-2222.
Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar fyrir
ca 20-100 þús. stgr. sími 896 6744.

Jeppar

VW Vento árg ‘95, sjsk, sk ‘10. Bíll í
góðu lagi. Verð 190 þús. Uppl. í s.
615 0888
Til sölu Renault Kangoo árg. ‘00. Nýsk.
Verð 270þ. S. 659 9294.

Nissan Patrol 3.0 disel 2001 ek. 158þ.
km 38“ ný dekk leður lúga sjálfskiptur
ný skoðaður ásett verð 2890.000 ath.
skipti á ódýrari. Uppl. í síma 895-5577.

BOMBARDIER CAN-AM. Árgerð 2007,
ekinn 2592 km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 1.590.000. Bílabankinn S 5880700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

Til sölu

250-499 þús.

VW PASSAT COMFORT LINE/SEDAN
Árgerð 2001. Ekinn 141 þ.km Verð kr.
890.000

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

!! verð aðeins 260 þús !!

Reno traffic árg. 11/05. 9 manna, ek.
aðeins 68 þ. km. Einn eigandi frá upphafi. Disel, hagkvæmur í rekstri og notaður í einkanotkun. Uppl. 895 5577.

Daewoo Nubira stadion, árg 99, ekinn
aðeins 129þús, ný skoðaður, ný tímareim, góð heilsársdekk, bsk, bóður bíll,
s: 659-9696

Bílar til sölu

Isuzu D-max 2009 ek. 1 þ.km sjálfskiptur disel ath. skipti á ódýrari uppl. í sima
895-5577.

Til sölu Nissan Patrol GR árg. 2002
ekinn 189.nýr mótor í 65 þús. ný
heddpakkn. frá Kistufelli. ARB loftlás að
framan, loftdæla, loftkútur, aukatankur,
toppgrind, spiltengi og grind að framan,
kastarar, sérsm 14“ felguboltar, felgum,
44“ á 16“ felgum, kassi á afturhurð,niðurtekið gólf f. öfturstu sætaröð, koni
stýrisdempari, OEM gormar, breyttur
af SS Gísla. Einn eigandi , smurbók
frá upphafi. S: 898-2811 Verð 3,290
eða Tilboð.
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

Sendibílar

7 manna. Til sölu Opel Sintra árg. ‘99
2,2 E. (fjölnota bíll). Ný upptekið Hedd
og tímareim. Bíll í góðu lagi. V. 390 þús.
S. 898 8835.

!! Tilboðsverð 350 þús

Opel Astra 1,6 árg. 2000, ek. 176 þús.
skoðaður fyrir 2010, 5 dyra, bsk. spoiler,
álfelgur, fínn bíll. Tilboð aðeins 350þús.,
allar uppl. í síma 659-9696.

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

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.

Fagþjónusta - Allt á
einum stað

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum
okkur í lekavandamálum. Einnig
tökum við að okkur múrbrot.
Fljót og góð vinnubrögð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

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

Transit 11/07 m. öllu ekinn 40þ. leyfi
á stöð getur fylgt v.3,2m.+vsk. Uppl.
895 9446.
Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Fjórhjól

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.

Partabílar 770-6400

Er að rífa Swift 05-09 Yaris ‘05 BMW
525 disel ‘02 Honda Civic ‘97 Renult
Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 og Nissan
Primera ‘99, Peugot 306 ‘98. Kaupum
bíla í niðurrif.
YFZ450 nýskráð maí 2009 yfirveðsett, peningur fylgir, skoða skipti á bíl
8683269

Kerrur

Bílapartar ehf S. 587
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl.
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is
Til sölu notuð dísel vél úr Mazda 6.
uppl. í s. 693 9493.

Árgerð 2005, ekinn 81 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Verð 1.750.000

Flisaverk.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.

HONDA
ACCORD COMFORT 2.0i

Gerum upp baðherbergið frá A-Ö
Niðurrif-Förgun-Múrverk-FlísalagnirPípulagnir-Rafmagn-Smíðar kristjan@
flisaverk.is S: 898 4990.

Lekur þakið ?

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598. .

Árgerð 2009, ekinn 10 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð 3.850.000

Húsaviðgerðir

Gröfuþjónusta Auberts.

Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í
s. 659 3598.

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

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

Trjáfellingar!

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

HONDA
ACCORD ELEGANCE 2.0i

HONDA
CR-V ADVANCE
Árgerð 2002, ekinn 112 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð 1.590.000

smidaland.is

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

Bókhald
Bókhald, uppgjör, ársreikningar, launavinnslur. Mjög öflugur bókhalds- og
uppgjörsaðili getur bætt við sig verkefnum. S. 772 55 33 Info@betrabokhald.com

Til sölu 5 tonna sturtuvagn lítið notaður
í góðu standi. Gott verð. S. 893 3087.
Óska eftir góðri jeppakerru. Uppl. í S
773 4449.

Vinnuvélar

Jólaskemmtanir

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

Varahlutir

Förum að koma til byggða, viltu að við
komum við hjá þér? 20% til Hjálparst.
Kirkjunnar. Bókaðu heimsókn á skyrgamur@skyrgamur.is

Hreingerningar
Teppahreinsun

Tek af mér teppahreinsun fyrir húsfélög,
fyrirtæki og einstaklinga. Upplýsingar í
s. 892 9499

Garðyrkja

Býð bókhaldsþjónustu, uppgjör VSK og
launa, ráðgjöf ásamt uppgjöri ársreikninga fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki.
Uppl veittar í síma 896 2245 eða bse@
mi.is Björn.
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Eru skolplagnir bilaðar, endurnýjum
lagnir með nýrri tækni. Ástansskoðun.
Kíktu á nylogn.is & 893 9229

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

Tölvuviðgerðir
- vírushreinsanir Gagnabjörgun

Málarar
Málarar geta bætt við sig verkefnum, uppl. s. 891 9890

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

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

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

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

Búslóðaflutningar
Búslóðaflutningar og allir alm. flutningar. Meðalstór og stór bíll. S. 661 1977
www.toppflutningar.is

CR-V ES
Árgerð 2007, ekinn 25 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð 3.050.000

Tölvur

Húsaviðgerðir

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

HONDA

HONDA
JAZZ LS 1.4i
Árgerð 2005, ekinn 65 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Verð 1.430.000

Nudd
Whole body massage. Tel. 849 5247.

NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.
Sælunudd í boði, mjög góð þjónusta,
opið 11-23 alla daga vikunnar. S:698
4105.

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

PEUGEOT
207 XR 1.4HDi
Árgerð 2007, ekinn 16 þ.km,
dísel, 5 gírar.

Verð 2.390.000

Til sölu

Húsaviðhald
PEUGEOT
307 SW með glerþaki
Árgerð 2004, ekinn 80 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð 1.490.000

Jólaskreytingar, trjáklippingar og fellingar, laufa og lóðahreinsanir, stéttahreinsun, þökulagnir, jarðvegsvinna, smíðar
og margt fleira. Garðar Best ehf s. 698
9334 www.garðarbest.is

Er bílaplanið orðið gamalt og mosagróið?

PEUGEOT
807 ST 2.0i

Tökum að okkur að sýruþvo
og hreinsa hellulögð og steypt
plön. Ótrúlegur árangur.
S. 691 8907
Kaupum og sækjum bilaða bíla. Hafðu
samband í síma 5676700 (varahlutaverslun). Vakabílar.is

www.netpartar.is
Bílapartasala

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

Varahlutir s. 772 6777

Er að rífa Renault Magane ‘97-’02.
Skoda Fabia ‘01, Mazda 626 ‘ 98-’02,
Vélar, gírkassar, sjálfskiptingar, öxlar,
boddyhlutir, dyrastafir, sílsar, ynnri
bretti, air bag, rúður, ljós, felgur, pústkerfi.

VW, Skoda, Audi.
S. 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið,
Suðurhella 10, Hfj.
Þú finnur allar helstu bílapartasölur landsins á www.partasolur.is

Árgerð 2004, ekinn 74 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Verð 1.690.000

Til sölu

Láttu ekki veturinn
koma þér á óvart!
Eru perurnar í lagi?

SUZUKI
GRAND VITARA LTD
Árgerð 2005, ekinn 61 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Verð 1.890.000

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

Opið laugardaga
milli kl. 11:00 og 16:00

Renndu við, þú færð góðar móttökur alla
virka daga frá kl. 8 til 18.
N1 HJÓLBARÐA– OG
SMURÞJÓNUSTA SÍMI 440 1000

Meira í leiðinni

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11
Sími 551 7171 • www.bernhard.is
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Spádómar

Fyrirtæki

Kaupi gull !

Til sölu

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

Auðveld kaup!
Til sölu vegna flutininga
erlendis heildverslun og
netverslun með vinnufatnað,
sokkabuxur og fatamerkingu á
boli. tískufatnað, undirföt og
Gott tækifæri.
Óska eftir skiptum
á dýrum bíll 8-9 M.
Uppl. á
darmen-dk@hotmail.com

Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í
Pósthússtræti 13,
Verið velkomin
Alcoholmælar sem mæla alcohol í
öndunarlofti til sölu. Kr. 3.499. GSM
899 6212.

Nudd

J. B. HEILSULIND
Dekurdagar?

Tunicur ýmsir litir 6.900 kr. Emilía Bláu
húsin Faxafeni www.clamal.is s: 5889925

Hljóðfæri

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

Spálínur Sjáandans

Gott nudd - good massage. S. 849
3484 & 892 9576.

Heilsuvörur

Opið virka daga
Sjáandinn S. 908 2727 kl. 1822 þri.-fim

Þjónusta
Er andlega orkan á þrotum?

Sibba 908 2507 kl. 22-24

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

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

Dúndurtilboð!

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala.
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897
4996 & 699 2502. Opið á laugardögum
frá kl. 9-16.
AEG þvottavél til sölu v. 8þ. S. 845
4072.

Þvottavélar, varahlutir

Til sölu yfirfarnar þvottavélar, 3, 5 og
10 kg. og þurrkarar. Tökum bilaðar
upp í. Einnig mjög ódýrir VARAHLUTIR
í þvottavélar. Opið um helgina. S. 847
5545.
Til sölu Paff Overlock iðnaðarsaumavél
til sölu. Yfirfarin. Uppl. í s. 894 3151

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

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.

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

Ökukennsla

Sjónvarp

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

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

Til bygginga
Krossviður, timbur, mótaborð, kambstál, gips og fl. uppl. í s: 555 7905 og
ulfurinn.is
Þakull til sölu, 16 balar, þ 180 mm, b
460 mm, l 1200 mm á 35 þús. kr. S.
898 8781.

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

Verslun

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

Óskast keypt

Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í Brother, Canon og
Epson send samdægurs heim að
dyrum eða í vinnuna sjá nánar á www.
blekhylki.is.

Saumaverk

TANTRA MASSAGE

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com

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

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

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.

PARTÝBÚÐIN TVÖFALDAST: HEIL
HÆÐ AF HREKKJAVÖKUBÚNINGUM,
VAMPÍRUSKIKKJUR FRÁ KR. 1,490,
ALLIR BARNABÚNINGAR 2,500 KALL .
PARTÝBÚÐIN, FAXAFENI 11

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

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

Þjónustuauglýsingar

WWWTOMSTUNDAHUSIDIS
.ÕKOMIN SENDING
AF LÎMPUM MEÈ
ST¾KKUNARGLERI Å ÒRVALI
4ËMSTUNDAHÒSIÈ .ETHYL 
SÅMI  

3 6ERKLAUSNIR
¶JËFAVARNIRNAR KOMNAR AFTUR
NÒ EINNING MEÈ REYKSKYNJARA
¶Ò VELUR  SÅMANÒMER SEM
ÖJËFAVÎRNIN HRINGIR Å EF BROTIST
ER INN HJ¹ ÖÁR %IGUM ALLA
AUKAHLUTI 6ERÈ 
-ËTORSPORT EHF 3ÅÈUMÒLA 
 2VK 3  

$ÒNDURTILBOÈ 
+ASSAGÅTARAR  ST¾RÈ KR 
PAKKINN MEÈ POKA STRENGJASETT OG
STILLIÚAUTU  ST¾RÈ 
2AFMAGNSGÅTARPAKKAR FR¹ KR 
¶JËÈLAGAGÅTARPAKKAR FR¹ 
(LJËMBORÈ FR¹ KR 
4ROMMUSETT KR  MEÈ ÎLLU
'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA 

3   WWWGITARINNIS

!LHLIÈA GARÈAÖJËNUSTA OG LËÈAFR¹GANGUR
'ERUM FÎST VERÈTILBOÈ
¶ÎKULAGNING (ELLULAGNING *ARÈVEGSSKIPTI
(REINSUN 3L¹TTUR +LIPPING
&REKARI UPPLÕSINGAR HJ¹ 3IGURÈI Å S   OG ¹ HEIMASÅÈU

WWWSAVEIS

FAGAFL

E
H
F

Alhliða trésmíðaþjónusta
Fasteigna – Fyrirtækjaþjónusta
Sími 894 1454 – fagaﬂ@simnet.is

#-4 SAGARBLÎÈ OG
FR¾SITENNUR
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Ýmislegt

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.

Trésmiður

Gisting

Rótgróið verkstæði vantar trésmið, vanann verkstæðisvinnu. S. 660 3533.

Atvinna óskast

100 fm björt og skemmtileg íbúð til
leigu í Listhúsinu Laugardal. V. 110 þús.
S. 840 1616.
HERB.TIL LEIGU MEÐ HÚSG. 8-20FM.
VERÐ FRÁ 35.000 Á MÁN. LEIGUTÍMI
FRÁ EINNI VIKU EÐA LENGUR. SJÁ WWW.
HOTELFLOKI.IS BJARNI S. 660 7799.

Húsnæði óskast
Lítil fjölskylda óskar eftir íbúð í
Rvk101,104,105,107.Max100þús .
Langtímaleiga.Kári 856-9677/551-2113
Óska eftir 2ja herb. Íbúð í 112 / 113
skammtímaleiga í 3 - 4 mán, greitt
fyrirfram Uppl 858 8265
Tilboð á þrí-víddar klippimyndum.
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 5870600, www.tomstundahusid.is

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

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
Ódýr gisting í Reykjavík 40% afsl. af
gistingu vegna framkvæmda. Gildir
til 5. nóv. Reykjavík Bed & Breakfast
Grensásvegi 14 s: 588 0000 www.
rbb.is

Húsnæði til sölu
38fm bústaður á 1h. eignarlandi. Rafm.
komið, selst á MJÖG GÓÐU verði. S.
694 6652.

Fyrir veiðimenn
Rjúpnaveiðimenn
athugið!!!

Viðskiptatækifæri
Til sölu lítill heildsölulager, gæti hentað
samhentu pari eða duglegum einstakling. Uppl. í s. 865 6949.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Ódýr gisting!!!

®GMUNDUR *ËNASSON FYRRVERANDI FORMAÈUR "32" KVADDUR

Tilkynningar

Til sölu bæði nýtt og notað, t.d
föt, húsgögn og fleira. Föt 50
kr - 1200.- Einnig gefins föt.
Húsgögn frá 200-15þ.
Tökum á móti öllum hluti. Opið
virka daga frá 12-18.
S. 520 5500.

6ERÈUR HALDIN Å SAL 3 b6ON %FSTALEITI m
,AUGARDAGINN  /KTËBER 6ISTIN HEFST KL 

Mikil vinna í vetur.
Nánari upplýsingar veitir
Hulda Nanna í síma 899 5678

$ANSHLJËMSVEITIN +,!33¥+ LEIKUR FYRIR
DANSI AÈ VISTINNI LOKINNI

&ÁLAGSVIST OG $ANS

Atvinna Atvinna

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.
Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.
Upphitað á höfuðborgarsvæðinu. Pláss
til 1. maí fyrir hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagna eða annað. Verð 5000kr. á m2.
Uppl. í s. 862 4685 / 893 9777.

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

Til leigu ca 200 fm raðhús í Bryggjuhverfi
110 R. 175 þús. Uppl. s. 896-8030

Er með upphitað geymsluhúsnæði fyrir
Fellihýsi - tjaldvagna - hjólhýsi - pallhýsi. S. 867 1282.

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

Starfsmaður óskast á þjónustuborð í 100% stöðu.
Allar nánanir upplýsingar gefur Njáll í síma
820-8004 eða á staðnum.
Rúmfatalagerinn Smáratorgi.

Aukavinna- Uppgrip

Getum bætt við okkur fólki í símasölu.
Frá kl. 17:30-21:30 virka daga. Góðir
tekjumöguleikar. Uppl. í S. 868 4551.

STÖRF.IS

Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnuauglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.

Hreyfing Heilsulind. Vantar þér vinnu
með skóla? Hefur þú söluhæfileika?
Góða framkomu og gott vald á íslenskri
tungu? Árangurstengd laun og frítt í ræktina. Sendu póst á hreyfing@hreyfing.is

Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa
í bakaríi.Vinnutími frá 07-13/13-18.30.
Helena simi: 699-5423
Við viljum ráða hörkuduglegan og glaðan starfskraft í ræstingarteymið okkar í
Háskólanum í Reykjavík, Ofanleiti. Um
er að ræða dagvinnu milli kl. 07.0014.00. Vinsamlegast hafið samband við
Herdísi Guðjónsdóttur í síma 820 6219
eða á netfang disag@ru.is. Við hlökkum
til að heyra frá ykkur!
Lítill veitingastaður í miðborginni
óskar eftir árrisulum og röskum starfsmanni. Vinna ýmist í sal eða eldhúsi.
Vaktavinna. Opnunartími 7.15-15.00
Uppl. graikotturinn97@gmail.com

(%),35'3,!. p H¹PËLITÅSKUR GAMANLEIKUR
Fasteignir

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði.
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin
rúm. S. 892 5309.
3-4 herb. íbúð í Fossvogi til leigu frá
1.nóv. - langtímaleiga. Sendist á amb@
syning.is
Gott skrifstofuherbergi til leigu í
Skipholti, uppl. í s. 575 8600.
Herb. í Miðb. Rvk. húsg. fylgja. Leiga
35þ. með hússj. S. 895 0482.

Leiguliðar ehf Fossaleyni
16

Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúðir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík,
Selfoss,
Þorlákshöfn,
Akranes,
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.
30fm stúdíó íbúð til leigu í 105 Verð
60þús á mán. Laus 1. Nóv. S 898 1900

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

%IGNATORG KYNNIR -IKIÈ ENDURNÕJUÈ OG VEL SKIPULÎGÈ 
FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ ÖRIÈJU H¾È Å GËÈU FJÎLBÕLI Å RB¾NUM
 2EYKJAVÅK .¹NARI LÕSING +OMIÈ ER INN Å FORSTOFUHOL MEÈ
PARKETI ¹ GËLÙ OG FORSTOFUSK¹PUM %NDURNÕJAÈ ELDHÒS MEÈ
N¹TTURÒRU ÚÅSUM ¹ GËLÙ FALLEGRI HVÅTRI INNRÁTTINGU BORÈKRËK OG
GLUGGA 3VEFNHERBERGISGANGUR MEÈ PARKETI ¹ GËLÙ %NDURNÕJAÈ
BAÈHERBERGI MEÈ ÚÅSUM ¹ GËLÙ ÚÅSUM ¹ VEGGJUM BAÈKARI IN
NRÁTTINGU GLUGGA OG TENGI FYRIR ÖVOTTAVÁL (ERBERGI MEÈ NÕLEGU
PLASTPARKETI ¹ GËLÙ (JËNAHERBERGI MEÈ NÕLEGU
PLASTPARKETI ¹ GËLÙ OG ELDRI SK¹PUM 3TOFA MEÈ PARKETI ¹
GËLÙ GLUGGUM TIL VESTURS OG HURÈ ÒT ¹ VESTURSVALIR ¥ KJALLARA ER
SÁRGEYMSLA OG SAMEIGINLEGT ÖVOTTAHÒS
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR "JÎRGVIN 'UÈJËNSSON LÎGGILTUR
FASTEIGNASALI Å SÅMA   EÈA BJORGVIN EIGNATORGIS

Einstaklingsíbúðir/ herbergi til leigu í
hverfi 101. Uppl. í s. 694 6396 og 661
1247 á milli kl. 17-21 alla virka daga.
2ja herb. 80fm nýleg íbúð í Hraunbæ til
leigu. 1.hæð, sérinngangur. Sérhönnuð
fyrir hjólastól. Leiga kr.115.000.S: 898
3420.

Skemmtanir

5PPLÕSINGAR Å SÅMA 'UÈNI  
OG (ILMAR  

Geymslupláss

WINSOR HILLS ORLANDO

3TJËRNIN

Vant þjónustufólk

www.leiguherbergi.is

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

3JÒKRALIÈAR FJÎLMENNIÈ

Við leitum að rösku fólki til að
vinna við þjónustu í glæsilegu
veitinga- og ráðstefnuhúsi í
Grafarholti á föstudags- og
laugardagskvöldum frá kl.
18.30 til kl. 24 eða 2.30.
Íslenskukunnátta skilyrði.

Húsnæði í boði

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

%RINDI
o 'UÈMUNDUR +JERÒLF 6INNUEFTIRLITINU
&ÁLAGSLEGUR OG ANDLEGUR STUÈNINGUR ¹ VINNUSTAÈ
o *ËHANN )NGI 'UNNARSSON S¹LFR¾ÈINGUR
(VATNING ¹ ËVISSUTÅMUM

Einkamál

Ódýr og góð gisting í Víðigerði,
Víðidal.
Upplýsingar og pantanir
í s. 451 2592.

1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

3JÒKRALIÈAR
!LMENNUR FÁLAGSFUNDUR VERÈUR HALDINN FÎSTUDAGINN 
OKTËBER KL  Å "32" HÒSINU AÈ 'RETTISGÎTU 

Nytjamarkaður til styrktar ABC barnahjálp og
kærleikans, Skútuvogi
11a

Atvinnuhúsnæði
Skrifstofa til leigu í Listhúsinu Laugardal.
100 fm. Björt og skemmtileg. V. 130
þús. S. 840 1616.

Fundir / Mannfagnaður

3ËLEYJARGAT A  \  2E YK J A VÅ K \ &A X   \ W W WE I G NA T ORG I S

(EILSUG¾SLAN ER GAMANLEIKUR OG ÎLL HLUTVERK Å HÎNDUM TVEGGJA
LEIKARA ÖEIRRA %LFARS ,OGA (ANNESSONAR OG -ARGRÁTAR 3VERRISDËT
TUR 3ÕNINGAR ER EIN KLUKKUSTUND (EILSUG¾SLAN ER H¹PËLITÅSKT
LEIKRIT OG UMFJÎLLUNAREFNIÈ BRENNANDI ¹ ÅSLENZKU ÖJËÈFÁLAGI EKKI
SÅZT NÒN Å SKUGGA NIÈURSKURÈAR
(EILSUG¾SLAN ER FYRIR ALLA
3ÕNT Å #ATALÅNU ,AUGARDAGINN  /KT +L 
-IÈASALA HAÙN Å #ATALÅNU (AMRABORG  3  
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Blásið til sóknar
gamalt þegar það var yfirheyrt. Þetta er í samræmi
við þróun sem gætt hefur
undanfarin ár, þar sem
framburður barns, meints
þolanda brots, hefur fengið aukið vægi. Byggist það
á auknum rannsóknum og
meiri þekkingu á afleiðingum brota af þessu tagi auk
bættra og þróaðra aðferða
við skýrslutökur af börn-

UMRÆÐAN
Svala Ólafsdóttir skrifar um kynferðisbrotadóma

Í

dómi Hæstaréttar
Íslands frá 22. október
sl. (mál nr. 259/2009) er
SVALA
faðir dæmdur í 5 ára fang- ÓLAFSDÓTTIR
elsi fyrir að misnota kynferðislega kornunga dóttur sína.
um.
Sannað þykir að hann hafi haft við
Þá er dómurinn í þriðja lagi í
hana kynferðismök önnur en samsamræmi við þá þungu dóma sem
ræði frá því í september 2007 til
nefndir voru að framan, að því leyti
nóvember 2008. Stúlkan er fædd í
að Hæstiréttur virðist líta það jafn
maí 2005 og var því aðeins 2-3 ára
alvarlegum augum að brotamenn
meðan á brotunum stóð.
misnoti börn af eigin holdi og blóði
Dómur þessi er markverður
eða börn sem þeir eru ekki líffræðiaf þremur ástæðum einkanlega.
lega skyldir en hafa tekið að sér að
Í fyrsta lagi þyngir Hæstiréttur
annast og ganga í föðurstað. Þannig
refsiákvörðun héraðsdóms veruer það sett í öndvegi að börn, hvort
lega, þ.e. úr 2 ára fangelsi í 5 ár,
sem þau eru líffræðilega skyld
með þeim orðum að faðirinn hafi
brotamanni eða hann gengur þeim
framið brot gegn „barnungri dóttí föðurstað, njóta jafn ríkrar verndur [sinni], sem hann einn hafði forar. Leiðarljósið er velferð barnanna
sjá með, og stóðu [brotin] í rúmt ár.
og það skjól og öryggi sem heimilið
Þau [hafi verið] ítrekuð, alvarleg og
á að veita þeim, óháð því hvort þau
búa með kynföður sínum eða ekki.
til þess fallin að hafa mikil og varanleg áhrif á telpuna.“
Erfitt er að segja nákvæmlega til
Dómurinn er að þessu leyti í samum ástæður fyrrgreindrar þróunræmi við þróun sem gætt hefur undar. Hinu verður ekki litið framhjá
anfarin ár og þó einkum á þessu ári,
að hún er í samræmi við breytingar
sbr. dóma Hæstaréttar sem voru
sem gerðar voru á ákvæðum hegnkveðnir upp annars vegar 22. janúar
ingarlaga um kynferðisbrot vorið
2007, þar sem m.a. var afnuminn
(mál nr. 527/2008) og hins vegar 28.
með öllu fyrningarfrestur sakar
maí (mál nr. 58/2009), vegna grófra
kynferðisbrota gegn börnum. Sakvegna tiltekinna grófra kynferðisborningar (stjúpfeður) voru dæmdir
brota gegn börnum, aukinn skilning
í 6 og 8 ára fangelsi. Þetta eru allra
á eðli og afleiðingum þessara brota
þyngstu dómar sem kveðnir hafa
og gagnrýna umræðu um dómstóla
verið upp í Hæstarétti í málum af
fyrir meðferð þeirra á málum og
þessu tagi.
refsiákvarðanir. Hæstiréttur hefur
Í öðru lagi vekur athygli í hinum
með þessum dómum svarað kallinu
nýja dómi frá 22. október að framsem í þessari umræðu fólst. Hæstiburður barnsins, tjáning og hegðun,
réttur lítur þessi brot afar alvarlegá grundvelli yfirheyrslu og rannum augum og telur þau eiga að sæta
sóknar sérfræðinga, fær þungt
þungum refsingum.
vægi sem sönnunargagn í málinu,
Höfundur er sérfræðingur við
lagadeild Háskólans í Reykjavík.
þótt barnið hafi aðeins verið 3 ára

Athugið! Lokum kl. 17
föstudaginn 30. okt.

Frískir snjókarlar
Settið inniheldur
allt efni í 8 stk.
Hæð 7 sm.
Verð 3.690 kr.

Full búð af föndurvörum fyrir jólin...

Snjókarlar með hatt Settið
inniheldur allt efni í 2 stk.
Hæð 26 sm. Verð 2.630 kr.

Jarðarberjarsveinar Settið
inniheldur allt efni í 6 stk.
Hæð 15 sm. Verð 3.460 kr.

Hvað gengur skólastjórnendum til?
Óháð því hvaða ástæður liggja þar að baki
er verið að brjóta á mannréttindum foreldra.
Það er ekkert sem réttlætir trúboð. Ekki einu
sinni röksemdin að vel flestir Íslendingar séu
skráðir í kristna söfnuði. Ekki er heldur nóg
að vitna til kristilegs uppbyggingarstarfs sem
ænahald, sálmasöngur, dreifing trúarrita,
auðveldlega er hægt að lesa úr efni aðalnámssamþætting skólakóra við kirkjustarf,
skrár. Mannréttindi eru óháð því hver er í
heimsóknir presta, samskráning í skólagæslu
meirihluta eða minnihluta og það fer enginn í
og trúarlegt starf, kirkjuferðir, setning skóla í
grafgötur með það að börn eiga rétt á menntkirkjum og skólum lokað til að sinna fermingBJARNI JÓNSSON
un án þess að verða fyrir trúboði eða iðkun
arstarfi.
trúar í skólum.
Ef einhver heldur að verið sé að lýsa skólastarfi
En hvað með þá foreldra sem vilja trúarlegt uppeldi
og trúboði undir íslömsku trúræði þá er það rangt.
barna sinna? Á ekki skólinn að sjá fyrir því? Svarið
Þetta eru atriði úr kvörtunum foreldra við fulltrúa
er nei. Hvorki leik- né grunnskólar hafa það hlutverk.
Siðmenntar yfir skólastarfi á Íslandi á 21. öldinni.
Kirkjudeildir eru með öflugt barnastarf í eigin húsÁ hverju hausti hafa foreldrar samband við Siðnæði með sínu fólki. Þangað geta foreldrar sótt með
mennt og kvarta undan því að skólar sem reknir eru
börn sín ef þau telja þess þurfa.
fyrir almannafé virði ekki lífsskoðanir þeirra. Þegar
Veraldlegir skólar eru fyrir börn foreldra sem hafa
aðventa gengur síðan í garð hefst næsta holskefla
mismunandi lífsskoðanir. Þær geta verið kristnar,
hringinga óánægðra foreldra. Mörgum skólastjórníslamskar eða veraldlegar. Foreldar eiga að geta gengendum virðist um megn að virða þau mannréttindi
ið að því vísu, og treyst skólum fyrir, að ekki sé stundforeldra að ala börn sín í þeirri lífsskoðun sem þeir
að trúboð í skólunum. Þeir eiga ekki að þurfa að líða
kjósa sjálfir. Þetta á sér stað þrátt fyrir að dómur
hugarvíl vegna ágreinings við skólastjórnendur um
Mannréttindadómstóls Evrópu í Strassborg árið
uppeldi barna sinna. Foreldrar eiga ekki að þurfa að
2007, í máli nokkurra norskra foreldra gegn norskum
upplýsa skólastjórnendur um lífsskoðun sína, eins og
menntayfirvöldum, kvæði skýrt á um að brotið hefði
nú gerist oft, þegar þeir bera fram kvartanir vegna
verið gegn eftirfarandi ákvæði úr Mannréttindasáttþess að skólinn er að vinna gegn lífsskoðunum þeirra.
mála Evrópu með ofangreindu háttalagi:
Opinberir skólar eiga að vera frísvæði sem tekur
„Réttur til menntunar (Samningsviðauki 1, gr.2)
tillit til allra lífsskoðana, gerir ekki greinarmun þar á
Engum manni skal synjað um rétt til menntunar.
og ívilnar engri umfram aðrar. Siðmennt hefur farið
Hið opinbera skal í öllum ráðstöfunum sínum, er miða
kurteislega fram á það í mörg ár að breyting verði
að menntun og fræðslu, virða rétt foreldra til þess að
á, en fáir skólar hafa breytt starfi sínu til batnaðar
tryggja það að slík menntun og fræðsla sé í samræmi
í þessum efnum. Skólastjórnendur virðast því þurfa
við trúar- og lífsskoðanir þeirra.“
skýr tilmæli frá menntayfirvöldum um að ekki sé
Hvað gengur skólastjórnendum til? Ég hef þá bjargheimilt að stunda trúboð. Ég skora því á skólastjórnföstu skoðun að þeir séu heiðvirt fólk og vilji vel.
endur og menntayfirvöld, hvort sem er í sveitarféHugsanlega telja sumir þeirra að með því að heimila
lögum eða í ráðuneyti, að taka í eitt skipti fyrir öll á
t.d. presti að messa yfir börnum sé einfaldlega verið
þessu máli og stöðva trúboð í skólum. Opinberir skólað gera þeim gott. Hugsanlega telja einhverjir þeirra
ar eru fyrir alla.
að verið sé að uppfylla skyldur aðalnámsskrár leik- og
grunnskóla. Mögulega telur einhver þeirra að það sé í
lagi að stunda trúboð í skólum.
Höfundur er varaformaður Siðmenntar.

UMRÆÐAN
Bjarni Jónsson skrifar um trúarstarf í
skólum

B

Bæjarfulltrúar í sandkassaleik
Álftanesi hafa verið í undanfarin ár er hreint út sagt
ótrúlegur. Þar er erfitt að
trúa að þarna fari fullorðið
fólk. Illdeilur, baktal, lygar,
ótryggð, barnaskapur, klíkuskapur og fleira er það sem
g hef ekki búið lengi á
kemur upp í hugann. Flest
Álftanesi en þó nógu
af því fólki sem er og hefur
lengi til að hafa tekið eftir
verið við stjórnvölinn virðEINAR KARL
sandkassaleiknum sem
ist áhugalítið um það sem
BIRGISSON
bæjarfullrúar hafa verið í
kemur bæjarbúum til góða
undanfarin ár. Ég hef séð
en mun áhugasamara um
börn í leikskóla vera að leika sér í
það sem hentar því sjálfu.
sandkassa og þeim ferst það öllum
Eftir situr að við erum eitt skuldvel úr hendi, einstaka ágreiningugasta sveitarfélag á Íslandi. En
ur en hann er yfirleitt leystur með
menn eru ekki að hugsa mikið um
knúsi eða hlátri. En sandkassaleikþað eða reyna að finna leið út úr því.
urinn sem nokkrir bæjarfulltrúar á
Nei, tryggjum okkur völd, ráðum

UMRÆÐAN
Einar Karl Birgisson
skrifar um bæjarmál á
Álftanesi

É

öllu og gerum svo ekki neitt. Þetta
verður ekki liðið. Það þarf að fá fólk
til starfa sem er tilbúið að vinna
fyrir fólkið sem hér býr og vill búa
hér áfram, ekki fyrir þá sem hafa
verið með völdin og vilja halda í þau
áfram.
Sem betur fer er stutt í kosningar en því miður þarf þetta fólk
að stjórna bænum þangað til. En í
vor er kominn tími til að hér verði
hreinsað til. Fæstir núverandi bæjarfulltrúa ættu svo mikið sem að
íhuga að bjóða sig fram aftur. Takið
skófluna ykkar og rótið upp mold í
ykkar eigin garði. Látið garðinn sem
Álftnesingar eiga vera.
Höfundur er íbúi á Álftanesi.

Sjóðheit

eftir drottningu dirfskunnar

Klemmuenglar Settið
inniheldur allt efni í 8 stk.
Hæð 8,5 sm. Verð 2.940 kr.

Smáratorgi 1, Kópavogi + Sími: 515 5100 + sala@a4.is + www.a4.is
Glerárgötu 34, Akureyri + Sími: 515 5160 + akureyri@a4.is + www.a4.is
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST: 29. OKTÓBER 1929

1449 Enska setuliðið í Rúðu-

Verðhrun á Wall Street

EINAR ÖRN BENEDIKTSSON
FÆDDIST Á ÞESSUM DEGI ÁRIÐ
1962.

Upptök heimskreppunnar miklu í viðskiptum og efnahagslífi eru
oftast talin miðast við
þriðjudaginn 29. október árið 1929, þegar
verðbréf á Wall Street
féllu niður úr öllu valdi.
Sá dagur er gjarnan
nefndur Svarti þriðjudagurinn.
Margar þjóðir brugðust við með því að
leggja á innflutningstolla til að vernda eigið atvinnulíf og auk þess var
algengt að tekin væri upp jafnvirðisverslun milli
landa. Það þýddi að ekki var leyft að flytja inn
vörur nema jafnmikið væri keypt á móti af framleiðsluvörum heimamanna. Þróuð lönd sem og

„Málið er ekki hvað
maður getur, heldur hvað
maður gerir.“
Einar Örn Benediktsson
hefur meðal annars sungið
með hljómsveitunum Purrki
Pillnikk, Kukl, Sykurmolunum og Ghostigital.

timamot@frettabladid.is

þróunarlönd liðu vegna
kreppunnar. Alþjóðaviðskipti minnkuðu, tekjur einstaklinga drógust
saman og þar með
skatttekjur og hagnaður. Sér í lagi átti það við
um borgir og svæði þar
sem þungaiðnaður var
aðalatvinnugreinin.
Árið eftir að kreppan skall á í Bandaríkjunum varð hennar vart
í íslensku efnahagslífi. Þá varð mikið verðfall á íslenskum útflutningsvörum og innflutningstollar erlendis ollu auk
þess margháttuðum vandræðum. Atvinnuleysi
jókst mikið og urðu mörg hundruð Reykvíkingar
atvinnulausir.

1665

1919

1922

1925

borg gefst upp fyrir her
Karls VII. Frakkakonungs í
hundrað ára stríðinu.
Portúgalar sigra Kongóveldið í orrustunni við
Mbwila og drepa konunginn Anton 1. af Kongó.
Alþýðublaðið kemur út í
fyrsta sinn. Fyrsti ritstjóri
þess er Ólafur Friðriksson.
Rekstur elliheimilis hafinn
í húsinu Grund við Kaplaskjólsveg. Átta árum síðar
er nýtt hús tekið í notkun
fyrir starfsemina og hlýtur það nafnið Elliheimilið
Grund.
Einnar krónu og tveggja
krónu peningar settir í
umferð í fyrsta sinn, en
áður hafði verið slegin 10
aura og 25 aura mynt.

AFMÆLI
ÞORSTEINN
PÁLSSON

GUÐMUNDUR GUNNARSSON

fyrrverandi
forsætisráðherra
og ritstjóri
Fréttablaðsins er 62
ára í dag.

formaður
Rafiðnaðarsambandsins er 64
ára í dag.

Dönsuðu í Rússlandi
Sigurður Már Atlason og
Sara Rós Jakobsdóttir frá
Dansíþróttafélagi Hafnarfjarðar, sem bæði eru
sautján ára gömul, lentu
í fjórtánda sæti á heimsmeistaramóti í tíu samkvæmisdönsum í Moskvu
síðastliðinn laugardag.
Fjörutíu pör voru skráð
til keppni.
Þá keppti parið í Russia
Open Amateur Latin-mótinu á sunnudag og komst í
150 para úrslit.
Sigurður og Sara voru
valin Danspar ársins
2009 af Dansíþróttasambandi Íslands. Þau hafa
dansað saman síðan þau
voru sjö ára gömul.

GOTT SAMSTARF Sigurður og

Sara voru valin danspar ársins
2009.

VONARSTRÆTI Þrjár bækur koma út hjá Ókeibæ fyrir jólin. Að sögn Ólafíu og Hugleiks fylgja fleiri útgáfur í kjölfarið eftir áramótin.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÚTGÁFUFYRIRTÆKIÐ ÓKEIBÆ: VILL AUKA VEG ÍSLENSKRA TEIKNIMYNDASAGNA

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi,

Flosi Ólafsson
leikari,

sem lést á Landspítalanum laugardaginn 24. október,
verður jarðsunginn frá Reykholtskirkju laugardaginn
31. október kl. 14.00.
Lilja Margeirsdóttir
Anna Flosadóttir
Bjarni Hjartarson
Ólafur Flosason
Elísabet Halldórsdóttir
afa- og langafabörn.

Heittelskaður eiginmaður minn, faðir
okkar, sonur, bróðir, tengdasonur og
mágur,

Þormóður Geirsson
framkvæmdastjóri og lyfjafræðingur
Eggertsgötu 8, 101 Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi þann
27. október sl. Jarðarförin auglýst síðar.
Erla Björk Jónsdóttir
Auður Rós Þormóðsdóttir
Freydís Lilja Þormóðsdóttir
Geir Friðgeirsson
Kolbrún Þormóðsdóttir
Steinunn Geirsdóttir
Björn Kr. Broddason
Nanna Geirsdóttir
Martin Trier Risom
Auður Geirsdóttir
Jón Guðlaugsson
M. Auður Gísladóttir
Sif Jónsdóttir og Andrea Jónína Jónsdóttir

Erum lítil í stórum heimi
„Hugleikur kom með hugmyndina að nafninu á fyrirtækinu. Hann gaf eitt
sinn út bók sem heitir Ókeibæ, og okkur fannst sniðugt
að geta svarað „Ókeibæ!“ í
símann þegar viðskiptavinir hringdu. Bókaarmur fyrirtækisins hlaut svo nafnið Ókeibæ Kur, sem okkur
þykir líka afskaplega fyndið,“ segir Ólafía Erla Svansdóttir, sem nýverið stofnaði útgáfufyrirtækið Ókeibæ ásamt Þórarni Hugleiki
Dagssyni teiknimyndasöguhöfundi.
Að sögn Ólafíu spratt hugmyndin að stofnun fyrirtækisins út frá óbilandi trú
eigendanna tveggja á bókinni sem fyrirbæri. „Við

erum lítil í stórum heimi,
en sala og lestur á bókum
hefur aukist að undanförnu
og því fannst okkur tilvalið að skella okkur í slaginn.
Við viljum gefa út bækur
sem við myndum sjálf vilja
lesa og styðja við þá sem við
höfum trú á.“
Þrjár bækur koma út
fyrir jólin á vegum útgáfunnar. Fyrst í röðinni er
bók um myndlistarmanninn Davíð Örn Halldórsson,
sem kemur út í næstu viku
í tengslum við sýningu Davíðs í Hafnarborg. „Okkur
þótti heldur lítið um útkomu
bóka um íslenska listamenn.
Davíð Örn hefur verið að
gera góða hluti og er að
verða mjög stór í bransan-

um, þótt ekki sé hann hár
í loftinu,“ segir Ólafía og
hlær.
Í kjölfarið fylgja tvær
teiknimyndasögubækur í
léttum dúr eftir Hugleik
sjálfan og Lóu Hlín Hjálmtýsdóttur, söngkonu hljómsveitarinnar FM Belfast. Bók
Hugleiks heitir Íslensk dægurlög og í henni myndskreytir Hugleikur valin textabrot
úr vinsælum dægurflugum.
Alhæft um þjóðir er titillinn á bók Lóu, þar sem teknar eru fyrir staðalímyndir
í hugum fólks. „Hugleiki
hefur lengi þótt leiðinlegt
að vera einn af fáum sem fá
gefnar út teiknimyndasögur hér á landi. Á bókamessum um víða veröld vill hann

geta kynnt fullt af íslenskum teiknimyndasögum. Við
ætlum að gera okkar besta
til þess að svo geti orðið,“
segir Ólafía.
Skrifstofa Ókeibæ er á
2. hæð Vonarstrætis 4, á
móti Iðnó. Í sama húsi hafa
fleiri útgáfur aðsetur, til að
mynda Borgin, Kimi Records og Skakkapopp. Ólafur
Jónsson, eiginmaður Ólafíu,
sér um hönnun og uppsetningu á útgáfum fyrirtækisins. „Það ríkir sannkölluð fjölskyldustemning hjá
okkur. Oftast erum við öll á
skrifstofunni með Anniku,
litlu dóttur okkar, og hún er
mjög sátt við þá tilhögun,“
segir Ólafía.
kjartan@frettabladid.is

Selja bangsa til styrktar leitarstöð
Friendtex stendur fyrir landssölu á
böngsum frá fimmtudegi til sunnudags til styrktar leitarstarfi Krabbameinsfélags Íslands. Þetta er sjöunda árið í röð sem Friendtex tekur
þátt í baráttunni gegn krabbameini.
Fyrirtækið sér um sölu á tískufatnaði í heimakynningum
og er stærsta fyrirtæki sinnar tegundar á Norðurlöndum. Á vörulista þess er
einnig sérstakur bolur
sem seldur er til styrktar
Krabbameinsfélaginu.
Hjá fyrirtækinu starfa
28 sjálfstæðir sölufull-

trúar víðs vegar um land, allt frá
Reykjavík til Vopnafjarðar. Þeir
munu annast söluna ásamt öðrum

velunnurum Krabbameinsfélagsins.
Allur ágóði af sölu bangsanna rennur óskiptur til Krabbameinsfélagsins. Bangsinn er tilvalin gjöf handa
yngri kynslóðinni og kostar einungis
1.000 krónur.
Hægt er að panta bangsa
með því að senda tölvupóst á
sala@friendtex.is eða hringja
í síma 568-2870. Bangsarnir verða einnig til sölu í húsnæði Krabbameinsfélagsins
að Skógarhlíð og í Friendtex,
Faxafeni 10, á laugardaginn
milli klukkan 11 og 16.
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Afmæli í IKEA
Billy-bókaskápurinn og Klippan-sófinn frá IKEA fagna
þrítugsafmælum sínum næstkomandi laugardag.
Billy og Klippan eru Íslendingum að góðu kunnir en
drög að Billy litu fyrst dagsins ljós á munnþurrku hönnuðarins Gills Lundgren, fjórða starfsmanns IKEA, í október 1979. Síðan þá hefur 41 milljón Billy-bókaskapa verið
seld um allan heim. Saga Klippan hófst undir lok áttunda
áratugarins með brotnum sófa en starfsmaður í vöruþróun IKEA var orðinn þreyttur á dýra sófanum sínum sem
brotnaði við minnsta hnjask. Hann ákvað því að búa til
sófa sem væri bæði barnvænn og flottur.
Reynt er að halda verði bæði sófans og bókaskápsins
í lágmarki en í september síðastliðnum birti Bloomberg
fréttaveitan nýja BILLY-vísitölu sem sýnir verðið á Billy
í fjölmörgum löndum. Íslendingar standa þar vel að vígi
og eru talsvert fyrir neðan meðaltalið.
IKEA klæðir Billy og Klippan í afmælisfötin með því
að framleiða afmælisútgáfur í takmörkuðu upplagi sem
verða til sölu á meðan birgðir endast. Um er að ræða upprunalegt áklæði á Klippan-sófann sem Sven Fristedt hann-

aði og Billy-bókaskápa með tveimur
nýjum mynstrum, ásamt bókastoðum og
hurðum. Klukkan 13 á laugardag verður haldin afmælisveisla í IKEA og þrjátíu
metra löng kaka og kakó á boðstólnum. Á
www.ikea.is er að finna ýmis skemmtilegheit í tilefni afmælisins, eins og Klippan-persónuleikapróf og uppskrift að samloku Billys.

Elsku móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Þorbjörg Ingadóttir
Eyrargötu 8, Ísafirði,

sem lést sunnudaginn 25. október, verður jarðsungin
frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 31. október kl. 14.00.

AFMÆLISÚTGÁFA Tvær

Heimild: www.245.is

Lína Björk Sigmundsdóttir

afmælisútgáfur
hafa verið
gerðar af Billybókaskápnum.

UPPRUNALEGT ÁKLÆÐI Í tilefni

afmælisins fæst Klippan-sófinn
með upprunalegu áklæði.

Undir grænni torfu við Hvalsneskirkju
Nýtt og myndarlegt þjónustuhús hefur verið tekið í notkun við Hvalsneskirkju sem stendur nærri Sandgerði og tilheyrir Keflavíkurprestakalli. Það hýsir kaffistofu, salerni,
herbergi sem tilheyrir kirkjunni og rúmgóða geymslu fyrir
búnað og tæki sem notuð eru við hirðingu kirkjugarðsins
og grafartöku.
Húsið, sem er timburhús, um 52 fermetrar að stærð, er
með torfþaki og umhverfis það eru hlaðnir garðar með grasmönum. Það leysir af hólmi lítinn skúr sem var í kirkjugarðinum sem hvorki uppfyllti kröfur um aðstöðu kirkjugesta né starfsmanna.
Aðalverktaki við byggingu nýja hússins og frágang lóðar
var Hagtré ehf. í Sandgerði.
Kirkjan á Hvalsnesi var vígð 1887. Hún er hlaðin úr
höggnu grágrýti úr Miðnesheiði og allur stórviður var fenginn af fjörum í nágrenninu.

Inga María Guðmundsdóttir
Bjarni Guðmundsson
Bára Bjarnadóttir
Stefán Octavían Bjarnason

Ástkær faðir okkar, afi og tengdafaðir,

Jón Ragnar Björnsson
lést á Landspítalanum 20. október 2009. Útför hefur
farið fram. Sérstakar þakkir fá Heimahjúkrun Karitas
og starfsfólk dagdeildar Líknardeildarinnar í Kópavogi.
Unnur Ragnarsdóttir
Ingveldur K. Ragnarsdóttir
tengdabörn og afabörn.

FORMAÐUR SÓKNARNEFNDAR Reynir Sveinsson.

MYND/SMÁRI/245.IS

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

Óli Júlíus Björnsson
frá Siglufirði,

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma, langamma og langalangamma,

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
vinarhug við andlát

lést á heimili sínu Urðarbraut 2 Blönduósi mánudagskvöldið 26. október. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Hlíf Gestsdóttir

Kristins I. Karlssonar
(Didda).

Sigríður G. Pálsdóttir
Sverrir S. Ólason
Birna Óladóttir
Helga Óladóttir
Júlía Óladóttir
afa- og langafabörn.

áður til heimilis að Ljósheimum 20,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ sunnudaginn
18. október, verður jarðsungin frá Langholtskirkju
mánudaginn 2. nóvember kl. 13.00.
Gunnar Sigurgeirsson
Vilhjálmur Sigurgeirsson

Anna Guðmundsdóttir
Sigrún Guðmundsdóttir
Svala Ingimundardóttir
og ömmubörn.

Útför fór fram í kyrrþey að hans ósk.
Catherine Eyjólfsson
Una Ó. Kristinsdóttir
Hansína Guðný Stefánsdóttir
Alexandra Andradóttir
Aníta Andradóttir
Sara Líf Andradóttir

Björg V. Zophoníasdóttir
Arnar E. Ólafsson
Óskar B. Elefsen
Reynir Karlsson

Andri Þ. Óskarsson

Móðir okkar, stjúpmóðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Friðbjörg Friðbjörnsdóttir
Víðilundi 16a, Akureyri,

Ástkær móðir okkar og amma,

Jóhanna Herdís
Sveinbjörnsdóttir
frá Vestmannaeyjum, Borgarholtsbraut 20,
Kópavogi,

lést á Landspítalanum, Landakoti, að morgni sunnudagsins 25. október. Útförin verður auglýst síðar.
Ríkharður H. Friðriksson
Jóhanna Vigdís Ríkharðsdóttir
Kristín Helga Ríkharðsdóttir.

Ástkær eiginmaður minn,

Rögnvaldur Þorsteinsson
Dalbraut 59, Akranesi,

verður jarðsunginn frá Akraneskirkju föstudaginn
30. október kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á Krabbameinsfélag Akraness (Model).

Inga Davíðsdóttir
Galtalind 3, Kópavogi,

andaðist á Landspítalanum mánudaginn 26. október.
Jóhann Bjarnason
Jenný Haraldsdóttir
Jenný Haraldsdóttir
Bjarni Helgason
Valborg Davíðsdóttir
Kristrún Davíðsdóttir
Jenný Davíðsdóttir
Hildur Davíðsdóttir
Elsa María Davíðsdóttir
og fjölskyldur.

Helga Rún Jóhannsdóttir
Helga Sigurðardóttir
Ragnar Breiðfjörð Ragnarsson
Ásgeir Eiríksson
Ólafur Einarsson
Hreinn Hafliðason
Þórhallur Matthíasson

Friðbjörn Berg
Þorsteinn Berg
Heiðrún Sverrisdóttir
Jón E. Berg
Bryndís Baldursdóttir
Bryndís Berg
Ingólfur S. Sveinsson
Þórdís Jörgensen
Preben W. Jörgensen
barnabörn og barnabarnabörn.

Fyrir hönd fjölskyldunnar, Halldóra Engilbertsdóttir.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,
Okkar ástkæra,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri að kvöldi fimmtudagsins 22. október. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju
föstudaginn 30. október klukkan 13.30.

Svanfríður Kristín
Benediktsdóttir
frá Hnífsdal, Sóltúni 2, Reykjavík,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni mánudaginn
12. október, verður jarðsungin frá Bústaðakirkju á
morgun, föstudaginn 30. október kl. 13.00. Jarðsett
verður í Gufuneskirkjugarði.
Ágúst Jónsson
Sigurborg Sveinbjörnsdóttir
Anna Jenný Rafnsdóttir
Ásdís Lára Rafnsdóttir
Elínborg Jóna Rafnsdóttir
Edda Maggý Rafnsdóttir
Aðalheiður Arna Rafnsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Birna Geirsdóttir
Jón K. Guðbergsson
Gylfi Ingólfsson

Þórarinn Kópsson

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

Ólafía (Lollý)
Ásbjarnardóttir
Gerðhömrum 36, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Langholtskirkju föstudaginn 30.
október kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á að láta
Systrasjóð St. Jósefsspítala (Reikn. 1101-05-401457, kt.
670169-2789) eða Krabbameinsfélag Íslands njóta þess.
Kristófer Kristjánsson
Ásbjörn Björnsson
Ásta Friðrika Björnsdóttir
Guðmundur Karl Björnsson
Gunnlaugur Rafn Björnsson
Ólafur Björn Björnsson
ömmu- og langömmubörn.

Helga Einarsdóttir
Svafar Magnússon
Guðrún Svava Þrastardóttir
Linda Gunnarsdóttir
Linda Björk Ingadóttir
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Takk fyrir að vera til

Þ

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja
Gunnarsson

Nýtt fylgirit Fréttablaðsins

Ingó Veðurguð fær kaldar kveðjur.

að er dásamlegt frelsi að hafa ekki
McDonald‘s á Íslandi,“ skrifaði Egill
Helgason á bloggsíðu sína nýverið
þegar tilkynnt var að amerísku hamborgarabúllunni yrði lokað vegna gengishruns
krónunnar. Mér finnst ekkert dásamlegt við
það að McDonald‘s skuli vera að loka. Ekki
það að ég sé brjálaður aðdáandi hamborgaranna, kýs reyndar miklu fremur KFC,
heldur er McDonald‘s eitt skýrasta
tákn Ameríkuvæðingar Íslands,
dásamleg sönnun þess að þjóðin
elskar America. Nú höfum
við enga haldbæra sönnun
fyrir því nema ameríska
þvæluna sem látlaust
dynur á okkur í ljósvakamiðlum.
Hlutir eins og
McDonald‘s eru nauðsynlegir. Á móti hverju

ætla þeir að vera sem hötuðu hamborgarastaðinn meira en pestina? Eru ítalskir veitingastaðir kannski næstir? Þeir bjóða ekki
upp á sviða-pasta. Eða kannski indverskir
með mango chutney og tandoori-kryddið
sitt? Ekki er það framleitt á Íslandi.
Hannes Hólmsteinn er annað dæmi. Ég
þakka næstum Guði fyrir að Hannes skuli
vera til. Næstum því. Hann skorar heilbrigða skynsemi á hólm og lætur sér í léttu
rúmi liggja allskyns siðferðislegar pælingar. Án hans hefðum við ekki hugmynd um
hvernig heilbrigð skynsemi liti út, þökk sé
Hannesi þá teiknar hann hana upp án þess
að nokkur hafi beðið hann um það. McDonald‘s og Hannes eru þessi fyrirbæri sem
hvert þjóðfélag þarf að hafa. Okkur þarf
ekki að líka vel við þau en við getum ekki án
þeirra verið. Því þá hefðum einfaldlega ekkert til að vera á móti sem er jú nauðsynlegt
og hollt hverri manneskju.

– „Það ætti að banna þennan mann“.

Sara Margrét leikur barnsmóðir
Daníels í Fangavaktinni.
– Fór úr líffræði í leiklist

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

... leikur tólf á
getraunaseðlinum. Stockport
- Bury. 2-1
heimasigur.

Þá er komið
að úrvalsdeildinni...

Þú ert
fljótur, það
máttu eiga!

Bobbinn hans Steinda Jr. rekur
pöpp í Grafarvogi.
Hermigervill gæti borgað Icesave fyrir
andvirði græjanna sinna.
Er kærastan þín skinka? Taktu próﬁð.
… o.ﬂ., o.ﬂ.

■ Gelgjan
Ég er
kominn,
voru einhver
skilaboð til
mín?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Já, það voru ein
skilaboð.

Ég meina já.
Nei.

Já og nei,
eiginlega.

„Já og
nei“?

Nei, ég man
þau ekki.

■ Handan við hornið

RAB

Eftir Tony Lopes

Tvo
bjóra

Gin og
tónik

Viskí í
kók

Vodka í
appelsínusafa

Sénever
í appelsíni

Árlegt
pöbbarölt
knapa
■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Við pöntum ekki
mat hingað heim!
Úff!

■ Barnalán

Ég elska
að lesa!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég læri ýmislegt áhugavert, eða ég get ferðast
hvert þangað sem
ímyndunarafl rithöfundarins fer með mig!

Og, svo er
þetta góð
varaleið ef
sjónvarpið er
bilað.

Dóttir mín,
sjónvarps-gáfumennið.

Kvikmynd
gerð eftir
sögunni
væntanleg

Nicolas Flamel fæddist
í París árið 1330.
Samkvæmt opinberum
gögnum dó hann árið 1418.
En gröﬁn hans er tóm.
Stundum eru goðsagnir
sannar. Það eru ﬁmmtán ára
tvíburar í San Francisco um
það bil að uppgötva!

Hf f
sigur för um h

eiminn
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Kynngi og kærleikur í Eyrbyggju
Það bætist í sarp bænda og búasögurnar í gegnum tíðina og
liðs á Landnámssetrinu í Borgarhefur sett saman sitt eigið handrit
með útdrætti úr sögunni sem
nesi þegar sá mæti fræðaþulur
Haukur Sigurðsson stendur þar
hann flytur blaðalaust. Sýninguna
undir mæliás á laugardagskvöld
kallar Haukur Kynngi og kæreftir mjaltir og fer með hryggjleikur í Eyrbyggju enda er sagan
arstykkið úr Eyrbyggju. Eins og
kynngimögnuð, full af forynjum
og draugum. Haukur Sigurðsson
kunnugt er hefst hún á deilumáli
um hvar menn mega ganga örna
er sagnfræðingur og var lengst af
sinna á Þórsnesi, en það vandasögukennari við Menntaskólann í
mál var víðast tilefni deilna, til
Reykjavík. Hann hefur meðal annars skrifað kennslubækur í samfédæmis í verum þar sem svokallaðir sýslumenn deildu niður á
lagsfræði og sögu fyrir grunnskóla
og framhaldsskóla. Þá hefur hann
menn skákum til að skíta. Gengur
Haukur nú slóð þeirra Benedikts
þýtt fjölda leikrita fyrir Bandalag
MENNING Haukur Sigurðsson skeiðar gegnum
Erlingssonar og Brynhildar Guðíslenskra leikfélaga. Eyrbyggjusögur
Eyrbyggju í löngu uppistandi Hauks verða á dagskrá Landnámsjónsdóttur sem sótt hafa í Eglu
MYND FRÉTTABLAÐIÐ seturs næstu vikur í bland við
og Einars Kárasonar sem leitaði
í Sturlungu. Haukur Sigurðsson
Brák Brynhildar, Brúðarrán Víðis
á að baki áratuga feril sem kennari og fræðiGuðmundssonar og Mr. Skallagrímsson Hilmis
Snæs Guðnasonar sem er í vændum.
maður – búinn að kenna þúsundum Íslendinga

ath kl. 20.30
Jón Ólafsson píanisti leikur af
fingrum fram með Diddú sér við
hlið en hún rifjar upp nokkra
ópusa af sínum langa ferli. Þetta
verður í kvöld í Salnum.

menning@frettabladid.is

> Ekki missa af
Hádegistónleikum í Gerðubergi á föstudaginn kl. 12.15.
Yfirskriftin að þessu sinni er Úr
gullkistu sellósins en Margrét
Árnadóttir sellóleikari og Nína
Margrét Grímsdóttir, píanóleikari og listrænn stjórnandi
tónleikaraðarinnar, munu flytja
verk eftir Mendelssohn og
Beethoven. Ókeypis aðgangur
er á tónleikana og þeir verða
endurteknir sunnudaginn 1.
nóvember kl. 13.15.

Tenórar endurtaka sig
Diddú, Jóhann Friðgeir Valdimarsson og Óskar Pétursson voru með
söngskemmtun í Íslensku óperunni
undir yfirskriftinni „Frá suðri til
norðurs með sópran í eftirdragi!“
í september og var húsfyllir svo
margir þurftu frá að hverfa. Efnisskráin er í léttari kantinum og
glens og gaman haft í hávegum,

þó dramatíkin komi að sjálfsögðu
með eins og tenóra er von og vísa
þegar aðeins er um einn sópran er
að ræða. Ekki hefur tekist að ná
saman mannskapnum í aukatónleika fyrr en nú en þeir verða á
sunnudaginn kemur kl. 20 og eins
gott að áhugasamir nái sér í miða
í tíma. Á meðal söngatriða á efni-

skránni eru bæði íslensk og erlend
lög og aríur og leikur Jónas Þórir
undir. Dagskrána hyggjast þau svo
endurflytja í þriðja sinn norðan
heiða: þeir tónleikar verða í Akureyrarkirkju 8. desember kl. 17.
Miðasala fyrir tónleika á Akureyri
er í Bókaversluninni Eymundsson,
Hafnarstræti.
- pbb
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LEIKLIST Garðar Thor og Dísella í hlutverkum sínum í Ástardrykknum: kraftmikið
fólk á sviði þótt raddir þeirra séu ekki stórar og sterkar.
MYND/ÍSLENSKA ÓPERAN

Skemmtileg
kvöldstund
Leiklist ★★★★
Ástardrykkurinn
Höfundar: Gaetano Donizetti og
Felice Romani

GVjVg{ghi\jg&)Æhb^**&%)%%Ælll#bncYa^hi#^h
Leikstjóri: Ágústa Skúladóttir
Hljómsveitarstjóri: Daníel
Bjarnason

NÝ
BÓK

Önnur sýning á Ástardrykknum
er annað kvöld og þá þriðju ber
fyrir augu gesta á laugardag.
Uppselt er á fyrirhugaðar átta
sýningar og einni aukasýningu
hefur þegar verið bætt við. Ástardrykkurinn deilir nú þröngu
sviðinu í Gamla bíó með Hellisbúanum. Vonandi duga húsaleigutekjurnar Íslensku óperunni til að standa fyrir tveimur
sviðsetningum á ári nú þegar við
blasir niðurskurður á fjárstyrk til
rekstursins. Fari fram sem horfir (óperuhús í Kópavogi úr sögunni, óperan flytur í tónlistarhús
2011) er eins gott að fara að huga
að framtíð þessa starfs og hússins, þegar óperan yfirgefur það.
Vilji einhver kaupa.
Það var býsna gaman að sjá
sviðsetningu Ágústu á þessu annars þunna verki. Þetta er raunar
bara eins lags ópera; þótt partarnir séu fallegir margir, hljóma
þeir ári kunnuglega. Ágústa
hefur verkið úr sínum suðræna
kardimommubæ og gerir það
tímalaust í stílfærslu umhverfis
og búninga. Allt gott um það að
segja þótt þverröndóttir borðar
um kvenhluta kórsins og lágbotna
skór hafi gert þær allar stuttar og
digrar. Lýsing Páls Ragnarssonar kallast á við sterkar andstæður
lita í leikmynd Guðrúnar Öyahals
sem er byggð með flötum flekum
og lítið fer fyrir á þessu erfiða
sviði. Það er slæmt þegar áhorfandi hefur mestar áhyggjur af því
að kórmeðlimir felli leikmyndina
með fyrirferð á sviðinu. Ræðum

kórinn aðeins frekar þótt það
kunni að kalla fram hatursfullar
athugasemdir á bloggsíðum einstakra kórfélaga í garð gagnrýnandans – eins og dæmin sanna.
Reynsla Ágústu og menntun
beinir henni í þá átt að nota kórinn í samræmdum taktbundnum hreyfingum höfuðs, búks og
handa. Hún er reyndar einn fárra
leikstjóra hér sem leggja í þetta
aftur og aftur. Þetta er skemmtilegt bragð en útheimtir meiri
þjálfun er kór Íslensku óperunnar býr yfir. Er þó ekki til lýta.
Hreyfingar almennt í sýningunni eru vel unnar og hugsaðar,
einkum hjá þeim Garðari, Dísellu,
Bjarna og Ágústi. Sú vinna er létt,
kómísk og sannfærandi sem hluti
af persónusköpun sem eðli máls
samkvæmt verður grunn.
Bjarni og Ágúst skinu skærast í sýningunni með fínum leik
og styrkum röddum, fullkomnu
valdi á sínu.
Dísella er kvik á sviði, röddin
ekki hljómmikil og nokkuð einsleit en hún er tvímælalaust mikið
efni fái hún tækifæri til að þroskast. Garðar er glæsilegur maður
með fallegan tón en ekki sterka
rödd. Hann er skýr í hugsun sinni
og mótun, ber sig af miklu öryggi
og gerir gamanleiknum fín skil.
Það er gaman að sjá hann á sviði,
fín og smágerð kómísk brögð sem
eru fyndin í sjálfu sér.
Það var gaman á frumsýningunni. Þetta er falleg sýning og
tekst vel miðað við aðstæður.
Þóra Einars og Gissur Gissurarson taka við hlutverkum elskendanna og verður gaman að sjá þau
í þessari sviðsetningu. Það er víst
uppselt á flestar sýningar á Ástardrykknum en menn gera margt
vitlausara en að komast yfir ósóttar pantanir.
Páll Baldvin Baldvinsson

Niðurstaða: Fjörleg og falleg
sýning.

Yfirburðir Fréttablaðsins staðfestir!
Fréttablaðið er með 106% meiri lestur en Morgunblaðið.

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna

72%

dagblað landsins með glæsilegt forskot
á samkeppnisaðila sinn eins og síðasta
könnun Capacent Gallup ótvírætt sýnir.
Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum
góða árangri og bendum auglýsendum
á að notfæra sér forskot okkar þegar
þeir velja auglýsingamiðil.

35%

MORGUNBLAÐIÐ

Meðallestur á tölublaði á höfuðborgarsvæðnu, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í maí 2009 – júlí 2009.

FRÉTTABLAÐIÐ
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Tiësto fær slæma dóma
THE FLAMING LIPS

Kaleidoscope, nýjasta plata hollenska plötusnúðsins Tiësto, fær slæma útreið á bandarísku tónlistarsíðunni Pitchfork. Jónsi í
Sigur Rós syngur titillag plötunnar en
það virðist ekki hafa dugað til því hún fær
aðeins 3,8 í einkunn af 10 mögulegum.
„Kaleidoscope er hræðileg. Hún sýnir

LÁRA

> Í SPILARANUM
The Flaming Lips - Embryonic
Bróðir Svartúlfs - Bróðir Svartúlfs
The xx - xx
Mumford & Sons - Sigh No More
Lára - Surprise

TIËSTO Plötusnúðurinn Tiësto fær slæma dóma á

hvernig hálfmótuð
danstónlist blandast
saman við illa samið
popp. Plata n batnar örlítið þegar hún
sækir innblástur sinn
í klisjurnar. Tiësto
hamast síðan á þeim
þar til þær eru orðnar forljótar,“ segir í umsögninni.
Platan fær betri dóma hjá
BBC þar sem söngur Jónsa
er lofaður og sagður draumkenndur og frá öðrum
heimi.

Hafdís Huld - Synchronised
Swimmers

★★★
„Meira „fullorðins“ en fyrri
platan. Margt er flott en Hafdís
er þó greinilega enn að finna
sig.“
Dr. Gunni

JÓNSI Fær lof fyrir söng

Pitchfork.

tonlist@frettabladid.is

> Plata vikunnar

sinn í dómi BBC.

Feitustu plöturnar fyrir jól

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Vel heppnað framhaldsverk
Corey Woods sem kallar sig Raekwon (og stundum Raekwon the Chef)
er einn af meðlimum Wu-Tang Clan. Hann sendi frá sér sína fyrstu
sólóplötu, Only Built 4 Cuban Linx … árið 1995. Hún er mikið meistaraverk og lendir gjarnan í einu af tíu efstu sætunum þegar spekingar
velja bestu hiphop-plötur sögunnar. Á Cuban Links koma félagar Raekwons úr Wu-Tang við sögu sem gestarapparar og svo sá RZA að mestu
um taktana. Platan hafði
mikil áhrif á þá rappara sem á eftir komu, til
dæmis Mobb Deep og
Nas.
Raekwon hélt áfram
sem meðlimur í Wu-Tang
og sendi frá sér fleiri
sólóplötur, til dæmis The
Lex Diamond Story sem
kom út 2003, en þó að
þær hafi fengið ágætisviðtökur þá komust þær
ekki með tærnar þar sem
gamla meistaraverkið
hafði hælana. Ekki fyrr
en nú.
Í september kom Only
RAEKWON Nýja platan hans er meistaraverk.
Built 4 Cuban Linx Pt. II
og þetta framhaldsverk
gefur fyrstu plötunni satt best að segja lítið eftir. Platan er búin að
vera lengi í vinnslu. Á meðal taktsmiða á henni eru RZA auðvitað, Pete
Rock, Marley Marl, Alchemist, Dr. Dre og J. Dilla heitinn sem féll frá
í febrúar 2006. Og af hverju er þetta svona góð plata? Kannski aðallega af því að allir þessir taktsmiðir og rapparar (þar á meðal Ghostface, Beanie Sigel, Cappadonna og Method Man) eru að skila fyrsta
flokks efni. Standa undir nafni. Platan hefur fengið frábæra dóma og
er þegar þetta er skrifað í 2.-4. sæti yfir bestu plötur ársins hjá Meta critic með meðaleinkunnina 8,9 af 10 mögulegum.

2009

Eins og hér stíla plötuútgefendur erlendis upp á
að mæta með burðugar
hljómplötur á síðustu mánuðunum fyrir jól. Nokkrar
plötur sem eru vænlegar til
að gera góða hluti á vinsældalistum og hjá gagnrýnendum eru handan við
hornið. Dr. Gunni kannaði
málið.
Margir listamenn eiga traustan aðdáendahóp. Því mun Sting
örugglega hitta í mark þegar hann
kemur með plötuna If on a Winter’s
Night. Platan mun vera á ljúfu nótunum og í þjóðlagagír. Þetta er
fyrsta sólóplata Stingsins í þrjú ár
og jafnlengi hefur Robbie Williams
beðið með að koma með nýja plötu.
Nú mætir hann með Reality Killed
the Video Star. Plötuna gerir hann
með Trevor Horn, en hann samdi
einmitt lagið Video Killed the
Radio Star, sem titill plötu Robbies vitnar í. Talandi um uppkomna
strákapoppara þá kemur Ronan
Keating með nýja plötu fyrir jól og
hljómsveitin Westlife kemur með
tíundu stúdíóplötuna sína, Where
We Are. Rapparinn 50 Cent er svo
enn að og kemur með plötuna Before I Self Destruct.

Mjólkað
Lengi má mjólka gömul vinsæl
bönd. Live at Reading er upptaka
með Nirvana frá tónleikum sveitarinnar 1992. Pakkinn kemur bæði
út sem CD og DVD. Líkt og Nirvana er hljómsveitin The Doors
sívinsæl hjá ungu leitandi fólki.
Síðustu fjórum tónleikum The
Doors árið 1970 hefur nú verið
troðið á sex diska og eru kræsingarnar seldar í boxi. Í mjólkurdeildina má einnig setja söngkonuna
Susan Boyle, sem varð heimsfræg
í kjölfarið á því að Simon Cowell
missti andlitið yfir henni í þættinum Britain’s Got Talent. Þessi
49 ára söngkona kemur með sína
fyrstu plötu, I Dreamed a Dream.

STÓR NÖFN
Susan Boyle, Julian Casablancas og Sting
eru meðal þeirra sem gefa út plötur seint
á þessu ári. Af þekktum hljómsveitum sem
gefa út á næstunni má nefna Wolfmother,
Weezer og hin sáluga Nirvana.

Þar tekur hún fjölbreytt efni, allt
frá popplögum eins og „Daydream
Believer“ og yfir í Heims um ból.
Það á alveg eftir að koma í ljós
hvort platan verður smellur eða
hvellur.

Rokkið
Weezer er traust í rokkpoppinu.
Sjöunda platan heitir Raditude og
er væntanleg á næstu vikum. Ástralska hljómsveitin Wolfmother sló
í gegn 2005 með traust og gamaldags rokk á plötu samnefndri
sveitinni. Söngvarinn og gítarleikarinn Andrew Stockdale er nú eini
upphaflegi meðlimur Wolfmother
og kynnir til sögunnar þrjá nýja
meðlimi á plötunni Cosmic Egg.
Að sögn er New York-sveitin The
Strokes alltaf að gaufast í nýrri
plötu, en sú síðasta kom út 2006.
Fyrsta sólóplata Julian Casablancas söngvara, Phrazes for the
Young, er væntanleg. Fyrstu plötunnar með súpergrúppunni Them
Crooked Vultures er svo beðið með

HVAÐ VERÐUR Á
ÁRSLISTUNUM?
Á hverju ári er í kringum sumar
plötur meira „bözz“ en aðrar.
Þegar tónlistarspekúlantar gera
upp árið nú í árslok er líklegt að
eftirtaldar tíu plötur sjáist víða í
toppsætunum.

■ Animal Collective - Merriweather Post Pavilion
■ Bat for Lashes - Two Suns
■ Dirty Projectors - Bitte Orca
■ The Flaming Lips - Embryonic
■ Fuck Buttons - Tarot Sport
■ Girls - Lust for Life
■ Grizzly Bear - Veckatimest
■ Phoenix - Wolfgang Amadeus
Phoenix
■ Wild Beasts - Two Dancers
■ The XX - XX
óþreyju. Hljómsveitin er skipuð
Dave Grohl, Josh Homme og John
Paul Jones.

Harðari en fólk býst við
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Bróðir Svartúlfs varð tuttugasta
og sjöunda hljómsveitin til að bera
sigur úr býtum í Músíktilraunum
í apríl. Bandið blandar saman
rappi og rokki og hefur nú gefið
út fyrstu plötuna sína. Hún er sex
laga og samnefnd sveitinni. „Við
tókum hana upp að hluta til fyrir
sigurlaunin,“ segir Arnar Freyr
Frostason, söngvari/rappari sveitarinnar. „Í heild er platan harðari
en fólk býst við frá okkur. Það má
jafnvel segja að við höfum aðeins
verið að blekkja með því að láta
bara ljúfustu lögin okkar heyrast.“ Hér er Arnar að tala um lög
eins og „Fyrirmyndar veruleika
flóttamaður“, sem mikið hefur
heyrst á Rás 2.
Bróðir Svartúlfs varð til í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra
á Sauðárkróki en þaðan eru þrír
meðlimir. Hinir tveir eru frá

HAMRA JÁRNIÐ Bróðir Svartúlfs á tón-

leikum á Dillon í sumar.

Blönduósi og Skagaströnd. Eru
þetta þá sveitamenn? „Tja, ég hef

reyndar átt tvö hross um dagana,“
segir Arnar. „Annað drapst í hárri
elli en hitt var alltaf brjálað. Gítarleikarinn Sigfús segist eiga tuttugu rollur. Allavega talar hann
alltaf um rollurnar þegar við
keyrum fram hjá bænum hans á
leiðinni til Reykjavíkur.“
Þrír úr bandinu eru fluttir suður, þeirra á meðal Arnar
sem nemur ritlist í Háskólanum.
„Hinir tveir flytja í bæinn eftir
áramót og þá getum við byrjað
að vinna nýtt efni. Ég veit ekki
um hina en ætli maður flytji svo
ekki aftur norður svona um þrítugt. Það er eiginlega ekkert fólk
á milli tvítugs og þrítugs á Sauðárkróki. Maður er málaður út í
horn og þarf að flytja af svæðinu
ef maður vill mennta sig.“
Útgáfutónleikar verða haldnir
á Sódómu á laugardagskvöld. - drg

Makalaus örlagasaga

Bókinni
er dreift
í verslanir
í dag

ÓSKAR GUÐMUNDSSON rithöfundur hefur
dregið saman fróðleik og bundið í frásögn örlagasögu
sem margir kannast við en fáir þekkja til hlítar –
sögu Snorra Sturlusonar.
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Bridges og Coen saman á ný

> LEIKUR SYSTKINI
Næsta hlutverk Adams
Sandler verður í rómantísku
gamanmyndinni Jack and
Jill. Þar leikur hann Jack
en einnig tvíburasystur
hans Jill. Tökur á myndinni hefjast á næsta ári
og er hún væntanleg í
bíó árið 2011.

Jeff Bridges mun að öllum líkindum
leika fyrir Coen-bræður á nýjan leik í
myndinni True Grit. Hún er endurgerð
samnefnds vestra frá 1969 og myndi
Bridges feta í fótspor Johns Wayne í
hlutverki kúrekans Reuben J. „Rooster“
Cogburn.
„Ég vona að þetta gangi eftir. Við
vitum það ekki alveg. Coenbræður vilja gera hana
og kvikmyndaverið líka.
Þetta snýst bara um að
allt smelli saman,“ sagði
Bridges, sem er 59 ára.
Myndin, sem er
byggð á sa mnefndri bók eftir
Charles Portis,
fjallar um drykkfelldan lögreglu-

bio@frettabladid.is

mann og kúreka sem hjálpa ungri konu
við að finna morðingja föður hennar.
Henry Hathaway leikstýrði upphaflegu
myndinni og fékk John Wayne Óskarinn
fyrir frammistöðu sína.
Jeff Bridges ætti að þekkja vel til
Coen-bræðra því hann fór með aðalhlutverkið í gamanmyndinni The
Big Lebowski fyrir rúmum
tíu árum. Þar lék hann lata
keiluspilarann The Dude
sem lenti í því að teppinu
hans var stolið.

COEN-BRÆÐUR Coen-

bræður ætla að leikstýra
Jeff Bridges á nýjan leik.

JEFF BRIDGES Bridges mun líklega feta í fótspor

Johns Wayne í True Grit.

Vandræði Polanski
Heimildarmyndin Roman Polanski:
Wanted and Desired verður frumsýnd hjá Græna ljósinu á morgun.
Um áhugaverða mynd er að ræða
sem fjallar um hið sögufræga mál
þegar leikstjórinn Roman Polanski
var árið 1977 kærður fyrir að hafa
haft mök við þrettán ára stúlku og
gefið henni eiturlyf.
Ellefu mánuðum síðar flúði hann
til Evrópu áður en dómur var kveðinn upp, eftir að hafa játað sök sína.
Myndin rannsakar hvað gerðist
á þessum ellefu mánuðum með
áður ósýndu myndefni, brotum úr
myndum hans og nýjum viðtölum
við flesta lykilaðila málsins, þar á
meðal lögmennina og fórnarlambið,
auk vini leikstjórans.
Polanski sjálfur er sveipaður
dulúð en skýr mynd birtist af innviðum réttarkerfisins í Bandaríkjunum og dómara sem hafði meiri
áhuga á ímynd sinni í fjölmiðlum

ROMAN POLANSKI Heimildarmyndin

Roman Polanski: Wanted and Desired
verður frumsýnd á morgun.

en framgangi réttvísinnar.
Málið er nú komið aftur í kastljós
fjölmiðla þar sem Polanski hefur nú
þrjátíu árum síðar verið handtekinn vegna málsins í Sviss og bíður
framsals til Bandaríkjanna.

STEVEN SODERBERGH Leikstjórinn Steven Soderbergh hefur gert margar fínar myndir á ferli sínum.

Fjölbreytt og gott
veganesti fyrir lífið

ð
Ósykra

Snjall Hollywood-leikstjóri
Nýjasta mynd leikstjórans
Stevens Soderbergh nefnist
The Informant! Soderbergh
hefur átt flottan feril í
Hollywood eftir að hann sló
í gegn með Sex, Lies and
Videotape árið 1989.

Hollur barnamatur fyrir 6 mánaða og eldri
www.barnamatur.is

The Informant! er svört kómedía
sem er byggð á sannsögulegum
atburðum. Matt Damon leikur lygarann Mark Whitacre, sem starfar
í matvælafyrirtæki. Hann ákveður að leka út upplýsingum um það
hvernig fyrirtækið eigi í ólöglegu
verðsamráði við erlenda keppinauta.
Steven Soderbergh, sem er af
sænskum ættum, fæddist árið 1963.
Hann fékk áhuga á kvikmyndagerð þegar hann stundaði nám
við Háskólann í Louisiana. Hann
reyndi ungur að árum fyrir sér í
Hollywood en það var ekki fyrr en
hann fluttist aftur til Louisiana að
hann fékk hugmyndina að Sex, Lies
and Videotape. Myndin, sem var
gerð án aðildar stórra kvikmyndafyrirtækja, hlaut Gullpálmann í

HELSTU MYNDIR:
The Informant (2009)
Che (2008)
Ocean‘s Thirteen (2007)
The Good German (2006)
Ocean‘s Twelve (2004)
Solaris (2002)
Ocean‘s Eleven (2001)
Traffic (2000)
Erin Brockovich (2000)
Out of Sight (1998)
Sex, Lies and Videotape (1989)

Cannes og vakti gríðarlega athygli
á Soderbergh, sem þá var aðeins 26
ára og sá yngsti til að hljóta þessu
æðstu verðlaun hátíðarinnar.
Næstu myndir hans ollu vonbrigðum hvað miðasölu snerti og
það var ekki fyrr en áratug síðar
sem hann lét almennilega að sér
kveða með glæpamyndinni Out of
Sight með George Clooney og Jennifer Lopez í aðalhlutverkum. Myndin var byggð á skáldsögu Elmore
Leonard og fékk mjög góða dóma.
Skömmu síðar sendi Soderbergh
frá sér myndirnar Traffic og Erin
Brockovich sem áttu eftir að festa

hann í sessi sem einn snjallasta
leikstjóra Hollywood. Hann fékk
Óskarinn fyrir Traffic og tilnefningu fyrir Erin Brockovich á sama
árinu, sem hefur aðeins einu sinni
gerst áður í sögu Óskarsins.
Eftir þetta voru honum allir
vegir færir. Fyrir næstu mynd
safnaði hann saman hverri stjörnunni á fætur annarri og úr varð
Ocean‘s Eleven, vinsælasta mynd
Soderbergh til þessa. Vinur hans
George Clooney var þar í einu aðalhlutverkanna, rétt eins og í næstu
mynd hans, Solaris, sem fékk heldur dræmari viðtökur. Framhaldsmyndin Ocean‘s Twelve kom út árið
2004 og síðan Ocean‘s Thirteen
þremur árum síðar, enda ekkert að
því að hamra járnið á meðan það
er heitt. Næsta verkefni leikstjórans áður en hann vatt sér í gerð
The Informant! var síðan af stærri
gerðinni, myndin Che, sem fjallar um ævi argentínska uppreisnarleiðtogans. Lokaútgáfa myndarinnar varð fjögurra klukkustunda
löng, sem þýddi það að hún var
sýnd í tveimur hlutum í bandarískum kvikmyndahúsum.
freyr@frettabladid.is

Hundelt af fjöldamorðingja
Milla Jovovich hefur tekið að sér
aðalhlutverkið í spennumyndinni
Faces in the Crowd og hefjast tökur
í mars á næsta ári. Þar leikur hún
konu sem er hundelt af brjáluðum
fjöldamorðingja. Í byrjun myndar er ráðist á hana en morðingjanum tekst ekki að klára ætlunarverk sitt. Eftir árásina getur hún
ekki lengur þekkt andlit og getur
því ómögulega vitað hver það var
sem reyndi að drepa hana.
Jovovich virðist vera á flótta í
hverri myndinni á fætur annarri.
Morðingi gerir henni lífið leitt í
nýlegri spennumynd, A Perfect
Getaway, sem gerist á Havaí og í

Resident Evil: Afterlife
á hún í höggi við ófrýnilegar afturgöngur. Sú
mynd er í tökum um
þessar mundir og er
væntanleg á næsta
ári. Hún er fjórða
myndin í Resident
Evil-seríunni sem
er byggð á samnefndum tölvuleikjum.
Jovovich, sem
sló í gegn í The
F ifth Element,
hefur í nógu að
snúast því 6. nóv-

ember verður tryllirinn The
Fourth Kind frumsýndur í
Bandaríkjunum. Myndin
byggir á sannsögulegum
atburðum og segir frá bæ í
Alaska þar sem óvenjumargir hafa horfið sporlaust á síðustu fjörutíu árum. Telja
margir að geimverur eigi
þar hlut að máli.

MILLA JOVOVICH Jovovich

er hundelt af fjöldamorðingja í Faces in the Crowd.

OPIN BÚÐ
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Sprengingar á tónleikum

> DÓTTIRIN Í HELLO!
Bandaríska fyrirsætan Samantha Burke
hefur samið við tímaritið Hello! um
einkarétt á fyrstu myndunum sem birtast
af dóttur hennar og glaumgosans
Jude Law. Hún staðhæfir að tekjur af sölu myndanna fari í sjóð
sem kosta eigi menntun dótturinnar. Íslandsvinurinn Jude var
mótfallinn sölu myndanna.

Tvíeykið Quadruplos samanstendur
af þeim Magnúsi Skarphéðinssyni og
Tómasi Magnússyni og leika harkalegt klúbbateknó. Hljómsveitin var
stofnuð fyrst fyrir þremur árum, en
eftir tvenna tónleika tók hún sér hlé
um nokkurt skeið, allt þar til hún var
endurvakin fyrir Airwaves-tónlistarhátíðina.
„Þetta er mjög hávær danstónlist og
við notum mikið heimatilbúin hljóðfæri sem búin eru til úr barnaleikföngum,“ útskýrir Magnús.
Á tónleikum blandar Quadruplos
saman tónlist og sjónlist svo úr verður nokkurs konar gjörningur, en
Magnús útskrifaðist úr Myndlistardeild Listaháskóla Íslands árið 2008.
Hann segist hafa grúskað lengi í tónlist, allt frá því að hann hóf að þeyta

folk@frettabladid.is

skífum á skólaböllum sem unglingur. Síðan þá hefur hann meðal annars
spilað með norskri þungarokkshljómsveit og verið annar tveggja meðlima
í Mr. Silla og Mongoose. „Fyrst það er
búið að endurvekja Quadruplos ætlum
við að reyna að vera duglegir í spilamennskunni auk þess að semja meira
efni. Þessu verður svo öllu haldið
saman með vídeóum, eldvörpum og
sprengingum. Þetta er nefnilega mjög
gauraleg tónlist,“ segir Magnús að
lokum.
- sm

GAURALEG Hljómsveitin Quadruplos hefur
verið endurvakin. Hljómsveitin spilar harkalegt
klúbbateknó.
MYND/TOMMI

Í stíl við rómantískar jólamyndir
„Þetta er bara svo fín klassík. Kvikmyndaplaköt eru hálfgerðar hækur,
þau eru svo stíf í formi,” segir Anna
María Karlsdóttir hjá Ljósbandinu sem framleiðir kvikmyndina
Desember en hún verður frumsýnd
hinn 6. nóvember. Leikstjóri er
Hilmar Oddsson en með aðalhlutverkin fara þau Tómas Lemarquis
og Lovísa Sigrúnardóttir, betur
þekkt sem Lay Low.
Myndin er fyrsta íslenska rómantíska jólamyndin og plakatið hefur
vakið töluverða athygli meðal kvikmyndanjörða. Þykir það vera nokkuð í stíl við erlendar rómantískar
gamanmyndir á borð við Love Actually og Holiday og Anna María
þrætir ekkert fyrir það. „Þarna er
auðvitað hinn rauði litur jólanna og
svona ljósir litir til að vega upp á
móti skammdeginu.”
Anna María bendir jafnframt á að
Desember sé merkileg fyrir margra

Í SKEMMTILEGUM STÍL Plaköt kvikmyndanna Holiday, Love Actually, og
Desember eru í skemmtilega líkum stíl.

sakir. Hún sé fyrsta myndin sem sé
alfarið unnin á hér á landi. Hljóð,
mynd, allur pakkinn. „Kvikmyndagerðarbransinn hefur sýnt frábær
viðbrögð við ástandinu um þessar
mundir, hann er ekki eins og fót-

brotinn fíll uppi í fjalli sem veit ekki
hvernig hann á að komast niður. Það
tók hann ekki nema átta mánuði að
laga sig að breyttum aðstæðum í
kjölfar efnahagshrunsins,“ segir
Anna María.
- fgg

Íslensk ull

Ein ﬂík endalausir möguleikar

Íslensk hönnun
555-4750 / 846-6447
elma@ecdesign.is
www.ecdesign.is

SÍÐASTI SÉNS

að senda inn þína hönnun

Keppninni líkur á morgun, 30.okt
www.magneat.com/honnun
Allir hafa jafna möguleika!
Tvískipt keppni, sbr. fyrir fagaðila og svo aðra.
Frábær verðlaun í báðum flokkum frá Magneat™ & EPAL.
Ekkert aldurstakmark er í keppninni og eru allir sem hafa áhuga
hvattir til að skila inn tillögum.

Magneat™ hefur fengið frábæra dóma og hafa birst umfjallanir í mörgum
af þekktustu hönnunarblöðum / bloggum heims, sbr. IsH, MocoLoco,
Trendhunter, Better living though design, C|net ofl. ofl.
Magneat™ er meðal annars selt hjá EPAL á Íslandi.

SÁ DAUÐAN SNJÓ Norska hryllingsmyndin Dauður snjór var sýnd í Sundhöll Reykja-

víkur.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

RIFF jafnast á við
hátíðina í Cannes
Fjallað hefur verið um Alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF, víða um heim síðan
hún var haldin í haust. Dagblöð
í Þýskalandi, Frakklandi, Danmörku og Bandaríkjunum hafa
öll fjallað lofsamlega um hátíðina. Blaðamaður Jyllands-Posten segir að hátíðin hafi vaknað
til lífsins í þeim dagskrárliðum
sem voru í boði utan kvikmynda-

húsanna, þar á meðal á sýningu norsku hryllingsmyndarinnar Dauður snjór í Sundhöll
Reykjavíkur. Blaðamaður Boston Phoenix segir að boðið hafi
verið upp á jafnfrábærar myndir og á síðustu hátíð sem hann fór
á 2006. Bætir hann við að RIFF
gefi hvorki Cannes- né Feneyjahátíðunum neitt eftir hvað varðar
gæði myndanna.
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Nornir mæta á Nasa
„Páll Óskar sagðist ætla að taka
á móti okkur í anddyrinu. Hann
sagðist ætla að gera eins vel við
okkur og hægt væri og ég veit að
hann bregst ekki,“ segir Sirrý Sigfúsdóttir spákona, eða Sirrý spá.
Yfir tuttugu nornir í félagsskapnum Hrafnagyðjur ætla að mæta í
fullum herklæðum í hrekkjavökupartí Páls Óskars Hjálmtýssonar
á Nasa á laugardagskvöld. Þar
munu þær vafalítið falla vel inn í
hópinn enda eru gestir hvattir til
að mæta í hrekkjavökubúningum
í tilefni dagsins.
Klúbburinn Hrafnagyðjur var
stofnaður í fyrra og telur hann
um fjörutíu konur á öllum aldri.
Þrisvar til fjórum sinnum á ári
hittast þær, spá í spil og bolla og
spjalla saman. „Við erum ekki

HRAFNAGYÐJUR Nornirnar í Hrafnagyðj-

um ætla að gangu fylktu liði í hrekkjavökupartí Páls Óskars á Nasa.

allar spákonur en margar eru
í andlegum málefnum og hafa
brennandi áhuga á þeim,“ segir
Sirrý.
Partíið á laugardaginn hefst
heima hjá Sirrý, eða í sjálfu
Nornasafninu.
- fb

Nýr Hnykill á Norðurpólnum
Nýtt verk í leikstjórn Margrétar Vilhjálmsdóttur verður frumsýnt í gömlu verksmiðjuhúsnæði
úti við Gróttu í byrjun nóvember.
Verkið kallast Hnykill og kemur
fjöldi leikara, tónlistarmanna og
myndlistarfólks að uppsetningu
þess. Hnykill fjallar um mannlegar tilfinningar á borð við söknuð og gleði og eru ólíkar skynjanir heilans og leyndardómar hans
skoðaðir.
„Þetta er alveg glænýr hópur
og er í raun samansafn af listamönnum sem Margrét hefur
verið að sanka að sér í gegnum
árin en þetta er í fyrsta sinn sem
hún leiðir alla þessa einstaklinga
saman. Katrín Þorvaldsdóttir og
Ríkey Kristjánsdóttir eru list-

rænir stjórnendur verksins ásamt
Margréti og þær hafa unnið að
þessu verki síðastliðin tvö ár,“
segir Gríma Kristjánsdóttir,
framkvæmdastjóri Hnykils.
„Í verkinu sameinum við myndgjörninga, leiklist og hljóðgjörninga. Við eigum ekkert íslenskt
orð yfir þetta listform en á ensku
kallast það Site Specific Performance Theatre og er það er orðið
nokkuð þekkt víða um heim,“
útskýrir Margrét Vilhjálmsdóttir.
Nánari upplýsingar um miðasölu og sýningartíma veitir
Gríma Kristjánsdóttir í síma 8462618. Verkið verður sýnt í húsnæði sem áður hýsti Borgarplast.
Leikhópurinn kallar það Norðurpólinn.
- sm

SAMANSAFN LISTAMANNA Margrét
Vilhjálmsdóttir leikstýrir nýju verki sem
kallast Hnykill. Verkið verður frumsýnt
hinn 1. nóvember.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Fimmtudagur 29. október 2009

20.00 Hljómsveitin Swive + gestir spilar á fimmtudagsforleik Hins hússins.
Allir allsgáðir 16 ára og eldri velkomnir.
Gengið inn í kjallara Austurstrætismegin. Enginn aðgangseyrir.
20.30 Elisabeth Kaiser organisti og
Christian Raake saxófón- og flautuleikari verða með tónleika í Hveragerðiskirkju við Hverahlíð. Á efnisskránni
verða bæði klassísk lög og djass.
Aðgangur er ókeypis.
21.00 Hljómsveitin Huld og Böðvar
Rafn Reynisson verða með sameiginlega útgáfutónleika í Fríkirkjunni í
Reykjavík.
21.00 Sigríður Thorlacius og hljómsveitin Heiðurspiltar flytja lög Jóns Múla
á tónleikum á Græna hattinum við
Hafnarstræti 96 á Akureyri.
21.00 Jazzklúbburinn Múlinn stendur
fyrir tónleikum í kjallara Cafe Cultura
við Hverfisgötu 18. Fram kemur tríóið
ASA skipað þeim Agnari Má
Magnússyni, Scott McLemore og Andrési Þór.
22.00 Hallur Ingólfsson
verður með tónleika á
Sódómu við Tryggvagötu.
Einnig koma fram á tónleikunum Fabúla og
Markús (fyrrum
söngvari Skáta).
➜ Opnanir
17.00 Hjá Listasafni Reykjavíkur við

Tryggvagötu opnar Egill Sæbjörnsson
sýningu auk þess sem opnuð verður
sýning á verkum Ryans Partek í D-salnum. Opið alla daga kl. 10-17, fimmtudaga til kl. 22.

➜ Sýningar
Í Þjóðarbókhlöðunni við Arngrímsgötu
hefur verið opnuð sýning til heiðurs
Þorsteini Þorsteinssyni í tilefni af því að
100 ár eru liðin frá því fyrsta kennslubókin í esperanto kom út. Þar stendur
einnig yfir sýning tengd Kreppunni
1930-40, sýning á íslenskum kvennablöðum og tímaritum og sýning tengd
Gunnari Gunnarssyni rithöfundi.

1) Frá Biotherm. 2) mælt með skannmynd á þéttleika á stuðningsvef húðarinnar- umbætur jafngilda 10 árum – prófað á 32 sem notuðu dagkremið. 3) tjáning. 4) in vitro rannsóknir.

➜ Tónleikar

Æskan er í genum þínum.
Virkjaðu þau með

SKIN VIVO
Fyrsta kreminu sem snýr við
öldrunarferli húðarinnar 1

Allt að 10 ára yngri húð á aðeins 4 vikum2.
Í hjarta hverrar frumu er DNA sem inniheldur gen sem tryggja
lífsskilyrði allra frumna. Með aldrinum veikjast frumugenin og
þar af leiðandi hægist á frumuendurnýjun sem hefur veruleg
áhrif á öldrun húðarinnar.

Nýjung – tvöföld virkni gegn öldrun húðarinnar: DNA + GEN
Einstök sameining Pure Thermal Plankton og Reverserol SV,
sem er öflugt og virkt jurtaefni, stuðlar að viðgerð á DNA skemmdum,
endurvekur virkni3 frumugenanna og örvar frumuendurnýjun4.

Öldrun húðarinnar er „afturkölluð” og hún verður
sjáanlega unglegri
Vísindalegar sannanir á rannsóknarstofum. Prófað á yfir 300 konum.

NÝ TÆKNI
8 EINKALEYFI

Árangur:
Fyllir upp innan frá og dregur úr hrukkum.
Þéttari og stinnari húð. Einstakur ljómi.

➜ Opin vinnustofa
Gestalistamenn SÍM verða með opna
vinnustofu að Seljavegi 32 (4. hæð) kl.
18.30-20.30. Listamennirnir eru: Fiona
Chambers, Joe Ritter, Sarah Tosques,
Elizabeth Tubergen, Ailbhe Kelly-Miller og Damnievska Evgenija.

➜ Leikrit
20.00 Leikfélag Fljótdalshéraðs sýnir
verkið „Saumastofan“ eftir Kjartan
Ragnarsson í Valaskjálf að Skógarlöndum 3 á Egilsstöðum.
➜ Hannyrðir
Ágústa Þóra Jónsdóttir, höfundur
bókarinnar „Hlýjar
hendur“ sýnir
prjónaða vettlinga úr bókinni
og leiðbeinir
áhugasömum kl. 16-18,
í Bókabúð
Máls og
menningar við Laugaveg
18.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

Gildir á kynningunni meðan birgðir endast. Gildir ekki með 2 deodorant.
Einn kaupauki á viðskiptavin.

➜ Síðustu forvöð
Næstkomandi helgi lýkur sýningunni
„Lífróður - föðurland vort hálft er
hafið“ í Hafnarborg við Strandgötu í
Hafnarfirði. Á sýningunni eru verk eftir
tæplega þrjátíu listamenn sem endurspegla hafið. Opið fim. kl. 11-21, fös.sun. kl. 11-17.

BIOTHERM dagar í DEBENHAMS
29. október - 4. nóvember
Kaupaukinn* þinn þegar þú kaupir 2 Biotherm
herm vörur
- Eau Pure Body lotion 75 ml
- Eau Pure sturtusápa 75 ml
- Eau Pure ilmur 15 ml
- Aquasource rakakrem 20 ml
- Aquateinte litað dagkrem 5 ml
- Pure extract of thermal plankton 7 ml

Verðmæti kaupaukans 9.000 krónur
Einnig aðrar gerðir kaupauka

Sími: 553 2075

- bara lúxus

G

POWERSÝNIN
KL. 10.15

THIS IS IT - POWER

kl. 5.40, 8 og 10.15 L
12
kl. 8 og 10.15

COUPLES RETREAT

ATH! 650 kr.

FRIÐÞJÓFUR FORVITNI: ELTIÐ APANN kl. 6 - Ísl. tal
JÓHANNES
kl. 6, 8 og 10

L
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Fóru á Jackson-forsýningu
Útvarpsþátturinn Zúúber
stóð fyrir forsýningu á
Michael Jackson-myndinni
This Is It í Smárabíói í gær.
Mikil eftirvænting hefur
verið eftir myndinni, sem
var gerð eftir fráfall popparans.

L

Í myndinni er sýnt frá æfingum
Jacksons fyrir tónleikaröð sem
hann ætlaði að halda í London.
Sviplegur dauði hans í sumar kom
í veg fyrir þær áætlanir. Í framhaldinu var ákveðið að gefa aðdáendum hans forsmekkinn að því
hvernig tónleikaröðin hefði orðið
ef allt hefði farið á besta veg.

YND
ARM
S
A
KU H
HÖR

4 PÖR Í FARA SAMAN Í FERÐALAG TIL HITABELTISEYJU.
HVAÐ GÆTI MÖGULEGA FARIÐ ÚRSKEIÐIS?

SPRENGHLÆGILEG GAMANMYND
MEÐ FRÁBÆRUM LEIKURUM

TVEIR HRESSIR Félagarnir Evert Víglundsson og Geir Gunnar Markússon voru
hressir á forsýningunni.

COUPLES RETREAT

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

12

COUPLES RETREAT
GAMER

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

VIP
16

SKELLIBJALLA M/ ísl. Tali kl. 6
FAME
kl. 5:50 - 8 - 10:20

L

GAMER
kl. 8:15D - 10:30D
SKELLIBJALLA M/ ísl. Tali kl. 6:15D
FAME
kl. 6:15

ORPHAN
SURROGATES

kl. 10:20
kl. 8

16
16

ALGJÖR SVEPPI

SURROGATES
ALGJÖR SVEPPI
FUNNY PEOPLE

kl. 6
kl. 6D
kl. 10

VIP

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

UPP M/ ísl. Tali

kl. 5:50

16
L
L

kl. 10:30
kl. 8:30

16

kl. 6:15D

L

16

12

COUPLES RETREAT
GAMER

kl. 8 - 10:20
kl. 8

16

L

ORPHAN

kl. 10:20

16

L

Guðrúnar, ásamt söngvaranum Friðriki Ómari.

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16
12
COUPLES RETREAT
kl. 8:10D - 10:30D

ORPHAN
SURROGATES

L

MARÍA OG ÓMAR María Björk Sverrisdóttir, söngkona og umboðsmaður Jóhönnu

12

RÚNAR OG ADDI Útvarpsmaðurinn Rúnar Róbertsson og Addi
Fannar úr Skítamóral létu sig ekki vanta á Jackson-myndina.

BROSMILDAR Sigríður Guðmundsdóttir og Sigrún Birna
Blomsterberg brostu breitt.

NÚ GETUR ÞÚ FENGIÐ SÝNINGARTÍMA OG UPPLÝSINGAR UM MYNDIR Í BÍÓ HJÁ JÁ - 118

NÆLDU ÞÉR Í

NÝTT Í BÍÓ!

K
A
T
N
EI

Í KVÖLD!

að sjá
"Mynd sem þú verður og
í bíó til að fá tónlistina
upplifunina beint í æð".
H.A., FM 957

BYRJUM

EINGÖNGU SÝND Í 2 VIKUR

KKAN 20:00
LL MANAGER 2010 KLU
BA
OT
FO
LJA
SE
Að

NNI
Í KVÖLD Í KRINGLU

UPPLIFÐU LISTAMANNINN EINS OG ÞÚ
HEFUR ALDREI SÉÐ HANN ÁÐUR.
ÁÐUR ÓSÉÐ MYNDEFNI SEM
HEIMURINN HEFUR BEÐIÐ EFTIR.

Þá er nýjasti Football Manager leikurinn
mættur, en hann inniheldur mikinn fjölda
breytinga frá fyrri útgáfum. Að þessu sinni
spila fjölmiðlar stærra hlutverk, ásamt því
að þjálfarar og aðstoðarmenn hafa sterkari
skoðanir og láta heyra í sér.

- A.K. - ÚTVARP SAGA

- A.S.G. - BYLGJAN

öllum
fylgir
Orka junum
leik

ger
a
n
a
m
i
t
s
e
ðnum
a
k
r
Klárlegrainb
a
m
á
leiku n

í dag!

S
Síðustu
íðustu sýningar
-H.S.,MBL

SÍMI 564 0000

THIS IS IT
THIS IS IT LÚXUS
ZOMBIELAND
FRIÐÞJÓFUR FORVITNI 2
JÓHANNES
9
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 6 - 8 - 10
kl. 3.40
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 4
kl. 5.20 - 8 - 10.40

SÍMI 462 3500

ZOMBIELAND
JÓHANNES
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM

kl. 8 - 10
kl. 6 - 8 -10
kl. 5.40

SÍMI 530 1919

L
L
16
L
L
10
16

THIS IS IT
ZOMBIELAND
CAPITALISM
JÓHANNES
GUÐ BLESSI ÍSLAND

SÍÐUSTU
SÝNINGAR

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10
kl. 6 - 9
kl. 6 - 8 - 10
kl. 5.45

L
16
7
L
L

SÍMI 551 9000

16 ZOMBIELAND
L BROKEN EMBRACES
16 STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM
INGLOURIOUS BASTERDS
ANTICHRIST

kl. 6.30 - 8.30 - 10.30
kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl. 5.20 - 8
kl. 6 - 9
kl. 10.40

16
12
16
16
18

SPILAÐU MEIRA
- BORGAÐU MINNA
KRINGLAN & GLERÁRTORGI AKUREYRI · 553 0377

OFFICIAL SELECTION

OFFICIAL SELECTION

FILM FESTIVAL

FILM FESTIVAL

SUNDANCE

„FRÁBÆR!“

- ROGER EBERT

„HÁRBEITT RÖKRÆÐA!
VÖNDUÐ OG SNJÖLL.“
- THE NEW YORK TIMES

„SVO TÖFRANDI OG KRAFTMIKIL
AÐ EINS HEFUR VARLA SÉST ÁÐUR!“
- ENTERTAINMENT WEEKLY

„GRÍÐARLEGA GRÍPANDI OG VEL GERÐ!“
- THE HOLLYWOOD REPORTER

„SANNFÆRANDI OG HRÍFANDI!“
- LOS ANGELES TIMES

„DÁLEIÐANDI!“
- VARIETY

„HEILLANDI!“
- NEWSEEK

Sannleikurinn hentaði ekki fyrirsögnunum.
®

Fumsýnd 30. október

Græna ljósið er á

í Regnboganum

Facebook.com/graenaljosid

CANNES
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ÓLAFUR STEFÁNSSON: KÆRKOMNU FJÓRTÁN MÁNAÐA LANDSLIÐSFRÍI LOKIÐ

> Sverrir áfram hjá Sundsvall
Cain Dotson, yfirmaður íþróttamála hjá
sænska B-deildarliðinu GIF Sundsvall sagði í
samtali við sænska fjölmiðla í gær að Sverrir
Garðarsson yrði að öllu óbreyttu áfram í
herbúðum félagsins á næsta ári. Hann
var lánaður til FH í sumar en sneri aftur til
Svíþjóðar nú í vikunni. Þeir Hannes Þ. Sigurðsson og Ari Freyr Skúlason eru einnig
á mála hjá félaginu og sagði Ari í samtali
við Dagbladet að hann ætti nú í viðræðum
um nýjan samning við félagið. Enn væri þó
óvíst hvort hann yrði áfram hjá Sundsvall.

sport@frettabladid.is

Undankeppni HM 2011:
Norður-Írland - Ísland

0-1

0-1 Katrín Ómarsdóttir (78.).

12-0

N1-deild kvenna:
Haukar - Valur

32-18

Mörk Fram: Stella Sigurðardóttir 6, Guðrún
Hálfdánardóttir 6, Pavla Nevarilova 5, Steinunn
Björnsdóttir 4, Marthe Sördal 3, Áslaug Haraldsdóttir 2, Anna María Guðmundsdóttir 1,
Anna Friðriksdóttir 1, Karen Knútsdóttir 1, Eva
Harðardóttir 1, Ásta Birna Guðmundsdóttir 1,
Hildur Þorgeirsdóttir 1.
Mörk Vals: Lilja Lind Pálsdóttir 5, Elín Anna
Baldursdóttir 3, Gerður Arinbjarnardóttir 2,
Guðrún Bjarnadóttir 2, Heiðrún Helgadóttir 2,
Elva Arnarsdóttir 1, Líney Rut Guðmundsdóttir 1,
Sóley Ívarsdóttir 1, Harpa Baldursdóttir 1.

Iceland Express d. kvenna
Hamar - Haukar

85-84

Stig Hamars: Koren Schram 32, Sigrún Ámundadóttir 18, Kristrún Sigurjónsdóttir 11, Guðbjörg
Sverrisdóttir 8, Fanney Guðmundsdóttir 7, Hafrún
Hálfdánardóttir 7, Íris Ásgeirsdóttir 2.
Stig Hauka: Heather Ezell 34, Ragna Brynjarsdóttir 17, Telma Fjalarsdóttir 15, Guðrún
Ámundadóttir 9, Bryndís Hreinsdóttir 5, Kristín
Reynisdóttir 4.

Keflavík - KR

46-62

Stig Keflavíkur: Viola Beybeyah 26, Bryndís
Guðmundsdóttir 7, Birna Valgarðsdóttir 6, Svava
Ósk Stefánsdóttir 3, Marín Rós Karlsdóttir 2, Eva
Rós Guðmundsdóttir 2.
Stig KR: Hildur Sigurðardóttir 13, Margrét Kara
Sturludóttir 13, Jenny Pfeiffer-Finora 10, Signý
Hermannsdóttir 10, Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir
8, Helga Einarsdóttir 6, Unnur Tara Jónsdóttir 2.

Snæfell - Grindavík

62-73

Stig Snæfells: Kristen Green 22, Berglind Gunnarsdóttir 20, Hrafnhildur Sævarsdóttir 8,
Gunnhildur Gunnarsdóttir 5, Sara Andrésdóttir 2,
Unnur Ásgeirsdóttir 2, Hildur Kjartansdóttir 2,
Björg Einarsdóttir 1.
Stig Grindavíkur: Michele DeVault 33, Íris Sverrisdóttir 11, Pálína Skúladóttir 10, Ingibjörg
Jakobsdóttir 6, Berglind Magnúsdóttir 6, Jovana
Lilja Stefánsdóttir 5, Sandra Grétarsdóttir 2.

Valur - Njarðvík

55-54

Stig Vals: Sakera Young 18, Þórunn Bjarnadóttir
12, Hrund Jóhannsdóttir 9, Lovísa Guðmundsdóttir 8, Hanna Hálfdánardóttir 6, Birna
Eiríksdóttir 2.
Stig Njarðvíkur: Shantrell Moss 25, Helga Jónasdóttir 11, Sigurlaug Guðmundsdóttir 5, Anna
María Ævarsdóttir 4, Heiða Valdimarsdóttir 3,
Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir 2, Jóna Ragnarsdóttir
2, Harpa Hallgrímsdóttir 2.

Enski deildabikarinn
Manchester City - Scunthorpe
Chelsea - Bolton
Arsenal - Liverpool

að menn séu meðvitaðir um að liðið hafi í gegnum tíðina ekki
náð að fylgja eftir góðum árangri á einu stórmóti til þess næsta.
„Menn hafa stressast allir upp þegar illa gengur en svo
kemur eitt gott mót og þá slaknar á öllu í kjölfarið. Þetta virðist
vera í þjóðareðlinu. Við þurfum því að fara gegn sögunni og
eiga tvö góð mót í röð. Auðvitað getur það haft sitt að segja
að við misstum af mótinu í Króatíu en okkar aðalmarkmið
er að liðið sýni stöðugleika. Við sjáum svo til hvað það fleytir
okkur langt.“
Ákveðið var að landsliðið myndi fyrst og fremst æfa
saman í þessari viku enda er langt síðan Guðmundur
Guðmundsson gat kallað saman flesta af sínum
sterkustu leikmönnum. „Það skiptir miklu máli að
við leikmenn æfum svo þéttar með okkar félagsliðum og komum svo allir í góðu formi. Það
mun ekki gefast tími til að komast í form þegar
komið er fram í janúar. Við stólum á mikinn
hraða í okkar leik og megum ekki við því að
leikmenn séu ekki í sínu besta ástandi.“

Katrín Ómarsdóttir var hetja íslenska landsliðsins er hún tryggði liðinu síðbúinn 1-0 sigur á Norður-Írlandi
í undankeppni HM 2011. Jafntefli eða tap hefði þýtt að vonir Íslands um að komast á HM væru afar litlar.
FÓTBOLTI Þökk sé síðbúnu marki

23-34

Mörk Hauka: Ramune Pekarskyte 7, Hanna G.
Stefánsdóttir 5, Nína Kristín Björnsdóttir 4, Nína
B. Arnfinnsdóttir 3, Tatjana Zukovska 2, Ester
Óskarsdóttir 2.
Mörk Vals: Hrafnhildur Skúladóttir 12, Ágústa
Edda Björnsdóttir 5, Íris Ásta Pétursdóttir 5,
Kristín Guðmundsdóttir 3, Rebekka Skúladóttir 2,
Katrín Andrésdóttir 2, Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 2, Hildigunnur Einarsdóttir 2, Kolbrún
Franklín 1.

Fram - HK

Ólafur Stefánsson er kominn aftur í landsliðið eftir fjórtán
mánaða fjarveru. Hann hefur ekkert spilað með liðinu síðan
á Ólympíuleikunum í Peking en klæðist landsliðstreyjunni
aftur í kvöld þegar liðið leikur æfingaleik gegn pressuliði
sem íþróttafréttamenn völdu. Leikurinn hefst klukkan 19.30
í kvöld og fer fram í Laugardalshöllinni.
„Það var til að mynda mjög mikilvægt fyrir mig að fá frí
síðastliðið sumar. Ég fékk ekkert sumarfrí vegna Ólympíuleikanna og þetta var því tveggja ára samfelld keyrsla,“ sagði
Ólafur við Fréttablaðið.
„Það var einnig gott fyrir landsliðið að spila án
mín. Aron [Pálmarsson] hefur komið sterkur inn
á þessum tíma og fleiri, til að mynda Heiðmar
[Felixsson]. Mitt hlutverk er sífellt að taka breytingum en ég mun þó alltaf þurfa að skila mínu.
Aðalatriðið er að liðsheildin virki.“
Ísland missti af HM í Króatíu í janúar á
þessu ári en fram undan er EM í Austurríki
skömmu eftir áramótin næstu. Ólafur segir

Katrín hélt lífi í HM-draumnum

ÚRSLIT

Frakkland - Eistland

Aðalmálið að landsliðið sýni stöðugleika

5-1
4-0
2-1

Katrínar Ómarsdóttur gegn Norður-Írlandi ytra í gær að vonir
Íslands um að komast á HM 2011
í Þýskalandi eru enn á lífi. Katrín
kom inn á sem varamaður í leiknum og tryggði sigurinn með skallamarki á 78. mínútu.
„Við vorum að farast úr stressi
á hliðarlínunni,“ sagði Sigurður
Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálfari eftir leikinn. „Það var orðið
langt liðið á leikinn og við vorum
ekki búin að skora.“
Jafntefli eða tap hefði þýtt að
Ísland hefði átt litla sem enga
möguleika á að komast upp úr
undankeppninni. Liðið tapaði fyrir
Frökkum um helgina og þarf því
helst að vinna alla sína leiki sem
það á eftir í undankeppninni.
Aðeins eitt lið kemst áfram úr
hverjum riðli í undankeppninni í
Evrópu.
„Ég var sæmilega sáttur við
fyrri hálfleikinn,“ sagði Sigurður Ragnar þrátt fyrir markaleysið. „Boltinn gekk hratt á milli leikmanna og við sköpuðum okkur fullt
af færum. En því miður náðum við
ekki að klára þau. Við gáfum þeim
hins vegar tvö góð færi með misheppnuðum sendingum í vörninni og því miður hélt það áfram
í seinni hálfleik. Þá byrjuðum við
mjög illa og vorum lakara liðið á
vellinum fyrstu 15-20 mínúturnar.“
En þá kom að þætti Katrínar
Ómarsdóttur sem var sett á bekkinn eftir leikinn í Frakklandi.
„Við náðum að rífa okkur upp og
Katrín kom mjög sterk inn og náði
að skora sigurmarkið. Þannig á

maður einmitt að svara fyrir sig
þegar maður dettur úr byrjunarliðinu. Hún átti frábæra innkomu,
skoraði glæsilegt mark og spilaði
virkilega vel. Hún tók í raun leikinn í sínar hendur, spilaði boltanum vel frá sér og dreifði spilinu
skynsamlega. Það var afar jákvætt
að fá hana svona sterka inn og það
sýndi sterka skapgerð hjá okkar
leikmönnum að hafa unnið leikinn
þrátt fyrir að hafa lent í basli með
þetta lið.“
Sigurður Ragnar hrósaði Norður-Írum fyrir agaðan leik. „Þetta
er án efa þriðja besta liðið í riðlinum, á eftir okkur og Frökkum. Ég
gæti vel séð fyrir mér að Frakkar lendi í vandræðum hér ef Norður-Írar spila jafn vel og í dag. Þær
voru að vísu ekki að skapa sér
mörg færi nema eftir föst leikatriði. En þær börðust virkilega vel,
voru vel skipulagðar og með öflugan markvörð sem hélt þeim lengi
vel inn í leiknum.“
Sigurður Ragnar segir ljóst
hvert markmið liðsins er í undankeppninni. „Við ætlum að vera
með betri markatölu en Frakkar
þegar við mætum þeim á Laugardalsvellinum í lokaleik okkar í
riðlinum. Þá dugar okkur tveggja
marka sigur – annars verðum við
að vinna með þremur.“
Frakkar unnu einmitt 12- 0
sigur á Eistlandi í gær, rétt eins
og Ísland gerði í síðasta mánuði.
„Þetta verður greinilega hörkubarátta um markatöluna á milli okkar.
Ég reikna með að hún haldi áfram
og það verði svo úrslitaleikur á
Laugardalsvelli næsta ágúst.“
eirikur@frettabladid.is

HETJA ÍSLANDS Katrín Ómarsdóttir skoraði afar mikilvægt mark fyrir Ísland í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

16-liða úrslitum ensku deildabikarkeppninnar lauk í gærkvöldi:

Sigur hjá ungu liði Arsenal gegn Liverpool
FÓTBOLTI Arsenal vann í gær 2-1
sigur á Liverpool á heimavelli í
16-liða úrslitum ensku deildabikarkeppnininar. Bæði lið voru skipuð ungum leikmönnum í bland við
þá sem fá tækifæri höfðu fengið
til þessa á tímabilinu. Spánverjinn Fran Merida kom Arsenal
yfir með glæsilegu skoti á nítjándu mínútu leiksins en Emiliano
Insua svaraði í sömu mynt fyrir
Liverpool er hann jafnaði metin
með sannkölluðum þrumufleyg

átta mínútum síðar.
En það var Daninn Nicklas
Bendtner sem tryggði Arsenal sigurinn með marki á 50.
mínútu leiksins eftir að
hann hafði farið illa
með varnarmenn
Liverpool.
Chelsea
lenti

ekki í teljandi vandræðum með
Bolton og vann 4-0 sigur. Salomon
Kalou, Florent Malouda, Deco og
Didier Drogba skoruðu mörk Chelsea. Grétar Rafn Steinsson
var í byrjunarliði Bolton en var tekinn af
velli í hálfleik.
FRAN MERIDA

Skoraði glæsilegt mark
fyrir Arsenal í gær.

Þá vann Manchester City 5-1
sigur á Scunthorpe með mörkum
Stephens Ireland, Roque Santa
Cruz, Joleons Lescott, Carlos
Tevez og Michaels Johnson. Jonathan Forte skoraði mark Scunthorpe.
Þessi þrjú lið eru því komin í
fjórðungsúrslit keppninnar ásamt
Manchester United, Portsmouth,
Blackburn, Tottenham og Aston
Villa.
- esá

NORDIC PHOTOS/GETTY
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36%
Áhorf á fréttir
hefur aukist um
36% milli ára

40%
Áhorf á Ísland í dag
hefur aukist um
40% milli ára

STÓRAUKIÐ ÁHORF
Á FRÉTTIR STÖÐVAR 2 OG ÍSLAND Í DAG!

Tölurnar tala sínu máli. Um leið og við þökkum
áhorfendum frábærar viðtökur, bendum
við auglýsendum á þennan skýra valkost.

* Skv. rafrænum mælingum frá Capacent í 12-80 ára aldurshópi, meðaláhorf á mínútu fyrstu 8 mánuði ársins.
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VIÐ TÆKIÐ SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR ER YFIR SIG ÁNÆGÐ

> Tracy Morgan

Tvær hörkugóðar leikkonur í ekki síðri þáttum

„Konan mín vill ekki að börnin okkar verði stór og yfirgefi
heimilið því þá situr hún
ein uppi með mig.“

Dagskráin á Skjá einum hefur síðustu
mánuði ekki verið á þá leið að mér finnist
ég knúin til að gerast áskrifandi. Nú hefur
orðið breyting þar á. Í fyrsta lagi er því
lofað að Dexter komi aftur á skjáinn, sem er
mikil hvatning. En auk þess hef ég síðustu
tvær vikur horft á tvo nýja þætti sem
eru hörkugóðir. Þeir eru á dagskrá
á þriðjudagskvöldum hvor á eftir
öðrum og því þrusugóð skemmtun
á einu kvöldi.
Fyrri þátturinn er Nurse Jackie
sem skartar leikkonunni Edie
Falco sem flestir þekkja sem húsmóðurina í Sopranos-þáttunum.
Nú leikur hún allt aðra persónu.
Hin blauða húsfrú hefur vikið
fyrir töffaranum Jackie sem

FIMMTUDAGUR

STÖÐ 2

15.05 Persónur og leikendur (e)
15.45 Kiljan (e)
16.35 Leiðarljós
17.15 Táknmálsfréttir
17.25 Flautan og litirnir (4:8) (e)
17.45 Skoppa og Skrítla út um hvippinn og hvappinn (3:12) (e)

20.00

F1. Við rásmarkið

STÖÐ 2 SPORT

18.00 Stundin okkar (e)
18.30 Hvaða Samantha? (13:15) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Eldað með Jóhönnu Vigdísi Matreiðsluþáttaröð í umsjón Jóhönnu Vigdísar
Hjaltadóttur. Í þáttunum eru eldaðir einfaldir réttir, gómsætir og girnilegir úr hráefni sem
fæst alls staðar á landinu.

20.55

House

SKJÁREINN

20.40 Bræður og systur (Brothers and
Sisters III) (59:63) Bandarísk þáttaröð um
hóp systkina, viðburðaríkt líf þeirra og fjörug
samskipti. Aðalhlutverk: Dave Annable, Calista Flockhart, Balthazar Getty, Rachel Griffiths, Rob Lowe og Sally Field.

▼

21.25 Nýsköpun - Íslensk vísindi
(5:12) Ný íslensk þáttaröð um vísindi. Umsjónarmaður er Ari Trausti Guðmundsson.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Framtíðarleiftur (Flash Forward)
NCIS

STÖÐ 2

(1:13) Bandarísk þáttaröð.

23.10 Hamarinn (4:4) (e)
00.05 Kastljós (e)
00.35 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Svampur

07.00 Arsenal - Liverpool Útsending frá

Sveinsson, Lalli, Elías og Ævintýri Juniper Lee.

leik í enska deildabikarnum.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.20 Sjálfstætt fólk
11.00 Atvinnumennirnir okkar: Guð-

17.00 Arsenal - Liverpool Útsending frá
leik í enska deildabikarnum.

jón Valur Sigurðsson

11.45 Supernanny (4:20)
12.35 Nágrannar
13.00 La Fea Más Bella (56:300)
13.45 La Fea Más Bella (57:300)
14.30 Ally McBeal (4:23)
15.15 You Are What You Eat (17:18)
15.45 Barnatími Stöðvar 2 Háheimar,

20.00 F1. Við rásmarkið Hitað upp
fyrir komandi keppni. Gunnlaugur Rögnvaldsson skoðar undirbúning liðanna fyrir kappaksturinn.

20.40 Chelsea - Liverpool Útsending frá
leik í Meistaradeild Evrópu.

Bratz, Ævintýri Juniper Lee og Elías.

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 The Simpsons (7:22)
19.45 Two and a Half Men (11:24)
20.10 Eldsnöggt með Jóa Fel (5:10)
20.40 The Apprentice (14:14) Loka-

Nýsköpun - Íslensk vís-

SJÓNVARPIÐ

indi

21.25 NCIS (12:19) Spennuþáttaröð um

tryllir með Millu Jovovich í aðalhlutverki.

22.10

Gossip Girl STÖÐ 2 EXTRA

22.00 Flatliners
00.00 Out of Reach
02.00 Ice Harvest
04.00 Flatliners
06.00 Superman Returns

22.10 Eleventh Hour (15:18) Eðlisfræðingurinn Jacob Hood aðstoðar FBI við að
rannsaka sakamál sem krefjast vísindalegrar úrlausnar.

22.55 Pulp Fiction Víðfræg bíómynd
um lífið undir draumkenndu yfirborði Hollywood. Þessi mynd skaut Quentin Tarantino
upp á stjörnuhimininn
01.25 Fangavaktin (5:8)
01.55 The 4400 (11:13)
02.40 Fast and the Furious. Tokyo
Drift

04.25 NCIS (12:19)
05.10 The Simpsons (7:22)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

Skyggnst á bak við tjöldin í PGA-mótaröðinni
og árið skoðað í bak og fyrir.

22.20 Bardaginn mikli: Muhammad
Ali - Joe Frazier

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 Nýtt útlit (4:10) (e)
08.00 Dynasty (e)
08.50 Innlit/ Útlit (1:10) (e)
09.20 Pepsi MAX tónlist
12.00 Nýtt útlit (4:10) (e)
12.50 Innlit/ Útlit (1:10) (e)
13.20 Pepsi MAX tónlist
16.55 Yes Dear (7:15) (e)
17.20 Dynasty
18.10 Lífsaugað (6:10) (e)
18.50 Fréttir
19.05 King of Queens (11:25) (e)
19.30 Game Tíví (7:14) Sverrir Bergmann

23.15 World Series of Poker 2009 Sýnt

og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikjum.

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

20.00 The Office (2:28) Bandarísk gamansería um skrautlegt skrifstofulið hjá pappírssölufyrirtækinu Dunder Mifflin.

00.10 Poker After Dark Margir af snjöllustu pókerspilurum heims mæta til leiks í
Texas Holdem.

20.25 30 Rock (4:22) Jack og Liz fara
í matarboð til sérviturs milljónamærings
sem kolfellur fyrir Liz. Tracy óttast að börnin
sín hafi eitthvað illt í hyggju þegar þau eru
orðin of góð við hann.

frá stórleik í ensku úrvalsdeildinni.

sérsveit lögreglumanna sem starfar í Washington og rannsakar glæpi tengda hernum
eða hermönnum á einn eða annan hátt.
Verkefnin eru orðin bæði flóknari og hættulegri í þessari fimmtu seríu.

21.25

unum á PGA-mótaröðinni í golfi.

19.35 Inside the PGA Tour 2009

17.20 Hull - Portsmouth Útsending frá

þáttur.

08.00 Waitress
10.00 I Love You to Death
12.00 Shrek
14.00 Waitress
16.00 I Love You to Death
18.00 Shrek
20.00 Ultraviolet Rafmagnaður framtíðar-

18.40 Frys.com Open Sýnt frá hápunkt-

15.40 Liverpool - Man. Utd. Útsending

▼

21.25

SKJÁR EINN

▼

SJÓNVARPIÐ

tekur verkjalyf í nefið, heldur fram
hjá karlinum sínum og sturtar niður
afskornum eyrum leiðinlegra sjúklinga.
Fyrir utan það er hún hins vegar dásamlegur dýrlingur og ekki annað hægt en
að elska hana.
Seinni þátturinn er United States
of Tara, sem er ekki síður góður. Þar
fer fremst í flokki góðra leikara
Emmy-verðlaunaleikkonan
Toni Colette. Hún leikur Töru,
sem er með margklofinn persónuleika. Í fyrstu tveimur
þáttunum höfum við kynnst
gelgjunni T, sveitalubbanum Buck og fínu frúnni
Alice. Nú er bara að sjá
hver kemur næst.

20.55 House (2:24) Bandarísk þáttaröð um skapstirða lækninn dr. Gregory
House og samstarfsfólk hans. Nú glíma þau
við dularfull dauðsföll nokkurra einstaklinga
sem allir fengu líffæri frá sama líffæragjafa
fyrir fimm árum.

▼

Morgan fer með hlutverk
Tracy Jordan í þættinum
30 Rock sem Skjár einn
sýnir kl. 20.25 í kvöld.

leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.00 Goals of the season Öll glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar
frá upphafi til dagsins í dag.

19.55 Premier League World Flottur
þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum óvæntum og skemmtilegum hliðum.
20.30 PL Classic Matches West Ham
- Bradford, 1999. Hápunktarnir úr bestu og
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.
21.00 PL Classic Matches Leeds - Liverpool, 2000.

21.30 Coca Cola-mörkin Sýnt frá öllum
leikjunum í Coca Cola-deildinni. Öll flottustu
mörkin og tilþrifin á einum stað.
22.00 Premier League Review Rennt
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni og
allt það helsta úr leikjunum skoðað gaumgæfilega.
22.55 Arsenal - Tottenham Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.50 Fréttir (e)
22.05 CSI: Miami (2:25) Bandarísk sakamálasería um Horatio Caine og félaga hans
í rannsóknardeild lögreglunnar í Miami.

22.55 The Jay Leno Show
23.45 Nurse Jackie (2:12) (e)
00.15 United States of Tara (2:12) (e)
00.50 Pepsi MAX tónlist

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Sigurvegarar í hugmyndakeppni
N1 eru gestir þáttarins í dag.
21.00 Í kallfæri Jón Kristinn Snæhólm
heldur áfram með sitt tveggja manna tal við
Gunnar Dal.
21.30 Grasrótin Þáttur í umsjón Ásmundar Einars Daðasonar þingmann Vinstri
grænna

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Póstli
Bravó staforsala
hefst í
dag

Björgvin Halldórsson
Borgardætur
Diddú
Egill Ólafsson
Helgi Björnsson
Krummi
Laddi

MIÐASALA HEFST Á
MORGUN KL. 10.00

Miðasala á

Páll Óskar
Raggi Bjarna
Savanna Tríóið
Sigríður og Högni
úr Hjaltalín
Þú og ég

kl 14.0
0

-Nána
rá
www.b
ravo.i
s*

Hrynsveit Björgvins · Strengjasveitin Reykjavík Session Orchestra
Karlakórinn Þrestir · Barnakór úr Kársnesskóla · Meðlimir úr Gospelkór Reykjavíkur
·

og á sölustöðum Miði.is

*Allir sem eru skráðir á póstlista Bravó kl. 14.00 í dag fá sendan póst sem gerir
þeim kleift að kaupa miða samstundis - Degi áður en almenn miðasala hefst.

Góðar stundir
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VIÐ MÆLUM MEÐ
Framtíðarleiftur

▼

Í KVÖLD

Sjónvarpið kl. 22.25
STÖÐ 2 KL. 20.10
Eldsnöggt með Jóa Fel
Kanntu brauð að baka? Það
kann Jói Fel svo sannarlega
og ætlar að sýna okkur í
kvöld hvernig hann býr til
skorpumikið rúgmjölsbrauð,
súkkulaðiköku með sýrðum
rjóma, bananabrauð, flatkökur
og smjörkökur. Þetta er tíunda
þáttaröðin með sjónvarpskokknum og bakarameistaranum Jóa Fel. Matreiðslan er
þjóðlegri en áður, hollur, hagkvæmur og heimilislegur matur
eldaður af hjartans lyst.

16.30 Doctors (20:26)
17.00 Doctors (21:26)
17.30 The O.C. 2 (18:24) Orange-sýsla
í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við kynnumst þeim betur koma hins vegar leyndarmálin í ljós.

18.15 Seinfeld (11:24)
18.45 Doctors (20:26)
19.15 Doctors (21:26)
19.45 The O.C. 2 (18:24)
20.30 Seinfeld (11:24)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 You Are What You Eat (7:18)
Doktor Gillian McKeith er sérfræðingur á sviði
mataræðis og aðstoðar fólk sem er komið í
ógöngur.

▼

22.10 Gossip Girl (4:22) Þriðja þáttaröðin um líf ungra og fordekraðra krakka sem
búa á Manhattan í New York. Þótt dramatíkin
sé ótæpileg þá snúast áhyggjur þessa unga
fólks fyrst og síðast um hver baktali hvern,
hver sé með hverjum og hvernig eigi að vera
klæddur í næsta glæsipartíi.
22.55 Ástríður (11:12) Það haustar í
öllum skilningi. Ekki síst í hjarta Ástríðar nú
þegar nýir tímar eru að renna í garð ásamt
nýjum tækikfærum eða er hún búin að glata
sínu tækifæri til að upplifa ástina.
23.20 Grey‘s Anatomy (1:23)
00.05 True Blood (6:12)
01.00 Auddi og Sveppi
01.30 In Treatment (24:43)
01.55 Sjáðu
02.25 Fréttir Stöðvar 2
03.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

12.35 Lab Rats 13.05 Blackadder Goes Forth
13.35 My Family 14.05 My Hero 14.35 Lab Rats
15.05 The Weakest Link 15.50 Blackadder Goes
Forth 16.20 My Family 16.50 My Hero 17.20
Blackadder Goes Forth 17.50 EastEnders 18.20
The Weakest Link 19.05 My Family 19.35 Coupling
20.05 No Heroics 20.30 The Catherine Tate Show
21.00 The Innocence Project 21.55 My Family
22.25 Coupling 22.55 The Catherine Tate Show
23.25 Lab Rats 23.55 EastEnders

12.00 Aftenshowet med Vejret 12.30 Hammerslag
13.00 Landsbyhospitalet 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10
Boogie Mix 14.50 S P eller K 15.00 Boogie Update
15.30 Spiderman 15.50 Hojspændingsmanden
og Robotdrengene 16.00 Lloyd i Rummet 16.30
Fandango 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen
med Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30
Rabatten 19.00 Sporlos 19.30 6200 Aabenraa
20.00 TV Avisen 20.25 Jersild Live 20.50 SportNyt
21.00 Himlen over Montana 22.30 OBS 22.35
Seinfeld 23.00 Seinfeld 23.25 Boogie Mix

12.00 NRK nyheter 12.05 Par i hjerter 12.55
Offentlige hemmeligheter 13.00 NRK nyheter
13.05 Naboer 13.30 Andre avenyen 14.00 NRK
nyheter 14.05 Jessica Fletcher 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet 16.00 NRK nyheter 16.10
Oddasat - nyheter på samisk 16.25 Ardna - Samisk
kulturmagasin 16.40 Mánáid-tv - Samisk barnetv 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Sorens
onskestovler 17.05 Men Kasper da! 17.10 Fritt
fram 17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen
18.30 Schrödingers katt 18.55 Tilbake til 60-tallet
19.25 Redaksjon EN 19.55 Distriktsnyheter 20.00
Dagsrevyen 21 20.30 Forbrytelsen 2 21.30 Den
norske humor 22.00 Kveldsnytt 22.15 Urix 22.45
Livet i Fagervik 23.30 Skavlan

SVT 1
12.05 Andra Avenyn 13.15 Fråga doktorn 14.00
Den stora resan 15.00 Rapport 15.05 Gomorron
Sverige 16.00 Hannah Montana 16.25 Robins
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekonomi
17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30
Rapport med A-ekonomi 19.00 Niklas mat 19.30
Mitt i naturen 20.00 Plus 20.30 Ett fall för
Louise 21.00 Debatt 21.45 Kulturnyheterna 22.00
Uppdrag Granskning 23.00 Skavlan

Ný bandarísk spennuþáttaröð. Dularfullur atburður veldur því að fólk um
allan heim dettur út í tvær mínútur
og sautján sekúndur og sér um leið í
svip hvernig líf þess verður eftir hálft
ár. Alríkislögreglumaðurinn Mark
Benford reynir að draga upp mynd
af framtíðinni með því að koma upp
gagnagrunni yfir þessar sýnir.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 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 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Andrarímur
14.03 Á tónsviðinu
FM
FM
FM
FM
FM

88,5
90,9
91,9
93,5
95,7

XA-Radíó
Gullbylgjan
Kaninn
Rás 1
FM957

15.03 Útvarpssagan: Á eigin vegum
15.25 Raddir barna
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.15 Auglýsingar
18.16 Spegillinn
19.00 Úr gullkistunni
19.27 Sinfóníutónleikar
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Útvarpsleikhúsið: Einfarar 150/200
22.38 Útvarpsleikhúsið: Í aðalhlutverki Steindór og Margrét
23.25 Bláar nótur í bland
00.07 Næturtónar
FM
FM
FM
FM
FM

96,3
96,7
97,7
98,9
99,4

FM Suðurland
Létt Bylgjan
X-ið
Bylgjan
Útvarp Saga

FM
FM
FM
FM

90,1
102,2
102,9
105,5

Rás 2
Útvarp Latibær
Lindin
Útvarp Boðun
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Ísland í aðalhlutverk hjá Metropolitan

„Ég hlusta mjög mikið á
Mogwai þegar ég er að vinna,
svona sönglausa og heilaróandi
tónlist. Ef mér gengur aftur á
móti illa að vinna hlusta ég á
þungarokk.“
Edda Guðmundsdóttir fatahönnuður.
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LÁRÉTT
2. skrambi, 6. í röð, 8. skjögur, 9.
stefna, 11. mun, 12. töng, 14. yfirstéttar, 16. skammstöfun, 17. hlaup, 18.
dvelja, 20. tveir eins, 21. merki.
LÓÐRÉTT
1. fituskán, 3. númer, 4. eyja í Miðjarðarhafi, 5. svelg, 7. hnöttur, 10.
skítur, 13. starfsgrein, 15. óhapp, 16.
fálm, 19. rykkorn.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. brák, 3. nr, 4. sikiley, 5.
iðu, 7. stjarna, 10. tað, 13. fag, 15.
slys, 16. fum, 19. ar.
LÁRÉTT: 2. ansi, 6. rs, 8. rið, 9. átt,
11. ku, 12. kjafi, 14. aðals, 16. fr, 17.
gel, 18. una, 20. yy, 21. mark.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1. 1,9 milljarða króna.
2. Helgi Hjörvar.
3. 1984 – fyrir 25 árum.

SJÓNRÆNN LEIKSTJÓRI Sýningar Roberts Lepage

þykja mikið sjónarspil og nú hyggst þessi leikstjóri nýta
sér íslenskt landslag í uppfærslu Metropolitan-óperunnar á Niflungahring Wagners.
NORDICPHOTOS/AFP

í ám þrátt fyrir snjó. Þannig að þegar þú hefur
verið á Íslandi og hugsar svo um Niflungahringinn þá sérðu hann ekki sömu
augum.“
Lepage þykir í raun
vera einstakt fyrirbæri í leikhúsheiminum, sýningar hans hafa
hlotið mikið lof úti
um allan heim og ef
marka má skrif Wall
Street Journal þá er
hann vinsælastur meðal
„hipp-leikhúsgesta“. Hann
hefur jafnframt lýst því
yfir að í óperuforminu
geti allar listir sameinast í eitt.
- fgg

af fyrir sig. Jörðin er ótrúlega heit, þeir þurfa
ekki einu sinni að hita húsin sín og þú getur synt

FRIÐGEIR TORFI: ÍSLAND SETUR STEFNUNA Á HM 2011

Ástralskur fótbolti ryður
sér til rúms á Íslandi

8

10

Ísland verður í forgrunni í uppfærslu Metropolitan-óperunnar í New York á Niflungahring
Richards Wagner. Þetta upplýsir leikstjóri sýningarinnar, hinn virti Robert Lepage, í viðtali
við Wall Street Journal. Þetta er talið vera djarfur leikur hjá þessu óperuhúsi, ekki hafi verið
búin til ný útgáfa af þessu verki Wagners í 23 ár
og þá er Lepage ekki feiminn við að reyna eitthvað nýtt. Hann þótti til að mynda brjóta hálfgert blað með útgáfu sinni af Bölvun Fausts
eftir Berlioz sem sýnd var á sama stað í fyrra.
Lepage segir í samtali við Wall Street Journal
að hann heimsæki Ísland eins oft og hann geti.
Og að landið og landslagið muni verða fyrirferðarmikið í uppfærslunni. „Wagner notaði íslensku
fornsögurnar til að færa þýsku mýturnar frá
Grikkjum og Miðjarðarhafinu til sinna norrænu róta,“ segir Lepage í viðtalinu og byrjar
í kjölfarið að dásama Ísland og íslenskt landslag. „Ísland er bara önnur pláneta, heimur út

„Þú þarft ekki að vera eitthvert
tröll en þú þarft að vera í góðu
formi, geta hlaupið mikið og
tekið á næsta manni,“ segir Friðgeir Torfi Ásgeirsson, stofnandi
fyrsta íþróttafélagsins í áströlskum fótbolta hér á landi. Í dag
æfa í kringum tuttugu Íslendingar ástralskan fótbolta í Kórnum tvisvar í viku. Friðgeir Torfi
segir mikinn hug í mönnum,
stofna eigi deild í íþróttinni hér á
landi þar sem fjögur lið verði með
þátttökurétt. Stefnan sé síðan
sett á að íslenska landsliðið taki
þátt í Evrópumeistaramótinu sem
haldið verður í Danmörku og Svíþjóð á næsta ári og heimsmeistaramótinu í Melbourne eftir tvö
ár. Áhugasamir geta kynnt sér
æfingar og fyrirkomulag á Facebook-síðu liðsins sem er Aussie
Rules Football – Iceland.
Þótt hópurinn hafi ekki stundað neinar æfingar af viti fyrr en
í maí á þessu ári gerði liðið góða
ferð á Evrópumót sem haldið var
í Króatíu. Þar lagði það Ítalíu,
Þýskaland og Frakkland og einn
leikmaður úr íslenska hópnum
var valinn í úrvalslið mótsins.
Ástralskur fótbolti á rætur sínar
að rekja til Ástralíu eins og nafnið
gefur glögglega til kynna. Íþróttin er harðneskjuleg, myndbönd á
Netinu sýna það svart á hvítu.
Ástralar hafa hins vegar smám
saman verið að skerpa reglurnar
til að koma í veg fyrir hvers kyns
fantabrögð og slagsmál sem voru
tíð á níunda áratug síðustu aldar.
„Það er reyndar hvorki gefið gult
né rautt spjald heldur fara menn í
bann eftir leik,“ segir Friðgeir en
spjaldareglurnar hafa hins vegar
verið teknar upp í Evrópu með
góðum árangri. Íþróttin nýtur
töluverðra vinsælda á svæðinu
í kringum Melbourne og hefur
breiðst út til Evrópu. Danir eru
til að mynda mjög framarlega,
sem og Írar og Englendingar.
Friðgeir segir að það hafi

LANDSLIÐ ÍSLANDS Þessir óárennilegu piltar gerðu góða ferð til Króatíu og lögðu
meðal annars Þýskaland, Ítalíu og Frakkland á Evrópumóti.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Stefán Karl Stefánsson mun taka við af
Christopher Lloyd sem
Trölli í samnefndum
söngleik eftir frægri
bók Dr. Seuss en
söngleikurinn
verður frumsýndur í Los Angeles
um miðjan næsta mánuð. Eins og
Fréttablaðið hefur greint frá áttu
Lloyd og Stefán að skipta hlutverkinu á milli sín en eðli málsins samkvæmt var Lloyd stjarna
sýningarinnar enda þekkt nafn í
Hollywood. Samkvæmt yfirlýsingu
frá framleiðendum sýningarinnar
gerðu veikindi í fjölskyldu Lloyds
það að verkum að hann gat ekki
tekið þátt.
Sláturhátíðin var
haldin hátíðleg
á föstudaginn á
Búðardal og tók
vertinn, Grímur
Atlason, vel á
móti 101-elítunni
sem höfðu fæstir
komið þangað áður.
Afróhár trommuleikarans í Agent Fresco
vakti mikla athygli
í sveitinni, svo mikla að lögreglan
á staðnum stoppaði hann af til að
skoða drenginn betur. Var haft á
orði að kappinn þyrfti að skreppa á
rúningsmótið daginn eftir, þá ekki
sem keppandi heldur mannlegt
viðfangsefni.
Aðstandendur skemmtistaðarins
´80 Club við Grensásveg vilja taka
fram að beinar útsendingar verða
frá íþróttakappleikjum eins og á
forvera staðarins, Steak and Play.

ÚTRÁS OG INNRÁS Friðgeir Torfi segir í burðarliðnum að stofna fjögurra liða deild
næsta sumar. Þá ætli íslenska landsliðið að keppa bæði á Evrópumeistaramótinu á
næsta ári og Heimsmeistaramótinu í Ástralíu eftir tvö ár.

vissulega verið erfitt að byrja en
leikmenn hafi náð sér í styrktaraðila og fengið sjálfan Henson til
að framleiða keppnisbúninga úr

sterku efni. „Þetta er íþrótt sem
smellpassar fyrir Íslendinga, við
erum enda líkamlega sterkt fólk
að eðlisfari.“ freyrgigja@frettabladid.is

Hinn skeleggi blaðamaður Bloomberg-fréttastofunnar, Ómar R.
Valdimarsson, hefur setið undanfarna daga í húðflúrstól Reykjavik
Ink. Samkvæmt samningum við
Bloomberg má Ómar ekki tjá sig
við blaðamenn annarra fjölmiðla
en samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var
Ómar orðinn þreyttur
á gömlu húðflúri sem
hann bar á handlegg
sínum og er að láta
breyta því. Slíkt ku
víst vera ansi sárt
samkvæmt sömu
heimildum. - fgg

Ívar Guðmunds og Arnar Grant leika hest
„Við erum svolítið að skjóta á sjálfa
okkur,“ segir útvarpsmaðurinn og
fitness-tröllið Ívar Guðmundsson.
Tökur á nýrri sjónvarpsauglýsingu fyrir prótídrykk Ívars og
Arnars Grant, Hámark, hófust
á þriðjudag. Þar leika þeir félagar hest og verður fróðlegt að sjá
hvernig útkoman verður. Engin
vöðvasýning verður því í boði í
þetta sinn líkt og í síðustu auglýsingu þar sem Ívar og Arnar
hermdu eftir Rocky-myndinni.
„Við erum að gera pínulítið grín að
sjálfum okkur. Við erum aðeins að
breyta um áherslu. Það þarf ekkert að segja fólki að við séum með
vöðva,“ segir Ívar og hlær.
Ingó Veðurguð, herbergisfélagi
Ívars úr Wipeout-keppninni í Argentínu, var fenginn til að semja
auglýsingastefið og leikur hann

einnig í auglýsingunni. Honum líst
vel á að leika á móti vöðvatröllunum þrátt fyrir að sjálfur sé hann
hálfgerð písl við hliðina á þeim.
„Þetta snýst um að vera stór að
innan, að massa þetta að innan.“
Tvö ný Hámarks-bragðefni
verða sett á markað á næstunni,
vanillu- og jarðarberjabragð. Að
sögn Ívars voru nýju bragðefnin
framleidd vegna góðra viðbragða
við súkkulaðibragðinu. „Sem dæmi
erum við með sextíu prósent af tilbúnum prótíndrykkjum á markaðnum og við komum á markað í
janúar. Þetta er bara beint framhald af því.“
- fb
ÞRÍR GÓÐIR Ívar Guðmundsson, Arnar

Grant og Ingó Veðurguð leika í nýrri
auglýsingu fyrir drykkinn Hámark.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Jóhann Friðgeir
Garðar Thór Cortes
Ragga Gísla
Margrét Eir
Hera Björk

Friðrik Ómar
Guðrún Gunnars

30 manna stórhljómsveit Frostrósa, Karlakórinn Fóstbræður, Stúlknakór Reykjavíkur, Gospelraddir Domus Vox,
Vox Feminae og Íslenski gospelkórinn. - Tónlistarstjóri: Karl O. Olgeirsson - Hljómsveitarstjóri: Árni Harðarson

Höllinni Akureyri
6. desember

Laugardalshöll
12. desember

Vinir Frostrósa á Facebook og þeir sem skráðir eru í vefsamfélagið á frostrosir.is
fyrir 1. nóvember geta keypt miða í sérstakri forsölu, mánudaginn 2. nóvember

FROSTRÓSIR UM LANDIÐ

1/12
3/12

Þau Margrét Eir, Hera Björk, Guðrún Gunnars og Friðrik
Ómar munu færa landsmönnum jólin með Frostrósum ásamt
tenorunum Jóhanni Friðgeir og Garðari Thór Cortes auk
Hrynsveitar Frostrósa, strengjakvartetts og barnakóra.

4/12
7/12
9/12
10/12

Höllin Vestmannaeyjum
Kirkju- & menningarmiðst. Fjarðabyggð
Egilsstaðakirkja
Miðgarður, Varmahlíð
Klif, Ólafsvík
Ísafjarðarkirkja

kl. 20:00
kl. 21:00
kl. 21:00
kl. 20:00
kl. 20:00
kl. 21:00

...Með Frostrósum um landið

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
Dr. Gunna

Stemmingin

L

íðan manns er spurning um
stemmingu. Jú, jú, það eru
einhver efni á fleygiferð í hauskúpunni á manni sem gera sitt,
en svona í grunninn þá er þetta
bara spurning um stemmingu.
Og stemmingunni ræður maður
að miklum hluta sjálfur. Frasinn
um hálf fulla eða hálf tóma glasið
er sannleikanum samkvæmur.

ALLT hefur áhrif, staðan á bankareikningnum og ekki síst tíðarfarið og birtan. Auðvelt er að detta
í þunglyndi skuldugur í skammdegi og súld. Maður vill ekki fara
á fætur, bara þæfa sæng og sofa
allan daginn. Með reikninginn í
plús í sól og sumaryl er allt auðveldara. Fólk í kringum mann
hefur líka áhrif. Rekist maður
á of marga hálfvita er voðinn
vís. Kannski er svínað á manni í
umferðinni, eða maður lafir aftan
í bjána sem hangir í farsíma og
gefur ekki stefnuljós. Svona
getur safnast saman í fýlukýli,
sem brýst fram yfir kvöldmatnum, sérstaklega ef niðurdrepandi fréttir eru baulandi á mann
á sama tíma.

HVERNIG

maður er stemmdur
er svo auðvitað nátengt almennri
stemmingu í þjóðfélaginu. Ég
rakst á lífsstílsblað frá 2007. Það
rifjar upp fyrir manni stemminguna. Önnur hver frétt var um
Íslendinga sem voru að slá í gegn
erlendis fyrir hin ýmsu afrek.
Hinar fréttirnar voru um fólk
sem var að kaupa sér eitthvað
dýrt. Leikkona fann draumahúsið á 75 milljónir. Ekki hugsaði ég
þegar ég las þetta á sínum tíma:
Vá, hvernig hefur hún nú eiginlega efni á þessu?, heldur hugsaði
ég örugglega: Vá, hvílíkur lúser
er ég að eiga ekki jafn flott hús.

ÞETTA

var glötuð stemming.
Góðærið var blanda af minnimáttarkennd, græðgi og tilgangslausri keppni, keyrt áfram
af yfirdrætti sem nú er gjaldfallinn. Hvernig er hægt að sjá eftir
þessu? Stemmingin hefur batnað, heyrir maður og sér. En hún
mætti vera enn betri. Ágætt skref
í þá átt væri ef „stríðandi fylkingar“ (þú veist um hverja ég er að
tala) hættu að tala hvor um aðra
af þessari heift og andúð. Það er
alltaf eins og maður sé staddur
í miðri mafíumynd. Sú stemming á að vera sterkari að það að
vera Íslendingur – örfáar hræður brasandi á vindbörðu skeri talandi bullmál sem enginn annar
skilur – er eins og að vera meðlimur í leynifélagi.

EINN fyrir alla, allir fyrir einn!

GÓÐAN DAG!
Í dag er fimmtudagurinn 29. október 2009, 302. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

9.02
8.55

Hádegi

Sólarlag

13.11
12.56

17.20
16.56

Heimild: Almanak Háskólans

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000
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