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 64,5 prósent landsmanna 
vilja að Ólafur Ragnar Grímsson 
sækist eftir því að verða forseti 
fjórða kjörtímabilið í röð. 35,5 pró-
sent vilja nýjan forseta, sam-
kvæmt niðurstöðum könnunar 
Fréttablaðsins. Núverandi kjör-
tímabili lýkur á næsta ári. 

Þegar Fréttablaðið kannaði 
afstöðu landsmanna til framboðs 
Ólafs fyrir fjórum árum mældist 
stuðningur við það öllu meiri, eða 
um 77 prósent.

Mestur er stuðningurinn við 
áframhaldandi setu Ólafs meðal 
fylgismanna Vinstri grænna, en 
um 77 prósent þeirra vilja að hann 
sitji lengur. 70,7 prósent þeirra 
sem ekki gefa upp stjórnmála-

skoðun, 70,2 prósent Samfylking-
arfólks og 65 prósent Frjálslyndra 
eru sömu skoðunar. Talsvert minni 
áhugi er fyrir því meðal kjósenda 

Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks að Ólafur sitji lengur, eða 
49 og 50 prósent.

Guðni Th. Jóhannesson sagn-
fræðingur segir hefð fyrir því að 
forsetar á Íslandi sitji í fjögur 
kjörtímabil og að allt bendi til þess 
að Ólafur muni njóta víðtæks 
stuðnings vilji hann halda áfram.

Einnig var spurt hvern fólk vildi 
sjá gegna forsetaembættinu færi 
svo að Ólafur byði sig ekki fram. 
Fáir tóku afstöðu en þeir sem hvað 
oftast voru nefndir voru formenn 
stjórnmálaflokkanna auk Davíðs 
Oddssonar, Bjarna Ármannssonar, 
Þórólfs Árnasonar, Berglindar 
Ásgeirsdóttur og Jóns Baldvins 
Hannibalssonar. 

Mikill meirihluti vill 
Ólaf áfram í embætti
Um 65 prósent vilja að Ólafur Ragnar Grímsson sækist eftir forsetakjöri fjórða 
kjörtímabilið í röð. Fyrir fjórum árum var stuðningur við hann 77 prósent.

 Stefáni Karli Stefánssyni 
hefur verið boðið að leika Grinch, 
eða Trölla, á 
Broadway á 
næsta ári. Þetta 
staðfestir
leikarinn í 
samtali við 
Fréttablaðið.
Leikstjóri
sýningarinnar
verður að öllum 
líkindum Jack 
O‘Brian sem er 
þrefaldur Tony-verðlaunahafi. 
„Þetta er náttúrulega fyrst og 
fremst mikill heiður fyrir mig,“ 
segir Stefán en hann verður að 
öllum líkindum fyrsti íslenski 
leikarinn til að afreka þetta.

Stefáni var boðið að taka þátt í 
svokölluðum vinnubúðum fyrir 
nokkru og var þar í þrjár vikur 
með leikstjóranum. Framleiðend-
um verksins leist svo vel á 
hugmyndir Stefáns að þeir buðu 
honum að velja sér borg til að 
leika í, en reiknað er með að þetta 
verði mikið fyrirtæki. „Og að 
sjálfsögðu valdi ég New York og 
Broadway,“ segir Stefán.

Verður Trölli á 
Broadway

Íslendingur hreppti 
fyrsta vinninginn í Víkingalottó-
inu í gær. Vinningsupphæðin 
nemur 105 milljónum króna og 
678.670 krónum betur. Þetta mun 
vera langstærsti vinningur sem 
Íslensk getspá hefur greitt út.

Vinningsmiðinn var keyptur í 
Hagkaupum á Akureyri en að 
sögn Evu Sifjar Heimisdóttur, 
aðalbókara Íslenskrar getspár, 
hafði vinningshafinn ekki gefið 
sig fram þegar blaðið fór í 
prentun. Íslenski vinningshafinn 
var einn þátttakenda með allar 
sex aðaltölurnar réttar, en til 
gamans má geta að vinningstöl-
urnar voru 1, 3, 10, 27, 28 og 46.

105 milljónir í 
skaut Íslendings

Sameinað félag Geysis 
Green Energy og Reykjavik 
Energy Invest á tæpan helming í 
Hitaveitu Suðurnesja. Tilkynnt var 
um sameininguna í gær. Einkaleyf-
isbundin starfsemi hitaveitunnar 
verður hins vegar áfram í meiri-
hlutaeigu Reykjanesbæjar.

„Samkomulag er um að þeir 
þættir sem snúa að sérleyfi Hita-
veitu Suðurnesja, en það eru veitu-

kerfi í sveitarfélögunum, verði að 
meirihluta í eigu Reykjanesbæjar 
og þar með í almannaeign,“ segir 
Árni Sigfússon, bæjarstjóri í 
Reykjanesbæ.

Með þessu segir Árni að búið sé 
að skilja á milli sveitarfélagsins og 
samkeppnisreksturs sem það ætti 
ekki að taka þátt í. 

Haukur Leósson, stjórnarformað-
ur Orkuveitu Reykjavíkur, sem 

kynnti samruna félaganna segir að 
lagðar hafi verið til hliðar 130 millj-
ónir sem starfsmönnum Orkuveit-
unnar og REI bjóðist að kaupa í REI 
á genginu 1,3. Hlutur hvers og eins 
getur verið frá 100 og upp í 300 þús-
und að nafnverði. „En það hafa 
engir kaupréttarsamningar verið 
gerðir,“ segir hann. Stefnt er að 
skráningu REI á markað innan 
tveggja ára. 

Einkaleyfisstarfsemi skilin frá
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Þröstur, eru leigubílstjórar 
svona brjóstgóðir?

 „Viðbrögðin hafa verið mjög góð en 
við munum þurfa að biðla til almennings áfram 
næstu daga og vikur,“ segir Sveinn Guðmundsson, 
yfirlæknir Blóðbankans. Nokkuð hefur gengið á 
birgðir bankans undanfarið og hafa forsvarsmenn 
hans því brugðið á það ráð að minna á sig með því að 
senda skráðum blóðgjöfum sms-smáskilaboð og 
tölvupóst.

Sveinn segir að á haustin reynist Blóðbankanum 
oft erfitt að hafa nægar birgðir. Ástæðan sé sú að 
margir blóðgjafar séu uppteknir en einnig sé mikið 
um aðgerðir á sjúkrahúsunum sem oft krefjast 
mikilla blóðgjafa. „Okkur vantar helst blóð í O-flokki. 
Við erum bjartsýn en finnum að sjúkrahúsin þurfa á 
miklu blóði að halda þessa dagana,“ segir Sveinn. Á 
þriðjudaginn komu hundrað blóðgjafar í bankann en 
um nóttina voru notaðar 120 einingar af blóði á 
sjúkrahúsunum. Í gær gáfu 200 blóðgjafar blóð.

Þegar svona stendur á leitar bankinn til skráðra 
blóðgjafa sem eru um 10.000 talsins. Þeir sem hafa 
áhuga á að gerast blóðgjafar eru beðnir um að bíða 
um sinn og koma í bankann þegar mestu annirnar 
eru yfirstaðnar. 

Í dag verður opið til kl. 19 í Blóðbankanum við 
Snorrabraut auk þess sem blóðbíllinn tekur á móti 
blóðgjöfum við Fjarðarkaup í Hafnarfirði milli 
klukkan 13 og 17.

Mest þörf á blóði í O-flokki

 Héraðsdómur 
Reykjavíkur hefur úrskurðað sjö 
Litháa í viku gæsluvarðhald vegna 
þjófnaðar úr verslunum á höfuð-
borgarsvæðinu. Sjö til viðbótar eru 
einnig í haldi og í dag kemur í ljós 
hvort krafist verður gæsluvarð-
haldsúrskurðar yfir þeim. Menn-
irnir eru grunaðir um skipulagðan 
þjófnað úr verslunum og um að 
hafa ætlað að senda þýfið úr landi 
og selja það í heimalandi sínu. Einn 
mannanna átti pantað far heim til 
Litháen í gær. 

Samkvæmt upplýsingum frá lög-
reglu hefur málið verið í rannsókn 
í nokkurn tíma en ýmsar upplýs-
ingar, meðal annars frá fangaverði 
á Litla-Hrauni, leiddu lögreglu á 
slóð mannanna. Meðal þess sem  er 
rannsakað er hvort þeir hafi áður 
flutt þýfi úr landi og hvort fleiri 
tengist málinu. 

Mennirnir eru á aldrinum 20 til 
28 ára og þekkjast innbyrðis. Þeir 
bjuggu saman í tveimur íbúðum í 
Austurborginni, sjö á hvorum stað. 
Sjö voru handteknir á þriðjudags-
kvöld og hald lagt á þýfi eftir hús-
leit. Í gærmorgun var gerð húsleit 
hjá hinum sjö og þeir handteknir. 
Þar fannst einnig þýfi.

„Það má segja að það sé óvenju-
legt að finna svo mikið af varningi 
á einum stað,“ segir Ómar Smári 
Ármannsson aðstoðaryfirlögreglu-
þjónn. Hann segir að umfangið gefi 
verslunareigendum og verslunar-
fólki tilefni til að huga betur að 
þjófavörnum.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins ætla einhverjir mannanna 
að áfrýja gæsluvarðhaldsúrskurð-
inum.

Grunaðir um að ætla 
með þýfið úr landi
Fjórtán Litháar eru í haldi lögreglunnar í Reykjavík grunaðir um skipulagðan 
þjófnað í verslunum. Mikið þýfi fannst við húsleit á tveimur stöðum. Lögregla 
hefur verið á slóð mannanna um nokkurt skeið. 

Veitingamenn í miðborg 
Reykjavíkur hafa stofnað með 
sér samtök undir nafninu Félag 
kráareigenda. Markmið félagsins 
er að bæta bæjarbraginn og 
auðvelda samstarf allra hags-
munaaðila í miðborginni. 

Baldvin Samúelsson, talsmaður 
félagsins, segir að umræðan að 
undanförnu hafi verið ósann-
gjörn. „Við fögnum því að 
löggæslan sé orðin sýnilegri og 
við sjáum mikinn mun á því hve 
umgengni hefur batnað og 
skrílslæti minnkað,“ segir 
Baldvin. Félagsmenn hvetja til 
faglegrar umræðu um málefni 
miðborgarinnar. 

Vilja bæta 
bæjarbraginn

Á fundi leikskólaráðs 
Reykjavíkur í gær kom fram að 
150 starfsmenn vantar á leikskóla 
borgarinnar. 

Fulltrúar minnihlutans vilja 
beina þeim tilmælum til borgar-
ráðs að í launaáætlun fyrir árið 
2008 verði gert ráð fyrir svigrúmi 
til að nýta ákvæði gildandi 
kjarasamninga við starfsfólk 
leikskólanna. Bókun þess efnis 
var skráð á fundinum í gær. 

Fulltrúar minnihlutans vísuðu 
til skjótra viðbragða dómsmála-
ráðherra við manneklu í röðum 
lögregluþjóna.

Vantar 150 
starfsmenn 

 Nyhedsavisen, sem 
gefið er út af 
Íslendingum, er 
nú orðið þriðja 
vinsælasta dag-
blað Danmerk-
ur með 503.000 
lesendur dag-
lega. Það er 
aukning um níu-
tíu þúsund les-
endur frá síð-
asta mánuði, eða um tæp 22 
prósent.

Einungis fríblöðin 24timer og 
MetroXpress slá Nyhedsavisen 
við, en Nyhedsavisen er nú vin-
sælast í stærstu borgum landsins, 

Kaupmannahöfn, Árósum og 
Óðinsvéum.

David Trads, ritstjóri Nyheds-
avisen segist ánægð-
ur með nýju tölurn-
ar, en þær komi ekki 
á óvart. „Við höfum 
vaxið í hverjum mán-
uði og höfum nú tvö-
faldað lesendafjölda 
okkar frá áramótum. 
Miðað við gang mála 
held ég að við kom-
umst á toppinn á næstu 
mánuðum.“

Hann segir þróunina 
sýna yfirburði fríblaða 
sem útgáfuforms. „Það 

sama er að gerast hér og gerðist á 
Íslandi. Eftir að Nyhedsavisen og 

Fréttablaðinu var 
hleypt af stokkunum 
lesa fleiri dagblöð 
bæði á hérlendis og 
á Íslandi. Það er aug-
ljóst að sams konar 
blöð myndu slá í 
gegn hvarvetna á 
Vesturlöndum, 
enda koma fulltrú-
ar erlendra fjöl-
miðla reglulega í 
heimsókn til okkar 
til að kynna sér 
starfið.“

 Strokufangarnir 
sem struku úr fangelsinu á Litla-
Hrauni í fyrrakvöld voru 
handteknir í húsi í vesturbæ 
Reykjavíkur um hádegisleytið í 
gær. Bifreiðin sem þeir stálu er 
einnig fundin, sem og greiðslu-
kort sem þeir hnupluðu.

„Það er skárra að láta stela af 
sér bíl heldur en að brotist sé inn 
til manns,“ segir Guðmundur 
Karl Sigurdórsson, eigandi 
bílsins. Ekki komst upp um 
þjófnaðinn fyrr en kona Guð-
mundar ætlaði að fara með unga 
dóttur þeirra í læknisskoðun um 
morguninn.

Flóttinn tafði 
læknisskoðun

Svandís Svavarsdóttir, 
fulltrúi Vinstri grænna í stjórn 
Orkuveitunnar, tók ekki afstöðu til 
samruna Reykjavik Energy Invest 
og Geysir Green Energy í gær, þar 
sem hún taldi sér ekki hafa gefist 
ráðrúm til að mynda sér skoðun. 
Hún gagnrýndi að einungis væru 
veittar þrjár klukkustundir til að 
taka ákvörðun um þetta mikil-
væga mál. Boðað hafi verið til 
eigendafundarins með ólöglega 
skömmum fyrirvara og hyggst 
hún láta reyna á lögmæti hans.

Hún lét bóka að kaup starfs-
manna REI í hinu nýja fyrirtæki 
þyrftu sérstaka skoðun. 

Sjálfstæðismenn í borgarstjórn 
vildu ekki tjá sig um málið þegar 
eftir því var leitað í gær.

Efins um lög-
mæti fundarins

 Stjórnarherinn í 
Búrma heldur áfram að beita 
fullri hörku gegn þeim sem tóku 
þátt í mótmælaaðgerðum nú í 
haust.

Fólk hefur verið dregið út af 
heimili sínu að næturlagi og 
hermenn aka um á bifreiðum og 
kalla í hátalara: „Við erum með 
ljósmyndir. Við munum handtaka 
ykkur.“

Klaustrin í Rangún standa nú 
flest tóm, munkarnir hafa ýmist 
verið handteknir eða þeim skipað 
að fara heim til sín í sveitirnar.

Beitir áfram 
fullri hörku



Stútfullt af girnilegum tilboðum
Nýtt Húsasmiðjublað komið út

Allt fyrir haustið

899
1.319

Einstaklega einfaldur í uppsetningu
með íslenskum leiðbeiningum

KYNNINGAR

VERÐ

Bílskúrshurðaropnari
EcoStar PLUS
710000

Innifalið:
 - Ein fjarstýring og einn veggrofi
 - Íslenskar leiðbeiningar
Tækniupplýsingar:
 - Reimdrifinn
 - Fyrir allt að 11 m2 hurð
 Ræður við:
 - Eins fleka hurð, allt að 2625 mm hæð*
 - Samlokuhurðir, allt að 2375 mm hæð*
 - Samlokuhurðir fyrir lága lofthæð allt að 
2250 mm hæð*
 * Mismunandi eftir hurðategundum

19.990

11.499

5 m2 á 12 mín

Málningarsprautusett, Wagner
Rafmagns, 280W, 3 stútar, langur fyrir 
ofna og þar sem þrengsli eru, 2 könnur, 
5 sek að skipta um lit, fyrir flestar 
málningartegundir - vatns og olíu 
5158306 Loftamálning, Jotaproff

10 ltr. gljástig 3
7119854

3.995Útiljós, Mark
Veggljós
6010207

Kastari
500W, á vegg, svartur
5880078

3.995
6.799

Flíspeysa
Hr. Cecil, st. S-3XL
5860816-33

4.999
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Fjölmargar stofnan-
ir ríkisins eiga í erfiðleikum með 
að fylgja fjárlögum, og tólf þeirra 
voru með samtals 221 milljón  
króna í yfirdráttarskuld í árslok 
2006. Þetta kemur fram í endur-
skoðun Ríkisendurskoðunar á 
ríkisreikningi ársins 2006.

Ríkisendurskoðun bendir á að 
stofnunum sé ekki heimilt að fjár-
magna rekstur sinn með yfirdrætti 
á bankareikningum, heldur eigi að 
færa halla sem tímabundna skuld 
við ríkissjóð. 

Árni M. Mathiesen sagði í viðtali 
við Fréttablaðið nýverið að til 
stæði að breyta framkvæmd fjár-
laga, meðal annars með þeim hætti 

að stofnanir geti tekið lán hjá ríkis-
sjóði til að sleppa við yfirdrátt og 
dráttarvexti af skuldum.

Alls fóru 75 ríkisstofnanir meira 
en fjögur prósent fram úr fjár-
heimildum á árinu 2006, samtals 
um 14 milljarða króna. Rúmur 
helmingur stofnana átti meira en 
fjögur prósent heimilda ónýtt. 
Stofnanir ríkisins eru um 450.

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar 
segir að taka eigi af festu á þeim 
stofnunum sem fari meira en fjög-
ur prósent fram úr heimildum, 
annaðhvort með því að ganga eftir 
því að þær dragi úr útgjöldum eða 
með því að hækka heimildir.

Fjárhagsstaða ríkissjóðs hefur 

batnað verulega undanfarin tvö ár 
vegna mikils afgangs sem verið 
hefur á rekstri hans, segir í skýrsl-
unni.

Með 221 milljón í yfirdrátt
George W. Bush 

Bandaríkjaforseti beitti neitun-
arvaldi sínu í fjórða sinn í gær. 
Þar með felldi hann frumvarp 
sem hefði bætt verulega 
heilbrigðistryggingar barna. 

Með því að beita neitunarvaldi 
sínu á frumvarpið gengur Bush 
gegn vilja beggja flokka, bæði 
andstæðinga í Demókrata-
flokknum og samherja í Rep-
úblikanaflokknum.

Bush reyndi að vekja sem 
minnsta athygli á málinu, boðaði 
til dæmis ekki til blaðamanna-
fundar eins og áður þegar hann 
hefur beitt neitunarvaldi.

Beitti neitunar-
valdi enn á ný

Þrjú þúsund manna 
evrópskt friðargæslulið kann að 
verða sent til grannlanda 
Darfúr-héraðs í Súdan jafnvel 
strax í næsta mánuði. Frá þessu 
greindu franskir embættismenn 
í gær, en Frakkar hafa tekið sér 
forystuhlutverk í verkefninu. 
Því er ætlað að veita vernd 
hundruðum þúsunda flótta-
manna og öðrum óbreyttum 
borgurum sem líða fyrir 
ástandið. 

Öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna lagði í síðustu viku 
blessun sína yfir að evrópskt 
gæslulið yrði sent til Tsjad og 
Mið-Afríkulýðveldisins. Sam-
kvæmt reglum SÞ mun liðið hafa 
umboð til að „grípa til aðgerða 
gegn öllum vopnuðum hópum ... 
sem ógna óbreyttum borgurum,“ 
sagði franskur erindreki.

Senda evrópskt 
friðargæslulið

 64,5 prósent vilja 
að Ólafur Ragnar Grímsson haldi 
áfram sem forseti þegar kjör-
tímabili hans lýkur á næsta ári, 
samkvæmt skoðanakönnun 
Fréttablaðsins. 35,5 prósent 
sögðust vilja fá nýjan forseta. 

Samkvæmt könnuninni vilja 
fleiri karlar en konur fá nýjan 
forseta þegar kjörtímabili Ólafs 
lýkur næsta ár. 37,3 prósent karla 
vilja nýjan forseta og 33,7 pró-
sent kvenna. 

Þá eru aðeins fleiri sem búa á 
landsbyggðinni en á höfuðborgar-
svæðinu sem vilja að Ólafur 
Ragnar haldi áfram, en munur-
inn eftir búsetu er lítill. 65,8 pró-
sent íbúa á landsbyggðinni vilja 
að hann haldi áfram en 63,7 pró-
sent íbúa á höfuðborgarsvæðinu. 

Nokkur munur er á afstöðu 
fólks til þess hvort Ólafur Ragnar 
eigi að halda áfram eftir stjórn-
málaskoðunum, en hafa verður í 
huga að misjafn fjöldi liggur að 
baki hvers flokks og skekkju-
mörk því misjöfn. 

Kjósendur Vinstri grænna eru 
þeir sem helst vilja að Ólafur 
Ragnar haldi áfram, en 76,8 pró-
sent þeirra sem segjast kjósa 
þann flokk vilja ekki að Ólafur 
hætti. Þá segjast 70,7 prósent 
þeirra sem ekki gefa upp stjórn-
málaflokk og 70,2 prósent þeirra 
sem styðja Samfylkinguna vilja 
að Ólafur sitji sem forseti fjórða 
kjörtímabilið. 65,0 prósent kjós-
enda Frjálslynda flokksins og 
50,0 prósent kjósenda Framsókn-
arflokksins vilja Ólaf sem for-
seta næsta kjörtímabil. Ólafur 
hefur minnstan stuðning meðal 

kjósenda Sjálfstæðisflokksins, 
en 48,8 prósent þeirra vilja að 
Ólafur sitji áfram á Bessastöð-
um. Meirihluti þeirra sem kjósa 
Sjálfstæðisflokkinn vill því nýjan 

forseta samkvæmt þessu, en 
munurinn er afar tæpur. 

Hringt var í 800 manns á kosn-
ingaaldri laugardaginn 29. sept-
ember. Spurt var; Þriðja kjörtíma-
bili Ólafs Ragnars Grímssonar 
forseta lýkur á næsta ári. Viltu að 
hann sækist eftir því fjórða, eða 
viltu fá nýjan forseta? 86,6 pró-
sent svarenda tóku afstöðu til 
spurningarinnar. Þá var spurt; 
Hver viltu að verði næsti forseti 
ef Ólafur Ragnar Grímsson býður 
sig ekki fram? Einungis 15 pró-
sent tóku afstöðu til þeirrar spurn-
ingar og eru því tölulegar upplýs-
ingar ekki birtar og nöfnum þeirra 
sem oftast voru nefnd er raðað í 
stafrófsröð.

Helmingur hægri-
manna styður Ólaf
Tæplega 65 prósent vilja að Ólafur Ragnar Grímson verði forseti íslenska lýð-
veldisins fjórða kjörtímabilið í röð. Tæplega 36 prósent vilja fá nýjan forseta. 
Heldur fleiri konur en karlar vilja að Ólafur verði áfram á Bessastöðum. 





Borgaryfirvöld í Reykjavík 
hyggjast greiða kostnað vegna 
vettvangsferða grunnskólanem-
enda. Menntaráð Reykjavíkur 
hefur falið fræðslustjóra að gera 
ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun 
næsta árs.

Eins og kom fram í Fréttablað-
inu í gær tekur menntamálaráðu-
neytið af öll tvímæli um að skyldu-
nám eigi að vera nemendum að 
kostnaðarlausu. Það eigi einnig við 
um námstengdar vettvangsferðir á 
skólatíma.

Berglind K. Þorsteinsdóttir sem 
á tvo drengi í áttunda og tíunda 
bekk í Ingunnarskóla í Grafarholti 
segist hafa greitt ýmsar ferðir í 
gegnum árin. Nú síðast hafi hún 
borgað fjögur þúsund krónur fyrir 
Þórsmerkurferð. Ferðalögin séu 
hins vegar ekki einu dæmin um 
gjaldtöku. Til dæmis taki skólinn 
1.200 króna gjald fyrir skipulags-
bækur þar sem nemendur færa inn 
námsframvindu. Í bókunum sé alls 
kyns efni tengt námsefninu.

„Það á að vera óheimilt að taka 
gjald en menntasvið borgarinnar 
segir að það sé val hvers nemenda 
að kaupa dagbókina. Krakkarnir 
geti allt eins fært sínar áætlanir 
inn í öðruvísi dagbækur eða bara 
stílabækur. Fyrir yngstu börnin er 
ekkert gaman að vera með stílabók 
þegar hinir krakkarnir eru allir 
með flotta bók. Þetta er bara mis-
munun sem mér finnst alvarleg á 
árinu 2007. Ég hélt að allir skólar 
ættu að fara að lögum,“ segir Berg-
lind.

Hanna Hjartardóttir, formaður 
Skólastjórafélags Íslands og skóla-
stjóri í Snælandsskóla í Kópavogi, 

segir að í ljósi niðurstöðu mennta-
málaráðuneytins sé einboðið að 
vinsælar ferðir í skólabúðir eins og 
á Reyki í Hrútafirði og Laugar í 
Sælingsdal leggist af. Fyrir eina 
slíka fimm daga ferð síðasta vor 
hafi kostnaður skólans numið 450 
þúsund krónum. Sjálfir hafi nem-
endurnir greitt 650 þúsund krónur 
til viðbótar. Hanna segir skólann 
ekki hafa bolmagn til að standa 
undir því. Fræðslustjóri Kópavogs 
er nú að taka saman þann kostnað 

sem bærinn verður fyrir vegna 
túlkunar menntamálaráðuneytis-
ins.

Hanna segir þátttöku í vett-
vangsferðum mjög góða. „Oftast 
er yfir níutíu prósenta þátttaka og 
stundum er hún hundrað prósent,“ 
segir Hanna sem aðspurð neitar 
því að einhverjir nemendur sleppi 
ferðunum eingöngu af fjárhags-
ástæðum. „Ef við verðum þess 
áskynja er alltaf hægt að hlaupa 
undir bagga.“

Frí áfylling
af rúðuhreinsi

með afmæliskorti Olís
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Skólaferðalög verða 
greidd úr borgarsjóði
Menntaráð Reykjavíkur hefur falið fræðslustjóra að reikna með vettvangsferð-
um grunnskólabarna í fjárhagsáætlun. Enginn sleppir ferð vegna fjárhagsstöðu 
segir formaður Skólastjórafélagsins. Foreldri segir mismunun í grunnskólum.

 „Það er ekki komin nein skýring á því 
hver sökudólgurinn er þannig að ég vil ekki tjá mig 
um þetta núna,“ segir Róbert Reynisson, fram-
kvæmdastjóri bílaþvottastöðvarinnar Löðurs.

Eigendur Löðurs ætla að byggja um átta hundruð 
fermetra bílaþvottastöð við Fiskislóð í Reykjavík. 
Sökklarnir hafa þegar verið steyptir en reyndust 
vera sjö og hálfum metra of nálægt götunni. Vegna 
þessa hefur Löður óskað eftir því við byggingarfull-
trúann í Reykjavík að fá að færa húsið nær götunni 
miðað við upphaflegan byggingarreit svo ekki þurfi 
að rífa sökklana og byrja upp nýtt á byggingunni 
með tilheyrandi kostnaði.

Byggingarfulltrúinn frestaði á þriðjudag að 
afgreiða bón Löðurs þar sem skýringar á mistökun-
um fylgdu ekki með umsókninni. „Það er verið að 
vinna í þessu og þetta ætti allt að koma í ljós eftir 
helgi,“ segir Róbert Reynisson. 

Sökudólgur ekki fundinn enn
 Sautján árum eftir 

endursameiningu Þýskalands 
nýtur uppbygging austurhlutans, 
sem áður var hluti af austur-
blokkinni, enn forgangs. Þessu 
lýsti Angela Merkel kanslari yfir 
í þjóðhátíðarávarpi í Schwerin í 
norðausturhluta landsins í gær. 

Merkel sagði enn margt ógert í 
austurhlutanum þar sem atvinnu-
leysi er um tvöfalt meira en í 
vesturhlutanum og innviðir á 
borð við samgöngumannvirki eru 
enn ekki fullendurnýjaðir. Sú 
uppbygging hefur verið fjár-
mögnuð með „samstöðuskatti“ á 
Vestur-Þjóðverja. 

Enn mikið 
ógert í austri

Hagstjórnin á Íslandi er í molum og 
hagspár og áætlanagerð úti í hafsauga, sagði 
Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri 
grænna, í utandagskrárumræðum um horfur í 
efnahagsmálum á Alþingi í gær.

Steingrímur sagði alvarlegar horfur blasa við í 
efnahagsmálum, þó að stjórnvöld haldi því fram að 
hér sé góðæri og ástand gott. Steingrímur benti á 
að fyrir tveimur árum hafi verið talið að viðskipta-
hallinn væri í hámarki. Síðar hafi hann nærfellt 
tvöfaldast, skuldasöfnun æði áfram með ávísun á 
verðbólgu, háa vexti og erlenda skuldasöfnun.

Geir H. Haarde forsætisráðherra svaraði því til 
að skoða þurfi fleiri atriði, hagvöxtur hafi verið 
mikill undanfarin ár og mikil eftirspurn. Tekist 
hafi að komast í gegnum sveiflu undanfarinna ára 
án teljandi skakkafalla. Á meðan aðrar þjóðir 
berjist við atvinnuleysi þurfi að flytja inn vinnuafl 
hér.

Geir gagnrýndi Steingrím fyrir að einblína 
aðeins á eitt atriði í heildarmyndinni, viðskipta-
hallann. Hann sagðist ekki gera lítið úr því að 25,7 
prósenta viðskiptahalli sé vandamál, en gert sé ráð 
fyrir því að hann lækki á næstu árum.

Steingrímur svaraði því til að sömu aðilar og nú 
spái að dragi úr viðskiptahalla hafi spáð því sama 
fyrir tveimur árum, og sú spá hafi ekki ræst. Sömu 
aðilar gætu verið að gera sömu mistök.

Áætlanagerð úti í hafsauga

Eiga ráðherrar að sitja á 
þingi?

Fylgdist þú með umræðum í 
upphafi þings?

Stjórnendur
Vinnumálastofnunar hafa þurft að 
fækka fólki vegna þess hversu lítið 
atvinnuleysi er í landinu. Atvinnu-
leysið mælist aðeins tæp 0,9 pró-
sent og hefur því orðið samdráttur 
í verkefnum stofnunarinnar. 
Starfsfólki hefur verið sagt upp 
undanfarin misseri og ekki hefur 

verið ráðið í stað þeirra sem hafa 
sagt störfum sínum lausum.

Hugrún Jóhannesdóttir, for-
stöðumaður hjá Vinnumálastofn-
un, segir að aðeins 720 menn séu á 
atvinnuleysisskrá og því þurfi ekki 
sama mannafla og áður til að sýsla 
með málefni atvinnulausra.

Fækkar starfsfólki





 „Ég dreg þetta þá 
bara frá fasteignagjöldunum,“ 
segir Sigfús Bergmann Gunnars-
son, aðstoðarframkvæmdastjóri 
Kynnisferða, sem sættir sig ekki 
við að Kópavogsbær neiti að 
greiða 658 þúsund krónur fyrir 
hreinsun á húsnæði fyrirtækisins.

Sigfús segir að eftir að Kynnis-
ferðir fluttu inn í nýtt húsnæði í 
Vesturvör í byrjun maí hafi nán-
ast ríkt þar umsátursástand næstu 
tvo mánuðina vegna mikils ryk-
makkar sem lagði frá vörubílum 
sem fluttu efni í landfyllingu þar 
hjá.

„Það var ríkjandi norðanátt og 
þurrkur í blíðviðrinu á þessum 
tíma og rykið stóð alltaf beint yfir 
okkur. Svona fínt ryk smýgur um 
allt og húsið var fullt af því. Við 
teljum að tvær tölvur hjá okkur 
hafi orðið fyrir skemmdum og 
fólk gat ekki verið hérna vegna 
þess að það var allt í ryki og fór 
stundum heim um miðjan dag,“ 
segir Sigfús.

Til viðbótar þessum óþægindum 
nefnir Sigfús að til lítils hafi verið 
að þrífa rútur í þvottastöð fyrir-

tækisins. „Rúturnar fóru í gegn-
um þvottastöðina til að verða til-
búnar fyrir næsta dag en voru 
varla komnar út á plan þegar þær 
voru orðnar grútskítugar aftur í 
rykmekkinum,“ segir hann.

Að sögn Sigúsar leitaði hann 
ítrekað ásjár Kópavogsbæjar. „Ég 
margbað bæjaryfirvöld að reyna 
að koma í veg fyrir þessa ryk-
mengun með því að vökva uppfyll-
ingarsvæðið með vatni eða ein-
hverju öðru bindiefni. Það eina 
sem þeir gerðu var að setja hérna 
rétt á malarveginn sem er að upp-
fyllingunni en það dugði lítið,“ 
segir Sigfús sem kveður ástandið 
hafa varað allt þar til bærinn sneri 
sér að uppfyllingu á öðrum stað í 
Kársnesi.

Sigfús segir að ekki hafi verið 
annað hægt en að þrífa öll húsa-
kynni fyrirtækisins hátt og lágt. 
Það hafi kostað sitt. Hann hafi 
síðan sent Kópavogsbæ reikning 
upp á áðurnefndar 658 þúsund 
krónur sem sé hógvær krafa miðað 
við þann kostnað sem Kynnisferðir
hafi orðið fyrir vegna landfyll-
ingagerðar bæjarins.

Reikningurinn var endursendur 
og Sigfús leitaði þá beint til bæjar-
ráðs sem hafnaði því að greiða 
upphæðina eins og áður segir. „Þá 
borga ég ekki fasteignagjöldin 

hérna,“ ítrekaði aðstoðarfram-
kvæmdastjórinn þegar honum 
voru færð tíðindin af ákvörðun 
bæjarráðs.

Borgar ekki fasteignagjöld 
nema fá hreinsun greidda
Kópavogsbær neitar að greiða 658 þúsund króna reikning frá Kynnisferðum vegna hreinsunar á ryki frá 
landfyllingu. Aðstoðarframkvæmdastjórinn segist þá munu halda upphæðinni eftir af fasteignagjöldum.

 Borgarfulltrúar 
Vinstri grænna hafa lagt fram 
tillögu í borgarstjórn um teng-
ingu leiðakerfis Strætó við græn 
svæði frá og með næsta sumri. 
„Hafinn verði undirbúningur að 
leiðum á valda staði, svo sem í 
Heiðmörk, skógræktarsvæðið í 
Úlfarsfelli og á fleiri staði í 
Græna treflinum,“ segir í tillögu 
Vinstri grænna sem jafnframt 
vilja að kannað verði hvort 
forsenda sé fyrir samstarfi 
Strætó og þeirra sem halda úti 
áætlanaferðum til eyja á höfuð-
borgarsvæðinu.

Með strætó út
í náttúruna

Fólk hringir daglega 
á skrifstofu seðlabankastjóra og 
biður um viðtal.

Oftast gengur greiðlega fyrir 
almenning að fá slík viðtöl, að 
því gefnu að erindið falli undir 
hlutverk Seðlabankans. Viðtöl 
eru gjarnan veitt í gegnum síma.

Bankastjórarnir þrír eru ekki 
með fastan viðtalstíma og skipta 
stundum með sér þessum 
erindum þannig að einn svari 
fyrir annan. Vilji fólk endilega 
tala við ákveðinn bankastjóra er 
þó reynt að verða við því.

Biðtími fyrir almenning fer 
eftir efni og aðstæðum.

Beðið daglega 
um viðtal

 Viktor Júsjenko, for-
seti Úkraínu, sagði í gær að fimm 
flokkar hefðu fengið nægilegan 
atkvæðafjölda til að komast inn á 
þing og kallaði eftir því að stjórn-
armyndunarviðræður myndu 
hefjast. Yfirlýsingin þykir til 
marks um þá miklu óvissu sem 
ríkir með útkomu þingkosning-
anna síðastliðinn sunnudag.

Næstum öll atkvæði höfðu verið 
talin í gær og sýndu tölur að 
nýmyndað bandalag Júsjenko og 
Júlíu Tímosjenko var afar nálægt 
því að geta myndað meirihluta á 
þingi. Bandamenn Júsjenko hafa 
lýst yfir að fái bandalag þeirra 
meirihluta á þingi muni hann skipa 

Tímosjenko forsætisráðherra á 
ný, eins og hann gerði eftir sigur 

þeirra árið 2004. En yfirlýsingin í 
gær virtist gera ráð fyrir þeim 
möguleika að hann og Tímosjenko 
myndu ekki geta myndað meiri-
hlutastjórn.

Flokkur Tímosjenko var með 
30,74 prósent og flokkur Júsjenko 
með 14,17 prósent þegar 99,84 pró-
sent atkvæða höfðu verið talin í 
gær. Flokkur andstæðings þeirra, 
Viktors Janúkóvitsj forsætisráð-
herra, var með 34,33 prósent.

Júsjenko og Tímosjenko vilja 
aukið samstarf við Vesturlönd 
meðan Janúkóvitsj þykir hliðholl-
ari Rússlandi. Tímosjenko hefur 
lýst yfir að hún vilji ekki starfa 
með flokki Janúkóvitsj.

Óvissa með útkomu kosninga

Hver er heimsmeistari í skák?

Hvað heitir forseti Kína?

Hver skoraði sigurmark Man. 
Utd gegn Roma í Meistaradeild-
inni á þriðjudagskvöld?



Ótakmarkað
í alla GSM
og heimasíma

Heimasími Max Xtra3.450 kr. á mánuði
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Nú getur þú hringt ótakmarkað í alla GSM og heimasíma innanlands, úr heimasíma frá Hive.

Til að fá Heimasíma Max Xtra þarftu líka að vera með internetið hjá Hive (ADSL Max).

Þá ertu með ótakmarkað niðurhal og ótakmörkuð símtöl í alla GSM síma og alla heimasíma.

ADSL Max og Heimasími Max Xtra kosta saman 9.840 kr. á mánuði.

Hringdu í 1817, fáðu þér Hive og lækkaðu símareikning heimilisins.



Þingmaður Vinstri 
grænna (VG) setur mikinn fyrir-
vara við tölur í nýju fjárlagafrum-
varpi sem lagt var fram á mánu-
dag. Það er gert í ljósi reynslunnar 
af áætlanagerð í fjárlagafrum-
varpi ársins 2007, sem hafi engan 
veginn staðist. Umræður verða 
um fjárlagafrumvarp ársins 2008 
á Alþingi í dag.

Samkvæmt nýjum spám verður 
tekjuafgangur ríkissjóðs eftir 
árið 2007 um 66 milljarðar en á 
fjárlögum var gert ráð fyrir um 9 
milljarða tekjuafgangi. 

„Það er ljóst að þessi mikli 
munur á spám og rauntölum segir 
okkur að eitthvað er að í áætlana-
gerðinni. Það gengur varla að 
reka skipulagðan búskap með svo 
lélegum forsendum,“ segir Jón 
Bjarnason, fulltrúi VG í fjárlaga-
nefnd.

„Mín skoðun er sú að það verði 
margir fyrir miklum vonbrigðum 
með velferðar- og kjaramálakafl-
ann í þessu frumvarpi,“ segir Jón. 
Til dæmis sé þar ekkert sem bendi 
til þess að persónuafsláttur hækki 
meira en ákveðið hafi verið á síð-
astliðnum misserum. Það hafi þó 
verið eitt af kosningaloforðum 
Samfylkingarinnar.

Jón segir fjárlagafrumvarpið 
bera þess merki að vera vinnu-
plagg. Þar séu til að mynda mót-
vægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar 
ekki sundurgreindar, né uppskipt-
ing ráðuneyta sem hafi áhrif á 
marga liði. Auk þess séu á annan 
milljarð eyrnamerkt varnarmál-
um og æfingum herja á íslenskri 
grundu, og þá peninga væri 
eflaust hægt að nota til annars, til 
dæmis uppbyggingar löggæslu.

„Fjárlagafrumvarpið ber þess 
merki að mikil þensla er í samfé-

laginu, tekjurnar eru miklar og 
ríkisstjórnin situr við veisluborð,“ 
segir Guðni Ágústsson, formaður 
Framsóknarflokksins, spurður 
um afstöðu sína til frumvarpsins. 

„Ég held að ríkisstjórnin verði 
að átta sig á því að það er mikill 
hiti í hagkerfinu og þenslan er 
alveg gríðarleg, svo það getur allt 
farið úr böndunum ef þeir stíga 
ekki á hemlana,“ segir Guðni. 

Guðni segir að þjóðarsátt þurfi 
um að stíga á bremsuna, fresta 
framkvæmdum og ná verð-
bólgunni niður. Hann vildi þó ekki 
tiltaka hvaða framkvæmdum ætti 
að fresta. Í öllu falli yrði að hægja 
á ýmsum sviðum, til dæmis megi 
ekki fara offari í stóriðjufram-
kvæmdum.

„Það er ljóst að ríkisstjórnin og 
landsmenn allir njóta ennþá mik-

illa tekna, en þetta eru þenslutekj-
ur,“ segir Guðjón Arnar Kristj-
ánsson, formaður Frjálslynda 
flokksins. Hann segir að þrátt 
fyrir útgjaldaaukningu í fjárlaga-
frumvarpinu verði ekki betur séð 
en að fé vanti bæði í menntamálin 
og heilbrigðis- og tryggingamál-
in.

Guðjón segir að skipta megi 
landinu í tvennt, þenslusvæði og 
svæði þar sem engin þensla hafi 
verið. Niðurskurður á aflaheim-
ildum á þorski komi afar illa við 
sjávarbyggðir, og í fjárlagafrum-
varpinu sé ekkert sem snúi slæmri 
stöðu sjávarbyggða til betri vegar. 
Eina raunhæfa lausnin sé að draga 
úr skerðingunni, og þingmenn 
Frjálslynda flokksins muni flytja 
frumvarp þess efnis á haustþingi.

VG segja eitthvað að í 
áætlanagerð ríkisins
Þingmaður Vinstri grænna setur fyrirvara við tölur í fjárlagafrumvarpi ársins 
2008 í ljósi reynslunnar af frumvarpi ársins 2007. Stíga verður á bremsuna að mati 
formanns framsóknarmanna. Fjárlög ársins 2008 verða rædd á Alþingi í dag.

Stjórnvöld í Norður-
Kóreu hétu því í gær að taka fyrir 
árslok í sundur aðalkjarnorkumið-
stöð sína, þar sem efni í kjarnorku-
sprengjur hefur verið framleitt. Á 
sama tíma sneri Roh Moo-hyun, 
forseti Suður-Kóreu, til baka frá 
Pyongyang þar sem hann átti fund 
með Kim Jong-il, leiðtoga Norður-
Kóreu. Þetta var fyrsti leiðtoga-
fundur Kóreuríkjanna tveggja í sjö 
ár. 

Lítið hefur verið látið uppi um 
hvað leiðtogunum fór á milli á fjög-
urra stunda löngum fundi sínum, en 
boðað hefur verið að í dag verði birt 
sameiginleg yfirlýsing frá þeim. 

Samkomulagið um kjarnorkumál 
Norður-Kóreu náðist í sex-velda-
viðræðunum svonefndu, sem fram 

fara í Kína. Þar var í gær greint frá 
því að Norður-Kóreumenn hefðu 
fallist á að eftirlitssveit sérfræð-
inga mætti undir bandarískri for-
ystu koma innan hálfs mánaðar „til 
að undirbúa lokun“ kjarnorkumið-
stöðvarinnar í Yongbyon. Slökkt 
var á eina kjarnakljúfinum í mið-
stöðinni í júlí síðastliðnum, eftir að 
Bandaríkjastjórn vék frá hörku-
stefnu sinni gegn Norður-Kóreu og 
hét ýmiss konar aðstoð í skiptum 
fyrir lokun kjarnorkumiðstöðvar-
innar. Eitt ár er nú frá fyrstu til-
raunakjarnorkusprengingu Norður-
Kóreumanna og þrettán frá fyrstu 
sex-velda samningunum um kjarn-
orkumál þeirra. 

Sveitarstjórn Gríms- og Grafningshrepps 
hefur ákveðið að auglýsa til kynningar nýtt deiliskipu-
lag vegna sumarhúsabyggðar í landi Kiðjabergs.

Nýja deiliskipulagstillagan er auglýst í andstöðu við 
Skipulagsstofnun. Andstaðan sé vegna þess að 
byggingar hafi þegar verið reistar í Kiðjabergi sem 
ekki séu í samræmi við gildandi deiliskipulag. Ekkert 
lát virðist vera á ágreiningi þar um og engin sátt í 
sjónmáli.

Eins og komið hefur fram í Fréttablaðinu var nýtt 
deiliskipulag fyrir Kiðjaberg samþykkt árið 2005 en 
fellt úr gildi í sumar af úrskurðarnefnd skipulags- og 
byggingarmála þar sem ekki var rétt staðið að 
kynningu þess. Gefin höfðu verið út nokkur bygging-
arleyfi á grundvelli þessa gallaða skipulags og hús 
reist. Úrskurðarnefndin felldi tvö byggingarleyfi úr 
gildi eftir kæru frá eigendum eins af eldri bústöðun-
um í Kiðjabergi. Sá erfiði hnútur er í málinu að ef 
mannvirki hafa verið reist í trássi við skipulag má 
ekki breyta skipulagi til samræmis við mannvirkin 
nema fjarlægja þau fyrst.

Samkvæmt ógilda skipulaginu frá 2005 var 
hámarksstærð húsa í Kiðjabergi 250 fermetrar og 
hámarkshæð 5,5 metrar. Í skipulaginu sem nú er 
auglýst segir hins vegar að hús geti orðið allt að 350 
fermetrar og sex metrar að hæð. Núgildandi skipulag 
frá 1990 takmarkar stærð húsa við 60 fermetra. Mörg 
hús stærri en það hafa verið reist í Kiðjabergi.

Óleystur hnútur í sumarparadís

Borgartúni 29 + Höfðabakka 3

Smiðjuvegi 5 + Glerárgötu 34

Sími 515 5100 + www.a4.is
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Borðyddari. Yddar tvær stærðir af blýöntum, 8 og 12 mm.

36%
AFSLÁTTUR

35%
AFSLÁTTUR

37%
AFSLÁTTUR

1.699 kr.Verð áður 2.699 kr.

Heftari. Heftir allt að 12 blöð í einu. Ýmsir litir.
Pakki með 1.000 heftum fylgir.

299 kr.Verð áður 469 kr.

Gatari. Vandaður gatari sem gatar allt að 25 blöð í einu.

779 kr.Verð áður 1.199 kr.

Snyrta að framan?
Festa í hliðunum 
eða má kannski 
bjóða þér göt?





Embætti ráðuneytis-
stjóra sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðuneytisins hefur verið 
auglýst laust til umsóknar frá og 
með 1. janúar næstkomandi. 
Skipað er í embættið til fimm 
ára.

Um embættið gilda lög um 
Stjórnarráð Íslands og lög um 
réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins. Laun og önnur starfs-
kjör eru samkvæmt ákvörðun 
kjararáðs.

Umsóknir ásamt upplýsingum 
um aldur, menntun og fyrri störf 
skulu hafa borist sjávarútvegs-
ráðuneytinu eigi síðar en 19. 
október næstkomandi. 

Ráðuneytis-
stjóri óskast

Yfir áttatíu kvenna-
hreyfingar í Tyrklandi hafa 
fordæmt drög að nýrri stjórnar-
skrá sem þær segja færa 
jafnréttisbaráttuna í landinu aftur 
um mörg ár.

Konur börðust hart fyrir grein í 
núverandi stjórnarskrá sem 
kveður á um að stjórnvöldum beri 
að tryggja jafnrétti fyrir alla. Í 
drögunum er þessi grein tekin út 
og í staðinn sagt að konur séu 
viðkvæmur hópur sem þarfnist 
sérstakrar verndar.

Einnig hefur verið undanfarið 
deilt um aðra grein í drögunum 
þar sem konum er leyft að vera 
með höfuðklúta í háskólum. -

Þörf sögð á að 
vernda konur

Víða skortir hey á Suður- og Norður-
landi eftir þurrt sumar. „Þetta fer mikið eftir því 
hvernig jarðvegur er í túnunum. Verst er þegar 
jörðin er sendin,“ segir Runólfur Sigursveinsson, 
ráðunautur hjá Búnaðarmiðstöð Suðurlands.

Runólfur segist þó telja að þeir bændur, sem vanti 
hey, ættu að geta orðið sér út um það hjá nágrönnum 
sínum. Hann segist ekki eiga von á því að menn 
þurfi að leita í Bjargráðasjóð vegna uppskerubrests, 
þó nokkrir hafi orðið fyrir töluverðu tjóni.

„Ég hef keypt töluvert mikið af heyi nú þegar, 
enda sá ég hvert stefndi í sumar. Svo hafa vinir 
mínir og kunningjar hlaupið undir bagga með mér, í 
orðsins fyllstu merkingu,“ segir Ómar Helgason, 
mjólkurframleiðandi í Lambhaga á Rangárvöllum.

Guðmundur Steindórsson, ráðunautur hjá Búgarði 
á Norðausturlandi, segir úrkomu í júní hafa verið 0,1 
millimetra. „Það er nú ekki neitt í raun og veru en 

það hefur þó víst komið einu sinni fyrir að alls engin 
úrkoma mældist,“ segir Guðmundur. 

Bændur hlaupa undir bagga

Sautján manns lágu í 
valnum og 24 voru særðir eftir að 
öryggisverðir á vegum banda-
ríska Blackwater-fyrirtækisins 
hófu skothríð á torgi í Bagdad 16. 
september síðastliðinn. Þetta 
hefur bandaríska dagblaðið New 
York Times eftir íröskum vitnum 
og embættismönnum í Írak sem 
unnið hafa að rannsókn á atvik-
inu.

Áður var talið að ellefu manns 
hefðu látið lífið, en frásögn írösku 
vitnanna er töluvert frábrugðin 
frásögn starfsmanna Blackwater. 
Bandarískri rannsókn á atvikinu 
er ekki lokið.

Upphaf blóðbaðsins má rekja 
til þess að sprengja sprakk 
skammt frá byggingu í vestan-
verðri Bagdad. Rétt þar hjá var 
erindreki bandaríska utanríkis-
ráðuneytisins, en hans gættu 
verðir á vegum Blackwater. Þeir 

kölluðu strax til liðsauka. Öryggis-
verðirnir segja að stuttu síðar 
hafi verið skotið á bílalest sem 
fylgdi erindrekanum frá staðn-
um.

Samkvæmt írösku vitnunum 
hófst atburðarásin hins vegar 
þegar Íraki að nafni Ahmed 

Haithem Ahmed kom akandi með 
móður sinni en varð skyndilega 
fyrir skoti og missti stjórn á bíln-
um. Svo virðist sem hann hafi 
stigið fastar á bensíngjöfina og 
beygt í áttina að bílalestinni með 
þeim afleiðingum að hinir vopn-
uðu Blackwatermenn töldu sér 
ógnað og hófu þegar stanslausa 
skothríð í áttina að bílnum. 

Vegfarendur í næsta nágrenni 
reyndu í ofboði að flýja en margir 
urðu fyrir skotum.

Atvikið vakti hörð viðbrögð frá 
Írökum, sem hafa krafist þess að 
öllum starfsmönnum Blackwater 
verði vísað úr landi og friðhelgi 
þeirra í Írak afnumin.

Erik Prince, stofnandi Black-
water, var kallaður fyrir banda-
ríska þingnefnd á þriðjudaginn 
og sagði hann að ekkert hefði 
verið athugavert við framferði 
sinna manna.

Skothríðin varð sautján að bana
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Fangelsið Kvíabryggja, 
sem er skammt frá Grundarfirði, 
var tekið til notkunar á ný í gær 
eftir stækkun og endurbætur. 
Herbergjum fanga hefur verið 
fjölgað úr fjórtán í 22.

Kvíabryggja er nú skilgreind 
sem „opið fangelsi“. Í því felst að 
fangarnir njóta frelsis umfram 
þá sem vistaðir eru í öðrum fang-
elsum landsins. Engir rimlar eru 
fyrir gluggum og herbergjum 
fanga er ekki læst. Gæsla er í 
algjöru lágmarki.

Föngum á Kvíabryggju mun 
gefast kostur á fjarnámi, líkleg-
ast í samvinnu við Fjölbrauta-
skóla Snæfellinga. Lagaheimild 
er jafnframt til staðar til að 
fangar geti stundað einhverja 
atvinnu.

Valtýr Sigurðsson, forstjóri 
Fangelsismálastofnunar, sagði 
við opnunarhátíð fangelsisins að 
margir teldu vist á Kvíabryggju 
varla geta kallast refsingu. „En 
ég vil minna á að frelsissvipting-
in er refsing,“ sagði Valtýr.

„Þegar ég tók við þessu starfi 
fyrir þremur árum voru uppi 
hugmyndir um að leggja niður 
fangelsið á Kvíabryggju, þar 
sem það væri óhagstæð rekstrar-
eining,“ sagði Valtýr. „Sem betur 
fer náði það ekki fram að 
ganga.“

Björn Bjarnason dómsmála-
ráðherra sagði að með endurbót-
unum á Kvíabryggju væri fyrsta 
áfanga af fjórum í áætlun um 
uppbyggingu fangelsa lokið. 
Framkvæmdum á Fangelsi Akur-
eyrar ljúki um áramót og á Litla-
Hrauni verði útbúin heimsóknar-
aðstaða, sex rýma kvennadeild 
og opin deild fyrir fanga.

Björn sagði að öfugt við hug-
myndir margra ríki jákvætt and-
rúmsloft í fangelsum og margir 
fangar vilji snúa við blaðinu. 
Nefndi hann góða þátttöku í AA-

samtökum á Litla-Hrauni og í 
Hegningarhúsinu við Skóla-
vörðustíg sem dæmi. Kvörtunum 
vegna fangelsismála hafi jafn-
framt fækkað.

Opið fangelsi á Kvíabryggju
Fangelsið Kvíabryggja var í gær tekið í notkun á ný eftir endurbætur. Fangar eru frjálsir ferða sinna um 
svæðið og býðst þeim fjarnám og jafnvel atvinna á Grundarfirði. Fyrirkomulagið kallast „opið fangelsi“.



Opið: Virka daga kl. 9-18 • Laugardaga 11-16 

169.900

42PC52
42” Plasma sjónvarp
Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími innan við 1ms

249.900

42LY95
42” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 5.000:1
Birtustig 500
Svartími 8ms

259.900
37LF65
37” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 5.000:1
Birtustig 500
Svartími 8ms

199.900
42LC2D
42” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 1.600:1
Birtustig 500
Svartími 8 ms
Stafrænn móttakari

26LC51
26” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 800:1
Birtustig 500
Svartími 3ms

219.900
37LC2D
37” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 1.600:1
Birtustig 500
Svartími 8 ms
Stafrænn móttakari

189.900

105.900
42LC51
42” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 5ms

179.900

37LC51
37” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 6ms

135.900

50PC1D
50” Plasma
Upplausn
1366x768
Skerpa 10.000:1
Birtustig 1.200
Stafrænn móttakari

Sjáðu sjónvarpið! 







nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Undirbýr mót og Gulla Helga 

Góð hugmynd

Árans óheppni Allt litrófið

Í dag eru rétt fimmtíu ár 
frá því geimöld hófst með 
því að Spútnik-1, fyrsta 
gervitungli heims, var skot-
ið á loft frá Sovétríkjunum. 

Þegar lágvær bíp-hljóð tóku að 
berast frá litlum málmhnetti á 
sporbaug í útjaðri gufuhvolfsins 
minnkaði heimurinn og sýn 
mannkynsins á jörðina og geim-
inn víkkaði út. 

Þegar þessi hljóð tóku að ber-
ast frá hinum sovéska Spútnik-1, 
fyrsta gervihnettinum, var geim-
öld hafin. Hinn 4. október 1957 
varð Spútnik fyrsti gervihnöttur-
inn til að komast á sporbaug um 
jörðu. Og það sem fylgdi í kjöl-
farið voru breytingar á daglegu 
lífi sem fólk nú á dögum tekur 
sem sjálfsögðum hlut. Sjónvarps-
útsendingar, fjarskipti, greiðslu-
miðlun, allt hefur þetta breyst 
stórlega á gervihnattaöld. 

Með Spútnik var meira en 
tæknilegum áfanga náð. Hættan 
á að Sovétmenn næðu yfirráðum 
yfir geimnum urðu stjórnvöldum 
í Bandaríkjunum tilefni til að 
tífalda útgjöld til rannsókna og 
raungreinamenntunar. Njósna- 
og fjarskiptagervihnettir hjálp-
uðu líka að sögn séfræðinga til 
við að halda frið á jörðu. 

Þegar Spútnik fór á sporbaug 
töldu flestir að framtíðin bæri í 
skauti sér risastórar geimstöðv-
ar og nýlendur á tunglinu og 
öðrum hnöttum. Óttast var að 
stríð yrðu háð í geimnum með 
ófyrirséðum afleiðingum fyrir 
jarðarbúa.

Spútnik breytti heiminum

Geðhjálp ætlar að rjúfa einangrun 
geðsjúkra á aldrinum 12-25 ára, til 
dæmis með því að byggja upp lok-
aðar spjallrásir á netinu. „Við 
höfum ekki náð til þessa fólks og 
sjáum lítið af því í okkar starfi. Það 
er ekki vegna þess að þörfin sé ekki 
til staðar,“ segir Svanur Kristjáns-
son, formaður Geðhjálpar. 

Geðhjálp vill tryggja stoðir 
landsbyggðardeilda og koma á fót 
athvörfum fyrir þá sem hafa ein-
angrast í samfélaginu til að gera 
þetta fólk virkara og hamingjusam-
ar. Söfnunarféð sem Geðhjálp fær í 
sinn hlut í landssöfnun Kiwanis, 
Lykill að lífi, verður notað í þessu 
skyni.

Ráðgjafastarfsemi Forma verð-
ur efld um allt land og komið verð-
ur upp skipulagðri forvarnafræðslu 
í áttunda bekk grunnskóla og fyrsta 
bekk framhaldsskóla. Edda Ýrr 
Einarsdóttir, stjórnarformaður 
Forma, segir að alla hjálp við 
átröskun sé að finna í Reykjavík. 
Ekki sé meiningin að vera með ráð-
gjafa um allt land en hins vegar 
eigi að koma upp neti tengiliða sem 
geta tekið á móti fólki með átrösk-
un, sýnt því kærleik og stuðning og 
stutt það til að leita sér hjálpar. 

„Við viljum að í hverju bæjarfé-
lagi séu einstaklingar sem eru með-
vitaðir um átröskun og geta tekið á 
móti fólki og stutt það til að leita 

sér hjálpar,“ segir Edda. Hún telur 
koma til greina að þetta verði hjá 
hjúkrunarfræðingum eða í skólum 
svo að dæmi séu nefnd. 

Í forvarnafræðslunni segir Edda 
Ýrr að jákvæð líkams- og sjálfs-
mynd verði efld og fólki kennt að 
bera virðingu fyrir líkama sínum. 
„Við viljum gefa raunhæfari hug-
myndir um það hvað er eðlilegt. 
Fjölmiðlar gera það ekki. Börn hafa 

enga hugmynd um hvað er eðli-
legt,“ segir hún. 

Barna- og unglingageðdeild 
Landspítala hefur áform um að 
gera börnum á BUGL kleift að fá 
þjálfun og afþreyingu utan deildar-
innar, til dæmis með því að koma 
upp leikaðstöðu utandyra og auð-
velda þeim að komast í líkamsrækt, 
sund og aðrar tómstundir utan 
deildarinnar. -

Rjúfa á einangrun geðsjúkra



AFGREIÐSLUTÍMI MÁNUD-FIMMTUD. 12.00 TIL 18.30.
BÓNUS BÝÐUR BETUR

Bónus kryddaðir kjúklingabitar

298 kr
kg

TILBÚNIR BEINT Í OFNINN

1298 kr
kg

ferskar HOLTA 
kjúklingabringur



fréttir og fróðleikur

Sveitarfélög á höfuðborgar-
svæðinu búa við allt annað 
landslag vegna útboða á 
framkvæmdum nú en áður 
þekktist. Fá eða engin tilboð 
berast, og oft eru lægstu 
tilboðin yfir kostnaðaráætl-
unum. 

Ástandið á útboðsmarkaði er 
gjörbreytt frá því sem áður var, 
og liðin tíð að barist sé um verk 
með verði langt undir kostnaðar-
áætlun, segir Steingrímur Hauks-
son, sviðsstjóri framkvæmda- og 
tæknisviðs hjá Kópavogsbæ. 

„Það er tregða hjá mönnum að 
bjóða í verk, við erum hringjandi 
í þá til að fá þá til að bjóða,“ segir 
Steingrímur. Hann segir að oft sé 
hægt að fá þá sem hafa unnið 
fyrir bæinn til að taka að sér ný 
verk, en það þurfi að ganga á eftir 
verktakafyrirtækjunum.

Kópavogsbær hefur ekki þurft 
að hætta við útboð þar sem nægi-
lega hagstætt tilboð hafi ekki 
fengist, segir Steingrímur. Í 
nokkrum tilvikum hefur verið 
samið beint við verktaka, til 
dæmis með því að endurnýja 
samning vegna fyrsta áfanga í 
verki til að ná einnig yfir annan 
áfanga vegna þess að það hafi 
einungis upp á sig vandamál að 
bjóða út áfangann. Kostnaður 
bæjarfélaga við að bjóða út verk 

er misjafn, en getur hlaupið á 
milljónum, segir Steingrímur.

Önnur áhrif ástandsins eru þau 
að flest verk eru á eftir áætlun af 
því að verktakar hafa of mikið að 
gera og taka að sér of mörg verk-
efni. „Menn eru einum til þremur 
mánuðum á eftir með að skila 
verkum,“ segir Steingrímur.

Fresta hefur þurft einni stórri 
framkvæmd í Mosfellsbæ, sem 
boðin var út í júní síðastliðnum. 
Um var að ræða sameiginlegt 
verkefni bæjarins og Vegagerð-
arinnar um gerð hringtorgs og 
undirganga undir Hafranesveg. 
Kostnaðaráætlun var nálægt 100 
milljónum króna, en eftir að fallið 
var frá lægsta tilboðinu voru 
önnur tilboð allnokkuð yfir áætl-
un, segir Jóhanna B. Hansen, 
bæjarverkfræðingur Mosfells-
bæjar. Stefnt er að því að bjóða 
verkið aftur út í nóvember.

„Það er búið að vera ótrúlega 
mikið að gera á verktakamark-
aðnum síðastliðin misseri. Fram-
kvæmdir í jarðvinnugeiranum ná 
oft hámarki yfir björtustu mán-
uði ársins, þá er mest að gera og 
mesta spennan hjá fyrirtækjun-
um. En sem betur fer er það ekki 
mjög algengt að bjóða þurfi út 
aftur,“ segir Jóhanna.

Hún segir nokkur dæmi um 
smærri verk sem hafi þurft að 
fresta eða vinna með öðrum hætti 
en fyrirhugað var vegna þenslu á 
verktakamarkaði. Framkvæmdin 
við Hafranesveg sé þó stærsta 
framkvæmdin sem hafi þurft að 
fresta.

„Þetta er ekkert nýtt í þessum 
bransa, það koma uppsveiflur og 
niðursveiflur. Þetta er líka árs-

tíðabundið, júlí er alltaf verstur 
en janúar bestur til að bjóða út,“ 
segir Jóhanna.

„Það koma færri boð og hærri,“ 
segir Ámundi Brynjólfsson, skrif-
stofustjóri mannvirkjaskrifstofu 
framkvæmdasviðs Reykjavíkur-
borgar. Hann segir borgina ekki 
hafa hætt við útboð í sumar og 
boðið út aftur vegna þess að nægi-
lega hagstæð tilboð hafi ekki bor-
ist. Í tveimur tilvikum hafi þó 
komið fyrir að engin tilboð hafi 
borist.

Þegar síðustu tíu útboð borgar-
innar, stór sem smá, eru skoðuð 
má sjá að í sjö tilvikum hefur til-
boðum sem voru yfir kostnaðar-
áætlun verið tekið. Í tveimur til-
vikum tók borgin tilboðum undir 
kostnaðarverði og í einu tilviki 
var öllum tilboðum hafnað, þó 
ekki vegna verðs.

Þróunin í sumar var sú að til-
boðin voru hærri en áður. „Það er 
oftar sem við erum að taka tilboð-
um sem eru á kostnaðaráætlun 
eða fyrir ofan hana,“ segir 
Ámundi. Þetta sé breyting frá því 

sem áður var þegar yfirleitt bár-
ust tilboð sem voru talsvert undir 
kostnaðaráætlun.

Spurður um skýringar á þessu 
segir Ámundi að það sé einfald-
lega mikið að gera. Ef ekki sé 
boðið út nógu snemma séu verk-
takar búnir að binda sig í önnur 
verk. Borgin hafi litla möguleika 
á að hætta við útboð og bjóða út 
aftur síðar þar sem oft sé um 
verkefni að ræða sem ekki þoli 
bið, til dæmis viðhald við skóla-
byggingar sem verði að vinna 
yfir sumartímann.

Af síðustu tíu útboðum borgar-
innar voru flest rétt yfir kostn-
aðarverði. Það sem fór hæst, inn-
réttingar og innihurðir í 
Ölduselsskóla, var 28 prósentum 
hærra en kostnaðarverð. Gatna-
gerð og lagnir í Almannadal feng-
ust á hagstæðara verði, á 88,9 
prósentum af kostnaðaráætlun.

Óhagstæð útboð á þenslutímum

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

Línuveiðar samkvæmt ströngum skilyrðum

Tækifæri til 
kynningar



Seljum útlitsgallaða kæliskápa 
og ýmsar aðrar útlitsgallaðar

vörur í dag fimmtudag og
á morgun föstudag.
Takmarkað magn!

10% AFSLÁTTUR  af öllum öðrum 
vörum í tilefni flutninganna!

AÐEINS TVEIR DAGAR

RÝMINGARSALA!

REYKJAVÍK    AKUREYRI    HÚSAVÍK    SELFOSS
SÆTÚNI 8

SÍMI 569 1500
GLERÁRGÖTU 36

460 3380
GAR‹ARSBRAUT 18A

464 1600
EYRARVEGI 21

480 3700

Verslunin er lokuð laugardaginn
6. október vegna flutninga.

Opnum á nýjum stað
Opnun nýja og miklu stærri

verslun að Suðurlandsbraut 26
mánudaginn 8. október.

Nú má gera frábær kaup!



hagur heimilanna

Ferðamenn kaupa fartölvur 
og myndavélar í auknum 
mæli erlendis og sleppa því 
að greiða gjöld í rauða hlið-
inu á Keflavíkurflugvelli. 
Hald er lagt á slíka hluti ef 
ferðamenn framvísa ekki 
kvittun eða ábyrgðarskír-
teini.

Nokkrir tugir mála hafa komið upp 
á þessu ári hjá Tollgæslunni á Suð-
urnesjum þar sem fólk hefur keypt 
myndavélar, fartölvur eða vídeó-
myndavélar erlendis og flutt til 
landsins án þess að gefa það upp 
við komuna. Kári Gunnlaugsson, 
aðaldeildarstjóri Tollgæslunnar á 
Suðurnesjum, segir að ferðamenn 
þurfi að hafa meðferðis kvittanir 
eða ábyrgðarskírteini til að sýna 
fram á að hlutirnir hafi verið keypt-
ir áður en haldið var utan.

„Margir eiga fartölvur og fínar 
myndavélar og ekkert að því að 
fólk taki þennan búnað með sér. Við 
erum bara að framfylgja reglum 
um að fólk greiði keisaranum það 
sem honum ber og förum fram á að 
fólk hafi með sér pappíra sem sýni 
að þetta hafi verið keypt á Íslandi 
og þau gjöld greidd sem fólki ber 
að greiða,“ segir hann. 

Ferðamenn mega flytja inn varn-
ing að verðmæti 46 þúsund krónur 
hver, þar af má einn hlutur kosta 
helminginn af þessari upphæð. Ef 
verðmætið er meira ber að fara í 
rauða hliðið og greiða 24,5 prósenta 
virðisaukaskatt af því sem er 

umfram. Kári segir að ferðamenn 
séu fljótt komnir upp í þessa upp-
hæð. 

Sú þróun hefur farið vaxandi á 
þessu ári að ferðamenn á leið til 
Bandaríkjanna og annarra Evrópu-
landa hafi keypt tölvur og mynda-
vélar og flutt til landsins. Kári segir 
að fartölvueign landsmanna hafi 
aukist gífurlega á síðustu þremur 
til fjórum árum og nú þyki fartölv-
an nauðsynleg í ferðalagið. Ef grun-
ur leiki hins vegar á ólöglegum inn-
flutningi og viðkomandi ekki með 
kvittanir eða ábyrgðarskírteini sé 
lagt hald á hlutinn í nokkra daga 
meðan viðkomandi skilar nauðsyn-

legum gögnum. Ef gögnin skila sér 
ekki sé gerð skýrsla um málið og 
sektum beitt. 

Kári segir að tollgæslan sé nán-
ast hætt að skrá tæki fyrir brottför 
eins og stundum áður. „Við lentum í 
því að þeir sem vildu skrá tæki 
voru oftast þeir sem höfðu komið 
með vélarnar ólöglega inn í landið 
og höfðu þá ekki neina pappíra. Við 
skráum aðeins hluti sem fólk getur 
sýnt fram á að það hafi keypt á 
Íslandi og þá þurfa menn hvort 
sem er að koma með kvittanir, 
ábyrgðarskírteini eða aðra pappíra 
sem sanna þetta,“ segir hann.

Ábyrgðarskírteini og 
kvittanir með til útlanda

 Árni Helgason, framkvæmdastjóri 
þingflokks Sjálfstæðisflokksins, bjarg-
aði sér fyrir horn á leið í samkvæmi.

Þúsundkallarnir þramma á haugana

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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full búð af frábærum tilboðum

Barnadagar í Nettó

20% afsláttur

af öllum Huggies bleium

Allir viðskiptavinir fá

Huggies Sample Pack

sem inniheldur 2 Huggies bleiur 5–9 kg

30% afsláttur

af öllum Hipp barnamat

verð frá 99 kr –

mikið úrval af blautklútum

30% afsláttur

af Änglamark barnalínunni



nám, fróðleikur og vísindi

Fjölmenningarlega kennslufræðin nýtist vel 

Stúdentaráð Háskóla Íslands (HÍ) 
stendur fyrir jafnréttisviku sem 
hófst á þriðjudag og lýkur á morg-
un. Markmiðið með vikunni er að 
vekja athygli á því hversu margir 
ólíkir hópar með ólíka hagsmuni 
þrífast innan háskólasamfélags-
ins, segir Elín Ósk Helgadóttir 
jafnréttisfulltrúi.

„Við höfum áður haldið þema-
vikur, en þetta er fyrsta vikan sem 
við höldum með þessu sniði,“ segir 
hún. „Það hefur enn ekki verið 
ákveðið hvort jafnréttisvikan 
verður árlegur viðburður, en það 
væri mjög ánægjulegt.“

Meðal viðburða eru kynningar 
hagsmunafélaga innan HÍ, aðal-

fundur Femínistafélags HÍ og 
matreiðslunámskeið þar sem 
erlendir nemar við skólann kenna 
matreiðslu frá sínu heimalandi. 
Auk þess verða fyrirlestrar um 
reynslu og aðgengi fatlaðra nem-
enda í HÍ, nýbúa í skólakerfinu, 
geðheilbrigði og ýmislegt fleira. 
Háskólanemar fá afslátt á valdar 
sýningar á Alþjóðlega kvikmynda-
hátíð í Reykjavík vegna vikunnar. 

„Það hefur verið ágætis mæting 
á fyrirlestrana hingað til, og miða-
salan á kvikmyndasýningarnar 
hefur gengið vel eftir því sem ég 
best veit,“ segir Elín. „Svo lýkur 
vikunni með rosalegu partíi á 
Barnum á föstudagskvöld.“ 

Vekja athygli á ólíkum hópum

  „Námið er nýmæli í 
menntunarmálum fólks 
með þroskahömlun og 
stórt skref í réttindabar-
áttu þeirra,“ segir Vilborg 
Jóhannsdóttir, forstöðu-
maður þroskaþjálfabrautar 
Kennaraháskóla Íslands, en 
þar er nýhafið starfstengt 
diplómanám fyrir fólk með 
þroskahömlun á þroska-
þjálfa- og tómstundabraut.

Ísland er fyrsta landið á Norður-
löndum til að bjóða upp starfs-
tengt diplómanám. Fram til þessa 
hafa nemendur með þroskahöml-
un átt kost á framhaldsskólanámi 
en engu starfsnámi eða samfelldu 
háskólanámi og möguleikar þeirra 
því verið fremur takmarkaðir til 
áframhaldandi menntunar fram 
til þessa. 

Námið er samstarfsverkefni 
Kennaraháskólans, Þroskahjálpar 
og  Fjölmenntar, símenntunar-
stöðvar fatlaðra og er það rann-
sóknartengt þróunarverkefni til 
tveggja ára en að þeim tíma liðn-
um verður metið hvort forsendur 
eru til að halda því áfram. 

Markmið þess er að veita fólki 
með þroskahömlun möguleika til 
fullgildrar samfélagsþátttöku í 
afmörkuðum störfum, til að mynda 
inni á frístundaheimilum, félags-
miðstöðvum og leikskólum. Námið 
verður að hluta verklegt inni á 
þeim vettvangi. 

Alls eru 23 nemendur skráðir í 
námið. Meðal þeirra er Skúli 
Steinar Pétursson, tvítugur Garð-
bæingur, sem vinnur á dvalar- og 
hjúkrunarheimili aldraðra með-
fram náminu. „Ég er mjög ánægð-
ur með að það skuli vera boðið upp 
á þetta nám. Ég hefði samt viljað 
hafa það meira en bara tvisvar í 
viku frá eitt til fjögur. Mér finnst 
þetta ekki alveg orðið alvörunám, 
en það á ábyggilega eftir að breyt-
ast, þetta er nú nýbyrjað,“ segir 
Skúli. Sjálfur lagði hann mikið af 

mörkum til að vekja athygli fólks 
á stöðu þroskahamlaðra nemenda 
og hafði meðal annars skrifað 
greinar í blöð um málefnið. Að 
loknu námi segist Skúli vilja vera 
sundþjálfari enda hefur hann 
keppt í landsliði þjóðarinnar í 
þeirri grein. „Ég veit að það vant-
ar mikið af þjálfurum og sjálfur 

hef ég verið að leiðbeina yngri 
sundmönnum,“ segir hann.

Vilborg og Guðrún V. Stefáns-
dóttir, lektor í fötlunarfræðum, 
munu sjá um rannsóknartengingu 
námsins og samstarf á alþjóða-
vísu. Lögð verði rík áhersla á að 
diplóman muni hafa gildi á starfs-
vettvangi.

Áfangi í réttindabaráttu 
fólks með þroskahömlun





[Hlutabréf]

Stofnfjáreigendur í Byr – spari-
sjóði samþykktu einróma samein-
ingu við Sparisjóð Kópavogs (SPK) 
á fundi í gær. Stofnfjáreigendur í 
Sparisjóði Kópavogs höfðu áður 
gert slíkt hið sama. 

„Núna bíðum við bara samþykk-
is bæði Fjármálaeftirlitsins og 
Samkeppniseftirlits, en samrun-
inn er þar til umsagnar,“ segir 
Ragnar Z. Guðjónsson, sparisjóðs-
stjóri Byrs.

Virði sameinaðs sjóðs liggur 
nærri 45 milljörðum króna, en Byr 
varð til við sameiningu Sparisjóðs 
vélstjóra og Sparisjóðs Hafnar-
fjarðar 1. desember í fyrra. Sam-
einaður sjóður Byrs og SPK verð-
ur rekinn undir merkjum Byrs.

Í kjölfar þess að samruni sjóð-
anna hefur verið samþykktur 
segir Ragnar að kraftur færist í 

samrunaviðræður Byrs og Spari-
sjóðs Norðurlands og vonast til að 
þar liggi fyrir niðurstaða innan 
tíðar. 

Samruni Byrs og 
SPK samþykktur

Félögin Reykjavik Energy 
Invest og Geysir Green 
Energy hafa verið sameinuð 
undir nafni þess fyrrnefnda. 
Eignir sameinaðs félags 
nema 65 milljörðum króna 
og heildarhlutafé 40 millj-
arðar. Starfsmönnum Orku-
veitunnar býðst að kaupa 
hlut í félaginu á genginu 1,3. 
Félagið á að skrá á markað 
innan tveggja ára. 

Stjórnir Reykjavík Energy Invest 
(REI) og Geysis Green Energy 
hafa undirritað samkomulag um 
sameiningu félaganna undir merkj-
um hins fyrrnefnda. Heildarverð-
mæti félagsins eftir sameiningu 
nemur um 65 milljörðum króna. 
Stærstu eigendur eru Orkuveita 
Reykjavíkur með 35,5 prósent, FL 
Group með 27 prósent og Atorka 
Group með fimmtungshlut.

Forsvarsmenn félagsins segja að 
við sameininguna verði til leiðandi 
fyrirtæki á heimsvísu í fjárfest-
ingum og þróun á sviði jarðvarma.  

Stjórnarformaður félagsins 
verður Bjarni Ármannsson og for-
stjórar félagsins verða Guðmund-
ur Þóroddsson og  Ásgeir Margeirs-
son. Á verkefnalista REI er bygging 
og kaup um 700 megawatta raf-
orkuvinnslu sem nær meðal ann-
ars til Bandaríkjanna, Filippseyja, 
Grikklands, Indónesíu, Þýskalands 
og Eþíópíu, en framtíðarmarkmið 
félagsins er að framleiða þrjú til 
fjögur þúsund megavött fyrir lok 
árs 2009. 

„Þetta eru mjög metnaðarfull 

markmið sem leiða munu til þess 
að til verður langstærsta orku-
fyrirtæki heims á sviði jarðvarma,“ 
segir Hannes Smárason, forstjóri 
FL Group, og telur að með samein-
ingu þessara tveggja lykilkrafta 
íslenskrar orkuútrásar sé kominn 
öflugur vettvangur til enn frekari 
vaxtar. „Þarna eru auknir mögu-
leikar á dreifðara tekjustreymi frá 
hinum ýmsu sviðum. En auðvitað 
snýst þetta aðallega um verkefnin 
sem fyrir dyrum standa,“ segir 

hann og telur mikið svigrúm til 
verðmætaaukningar á næstu árum. 
„En auðvitað þarf að vinna vel úr 
spilunum. Samkeppni er einhver, 
en við teljum okkur geta náð leið-
andi stöðu,“ segir hann og kveður 
stefnt að skráningu félagsins á 
markað jafnskjótt og auðið er. „Því 
ferli hröðum við töluvert með því 
að sameina félögin því reksturinn 
er þá strax frá fyrsta degi umfangs-
meiri en ella.“ 

Bjarni Ármannsson, sem stadd-
ur var í Gíneu Bissá í gær, segir 
stefnt að markaðsskráningu vorið 
2009. „Saman eru þessi félög með 
mörg fjárfestingaverkefni í far-
vatninu og ná saman að stækka 
hraða og ná meiri áhættudreifingu. 
Þá hafa þau meira mannafl og fjár-
magn til að sækja fram. Það mun 
hraða bæði fjárfestingu og skrán-
ingu frá því sem annars hefði 
orðið.“

Lykilkraftar útrásar 
orkugeira sameinast



Brú II Venture Capital Fund til-
kynnti í gær um sjö milljóna 
Bandaríkjadala fjárfestingu í 
sprotafyrirtækinu FS-10 ehf., 
útgerðarfélagi með höfuðstöðvar í 
Reykjavík. Fjárfestingin jafngild-
ir 449 milljónum króna. 

FS-10 var stofnað í þeim tilgangi 
að nýta íslenska sérfræðiþekk-
ingu við útgerð stórra fiskiskipa á 
hafinu undan Máritaníu. Stofnend-
ur fyrirtækisins hafa víðtæka 
reynslu af sjávarútvegi. Brú verð-
ur stærsti fjárfestirinn í FS-10 
eftir kaupin. „Það eru mikil tæki-
færi í lögsögu Máritaníu og við 
norð-vesturströnd Afríku vegna 
mikilla ónýttra fiskistofna á þessu 
hafsvæði,“ segir Herdís Fjeldsted, 
sérfræðingur hjá Brú II.

Meðal stærstu hluthafa Brúar 
eru helstu lífeyrissjóðir landsins, 
Tryggingamiðstöðin, Saxhóll, fjár-
festingarbankinn Straumur og 
Nýsköpunarsjóður. 

Veðja á Máritaníu

SPRON býður nýja gerð lána til 
fyrirtækja sem eru í eigu kvenna 
eða rekin af konum. Þau standa 
einnig konum sem eru að hefja 
rekstur til boða. Lánin eru veitt í 
samstarfi við Þróunarbanka Evrópu 
og Norræna fjárfestingarbankann. 

Lánunun er ætlað að efla 
nýsköpun í fyrirtækjum þar sem 
konur er í lykilhlutverki að því er 
fram kemur í tilkynningu. Þá eiga 
þau að auðvelda konum í rekstri 
aðgang að fjármagni. 

SPRON hefur haft jafnréttismál í 
forgrunni í rekstri sínum. Það var 
meðal annars fyrsta fjármálafyrir-
tækið til að hljóta jafnréttisverð-
laun Jafnréttisráðs. 

Beina lánum að 
athafnakonum

Sala á nýjum fólksbílum dróst 
almennt saman um þrjú prósent í 
Bandaríkjunum í síðasta mánuði. 
Samdrátturinn var mestur hjá 
Ford en sala á nýjum bílum undir 
merkjum fyrirtækisins var 21 
prósenti minni í september miðað 
við sama tíma í fyrra. Þetta er 
langtum meira en markaðsaðilar 
höfðu gert ráð fyrir. 

Salan jókst einungis hjá 
bandaríska bílaframleiðandanum 
General Motors og japönsku 
fyrirtækjunum Nissan og Honda.  

Fjármálaskýrendur segja 
óróleika á fjármálamörkuðum í 
kjölfar þrenginga á bandarískum 
fasteignamarkaði og almennt 
verra aðgengi að fjármagni nú en 
áður hafa valdið því að neytendur 
hafi haldið að sér höndum í 
mánuðinum. Þeir benda hins 
vegar á að bílasala í september í 
fyrra hafi verið óvenju góð og því 
skekki  það samanburðinn nú. 

Samdráttur í 
bílasölu í BNA

Bandaríski fjárfestingabankinn 
Morgan Stanley greindi frá því í 
gær að hann ætli að segja upp allt 
að 600 manns í hagræðingarskyni 
vegna vandræða sem bankinn 
hefur lent í á fasteignalánasviði 
bankans vestanhafs. Fimm hundr-
uð manns verður sagt upp í 
Bandaríkjunum en hundrað í Evr-
ópu. Keppinautar bankans, svo 
sem Lehman Brothers, hafa grip-
ið til svipaðra ráðstafana vegna 
samdráttar á bandarískum fast-
eignalánamarkaði.

Mikil vanskilaaukning á svo-
kölluðum undirmálslánamarkaði 
í Bandaríkjunum sem einbeitir 
sér að húsnæðislánaveitingum til 
einstaklinga með litla greiðslu-
getu,  hefur valdið skelli hjá 

mörgum fjármálafyrirtækjum 
víða um heim, svo sem hjá Morg-
an Stanley og Lehman Brothers, 
sem hefur ákveðið að segja upp 
allt að 2.500 manns í hagræðing-
arskyni og gera breytingar á 
stjórnendateymi sínu.

Gera má ráð fyrir enn fleiri 
uppsögnum í fjármálahverfinu 
við Wall Street í New York í 
Bandaríkjunum af þessu sökum, 
að sögn viðskiptablaðsins Financ-
ial Times. 

Uppsagnir hjá Morgan Stanley

Gengi breska fasteignalánafyrir-
tækisins Northern Rock rauk upp 
um 10 prósent, í 151,8 pens á hlut, í 
gær í kjölfar þess að bandaríska 
fjárfestingafélagið JC Flowers 
tryggði sér 15 milljarða punda, 
jafnvirði 1.900 milljarða íslenskra 
króna, fjármögnun til að yfirtaka 
rekstur fyrirtækisins. Ekkert ligg-
ur fyrir um hugsanlegt kaupverð.

Gengi Northern Rock hefur hríð-
fallið frá því stjórnendur fyrirtæk-
isins greindu frá því fyrir nokkr-
um vikum að þeir hefðu tryggt sér 
vilyrði fyrir neyðarláni frá Eng-
landsbanka sökum lausafjárþurrð-
ar og fór lægst í 132 pens á hlut. 
Þetta olli taugatitringi í röðum 
sparifjáreigenda sem mættu í hin 
ýmsu útibú fyrirtækisins og tóku 
út jafnvirði hundruð milljarða 
króna af reikningum sínum. 

Gengi Northern 
Rock hækkar
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ramlag talsmanna stjórnarandstöðunnar í umræðum um 
stefnuræðu forsætisráðherra bar vott um ágæta snerpu. 
Hins vegar má ekki líta á þá sem eina heild. Staða hvers 
þeirra um sig er í eðli sínu ólík. Stjórnarflokkarnir hafa 
tvo þriðju hluta kjósenda á bak við sig. Þegar af þeirri 

ástæðu er fullkomlega óraunhæft að andstöðuflokkarnir myndi 
bandalag með það markmið að taka við af stjórninni. 

Þessi staða setur andstöðunni nokkrar skorður. Að auki eru 
flokkarnir málefnalega ólíkir. Á síðasta kjörtímabili höfðu 
stjórnarandstöðuflokkarnir raunhæfan möguleika á að ná meiri-
hluta. Þrátt fyrir það gerðu þeir ekki formlegt bandalag þannig 
að kjósendur gætu valið milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Það 
hefði þó getað verið sterkur leikur; en vitaskuld áhættusamur 
fyrir Samfylkinguna. Reynslan leiddi þá áhættu í ljós.

Við ríkjandi aðstæður verður ekki séð að nokkur tilgangur sé í 
pólitísku bandalagi milli stjórnarandstöðuflokkanna. Þeir hljóta 
hver með sínu lagi að freista þess að reka fleyg á milli stjórnar-
flokkanna. Að sama skapi þarf það að gerast með lagni þannig 
að samstarfsdyr lokist ekki. Andstöðuflokkarnir eiga einfaldlega 
ekki annarra kosta völ um markmið en að opna á möguleika til 
samstarfs við annan hvorn stjórnarflokkanna í framtíðinni.

Vinstrihreyfingin – grænt framboð er sterki aðilinn í andstöð-
unni eins og málflutningur Steingríms Sigfússonar bar vott um 
við stefnuumræðuna. Á síðasta kjörtímabili hélt flokkurinn sig of 
langt til vinstri til þess að vera fýsilegur samstarfskostur fyrir 
meginhluta Samfylkingarinnar. Ætli flokkurinn að opna þessa 
stöðu þarf hann að færa sig nær miðju en um leið að ala á óánægju 
í vinstra armi Samfylkingarinnar með samstarfið við Sjálfstæð-
isflokkinn. Þetta er ekki vafningalaus pólitísk hernaðarlist. 

Framsóknarflokkurinn er í sýnu meiri vanda. Hann þarf að 
færa sönnur á að hann hafi hlutverk og tilgang í framtíðinni. 
Uppreisnin gegn þeirri skynsamlegu stefnu Halldórs Ásgríms-
sonar að móta stefnufastan frjálslyndan flokk hefur skilið flokk-
inn eftir í málefnalegu uppnámi. Satt best að segja komu mark-
mið eða keppikefli flokksins ekki skýrt fram í umræðunni.

Sennilegasta ályktunin sem draga má af málflutningi fram-
sóknarmanna í stefnuumræðunni er þó sú að þeir keppi að því að 
sannfæra kjósendur um að flokkurinn sé nauðsynlegt þriðja hjól 
undir vinstri stjórn. Vandinn er sá að kjósi þjóðin að fá vinstri 
stjórn eftir næstu kosningar er eins líklegt að hún telji betra að 
slík stjórn verði tveggja flokka. Sá möguleiki gæti hugsanlega 
opnast ef VG færir sig nær miðjunni. Þetta er hættan sem blasir 
við Framsóknarflokknum.

Þó að Frjálslynda flokknum hafi tekist að fá öflugan þingmann 
kjörinn í Reykjavík er hann eigi að síður í þeirri stöðu á þessu 
kjörtímabili að þurfa að berjast fyrir framhaldslífi sínu. Umræð-
an sýndi að flokkurinn hefur ekki enn fundið fjöl til að standa á 
í þeirri baráttu.

Heildarniðurstaðan er sú að tiltölulega fáliðuð stjórnarand-
staða sýndi í stefnuumræðunni að hún getur haldið uppi þrótt-
miklum málflutningi. Innan hennar er hins vegar enn margt á 
huldu um framtíðar pólitísk markmið einstakra flokka. Á hinn 
veginn er ekki rökrétt að kalla eftir samhljómi í málflutningi 
þeirra.

Markmiðin?

Ríkisstjórnir Norður-Kóreu og 
Kúbu eiga sitthvað sameigin-

legt, þar á meðal þetta: önnur hefur 
hangið við völd með ofbeldi um 
margra áratuga skeið og ríghaldið 
fólkinu í ólýsanlegri fátækt fyrir 
velvild Kínverja, hin fyrir óvild 
Bandaríkjastjórnar. 

Búrma er annað mál. Herfor-
ingjastjórnin þar situr að vísu í 
skjóli Kínverja og hefur gert það 
síðan 1962, en þeir halda henni 
samt ekki uppi, enda er ekki til að 
dreifa nánu sögulegu sambandi 
milli landanna líkt og milli Kína og 
Kóreu. Búrma stóð fyrir sínu fyrir 
miðbik síðustu aldar, landið var þá 
helzti hrísgrjónaútflytjandi 
heimsins í tonnum talið og þótti 
standa feti framar en Taíland á 
næsta bæ við. Búrma hafði háð 
þrjár styrjaldir við Breta á 
nítjándu öld og féll undir brezk 
yfirráð 1885. Bretar stjórnuðu 
Búrmu líkt og Indlandi, bæði vel og 
illa, svo að fólkið í Búrmu brauzt að 
endingu undan veldi þeirra 1948 
meðal annars fyrir tilstilli munka, 
sem hafa frá fornu fari notið 
mikillar virðingar meðal fólksins 
og haldið sig frá stjórnmálum. 
Lýðræðið stóð ekki lengi. 

Herinn rændi völdum í Búrmu 
1962 og hefur hangið á þeim æ 
síðan eins og hundur á roði. 
Herforingjastjórnin þjóðnýtti 
helminginn af hagkerfinu, þjarmaði 
að fólki og fyrirtækjum á alla lund 
og einangraði landið frá umheimin-
um. Herforingjarnir lýstu göngu 
sinni – og lýsa henni enn! – sem 
„sigurgöngu til sósíalisma“. 

Fram yfir 1970 héldu margir 
þeirra, sem fylgdust með Búrmu úr 
fjarlægð, að allt væri með felldu. 
Þá vissu menn minna um eyðilegg-
ingarmátt áætlunarbúskapar í 
andstöðumerkingu við blandaðan 
markaðsbúskap. Á þeim árum stóðu 
margir hagfræðingar í þeirri trú, 
að til langs tíma litið gæti miðstýr-

ing leitt til meiri hagvaxtar en 
markaðsbúskapur, ekki sízt í 
fátækum löndum, en flestir 
viðurkenndu þó, að mannréttindum 
væri áfátt í sósíalistaríkjum. 
Þjóðhagsreikningar virtust renna 
stoðum undir þessa skoðun: vöxtur 
Búrmu virtist viðunandi og 
sambærilegur við Taíland. Menn 
hefðu þó átt að heyra viðvörunar-
bjöllur hringja, þegar þess varð 
vart, að útflutningur frá Taílandi óx 
hröðum skrefum og utanríkisvið-
skipti Búrmu drógust saman ár frá 
ári. Smám saman byrjuðu vísbend-
ingarnar um hnignun Búrmu að 
hrannast upp. Munurinn á Búrmu 
og Taílandi varð sífellt áþekkari 
þeim mun, sem blasti við ferða-
mönnum á landamærum Sovétríkj-
anna og Finnlands: að snúa aftur til 
Bangkok frá Rangún var eins og að 
koma heim og fá ferskt loft í 
lungun. 

Þannig leið mér, þegar ég sneri 
aftur til Bangkok að lokinni tveggja 
vikna vist í Rangún í embættis-
erindum vorið 1978. Búrmversku 
embættismennirnir, sem ég vann 
með, voru fyrsta flokks, fágaðir, 
flinkir og vel menntaðir í brezkum 
háskólum, en herforingjarnir, 
yfirboðarar þeirra – ég hitti nokkra 
– virtust ekki hafa neitt til brunns 
að bera annað en óheflað yfirbragð 
(og vopn). Landið var í hraðvaxandi 
niðurníðslu. Á bezta hótelinu í 
borginni voru sporðdrekar í rúmun-
um og rottur í lyftunum. Mig 
dauðlangaði í mangó á morgnana, 
því að morgunverðurinn var óætur, 

en á matseðlinum voru engir 
ávextir, þótt greinar trjáanna fyrir 
utan gluggann á matsalnum 
svignuðu undan safaríkum þunga 
ávaxtanna. Ég benti þjónunum á 
trén, en þeir sáu ekki samhengið. 

Búrmu fór aftur, Taíland brunaði 
áfram, og bilið hélt áfram að 
breikka. Utanríkisviðskipti Búrmu 
héldu áfram að drabbast niður og 
einnig fjárfesting, þveröfugt við 
Taíland. Svipaða sögu er að segja af 
menntamálum. Tiltölulega fleiri 
sækja nú háskóla í Taílandi (43 
prósent af hverjum árgangi) en 
framhaldsskóla í Búrmu (40 
prósent). Háskólarnir í Búrmu hafa 
staðið lokaðir langtímum saman, 
þar eð stúdentarnir styðja andóf 
munkanna gegn herforingjastjórn-
inni. Aung San Suu Kyi, sem leiddi 
Lýðræðisbandalagið til yfirburða-
sigurs í almennum þingkosningum 
1990, hefur síðan þá setið í 
stofufangelsi í tólf ár með hléum. 
Spillingin æðir áfram, hún er miklu 
meiri en í Taílandi. 

Búrma er umsvifamikill 
útflytjandi eiturlyfja, líkast til fyrir 
milligöngu herforingjastjórnarinn-
ar, enda hefur hún alla þræði 
efnahagslífsins í hendi sér. Sama 
máli gegnir um ólöglegan útflutn-
ing þjóðminja frá Búrmu. Nú er svo 
komið, að mikill hluti fólksins í 
Búrmu myndi þakka fyrir að fá að 
draga fram lífið á einum dollara á 
dag, því að þjóðartekjur á mann í 
landinu eru nú ekki nema 175 
Bandaríkjadollarar, eftir því sem 
næst verður komizt, það gerir 
fimmtíu sent á dag, sem er sextándi 
partur af tekjum á mann í Taílandi. 

Herforingjarnir skiptu um nafn á 
landinu 1989 og skírðu það 
Mjanmar. Líklegt virðist, að eitt af 
fyrstu verkum nýrrar lýðræðis-
stjórnar verði að taka aftur upp 
enska nafnið Búrma til að afmá 
sem allra flest af fingraförum 
herforingjanna. 

Munkar og skunkar

Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar 
hafa nú verið kynntar. Það er ótrúlegt 

hvað einstaka ráðherrar eru ánægðir með 
þennan gjörning, telja þessar aðgerðir 
mestu og bestu verk allra tíma í Íslands-
sögunni, en fólkið sem þarf á aðstoð að 
halda má éta það sem úti frýs.

Viðhald á opinberum byggingum upp á 
einn milljarð, bætt fjarskipti, fjármagn í 
samgöngur,  svokölluð flýtimeðferð – þetta 
er allt einn brandari. 10,5 milljarðar eiga að koma á 
þremur árum. Auðlindagjald tekið af í að minnsta 
kosti tvö ár upp á 900 milljónir og á sama tíma geta 
sægreifar leigt þorskkíló  á 240 kr., en geta ekki 
borgað 90 aura af hverju kílói. Hafnir landsins eiga 
að fá 750 milljónir. Það hefðu verið alvöru mótvæg-
isaðgerðir að setja allan fisk inn á fiskmarkaði, sem 
hefði gefið hærri hafnargjöld til allra hafna 
landsins, hærri útsvör til sveitarfélaganna, hærri 
skatt til ríkisins,  laun sjómanna hefðu hækkað um 
30-40% og smærri fyrirtæki sem ekki eiga veiði-
heimildir eiga þá sömu möguleika og aðgang að 
auðlindinni,  það er að segja fiskinum í sjónum.

Það þarf að stunda meiri rannsóknir á hafinu og 

lífríki þess, það þarf að styrkja tilrauna-
veiðar á krabbategundum og ýmsum 
skeldýrum.

Niðurskurður á veiðiheimildum leiðir 
miklar hörmungar yfir sjávarbyggðir 
landsins. Sú staðreynd að það eru margir 
þorskstofnar við landið þýðir að það þarf að 
stokka upp stjórn fiskveiða alveg frá grunni 
og við verðum að nýta alla þorskstofna 
hringinn í kringum landið. Það er ekki hægt 
að flytja veiðiheimildir milli landshluta, þá 
er verið að ofveiða sums staðar jafnvel og 
vannýta aðra stofna. Það verður að breyta 
þessu brjálaða fiskveiðistjórnunarkerfi. 

Kvótakerfið hefur ekki byggt upp fiskistofnana  – 
skuldir sjávarútvegsins aldrei verið hærri, eða um 
300 milljarðar, og þess verður að geta að útflutnings-
tekjur af sjávarútvegi eru ekki nema 130 milljarðar.

Það er hægt að ná miklu meiru upp úr hafinu ef 
stjórnunin er í lagi og nýtingin rétt. Gengismál 
skipta miklu máli fyrir sjávarútveginn sem og önnur 
fyrirtæki í landinu. Atvinnulífið þarf stöðugleika í 
gengismálum og auðvitað þarf að ræða á opinskáan 
hátt peningamál þjóðarinnar og aðild að ESB. 
Ríkisstjórnarflokkarnir virðast ekki ganga í takt í 
þessum málum frekar en öðrum.

Höfundur er þingmaður Frjálslynda flokksins. 

Stokkum upp fiskveiðistjórnun



Hólmfríður Anna Baldursdóttir lét hanna 
Mischu Barton-kjól á sig í Víetnam.

Hólmfríður Anna Baldursdóttir, upplýsingafulltrúi 
Unicef á Íslandi, skellti sér í sumarfrí til Víetnams í 
fyrra. Þar kom hún meðal annars við í bænum Hoi 
An og gerði kostakaup þegar hún lét sauma á sig 
silkikjól í anda leikkonunnar Mischu Barton.

„Þessi bær er svolítið sérstakur þar sem maður 
getur ekki keypt neitt nema sérsniðin föt, skó eða 
skartgripi,“ útskýrir Hólmfríður, eða Anna eins og 
hún er kölluð. „Þú getur til dæmis ekki bent á eitt-
hvað í búðarglugga og fengið það, heldur verður 
maður fyrst að láta taka málin af sér og láta svo sér-
gera hlutinn.“ 

Anna var síðan einhverju sinni stödd í verslun 
einni þar sem hún blaðaði í tískutímaritum á meðan 

hún beið eftir fatnaði, þegar hún rak augun í silkikjól 
sem hún bara varð að eignast. „Mischa Barton var í 
kjólnum á einni forsíðunni og hann var í einu orði 
sagt fullkominn, hvort sem það var litasamsetningin 
á silkinu, dúkkulegt sniðið, mittisborðinn eða v-laga 
hálsmálið. Þetta var ást við fyrstu sýn. Ég spurði 
klæðskerann í hvelli hvort hægt væri að gera svona 
kjól og það reyndist ekkert mál. Svo var allt til í 
hann, meira að segja silki í sama lit. Hann varð alveg 
eins og fyrirmyndin og smellpassaði á mig.“ 

Anna hafði kjólinn með sér heim til Íslands og 
hefur klæðst honum við fjölmörg tækifæri og vekur 
hann jafnan athygli þótt hingað til hafi enginn ruglað 
henni saman við Mischu Barton. Enda vill Anna fyrir 
enga muni líkjast leikkonunni og segir aðdáun sína á 
henni ekki ná lengra en til fatasmekksins, þótt vissu-
lega sé hún snoppufríð snót. 

Ást við fyrstu sýn

Kynnig í dag í Outlett Faxafeni 10

Auglýsingasími

– Mest lesið



Fæst í heilsubúðum,
apótekum,

og heilsuhornum
verslana

Einnig sjampó, hárnæring o.fl.

DREIFING: BLÓM Í EGGI: SÍMI: 552 6500

• 100% náttúrulegir jurtalitir
• Engin skaðleg aukaefni
• Ekkert ammóníak
• Laust við festiefni (Resorcinol)
• Þægilegt og fljótlegt í notkun
• 30 litir (Hægt að blanda fleiri)

Flottir
leðurjakkar

á góðu verði

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

Margar gerðir af búningasilfri.

Þetta er ódýrasta mynstrið. Allt sem þarf á upphlutinn,
settið frá 90.530, kr.

Allar upplýsingar um hefð og
gerðir búninga eru veittar á staðnum.

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Sérverslun með
kvensilfur

Auglýsingasími

– Mest lesið

Tískukeppnin í Hanoi í Víetnam er 
árlegur viðburður.

Hver furðuflíkin á fætur annarri var 
til sýnis á árlegri tískukeppni í 
Hanoí í Víetnam sem kallast 
„Vietnam Grand Selection 2007“. 

Blöðrufylltir kjólar, fljúgandi 
diskar neðan úr móðurskipi og 
aðrir kjólar sem minna á fiðrildi 
voru meðal þess sem líta mátti á 
sýningunni.

Líklega myndu fæstir vilja eiga 
slíkar flíkur en áhorfendur fengu 
eitthvað fyrir sinn snúð enda oftar 
en ekki um mikil sköpunarverk að 
ræða.

Furðuveröld 
í Hanoí



Kynning á nýju línunni
í okkar Showroom

Kynning á nýju línunni
í okkar Showroom

Fyrir nokkrum árum þótti ekki fínt að ganga í fötum frá ódýrum 
búðum eins og Zöru, Gap og fleirum í svipuðum dúr. Á einu augna-
bliki breyttist þessi hugsun og aðalmálið varð að blanda saman 
merkjavörum og öðrum. „Lúkkið“ gjarnan bætt með fínu Gucci-
belti, skóm frá YSL eða Prada-tösku. Nú er svo komið að fylgihlut-
irnir hjá ódýrari búðunum eru svo vel gerðir að varla sést hvaðan 
þeir koma. Tvílitu herraskórnir frá Zöru í „tie-dye“ stíl Prada eru 
gott dæmi um þetta, varla hægt að sjá mun á frummyndinni og eftir-
líkingunum. Auðvitað er meira gaman að eiga J-12 úr frá Chanel 
sem kostar frá 3.000 upp í 150.000 evrur, frekar en gervilegar eftir-
líkingar af keramíkarmbandinu vinsæla en buddan leyfir það 
kannski ekki hjá öllum, að minnsta kosti ef rétt er að íslensk heimili 
skulda 108 milljarða erlendis samkvæmt nýlegum tölum.
Fyrir sumarið 2006 voru ballerínuskórnir góðu fréttirnar í tískunni, 
svo einstaklega þægilegir fyrir allar konur. En það er ekki alltaf 
hægt að segja góðar fréttir og fyrir þennan vetur eru vondu frétt-
irnar þær að nú eru það hælarnir sem gilda, því hærri, því betri. 
Jafnvel upp í 10-12 cm fyrir þær sem vilja vera vissar um að vera í 
tísku. Hælarnir eru þó enn nokkuð þykkir og því stöðugir. Skór eru 
sömuleiðis oft háir að framan sem gerir hæðina þægilegri og fylltir 
hælar sem hafa sömu kosti eru enn í tísku. Richelieux er önnur skó-
tegund ómissandi í vetur (Minelli, Morgan, Repetto) uppreimaðir 
að framan, með háum hæl og mynstri í leðrinu. 
Stundum skýtur upp kollinum nýjung í tískunni eins og til að krydda 
hana en verður svo margfalt meira áberandi árið á eftir. Kannski 
vegna þess að þeir sem að taka upp eftir stóru hönnuðunum eru allt-
af dáltítið á eftir eða þá að almenningur er lengi að taka við sér. 
Þetta á við um lakkskóna (annað hvort úr vínyl eða lökkuðu leðri) 
bæði í dömu- og herratísku sem sáust í fyrravetur. Þeir eru nú alls-
ráðandi nánast hjá öllum hönnuðum, stórum sem smáum. Til dæmis 

eru hinir frægu íþróttaskór Prada í lökkuðu leðri 
þennan veturinn. Lakkað leður er einnig mikið 

notað í beltum og nú jafnt í herra- sem dömu-
tísku. Ekki má heldur gleyma töskunum. Marg-

ir ætla sér að „surfa“ á velgengi „Coco´s-
cabas“, stóru svörtu vínyl-töskunni frá 

Chanel. Hún gerði konur frávita síðast-
liðinn vetur því allar vildu eiga eina 

slíka en lítið var til. Sama má segja 
um slönguskinn sem er áberandi í 

skóm og töskum í vetur, hvort 
sem er ekta slönguskinn eða 

slönguskinnsáferð. 
Krókódíls-

skinn er 
enn betra 
en hleyp-
ir auðvit-

að verð-
inu upp.

Breytingar hafa verið gerðar á verslunum Blend 
og vöruúrval aukið.

Unnið hefur verið að því að stækka verslanir Blend 
í Kringlunni og Smáralind ásamt því að auka vöru-
úrval með tilkomu nýrra vöurmerkja, þar á meðal 
Psycho Cowboy og 4YOU.

Breytingarnar eru tilkomnar vegna kaupa Blend-
samsteypunnar í Danmörku á 4YOU, en í kjölfar 
þeirra verður opnuð sérdeild með 4YOU herrafatn-
að í búðum Blend.

Psycho Cowboy-fatnaður verður að auki áberandi 
í búðunum. Hann naut óhemju vinsælda um miðjan 
síðasta tíunda áratug, áður en hann hvarf úr búðar-
hillum og hefur ekki sést um langt skeið.

Auk Psycho Cowboy og 4YOU mun Blend bjóða 
upp á vörumerkin Blend og BlendShe en tilgangur-
inn með þessari aukningu er að bjóða upp á fjöl-

breyttari fatnað, fínni fatnað jafnt sem hversdags-
klæðnað.

Ýmis tilboð munu gilda fyrstu dagana eftir opnun.

Klikkaði kúrekinn aftur á stjá

COMB &CARE

Fæst í apótekum um land allt.

Sjampó og næring til varnar flóka
• Mild formúla sem svíður ekki undan.
• Sterkt flókavarnarefni fyrir sítt hár.
• Hárið verður hreint, mjúkt
    og viðráðanlegt.
• Endingargóður ilmur.

Flókasprey
og flókahárkrem
• Verndar raka hársins 
    með B5 vítamíni. 
• Fjarlægir flóka, auðveldar greiðslu
    og verndar hreinlæti hársins.
• Endingargóður ilmur.

Auðvelt í notkun – frábær árangur
(Lúsaforvörn) Lúsin helst síður í vel hirtu hári. Inniheldur rósmarín sem fælir lúsina frá.



Lykill að lífi er kjörorð lands-
söfnunar Kiwanis til stuðnings 
geðsjúkum og aðstandendum 
þeirra. Það á líka vel við starf-
semi meðferðarheimilis Land-
spítalans við Laugarásveg. 
Ungir menn með geðraskanir 
öðlast þar trú á sjálfa sig og 
framtíðina.

Það er kaffitími á Laugarásvegi 71 
þegar blaðamann ber að garði og 
flest heimilisfólk að gæða sér á 
kaffi og vöfflum. Fáeinir ungir 
menn eru þó enn í ræktinni en 
koma fljótlega endurnærðir. 
Magnús Ólafsson deildarstjóri 
lýsir samningi sem gerður var í 
vor við Björn Leifsson í World 
Class um að heimilismenn fengju 
fría líkamsrækt þar. „Menn fara 
þrisvar til fjórum sinnum í viku í 
Laugar. Það skilar ótvíræðum 
árangri,“ segir hann.

Um leið og við göngum um vist-
leg húsakynnin lýsir Magnús 
starfseminni í stórum dráttum. 
„Við tökum við ungum mönnum 
með geðraskanir sem ekki eru í 
neyslu og hér er markviss endur-
hæfing fyrir hvern og einn. 
Áhersla er lögð á að gera einstakl-
ingana meðvitaða um eigin styrk-
leika og að rækta hann. Tíminn 
vinnur með okkur. Hér fer ekki 
fram lækning í líkingu við skurð-
aðgerð heldur má alveg gera ráð 
fyrir tveggja til þriggja ára dvöl. 
Allir eru í vinnu eða skóla utan 

hússins hluta úr degi og svo hafa 
menn skyldur á heimilinu. Taka 
þátt í eldamennsku, vali á upp-
skriftum, innkaupum og frágangi. 
Hér verða menn listakokkar.“ 

Sú sem einkum stjórnar matar-
menningu heimilisins heitir því 
sjaldgæfa nafni Stígrún og er 
Ásmundsdóttir. Hún segir alltaf 
helgarmat á miðvikudagskvöld-
um. Dúkað borð og sextán manns í 
mat því fólkið á endurhæfingar-
heimilinu á Reynimel 55 komi líka 
og leggi til eftirrétt. „Allt hefur 
sinn tilgang og svona veisluhald 
er gott fyrir sjálfsmynd fólks og 
samskipti enda myndast oft 

skemmtileg stemning,“ segir hún.
Hafþór Reynisson er nýútskrif-

aður eftir þriggja ára dvöl að 
Laugarásvegi 71. Hann kveðst 
byrjaður að vinna með föður 
sínum við dúka- og teppalagnir og 
vera í þann veginn að fá íbúð til að 
byggja upp eigið heimili. „Fyrst 
þegar ég kom hingað á meðferðar-
heimilið átti ég erfitt með að fara 
á fætur á morgnana og var þrek-
laus og þungur. Svo færðist í mig 
líf og nú líður mér vel,“ lýsir hann 
brosandi og bætir við: „Það er 
góður stuðningur hér og rosalega 
skilningsríkt fólk.“

Helgarmatur í miðri viku

Mikið spinning-æði ríkir í Keflavík 
og í líkamsræktarstöðinni Perlunni 
verður plötusnúður í spinning-tíma á 
laugardaginn.

„Við verðum með spinning-tíma á 
laugardaginn klukkan ellefu og hann 
Atli Rúnar Hermannsson ætlar að vera 
plötusnúður hjá okkur,“ segir Sigríður 
Kristjánsdóttir, eigandi Perlunnar.

„Hann ræður algjörlega tónlistinni og diskó-
stemningunni,“ bætir hún við en verið er að setja diskókúlu og ljós 
í spinning-salinn. „Það verður diskóþema í tímanum og starfsfólkið 
á stöðinni hefur verið hvatt til að vera í einhverju frá diskótímabil-
inu. Það verður gaman að sjá hvað fólk grefur upp til að mæta í.“

Sigríður segir svakalegan spinning-áhuga ríkja í Keflavík. 
„Meðan allt gengur út á dans á höfuðborgarsvæðinu er algjört 
spinning-æði í Keflavík. Ég er til dæmis búin að bæta við hjólum í 
salinn, úr 20 upp í 45,“ segir Sigríður og bætir við: „Við fengum Atla 
hingað í spinning-tíma í vor til að prófa þetta og það var alveg frá-
bært. Við stefnum því á að fá hann til að koma og sjá um tónlist í 
tíma að minnsta kosti tvisvar á ári og við hlökkum öll alveg rosalega 
til laugardagsins.“ 

Allir í diskófötin

Lækjartorgi.

NÝTT
Fáðu fæturna mjúka og fína 

á 2 vikum með Flextiolá

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum, 
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

Auglýsingasími

– Mest lesið



Kísilvandamál er víða þekkt á Íslandi og vefst það oft fyrir fólki hvernig 
skuli losna við þetta vandamál. Allt í drasli mælir með efni sem heitir 
Sparcreme, ræstikremi með plastkornum sem fæst í Besta, Ármúla 23. 

Hristið brúsann vel sprautið litlu magni af kreminu í einu á þurran flöt-
inn og nuddið vel með Vileda-teflonsvampi þar til efnið verður að dufti. 
Strjúkið síðan yfir með þurrum klút til að fá gljáann.

Hristið brúsann vel, sprautið litlu magni í einu á þurran flötinn og nudd-
ið með þurrum bleiuklút þar til kremið verður að dufti. Þá hverfa öll 
dropaför af krómi og gleri.

Hristið brúsann vel, sprautið litlu magni í einu á þurran flötinn og nudd-
ið með Vileda-baðsvampi.

Uppsöfnuð fita, sót og önnur erfið óhreinindi geta verið til vandræða. 
Allt í drasli hefur lausn á því. Speedball-krafthreinsir ræður vel við fitu, 
sót, túss, skósvertu og mörg önnur erfið óhreinindi. 

Úðið efninu á innréttinguna og strjúkið yfir með þurrum klút. Ef fastir 
blettir eru til staðar er gott að láta efnið liggja á í um 2 mínútur. Varist 
að nota efnið á vatnsmálningu þar sem efnið getur deyft litinn í málning-
unni. Speedball-krafthreinsirinn fæst í Besta í Ármúla

F U L L M Ó T A Ð U
     P E R S Ó N U L E I K A
          H E I M I L I S I N S

H Ö N N U N  -  R Á Ð G J Ö F  -  Þ J Ó N U S T A

Mímisvegur 2006

Síðumúla 35 108 Reykjavík Sími 517 0200 heild@heild.is www.heild.is



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT
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HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

50MB frítt
myndasvæði!

Búðu til myndaalbúm
á síðunni þinni!

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg





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

Vel innréttaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir í nýju glæsilegu 5 hæða lyftuhúsi í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í tvö glæsileg stigahús með lyftu. Húsið er hannað af Sigurði Þorvarðarsyni
byggingarfræðing og er marmarasallað að utan með ál/tré gluggum. Frágangur allur er mjög
vandaður.  

• Sérinngangur af svölum
• Skilast fullbúnar með vönduðu Kahrs parketi
• Vandaðar innréttingar og innihurðir frá Fagus Þorlákshöfn
• Gert er ráð fyrir að loka flestum svölum
• Útgangur á hellulagða verönd með skjólveggum íbúða á jarðhæð
• Mynddyrasími
• Uppþvottavél og ísskápur fylgja í eldhúsi 
• Sér stæði með flestum íbúðum í lokaðri bílageymslu
• Hellulagðar gangstéttir með snjóbræðslukerfi við húsið.
• Íbúðirnar eru til afhendingar strax.
• Byggingaraðili: Kristjánssynir Byggingarfélag ehf.

Fullbúin sýningaríbúð ÍBÚÐ MERKT 303 Í HÚSI 52B 
Innréttuð frá versluninni EGG 

Lýsing íbúðar hönnuð af LÚMEX
Sölumenn verða á staðunum

Nánari upplýsingar ásamt myndum á www. fastmark.is

Fr
u

m

Reykjavíkurvegur 52A og 52B - Hf.
Fullbúnar íbúðir fyrir 50 ára og eldri

Sölusýning
í dag 

frá kl.17-19

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. f.sali.

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. f.sali.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u
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Mjög falleg 115 fm neðri sérhæð með útsýni á þessum góða
stað.  Sér suður verönd og sér bílastæði. Íbúðin skiptist í 3 góð
herbergi, stofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og geymslu.
Áhvílandi mjög hagstæð lán 11,2 millj. LAUS VIÐ KAUP-
SAMNING. ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG FIMMTUDAG
FRÁ KL. 18.00-18.30. SÖLUMAÐUR VERÐUR Á STAÐNUM.
Verð 27,9 millj. (6886)

FANNAFOLD 55 - NEÐRI SÉRHÆÐ - LAUS

Opið hús – opið hús

Sérlega sjarmerandi og vel staðsett 121 fm einbýlishús
á tveimur hæðum, hæð og ris á þessum eftirsótta stað,
Bráðræðisholtinu í vesturbænum. Húsið er að mestu end-
urbyggt árið 1982. Falleg gróin lóð og suðursólpallur. Í hús-
inu eru 3 svefnherbergi, stofa, borðstofa og sjónvarpshol í
risi ásamt tveimur baðherbergjum sem voru endurnýjuð
árið 2003. Fallegar furufjalir á gólfum og málaður panell á
veggjum. Húsið er töluvert stærra en uppgefnir fermetrar
vegna súðar í risi. Í heild, mikið endurnýjað hús á einum
eftirsóttasta stað Reykjavíkur. Verð 49,5 millj.

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u
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Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

FRAMNESVEGUR 66 - EINBÝLISANDGERÐISBÆR
Auglýsing á tillögu að deiliskipulagi

Bæjarstjórn Sandgerðisbæjar auglýsir hér með tillögu 
að  deiliskipulagi Sjávarheima  skv. 25. gr. laga nr. 
73/1997 m.s.br.

Skipulagssvæðið afmarkast af núverandi íbúðarsvæði
við Miðtún og Norðurtún til austurs,  friðlýstu svæði
Ósa  við Stóra Búðarsker til vesturs og suðurs og 
Eyrargötu  til norðurs.    Deiliskipulagstillagan felur
m.a. í sér skilgreiningu nýrra lóða fyrir atvinnuhúsnæði,
verslun,  þjónustu  og  hafnsækna starfsemi ásamt
svæðisins.  Einnig er útfært kerfi gönguleiða meðfram 
fjörugarði (hafnarstígur)  og um opin græn svæði milli 
núverandi byggðar og fyrirhugaðs uppbyggingarsvæðis 
ásamt útsýnis og upplýsingabásum við fjörugarð.

Tillögurnar verða til sýnis á bæjarskrifstofum í Vörðunni
á Miðnestorgi 3, frá 4. október til 2. nóvember.  Þeim 
sem eiga hagsmuna  að gæta er gefinn kostur  á að 
gera athugasemdir við tillöguna til og með 15. nóvember. 
Skila skal skriflegum athugasemdum á bæjarskrifstofur
Sandgerðisbæjar.  Þeir sem ekki gera athugasemdir 
við tillöguna teljast henni samþykkir.

Skipulagsfulltrúi

Nýtt! Gras.is beint á skjáborðið þitt!
Gras.is hefur  sett upp vefþjónustu (Gagdet) sem tengir þig beint 

við fréttirnar, án þess að þurfa opna vafrann þinn!



Við leitum að fólki á öllum aldri, 
af báðum kynjum, með margs 
konar menntun og reynslu.

Leikskólinn Rofaborg, Skólabæ 6, 
óskar eftir að ráða leikskólakennara 

og starfsfólk með aðra menntun eða reynslu. 

Ævintýri alla daga

UMHVERFISÞING

Auglýsingasími

– Mest lesið



Bróðursonur minn, séra Gunnar 
Jóhannesson, sóknarprestur í 

Hofsós- og Hólaprestakalli, birti 
vonda grein í Fréttablaðinu, föstu-
daginn 28. september sl. Efni henn-
ar er að fordæma Siðmennt, félag 
siðrænna húmanista, fyrir verald-
lega athöfn í Fríkirkjunni nýlega.

Erfitt er að deila við náinn ætt-
ingja sem er 39 árum yngri en ég. 
En ég tel að í grein þessari hafi 
fræðimaðurinn Gunnar vikið fyrir 
presti sem vill styðja kirkjuvald. 
Ég tel að grein Gunnars sé óvirðing 
við þekkingu hans.

Meginmálið í grein Gunnars er að 

veraldleg athöfn megi ekki 
fara fram í kirkju. Þetta er 
undarleg guðfræði hjá 
presti í mótmælendasið. 
Séra Toshiki Toma, prestur 
innflytjenda í Þjóðkirkj-
unni, hefur þegar svarað 
þessu fyrir sitt leyti; kirkj-
an er aðeins umbúnaður um 
heilaga athöfn og er ekki 
heilög af sjálfu sér fremur 
en aðrir veraldlegir hlutir. 
Þetta var og skilningur Lúters og 
helstu lærisveina hans á 16. öld í 
uppgjöri þeirra við kaþólskan sið. 

Nýjar kirkjur í lúterskum sið 
voru því ekki vígðar. Þær voru hins 
vegar blessaðar. Gunnar veit vel 
muninn á þessu tvennu. Það var 
fyrst á seinni hluta 20. aldar sem 

farið var að vígja kirkjur 
hér á landi. Samkvæmt lút-
erskri hefð er kirkja ver-
aldlegur staður og dug-
mesti biskup Íslands við 
innleiðingu lúterstrúar, 
Guðbrandur Þorláksson 
(1541–1627), lét afnema 
kirkjugrið og veitti verald-
legum yfirvöldum rétt til 
að nota kirkjur með sam-
þykki prests og prófasts. 

Hér á landi voru kirkjur ávallt 
margar en hér voru engar aðrar 
opinberar byggingar. Kirkjur voru 
því nýttar löngum á margvíslegan 
hátt, m.a. til veisluhalds, sbr. sjálfs-
ævisögu séra Jóns Steingrímsson-
ar (1728–1791). 

Um athöfnina í Fríkirkjunni: Sið-

mennt á ekkert húsnæði og því var 
leitað til prests Fríkirkjunnar í 
Reykjavík, sem er þekktur fyrir að 
meta kærleika meira en form-
hyggju. Athöfnin fólst í því að brúð-
hjónin endurtóku heit sín um ást og 
traust í viðurvist fjölda manns. Er 
slíkt athæfi ókristilegt?

E.t.v. þyrfti Siðmennt ekki að 
vera í húsnæðishraki fengi félagið 
sóknargjöld meðlima sinna en svo 
er ekki raunin. Opinberir aðilar 
veita félaginu enga styrki. Almenn 
árleg velta þess nemur ríkisgreidd-
um launum eins prests Þjóðkirkj-
unnar í tvo mánuði. Nær öll vinna á 
vegum þess er sjálfboðastarf. 

Gunnari finnst þverstæða felast í 
því að borgaraleg athöfn fari fram í 
vígðu húsi eins og hann lýsir Frí-

kirkjunni í Reykjavík. Vera má að 
hér hafi hann nokkuð til síns máls. 
En lífið einkennist af þverstæðum 
og andstæðum sem geta sameinast 
í eina heild. Þannig byggir kristin 
trú á þverstæðunum syndinni og 
náðinni: maðurinn syndgar og fær 
fyrirgefningu, náð, fyrir trú á 
Krist.

Að fordæma þverstæður getur 
aukið skynsemi en einnig skapað 
umburðarleysi og kreddufestu. Hér 
ræður samhengi hlutanna hverju 
sinni. En sanntrúaður prestur sem 
fordæmir þverstæður ætti að stíga 
hér varlega til jarðar ef hann vill 
vera sjálfum sér samkvæmur í trú 
sinni.

Höfundur er sagnfræðingur. 

Kirkjur og þverstæður mannlegs lífs

Jóhanna Sigurðardóttir, félags-
málaráðherra, hefur viðrað 

hugmynd í byggða- og atvinnu-
málum sem á sér ekki fordæmi 
hér á landi. Í kjölfar aflasam-
dráttar og erfiðleika víða á lands-
byggðinni hjá sveitarfélögum, 
fyrirtækjum og 
einstaklingum
stingur ráðherr-
ann upp á því að 
ríkið greiði fólki 
sérstaklega
fyrir að flytja í 
burtu frá heim-
ilum sínu þang-
að sem það 
kynni hugsan-
lega að fá ein-
hverja vinnu. 
Með þessu er 
ráðherrann
beinlínis að hvetja til nauðungar-
flutninga fjölskyldna frá þeim 
svæðum þar sem erfiðleikar eru í 
atvinnulífinu.

Tillaga Jóhönnu Sigurðardóttur 
er yfirlýsing af hennar hálfu um 
algjört ráðaleysi Samfylkingar-
innar í byggða- og atvinnumálum. 
Ráðherrann er í raun að leggja til 
að fólk yfirgefi sína heimabyggð 
en ekki er erfitt að ímynda sér 
alfeiðingar þessa fyrir viðkom-
andi byggðir. Ljóst er að eignir 
yrðu gerðar verðlausar, að 
atvinnulíf myndi leggjast af, skól-
ar yfirgefnir og menning og saga 
byggða einskis metin og að engu 
gerð. Í stað þess að reyna að auka 
tiltrú fólks á framtíð byggðar í 
landinu öllu er alið á vonleysi. 
Slík framtíðarsýn er niðurlægj-
andi fyrir landsbyggðarfólk og 
ber vott um alvarlegt skilnings-
leysi á stöðu hinna dreifðu 
byggða.

Í stað stóru orðanna frá því 
fyrir kosningar um eflingu 
atvinnu og byggðar í landinu öllu 
er komið tómahljóð í Samfylking-
una. Þrátt fyrir þann fyrirvara 
sem margir höfðu á getu Sam-
fylkingarinnar til góðra verka 
hljóta þetta að vera stuðnings-
mönnum flokksins á landsbyggð-
inni mikil vonbrigði. En var við 
öðru að búast?

Höfundur er sjómaður í Ólafsfirði 
og varaþingmaður Vinstri grænna 

í NA-kjördæmi.

Uppgjöf 
Samfylk-
ingarinnar



Klukkan 13.15 í dag hefst hátíðarsam-
koma verkfræðideildar Háskóla Ís-
lands í tilefni af 70 ára afmæli Júlíusar 
Sólnes prófessors fyrr á árinu. 

Veislan er haldin í hátíðarsal háskól-
ans og allir eru velkomnir á meðan hús-
rúm leyfir. Þrír erlendir prófessorar 
og fyrrverandi samstarfsmenn Júlíus-
ar heiðra samkomuna og flytja erindi 
um jarðskjálftaverkfræði og önnur við-
fangsefni. Einnig verða íslenskir sér-
fræðingar með áhugaverð erindi um 
verkfræðitengd efni. Kristín Ingólfs-
dóttir rektor ávarpar afmælisbarn-
ið auk Ebbu Þóru Hvannberg, forseta 
verkfræðideildar. 

Júlíus var beðinn að rifja upp nokk-
ur atriði úr sínum starfsferli í tilefni af 
þessum tímamótum. 

Hann er í byrjun spurður hvort hann 
hafi haldið upp á afmælið í mars. „Já, 
ég hélt upp á afmælið á Kanaríeyjum 
með stórfjölskyldunni. Við fórum tólf á 
aldrinum eins árs upp í sjötugt,“ svar-
ar hann glaðlega og bætir við: „Fyrst 
var haldinn fundur um hvort halda 
ætti stóra veislu í bænum en meiri-
hlutinn greiddi atkvæði með hugmynd-
inni um að fara til Kanarí. Það var mjög 
ánægjulegt og einstakt tækifæri til að 
fara öll saman því nú eru allir komnir 
út um hvippinn og hvappinn.“ 

Júlíus á í raun fleiri stórafmæli því nú 
eru 35 ár síðan hann tók við stöðu próf-
essors í verkfræðideild HÍ. Hann byrj-
aði með látum eins og hann lýsir. „Ég 
var starfandi í Danmörku en kom heim 
um jólin 1972 til að taka við embætt-
inu hér, fór svo út aftur en kom þegar 
misserið í deildinni byrjaði, um 20. jan-
úar. Mitt fyrsta verkefni var að fara út 
í Vestmannaeyjar og reyna að koma í 
veg fyrir að þök hryndu undan ösku í 
Heimaeyjargosinu sem þá var nýhafið. 
Það var eiginlega ótrúlegt að lenda í því 
í fyrstu vikunni og mjög lærdómsríkt.“ 

Þegar haft er orð á því að hann hafi 
komið víða við á ferlinum, meðal annars 

sem sveitarstjórnarmaður á Seltjarn-
arnesi, einn af stofnendum Borgara-
flokksins og fyrsti umhverfisráðherra 
Íslands, segir hann: „Þetta hefur verið 
skemmtilegur og litríkur tími. Maður 
asnaðist inn í stjórnmál og það var 
skemmtileg lífsreynsla. Þegar ég lít til 
baka var gaman að kynnast þeim þætti 
þjóðlífsins en ég er samt óskaplega feg-

inn að hafa ekki eytt allri ævinni í að 
vera stjórnmálamaður. Mér hefur líka 
þótt alveg óskaplega gaman að setja 
mig inn í umhverfismál. Ég varð mik-
ill náttúruverndarsinni af því að vera í 
umhverfisráðuneytinu og er lítt hrifinn 
af álverum. Ég tel að Íslendingar eigi 
marga aðra kosti og betri en að hrúga 
þeim hér upp.“ 

AFMÆLI

„Áður en börnin okkar koma 
heim í líkkistum frá Írak 

og konur og börn láta lífið í 
Bagdad, verð ég að vita hvað 

Írak hefur gert okkur?“

Rafrænt skráningarkerfi 
fyrir Læknavaktina á höf-
uðborgarsvæðinu var 
tekið í notkun fyrir helg-
ina. Markmiðið er þátt-
taka í rafrænni framþróun 
heilbrigðiskerfisins. Með 
nýja kerfinu verður hægt 
að setja margar greining-
ar á sama samskiptaseð-
il, læknabréf kemur sjálf-
krafa með upplýsingar um 
lyfjagjöf ásamt öðrum upp-
lýsingum. 

Á móttökuna koma ár-
lega um 60 þúsund manns 

eða um 170 manns á dag. 
 Það var Guðlaugur Þór 
Þórðarson heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðherra 
sem  vígði nýja kerfið.

Nýtt tölvukerfi á 
læknavaktina

Elskuleg eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

Rósa Björg Sveinsdóttir  
Sæból 16, Grundarfirði,

lést á St. Franciskuspítalanum í Stykkishólmi,
fimmtudaginn 27. sept sl. Jarðarförin fer fram í
Grundarfjarðarkirkju laugardaginn 6. okt. kl. 13.30.

Ragnar Ingi Haraldsson
Jóna Björk Ragnarsdóttir        Guðmundur Smári Guðmundsson
Auður Hanna Ragnarsdóttir  Reynir Ragnarsson
Ásgeir Ragnarsson                    Þórey Jónsdóttir
Sveinn Ingi Ragnarsson           Hjördís Pálsdóttir
barnabörn.

MOSAIK

Þökkum af alhug öllum þeim sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför

Þórunnar Andrésdóttur
Stóra-Ási, Hálsasveit.

Andrés Magnússon Martha Eiríksdóttir
Kolbeinn Magnússon Lára Kristín Gísladóttir
Jón Magnússon
Halla Magnúsdóttir         Hreiðar Gunnarsson

Okkar ástkæra eiginkona, móðir, tengda-
móðir, dóttir, amma og systir,

Hreindís Guðmundsdóttir
hjúkrunarfræðingur,

andaðist á Landspítalanum hinn 1. október. Útförin
fer fram frá Bústaðarkirkju mánudaginn 8. október kl.
13.00.
Einar Sigurgeirsson
Sigríður Einarsdóttir        Sindri Sveinsson
Geirmundur Einarsson        Arna Jóhannsdóttir
Elísabet H. Einarsdóttir            Ólafur Á. Haraldsson
Ragna Kemp
barnabörn og systkini hinnar látnu.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Friðrikka Bjarnadóttir
Hjúkrunarheimilinu Sóltúni, áður til
heimilis að Hæðargarði 35,

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 4.
október kl. 13.00.  Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á minningarsjóð Sóltúns, Hjúkrunarheimilinu
Sóltúni.

Bjarni Ólafsson Rannveig Guðmundsdóttir
Bjarney Ólafsdóttir Richard A. Hansen
Ólafur E. Ólafsson Guðrún Gunnarsdóttir
Jón S. Ólafsson Caroline Nicholson
Dómhildur I. Ólafsdóttir Jón Hilmar Friðriksson
Þóra S. Ólafsdóttir Páll M. Pálsson
barnabörn og langömmubörn.

BSRB-verkfallið hefst





Það er ótrúlegt að heyra 
um ósvífnina sem við 
Íslendingar sýnum inn-
flytjendum í afgreiðslu-
störfum bara af því að 
þeir tala litla íslensku.

Ég er hjartanlega sam-
mála því að það er bæði pirrandi og 
fáranlegt að eiga samskipti við þjón-
ustuaðila sem ekki tala móðurmál 
landsmanna. Staðreyndin er hins 
vegar að sú ákvörðun liggur hjá eig-
endum fyrirtækjanna og því varla 
við afgreiðslufólkið að sakast.

Eigendurnir sverja af sér allar 
sakir og segjast ekki hafa um annað 
að velja en að ráða illskiljanlega 
útlendinga, þar sem velmegunin og 
atvinnuframboðið sé slíkt að inn-
fæddir fúlsi við störfunum.

En er ekki verið að gleyma ein-
hverju? Til dæmis lélegu þjónust-
unni sem hefur viðgengist á Íslandi 
um árabil, löngu áður en einhverj-
ir sænskir eða rússneskir 
afgreiðslumenn ypptu öxlum skil-
ingsvana úti í búð. Þá heyrðist 
hvorki talað um lélega þjónustu né 
velmegun, enda síðara orðið nán-
ast óþekkt í íslensku máli. 

Í þá daga létu innfæddir sér 
lynda að vinna á lúsarlaunum enda 
atvinnuframboð minna en nú. Eig-
endur þjónustufyrirtækja lifðu í 
þeirri blekkingu að svo yrði um 
ókomna tíð, meira að segja löngu 
eftir að framboðið jókst og 
fullorðið fólk hvarf til annarra og 
betur launaðra starfa.

Afleiðingarnar urðu þær að við 

sátum uppi með unglinga og stund-
um óaldarlýð sem hefur í verstu 
tilfellum engan áhuga á starfinu 
sem inna á af hendi. Það vill nefni-
lega svo til að ekkert jöfnumerki 
er á milli íslenskugetu og þjónustu-
lundar.

Nei, er þá ekki betra að eiga 
samskipti við einhvern sem vill 
fyrir alla muni aðstoða mann, þótt 
íslenskukunnátta viðkomandi sé 
kannski ekki með besta móti?

Það er mikið rætt um að senda 
blessaða innflytjendurna á 
íslenskunámskeið til að bæta 
ástandið. Ég ætla rétt að vona að 
við reynum að læra eitthvað af 
þeim í leiðinni. Til dæmis eins og í 
hverju þjónusta er raunverulega 
fólgin.

– ódýrari valkostur

Okkur
vantar
hlaupara!

Pósthúsið leitar að kraftmiklu fólki 
til starfa sem hlauparar. Í boði eru 
góð laun fyrir duglegt fólk, 
hressandi útivera og sveigjanlegur 
vinnutími.

Hlauparar eru þeir aðilar sem taka 
að sér íhlaupavinnu hjá Pósthúsinu 
og vinna við dreifingu Fréttablaðsins 
ásamt fylgiritum. Vinnan fer fram í 
breytilegum hverfum á 
höfuðborgasvæðinu milli kl. 2 og 9. 

Hlauparar þurfa að vera orðnir 18 
ára og hafa bíl til umráða. 

Allar nánari upplýsingar veitir 
dreifingardeild Pósthússins í síma 
585 8330. Einnig er hægt að sækja 
um á www.posthusid.is.
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Pósthúsið er ungt og öflugt 
dreifingarfyrirtæki á sviði 
blaða- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um 
sjöhundruð manns að 
uppbyggingu á fjölbreyttum
og skemmtilegum vettvangi.
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Tilboðsdagar

25%
afsláttur af völdum vörum

Mora Cera blöndunartæki 
Ifö baðinnréttingar
Kaldewei baðker

Ifö Cornette sturtuklefar
Mora Izzy blöndunartæki 

Ifö sturtuhurðar
Ifö salerni
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Íslenska óperan frumsýnir 
í kvöld Ariadne auf Naxos 
eftir Richard Strauss. Verk-
ið, sem fyrst var frumsýnt 
árið 1912, er nú sýnt í fyrsta 
skipti hérlendis.

Alls koma sextán íslenskir ein-
söngvarar fram í sýningunni, auk 
þess sem Ingvar E. Sigurðsson fer 
með talhlutverk. 

Leikstjóri er Þjóðverjinn 
Andreas Franz, en þetta er í fyrsta 
sinn sem hann starfar við Íslensku 
óperuna.

Hann segir áhersluna í þessari 
uppfærslu vera á söguna sem á 
sér stað í verkinu. „Það skiptir 
mig miklu máli að miðla sögunni á 
sem skýrastan hátt. Sagan segir 
frá samskiptum tónlistarmanna 
og hvað þeir læra af því að þurfa 
að vinna saman.“ 

Sem dæmi nefnir leikstjórinn 
samskipti tveggja persóna í verk-
inu. „Aðalkvenpersónurnar tvær, 
Ariadne og Zerbinetta, eru nánast 
eins og dagur og nótt að flestu 
leyti. Til að mynda eru viðhorf 
þeirra til ástarinnar ólík; Ariadne 
vill bara elska þann eina rétta en 
Zerbinetta vill elska alla karl-
menn. Þær eru báðar öfgakenndar 
í viðhorfum sínum og komast að 
því að þær eru betur settar ef þær 
nálgast hvor aðra eilítið.“

Andreas hefur ekki áður unnið að 
uppsetningu þessa verks. „Ég hef 
aldrei komið að þessari óperu áður, 
en ég hef séð uppsetningar á henni 
og mér þykir hún búa yfir áþreifan-
legri spennu. Verkið er samið og 
sett á svið skömmu fyrir heims-
styrjöldina fyrri og það svífur ein-
hver ógn yfir vötnum. Persónur 
verksins eru afar uppteknar af að 
skemmta sér og lifa hátt; það er 
eins og þær viti að bráðlega verði 
bundinn endi á gleðskapinn.“

Æfingar á verkinu hafa staðið 
yfir síðan í lok sumars og segir 
Andreas æfingaferlið hafa verið 
ánægjulega reynslu. „Þetta hefur 
verið frábær tími. Íslenska óper-
an er lítið óperuhús, en þetta verk 
hentar henni afar vel. Það hefur 
einnig verið gaman að vinna með 
íslensku söngvurunum vegna 
þess að þeir eru mjög góðir. Það 
kom mér þægilega á óvart hvað 
þetta er framúrskarandi teymi 
sem vinnur að þessari sýningu; 
það er leitun að öðru eins við 
stærri óperuhús erlendis.“

Enn fremur lætur leikstjórinn 
vel af dvöl sinni hérlendis. „Þetta 
hefur verið yndislegur tími. Fólk-
ið er afar vinalegt og náttúran 
falleg. Það eina sem ég get sett út 
á er veðráttan; ég er frá Ham-
borg þar sem veðrið er eilítið frá-
brugðið því sem gerist hér. Aftur 
á móti er líka skemmtilegt að 
kynnast svona framandi veður-
fari,“ segir Andreas Franz að 
lokum.

Leg fer aftur á svið nú um helg-
ina, en þessi nýi íslenski söngleik-
ur vakti mikla lukku á fjölum 
Þjóðleikhussins á liðnum vetri. 
Sýningin sópaði að sér áhorfend-
um og hlaut á endanum tólf til-
nefningar til Grímu-verðlauna og 
vann verðlaun fyrir tónlist sem 
hljómsveitin Flís tók heim með 
sér. Nú hafa níu þúsund áhorfend-
ur séð sýninguna og  miðað við 
athygli ætti sá fjöldi að þrefaldast 
á næstu mánuðum. 

Verkið sækir sitthvað í örmynda-
sögur höfundarins Hugleiks Dags-
sonar sem vakið hafa athygli. Við-
fangsefni verksins eru ýmsar 
meinsemdir íslensks samfélags 
sem höfundurinn tekst á við með 
sínum einstaka helsvarta húmor. Í 
Legi leggja Hugleikur og félagar 
til atlögu við söngleikjaformið en 
aðalpersónan Kata er óléttur og 
ólukkulegur Garðbæingur sem 
þarf ekki aðeins að eiga við mögu-
legan skilnað foreldra sinna, 
fuglaflensu bróður síns og ístöðu-
lausan kærasta heldur er félags-
ráðgjafinn í skólanum ekki allur 
þar sem hann er séður. Hnattvæð-
ing, virkjanaframkvæmdir og 
Jesús Kristur koma við sögu. 

Leikstjóri sýningarinnar er 
Stefán Jónsson, Flís sér um tónlist 
og hljóðmynd. Ljósa- og mynd-

bandshönnun annast Freyr 
Vilhjálmsson og Gideon Kiers. 
Ilmur Stefánsdóttir sér um leik-
mynd, búninga hannar Þórunn 
Elísabet Sveinsdóttir en leikgervi 
Árdís Bjarnþórsdóttir. 

Í leikhópnum eru Atli Rafn Sig-
urðarsson (kvensjúkdómalæknir-
inn Hjörtur), Dóra Jóhannsdóttir 
(unglingsstúlkan Kata), Edda 
Björg Eyjólfsdóttir (Ingunn vin-
kona), Elma Lísa Gunnarsdóttir 
(Gitte hin danska), Friðrik Frið-
riksson (Kalli bróðir með fugla-
flensuna),  Halldóra Geirharðs-
dóttir (móðirin Vala), Jóhannes 
Haukur Jóhannesson (Sigmar 
Snær og fleiri), Katla Margrét 
Þorgeirsdóttir (amman og fleiri), 
Kjartan Guðjónsson (Ari hinn 
söngelski) Stefán Hallur Stefáns-
son (Andri/Andrew) og Valur 
Freyr Einarsson (dr. Smith, Þossi 
og fleiri).

Tóndæmi úr sýningunni  og 
myndband má finna á bloggsíðu 
Þjóðleikhússins, www.leikhusid.
blog.is

Hugleikur Dagsson er með nýtt 
verk í smíðum en verk hans Bað-
stofan verður frumsýnt í vetur í 
Kassanum. Sami hópur stendur að 
þeirri sýningu og mun Stefán 
Jónsson leikstýra henni einnig. 

Leg aftur í gang

Hádegistónleikaröðin Von103 fer 
af stað á morgun. Tónleikarnir, 
sem verða haldnir fyrsta föstudag 
hvers mánaðar, fara fram í sam-
nefndum sal SÁÁ í Efstaleiti 7 í 
Reykjavík.

Listrænn stjórnandi tónleik-
anna er Nína Margrét Grímsdóttir 
píanóleikari og fær hún til liðs við 
sig góða gesti úr röðum íslenskra 
tónlistarmanna hverju sinni. 

Nína kemur fram á morgun 
ásamt Guðnýju Guðmundsdóttur, 
konsertmeistara Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands. Verkin sem verða 
á dagskrá eru Sónata óp. 100 og 
Scherzo eftir Brahms.

Nína segir verkin vera skemmti-
lega ólík þótt bæði séu eftir sama 
höfund. „Fyrra verkið sem við 
leikum á tónleikunum kallast 
Scherzo og er sónötukafli. Brahms 
og nokkrir vinir hans sameinuðust 
um að semja sónötu handa sam-
eiginlegum vini sínum í afmælis-
gjöf, og samdi hver þeirra sónötu-
kafla. Í dag er kafli Brahms vel 
þekktur, en sónatan sjálf er minna 
leikin, enda verkið í heild sinni 

frekar sundurleitt. Kaflinn er 
áleitinn og spennandi og ber þess 
merki að það er ungur Brahms 
sem samdi hann. Síðan flytjum við 
ópus eftir sama höfund sem er 
yfirvegað og þroskað stykki og er 
það ljóst að höfundurinn hefur elst 
og þroskast.“

Tónleikarnir eru haldnir í sam-
starfi við SÁÁ, Ríkisútvarpið og 
Te og kaffi. „Tónleikaröðin er liður 
í forvarnastarfi ungmennadeildar 
SÁÁ í formi tónlistarfræðslu og 
því leggja samtökin til þennan 
fína kammertónlistarsal fyrir tón-
leikana. Ríkisútvarpið sér um að 
hljóðrita alla tónleikana í röðinni 
og verða þeir sendir út einhvern 
tíma síðar. Svo stendur fyrirtækið 
Te og kaffi fyrir veitingasölu á 
tónleikunum svo að fólk getur 
notið hressingar á meðan það hlýð-
ir á klassíska tóna í hádeginu,“ 
segir Nína.

Tónleikarnir verða um fjörtíu 
mínútna langir án hlés og hefjast 
þeir klukkan 12.15. Miðaverð er 
2.000 krónur. 

Tvær hliðar Brahms

Hundrað og eitt tækifæri er yfir-
skrift þings sem Torfusamtökin 
efna til á laugardag í gamla Iðnó. 
Samtökin hafa starfað af nokkrum 
krafti undir nýrri forystu eftir að 
hafa legið í dvala um árabil. Enda 
er nú tekist á um framtíð byggðar 
með ströndinni við Reykjavík og 
margt til umræðu í þeim áætlun-
um.

Á fundinum í Iðnó á laugardag 
verður rætt um Laugaveginn sér-
staklega en eins og lesendur 
Fréttablaðsins hafa tekið eftir eru 
miklar áætlanir í uppsiglingu um 
breytingar á þessari fornu versl-
unargötu borgarinnar, leiðinni inn 
að laugunum í Laugardal þar sem 
formæður borgarinnar gengu með 
þvott sinn á fyrri tíð. 

Hvert ætti gildi og hlutverk 
byggingararfsins að vera í upp-
byggingu Laugavegar og Kvosar-
innar, spyrja menn og svörin koma 

úr ýmsum áttum: Meðal frummæl-
anda eru Eva María Jónsdóttir 
dagskrárgerðarkona sem hefur 
látið til sín taka í opinberri umræðu 
um framtíð Þingholta og Skugga-
hverfis, Guja Dögg Hauksdóttir, 
forstöðumaður Byggingarlistar-
deildar Kjarvalstaða, Margrét 
Harðardóttir og Steve  Christer, 
arkitektar Studio Granda, en þau 
áttu sigurtillögu um breytingar á 
Lækjartorgi nýlega,  og Sigmund-
ur Davíð Gunnlaugsson, hagfræð-
ingur og fréttamaður, sem hefur 
unnið rannsókn á möguleikum í 
endurbyggingu á svæðinu. 

Að loknum ræðum frummæl-
enda verður efnt til opinna 
umræðna og eru allir velkomnir. 
Er við hæfi að hafa fundinn í hinu 
forna félagsheimili iðnaðarmanna 
sem fyrir mörgum árum var end-
urbyggt og er nú sönn borgar-
prýði. -

Torfusamtökin þinga

Sinfóníuhljómsveitin í heimsókn til Keflavíkur kl. 22.15
Í kvöld verður fyrsti hluti af þremur í 
leikþáttaröð eftir Kristínu Ómarsdóttur 
fluttur á Rás 1. 

Leikstjóri er Guðmundur Ingi Þor-
valdsson en í helstu hlutverkum eru 
Sóley Elíasdóttir, Þórdís Elva Þorvalds-
dóttir Bachmann, Sveinn Þórir Geirsson 
og  Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir. 
Hljóðvinnslu annast Hjörtur Svavars-
son.

Í leikverki sínu, Smá sögum, skoðar 
Kristín Ómarsdóttir tengslin innan 
fjölskyldunnar á sinn ísmeygilega hátt. 
Verkið samanstendur af tíu sjálfstæðum 
leikþáttum sem saman mynda eina 
heild.





Skáldið yrkir í fyrstu persónu ein-
tölu, ég er rödd skáldsins og aðal-
persónan í öllum ljóðunum. Auka-
persónurnar eru tvær; þú og 
náttúran. Þessir þrír meginstreng-
ir mynda fléttu bókarinnar og þótt 
persónurnar séu þar vissulega 
veraldlegar og tilfinningarnar 
persónulegar, og þótt ljóðin geri 
ekki strangt tilkall til frekari túlk-
unar, er fólgið í þeim annað merk-
ingarsvið þar sem ég er „utan 
vegar, innantómur“ maðurinn, þú 
ert almættið og birtingarmynd 
þess í náttúrunni „lind á heiði“, og 
náttúran (jörðin) er himinninn og 
hafið sem skolaði þeim saman og 
skildi þá að, skaparann og mann-
inn hans. Liðin tíð. 

„Sagan“ er einföld og falleg; þú 
er minning úr fortíð, líf og dauði í 
senn, horfin ást, veröld sem var; 
fegurð, kærleikur, hlýja, hug-
hreysting, uppspretta, óður, 
ástríða ... „síðan fórst þú“ (7) „þá 
hvarfst þú“ (25) „hafið skilur 
okkur að“ (9 - 43) og æ síðan „feta 
ég myrka mannheima“ (42) – til-
veran er „vægðarlaust myrkur“ 
(7), „nótt í hjarta“ (44), nýróman-
tísk angist, áþján í „sálarkima“; 
einsemd, sársauki, tár, söknuður 
og sorg. Varla von. Saga um 
aðskilnað, mjög sára burtför, djúp 
tilfinning og prýðilegur skáld-
skapur. Trúverðug tjáning á 
„hausti í hjarta“, „neyðarkalli“ 
einmana sálar – þar sem skáldið 
opnar líka strax í upphafi rifu til 
frekari vídda og gefur lesanda 
sínum færi á tvíræðri og/eða tvö-
faldri merkingu, t.d. með „sefi“ í 
upphafsbæninni (5) og gullfallegu 
ljóði (lykilljóði?) þar strax á eftir 
(6) með hringlaga heimstákni 
(jörðin er rétt) og stígum til 
stjarna (blóðugum bakvið orðin) – 
uppúr svartnættinu og sálarkvöl-
inni á yfirborðinu. 

Sýn skáldsins á náttúruna er 
næstum tegundarhrein hjarð-
rómantík, óendurskoðaður Rouss-
eau og siðavönd íslensk (norræn) 
sveitasæla; sköpunarverkið er 
grallaralaust, viðmiðun án hlið-
stæðu; fegurð, friður, samræmi, 
ilmur, næring, vöxtur – gagnvart 
náttúrunni stendur maðurinn 
„töfraður“ (18) en einnig „illur“ 
(17) og „tómur“ (35) og reynir í 
vanmætti að apa eftir með „ópum 
tómlætis og trega“ (30). En náttúr-
an er hreinn lífskraftur og nándin 
frjóvgar manninn; tómleikinn býr 
við „götunnar gný“ (28), „fíflskap-
ur torga fóstrar mig“ (29) and-
varpar skáldið og stynur á hörðu 
malbikinu. Enginn óskapnaður í 
sveitinni, Ó tempóra! í borginni. 

„Höfug sólin signir daginn“ (37), 
„hylurinn er tær“ (39), „blámyrk 

nóttin ber sinn galdur“ (34), „úðinn 
vekur líf“ (27); lindin streymir 
þolinmóð og brynnir hinu eilífa 
smáblómi allt til hafs – og skáldið 
þráir að fanga samræmið, þráir að 
gera söng hafsins að sínum, óskar 
sér afródízkrar endurfæðingar og 
samruna við femínískt flæði 
móður jarðar (12-13). Glittir jafn-
vel í gömul tákn um lóðrétta og 
lárétta kynorku, strauminn sem 
líður og breytist og ógnar (kvk) 
andspænis hörðu og óhagganlegu 
efni sem stendur vörð um stig-
veldið og vísdóm keðjunnar (kk). 
Eða bara ég og þú og blessað land-
ið baðað sólu og fossi í „heiðblá-
um“ mýrdal. 

Arfur liðinna alda eða eldi frá 
uppvexti skáldsins? Ugglaust 
hvort tveggja. Höfundur er orð-
var, myndmálið einkennist af 
sparsemi og hófi (til samræmis 
við aðsjálni móður jarðar) – ásamt 
heiðarleika gagnvart dauðadjúp-
um söknuði sem kallar á sterkari 
liti og djarfari líkingar en gáruð 
lindin ein getur látið í té. En þótt 
skáldamálið sé ekki frumlegt (til 
samræmis við forna mynd af 
móður jörð) og ímyndunaraflið 
jarðbundið (þótt bragurinn sé 
frjáls) er röddin trúverðug og 
bókin heilsteypt. Lotningin er 
ekta.

Vægðarlaust myrkur

Ákveðið hefur verið að auka enn 
hlut Klais-orgelsins stóra í 
helgihaldinu við Hallgrímskirkju 
með því að bjóða upp á orgel-
andakt í Hallgrímskirkju fyrsta 
laugardag hvers mánaðar. 

Klais-orgelið hefur skipað 
veigamikinn þátt í reglulegu 
helgihaldi við kirkjuna frá því 
það var vígt í desember 1992 og 
er óhætt að fullyrða að koma þess 
hafi verið vendipunktur í 
íslenskri kirkjutónlistarsögu. 

Orgelandaktin fer þannig fram 
að leikið er á Klais-orgelið auk 
þess sem lesið úr ritningunni og 
er efni tónleikanna tengt tímabili 
kirkjuársins hverju sinni. Umsjón 
með þessum stundum hefur 
Björn Steinar Sólbergsson, 
organisti við Hallgrímskirkju.

Björn Steinar segir formið á 
tónleikunum vera þekkt. „Svona 
tónleikastundir eru haldnar í 
kirkjum víða um heim og því 
þótti okkur upplagt að taka það 
upp hér í Hallgrímskirkju til þess 
að auka enn á aðgengi þeirra sem 
vilja hlýða á orgeltónlist.“

Fyrsta orgelandaktin verður 
næstkomandi laugardag kl. 12. 
Þar mun Björn Steinar leika verk 
eftir Johann Sebastian Bach og 
Sigfried Karg-Elert, sem er þýskt 
tónskáld frá rómantíska tímabil-
inu.

Ókeypis er á hverja orge-
landakt og eru allir velkomnir.

Orgelandakt

MIÐASALA Á WWW.OPERA.IS
MIÐASÖLUSÍMI 511 4200
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Kvikmyndin The Last 
Winter var frumsýnd í vik-
unni hér á landi en hún er 
einstök að því leyti að þetta 
er ein örfárra erlendra 
mynda sem tekin er upp hér 
á landi með íslensku töku-
liði eingöngu. 

Myndin gerist í óbyggðum Alaska 
þegar Bandaríkjamenn eru farnir 
að bora eftir olíu í auðninni. Eitt-
hvað fer úrskeiðis þegar kemur í 
ljós að það er meira en bara svarta 
gullið sem leynist undir íshellunni. 
Með aðalhlutverkin í myndinni 
fara hinn góðkunni og margverð-
launaði leikari Ron Perlman og 
James LeGros sem áhorfendur 
Skjás eins gætu kannast við úr 
sjónvarpsþáttununum Sleeper 
Cell.

Leikstjórinn Larry Fessenden seg-
ist aðallega gera hryllingsmyndir 
en hann hefur einnig verið töluvert 
fyrir framan myndavélarnar sem 
leikari. „Ég er yfirleitt ráðinn út á 
útlitið,“ segir Larry. „Oftast fæ ég 
hlutverk eiturlyfjasjúklinga, 
glæpamanna eða geðsjúklinga af 
því að það vantar í mig eina tönn,“ 
heldur Larry áfram en meðal 
mynda þar sem hann hefur sést í 
má nefna Bringing Out the Dead 
eftir Martin Scorsese þar sem 
hann lék kókaínsjúkling.

Larry og félagar ætl-
uðu í fyrstu ekkert  að 
koma til Íslands heldur 
fóru og skoðuðu aðstæð-
ur í Alaska en komust 
að því að þar var engin 
leið að gera kvikmynd 
í fullri lengd. Þaðan 
var haldið til Kanada 
en Larry leist ekkert á 
útlitið þar. „Framleið-
andinn minn þekkti til 
Sigurjóns Sighvats-
sonar og stakk upp 
á því að halda til 

Íslands og sjá hvað landið hefði 
upp á að bjóða,“ útskýrir Larry 
sem segist lítið hafa þekkt til 
Íslands, annað en það sem hann 
kallar klisjur, „að hér væru bara 
víkingar sem drykkju bjór“.

En leikstjórinn má vart vatni  
halda yfir dvöl sinni hér á landi. 
Segir það hafa verið stórkostlega 
upplifun og að starfsfólkið hafi 
verið ótrúlega samvinnuþýtt. 
„Myndin krafðist líkamlegs erfiðis 
við harðneskjulegar aðstæður en 
það heyrðist aldrei múkk frá 
Íslendingunum,“ segir Larry. „Í 
Bandaríkjunum hefði verið kvart-
að og kveinað en hér voru hlutirnir 
bara gerðir. Auk þess skildi ég 
aldrei hvað Íslendingarnir voru að 
segja. Mér skilst reyndar að allir 
Ameríkanarnir hafi verið upp-

nefndir en uppnefnin eru 
flest óprenthæf,“ bætir 

leikstjórinn við og skelli-
hlær.

Larry segist iðulega fá til-
boð frá Hollywood eftir 
hverja kvikmynd en áhug-

inn fjari fljótlega út, endist ekki 
nema í eina viku. En það virðist 
ekki koma að sök, hann hefur nóg 
fyrir stafni og stundum jafnvel 
meira en það. „Og þá getur það 
bitnað all svakalega á bankabók-
inni,“ segir Larry og hlær. 

Og eins og kvikmyndagerð sé 
ekki yfirdrifið nóg þá segist Larry 
hafa mikla þörf til að bjarga heim-
inum. Leikstjórinn hefur nefnilega 
haldið úti vefsíðu sem berst gegn 
hlýnun jarðar en þeirri baráttu 
hefur hann sinnt síðastliðin sextán 
ár. Aðspurður hvort hann væri 
ekki hræddur um að þetta væri 
allt saman bara plat, eins og marg-
ir vísindamenn vilja halda fram, 
sagði hann svo ekki vera. „En ef 
það væri svo yrði það mjög gott 
fyrir okkur öll og það yrði ekki 
erfitt að kyngja þeirri staðreynd,“ 
segir Larry og talið berst þaðan 
yfir í hið pólitíska hlutverk hryll-
ingsmyndanna sem leikstjórinn 
segir alls ekki vera nýtt af nálinni. 
„Hryllingsmyndir hafa alltaf end-
urspeglað mestu hræðslu áhorf-
enda. Invasion of the Body 
Snatchers fjallaði um hræðsluna 
við kommúnista og það er kannski 
kaldhæðni örlaganna að flestar 
bandarískar hryllingsmyndir 
fjalla um pyntingar í ljósi umræð-
unnar um pyntingar bandaríska 
hersins í Írak og Guantanamo.“  

Leikstjórinn Peter Morgan hefur 
mikinn hug á því að klára þríleik-
inn um fyrrverandi forsætisráð-
herra Bretlands, Tony Blair. 
Fyrsta myndin, The Deal, var 
sýnd á Channel 4 árið 2003 en 
önnur myndin, The Queen, sló 
eftirminnilega í gegn í fyrra og 
hlaut Helen Mirren meðal annars 
Óskarsverðlaunin sem besta leik-
konan í aðalhlutverki.

Samkvæmt Variety vill Morgan 
nú gera þriðju og síðustu myndina 
um valdatíð Blairs og á hún að 

fjalla um það hvernig samskipti 
Bandaríkjanna og Bretlands 
breyttust eftir að Bill Clinton lét 
af embætti og George W. Bush tók 
við. „Morgan sér þarna mjög 
mikilvægan þátt í breskri sögu og 
langar til að klára þennan þríleik 
sinn,“ sagði framleiðandinn Andy 
Harries en þeir unnu saman að 
gerð The Queen. Talið er líklegt 
að Martin Sheen endurtaki leikinn 
sem Blair en óvíst er hvort Helen 
Mirren birtist aftur í hlutverki 
Elísabetar.

Þríleikur um Blair

Vill leika á móti Vigdísi Finnbogadóttur
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Eitt af því skemmtilega við kvik-
myndahátíð er að ramba inn á eitt-
hvað fyrir forvitnissakir. Það er 
hins vegar minna gaman þegar 
myndin sem maður lendir á er 
„Andlit fíkjutrésins“.

Þetta er frumraun leikstjórans 
Kaori Momoi, og ber það mjög 
með sér. Litir eru bjartir og allt er 
frekar krúttkynslóðarlegt og 
meinlaust og manni liggur við að 
segja tilgangslaust. Hlutir eru 
látnir gerast „af því bara“, án þess 
að hægt sé að sjá hvers vegna eða 
hvað þeir eiga að tákna. Symból-
ismi er vandmeðfarið fyrirbæri, 
maður treystir því að Bergman sé 
að reyna að segja manni eitthvað, 
en oftar er hætta á að bak við tákn-
in leynist ekki neitt. Það sem er 
enn verra er að myndin bregst 
varðandi þá grundvallarkröfu sem 
maður hlýtur að gera til bíómynda, 
að þær séu skemmtilegar að horfa 
á. Í sýningarskrá er mikið gert úr 
hinum talandi maurum, sem 
bregður fyrir í örskamma stund 
og virðast ekkert hafa til málanna 
að leggja annað en að blóta. Rétt 
eins og mannfólkið. En jafnvel 
þetta er rúið merkingu.

Vilji fólk sjá mynd sem notar 
absúrdisma og tákn til að koma 
boðskap á framfæri og tekst að 
vera skemmtileg um leið mæli ég 
með hinni írönsku Eigið þér annað 
epli?, sem er mun betri frumraun 
og er sýnd á fimmtudaginn í Tjarn-
arbíói. Andlit fíkjutrésins gerir 
lítið annað en að ýta undir þá mýtu 
að „listrænar kvikmyndir“ hljóti 
að vera leiðinlegar. 

Japanskt 
krútt

Allan seinni helming 20. aldar 
voru Bandaríkin heimsveldi sem 
gnæfði yfir heimsbyggðina alla. 
Nú, þegar fjármagn flæðir frá 
New York til nýrra og gamalla 
fjármálamiðstöðva í Evrópu og 
Austur-Asíu meðan Bandaríkjaher 
blæðir út í Írak, er hægt að fara að 
skoða þetta tímabil í sögulegu 
samhengi. Og þó að það sé ekki 
endilega ætlun myndarinnar 
Shadow Company má þó ýmislegt 
úr henni lesa.

Fjallar hún um málaliða í Írak í 
dag, en um einn af hverjum tíu 
hermönnum þar ku vera í þjón-
ustu einkafyrirtækis. Tekin eru 
viðtöl við fjölmarga þeirra, og 
kemur þar meðal annars í ljós 
mikill menningarmunur á banda-
rískum hermönnum annars vegar 

og breskum og öðrum evrópskum 
hins vegar. Eru Bretarnir taldir 
aðlagast betur breyttum aðstæð-
um og eiga auðveldara með að 
vinna með íbúum og átta sig á 
aðstæðum, meðan Bandaríkja-
mennirnir flytja menningu sína 
með sér og eiga erfitt með að 
skilja hugarfar annarra þjóða. 
Líklega hafa Bandaríkin alltaf 
verið illa til þess fallin að gegna 
heimsveldishlutverkinu, enda 
ekki nema um 13% þjóðarinnar 
með vegabréf og þekking almenn-
ings þar á umheiminum almennt 
lítil. Og niðurstaðan er sú, hvort 
sem það er í Víetnam eða Sómalíu 
og nú í Írak, að sama hver ásetn-
ingurinn er tekst þeim yfirleitt að 
fá alla upp á móti sér. 

Eitt af því áhugaverðasta í mynd 

Michaels Moore, Fahrenheit 9/11, 
var að sýna hvernig fólk það væri 
sem gengi í bandaríska herinn, og 
er sama mynd dregin upp hér. Það 
er sagt hreint út að flestir málalið-
arnir myndu varla teljast hæfir til 
að afgreiða á McDonald’s í heima-
högunum. Flestir eru annaðhvort 
„snoðklipptir stormsveitarmenn“ 
eða Vítisenglar með skegg og tagl 
sem hafa gaman af að bera vopn 
og eru alltaf gráir fyrir járnum, 
jafnvel þó þeir séu aðeins að fara í 
hádegismat. Til samanburðar má 
benda á heimildarmynd Leni 
Riefenstahl, Olympiu, sem fjallar 
um Ólympíuleikana í Þýskalandi 
árið 1936. Þar eru skyttur Banda-
ríkjahers fríðar og hreint og beint 
hetjulegar að sjá, bornar saman 
við útsendara hinna gömlu heims-

velda Evrópu. Í dag minna þeir 
meira á barbaraheri Rómaveldis á 
síðustu áratugum þess. 

Myndin er samt á margan hátt 
merkilega hlutlaus. Ekki er geng-
ið út frá því að fordæma málaliða 
í sjálfu sér. Sumir segja jafnvel að 
þeir hafi verið til góðs frekar en 
ills í svæðum eins og Síerra Leóne, 
en til samanburðar má benda á 
myndina Blood Diamond þar sem 
Leonardo DiCaprio lék málaliða í 
því stríði. Helsta markmið mynd-
arinnar er að benda á þá merki-
legu þróun að rétturinn til að beita 
valdi, sem á síðustu öld var í hönd-
um þjóðríkja, er nú óðum að fær-
ast yfir á einkafyrirtæki. Og segir 
hún þannig líklega meira um þró-
unina í samtímanum en margar 
aðrar.   

Skuggalegir stormsveitarmenn
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Eva Einarsdóttir framreiðir 
hvern grænmetisréttinn 
öðrum girnilegri, og segir 
það mikinn misskilning að 
matreiðsla þeirra sé flókin.

„Það sem hræðir fólk kannski 
svolítið við grænmetisuppskriftir 
er að það virðist vera svo mikið í 
þeim. Mér fannst það líka sjálfri 
þegar ég byrjaði, en síðan er 
helmingurinn kannski laukur og 
krydd,“ sagði Eva, sem hefur 
verið grænmetisæta í fimm ár. 
„Maður kemur sér líka smám 
saman upp ákveðnum kryddum, 
eins og túrmeriki, kúmeni og 
kóríander, sem eru mikið notuð,“ 
bætti hún við. 

Eva er að ljúka fæðingarorlofi 
en vinnur við verkefnastjórnun. 
Hún hefur unnið fyrir Útón, 
útflutningsskrifstofu íslenskrar 
tónstofu, og er nú að skipuleggja 
alþjóðlega ráðstefnu á þeirra 
vegum. Hún hefur einnig unnið 
fyrir Iceland Airwaves-hátíðina, 
en maður Evu er framkvæmda-
stjóri hennar. „Hann er sem sagt 
ekki mikið heima þessa dagana,“ 
sagði Eva og hló við. 

Eva er ekki hrædd við að prófa 
sig áfram og segir lítið mál að 
leika sér með grænmetisupp-
skriftir. „Maður þarf ekkert endi-
lega að nota nákvæmlega allt sem 
uppskriftin gerir ráð fyrir. Á 
meðan maður er með lauk og hvít-
lauk er hægt að gera ansi margt, 
og svo er þetta bara spurning um 
að æfa sig,“ sagði Eva. Uppskrift-
in sem hún deilir með lesendum 
Fréttablaðsins hefur þó verið 
reynd í þaula og er orðin nokkuð 
vinsæl. „Það er beðið um þennan 
rétt, og ég veit um nokkrar mann-
eskjur sem hafa gert hann eftir 
að hafa séð uppskriftina á blogg-
inu mínu,“ sagði Eva, en hún 
heldur úti blogginu maturer-
mannsgaman.blogspot.com.

  

>
… eru meinholl og þar að auki 
afar bragðgóð. Keyptu þau 
fersk eða frosin og notaðu í 
heilsudrykki, bakstur, eða 
bara sem snakk á milli 
mála, beint úr lófan-
um.

Flatkökur með hangikjöti ómissandi

Spádómskökur eru afar vinsælar 
úti í hinum stóra heimi en minna 
hefur farið fyrir þeim hér á landi. 
Það er tiltölulega einfalt að baka 
kökurnar sjálfur heima í eldhúsi, 
þó eflaust þurfi nokkra þjálfun til 
að fullkomna handtökin. Með því 
að baka sjálfur getur gestgjafinn 
laumað eigin speki í kökurnar, 
málsháttum eða uppáhaldstilvitn-
unum sínum og glatt bæði hug og 
maga matargesta. 

Á netinu má finna margar upp-
skriftir að spádómskökum, meðal 
annars þessa, á Allrecipes.com. 

Hitið ofninn í 190 gráður. Þeytið 
eggjahvítur og sykur vel saman. 
Hrærið áfram og blandið í smjöri, 
vanillu- og möndludropum, vatni 
og hveiti, sitt í hverju lagi. Deigið 

á að líkjast pönnukökudeigi.
Hellið deigi á bökunarpappír, 

svo úr verði kökur með um 8 
sentímetra þvermál. Bakið í um 
5-7 mínútur, þar til brúnirnar 
verða gullinbrúnar. Fjarlægið 
eina í einu, setjið miða í miðjuna, 
brjótið í helminga, og dragið end-
ana saman svo úr verði skeifu-
laga kaka.

Varist að baka of margar kökur 
í einu. Þær þurfa að vera mjúkar, 
svo hægt sé að beygja þær og 
brjóta.

Speki með matnum

Te og kaffi stendur fyrir kaffivéla-
kynningu í verslun sinni á Lauga-
vegi á laugardaginn. Sérfræðing-
ur fyrirtækisins í kaffilögun og 
smökkun, sem er jafnframt skóla-
stjóri kaffiskóla Te og kaffi, Hall-
dór Guðmundsson, mun aðstoða 
viðskiptavini á staðnum. Við-
skiptavinir geta því fengið fag-
lega ráðgjöf um val á espressovél, 
bæði til heimilisnotkunar eða á 
vinnustaðinn, ásamt ráðgjöf um 
hentugasta kaffið fyrir vélarnar. 

Te og kaffi mælir með því að 
eigendur Ascaso Dream espresso-
véla, sem ásælast frekari upplýs-
ingar um vélarnar eða leiðbein-
ingar um notkun, komi við á 
kynningunni, en sérstök áhersla 

verður lögð á kaffivélar fyrir 
heimili og minni fyrirtæki. 

Kynningin stendur yfir frá 
klukkan 11 til 16. 

Kaffivélakynning

Margir þekkja grasker bara af 
fræjunum sem seld eru í verslun-
um og henta vel í salöt. Grasker 
eru þó notuð í margt fleira, og ekki 
bara hrekkjavökuluktir. Hilmar 
Þór Harðarson, matreiðslumaður 
hjá Á næstu grösum, gefur ábend-
ingar um notkun þeirra í matar-
gerð.

„Á Íslandi er algengasta gras-
kerið svokallað butternut-grasker. 
Það fæst allt árið um kring,“ 
útskýrir hann. Butternut-

graskerið er ekki stórt og 
appelsínugult eins og búast mætti 
við, heldur ílangt og ljósgrátt að 
utan en appelsínugult að innan. 

„Graskerum og sætum kartöfl-
um er oft líkt saman, enda er 
bragðið hreint ekki svo ólíkt og 
áferð og litur keimlík. Oft er líka 
hægt að skipta hvoru út fyrir hitt,“ 
útskýrði Hilmar. Grasker eru því 
bæði notuð með rótargrænmeti, 
sett í pottrétti og súpur, eða bökuð 
í ofni. 

Vestanhafs eru graskersbökur 
afar algengar, ásamt alls kyns 
graskersmauki, músum og búð-
ingum. „Auðveldasta leiðin er 
samt væntanlega að skræla það, 
skera í bita, setja á þá smá olíu, 
salt og pipar og baka svo þar til 
það er mjúkt í gegn. Þá er hægt að 
nota það í hvað sem er – köld salöt, 
sem verður yfirleitt fyrir valinu 
hjá mér, eða graskersmús með 
gráðaosti sem er algjört æði,“ 
sagði Hilmar. 

Grasker góð í matargerð



Núðluhúsið
flytur í Kjörgarð

Við bjóðum þér á nýtt Núðluhús í Kjörgarði við Laugaveg 59.
Við hlökkum til að taka á móti þér á stærri og betri stað.

Núðluhúsið - Thai Restaurant   /  Kjörgarði við Laugaveg 59  /  Sími 552 2400

fyrir tvo 1990 kr. 
fyrir þrjá 2990 kr.
fyrir fjóra 3990 kr.

3 RÉTTIR, GRJÓN OG GOS

Opnunartilboð!



Sögur um að aðþrengda eiginkonan Eva 
Longoria og eiginmaður hennar, Tony 
Parker, hefðu tekið upp kynlífsmyndband 
sem væri í þann veginn að leka á netið 
reyndust ekki á rökum reistar. Þó var 
sannleikskorn í sögunni enda lék Eva í 
nokkurs konar eftirlíkingu af kynlífs-
myndbandi Paris Hilton fyrir vefsíðuna 
Funny or Die sem var sett á vefinn í 
fyrradag.

Í myndbandinu sést hvar Eva situr á 
rúmi ásamt ljóshærðum manni og efast í 
fyrstu um að upptakan sé góð hugmynd. 
En eftir að meðleikarinn lofar að setja 
myndbandið á öruggan stað, það er í 
hanskahólfið í bílnum sínum, samþykkir 
hún að vera með. Í framhaldinu sjást þau 
fáklædd í koddaslag auk þess sem þau 
hnoðast um í rúminu og hringja í 

afgreiðslu hótelsins til þess að láta vita að 
öskrin úr herberginu séu „betri gerðin“. 
Svo tekur maðurinn Evu í „flugvél“ og 
gerir armbeygjur með hana sitjandi á 
bakinu. Ekki eru allir sammála um hversu 
fyndið myndbandið er, sérstaklega í ljósi 
þess að þrjú ár eru síðan myndbandið með 
Paris lak á netið og „brandarinn“ því 
orðinn heldur gamall. Hægt er að sjá 
myndbandið og mynda sér skoðun á því á 
slóðinni www.funnyordie.com.

Kynlífsmyndbandið var gabb

Pálmi Gestsson fagnaði 
fimmtugu ásamt vinum og 
velunnurum á Nasa á þriðju-
dagskvöldinu. Veislan var að 
sögn eiginkonunnar hugljúf og 
falleg.

„Ég gaf honum korselett, bleikt og 
appelsínugult. Ég hef aldrei verið 
með manni á sextugsaldri og vissi 
því ekkert hvað ég átti að gefa 
honum,“ segir Sigurlaug Halldórs-
dóttir, eiginkona Pálma, þegar hún er 
spurð hvað hún hafi gefið manninum 
sínum. „Ég lét það reyndar fylgja 
með að við yrðum bara að máta þetta 
bæði til að sjá hvort það passaði,“ 
heldur hún áfram.
Að sögn Sigurlaugar var veislan fyrst 
og fremst falleg og ekki var nokkur 
skortur á góðum ræðumönnum, eins 
og gefur að skilja í slíku samkvæmi. 
Meðal þeirra sem tóku til máls voru 
Stefán Baldursson, fyrrverandi þjóð-
leikhússtjóri og núverandi óperu-
stjóri, sem fór yfir feril leikarans og 
þá flutti sonur Pálma, Gestur, einnig 
ræðu. Veislustjóri var Hjálmar Jóns-
son dómkirkjuprestur og að sögn 
Sigurlaugar fór hann alveg á kostum. 
Núverandi Spaugstofumenn létu sitt 
ekki eftir liggja og sungu fyrir hann 
brag þar sem óspart grín var gert að 
nafninu Pálmi. „Pálmi var alveg 
alsæll með þetta og við erum eigin-
lega bara enn að jafna okkur og ná 
okkur niður á jörðina,“ segir Sigur-
laug.

„Loksins kemur framsýnn og gáfaður 
maður eins og Þórhallur Gunnarsson 
sem dagskrárstjóri. Maður sem tekur 
eitthvað stórkostlegt á borð við Tví-
höfða og kemur því í sjónvarp. Mér 
hefði aldrei dottið þetta í hug,“ segir 
Jón Gnarr en hann og Sigurjón Kjart-
ansson eru meðal þeirra sem koma fram 
í þættinum Laugardagslögin sem verð-
ur frumsýndur í Sjónvarpinu á laugar-
dag. Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir er 
kynnir í þættinum en fjölmargir aðrir 
koma að honum á einn eða annan hátt.

Jón segir að þeir Tvíhöfðamenn muni 
bæði koma fram í beinni útsendingu og 
í fyrirfram unnum innslögum. Hins 
vegar hefur mesta vinnan legið í því að 
útbúa gervi fyrir hvern og einn karakt-
er sem hefur unnið hug og hjörtu lands-
manna í útvarpsþáttum Tvíhöfða. „Það 
liggur gífurleg vinna að baki þessu enda 
þurftum við t.d. að ákveða hvernig 
Umferðar-Einar lítur út. Ég hafði aldrei 
pælt í því. En hann lítur stórkostlega út, 
ég get fullyrt það. Útlitið svíkur ekki.“ 
Jón segist þó ánægðastur með gervi 
yfirkennarans. „Við munum hitta yfir-

kennarann og kærustuna 
hans. Hann er 43 ára og býr 
með einum af nemendum 
sínum úr grunnskóla. Það 
er karakter sem er elskað-
ur og dáður af mörgum.“

Jón segir að í raun hafi 
Tvíhöfði upphaflega verið 
hugmynd fyrir sjónvarp. 
„TV-í-höfði, eitthvað sem 
hentar vel fyrir sjónvarp. 
Eiginlega sjónvarp í heila.“

- sók

Umferðar-Einar í sjónvarp

Hljómsveitirnar Motion Boys, 
Jan Mayen, Ultra Mega Techno-
bandið Stefán, Bloodgroup og 
Foreign Monkeys koma fram á 
upphitunartónleikum fyrir 
Airwaves-hátíðina á Nasa á 
föstudag.

Tilefnið er útkoma dagskrár-
bæklings um Airwaves og þá 
verða aðeins rétt rúmlega tíu 
dagar í að hátíðin hefjist. 
Dagskrá Airwaves hefur verið 
birt á heimasíðu hátíðarinnar, 
www.icelandairwaves.com. 
Miðaverð á upphitunartónleikana 
er 500 krónur. 

Airwaves 
upphitun
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NIKE 
ADIDAS ORIGINALS
AMERICAN APPAREL
DR. DENIM
KSUBI
ACNE JEANS
THOMAS BURBERRY
SURFACE 2 AIR
ANDERSEN & LAUTH

EINN ACNE LEÐURKJÓLL.
HANGIR Á 22 MILLIMETRA TOGVÍR.
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- 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 

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

12

16

16
14

12
16
12
14
14

SUPERBAD kl. 8 - 10.10
CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10.10
HAIRSPRAY kl. 6*

HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 6
*SÍÐASTA SÝNING

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

Leikstjórinn Benedikt 
Erlingsson leitar nú log-
andi ljósi að suðrænu 
sjarmatrölli til að taka þátt 
í uppsetningu hans á Sólar-
ferð eftir Guðmund Steins-
son. Ekki spillir fyrir ef 
sjarmatröllið líkist Baltasar 
Kormáki.

„Ég er að leita að leikara í hlutverk 
Manuelo, sem er mjög mikilvægt í 
Sólarferð. Verkið er íslenskt harð-
kjarnadrama sem gerist á spænskri 
sólarströnd, og Manuelo er stóra 
freistingin, snákurinn í Eden,“ 
útskýrði Benedikt, sem hefur 
ákveðnar hugmyndir um hvað leik-
arinn eigi að hafa til brunns að 
bera.
„Ég er að leita að nýjum Baltasar 
Kormáki,“ sagði Benedikt alvar-
legur. „Baltasar hefur reyndar 
boðið sig fram sjálfur. Við erum 
svona að hugleiða umsóknina, en 
hann á ágætis séns ef hann 
mætir í áheyrnarprufur,“ 
sagði Benedikt og hló við. 
„En svona að öllu gríni 
slepptu vil ég fá sem flesta í 
prufur. Þeir sem vilja gera 
eitthvað skemmtilegt og 
prófa að vinna í leikhúsi 
eru boðnir hjartan-
lega velkomnir, að 
því tilskildu að 
þeir séu af réttum 
kynþætti,“ árétt-
aði hann. „Við 
viljum nýbúa á 
stóra svið Þjóð-
leikhússins, tími 

þeirra er runninn upp,“ bætti hann 
við.
Sjarmatröllið þarf að heilla Ólafíu 

Hrönn Jónsdóttur upp úr 
skónum, en hún og Ingvar 

E. Sigurðsson fara með 
aðalhlutverkin í Sól-
arferð. Sigurður 
Pálsson skáld lék 
Manuelo í uppsetn-
ingu móður Bene-
dikts, Brynju Bene-
diktsdóttur, á verkinu 
árið 1975. Þá laðaði 
sýningin að sér þrjá-

tíu þúsund leikhúsgesti og Bene-
dikt vill gera jafn vel eða betur í 
þetta skiptið. 
„Móðir mín var leikstjóri hér í þrjá-
tíu ár. Það er undir hennar væng 
sem ég hætti mér inn í þetta hús og 
ætla að reyna að feta í fótspor henn-
ar,“ sagði Benedikt. „Kristján 
Jóhannsson hélt tónleika fyrir 
móður sína á Akureyri, og þetta eru 
mínir tónleikar fyrir mömmu,“ 
bætti hann við en ítrekaði að hann 
stæði þó alls ekki einn að sýning-
unni. „Við erum fleiri sem höldum 
hér tónleika,“ sagði hann. 
Áheyrnarprufur fyrir hlutverk 
Manuelo fara fram í æfingahús-
næði Þjóðleikhússins við Lindar-
götu 3 klukkan 17 í dag. Skráning 
fer fram hjá Dóru Hafsteinsdóttur 
í síma 585 1214, eða á dora@leik-
husid.is.

Fyrsta uppsveiflu-kvöld tímarits-
ins Monitor hefst á Organ í kvöld. 
Á þessum kvöldum, sem verða 
tvisvar í mánuði, koma fram ungar 
og efnilegar hljómsveitir. Vonast 
Monitor til að með kvöldunum geti 
fólk gengið að því vísu að sjá þar 
athyglisverðar og spennandi 
hljómsveitir í hvert einasta skipti.

Ultra Mega Technobandið Stefán 
ríður á vaðið í kvöld og mun <3 
Svanhvít sjá um upphitun. 
Tónleikarnir hefjast stundvíslega 
klukkan 22 og er aðgangseyrir 
enginn.

Uppsveifla 
Monitors

Platan Lifandi orð 2007 kemur út í 
dag. Á henni eru 29 lög með tut-
tugu mismunandi hiphop-tónlist-
armönnum. Að sögn Ómars Ómars, 
sem rekur síðuna hiphop.is verða 
eingöngu ný lög á plötunni. 

„Ég ætlaði að gefa plötuna út í 
tilefni af opnun síðunnar en ákvað 
síðan að gefa hana ekki út á sama 
tíma því það voru svo margir sem 
vildu taka þátt. Þetta er ágætis 
vítamínsprauta í hiphopið á 

Íslandi,“ segir Ómar Ómar. Á plöt-
unni verða meðal annars lög eftir 
Bent, Poetrix, Afkvæmi guðanna, 
Steve Sampling og 7berg. 

Í tilefni af útgáfunni verða 
haldnir tónleikar í Hinu húsinu 
fyrir sextán ára og eldri. Fram 
koma Poetrix, Dabbi T, Beatur og 
Sampling & Ragúel. Á tónleikun-
um, sem hefjast klukkan 20, verð-
ur platan seld á þúsund krónur. 
Aðgangseyrir er enginn.

Fagna hiphop-plötu



Ian Curtis er ein af rómantísku 
hetjum rokksins, þekktur fyrir að 
semja lög eins og Love Will Tear Us 
Apart, flogaveiki sína og að fremja 
sjálfsmorð aðeins 23 ára gamall. 
Hann hefur haft mikil áhrif á hljóm-
sveitir sem hafa komið síðan, svo 
sem U2 og ekki síður hina íslensku 
Þeysara. Því er í raun léttir að sjá 
hversu lítið rómantísk kvikmyndin 
er sem Anton Corbijn gerir um 
hann.

Fátt er hryllilegra en að ganga í 
breskan almenningsskóla, eins og 
gagnrýnandi getur vottað um og 
fyrsti hluti myndarinnar kemur til 
skila. Curtis týnir sér í drauma-
heimi með fyrirmyndir eins og 
David Bowie og William Words-
worth, og þegar pönkbylgjan ríður 
yfir stofnar hann hljómsveit sem 
slær fljótlega í gegn. Í millitíðinni 
hefur hann hins vegar gert þau 
reginmistök að kvænast og eignast 
barn. Þegar svo óhjákvæmilega 
kemur að því að aðrar konur fara 
að sýna honum áhuga getur hann 
hvorki hafnað þeim né sagt skilið 
við frúna, togstreita sem í bland við 
flogaveikina tærir hann upp. Það er 
því áhugavert að bera Control 
saman við ævisögu Johnny Cash í 
Walk the Line, þar sem Cash er orð-
inn margra barna faðir þegar 
frægðin bankar upp á, en yfirgefur 
loks eiginkonu sína fyrir hina meira 

spennandi June Carter. Cash virðist 
þrátt fyrir allt hafa tekið rétta 
ákvörðun, June hjálpaði honum að 
komast yfir eiturlyfjafíknina og 
hann hélt góðu sambandi við börn 
sín til æviloka. 

Óákveðni Curtis endar hins vegar 
á versta veg og að einhverju leyti 
er erfitt að hafa samúð með manni 
sem stendur á barmi þess að sigra 
Bandaríkin og þarf að velja á milli 
tveggja kvenna sem elska hann. 
Hvers vegna hann hengdi sig er 
enn umdeilt, en hér er áherslan 
lögð á ástarsamböndin. Og líklega 
er fallegasta atriði myndarinnar 
þegar hann segir konu sinni að hann 
elski hana ekki lengur og lagið Love 
Will Tear Us Apart byrjar að óma. 

Það er ef til vill lýsandi fyrir 
pönkárin hversu lítið er hér um 
glamúr, þrátt fyrir frægðina eru hér 
engar límúsínur eða kókaínpartí. 
Curtis vinnur lengi vel á atvinnu-
miðlun, er síblankur og í bakgrunn-
inum eru alltaf hin ömurlegu bresku 
múrsteinshús. Myndin er einnig 
tekin í svarthvítu til að leggja 
áherslu á hversdagsleikann og þung-
lyndið, og er það viðeigandi. 

Control tekst kannski ekki alveg 
að ráða í ráðgátuna um Ian Curtis, 
en hún skipar sér strax í flokk með 
bestu kvikmyndum sem gerðar 
hafa verið um tónlistarmenn.  

Sá á kvölina sem á völina

Tónlistarmaðurinn Prince hefur 
verið valinn vanmetnasti 
gítarleikari allra tíma af tímarit-
inu Rolling Stone. Í öðru sæti 
varð Kurt Cobain, fyrrum 
forsprakki Nirvana.

Lesendur voru beðnir um að 
kjósa gítarleikara sem komust 
ekki á lista tímaritsins yfir hundr-
að bestu gítarleikara allra tíma 
sem hafði verið birtur í tímarit-
inu. Í næstu sætum á eftir komu 
Neil Young, Bítillinn George 
Harrison og Ace Frehley úr Kiss.

Vanmetinn 
gítarleikari

Forget About Me, nýjasta 
smáskífulag Brynjars Más 
Valdimarssonar, eða BMV, er í 
nítjánda sæti á stærstu og 
vinsælustu útvarpsstöðinni í 
Makedóníu, 106,6 FM. 

Lagið fór í heimsdreifingu fyrir 
nokkrum vikum og er nú komið á 
topp tuttugu í Makedóníu. Þar er 
lagið einnig í A-spilun og því á 
meðal mest spiluðu laga stöðvar-
innar. Á meðal fleiri flytjenda 
sem fóru nýir inn á vinsældalist-
ann eru Madonna, Pharrel 
Williams, Babyshambles og 
Gabrielle. Síðasta smáskífulag 
Brynjars, In My Place, fór á 
toppinn í Grikklandi fyrir 
skömmu en situr nú í níunda sæti.

Nítjándi í 
Makedóníu

Trúbadorahátíð 
Íslands verður 
haldin á Austur-
landi sjötta árið í 
röð um helgina. Á 
meðal þeirra sem 
koma fram á 
þrennum tónleik-
um í Mjóafirði og í 
Neskaupstað eru 
Halli Reynis, 
Guðmundur 
Jónsson, Magnús 
Þór, Einar Ágúst og 
Guðmundur R. 
Gíslason, sem er 
einnig skipuleggj-
andi hátíðarinnar. 
„Þetta hefur gengið 
mjög vel. Það má segja að 
allflestir trúbadorar sem eru 
þekktir og hafa komið fram á 
Íslandi hafi stigið á svið þarna,“ 
segir Guðmundur. „Þessi hátíð er 
orðin fastur liður í skemmtanalífi 
Austfirðinga enda er hún sú eina 
sinnar tegundar á landinu. Síðan 
auglýsum við alltaf eftir ungum 
og efnilegum trúbadorum, þannig 
að það eru fleiri sem koma þarna 
fram en hafa verið auglýstir.“

Guðmundur, sem er forseti 

bæjarstjórnar í Fjarðabyggð og 
söngvari Súellen, kemur í fyrsta 
sinn fram á hátíðinni. Syngur 
hann lög af sinni fyrstu sólóplötu, 
Íslensk tónlist. „Maður er búinn 
að standa fyrir þessu öll þessi ár 
en aldrei komið fram þannig að ég 
hlakka rosalega til.“

Ungir og efnilegir trúbadorar 
sem vilja taka þátt þurfa að senda 
póst á bgbros@simnet.is til að 
skrá þátttöku eða hringja í síma 
899-2321.

Fastur liður í 
skemmtanalífinu



Spenna fram á lokamínútuna

 Bjarni Guðjónsson, fyrir-
liði Skagamanna, er besti leikmað-
ur 18. umferðar Landsbankadeild-
ar karla að mati Fréttablaðsins. 
Bjarni skoraði eitt mark og lagði 
upp annað í 3-3 jafntefli í Keflavík 
þar sem allra augu beindust að 
þessum 28 ára miðjumanni sem 
hafði skorað afar umdeilt mark í 
fyrri leik liðanna. 

Bjarni lét atvikið í fyrri leikn-
um ekki hafa áhrif á sig.

„Ég hafði engar áhyggjur af 
þessu máli fyrir leikinn. Maður 
leitar ekki eftir leiðindum og ef 
maður getur sleppt þeim þá er það 
mjög þægilegt. Það var engin 
hugsun hjá okkur nema sú að ef 
það yrðu læti gagnvart einum leik-
manni, sérstaklega þá mér, þá yrði 
litið á það sem leiðindi við allt 
liðið,“ segir Bjarni. Dómarinn 
Kristinn Jakobsson átti sinn þátt í 
að stoppa leiðindin í fæðingu. 

„Þeir ætluðu greinilega ekki að 
heilsa mér og við vorum búnir að 
frétta af því. Það var ákveðið 
innan liðsins að ef þeir ætluðu 
ekki að taka í höndina á mér, þar 
sem ég var fyrstur í röðinni, þá 
myndum við allir snúa við. Ég sá 
að þeir ætluðu ekki að heilsa mér 
þannig að ég sneri bara við en þá 
skipaði Kristinn Jakobsson dóm-
ari þeim að heilsa mér,“ lýsir 
Bjarni.

Skagamenn skoruðu 34 mörk í 
sumar og sendu gagnrýni á sig til 
föðurhúsanna. „Það er alveg sama 
við hvern þú talar í Skagaliðinu 
eða þá stuðningsmennina hjá ÍA ef 
þú berð saman tímabilið í ár og í 
fyrra. Í fyrra vorum við að spila 
mjög skemmtilegan sóknarfót-
bolta en alveg arfaslakan varnar-
fótbolta enda vorum við í ströggli. 

Það myndu allir taka tímabilið í ár 
fram yfir það í fyrra,“ segir Bjarni 
sem er ánægður með uppskeru 
sumarsins.

„Þetta er framar öllum vonum 
hjá okkur. Þetta var eins og í Skot-
landi þar sem liðin keppa um 3. 
sætið þar sem Celtic og Rangers 
taka alltaf fyrsta og annað sætið. 
Okkur leið hálfpartinn eins og við 
hefðum orðið meistarar,“ segir 
Bjarni en Skagamenn tóku meðal 
annars fjögur stig af Íslandsmeist-
urum Vals, unnu þá 2-1 uppi á 
Skaga og gerðu 2-2 jafntefli í Laug-
ardalnum.

„Við erum eina liðið sem Valur 
nær ekki að vinna í sumar og þá 
var hörkuleikur hjá okkur við FH 
upp á Skaga,“ segir Bjarni sem vill 
ekki gefa út neinar yfirlýsingar 
um næsta sumar. 

„Nú erum við komnir með mjög 
góðan grunn og það fer alveg eftir 
því hvernig verður byggt ofan á 
hann hvernig árangurinn í fram-
tíðinni verður. Ég trúi ekki öðru en 
að það komi vonandi nýir leikmenn 
og ef þeir leikmenn eru góðir, þá 
getum við metið stöðuna og von-
andi farið að blanda okkur meira í 
toppbaráttuna.“

Bjarni Guðjónsson lék vel með ÍA í Keflavík og var valinn besti leikmaður loka-
umferðar Landsbankadeildar karla þrátt fyrir að spila við erfiðar og einstakar 
aðstæður þökk sé atburðunum í fyrri leik liðanna uppi á Skaga.

Framarinn Jónas Grani 
Garðarsson tryggði sér ekki bara 
gullskóinn um helgina heldur einn-
ig metið yfir að vera elsti marka-
kóngurinn í sögu liða tíu liða efstu 
deildar. 

Jónas Grani, sem er 34 ára gam-
all síðan í mars, bætti met Matt-
híasar Hallgrímssonar frá árinu 
1980. Matthías sem spilaði mestan 
hluta ferils síns með ÍA, skoraði 1 
mark í 11 leikjum með Skagamönn-
um sumarið 1979 og flestir voru 
búnir að afskrifa hann. Hann 
breytti til, fór í Val og varð bæði 
Íslandsmeistari og markakóngur 
sumarið 1980. 

Matthías var 33 ára, 9 mánaða og 
1 dags gamall í lokaleik mótsins en 
Jónas Grani bætti það met um 
rúma níu mánuði. Alls hafa aðeins 
sex af 37 markakóngum í sögu tíu 
liða efstu deildar verið komnir á 

fertugsaldurinn en 70 prósent af 
markakóngum deildarinnar 1977-
2007 hafa verið á bilinu 20 til 26 ára 
gamlir.

Aðalkeppinautur Jónasar Grana 
um markakóngstitilinn, Helgi Sig-
urðsson, er einu ári yngri en Jónas 
Grani og hefði orðið þriðji elsti 
markakóngurinn í tíu liða deild frá 
upphafi hefði hann náð að tryggja 
sér gullskóinn. Aðeins Matthías og 
Sören Hermansen sem varð marka-
kóngur með Þrótti 2003 hefðu verið 
eldri.

Jónas Grani er elsti markakóngurinn

 Ólafur Þórðarson 
staðfesti við Fréttablaðið í gær að 
hann hefði fullan hug á því að 
stýra Fram næsta sumar. 
Samningur Ólafs við Fram er með 
endurskoðunarákvæði til 15. 
október og Framarar hafa ekki 
viljað gefa neitt út með þjálfara-
málin enn sem komið er.

„Ég veit ekki betur en að ég 
verði áfram með liðið. Við erum 
aðeins búnir að ræða málin og ég 
gat ekki heyrt á þeim að það 
stæði til að láta mig fara. Þvert á 
móti vilja þeir að ég bæti á mig 
fleiri verkefnum. Það er fínt því 
ég hef fullan hug á því að vera 
áfram,“ sagði Ólafur sem segir 
mikið verk óunnið hjá félaginu.

„Grunnurinn eftir tímabilið  er 
góður og ég tel mig vera kominn 
á þokkalegt ról með liðið. Við 
getum svo byggt á þennan 
grunn,“ sagði Ólafur.

Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir því að ekki sé einhugur um 
að halda Ólafi innan stjórnar 
Fram. Hvorki náðist í fram-
kvæmdastjóra Fram né formann 
meistaraflokksráðs í gær þrátt 
fyrir ítrekaðar tilraunir.  

Vill stýra Fram 
næsta sumar

 Körfuknattleikssam-
band Íslands og Iceland Express 
skrifuðu í gær undir nýjan og 
glæsilegan fjögurra ára samning 
sem hleypur á tugum milljóna 
króna. Í gildi hefur verið samn-
ingur milli þessara aðila síðustu 
tvö ár en nýi samningurinn er til 
og með keppnistímabilinu 2010-
2011. Þetta er stærsti og lengsti 
samningur sem hefur verið 
gerður í sögu KKÍ. 

Kynningarstarfið verður eflt til 
muna á samningstímanum. Auk 
þess verður framvegis hafður 
auglýsingaborði á heimasíðu KKÍ 
þar sem félagsmenn körfubolta-
liða geta bókað flug hjá Iceland 
Express. Þá rennur hluti far-
gjaldsins til viðkomandi félags. 
Svo fá Íslandsmeistarar Iceland 
Express-deilda karla og kvenna 
nú 700 þúsund krónur í verð-
launafé.

„Körfuboltinn er og hefur verið 
í gríðarlegri sókn. Það er mikil 
ánægja innan fyrirtækisins 
hvernig körfuboltanum hefur 
vegnað vel. Umfjöllun í fjölmiðl-
um hefur verið mikil og aðsókn-
armet slegin,“ sagði Matthías 
Imsland, framkvæmdastjóri 
Iceland Express.

Meistararnir fá 
verðlaunafé

Tímabilið er ekki búið 
hjá Kristni Jakobssyni því hann 
mun dæma nokkra Evrópuleiki í 
haust.

Kristinn verður í eldlínunni í 
kvöld þegar hann dæmir leik 
Rennes frá Frakklandi og 
Lokomotiv Sofia frá Búlgaríu í 
UEFA-bikarnum.  

Aðstoðardómarar hans verða 
Gunnar Gylfason og Sigurður Óli 
Þorleifsson og fjórði dómari er 
síðan Jóhannes Valgeirsson. 
Franska liðið vann fyrri leikinn 3-
1 á heimavelli Lokomotiv í 
Búlgaríu og er því mun sigur-
stranglegra í kvöld.

Dæmir í Frakk-
landi í kvöld

Leifur Garðarsson, 
þjálfari Fylkis, hefur gert nýjan 
langtímasamning við félagið sem 
þýðir að ef allt gengur að óskum 
mun hann stýra Árbæjarliðinu 
næstu fimm árin. „Mikil ánægja 
hefur verið með störf þjálfara 
meistaraflokks á nýliðnu tímabili. 
Árangurinn er ágætur þó að 
þriðja sætið hafi gengið okkur úr 
greipum,“ sagði í yfirlýsingu á 
heimasíðu Fylkis.

Jón Þórir Sveinsson, aðstoðar-
þjálfari liðsins, samdi einnig við 
liðið til fimm ára. -   

Samdi við Fylki 
til ársins 2012





VERTU VIRKUR STUÐNINGSMAÐUR STRÁKANNA OKKAR
Í ÍSLENSKA LANDSLIÐINU Í HANDKNATTLEIK

VIÐ STYÐJUM HANDBOLTALANDSLIÐIÐ
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Hvatning og stuðningur eru mikils virði þegar menn heyja harða keppni
á alþjóðavettvangi. Icelandair og Ferðaskrifstofan Úrval-Útsýn taka nú höndum

saman og bjóða handboltaáhugamönnum einstakt ferðatilboð
í beinu flugi til Þrándheims í Noregi á EM 2008.

Tryggðu þér strax sæti! Hvetjum strákana til dáða á EM 2008!

ÁFRAM ÍSLAND, ALLTAF!

* Innifalið: Flug, skattar, gisting í 4 nætur með morgunverði, 
  flugvallarakstur erlendis og miðar á alla leiki íslenska liðsins í riðli eða milliriðli.

FLJÚGÐU Á EM Í HANDBOLTA 2008
BEINT FLUG TIL ÞRÁNDHEIMS

94.500*
KR.

Á MANN Í TVÍBÝLI

RIÐLAKEPPNIN 17.–21. JANÚAR
 EÐA MILLIRIÐLAR 21.–25. JANÚAR

+ Nánari upplýsingar og bókanir
á www.uu.is/ithrottir eða í síma 585 4000

Meistaradeild Evrópu:

Þýski handboltinn:

 Eins og fram kemur á 
fyrri íþróttasíðunni náðist ekki í 
stjórnarmenn Fram vegna 
þjálfaramála félagsins í gær en 
Fréttablaðið hafði heimildir fyrir 
því að ekki væri einhugur um að 
halda Ólafi Þórðarsyni í starfi.

Sjálfur sagðist Ólafur hafa 
fullan hug á því að þjálfa Fram 
áfram. Seint í gærkvöldi, og eftir 
að fyrri íþróttasíðan var farin í 
prentun, kom tilkynning frá Fram 
að leiðir Ólafs og Fram hafi 
skilið.

Samkvæmt tilkynningunni þá 
vildi Fram ráða þjálfara sem 
kæmi að starfi félagsins á víðari 
grunni en Ólafur hefði ekki getað 
það sökum anna í öðrum störfum. 
Þess vegna hafi leiðir skilið.

Ólafur hættur

 Það var mikið fjör í leikj-
um Meistaradeildarinnar í gær-
kvöld og óvenju mikið um óvænt 
úrslit. Upp úr stendur ótrúlegur 
sigur Celtic á Evrópumeisturum 
AC Milan og tap Liverpool á 
heimavelli gegn Marseille kom 
einnig á óvart. Chelsea minnti 
aftur á sig með verulega góðum 
útisigri gegn Valencia.

Sigur Celtic var dramatískur en 
það var Scott McDonald sem skor-
aði markið undir lok leiksins.

„Þetta var frábært kvöld. Okkar 
leikmenn unnu leikinn en ekki á 
þann hátt sem þeir hefðu helst 
kosið enda vorum við að spila við 
Evrópumeistarana. Mínir menn 
urðu að verjast meir en venjulega 
og þegar varnarhlutinn var kom-
inn í lag þá var möguleiki á ýmsu. 
Ég tel að þessir leikmenn eigi 
mikið hrós skilið,“ sagði Gordon 
Strachan, stjóri Celtic, en hann 
fagnaði sigurmarkinu hreint ógur-
lega og óttuðust menn að hann 
myndi hlaupa hringinn í kringum 
völlinn.

„Scott McDonald var að spila 
gegn tveim frábærum miðvörðum 
og gerði það vel. Hélt boltanum 
frábærlega og skilaði honum líka 
vel af sér. Frammistaða hans og 
annarra leikmanna var mögnuð,“ 
sagði Strachan.

Stuðningsmenn Liverpool voru 
ekki kátir eftir tap gegn Marseille 
en mesti móðurinn virðist vera 
runninn af Liverpool sem hóf 
tímabilið með látum. Sigurmarkið 
var glæsilegt en kom eftir mistök 
Sissoko sem tapaði boltanum illa.

„Þetta tap hafði ekkert með 
skiptikerfi mitt að gera. Það var 
fullt af stórum nöfnum á vellinum 

í kvöld. Þeir sem spiluðu voru 
samt ekki nógu góðir í kvöld,“ 
sagði Rafael Benitez, stjóri Liver-
pool. „Við gáfum boltann auðveld-
lega frá okkur og bjuggum ekki til 
mörg færi. Marseille á samt hrós 
skilið fyrir að spila vel. Ég reyndi 
að breyta liðinu og hrista upp í 
hlutunum en án árangurs. Þetta 

eru vonbrigði.“
Chelsea kom á óvart með því að 

sigra Valencia á Spáni og liðið reis 
loks úr öskustónni eftir dapurt 
gengi frá því Mourinho hætti. 
„Það var fínn andi í liðinu í kvöld 
og vonandi er þetta það sem koma 
skal,“ sagði John Terry, fyrirliði 
Chelsea.

Skosku liðin hafa minnt rækilega á sig í Meistaradeildinni. Á þriðjudag lagði 
Rangers lið Lyon og í gær gerði Celtic sér lítið fyrir og skellti Evrópumeisturum 
AC Milan. Liverpool lá heima gegn Marseille og Chelsea reis úr öskustónni.

 Fram vann Stjörnuna 
31-28 í toppleik N-1 deildar karla í 
handbolta í gærkvöld. Leikurinn 

var mjög hraður í byrjun, en mark-
menn liðanna, Hlynur Morthens 
hjá Stjörnunni og Björgvin Páll 
Gústavsson hjá Fram, vörðu vel 
og sáu til þess að markaskorun 
færi ekki upp úr öllu valdi og stað-
an var jöfn 13-13 í hálfleik.

Í seinni hálfleik var það Fram 
sem náði smátt og smátt tökum á 
leiknum og seig fram úr og náði á 
endanum góðum sigri 31-28 og er 
því komið á toppinn í deildinni. 
Hjá Fram fór Jóhann Gunnar Ein-
arsson mikinn og skoraði 10 mörk 
auk þess sem Björgvin varði vel í 
markinu og tók 25 skot. 

,,Ég er að spila mjög vel og það 
er sama gamla klisjan að vörnin er 
að hjálpa mér mikið,” sagði Björg-
vin Páll sem telur að Fram eigi 
fínan möguleika á titlinum í ár. 
,,Okkur var spáð 5. sæti og það var 
gott fyrir okkur, en markmiðið er 
að taka titilinn það er engin spurn-
ing,” sagði Björgvin hress í leiks-
lok.

Stjarnan sökk í Mýrinni

N1-deild karla:

N1-deild kvenna:



Aðeins á
Tónlist.is!

Á hvað ert þú hlusta?hvÁ hv ðvaðvað eeertrt þúú hl ststa?ta?

Forhlustun á fyrstu plötu
Sprengjuhallarinnar alla helgina!
Útgáfudagur er 10. október



Slegist um pláss á sökkvandi skipi

HRYLLILEGUSTU
BARNAMORÐ
SÍÐUSTU ALDAR
SEE NO EVIL –– THE STORY OFF THEMOORMMURDERS
FYRRI HLUTI FFRAMHALDSMYNDAR Í KVÖLLD KL. 21:25

Sannsöguleg mynd um raðmorðingjana Ian Brady og Myra Hindley 
sem myrtu fimm börn og unglinga á árunum 1963-65 í Bretlandi.



Opnunartími:

MAMMA

BIRTÍNGUR

VÍNBÚÐIN
HEIÐRÚN

PRENTMET HARÐVIÐARVAL

KÍKTU VIÐ OG REYNSLUAKTU



„Framhaldið lítur mjög vel út enda 
hafa margir sýnt Astrópíu áhuga. 
Nokkur fyrirtæki í Hollywood 
hafa meðal annars skoðað mynd-
ina með þann möguleika fyrir 
augum að gera einhvers konar 
endurgerð en maður veit aldrei 
hvað verður úr slíkum pælingum,“ 
segir Gunnar Björn Guðmunds-
son, leikstjóri kvikmyndarinnar 
Astrópíu. Fréttablaðið hefur heim-
ildir fyrir því að kvikmyndarisar 
á borð við Warner Brothers hafi 
sýnt áhuga og að helstu aðstand-
endur myndarinnar muni halda 
utan hinn 19. október til funda-
halda. Myndin hefur fengið góða 
dóma hérlendis og yfir 40 þúsund 
Íslendingar hafa lagt leið sína í 
kvikmyndahús landsins til að sjá 
hana. „Það er auðvitað frábært og 
enn er mjög mikil aðsókn í alla sal-

ina. Þessa dagana er verið að stilla 
upp plani fyrir kvikmyndahátíðir 
sem myndin fer á og fleira í þeim 
dúr. Fókusinn var upphaflega bara 
á að hafa hana í bíó og sinna því 
vel.“

Frumburður Gunnars og kær-
ustu hans Láru Hafberg fæddist 
sem kunnugt er á sömu mínútu og 
frumsýning Astrópíu hófst. Stelp-
an er því orðin um eins og hálfs 
mánaðar gömul en Gunnar hefur 
unnið heima við frá því hún fædd-
ist. „Ég hef mestmegnis unnið 
heima sem er mjög hentugt. Ég er 
bæði að skrifa kvikmyndahandrit 
að Gauragangi ásamt Ottó Geir 
Borg og að semja einleik með 
Önnu Svövu Knútsdóttur. Þetta er 
grínleikrit sem við vinnum saman 
og við erum um það bil hálfnuð.“
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„Oftast fæ ég mér Weetabix 
með rúsínum en ef það er lúxus 
fæ ég mér egg og beikon, bý til 
tómatmauk og hef grænmeti 
með. Ég lærði þetta í Dan-
mörku að leggja svolítið upp úr 
morgunmatnum. Síðan finnst 
mér kertaljós alveg ómissandi á 
morgnana.“  

Hollywood sýnir Astrópíu áhuga

„Þetta er eina málið af þessu tagi 
sem hefur komið upp hjá okkur,“ 
segir Þröstur Sveinsson, fram-
kvæmdastjóri Just-Eat keðjunn-
ar, en síðasta sumar komst upp 
um mann sem hafði svikið út mat-
arúttektir hjá fyrirtækinu fyrir 
tæplega hundrað og þrjátíu þús-
und krónur. Svikarinn notaði til 
þess stolið kreditkort og kynnti 
sig sem Auðun Blöndal í viðskipt-
unum. „Þetta er auðvitað mjög 
leiðinlegt mál því stúlkan sem 
átti kreditkortið hefur verið í 
miklum viðskiptum við okkur. En 
sem betur fer komst þetta upp,“ 
bætir Þröstur við og segir að þau 
eigi eflaust eftir að fá í magann ef 
einhver hringir og kynnir sig sem 
Auðun Blöndal.

Auðunn, sem stjórnar sjón-
varpsþættinum Tekinn, þótti auð-
vitað mjög leiðinlegt að nafn hans 
skyldi vera dregið inn í þetta mál 
en um leið hálf grátbroslegt, sér-
staklega í ljósi þáttarins þar sem 
fólk er hrekkt úti um borg og bí. 
Hann tók jafnframt fram að fórn-
arlambið væri í raun ekki hann 
heldur afi hans og alnafni sem 
skemmtikrafturinn er skírður í 
höfuðið á. „Ég hélt fyrst að þetta 
væri einhver gömul bakarísskuld 
af Króknum,“ segir Auðunn og 
hlær og bætir því síðan við að 
hann hafi nú reyndar pantað mat 
frá Just-Eat nokkrum sinnum. 
„En ætli ég muni ekki hugsa mig 
tvisvar um núna,“ segir Auðunn.

Auðunn Blöndal fórnarlamb svikara

„Við eigum enn eftir að ganga frá 
nokkrum lausum endum en ef þetta 
gengur allt saman upp þá verð ég 
Trölli á Broadway á næsta ári,“ 
upplýsir Stefán Karl Stefánsson en 
hann er nú kominn með annan fót-
inn á stóra sviðið í New York. Um 
er að ræða söngleik sem byggður 
er á bókinni Þegar Trölli stal jólun-
um eftir Dr. Seuss. Eftir því sem 
Fréttablaðið kemst næst verður 
Stefán fyrsti íslenski leikarinn sem 
tekur að sér svo stóra rullu í hinum 
fræga leikhúsheimi sem Broadway 
er. 

Stefáni var boðið að taka þátt í 
svokölluðum vinnubúðum fyrir 
nokkru með leikstjóranum Jack 
O‘Brian en hann er eitt af stóru 
nöfnunum í leikhúsheiminum þar 
vestra og hefur meðal annars feng-
ið þrenn Tony-verðlaun sem eru 
Óskarsverðlaun leikhússins í 
Bandaríkjunum. Stefán eyddi 
þremur vikum með leikstjóranum 
við að þróa þessa furðuveru rithöf-

undarins Dr. Seuss og leist fram-
leiðendum verksins svo vel á hug-
myndir Stefáns að þeir buðu honum 
að velja sér borg til að leika per-
sónuna  en reiknað er með að sýn-
ingin verði mikið fyrirtæki. „Og að 
sjálfsögðu valdi ég New York og 
Broadway,“ segir Stefán og hlær. 

„Þessi O‘Brian er slík stjarna í 
leikhúsheiminum að mér skilst að 
leikarar myndu gefa aleiguna bara 
fyrir að hitta hann. Þannig að þetta 
er náttúrulega fyrst og fremst 
heiður fyrir mig að vera boðið 
þetta hlutverk,“ segir Stefán sem 
telur að þetta eigi eftir að henta sér 
vel. „Ég er náttúrulega fyrst og 
fremst leikari en ekki einhver fyr-
irsæta og það hjálpaði mér vissu-
lega að ég hef sviðsreynslu frá 
Íslandi.“

En Stefán gleymir ekki Latabæ 
og þakkar því fyrirtæki ekki síst 
þessa góðu kynningu á sér í Banda-
ríkjunum. Hann er til að mynda 
nýkominn frá Fíladelfíu þar sem 

Latibær setti á svið mikla sýningu 
fyrir tæplega tólf þúsund manns í 
skemmtigarði sjónvarpsþáttarins 
Sesam Street. „Maður gerði sér þá 
kannski grein fyrir hversu mikið 
æði þetta er orðið. Þarna mættu 
krakkar klæddir eins og Glanni 
glæpur og Íþróttaálfurinn og öskr-
uðu á okkur eins og að við værum 
rokkstjörnur,“ segir Stefán sem 
jafnframt er kominn með nýjan 
umboðsmann en hún ku vera gömul 
í hettunni og hefur verið að í fjöru-
tíu ár. Að sögn Stefáns hafa umbjóð-
endur hennar verið allt frá Matt 
Damon og Ben Affleck til sjálfrar 
Britney Spears áður en sú ágæta 
söngkona féll í freistni. „Hlutirnir 
hér gerast ekki á einni nóttu en 
vissulega hef ég verið að taka stór 
skref,“ segir Stefán. „Þetta snýst 
líka mikið um heppni. Að vera rétt-
ur maður á réttum stað og gefast 
ekki upp. Þetta er helvítis púl en 
um leið ákaflega skemmtilegt.“





ÁÍslandi er okrað. Þetta vita allir 
enda svíður venjulegu fólki í 

budduna oft á dag. Verð á flestu, ef 
ekki öllu, er hér dýrara en annars 
staðar. Hér vinna menn líka lengur 
en annars staðar en skulda samt 
meira en gengur og gerist í öðrum 
lödnum. Þetta er fáránlega ömur-
legt ástand.

og 
talsmenn neytenda ættu auðvitað 
að vera brjálaðir yfir þessu. Þeir 
ættu að mæta kolvitlausir í hvert 
viðtalið af öðru og ekki linna látum 
fyrr en eitthvað er gert. Og þá 
meina ég eitthvað annað en þessi 
vesældarlega virðisaukaskatts-
lækkun í vor sem er bara hlægileg 
í dag. Okursíðan ætti að vera á síðu 
Neytendasamtakanna en ekki hjá 
mér. En það heyrist ekki múkk í 
þessu liði. Það lítur allt út fyrir að 
vera á róandi.

okra, apótek okra, veit-
ingastaðir okra. Stutt er síðan hús-
næðisverð á Íslandi var hagstætt. 
Ekki lengur. Nú kostar þriggja her-
bergja íbúð á Seltjarnarnesi það 
sama og einbýlishús í Los Angeles 
með sundlaug. Af okrurum lands-
ins eru bankarnir skæðastir. 
Íslenskir bankar eiga hvern einasta 
kjaft á landinu og leika sér að því 
að kreista hverja krónu út úr skuld-
urum sínum með ýmsum frumleg-
um aðferðum: verðtrygging og 
vextir, útskriftargjald, skuld-
færslugjald, seðilgjald, milli-
færslugjald, vanskilagjald, þókn-
un, fit-kostnaður, úttektargjald eða 
bara „annar kostnaður“ – það má 
lengi smyrja. 

er víst umhugað um 
ímynd sína. Ég er með frábæra hug-
mynd að auglýsingaherferð fyrir 
einhvern þeirra. Keyptar verða 
nokkrar heilsíður og á þeim stendur 
handskrifað: „Þetta er bankastjór-
inn þinn. Við hjá bankanum ákváð-
um að sleppa öllu áreiti á þig í heilt 
ár. Það er rétt, engar „fyndnar“ aug-
lýsingar, engar flottræfilsauglýs-
ingar um áramótin og engir jakka-
fatamenn að bögga þig í Kringlunni. 
Með því sem sparast ætlum við að 
fella niður þetta asnalega 13 króna 
úttektargjald af hverri debetkorta-
færslu.“ Ég myndi færa viðskipti 
mín umsvifalaust til þessa banka.  

ástæðan fyrir okrinu ert þú. 
Ef þú lætur ekki okra á þér þá verð-
ur ekki okrað á þér. Kannski er 
borin von að ástandið lagist því 
Íslendingum finnst það að láta okra 
á sér vera munaður. Við verðum 
ekki reið fyrir minna mál en að 
Randver sé rekinn úr Spaugstof-
unni. Kannski Randver ætti að snúa 
sér að neytendavernd?

Okur! Okur! 
Okur!
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Við þurfum 70
blóðgjafa á dag
Á Íslandi eru um 9.000 reglulegir blóðgjafar. Við þurfum
fleiri til að geta brugðist við blóðmissi t.d. vegna slysa eða 
skurðaðgerða. Við skorum á þig að koma og gefa blóð. 
Taktu með þér vin, vinnufélaga eða ættingja og gerðu 
heimsókn í Blóðbankann að fastri venju. 

Gríptu augnablikið og lifðu núna


