
Evrópuráðstefnu landvarða lauk í rúmenska Retezat-þjóð-garðinum fyrir skömmu, en hana sótti Ásta Davíðsdóttir landvörður í þjóðgarðinumSnæfellsjökli.

„Ég heillaðist upp úr skónum afRúmeníu og hélt áfram að ferðastum fjallahéröð

fjögur orð lýsa því best í hnot-skurn: þekking, fræðsla, eftirlitog viðhald. Þannig er það hjá land-vörðum um allan heim, þótt sumirþurfi að bera byssu í slíðri sínu og séu í meiri hættu en aðrir. Þjóð-garðar geyma oft hluti sem skiptamáli, eins og sjaldgæf dýr og eiturlyf, og landverðir láta oft lífiðí viðleitni sinni að bjú

fögur sveitahéruð þar sem tíminnvirtist hafa staðið í stað um aldir, konur voru með skuplur og allurbúskapur sjálfbær, en þettahverfur óðum því innanhúss sátuungmenni sveitarinnar í tölvu-leikjum,“ segir Ásta, sem stefnirótrauð á Alþjóðaráðstefnu lvarða í Bó

Fæst í apótekum um land allt

Ofnæmisprófuð og mild lína sem er sérstkalega þróuð fyrir
viðkvæma húð ungbarnaUngbarna andlitskrem – Verndar húðina gegn óæskilegum áhrifum umhverfis og útfjólubláum geislum. Sólarvörn SPF 18, vítamín A&E.

Bossakrem – Mýkir og verndar bleyjusvæðið gegn ertingu, útbrotum og þurrki. Býr til verndandi lag á húðina. A&B5 vítamín. Mjög gott á bruna.

Bossablautklútar – Handhægir klútar í ferðapakkningu. Húðlæknisfræðilega prófaðir. Úr 100% trefjum. Alkóhól- og litefnalausir. Ph gildi 5,5.

Ungbarna baðsápa – Sérlega mild og rakagefandi kremsápa “sápulaus”. Innih. A&E vítamín.

Ungbarna sjampó – Milt sjampó (tearless). Hefur góðan ilm og gerir hárið silkimjúkt.

Ungbarna húðmjólk – Mild og rakagefandi húðmjólk. Inniheldur E&B5 vítamín. Ph gildi 5,5.

Ungbarna olía – Mild olía sem mýkir og hefur róandi áhrif á húðina. Inniheldur A&E vítamín.

Sensitiveungbarnalína

Eitt elsta hús lands-
ins endurreist

Ráðstefna landvarða í 
rúmenskum þjóðgarði

Erlendir starfsmenn á 
launaskrá íslenskra fyrirtækja 
utan landsteina eru næstum jafn 
margir öllu starfandi fólki hér á 
landi á síðasta ári. 
Erlendir starfsmenn eru 163 þús-
und talsins hið minnsta saman-
borið við tæp 170 þúsund starf-
andi einstaklinga hér á landi í 
fyrra.

Baugur er langumsvifamesti 

atvinnurekandinn á erlendri 
grundu af íslensku félögunum en 
67 þúsund manns eru á launaskrá 
fyrirtækisins. Næstflestir 
erlendir starfsmenn eru á skrá 
hjá Bakkavör, eða tuttugu þús-
und. Eimskip og Actavis fylgja 
fast á eftir. 

Athygli vekur að fjárfestingar-
félagið Nordic Partners er ofar-
lega á lista en á milli sjö til átta 

þúsund manns eru á launaskrá 
fyrirtækisins. Langflestir eru 
þeir í Eystrasaltsríkjunum. 
Stærstu eignir félagsins eru á 
matvæla- og fasteignasviði í 
Lettlandi. Auk þess festi félagið 
nýverið kaup á dönsku hótel-
keðjunni Remmen Hotels, en 
innan hennar eru glæsihótelin 
D‘Angleterre og Kong Frederik. 

Með 163 þúsund á launaskrá  

Menntamálaráðuneytið 
segir að grunnskólum sé óheimilt 
að taka gjald fyrir ferðalög nem-
enda á almennum kennsludögum.

„Þetta er fyrst og fremst 
áminning til skólanna um að fara 
ekki fram úr sjálfum sér en er 
líka áminning til okkar foreldr-
anna um að taka ekki öllu sem 
kemur frá skólanum um að við 
eigum að borga bara þegjandi og 
hljóðalaust,“ segir Hildur Björg 
Hafstein, formaður sambands 
foreldraráða og foreldrafélaga 
grunnskóla í Reykjavík.

Niðurstaða ráðuneytisins er að 

samkvæmt grunnskólalögum frá 
1995 má alls ekki rukka nemendur 
eða forráðamenn um gjald fyrir 
ferðalög sem flokkast undir vett-
vangsnám eða eru að öðru leyti 
hluti af skyldunámi. Skyldunám 
eigi að vera nemendum að 
kostnaðarlausu. 

Hildur bendir á að í Reykjavík 
sé gert ráð fyrir fé frá mennta-
ráði í vettvangsferðir, til dæmis í 
leikhús og á söfn. Ákveði skól-
arnir að fara út fyrir rammann 
verði það að vera í samráði við 
stjórnir foreldrafélaganna og 
foreldraráðanna í skólunum. 

„Mér sýnist að annaðhvort 
verði sveitarfélögin að setja 
meira í þetta eða þá að skólarnir 
dragi úr ferðum og öðru þar sem 
foreldrar hafa tekið þátt,“ segir 
Kristinn Breiðfjörð, varaformað-
ur Skólastjórafélags Íslands. 
Hann viðurkennir að skólarnir 
virðast hafa verið í órétti með því 
að rukka foreldra. „Það kæmi 
mér ekki á óvart að skólarnir hafi 
verið á gráu svæði en ég er ekki 
viss um að þessi túlkun skeri úr 
um öll vafaatriði. Nú þurfum við 
að fara ofan í það.“

Bannað að rukka 
fyrir skólaferðalög
Grunnskólar mega ekki taka gjald fyrir vettvangsferðir nemenda á skólatíma. 
Formaður sambands foreldrafélaga segir þetta áminningu til skóla og foreldra.

Landssöfnun Kiwanis
4.-7. október 2007
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Starfsmenn tóku fyrstu stungunaBílabúð Benna rís á nýjum stað á Krókhálsi BLS. 4

Þráðlaus þægindi frá Danfoss
Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr

Þráðlausar gólfhitastýringarHáþróaðar en einfaldarVið erum leiðandi í hönnun ogframleiðslu gólfhitastýringa

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

 Karlmaður um 
sjötugt var fluttur með höfuð-
áverka á slysadeild á sjötta 
tímanum í gær eftir harðan 
árekstur jeppa og rútu á 
gatnamótum Grensásvegar og 
Fellsmúla. Jeppinn beygði til 
vesturs upp Fellsmúla í veg 
fyrir rútuna sem ók í suður. 
Maðurinn sem meiddist ók 
jeppanum og var einn í bílnum. 
Rútan gegndi hlutverki strætis-
vagns á leið tvö. Í henni voru tíu 
farþegar en þeir sluppu allir 
ómeiddir, eins og ökumaðurinn. 

Læknir á slysadeild Landspít-
alans vildi ekki veita upplýsing-
ar um líðan hinna slösuðu í 
gærkvöldi.

Tveir á spítala 
eftir árekstur

Tveir fangar struku 
úr fangelsinu á Litla-Hrauni í 
gærkvöldi. Þeir sóttu AA-fund í 
skólabyggingu á fangelsislóðinni 
en skiluðu sér ekki yfir í aðal-
bygginguna að honum loknum. 

Eftir að fangaverðir höfðu 
leitað innan girðingar og sann-
færst um að þeir væru ekki þar 
var lögreglunni á Selfossi gert 
viðvart og hóf hún leit, ásamt 
lögreglunni í Reykjavík, rétt fyrir 
klukkan tíu. Leitin hafði ekki 
borið árangur þegar Fréttablaðið 
fór í prentun.

Mennirnir eru rúmlega tvítugir 
en eiga langan brotaferil að baki. 
Þeir eru ekki taldir hættulegir að 
sögn lögreglunnar á Selfossi. 
Lögregla vildi ekki upplýsa 
hversu umfangsmikil leitin væri 
né hvar hún færi fram.

Tveggja fanga 
leitað í nátt-
myrkrinu



Sigurjón, viltu enga framsókn 
hjá frjálslyndum?

Gildistöku vatnalaga 
verður frestað til 1. nóvember á 
næsta ári, nái frumvarp sem 
iðnaðarráðherra fram að ganga. 
Lögin áttu áður að taka gildi 1. 
nóvember næstkomandi.

Með frestuninni er ætlunin að 
veita nefnd fulltrúa allra flokka 
tækifæri til að skoða samræmi 
laganna við önnur lagaákvæði 
sem varða vatn og vatnsréttindi, 
að því er fram kemur í minnis-
blaði frá iðnaðarráðherra.

Vatnalögum 
frestað um ár

Forseti Kína, Hu 
Jintao, lýsti í gær yfir eindregnum 
stuðningi við framboð Íslands til 
Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna á 
fundi sínum með Ólafi Ragnari 
Grímssyni, forseta Íslands.

Jintao fagnaði á fundinum þeim 
árangri sem orðið hefur í sam-
skiptum við Ísland, og ræddu for-
setarnir um möguleika á aukinni 
samvinnu þjóðanna í byggingu hita-
veitna í stórborgum í Kína. Þá 
hvatti Jintao íslensk fyrirtæki til 
að láta meira að sér kveða í Kína, 
og nefndi í því samhengi sérstak-
lega lyfjaframleiðslu, flutninga-
starfsemi, matvælaframleiðslu og 
hátækniiðnað.

Í gærkvöldi, að kínverskum tíma, 
voru forsetarnir síðan viðstaddir 

setningu Special Olympics. Hátt í 
hundrað þjóðhöfðingjar, eða full-
trúar þeirra, voru við setninguna 
en Jintao valdi sérstaklega að sitja 
þar við hlið Ólafs Ragnars og 
forseta Filippseyja.

 Bandalag flokka Júlíu 
Tímosjenkó og Viktors Júsjenko, 
forseta Úkraínu, hefur lýst yfir 
sigri í þingkosningunum á 
sunnudag. En það sama hefur 
flokkur keppinautarins, Viktors 
Janúkovitsj forsætisráðherra, 
gert.

Janúkovitsj var með 34,1 
prósent atkvæða eftir að 95 
prósent atkvæða höfðu verið talin 
í gær. Tímosjenko kom næst með 
30,9 prósent og Júsjkenko svo 
með 14,3 prósent.

Grunur hefur kviknað um 
kosningasvindl vegna seinagangs 
við talningu atkvæða en Öryggis-
og samvinnustofnun Evrópu gaf 
kosningunum góða einkunn. 

Báðar fylkingar 
lýsa yfir sigri

Lögreglumaður sem 
stýrir rannsókn portúgölsku 
lögreglunnar á hvarfi bresku 
stúlkunnar Madeleine McCann 
átelur lögregluna í Bretlandi fyrir 
að láta foreldra Madeleine 
afvegaleiða sig við rannsóknina.

„Breska lögreglan hefur einungis 
unnið við það sem McCann-
fjölskyldan vill og hentar þeim,“ 
sagði Goncalo Amaral í gær.

Talskona bresku lögreglunnar 
neitaði að svara ummælum Amaral 
með öðru en því að þau myndu 
halda áfram að styðja við 
portúgölsk yfirvöld.

Láti foreldrana 
afvegaleiða sig

Borgarstjórn Reykjavíkur 
samþykkti einróma á fundi sínum í 
gær að kanna 
hvort möguleiki 
væri á því að 
heimsmeistara-
einvígið í skák 
yrði haldið hér á 
landi á næsta 
ári.

Indverjinn
Vishwanathan 
Anand sigraði á 
heimsmeistara-
mótinu í skák 
sem lauk í 
Mexíkó um 
helgina. Hann 
hefur tekið þátt 
í skákmóti 
hérlendis. Hann 
tók við titlinum 
af hinum 
rússneska
Vladimír Kramnik, og á Kramnik 
rétt á einvígi við Anand eftir ár. 
Segir í greinargerð meirihlutans í 
borgarstjórn vegna málsins að 
einvígið hér á landi myndi vekja 
mikla athygli um heim allan og 
yrði gríðarleg lyftistöng fyrir 
skáklíf á Íslandi.

Vill skákeinvígi 
hérlendis að ári

Alls munu 730 manns sækja 53. 
ársfund NATO-þingsins sem haldinn verður í 
Laugardalshöll í Reykjavík dagana 5. til 9. 
október. Þar af eru um 350 þingmenn frá aðildar-
ríkjum NATO og samstarfsríkjum á borð við 
Afganistan, Alsír, Ísrael, Pakistan og Japan. Er 
þetta stærsti fundur sem haldinn hefur verið á 
Íslandi út frá fjölda, lengd og tækni- og öryggis-
kröfum að sögn Ragnheiðar Elínar Árnadóttur, 
formanns Íslandsdeildar NATO-þingsins. Auk 
Ragnheiðar sitja í Íslandsnefndinni Ásta R. 
Jóhannesdóttir varaformaður og Magnús 
Stefánsson.

NATO-þingið kemur saman tvisvar á ári, til 
vorfundar og ársfundar. Ísland er hið eina af 
gömlu NATO-ríkjunum sem ekki hefur haldið slíka 
fundi en í ljósi bættrar fundaaðstöðu hér á landi 
var ákveðið árið 2003 að bjóða Ísland fram sem 
fundarstað ársfundarins í ár.

Helstu málefni ársfundarins eru áformuð 
uppsetning eldflaugakerfis Bandaríkjanna í 
Póllandi og Tékklandi, samskipti NATO við 
Rússland og framtíð Kosovo-héraðs.

Á fjárlögum þessa árs var gert ráð fyrir 150 
milljón króna fjárveitingu vegna ársfundarins og 
útlit fyrir að framkvæmdin verði innan þess 
ramma að sögn Ragnheiðar.

Aldrei stærri fundur á Íslandi

„Aukið samráð og 
samstarf er grundvöllur þess að við 
náum árangri,“ segir Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson borgarstjóri um bar-
áttuna gegn áfengis- og vímuefna-
vandanum. Hann telur yfirvöld ekki 
hafa tekið á aukinni vímuefna-
neyslu af nægi-
lega mikilli 
festu. „Þrátt 
fyrir góðan vilja 
ríkis, sveitarfé-
laga og félaga-
samtaka til að 
láta gott af sér 
leiða þá virðist 
mér eins og 
menn viti ekki 
nákvæmlega 
hvað á að gera. 
Við erum að 
verja miklum 
fjármunum til 
þessa mála-
flokks og þurf-
um að samræma 
þetta starf betur 
og gera það 
markvissara.“

Öðrum degi afmælisráðstefnu 
SÁÁ, sem var tileinkaður vanda-
málum sem tengjast örvandi 
vímuefnafíkn, lauk í gær með 
umræðum um hvort viðbrögð 
stjórnvalda við aukinni vímuefna-
neyslu væru nægjanleg. Borgar-
stjóri og lögreglustjórar höfuð-
borgarsvæðisins, þeir Stefán 
Eiríksson og Jón H. B. Snorrason, 
og Matthías Halldórsson landlæknir 
voru gestir ráðstefnunnar.

Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir 
SÁÁ, telur æskilegt að borgarstjóri 
taki það að sér að kalla til þá sem 
hagsmuna hafa að gæta vegna þess 

vanda sem áfengis- og vímuefna-
neysla hefur haft í för með sér á 
höfuðborgarsvæðinu. „Borgarstjóri 
hefur alla þræði í hendi sér og getur 
kallað menn saman til að gera skurk 
í málinu. Hann er algjör lykilmaður 
í þessu sambandi.“ Þórarinn segir 
að vegna pólitískrar stöðu sinnar 
geti hann kallað til samstarfs yfir-
menn heilbrigðisstofnana, þá sem 
annast meðferð vegna áfengis- og 
vímuefnaneyslu og hagsmunaaðila 

eins og fulltrúa íbúa og fyrirtækja. 
„Það þarf að meta hvað ástandið er 
slæmt og greina hvað hægt er að 
gera. Það hefur komið fram í 
umræðunni hér á þessari ráðstefnu 
að þetta hefur verið látið reka á 
reiðanum.“

Vilhjálmur telur aukið samstarf 
lögreglu og borgaryfirvalda að 
undanförnu hafa verið til bóta og 
eigendur veitingastaða í miðbæ 
Reykjavíkur verði kallaðir til sam-
ráðs. „Það verður rætt hvort til bóta 
verður að stytta opnunartíma veit-
ingastaða. Ég hef ekki mótað mér 
skoðun á því en lögreglustjóri hefur 
lýst yfir afdráttarlausri skoðun að 
það eigi að gera.“ Vilhjálmur segir 
að hluti vandans sé skipulagsmál 
því ekki hafi verið fylgst nægilega 
vel með nálægð veitingastaða við 
íbúabyggð.

Borgarstjóri er lykil-
maður í baráttunni
Borgarstjóri vill aukna samvinnu yfirvalda, heilbrigðisstofnana og einstaklinga 
til að berjast gegn vandamálum tengdum áfengis- og vímuefnaneyslu. Yfir-
læknir SÁÁ segir borgarstjóra í lykilhlutverki í krafti pólitískrar stöðu sinnar. 

Borgarstjóri hefur alla 
þræði í hendi sér og getur 

kallað menn saman til að gera 
skurk í málinu. Hann er algjör 
lykilmaður í þessu sambandi.

„Það gleður mig 
að hitta þig,“ voru einu orðin sem 
Kim Jong Il, leiðtogi Norður-Kóreu, 
mælti við Roh Moo-hyun, forseta 
Suður-Kóreu, þegar þeir hittust í 
gær í Pjongjang, höfuðborg Norður-
Kóreu.

Þetta var fyrsti leiðtogafundur 
grannríkjanna í sjö ár. Roh kom til 
Norður-Kóreu í gær ásamt fjöl-
mennu föruneyti og ætlar að 
dveljast þar þangað til á morgun. 

Ætlunin er að þeir hittist aftur á 
morgun og væntanlega fara þá 
fleiri orð á milli þeirra en í gær. 
Embættismenn beggja ríkjanna 
ætla einnig að eiga nokkra fundi 
meðan á heimsókn Rohs stendur.

Ekki er ljóst hvers vegna Kim 
Jong Il var svo fámáll á fundi þeirra 
í gær, eða hvort búast megi við að 
hann verði álíka þurr á manninn á 
morgun. 

Sjö ár eru síðan Kim Jong Il hitti 
Kim Dae-jung, þáverandi forseta 
Suður-Kóreu, á fyrsta leiðtogafundi 
ríkjanna. Sá fundur skilaði samn-
ingum sem bættu samskipti ríkj-
anna nokkuð, þótt enn séu þau lítil.

Á leiðtogafundinum árið 2000 
sýndi Kim Jong Il af sér óvænta 
gleði og ánægju vegna fundarins, 
en því virðist ekki fyrir að fara að 
þessu sinni.

Roh Moo-hyun gerir sér vonir um 
að leiðtogafundurinn í þessari viku 

geti orðið upphafið að eiginlegum 
friðarsamningum milli ríkjanna, 
sem formlega hafa átt í stríði síðan 
1953.

Það gleður mig að hitta þig
Fjórtán ára fatlaður 

drengur á Blönduósi kom félaga 
sínum, sem hafði fengið 
sykursýkiskast, til bjargar á 
sunnudagskvöld. Hann dró hann 
meðvitundarlausan upp í hjóla-
stólinn og ók með hann langa leið, 
að því er fram kom fram í fréttum 
Ríkisútvarpsins í gærkvöldi.

Drengurinn, Rúnar Þór Njáls-
son, segir vin sinn Birgi hafa fallið 
í yfirlið þegar þeir voru að selja 
penna til styrktar 10. bekkjar í 
skólanum. Hann hafi lyft honum 
upp í stólinn til sín og leitað 
hjálpar. Vegna snarra viðbragða 
Rúnars varð Birgi ekki meint af 
sykursýkiskastinu.

Dró félaga sinn 
upp í hjólastól





Erik Prince, stofnandi 
bandaríska öryggisfyrirtækisins 
Blackwater, hafnar því alfarið að 
gagnrýni á starfsemi fyrirtækis-
ins í Írak eigi hinn minnsta rétt á 
sér. Hann var í gær kallaður fyrir 
bandaríska þingnefnd, sem kann-
ar hvað hæft er í ásökunum á 
hendur Blackwater.

Starfsmenn Blackwater eru 
sakaðir um að hafa myrt ellefu 
íraska borgara í síðasta mánuði. 
Einnig eru starfsmenn Black-

water sakaðir um að hafa reynt að 
þagga niður umræðu um þetta 
atvik.

Prince ber þetta allt til baka og 
segir að 30 starfsmenn sínir hafi 
látið lífið í Írak, þar sem þeir voru 
við störf til að gæta öryggis 
bandarískra stjórnarerindreka. 
Auk þess bendir hann á að enginn 
Bandaríkjamaður, sem Black-
water hafi tekið að sér að gæta, 
hafi látið lífið.

„Ekki er til betri staðfesting á 
hæfileikum og tryggð þessara 
manna,“ sagði Blackwater í gær. 
Hann segir menn hafa „flýtt sér 
að fella dóma á grundvelli 
ónákvæmra upplýsinga.“

Fyrir nefndarfundinn hafði 
verið tekið saman fimmtán blað-
síðna minnisblað um Blackwater, 
þar sem meðal annars kemur 
fram að frá árinu 2005 hafi starfs-
menn Blackwater samtals 195 
sinnum beitt skotvopnum í sam-
skiptum sínum við heimamenn, 
eða að meðaltali einu sinni til 
tvisvar í viku hverri. Þar af 
hleyptu starfsmenn Blackwater 
fyrst af skoti í 163 tilvikum af 
þessum 195, og alls kostuðu þessi 
átök 16 Íraka lífið.

Blackwater er aðeins eitt þeirra 
fjölmörgu einkafyrirtækja, sem 
bandarísk stjórnvöld hafa ráðið 
til að sjá um öryggisþjónustu og 
ýmis önnur verkefni í Írak. Oft 
kemur fyrir að þessir menn lenda 
í átökum við heimamenn og gætu 
þá talist málaliðar samkvæmt 
alþjóðalögum, aðkeyptir hermenn 
sem selja hollustu sína hæst-
bjóðanda.

Prince neitaði því þó í gær að 
starfsmenn Blackwater taki þátt í 

árásarhernaði í Írak. Hann sagði 
starfsemina alfarið bundna við 
varnaraðgerðir og öryggisgæslu.

Erfitt hefur verið að fá upplýs-
ingar um fjölda þeirra sem starfa 
hjá erlendum verktakafyrirtækj-
um í Írak. Í júlí birtist þó í banda-
ríska dagblaðinu Los Angeles 
Times úttekt blaðamannsins T. 
Christian Miller, sem heldur því 
fram að starfsmenn erlendra 
verktakafyrirtækja í Írak séu 
182 þúsund. Þar með eru þeir 

orðnir fleiri en bandarísku her-
mennirnir í Írak, en þeir eru um 
160 þúsund talsins. Aldrei fyrr 
hafa jafn margir starfsmenn 
bandarískra einkafyrirtækja 
tekið að sér störf í stríði, sem 
hermenn hafa hingað til að mestu 
sinnt.

Samkvæmt Miller eru 118 þús-
und þessara starfsmanna Írakar, 
21 þúsund eru Bandaríkjamenn 
en 43 þúsund af öðru þjóðerni.

Reiknað er með því 
að þjóðarútgjöld muni dragast 
saman um 5,2 prósent á árinu sam-
anborið við árið 2006 vegna loka 
stóriðjuframkvæmda á Austur-
landi. Þetta kemur fram í nýrri 
þjóðhagsspá Fjármálaráðuneytis-
ins fyrir tímabilið 2007-2012.

Innlend eftirspurn og ójafnvægi 
í efnahagslífinu hafa reynst meiri í 
uppsveiflu síðustu ára en reiknað 
var með, þrátt fyrir hagstjórnarað-
hald, segir í spánni.

Atvinnuleysi mun þrefaldast á 
næstu árum en talið er að atvinnu-
leysi í ár verði um 1,1 prósent, en 
það aukist í 2,9 prósent á næsta ári 
og 3,6 prósent árið 2009.

Spáð er 0,7 prósenta hagvexti á 
árinu, og að hann verði 1,2 prósent 
árið 2008. Spáð er vaxandi hag-
vexti á næstu árum.

Viðsnúningi er einnig spáð á 
viðskiptahalla, sem var tæp 26 
prósent í fyrra. Spáð er 15,2 pró-
senta halla í ár og að hallinn 
dragist hratt saman á næstu 
árum.

Í þjóðhagsspánni kemur fram 
að íbúðaverð hér á landi hefur 
hækkað um tæp 75 prósent á milli 
áranna 2003 og 2006. Á sama tíma 
hefur íbúðaverð hækkað um 47 
prósent í Noregi, 55 prósent í Bret-
landi, 57 prósent í Bandaríkjunum 
og 74 prósent í Frakklandi.

Atvinnuleysi 3,6 prósent 2009

© GRAPHIC NEWS

Staðreyndir um Blackwater
Starfsmenn bandaríska einka-

fyrirtækisins Blackwater eru sakaðir 
um að hafa myrt 11 íraska borgara í 

síðasta mánuði. Hér eru nokkrar
staðreyndir um fyrirtækið á 

tímabilinu 2005 til 2007.

Skotvopnum beitt 195
Skotið að fyrra bragði 163
Hlutfall skota að fyrra bragði 84%
Árlegur kostnaður á starfsmann
Blackwater 445.000 dalir
Árlegur kostnaður bandarískra
hermanna 75.000 dalir

Starfsmenn reknir vegna misnotkunar
vopna, áfengis, fíkniefna eða 
ofbeldishegðunar 122
Samningar frá 2001 að verðmæti 
1 milljarður dala

Heimild: Bandaríkjaþing

Fjöldi starfsmanna í Írak 850

www.lyfja.is

- Lifið heil

Bólusetning
gegn inflúensu
– engin bið
Lyfja Lágmúla: alla daga kl. 15–19

Lyfja Smáralind: alla daga kl. 13–15

Lyfja Laugavegi: föstudaga kl. 13–17ÍS
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Afskipti fíkniefna-
deildar lögreglunnar á höfuðborgar-
svæðinu af tveimur karlmönnum í 
fyrradag leiddu til þess að tekin 
voru á sjöunda tug gramma af 
kannabisefnum.

Í fyrra tilvikinu var rúmlega 
fertugur karlmaður handtekinn í 
austurborginni. Á honum fundust 
um ríflega 50 grömm af efnum 
sem talin eru vera kannabisættar.

Í síðara tilvikinu hafði lögregla 
afskipti af tæplega þrítugum 
karlmanni í Kópavogi. Hann 
reyndist vera með um 10 grömm af 
ætluðum kannabisefnum á sér.

Tók tvo hass-
hausa með efni

Blackwater neitar að hafa 
myrt ellefu íraska borgara
Bandaríska öryggisfyrirtækið Blackwater segir ekkert hæft í því að starfsmenn þess hafi myrt ellefu íraska 
borgara í síðasta mánuði. Blackwater-menn beita skotvopnum að meðaltali einu sinni til tvisvar í viku.

 Flugvél á vegum Flugfélags 
Íslands var snúið við yfir 
Akranesi í gær vegna bilunar í 
vökvakerfi. Vélin var á leið til 
Egilsstaða frá Reykjavíkurflug-
velli, en neyddist til að lenda 
aftur í Reykjavík þegar flug-
stjórar urðu varir við bilun og 
ákváðu að snúa henni við.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Flugstoðum var flugvélin dregin í 
flugskýli eftir að hún lenti um 
klukkan hálf fimm. Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins var með 
viðbúnað á Reykjavíkurflugvelli 
ef eitthvað kæmi upp á. Farþegar 
vélarinnar voru fluttir til 
Egilsstaða með annarri vél. 

Snúið við á leið 
til Egilsstaða

Íslensk stjórnvöld 
fordæma ofbeldisverk sem framin 
voru til að bæla friðsamleg 
mótmæli í Búrma. Stjórnvöld í 
Búrma eru hvött til að tryggja 
virðingu fyrir grundvallarmann-
réttindum og aflétta öllum hömlum 
á friðsamlegri og pólitískri 
starfsemi. 

Þetta er meðal þess sem kom 
fram í yfirlýsingu sem flutt var 
fyrir hönd stjórnvalda á sérstökum 
fundi mannréttindaráðs Sameinuðu 
þjóðanna vegna ástands mannrétt-
indamála í Búrma í gær. Kristins F. 
Árnason, fastafulltrúi Íslands hjá 
alþjóðastofnunum í Genf, flutti 
yfirlýsinguna.

Fordæma of-
beldi í Búrma



Renndu við á næstu Olís-stöð í dag og nýttu þér
8 króna afmælisafslátt af eldsneyti í tilefni dagsins.

80 ára afmæli Olís

-8,0kr.
af eldsneyti í dag

Við eigum afmæli – þú færð pakkana
Í tilefni af 80 ára afmæli Olís höfum við útbúið sérstakt
afmæliskort sem verður dreift inn á hvert heimili auk 
þess sem það liggur frammi á stöðvum okkar.
Í hvert skipti sem þú fyllir tankinn af eldsneyti hjá Olís
færðu stimpil í kortið, en hverjum stimpli fylgir
afmælis„pakki“ í formi tilboðsmiða.

Flórídaferð í vinning!
Þegar þú hefur safnað átta stimplum skrifarðu nafnið
þitt á kortið og skilar á næstu Olís-stöð. Dregið verður
úr innsendum miðum á gamlársdag 2007.
Vinningurinn er vikuferð fyrir fjóra til Flórída.



Ráðstafa verður takmörkuðum orkulindum 
af skynsemi svo rúm verði fyrir nýja atvinnustarfsemi 
til að renna enn frekari stoðum undir hagkerfið. 

Þetta sagði Geir H. Haarde forsætisráðherra í 
stefnuræðu sinni á Alþingi í gærkvöldi. Þar sagði hann 
ríkisstjórnarsamstarf tveggja stærstu stjórnmála-
flokka landsins gera það mögulegt að ryðja úr vegi 
hindrunum og leysa úr læðingi krafta, sem nýtast 
muni landi og þjóð til heilla.

„Fjölmargir aðilar hafa sýnt áhuga á að setja upp 
orkufreka starfsemi hér á landi og er sá áhugi ekki 
lengur bundinn við álfyrirtæki. Hann stafar meðal 
annars af því að við getum boðið upp á vistvæna, 
endurnýjanlega orku á samkeppnishæfu verði,“ sagði 
Geir. Hann sagði ríkisstjórnina ætla að efla starf tengt 
loftslagsmálum á næstunni og gera áætlun um hvernig 
Ísland geti mætt væntanlegum framtíðarskuldbind-
ingum í loftslagsmálum á sem bestan og 
hagkvæmastan hátt.

Ríkisstjórnin stefnir að því að lækka skatta á 
kjörtímabilinu. Geir sagði mikilvægt að skapa 
íslenskum fyrirtækjum þannig grundvöll að þau sjái 
hag sinn í því að hafa höfuðstöðvar hér á landi, og þar 
vegi skattalegt umhverfi þungt. Því sé stefnt á lækkun 
skatta á fyrirtæki. Einnig stefnir ríkisstjórnin á að 
lækka skattbyrði einstaklinga, og nefndi Geir 
sérstaklega að persónuafsláttur verði lækkaður, og 
skattkerfið og almannatryggingar yrðu endurskoðaðar 
til að bæta hag lágtekjufólks og millitekjufólks.

Geir boðaði að svokallað bandormsfrumvarp um 
breytingar á stjórnarráðinu verði lagt fram á Alþingi á 
næstu dögum. 

Mörg verkefni eru fram undan í samgöngumálum. 
Geir sagði einkaframkvæmd álitlegan kost í þremur 
tilvikum; lagningu Sundabrautar, lagningu ganga undir 
Vaðlaheiði og tvöföldun Suðurlandsvegar. 

Hann boðaði ennfremur stóraukið eftirlit, fræðslu 
og áróður gegn akstri undir áhrifum vímuefna, 
ofsaakstri og akstri án bílbelta.

Orkulindum ráð-
stafað af skynsemi
Ríkisstjórnin ætlar að gera áætlun um hvernig framtíðarskuldbindingum í 
loftslagsmálum verði mætt, sagði forsætisráðherra í stefnuræðu á Alþingi. Ríkis-
stjórnin ætlar að lækka skatta á fyrirtæki og einstaklinga á kjörtímabilinu. 

Finnst þér rétt að dreifa 
sprautunálum ókeypis til fíkla?

Eiga ráðherrar að sitja á þingi?
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„Hundurinn minn er 
farinn,“ segir eigandi schäfer-
hunds á Akranesi, sem ráðist 
hefur á þrjár konur að undan-
förnu. Maðurinn tilkynnti lög-
reglu að hann hefði látið lóga 
hundinum í gær. Hann baðst 
undan nafnbirtingu vegna umfjöll-
unar fjölmiðla um málið að 
undanförnu.

Hundurinn sem um ræðir beit 
konu í vor sem leið, þannig að 
sauma þurfti sár hennar. Í síðustu 
viku slapp hann út á götu og flaðr-
aði þá upp um aðra konu sem féll 
við það í götuna og meiddi sig.

Eigandinn kveðst harma þessa 
atburði, sem báða hafi mátt rekja 

til óhappaatvika. Í síðara tilvik-
inu hafi barn hans hleypt hundin-
um út úr garðinum, án þess að 
tekið væri eftir því. 

Lögreglan á Akranesi hefur 

ekki talið sig hafa lagastoð til að 
aðhafast í málinu, þótt kvartanir 
vegna hundsins hafi borist til 
hennar. Gísli Einarsson bæjar-
stjóri segir það ekki rétt því sam-
kvæmt lögreglusamþykkt eigi 
hún að fara eftir bæjarmálasam-
þykkt Akranesskaupstaðar sem 
kveði á um að hættuleg dýr eigi 
að taka úr umferð.

„Hins vegar hefur komið til 
tals að skerpa á þessu þannig, að 
lögreglu sé ekki einungis heimilt, 
heldur beri henni að taka svona 
dýr úr umferð og aflífa þau. Lög-
regla hefur nú fengið þau tilmæli 
að hún veiti hundaeftirlitsmanni 
fulltingi við að ná dýrinu.“

Hundurinn minn er farinn 

 Í landssöfnun 
Kiwanis-hreyfingarinnar, sem 
hefst á fimmtudag, er sjónum 
beint að ungu fólki.
Kiwanis efnir til landssafnana á 
þriggja ára fresti og ver söfnun-
arfénu til geðverndarmála. 
Kjörorðið nú er Lykill að lífi og 
er ætlunin að vekja þjóðina til 
umhugsunar um málefni geð-
sjúkra og styðja við endurhæf-
ingu þeirra. . 

Markmiðið er að safna 40 
milljónum króna og rennur 
ágóðinn til Geðhjálpar, Barna- og 
unglingageðdeildarinnar og 
Forma. Geðhjálp hyggst styrkja 
og efla fólk á aldrinum 12-25 ára, 
BUGL vill gera legudeildar-
sjúklingum að fá hreyfingu utan 
deildarinnar og Forma mun efla 
ráðgjafastarfsemi og koma á fót 
forvarnafræðslu.

Beina sjónum 
að ungu fólki 

Steingrímur J. 
Sigfússon,
formaður
Vinstri grænna, 
sagði það rangt 
sem fram kom í 
stefnuræðu
forsætisráð-
herra að þensla 
væri á undan-
haldi hérlendis. 
„Sjálft fjárlagafrumvarpið gerir 
ráð fyrir þenslu og viðskiptahalla 
næstu árin og er þó hvorki í 
forsendum þess gert ráð fyrir 
neinum stóriðjuframkvæmdum 
né áhrifum kjarasamninga.“ 

Steingrímur sagði áætlaða 
hækkun persónuafsláttar ekki 
halda í við áætlaða launaþróun og 
að með því væri verið að „læða 
skattahækkunum aftan að 
lágtekjufólki“. Sömuleiðis stæði 
ekki til að gera neitt fyrir aldraða 
og öryrkja umfram það sem fyrri 
ríkisstjórn hafði ákveðið.

Hann sagði fiskveiðikerfið 
hafa brugðist og kallaði eftir 
þverpólitísku samstarfi um 
endurskoðun þess. Þá hefðu þeir 
gleymst  í mótvægisaðgerðum 
vegna kvótaniðurskurðar sem 
mest þurftu á aðstoð að halda. 
Hann sagði að hætta þyrfti við 
stóriðjuáform til að ná stöðug-
leika í efnahagslífi og upptaka 
evru yrði einungis bensín á það 
bál.

Upptaka evru 
bensín á bálið

Efnahagsmál, 
atvinnulíf og 
sjávarútvegs-
mál voru 
meðal þess 
sem Guðni 
Ágústsson, 
formaður 
Framsóknar-
flokksins, 
talaði um í ræðu sinni á Alþingi í 
gærkvöldi. Hann sagði ógnir 
dagsins liggja í verðbólgu, þenslu 
í atvinnulífinu og himinháum 
vöxtum. Forsætisráðherra væri 
værukær og teldi að allt bjargist 
af sjálfu sér.

Guðni vék einnig að þorsk-
kvótamálum og sagði aðförina að 
sjávarbyggðunum verstu aðgerð 
ríkisstjórnarinnar. Framsóknar-
flokkurinn hefði aldrei fallist á 
svo harkalegan niðurskurð, 
heldur farið hægar í sakirnar.

„Ráðherrar hafi lofað mótvæg-
isaðgerðum en þegar þær litu 
dagsins ljós hafi ekki staðið steinn 
yfir steini nema stór orð – tunnan 
valt og úr henni allt ofan í djúpa 
keldu.“

Að lokum sagði Guðni Ísland á 
framfaravegi. Við þyrftum hins 
vegar að hemja skepnuna, leita að 
jafnvægi og þjóðarsátt. Það ætti 
við um þróun ofurlauna og það 
ætti við í byggðum þar sem 
kyrrstaða og samdráttur ríkti.

Þensla og vextir 
ógnir dagsins

Stefnuræða 
forsætisráð-
herra var flöt 
og sagði lítið 
um stefnu 
ríkisstjórnar-
innar, að mati 
Guðjóns 
Arnars 
Kristjánssonar, 
formanns 
Frjálslynda flokksins.

Hann sagðist hafa af því miklar 
áhyggjur að enn frekar dragi í 
sundur í lífskjörum milli lands-
byggðar og höfuðborgarsvæðisins 
vegna niðurskurðar á þorskkvóta. 
„Í svokölluðum mótvægisaðgerð-
um ríkisstjórnar þó viðleitni sé, er 
alls ekkert sem bætir fyrir þá 
röngu ákvörðun gagnvart 
sjávarbyggðum að skera þorskafl-
ann niður um 60 þúsund tonn.“

Guðjón sagði það næsta sem 
virðist blasa við í eignarhaldi 
auðlinda sé vatnið og orkuréttind-
in. Einnig lagði hann til að 
sérstakur persónuafsláttur yrði 
tekinn upp svo að þeir sem hafa 
minni tekjur en 1,8 milljónir í 
árslaun greiddu ekki skatt.

Að endingu spurði hann hvort 
þörf hefði verið á kvótaskerðing-
unni til að finna rök fyrir því að 
auka enn á þenslu á Reykjavíkur-
svæðinu og stóriðju þar. „Hvað 
gengur stjórnarliðum í raun til? 
Vilja menn borgríkið?“

Hefur áhyggjur 
af lífskjörum

„Nýr sam-
starfsvilji 
stærstu 
flokkanna, 
öllum Íslend-
ingum til 
heilla, var kall 
tímans og kall 
almennings í 
landinu,“ 
sagði 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
formaður Samfylkingarinnar. 
Hún sagði nýja stjórn hafa 
komið miklu í verk á fjögurra 
mánaða líftíma.

Hún nefndi aðgerðaáætlun í 
þágu barna og ungmenna og 
endurreisn almannatrygginga. 
Verkefni til að minnka kynbund-
inn launamun hefði verið ýtt úr 
vör en útrýma þyrfti biðlistum 
eftir félagslegu húsnæði.

Hún sagði ákvörðun um 
kvótaniðurskurð hafa verið 
ábyrga og kvað mótvægisað-
gerðirnar þær öflugustu sem 
nokkur ríkisstjórn hefði ráðist í.

Ingibjörg sagði baráttuna 
gegn loftslagsbreytingum eitt 
mikilvægasta viðfangsefnið. 
Greiða þyrfti fyrir alþjóðavæð-
ingu orkugeirans en setja um 
leið skýrar leikreglur og verja 
almannahagsmuni. Þá sagði hún 
eitt brýnasta verkefni stjórnar-
innar að ná jafnvægi í efnahags-
lífinu.  

Ný stjórn kom-
ið miklu í verk

Dagur barnsins 
verður haldinn síðasta sunnudag 
í maí ár hvert hér eftir. Þessa 
tillögu Jóhönnu Sigurðardóttur 
félagsmálaráðherra samþykkti 
ríkisstjórnin á fundi í gær-
morgun. 

Fyrsti dagur barnsins verður 
haldinn sunnudaginn 25. maí á 
næsta ári. Tímasetningin er 
meðal annars talin æskileg þar 
sem fram undan séu skólalok og 
upphaf sumarfría.

Í tilkynningu frá félagsmála-
ráðuneytinu segir að dagurinn 
undirstriki áherslur í stefnuyfir-
lýsingu ríkisstjórnarinnar um að 
málefni yngstu kynslóðarinnar 
séu forgangsmál.

Barnið fær dag





 „Reglurnar [um 
línuívilnun] einar og sér valda 
ekki slysum en það er í þeim hvati 
sem getur haft áhrif á ákvarðana-
töku sjómanna við erfiðar aðstæð-
ur. Þessar reglur eru ekki góðar 
og henta engan veginn íslenskum 
aðstæðum,“ segir Jón Ingólfsson, 
forstöðumaður hjá Rannsóknar-
nefnd sjóslysa. Nefndin hefur 
undanfarna mánuði rannsakað 
sjóslys sem varð við mynni Ísa-
fjarðardjúps 14. mars en þá létust 
tveir sjómenn, Eiríkur Þórðarson 
og Unnar Rafn Jóhannsson, á bátn-
um Björgu Hauks ÍS 127 þegar 
honum hvolfdi. Rannsóknin er 
langt komin.

Jón segir rannsóknina fyrst og 
fremst miðast við að upplýsa hvað 
hefði gerst. „Það liggur fyrir að 
bátnum var snúið við þegar veður 
var vont og sjómennirnir tóku til 
við að henda afla út úr bátnum til 
að létta hann og reyna þannig að 
ná betri tökum á ástandinu. Til-
kynning barst frá bátnum um að 
ástandið hefði batnað en skömmu 
síðar verður slysið,“ segir Jón. 
Hann telur að breyta þurfi 
reglunum. „Það er auðvitað ekki 
svo að reglugerðinni um línu-
ívilnun verði kennt um slys, 
hvorki slysið við mynni Ísafjarðar-
djúps né önnur. Ákvarðanir skip-
stjóra verða alltaf að stjórnast af 
öryggissjónarmiðum. Hins vegar 
getur það verið íþyngjandi að vita 
til þess að menn geti misst 
ívilnunina landi þeir ekki aflanum 
innan sólarhrings í sömu höfn og 
lagt var upp frá. Á þessu þarf að 
gera breytingar svo að ekkert geti 
haft þau áhrif að öryggi íslenskra 
sjómanna skerðist.“

Landssamband smábátaeigenda 
hefur ítrekað kvartað yfir 
reglunum og talið kvöðina um að 
landa í sömu höfn óþarfa.

Davíð Þór Magnússon, skip-
stjóri á línubátnum Úllu SH 127, 
segir línuívilnunarreglurnar vera 
dauðagildru. Síðastliðinn föstudag 
lenti hann í erfiðleikum og var 
vélarvana skammt undan landi við 
Rif en björgunarbáturinn Björg 
kom honum til hjálpar á síðustu 
stundu. „Það eru miklir hagsmunir 

í húfi fyrir þá sem leigja kvóta. Ef 
að ívilnunin nýtur ekki við þá er 
afskaplega lítið upp úr þessu að 
hafa. Ég lít á þessar reglur sem 
dauðagildrur, þar sem íslenskar 
aðstæður bjóða ekki upp á form-
festu af þessu tagi. Það hefur 
margsinnis verið bent á þetta en 
það er bara ekkert gert. Svo koma 
upp hættuleg atvik aftur og aftur, 
sem rekja má að einhverju leyti til 
þessara reglna, og það er ekkert 
gamanmál.“

Línuívilnun hvetur 
til óöruggrar sóknar
Forstöðumaður Rannsóknarnefndar sjóslysa segir reglur um línuívilnanir geta 
dregið úr öryggi sjómanna og að þær henti ekki við íslenskar aðstæður. Þetta 
er dauðagildra, segir Davíð Þór Magnússon skipstjóri á Úllu SH 127 frá Ólafsvík. 

Stofnfjáreigendafundur hjá Byr-sparisjóði verður haldinn
í dag 3. október á Hótel Nordica, Suðurlandsbraut 2, 
Reykjavík. Fundurinn hefst kl. 14.00.

Á fundinum verður lögð fram tillaga um sameiningu
Byrs-sparisjóðs og Sparisjóðs Kópavogs

Sparisjóðsstjórn.

Stofnfjáreigendafundur
hjá BYR-sparisjóði í dag

Héraðsdómur Reykja-
víkur dæmdi í gær íslenska ríkið til 
þess að greiða Tryggingamiðstöð-
inni, TM, rúmlega 130 milljónir 
ásamt dráttarvöxtum frá 14. desem-
ber 2005, vegna uppgjörs á verk-
kostnaði við endurbætur á húsnæði 
Þjóðminjasafns Íslands við Hring-
braut. Samtals þarf ríkið að greiða 
TM um 200 milljónir króna, sam-
kvæmt upplýsingum frá Jóhannesi 
Karli Sveinssyni, lögmanni TM. 

Verkið var boðið út í júní 2001 á 
vegum ríkisins og gaf TM út verk-
ábyrgð fyrir verktakann, Kraftvaka 
ehf., sem hlaut verkið. Verktaka-
fyrirtækið var tekið til gjaldþrota-
skipta 23. október 2003 en Fram-

kvæmdasýsla ríkisins og Kraftvaki 
höfðu 1. desember 2002 gert með 
sér samkomulag þess efnis að Kraft-
vaki segði sig frá verkinu. 

Samkvæmt upphaflegum samn-
ingi yfirtók TM byggingastjórn með 
verkinu en Framkvæmdasýslan 

yfirtók samninga Kraftvaka við 
undirverktaka. Á þessum tíma var 
talið að um sex mánaða vinna væri 
eftir en áætlanir stóðust ekki og var 
um 24 mánaða vinna eftir.  

Var það krafa TM að ríkið greiddi 
þann hluta kostnaðar sem til féll 
eftir að Kraftvaki hætti að vinna að 
endurbótum á Þjóðminjasafninu. Á 
þetta féllst héraðsdómur.

Ríkið var auk þess dæmt til að 
greiða um þrjár milljónir króna í 
málskostnað.

Ekki náðist í Heiðar Ásberg Atla-
son héraðsdómslögmann sem flutti 
málið fyrir hönd ríkisins, og því 
óljóst hvort málinu verður áfrýjað 
til Hæstaréttar.

Ríkið greiði TM 200 milljónir

 Hvaða fyrrverandi forseti 
Bandaríkjanna heimsótti Þórs-
höfn í Færeyjum í fyrradag?

 Hvað heitir nýjasta plata 
Radiohead?

 Einn Spaugstofumanna varð 
fimmtugur í gær. Hver er hann?

 Slysavarnarfélagið 
Landsbjörg og Landspítali hafa 
samið um þátttöku lækna 
spítalans í starfi Íslensku alþjóða-
sveitarinnar.

Landsbjörg mun meðal annars 
sjá um stjórn, skipulag og 
kostnað vegna útkalla 
sveitarinnar.

Landspítali mun tryggja að 
alltaf sé allavega einn læknir til 
taks í útkallsliði sveitarinnar og 
munu læknar taka þátt í fræðslu 
og æfingum. Landspítali mun 
einnig útvega og geyma læknis-
búnað og lyf fyrir sveitina.

Læknir ávallt í 
útkallsliðinu

Sendifulltrúi Sameinuðu 
þjóðanna í Búrma, Ibrahim Gamb-
ari, fékk loksins að hitta Than Shwe 
hershöfðingja og leiðtoga herfor-
ingjastjórnarinnar í Búrma í gær. 
Engar tilkynningar bárust eftir 
fundinn um að árangur hefði náðst.

Gambari hitti einnig stjórnar-

andstöðuleiðtogann Aung San Suu 
Kyi, sem situr í stofufangelsi, í gær 
í annað skipti á nokkrum dögum.

Búist er við að Gambari greini 
Ban Ki-moon, framkvæmdastjóra 
Sameinuðu þjóðanna, og öryggis-
ráðinu frá niðurstöðum fundarins 
með Than Swe á föstudaginn.

Kaupþing banki hefur 
tilkynnt um styttingu á opnunar-
tíma útibús bankans á Hólmavík. 
Að því er segir á strandir.is 
breytist opnunartíminn þannig 
næsta mánudag að opið verður 
virka daga aðeins frá klukkan 
hálfeitt til fjögur. Heimamenn 
óttast að stöðugildum fækki 
nokkuð.

„Fáein misseri eru síðan að 
staða útibússtjóra var færð frá 
Hólmavík og sameinuð sömu stöðu 
við útibú bankans í Búðardal og 
tapaðist þar eitt vel launað starf af 
Ströndum. Útibúið á Hólmavík er 
það eina sem Kaupþing banki 
rekur á Vestfjarðakjálkanum,“ 
segir á strandir.is. 

Opið skemur í 
Hólmavík

 Bíll valt í Mjóafirði í 
Ísafjarðardjúpi um fimmleytið í 
gær. Karlmaður slasaðist lítillega 
í veltunni. Hann er grunaður um 
ölvunarakstur.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á Ísafirði var bíllinn á 
ferð á Djúpvegi við Skálavík 
þegar hann fór út af veginum og 
valt.

Þegar fregnir bárust af slysinu 
var þyrla Landhelgisgæslunnar, 
sem þá var í æfingaflugi, kölluð 
inn til að sækja lækni í Reykja-
vík. Hún var látin bíða í við-
bragðsstöðu um stund, en var 
ekki send af stað þegar sýnt þótti 
að hennar væri ekki þörf. 

Grunaður um 
ölvunarakstur

Hæstiréttur hefur 
staðfest úrskurð héraðsdóms um 
að maður skuli sæta gæsluvarð-
haldsvist til 4. október. Maðurinn 
réðist að öryggisverði í verslun í 
Smáratorgi, dró upp þrjár 
insúlínsprautur og hótaði verðinum 
að drepa hann með því að stinga 
hann með insúlíninu. Maðurinn er 
einnig grunaður um fjölda 
innbrota, flest í bíla, en einnig í 
skóla og íbúðarhús. Talið er að 
hann geti torveldað rannsókn 
málanna gangi hann laus.

Hótaði verði líf-
láti með insúlíni Sveitarstjórn Flóa-

hrepps hefur verið afhent 
áskorun um að matsskýrsla fyrir 
virkjanir í Þjórsá verði endur-
skoðuð.

Undir áskorunina skrifar fjöldi 
íbúa og landeigenda í Flóahreppi. 
Bent er á að ný gögn um jarð-
fræði svæðisins breyti forsendum 
frá því að úrskurðir Skipulags-
stofnunar lágu fyrir í ágúst 2003. 
Einnig segir að fornminjar á 
jörðinni Þjótanda gætu verið með 
merkilegustu minjum Íslendinga 
frá landnámsöld og vert sé að 
rannsaka þær nánar.

Endurnýjað 
umhverfismat
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Elva Ósk Ólafsdóttir, Sigrún 
Edda Björnsdóttir og Kristbjörg 
Kjeld hlutu styrk úr minningar-
sjóði frú Stefaníu Guðmundsdóttur, 
sem veittur var á mánudagskvöld.

Það var stjórn sjóðsins sem 
veitti styrkinn í Iðnó í gær, en 
hana skipa þau Kjartan Borg, 
Hjörtur Torfason, Þorsteinn 
Gunnarsson, Jón Viðar Jónsson og 
Sunna Borg. 

Frú Stefanía er talin einn helsti 
frumkvöðull leiklistar á Íslandi og 
hefur verið úthlutað úr minning-
arsjóði hennar frá árinu 1970. Þá 
hlaut Helga Bachmann styrkinn.

Nú hafa alls 28 hlotið styrk úr 
sjóðnum.

Þrjár leikkonur hlutu styrkina

Vinnumálastofnun 
hefur hleypt af stokkunum 
eftirlitsátaki með fyrirtækjum 
vegna erlendra starfsmanna. Átakið 
mun standa yfir næstu tvo mánuði 
og ná út um allt land en áhersla 
verður á fyrirtæki í byggingariðnaði 
á höfuðborgarsvæðinu.

Sex starfsmenn munu sinna verk-
efninu í fullu starfi en fleiri koma 
að því. 

Vinnumálastofnun hefur sent 
bréf til um 1.600 fyrirtækja og lög-
aðila á landinu til að minna stjórn-
endur á skyldu þeirra til að skrá 
erlenda starfsmenn hjá Vinnumála-
stofnun. Starfsmenn þjónustu-
skrifstofa Vinnumálastofnunar 
munu á næstunni heimsækja fyrir-
tæki og óska eftir nafnalistum yfir 
útlendinga. 

Komi eitthvað athugavert í ljós 
eða skráningu er ábótavant verður 
fyrirtækjunum veittur tíu daga 
frestur til að lagfæra skráninguna 
og afhenda ráðningarsamninga og 
þjónustusamninga en talið er að 
minnst 1.700 erlendir starfsmenn 
séu starfandi hér á landi án þess að 

vera rétt skráðir. Jóhanna 
Sigurðardóttir félagsmálaráðherra 
segir að verulegur árangur hafi 
náðst frá því átakið var boðað. 
Skráningar hafi að meðaltali verið 
400-500 á mánuði frá ársbyrjun en 
verið 1.200 í september. 

Ef grunur er um brot á gildandi 
kjarasamningi mun Vinnumála-
stofnun afhenda hlutaðeigandi 
stéttarfélagi ráðningarsamninga 
starfsmanna, óski það eftir þeim. 
Afhendi fyrirtæki ekki trúnaðar-
mönnum eða stéttarfélagi umbeðnar 
upplýsingar getur Vinnumála-
stofnun óskað eftir þeim. Stofnunin 
mun afhenda yfirvöldum upplýs-
ingar sem gefa til kynna lögbrot. 

Verði fyrirtæki ekki við skrán-
ingu, afhendingu gagna eða miðlun 
upplýsinga mun stofnunin beita 
dagsektum eða stöðva starfsemina 
tímabundið. 

Átakið ber heitið Allt í ljós og er 
unnið í samvinnu við félagsmála-
ráðuneytið og ASÍ. Upplýsingar má 
senda á alltiljos@vmst.is eða hringja 
í upplýsingasíma 515 4885.

Kannað hvort 
fyrirtæki fari 
að lögum
Átak í eftirliti með skráningu erlendra starfsmanna 
er hafið. Dagsektir eða stöðvun starfsemi bíður 
fyrirtækja sem ekki veita umbeðnar upplýsingar.

Einar K. Guðfinnsson 
sjávarútvegsráðherra telur að 
umræðan um að 
kasta krónunni 
hafi oftar en ekki 
einkennst af ósk-
hyggju. Hann 
segir að hag-
stjórnarvandinn
verði ekki úr sög-
unni þótt skipt 
verði um gjald-
miðil heldur 
þvert á móti hefði 
þurft að beita gríðarlega hörðum 
aðgerðum í ríkisfjármálum undan-
farna mánuði ef Íslendingar hefðu 
tekið upp evru. 

„Við hefðum örugglega orðið að 
draga mjög úr útgjöldum ríkisins 

til að minnka þensluna hér innan-
lands sem hefði trúlegast haft áhrif 
á atvinnustig, laun opinberra starfs-
manna og þjónustu hins opinbera 
með einhverjum hætti,“ segir 
Einar, í ræðu á aðalfundi Samtaka 
fiskvinnslustöðva á föstudag auk 
markaðsmála íslenskra sjávaraf-
urða í kjölfar niðurskurðar á þorsk-
kvóta.

Á fundinum greindi Einar jafn-
framt frá fundi sem hann átti í 
Lundúnum í júlí með umsvifamestu 
kaupendur íslenskra sjávarafurða í 
Bretlandi.

Sagði hann viðbrögð markaðsað-
ila við ákvörðun um niðurskurð á 
þorski jákvæð; skilningur ríkti á 
nauðsyn aðgerðarinnar og þætti til 
eftirbreytni.

Óskhyggjuumræða

490490
 Ekki eru forsendur 

fyrir því að fella niður skilyrði 
sem sett voru við samruna Blá-
fugls, Flugflutninga og FL Group. 
Icelandair er nú komið í stað FL 
Group.

Þetta er mat Samkeppniseftir-
litsins en þau skilyrði voru sett 
við samrunanum að viðskiptalegt 

sjálfstæði Bláfugls og Flug-
flutninga svo samkeppni gæti 
blómstrað á milli þeirra og Flug-
leiða-Frakt, sem einnig sinnir 
fragtflutningum til og frá Íslandi.

Samkeppniseftirlitið hefur jafn-
framt til skoðunar hvort fyrr-
nefnd skilyrði hafi verið brotin.

Skilyrðin verða ekki felld niður

Pervez Musharraf, 
forseti Pakistan og yfirmaður 
hersins, nefndi í gær eftirmann 
sinn sem yfirmann hersins í 
tilraun til að auka líkur á 
endurkjöri sínu í forsetakosning-
unum á laugardag.

Talsverð óánægja er í Pakistan 
með stöðu Musharrafs sem 
æðsta yfirmanns hersins eftir að 
hann reyndi að koma dómara frá 
völdum í mars.

Musharraf hefur átt í við-
ræðum við fyrrum forsætisráð-
herrann Benazir Bhutto til að 
styrkja pólitískt bakland sitt. Í 
gær veitti hann Bhutto, sem er 
hliðholl Bandaríkjunum eins og 
Musharraf, sakaruppgjöf.

Reynir að friða 
óánægjuraddir

 Írakar munu taka yfir 
öryggisgæslu í borginni Basra 
sem að breskt herlið hefur sinnt 
hingað til. Þúsund breskir 
hermenn verða kallaðir heim frá 
Írak fyrir árslok. Þetta kom fram 
á sameiginlegum blaðamanna-
fundi Gordons Brown, forsætis-
ráðherra Bretlands, og Nouri al-
Maliki, forsætisráðherra Íraks, í 
gær.

„Basra verður eitt þeirra svæða 
þar sem að íraskar sveitir munu 
taka yfir öryggisgæslu að fullu,“ 
sagði al-Maliki.

Brown sagði að frekari ákvarð-
anir um að minnka í herliði Breta í 
Írak yrðu teknar á næsta ári.

Þúsund breskir 
hermenn heim





„Vissulega höfum 
við hækkað gjöldin og það hittir 
svo óheppilega á að það er á sama 
tíma og frístundakortin eru inn-
leidd,“ segir Baldur Árnason, skáta-
foringi hjá Skátafélaginu Segli, en 
það er eitt þeirra félaga sem 
Íþrótta- og tómstundaráð Reykja-
víkurborgar hefur til skoðunar 
vegna ábendinga um hækkanir á 
gjaldskrám iðkenda í kjölfar inn-
leiðingar Frístundakorts. Fyrsti 
áfangi Frístundakortsins var inn-
leiddur í byrjun mánaðarins. Inn-
leiðing kortsins felur í sér nýtt 
styrkjakerfi borgarinnar við börn á 
aldrinum sex til átján ára sem á að 
auðvelda börnum að taka þátt í 
félagsstarfi að eigin vali.

Baldur segir árgjald í félagið 
hafa hækkað úr 14.000 krónum í 
18.000. Inn í því sé betri þjónusta 
við félagsmenn. „Við teljum okkur 
vera að gera betur við félagsmenn 
en áður en árgjaldið hefur alltaf 
verið í lægra lagi hjá okkur.“

Frístundakortið verður innleitt í 
þremur áföngum. Fyrsti áfangi 
hófst í haust en í honum felst tólf 
þúsund króna styrkur. Frá 1. jan-
úar 2008 verður framlagið 25.000 
og 40.000 frá 1. janúar 2009. Inn-
leiðing kortsins hefur gengið vel 
en 97 félög eru nú hluti af Frístunda-
kortinu.

Anna Bergmann, formaður fim-
leikadeildar Fjölnis, segir deildina 
ekki hafa hækkað gjöldin eftir að 
Frístundakortið kom til en ábend-
ingar þess efnis hafa borist til 
borgaryfirvalda. „Verðskráin hjá 
okkur er sú nákvæmlega sama og 
hún var áður en frístundakortin 
voru tekin upp. Verðin hjá okkur 
hafa ekki hækkað.“

Borgaryfirvöld hafa sérstak-
lega til skoðunar ábendingar um 
að handknattleiks- og fimleika-

deild Fylkis og skátafélögin Hamar 
og Segull, auk fimleikadeildar 
Fjölnis, hafi hækkað gjaldskrá 
sína í kjölfar þess að kortin voru 
tekin upp. Auk þess er verið að 
skoða ábendingar um að systkina-
afsláttur hafi verið felldur niður 
hjá Fjölni. Því neita forsvarsmenn 
félagsins, segja hann enn vera 
fyrir hendi.

Árni Sigurðsson, formaður hand-

knattleiksdeildar Fylkis, segir það 
vera rétt að gjaldskráin hafi hækkað 
en það sé ekki vegna Frístunda-
kortsins. „Við höfum alltaf reynt að 
hafa eins lág gjöld og kostur er. 
Núna þurfum við að endurnýja 
keppnisbúninga deildarinnar og 
þurftum því að hækka gjöldin um 
25 til 30 prósent. Hækkunin tengist 
því ekkert styrkjakerfi borgar-
innar.“ 

Gjöldin hækka með 
frístundakortunum
Dæmi eru um að íþrótta- og tómstundafélög hafi hækkað verðskrá sína í kjöl-
far innleiðingar Frístundakortsins, styrkjakerfis Reykjavíkurborgar. Borgar-
yfirvöld eru að kanna ábendingar um hækkanir hjá nokkrum félögum.

„Það verður allra 
meina bót að ganga hingað og 
njóta safnsins,“ sagði mennta-
málaráðherra um nýja safnbygg-
ingu Læknaminjasafns Íslands, 
sem rísa á við hlið Nesstofu á 
Seltjarnarnesi.

Samkvæmt samningnum tekur 
Seltjarnarnesbær að sér og ber 
ábyrgð á að reist verði ný safn-
bygging fyrir safnið við Nes-
stofu, fyrsta íslenska landlæknis-
bústaðnum frá 1763, innan 
tveggja ára.

„Það er von okkar sem höfum 
áhuga á þessum málum að safnið 
verði nútímalegt og hugað verði 
jafnt að læknavísindum og þeim 
greinum sem þróast hafa út frá 
læknisfræðinni,“ segir Sigurður 

Pétur Sveinsson, formaður 
Læknafélags Íslands.  

Jón Steffensen, fyrrum land-
læknir, arfleiddi Læknafélag 

Íslands að eigum og hlutum sem 
nýta átti til að setja á fót lækna-
minjasafn í Nesstofu. Húsnæðið 
reyndist of lítið fyrir safnið og 
var því efnt til samkeppni um 
nýja safnbyggingu árið 1997.  

Safnið verður í senn sýning á 
gömlum munum er tengjast 
læknavísindum, samkomusalur 
fyrir bæjarfélagið og aðstaða 
fyrir útivistarfólk. Þar verður 
einnig að finna bókasafn og 
kennslustofu í húsinu.

„Jón Steffensen var naskur að 
ná í ýmis tæki og við eigum því 
flottan grunn fyrir safnið sem 
mun rísa hér á Seltjarnarnesi,“ 
segir Lilja Árnadóttir, fagstjóri 
munasafns Þjóðminjasafns 
Íslands.

Í senn safn og útivistarsvæði

 Landsbankinn hefur fært náms-
braut í kynjafræði við Háskóla Íslands 
veglega bókagjöf. 

Gjöfin samanstendur af um 500 bókum, þar 
af fjölmörgum bókum um stefnur og strauma 
í femínisma síðustu áratugi. Margar bókanna 
eru nú ófáanlegar. 

Þá geymir hún öll tölublöð Veru, tímarits 
um konur og kvenfrelsi, sem kom út á árunum 
1982-2005. Gjöfin var afhent á fæðingardegi 
baráttukonunnar Bríetar Bjarnhéðinsdóttur, 
27. september. 

„Þetta eru alls konar bækur sem hafa 
safnast í gegnum árin frá því að Kvenna-
framboðið varð til á öllum heimsins tungumál-
um, bæði fræðilegar bækur og almennar sem 
allar snerta kvennabaráttu,“ segir Þorgerður 
Einarsdóttir, dósent í kynjafræði við Háskóla 

Íslands. „Þetta er frábær viðurkenning og 
virðing sem Landsbankinn sýnir okkur. 
Tengsl kynjafræðinámsins við Veru eru mikil 
og stigu margir nemendur okkar þar sín 
fyrstu skref.“ 

Bókasafn Kvennalistans rann til tímarits-
ins Veru og var það síðast í Kvennagarði, þar 
sem skrifstofa tímaritsins Veru var til húsa. 

Spurð að því hvað verði nú um bækurnar 
segir Þorgerður að það sé ekki ljóst, en 
hagnýting þeirra felist í því að skrá safnið og 
fá yfirsýn yfir það. Það muni auka notagildið 
mikið. 

Ásókn í nám í kynjafræðum við Háskólann 
hefur aukist á umliðnum árum, sem og 
almennar umræður um femínisma og stöðu 
kynjanna í samfélaginu. 

Þetta er frábær viðurkenning og virðing

 „Okkur hefur verið 
tekið afskaplega hlýlega, 
sérstaklega slökkviálfunum,“ 
segir Anna Sigurðardóttir, 
framkvæmdastjóri Brunabóta-
félags Íslands. Félagið og 
slökkvilið landsins eru að hefja 
átak í eldvörnum og fræðslu á 
öllum leikskólum landsins. 
Auðkennismerki átaksins eru 
slökkviálfarnir Logi og Glóð, 
sérstakir aðstoðarmenn slökkvi-
liðanna sem ná vel til barna. 

Ætlunin er að slökkviliðin 
heimsæki alla leikskóla tvisvar á 
ári, tryggi að eldvarnir leikskól-
ans séu í lagi og að elstu börnin 
fái fræðslu um eldvarnir og 
forvarnarefni sem síðan skilar 
sér til foreldranna.

Slökkviálfar 
kenna börnum 

Lögregla handtók í 
gær annan mann vegna tilraunar 42 
ára Bosníumanns til að komast inn í 
bandaríska sendiráðið í Vín með 
bakpoka fullan af sprengiefni, 
nöglum og íslömsku riti á mánudag.

Þegar að öryggishlið sem 
maðurinn gekk í gegnum skammt 
frá sendiráðinu gaf frá sér hljóð, 
henti hann bakpokanum frá sér og 
reyndi að hlaupa burt en komst 
ekki langt.

Verið var að rannsaka sprengi-
efnið í gær til að skera úr um hvort 
það hefði getað sprungið.

Sprengjutilraun 
í sendiráði í Vín

Einar Kristjánsson,
sölumaður hjá RV
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Um þessar mundir eru 
kvikmyndahús í París að 

sýna Sicko eftir Michael Moore. 
Eins og þeir kannast við sem hafa 
séð þessa umtöluðu kvikmynd er 
hún breiðsíða gegn heilbrigðis-
kerfinu í Bandaríkjunum, ef kerfi 
skyldi kallast; hefst hún á atriði 
þar sem maður með nál og tvinna 
er að sauma saman sár á eigin 
skrokki, því hann hefur ekki efni 
á að leita til slysavarðstofu, og er 
þetta athyglisvert dæmi um það 
hvernig menn geta losnað úr 
fjárhagskröggum með því að 
stunda hannyrðir. Framhaldið er í 
sama stíl, og í lokin gerir sá 
holdugi Michael Moore mynd-
rænan samanburð á ástandinu í 
heimalandi sínu og heilbrigðis-
málum í Kanada, Englandi og 
Frakklandi, þjóðum þessara landa 
mjög í hag.

Þetta ætti að hljóma sem ljúfur 
söngur í eyrum manna hér fyrir 
sunnan Ermarsund, því nóg hefur 
Frökkum gramist undanfarin ár 
hvernig Bandaríkjamenn hafa 
haft horn í síðu þeirra. Samt er 
það ekki svo, þvert á mót hafa 
franskir gagnrýnendur leikið 
kvikmynd Michaels Moore 
allgrátt. Einn þeirra sagði m.a. að 
lýsingarnar á þessum þremur 
„fyrirmyndarkerfum“, sem væru 
í Kanada, Englandi og Frakklandi 
væru svo ýktar og afkáralegar að 
það benti til undirbúningsleysis 
eða jafnvel óheiðarleika, Michael 
Moore raðaði upp mistúlkunum 
og rangfærslum svo mjög að 
alvarlegur efi færi að sækja að 
manni varðandi verkið í heild. 
Annar líkti þessum lýsingum við 
„röð af hugljúfum póstkortum“ 
sem höfundur myndarinnar sendi 
löndum sínum, og taldi upp í háði 
ýmislegt sem honum fannst 
missagt; hann bætti því svo við að 

hann styngi alveg undir stól því 
sem miður færi í Frakklandi. 
Einnig var sagt að Michael Moore 
hefði dregið upp óánægða menn á 
„netinu“ og hrúgað upp vitnis-
burði þeirra „án þess að gefa 
hinum ákærðu nokkru sinni 
orðið“.

Hætt er við því að sá sem horfi 
á kvikmyndina opnum augum sjái 
hana ekki þó á þennan sama hátt. 
Hún er uppfull af háði og 
ögrunum sem beint er gegn 
Bandaríkjamönnum, og hljóta 
gagnrýnendurnir frönsku að vera 
sérlega alvörugefnir úr því að 
það fór alveg framhjá þeim. Það 
er í þeim anda sem höfundur 
dregur fram meginkosti franska 
heilbrigðiskerfisins: þannig getur 
hann komið við kaunin á löndum 
sínum svo um munar. Í umfjöllun 
hans voru einstaka villur og 
ónákvæmni og vafalaust var 
stundum alhæft út frá einstökum 
dæmum, en í heild var saman-
burðurinn réttur og ætti ekki að 
koma neinum Evrópumanni hið 
minnsta á óvart. Það sem sagt er 
um heilbrigðismál í Bandaríkjun-
um ætti heldur ekki að koma á 
óvart, því flest af því vissu menn 
þegar, þótt það sé óneitanlega 
talsvert sláandi að heyra vitnis-
burð þeirra sem eiga um sárt að 
binda.

Í viðtali við blaðið Le Monde 

gerði Michael Moore ágæta grein 
fyrir efnistökum sínum. Hann 
sagði fyrst, að þar sem hann væri 
Bandaríkjamaður að fjalla um 
bandarískt vandamál fyrir landa 
sína væri það ekki hlutverk sitt 
að gagnrýna það sem miður væri 
í franska kerfinu. En svo bætti 
hann við nokkru sem er ekki í 
myndinni en er þó grundvallar-
atriði: þegar bandarísk stéttar-
félög börðust fyrir sjúkratrygg-
ingum var það einungis fyrir 
félaga þeirra sjálfra, en þegar 
frönsk stéttarfélög háðu sömu 
baráttu á sama tíma börðust þau 
fyrir almennum tryggingum – 
fyrir alla þjóðina.

Hvers vegna vilja franskir 
gagnrýnendur þá taka Michael 
Moore svona harkalega til bæna? 
Það er að vísu gamalgróinn siður 
þeirra að hefja kvikmynda-
höfunda (og aðra líka) til skýj-
anna um stund en vísa þeim svo 
skyndilega út í ystu myrkur. Þetta 
kom fyrir báða þá risa sem hurfu 
af sjónarsviðinu í sumar, Ingmar 
Bergman og Antonioni. Þó held ég 
að annað og meira sé á bak við 
þetta skyndilega fúllyndi. Hvað 
sem öðru líður er bandaríska 
heilbrigðiskerfið ákaflega 
rökrétt: það fylgir þeim rökum 
frjálshyggjunnar að fyrir 
hámarksgróðanum skuli allt 
annað víkja, fyrir hann sé 
sjálfsagt að fórna mannslífum. Á 
þeim tíma sem Michael Moore 
kvikmyndar í Frakklandi og sýnir 
afraksturinn er stefnan þar sú að 
hverfa frá rökum velferðarþjóð-
félagsins og halda beint inn í 
frjálshyggjuna. Áróðurinn fyrir 
því fer nú fjöllunum hærra, og þá 
passar ekki alveg í kramið að 
sýna svona í einu fortíðina og það 
gósenland frjálshyggjunnar sem 
er kannske framtíðin. Það kynni 
að kynda undir efasemdir um 
stefnuna.

Framtíð og fortíð

Árið 1998 kom út bókin Dauðarósir 
eftir Arnald Indriðason. Plottið gekk 

út á það að reykvískur verktaki keypti 
skipulega upp kvóta hjá fyrirtækjum 
umhverfis landið til þess eins að kippa 
fótunum undan sjávarútvegsfyrir-
tækjum og svipta þannig íbúa sjávar-
plássanna lífsviðurværinu. Í kjölfarið 
flyttu þeir á mölina og hann hafði því 
tryggt sér kaupendur að þeim þúsundum 
íbúða sem hann hafði í byggingu. 

Fyrst þegar ég las þessa bók þótti mér plottið 
langsótt og bókin ótrúverðug. Undanfarnar vikur 
hafa þó verið að renna á mig tvær grímur.

Mikil þensla hefur verið hér á landi undanfarið 
og hafa menn, bæði til vinstri og hægri, keppst við 
að kenna virkjanaframkvæmdum á Austurlandi 
um. Merkilegt nokk er þó mestu þensluna að finna 
á höfuðborgarsvæðinu, fjarri Kárahnjúkum. Þar 
keppast verktakar við að hrófla upp nýjum 
hverfum og nýlega heyrðist í útvarpsfréttum að í 
Reykjavík vantaði 20 þúsund manns til að fylla þau 
hverfi og fjármagna fylleríið. 

Ríkisstjórnin hefur samt fundið leið til að draga
úr þenslunni. Og hver er hún? Á að koma böndum 

á óheyrilegar fjárfestingar í steinsteypu á 
SV-horninu? Á að flytja starfsemi á vegum 
ríkisins út á land? Á að veita fjármagni til 
uppbyggingar nýrra atvinnutækifæra í 
sjávarbyggðum til að treysta búsetu og 
draga úr fólksflóttanum?

Nei, ríkisstjórnin hefur önnur áform. 
Hún hefur skorið niður aflaheimildir um 
þriðjung og þannig kippt fótunum undan 
því fólki sem enn þraukar í sjávar-
byggðum landsins. Mótvægisaðgerðir 
hennar eru ekkert annað en blaut tuska í 
andlitið á þessu sama fólki. Og nú síðast 
fréttist af áætlunum um að múta fólki sem 
missir vinnuna til að pakka saman og 

flytja til Reykjavíkur. 
Ríkisstjórnin er þannig komin í hlutverk 

verktakans í Dauðarósum sem fórnar sjávar-
útveginum svo kynda megi áfram þenslubálið á 
höfuðborgarsvæðinu. Geir H. Haarde og Ingibjörg 
Sólrún, með fulltingi allra þingmanna stjórnar-
flokkanna, hafa lagt eld að sjávarbyggðunum og 
ætla að sitja og horfa á meðan þær brenna til 
grunna. 

Þeir sem vilja forða sér geta sótt 200 þúsund 
kallinn sinn til ríkisins áður en þeir setjast í 
rúturnar á leið til Reykjavíkur.

Höfundur er varaþingmaður Framsóknarflokksins. 

Dauðarósir sjávarbyggðanna

M
eð sanni má segja að stefnuræða forsætisráðherra 
í gærkvöldi hafi fremur verið þung en þunneggj-
uð. Hún var laus við orðagjálfur og upphafningu. 
Forsætisráðherrann er stundum gagnrýndur fyrir 
skort á þessu tvennu. Í langhlaupi stjórnmálanna 

er slíkur skortur þó fremur styrkur.
Þegar spurt er hvaða ímynd stefnuræðan hafi gefið af ríkis-

stjórninni er vafningalaust unnt að vísa á skip með góða kjölfestu 
sem stýrt er eftir nokkuð skýru striki. Ræðan hafði þar á móti ekki 
að geyma mikinn nýjan boðskap. Að sínu leyti var hún því eins og 
vænta mátti eins konar áhersluauki við stjórnarsáttmálann frá 
síðasta vori.

Þó að nýrri ríkisstjórn fylgi að nokkru leyti nýtt tungutak og ný 
viðhorf í sumum efnum hafa ekki orðið nein hugmyndafræðileg 
kaflaskil við landsstjórnina. Það gerðist síðast 1991. Þetta er því 
þriðja stjórnarmynstrið í röð þar sem strikið er stillt upp á nýtt en 
kjölfestan er sú sama.

Þegar spurt er hvort draga megi ályktanir af ræðunni um sam-
starf stjórnarflokkanna er því fljótsvarað. Það sýnist vera byggt 
á heilindum en um leið skilningi á að um sum mikilvæg viðfangs-
efni eru skoðanir skiptar. Engar vísbendingar komu fram um 
stjórnunarvanda innanbúðar.

Þegar spurt er um málefni vekur helst athygli að fræðslu-
mál og rannsóknir eru ekki formlega gerð að höfuðviðfangsefni 
ríkisstjórnarinnar. Það er gömul saga og ný í samsteypustjórnum 
að erfitt er að gefa málefnum sem heyra undir annan stjórnar-
flokkinn eða einn þeirra sérstakt fyrirrúm.

Eigi að síður er það svo að forsætisráðherra boðar ný frumvörp 
þegar á þessu þingi um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. 
Þó að efni þeirra sé ekki kunngert er þetta í fyrsta skipti sem 
stefnumótun fyrir öll skólastigin liggur fyrir Alþingi á sama tíma. 
Skólastarfið á og þarf að skila meiri árangri. Á miklu veltur því 
að hér takist vel til. 

Eftirtakanlegt er einnig í þessu viðfangi að fyrirheit eru gefin 
um tvöföldun á framlögum til vísinda- og tæknirannsókna. Það 
er skýrt og rökrétt framhald af merkustu ákvörðun síðustu ríkis-
stjórnar um viðreisn Háskóla Íslands.

Góð staða ríkissjóðs gaf forsætisráðherra tilefni til að opna 
umræðu um frekari skattalækkanir. Spurning er hvort ekki er rétt 
að fella hugleiðingar af því tagi í farveg alvöru athugana á gagn-
gerri skattkerfisbreytingu. Tuttugu ár eru síðan kerfisbreyting 
var gerð á skipan skattamála. Nú er því lag til að taka þessi mál 
slíkum tökum fremur en að fara í smáskammtalækningar.

Með því að myntbreyting og Evrópumál eru ekki á dagskrá ríkis-
stjórnarinnar eru eðlileg efnistök að nefna þau ekki í stefnuræðu. 
Ríkisstjórnin hefur ákveðið að búa þessum málum umræðufarveg 
í sérstakri samráðsnefnd. Þau vandamál sem fylgja smámynt á 
opnu og úfnu úthafi alþjóðlegra viðskipta hverfa hins vegar ekki. 
Þegar líður á kjörtímabilið þarf því að setja niður strik til að sigla 
eftir í þeim efnum.

Þegar spurt er hvað helst vantaði í ræðuna er svarið einfalt: 
Nánari umfjöllun um framtíðarskipulag orkumálanna. Sú umræða 
er að vísu stutt á veg komin en verður vafalaust eitt af stóru við-
fangsefnunum á vettvangi stjórnmálanna á komandi tíð. Iðnaðar-
ráðherra hefur þegar kynnt um margt skynsamlegar hugmyndir 
í þeim efnum. 

Skýrt strik

Come2 Scandinavia, Vesterbrogade 17
1620 Kaupmannahöfn.

Á leið til Skandinavíu?
Við hjá Come2 Scandinavia aðstoðum þig að finna bestu verðin

á flugi, gistingu, bílaleigubíl og annarri afþreyingu.

Erum með tvær stórar og rúmgóðar íbúðir á Vesterbrogade til 
leigu.  Frábær lausn fyrir hópa og fjölskyldur.

   www.come-2scandinavia.dk - info@come2scandinavia.com - +45 33 25 64 25
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„Mér hefur alltaf fundist að 
það yrði að vera samræmi á 
milli þess hvernig mér líður 

og hvernig ég stend mig sem 
leikkona.“

Þakkargjörðin skylda

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Guðrún Ívarsdóttir
Furugerði 1,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju fimmtudaginn
4. október kl. 13.00.

Sverrir Sighvatsson Kristín Þórðardóttir
Haukur Sighvatsson Valgerður Sigurðardóttir
Svanlaug Sighvatsdóttir
Erla Sighvatsdóttir Sævar Hallgrímsson
Sigurður Sighvatsson Þóra Helgadóttir
Hilmar  Sighvatsson Bryndís Hreinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Gunnlaugur Arnórsson
fyrrverandi aðalendurskoðandi
Seðlabanka Íslands,
Bakkavör 11, Seltjarnarnesi,

lést á Landspítala Fossvogi miðvikudaginn 26. septem-
ber. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn 8.
október kl. 13. Blóm afþökkuð en þeim sem vilja minn-
ast hins látna er bent á líknarfélög.

Sofía Thorarensen
Eiður Th. Gunnlaugsson
Örn Gunnlaugsson Heiðrún Bjarnadóttir
Sunna Gunnlaugsdóttir Scott McLemore
barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Sigurður G. Halldórsson
rafmagnsverkfræðingur, áður til heimilis
að Mávanesi 11, Garðabæ,

verður jarðsunginn frá Vídalínskirkju fimmtudaginn
4. október kl. 11.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir, en þeim sem vildu minnast hans er bent á
Heimahlynningu Krabbameinsfélagsins.

Magnús Sigurðsson Kristrún B. Jónsdóttir
Halldór Sigurðsson Helga Gunnarsdóttir
Sigrún Sigurðardóttir Þorvaldur Þorvaldsson
Svava Sigurðardóttir Þorsteinn Ragnarsson

Lilja Hreinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn,

Jónas Guðmundsson

lést að heimili sínu Langholti 20, Akureyri,
föstudaginn 28. september.  Jarðsungið verður frá
Glerárkirkju fimmtudaginn 4. október kl. 14.00.

Jenný Ólöf Valsteinsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Erla Kristjánsdóttir
Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ,
áður til heimilis að Einholti 7, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ mánudaginn
1. október. Jarðaförin verður auglýst síðar.

Guðrún Gunnarsdóttir
Eyvör Gunnarsdóttir Björgvin R. Leifsson
Hreinn Gunnarsson
Benjamín Gunnarsson Dagbjört Þórhallsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Aðalsteinn Þórólfsson
Melateig 33, Akureyri,

er lést þriðjudaginn 25. september, verður jarðsunginn
frá Akureyrarkirkju föstudaginn 5. október kl. 13.30.

Margrét Þorvaldsdóttir
Þorvaldur Aðalsteinsson Aðalheiður Ingólfsdóttir
Auður Aðalsteinsdóttir Þráinn Pálsson
Þórey Aðalsteinsdóttir Stefán Jóhannsson
Þórólfur Aðalsteinsson
Signý Aðalsteinsdóttir Jóhann Austfjörð
og afabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu samúð og hlýhug vegna andláts
og útfarar elskulegrar eiginkonu, móður,
tendgdamóður og ömmu,

Kristínar Guðbrandsdóttur
Svölutjörn 44, áður Smáratúni 29,
Keflavík.

Sérstakar þakkir til Sigurðar Björnssonar,
krabbameinslæknis, Göngudeildar Landspítala
Háskólasjúkrahúss og Heilbrigðistofnunar Suðurnesja
fyrir frábæra umönnun og hjúkrun í veikindum
hennar. Guð blessi ykkur öll.

Jóhann R. Benediktsson
Benedikt Jóhannsson María Hákonardóttir
Kristbjörg Jóhannsdóttir Jóhann Frímann Valgarðsson
Jóhanna A. Jóhannsdóttir Andre Masumbuko
og barnabörn.

„Ég var bara að leita mér að starfi þegar 
ég var ráðin á Laugaborg. Markmiðið 
var ekkert endilega framtíðarstarf, 
meira svona að prufa. Síðan hefur mér 
liðið svo vel að ég er hér enn,“ segir Þóra 
Stefánsdóttir sem hóf störf á Laugaborg 
árið 1967, 18 ára gömul. 

„Mér hefur aldrei leiðst vinnan en 
vissulega eru dagarnir miserfiðir. Starf-
ið tekur á andlega og líkamlega en börn-
in eru svo yndisleg og gefandi að ég hef 
aldrei getað hugsað mér að gera eitthvað 
annað,“ segir Þóra, sem hefur í gegnum 
árin unnið með leikskólabörnum á öllum 
aldri og gengið í flest störf á Laugaborg. 
„Starfið er mjög fjölbreytt og ég hef 
ýmist verið að leysa af leikskólakenn-
ara við undirbúning og aðra sem eru frá 
vegna veikinda,“ segir Þóra sem hefur 
passað gríðarlega mörg börn í gegnum 
tíðina.

„Ég hef ekki hugmynd hvað ég hef 
unnið með mörgum börnum, ætli þau 
séu ekki mörg hundruð,“ segir Þóra 
hlæjandi og bætir við: „Nú er önnur 
kynslóð barna komin hingað því ég er 
að passa dætur einnar móður sem var 
líka í leikskóla á Laugaborg,“ segir Þóra 
María, sem segir leikskólastarfið hafa 
breyst mikið á starfsferlinum, allt til 
hins betra.

„Nú fer fram mun meiri fræðsla 
í leikskólanum og það eru gerðar 
miklar kröfur til starfsfólksins,“ segir 
Þóra sem hefur sjálf farið á mörg 
símenntunarnámskeið innan fagsins. 

„Hugarfarsbreytingin er mikil og 
það er allt miklu opnara og jákvæðara,“ 
segir Þóra, sem hefur aldrei viljað 
skipta um vinnustað þrátt fyrir að hún 
þurfi að taka tvo strætóa í vinnuna.

„Það er frábært starfsfólk á Lauga-

borg og ég fæ mikið út úr því að vera 
með börnum allan daginn, þau gefa svo 
mikið af sér.“ 

Þegar Þóra byrjaði var enginn karl-
maður í stéttinni og það leið þónokk-
ur tími þangað til sá fyrsti hóf störf 
á Laugaborg. „Núna er einn strákur 
hérna og mér fannst mjög jákvætt á 
sínum tíma þegar karlmenn byrjuðu,“ 
segir Þóra sem mælir eindregið með 
starfinu þrátt fyrir að launin mættu 
vera betri.

Á Laugaborg hefur alla tíð verið mik-
ill stöðugleiki og meðalstarfsaldur um 
rúm tíu ár þrátt fyrir að Þóra slái öll 
met með sínum fjörutíu árum. 

„Ég er í hundrað prósent stöðu og 
ætla að halda áfram eins lengi og ég 
get,“ segir Þóra sem ætlar að fagna með 
veglegri veislu í tilefni þessara stór-
merku tímamóta.



Evrópuráðstefnu landvarða 
lauk í rúmenska Retezat-þjóð-
garðinum fyrir skömmu, en 
hana sótti Ásta Davíðsdóttir 
landvörður í þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli.

„Ég heillaðist upp úr skónum af 
Rúmeníu og hélt áfram að ferðast 
um fjallahéröð og sveitir lands 
eftir að ráðstefnunni lauk,“ segir 
Ásta sem undanfarin þrjú ár hefur 
gegnt landvörslu í þjóðgarðinum 
undir Jökli.

„Það einkennir landverði að 
unna náttúrunni og líða best í 
námunda við náttúruöflin. Þjóð-
garðurinn Snæfellsjökull er nýr 
og margt sem maður getur lagt til 
í sköpun hans. Landslag hans er 
fjölbreytt með jökli, hrauni og sjó; 
og lifandi, enda jökullinn í sjón-
línu við höfuðborgina og fljótlegt 
að renna þangað þegar himinn er 
bjartur í vesturátt,“ segir Ásta 
sem hlaut réttindi sem landvörður 
hjá Umhverfisstofnun.

„Landverðir gera ansi margt en 

fjögur orð lýsa því best í hnot-
skurn: þekking, fræðsla, eftirlit 
og viðhald. Þannig er það hjá land-
vörðum um allan heim, þótt sumir 
þurfi að bera byssu í slíðri sínu og 
séu í meiri hættu en aðrir. Þjóð-
garðar geyma oft hluti sem skipta 
máli, eins og sjaldgæf dýr og 
eiturlyf, og landverðir láta oft lífið 
í viðleitni sinni að bjarga dýrum í 
útrýmingarhættu frá veiði-
þjófum,“ segir Ásta og nefnir 
Úganda í því samhengi, þar sem 
150 landverðir hafa verið drepnir 
á síðustu tíu árum.

„Evrópuráðstefnan fór fram í 
rúmensku borginni Hunedoara, 
ásamt Retezat-þjóðgarðinum.
Þetta var námsráðstefna sem við 
sóttum níu íslenskir landverðir og 
lærðum af Rúmenum í sínu 
umhverfi. Rúmenar eru örir í 
skapi, en einstaklega vinalegir, 
jákvæðir og glaðir. Eftir ráðstefn-
una var stefnan tekin á Apuseni-
fjallgarðinn þar sem tóku mig upp 
á arma sína flottustu hellarann-
sóknarmenn Rúmeníu í stórkost-
legum hellum fjallgarðsins. Eftir 
það gengum við í sjö daga um ægi-

fögur sveitahéruð þar sem tíminn 
virtist hafa staðið í stað um aldir, 
konur voru með skuplur og allur 
búskapur sjálfbær, en þetta 
hverfur óðum því innanhúss sátu 
ungmenni sveitarinnar í tölvu-
leikjum,“ segir Ásta, sem stefnir 
ótrauð á Alþjóðaráðstefnu land-
varða í Bólivíu 2009.

„Það kennir manni svo ótal 
margt að hitta landverði annarra 
þjóða og er því reynt að hafa ráð-
stefnurnar þvers og kruss um 
heiminn. Landvarðastétt Íslands á 
undir högg að sækja því hér ríkir 
það viðhorf að ekki þurfi að passa 
landið fyrir ferðamönnum allan 
ársins hring, en það þekkist hvergi 
í heiminum. Þess vegna endast 
fæstir landverðir nema stutta 
stund í starfinu, því enginn lifir á 
hlutastarfi einu saman. Á Íslandi 
starfa nær eingöngu konur í land-
vörslu, en því er oftast öfugt farið 
annars staðar í veröldinni. Það 
væri því skemmtilegt ef land-
varðarstarf hér yrði í alla staði 
jafnara því sem gerist annars 
staðar í heiminum.“ 

Í nánd við náttúruöflin

Lækjartorgi.

Fæst í apótekum um land allt

Ofnæmisprófuð og mild lína sem er sérstkalega þróuð fyrir
viðkvæma húð ungbarna
Ungbarna andlitskrem – Verndar húðina gegn óæskilegum áhrifum umhverfis og útfjólubláum geislum. Sólarvörn SPF 18, vítamín A&E.
Bossakrem – Mýkir og verndar bleyjusvæðið gegn ertingu, útbrotum og þurrki. Býr til verndandi lag á húðina. A&B5 vítamín. Mjög gott á bruna.
Bossablautklútar – Handhægir klútar í ferðapakkningu. Húðlæknisfræðilega prófaðir. Úr 100% trefjum. Alkóhól- og litefnalausir. Ph gildi 5,5.
Ungbarna baðsápa – Sérlega mild og rakagefandi kremsápa “sápulaus”. Innih. A&E vítamín.
Ungbarna sjampó – Milt sjampó (tearless). Hefur góðan ilm og gerir hárið silkimjúkt.
Ungbarna húðmjólk – Mild og rakagefandi húðmjólk. Inniheldur E&B5 vítamín. Ph gildi 5,5.
Ungbarna olía – Mild olía sem mýkir og hefur róandi áhrif á húðina. Inniheldur A&E vítamín.

Sensitive
ungbarnalína



Ford Escape hefur fengið nýtt 
útlit og er kominn með bætta 
eiginleika á ýmsum sviðum.

Um leið og sest er inn í Ford 
Escape-sportjeppann finnur 
maður fyrir einhvers konar ró og 
friði. Þægileg sætin lagast vel að 
líkamanum, rúmt fótapláss gefur 
góða tilfinningu og ekki sakar að 
geta rafstillt bílstjórasætið. 

Byrjað var að selja nýju 
útgáfuna af Ford Escape í vor og 
hafa orðið töluverðar breytingar á 
bílnum frá fyrri útgáfum, bæði 
innan og utan dyra. Peppað hefur 
verið upp á ytra útlit og má þar 
meðal annars nefna grillið sem er 
nokkuð týpískt fyrir Ford þessa 
dagana, töff og karlmannlegt.

Af breytingum inni í bílnum má 
til dæmis nefna stöðugleikastýr-
ingu, veltivörn, tengi fyrir Ipod og 
MP3-spilara, loftpúðatjöld í hlið-
arrúðum að framan og aftan, loft-
þrýstingsmæli í hjólbörðum, dag-
ljós og geymsluhólf í gólfi 
farangursrýmis.

Ekinn var sjálfskiptur Escape 
XLT með þriggja lítra bensínvél 
sem skilar 200 hestöflum og 261 
Nm togi. XLT-útgáfan hefur 
nokkuð fram yfir XLS-gerðina. 
Meðal annars fylgir bílnum skrið-
stillir, litað gler í afturrúðum sem 
gerir bílinn vissulega nokkuð töff-
aralegan og aksturstölva með átta-
vita og útihitamæli. Talnalás á bíl-
stjórahurð er sniðugur fyrir 
veiðimenn og aðra þá sem eru 
hræddir við að týna bíllyklum á 
versta tíma.

Ekki er hægt að kvarta undan 

kraftinum. Bíllinn vinnur mjög 
vel úr hestöflunum 200 og sjálf-
skiptingin er mjúk og skiptir 
áreynslulaust milli gíra. Í beygjum 
liggur hann vel og ítrekaðar til-
raunir til að spóla urðu að engu. 
Skiptir þar líklega mestu tölvu-
stýrt fjórhjóladrifið.

Í heildina er Ford Escape því til-
valinn fjölskyldubíll og frábær í 
ferðalagið, ef frá er talinn einn 
mikilvægur ókostur. 200 hestafla 
bensínbíl er ekki hægt að kalla 
sparneytinn enda er uppgefin 
eyðsla Escape 11,2 í blönduðum 
akstri.

Kraftmikill sportjeppi

Ford Mustang Steve McQueen 
úr Bullit endurgerður.

Sjálfsagt muna einhverjir eftir 
því þegar leikarinn Steve McQu-
een ók um á Ford Mustang í kvik-
myndinni Bullit frá árinu 1968. Nú 
hefur heyrst að Ford hafi í hyggju 
að hefja framleiðslu Mustang-bíla 
undir heitinu Bullit.

Lítið er vitað um útlit og innvols 
bílsins annað en að hann komi til 
með að vera stílhreinn líkt og bif-
reið McQueen. Meðal annars laus 
við loftinntak á vélarhlífinni og 
væng á skottlokinu. Það ætti þó að 
koma fljótlega í ljós þar sem talið 
er hann verði frumsýndur í Detroit 
í janúar.

Bíllinn sem McQueen ók var 
GT-390 Fastback og voru þrjár 
bifreiðar notaðar við gerð mynd-
arinnar. Talið var að þær hefðu 
allar eyðilagst eða þar til ein 
þeirra fannst í hlöðu Ohio River 
Valley í Kentucky.

Frá þessu er greint á vefsíðu 
Félags íslenskra bifreiðaeigenda, 
www.fib.is.

Bullit end-
urvakinn

P
R

E
N

T
S

N
IÐ

HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum

Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

Aukin ökuréttindiAukin ökuréttindi

Næsta námskeið byrjar  22. ágúst

Upplýsingar og innritun í síma 567 0300

MeiraprófMeirapróf-
Nýlegir kennslubílar



Jökull Jörgensen tónlistarmað-
ur fór til Lissabon til að kynna 
sér betur fado-tónlist.

„Það hefur lengi verið draumur-
inn að fara til Lissabon og kynnast 
fado-tónlist, það er að segja sakn-
aðarsöngvum sem sjómenn semja 
til eiginkvenna sinna og er afar 
heillandi tónlistarform,“ segir tón-
listarmaðurinn Jökul Jörgensen, 
sem tók sér stutta pásu frá spila-
mennsku með hljómsveitunum 
Thin Jim and the Castaways og 
Fabúlu til að fara í frí á Portúgal.

„Lissabon er vagga fado-tónlist-
ar þar sem enn er hægt að upplifa 
hana í sinni upprunalegu mynd,“ 
segir hann. „Gamli bærinn er full-
ur af matsölustöðum þar sem slík 
tónlist er leikin. Algengt er að þar 
hangi uppi tveir gítarar sem tón-
listarmennirnir grípa til þegar 
gestir eru sestir að snæðingi.“

Að sögn Jökuls er ekki óalgengt 
að dyraverðir eða kokkar bregði 
líka á leik og konurnar hafa það 
fyrir sið að klæðast svörtu sjali til 
minningar um frægustu fado-
stjörnu Portúgala, Amalia 
Rodriquez.

„Hún var mjög vinsæl, sérstak-
lega eftir að fasistastjórn náði 
völdum í Portúgal kringum 1960 og 
bannaði fado-tónlist. Hún söng þá á 
laun eins og fleiri og safnaði fé til 
að hjálpa pólitískum föngum.“

Jökull segir að fado-tónlist hafi 
nú verið leyfð aftur í Portúgal en 
upp úr banninu varð hún þjóðinni 
enn hjartkærari og setur sterkan 
svip á Lissabon ásamt bygginga-
stíl, sem er undir sterkum áhrifum 
frá Márum.

Hann hvetur sem flesta til að 
skella sér í menningarferð til 
borgarinnar, það slái algjörlega út 
legu á sólarströnd.

Áhrifin beint í æð

Heimasíða Iceland Express 
hlaut 1. verðlaun á heimsráð-
stefnu lággjaldaflugfélaga, 
World Low Cost Airlines Cong-
ress, sem fram fór nýlega. 

Vefsvæði yfir hundrað lággjalda-
flugfélaga tóku þátt í forvali 
keppninnar og lögð var áhersla á 
að vefsvæðin væru stílhrein og að 
upplýsingar væru settar fram á 
skýran hátt. Sérstaklega þótti mik-
ilvægt að bókunarferli væri ein-
falt og þægilegt í notkun. Jafn-
framt var tekið tillit til 
útlitshönnunar, mynda, textagerð-

ar og hugmyndaauðgi við fram-
setningu efnis.

Meðal þeirra sem Iceland 
Express keppti við voru þekkt flug-
félög á borð við EasyJet, Ryanair, 
Southwest og JetBlue. 

Vefur Express vann

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905

NOSE & BLOWS

Fæst í verslunum og apótekum um land allt.

Ofnæmisprófuð lína sem er sérstaklega hönnuð fyrir kvefaða
litla nebba. Mild formúla sem svíður ekki undan.

Nebbaþurrkur og nebbakrem
Blautklútar sem hjálpa til við að hreinsa nefgöngin. Inniheldur rakagefandi B5 vítamín og
náttúrulegt mentol til þess að auðvelda öndun. Inniheldur hvorki litarefni né alkohól.

Kremið inniheldur ilmkjarnablöndu af piparmyntu og eucalyptus auk nornaheslis sem er
mjög græðandi.

Fæst í apótekum um land allt

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARARTÆKI





KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

HEILSA



SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. 108 fm íbúð á 2. hæð í
góðu steinhúsi í miðborginni. Íbúðin skiptist í hol með 2
fataherb./skápum, rúmgóða stofu, eldhús/borðstofu með
nýlegri sprautulakkaðri innréttingu og nýlegum vönduðum
tækjum, nýlega endurnýjað baðherbergi og 2 rúmgóð
herbergi. Skjólgóðar svalir til suðurs út af hjónaherbergi.
Lofthæð í íbúðinni er 2,8 metrar. Hljóðeinangrandi gler í
íbúðinni. Sér bílastæði á baklóð. Verð 36,9 millj. 

Íbúðin verður til sýnis í dag, miðvikudag, frá kl. 18-20.
Gengið inn Vitastígsmegin. - Verið velkomin!
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Laugavegur 62
Mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð með sér bílastæði

Opið hús í dag frá kl. 18-20

Til sölu

Til sölu Toyota Landcrusier 100 VX Dísel 06/01 ek 139 þús km.
(50 ára afmælis útgáfa) Leður, sóllúga, Terms, filmur,

dráttarbeisli ofl. 1 eigandi frá 2001 til maí 2007. 
Verð 4.170 þús. - GOTT STAÐGREIÐSLUVERÐ - Uppl. í síma 822 3600

Fr
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Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Hvers væntum við?
Við leitum að rafvirkja með sveinspróf. 

Aðrir áhersluþættir:
• Góð samskiptahæfni og starfsáhugi
• Geta til að vinna sjálfstætt og útsjónarsemi
• Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi eða við 

sambærileg störf er æskileg
• Kunnátta í ensku og almennri tölvunotkun

kemur í góðar þarfir

Hvað veitum við?
Við bjóðum þér gefandi starf hjá nútímalegu 
fyrirtæki. Þú vinnur mikilvæg verk með góðu 
samstarfsfólki og við tökum vel á móti þér.
Verkefni rafvirkja eru fjölbreytt og felast m.a. í 
viðhaldi, bilanaleit, endurnýjun og endurbótum
á rafbúnaði Norðuráls.

Aðstaða:
• Góður aðbúnaður og mötuneyti á staðnum
• Starfsþjálfun og símenntun
• Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun

að hluta árangurstengd
• Fyrirtækið greiðir þér aukið framlag í lífeyrissjóð

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og 
kvenna til að starfa hjá Norðuráli.

Trúnaður
Farið verður með umsókn þína og allar 
persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir
12. október n.k. Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins, 
www.nordural.is, sent umsókn þína á netfangið 
umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina, 
merkta: Rafvirki.

Upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Skúli Skúlason, fram-
kvæmdastjóri starfsmannasviðs, og Lárus 
Hjaltested, yfirvaktstjóri kerskála, í síma 430 1000.

Norðurál
Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á fimmta hundrað 
talsins, verkefnin margvísleg og störfin fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa m.a. 
verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar,
efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, rafvirkjar, 
rafsuðumenn, vélvirkjar og vélstjórar, auk ófaglærða starfsmanna sem
öðlast dýrmæta sérhæfingu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Rafvirki
Rafvirki óskast til starfa hjá Norðuráli á Grundartanga. 

Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
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Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.
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Veghús 5 - 112 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 18-19

Mjög falleg íbúð á jarðhæð með sérgarði og verönd. Glæsileg 3ja
herb. íbúð á jarðh. m. sérgarði. Forst. með skápum, flísar. Þv.hús og
geymsla. Eldhús með hvítum innréttingum, flísar á gólfi, gengt þaðan
út í garðinn. Stofa og borðst. m. parketi. Baðh. m. baðkari m/sturtu,
gluggi, flísar. 2 svefnh., dúkur. Sam. hjóla- og vagnageymsla. 
V. 22,5 millj. (5103) EIGNIN GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA. 

Jenný tekur vel á móti ykkur í dag milli kl. 18-19.

ÁNALAND 2 - 108 REYKJAVÍK

Fallegt 263,4 fm einbýli á besta stað vestan megin í Fossvog-
inum, byggt 1983. Góð aðkoma. Bílastæði malbikuð. Skjól-
góður garður í góðri rækt með verönd. Hiti í plani og stétt-
um. Stutt í margvíslega þjónustu. Neðri hæð: Innbyggður bíl-
skúr, forstofa, hol, stofa, borðstofa, sólstofa, eldhús, herbergi
og baðherbergi. Efri hæð: Þrjú svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús og sjónvarpshol. Stórt geymsluloft er yfir hluta efri
hæðar. Öll svefnherbergin eru stór og rúmgóð. Parket og flís-
ar á gólfum. Gott viðhald á eigninni í gegnum tíðina.
Verð 79,9 millj. 
Nánari uppl. veitir Gústaf Adolf í síma 895 7205.
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HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
Löggiltur
Fasteignasali

ATHVIÐ SELJUM 
ALLA DAGA !

Þjónusta ofar öllu

Fannahvarf 4
Kópavogur
Flott eign á góðum stað !

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
REMAX  LIND  kynnir  sérlega  glæsilega  eign  á  vinsælum  stað  við  Elliðavatn.Komið  er  inn  í  forstofu  með
náttúruflísum á gólfi  og góðum skáp.Þvottahús og geymsla er  innan íbúðar  og eru flísar  á  gólfi  þar.  Þrjú
svefnherbergi  eru  í  íbúðinni  og  eru  öll  með  skápum  og  parketi  á  gólfum  (  hlynur  ).  Eldhúsið  er  með
nátturuflísum á gólfi  og fallegri  eikarinnréttingu. Baðherbergið er glæsilegt með upphengdu wc sturtu og
baði.Útgengt er úr stofu á hellulagða verönd með skjólveggjum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Fimmtudaginn 4/10 á milli 19 og 19:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

693 4085

861 9300

Kvistavellir 55 og 57
221 Hafnarfjörður
Góð kaup!

Stærð: 185,7 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000

Einstaklega fallegt og vel skipulagt raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið verður afhent fullbúið að
utan,  rúmlega  fokhelt  að  innan  og  er  þá  verðið  27,9.  Lóð  verður  tyrfð  og  innkeyrsla  hellulögð  og  með
snjóbræðslu.  (+600  þúsund).  Einnig  er  möguleiki  að  fá  húsið  tilbúið  til  innréttinga  að  innan  með  hlöðnum
milliveggjum. Verð þannig 34,5 milljónir. Vandaðir gluggar og hurðir. Góð lofthæð er í húsinu. Möguleiki  á að hafa
gólfhita.  Eignin  er  til  afhendingar  strax  fokheld,  en  kaupendur  geta  enn  haft  áhrif  á  innra  skipulag  húsanna  þar
sem ekki er búið að hlaða milliveggi. Hér ertu að gera góð kaup. Endaraðhús selst á 28.900.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Miðvikudagur 3/10 á milli 18 og 18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

693 4085

861 9300

Ölduslóð 41
220 Hafnarfjörður
Möguleikar á leigutekjum !

Stærð: 274,3 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 35.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.500.000
Glæsilegt 242 fm raðhús á þremur hæðum ásamt 32,3 fm bílskúr og 2ja herbergja íbúð á jarðhæð samtals
274,3  fm  á  frábærum  útsýnisstað  í  suðurbæ  Hafnafjarðar.  Húsið  skiptist  í  forstofu,  gestasnyrtingu,  hol,
stofu, arinnstofu, eldhús, þvottarhús og svefniherbergi. Á efri hæð eru þrjú barnaherbergi,hjónaherbergi og
baðherbergi Á jarðhæð er 2ja herbergja íbúð sem skiptist í forstofu, eldhús sem opnast inní stofu, herbergi,
geymslu og þvottahús.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Fimmtudaginn 4/10 á milli 18-18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

693 4085

861 9300

Lækjarbraut 4 - Hvalfjörður
270 Mosfellsbær
Óðalssetur rétt við Meðalfellsvatn

Stærð: 347,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 42.750.000
Bílskúr: Já

Verð: tilboð

GLÆSILEGT  SVEITASETUR  ásamt  hesthúsi  á  frábærum  stað  í  Hvalfirði,  rétt  við  Meðalfellsvatn.  Einungis  15
mínútna  akstur  frá  Mosfellsbæ.  Húsið  stendur  á  2,2  hektara  eignarlandi  með  stórkostlegu  útsýni  yfir  fjörðinn.
Neðri hæð skiptist í  stóra stofu, borðstofu/sólstofu með fallegu útsýni, stórt opið fjölskylduherbergi, stórt eldhús
með fallegri hvítlakkaðri innréttingu með miklum glerskápum og góðum borðkrók, rúmgott þvottahús og inn af því
er búr, anddyri,  og gestasalerni  með sturtuklefa. Öll  neðri  hæðin er með flísum á gólfi.  Efri  hæð skiptist í  2 stór
barnaherbergi, baðherbergi með nuddhornbaðkari, innréttingu og vegghengdu salerni, stórt hjónaherbergi , opið
sjónvarpsrými og stórt fataherbergi. Öll efri hæðin er með parketi á gólfi nema baðherbergi sem er flísalagt í hólf
og gólf. Miklar geymslur eru undir súðum beggja megin. Bílskúrinn er tvöfaldur með stóru innréttuðu rislofti (ekki
inn  í  fermetratölu).  Við  húsið  er  55,2  fm  hesthús  sem  ætlað  er  fyrir  6  hesta,  hnakkageymslu  og  hlöðu
(stækkunarmöguleikar). Fjölmargir reiðstígar eru í nágrenni við húsið og fallegt umhverfi. Börnum er ekið til og frá
skóla með skólabíl.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Bókið skoðun í síma 663-3300

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

663 3300

695 9500
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Íþróttir eru mér til-
tölulega lokuð bók. 
Eins og ein af 
þessum litlu dag-
bókum sem eru 
læstar með litlum 

lykli. Eða kannski 
hreinlega eins og 

geymsluskúr, sem er 
læst með hengilás. Byrjum aftur. 
Íþróttir eru mér harðlæstur 
geymsluskúr með vígalegum slag-
brandi fyrir. Þetta sannaði ég um 
daginn með röð spurninga sem 
þóttu leiða í ljós eindæma fávisku 
á sviði fótbolta.

Það er kannski ekki svo slæmt í 
sjálfu sér. Sambýlingurinn fyrir-
gefur mér þetta til dæmis alveg og 
í staðinn fellst ég stundum á, af 

einskærri fórnfýsi, að horfa á for-
múluna með honum. Þar fyrir utan 
kem ég ekki nálægt hefðbundnum 
íþróttum og það eina sem ég get 
hugsað mér að horfa á á Sýn er 
póker. 

Að vita ekkert um fótbolta þykir 
hinn versti glæpur. Ég hef verið 
haldin nógu mikilli minnimáttar-
kennd yfir vanþekkingu minni 
síðustu ár til að kynna mér rang-
stöðuregluna, en þar tekur fótbolta-
viska mín líka enda, fólki til mikils 
ama. Ekki þekki ég andlit íþrótta-
fréttamanna sérlega vel heldur, þar 
sem að ég stend yfirleitt upp úr 
sófanum á sama tíma og íþrótta-
fréttir byrja. Ég hef svo margt 
skemmtilegra við tíma minn að 
gera. Eins og að hreinsa út úr 

ísskápnum eða skipta á rúminu. Eða 
horfa upp í loftið. Ég veit hins vegar 
ekki af hverju það ergir fólk svona 
óskaplega að ég viti ekkert hvaða 
deild er hvað, hvað íþróttafrétta-
menn heita eða af hverju maðurinn 
þarna í kantinum á vellinum er allt-
af að veifa einhverjum fána. Ekki 
hef ég gert kröfu um að fólk sé vel 
að sér í ballettfrönsku hingað til.

Ég ætla hins vegar að snúa vörn í 
sókn (sko, svo mikið kann ég af fót-
bolta-lingói) á næstu dögum og nota 
eins mörg ballettorð og ég get 
mögulega rifjað upp. Svo ætla ég að 
hneykslast óspart á skilningsleysi 
viðmælenda minna. Hvað meinarðu, 
veistu ekki hvað arabesque er? 
Chassé? Port de bras? Fylgistu ekki 
með? Dísöss. 

Bónus-vinningur

28
milljónir

Alltaf á mi›vikudögum!

9090
110110

200200

1. vinningur

MILLJÓNIRMILLJÓNIR

Fá›u flér mi›a fyrir kl. 16

í dag e›a taktu séns á

a› missa af flessu!

RISA
BÓNUSPOTTUR!
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Potturinn stefnir í 110 milljónir. Ofurpotturinn stefnir
í 90 milljónir og bónusvinningurinn í 28 milljónir

og hefur aldrei verið hærri.
Ekki gleyma að vera með, nældu þér í áskrift.

Tvöfaldur

potturTvöfaldur

pottur22





Hádegistónleikaröð Hafnarborg-
ar, menningar- og listastofnunar 
Hafnarfjarðar, fer af stað að nýju 
á morgun. 

Tónleikarnir standa yfir í um 
hálfa klukkustund og eru sér-
staklega hugsaðir sem tækifæri 
fyrir fólk sem starfar í miðbæ 
Hafnarfjarðar til að njóta góðrar 
tónlistar í hádegishléi.

Frá upphafi hefur Antonía 
Hevesi píanóleikari verið list-
rænn stjórnandi tónleikaraðar-
innar og velur hún þá listamenn 
sem fram koma á tónleikunum. 
Að þessu sinni er það Hanna 
Björk Guðjónsdóttir sópran sem 
er gestur hádegistónleikanna. 

Hanna Björk hefur komið fram 
sem einsöngvari við ýmis tæki-
færi þó einkum við kirkjulegar 
athafnir og sem einsöngvari með 
kórum. 

Antonía Hevesi hefur haldið 
marga tónleika sem orgelleikari 
og píanómeðleikari í fjölda landa. 
Antonía starfar nú sem orgel- og 
píanómeðleikari og æfingarpían-
isti við Íslensku óperuna. 

Yfirskrift tónleikanna að þessu 
sinni er Íslenskt – Já takk. 

Antonía segir dagskrá tónleik-
anna samanstanda af íslenskum 
sönglögum sem flestir ættu að 
kannast við.

„Við munum reyna að hafa 
yfirbragð tónleikanna sem 
íslenskast að þessu sinni. 
Tónlistin verður öll íslensk, og ég 
er að suða í Hönnu Björk að koma 
fram í peysufötum til þess að 
hafa þetta sem þjóðlegast,“ segir 
Antonía og hlær.

Tónleikarnir hefjast á morgun 
kl. 12 og er enginn aðgangseyrir. 

Þjóðleg stemning

Tveggja manna tal er býsna 
þröngt leikrænt form. Þó 
hafa mörg slík verk ratað 
á fjalirnar hér á landi í 
manna minnum og náð 
verulegum vinsældum 
áhorfenda. Á laugardag 
frumsýna stöllurnar í Kven-
félaginu Garpi í Hafnar-
fjarðarleikhúsinu eitt slíkt: 
Svartur fugl heitir það eða 
Blackbird.

Verkið vakti mikla athygli á Edin-
borgarhátíðinni fyrir tveimur 
árum, einkum fyrir þá sök að þýski 
leikstjórinn Peter Stein valdi það 
til sviðsetningar. Hann er þekktari 
fyrir stórar sýningar á sígildum 
textum, raunar er Svartur fugl 
fyrsta samtímaverk sem þessi virt-
asti leikhúsmaður Evrópu setur á 
svið um langt árabil. Höfundurinn 
var að auki frekar lítt þekktur, þó 
heimamenn könnuðust við verk 
hans. Hann kom fram fyrir tólf 
árum og átti að baki fjögur verk, 
auk leikgerða á verkum annarra 
höfunda. Sviðsetningin á Svörtum 
fugli í Edinborg vakti á honum 
alþjóðaathygli. Sýningin var flutt 
til London og hlaut ýmsan sóma og 
mikla aðsókn.

Söguefnið er enda í brennidepli: 
karl og kona áttu í sambandi fyrir 
fimmtán árum, þá var konan barn, 
en maðurinn ungur, nú er hún full-
þroska kona og hann kominn á 
miðjan aldur. Eins og segir í kynn-
ingu Kvenfélagsins: „Nú hefur hún 

fundið hann á ný...“ Það er skoskur 
leikstjóri sem er hingað kominn til 
að setja verkið á svið, Graeme 
Maley, og hannar einnig sviðs-
myndina. Sólveig Guðmundsdóttir 
fer með hlutverk stúlkunnar og 
Pálmi Gestsson leikur karlmann-
inn. Verkið er ekki við hæfi barna 
og er flutt í striklotu. Hávar Sigur-
jónsson þýðir.

Þetta er þrettánda starfsár 
Hafnarfjarðarleikhússins sem í 
upphafi kallaði sig Hermóð og 
Háðvöru. Þar hafa Hilmar Jóns-
son leikstjóri og Erling Jóhannes-
son ráðið ríkjum. Þeir reka húsið 
fyrir styrk frá ríki og Hafnar-
fjarðarbæ. Hefur gamalt verk-
stæði verið gert að leikhúsi með 
höfðinglegu framlagi Hafnar-
fjarðarbæjar, en þar hafa menn 
tilfinningu fyrir sögunni: Í 

Hafnarfirði var um langt skeið 
rekið metnaðarfullt áhugamanna-
starf. Starfræksla leikhúss þar er 
bæjarfélaginu metnaðarmál. Dag-
skrá á þrettánda árinu er líka 
metnaðarfull. Hávar Sigurjónsson 
hefur skrifað nýtt verk fyrir leik-
húsið sem fer brátt í æfingu og 
enn er gangur í Abbababb, fjöl-
skylduleiknum sem kom á fjalirnar 
í fyrravetur. Sýningar eru orðnar 
tuttugu og þrjár.

Kvenfélagið Garpur er sam-
starfshópur ungra leikkvenna og 
hefur verið að um fárra ára skeið 
en þó komið þremur sýningum á 
svið. Þær hafa einkum áhuga á 
stöðu kvenna í hinu dramatíska 
formi.

Sýningar á Svartfugli verða í 
boði í Hafnarfirðinum fram eftir 
hausti.

Áhugaverð myndlistarsýning 
opnar á fimmtudag í Hayward 
Gallery í London, en þar má líta 
ljósmyndir túlkaðar í málverkum. 

Á sýningunni má sjá 100 verk 
eftir 22 málara sem eiga það sam-
eiginlegt að hafa á sjöunda áratug 
síðustu aldar gert uppreisn gegn 
óhlutbundinni myndlist og kosið 
að mála raunsæjar myndir af sam-
tíma sínum. Á meðal listamanna á 
sýningunni eru Andy Warhol og 
Gerhard Richter.

Málverkin á sýningunni eiga sér 
öll fyrirmyndir í ljósmyndum. 
Listamennirnir fundu myndefni 
sín í tímaritum, dagblöðum og 
auglýsingum. Þeir endurtúlkuðu 
ljósmyndirnar síðan í málverkum 
sínum á mis-raunsæjan hátt. 

Sýningunni er ætlað að varpa 
ljósi á hvernig myndlistarmenn 
hafa brugðist við ljósmyndatækn-
inni. Á sínum tíma þótti líklegt að 
ljósmyndatæknin markaði enda-
lok málaralistarinnar. Þrátt fyrir 

að sá spádómur hafi ekki ræst 
hafa myndlistarmenn tuttugustu 
aldarinnar fundið innblástur í 
miðlun ljósmyndarinnar á 
umheiminum. Má líta hluta af 
þeim verkum sem hlutust af á sýn-
ingunni í Hayward Gallery.

Nútíminn málaður
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Listahópurinn MOMS opnaði fyrir 
helgi nýja sýningu sem ber heitið 
„Tilþrif“. Sýningin er í Gallery 
Lost Horse sem er til húsa í Skóla-
stræti 1. 

MOMS eru þeir Friðrik Svanur 
Sigurðarson, kallaður Morri, 
Guðmundur Hallgrímsson, kallað-
ur Mundi, og Bandaríkjamaðurinn 
Schuyler Jack Maehl.

Hópurinn hefur áður unnið verk 
í fjölbreytta miðla, en að þessu 
sinni sýna þeir myndir á vegg. 
Morri segir myndirnar endur-
spegla ólíkan bakgrunn þeirra 
félaga. „Verkin á sýningunni eru 
teikningar sem við höfum unnið 
saman. Við höfum hver sína nálg-
un við myndlistina og þessar ólíku 
aðferðir okkar skila sér svo í 
myndunum sem við gerum saman; 

í þeim úir og grúir af ólíkri tækni. 
Þær eiga það helst sameiginlegt 
að myndflöturinn er algerlega 
ofhlaðinn upplýsingum.“ 

Það er nóg um að vera hjá 
MOMS í nánustu framtíð. „Fljót-
lega eftir opnun sýningarinnar í 
Gallery Lost Horse höldum við til 

Írlands þar sem við tökum þátt í 
listahátíðinni „Artisit?“ Seinna í 
mánuðinum verðum við með verk 
á Sequences-hátíðinni hér í 
Reykjavík og í nóvember höldum 
við til Parísar þar sem við komum 
til með að vinna að uppsetningu 
sýningar í Nútímalistasafni París-
arborgar ásamt austurríska lista-
hópnum Gelitin“ segir Morri. 

Gallery Lost Horse opnaði 29. 
ágúst síðastliðinn. Galleríið kemur 
til með að leggja áherslu á sam-
tímalist og að vera vettvangur 
sýninga fyrir grasrót íslenskrar 
myndlistar. 

Nánari upplýsingar um MOMS 
má finna á www.moms.ms og upp-
lýsingar um Gallery Lost Horse 
má nálgast á www.this.is/subaqua.

Tilþrif og týndur hestur
Miðvikudaginn 3. október kl. 20
Föstudaginn 5. október kl. 20

Í KÓPAVOGI 29. SEPTEMBER - 7. OKTÓBER 2007

Þjóðlagahljómsveit og einsöngvarar Söngleikja- og
dansstofnunar Wuhan flytja hefðbundna og nýja
kínverska tónlist og spreyta sig á íslenskri tónlist
á tvennum tónleikum í Salnum.
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Söngkonan Britney Spears virðist 
endanlega búin að tapa glórunni. 
Dómari í Kaliforníu svipti söngkon-
una forræði yfir sonum sínum 
tveimur á mánudag, þeim Sean 
Preston 2 ára og Jayden James, sem 
er eins árs. Strákarnir munu því 
dvelja hjá föður sínum, Kevin 
Federline, þar til endanleg ákvörðun 
hefur verið tekin um framhaldið. 
Fram að þessu höfðu þau Britney 
og Kevin haft sameiginlegt forræði 
yfir drengjunum. Federline er 
sagður í skýjunum með úrskurðinn.

Lögfræðingur Britney hefur látið 
hafa eftir sér að dómarinn hafi tekið 

ákvörðun sína á þeim forsendum að 
Britney hafi ekið um með öku-
skírteini sem ekki var í gildi í Kali-
forníu auk þess sem hún var sökuð 
um að hafa ekki tekið eiturlyfja- og 
áfengispróf líkt og henni hafði verið 
gert að gera. Eftir að hafa afhent 
lífverði Federline syni sína tvo fór 
Britney beinustu leið að sækja um 
ökuskírteini. Þaðan er hún hins 
vegar sögð hafa farið að heimili 
sínu í Malibu til þess eins að pakka 
saman dótinu sínu og flytja á fimm 
stjörnu hótel í Beverly Hills. Loks 
dreif hún sig á snyrtistofu og þaðan 
út á lífið í Los Angeles.

Missti börnin og fór út á lífið

Ágústa Margrét Arnar-
dóttir kynnir töskulínu sína 
á sýningunni Handverk og 
hönnun í Ráðhúsi Reykja-
víkur um helgina. Hún seg-
ir gott að starfa við hönnun 
í fiskiþorpinu Djúpavogi.

„Ég kom heim úr námi í skó- og 
fylgihlutahönnun á Ítalíu fyrir 
rúmlega ári síðan,“ útskýrði 
Ágústa, sem er fædd og uppalin á 
Höfn í Hornafirði en er nú búsett á 
Djúpavogi. „Í byrjun þessa árs var 
ég svo komin með fullt af hug-
myndum og fór að útfæra þær. Það 
vatt upp á sig, og núna er ég komin 
með línu af átta mismunandi stærð-
um og sniðum og nokkrum litum,“ 
sagði Ágústa, sem segist líta á 
töskurnar, sem eru unnar úr hrein-
dýraleðri og fiskiroði, sem hágæða 
tískuvöru. Hún vinnur töskurnar 
frá hugmyndastigi, og þar til hún 
hefur vöruna fullkláraða í höndun-
um. Línurnar skiptast aðallega í 
ljósa og gyllta línu, aðra dökka og 
koparlitaða auk grófari hversdags-
línu úr grófu svörtu og brúnu 
karfaroði. 

Djúpivogur samræmist kannski 
ekki hugmyndum flestra um 
hátískuborg, en Ágústa segir gott 
að vinna við hönnun í fiskiþorp-
inu. Aðspurð hvort hún eigi ekki 
stutt að sækja roðið skellir Ágústa 
upp úr. „Ég sæki það nú reyndar 
alla leiðina á Sauðárkrók. En 
maðurinn minn er trillusjómaður 
og hefur verið að koma í land með 
tindabikkjur og háfa, svona öðru-
vísi fiska sem hafa ekki verið 
sútaðir á Íslandi áður. Þeir sem 
eru að súta ætla að prófa það fyrir 
mig,“ sagði Ágústa, sem var sjálf 
á sjó á árum áður. „Ég fór á sjó til 
að vinna mér inn pening og var 
svo að hanna í frístundum, þá var 
það áhugamálið. Svo snerist þetta 
eiginlega við og ég var farin að 
vinna við að hanna, en fór út á sjó 
öðru hverju til að ná mér í pening 
og hreyfa mig aðeins. Nú læt ég 
kallinn bara um það,“ sagði hún og 
hló við. 

Hægt er að fá nánari upplýsingar 
um hönnun Ágústu á heimasíðunni 
www.gustadesign.is. Sýningin 
Handverk og hönnun opnar í 
Ráðhúsi Reykjavíkur á föstudaginn 
og stendur yfir til mánudags.

Steven Spielberg, 
leikstjóri nýjustu 
Indiana Jones-
myndarinnar, er 
æfur út í leikarann 
Tyler Nelson fyrir 
að hafa kjaftað frá 
söguþræði mynd-
arinnar í nýlegu 
viðtali.

Nelson, sem er 
24 ára, sagði frá 
söguþræðinum og 
öllum helstu atrið-
unum í dagblaði í 
Oklahoma við litla 

hrifningu Spiel-
bergs. Íhugar leik-
stjórinn að klippa 
öll atriði með Nel-
son út úr myndinni 
fyrir kjaftagang 
hans. „Það er ekk-
ert víst að hann eigi 
eftir að fá vinnu í 
þessari borg aftur,“ 
sagði talsmaður 
Spielbergs.

Æfur út í Nelson

Meðleikkona Charlie Sheen, Holland 
Taylor, sagði frá því á dögunum að þótt 
Sheen reyni að vera bjartsýnn taki 
töluvert á hann að standa í forræðis-
deilu við fyrrum eiginkonu sína, Denise 
Richards. „Hann þjáist og saknar 
barnanna sinna mikið,“ sagði Taylor en 
hún leikur móður Sheen í gamanþáttun-
um Two and a Half Men. „Honum finnst 
ósanngjarnt að hann fái ekki að hafa 
stelpurnar sínar til hálfs á við Denise 
eins og hann ætti í raun að gera.“ 
Dætur fyrrum hjónanna eru þriggja 
og tveggja ára gamlar.

Taylor hefur unnið með Sheen 
síðan árið 2003 þegar þættirnir hófu 
göngu sína. Með þeim hefur tekist 
góð vinátta og hún segir að leikarinn 

sé óhræddur við að segja samstarfs-
mönnum sínum hversu mikið hann 

sakni stelpnanna 
sinna. „Hann er ann-
ars lítið fyrir að 

tala um sín einkamál 
en játar að þetta sé 

erfitt.“ Holland 
ber Sheen sög-
una vel að öllu 
leyti og segir 
hann „vera 
mesta herra-
mann sem 
hún hafi unnið 

með“. „Hann 
lifir einföldu og 

rólegu lífi. Hann lifir 
fyrir börnin sín tvö og 
er alls ekki sá maður 
sem hann var,“ sagði 
Holland.

Sheen saknar barnanna

Örugg leið til árangurs

PÚLSÞJÁLFUN



Sú saga flýgur nú fjöllunum hærra 
í Hollywood að myndband með 
ástarleikjum aðþrengdu eiginkon-
unnar Evu Longoriu og eigin-
manns hennar Tony Parker sé 
væntanlegt á netið. The Sun 
greindi frá þessu og segir að 
myndbandið verði að líkindum 
komið fyrir almennings sjónir 
strax í þessum mánuði. Ef satt 
reynist vilja sumir meina að hér 
verði um að ræða mest umrædda 
myndband síðan kynlífsmyndband 
með Paris Hilton og þáverandi 
kærasta hennar, One Night In 
Paris, var dreift á netinu. Nýjustu 
fregnir frá Bandaríkjunum herma 

að þegar sé hægt að nálgast 
myndbandið en aðeins á 
síðum þar sem greitt er fyrir 
aðganginn. Ekki fylgir sögunni 
hvað nýgifta parinu finnst um 
dreifingu myndbandsins en telja 
verður líklegt að þau séu allt 
annað en ánægð.

Kynlífsmyndband 
með Longoriu

Leikarinn Tom Cruise er sagður 
ævareiður eftir að óprúttinn aðili 
í leikaraliði kappans leysti vind 
þegar síst skyldi. Cruise er þessa 
dagana í Þýskalandi við tökur á 
myndinni Valkyrie og hefur sem 
kunnugt er lent í útistöðum við 
þarlend yfirvöld. Hann fékk hins-
vegar góðfúslegt leyfi fyrir 
tökum á einum þeirra staða þar 
sem nasistar tóku andstæðinga 
sína af lífi með því skilyrði að 
hann sýndi Þýskaland eftir stríð í 
jákvæðu ljósi. Áður en tökur hóf-
ust vildi Cruise hafa einnar mín-
útu þögn í virðingarskyni við þá 
er létu þar lífið. Það var einmitt 

þá sem einhver rak við. Sagan 
segir að Tom hafi heitið því að 
finna viðkomandi og reka hann á 
staðnum. „Tom er ævareiður og 
það með réttu,“ sagði leikarinn 
Christian Berkel um atvikið en 
hann leikur Albrecht Mertz von 
Quirnheim í myndinni. „Það er 
ófyrirgefanlegt að leysa vind við 
svona aðstæður.“

Cruise brjálaður 
vegna viðreksturs



- J. I. S. Film.is- J. I. S. Film.is

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

SUPERBAD kl. 5.40 - 8 - 10.20
3:10 TO YUMA kl. 8 - 10.30
CHUCK AND LARRY kl. 5.40
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8
BOURNE ULTIMATUM kl. 10.20
ASTRÓPÍA kl. 6 - 8
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SUPERBAD kl. 8 - 10.10
CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10.10
HAIRSPRAY kl. 6
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 6

12
14

14VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20

      

SUPERBAD kl. 5.30 - 8 - 10.30
SUPERBAD LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
SHOOT´EM UP  kl. 8 - 10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 3.50 - 6
HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8 - 10.30
VACANCY  kl. 10.40
KNOCKED UP  kl. 5.20 - 8
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 3.45

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

- L.I.B., Topp5.is
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Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík

 “ÁN NOKKURS VAFA FYNDNASTA MYND ÞESSA ÁRS. 
ÓFYRIRSJÁANLEGUR OG FRÁBÆR HÚMOR.”

HEIÐAR AUSTMANN, FM957

- I. Þ. Film.is- I. Þ. Film.is

- D.Ö.J., Kvikmyndir.com- D.Ö.J., Kvikmyndir.com

“...Spennandi og 
vel gerð afþreying
fyrir alla bíógesti.”

- S.V., MBL

“...Spennandi og 
vel gerð afþreying
fyrir alla bíógesti.”

- S.V., MBL

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

www.SAMbio.is 575 8900

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag Allir eiga sín leyndarmál.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins. Mynd í anda Clueless 
og Mean Girls.

Skemmtilegustu vinkonur í 
heimi eru mættar.

Hugljúf rómantísk gamanmynd 

Leiðin að hjartanu er í gegnum ljúfengan mat!

ÁLFABAKKA AKUREYRI

KEFLAVÍK

VIP
NO RESERVATIONS kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

NO RESERVATIONS kl. 5:30 - 8 - 10:30
SUPER BAD kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

CHUCK AND LARRY kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 5:30 L

DISTURBIA kl. 10:10 14

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 L

SELFOSSI

DISTURBIA kl. 8 - 10:20 14

VEÐRAMÓT kl. 8 14

KNOCKED UP kl. 10:10 12

NO RESERVATIONS kl. 8 -10 L

3:10 TO YUMA kl. 8 -10 16

BRATZ - THE MOVIE kl. 6 L

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

CUCK AND LARRY kl. 10 L

SHOOT EM UP kl. 8 16 

VACANCY kl. 10 16

LICENSE TO WED kl. 8 LKRINGLUNNI

NO RESERVATIONS kl. 6:10 - 8:20-10:30 L

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 5:40 L

ASTRÓPÍÁ kl. 8 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 10 14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:40 LDIGITAL

DIGITAL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

3:10 TO YUMA kl. 5.30, 8 og 10.30 16
CHUCK & LARRY kl. 5.40, 8 og 10.20 12
HAIRSPRAY kl. 5.40 og 8 L
KNOCKED UP kl. 10.20 14

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

Tónleikamynd Sigur Rósar, Heima, 
fer í almennar sýningar á föstu-
dag. Myndin verður sýnd í stóra 
sal Háskólabíós fyrstu helgina en 
eftir það verður hún sýnd í minni 
sal.

Heima var frumsýnd síðastliðinn 
fimmtudag í troðfullum stóra sal 
Háskólabíós sem opnunarmynd 
Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í 
Reykjavík. Fékk myndin mjög 
góðar viðtökur bæði áhorfenda og 
gagnrýnenda. Meðal annars fékk 
hún fimm stjörnur í Fréttablaðinu 
og í breska tónlistartímaritinu Q 
og fjórar stjörnur í hinu virta 
kvikmyndatímariti Empire. Rit-
stjóri Q, Paul Rees, sá myndina 

hér á landi og varð gjörsamlega 
heillaður. „Hún er fallegt og 
töfrandi listaverk sem er á stalli 
fyrir ofan hina hefðbundnu rokk-

tónlistarmynd. Það var virkilega 
hrífandi að horfa á hana á hvíta 
tjaldinu og ég held ég sé ekki 
búinn að jafna mig ennþá. Ekki 
missa af henni,“ sagði hann í pistli 
sínum.

Strákarnir í Sigur Rós eru þessa 
dagana á ferðalagi um heiminn til 
að kynna myndina og spila þeir 
nokkur lög á undan henni til þess 
að hita áhorfendur upp. Á meðal 
borga sem þeir heimsækja eru 
Helsinki, Aþena, New York, Kaup-
mannahöfn, London, Tókýó, Mel-
bourne og París.

Forsala á sýningar Heima hér-
lendis er hafin á midi.is og í 
Háskólabíói.

Sýningar á Heima að hefjast

Hljómsveitin Nýdönsk 
hefur tekið upp tvö ný 
lög sem verða á tvöfaldri 
safnplötu sem kemur út 29. 
október í tilefni af tuttugu 
ára afmæli hennar. Á sama 
tíma koma allar plötur 
sveitarinnar út í veigamiklu 
safnboxi.

„Okkur fannst við hæfi að vera 
með eitthvað nýtt í leiðinni svo 
það yrði ekki bara eitthvað gam-
alt,“ segir Jón Ólafsson um nýju 
lögin. „Við höfðum ekki farið í 
stúdíó síðan við fórum til Möltu 
upp úr aldamótunum og tókum 
upp Pólfarir. Við ákváðum bara að 
taka upp tvö lög því við ætluðum 
ekkert að gera okkur þetta of 
erfitt fyrir eftir allan þennan tíma. 
Við vildum sjá hvernig gengi að 
taka upp þráðinn og það gekk bara 
skrugguvel. Þetta var mjög 
skemmtilegt,“ segir hann.

Björn Jörundur Friðbjörnsson 
samdi bæði lögin og eru þau mjög 
ólík að sögn Jóns. „Annað er hefð-
bundið og grípandi, svona ekta 
Nýdanskrar-lag en hitt er mýkra 
og ekki endilega það sem menn 
reikna með úr okkar ranni.“

Alls verða fjörutíu lög á safn-
diskunum tveimur en tíu ár eru 
liðin síðan Nýdönsk gaf síðast út 
safnplötu. „Þetta verður ekki beint 
eins og þessir hefðbundnu safn-
diskar. Þarna verðum við með fullt 
af lögum sem við vitum að skipa 
stóran sess hjá okkar aðdáendum 
þótt þau hafi kannski ekki orðið 

mjög vinsæl. Þetta safn sýnir 
frekar breidd og sögu hljómsveitar-
innar,“ segir Jón.

Í tilefni afmælisins ætlar 
Nýdönsk að halda tónleika í 
Borgarleikhúsinu á útgáfudaginn 
og í Leikfélagi Akureyrar 6. nóv-
ember. 

Andrea Jónsdóttir, útvarpskona á 
Rás 2 og aðdáandi Led Zeppelin 
númer eitt, var ekki á meðal þeirra 
tuttugu þúsund aðdáenda sem fengu 
miða á endurkomutónleika sveitar-
innar í London 26. nóvember.

Alls reyndu um tuttugu milljón-
ir aðdáenda að fá miða á netinu og 
þurftu því margir frá að hverfa, 
þar á meðal Andrea, sem sótti um 
í gegnum vin sinn. Hún lifir þó 
enn í voninni um að sjá Zeppelin á 
nýjan leik en hún sá strákana 
síðast spila í Laugardalshöll árið 
1970. „Ég held endilega að þeir 
spili eitthvað meira, mér finnst 
það alveg rökrétt. Hafa þeir 
nokkuð verið að gera sjálfir?“ 

segir Andrea, sem missir ekki 
svefn yfir miðaleysinu. „Ég hef 
eitt mottó í lífinu sem ég nota oft 
ef ég kemst ekki eitthvað: Ég sá 
aldrei Bítlana þannig að ég get 
alveg misst af þessu. Ég get alveg 
huggað mig við það.“

Tónleikarnir eru haldnir í minn-
ingu Ahmets Ertegun, eins af 
stofnendnum plötufyrirtækisins 
Atlantic Records, sem lést í fyrra. 
Mun Jason Bonham leysa föður 
sinn John Bonham af á 
trommunum, en Zeppelin hætti 
störfum árið 1980 eftir andlát 
hans. Verða þetta fyrstu tónleikar 
sveitarinnar í nítján ár með eftir-
lifandi meðlimum. 

Fékk ekki miða á Zeppelin



Tæplega sex þúsund manns sáu 
gamanmyndina Superbad um 
síðustu helgi, sem var frumsýn-
ingarhelgi hennar. Uppselt var á 
margar sýningar löngu fyrir 
sýningartíma, sem sýnir að 
eftirvæntingin eftir henni var 
mikil.

Myndin fjallar um þrjá vini 
sem vilja fagna útskrift sinni úr 
menntaskóla á sem eftirminnileg-
astan hátt. Lenda þeir í hinum 
ýmsu ævintýrum á leið sinni að 
settu markmiði. Framleiðandi 
Superbad er Judd Apatow, sem 
hefur leikstýrt hinum vinsælu 40 
Year Old Virgin og Knocked Up.

Sex þúsund 
sáu Superbad

Dr. Gunni verður heiðursgestur 
Söngvaskáldakvölds á Domo í 
kvöld. Mun hann flytja bæði ný 
lög og eldri úr eigin smiðju. Áður 
en hann stígur á svið flytja fimm 
önnur söngvaskáld eitt til tvö lög 
hvert og mun Hrynsveit Eyþórs 
Gunnarssonar annast undirleik. 
Kvöldinu lýkur síðan með „jam 
session“ þar sem tónlistarmenn 
leika af fingrum fram.

Söngvaskáldakvöldin eru 
haldin fyrsta miðvikudag hvers 
mánaðar. Í síðasta mánuði var 
Magnús Kjartansson, fyrrum 
Trúbrots- og Júdasarmaður, 
heiðursgestur kvöldsins. 
Aðgangseyrir á Domo er 500 
krónur og hefst dagskráin 
klukkan 20.00.

Dr. Gunni í 
heiðurssæti

Sylvester Stallone ásamt tökuliði 
fjórðu myndarinnar um Rambo 
urðu vitni að miklum hryllingi við 
tökurnar meðfram landamærum 
Búrma og Taílands. Tökurnar 
fóru að mestu fram á Salween-
ánni sem skilur að Taíland og 
Búrma. 

„Við heyrum um Víetnam og 
Kambódíu en þetta var mun 
hryllilegra. Þetta var algjör vítis-
hola,“ sagði Stallone, sem sá fólk 
sem hafði misst fóta sína og eyru 
og lent í jarðsprengjum. „Allir 
árbakkarnir eru uppfullir af jarð-
sprengjum. Eina leiðin inn í 
Búrma er upp ána.“

Stallone, sem er 61 árs, er 
nýkominn heim til Bandaríkjanna 
eftir sex mánaða tökur á svæð-
inu. Herstjórnin í Búrma hefur 

undanfarið barið niður fjöldamót-
mæli í landinu og hafa margir 
farið illa út úr ofbeldinu. „Það var 
skotið í átt að tökuliðinu. Okkur 
var sagt að við gætum meiðst 
alvarlega ef við héldum áfram,“ 
sagði hann. Myndin John Rambo 
er væntanleg í janúar.

Stallone í vítisholu
„Hvað eigum við að gera þangað 
til það er kominn tími til að fara 
aftur að sofa,” segir ein persóna í 
þessari írönsku kvikmynd. Og 
kannski verður lífinu ekki betur 
lýst en einmitt þannig. Eins og góði 
dátinn Sveik í fyrri heimsstyrjöld 
rambar söguhetjan hér um í heims-
endalandslagi í leit að einhverju til 
að éta, og einhvernveginn tekst 
honum alltaf að koma af stað 
miklum hörmungum þar sem hann 
fer um. Jafnvel þegar hann loksins 
tekur á sig rögg og hvetur fólk til 
að leggja ekki á flótta, heldur rísa 
upp gegn kúgurum sínum í stað-
inn, leiðir það til þess að allir 
bæjarbúar eru drepnir án þess að 
fá rönd við reist. Enga von er að 
finna gegn yfirvaldi sem öll vopn 
heftur í hendi og skiptir í raun ekki 

máli hvort verið sé að vísa í klerka-
stjórnina, Bandaríkin eða innrás 
Mongóla í Persíu á 13. öld.

Landslagið er annaðhvort for-
sögulegt eða framtíðarlegt, ein-
hvers staðar á milli Mad Max og 
Oedipus Rex. Í öllum bæjum eru 
afar fáir íbúar, hvort sem það er til 
að tákna hve lítið er í raun til að 
berjast um eða einfaldlega vegna 
þess að fjárhagurinn leyfði ekki 
meira. Myndin er bæði staðleysa 
og symbólismi sem má lesa ýmis-
legt í. Í einum bænum þykjast allir 
vera sofandi þegar hættu ber að, 
og okkar maður reynir að vekja 
þá, reyndar með skelfilegum 
afleiðingum. Í öðrum bæ eru allir 
að betla og enginn til að betla af, 
sem má næstum líta á sem 
frjálshyggjuóð.

Staðleysan er vandmeðfarið 
fyrirbæri, en gengur helst upp sé 
farið með hana nógu langt, og það 
tekst hér. Myndin er einnig á 
köflum meinfyndin. Hvað sem 
annars er hægt að segja um 
klerkastjórnina í Íran virðist hún 
að minnsta kosti á köflum geta af 
sér áhugaverðari kvikmynda-
gerðarmenn en keppinautur 
hennar í Vestri. 

Kebab-leit í ragnarökum



Ensku liðin Chelsea og 
Liverpool verða í eldlínunni í kvöld 
þegar annarri umferð riðlakeppni 
Meistaradeildar Evrópu lýkur með 
átta leikjum. Chelsea mætir Val-
encia á útivelli en Liverpool fær 
Marseille í heimsókn.

Chelsea og Valencia eigast við í 
kvöld aðeins hálfu ári eftir að liðin 
mættust í 8-liða úrslitum keppn-
innar í fyrra, þar sem Chelsea hafði 

betur með 2-1 sigri á heimavelli 
Valencia, Mestalla, eftir 1-1 jafn-
tefli liðanna á heimavelli Chelsea. 
Valencia hafði þá verið sigursælt 
gegn enskum liðum á Mestalla og 
státað af því að vera taplaust þar í 
tólf leikjum þar á undan, unnið sjö 
sinnum og gert fimm jafntefli. Hjá 
Chelsea eru Frank Lampard og 

Shaun Wright-Phillips frá vegna 
meiðsla en Michael Essien  og John 
Terry gætu verið klárir í slaginn að 
nýju eftir að hafa meiðst lítillega í 
leikjum Chelsea á síðustu dögum.

Liverpool liðið hefur verið að 
spila vel á heimavelli sínum í 
keppninni og enn fremur bendir 
árangur liðsins á móti frönskum 
mótherjum sínum til þess að 
Marseille og Eric Gerets, 
nýráðnum stjóra liðsins, bíði erfitt 
verkefni fyrir höndum. En Liver-
pool hefur unnið átta af síðustu níu 
leikjum sínum á heimavelli gegn 
frönskum mótherjum í Evrópu-
keppnum. Tveir leikmenn Mars-
eille munu eflaust vilja sanna sig 
öðrum fremur gegn Liverpool, en 
það eru Djibril Cisse og Boudewijn 
Zenden fyrrum leikmenn Liver-
pool. Hjá Liverpool eru Harry 
Kewell, Daniel Agger og Xabi 
Alonso allir frá vegna meiðsla en 
Jermaine Pennant tekur út leik-
bann. -

Valencia leitar hefnda í kvöld

 Hræringar á leikmanna-
markaðnum eru þegar hafnar þó 
svo stutt sé síðan Landsbanka-
deildinni lauk. Félög eru þegar 
farin að bera víurnar í leikmenn 
Víkings sem féllu í 1. deild.

Grétar Sigfinnur Sigurðsson er 
að klára samning sinn við Víking 
og hann staðfesti við Fréttablaðið 
í gær að hann myndi ekki 
framlengja samningi sínum við 
félagið. Grétar sagði að valið hjá 
sér stæði á milli KR og Vals en 
Grétar er uppalinn KR-ingur.

Annar uppalinn KR-ingur, 
Höskuldur Eiríksson, er einnig að 
hugsa sér til hreyfings en hann 
vildi ekkert tjá sig um sín mál 
fyrr en hann hefði rætt við 
forráðamenn Víkings. Frétta-
blaðið hefur heimildir fyrir því að 
mikill áhugi sé fyrir því að fá 
Höskuld aftur í Vesturbæinn og 
skal engan undra miðað við 
bakvarðavandræðin í þar.  

Höskuldur og 
Grétar til KR?

Nikótíntyggjó virkar ekki á mig, bara Marlboro

N1-deild karla í handbolta

Meistaradeild Evrópu í fótb.

 Fjögur lið í riðlum E til H 
eru enn með fullt hús eftir fyrstu 
tvær umferðir Meistaradeildar 
Evrópu en þau eru Rangers, Bar-
celona, Man. Utd og Arsenal. 
Ensku liðin og Barcelona hafa enn 
fremur ekki fengið á sig mark í 
keppninni þótt Arsenal hafi leikið 
fjóra leiki, tvo í riðlakeppninni og 
tvo í forkeppninni.

Wayne Rooney tryggði 
Manchester United 1-0 sigur á 
Roma með sínu fyrsta marki á 
tímabilinu. Markið skoraði hann 
20 mínútum fyrir leikslok eftir 
laglega sendingu frá Portúgalan-
um Nani. 

Rómverjar ætluðu sér að hefna 
fyrir ófarirnir á Old Trafford í 
fyrra þegar þeir töpuðu 7-1 í seinni 
leik átta liða úrslitanna og gátu vel 
fengið meira út úr leiknum en 
vörn ensku meistaranna hélt út og 
lærisveinar Alex Ferguson unnu 
sinn sjötta 1-0 sigur í síðustu átta 
leikjum sínum. United hefur nú 
haldið hreinu í 689 mínútur með 
fullskipað lið. Sporting Lissabon 
vann 2-1 útisigur á Dynamo Kiev í 
hinum leik riðilsins.

„Þeir fengu ansi góð færi og við 
getum talist nokkuð heppnir. Þetta 
var mjög góður sigur enda vorum 
við að mæta sterku liði,“ sagði Sir 
Alex eftir leikinn.

Skoska liðið Rangers ætlar að 
vera spútniklið Meistaradeildar-
innar eftir sannfærandi 3-0 stór-
sigur á frönsku meisturunum í 
Lyon í Frakklandi. Lærisveinar 
Walter Smith unnu Stuttgart 2-1 í 
fyrstu umferð. Skotar kunna 
greinilega vel við sig í Frakklandi 
því landsliðið vann 1-0 sigur þar á 
dögunum.

Barcelona vann þýsku meistar-
ana í Stuttgert með mörkum frá 
Carlos Puyol og Lionel Messi í 
seinni hálfleik og línurnar eru því 

þegar farnar að skýrast þar sem 
Rangers og Barcelona eru komin 
með sex stiga forskot. Eiður Smári 
Guðjohnsen sat á bekknum. 

Robin Van Persie var hetja Ars-
enal þegar hann skoraði eina 
markið í leik liðsins gegn Steaua í 
Búkarest. Markið kom 14 mínút-
um fyrir leikslok eftir undirbún-
ing Emmanuels Adebayor.  „Leik-
mennirnir mínur eru afar 
einbeittir þessa dagana og það 

sást vel í þessum leik. Ég er mjög 
ánægður með spilamennsku liðs-
ins, það er sterkt að ná þremur 
stigum á útivelli,” sagði Arsene 
Wenger, stjóri Arsenal eftir leik.

Svíinn Zlatan Ibrahimovic  kom 
Internazionale aftur í gang með 
tveimur mörkum á fyrsta hálftím-
anum í heimasigri á PSV en ítölsku 
meistararnir töpuðu fyrsta leikn-
um sínum fyrir Fenerbahce.

Man Utd vann 1-0 sigur á Roma á Old Trafford í Meistaradeildinni í gær. Robin 
Van Persie tryggði Arsenal sigur og Rangers unnu óvæntan stórsigur á Lyon. 

 HK og Valur gerðu 
jafntefli 24-24 í fyrsta leik fjórðu 
umferðar N1-deildar karla í 
handbolta í gærkvöld. Leikurinn 
var hörkuspennandi og jafn, en 
það voru heimamenn í HK sem 
leiddu leikinn. Valsmenn voru 
aldrei langt undan og staðan var 
jöfn 12-12 í hálfleik. 

Sama var uppi á teningnum í 
síðari hálfleik þar sem HK voru 
skrefinu á undan en Valsmenn 
sem fyrr misstu þá aldrei langt 
fram úr sér og náðu að jafna 
leikinn 24-24 þegar stutt var eftir 
og þar við sat. Það var Baldvin 
Þorsteinsson sem tryggði 
Íslandsmeisturunum fyrsta stigið 
sitt í vetur. 

Markmenn liðanna, þeir 
Egidijus Peckevicius hjá HK og 
Pálmar Pétursson hjá Val, voru í 
aðalhlutverkum í gærkvöld og 
vörðu báðir 19 skot í leiknum. 

Fyrsta stig Vals



Sæktu um lán...
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Sæktu um lán...
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16,75%

Tilboðslán
...fyrir hverju sem er

Þú getur sparað 367.584 kr.
með því að taka tilboðslán S24:

533 2424 – Sætún 1

lán!
Óvenju
hagstætt
- Lægri greiðslubyrgði
- Lægra lántökugjald

- Óverðtryggt lán

E
in

n
 t

v
e
ir

 o
g

 þ
r

ír
 3

12
.1

8
7

S24 Algengir vextir á
skammtímalánum

banka og sparisjóða
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*Miðað við vaxtatöflu S24 01.09.2007, sjálfvirka skuldfærslu af reikningi hjá S24
*Miðað við að umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem S24 setur varðandi lánveitingar
Tilboð þetta gildir til 31.10.2007

Tilboðslánið hentar vel til að greiða niður óhagstæðar skuldir, eða 
að láta draumana rætast, hvort sem það er eldhúsinnrétting, trommu-
sett, uppþvottavél, framkvæmdir heimafyrir eða eitthvað annað…
…þitt er valið!

M.v. 2 milljón króna lán í 8 ár og 16,75% vexti hjá S24 og 

21,15% vexti hjá ónefndum fjármálafyrirtækjum (sem er 4,4% 

munur) þá borgarðu 3.829 kr. minna á mánuði með því að

vera með lánið hjá S24, þú sparar 45.948 kr. á ári og 

367.584 kr. í heildina.

Dæmi um meðalgreiðslu á mánuði

Fjöldi ára

Forsendur: 1,5% lántökugjald - 1,5% stimpilgjald - 16,75% vextir - Kostnaður lánaður

200.000 kr. 400.000 kr. 600.000 kr. 800.000 kr. 1.000.000 kr.

1 19.314 kr. 38.071 kr. 56.828 kr. 75.585 kr. 94.342 kr.

2 10.488 kr. 20.586 kr. 30.684 kr. 40.782 kr. 50.880 kr.

3 7.546 kr. 14.758 kr. 21.969 kr. 29.181 kr. 36.393 kr.

4 6.075 kr. 11.844 kr. 17.612 kr. 23.380 kr. 29.149 kr.

5 5.193 kr. 10.095 kr. 14.998 kr. 19.900 kr. 24.803 kr.

6 4.604 kr. 8.929 kr. 13.255 kr. 17.580 kr. 21.905 kr.

7 4.184 kr. 8.097 kr. 12.010 kr. 15.923 kr. 19.836 kr.

8 3.869 kr. 7.472 kr. 11.076 kr. 14.680 kr. 18.284 kr.
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„Þetta var á mínum yngri árum, 
ætli ég hafi ekki verið það sem 
kallast pabbapólitíkus, sá gamli 
var á fullu í þessu. Ég lét hafa 
mig út í þetta, en er að öðru 
leyti mjög ópólitískur.“

Guðjón Hjörleifsson, fyrrver-
andi þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins og bæjarstjóri í Vest-
mannaeyjum, hefur lagt 
stjórnmálin á hilluna og hefur 
þess í stað opnað fyrirtækja-, 
fasteigna- og skipasöluna Heima-
ey, þjónustuver ehf. sem auk 
þess er með umboð fyrir trygg-
ingafélagið Vörð. 

Guðjón tók fullgild réttindi 
árið 1997 en svo tók pólitíkin í 
taumana. Nú er hann hins vegar 
aftur kominn á ról eftir að hafa 
fengið þau réttindi endurnýjuð. 
„Þetta er alveg rosalega fínt. Ég 
kann vel við mig hérna og Eyja-
menn hafa tekið mér og fyrir-
tækinu vel,“ segir Guðjón. Hann 
bætti við að það væru samt 
nokkur viðbrigði að vera kominn 

aftur í „átta til fjögur“ -vinnu. 
„Eflaust á eftir að taka smá tíma 
að venjast því en þessi rútína 
kemur aftur.“

Guðjón segir að hann hafi velt 
nokkrum nöfnum fyrir sér og á 
einum tímapunkti hafi það komið 
til greina að skýra fyrirtækið 
Gaui Bæjó enda hefur þingmað-
urinn fyrrverandi gengið undir 
því nafni í Vestmannaeyjum 
síðan hann sat í bæjarstjóra-
stólnum. „Og ég kynni mig 
sjálfur stundum svoleiðis,“ bætir 
Guðjón við og hlær.

Alþingismaður gerist fasteignasali

Natalie Portman mun að 
öllum líkindum leika 
aðalkvenhlutverkið í 
kvikmynd Sigurjóns 
Sighvatssonar, Broth-
ers. Sigurjón gat ekki 
staðfest þetta í samtali 
við Fréttablaðið en sagði 
að samningaviðræður við 
leikara væru á lokastigi. 
Reiknað er með að tökur á 
myndinni hefjist 1. desem-
ber í Nýju-Mexíkó og 
er þegar farið að 
gæta töluverðr-
ar eftirvænt-
ingar í kvik-
myndaheiminum 
og jafnvel 
verið rætt 

um gæti orðið áberandi á 
Óskarsverðlaunahátíð.

Natalie Portman 
hefur þrátt fyrir ungan 

aldur verið lengi að en 
hún sló eftirminnilega í 
gegn í kvikmyndinni 
Leon eftir Luc Besson. 
Síðan þá hefur hún meðal 
annars leikið drottninguna 

Padmé í seinni Stjörnu-

stríðs-þríleiknum og V for Vend-
etta á móti Hugo Weaving og 
Stephen Fry. Portman var tilnefnd 
til Óskarsverðlauna sem besta 
leikkona í aukahlutverki fyrir 
frammistöðu sína í Closer eftir 
Mike Nichols.

Eins og fram hefur komið í 
Fréttablaðinu er Brothers endur-
gerð dönsku kvikmyndarinnar 
Brödre sem Susanne Bier gerði. 
Myndin segir frá tveimur bræðrum 
og hvernig líf þeirra breytist þegar 
annar þeirra er sendur til Afgan-
istans en hinn situr eftir heima og 
verður ástfanginn af mágkonu 
sinni. Þegar hefur verið tilkynnt 
að Toby Maguire og Jake Gyllen-
haal leiki aðalhlutverkin en 
leikstjóri er Jim Sheridan. 

Natalie Portman í nýrri mynd Sigurjóns

„Fáir verða fúlir, aðrir glaðir, 
sumir hræddir en flestum er alveg 
örugglega sama,“ segir Pétur Þór 
Gunnarsson, oftast kenndur við 
Gallerí Borg. Síðar í mánuðinum 
opnar Pétur nýtt gallerí ásamt 
eiginkonu sinni, Ernu Flygenring, 
í Skipholti 35. Hann hefur verið í 
sjálfskipaðri útlegð frá listaverka-
heiminum í tíu ár eða frá því að 
rannsókn hófst á stóra málverka-
fölsunarmálinu en hann var sem 
kunnugt er sýknaður af ákæru-
liðunum fimmtíu ásamt Jónasi 
Freydal Þorsteinssyni í Hæstarétti 
fyrir þremur árum. 

Pétur hræðist ekki viðbrögð 
listaverkaheimsins þótt margir 
hafi enn ekki sætt sig við niður-
stöðu Hæstaréttar og vildu sjá 
Pétur dúsa á bak við lás og slá. 
„Það breytist ekkert,“ segir Pétur. 
„En svo var náttúrlega annar 
hópur sem var sannfærður um 
sakleysi mitt og ég vona auðvitað 
að fólk gefi manni annað tækifæri. 

Hér á Íslandi vantar annað upp-
boðshús og samkeppni hlýtur alltaf 
að vera af hinu góða,“ segir hann.

„Ég hef nú verið að vasast í 
ýmsu,“ svarar Pétur þegar hann er 
spurður hvar hann hafi alið mann-
inn undanfarin ár en Pétur rak 
meðal annars Café Amor norður á 
Akureyri. Pétur var staddur í gall-
eríinu þegar Fréttablaðið náði tali 
af honum en þar hefur hann unnið 
bæði nótt sem nýtan dag við að 
koma öllu í rétt horf. Upphaflega 
stóð til að galleríið myndi opna 9. 
september en það hefur aðeins 
dregist á langinn og reiknar Pétur 
með að þau opni um miðjan okt-
óber. Nafn gallerísins er hins 
vegar mikið leyndarmál en að sögn 
Péturs á það eftir að koma mikið á 
óvart.

Pétur segir blendnar tilfinningar 
berast innra með sér í ljósi alls 
þess sem á undan er gengið en 
viðurkennir að hann sé búinn að 
velta endurkomu fyrir sér í nokkur

ár. „Þetta er auðvitað bara eitthvað 
sem ég kann og hafði mjög gaman 
af á sínum tíma,“ segir Pétur og 
bætir því við að þau hjónin ráðist 
útí þennan rekstur á allt öðrum for-
sendum en þegar þau keyptu Gall-
erí Borg. „Ég hafði unnið í galleríinu 
í nokkur ár og þekkti því mjög vel 
innviði þess en núna byrjum við 
bara á núlli,“ segir hann. 

Listaverkasalinn segir enn frem-
ur að það hafi hvatt hann áfram að 
landslagið í málverkaheiminum sé 
allt öðruvísi en í „gamla daga“. Þá 
hafi kannski verið tveir til þrír sem 
keyptu listaverk á yfir tvær millj-
ónir en nú sé öldin önnur og margir 
séu um hituna. „Ný kynslóð er að 
taka við sem er að kaupa allt annað 
en þeir sem voru á uppboðum hjá 
mér í Gallerí Borg,“ segir Pétur en 
tekur fram að þau hjónin ætli að 
byrja þetta allt á rólegu nótunum 
og fikra sig áfram en þau ætli sér 
meðal annars að leigja út salinn til 
sýninga.
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KLIKK FILM

Föstudag 5. október 18:00 20:00 22:00 23:59
Laugardag 6. október 16:00 18:00 20:00 22:00 23:59
Sunnudag 7. október 16:00 18:00 20:00 22:00

Forsala er hafin á midi.is og í Háskólabíói

Sýnd í stóra sal Háskólabíós um helgina
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Ífyrradag hlotnaðist mér sá 
heiður að fá að vera viðstödd 

setningu Alþingis. Þrátt fyrir að 
vera almennt frekar léleg í upp-
skrúfuðu prótókolli varð ég að 
svala forvitninni og fylgjast með 
þessari virðulegu athöfn að 
minnsta kosti einu sinni. Eftir að 
hafa smogið inn í Dómkirkjuna í 
gegnum skrúðhúsið var mér vísað 
til sætis fyrir aftan auðar raðir 
ætlaðar háttvirtum og hæstvirtum. 
Hátíðleikinn lá í loftinu og spenn-
an náði hámarki þegar aðaldyrnar 
opnuðust loks. 

fyrir að vera pönkari í 
hjartanu er ég hrifnæm eins og 
barn. Þegar spariklædd skrúð-
ganga forsetahjóna, biskups og 
ríkisstjórnar streymdi inn kirkju-
gólfið varð andrúmsloftið fáein 
augnablik svo þrungið lotningu 
fyrir stund og stað að ég komst 
við. Horfði klökk á allt þetta góða 
fólk sem fórnar sér landi og þjóð 
til heilla. Svo kom stjórnarand-
staðan en þá bráði væmnin af og 
ég endurheimti steinhjarta pönk-
arans.

messugjörð var komið að 
hinni spennandi stund þegar við 
viðhengin fengum að elta skrúð-
gönguna í gegnum heiðursvörð 
lögreglunnar til baka í þinghúsið. 
Kitlandi eftirvænting um mót-
mæli og almenn róstur á Austur-
velli breyttust í vonbrigði þegar 
kom í ljós að enginn nema þrjár 
gamlar konur höfðu nennt að 
mæta til að fylgjast með. Það 
hvarflaði ekki að þeim að henda 
einu einasta eggi svo hin pena 
stund hélt áfram að vera rosalega 
pen.

eftir að hafa setið á bylting-
arsinnanum í sjálfri mér í heilar 
tvær klukkustundir var ég næst-
um farin að trúa því sjálf að ég 
væri í alvörunni hrikalega pen. En 
ef einhvern tímann flögraði að 
mér að ofmetnast í hinum virðu-
lega félagsskap kom veruleikinn 
mér snarlega niður á jörðina um 
leið og út var komið. Ég fékk að 
vísu ekkert egg í hausinn frá 
æstum mótmælendum, en bíllinn 
minn – sem lagt var í hæstvirt 
bílastæði Alþingis – var í bak og 
fyrir skreyttur þjösnalegum lím-
miðum frá lögreglunni um boðun í 
skoðun. Hlutaðeigandi lögreglu-
þjónn er auðsjáanlega dugleg og 
praktísk manneskja því fyrst hann 
þurfti hvort eð er að standa heið-
ursvörð niðri í bæ var ágætt að 
nota ferðina og sekta einhverja 
trassa. Og gaf mér í leiðinni dýr-
mæta lexíu í reiðistjórnun, auð-
mýkt og æðruleysi.

Boðun í skoðun
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