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BRYNDÍS GUNNLAUGSDÓTTIR

Jarðarber ljá salatinu 
ákveðinn ferskleika
• matur • helgin

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

„Ljúffeng máltíð með hvítvíni og kvikmynd í góðum félagsskap er málið. Svo myndi örlítið rok úti ýta undir notalega stemninguna innan dyra,“ segir lögfræðingur-inn og listakokkurinn Bryndís Gunnlaugsdóttir, um forskriftina að hinu fullkomna kvöldi.Bryndís, sem er mikil baráttu-kona að upplagi, tók sem kunnugt er við formennsku Ungra fram-sóknarmanna í sumar, og hefur alla jafna ekki mikinn tíma aflögu til að slappa af. En hún nýtur þess til hins ýtrasta þegar sá tími gefst og segir það þá koma sér vel að vera orðin nokkuð góð í að elda fljótlega rétti. Pitsa meðhumri falli í þ

Humarpitsan góða er herramannsmaturLögfræðingurinn og ástríðukokkurinn Bryndís Gunnlaugsdóttir kann uppskrift að pitsu sem er vís með 

að vekja hrifningu hjá kokkum jafnt sem nautnaseggjum, enda bæði fljótleg og með eindæmum góð.

Hráefni:Pitsubotn að eigin vali (ég mæli með fersku pitsudeigi sem hægt er að rúlla út og fæst meðal annars í Nettó)
500 g skelflettur humar200 g ostur að eigin vali (gott að nota pitsuost)1 hvítlaukur

1 dl olía
svartur pipar

Aðf

olíu. Rúllið pitsubotn-inn út og látið standa meðan humar er steiktur á pönnu upp úr örlítilli hvítlauksolíu og svörtum pipar. Þegar humar er orðinn örlítið gylltur er hann tilbúinn. Smyrjið þá pitsubotn með þunnu lagi af hvítlauksolíu og dreifið humri yfir

HUMARPITSA að hætti Bryndísar FYRIR 4
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Pólitík og matreiðsla eru tvær af helstu ástríðum Bryndísar Guðmundsdóttur, formanns Ungra framsóknarmanna.

RAUÐI KROSSINN  hvetur alla til þess að taka þátt í 
söfnuninni Göngum til góðs sem fer fram á morgun. Þetta er 
í fimmta sinn sem Rauði krossinn stendur fyrir söfnun sem 
þessari þar sem sjálfboðaliðar ganga í öll hús, en til þess að ná 
til allra heimila á landinu þarf Rauði krossinn að minnsta kosti 
2.500 sjálfboðaliða. Féð sem safnast fer í neyðaraðstoð í Kongó.

Villibráðarhlaðborð hefst 16. október.Jólahlaðborð hefst 20. nóvember.

Banfi  kvöldverður26. september - 15. október26. september er á ný boðið upp á Banfi kvöldverð 
í Perlunni, þar sem andi Toscana héraðsins á Ítalíu 
svífur yfir vötnum. Á föstudögum og laugardögum spilar Jazztríó Björns Thoroddsen.Aðeins 3 vikur!

Gjafabréf Perlunnar
Góð tækifærisgjöf!

Parmaskinkameð fíkjusalati og balsamico
Tígrisrækjur og smokkfiskurá pappardelle pasta í tómat-basilsósu

Kálfahryggur á beinimeð grilluðu grænmeti, kartöflumauki og madeirasósuSítrónugrass–kókoshneta og vanillu panna cotta
með kirsuberjaís og ávöxtum í chili-sírópi

6.590 kr.Með 4 glösum af víni: 10.490 kr.

ÞÓRDÍS ELVA Þ. BACHMANN

Byrjaði að skrifa 
þegar henni leiddist

FÖSTUDAGUR FYLGIR BLAÐINU Í DAG

föstudagur

ÁST, KYNLÍF OG PENINGARÞórdís Elva Þorvaldsdóttir Bachmann er ungt og öflugt leikritaskáld
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Kaffirjómi í
nýjum umbúðum
Frábær út í kaffið og til 
matargerðar.

Geymsluþolin

mjólkurvara

ms.is

Vakað yfir 
djarfri nótt
Lögreglan fylg-
ist grannt með 
skemmtanahaldi 
Óla Geirs á 
Selfossi.

FÓLK 42

Bubbi segir 
stopp
Kónginum er nóg 

boðið og hyggst 
mótmæla í 
næstu viku.
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VINDUR Á VESTFJÖRÐUM   Í dag 
verður stíf norðanátt á Vestfjörðum 
og norðvestan til, annars hægari. 
Snjókoma eða slydda norðan til 
en léttir smám saman til syðra. Hiti 
nálægt frostmarki.

VEÐUR 4

Kjartan í 
kuldanum
Ólafur Jóhannes-
son landsliðs-
þjálfari skipti út 
markvarðapari 
sínu í gær.

ÍÞRÓTTIR 38
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EFNAHAGSMÁL Stjórnvöld leita allra 
leiða til að leysa úr efnahags-
þrengingum, til að mynda með 
lántöku eða gjaldeyrisskiptasamn-
ingum. Svo herma heimildir 
Fréttablaðsins, en ríkisstjórn og 
Seðlabanki segja fátt.

Hrafn Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Landssambands líf-
eyrissjóða, segir að lífeyrissjóðir 
myndu ekki neita viðræðum um 
að koma að málum. Ekki hafi þó 
verið komið að máli við þá. Eignir 

sjóðanna nema ríflega 1.800 millj-
örðum króna, þar af eru um 520 
milljarðar í erlendum eignum.

Bloomberg-fréttaveitan segir 
að hér sé gjaldeyriskreppa. Fjár-
festar hafi misst trú á fjármála-
kerfið. Ríkið hafi ekki bolmagn til 
þess að bjarga hinum bönkunum, 
eftir þjóðnýtingu Glitnis. Nordea-
bankinn, sá stærsti á Norðurlönd-
um, segir viðskiptavinum sínum 
að forðast íslensku krónuna.

Gengi krónunnar féll enn í gær 

og stendur gengisvísitalan í 206 
stigum. Seðlabankinn gaf út ríkis-
bréf fyrir 150 milljarða króna og 
vonar að erlendir fjárfestar hætti 
ekki við krónuna.

Jón Steinsson, hagfræðingur við 
Columbia-háskóla, segir það gott 
svo langt sem það nær, en jafn-
framt þurfi að rýmka veðheimild-
ir banka hjá Seðlabankanum.

Úrvalsvísitalan hefur ekki verið 
lægri síðan upp úr miðju ári 2004. 
 - ikh / sjá síðu 20 

Erlendir miðlar tala um gjaldeyriskreppu og segja að ríkið ráði ekki við verkefnið:

Stjórnvöld með allar klær úti

ALÞINGI „Það mun taka alþjóðlega fjármála-
starfsemi og heimsbúskapinn langan tíma að 
jafna sig og allt bendir til að ástandið eigi eftir 
að versna áður en við sjáum til lands.“ Þetta 
sagði Geir H. Haarde forsætisráðherra í 
stefnuræðu sinni á Alþingi í gærkvöldi. 

Geir fjallaði um aðkomu ríkisins að Glitni og 
sagði hana ekki marka endapunkt í þeim 
hremmingum sem steðjuðu að bankakerfinu á 
Íslandi. „Íslenskir bankar, eins og allir aðrir 
bankar í heiminum, heyja nú mikla varnar-
baráttu með liðsinni stjórnvalda og opinberra 
aðila. Ég fullyrði hér að ríkisstjórn mín mun 
hvergi slá af í þeirri stefnu sinni að tryggja 
með öllum tiltækum ráðum stöðugleika 
fjármálakerfisins og færa þær fórnir sem 
nauðsynlegar kunna að verða,“ sagði Geir. 

Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra 
fór hörðum orðum um stjórnendur bankanna 
og sagði útrás þeirra virðast hafa einkennst 

meira af kappi en forsjá. Kaupréttarsamningar 
hefðu vafalaust átt sinn þátt í að gera stjórn-
endur of áhættusækna. „Græðgin réð því 
miður för og með ofurkjörunum slitu menn sig 
úr siðferðilegu sambandi við þjóðina. Af því 
verða þeir að læra,“ sagði Jóhanna.

Formenn stjórnarandstöðuflokkanna átöldu 
ríkisstjórnina fyrir aðgerðarleysi í efnahags-
málum og röktu stóran hluta ástandsins til 
hennar. Stjórnin gæti ekki skýlt sér á bak við 

alþjóðlegu lánsfjárkreppuna. Steingrímur J. 
Sigfússon, formaður VG, sagði að nú þegar ætti 
að boða forystumenn stjórnmála, fjármála- og 
atvinnulífs til fundarsetu, svo langrar sem 
nauðsyn bæri til, til að fjalla sameiginlega um 
vandann og leggja til lausnir.

„Ríkisstjórn Íslands verður nú á næstu 
sólarhringum að svara því hvort hún treysti 
sér til og hafi bolmagn og styrk, kjark og 
sjálfstraust til að leiða endurreisnaraðgerðir í 
okkar þjóðarbúskap,“ sagði Steingrímur.

Guðni Ágústsson, formaður Framsóknar-
flokksins, sagði stórkostlega lækkun stýri-
vaxta, úr fimmtán prósentum í fimm prósent, 
nauðsynlega. Hún þyrfti að verða fyrir jól.

Guðjón A. Kristjánsson, formaður Frjáls-
lynda flokksins, sagði tímabært að taka stórt 
erlent lán til að styrkja gjaldeyrisvaraforða 
Seðlabankans. Með því væri von til þess að 
krónan styrktist. - bþs / sjá síðu 16

Erfiðleikum mætt af þunga  
Ríkisstjórnin ætlar að gera allt sem í hennar valdi stendur til að tryggja stöðugleika fjármálakerfisins. 
Stjórnarandstaðan átelur aðgerðarleysi stjórnvalda, hvetur til nýrra úrræða og býður upp á samstarf.

Ríkisstjórn Íslands verður nú á næstu 
sólarhringum að svara því hvort hún 

treysti sér til og hefur bolmagn og styrk, kjark 
og sjálfstraust til að leiða endurreisnaraðgerðir 
í okkar þjóðarbúskap.

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON 
FORMAÐUR VINSTRI GRÆNNA

Á SIGLINGU UM JÖKULSÁRLÓN Fátt er um ferðamenn úti á landi þessa dagana enda ferðamannavertíðinni að mestu lokið. 
Nokkrir ferðamenn sáust þó á siglingu innan um jakana á Jökulsárlóni í gær og voru þeir vel búnir í kuldanum. Hlýtt hefur verið í 
veðri það sem af er hausti en strax og kólnar leggur lónið og þá er siglingum með ferðamenn sjálfhætt.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HAFNARFJÖRÐUR Íslensk fjölskylda, 
hjón með þrjú börn, hefur búið í 
seglskútu í Hafnarfjarðarhöfn í 
nokkra mánuði og ætlar að reyna 
að búa þar fram á vor. Fjöl skyldan 
seldi íbúð sína í Hafnarfirði 
snemma á árinu og ætlar í 
heimsreisu næsta vor. Börnin 
sækja skóla í bænum eins og þau 
hafa alltaf gert en tvö þeirra eru á 
unglingsaldri. 

Kristinn Aadnegard, forstöðu-
maður þjónustudeildar Hafnar-
fjarðarhafnar, segir ákvörðun 
fjölskyldunnar óvenjulega en hún 
þurfi alls ekki að vera slæm. 
„Þetta er myndarskúta, hún er 
tengd við rafmagn og er hlý og 
góð,“ segir hann og telur að ekki 
fari illa um fjölskylduna í 
höfninni. Skútan var keypt að 
utan í vor og flutt til landsins. 
Fjölskyldan velti fyrir sér að fara 
í heimsreisuna í vor en ákvað að 
bíða í eitt ár. Á meðan leigir hún 
legupláss í Hafnarfjarðarhöfn og 
lætur lífið ganga sinn vanagang. 
 - ghs

Íslensk fjölskylda á floti:

Búa í skútu í 
Hafnarfirði 
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Fallegar vörur og frábært verð, sjón er sögu ríkari

Erum með mikið 

úrval af buxum, 
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stærðum, ásamt 

mittisúlpum með 
loðkraga.

Did

Didddmm og og 

stærrit i

Did
d i

id
i

FÉLAGSMÁL Koma á upp göngudeild 
fyrir kynferðisbrotamenn á 
aldrinum þrettán til átján ára á 
vegum Barnahúss á næsta ári. 

Bragi Guðbrandsson, forstjóri 
Barnahúss, segir að vegna þeirra 

staðreyndar að 
rúmlega helm-
ingur kynferðis-
brotamanna 
hefji sinn brota-
feril fyrir 
fimmtán ára 
aldur hafi lengi 
verið kallað 
eftir fjármagni 
til þess að reka 
sérstaka deild 

fyrir þessi ungmenni. Það hafi 
ekki fengist fyrr en nú en í fjár-
lagafrumvarpi er gert ráð fyrir að 
sjö og hálf milljón renni til Barna-
húss vegna reksturs göngudeildar 
fyrir þennan hóp. Um þriðjungur 
geranda í kynferðisbrotum er nú 
undir átján ára aldri.

„Með þessu er hægt að forða 
mörgum fórnarlömbum auk þess 
sem meðferðarárangur er almennt 
séð meiri eftir því sem gerendur í 
kynferðisbrotum eru yngri þegar 
meðferð hefst. Það er því til mikils 
að vinna að geta tekið á vandanum 
strax,“ útskýrir Bragi og bætir við 
að kynferðisbrotamenn verði ekki 
til á einni nóttu. „Þetta er þróun 
sem þarf að grípa inn í strax,“ 
segir hann. 

Bragi segir það hafa verið mat 
þeirra sem starfa á vegum Barna-
verndarstofu að um tuttugu til 
þrjátíu ungmenni þurfi á þessari 
aðstoð að halda árlega. Svo virðist 
sem þessi hópur hafi farið 

stækkandi síðustu ár. Vitað sé að 
hluti þessara ungmenna átti sig 
fljótlega á því að það sem þau hafa 
gert er rangt. Fræðin sýni að af 
þessum hópi haldi um fimmtán 
prósent og upp í helming áfram að 
brjóta af sér. 

Bragi segir að hingað til hafi 
verið reynt að vinna með unga 
gerendur í kynferðisbrotamálum 
á meðferðarheimili hér á landi en 
reynslan sýni að það sé ekki heppi-
legt að vista þennan hóp barna og 
unglinga á slíkum stofnunum. 
Bæði geti það haft í för með sér 
svokölluð smitáhrif, ógnað öryggi 

annarra auk þess sem þeir hafi 
lent í einelti á stofnununum. Betra 
sé því að vinna með þennan hóp á 
göngudeildum en með innlögnum. 
Enn sem komið er sé ekki búið að 
taka ákvörðun um hvar göngu-
deildin eigi að vera til húsa.

„Við höfum séð gríðarlega góðan 
árangur af sams konar starfi í 
nágrannalöndum okkar og 
vonumst til þess að svo verði 
einnig hér,“ segir hann en einkum 
verður litið til þeirrar meðferðar 
sem fer fram í Danmörku við 
útfærslu á meðferð hérlendis.

 karen@frettabladid.is 

Barnungir kynferðis-
brotamenn fá aðstoð 
Rúmlega helmingur kynferðisbrotamanna hefur brotaferil sinn fyrir 15 ára 
aldur. Forstjóri Barnaverndarstofu telur að um 20 til 30 ungmenni þurfi á með-
ferð að halda árlega. Opna á sérstaka göngudeild fyrir þessi ungmenni í bráð.

BRAGI 
GUÐBRANDSSON

TIL MIKILS AÐ VINNA Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu, segir árangur 
af meðferðarvinnu með unga kynferðisbrotamenn mikinn. Um þriðjungur gerenda í 
kynferðisbrotamálum er nú undir átján ára aldri. Bragi telur að um það bil tuttugu til 
þrjátíu ungmenni þurfi nú á meðferð að halda árlega.  NORDICPHOTOS/GETTY

Óskar, ætlið þið að stokka 
spilin? 

„Er ekki „Stokkum upp“ ágæt þýðing 
á „New Deal“?“

Sex mánaða uppgjör Reykjavíkurborgar 
og aðgerðaáætlun verða lögð fram í 
næstu viku. Svo gæti farið að ellefu millj-
arða umferðarstokki verði frestað. Óskar 
Bergsson er formaður borgarráðs.

VIÐSKIPTI „Það ber nokkuð á því að 
menn séu til í að lækka verðið 
verulega til að flýta fyrir sölu,“ 
segir Pétur Þór Gunnarsson, 
eigandi Gallerís Borgar, um lista-
verkasöluna um þessar mundir.

Hann nefnir dæmi um mynd 
sem galleríið er með í umboðssölu 
og var metin á um fjórar milljónir 
fyrir ári en nú er eigandinn 
tilbúinn til að selja hana á þrjár. 
Eins er mynd eftir Tolla í gallerí-
inu sem metin hefur verið á 1,2 
milljónir en nú býðst hún á 550 
þúsund krónur. 

Hann segir að nú, eins og venju-
lega þegar kreppi að, sé mikið 
framboð af málverkum. „Þegar 

framboðið er mikið lækkar verðið 
náttúrulega. Ég tel að myndlist 
hafi lækkað í verði síðustu mánuð-
ina um svona tuttugu prósent,“ 
segir hann.

Elínbjört Jónsdóttir, eigandi 
Gallerí Foldar, segist ekki verða 
eins vör við þessa þróun. „Eitt-
hvað höfum við orðið vör við það 
að fólk sé að spá í það hvaða verk 
sé best að selja til að losa um pen-
inga en það er þó ekki mjög mikið 
af því,“ segir hún. 

Pétur Þór segir að í Danmörku 
hugi margir að listaverkum sem 
fjárfestingu þegar kreppir það. 
„En það er ekki hefð fyrir þessu 
hér á landi en Kjarval verðfellur 

ekki og týnist eins og hlutur í 
Glitni,“ segir hann. - jse 

Listaverk lækka verulega í verði þegar eigendur vilja flýta fyrir sölu:

Verk á hálfvirði í kreppunni 

PÉTUR ÞÓR GUNNARSSON Lausafjár-
kreppa veldur því að nú gefst færi á að 
kaupa málverk á verulega lágu verði.

LÖGGÆSLA „Það komu fjórir óeinkennisklæddir 
lögreglumenn og skelltu mér í handjárn,“ segir Gísli 
Guðmundsson, aðalræðismaður Suður-Kóreu, sem 
átti sér einskis ills von, þar sem hann sat í 
flugstöðvar  byggingunni í Frankfurt í fyrradag og 
beið eftir flugi heim.

Gísli hafði verið í Moskvu. Þar keypti hann 
eftirlíkingu af vélbyssu í búð. Með henni fékk hann 
pappíra á nokkrum tungumálum þess efnis að 
byssan væri eftirlíking.

„Þetta var plastbyssa með einhverjum smá 
málmi,“ útskýrir hann. 

Þegar Gísli hélt frá Moskvu til borgarinnar 
Samara í Rússlandi, þar sem hann ætlaði að veiða 
villisvín og hitta vini sína, var taskan hans opnuð á 
flugvellinum.

„Þeir hlógu eins og vitlausir menn þegar þeir sáu 
byssuna; hvað maður á þessum aldri væri að gera 
með svona leikfang,“ segir Gísli.

Í Samara var farangur Gísla bókaður til Íslands í 
gegnum Frankfurt. Og á síðarnefnda flugvellinum 
byrjaði ballið. Hann var handtekinn „fyrir framan 
120 manns“ eins og hann segir og færður til þriggja 

klukkustunda yfirheyrslu vegna byssunnar, sem 
sést hafði í töskunni við öryggisleit. Af vélinni 
missti hann, en er nú kominn heim. Plastbyssan er 
enn í höndum þýsku flugvallarlögreglunnar. - jss

GÍSLI GUÐMUNDSSON Segir mjög neyðarlegt og leiðinlegt að 
lenda í svona. En þegar fólk hafi hreina samvisku sé ekkert að 
óttast.

Gísli Guðmundsson aðalræðismaður komst í hann krappan í Frankfurt:

Handtekinn vegna plastbyssu

MANNFAGNAÐUR Talsvert fjár-
magn mun streyma um götur 
Borgarness á morgun. Það er 
áhættufé þótt það rýrni minna en 
annað fé um þessar mundir, að 
sögn Gísla Einarssonar frétta-
manns. Hér á hann við sauðfé 
enda stendur hann fyrir hátíð 
sem hann kallar Sauðamessu, 
ásamt Bjarka Þorsteinssyni. Hún 
verður í Skallagrímsgarði, sem 
Gísli segir vannýttan afrétt í 
hjarta bæjarins. 

Ókeypis kjötsúpa verður í boði 
og fjöldi skemmtiatriða, meðal 
annars keppni í ólympíugreinum 
eins og sparðatíningi og fjár-
drætti. 

Í lokin verður hlöðuball þar 
sem ærlega verður skvett úr 
klaufunum. 

 - gun

Sauðamessa í Borgarnesi:

Ærlega skvett 
úr klaufunum

STJÓRMMÁL Dómsmálaráðuneytið 
ætar að ýta úr vör verkefni á 
sviði upplýsingatækni sem 
kallast lögreglustöð á netinu. 
Markmið þess er að koma á 
gagnvirkum þjónustuvef 
lögreglu þar sem almenningi 
gefst meðal annars kostur á að 
sækja um ýmiss konar leyfi hjá 
lögreglu, sækja persónulegar 
upplýsingar um sig; til dæmis 
skoða punktastöðu og skráningu 
persónuupplýsinga í lögreglu-
kerfinu og tilkynna eða kæra 
tiltekin brot. 

Óskar ráðuneytið eftir fimm 
milljónum króna til verkefnisins 
á fjárlögum næsta árs.  - bþs

Nýjung í löggæslumálum:

Hægt verði að 
kæra á netinu 

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur 
staðfest 65 milljóna króna 
stjórnvaldssekt á hendur Árdegi 
fyrir brot á samkeppnislögum. 
Þetta kom fram í frétt á Vísi.is í 
gær. 

Samkeppniseftirlitið hafði 
komist að því að Skífan, forveri 
Árdegis, hefði misnotað markaðs-
ráðandi stöðu sína með því að gera 
samninga við Hagkaup um sölu á 
hljómdiskum og tölvuleikjum. Með 
samningunum hefðu keppinautar 
Skífunnar verið nánast útilokaðir 
frá viðskiptum. Var um ítrekunar-
brot að ræða og félagið því sektað 
um 65 milljónir króna.  - ghs

Hæstiréttur um Árdegi:

Tugmilljóna 
sekt staðfest

EFNAHAGSMÁL Hrafn Magnússon, 
framkvæmdastjóri Landssam-
taka lífeyrissjóða, segir að 
sjóðirnir neiti ekki viðræðum 
við stjórnvöld um efnahags-
aðgerðir. 

Gylfi Arnbjörnsson, fram-
kvæmdastjóri Alþýðusambands 
Íslands, segir skoðun sambands-
ins þá að forsendur kunni að 
vera fyrir aðkomu sjóðanna.

Hvorugur hafði þó heyrt í 
stjórnvöldum í gær.

Gylfi segir ekki útilokað að 
lífeyrissjóðir yrðu með, lægju 
fyrir heildstæðar áætlanir, til 
lengri og skemmri tíma. 

„Það má vel vera að hægt yrði 
að sannfæra lífeyrissjóðina um 
þátttöku í aðgerðum. En við 
verðum að hafa í huga að hér er 
um lífeyrissparnað fólksins í 
landinu að ræða.“

  - ikh

LL og ASÍ tilbúin til viðræðna:

Ekkert rætt við 
lífeyrissjóðina

VEÐUR Þétt snjókoma var á 
höfuðborgarsvæðinu síðdegis í 
gær og í gærkvöld og lagðist 
snjóþekja yfir. Theodór Hervars-
son veðurfræðingur segir að hætt 
sé við því að hálka geti verið á 
götum í morgunsárið og ástæða 
fyrir fólk að fara varlega á leið í 
vinnuna í dag.

Í dag og á morgun er búist við 
norðaustanátt og telur Theodór að 
bjartviðri verði á Suðvesturlandi, 
jafnframt þurrt og kalt. Á 
sunnu dag er gert ráð fyrir að hlýni 
en hvessi jafnframt. „Það verður 
hlýtt eitthvað fram í næstu viku,“ 
segir hann. - ghs

Höfuðborgarsvæðið:

Hætta á hálku 
eftir snjóinn

FYRSTA SNJÓKOMAN Fyrsta snjókoma 
haustsins var á suðvesturhorni landsins í 
gærkvöld. Búast má við hálku í dag.

SPURNING DAGSINS



Þessi tilboð gilda aðeins í Grafarvogi

 Komdu á 
risastóra 

opnunarhátíð 

okkar í 
Grafarvogi

þann 4. október 

kl. 8

Korputorg, 112 REYKJAVÍK

8.999
SPARIÐ

9.000

TILBOÐ
AÐEINS 50 STYKKI  

9.999
SPARIÐ

10.000

TILBOÐ
AÐEINS 50 STYKKI  

17.499
SPARIÐ

17.500

TILBOÐ
AÐEINS 50 STYKKI  

OPNUNARTÍMAR

Mánudaga-föstudaga 11-19

Laugardaga 10-18

Sunnudaga 12-18

6.999
SPARIÐ

8.000

TILBOÐ
AÐEINS 100 STYKKI 

2.999
SPARIÐ

3.5003.249
SPARIÐ

3.750

46 SM

Hljóðneminn 
og fötin glampa 
þegar þú talar

Hún snýr höfðinu
þegar þú gengur

til hennar

43 SM

494505

WII-LEIKJATÖLVA
Með spilinu WII Sports.  Með leikfjarstýringu og þráðlausri 

fjarstýringu sem skráir hvernig þú heldur á henni og hvar 
þú ert í himingeiminum. 512 mb innra minni og með 

möguleika á stækkun með SD-korti.  Wi-Fi
þráðlaus tenging. Getur líka spilað Game

Cube leiki. Hægt er að hala niður
klassískum NES-, Super NES - og

Nintendo 64 leikjum. Þarf 2 C
-rafhlöður. Verð 34.999

493709

PS2-LEIKTÆKI MODELL L SLIMLINE
Með innbyggðu netkorti sem gerir það
mögulegt að spila á netinu. Getur líka

spilað DVD-diska. Með DUALSHOCK 
2-handstjórntæki. Verð17.999 494457

DS - LITE 
Með þráðlausri fjarstýringu svo hægt sé að 

teikna, spjalla og deila með spilum eða spila á móti 
16 öðrum. Getur bæði spilað 3D DS- og GAME BOY 

ADVANCE leiki. Skjáirnir tveir eru lýstir í bakgrunninn 
og virka saman eða hver fyrir sig. Neðri skjárinn er 

snertiskjár. Með bendipriki, endurhlaðanlegri rafhlöðu 
og hleðslutæki. 13 x 7 x 2 sm. Fæst í hvítu, svörtu, 

bleiku og silfruðu. Verð 19.999

089380

BABY ANNABELL
Alveg eins og alvöru barn. 
Hefur barnahljóð og sýgur
snuðið sitt. Grætur
„raunverulegum“ tárum. 
Opnar og lokar augunum. 
Gagnvirk dúkka. Þarf 4 C-
rafhlöður. Verð  6.999

089445

BABY BORN MAGIC 
EYES PRINSESSA
Með aukabúnaði. 

Verð 6.499

Á LAUGARDAGA

KL. 12.00

Íþróttaálfurinn kemur í heimsókn

í TOYS”R” US og spjallar við 

krakkana og syngur jafnvel nokkur 

lög. Það má enginn missa af þessu!

SUNNUDAGA

5. október kl. 12

153867

FERRARI 599
GTB (8145)
Frá 10 ára.
Verð 14.999
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Ranghermt var í blaðinu í gær að Árni 
Mathiesen fjármálaráðherra hefði 
aðspurður svarað að ekki kæmi til 
greina að læsa gengi krónunnar. Svar 
hans var: „Það hefur ekki verið rætt.“

LEIÐRÉTTING

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

14°

13°

6°

11°

14°

11°

11°

12°

7°

13°

25°

23°

11°

11°

26°

20°

30°

17°

1

2

0

0

-2

0

6

9

5

5

5

6

5

8
60

Á MORGUN 
5-10 m/s en allt að 15 
m/s við SA-ströndina.

-1

SUNNUDAGUR 
3-8 m/s.

1

0

-7

13

10

4 3

4

53

3 5

5

54

HLÝNAR UM 
HELGINA  
Það verður kulda-
legt á landinu í dag 
en á morgun hlýnar 
allnokkuð og verður 
stígandi í hitastiginu 
fram yfi r helgi. Þetta 
þýðir að úrkoman 
sem fellur á landið 
verður yfi rleitt rign-
ing en þó er rétt að 
benda á að á heið-
um og fjöllum má 
búast við snjókomu. 
Hvar úrkoman fellur 
sjáum við á veður-
kortunum.  

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

EFNAHAGSMÁL „Óvenjulegt útspil,“ 
segja stjórnmálafræðiprófessor-
arnir Gunnar Helgi Kristinsson og 
Baldur Þórhallsson um þá hugmynd 
Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra 
á ríkisstjórnarfundi að mynda þjóð-
stjórn. 

„Óheppilegt. Með því að blanda 
sér í pólitíska atburðarás er hann að 
auka þann vanda sem við er að 
glíma,“ segir Gunnar Helgi. 

Baldur telur að taka verði útspilið 
alvarlega því erfitt sé að skilja í 
sundur starf Davíðs sem aðalbanka-
stjóra og fyrri störf sem formaður 
Sjálfstæðisflokksins og forsætis-
ráðherra landsins. Ástandið sé 
annað hvort enn alvarlegra en menn 

hafi viljað vera láta eða að öfl innan 
Sjálfstæðisflokksins reyni að ýta 
Samfylkingunni til hliðar í ríkis-
stjórn.

Einar Mar Þórðarson stjórnmála-
fræðingur segir að Davíð sé „algjör-
lega kominn út fyrir sitt verksvið. 

Það er ekki hlutverk seðlabanka-
stjóra að skipta sér af því hvernig 
stjórn landsins er mynduð,“ segir 
hann. 

Baldur telur atburðinn sýna að 
Davíð telji sig hafa pólitísk ítök og 
sé enn þátttakandi í stjórnmálum. 
Gunnar Helgi segir að seðlabanka-
stjórar sums staðar tjái sig um 
ýmsu mál en þá hafi þeir sterkan 
faglegan bakgrunn. Einar Mar efast 
um að þetta gæti gerst í nágranna-
löndum okkar.

Allir telja þeir að Davíð hefði 
brugðist reiður við hefði hann verið 
í hlutverki forsætisráðherra og 
seðlabankastjóri komið með sömu 
hugmynd.  - ghs

Stjórnmálafræðingar um útspil Davíðs Oddssonar um þjóðstjórnina:

Kominn út fyrir verksvið sitt

STJÓRNMÁL „Hann er að fara langt út 
fyrir sitt verksvið með þessum til-
lögum. Auðvitað hefur hann skoð-
anir en hann er embættis maður og 
á ekki að vera á vettvangi stjórn-
málanna,“ segir Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir mennta mála-
ráðherra um hugmyndir Davíðs 
Oddssonar um þjóðstjórn.

Þorgerður segir stjórnina hafa 
góðan þingmeirihluta og fráleitt sé 
að hún fari frá. „Við þurfum á 
öllum okkar kröftum að halda til 
að styrkja krónuna á ný og menn 
eiga ekki að vera að senda út svona 
smjörklípur.“

Björgvin G. Sigurðsson við-
skiptaráðherra tekur í sama 
streng. „Mér þóttu ummælin alls 
ekki viðeigandi og mjög óheppileg. 
Umræður um stjórnarbreytingu 
auka óvissu og vanlíðan fólks á 
þessum erfiðu tímum. Stjórnin 
sem nú situr hefur mesta þing-
meirihluta lýðveldissögunnar og 
má allt eins nefna þjóðstjórn.“

Björgvin segist ekki líta á yfir-
lýsingu Davíðs sem vantraust á 
ríkisstjórnina. „Nei, ég tek því ekki 
þannig. En það er óþægilegt að 
embættismaður valdi meiri óróa í 
samfélaginu á þennan hátt.“

Geir H. Haarde forsætisráð-
herra vildi ekki tjá sig um ummæli 
Davíðs.

Formenn stjórnarandstöðu-
flokkanna kalla allir eftir víð-
tækara samráði. Þeir efast þó um 
að ríkisstjórnin afsali sér sínum 
sterka meirihluta. „Ríkisstjórnin 
hefur mikinn meirihluta og ég sé 
ekki að hún sleppi honum,“ segir 
Guðjón Arnar Kristjánsson.

Þjóðstjórn hefur aðeins einu 

sinni setið hér á landi, 1939, undir 
stjórn Hermanns Jónassonar. 
Dregið hefur verið í efa að um 
þjóðstjórn hafi verið að ræða með 
sósíalistaflokkinn utan stjórnar. 
Sömu flokkar sátu í stjórn 1947-
1949 án þess að hún væri nefnd 
þjóðstjórn.

Í bók Guðna Th. Jóhannessonar, 
Völundarhús valdsins, segir frá 
hugmyndum um myndun þjóð-
stjórnar. Í efnahagsvandanum árið 
1968 boðaði Bjarni Benediktsson 
fulltrúa stjórnarandstöðu á sinn 
fund til viðræðu. Ekkert varð þó 
úr þjóðstjórn.

Við stjórnarslit árið 1974 vildi 
Ólafur Jóhannesson forsætisráð-
herra mynda stjórn allra flokka, 
en Framsókn fór í stjórn með Sjálf-
stæðisflokki. Árið 1978 reyndi 
Geir Hallgrímsson að mynda þjóð-
stjórn til að taka á efnahagsvanda 
en upp úr viðræðum slitnaði eftir 
tíu daga. Í stjórnarkreppu þeirri 
sem lauk með myndun stjórnar 
Gunnars Thoroddsen 1980 reyndi 
Geir einnig að mynda þjóðstjórn.

 kolbeinn@frettabladid.is

Segir Davíð beita 
smjörklípuaðferð
Menntamálaráðherra segir embættismenn eins og Davíð Oddsson ekki eiga að 
skipta sér af stjórnmálum með ummælum um þjóðstjórn. Eykur á óvissu og 
vanlíðan fólks segir viðskiptaráðherra. Forsætisráðherra vill ekki tjá sig.

DAVÍÐ ODDSSON BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON

ÁTELUR DAVÍÐ Þorgerður Katrín átelur Davíð Oddsson fyrir að skipta sér af stjórnmálum. 
Hann sé embættismaður og eigi að hegða sér sem slíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GUNNAR HELGI 
KRISTINSSON

BALDUR 
ÞÓRHALLSSON

BANDARÍKIN, AP Flak flugvélar 
auðjöfursins og ævintýramanns-
ins Steves Fossett er fundið, ári 
eftir að hún hvarf eftir að Fossett 
lagði upp í æfingaflug yfir 
eyðimörkinni í Nevada. 

Að sögn rannsakenda virðist 
vélin hafa rekist beint á fjallshlíð-
ina. Jarðneskar leifar Fossetts 
fundust ekki í flakinu en að sögn 
Johns Anderson, lögreglustjóra í 
bænum Mammoth Lakes sem er 
næsta þéttbýli við fundarstaðinn, 
er „algengt að ekkert finnist ef lík 
finnst ekki innan fárra daga, 
vegna vargdýra“.

Mikil en árangurslaus leit var 
gerð að vél Fossetts eftir hvarfið 
í fyrra.  - aa

Hvarf ævintýramanns: 

Flak flugvélar 
Fossetts fundið

FÉLAGAR Breski auðkýfingurinn Richard 
Branson faðmar hér vin sinn Fossett 
eftir flug þess síðarnefnda umhverfis 
jörðina án millilendingar í febrúar 2006. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Reiknað er með að 
útgjöld Atvinnuleysistrygginga-
sjóðs verði átta og hálfur 
milljarður króna á næsta ári. 

Samkvæmt fjárlagafrumvarp-
inu verða framlög í sjóðinn 
rúmlega 7,3 milljarðar og  
vaxtatekjur eru áætlaðar 1,7 
milljarðar. 

Á þessu ári var 6,3 milljörðum 
varið til sjóðsins en í fyrra 
tæpum 2,2 milljörðum. 

Gert er ráð fyrir að atvinnu-
leysi verði 2,7 prósent og er það 
lægra en í forsendum fjárlaga 
2008 þar sem reiknað var með 
2,9 prósenta atvinnuleysi. - bþs

Atvinnuleysistryggingasjóður:

Bætur verða 8,5 
milljarðar króna

SKIPULAGSMÁL Kröfu hjóna, sem 
eiga sumarhús í Grímsnesi, um að 
tvö ný hús í nágrenninu verði rifin 
hefur verið hafnað af sveitarstjórn 
Gríms- og Grafningshrepps.

Eins og fram hefur komið í 
Fréttablaðinu kærðu hjónin 
byggingu tveggja nýrra húsa í 
nágrenni við sumarhús þeirra. 
Úrskurðarnefnd skipulags- og 
byggingarmála sagði húsin ekki 
hafa verið reist með löglegu 
byggingarleyfi þar sem nýtt 
deiliskipulag fyrir Kiðjaberg hafði 
ekki tekið gildi. Sveitarstjórnin 
segir hvorki skipulagsleg rök né 
hagsmuni krefjast þess að húsin 
verði rifin.  - gar

Sveitarstjórn hafnar kröfu:

Óleyfisbústaðir 
ekki fjarlægðir

Í KIÐJABERGI Sveitarstjórnin heimilaði 
byggingu margfalt stærra húss en áður 
voru leyfð í Kiðjabergi.

Lúðraþytur í Þorlákshöfn
Nokkrir íbúar Þorlákshafnar vöknuðu 
við lúðraþyt á götum bæjarins aðfara-
nótt sunnudagsins. Þar voru á ferð 
lúðraþeytarar sem sóttu landsmót 
Sambands íslenskra lúðrasveita sem 
haldið var í bænum um helgina.

LÖGREGLUFRÉTTIR

ATVINNULÍF Innkauparáð Reykja-
víkurborgar hefur samþykkt að 
ganga að tilboði verktakafyrir-
tækis Adakris UAB ehf. frá 
Litháen í uppsteypu og fullnaðar-
frágang á Norðlingaskóla. 
Adakris, sem átti lægsta tilboð í 
verkið, er með útibú á Íslandi.

Á fundi Innkauparáðs þar sem 
tilboðið var samþykkt var lögð 
fram sérstök árétting ráðsins um 
að í útboðslýsingu fyrir verkefnið 
í Norðlingaskóla kæmi fram að 
vinna skyldi í samræmi við 
ákvæði gildandi laga og reglu-
gerða, meðal annars um réttindi 
launafólks.  - gar

Innkauparáð Reykjavíkur:

Litháar byggja 
Norðlingaskóla

GENGIÐ 02.10.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 204,6839
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 111,03 111,55

 195,92 196,88

 154,39 155,25

 20,694 20,816

 18,645 18,755

 15,842   15,934

 1,0528   1,059

 170,47 171,49

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Buongiorno!
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afsláttur
      við kassa

25%
               afsláttur 20%

               
afsláttur 48%

               afsláttur afsláttur
      við kassa
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Europris - ódýrt fyrir alla

KORPUTORG
Ný Europris verslun opnar á Korputorgi á morgun, 
laugardaginn 4. október. 4. október.

FJÖLDI OPNUNARTILBOÐA

EFNAHAGSMÁL Hvorki aðalhag-
fræðingur Seðlabankans né stað-
gengill hans tóku þátt í að meta 
þjóðhagsleg áhrif þjóðnýtingar 
Glitnis eða áhrif hennar á fjár-
málakerfið. Aðspurður sagði 
Arnór Sighvatsson aðalhagfræð-
ingur: „Ég mun ekki tjá mig um 
þessar fréttir.“ 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var málið í höndum 
bankastjórnar Seðlabankans og 
koma nöfn starfsmanna hagfræði-
sviðs bankans ekki fyrir á minnis-
blöðum um afleiðingar þjóðnýt-
ingarinnar.

Heimildarmaður innan stjórnar-
ráðsins bendir á að málið sé á 
ábyrgð forsætisráðuneytisins. 
Þegar spurt var hvort nöfn hag-
fræðinga Seðlabankans kæmu 
fyrir á minnisblöðum um þjóð-
hagsleg áhrif og áhrif á fjármála-
kerfið, sagði heimildarmaðurinn 
að margir hagfræðingar hefðu 

komið að málinu. Hann vildi hins 
vegar ekkert segja um það hverjir 
það hefðu verið. „Þú verður að 
spyrja Seðlabankann,“ sagði hann. 

Tveir bankastjórar Seðla-
bankans, Eiríkur Guðnason og 
Ingimundur Friðriksson, eru hag-
fræðingar. Geir H. Haarde 
forsætisráðherra er hagfræðingur 
og líka Tryggvi Þór Herbertsson, 
efnahagsráðgjafi ríkis stjórnar-
innar. Sama á við um Bolla Þór 
Bollason, ráðuneytisstjóra í for-
sætisráðueytinu.

Fréttablaðið hefur sent banka-
stjórn ítarlegan spurningalista um 
hvernig þjóðhagsleg áhrif og áhrif 
þjóðnýtingarinnar á fjármála-
stöðugleika voru metin. Enn 
fremur hvernig verðið á bankan-
um var fundið. Svör höfðu ekki 
borist þegar blaðið fór í prentun. 

Starfsmenn Seðlabankans sátu í 
gær fund sem bankastjórnin boð-
aði óvænt til í hádeginu. Þar fór 

Davíð Oddsson yfir þær opinberu 
upplýsingar sem fyrir liggja um 
Glitnismálið. Eftir því sem Frétta-
blaðið kemst næst, hnykkti hann á 
því að ákvarðanir hefðu verið 
teknar af ríkisstjórninni, en ekki 
Seðlabankanum.

Hlutirnir gerðust hratt eftir að 
forsvarsmenn Glitnis leituðu til 
Seðlabankans um fyrirgreiðslu 
fyrir helgi. Þeir óskuðu 600 
milljóna evru láns, á mánudags-
morgni hafði ríkið eignast 75 pró-
senta hlut í bankanum. Þá höfðu 
fundir staðið um nætur.

Síðan tíðindi bárust um þjóð-
nýtinguna hefur gengi krónunnar 
lækkað um fimmtán prósent.

Lánshæfismat ríkisins og allra 
banka hefur verið lækkað, raunar 
hefur Moody‘s ekki lækkað láns-
hæfiseinkunn ríkisins, en íhugar 
að lækka hana. Þá hefur skulda-
tryggingaálag ríkisins rokið upp. 
 ingimar@markadurinn.is

Hagfræðisvið ekki 
haft með í ráðum
Hagfræðingar Seðlabankans mátu ekki þjóðhagsleg áhrif þjóðnýtingar Glitnis. 
Margir hagfræðingar eru í forystusveit Seðlabankans og forsætisráðuneytisins.

AÐALHAGFRÆÐINGARNIR Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðingur Seðlabanka Íslands, og Þórarinn G. Pétursson, staðgengill aðal-
hagfræðings Seðlabankans, sjást hér á ráðstefnu um gengismál í Háskólanum í Reykjavík fyrir nokkru.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Seðlabankinn og forsætisráðherra þurfa að skýra þetta 
sérstaklega ef satt reynist,“ segir Guðni Ágústsson, 
formaður Framsóknarflokksins, um þær fréttir að hag-
fræðisvið Seðlabankans hafi ekki verið haft með í ráðum 
þegar ákveðið var að ríkið þjóðnýtti Glitni. 

Katrín Jakobsdóttir, varaformaður Vinstri-grænna, 
var kölluð til fundar í Seðlabankanum ásamt öðrum 
forsvarsmönnum stjórnarandstöðuflokkanna á Alþingi, 
Guðna Ágústssyni og Kristni H. Gunnarssyni, þingmanni 
Frjálslynda flokksins, á sunnudagskvöld. Þar var þeim 
greint frá þeirri ákvörðun að ákveðið hefði verið að ríkið 
þjóðnýtti bankann. „Því meira sem kemur í ljós, þeim 
mun sérstakara er þetta allt saman. Þessi ákvörðun, sem 
var tekin á sunnudagskvöldið og okkur var tilkynnt án 
þess að fá neinar frekari upplýsingar, virðist alls ekki vera 
að bera þann árangur sem henni var ætlað. Það hefur 
í raun ræst sem við óttuðumst,“ segir Katrín. „Ef þetta 
reynist rétt þá er það mjög sérkennilegt, svo ekki sé 
meira sagt.“

Kristinn segir að nauðsynlegt hafi verið að meta bank-
ann, stöðu hans og eignir, en ekki síður heildaráhrifin 
af aðgerðinni. „Mér finnst það mjög einkennilegt ef ekki 
liggja fyrir athuganir af þessum toga í Seðlabankanum. Ef 
svo er ekki þá er ljóst að málið hefur ekki verið kannað 
það vel að hægt hafi verið að afgreiða það.“  - shá

Skýringar þörf ef satt reynist

KRISTINN H. 
GUNNARSSON

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

GUÐNI 
ÁGÚSTSSON

SAMFÉLAGSMÁL Aðeins tók einn dag 
að fullbóka í alla viðtalstíma fyrir 
októbermánuð hjá Ráðgjafarstofu 
um fjármál heimilanna. Í fyrradag 
var bókað í alla tíma í mánuðinum 
og síðdegis í gær voru tíu komnir á 
biðlista.

„Það er nokkuð óvanalegt að 
allir tímar klárist fyrsta daginn 
sem við bókum en þetta þarf 
kannski ekki að koma á óvart 
miðað við stöðuna í dag,“ segir 
Ásta S. Helgadóttir, forstöðu maður 
stofunnar. „Auðvitað verðum við 
vör við það að greiðslubyrði fólks 
með erlend lán á bakinu hefur 
hækkað en svo má náttúrlega ekki 
gleyma því að verðtryggð lán hafa 

einnig hækkað með vaxandi verð-
bólgu.“ Hún segir mikilvægt að 
sett verði lög um greiðsluaðlögun 

sem fyrst. „Það vantar einnig frek-
ari úrræði fyrir fólk sem er að 
lenda í vandræðum með eignir 
sínar nú á þessum tímum þegar 
engar eignir seljast.“

Hún segir álagið vissulega vera 
mikið á starfsmönnum stofunnar. 
„Þegar fólk á í greiðsluerfiðleik-
um geta verið mörg vandamál því 
samhliða og það má velta því fyrir 
sér hvað er orsök og hvað afleið-
ing. Og ég segi það oft að það er 
unnið heilmikið mannúðastarf 
hérna.“ 

Fyrir þá sem ekki hafa fengið 
tíma má geta þess að stofan veitir 
einnig leiðsögn með símaviðtölum 
og á netinu.  - jse

Október uppbókaður á einum degi hjá Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna:

Mannúðarstarf á ráðgjafarstofu

ÁSTA S. HELGADÓTTIR FORSTÖÐUMAÐUR 
Mikið álag er á starfsmönnum Ráðgjafar-
stofunnar þessa dagana en Ásta segir 
heilmikið mannúðarstarf unnið þar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VIÐSKIPTI Forráðamenn Bygginga-
félags námsmanna hafa nú gripið 
til aðgerða til að treysta rekstrar-
grundvöll félagsins. 

Efnahagsbrotadeild ríkislög-
reglustjóra rannsakar nú rekstur 
þess þar sem grunur leikur á að 
ekki hafi verið allt með felldu 
með störf fjögurra fyrrverandi 
starfsmanna. Til að rétta af 
alvarlega fjárhagsstöðu félagsins 
hefur verið gripið til þess að auka 
tekjurnar með hækkun á tekju-
tengdum gjöldum. Dregið hefur 
verið saman í rekstrarkostnaði og 
samkomulag gert við viðskipta-
banka um endurfjármögnun 
skuldbindinga. - jss

Byggingafélag námsmanna:

Fjárhagsstaðan 
er alvarleg

Ert þú búin(n) að kaupa bleiku 
slaufuna?
Já  15%
Nei  85%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er kominn tími á þjóðstjórn?

Segðu þína skoðun á vísir.is

KJÖRKASSINN



LÚXUS HNETUBLÖNDUR 
Allar tegundir

TILBOÐIN GILDA 2. - 5. OKTÓBER

 40%
afsláttur

HEILL KJÚKLINGUR FERSKUR

469 kr/kg
782 kr/kg

LIFRARPYLSA, ÓSOÐIN
4 stk. í pakka

479 kr/pk.
798 kr/pk.

BLÓÐMÖR, ÓSOÐIN
4 stk. í pakka

449 kr/pk.
748 kr/pk.

SAMBANDS HANGILÆRI
Úrbeinað

1.574 kr/kg
2.249 kr/kg

PATAKS KORMA SÓSA
540g

148 kr/stk.

PATAKS TIKKA MASALA SÓSA
540g

139 kr/stk.

TILDA BASMATI 
hrísgrjón 2kg

899 kr/pk.

DEL MONTE SAFI
epla, appelsínu m/aldinkjöti og ananas 1l

199 kr/stk.

 30%
afsláttur

 25%
afsláttur

 40%
afsláttur

Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík

Ódýrari kostur!
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Birt með fyrirvara um prentvillur.
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Samtök iðnaðarins - www.si.is

7. október 2008 kl. 8.30-10.30
Gullteigur, Grand Hótel.

Morgunverður í boði SI kl. 8.00.

SI efnir til morgunverðarfundar
um nýtingu orkuauðlinda.

Dagskrá:

Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra
Friðrik Sophusson, forstjóri Landsvirkjunar
Ragnar Guðmundsson, forstjóri Norðuráls
Þorsteinn Ingi Sigfússon, forstjóri 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
Pallborðsumræðum stýrir Sigríður 
Guðlaugsdóttir, verkefnastjóri miðlunar hjá SI

Fundarstjóri: Helgi Magnússon, formaður SI

Fundurinn er öllum opinn og ókeypis en tekið 
er við skráningum á netfangið mottaka@si.is. 

Orkunýting til hagsældar

VIÐSKIPTI „Ég veit um fjölda fyrir-
tækja sem segja við sína erlendu 
birgja að á meðan þetta ástand sé 
svona þá fái þeir ekki borgað,“ 
segir Skúli J. Björnsson, formaður 
stjórnar Félags íslenskra stórkaup-
manna.

Að sögn Skúla hefur gengisfall 
krónunnar sett alvarlegt strik í 
reikninginn hjá  vöruinnflytjendum. 
„Við höfum heyrt frá forsætisráð-
herra og seðlabankastjóra að þetta 
sé gríðarlegt yfirskot sem gangi til 
baka. Á meðan eru menn einfald-
lega ekki að borga út gjaldeyri og 
fá frest á sínum erlendu lánum þar 
til ástandið lagast. Þá byrja þeir að 
borga sínar skuldir aftur,“ segir 
hann.

Aðspurður svarar Skúli að það 
kæmi honum afar mikið á óvart ef 
ekki drægi verulega úr vöruinn-
flutningi á næstunni. „Það er 
enginn með það djúpa vasa að hann 
geti tekið á sig þetta gengisfall. 
Hækkun á gjaldeyri er stóralvarleg 
í sambandi við vöruverð. Það er 
eins mikil fylgni þar á milli og 
hægt er að hugsa sér.“

Samúel Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri vörustýringarsviðs 
Olís, segir fyrirtækið ekki hafa 
frestað greiðslum til erlendrar 
birgja.

„Við borgum okkar reikninga á 
tíma en eins og aðrir reynum við að 
lágmarka okkar pantanir á meðan 
krónan er svona veik,“ segir 
Samúel sem aðspurður kveður það 
blasa við að frekari hækkanir á 
eldsneytisverði séu yfirvofandi. 
„Það segir sig sjálft að þegar króna 
veikist svona mikið myndast þrýst-
ingur á hækkanir. Veikingin að 

undanförnu er ekki komin öll út í 
verðlagið. Ef hún verður viðvarandi 
er ljóst að það verða frekari hækk-
anir.“

Skúli segir morgunljóst að 
verslunarmenn hafi tekið á sig 
gríðarlega tekjuskerðingu að 
undanförnu.

„Auðvitað eru menn að hagræða 
hjá sér og að leita leiða til að þurfa 
ekki að hækka sína vöru,“ segir 
Skúli sem þó tekur undir að mikill 
þrýstingur sé á hækkanir. „Það 
hækkar allt nema launin. Það er 
farsi að fólki og fyrirtækjum í 
landinu skuli vera boðið upp á þetta 
umhverfi. Það er bara ekki á vetur 
setjandi.“ Skúli tekur fram að allt-
af sé hægt að vera gáfaður eftir á 
og ítrekar að engar töfralausnir 
séu til. „Auðvitað þurfum við að 
taka til í okkar málum en það er 
hlutverk ríkisstjórnar og Seðla-
banka að skapa umhverfi svo þjóð-
félagið geti rekið sig eðlilega. Þau 
eru ekki að gera það núna.“ 

 gar@frettabladid.is

Heildsalar 
stöðva greiðsl-
ur til útlanda
Formaður Félags íslenskra stórkaupmanna segir 
heildsala fresta greiðslum til erlendra birgja vegna 
veikrar krónu. Rekstrarumhverfið sé farsi og hvorki 
ríkisstjórn né Seðlabanki skili hlutverki sínu. 

SKÚLI J. BJÖRNSSON Farsi að fólki og 
fyrirtækjum skuli boðið upp á þetta 
umhverfi, segir formaður Félags íslenskra 
stórkaupmanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

1. Hvaða landsliðsmaður í 
handbolta hyggst ekki taka þátt 
í næstu leikjum liðsins?

2. Hver er nýr formaður 
stjórnar Strætó bs?

3. Hversu mikill halli er áætlað 
að verði á ríkissjóði á næsta 
ári?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 42

UMHVERFISMÁL Það er rökrétt að 
gera ráð fyrir því að áhrif brenni-
steinsvetnismengunar frá 
útblæstri jarðhitavirkjana, sem 
sjást til dæmis á ónýtum mosa, 
aukist með tíð og tíma. Þetta segir 
Þorsteinn Jóhannsson, sem sér-

hæfir sig í loftslagsmálum hjá 
Umhverfisstofnun.

Gróðurskemmdir út frá virkjun-
unum eiga ekki að koma á óvart, 
segir hann og vísar til umsagnar 
stofnunar sinnar fyrir umhverfis-
mat um Bitruvirkjun. 

Þar mælir Umhverfisstofnun 
með frekari mælingum á höfuð-
borgarsvæðinu verði Bitruvirkjun 
samþykkt. Enda stefni þá í að 
heildarlosun brennisteins á 
Hellisheiðarsvæðinu verði sjö 
sinnum meiri en samanlögð losun 
frá Álverinu í Straumsvík og Járn-
blendiverksmiðjunni á Grundar-
tanga.

Eitt skilyrða Skipulagsstofnun-
ar í neikvæðri umsögn um Bitru-
virkjun var að viðeigandi búnaður 
til að farga brennisteinsvetni í 
útblæstri yrði tryggður áður en 
virkjunin væri gangsett. - kóþ

Lofstslagssérfræðingur um jarðhitavirkjanir:

Mengun mun aukast

FRÁ SVARTSENGI Mosinn í kringum 
Reykjanesvirkjun Hitaveitu Suðurnesja 
hefur látið á sjá. MYND/SIGURÐUR H. MAGNÚSSON

EFNAHAGSMÁL Aðalsteinn Leifsson, 
forstöðumaður við Háskólann í 
Reykjavík, sagði á Evrópuráðstefnu 
Starfsgreinasambandsins og Sam-
taka iðnaðarins, í gær að sam-
kvæmt reglum ESB ætti það ekki 
rétt á einu einasta kílói af kvóta í 
íslenskri lögsögu. Þær áhyggjur að 
miðin fylltust af erlendum togurum 
væru óþarfar. Hægt væri að koma í 
veg fyrir að kvóti færi úr landi. 

„Þetta eru þrjár leiðir; að krefj-
ast þess að helmingi afla sé landað í 
heimahöfn, minnst helmingur 
áhafnar hafi fasta búsetu í heima-
höfn og sýna fram á að raunveruleg 
efnahagsleg tengsl séu milli útgerð-
arinnar og þeirra svæða sem hún 

er gerð út frá. Þessar reglur eru 
ekki til staðar á Íslandi í dag og við 
ættum kannski að læra þær því 
þær gætu styrkt byggðirnar.“

Aðalsteinn telur fráleitt að kvóta-
kerfið verði í hættu. ESB skipti sér 
ekkert af úthlutun kvóta. Ákvörðun 
um heildarkvóta sé samningsatriði. 
Íslend ingar hljóti að setja alla sína 
orku í að tryggja að hagsmunum 
þeirra sé borgið. 

Daniel Vartikari, alþjóðafulltrúi 
frá Finnlandi, sagði að matarverð 
hefði lækkað og sömuleiðis vextir. 
Vextir á íbúðalánum hefðu farið úr 
15,5 prósentum í 3,8 prósent. 
Atvinnuástandið hefði skánað. „Í 
lok níunda áratugarins hófst banka-

kreppa í Finnlandi. Hún varð mjög 
slæm og ríkið varð að koma í veg 
fyrir gjaldþrot banka. Margir 
bankar sameinuðust í einn og aðrir 
hurfu af sjónarsviðinu. Á þessum 

tíma var atvinnuleysi tíu til tuttugu 
prósent. Við erum nú með sex til 
níu prósenta atvinnuleysi. Á sumum 
svæðum vantar vinnuafl,“ segir 
hann. - ghs

ATVINNULEYSIÐ MINNKAR Á Evrópuráðstefnunni kom fram að atvinnuleysi hefði 
minnkað eftir inngöngu Finna í ESB. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Forstöðumaður við Háskólann í Reykjavík um Evrópusambandið og upptöku evru:

Telur kvótakerfið fráleitt vera í hættu

NÝ VERSLUNARMIÐSTÖÐ Þrátt fyrir þrengingar í efnahagslífinu verður um helgina 
opnuð ný verslunarmiðstöð við Korpu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNMÁL Áætlað er að hefja 
byggingu á sérstöku móttöku- og 
heimsóknarhúsi á Litla-Hrauni á 
árinu. Verður 350 milljónum 
króna varið til þess samkvæmt 
fjárlagafrumvarpinu. 

Segir í skýringum að áætlanir 
dómsmálaráðuneytisins miði við 
að heildaruppbygging fangelsa 
verði á Litla-Hrauni. Á höfuð-
borgarsvæðinu verði eingöngu 
gæsluvarðhald og skammtíma-
vistun fanga í tengslum við nýja 
lögreglustöð. - bþs

Aðbúnaður á Litla-Hrauni:

Nýtt hús byggt

LITLA-HRAUN Gert er ráð fyrir 350 millj-
ónum í uppbyggingu á Litla-Hrauni.

VEISTU SVARIÐ?



Sími: 588 8477

Eitt líf - njótum þess

af rúmgöflum, römmum, 
stillanlegum rúmum
og Tempur rúmum 

í október

20%
 afsláttur

Mikið úrval af rúmgöflum 
og römmum fyrir allar stærðir rúma.

Til í tauáklæði og leðri 
í mörgum litum.

Verðdæmi
Gafl og rammi á mynd.
Verð áður 115.176,-

Nú aðeins kr. 92.140,-
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MENNING Bókaforlag Háskólans, Háskólaútgáfan, 
vill kaupa Íslenska orðabók sem áður var gefin út 
af Menningarsjóði. Orðabókin var seld frá ríkinu, 
það er Bókaútgáfu Menningarsjóðs, árið 1993 og 
var síðast gefin út af Eddu árið 2007.

Bókin er nú í eigu Forlagsins,  en þegar Edda/Mál 
og menning vildi sameinast JPV-forlagi og mynda 
Forlagið, féllst Samkeppnis-
eftirlitið ekki á 
samrunann að 
óbreyttu. Sátt varð um 
að Forlagið seldi frá 
sér ákveðin lykilverk, 
svo sem Íslenska 
orðabók.

Forlagið hefur frest 
til næstu áramóta til að 
selja verkin, en síðan á 
tilsjónarmaður Sam-
keppniseftirlitsins að 
koma að málum og 
vinna að því að selja 
verkin fyrir árslok 
2009. Enn hefur enginn 
kaupandi fundist. Bókin 
mun vera verðmetin af 
Forlaginu á allt að 150 
milljónir.

„Eina sem ég vil segja 
er að við höfum hugleitt 
málið og að okkur finnst 
þetta fýsilegur kostur 
fyrir Háskólann,“ segir 
Jörundur Guðmundsson 
hjá Háskólaútgáfunni.

Hann telur að orðabók-
inni yrði vel komið innan 
veggja Háskólans en nú 
sé verið að leggja mat á 

hvort kaupin séu fjárhagslega fýsileg. Háskóla-
útgáfan sér fyrir sér samstarf við Orðabók 
Háskólans en hún hefur komið að útgáfu Íslenskrar 
orðabókar í áraraðir.

Guðrún Kvaran, forstöðumaður Orðabókar 
Háskólans, hefur heyrt af áhuga annarra á því að 
Orðabók Háskólans fari í samstarf um útgáfu 

Íslenskrar orðabókar, það hafi þó ekki verið 
rætt.

„Við eigum ekki fyrir 
salti í grautinn, hvað þá 
fyrir orðabók Eddu. Við 
buðum reyndar í orðabókina 
á sínum tíma en gátum ekki 
boðið jafnhátt og [Mál og 
menning],“ segir hún.

Egill Örn Jóhannsson, 
framkvæmdastjóri Forlags-
ins, segir að enginn hafi gert 
tilboð í útgáfuréttinn að 
Íslenskri orðabók.  Enginn 
starfi heldur að því að 
uppfæra bókina sem 
stendur, en tiltölulega stutt 
er liðið frá síðustu útgáfu.

Mál og menning mun hafa 
fengið Íslenska orðabók frá 
Menningarsjóði fyrir 25 
milljónir króna og fylgdi 
með í kaupum nokkur lager 
prentaðra bóka.

 klemens@frettabladid.is

Íslenska orðabókin 
gæti farið til ríkisins
Íslensk orðabók var seld frá ríkinu fyrir fimmtán árum en kann að verða ríkis-
vædd að nýju. Útgáfan Forlagið á bókina en má ekki gefa hana út, eftir sátt sem 
gerð var við Samkeppniseftirlitið. Háskóli Íslands vill festa kaup á bókinni.

ÍSLENSK ORÐABÓK EDDU
Bókaútgáfa Háskóla Íslands, 
Háskólaútgáfan, íhugar nú að bjóða í 

Íslenska orðabók, sem Mál og menning 
keypti af Bókaútgáfu Menningarsjóðs.

Þú getur ráðstafað vöxtunum að vild

Mx12-verðtryggður innlánsreikningur

Þá er Mx12-verðtryggður fyrir þig!

Lágmarksinnborgun við stofnun Mx12 reiknings er 1.000.000 kr 6,7-7,0%,

Nýjung

á Íslandi

444 7000 kaupthing.is

Í FULLUM HERKLÆÐUM Mexíkóskur 
hermaður stendur vörð fyrir utan 
lögreglustöð í bænum Tijuana þar sem 
menn grunaðir um aðild að gengja-
stríði og drápum á lögreglumönnum 
eru í haldi.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra segir á 
heimasíðu sinni að Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, hafi í 
ræðu sinni við þingsetningu 
varað við inngöngu í Evrópusam-
bandið.

Björn vísar þar í ummæli 
forsetans um mikilvægi fullveldis-
dagsins og þess sem útfærsla 
landhelginnar færði þjóðinni.

„Skýrari varnaðarorð gegn 
aðild að Evrópusambandinu hefur 
núverandi forseti ekki flutt yfir 
þingheimi, síðan hann barðist 
gegn aðild að Evrópska efnahags-
svæðinu sem þingmaður í upphafi 
tíunda áratugar síðustu aldar,“ 
segir Björn. Hjá skrifstofu 
forsetans fengust þær upplýsing-
ar að forsetinn tjáði sig ekki um 
ummæli af netinu. - kóp

Björn um forsetann:

Segir Ólaf and-
stæðan ESB

FORSETI ÍSLANDS Dómsmálaráðherra 
segir hann hafa varað við inngöngu í 
ESB í ræðu sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Dæmdur til bótagreiðslna
Max Jakobsson, fyrrverandi ráðherra 
og sendiherra í Finnlandi, hefur verið 
dæmdur til að greiða tæplega eitt 
þúsund evrur, eða um 150 þúsund 
krónur, í bætur fyrir að hafa ekið yfir 
á rauðu ljósi í fyrra. Jakobsson hefur 
neitað sök. 

FINNLAND

HJÁLPARSTARF Alls hafa nú á fjórða 
hundrað skráð sig til þátttöku í 
átakinu Göngum til góðs, sem 
Rauði krossinn stendur fyrir á 
morgun til styrktar stríðshrjáð-
um og sundruðum fjölskyldum í 
Kongó. 

Síðast var gengið til góðs fyrir 
tveimur árum og tóku þá 2.500 
sjálfboðaliðar þátt í átakinu. Því 
skorar Rauði krossinn nú á fólk að 
gerast sjálfboðaliðar í eina 
klukkustund á laugardaginn, til að 
endurtaka þann frábæra árangur. 
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, verndari söfnunarinnar, 
heimsótti Fjölbrautaskóla 
Suðurlands heim í gær þar sem 
hann hvatti nemendur til að taka 
þátt. Einkum vantar sjálfboðaliða 
í Reykjavík. Áhugasamir geta 
skráð sig í síma 570 4000, eða á 
www.raudikrossinn.is. - kg

Gengið til góðs á laugardag:

Rauði krossinn 
skorar á fólk
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Taíland
Balí Laos 
Kambódía 
Singapúr
Arabía
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ÆVINTÝRAFÉLAGIÐ EHF.

www.oriental.is
Sími 577 4800 • oriental@oriental.is

LÍTTU Í EIGIN BARM
Nú stendur yfir lokaáfangi söfnunarátaks Krabbameinsfélags 
Íslands til að fjármagna kaup á tækjum sem geta greint 
brjóstakrabbamein á frumstigi betur en eldri búnaður.

Einn liður í átakinu er sala á Bleiku slaufunni sem hönnuð er 
af Henrikku Waage skartgripahönnuði. Til að ná takmarki 
okkar þurfum við að selja 40.000 slaufur. Sýndu stuðning 
þinn í verki og settu slaufu í barminn.
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LÖGREGLUMÁL „Mér finnst svolítið skrýtið að 
hægt sé að rölta inn í hvaða verkfæraverslun 
sem er og kaupa tæki og tól sem eru mun 
hættulegri en sverðið mitt, sem er í raun 
listaverk,“ segir Jakob Sigurðsson flutningabíl-
stjóri frá Vogum á Vatnsleysuströnd. Samúræja-
sverð sem Jakob sendi sjálfum sér í pósti frá 
Bandaríkjunum fyrir tæplega ári er enn í vörslu 
Tollstjóraembættisins.

Jakob festi kaup á sverðinu í Boston í 
nóvember í fyrra. „Ég vissi að sverðið yrði tekið 
af mér á flugvellinum og ákvað því að senda það 
til Íslands í pósti. Skömmu síðar fékk ég bréf 
frá varðstjóra hjá tollinum þar sem fram kom 
að ég fengi ekki sverðið vegna þess að það væri 
oddur á því. Sverðið er óbrýnt og oddurinn því 
ekki beittur, en ég bauð þeim samt að sverfa 
oddinn af. Því neituðu þeir, sögðust ekki standa í 

svoleiðis bulli,“ segir Jakob. „Svo báðu þeir mig 
um leyfi til að eyða sverðinu en ég samþykkti 
það ekki. Síðan þá hefur sverðið verið í vörslu 
tollsins,“ bætir hann við.

Sigurður Skúlason aðstoðartollstjóri segist 
ekki þekkja til þessa tiltekna máls en undrast að 
sverðið sé enn í vörslu embættisins eftir 
tæplega ár. Öll sverð séu flokkuð sem vopn og 
innflutningur þeirra sé því ekki heimill nema 
með sérstöku leyfi frá Ríkislögreglustjóra. 
Hann segir mjög algengt að sverð séu gerð 
upptæk. „Strákarnir hafa gaman af þessu. 
Líklega eru hundruð sverða sem bíða eyðingar,“ 
segir Sigurður. - kg

Samúræjasverð Jakobs Sigurðssonar hefur verið í vörslu Tollstjóraembættisins í ár:

Hundruð sverða bíða eyðingar í tollinum

ÓSÁTTUR Jakobi finnst lítið réttlæti falið í því að neita 
honum um sverðið sitt þegar hann getur keypt „dráps-

tól“ eins og þessi í verkfæraverslunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

„Ég fór í brúðkaup 
frænku minnar 
um þar síðustu 
helgi. Fjöldi gesta 
kom frá New York 
þar sem hún býr 
ásamt eiginmanni 
sínum. Þau vinna 
bæði í tískubrans-
anum eins og margir vinir þeirra 
og það voru því margir í ótrúlega 
flottum fötum í veislunni. Brúð-
hjónin komu akandi til veislunnar 
í hvítum Kádilják og ökumaðurinn 
var klæddur upp eins og Elvis. 
Veislan stóð svo í 24 klukkustundir 
og sumir sváfu ekki neitt. Morgun-
inn eftir var boðið upp á glæsi -
legan morgunverð og gönguferðir. 
Ég hlakka samt til að koma heim 
til Íslands aftur.“

Charlotte Ólöf Jónsdóttir Ferrier

Elvis ók 
brúðhjónunum

„Þótt síðasti vetur 
hafi stundum 
verið hálferfiður 
þá er ég viss um 
að mín bíði nokk-
uð góður vetur,“ 
segir Filipe. Hann 
var mestan part 
sumars í Portúgal, 
en er nú aftur kominn til að starfa 
og nema hjá Matís. 
„Þegar ég kom í fyrra þekkti ég 
engan og átti svolítið erfitt með að 
feta mig áfram fyrst um sinn en 
síðan, þegar á leið, ég tala nú ekki 
um þegar það byrjaði að snjóa og 
ég gat farið á snjóbretti, þá lifnaði 
nú yfir mér. En ég hafði það veru-
lega gott í Portúgal. Ég held að ég 
læri að meta föðurlandið jafnvel 
enn betur þegar ég dvel svona 
langtímum í burtu. Ég reyndi að 
verja sem mestum tíma með fjöl-
skyldu minni og kærustunni.“
Hann saknar ýmissa hluta frá 
heimalandinu. „Við vinirnir vorum 
vanir að fara saman á barinn til 
að fylgjast með fótboltaleikjum 
í portúgölsku deildinni. Ég er 
Benfica-aðdáandi og fylgist með 
leikjum héðan á netinu en það er 
auðvitað engin upplifun miðað við 
þessar stundir á barnum.“  

Filipe Figueiredo

Annar Íslands-
vetur fer í hönd

VIKA 34

DAGBÓK NÝRRA 
ÍSLENDINGA

Erlendir ferðamenn eru  í 
fyrsta sinn fleiri en Íslend-
ingar á Hólmavík.

Flestir erlendir gestir Galdra-
safnsins á Hólmavík á þessu ári 
eru þýskir, að því er segir á 
fréttavefnum strandir.is.

„Þegar skoðað er hlutfall milli 
íslenskra og erlendra ferðamanna 
þá eru erlendar gestakomur á 
Galdrasafnið í fyrsta skipti orðn-
ar fleiri en íslenskar, svo munar 
þremur prósentum. Þróunin und-
anfarin ár hefur verið í þessa átt 
en það kemur á óvart að það skuli 
gerast á þessu ári,“ segir í frétt 
frá Galdrasafninu.

Íslendingar eru samt sem áður 
fjölmennasti þjóðarhópurinn 
meðal gesta Galdrasafnsins. 
„Þegar skoðað er hlutfall milli 
erlendra gesta á safninu þá telja 
Þjóðverjar langflesta gesti af 
einstökum erlendum þjóðum eða 
36 prósent. Frakkar eru næstir í 
röðinni með 12 prósenta hlutfall 
og Svisslendingar og Ítalir deila 
þriðja og fjórða sæti yfir gesta-
komur erlendra þjóða.“

Í frétt Galdrasafnsins segir 

enn fremur að ekki hafi verið 
reiknað með að erlendir gestir 
yrði fleiri en innlendir fyrr en 
eftir tvö ár. 

En bent er á að árið sé enn ekki 

á enda. „Það eru ekki öll kurl 
komin til grafar því það eru tals-
verðar gestakomur enn þá inn á 
safnið, sem er opið árið um 
kring.“  - gar

Flestir erlendir gestir á 
Galdrasafninu eru þýskir

VIÐ GALDRASAFNIÐ Töfrar Galdrasafnsins laða að sér sífellt fleiri ferðamenn til 
Hólmavíkur. MYND/SIGURÐUR ATLASON

■ Atlantshafslundinn hefur verið 
settur á gátlista alþjóðlegs samn-
ings um afrísk-evrasískra sjó- og 
vatnafarfugla og er stærsti stofn 
Atlantshafslunda á Íslandi.

Lundinn er sjófugl af svart-
fuglaætt. Latneska heitið er 
Fratercula arctica og merkir fyrra 
orðið smábróðir. Það kemur til 
þar sem litur lundans minnir á 
klæðnað munka. Á íslensku er 
einnig oft vísað til guðs manna 

þegar talað 
er um 

lundann 
og hann 
kallaður 
pró fast-

ur eða 
prestur. 

DÝRALÍF:
LUNDAR Í HÆTTU

„Það er allt frábært að frétta af mér. Ég er mjög 
jákvæð, glöð og hress þrátt fyrir sorgartíðindi 
síðustu daga. Svona er að vera bæjarfulltrúi 
í besta bæ á Íslandi,“ segir Margrét Gaua 
Magnúsdóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingar 
í Hafnarfirði og kennari í Garðaskóla.

Margrét er nýkomin úr verslunarferð 
til Minnesota þar sem hún kom að 
sjálfsögðu við í stærstu kringlu í heimi, 
Mall of America. „Ég stórgræddi í þess-
ari ferð, því dollarinn stóð í hundrað 
krónum rétt á meðan ég keypti þetta 
nauðsynlegasta, nærbuxur og 
tannkrem og slíkt, en er 
núna kominn í hundrað 
og fimmtán kall. Bankinn 
minn fór á hausinn 
meðan ég var úti og ég 
trúi því að fjarvera mín 

hafi haft sitt að segja í því efni,“ segir Margrét 
Gaua og skellir upp úr.

Margrét er formaður íþrótta- og tóm-
stundaráðs Hafnarfjarðar og segir það 

hlutverk endalausa uppsprettu gleði og 
hamingju. „Núna er ég til dæmis á leið-

inni á hjólabrettahátíð við Víðistaðaskóla 
þar sem reisa á tjöld yfir hjólabretta-
rampana. Ég hlakka mikið til.“ Spurð hvort 

hún hyggist skella sér sjálf á bretti býst 
hún síður við því. „Tíu ára dóttir mín hefur 
reyndar áhuga á hjólabrettum, en á ekkert 

slíkt enn. Kannski fær hún bretti í 
jólagjöf. Eða kannski smíðum við 
eitt stykki handa henni í stað-
inn, eru ekki annars að koma 
kreppujól?“ segir Margrét og 
snýr sér því næst að því að 
sinna ungdómnum.

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? MARGRÉT GAUA MAGNÚSDÓTTIR BÆJARFULLTRÚI

Stórgræddi í Mall of America

„Þjóðstjórn, er 
það málið? Það er 
kannski við hæfi. 
Síðast þegar var 
þjóðstjórn réðst 
Hitler inn í Evrópu 
og nú réðst Davíð 
inn í Glitni,“ segir 
Jón Páll Eyjólfs-
son leikari um 
þá hugmynd 
að koma á fót 
þjóðstjórn.
„Ég veit svo sem 
ekki hverju það 
myndi skila. En ef það verður til 
þess að hér komist á lýðræðisleg 
umræða er það hið besta mál. 
Vanmáttur þingmanna og ráðherra 
blasir við manni við svona stjórn-
valdsaðgerð eins og beindist gegn 
Glitni. Það rýrir trú manns á Alþingi.“
Jón Páll segir krónuna vera orðna 
eins og geislavirkan úrgang. „Maður 
gengur með geislavirkan úrgang í 
vasanum og dauðskammast sín í 
hvert sinn sem maður lítur framan í 
Jón Sigurðsson og hina á seðlunum. 
Sem betur fer er maður alltaf með 
kort og sér þá aldrei.“

SJÓNARHÓLL
HUGMYNDIR UM ÞJÓÐSTJÓRN

Vanmátturinn 
blasir við 

JÓN PÁLL EYJÓLFS-
SON Leikari og 
leikstjóri

Kærar þakkir, Árni

„Bæði skattar og skattheimt-
an eru að minnka þannig að 
við erum að skilja meira eftir 
fyrir aðra í þjóðfélaginu til 
að ráðstafa.“

ÁRNI MATHIESEN FJÁRMÁLARÁÐ-
HERRA VIÐ KYNNINGU FJÁRLAGA-
FRUMVARPSINS.

Fréttablaðið 2. október

Bara smá þolinmæði

„Litlar líkur eru á að ástand-
ið batni til muna í bráð og 
við sjáum ekki að útlit sé 
fyrir kröftug umskipti fyrr en 
líða tekur á árið 2009.“

ÁSGEIR JÓNSSON FORSTÖÐU-
MAÐUR VIÐ KYNNINGU Á HAGSPÁ 
KAUPÞINGS.

Morgunblaðið 2. október

Glæsilegt úrval frá Oroblu

á nýju haustvörunum 
frá Oroblu 

í Lyfjum og heilsu
Í dag, kl. 14-18 í Keflavík

Laugardag, kl. 13-17 í Kringlunni
Laugardag, kl. 12-16 í Firðinum





MERKT VERÐ 665 KR./KG.
MERKT VERÐ 598 KR./KG.
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STEFNURÆÐA FORSÆTISRÁÐHERRA

Tölvu- og skrifborð
                        á góðu verði
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Smiðsbúð 6   210 Garðabæ   Sími 564 5040 

kr. 53.900
kr. 45.900 

kr. 16.900 

kr. 21.900
kr. 16.900 

kr. 32.900
kr. 22.900 

kr. 25.900 

STJÓRNMÁL Geir H. Haarde forsætis-
 ráðherra sagði í stefnuræðu sinni 
á Alþingi í gærkvöldi að í efnhags-
kerfi heimsins væri skollið á gjörn-
ingaveður sem færi um með mik-
illi eyðileggingu. Íslendingar 
hefðu sjaldan staðið frammi fyrir 
jafnmiklum erfiðleikum og nú 
blöstu við.

Geir sagði íslensku bankana búa 
sig undir mikla varnarbaráttu og 
þau fyrirtæki sem færst hefðu of 
mikið í fang berðust í bökkum. 
Teflt hefði verið djarft og uppsker-
an í mörgum tilvikum verið ríku-
leg, hagnaður ævintýri líkastur og 
hluthafar notið góðs af. „En þegar 
uppstreymið hættir er fall þeirra 
sem hæst fljúga mest,“ sagði Geir. 

Hann rakti aðkomu stjórnvalda 
að Glitni og sagði tilganginn að 
tryggja hagsmuni sparifjáreig-
enda og viðskiptavina bankans en 

ekki síður að tryggja stöðugleika í 
fjármálakerfinu með því að styrkja 
áframhaldandi rekstur bankans. 
Sagði hann frumkvæðið hafa 
komið frá forsvarsmönnum Glitnis 
og að því færi fjarri að ríkið hefði 
yfirtekið bankann með valdboði 
eða sóst sérstaklega eftir því að 
eignast í bankanum. Bætti hann 
við að þessi aðgerð markaði ekki 
endapunkt í þeim hremmingum 
sem steðjuðu að bankakerfinu hér 
á landi og fullyrti að ríkisstjórnin 
myndi hvergi slá af í þeirri stefnu 
sinni að tryggja með öllum tiltæk-
um ráðum stöðugleika fjármála-
kerfisins og færa þær fórnir sem 
nauðsynlegar kynnu að verða.

Geir sagði útlitið svart en hug-
hreystandi væri fyrir þjóðina að 
vita til þess að allar undirstöður 
samfélagsins væru traustar. Þá 
rakti hann nýlegar tölur um hag-

vöxt og sagði þær sýna að þjóðar-
búið væri byrjað að leita jafnvægis 
á ný. Hann sagði langbrýnasta 
verkefni næstu mánaða vera að ná 
verðbólgunni niður. Það myndi 
ekki gerast af sjálfu sér, ráðast 
yrði gegn henni með aukinni verð-
mætasköpun. Um leið og árangur 
næðist í þeirri baráttu myndu 
vextir lækka og með auknu jafn-
vægi í þjóðarbúskapnum myndi 
gengi krónunnar styrkjast á ný. 

Geir sagði ríkisstjórnina síður 
en svo hafa setið með hendur í 
skauti og rakti ýmsar aðgerðir í 
efnahagsmálum. Þá hefði verið 
ráðist í auknar opinberar fram-
kvæmdir. Auðlindir þjóðarinnar 
yrðu sífellt verðmætari og það 
ætti að vera keppikefli að nýta 
þær á sjálfbæran hátt eftir því 
sem hægt væri.  
 bjorn@frettabladid.is

Langbrýnast að ná 
verðbólgunni niður  
Forsætisráðherra segir framtíðarhorfur þjóðarinnar bjartar. Þótt útlitið sé svart 
séu undirstöður samfélagsins traustar. Hann sagði því fara fjarri að ríkið hefði 
yfirtekið Glitni með valdboði eða sóst sérstaklega eftir að eignast í bankanum.  

„Útrás fjármálafyrirtækja virðist hafa einkennst 
meira af kappi en forsjá og kaupréttarsamningar 
hafa vafalaust átt sinn þátt í því að gera stjórnendur 
of áhættusækna – græðgin réð því miður för og 
með ofurkjörunum slitu menn sig úr siðferðilegu 
sambandi við þjóðina. Af því verða þeir að læra,“ 
sagði Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra. 

Hún sagði atburði síðustu daga kalla á endur-
skoðun á leikreglum fjármálakerfisins, svo sem á 
krosseignatengslum, eignarhaldi fjármálastofnana 
í óskyldum rekstri og réttmæti kaupréttarsamninga 
og ofurlauna í fjármálageiranum.

Jóhanna sagði fjármálafyrirtækjunum bera skylda 
til að koma mjög sterkt inn í þann björgunarleið-
angur sem gæti verið fram undan til að bjarga 
heimilum og fyrirtækjum. Björgunarleiðangrar eigi 
ekki bara að snúa að bönkum í þeim efnahags-
þrengingum sem þjóðin stendur nú í. Þeir eigi fyrst og fremst að snúa að fólk-
inu í landinu. Mikilvægt sé að allir lánardrottnar, bankar sem opinberir aðilar, 
fari yfir hvernig hægt sé að auðvelda skuldugum heimilum lausn sinna mála. 
Hún sagðist þegar hafa falið Íbúðalánasjóði að skoða hvort hægt sé, í það 
minnsta tímabundið, að rýmka þær heimildir sem sjóðurinn hefur yfir að ráða 
fyrir fólk í greiðsluerfiðleikum. Kvað hún það jafnframt áhyggjuefni ef banka-
stofnanir nýti endurskoðunarákvæði lánasamninga til að hækka vexti verulega 
og kollvarpa þannig fjárhag margra heimila. 

Jóhanna fór yfir fjölmörg verkefni ríkisstjórnarinnar á sviði velferðarmála og 
sagði þau bera því glöggt vitni að ríkisstjórnin hefði ekki síst verið mynduð 
um þann málaflokk. Sagði hún loks að samhent gæti þjóðin undir forystu 
ríkisstjórnarinnar og með sveitarfélögunum og aðilum vinnumarkaðarins siglt 
örugg í gegnum ólgusjóinn. Stoðirnar væru styrkar og sóknarfærin mörg.  - bþs

Jóhanna Sigurðardóttir gagnrýnir stjórnendur banka:

Græðgin réð för

„Ríkisstjórn Íslands verður nú á næstu sólarhring-
um að svara því hvort hún treysti sér til og hefur 
bolmagn og styrk, kjark og sjálfstraust til, að leiða 
endurreisnaraðgerðir í okkar þjóðarbúskap,“ sagði 
Steingrímur Sigfússon, formaður Vinstri-grænna, í 
ræðu sinni á Alþingi í gærkvöldi. Hann kallaði eftir 
víðtæku samráði til lausnar á efnahagsvanda þjóð-
arinnar og krafðist þess að forystumenn stjórnmála-
flokka, fjármálalífs, verkalýðsfélaga og atvinnu-
rekenda ásamt forsvarsmönnum mikilvægustu 
heildarsamtaka, kæmu saman og sætu sem fastast 
þangað til að búið væri að ná samkomulagi um 
hvernig mögulegt væri að vinna þjóðina út úr efna-
hagskreppunni sem skollin er á. Skoraði Steingrímur 
á forsætisráðherra að boða til fundar án tafar. 

„Við höfum ekkert leyfi til þess, við sem höldum 
nú á fjöreggi þessarar þjóðar í höndunum, á efnahagslegu og stjórnmálalegu 
sjálfstæði þjóðarinnar og á framtíð barnanna okkar, að láta okkur mistakast,“ 
sagði Steingrímur. Hann boðaði að Vinstri-grænir hefðu unnið aðgerðaáætlun í 
tuttugu liðum sem gæti verið grunnur slíkrar vinnu.

Steingrímur sagði að verja þyrfti lífskjörin og stöðu heimilanna og afstýra því 
að fólk fari unnvörpum í þrot. „Í því efni verðum við að beina þeim mætti sem 
við höfum til þeirra sem standa höllustum fæti. Þeir sem betur eru settir verða 
að sjá um sig.“   - shá

Formaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs:

Aðgerðaáætlun er til

Guðni Ágústsson, 
formaður Framsóknar-
flokksins, spurði í 
upphafi ræðu sinnar á 
Alþingi í gærkvöldi hvort 
hann hefði misst af 
einhverri aðgerðaáætlun 
sem forsætisráðherra 
hefði sett fram. „Í kvöld 
ætlaðist þjóðin til að 
stefnuræðan boðaði 
úrræði og samstöðu, 
nýjan þjóðarvilja. 
Það eru allir að tapa í 
aðgerðarleysinu. Margir 
tapa miklu af miklum 
efnum, aðrir tapa miklu 
af litlum en dýrmætum 
efnum alþýðumannsins 
sem stritað var fyrir með 

svita og erfiði,“ sagði Guðni. Hann kallaði eftir víðtæku 
samráði um lausnir við efnahagsvandanum.

Guðni lýsti þeirri skoðun sinni að breyta þyrfti hlutverki 
Íbúðalánasjóðs til að leysa vanda þeirra sem ættu í vanda 
með húsnæðislán. Hann vill auka veiðar á ýsu og þorski 
og efast um niðurstöður Hafrannsóknastofnunar sem 
aflaheimildir yfirstandandi fiskveiðiárs byggja á. 

Guðni telur raunhæft að lækka stýrivexti Seðlabanka 
úr 15,5 prósentum í fimm fyrir jól og verja þurfi krónuna 
með öllum ráðum. „Evra og gjaldmiðilssamstarf er svo 
ákvörðun síðar.“ 

„Áleitin spurning er nú hvort inngrip ríkisvaldsins í fjár-
málakerfið um síðustu helgi sé þess valdandi að yfir Ísland 
sé að skella fjármálakreppa,“ spurði Guðni sig og vitnaði til 
þjóðnýtingar Glitnis.  - shá

Formaður Framsóknarflokksins:

Þjóðin er án forystu
„Það er illa komið 
fyrir okkur sem þjóð. 
Sjálfstæðisflokkur og 
Samfylking eru að stefna 
okkur í skipbrot. Nú 
verða allir að leggja sitt 
besta fram. Gefa góð ráð, 
ræða saman og leggja 
línur fyrir betri framtíð 
en nú blasir við okkur 
– fólkinu í landinu,“ 
sagði Guðjón Arnar 
Kristjánsson, formaður 
Frjálslynda flokksins, í 
ræðu sinni í gærkvöldi 
og tók þar með undir 
kröfu formanna hinna 
stjórnarandstöðuflokk-
ana um samráð til lausn-
ar efnahagskreppunni.

Guðjón lagði mesta áherslu á að auka þjóðartekjur eins 
og kostur væri við núverandi aðstæður. Hvatti hann til 
þess að þorskafli yrði aukinn um níutíu þúsund tonn, sem 
gæfi tekjuauka upp á fimmtíu milljarða króna strax í vetur. 
Í því samhengi gagnrýndi hann kvótakerfið afar hart og 
sagði að skuldir sjávarútvegsins væru komnar upp úr öllu 
valdi með gengisfellingu krónunnar.

Guðjón minntist stefnuræðu forsætisráðherra við 
setningu þings fyrir ári. Þar hefði Geir H. Haarde lofað 
bjarta framtíð þjóðarinnar en í raun hefði hann stráð 
sandi í augu almennings, meðvitaður um að staðan væri 
ekki eins góð og hann vildi vera láta. „Hvergi var hlustað 
á varnaðarorð okkar í Frjálslynda flokknum. Í staðinn var 
stundaður ósvífinn blekkingarleikur til að villa um fyrir 
almenningi í þessu landi.“  - shá

Formaður Frjálslynda flokksins:

Þjóðin var blekkt
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ALLT Á AÐ SELJAST

DRV6815

Daewoo 
upptökutæki
DVD & VHS

SRX180

Scott bíltæki

L-1026

Edesa þvottavél
1000 snúninga 6kg

1LE031SX

Edesa uppþvottavél
Stállituð

ROMAN-V021

Edesa uppþvottavél
Hvít

MS-1943AL

LG örbylgjuofn

5IF40S

Spanhelluborð
60 cm

1CT130X

Edesa gufugleypi
60 cm
útdraganlegur

Rubik Isola

Eyjuháf
60 cm
1000m/3

MP-F63/1G

MPMAN
MP3 spilari 
ásamt útvarpi

Allir pottar 
50% afsláttur

VERÐ 34.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 15.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 59.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 29.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 24.900

ÚTSÖLUVERÐ

Picasso 
stafrænn 
myndarammi

Aego M
hvítir og svartir 
tölvuog
iPod hátalarar

Þetta er aðeins sýnishorn af því sem er í boði

Tilboð gilda meðan birgðir endast.

FRNU20DFBI

Daewoo 
tvöfaldan 
ísskáp

FRSU20DAI

Daewoo 
tvöfaldan 
ísskáp

YA6640SFEMWTC

Terim 
gaseldavél
60 cm
stállituð

VERÐ 279.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 219.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 10.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 89.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 22.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 69.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 125.150

ÚTSÖLUVERÐ
VERÐ 22.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 65.900

ÚTSÖLUVERÐ

VERÐ 129.900

ÚTSÖLUVERÐ
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Växjö, 80.000 manna borg í 
Smálöndum í sunnanverðri Sví-
þjóð, hefur unnið sér alþjóðlega 
frægð fyrir að verða sér úti um 
titilinn „grænasta borg 
Evrópu“. 

Þessi árangur er afrakstur 
markvissrar umhverfisstefnu 
sem mörkuð var fyrir áratugum 
og þverpólitísk samstaða hefur 
ríkt um milli allra flokka í 
borgarstjórninni. Reyndar kom 
sú stefna upprunalega ekki til af 
góðu. Borgin stendur við stöðu-
vötn sem á sjöunda áratug síð-
ustu aldar voru orðin svo illa 
menguð að enginn vildi búa 
nærri daunillu vatninu. Með 
aðgerðum sem hófust á sjöunda 
áratugnum og haldið var áfram 
næstu áratugi tókst loks að 
endur heimta náttúruleg gæði 
stöðuvatnanna og nú er hvergi 
eftirsóttara að byggja en næst 
vatnsbökkunum. 

„Með þessum sýnilega 
árangri tókst að byggja upp 
sterka meðvitund meðal 
borgarbúa um mikilvægi 

umhverfismála, löngu áður en 
þau komust í þann brennidepil 
sem þau eru nú á dögum,“ segir 
Soffie Kim Hellström hjá upp-
lýsingaskrifstofu Växjö. 

Markið sett hátt
Árið 1996 setti borgarstjórnin 
sér síðan það markmið að gera 
borgina óháða jarðefnaelds-
neyti. Samkvæmt þeirri áætlun 
á koltvísýringslosun frá 
brennslu jarðefnaeldsneytis á 
hvern íbúa í borginni að vera 
orðin 50 prósentum minni árið 
2010 en hún var árið 1993 og 70 
prósentum minni fyrir árið 2025. 
Markmiðið um að verða alger-
lega óháð jarðefna eldsneyti á að 
nást fyrir árið 2050. 

Að sögn Henriks Johansson, 
talsmanns umhverfissviðs, bein-
ist áætlunin um jarðefnaelds-
neytislausa Växjö fyrst og 
fremst að samgöngum, þar sem 
frá þeim koma yfir 80 prósent 
alls koltvísýringsútblásturs í 
borginni. Hann bendir á að árið 
2006 hafi losunin minnkað um 30 

prósent á íbúa frá því sem hún 
var árið 1993. Til samanburðar 
sé meðaltalið í Svíþjóð á sama 
tímabili um 10 prósenta minnk-
un. Það athyglisverða í alþjóð-
legum samanburði sé þó að á 
sama tíma og dregið hafi verið 
úr koltvísýringslosun um 30 pró-
sent hafi meðaltekjur á íbúa í 
Växjö aukizt um 50 prósent. 
Þetta afsanni þá fullyrðingu sem 
oft heyrist, til að mynda í 
umræðu um umhverfis- og 
loftslagsmál vestanhafs, að 
aðgerðir til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda séu hag-
þróun fjötur um fót. 

Snúa baki við olíunni
Liður í að ná fyrrgreindum 
markmiðum er að sögn Johans-
son að öll öku- og vinnutæki sem 
borgin sjálf gerir út muni frá 
árinu 2010 nota aðra orkugjafa 
en olíu. Enn sem komið er ganga 
strætisvagnar borgarinnar fyrir 
díselolíu, en til standi að skipta 
þeim út fyrir vagna knúna gasi 
sem unnið er úr lífrænum 

úrgangi sem að stórum hluta á 
að koma frá söfnun lífræns 
heimilissorps. Á næsta ári verða 
auk þess teknir í tilraunanotkun 
nokkrir vagnar frá Volvo sem 
ganga fyrir DME (dímetyleter), 
en það eldsneyti er líka unnið úr 
lífrænum úrgangi og kemur í 
stað díselolíu. 

Þá standa borgaryfirvöld 
fyrir aukahvötum til íbúanna að 
velja vistvæna bíla, umfram þá 
hvata sem öllum Svíum standa 
til boða af hálfu ríkisvaldsins.  

Til eftirbreytni fyrir Reykjavík? 
Á síðasta ári taldist 54 prósent 
þeirrar orku sem neytt var í 
Växjö vera endurnýjanleg. Það 
er lægra hlutfall en í Reykja-
vík, sem fær alla húshitunar- og 
raforku úr endurnýjanlegum 
jarðvarma og vatnsorku. Hins 
vegar er orkunotkun á hvern 
íbúa í Reykjavík miklu meiri og 
bílanotkun einnig, með tilheyr-
andi eldsneytiseyðslu og 
útblæstri sem hefur reyndar 
aukist á síðustu árum.  

FRÉTTASKÝRING
AUÐUNN ARNÓRSSON
audunn@frettabladid.is
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ÖNNUR GREIN AF FJÓRUM
Á morgun:

Innviðir framtíðarinnar

Hin Norðurlöndin, það er Noregur, 
Svíþjóð, Finnland og Danmörk, 
búa ekki yfir eins miklum 
virkjanlegum endurnýjanlegum 

orkulindum eins og eldfjallaeyjan Ísland. 
Þrátt fyrir það eiga þau það sameiginlegt að 
sækja tiltölulega stóran hluta raforkuþarfar 
sinnar til endurnýjanlegra orkugjafa. 

Í Noregi og Svíþjóð sjá vatnsorkuver fyrir 
stórum hluta raforkuframleiðslunnar; í Nor-
egi, Svíþjóð og Finnlandi er lífrænn úrgang-
ur sem fellur til í skógar- og pappírsiðnaði 
nýttur til húshitunar og raforkuframleiðslu, 
og Danir hafa tekið heimsforystu í uppbygg-
ingu vindorkuvera. Svíar og Finnar nýta 
kjarnorkuna en það hafa Norðmenn og 
Danir ekki viljað gera. Fyrir vikið er enn 
nokkur hluti raforkunnar í Noregi, Dan-
mörku og Finnlandi fenginn með brennslu 
jarðefnaeldsneytis í kola- eða gasorku-
verum. 

Samtvinnuð orkustefna
Þrátt fyrir þennan mun á orkuvinnslu í lönd-
unum fjórum gerir hinn sameinaði sam-
keppnisraforkumarkaður Norðurlanda (og 
tenging hans inn á hin stærri Evrópu) að 
verkum, að þau eru hvert öðru háð á þessu 
sviði og þurfa að samtvinna orkumálastefnu 
sína. Öll hafa þau það sameiginlegt að hafa 
metnað til að sýna öðrum þjóðum heims að 
hægt sé að uppfylla metnaðarfull markmið 
um að draga úr orkunotkun og losun gróður-
húsalofttegunda án þess að það hafi nei-
kvæð áhrif á hagþróun. 

Svíar hafa náð því marki að samkvæmt 
skilgreiningu Kyoto-bókunar loftslagssátt-
mála Sameinuðu þjóðanna telst ekki bætast 
neinn koltvísýringur við andrúmsloftið í raf-
orkuframleiðslu þar í landi. Meðaltal „stóru“ 
Norðurlandanna fjögurra er um 100 grömm 
á hverja framleidda kílówattstund af raf-
orku (g/kWh), sem telst ekki mikið í saman-
burði við meðaltalið í Evrópusambandinu, 
sem er 430 g/kWh. 

Misjafnar áherslur
Í Noregi, þar sem olíu- og gasvinnsla er 
langstærsti útflutningsatvinnuvegurinn en 
engin hefð er fyrir bílaframleiðslu, eru 
áherzlurnar skiljanlega aðrar en í grann-
landinu Svíþjóð, þar sem engar olíulindir 
eru en aftur á móti löng hefð fyrir bílaiðn-
aði. Norðmenn fjárfesta nú stórt í rann-
sóknum á og tilraunum með tækni til að 
fanga koltvísýring frá iðnaði og farga 
honum, en það er eina leiðin til að gera 
áframhaldandi nýtingu jarðefnaeldsneytis, 
einkum í kola- og gasorkuverum, „loftslags-
hlutlausa“ eins og það er kallað. 

Svíar treysta aftur á móti á áframhald-
andi nýtingu kjarnorkunnar og metnaðar-
fulla áætlun um að gera landsamgöngur 
óháðar olíu og bensíni með því að fjárfesta í 
rannsóknum og tilraunum með tækni sem 
gerir kleift að knýja bíla, almenningssam-
göngur og vöruflutninga með öðrum orku-
gjöfum en jarðefnaeldsneyti. 

Svíar setja markið hátt
Eitt af síðustu verkum Görans Persson sem 
forsætisráðherra Svíþjóðar áður en hann 
lét af völdum eftir tap í þingkosningum 
haustið 2006 var að fara fyrir starfshópi 
sem skilaði af sér stefnumarkandi skýrslu 
undir yfirskriftinni „Olíuóháð Svíþjóð árið 
2020“, en samkvæmt henni skyldi stefnt að 
því að Svíar hefðu árið 2020 dregið úr notk-
un sinni á olíu og bensíni um 40-50 prósent, 
miðað við árið 2005. 

Strax á síðasta áratug ákváðu sænsk 
stjórnvöld að búa til hvata til að bílkaupend-
ur veldu bíla sem gengju fyrir lífrænu elds-
neyti, en það var gert á þeirri forsendu að 
brennsla lífræns eldsneytis bæti engu við 
koltvísýringsmagnið í andrúmsloftinu þar 
sem plönturnar sem eldsneytið er gert úr 
hafi áður verið búnar að sía sama magn kol-
tvísýrings úr loftinu. 

Hagrænir hvatar
Opinber stuðningur (og þrýstingur) hefur 
nú skilað því að hægt er að dæla etanóli í 
stað bensíns eða díselolíu á stórum hluta 
eldsneytisstöðva í Svíþjóð. Og enn er í boði 
bein niðurgreiðsla (upp á 10.000 sænskar 
krónur, um 150.000 íslenskar) fyrir hvern 
þann sem kaupir bíl sem gengur fyrir slíku 
eldsneyti. Árið 2006 voru 15 prósent seldra 
nýrra bíla í Svíþjóð etanólbílar og þetta 
hlutfall hefur hækkað enn síðan. Fleiri hvat-
ar eins og afsláttur af bifreiðaskatti og af 
miðborgar-aksturstollinum í Stokkhólmi 
ýta líka undir sölu etanólbíla, svo og ann-
arra umhverfisvænni valkosta við hefð-
bundna bensín- eða díselbíla. 

Etanólvæðing
Þær deilur sem spunnizt hafa um meintar 
neikvæðar hliðarverkanir etanólfram-
leiðslu, svo sem að hún eigi þátt í hækkun 
matvælaverðs í fátækum löndum, hafa þó 
spillt nokkuð fyrir „umhverfis vænleika-
ímynd“ etanólbíla. Formælendur lífræns 

eldsneytis segja það þó vera ósanngjarnt, 
þar sem magnframleiðsla lífeldsneytis muni 
í framtíðinni nýta hvaða lífmassa sem er til 
framleiðslunnar, ekki bara orkumikla 
„ávexti“ eins og repjufræ eða maís. „Fyrsta 
kynslóð“ etanól-eldsneytis hefur verið fram-
leidd úr slíkri uppskeru, framleiddri á 
niðurgreiddum landbúnaðarökrum í sam-
keppni við aðra landnýtingu. Annarrar kyn-
slóðarlífeldsneyti verði aftur á móti fram-
leitt úr lífmassa sem hingað til hefur verið 
lítt nýttur, svo sem kurl sem fellur til í 
skógar  höggi, eða úr lífrænu heimilissorpi. 
Vonir eru líka bundnar við að lífeldsneyti 
megi framleiða með hagkvæmum hætti úr 
þörungum. 

Næsta skref: rafvæðing
En jafnvel dyggustu forsvarsmenn líf-
eldsneytis halda því ekki fram að það geti 
alfarið komið í staðinn fyrir olíu og bensín, 
jafnvel þótt framleiðsluaðferðirnar verði 
stórbættar. Fleira þarf til að gera það mögu-
legt að knýja öll farartæki með vistvænum 
orkugjöfum. Og þar horfa Svíar, jafnt sem 
aðrir, hýru auga til rafmagnsins. 

Samkvæmt áætlun sem orkufyrirtæki, 
bílaiðnaður, háskólar og þar til bærar stjórn-
valdsstofnanir Svíþjóðar hafa komið sér 
saman um, er stefnt að því að fyrir árið 2020 
verði fimmtán af hundraði allra einkabíla 
sem í umferð eru í landinu tengiltvinnbílar 
eða „hreinræktaðir“ rafbílar. Þar sem sænski 
bílaflotinn telur alls um fjórar milljónir bíla 
er sem sagt markmiðið að 600.000 bílar sem 
knúnir eru rafmagni að mestu eða eingöngu 
komist á göturnar á næstu 10-12 árum. 

Aðstæður hagstæðar
Johan Tollin hjá orkufyrirtækinu Vattenfall 
er verkefnisstjóri þessa metnaðarfulla sam-
starfsverkefnis. Hann bendir á að aðstæður 
nú séu að ýmsu leyti hagstæðari til að inn-
leiða tengiltvinnbíla en etanólbílana á sínum 
tíma. Bæði þurfi miklu minni breytingar á 
því orkudreifikerfi sem fyrir er, rafdreifi-
kerfinu, til að uppfylla þarfir tengiltvinn- 
og rafbíla en þurfti til að gera E85-eldsneyti 
fáanlegt nógu víða til að hægt væri að keyra 
etanólbíl hvert sem er (innan Svíþjóðar). 
Hið snarhækkaða olíuverð og þrýstingur-
inn á áþreifanlegar aðgerðir til að draga úr 
útblæstri gróðurhúsalofttegunda eru líka 
stórir viðbótarhvatar. 

Til grundvallar áætluninni liggur sú 
vissa, að rafmagn sé orkunýtinn, vistvænn 
og auðaðgengilegur valkostur til að knýja 
ökutæki. Lykiltæknin til að gera þetta 
mögulegt er rafgeymatæknin (nánar verð-
ur fjallað um hana í næstu grein þessa 
greinaflokks). 

Metnaður hjá frændþjóðunum
Þótt endurnýjanlegar orkulindir séu ekki eins ríkulegar á hinum Norðurlöndunum og hér þá er hlutur endurnýjanlegrar orku í 
raforkuframleiðslu þeirra hár í alþjóðlegum samanburði. Þær sýna líka mikinn metnað í sjálfbærri þróun, ekki sízt í samgöngum. 

Árangur í „grænustu borg Evrópu“

VATNSORKA Porjus-vatnsorkuver Vattenfall-orkufyrirtækisins við Trollättan. Í Svíþjóð sér vatnsorka fyrir nær 
helmingi raforkuþarfar landsins. Kjarnorka sér líka fyrir nær helmingi þarfarinnar. Þannig er raforkufram-
leiðsla þar í landi nær algerlega laus við losun gróðurhúsalofttegunda, en það á sinn þátt í því að gera 
innleiðingu raf- og tengiltvinnbíla í stórum stíl mjög eftirsóknarverða.  IMAGEBANKSWEDEN/VATTENFALL-H.BLOMBERG

TENGILTVINNBÍLAR PRÓFAÐIR Toyota Prius sem 
breytt hefur verið í tengiltvinnbíl á vegum sænska 
orkufyrirtækisins Fortum. Nokkrir slíkir bílar eru nú 
í daglegri notkun í Stokkhólmi til að finna út úr því 
hvar bezt sé að staðsetja rafhleðslustöðvar og aðra 
innviði til að þjónusta raf- og tengiltvinnbíla. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

LÍFRÆN ORKA Bo 
Frank, borgarstjóri 
Växjö, við orkuver 
og fjarvarmaveitu 
borgarinnar, sem 
síðan snemma á 
níunda áratugnum 
hefur verið knúin 
skógarhöggsúrgangi. 
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Markmiðið 
er að 600.000 

bílar knúnir rafmagni 
að mestu eða eingöngu 
komist á götur Svíþjóðar 
á næstu 10-12 árum.

JOHAN TOLLIN
VERKEFNISSTJÓRI SAMSTARFS-
VERKEFNIS SÆNSKRA YFIR-
VALDA OG IÐNAÐAR UM TENGILTVINNBÍLA
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Sameinum
fjölskyldur

Jósef Halldórsson

Þórhildur Þorleifsdóttir
Oddný Arnarsdóttir

Arnar Jósefsson

Arnar Jónsson Halldór Dagur Jósefsson

Rögnvaldur Bjarnason

Ragnheiður Katrín Geirsdóttir

Sólveig Arnarsdóttir

Spáin er góð á morgun – göngum öll til góðs

Mætum öll á söfnunarstöðvarnar og göngum til góðs.

101 Lækjartorg, húsbíll Rauða krossins • 101 Ráðhúsið, Tjarnargötu 11 • 101 Iðnskólinn, Skólavörðuholti • 105

Laugardalslaugin, Sundlaugarvegi 30a • 107 Vesturbæjarlaug, Hofsvallagötu • 108 Austurver, Háaleitisbraut 68 • 

109 Tónskólinn Hólmaseli, Hólmaseli 4-6 • 110 Árbæjarlaug, Fylkisvegi 9 • 111 Breiðholtslaug, Austurbergi 3 • 

112 World Class, Spönginni 41 • 112 Grafarvogslaug, Dalhúsum 2 • 113 Húsasmiðjan, Vínlandsleið 1 • 170

Seltjarnarneslaug, Suðurströnd 8 • 200 Hamraborg 11 • 200 Digranesskóli, Skálaheiði • 200 Sundlaug Kópavogs, 

Borgarholtsbraut • 200 Snælandsskóli, Víðigrund • 201 Sundlaugin Versalir, Versölum 3 • 201 Smáraskóli, 

Dalsmára 1 • 203 Vatnsendaskóli, Funahvarfi 2 • 210 Garðabær, Garðatorgi • 220 Hafnarfjörður, Strandgötu 24 • 

225 Álftanes, Haukshús • 270 Mosfellsbær, Þverholti 7

Söfnunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 1.681

3.134 -5,86% Velta: 12.990 milljónir

MESTA HÆKKUN
EIK BANKI   +6,14%
EIMSKIPAFÉLAGIÐ +3,08%

MESTA LÆKKUN
GLITNIR  -13,92%
EXISTA  -13,83%
SPRON  -13,21%

Bannað að spila á bágindi
„Enn hefur ekki verið svipt hulunni af því 
hvernig verðmatið var ákveðið,“ bendir Vísbend-
ing á í stórri umfjöllun um þjóðnýtingu Glitnis. 
„Orð forsætisráðherra í sjónvarpi mátti 
skilja sem svo að til greina hefði komið 
að ríkið fengi eitthvað annað hlutfall í 
bankanum fyrir sitt framlag. Vel kann 
að vera að bankinn hefði ella orðið 
gjaldþrota en ríkið á samt ekki að nýta 
sér bágindi,“ segir þar jafnframt og bent 
á lög um samningsgerð, umboð 
og ógilda löggerninga sem banni 
sérstaklega að nýta sér bágindi, 
einfeldni, fákunnáttu eða aðra 
veikleika viðsemjenda til að 
maka krókinn. „Spyrja má hvort 
Seðlabankinn hafi með því að 
gefa stjórnendum stuttan tíma 
til þess að svara gert þeim úti-
lokað að leita annarra leiða.“

Ekki sama hver er?
Benedikt Jóhannesson, ritstjóri Vísbendingar, 
gengur heldur lengra í vangaveltum í dálki 
blaðsins sem kallast „Aðrir sálmar“ og veltir upp 
meintum eigendavanda Glitnis og að engum 

hafi dulist opinn fjandskapur milli Davíðs 
Oddssonar og Jóns Ásgeirs Jóhannessonar. 
„Ríkið metur banka sem er með eiginfé 
upp á 200 milljarða króna (þ.a. 63 

milljarða í óefnislegar eignir) sem 28 
milljarða verðmæti. Hefðu eigendur annarra 

banka fengið svipaða meðferð? Líklega 
eru flestir þeirrar skoðunar að 
svo hefði verið með Kaupþing.“ 
Í umfjöllun Vísbendingar um 
Machiavelli í sama tölublaði er 
forkólfum í viðskiptum og stjórn-
málum bent á að hafa í huga 
eftirfarandi úr Furstanum: „Menn 
eru fljótari að gleyma dauða 
eigin föður en missi föðurarfsins.“

Peningaskápurinn ...

Bandaríski auðkýfingurinn 
Warren Buffett hefur keypt helm-
ing nýs hlutafjár bandarísku risa-
samsteypunnar General Electric 
fyrir sex milljarða Bandaríkja-
dala, eða 700 milljarða króna, 
miðað við gengi krónu í gær. 

Helmingur hlutafjárins er svo-
kölluð forgangshlutabréf til 
þriggja ára  með tíu prósenta arð-
greiðslu ákvæði. Hinn helmingur-
inn er almenn hlutabréf sem 

Berkshire Hat-
haway, fjárfest-
ingafélagið sem 
Buffett hefur 
stýrt í fjörutíu 
ár, kaupir og 
hefur lofað að 
halda í næstu 
fimm árin. 

Fjárfestinga-
félag Buffetts 

hefur farið mikinn upp á síðkastið,  

nú þegar aðstæður á fjármála-
mörkuðum hafa þrengt mjög að 
fyrirtækjum víða um heim en 
skemmst er að minnast þess að 
það keypti hluta í bandaríska fjár-
festingabankanum Goldmans 
Sachs fyrir fimm milljarða dala. 

Lausafjárstaða  Berkshire 
Hatha    way nam 44,3 milljörðum 
dala, jafnvirði 5.166 milljörða 
íslenskra króna um síðustu ára-
mót. 

WARREN BUFFETT

Buffett kominn í General Electric

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 6,27 -0,79% ... Atorka 4,28 
-6,14% ... Bakkavör 17,85 -10,53% ... Eimskipafélagið 4,02 +3,08% ... 
Exista 4,61 -13,83%  ...  Glitnir 4,02 -13,92% ... Icelandair Group 17,50 
-3,85% ... Kaupþing 660,00 -3,93% ... Landsbankinn 19,05 -4,75% ... 
Marel Food Systems 82,70 -4,06% ... SPRON 2,30 -13,21% ... Straum-
ur-Burðarás 7,17 -8,31% ... Össur 90,00 -2,6%

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR: 206,9 +2,02%

Evrópski seðlabankinn ákvað í gær 
að halda stýrivöxtum óbreyttum í 
4,25 prósentum. Þetta er í takt við 
væntingar enda  þriðji mánuður-
inn í röð sem bankinn heldur vöxt-
um óbreyttum í hæstu hæðum. 

Jean-Claude Trichet, seðla-
bankastjóri, sagði lausafjár -
þurrðina á alþjóðlegum mörkuðum 
slíka að mjög þrengdi að fyrir-
tækjum á evrusvæðinu og drægi 
það harkalega úr hagvexti. Hafi 
seðlabankinn þurft að bregðast við 
til að bjarga bönkum frá gjaldþroti 
auk þess að dæla háum fjárhæðum 
inn á fjármálamarkaði. 

Fjármálasérfræðingar þóttust 
greina af máli bankastjórans að  

seðlabankinn íhugaði lækkun 
stýrivaxta og mætti vænta þess í 
næsta mánuði, að sögn Bloom berg-
fréttaveitunnar. Gangi það eftir 
verður þetta fyrsta lækkunin í 
rúm fimm ár.  - jab 

Líkur eru á vaxtalækkun

JEAN-CLAUDE TRICHET Fjármálasérfræð-
ingum þykir líklegt að evrópski seðla-
bankinn lækki stýrivexti á næstunni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Bílasala í Bandaríkjunum dróst 
saman um 27 prósent í september í 
samanburði við sama mánuð í 
fyrra, og hefur ekki verið minni 
síðan 1993. Bílasala er talin með 
bestu vísbendingum um þróun 
efnahagsástands í Bandaríkjunum. 

Bandaríkjaþing hefur samþykkt 
að veita bílaframleiðendum 25 
milljarða ríkisábyrgð á lántökur 
vegna fjárfestinga til endur-
nýjunar á tækjabúnaði og tækni-
þróunar. Þetta er stærsta framlag 
ríkisins til bílaframleiðenda í sögu 
Bandaríkjanna, og í fyrsti beini 
stuðningur síðan 1980. Ríkis-
ábyrgðinni er sérstaklega ætlað að 
auka fjárfestaingu í þróun og fram-
leiðslu umhverfisvænni bíla.  - msh

Bílasala hrynur 
vestanhafs

Seðlabanki Svíþjóðar tilkynnti í 
gær að hann hygðist verja 60 
milljörðum sænskra króna, eða 
nærri 1000 milljörðum íslenskra 
króna, til að bæta lausafjárstöðu 
sænskra banka. Bönkunum munu 
standa til boða þriggja mánaða 
lána  línur gegn öruggum veðum.

Í tilkynningu seðlabankans segir 
að með þessu sé komið til móts við 
bankana sem hafi átt erfitt með að 
nálgast langtímalán á alþjóðlegum 
mörkuðum sökum alþjóðlegu láns-
fjárkreppunnar.

Fyrr í vikunni tilkynntu írsk 
stjórnvöld að þau gangist í ábyrgðir 
fyrir allar innistæður og skuldir 
írskra bankastofnana næstu tvö 
árin. Þetta er gert til þess að treysta 
stöðu bankakerfisins og eyða efa-
semdum um stöðu bankanna. 

Áætlað hefur verið að ábyrgðir 
ríkisins nemi um 400 milljörðum 
evra, sem er tvöföld landsfram-
leiðsla Írlands. Bankarnir munu 
greiða ríkinu fyrir þessa trygg-
ingu, en ekki hefur verið ákveðið 
hversu mikið. - msh

Bankar fá aðstoð

„Þetta er mjög jákvætt skref með 
tilliti til gengis krónunnar en þá er 
algjört lykilatriði að einnig verði 
rýmkaðar reglur um veðhæfi í 
endur hverfum viðskiptum við 
Seðlabankann. Annars er hætt við 
að aðgerðin hafi ekki nægilega 
mikil áhrif þar sem skortur á lausu 
fé í krónum takmarki eftirspurn 
eftir bréfunum.“

Seðlabankinn tilkynnti í gær-
morgun um stóra útgáfu innistæðu-
bréfa. Upphaflega stóð til að hún 
yrði 75 milljarðar króna, en ákveð-
ið var að tvöfalda hana.

Samkvæmt upplýsingum úr 
Seðlabankanum er þess vænst að 
þetta viðhaldi áhuga fjárfesta, 
einkum erlendra, á því að halda 
stöðum í krónunni. 

Þórólfur Matthíasson prófessor 
segir að erlendir fjárfestar þurfi 
að vera mjög bjartsýnir eigi þeir 
að taka stöðu með krónunni eftir 
atburði síðustu helgar. Til þess að 
svo verði „þarf að hækka ávinning-
inn af því til mikilla muna. Jafnvel 
einhverjar 100 til 150 punkta hækk-
anir stýrivaxta muni ekki duga“. 
Íslendingar verði að leita neyðar-
aðstoðar í formi erlendra lána „þar 
sem hana er að fá, ef ekki hjá 
frændþjóðum og nágrönnum, þá 
hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum“.

Greiningardeild Kaupþings segir 
að ef ekki komi aðgerðir á móti 
auki þessi útgáfa Seðlabankans á 
lausafjárskortinn, sem seðlabank-
ar um allan heim hafi reynt að 
sporna við upp á síðkastið.  - ikh

Seðlabankinn þarf 
líka að rýmka veðin
Tilkynnt var í gær um útgáfu Seðlabankans á inni-
stæðubréfum fyrir 150 milljarða króna.

BANKASTJÓRNIN Á stýrivaxtafundi í Seðlabankanum. Ingimundur Friðriksson, Eiríkur 
Guðnason og Davíð Oddsson seðlabankastjórar.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

N1 HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA N1 – Meira í leiðinni

15% AFSLÁTTUR 
ER GÓÐ BYRJUN 
Á VETRINUM
Forsjálir bifreiðaeigendur fá 15% afslátt af heilsársdekkjum 
og umfelgun á þeim fram til 12. október. Gerðu bílinn kláran 
fyrir allt árið, borgaðu minna og losnaðu við biðraðirnar. 

15%
AFSLÁTTUR AF 

HEILSÁRSDEKKJUM 

TIL 12. OKT.

Réttarhálsi 2 - Sími: 440 1326 Bíldshöfða 2 - Sími 440 1318
Fellsmúla 24 - Sími: 440 1322 Ægisíðu 102 - Sími: 440 1320                      
Langatanga 1a, Mos. - Sími: 440 1378 Reykjavíkurvegi 56, Hfj. - Sími: 440 1374
Dalbraut 14, Akranes - Sími: 440 1394 Vesturbraut 552, Vallarheiði - Sími: 440 1372

Við erum í næsta nágrenni við þig:



Hefur þú hugmynd um hvað virkar best?

Verkefnið er styrkt af 

Kynntu þér málið á  www.forvarnardagur.is
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HVERT ÁR SKIPTIR MÁLI

Rannsóknir sýna að ein besta forvörnin gegn fíkniefnum er
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Fimmtudagurinn 6. nóvember  er forvarnardagur í öllum grunnskólum landsins. Ofangreind fullyrðing er byggð á áralöngum rannsóknum fræðimanna við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík 
á hegðun ungmenna og hvað skilar árangri í forvörnum.  Forvarnardagurinn er samstarfsverkefni eftirfarandi aðila:

að börn og foreldrar
verji tíma saman

Bara að vera saman skiptir máli þótt 
við séum ekki að gera neitt sérstakt, 
það þarf ekki að vera neitt skipulagt.
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greinar@frettabladid.is
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Þegar heimskreppan barst 
hingað um 1930, urðu ummæli 

Ásgeirs Ásgeirssonar, síðar 
forseta Íslands, fræg: „Kreppan 
er eins og vindurinn. Enginn veit, 
hvaðan hún kemur eða hvert hún 
fer.“ En nú er vitað, hvaðan 
heimskreppan á fjórða áratug 
kom. Rannsóknir Miltons 
Friedmans sýndu, að hún stafaði 
ekki síst af mistökum í stjórn 
peningamála í Bandaríkjunum. Í 
stað þess að auka framboð 
peninga í miðjum samdrætti 
minnkuðu peningamálayfirvöld 
það og breyttu þannig niður-
sveiflu í kreppu. Síðan gerðu ríki 
heims illt verra með haftastefnu 
sinni. Ríkið hafði brugðist.

En hver er kveikjan að 
núverandi lánsfjárkreppu? 
Umfram allt undirmálslánin í 
Bandaríkjunum, og þau stöfuðu 
af því, að bandarísku húsnæðis-
lánasjóðirnir nutu óbeinnar 
ríkis ábyrgðar og fóru ógætilega í 
lánveitingum. Þessir sjóðir höfðu 
mikil ítök í Washington, ekki síst 
í forystusveit demókrata. 
Vogunarsjóðir keyptu „vafninga“ 
með þessum undirmálslánum 
húsnæðis lánasjóðanna, af því að 
þeim var með reglugerðum 
torvelduð margvísleg önnur 

arðbær starfsemi. Lánsfjár-
kreppan er því ekki kapítal-
ismanum að kenna, heldur 
óskynsamlegum ríkis afskiptum.

Það breytir því ekki, að margir 
kapítalistar urðu uppvísir að 
hamslausri græðgi og fullkom-
inni fífldirfsku. Þegar Davíð 
Oddsson varaði við þessu fyrir 
nokkrum árum, var hann sakaður 
um að leggja fæð á framtaks-
sama einstaklinga. En aðalatriðið 
er það, að undir eðlilegum 
kringumstæðum sér kapítalism-
inn um að veita græðginni í 
farvegi, sem nytsamlegir eru 
öðru fólki, og leyfa djörfum 
mönnum að halda áfram rekstri, 
en fífldjörfum að hætta honum. 
Þegar það tekst ekki, er það 
oftast að kenna einhverri bilun í 

regluverkinu, of miklum 
ríkisafskiptum. 

Það var þó ekki fráleitt að líkja 
kreppu við storm. Við getum litlu 
breytt, þótt þess verði að gæta, að 
allt fjúki ekki um koll. Og 
storminum mun slota. Mikilvægt 
er að rjúka ekki upp til handa og 
fóta og gera eitthvað óskynsam-
legt. Það væri til dæmis engin 
lausn á núverandi vanda að taka 
upp evru. Skuldir minnka ekki, 
þótt skráðar séu í evrum. Sjálfsagt 
er að skoða það síðar meir að taka 
upp evru, og mætti raunar gera 
það óbeint, eins og mörg eyríki í 
Karíbahafi nota Bandaríkjadal. 

Notkun evru hefði sömu kosti 
og galla og fastgengisstefnan 
áður. Áköfustu stuðningsmenn 
evrunnar verða að svara tveimur 
spurningum. Nú er verið að nota 
krónuna til að lækka laun, sem er 
nauðsynlegt í þrengingum okkar. 
Hvernig á að lækka laun við evru? 
Þegar ég spyr evrusinna, svara 
þeir, að ekki þurfi að lækka laun 
eftir upptöku evru. Einmitt, og þá 
verður alltaf gott veður, svo að 
hús þurfa ekki að vera fokheld. 
Hin spurningin er, hvað tryggi, að 
evran verði stöðugur gjaldmiðill 
til langs tíma litið. Góður vilji 
evrópskra ráðamanna?

Kreppa og króna 

SPOTTIÐ

HANNES HÓLMSTEINN GISSURARSON

Í DAG | Fjármálakreppan

Samfylkingin í Kópavogi býður öllum eldri 
borgurum bæjarins í morgunkaffi
laugardaginn 4. október kl. 10:00 
í sal Samfylkingarinnar, Hamraborg 11a.

Kaffi með eldri

Ánægjuleg samverustund með: Rannveigu 
Guðmundsdóttur, Þórunni Sveinbjarnardóttur, 
Guðmundi Steingrímssyni og Guðríði Arnardóttur
auk fleiri góðra gesta. 

Rútuferðir verða  bæði til og frá  
Gullsmára kl. 9:40 og Gjábakka kl. 9:50. 

borgurum í Kópavogi

F
járlagafrumvarpið hefur verið lagt fram í skugga mestu 
umbrota í íslensku fjármálalífi. Einn af stærstu bönkum 
landsins hefur verið þjóðnýttur. Erlendar eignir annars 
seldar. Um leið hefur gengi krónunnar fallið enn dýpra 
niður.

Eðlilega veldur það nokkrum vonbrigðum að halli ríkissjóðs á 
næsta ári skuli ekki vera innan við Maastricht-skilyrðin. Í ljósi 
þeirrar miklu alvöru sem þjóðin stendur frammi fyrir á fjár-
málamörkuðum er þó ekki réttur tími til harðrar gagnrýni af 
þessum sökum.

Engum vafa er þó undirorpið að æskilegra hefði verið fyrir 
þjóðarbúskapinn að Seðlabankinn hefði brugðist við fyrirsjáan-
legum samdrætti í hagkerfinu með því að gefa fjármálastofn-
unum landsins svigrúm til að hleypa nauðsynlegu súrefni út í 
atvinnulífið. Verðmætasköpunin er það sem máli skiptir. Hún 
verður að halda áfram. Þar brást Seðlabankanum bogalistin. 

Halli á fjárlögum dregur úr sársaukanum. Hann leysir hins 
vegar ekki vandann. Lausnin er fólgin í breyttri peningastefnu. 
Tafarlausar bráðaaðgerðir til þess að styðja fjármálakerfið verða 
að byggjast á öðrum sjónarmiðum en Seðlabankinn hefur fylgt 
fram til þessa.

Ríkisstjórnin er mynduð af tveimur stærstu flokkunum í 
landinu á báðum vængjum stjórnmálanna. Bakland beggja 
stjórnarflokkanna er í atvinnulífinu. Þeir eiga fyrir þá sök að 
geta unnið í fullum trúnaði og af nauðsynlegu afli með forystu 
atvinnufyrirtækjanna og launafólksins. Viðbrögð við ríkjandi 
ástandi hljóta að byggja á breiðu trúnaðarsamstarfi af því tagi.

Þegar staða fjármálakerfisins hefur verið treyst með bráða-
ráðstöfunum þarf að móta peningastefnu til lengri tíma. Bankarnir 
eru hjarta atvinnulífsins. Þegar það fer að slá á ný með taktföstum 
hætti er óhjákvæmilegt að fylgja því eftir með aðhaldssamari 
ríkisfjármálapólitík en birtist í fjárlagafrumvarpinu. Það verður 
brýnt til að verja megi fjármálastöðugleikann að nýju.

Bankastjórn Seðlabankans hefur hreyft hugmyndum um 
myndun þjóðstjórnar. Ofan á umdeilda framkvæmd peninga-
stefnunnar og umdeildar hugmyndir um framtíðarstefnuna í pen-
ingamálum bætist nú að bankastjórnin blandar sér í pólitískar 
umræður um hvers kyns ríkisstjórn skuli sitja í landinu. Allt hefur 
þetta veikt trúverðugleika Seðlabankans bæði heima og erlendis.

Menntamálaráðherra og iðnaðarráðherra hafa réttilega gagn-
rýnt bankastjórn Seðlabankans fyrir að fara út fyrir verksvið 
sitt með þessari pólitísku íblöndun. Mikilvægt er að Seðlabank-
inn öðlist aftur ótvírætt traust allrar þjóðarinnar. Vel má vera 
að ríkisstjórnin sjálf þurfi til bráðabirgða að taka framkvæmd 
peningastefnunnar meir í sínar hendur þar til hjarta atvinnulífsins 
slær á ný og nauðsynlegt traust er endurvakið.

Myndun ríkisstjórnar allra flokka er allt annað álitaefni. Það 
snýr að Alþingi en ekki Seðlabankanum. Þegar fyrir er ríkis-
stjórn með jafn breiðan þjóðfélagslegan bakgrunn og raun ber 
vitni verður ekki séð að þrír flokkar til viðbótar myndu auðvelda 
ákvarðanatöku. Við ríkjandi aðstæður er hins vegar full þörf á 
breiðri samstöðu. Því verður ekki andmælt. Hitt skiptir þó öllu 
máli hvað gert er og að bráðaaðgerðir dragist ekki. Það er sú 
alvara lífsins sem blasir við.

Hjarta atvinnulífsins verður að slá.

Alvara lífsins
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

Kaldar kveðjur 
Margumrædd viðrun Davíðs Odds-
sonar á hugmynd sinni um þjóðstjórn 
á ríkisstjórnarfundi hefur mætt hörðum 
viðbrögðum, svo vægt sé til orða tekið. 
Segir sagan að þögn hafi slegið á 
meðlimi ríkisstjórnarinnar þegar Davíð 
hóf að reifa hugmynd sína. Sumum 
hinna háu ráðherra vafðist þó ekki 
tunga um tönn lengi. Össur 
Skarphéðinsson sagðist ekki 
tjá sig um það sem gerðist 
á ríkisstjórnarfundum og 
það sama gilti um orð 
aðvífandi gesta. Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir hélt 
því fram að með 
ummælum sínum 
væri seðlabanka-
stjóri kominn 

langt út fyrir sitt verksvið og réttast 
væri að hann einbeitti sér að þeim 
ærnu verkefnum sem Seðlabankinn 
þarf að takast á við en léti stjórnmála-
mönnum eftir stjórn landsins. 

Eitthvað ofan á brauð
Þorgerður Katrín lét svo kné fylgja 
kviði og kallaði þjóðstjórnarhugmynd 
Davíðs eintóma smjörklípu, en 

það var einmitt Davíð sjálfur sem 
kynnti það hugtak til sögunnar á 
sínum tíma þegar hann stærði sig 
af því hvernig hann færi að því að 

drepa málum á dreif. Þótt Davíð sé 
ekki lengur formaður Sjálfstæðis-

flokksins eru orð Þorgerðar 
Katrínar til marks um að í 
hugum sjálfstæðismanna 
er hann enn „sá smurði“. 

Undrin og við
Sjónvarpsmaðurinn Egill Helgason rifj-
ar upp á heimasíðu sinni að fyrir um 
einu ári var haldin ráðstefna á vegum 
Háskóla Íslands undir yfirskriftinni: 
Íslenska efnahagsundrið. Egill gerir því 
skóna að í ljósi atburða færi líklega 
betur á að tala um íslenska efnahags-
viðundrið. 
kjartan@frettabladid.is

bergsteinn@frettabladid.is



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

„Ljúffeng máltíð með hvítvíni og 
kvikmynd í góðum félagsskap er 
málið. Svo myndi örlítið rok úti 
ýta undir notalega stemninguna 
innan dyra,“ segir lögfræðingur-
inn og listakokkurinn Bryndís 
Gunnlaugsdóttir, um forskriftina 
að hinu fullkomna kvöldi.

Bryndís, sem er mikil baráttu-
kona að upplagi, tók sem kunnugt 
er við formennsku Ungra fram-
sóknarmanna í sumar, og hefur 
alla jafna ekki mikinn tíma aflögu 
til að slappa af. En hún nýtur þess 
til hins ýtrasta þegar sá tími 
gefst og segir það þá koma sér 
vel að vera orðin nokkuð góð í að 
elda fljótlega rétti. Pitsa með 
humri falli í þann flokk en þar sé 
á ferð réttur sem geti ekki klikk-
að.

„Pitsan er bæði fljótleg og ein-
staklega bragðgóð,“ segir Bryn-
dís um réttinn og bætir við að 
eiginlega sé þó bara um hvít-
lauksbrauð með humri að ræða. 
„Svo er nauðsynlegt að hafa salat 
með öllum mat og þá sérstaklega 

pitsunni. Persónulega kýs ég að 
hafa jarðarber í salatinu, vegna 
þess að þau ljá því ákveðinn 
ferskleika. Þetta einfalda bragð 

lærði ég af mömmu fyrir mörgum 
árum og hef notað það óspart 
síðan.“

 roald@frettabladid.is.

Humarpitsan góða er 
herramannsmatur
Lögfræðingurinn og ástríðukokkurinn Bryndís Gunnlaugsdóttir kann uppskrift að pitsu sem er vís með 
að vekja hrifningu hjá kokkum jafnt sem nautnaseggjum, enda bæði fljótleg og með eindæmum góð.

Hráefni:Pitsubotn að 
eigin vali (ég mæli með 
fersku pitsudeigi sem 
hægt er að rúlla út og 
fæst meðal annars í 
Nettó)
500 g skelflettur humar
200 g ostur að eigin vali 
(gott að nota pitsuost)
1 hvítlaukur
1 dl olía
svartur pipar

Aðferð:Búið fyrst til 
hvítlauksolíu. Saxið 
meðalstóran hvítlauk 
niður með töfrasprota 
og hrærið saman við 

olíu. Rúllið pitsubotn-
inn út og látið standa 
meðan humar er 
steiktur á pönnu upp 
úr örlítilli hvítlauksolíu 
og svörtum pipar. 
Þegar humar er orðinn 
örlítið gylltur er hann 
tilbúinn. Smyrjið þá 
pitsubotn með þunnu 
lagi af hvítlauksolíu 
og dreifið humri yfir. 
Dreifið osti næst jafnt 
yfir. Skellið pitsunni 
inn í 220 gráðu heitan 
ofn. Hún ætti að vera 
tilbúin eftir tíu til 
fimmtán mínútur eða 

þegar osturinn er orðin 
brúnleitur og girni-
legur. Berið fram með 
salati að eigin vali og 
fetaosti.

HUMARPITSA 
að hætti Bryndísar FYRIR 4
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Pólitík og matreiðsla 
eru tvær af helstu 
ástríðum Bryndísar 
Guðmundsdóttur, 
formanns Ungra 
framsóknarmanna.

RAUÐI KROSSINN  hvetur alla til þess að taka þátt í 

söfnuninni Göngum til góðs sem fer fram á morgun. Þetta er 

í fimmta sinn sem Rauði krossinn stendur fyrir söfnun sem 

þessari þar sem sjálfboðaliðar ganga í öll hús, en til þess að ná 

til allra heimila á landinu þarf Rauði krossinn að minnsta kosti 

2.500 sjálfboðaliða. Féð sem safnast fer í neyðaraðstoð í Kongó.

Villibráðarhlaðborð hefst 16. október.
Jólahlaðborð hefst 20. nóvember.

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is
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Banfi  kvöldverður
26. september - 15. október

26. september er á ný boðið upp á Banfi kvöldverð 
í Perlunni, þar sem andi Toscana héraðsins á Ítalíu 
svífur yfir vötnum. Á föstudögum og laugardögum 

spilar Jazztríó Björns Thoroddsen.

Aðeins 
3 vikur!

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!

Parmaskinka
með fíkjusalati og balsamico

Tígrisrækjur og smokkfiskur
á pappardelle pasta í tómat-basilsósu

Kálfahryggur á beini
með grilluðu grænmeti, kartöflumauki og madeirasósu

Sítrónugrass–kókoshneta og vanillu panna cotta
með kirsuberjaís og ávöxtum í chili-sírópi

6.590 kr.
Með 4 glösum af víni: 10.490 kr.



„Helsta nýjungin í ár felst í því að 
allt hráefni í keppnina kemur 
beint frá býli. Áherslan er á slag-
orðið „Frá haga til maga,“ segir 
Sverrir Þór Halldórsson, forseti 
klúbbs matreiðslumeistara, þegar 
forvitnast er um hina árlegu 
keppni Matreiðslumaður ársins 
sem fram fer 7. október. Meira vill 
Sverrir ekki upplýsa um hráefnið 
sem unnið verður úr því keppend-
urnir fimm mega ekkert um það 
vita fyrr en að morgni keppnis-
dags. Spennan bara magnast þang-
að til.

Matreiðslukeppnin á Íslandi er 
árviss viðburður og hefur fleytt 
sigurvegurunum áfram í alþjóð-
legar keppnir þar sem þeir hafa 
oft skorað hátt.  

Keppt verður í fleiri spennandi 
greinum þennan dag í húsnæði 
Hótel- og matvælaskólans í MK. 
Auk þess sem vínþjónn ársins 
verður valinn eftir kúnstarinnar 
reglum verður keppt í að laga 
Knorr-súpu ársins. Þar fá þátttak-
endur tvær tegundir súpukrafts 
frá fyrirtækinu Knorr en að öðru 
leyti sjá þeir sjálfir um hráefnið 
og hafa einn klukkutíma í eldhúsi 
til að laga súpu fyrir sex manns.

Öllum er heimilt að fylgjast með 
keppnunum að sögn Sverris Þórs 
og eflaust verður eitthvað að 
maula þó að ekki fái gestir að 
smakka á verðlaunaréttunum. 
 gun@frettabladid.is

Fá hráefnið beint frá býli
Kunnátta, hugmyndaflug og æfðar hendur verða öflug tromp í keppninni um matreiðslumann ársins 
2008 sem fram fer í Menntaskólanum í Kópavogi næsta þriðjudag. Þar reyna fimm meistarar með sér.

Eftirréttaveisla úr undanúrslitunum. 

„Það er leyndarkörfufyrirkomulag á 
keppninni Matreiðslumaður ársins,“ 
segir Sverrir Þór íbygginn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Sælkeraverslunin Hafið – fiski-
prinsinn hefur opnað nýtt útibú í 
Hafnarfirði. 

Sjávarréttasælkerar í Hafnarfirði 
geta glaðst yfir nýrri viðbót við 
flóru sælkeraverslana í bænum en 
nýverið opnaði Hafið – fiskiprins-
inn nýja verslun á Reykjavegi 68. 
Fyrir er verslunin í Hlíðasmára í 
Kópavogi. Hafið – fiskiprinsinn 
býður meðal annars upp á eitt 
mesta úrval landsins af fiskrétt-
um og sérhæfir sig í humarsúpu. 
Einnig er á boðstólum ýmis skel-
fiskur eins og humar, tígrisrækjur 
og hörpudiskur. - rat

Sælkerafisk-
verslun

Ný verslun, Hafið – fiskiprinsinn, hefur 
verið opnuð í Hafnarfirði.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EGG  er auðvelt að skilja með því að hella þeim í trekt. Hvítan renn-

ur þá niður og rauðan verður eftir. Aðeins verður að gæta þess að 

gera þetta varlega svo rauðan springi ekki.

Ísmolar í skál bráðna oft hratt og enn hraðar þegar 

þeir liggja í vatninu sem safnast fyrir í skálinni. Ef lítil 

skál eða undirskál er lögð á hvolf undir ísmolana í 

stóru skálinni safnast vatnið þar fyrir. Ísmolarnir liggja 

þá ekki í því og bráðna hægar.

500 hollráð 

Margir girnilegir réttir urðu til í undan-
úrslitakeppninni. Hér er einn af þeim. 
Fiskur í kókos og alls konar meðlæti. 

Aðalbláber heitir 

á ensku bilberry 

og á frönsku 

myrtille. 

Í Banda-

ríkjunum er 

það stundum 

kallað 

huckleberry.

Matarást

Gullkistan er falleg gjafaaskja sem inniheldur

300 g af þurrkuðum sal�iskbitum, leiðbeiningar 

um útvötnun og girnilegar uppskri�ir á �órum

tungumálum.

Tilvalin gjafavara fyrir vini og vandamenn 

innanlands og utan.

Sendum hvert á land sem er.

Pantaðu á ekta�skur.is undir Gullkistan

eða hringdu í okkur í síma 466 1016.

Þurrkaður sal�iskur
�lbúinn til útvötnunar 

www.ekta�skur.is

frumkvöðlafyrirtæki ársins  - viðurkenning frá matur úr héraði - localfood
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Ó restaurant
Hótel Óðinsvé

Þórsgata 1
101 Reykjavík

orestaurant.is
o@orestaurant.is

Tel +354 511 66 77
Tel +354 511 62 00

Kósí matseðill á aðeins 
3.900 kr. Þú velur milli 2ja 
forrétta og 2ja aðalrétta. 
Njóttu lífsins!

Erum byrjuð að taka niður pantanir í jólahlaðborð

Gæðamatur á góðu verði í þægilegu umhverfi í hjarta 
borgarinnar. Borðapantanir í síma 511 6677, orestaurant.is

Verið velkomin á Ó restaurant.

Kósíkvöld



„Sauðamessan verður í Skalla-
grímsgarði sem er vannýttur 
afréttur í hjarta Borgarness. Þar 
gefst öllu mannkyni kostur á að 
rækta sauðinn í sjálfum sér,“ segir 
Gísli Einarsson og gætir glettni í 
rómnum þegar forvitnast er um 
Sauðamessu. Hún hefst á morgun 
klukkan 13.30 að staðartíma á fjár-
rekstri gegnum Borgarnes. „Það 
verður talsvert fjármagn í þessum 
rekstri, eitthvað á annað hundrað 
kindur sem verða síðan í rétt þarna 
rétt við garðinn. Þetta er eiginlega 
áhættufé því við vitum ekki hvernig 
það hegðar sér á leið sinni gegnum 
bæinn en það er gildur bóndi sem 
útvegar það.“

Gísli telur upp ýmis skemmtiat-
riði sem verða sett á svið, þar á 
meðal sýningu á nýjustu sauða-
tísku. Svo verður efnt til lands-
keppni í nokkrum óvenjulegum 
ólympíugreinum eins og sparðatín-
ingi, fjárdrætti og að teygja lopann 
og smalalegasti gesturinn verður 
sæmdur smalaprikinu. Smala-
hundasýning er á dagskránni og 
fjölbreytt afþreying fyrir unga sem 
aldna, allt frá neftóbaksnámskeiði 
til glímukennslu en hvorki verður 
kandíflos né hoppkastalar. Í sölu-
tjöldum í Skallagrímsgarði verða 
ýmsar afurðir úr sveitinni til kaups 

og frí kjötsúpa verður í boði fyrir 
alla sauðamessugesti. 

Um kvöldið á svo að sletta ærlega 
úr klaufunum á hlöðuballi í hálf-
byggðri reiðhöll. „Þar verða hey-
baggar og trébekkir sem sæti. Svo 
eru bara ullarfötin sem gilda á ball-
inu og of snyrtilegur klæðnaður er 
bannaður,“ tekur Gísli fram. Hann 
varar sérstaklega við háum hælum 
því dansað verður á moldargólfi. 

„Einn af ráðamönnum bæjarins 

er Bjarki Þorsteinsson og okkur 
tvo langaði að gera eitthvað 
skemmtilegt,“ segir Gísli aðspurð-
ur um ástæður sauðamessunnar. 
„Okkur fannst sauðkindinni ekki 
hafa verið sýndur nægilegur sómi 
síðustu ár. Hún hefur mátt þola for-
dóma og einelti á köflum þannig að 
þetta eru eiginlega okkar regn-
bogasamtök. Svo er sauðfé það fé 
sem rýrnar minnst í dag.“ 
 gun@frettabladid.is 

Sauðfé er það fé sem 
rýrnar minnst í dag
Kunnir smalar úr Borgarfjarðarhéraði og hinir sauðmeinlausu Hvanndalsbræður eru meðal skemmti-
krafta á Sauðamessu í Borgarnesi á morgun. Gísli Einarsson fréttamaður er annar tveggja forystusauða.

„Okkur finnst sauðkindinni ekki hafa verið sýndur nægilegur sómi síðustu ár,“ segir 
Gísli, sem leggur gjörva hönd á margt í sveitinni, meðal annars fjárdrátt og sauðburð.  

Opni Samtakadagurinn 
verður haldinn í Regn-
bogasal Samtakanna ´78 
á morgun frá klukkan 13 
til 17. Á fundinum verða 
ávörp, umræður og 
skemmtiatriði auk þess 
sem boðið verður upp á 
kaffi og með því. Annað 
kvöld verður svo haldið 
Samtakaball á Café Vict-
or sem hefst klukkan 23 
og sér Andrea Jónsdóttir 
um tónlistina.

Opni Samtakadagurinn
SAMTÖKIN ´78 BOÐA TIL FUNDAR OG DANSLEIKS Á MORGUN.

HLÁTURJÓGA  er hressandi en á morgun er opinn 

tími hjá Hláturkætiklúbbnum í húsakynnum Manns lif-

andi í Borgar túni. Tíminn er frá 10.30 til 11.30 og eru allir 

velkomnir. Aðgangseyrir fyrir fullorðna er 1.000 krónur.
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25. Október
Franskt kvöld
Gisting, 4 rétta matseðill og vín
Lifandi tónlist og ball
Verð: 11.500 kr. á mann.

1. og 8. Nóvember 
Villibráðarkvöld
Lifandi tónlist og ball 
Verð: 10.900 kr. á mann.

Villibráð / Jólahlaðborð
Frá 14.11.2008 til 20.12.2008 Bjóðum við 
uppá  skemmti legar og matarmiklar helgar með 
 Villibráðarhlaðborði föstudaga og Jólahlaðborði 
laugardaga.

Einnig er lifandi tónlist og ball báða dagana.

Gistu tvær nætur á verði einnar!
Gestir sem velja Villibráð á föstudag og 
Jólahlaðborð laugardag greiða aðeins gistingu 
fyrir eina nótt. 14.11.2008-20.12.2008 

Önnur nóttin frí.

s

hlað
2.200
matar
tudaga 

list og ba

 verð
libráð á
dag greiða aðe

0.12.2

18. Október

SVIÐAMESSA
Veislustjóri: Árni Johnsen 
Gisting, matur, skemmtiatriði og ball
Verð: 8.900 kr. á mann 
Án gistingar: 4.500 kr. á mann

Reykjanesbæ • Hafnargötu 10 • s: 421 4601 • www.rain.is • rain@rain.is



RANGE ROVER SPORT 4.4 HSE. Árg. 
2006, ek. 43 þ.km, Bensín, leður, lúga, 
DVD ofl. Ásett verð 8.900þ. Tilboðsverð 
5.900þ. Til sýnis og sölu hjá Bílalíf 
Kletthálsi 2 s. 562 1717, sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is Rnr.122685.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

Litir: Rauður, svartur og blár, aðeins 
155 kg. Töskur, rollbar, hjálmur, vindhlíf, 
skrásetning. 250cc.

Dirt bike Xmotos 250cc, 2 litir, stillan-
legir demparar. Upside down, bæði 
aftan og framan. Verð aðeins 249 þús.

Pit bike Xmotos 125cc, 2 litir. Verð 
aðeins 159 þús.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

AUDI A4 1,8T S-line, árg. 12/2005, 
ek.44þús.km, Sjálfsk, Leður, Topplúga, 
17“ felgur omfl. Glæsilegur bíll!!! Ásett 
Verð 3590 þús.kr 100%fjármögnun 
fáanleg!!!

PORSCHE CAYENNE TURBO, árg. 
3/2003, ek.71þús.km, 451 hö, Sjálfsk, 
leður, lúga, Glæsilegur bíll og einn með 
öllu! Tilboð 6990 þús.kr stgr!

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

MMC PAJERO 32“,árg.03/1999, 
ek.167þús.km, sjálfsk, leður, lúga, stig-
bretti, krókur ofl. Ásett verð 1190þús.
kr!! Tilboð 890 þús.kr staðgreitt!!!!!!

KIA SORENTO DÍSEL, árg.09/2006, 
ek.37þús.km, Sjálfsk, rafmagn, hiti 
sætum, cruise, fjarlægðarskynjarar ofl. 
Verð nú 3590 þús.kr!! Áhv. 2750 þús.
kr afb. 44 þús!!!

KIA SORENTO DÍSEL, árg.09/2006, 
ek.37þús.km, Sjálfsk, rafmagn, hiti 
sætum, cruise, fjarlægðarskynjarar ofl. 
Verð nú 3590 þús.kr!! Áhv. 2750 þús.
kr afb. 44 þús!!!

TOYOTA Rav4 4WD, 1/2005, Ek. 66þús.
km, Beinsk, rafm.rúður og speglar, 
Dráttarbeisli, álfelgur ofl. Ásett verð 
2450þús.kr, ákv. 1800þús.kr!!!

HYUNDAI SANTA FE 4X4 CRDI DISEL, 
árg. 7/2005, Sjálfsk, rafmagn, hiti 
sætum, cruise, dráttarbeisli ofl. Ásett 
verð 2890 þús.kr. ákv. 1930þús.kr afb
.33þús!!!

Toyota Avensis Sol, árg. 01/2005, ek. 
73þús.km, Sjálfsk, rafm. Rúður og 
speglar, aðgerðastýri ofl. Verð 2370 
þús.kr!! ákvílandi 2270 þús.kr afbrogun 
38 þús. Mánuði!!!!

Nissan NAVARA 4WD DOUBLE CAB 
MT SE árg.09/06, ek.46þús, beinsk, 
Álfelgur, Dráttarbeisli, Líknarbelgir, 
Plasthús, Ásett verð 2990 þús.kr. , 
100%fjármögnun fáanleg!!!

VW Polo Comfortline, árg. 2007, 
ek.13þús.km, Beinsk. Geislaspilari, 
Rafmagn og fl. Stgr.Tilboð 1650þús.kr, 
Ásett Verð 1790þús.kr.!!!

BMW 525 Dísel TOURING, árg. 3/2005, 
ek.101 þús.km, Sjálfsk, leður, bakksk, 
omfl, Vel búinn og glæsilegur bíll! Ásett 
verð 3990 þús.kr , 100%fjármögnun 
fáanleg!!!

MMC OUTLANDER, árg.7/2006, ek. 48 
þús.km, Sjálfsk, leður, 2xTopplúga omfl, 
Einn vel búinn! Ásett verð 2490 þús.kr, 
100%fjármögnun fáanleg!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Musso diesel árgerð 2000, ekinn 125 
þús.km., beinskiptur, í góðu lagi, sk.’09, 
100% lánað, verð kr. 490.000,- 821-
6292

Gallhoper árgerð 1999, diesel, bein-
skiptur, í góðu lagi, ekinn 155 þús.km., 
sk.’09, 100% lánað, verð kr. 350.000,- 
821-6292.

Nissan double-cab diesel beinskiptur, 
árgerð 1999, ekinn 177 þús.km., sk.’09, 
rafrúður, topplúga og d-beisli, 100% 
lánað, verð kr. 590.000,- 821-6292

Toyota HiAce diesel, árgerð 2000, 4x4, 
6 manna, ekinn aðeins 95 þús.km., 
sk.’09, 100% lánað, verð kr. 1.150.000,- 
821-6292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Bílar og tæki til sölu www.velamid-
stodin.is upplýsingar í síma 840-5769 
og 840-5735

Brunaútsölur og Bílar á Gömlu Gengi. 
Eigum nokkra jeppa, fólksbíla og pall-
bíla heimkomna á gömlu gengi. Einnig 
fjöldi nýrra bíla af brunaútsölum bíla-
umboða í USA. Stórkostlegir afslættir 
sem kemur beint til lækkunar til þín 
hér heima. Þessa dagana hreinsa bíla-
umboðin út óseldan lager til að bæta 
fjárhagsstöðuna. Þú getur sparað fleiri 
hundruð þúsund og gert reyfarakaup! 
Hringdu núna og kynntu þér málið í 
síma 5522000. www.islandus.com.

Toyota Hiace árg. ‘04. Rauður að lit, 
dráttarkúla, ný dekk, með verkssmiðju 
ábyrð. Verðhugmynd 1.750.000 þ. S. 
893 9690.

Honda CR-V árg. ‘07 ek. 11000 km. 
Spoiler, litaðar rúður, stigbretti og vetr-
ardekk fylgja. Uppl. í s. 868 6456.

Renault Laguna árg. ‘00. Ek. 100 km. 
Skoðaður ‘09. 5 gíra. S. 616 2597.

Subaru Legacy árg. ‘99. Ek. 100. Ssk. 
S. 616 2597.

Nissan Almera ‘00 ek. 99 þ. Tilboð 
óskast. Uppl. í s. 616 2597.

Ford Econoline 1992 4x4 diesel ekinn 
320þkm, 33“ dekk ýmislegt nýtt í bíln-
um. Verð 1100þ eða aðeins 690þ stað-
greitt Uppl í S:8959558

VW Golf 1400 ek. 138 þ. árg. ‘98. 5 gíra. 
Bsk. Nýsk. Heilsársdekk. Verð 380 þ. 
Uppl. í s. 659 3459.

Saab 900 SE ‘94 6 cl. V. 100 þús. S. 
861 8630.

Góð Sónata árg. ‘98. til sölu. Nýskoðaður 
fjölskyldubíll. 8453844@visir.is.

 0-250 þús.

6 Manna Bíll á 165 þús
Fiat multipla 9/99 1600 5 gíra, skoðað-
ur’09, álfelgur,cd,sumar og vetrardekk, 
eyðir litlu miða við stærð, listaverð 330 
þús TILBOÐ 165 ÞÚS. S. 841 8955.

Honda Accord 2,0 ‘95 töffaratýpa hlað-
inn aukabúnaði, auka skipting, ljós 
bretti og fleira fylgja. sjón er sögu ríkari. 
uppl. í 847 2335 og 848 5705

Ford Focus 2000 mód k. 70.000 nýsk. 
tilb 250.000 s:6626482

 250-499 þús.

GULLMOLI, Mitshubishi Carisma árg. 
1999. Ekinn 128 þúsund km, einn eig-
andi, algjör dekurbíll. Verð kr. 375.000.- 
Upplýsingar í síma 861 9312.

Ford Focus Station árg. ‘99 ek. 153 
þ. ný nagladekk fylgja. Verð 390þ. S. 
820 6890.

 500-999 þús.

Sjálfskiptur jepplingur
Honda crv árg ‘98 4x4 sjálfskiptur,skoð-
aður ‘09, svartur, álfelgur, sílsarör, cd 
ofl.. ásett verð er 600 þús fæst á 
yfirtöku ca.550 þús 23 þús á mán. 
s.841 8955

 1-2 milljónir

Toyota Hiace ‘04 Rauður með drátt-
arkúlu. Verksmiðjuábyrgð og nýlegum 
dekkjum. Verðh. 1750 þ. S. 893 9690.

 2 milljónir +

Subaru Legacy Wagon Árg 06 ék 22þus. 
bsk. Áhv 1½ mil. Verð 2,2 mil. Uppl. í 
síma 8973032

 Bílar óskast

Óska eftir Toyota Landcruiser 120, dies-
el, sjálfskiptum árg. 2003 - 2005 í skipt-
um fyrir Range Rover 4.6L árg. 1995 ek. 
150 þús m. nýupptekinni vél + stgr. 
Uppl. Benedikt s. 0047- 95978998 eða 
benvigg@online.no

Óska eftir Nissan Terrano. Ekki eldri en 
‘97 Verðh. 200 þús. S. 845 0463.

 Jeppar

MMC L200 árg. ‘00 ekinn 132 þ.km 
breyttur á 33“ nýjum dekkjum. 
Brettakantar, krókur o.fl Flottur bíll 
„ónýt vél“ Verð 600 þús. S. 892 3885, 
Jón.

 Fornbílar

Loksins falur gullmolinn minn Mercedes 
Bens ‘80. Til sölu ef rétt tilb. fæst. Uppl. 
í s. 849 3230

 Vespur

Vespa
Sem ný, lítið ekin. Verð 140 þús. Uppl. í 
síma 866 0167.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



föstudagur

ÁST, KYNLÍF 
OG PENINGAR
Þórdís Elva Þorvaldsdóttir 
Bachmann er ungt og öflugt 
leikritaskáld

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

ÞYNGDI SIG 
UM SEX KÍLÓ
Jóhannes Haukur 
Jóhannesson leikur 
hrottalegan handrukkara.

HANNAÐI 
SNAGA
Ólöf Jakobína Ernudóttir 
leggur Krabbameins-
félaginu lið í október.

PLÖGGARI 
DAUÐANS
Ólafía Hrönn Jónsdóttir 
framleiðir bolinn sem 
hún skartaði hjá Loga.

 3. október 2008



2 föstudagur  3. október

núna
✽  vantar húshjálp

Útgáfufélag 365 prentmiðlar Ritstjóri Marta María Jónasdóttir martamaria@365.is 
Penni Alma Guðmundsdóttir alma@frettabladid.is Forsíðumynd Stefán Karlsson 
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

augnablikið

Evu Dögg Sigurgeirsdóttur, verk-
efnastjóra hjá Smáralind, brá 

heldur betur í brún þegar hún 
kom heim úr fríi á dögunum. Hús-
hjálpin sem var búin að vinna fyrir 
hana og manninn hennar, Bjarna 
Ákason, í þó nokkurn tíma, 
hafði flutt inn á heim-
ilið án vitundar þeirra. 
„Okkur brá rosalega. 
Maður húshjálpar-
innar var úti á palli 
að hafa það gott, hún 
var að sjóða súpu, ís-
skápurinn var fullur 
af mat frá þeim og 
nærfötin þeirra voru 
í  þurrkaranum,“ 
segir Eva Dögg 
og er  mikið 
n i ð r i  f y r i r. 
Hún var búin 
að láta hús-
hjálpina vita 
að þau yrðu 
í burtu í tvær 
vikur og því 
þy r f t i  h ú n 

ekki að koma. „Hún vissi hins 
vegar ekki að við ætluðum bara að 
vera viku í útlöndum og aðra viku 
í sumarbústað og kæmum heim 
á milli.“ Hvernig endaði þetta? 
„Þau hrökkluðust út og voru frek-

ar skömmustuleg. Ég bað hana 
um að koma ekki aftur. Mér 

leið hins vegar mjög illa 
enda er það vond tilfinn-
ing að vita til þess að ein-
hver sem maður treystir 
skuli ekki vera trausts-
ins verður. Ég veit að við 
erum ekki eina fólkið 

sem hefur keypt svona 
þjónustu og vil 

bara vara fólk 
við,“  seg ir 
Eva Dögg. 

 - MMJ

Eva Dögg lenti í leiðinlegri lífsreynslu

Húshjálpin flutti inn

Eva Dögg 
Sigurgeirs-
dóttir
Húshjálpin 
er ekki 
aufúsu gestur 
á heimili 
hennar 
lengur.

BJÖRGÓLFUR THOR leit út eins 
og hann væri að leika í nýjustu 
James Bond-myndinni þegar hann 
fór á fund Davíðs í Stjórnarráðinu. 
Það eru ekki margir sem geta leikið 
þetta eftir.  MYND/DANÍEL

helgin
MÍNELÍSABET RONALDSDÓTTIR 

KVIKMYNDAGERÐAKONA
Fastir helgarliðir eru börnin, sunnudagsvöfflur, heitt kakó, vinkonur og 
plott um heimsyfirráð. Fyrir utan vinnu fer svo helgin í hillusmíðar heima fyrir og 
enn eina tilraun til að sigrast á þvottafjallinu. Það eru líka síðustu forvöð að ná 
sýningum RIFF og ég ætla alls ekki að missa af íslenskum stuttmyndum.

Engin kreppa 
Eftir fréttir síðustu vikna hefur 
þjóðin haldið að sér höndum og 
reynt að passa hvern eyri. Það á 
samt ekki við um 
alla því það er engin 
kreppa hjá sjón-
varpsstjörnunum 
Ragnhildi Steinunni 
Jónsdóttur og Auð-
unni Blöndal. Þau 
eru bæði komin á 
glænýjar BMW-bif-
reiðar. Auðunn ekur um á splunku-
nýjum koksgráum þristi og Ragn-
hildur Steinunn er komin á X3 sem 
er jepplingurinn úr BMW-fjölskyld-
unni. Ætli það sé hægt að fá far 
hjá þeim?

þetta
HELST

Þ að var skemmtileg tilbreyting að fá að 
leika óþokka því ég er yfirleitt í gaman-

hlutverkum í leikhúsi,“ segir Jóhannes Hauk-
ur Jóhannesson leikari, sem leikur handrukk-
ara í kvikmyndinni Reykjavík-Rotterdam. „Það 
fylgdi hlutverkinu mikil útlitsbreyting. Ég lét 
vaxa á mig kleinuhring, snoða mig og bætti á 
mig sex kílóum því ég átti að vera massaður 

gaur,“ útskýrir Jóhannes, sem þreytir frum-
raun sína í kvikmyndaleik í myndinni. 

„Það er frábært að byrja með fólki sem 
veit hvað það er að gera og mér fannst ég 
vera í góðum höndum með Ingvari E. Sig-

urðssyni, Baltasar Kormáki og Óskari Jónas-
syni,“ bætir hann við og segir tökurnar hafa 
verið heldur strembnar á tímabili. „Ég var í 
tökum í október og nóvember í fyrra. Tökurnar 

fóru stundum fram á nótt-
unni og í eitt sinn lenti ég 
í því að vera vakandi í tvo 
sólahringa. Ég frumsýndi 
þá Skilaboðaskjóðuna um 
kvöldið og fór beint í tökur 
alla nóttina. Um morgun-
inn fór ég svo að taka upp 
Stundina okkar til fimm 
um daginn, lék svo í sýn-
ingunni Leg um kvöldið og 
fór aftur í tökur heila nótt,“ 

segir Jóhannes og viðurkennir að þreytan hafi 
verið farin að segja til sín undir lokin. „Ég las 
mér til um hvernig maður á að halda þetta út, 
passaði að borða aldrei stórar máltíðir heldur 
ávexti á um það bil tveggja tíma fresti og fékk 

mér ekkert gos eða sælgæti. Ég var kominn 
með svona innri skjálfta í Stundinni okkar og 
í síðustu atriðunum sem voru tekin upp fyrir 
kvikmyndina átti ég að vera nýbúinn í slags-
málum þar sem ég var barinn, svo ástandið á 
mér átti vel við,“ útskýrir Jóhannes.

Reykjavík-Rotterdam var forsýnd síðastliðið 
þriðjudagskvöld og aðspurður segist Jóhannes 
ánægður með útkomuna.

„Ég er ánægður með myndina og finnst hún 
bara helvíti góð. Maður vissi náttúrlega að 
Óskar Jónasson væri góður leikstjóri og mér 
fannst klippingin hjá Elísabet Ronaldsdóttur 
áberandi flott. Við leikarar erum sjálfsdýrkend-
ur í eðli okkar og maður sér aldrei sjálfan sig 
í leikhúsi, svo það er fínt að geta kíkt á sig 
þarna,“ segir Jóhannes og hlær.   - ag

Jóhannes Haukur Jóhannesson leikur óþokka í Reykjavík Rotterdam

BÆTTI Á SIG SEX KÍLÓUM

Jóhannes Haukur 
Jóhannesson

Rýrari en áður
Margir höfðu orð á því að Þor-
steinn Már Baldvinsson, stjórnar-
formaður Glitnis, væri óþekkjan-
legur þegar hann birtist í frétt-
unum á mánudaginn. Það var 
ekki bara klippingin, breyttur 
fatastíll og nýju gleraugun 
sem framkölluðu svona mikla 
breytingu heldur hefur Þorsteinn 
Már rýrnað ákaflega mikið. Þetta er 
líklega á eina sviðinu sem rýrnun er 
talin góð og gild...



Bleika slaufan
-árveknisátak um brjóstakrabbamein
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Nemendaleikhúsið frumsýnir Gangverkið í kvöld

STJÖRNUR 
framtíðarinnar
N emendaleikhúsið frumsýnir Gangverkið eftir leikhópinn 

í kvöld á Litla sviði Borgarleikhússins. Gangverkið er 
verk sem er unnið og samið á 8 vikum. Það er algjör-
lega unnið upp úr spuna, textum og hlutum sem 
leikhópurinn hefur safnað sjálfur í skoðun og 
rannsókn á vinnuumhverfi sínu, leiksviðinu. 
Hvernig getur leikarinn tjáð sig með sönnum 
hætti andspænis mekanisma leikhússins? 
Hvar er rými fyrir hjartað í vélinni? 

É g ætla að fara að framleiða 
þessa boli með vinkonu minni. 

Þeir verða alls konar á litinn og 
með alls konar krúsídúlli,“ segir 
Ólafía Hrönn Jónsdóttir leikkona, 
sem vakti mikla athygli þegar hún 
mætti í bol merktum sýningunni 
Utan gátta í þætti Loga Bergmanns 
síðastliðið föstudagskvöld. Utan 
gátta verður frumsýnt 24. október 
næstkomandi í Þjóðleikhúsinu, en 
leikritið eftir Sigurð Pálsson og það 
er Kristín Jóhannesdóttir eiginkona 
hans sem leikstýrir.

„Ég lét gera svona bol til að aug-
lýsa leikritið í viðtalinu. Djókið við 
þetta var að vera ekkert að fela 
það að maður væri að plögga, en 
fólk kveikti svo á þessum bolum 

og virtist alveg ætla að verða vit-
laust í þetta svo við vinkona mín 
Elín Þórhallsdóttir ætlum að fara 
að framleiða undir merkinu Loll-
ella,“ útskýrir Ólafía Hrönn. 

„Ég litaði bolinn minn fjólu-
bláan svo það er svona batíkáferð 
á honum. Við fáum bolina alveg 
óunna, en klippum þá til, gerum þá 
aðsniðna, festum á þá alls konar 
skraut og leikum okkur með þá. 
Framan á stendur svo Utan gátta 
með mynd af mér þar sem ég er 
mjög utangátta á svipinn. Við 
ætlum að selja bolina í leikhús-
inu, en sjáum til hvað við gerum 
ef þeir verða tilbúnir löngu fyrir 
frumsýningu, þetta er svo sjóðheitt 
og nýtt,“ segir Ólafía Hrönn.   - ag

Ólafía Hrönn Jónsdóttir leikkona:

PLÖGGAÐI Í BEINNI

Utangáttabolurinn vakti mikla lukku Ólafía Hrönn ætlar að framleiða fleiri undir 
merkinu Lolella, í samstarfi við Elínu Þórhallsdóttur vinkonu sína.

Nafn: Stefán Benedikt Vilhelmsson 
Fæðingardagur og ár: 22. september 
1980 Uppáhaldsmatur: Fiskibollurnar 
hennar mömmu Uppáhaldslag: Ósýni-
legi maðurinn úr Gangverkinu Hvað fékk 
þig til að fara í leiklistarnám? Mér þótti 
ljóst að íslenskt leikhús gæti ekki lengur 
án mín verið Draumahlutverkið: Skuld-
lausi Íslendingurinn Hvert stefnir þú? Ég 
ætla að sigra heiminn Mesta afrekið: Að 
eignast Glitni

Nafn:  Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir Fæðingardagur og 
ár:  3. júlí 1983 Uppáhaldsmatur: Núðlurétturinn hans 
Gulla Uppáhaldslag: Paper Planes – M.I.A. Hvað fékk 
þig til að fara í leiklistarnám?  Óbilandi áhugi og for-
vitni Draumahlutverkið: Það kemur í ljós Hvert stefnir 
þú? Þangað sem leiðin liggur Mesta afrekið: Ég bíð 
spennt eftir mesta afrekinu

Nafn: Hannes Óli Ágústsson Fæðingardagur og ár: 2. 
febrúar 1981 Uppáhaldsmatur: Plokkfiskur og lasagn-
að hennar mömmu Uppáhaldslag: Total Eclipse of 
the Heart með Bonnie Tyler Hvað fékk þig til að fara 
í leiklistarnám? Óstöðvandi og ólýsandi þráhyggja 
Draumahlutverkið: Að leika með góðu fólki í skapandi 
umhverfi er alltaf draumurinn sem rætist og það ger-
ist oft sem betur fer. Já og Ríkharður III Hvert stefn-
ir þú? Inn í eilífðina Mesta afrekið: Að hætta að reykja 
án teljandi vandkvæða og að komast á þann stað sem 
ég er á í dag.

Nafn: Lilja Nótt Þórarinsdóttir Fæðingardagur og ár: 
6. júní 1979 Uppáhaldsmatur: Fer eftir því í hvaða 
skapi ég er Uppáhaldslag: Misjafn. Núna hlusta ég 
mikið á Time to Pretend með MGMT. Mjög viðeigandi 
Hvað fékk þig til að fara í leiklistarnám? Ástríða, 
áhugi og stórir draumar Draumahlutverkið: Öll hlut-
verk eru draumahlutverk Hvert stefnir þú? Suðvestur 
Mesta afrekið: Ekki búin að upplifa það ennþá

Nafn: Vigdís Másdóttir Fæðingardagur og ár: 31.maí 1978 
Uppáhaldsmatur: Minn eiginn og jólamaturinn hennar 
mömmu Uppáhaldslag: Ósýnilegi maðurinn úr Gangverkinu 
Hvað fékk þig til að fara í leiklistarnám? Óseðjandi hung-
ur og forvitni Draumahlutverkið: Það er ekki til. Einungis 
draumaaðstæður, þ.e. að vera starfandi leikari. Hvert stefnir 
þú? Upp Mesta afrekið: Ég sjálf 

Nafn: Walter Geir Grímsson Fæðingar dagur 
og ár: 25. nóvember 1977 Uppáhalds matur: 
Mötuneytið í Borgarleikhúsinu Uppáhaldslag: 
Á ég að velja eitt? Hvaða snillingi datt það 
í hug? Hvað fékk þig til að fara í leiklistar-
nám? Orri Helgason Draumahlutverkið: 
Gosi í hálfum Gosa búningi og kunna ekki 
textann Hvert stefnir þú? Í Juilliard Mesta 
afrekið: Að búa til hann Gabríel

Nafn: Bjartur Guðmundsson Fæðingardag-
ur og ár: 13. febrúar 1982 Uppáhaldsmatur: 
Sesambleikjan frá Fylgifiskum Uppáhalds-
lag: Rock ´n´ Roll með Led Zeppelin Hvað fékk 
þig til að fara í leiklistarnám? Ég var kominn 
með leið á íþróttum og langaði að breyta til 
Draumahlutverkið: Að vinna í hópi þar sem 
ríkir eldmóður Hvert stefnir þú? Langt Mesta 
afrekið: Að horfa jákvæðum augum á lífið

SKAUT TVO HREINDÝRAKÁLFA  Söngvarinn Páll Rósinkranz 
hefði átt að æfa sig svolítið betur áður en hann hélt á hreindýraveiðar á 
dögunum. Í hita leiksins skaut hann hreindýrakálf í stað kýr. Hann lét sér 
ekki nægja að skjóta einn kálf heldur tók hann tvo. Líklega væri farsælast 
að halda sig bara við sönginn …

Engin málamiðlun í gæðum

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Fríhöfninni.
Rannsóknir staðfesta árangur  -  www.celsus.is

fninni.

1 hylki á dag. 

Virkar strax! 

Eykur styrk og þol vöðva
                                      Betri árangur!

Vöðvabólga og stirðleiki
Byltingarkennt andoxunarefni !!
Lagar fljótt vöðvabólgu, stirðleika, eymsli, harðsperrur
og sinaskeiðabólgu.  Gefur aukna mýkt og vellíðan.
Eykur styrk og þol vöðva. Greinilegur  árangur við 
líkamsrækt, álagsvinnu og ferðalög.

Íþróttafólk og sjúkraþjálfarar mæla með AstaZan

AstaZan styrkir einnig húðina sem verður 
fallegri og fyrr brún í sól eða ljósabekk.



Nú er opið til kl. 18 á laugardögum.NúNú erum við þjóðnýttir

N Ú  L O K A R  H E R R A  

F L J Ó T L E G A  V E G N A  B R E Y T I N G A
H A F N A R F J Ö R Ð U R

NÝJAR

VÖRUR

ÞJÓÐNÝTTAR 

Í BÚÐINNI

Öll jakkaföt 
kr 9.900,-

Allir ullarfrakkar 
kr. 6.900,-

Allar íþróttatreyjur 
kr. 4.900,-

Allar skyrtur 
kr 2.900,-

Allar gallabuxur 
kr. 4.900,-
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Þórdís Elva 
Þorvaldsdóttir 
Bachmann hefur 
getið sér gott orð sem 
leikskáld og leikkona. 
Aðeins 28 ára gömul 
hafa fimm verk verið 
sviðsett eftir hana.

Viðtal:  Alma Guðmundsdóttir

Ljósmyndir: Stefán Karlsson

Þ
egar Þórdís Elva var sex 
ára gömul birtist grein 
um hana í tímaritinu 
Vikunni  sem upprenn-
andi listakonu. Þar var 

þó ekki verið að fjalla um leiklistina 
eða skrifin, heldur myndlist sem 
átti hug hennar allan sem barn. 

„Sköpunarþörfin var svo mikil 
að einn daginn ákvað mamma að 
veggfóðra vegginn hjá mér inni í 
svefnherbergi með búðarpappír 
sem ég gat teiknað á og það leið 
ekki á löngu þar til ég hafði breytt 
herberginu í dýragarð með teikn-
ingum,“ útskýrir Þórdís. Hún segist 
lengi vel hafa verið óákveðin hvort 
myndlistin eða leikhúslífið yrði fyrir 
valinu. Hún byrjaði í Kvennaskól-
anum en skipti fljótlega yfir í Fjöl-
brautaskólann í Breiðholti. Þar tók 
hún þátt í söngleikjum og öðrum 
uppákomum. Eitt leiddi af öðru og 
fékk hún aukahlutverk í Bláa hnett-
inum sem sýnt var í Þjóðleikhús-
inu. Þegar hún varð stúdent dúx-
aði hún í FB. „Ég fékk skólastyrk frá 
Rotary-samtökunum til framhalds-
náms og ákvað að fara til Banda-
ríkjanna til að læra leiklist því árið 
sem ég útskrifaðist var ekki hald-
ið inntökupróf í leiklistarskólann 
hérna heima,“ segir Þórdís.

Þegar hún kom að utan þurfti 
hún að fá sér níu til fimm vinnu 
meðfram því að koma sér á fram-
færi. „Hér eru engar umboðsskrif-
stofur fyrir leikara eins og úti og 
ekki sjálfgefið að detta inn í brans-
ann. Ég fékk því vinnu hjá bíla-
umboði þar sem ég var á símanum 
og í móttökunni. Það var hrikalega 
leiðinlegt og að þessu tiltekna bíla-
umboði ólöstuðu var þetta mjög til-
breytingasnautt starf. Eftir að hafa 
masterað Tetris á netinu og tekið 
leiðindin út í allskyns dægradvöl 
fann ég að ég varð að skapa eitthvað 
og fór ég svona að gamni að skrifa. 
Útkoman varð leikverkið Brotið og 
það má því eiginlega segja að ég 
hafi verið á listamannalaunum hjá 
bílaumboði,“ segir Þórdís og hlær.

Aðspurð segist hún alltaf hafa 
vitað að hún myndi leggja listina 
fyrir sig í einhverju formi. „Leikhús 
hefur það svolítið fram yfir önnur 
listform að það sameinar í raun öll 
form listar. Fyrir manneskju eins og 
mig er leikhús svolítill suðupunktur-
inn þar sem allt mætist á einum 
stað, en ef einhver hefði sagt mér 

að ég ætti eftir að verða leikskáld 
hefði ég bara hlegið, “ bætir hún við 
og brosir.

ÁST, PENINGAR, ÚTLIT 
OG KYNLÍF
Nýjasta verk Þórdísar Elvu, Fýsn, 
er nú sýnt í Borgarleikhúsinu og 
fjallar um nýgift hjón sem þurfa 
að horfast í augu við ógnvekjandi 
leyndarmál.  Verkið er sigurverk 
leikritasamkeppninnar „Sakamál 
á svið” sem LR stóð fyrir árið 2006 
og var valið úr hópi rúmlega þrjá-
tíu aðsendra leikrita. Fýsn er síð-
asta verkið í þríleik eftir Þórdísi, 
en fyrsta verk þríleiksins, Brotið, 
var sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu 
2005, og í kjölfarið kom Hungur, 
sem var sýnt á litla sviði Borgar-
leikhússins 2006. 

„Ég fór að skoða hvað það er sem 
nútímamanneskjan er með þrá-
hyggju fyrir og að mínu mati eru 
það fjórir hlutir. Ást, peningar, útlit 
og kynlíf. Af þessum fjórum hlutum 

fannst mér síst spennandi að skrifa 
um peninga,“ útskýrir Þórdís sem 
lifir og hrærist í sakamálum þessa 
dagana. Auk þess sem hún frum-
sýndi nýverið sakamálaleikritið 
Fýsn leikur hún í sakamálaþáttun-
um Svörtum englum sem hófu ný-
verið göngu sína á RÚV. „Þetta er 
svolítið óvenjulegt því ég hef ekki 
mikið verið að vasast í sakamála-
efni í gegnum tíðina. Ég hef leik-
ið hér og þar, en dró mig svolít-
ið út úr sviðsleik fyrir um þrem-
ur árum til að sinna skrifunum því 
það togar meira í mig. Ég vil samt 
alls ekki að það falli í gleymsku að 
ég hafi leikara menntunina og var 
ánægð með að vera boðið í prufu 
fyrir Svarta engla,“ segir Þórdís sem 
leikur einnig í sjónvarpsþáttunum 
Ástríði sem sýndir verða eftir ára-
mót á Stöð 2 og vinnur að sinni 
fyrstu bók sem fjallar um ofbeldi. 

„Þetta er bók sem ég er búin að 
vera að bíða eftir í mörg ár. Þegar 
ég var orðin þreytt á biðinni ákvað 

ég að skrifa hana sjálf og hófst ég 
handa í júlí 2007. Það var ákveðið 
dómsmál sem gekk fram af mér og 
ég byrjaði á að skrifa bréf í blaðið 
sem óánægður almennur borgari, 
en þegar ég var komin á blaðsíðu 
nítján áttaði ég mig á því  að ekkert 
blað myndi duga mér. Dómsmál-
ið snerti mig ekki persónulega en 
mér finnst allir í samfélaginu hafa 
rétt á að segja sína skoðun á hlut-
um sem gerast innan kerfisins. Það 
vantar umfjöllun um þennan til-
tekna málaflokk og það er ákveðin 
þagmælska sem sveipar hann svo 
mér fannst vera kominn tími til að 
einhver fjallaði um þetta og mér 
fannst ég ekki getað setið hjá,“ segir 
Þórdís um bókina sem er væntanleg 
fyrripart næsta árs.

DANSAÐU VIÐ MIG
Með fjölda hlutverka og leiksýninga 
að baki leikur blaðamanni forvitni á 
að vita hvað stendur upp úr á ferl-
inum.

„Ég var spurð á fyrirlestri uppi 
í Háskóla um daginn hvaða verk 
ég héldi mest upp á og ég svaraði 
að mér fyndist það eiginlega eins 
og að spyrja móður hvert af börn-
unum sínum henni finnist falleg-
ast. Í augnablikinu held ég kannski 
mest upp á Dansaðu við mig því ég 
er um það bil að fara að klippa á 
nafnastrenginn á því verki,“ segir 
Þórdís, sem mun frumsýna verkið 
í Iðnó 24. október næstkomandi 
undir leikstjórn Jóns Gunnars 
Þórðarsonar. „Þegar maður fær 
hugmynd finnst mér það vera eins 
og getnaður. Svo er maður óléttur 
af hugmyndinni á meðan maður 
er að vinna hana. Fæðingin er svo 
fyrsti samlestur með leikurunum 
og frumsýning finnst mér svo vera 
eins og að klippa á naflastrenginn, 
því þá er hlutverki höfundarins 
lokið,“ bætir hún við.

„Dansaðu við mig sýnir allt aðra 
hlið á mér, því það sem hefur mest 
borið fyrir augu almennings af 
mínum verkum er þessi myrki þrá-
hyggjuþríleikur sem samanstendur 
af Brotinu, Hungri og Fýsn. Þetta er 
miklu hugljúfara verk sem er ekki 
jafn þungt í vöfum og ég held að 
fleiri geti samsamað sig því,“ segir 
Þórdís, en verkið fjallar um það 
þegar fólk laðast hvert að öðru án 
þess að vilja það eða mega. Leik-
arar í sýningunni eru Þrúður Vil-
hjálmsdóttir og Höskuldur Sæ-
mundsson. „Sýningin er algjör-
lega sjálfstætt framtak og við sem 
stöndum að henni erum nýstofn-
aður leikhópur sem köllum okkur 
Leikhús andanna. Þetta „barn“, 
Dansaðu við mig, þarf rosalega 
mikla athygli. Með svona sjálf-
stæðan leikhúsrekstur þarf maður 
að gera allt sjálfur og það gefur 
verið lýjandi en líka mjög gefandi,“ 
segir Þórdís. 

FYRIR FRAMAN LINSUNA
Þórdís var með Guðmundi Inga 
Þorvaldssyni leikara og tónlistar-
manni um nokkurra ára skeið, en 
sambandi þeirra lauk í fyrra. Þór-
dís er nú laus og liðug, hefur í nógu 
að snúast og á sér spennandi fram-
tíðardrauma.

„Ég er mjög ánægð með lífið og 
listina, en það er margt sem mig 
langar að prófa. Mér finnst ofsa-
lega gaman að leika fyrir framan 
myndavél og einhvern veginn fer 
betur um mig þar en á sviði. Ég set 
það ekki fyrir mig hvaða form er á 
verkefninu svo lengi sem handritið 
er gott og hlutverkið er skemmti-
legt og krefjandi,“ segir Þórdís. „Svo 
hef ég hef ekki enn séð kvikmynda-
handrit eftir mig verða að veru-
leika og það er svona ókannaður 
draumur. Þó að kvikmynda- og leik-
húshandrit séu ólík þarf maður að 
hafa góða tilfinningu fyrir samtöl-
um og tímasetningum, svo ég hugsa 
að eitthvað af minni reynslu gæti 
nýst mér í þeim efnum,“ segir þessi 
hæfileikaríka kona að lokum.

BÝÐUR UPP Í DANS

Stjörnumerki: 
Ljón.

Besti tími dagsins:  
Fer alveg eftir aðstæðum, deginum og 
félagsskapnum.

Geisladiskurinn í spilaranum: 
The Reminder með kanadísku tónlistar-
konunni Feist.

Uppáhaldsverslunin: 
Engin sérstök hérlendis en erlendis er 
það skranbúðin ógurlega Junkman’s 
Daughter í Atlanta. Þar er hægt að fá 

bókstaflega allt í heimi. Svo er 
alltaf gaman að koma inn 
í blómabúðir, þar er svo 
góð lykt.

Uppáhaldsmaturinn: 
Sushi.

Ég lít mest upp til... 
þeirra sem fylgja sann-
færingu sinni og þora að 
taka áhættu.

Áhrifavaldurinn? 
List, bæði léleg og góð. Það er 

hægt að verða fyrir mjög sterk-
um áhrifum af hvoru tveggja.

Draumafríið? 
Mig hefur alltaf langað 
að fara til Dúbaí. Það 
kemur mér fyrir sjónir 

sem eins konar ævintýra-
land; skíðabrekkur inn-

anhúss, bílar úr silfri, 
hæsti tennisvöll-

ur í heimi og 
skýjakljúfar sem 
hringsnúast.

Ef þú ættir sand af seðlum hvað 
myndir þú kaupa þér? 
Húsnæði. Eitt undir sjálfa mig og annað 
undir sjálfstæða leiklistarstarfsemi í land-
inu. Svo myndi ég kaupa mér prófarka-
lesara með gráðu í leikhúsfræðum, sem 
kynni líka að hella upp á gott kaffi.

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir Bachmann Hún byrjaði að skrifa þegar hún starfaði í bílaumboði.
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4
Gullið er það sem 
blívur núna. Þessi 

festi er frá D&G og 
fæst í verslun-

inni Kultur í 
Kringlunni. 

5
Mundu að bjartsýnin 
er milljón dollara virði. 
Með hana að vopni muntu 
koma standandi út úr öllum 
hremmingunum. 

ekki tapa gleðinni

2Settu á þig rauðan 
varalit. Þessi heitir 
Rouge Allure no. 
60 frá Chanel og er 
engu líkur. Með rauð-
ar varir ertu til í allt…

1Skelltu þér 
í diskó-
partí á Ól-
iver í sam-
vinnu við 
Þjóðleikhúsið. 
Daddi diskó 
skemmtir gest-
unum og ef guð 
lofar verða 
drottning-
arnar sem 
voru upp á 
sitt besta í 
Hollywood 
trylltar á 
dansgólf-
inu. Eftir þrjá 
vodka í vatn muntu gleyma 
öllum áhyggjum.

3
Hafðu topp-
inn niður í 
augu. Það 
mun kannski 
byrgja sjón 
en er það 
skiptir engu 
máli þegar út-
litið er svona 
svart.

66

Danski hönnuðurinn Ma-
lene Birger er einn 

af vinsælustu hönn-
uðum Danmerkur. Í 
haustlínunni sækir hún 
innblástur til diskó-
tímabilsins en einn-
ig til kvikmyndarinn-
ar American Gigolo. 
Það sést á sníðagerð-
inni og efnisvalinu 
að hún hefur verið 
í miklu stuði þegar 
hún teiknaði línuna. 
Þótt svarti liturinn 
sé áberandi þá er hún 
óhrædd við að nota skær-
bleikan og appelsínugul-
an til að búa til hina einu 
og sönnu diskóstemn-
ingu. Íslenskar konur 
eru heppnar að geta nálg-
ast föt frú Birger því þau fást 
í Companys, Kultur og Evu. 

martamaria@365.is

Malene Birger sækir 
innblástur til diskótímabilsins

Diskóskytra Skærbleik 
skyrta frá Malene Birger.

Farðu út að hlaupa. Með því 
að svitna smá pumpar þú 
gleðiorkunni upp í hausinn 
og þá mun þér líða betur.

Companys

Kultur

Naglalakk 
í stíl

Vatnsstígur 3, 101 Reykjavík, ph: 5520990                 www.muntheplussimonsen.com

Vetur 2008
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Herratískan haustið 2008 ilmar af 
ferskleika. Hönnuðurinn Paul Smith 
kýs ávallt að fara aðeins aðra leið 
en hinir og notar sterka liti til að 
poppa upp smáatriðin. Hann vill 
alls ekki sleppa svörtu að-
sniðnu jakkafötunum eða 
svarta rykfrakkanum. 
Hann er þó lunkinn við 
að láta þessi einföldu 
föt líta út fyrir að vera 
óhefðbundin. Hann vill 
hafa karlmenn í karrí-
gulum sokkum við 
svörtu jakkafötin, bind-
in eiga að vera litrík og 
frekar laus um háls-
inn. Þessi tvö atriði 
gera ákaflega mikið 
þegar heildarútlitið er 
skoðað. 

Smáatriðin skipta máli
Litrík bindi frá 

Paul Smith 
Þau fást í Kultur í 

Kringlunni.

Doppur eru málið. Og 
svo setur hárgreiðslan 
líka svip sinn á dressið.

Dalvegi 18, Kóp. Sími 568 6500 www.föndra.is
opið 10-18 virka daga, laugardaga 11-16

✽  það er ekki hægt að nema það á brott
útlit
MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR martamaria@365.is

Lykillinn að góðu útliti, fyrir utan það að borða 
hollan mat og hvílast vel, er að hugsa vel um 

augnsvæðið. Þegar við erum frísklegar í kringum 
augun lítum við vel út. Bobbi Brown leggur 
áherslu á að næra þetta svæði vel. Byrjaðu á því 
að bera á þig Hydrating Eye Cream, sem hentar 
vel fyrir allar húðgerðir. Uppáhalds förðunarráð 
Bobbi Brown er að nota hyljara undir augun og 
því setti hún saman hið fullkomna sett sem er 
með undirhyljara, „concealer“ og púðri. Fyrst 
er undirhyljarinn borinn á en hann inniheld-
ur gulan undirtón sem dregur samstundis úr 
dökkum baugum. Síðan er hyljarinn settur yfir og 

loks púðrið. Hægt er að nota bursta en Bobbi er 
fylgin því að nota bara puttana. Þegar augnsvæð-
ið er orðið slétt og glóandi er augnskuggi borinn 
á augnlokið. „Metallic“-augnskuggarnir eru til í 17 
nýjum litum og það sniðuga er að þú getur sett 
saman þitt eigið augnskuggabox. Litirnir haldast 
vel á allan daginn án þess að smita út frá sér eða 
dofna. Til að toppa heildarútlitið er Long-Wear 
eyeliner borinn þétt upp við augnhárin. Hann var 
á dögunum verðlaunaður af Elle og In Style. Hann 
er til í 15 litum og er samsettur úr geli og vökva, 
auðveldur í notkun og helst allan daginn. Er hægt 
að biðja um eitthvað meira?  martamaria@365.is

Bobbi Brown veit hvernig á að hugsa um augun:

FULLKOMIN 
AUGNUMGJÖRÐ

Rakaaugnkrem frá 
Bobbi Brown Grunnur-

inn að góðu útliti

Long-Wear eyeliner 
Hann er rómaður af tíma-
ritunum Elle og In Style, 

ekki ljúga þau?

KENZO POWER  Nýi herrailmurinn frá 
Kenzo er í sérlega strákalegum og flottum 
umbúðum. Lyktin er bæði svöl og svalandi 
og hentar öllum hreinræktuðum töffurum vel.

Í liðinni viku var ég alveg á því að ég yrði að gera 
eitthvað í mínum málum. Ekki myndi þýða neitt 
minna en alvöru klössun með öllu tilheyrandi. 
Þessi þankagangur sveif yfir mig þegar tveggja 
ára sonur minn benti á mynd af gamalli grá-
hærðri konu með staf og sagði „mamma“. 

GRÁHÆRÐ OG TÖFF?  Í sömu viku og mér var líkt 
við gráhærðan ellilífeyrisþega skall kreppan á með fullum þunga. 
Það sem á undan hafði gengið var víst bara forleikurinn. Þegar 
þannig árar er það óumflýjanlegt að hugsa sinn gang og reyna að 
finna út ódýrar lausnir. Það er samt ennþá til fólk sem segist ekki 
finna fyrir neinu en ég hef komist að því að það er annaðhvort 
þeir sem ekkert eiga eða hinir sem hafa lag á því að stinga höfinu 
í sandinn. En hvað gera skvísur ef þær ætla ekki að vera reknar úr 
skvísufélaginu?

1.  Tíndu saman allar gullhálsfestarnar þínar og hafðu þær allar 
um hálsinn á sama tíma. Þeir sem til þekkja segja að gullið falli 
aldrei í verði. 
2.  Læstu þig inni á baði með hárlit úr Bónus. Það sér enginn 
muninn.
3.  Pússaðu skóna þína í staðinn fyrir að kaupa þér nýja. 
4.  Taktu gömlu fötin þín og reyndu að breyta þeim í ný. 
5.  Klipptu meiktúpuna þína í tvennt þegar þú heldur að inni-
haldið sé búið. Þú gætir komist nokkrar vikur á leifunum. 
6.  Vendu hárið á færri hárþvotta. Sérfræðingar segja að það dugi 
að þvo hárið einu sinni í viku. 
7.  Ekki kaupa þér flík nema hún sé hárrétt sniðin og fari þér vel. 
Hvað hefur maður ekki oft fyllt fataskápinn sinn af einhverju 
sem klæðir mann alls ekki og endar í ónotaða haugnum? 

EKKI TAPA HÚMORNUM  Þegar ég var búin að fara yfir listann hér 
að ofan og var orðin frekar sátt við mitt hlutskipti komst ég reynd-
ar að því að sonur minn er kominn með húmor og er farinn að 
stríða í gríð og erg. Næst þegar hann líkir með við gráhærðan ellilíf-
eyrisþega mun ég bara „Haardera“ eða í versta falli segja „spegill“. 

GENGIÐ FER ILLA 
MEÐ ÚTLITIÐ

Í október mun Krabbameins-
félagið vekja athygli á brjósta-

krabbameini og hvetja konur 
til að fara í röntgenmyndatöku. 
Arkitektinn Ólöf Jakobína Ernu-
dóttir ákvað að leggja málefninu 
lið og hannaði bleikan snaga til 
styrktar félaginu. „Hugmyndin 
að þessum snaga fæddist út frá 
gamalli skápahöldu af eldhús-
innréttingu. Mér fannst þetta svo 
fallegt form og langaði að nýta 
þetta á einhvern hátt,“ segir Ólöf 
Jakobína. Það var Úlfar Svein-
björnsson sem renndi snagana 

fyrir hana og Kristján Heiðberg 
sá um að sprauta snagana bleika. 
Hún segist hafa mætt mikilli vel-
vild þegar hún ákvað að fara af 

stað með verkefnið. „Mig langar 
að þakka þeim kærlega fyrir 
þeirra framlag,“ segir hún. Snag-
arnir eru fallegir sem skúlptúrar 
á veggi en líka til að hengja háls-
festar á. „Þótt ég komi ekki til 
með að safna neinum stórum 
upphæðum með þessu framtaki 
þá munu snagarnir minna konur 
á að fara reglulega í skoðun og 
vera á varðbergi. Mamma mín dó 
úr brjóstakrabbameini fyrir 15 
árum og því langaði mig að leggja 
eitthvað af mörkum,“ segir Ólöf 
Jakobína.  martamaria@365.is

Ólöf Jakobína hannaði bleika snaga

Missti móður sína úr krabbameini

Ólöf Jakobína Ernudóttir

Bestu augnskuggarnir 
Að mati Self Magazine 2008. 

Þú getur valið sjálf þína liti í 
augnskuggaboxið.

Eyeliner-pensill 
Gerir lífið mun auð-

veldara.

Long-Wear  
eyeliner

Hyljari og púður 
Þetta kemur saman 

í umbúðum frá 
Bobbi Brown. 
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tíðin
✽  gleðin er besta víman...

DÍANA MIST
Fimmtudagur 25. september:  flæðandi vín

Að vinna í bankanum þessi misserin er svolítið eins 
og að vera kominn upp í stólalyftuna og kunna ekki 
á skíði. Þegar ástandið er svona er ekkert annað í 
stöðunni en að þefa uppi partí með fríu víni. Kíkti á 
opnun á verkum írönsku listakonunnar Shiren Neshat 
í Listasafni Íslands. Mikið var um tæknileg mistök en 
til að byrja með lét fólk það ekki á sig fá og við vin-
konurnar drukkum í staðinn hvert vínglasið á fætur 
öðru. Þarna var Þorfinnur Ómarsson, Felix Bergs-
son og maður hans, Baldur Þórhallsson, og Thor Vi-
hjálmsson stikaði þarna um. Þarna voru líka Sigurð-
ur Pálsson ljóðskáld og kona hans, Kristín Jóhann-
esdóttir leikstjóri, Einar Kárason rithöfundur, Björn 
Brynjólfur leikstjóri, Hrönn Marinósdóttir, formað-
ur RIFF, og maður hennar, hámenningarvitinn Þröst-
ur Helgason. Kira Kira plötusnúður reyndi að halda 
uppi stuðinu en stuðið var þó ekki mikið enda gáfust 
gestir upp á tæknilegum örðug leikum sem forstöðu-
maður Listasafns Íslands, Halldór Björn Runólfs-
son, þreyttist ekki á að afsaka. Frekar pínlegt. Það 
var hin íðilfagra snót Rósa Björk Brynjólfsdóttir fjöl-
miðlakona sem stal senunni enda annáluð fyrir feg-
urð og þokka. 

Föstudagur 26. september:  alltaf alls staðar

Vinkonur mínar komu í heimsókn og þrátt fyrir fögur 
fyrirheit um að slappa af heima fór það einhvern veg-
inn út í sandinn. Sæti kórfélaginn að vestan var líka 
búinn að vera í stöðugu sambandi og því fannst mér 
svolítið eins og ég þyrfti ekki að fara út að leita að 
neinu og gæti því skemmt mér án radarsins. Ég end-
aði kvöldið á Kúltúra og vissi ekki fyrr en ég var farin 
að dansa uppi á borðum eins og einhver fáviti. Rakst 
á næstum því alla tískuelítuna í bænum eins og Ása 
hönnuð, Eygló og Katrínu í Einveru. Síðan sýndist 
mér ég sjá Ernu Bergmann þarna inni á milli í þvög-
unni. Tók skynsemina á þetta og var komin heim fyrir 
fimm sem telst nú bara nokkuð gott. 

NÝJAR ÍSLENSKAR TÖSKUR  Íslenska 
töskulínan MUMM verður kynnt í dag í Gallerí 
StartARt. Töskurnar eru gerðar úr hrosshári og leðri 
og fyrsta framleiðsla er þegar uppseld. Konur sem 
vilja vandaða og fallega hluti ættu ekki að láta sig 
vanta á Laugaveg 12b milli 16.30 og 19.00 í dag.

HJALTALÍN – SAGA BORGARÆTTAR-
INNAR  Hljómsveitin Hjaltalín flytur eigin tónlist 
við kvikmyndina Sögu Borgarættarinnar í Bæjar-
bíói í Hafnarfirði í kvöld. Ekki láta þig vanta á tón-
leika einnar vinsælustu hljómsveitar landsins 
klukkan 20 í kvöld.

K vikmyndin Reykjavík Rotterdam 
var forsýnd í Háskólabíói á þriðju-

dagskvöldið. Allir þeir sem meira mega 
sín í samfélaginu voru mættir á for-
sýninguna. Páll Stefánsson ljósmynd-
ari skar sig úr þegar hann mætti í köfl-
óttum jakkafötum. „Ég fékk þessi föt í 
versluninni Moods of Norway. Þetta eru 
frábær föt en ég á tvenn köflótt jakkaföt 
úr versluninni,“ segir Páll þegar hann 

er spurður út í fötin og segir að 
honum finnist gaman að vera svo-
lítið öðruvísi. Spurður um Reykja-
vík Rotterdam segist hann hrifinn. 
„Þessi mynd kom mér á óvart. Ingvar 
og Balti voru sannfærandi og það er 
gaman að fá innsýn í heim sem maður 
ekki þekkir,“ segir Páll í samtali við 
Föstudag.

-mmj

Páll Stefánsson ljósmyndari var hrifinn af Reykjavík Rotterdam

Balti og Ingvar 
voru sannfærandi

Spenningur í loftinu Óskar Jónasson, leikstjóri myndarinnar, ásamt Þresti 
Leó Gunnarssyni leikara sem á algeran stjörnuleik í myndinni.  MYND/ARNÞÓR

Í bleikum kjól Lilja Nótt Þórarinsdóttir er ein af stjörnum framtíðar-
innar. Hér er hún að heilsa upp á Stefán Jónsson leikstjóra og Kjartan 
Þór Þórðarson hjá Sagafilm.  MYND/ARNÞÓR

Hugsar út fyrir ramm-
ann Páll Stefánsson ljós-
myndari skar sig úr hvað 
varðar klæðaburð en hann 
mætti í köflóttum jakkaföt-
um á frumsýninguna. Hér er 
hann með Thelmu Tómas-
son fréttakonu.

Opið Föstudag 11-18:30
Og laugardag 11-18:00

Ný sending 
á morgun laugardag



MOZZARELLA/TOM
ATO/PEPPERONI/GA
RLIC/PROSCIUTTO/
MUSHROOM/TUNA
/ANCHOVY/BASIL/O
REGANO/PINEAPPL
E/ESCARGOT/PARM
IGIANO/CHICKEN/
OLIVE/HAM/SCALL
OP/RUCOLA/ASPAR
AGUS/ONION/TOMA
TO/PEPPERONIGAR
LIC/BASIL/SHRIMP/
JALAPENO/PROSC
IUTTO/MUSHROOM/
ANCHOVY

544 8844
ELDBAKAN

ELDBAKAN
ÖGURHVARF 2
203 KÓPAVOGUR
SÍMI 544 8844

*

TAKT’ANA HEIM TILBOÐFRÍ 12” MARGARÍTA ÞEGAR ÞÚ KAUPIR 16” PIZZU AF MATSEÐLI + 2L GOS.

PANTAÐU ÞÉR PIZZU 
AF MATSEÐLI OG 
ÞÚ GÆTIR VERIÐ Á 
LEIÐINNI TIL NEW YORK 
KOMDU VIÐ Á ELDBÖKUNNI OG FÁÐU ÞÉR ALVÖRU ELDBAKAÐA PIZZU Á EINUM FLOTTASTA 
PIZZASTAÐ LANDSINS. ÞÚ GETUR TREYST ÞVÍ AÐ ÞÚ SÉRT AÐ FÁ ÞAÐ ALLRA BESTA.  
KOKKARNIR OKKAR ERU MEÐ YFIR FIMMTÁN ÁRA REYNSLU OG VITA AÐ ÞAÐ ER FERSKLEIKI 
OG GÆÐI SEM SKIPTA MÁLI.

          NÝTT! SPELTBOTNAR, ENGINN SYKUR, EKKERT GER.

Í HVERT SKIPTI SEM ÞÚ PANTAR  
PIZZU FERÐ ÞÚ Í POTT SEM VERÐUR 
DREGIÐ ÚR ÞANN 20.
Í VINNING ER FERÐ FYRIR TVO 
TIL NEW YORK Í ÞRJÁR NÆTUR Á 
ÞRIGGJA STJÖRNU HÓTELI.
VINNINGSHAFAR VERÐA BIRTIR Á 
WWW.ELDBAKAN.IS.
FJÖLDI AUKAVINNINGA.

NEW YORK NEW YORK
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Það er öllum 
hollt að horfa 

aðeins á tærnar á sér. 
Þegar heim er komið er 
gott að teygja úr sér, hella 
upp á tebolla og henda 
sér í bað. Mæli með því að 
hlusta á hljóðbækur í baði – 
bara passa að iPodinn detti 
ekki út í. 

Svo fírar maður upp í arn-
inum, fær sér grjónagraut 
með berjasaft, horfir á 
fréttirnar með annarri og 
les blöðin með hinni. Undir 
kvöld fer síðan vel á því að 
fara yfir nokkur diskóspor 
fyrir morgundaginn – maður 
verður að spara sig á föstu-
dagskvöldum þegar það er 
diskópartí daginn eftir.

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Kristrún Heiða 
Hauksdóttir kynningarstjóri 
Þjóðleikhússins

Vinnuvikan er þétt þessa 
dagana enda þrjár frumsýn-
ingar fram undan í leikhús-
inu. Á fullkomnum föstudegi 
næði ég að sjá æfingar á 
Macbeth, Utan gátta og Hart 
í bak, og skila af mér öllum 
verkefnum fyrir kl. 16. 

1Það besta við föstudags-
morgna er morgunkaffið 
á skrifstofu Þjóðleikhúss-

ins. Ég lýsi félaga í 
Föstudagsklúbbn-

um ábyrga fyrir 
því hversu mikill 
ístrubelgur ég er 

orðin enda bíður 
iðulega smekk-

fullt hlaðborð 
þar í vikulok. 
Það tekur oft 
allan daginn 

að hlaupa af 
sér osta og 
sultur.

Hjóla heim í rólegheitunum. 
Það er fátt yndislegra en 
að þjóta fram úr föstudags-
umferðinni ... þegar ekki 
rignir eða snjóar eða tramp-

ólín koma svífandi á 
móti manni.

Davíð Oddsson er fæddur 17.01. 
1948. Þegar tölurnar eru lagðar 
saman kemur út þversumman fjór-
ir sem er lífstala Davíðs. „Þeir karl-

menn sem hafa lífstöluna fjórir eru yfirleitt harðdugleg-
ir, mikil karlmenni og anga af kynþokka. Fjarkarnir eiga 
erfitt með að tjá tilfinningar svo þeim finnst yfirleitt nóg 
að segja „ég elska þig“ einu sinni við konuna. Þeir eru 
hins vegar traustir og fylgnir sér. Þar sem Davíð á afmæli 
17. janúar er hann á árstölunni níu. Það er mikill kraftur 

yfir þessum degi og fólk sem er fætt þennan dag svífst 
einskis til að ná takmarki sínu. Þeir hafa mikið kapp og 
ekkert fær þá hindrað. Þeim er yfirleitt slétt sama hvað 
aðrir eru að hugsa svo ádeilur hafa lítil áhrif á þá. Davíð 
er á tölunni níu sem er endalokatala í lífi fólks. Hún tákn-
ar að hann sé að ljúka ákveðnu ferli og nýtt sé að taka 
við. Ef fólk lýkur ekki ákveðnum hlutum á þessari tölu er 
það oft neytt til þess. Ég get ekki séð betur en ef Davíð 
verður ekki færður til þá mun ríkisstjórnin falla. Það væri 
kannski bara happ fyrir Davíð, þá gæti hann farið að 

snúa sér meira að veiði, golfi og einhverju sem 
eflir anda hans. Davíð byrjar á nýjum tíma í 
kringum desember svo ótrúlegustu hlutir 
munu ganga á þangað til desember gengur í 
garð. Jafnvel eitthvað sem engan hefði órað 
fyrir. Ég sé Davíð Oddsson í annarri stöðu á 
næsta ári sem fer honum einkar vel. Hann 
er sterkur maður og á eftir að standa 
sterkur áfram,“ segir Sigríður Klingenberg.

KLINGENBERG SPÁIR
Davíð Oddsson seðlabankastjóri

www.klingenberg.is
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 Vinnuvélar

 Lyftarar

 Bátar

Yahama gúmmíbátur ásamt kerru til 
sölu. S. 849 3230.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip en hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið 
öryggi í hálku og bleytu. Styttri heml-
unarvegalengd. Meira öryggi í beygjum. 
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir 
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ 
S. 565 8600.

 Varahlutir

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar 
í VW og Skoda. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 
1610 & 892 7852.

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is

Vantar góða vél í Subaru Legacy ‘95 . 
Vinsamlegast hafið samband við Einar 
Bjarnason. 617 5375

VARAHLUTIR
Nupbaum bílalyfta tveggja posta með 
yfirstöng. Þriggja tonna. Er í mjög góðu 
lagi. Vinsamlegast hafið samband í s. 
894 5125.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam-
eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

 Garðyrkja

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Garðaþjónusta Íslands
Haustklippingar, haustþrif, trjáfellingar 
og öll önnur almenn garðvinna. S. 
866 9767.

 Bókhald

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

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

Bókhald - launavinnsla 
- þjónusta við erlent 

vinnuafl
Bókhald, vsk-skil, laun, framtöl, stofnun 
ehf. dvalarleyfi, ráðningasamningar, ofl. 

 Fagbókun & Ráðgjöf - Síðumúla 29 
-561-3000 www.fagbokun.is

Bókhald, VSK-skil og laun fyrir verk-
taka/lítil fyrirtæki. GOTT VERÐ S. 845 
9519.

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtilboð 
þér að kostnaðarlausu.

Upplýsingar gefur Sverrir s. 
661 7000.

Málarameistari
Alhliða málningarþjónusta, Skagamálun. 
Kem og geri tilboð ykkur að kostaðar-
lausu. Uppl. í s. 895 2281

 Búslóðaflutningar

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

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Besta verðið !! Stórir bílar s. 
899 7188 & 692 7078. Millibílar s. 
659 1047.

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

 Húsaviðhald

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

Magnhús ehf
Alhliða viðhald fasteigna. Trésmíði, 
múrverk, málningarvinna ofl. S. 847 
6391 & 891 9890.

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

H o f s v í k  e h f 
Flísalagnir,múrviðgerðir,hellulagnir 
skjólgirðingar ofl. S: 6998509

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Flísalagnir
Flísalagnir parketlagnir málning S. 896 
7786, Julian. flispol@simnet.is

Framkvæmdaráðgjöf: Ástandsskoðun, 
kostnaðaráætlanir og útboðsgerð 
vegna viðhaldsframkvæmda. www.ik.is 
- sími 770 2272.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun. Yfir 15 ára 
reynsla, ódýr og örugg þjónusta. S. 821 
6839, Stefán.

 Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Spái í spil - Bolla - Rúnnir - Lófa - Allur 
pakkinn - S. 845 8896 - Alla daga.

Stendur þú á tímamótum? Spái í spil 
og bolla. Uppl. í s. 587 8786 & 847 
5524, Nína.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Athafnasmiðir ehf.
2 íslenskir smiðir. Getum bætt við 
okkur verkefnum, uppsetningar á 
innréttinugm, alhliða innanhússmíði, 
gluggasmíði og ísetningar og ahliða 
viðhald. Símar 892 7120 & 847 1448.

 Viðgerðir

Heimilistækjviðgerðir. 
Þvottavélar o. fl.

Tek að mér að gera við þvottavélar, 
heimilistæki ofl. Uppl. í s. 660 0139 Ath. 
Geymið auglýsinguna.

 Önnur þjónusta

Öll almenn ál og stálsmíði. Alhliða ál 
og stálviðgerðir á t.d. flutningabílum, 
flatvögnum, kerrum o.s.frv. Álheimar 
ehf S. 565 0770 Vesturhrauni 3, 210 
Garðabæ.

 Til sölu

stubbahus.is
Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 
stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 
555 6200. stubbahus.is

17“ dekk á felgum. Dekkin sjálf hálf 
slitin, eru undan Opel Safire. V. 40 þ. 
S. 843 0543.

Skjalaskápur með rennihurð og vinnu-
borði selst á hálfvirði. Yamaha raf-
magnsgítar, magnari og furuborðstofu-
borð. Tilboð óskast. Uppl. í s. 891 8117.

3 ára vel með farin baðinnrétting og 
vaskur til sölu á 2þ. S. 821 2346.

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa notaðann sturtu-
klefa. S. 893 2179.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Klassískur gítarpakki frá 12.900 
kr. Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

Þjónusta
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 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. 
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Ti leigu/sölu ál-dokamót 40lm í tvö-
földun, byggingakrani. Til leigu traktors-
grafa. S. 865 2954.

Uppsláttarmót og krani til leigu á mjög 
hagstæðu verði. Uppl. í s. 698 2261.

 Verslun
 Heildsala

 Ýmislegt

40 fm frystiklefi til sölu. Verð 2 millj. 
Uppl. í s. 897 0513.

gallerilaugarvatn.is

Sos...Til sölu fatn,skór og fl. allt á 50.þ 
UPL S-8465340

 Líkamsrækt

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

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

9 Daga hreinsiprógram frá Aloe Vera 
NÝTT NR. 772 2885, Sigríður & Kristján

 Fæðubótarefni

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

www.perform.is - Mesta úrval landsins 
af fæðubótarefnum.

 Nudd

Þægindi - Slökun - 
Vellíðan

Þú átt það skilið. Kynningarverð. Nýr 
Stíll Langarima 21, 112 Reykjavík. S. 557 
9009 nuddstolar.is

Whole body massage Telepone 841 
8529.

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

 Húsgögn

Concorde Marianne sófas. + borð. 
Alklætt m. ekta leðri, grind & sófab. 
úr gegnheilli eik. Nýlegt / lítið notað. 
Kostar nýtt 550þ. Tilboð! S. 892 1024.

Ef einhver á tveggja sæta leðursófa, 
sem framleiddur var hjá 3 K á Hvolsvelli 
í kringum 1985 og hann/hún er tilbú-
inn til að selja, þá vinsamlegast hafið 
samband við Pálínu í síma 899 8404.

SVEFNSÓFI 1 árs mjög vel með farinn. 
Drapplitur 1.30 á breidd. kr.30.000. s. 
8692032

 Dýrahald

Hreinræktaðir ættbókafærðir Rottwailer 
hvolpar til sölu. Tilbúnir til afhendingar 
22 okt. Uppl. í s. 567 8220 & 771 4311.

Dýrabær
50% afsláttur af

nagbeinum.
Dýrabær Smáralind www.dyra-

baer.is

 Ýmislegt

Átta ára mahogny elhúsinnrétting 
til niðurrifs og sölu. Innréttingin frá 
Trésmiðjunni Borg. Þarf að fjarlægast á 
næstu dögum. Granít borðplötur geta 
fylgt með. Verðtilboð. Karl 896 4155.

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa 
De Aro. Valladolid og Reykjavík, sv.101 
Uppl. í s. 899 5863, www.helenjons-
son.ws & www.starblus.info

 Húsnæði í boði

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Langtímaleiga á besta í 
Seljahverfi 109

Til leigu 4 herb. íbúð 170 m2 á tveimur 
hæðum, 3 stór svefnherb. Íbúðin er 
með sérinngangi og er í einbýlishúsi 
nálægt Ölduselsskóla í Seljahverfi. 
Íbúðinni fylgir þvottavél, ísskápur og 
uppþvottavél. Húsið er staðsett á mjög 
rólegum og barnvænum stað í botn-
langa, umkringt trjágróðri og útivistar-
svæðum. Áhugasamir hafið sambandi 
við Hrafnhildi á hrafnhildur@pulsinn.
com s: 496 2004

Rooms for rent. Long term from 25th 
august. Tel: 588 5588 or lobby@hot-
elvik.is

Til leigu 1300 fm. skrifstofuhúsnæði 
í Reykjavík. Næg bílastæði og greiðar 
samgöngur að húsnæðinu. Möguleiki 
á því að leigu í minni einingum. 
Hagstætt leiguverð. Upplýsingar í síma 
824 0220.

4 herb, í hjf til leigu 160 á man með 
öllu ! rumgóð og björt íbúð á góðum 
stað! Íris 8616759

Búseturéttaríbúðir og leiguíbúðir. Eigum 
laust á Berjavöllum 4 í Hafnarfirði. 
Nánari uppl. á buseti.is og atthagar.is. 
Búseti hsf. s. 520 5788.

Til leigu nokkur stór velútbúin herbergi. 
Leigjast einstaklingum eða fyrirtækjum. 
Upplýsingar í síma 699 7885.

Góð 4 herb. íbúð á 4. hæð við 
Njálsgötuna laus til langtímaleigu. Uppl. 
í s. 862 8431, arnartangi@gmail.com

Long term rent Guesthouse Funahöfða 
110 Rvk. / Dalshraun 220 Hfj. Tel 824 
4530.

Virkilega flott og vel skipulögð ný 4ra 
herb íbúð í Kórahverfi Kóp. 125fm+bí-
lag og yfirb. svalir. Laus strax. ibu-
darleiga@visir.is, myndir: http://www.
raunvis.hi.is/~alfred/hordukor

Þjónusta

www. Sofalist.is  S. 692 8022

Til sölu

Til sölu

Alla föstudaga
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40 fm stúdíó íb. í miðb. Rvk. Leiga 
110þ. + hiti og rafm innif. 330 kr. 
bankaáb. Laus strax! Uppl. í s. 897 1672 
& 846 6413.

3 herb. íbúð í Hlíðunum til leigu. Uppl. 
í s. 770 6090.

Til leigu skemmtileg 40fm, stúdíó íbúð 
á besta stað í Þingholltunum. Eignin er 
með sér inngangi og er í bakhúsi leiga 
95 þ. á mán. + hiti og rafm. Er laus nú 
þegar. Uppl. í s. 822 8832.

Bryggjuhverfi
Til leigu 95 fm 3 herbergja skemmti-
leg íbúð í Bryggjuhverfinu. Íbúðin er 
með stórum palli og bílskýli. Verð kr. 
120.000,- á mánuði. Áhugasamir sendi 
póst á kk3@3sagas.com

Til leigu glæsileg 4ra herb íbúð með 
stórum bílskúr ca 170 fm í 112 Reykjavík 
Uppl. í kort@internet.is og 892 2506.

Til leigu ca. 70 fm 2ja herbergja íbúð á 
fyrstu hæð í fjölbýli við Hagamel í Rvk. 
Íbúðin leigist með húsgögnum ef áhugi 
er fyrir því. Íbúðin er laus. Nánari uppl. 
gefur Gottskálk í síma 849 9346.

3 herb. íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi til leigu í Seljahverfi Breiðholti. 
Langtímaleiga. Reglusemi áskilin. Laus 
strax. Verð 120þ. uppl. í s. 664 8363.

Til leigu herb. í Álftamýri. Reglusemi 
áskilin. Uppl. í s. 865 9637.

Nýleg 3ja herb. ibúð 97 fm. með bíl-
skýli til leigu í Kópavogi, Kórahverfi. 
Langtímaleiga, laus strax. S. 858 9170 
& 899 6215.

Til leigu 70 fm. íbúð. Leigutími sam-
komulag. Leiga 100 þús. á mán. með 
hússj. S. 661 8984.

4 Pokuj da Wynajgcia 849 3230 101 
Reykjavik.

Til leigu lítil stúdeóíbúð í Kópavogi. 
Sérinngangur. Leigist aðeins fullorðn-
um, reglusömum. Sanngjörn leiga fyrir 
rétta aðila.Uppl í s 554 2258.

 Húsnæði óskast

Húsnæði í Garðabæ óskast til leigu. 
Óska eftir íbúð til leigu í Ása- eða 
Sjálandshverfi í Garðabæ sem fyrst. 
Upplýsingar í síma 6612400

Vantar stúdíóíb. eða herb. m/ aðstöðu, 
þvottavél og þurrk. Greiðslugeta 50 þ. á 
mán. Traustur. 1.nóv. Uppl. á smaart@
visir.is.

Rúmlega fimmtug kona óskar eftir góðri 
2ja-3ja herb. íbúð í rvk á sanngjörnu 
verði. S. 696 5052.

 Sumarbústaðir

Getum bætt við framleiðslu okkar 
húsum sem afhendast vorið 2009 
einnig verkefnum í viðhaldsvinnu 
bustadasmidjan@bustadasmidjan.is 
sími 8620512

til sölu lóð v/læk, fossa í Grímsnesi 
mögl. að taka hjólh., bíl eða ódýrt hús 
til flutnings sem hluta af greiðslu. S. 
898 1505.

 Atvinnuhúsnæði

Til sölu nýtt 104.6 fm. iðnaðarhúsnæði 
í Hfj., lofthæð 4 m., góð innkeyrslu-
hurð, verð 19.9 millj., áhv. 10.8 millj., 
uppitaka á bíl eða öðrum eignum 
kemur til greina. Opið hús laugard. 
4.Okt frá kl. 13:30 - 15:00 Uppl. í s. 663 
4736, 663 4836.

Til leigu iðnaðar- og lagerhúsnæði í 
Hafnarfirði, stærðir frá 95 fm til 1000 
fm. S. 822 4200 & 660 1060.

Til leigu atvinnuhúsnæði við höfnina í 
Hafnarfirði með stórri innkeyrsluhurð, 
140 fm, ásamt 40 fm millilofti, sem 
er starfsmannaaðstaða og skrifstofa. 
Um skammtímaleigu er að ræða, 6-8 
mánuðir. Sanngjarnt leiguverð. Uppl. í 
s. 820 0051

Til leigu 85 fm verslunarhúsnæði á 
götuhæð að Fiskislóð, 101 R. Leigist 
til 1. maí 2009 Góð aðkoma og stór-
ir gluggar. Uppl. í síma 8984699 e. 
hádegi

Til leigu 60 fm iðnaðarhúsnæði við 
Dalshraun Hafnarf. S. 868 1451.

200 fm. atvinnuhúsnæði til leigu. 101 
Reykjavík. S. 849 3230.

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, 
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir-
tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt-
að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mót-
orhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895 
3176.

SÍÐUSTU PLÁSSIN
Fyrir fellihýsi, bíla, og tjaldvagna. 
Nýstandsett, lyktarlaust og UPPHITAÐ 
húsnæði á Eyrarbakka. S: 564 6500

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

Fellhýsi - tjaldvagnar.
Til leigu upphitað geymsluhúsnæði á 
Suðurnesjunum. Tek í geymslu fellihýsi 
og tjaldvagna. Uppl. í s. 867 1282.

Vetrargeymsla fyrir ferðavagna! Eigum 
nokkur stæði laus fyrir tjaldvagna, 
fellihýsi, hjólhýsi, húsbíla og báta í 
Hveragerði í vetur. Vetrageymsla S3 ehf 
Kvíarhól, S.856 1848

Geymsluhúsnæði
Fyrir tjaldvagna og hjólhýsi ofl Uppl 
síma 770-5144

 Bílskúr

Í Laugarneshverfi. Upphitaður, snyrti-
legur bílskúr til leigu. 23 fm. Uppl í s 
893 1696.

 Gisting

Gisting í Köben.Stúdióíbúðir jonasis@
mail.dk. www.sitecenter.dk/jonaso 
Sími+4531106412

 Atvinna í boði

Kornið
Kornið óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu 
í Langarima, vinnutími frá 07-13 og 
13-18:30 einnig vantar í Spöngina frá 
13-18:30. Uppl. í s. 864 1593 Ella fyrir 
kl. 18:00

N1 óskar eftir að ráða áreiðanlega 
og duglega starfsmenn til starfa hjá 
félaginu. Við leitum að starfsmönnum 
á hjólbarðaverkstæði okkar sem allra 
fyrst sem og í fullt starf og hlutastörf við 
afgreiðslu á þjónustustöðvum okkar. 
Áhugasamir vinsamlegast sæki um á 
www.n1.is.

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA.
Við óskum eftir að ráða trausta starfs-
menn á þjónustustöðvar okkar í 
Reykjavík og á Akureyri. Um er að ræða 
tímabundin störf í haust. Áhugasamir 
hafi samband í síma 577 3080 eða á 
alorka@alorka.is

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Veitingahúsið Tilveran í Hfj. óskar eftir 
þjóni öll virk hádegi, 2 virk kvöld og 
aðra hvora helgi. Íslenskukunnátta skil-
yrði. Uppl. í s. 822 5229.

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraust-
um starfsmanni með bílpróf 17 ára 
eða eldri til starfa við háþrýstiþvott og 
sótthreinsun. Þarf að hefja störf sem 
fyrst. Umsóknir og umsögn um reynslu 
berist til: sotthreinsun@sotthreinsun.is 
- www.sotthreinsun.is

SANTA MARÍA- WE NEED PEOPLE 
TO WORK IN KITCHEN. EXPERIENCE 
REQUIRED. INFO. TEL. 866 7629

Nýr Kaffi og veitingastaður á besta 
stað í miðbæ Reykjavíkur óskar eftir 
yfirkokki, sem hefur áhuga að taka þátt 
í að móta staðinn. Einnig vantar þjóna 
á dagvaktir, kvöld og helgarvaktir. Uppl. 
gefur Jón í s. 690 1074.

Burstafell óskar eftir smiðum eða 
vönum mönnum í byggingarvinnu 
strax. Uppl. í síma 699-1620 eða 663-
4067.

Starfsmaður í afgr.
Saumastofa. Starfsmaður óskast í afgr. 
á saumastofu. Vinnutími 10-18 alla 
virka daga. Umræða um fjölbreytilegt 
starf. Hæfniskröfur, reynsla af verslun-
arst. og saumakunnátta er kostur, en 
ekki skilyrði. Snyrtileg, skipulögð og 
sjálfstæð í vinnubrögðum. Áhugasamir 
vinsamlegast sendið umsóknir á textill-
ine@internet.is

Starfskraftur óskast
Helst vanur. Hjólbarðaverkstæði 
Grafarvogs. S. 567 4468.

Óskum eftir vönum manni á dekkja-
verkstæði. Uppl. í s. 892 0902.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, vélamenn, 
suðumenn, fiskvinnslufólk o.fl. S. 845 
7158.

Sjómaður með stýrimannsréttindi 
vanur tog og línuveiðum óskar eftir 
plássi. Uppl í síma. 4615205.

35 ára maður óskar eftir vinnu, er með 
meirapróf og vinnuvélaréttindi. Hefur 
reynslu af verkstjórn og vanur mikilli 
vinnu. Uppl. í s. 772 0696.

 Tilkynningar

AA fundur Hverfisgötu karla föstudag 
kl. 19:30 að Seljavegi 2 (Héðinshúsinu) 
Rvk. flytur frá og með 1. júní að 
Borgartúni 6. Minni á neyðarsíma 
deildarinnar 848 9931.

 Einkamál

908 6666
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 

góðum gír. Hver verður kærastan 
þín í kvöld ? Opið allan sólar-

hringinn, engin bið.

Leitar þú nýrra kynna?
Leitar þú tilbreytingar eða varanlegra 
kynna? Nýttu þér gjaldfrjálsa þjónustu 
Rauða Torgsins Stefnumót strax í dag. 
Nú er mikil umferð og mikið hringt. 
Auglýsingasími kvenna: 555-4321. 
Auglýsingasími karla: 535-9923. www.
raudatorgid.is,

Kona með mjúka
og fallega rödd leitar tilbreytingar 
með karlmanni. Auglýsing hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8269.

Til sölu

Atvinna

Tilkynning

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..







24  3. október 2008  FÖSTUDAGUR

UMRÆÐAN 
Björgvin Guðmundsson 
skrifar um kjaramál

Kjarasamningar eru í upp-
námi. Forsendur þeirra eru 

brostnar vegna mikillar verð-
bólgu. Samningar verða lausir í 
byrjun næsta árs og verða ekki 
framlengdir nema til komi veru-
legar kjarabætur. Verðbólgan 
hefur étið upp allar kjarabætur 
samninganna frá því í febrúar sl. 
Kjaraskerðing verkafólks sl. 12 
mánuði er 5%. 

Örlitlar þreifingar hafa verið 
milli verkalýðshreyfingarinnar 
og ríkisstjórnarinnar um ástand 
efnahags- og kjaramála. Það hefur 
ekkert komið út úr þeim 

þreifingum. ASÍ 
og SA hafa einnig 
rætt saman en 
fundir þessara 
aðila hafa verið 
líkastir óformleg-
um fundum. Sú 
hugmynd svífur 
yfir vötnunum að 
gera þyrfti ein-
hvers konar 
þjóðar sátt um 
efnahags- og 

kjaramál nú en ekki virðist að 
mínu mati grundvöllur fyrir 
henni. Verkalýðshreyfingin er 
ekki tilbúin til þess að taka á sig 
kjaraskerðingu. Guðmundur 
Gunnarsson, formaður Raf iðnaðar-
sambandsins, var mjög harðorður 
eftir að Orkuveitan hækkaði 

gjaldskrá sína um 9,7% fyrir 
skömmu. Hann sagði, að þessi 
hækkun væri bein ávísun á jafn 
mikla kauphækkun verkafólks. 
Sama segja verkalýðsforingjar 
um kauphækkun ljósmæðra. Þær 
fengu 21% kauphækkun í nýgerð-
um kjarasamningum. Verkalýðs-
foringjarnir segja, að með þeim 
samningum hafi verið sett for-
dæmi fyrir kauphækkun væntan-
legra samninga. 

Verkafólk fái kauphækkun eða 
ígildi hennar
Ljóst er, að annaðhvort verður 
verkafólk að fá talsverða beina 
kauphækkun eða þá að ríkis-
stjórnin verður að gera ráðstaf-
anir, sem jafngilda verulegum 
kauphækkunum. Þar kemur 

margt til greina, svo sem frekari 
lækkanir á tekjuskatti einstakl-
inga, lækkanir á tollum og virðis-
aukaskatti, ráðstafanir í húsnæðis-

málum, þar á meðal hækkun 
húsaleigubóta og fleira. Ef ríkis-
stjórnin gerir ekki slíkar ráðstaf-
anir er talsverð bein kauphækk-
un óumflýjanleg. 

Bæta þarf kjör aldraðra
Samhliða kjarabótum til verka-
fólks þarf að stórbæta kjör aldr-
aðra og öryrkja. Það sem ríkis-
stjórnin hefur gert í því efni til 
þessa hefur verið í skötulíki og 
vigtar lítið, alla vega gagnvart 
þeim sem hættir eru að vinna en 
það er um 2/3 allra eldri borgara. 
Aldraðir fengu aðeins 7,4% 
hækkun á lífeyri sínum í upphafi 
ársins, þegar lágmarkslaun 
hækkuðu um 16% og fóru í 145 
þús. á mánuði. Í september var 
bætt við hækkun til aldraðra ein-
hleypinga og ákveðið, að lág-
marksframfærslutrygging líf-
eyrisþega skyldi vera kr. 150 þús. 
á mánuði. En aldraðir hafa enn 
enga leiðréttingu fengið fyrir 
tímabilið 1. febrúar til 1. sept-
ember þessa árs. Krafa þeirra er 
sú, að þeir fái uppbót fyrir það 
tímabil, þar eð þeir fengu aðeins 
7,4% þegar lágmarkslaun hækk-
uðu um 16%. Þeir vilja fá mis-
muninn. 

Áhyggjur af efnahagsmálum
Verkafólk hefur nú miklar 
áhyggjur af þróun efnahagsmála. 
Það geisar mikil verðbólga (14%) 
og samdráttur er verulegur í 
atvinnulífinu. Þegar eru byrjaðar 
uppsagnir starfsmanna fyrir-
tækja, einkum í byggingariðnaði, 
og búast má við að þær aukist í 
haust og í vetur. Fólk hefur einnig 
áhyggjur af bönkunum, sem virð-
ast hafa farið óvarlega í erlend-
um lántökum og eiga nú í erfið-
leikum með endurfjármögnun 
vegna hinnar alþjóðlegu fjár-
málakreppu. Það er hörð barátta 
fram undan hjá verkalýðshreyf-
ingunni. Hún þarf að verja kjör 
sín og fá bætur fyrir kjaraskerð-
ingu yfirstandandi árs. 

 
Höfundur er viðskiptafræðingur.

BJÖRGVIN GUÐ-
MUNDSSON

Verkafólk og aldraðir þurfa kjarabætur

Ljóst er, að annaðhvort verður 
verkafólk að fá talsverða beina 
kauphækkun eða þá að ríkis-
stjórnin verður að gera ráðstaf-
anir, sem jafngilda verulegum 
kauphækkunum.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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UMRÆÐAN 
Emil Als skrifar um Evrópu-
mál

Í fyrstunni las ég mér til ánægju 
bakþankadálk Jóns Sigurðar 

Eyjólfssonar í Fréttablaðinu 
þann 2. september sl. Vel skrifuð 
hugleiðing og tímabært að taka 
til skoðunar eitthvað af því hug-
myndadóti og þeim orðaleppum 
sem fara um þjóðarhugann eins 
og faraldrar. Það er helst ef rætt 
er um boltaleiki að einn skilur 
annan. 

Jóni er annt um „ímynd þjóðar-
innar útávið“ og ræður þá sjálf-
ur talsverðu um útlit þeirrar 
myndar þegar hann kemur á 
fundi með framandi þjóðum. 
Innan um fákæna meginlands-
búa í Evrópu virðist höfun dur 
hafa kynnt sig sem Skandinava 
og er sorglegt á að sjá. Það er 
ekki fráleitt að telja mikla for-
ræðishyggju og lágkúrulega 
„vínmenningu“ einkenna íslenskt 
þjóðlíf. Það má einnig leiða að 
því líkum, að þessi einkenni beri 
svip af skandinavískum uppruna 
og þaðankomandi áhrifum á 
Íslandi, en ýmis hæpin tiltök 
okkar ættuð frá Skandinövum 
gera ekki Íslendinga að skyldu-
fulltrúum viðhorfa þeirra né 
heldur að þegnum í löndum 
þeirra. 

Alvaran í dæminu er sú að 
hinn íslenski maður sýnist gera 
sér að góðu að kynna sig erlend-
is sem Skandinava sem hann er 
þó alls ekki sé hann íslenskur 
þegn og ríkisborgari. Íslending-
ar vilja væntanlega þekkjast af 

eigin ásýnd 
meðal þjóða, 
bera eigin svip 
og ráða eigin 
orðspori. Það 
hefur svosem 
heyrst, að 
íslensk ung-
menni sum 
kynni sig 
erlendis sem 
Scandinavian, 
þessu fólki þarf 
að hjálpa heim 
til sín. Við þekkj-

um vel ofurkapp Skandinavanna 
að komast í sviðsljósið og á fjal-
irnar og því hreinasti óþarfi að 
Íslendingar séu að draga fyrir 
þá vagninn. Hérlend þjóð hlýtur 
að ala með sér háfleygari draum-
sýn en þá að týna sjálfri sér á 
ströndum Eyrarsunds.

 Þrái menn yfirleitt að eiga 
hugfestu í stærri einingum ættu 
þeir að líta vel í kringum sig en 
gleyma því ekki að við erum 
Vesturlandabúar og svo lánsamir 
að horfa til beggja handa á megin-
þjóðir okkar virðingarmestu 
gilda, þjóðir sem eru sífellt 
reiðubúnar að færa fórnir í því 
skyni að stöðva sálsjúka valda-
ræningja og tefja framsókn 
öfgahreyfinga sem engu eira. 

Það má greina einhvern skyld-
leika með hinum hugdaufu sem 
leita skjóls undir hinum sjálfum-
glaða skandinavíska anda og 
þeirra sem nú opinbera þá van-
trú sína og eymd að vilja þvæla 
okkar þjóð inn fyrir múra Evr-
ópubandalagsins. Íslendingar 
eru í flokki nær tvöhundruð 
sjálfstæðra þjóða í heiminum 

sem láta ekki teyma sig í þess-
konar sambönd sem svifta þær 
dýrkeyptu frelsi undir merkjum 
einhverrar hagfræðikenningar 
sem mun innan skamms víkja 
fyrir einhverri annarri kenn-
ingu. Þær 26 sem eru innan Evr-
ópubandalagsins hafa fórnað 
meginþáttum sjálfákvörðunar 
en taka við æ fleiri skipunum frá 
„stjórnlyndum kaþólikkum í 
Frakklandi“. Sótt er að þeim sem 
vilja sem víðtækast sjálfstæði 
þjóðarinnar og þeir stimplaðir 
gamaldags þjóðernissinnar sem 
hræðist samstarf við aðrar þjóð-
ir. Þarna fara menn vísvitandi 
með rangt mál og öfugmæli. 

Sjálfstætt Ísland tekur fúslega 
og í vaxandi mæli þátt í allskyns 
samvinnu við aðrar þjóðir og 
hefur þegar sýnt tilþrif og 
dirfsku á þeim leiðum. Ef það 
ólán hendir þjóðina að verða 
fjötruð til vistar í hólfum gæslu-
stjóranna í Brussel þurfa Íslend-
ingar að taka fram gömlu bæn-
arskrárnar sínar og rifja upp 
orðalagið sem hentaði gagnvart 
nýlendustjórninni í Kaupmanna-
höfn, það verður væntanlega 
keimlíkt á kontórum Evrópu-
bandalagsins. 

Íslendingar þurfa ekki að setja 
á sig skandinavískan svip eða 
bera grímu ætlaða meginlands-
búum í Evrópu svo að einhverjir 
gosar í þeirra löndum komist „til 
aukinna áhrifa í heiminum“ og 
telji sig kjörna til að gefa út 
digur barkalegar yfirlýsingar á 
blaðamannafundum; það getum 
við gert sjálfir.     

 Höfundur er læknir. 

EMIL ALS

Af Íslendingum og Skandinövum

UMRÆÐAN
Einar Kvaran skrifar um 
Alþjóða geðheilbrigðisdaginn

Alþjóða geðheilbrigðisdagurinn 
er haldinn víða um lönd þann 

10. október. Að mínu mati er eitt af 
lykilmarkmiðunum með deginum 
að brjótast út úr þeirri hugsun, sem 
hefur verið ríkjandi, að geðheil-
brigðismál snúist fyrst og fremst 
um geðræn vandamál. Með þessu 
er ekki verið að gera lítið úr geð-
sjúkdómum og þjáningum af þeirra 
völdum heldur er verið að minna á 
þá staðreynd að andleg heilsa hvers 
og eins er nauðsynleg undirstaða 
fyrir farsæld viðkomandi. Geðheil-
brigðisdagurinn er dagur allra.

Annað markmiðið með geðheil-
brigðisdeginum er að koma ákveðn-
um skilaboðum á framfæri á sem 
markvissastan hátt. Þessi skilaboð 
eru mismunandi frá ári til árs. Í ár 
var ákveðið að Geðheilbrigðis-
dagurinn skyldi fást við andlegt 
heilbrigði barna og ungmenna. 
Þetta var síðast gert árið 2003. 
Þrátt fyrir það var ákveðið að endur-
taka leikinn nú, í ljósi mikilvægis 
þessa málaflokks. Til þess að 
umræðan í kringum daginn sé sem 
markvissust var ákveðið að vinna 
útfrá sérstöku þema, þ.e. öðru geð-
orðinu: „Hlúðu að því sem þér þykir 
vænt um“. Okkur í undirbúnings-
hópnum finnst þetta geðorð vera 
lýsandi fyrir uppbyggjandi sam-
verustundir foreldra og barna. 
Fjöldi rannsókna er til sem stað-
festir hve mikilvæg góð tengsl milli 
foreldra og barna eru. Það er fátt 
sem styrkir slík tengsl betur en 
uppbyggileg samvera. 

Í dag erum við að upplifa kreppu 
þar sem fólk mun mögulega missa 
vinnuna í meiri mæli en þekkst 
hefur lengi. Hvernig komum við í 
veg fyrir að slík staða komi niður á 
börnum? Þessi staða vekur upp 
spurningar eins og hvaða áhrif það 
hefur á börnin ef foreldrar hafa 
ekki nægan tíma til þess að sinna 
þeim? Annað atriði sem einnig er 
mikilvægt ef litið er til andlegrar 
heilsu barna er hvernig börn ná að 
fóta sig í félagahóp. Einelti og 
félagsfælni eru til dæmis vanda-

mál sem geta haft 
mikla erfiðleika í 
för með sér fyrir 
ungt fólk, sem er 
yfirleitt háðara 
félagahópnum en 
fullorðnir. Dagur-
inn er kjörinn til 
að velta þessum 
spurningum og 
fleirum fyrir sér. 
Þrátt fyrir að það 

sé nauðsynlegt að koma með upp-
byggilega gagnrýni er mikilvægt 
að festast ekki í því að tala um 
vandamál og gleyma ekki að horfa 
til þess sem vel er gert.

Að lokum er geðheilbrigðisdag-
urinn ákveðið tækifæri fyrir þá 
fjölmörgu aðila sem tengjast mála-
flokknum, þ.e. fást við andlegt heil-
brigði, með beinum eða óbeinum 
hætti að koma fram og vekja athygli 
á því sem þeir eru að gera og mikil-
vægi þess. Til dæmis með því að 
skrifa í blöð, á netið, með því að 

taka þátt í undirbúningsvinnunni 
fyrir 10. október, eða með einhverj-
um öðrum hætti.

Við sem höfum tekið þátt í undir-
búningnum fyrir 10. október áður 
höfum fundið fyrir miklum meðbyr 
í samfélaginu. Nánast allir sem 
hefur verið leitað til, s.s. skemmti-
kraftar og fyrirlesarar hafa fallist 
á að koma fram í tengslum við dag-
inn án þess að þiggja fyrir það 
greiðslu. Það hefur verið auðvelt að 
fá styrktaraðila og fjölmiðlar hafa 
sýnt málefninu áhuga. Miðað við 
hversu langt undirbúningsvinnan 
er komin nú þegar er allt útlit fyrir 
að 10. október haldi áfram að festa 
sig í sessi í ár.

Höfundur er verkefnastjóri hjá 
Geðhjálp.

Hlúðu að því sem 
þér þykir vænt um

EINAR KVARAN 

Í dag erum við að upplifa 
kreppu þar sem fólk mun 
mögulega missa vinnuna í 
meiri mæli en þekkst hefur 
lengi. Hvernig komum við í veg 
fyrir að slík staða komi niður á 
börnum?

UMRÆÐAN 
Margrét Jónsdóttir skrifar um 
sorpeyðingu

Nú hafa forráðamenn Sements-
verksmiðjunnar á Akranesi 

pakkað sorpinu í silki með því að 
segja að bruni á hvers konar elds-
neyti sé nú orðinn grænn og 
umhverfisvænn þegar búið er að 
flokka það og plokka duggunarlít-
ið. Góð tilraun til að fegra bruna á; 
olíu, kolum, bíldekkjum, plasti, 
timbri, pappír, beina- og kjötmjöli 
og öðrum lífrænum úrgangi. Bara 
muna að brenna eldsneytið í „lok-
uðu kerfi“. Reyndar er þetta fyrir-
bæri aðeins leyft í fáeinum löndum 
svo ég skil ekki hvernig umheim-
urinn hefur misst af þessari lausn 
alls vanda hans. Nefnilega að losna 
við mengun af bruna eldsneytis 
með því að stinga því inn í þessi 
„lokuðu kerfi“.

Í gamla daga fór allt sorp á haug-
ana, hvort sem það var timbur, 
pappír, lífrænn úrgangur, bíldekk 
eða eitthvað annað. Og þá hét það 
líka sorp, rusl eða úrgangur. Allt í 
einn haug og síðan kveikt í. Ösku-
haugar var þetta fyrirbæri kallað. 
Upp reis þykkur, illa lyktandi 
reykur með ótal eiturefnum og í 
vissum vindáttum blés Kári þessu 
yfir bæinn. En eftir að farið var að 
flokka sorpið í Sorpu, og tæta það 
niður, heitir það „grænt eldsneyti“ 
að sögn Sementsverksmiðjusinna 
og er afskaplega „umhverfisvænt“, 
einkum ef bruninn fer fram í „lok-
uðu kerfi“. 

Sem sagt, ef þetta er satt og rétt 
sem menn segja, ætti mannfólkið 
hér á jörðinni að fara að geta andað 

léttar, vegna hættu 
á hlýnun andrúms-
loftsins af völdum 
bruna hvers konar. 
Skella bara skítn-
um í skrautpappír 
(helst grænan), 
kveikja í og loka 
kerfinu. Og hviss, 
bang: engin meng-
un... eða bara 
voðalega lítil.

Hvað þær 
þjóðir, sem nota kol til rafmagns-
framleiðslu, geta slappað af í fram-
tíðinni. Lokað kerfi og allt elds-
neyti verður grænt.

Annars verð ég að viðurkenna að 
ég skil ekki hvað þetta þýðir þetta 
„græna eldsneyti“. Í umsókn for-
ráðamanna Sementsverksmiðjunn-
ar, um breytt starfsleyfi, er ekki 
minnst einu orði á grænt eldsneyti, 
en m.a. óskað eftir að fá að brenna 
lífrænt, eða eins og stendur á blöð-
unum sem úthlutað var á fundi 
Umhverfisstofnunar um daginn; 
„brenna beinamjöl og/ eða kjötmjöl 
og ANNAN LÍFRÆNAN ÚRGANG“. 
Ekki orð um að það þurfi að flokka 
það neitt frekar. Er ekki verið að 
reyna að komast inn bakdyra megin 
með þessu? Fyrst fá leyfi og svo að 
færa út kvíarnar?

Ja, ég segi nú bara fyrir mig að 
þegar bruni á olíu, kolum, bíldekkj-
um, plasti, lífrænum úrgangi og 
fleiru er orðinn umhverfisvænn 
með því einu að láta það í „lokað 
kerfi“ þá þarf ekki lengur að hafa 
áhyggjur af hlýnun andrúmslofts-
ins á blessaðri jörðinni okkar. 

Höfundur er aðstoðarmaður 
húsamálara.

Sorp í silki

MARGRÉT JÓNS-
DÓTTIR
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 

timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

BANDARÍSKA SÖNGKONAN 
GWEN STEFANI ER 39 ÁRA Í DAG

„Stundum þarf að fórna 
frammistöðunni fyrir 

háa hæla.“

Gwen Stefani hefur, fyrir utan 
það að gefa út popptónlist, 

reynt fyrir sér sem tískuhönn-
uður og leikkona. Nýjasta 

breiðskífa hennar heitir „The 
Sweet Escape“ en hún kom út 

árið 2006.

Þennan dag árið 1990 
sameinuðust Þýska al-
þýðulýðveldið og Sam-
bandslýðveldið Þýska-
land.

Eftir síðari heims-
styrjöldina var Þýska-
landi skipt í tvennt þar 
sem hernámssvæði 
Sovét manna myndaði 
Þýska alþýðulýðveldið 
eða Austur-Þýska-
land, og hernámssvæði bandamanna (Bandaríkjamanna, Breta 
og Frakka) myndaði Sambands lýðveldið Þýskaland eða Vestur-
Þýskaland.

Með falli Berlínarmúrsins og lokum kalda stríðsins voru ríkin 
tvö sameinuð á ný. Berlín varð á ný höfuðborg Þýskalands en 
landið er fjölmennasta ríki Vestur-Evrópu og lykilmeðlimur í 
Evrópusambandinu.

ÞETTA GERÐIST  3. OKTÓBER 1990

Þýskaland sameinað

Menningarhátíðin Regnboginn – list í fögru umhverfi verður 
haldin í annað skipti í Vík í Mýrdal um helgina. Að þessu 
sinni verður sjónum sérstaklega beint að eldstöðinni Kötlu 
sem á 90 ára gosafmæli á árinu. 

„Katla, sem er í Mýrdalsjökli beint upp af bænum, hefur 
ávallt átt sinn stað í huga Mýrdælinga og þó að þeim sé nú 
farið að fækka sem muna atburðina 1918 sér eldstöðin til 
þess að hún gleymist ekki með reglulegum jarðhræringum,“ 
segir Sif Hauksdóttir, kennari í grunnskólanum á Vík og for-
maður menningarmálanefndar bæjarins, og segir stuttlega 
frá atburðunum 1918. „Þetta var eitt af stærstu gosum sög-
unnar. Katla byrjaði að gjósa seinni part dags hinn 12. okt-
óber en áður höfðu verið einhverjar jarðhræringar á svæð-
inu. Kötlugosin eru öflug þeytigos og þeim fylgir gjarn-
an mikið gjóskufall og gríðarlegt jökulhlaup og varð engin 
undantekning á því í þessu gosi. Það olli talsverðum breyt-
ingum en Mýrdalssandur hækkaði og ströndin færðist út 
á stórum kafla. Vík slapp þó vel enda lá gosmökkurinn til 
austurs.“ 

Kötlugos á sögulegum tímum eru talin um tuttugu og er 
tíminn á milli gosa mislangur, eða allt frá þrettán til áttatíu 
árum. Nú eru liðin nítíu ár frá síðasta gosi og því má búast 
má við því að eldstöðin fari að láta á sér kræla. Sif segist þó 
ekki hafa orðið vör við nokkurn ótta við Kötlu. „Við vitum 
af henni og erum vel upplýst um það sem hugsanlega gæti 
gerst ef hún fer að gjósa. Eins treystum við því að hún gefi 
okkur merki.“ 

Um helgina er ætlunin að gera eldstöðinni hátt undir höfði. 
Við opnun menningarhátíðarinnar verða kynntar hugmyndir 
um menningarmiðstöð og Kötlusetur í Vík. Hugmyndin er að 
þar verði hægt að stunda rannsóknir á sviði náttúruvísinda 
og þá meðal annars nánari rannsóknir á Kötlu. Þá verð-
ur sýningin Mýrdalur – mannlíf og náttúra opnuð að nýju í 
menningarsetrinu Brydebúð en nú hefur verið aukið veru-
lega við þátt Kötlu í henni. Eins verður haldið málþing um 
Kötlu þar sem prófessorar í jarðeðlisfræði og landafræði 
flytja erindi ásamt öðrum.

„Síðan verðum við með skemmtidagskrá alla helgina og 
bjóðum upp á tónlist, leik- og myndlist en nánari upplýsing-
ar um dagskrána má nálgast á www.vik.is.

KATLA:  90 ÁRA GOSAFMÆLI

Á sinn stað í 
huga okkar

ÓTTAST EKKI Sif segist ekki verða vör við það að íbúar í Vík óttist Kötlu. 
„Við treystum því að hún gefi okkur merki.“ MYND/ÚR EINKASAFNI

Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðlaug Gísladóttir
frá Hvalsnesi, Borgarholtsbraut 73, 
Kópavogi,

verður jarðsungin frá Hvalsneskirkju laugardaginn 
4. október kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á Gjafasjóð Hvalsneskirkju, Sparisjóðnum í 
Sandgerði sími: 423 8190, reikn. 1190-15-37318.

Tómas Grétar Ólason
Margrét Tómasdóttir  Matthías Guðm. Pétursson
Anna Guðrún Tómasdóttir  Matthías Kjartansson
Guðlaug Þóra Tómasdóttir  Daníel Þór Ólason
Magnea Tómasdóttir  Pétur Gauti Valgeirsson
ömmubörn og langömmubarn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Jóhanna Kristjánsdóttir 

sem lést á Dvalarheimilinu Jaðri, Ólafsvík, 
laugardaginn 27. september, verður jarðsungin frá 
Ólafsvíkurkirkju laugardaginn 4. október kl. 14.

Jenný Guðmundsdóttir Jónas Gunnarsson
Bára Guðmundsdóttir
Kristín E. Guðmundsdóttir Pétur F. Karlsson 
Metta S. Guðmundsdóttir Sigurður P. Jónsson 
ömmu- og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar,

Kristín Pálsdóttir
Ægisgötu 17, Akureyri,

lést sunnudaginn 28. september á Gjörgæsludeild 
Landspítalans. Útförin verður auglýst síðar.

Páll Baldursson
Erla Baldursdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær dóttir okkar, systir, 
barnabarn og frænka,

Hrafnhildur Lilja 
Georgsdóttir

sem lést 21. september sl. verður jarðsett frá 
Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn 4. október kl. 14. 
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Björgunarsveitina 
Tind í Ólafsfirði.

Líney Hrafnsdóttir Georg Páll Kristinsson
Hanna Stella Georgsdóttir Daníel Þór Gunnarsson
Alvilda María Georgsdóttir Heiðar Brynjarsson
Lilja Kristinsdóttir
Kristinn Georgsson
Líney Mist Daníelsdóttir

Ástkær móðir okkar, dóttir og systir,

Erla Jónína Jónsdóttir
andaðist á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
aðfaranótt miðvikudagsins 1. október. Útför verður 
auglýst síðar.

Jón Marel Magnússon
Ída Bjarklind Magnúsdóttir
Ída S. Sveinbjörnsdóttir
Jón Hreinsson Snjólaug Valdimarsdóttir
og systkini hinnar látnu.

70 ára afmæli
Þann 7. okt ’08 verður 

Lárus Lárberg 
Guðmundsson 

frá Grundarfi rði, sjötugur. Af því tilefni 
hafa synir hans ákveðið að halda honum 

smá veislu í Turninum í Firði, Hafnarfi rði, 
laugardaginn 4. október ’08. Tekið verður á 
móti gestum milli klukkan 17.00 og 19.00 og 

vonast þeir til þess að sem fl estir ætting jar, 
vinir og samferðamenn sjái sér fært að koma 

og fagna þessum áfanga með honum.

60 ára afmæli
Í dag, föstudaginn 3. október er hann 

Einar 
60 ára. Af því tilefni verður hann með 

opið hús á heimili sínu, Miðtúni 8, 
Sandgerði frá kl. 18.00.

Vinir og vandamenn, verið velkomin. 

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Birgir Valdemarsson
Huldugili 8, Akureyri,

lést mánudaginn 22. september. Að ósk hins látna fór 
útför hans fram í kyrrþey frá Höfðakapellu þriðju-
daginn 30. september.  Þökkum öllum ættingjum og 
vinum fyrir auðsýnda samúð og hlýhug.

                   Kolbrún Theódórsdóttir
Björgvin Birgisson Gunnhildur Einarsdóttir
Þóra Guðný Birgisdóttir
Harpa Birgisdóttir
og afabörnin.

Maðurinn minn, 

Ingvaldur Valgarður Holm 
Einarsson 

andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 
Ljósheimum, Selfossi. Útför hans fer fram frá 
Selfosskirkju þriðjudaginn 7. október kl. 13.30.

Helga Símonardóttir
börn, tengdabörn, barnabörn, barnabarnabörn 
og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Guðríður Friðriksdóttir
Furugerði 1, Reykjavík,

andaðist að heimili sínu, föstudaginn 26. september sl. 
Útförin fer fram frá Fossvogskapellu, þriðjudaginn 
7. október nk. kl. 13.00.

Helgi Guðmundsson Sóley Theodórsdóttir
Eygló Pétursdóttir Stefán Stefánsson
Fríður Pétursdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

timamot@frettabladid.is
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NOKKUR ORÐ
Kjartan 

Guðmundsson

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Klónun 
ehf.

Þrátt fyrir skrámurnar 
hefur litli þýski 

kúrekinn sett nýtt met! 
2,3 sekúndur!

Já, mamma er 
ekki eins frá 

á fæti og hún 
var. Hún er að 

eldast.

Þessi heimur!

Mamma, get ég fengið 
vasapeningana fyrir fram, 

geturðu aflétt útgöngubann-
inu mínu og geturðu skutlað 

mér í partí? Án þess að 
spyrja nokkurra spurninga?

Nú? Við skulum 
bara segja að 
mamma hefur 
ákveðið að ég 

eigi að vera óvin-
sæll að eilífu.

Erum við þá 
sammála um 
að leggjast 
í híði í allan 

vetur?

Nákvæm-
lega!

Þegar 
sjónvarps-
þáttur inn 

minn er búinn.Klikk

Þú lítur vel 
út í dag.

En gaman. Ég er að 
meina það!

Hættu 
þessu rugli 

Lárus.

Ég er í íþróttabuxum og 
stuttermabol, óförðuð 
og hef ekki komist í 

sturtu í 36 tíma.

Hvað getur mögu-
lega verið heillandi 

við það? Það getur 
ekki annað 
en batnað.

Inn Inn Út Út

Það getur verið vandasamt að skrifa 
fréttir á þessum tímum skuldasúpna, 
gjaldþrota og bjargaráætlana. Vandinn 

felst einna helst í að koma því sæmilega 
skiljanlega frá sér um hverslags fjárupp-
hæðir er að ræða, og hvað þær þýða í raun 
og veru. Það er erfitt að fá ekki á 
tilfinninguna að hinn almenni lesandi botni 
varla í þessum óteljandi núllum sem hnýtt er 
aftan á hinar og þessar tölur, eða greini 

lengur muninn á trilljónum, billjónum, 
silljónum, og guðjónum. Þetta er 
hausverkur.

Einhver góður maður vestra 
reiknaði út að fyrir þá 700 
milljarða dollara sem átti að nota 
til að redda strákunum á Wall 
Street fyrir horn mætti kaupa tvö 
þúsund McDonalds eplabökur 
handa hverjum einasta Banda-
ríkjamanni. Svona útreikningar 

hjálpa meðaljóni eins og mér að tengja við 
tölurnar. Ég þekki mínar eplabökur.

Lítum á nokkrar af þessum ofurfjárhæð-
um sem kastast hafa milli frétta síðustu 
daga. Ríkið spýtti 84 milljörðum króna inn í 
Glitni. Fyrir þá upphæð hefði verið hægt að 
fjárfesta í 28 milljón eintökum af bók Davíðs 
Oddssonar „Nokkrir góðir dagar án 
Guðnýjar“, og færa öllum íbúum Úganda að 
gjöf. Ekki verra að hafa Úgandamennina 
góða á þessum síðustu og verstu. Gert er ráð 
fyrir 57 milljarða króna halla á rekstri 
ríkissjóðs á næsta ári. Sú upphæð hefði 
dugað til að halda 1.843 sinnum upp á 1. 
desember með pompi, pragt og blöðrum til 
að hjálpa forseta Íslands að gleyma 
kreppunni. Að lokum hefðu þeir 60 milljarð-
ar sem Jón Ásgeir tapaði á þjóðnýtingunni 
nægt fyrir sextán milljón herraklippingum á 
Rakarastofu Gríms, Efstalandi 26. Þetta er 
kannski ekki svo flókið þrátt fyrir allt.

Tombóla! Hellingur af núllum!

Kynntu þér verkefnið Verndarar barna

inn á www.blattafram.is

Glitnir og Velferðarsjóður barna eru stoltir
bakhjarlar “Verndarar barna”

Brynhildur Guðjónsdóttir

Ég styð verkefnið

Það er á okkar ábyrgð að vernda börnin!

Það eru engar auðveldar, algildar og gulltryggðar lausnir 
á þeim vandamálum sem tengjast kynferðisofbeldi á 
börnum. Bestu viðbrögðin í einum aðstæðum eru ekki 
endilega besti kosturinn í öðrum. Verndarar Barna 
námskeiðið mun gefa þér ógrynni upplýsinga sem munu 
auðvelda þér að finna þín eigin svör – hver svo sem tengsl 
þín við vandann eru.

Ein af hverjum fimm stúlkum og einn af hverjum tíu 
drengjum verða fyrir kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur. 
Markmið okkar er að fyrirbyggja kynferðisofbeldi á 
börnum.

Við bjóðum þér að slást í lið með okkur.
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Kl. 21
Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur 
tónlist sem innblásin er af 
Gamelan-tónlist frá Indónesíu á 
tónleikum í Háskólabíói í kvöld kl. 
21. Á efnisskrá eru verkin Tabuh-
Tabuhan eftir kanadíska tónskáldið 
Colin McPhee og Wish You Were 
Here eftir Bandaríkjamanninn Nico 
Muhly. Að tónleikum loknum verður 
efnt til eftirpartís þar sem tónleika-
gestir og hljómsveit sletta úr 
klaufunum saman.

Fimm íslenskar myndir verða Íslandsfrumsýnd-
ar á Alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík 
í dag og í kvöld. Fyrsta má nefna heimildar-
myndina Dieter Roth Puzzle í leikstjórn 
Hilmars Oddssonar sem frumsýnd verður í 
Regnboganum kl. 20.30. Í kjölfar kvikmynda-
sýningarinnar mun leikstjórinn sitja fyrir 
svörum.

Við gerð myndarinnar lagði Hilmar land 
undir fót og ferðaðist til fjölda landa til að 
safna bútum og brotum sem tengjast Roth. 
Efniviður myndarinnar er að mestu minningar 
fjölskyldu, vina og starfsbræðra sem og mat 
sérfróðra.

Þá verða fjórar íslenskættaðar stuttmyndir 
sýndar saman kl. 17 í Regnboganum. Þær eru 
Smáfuglar, mynd Rúnars Rúnarssonar sem 
farið hefur sigurför um heiminn, Naglinn eftir 
Benedikt Erlingsson, Harmsaga eftir Valdimar 
Jóhannsson og breska myndin Aðskotadýr 
sem Jóhann Jóhannsson semur tónlistina við. 

Leikstjórar þriggja fyrstu myndanna, Rúnar, 
Benedikt og Valdimar, verða á sýningunni og 
svara spurningum áhorfenda að henni lokinni.

Rúnar Rúnarsson er einn efnilegasti leikstjóri 
Íslendinga. Hann var tilnefndur til Óskarsverð-
launa fyrir stuttmyndina Síðasti bærinn, og 
Smáfuglar hafa flogið á flestar helstu kvik-
myndahátíðir ársins til þessa. Hann er nú að 
klára kvikmyndanám í Danmörku og vinnur að 
handriti að sinni fyrstu mynd í fullri lengd.

Benedikt Erlingsson hefur undanfarið sýnt 
einleikinn Mr. Skallagrímsson fyrir fullu húsi 
í Landnámssetrinu í Borgarnesi. Hann þreytti 
frumraun sína sem kvikmyndaleikstjóri með 
stuttmyndinni „Takk fyrir hjálpið“ en er annars 
öllu þekktari fyrir leikstjórn og leik á sviði. 

Valdimar Jóhannsson hefur unnið við kvik-
myndagerð frá árinu 1999. Fyrsta stuttmynd 
hans, Pjakkur, kom út árið 2003 og hefur verið 
sýnd í meira en fimmtíu löndum.

- vþ

Fimm íslenskar myndir

HILMAR ODDSSON KVIKMYNDALEIKSTJÓRI
Situr fyrir svörum á Alþjóðlegri kvikmynda-
hátíð í Reykjavík í kvöld.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 3. október 

➜ Tónleikar

20.00 Pönkhljómsveitin Die 
Young spilar á Gamla Bókasafninu, 
Mjósundi 10, Hafnarfirði. Einnig koma 
fram Gavin Portland, Muck og We 
Made God.

21.00 Brasilíski píanóleikarinn og 
söngvarinn Paulo Malaguti verður 
með tónleika á Kaffi Rósenberg við 
Klapparstíg. 

21.00 Færeyska folk-metal hljóm-
sveitin Týr spilar á Græna hattinum, 
Hafnarstræti 96, Akureyri. 

➜ Opnanir

19.00 This Is a Circle Listamennirnir 
Natalija Robovic og Toru Fujita opna 
sýningu í Gallerí Dvergi, Grundarstíg 
21. Sýningin verður einungis opin um 
helgina frá 16-19.

➜ Kvikmyndir

20.00 Ragnarök Heimildarmynd um 
Íslendingasögurnar og goðafræðina 
eftir Franz og Gabrielu Kafka verður 
sýnd í Félagsheimilinu á Þingeyri.

RIFF Alþjóðleg kvikmyndahátíð í 
Reykjavík stendur til 5. okt. Nánari upp-
lýsingar á www. riff.is.

➜ Síðustu Forvöð

Nýtt líf í Japan Helga Birgisdóttir sýnir 
verk í Kirsuberjatrénu, Vesturgötu 4. 

Sýningin stendur til 4. október. Opið í 
dag 11-18 og laugardag 11-15.

➜ Sýningar

HEIMA - HEIMAN, líf flóttamanna og 
hælisleitenda á Íslandi. Sýning Katrínar 
Elvarsdóttur ljósmyndara og Sigrúnar 
Sigurðardóttur menningarfræðings í 
Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Opið virka 
daga frá kl. 12-19 og um helgar 13-17. 

START ART Átta listamenn sýna í 
START ART, Laugavegi 12b: Ragnhildur 
Stefánsdóttir, Kristín Reynisdóttir, 
Björn Birnir, Björn Valdimarsson, Gréta 
Guðjónsdóttir, Kristveig Halldórsdóttir, 
Ása Ólafsdóttir og Þórdís Alda 
Sigurðardóttir. Opið þri.-lau. frá 13.-17.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Fyrsta verkefni Nemendaleik-
hússins í vetur, sýningin 
Gangverkið, verður frumsýnt í 
kvöld á Litla sviði Borgarleik-
hússins.  

Gangverkið er sýning sem 
leikhópurinn vann og samdi á 
átta vikum. Það er algjörlega 
unnið upp úr spuna, textum og 
hlutum sem leikhópurinn hefur 
safnað sjálfur í skoðun og 
rannsókn á vinnuumhverfi 
sínu, leiksviðinu. Verkið kannar 
spurningar sem standa 
leikhúsfólki nær og er afrakst-
urinn sá að leikhúsmiðillinn tekst á við sjálfan sig í sýningunni. 

Leikstjóri er Kristín Eysteinsdóttir og aðstoðarleikstjórar eru 
Hlynur Páll Pálsson og Friðgeir Einarsson. Um leikmynd og búninga 
sér Ilmur Stefánsdóttur, um lýsingu Arnar Ingvarsson og um tónlist 
og hljóðmynd G. Karel Másson. 

Nemendaleikhúsið skipa þau Bjartur Guðmundsson, Hannes Óli 
Ágústsson, Lilja Nótt Þórarinsdóttir, Stefán Benedikt Vilhelmsson, 
Vigdís Másdóttir, Walter Geir Grímsson og Þorbjörg Helga Þorgils-
dóttir.  - vþ

Gangverk leikhúsa

NEMENDUR LEIKA Mynd úr sýningunni 
Gangverkið í flutningi Nemendaleikhúss-
ins.

Nýr söngleikur eftir Ólaf 
Hauk Símonarson um 
feril blússöngkonunnar frá 
Texas, Janis Joplin, verður 
frumsýndur í Íslensku óper-
unni í kvöld. 

Það er Óperan sem stendur fyrir 
sýningunni en fátítt er að hún 
standi fyrir sviðsetningum sem 
eru ekki beint úr verkasafni 
sígildra óperuverka.

Ævi Janis Joplin hefur orðið 
mörgum að yrkisefni. Grundvöll-
ur þess áhuga er fyrst og fremst 
falinn í þeim fáu hljóðritunum 
sem varðveittar eru með söngkon-
unni en hún vann að mestu við tón-
listarstörf í nær sjö ár frá tvítugs-
aldri þar til hún lést af ofneyslu á 
heróíni og áfengi rétt 27 ára 
gömul. Þá orðin heimsfræg: hún 
var einn af mörgum listamönnum 
sem þutu upp frægðarstigann og 
fengu gildan útgáfusamning eftir 
Monterey-hátíðina í júní 1967 sem 
opnaði frægðarbrautina fyrir Jimi 
Hendrix, The Who, Janis og Otis 
Redding. 

Mánuði síðar kom fyrsta plata 
hennar út með Big Brother and 
the Holding Company, Cheap 
Thrills, sem seldist á mánuði í 
einni milljón eintaka. Hún átti á 
næstu þremur árum eftir að vinna 
með tveimur öðrum böndum og 
senda frá sér tvær plötur: I Got 
Dem Ol‘ Kozmic Blues Again 

Mama! (1968) og loks Pearl sem 
kom út 1971 að henni látinni.

Janis var í hópi þeirra sem féllu 
í valinn vegna eiturlyfjaneyslu: 
Brian Jones, Jim Morrison, Jimi 
Hendrix og Janis voru þau þekkt-
ustu, en kokkteillinn var blanda af 
spítti, áfengi, hassi og heróíni, 
sem var banvænast þeirra efna 
sem voru á ferðinni. Janis var 
búin að sprauta sig um árabil þá 
hún var öll. 

Í sviðsetningu Sigurðar 

Sigurjóns sonar syngur Bryndís 
Ásmundsdóttir efni Janis og Ilmur 
Kristjánsdóttir leikur hana. Aðrir 
koma ekki fram í sýningunni en 
hljómsveitina skipa Jón Ólafsson, 
Guðmundur Pétursson, Stefán 
Magnússon og Börkur Hrafn 
Birgis son, Ingi Björn Ingason og 
Kristinn Snær Agnarsson. Leik-
mynd gerir Finnur Arnar Arnar-
son sem Björn Bergsteinn lýsir en 
búninga annast Þórunn Elísabet 
Sveinsdóttir. pbb@frettabladid.is

Dæmið um Janis Joplin

LEIKLIST Bryndís og Ilmur í hlutverki sínu í tvíleik eftir Ólaf Hauk Símonarson um 
Janis Joplin. MYND/KRISTJÁN MAACK

Ástin er diskó, lífið er pönk
Hallgrímur Helgason
Ekki missa af eldfjörugum söngleik
fös. 3/10, lau 4/10 örfá sæti laus

Skilaboðaskjóðan
Þorvaldur Þorsteinsson og Jóhann G. Jóhannsson
Geysivinsælt ævintýri fyrir alla fjölskylduna!
sun. 5/10 kl. 13 örfá sæti laus

Macbeth
William Shakespeare

forsýn. fim. 2/10 uppselt
frumsýn. sun 5/10 uppselt

Klókur ertu, Einar Áskell
Bernd Ogrodnik
Heillandi og krúttleg brúðusýning fyrir yngstu börnin
sun. 5/10 þrjár sýningar, örfá sæti laus

Hart í bak
Jökull Jakobsson

Frumsýning 17. október
Örfá sæti laus á fyrstu 

fimm sýningarnar
Tryggðu þér sæti!

www.leikhusid.is

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Þjóðleikhúsið
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is 

Engisprettur
Biljana Srbljanovic

Heillandi leikhúsveisla
Aðeins þrjár sýningar eftir

sun. 5/10 örfá sæti laus



Hagkaup, Pataks og Gestgjafinn bjóða þér í saumaklúbb!
 
Komdu í Hagkaup Skeifunni, Kringlunni eða í Garðabæ milli kl 15 og 19 í dag.

Í boði verður girnilegur kjúklingaréttur frá Pataks, sem er einn af 100 klúbbaréttum 
Gestgjafans að þessu sinni. – Komdu og njóttu!

Kynntu þér frábær áskriftarkjör í síma 515 5555 eða sendu okkur póst á askrift@birtingur.is
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KLÚBBABLAÐIÐ 
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Hagka

Komdu í 

Í boði ver
Gestgjafa
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Komdu í saumaklúbb!
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TÓNNINN GEFINN
Dr. Gunni

Tvær af skærustu stjörnum 
breska rappsins eru ný-
búnar að senda frá sér 
plötur. Roots Manuva gaf 
út sína sjöttu plötu, Slime & 
Reason, í byrjun september 
og hálfum mánuði seinna 
sendi Mike Skinner frá sér 
fjórðu Streets-plötuna Every-
thing Is Borrowed. Trausti 
Júlíusson lagði við hlustir.

Það hefur aldrei farið mjög mikið 
fyrir bresku rappi. Það virðist að 
mestu leyti dæmt til að falla í 
skuggann á því bandaríska sem 
meiri peningum er dælt í að fram-
leiða og markaðssetja. Ég þreytist 
samt seint á því að lofsyngja helstu 
framverði breska rappsins, en þeir 
hafa gert nokkrar af bestu plötum 
síðustu ára. Þeirra á meðal má telja 
bæði hvíta Birmingham-strákinn 
Mike Skinner sem sló í gegn fyrir 
sex árum með Original Pirate 
Material og svarta dub-skáldið og 
Lundúnabúann Roots Manuva sem 
hóf glæstan feril árið 1999 með 
Brand New Second Hand. Þeir voru 
báðir að senda frá sér nýjar plötur.

Mýkri og víðsýnni Mike Skinner
Mike Skinner hefur lýst því yfir að 
Everything Is Borrowed sé mýkri 
og jákvæðari plata heldur en The 
Hardest Way to Make an Easy 
Living sem kom út fyrir tveimur 
árum. Tónlistin kemur öll frá hefð-
bundnum hljóðfærum sem gefur 
mýkri og lífrænni hljóm og text-
arnir eru jákvæðari og opnari. Þeir 
fjalla um lífið í stærra samhengi 
en áður. Mike er ekki lengur bara 
að tala um hversdagslífið í hverf-
inu. Það eru mörg ágæt lög á plöt-
unni, til dæmis titillagið, The 
Escapist og Heaven for the Weather 
og í raun eru engin vond lög á 
henni, en það vantar samt töluvert 
upp á að tónlistin sé jafn spennandi 
og manni fannst hún á fyrstu 
tveimur Streets-plötunum. Það er 
enn gaman að Mike Skinner og 
rímunum hans, en hann virðist 
samt eiga í erfiðleikum með að 
þróa sig áfram.

Umslagið á Everything Is 

Borrowed hefur vakið töluverða 
athygli, en á framhliðinni er ljós-
mynd af Skógarfossi og inni í plötu-
bæklingnum eru fleiri myndir af 
villtri og tilkomumikilli náttúru, að 
minnsta kosti einhverjar þeirra 
teknar á Íslandi. Myndirnar eru úr 
myndröð portúgalsk/breska ljós-
myndarans Edgar Martins. Þær 
eru eins og staðfesting á því að 
Mike Skinner er farinn að horfa 
upp úr verkamannahverfinu sínu 
og er byrjaður að skoða heiminn á 
nýjan hátt. 

Enn eitt meistaraverkið
„We Don’t Sell Out/Bout We Sell A 
Tune Or Two/We Can Buy A Wood-
en Spoon Or Two,“ rappar Roots 
Manuva meðal annars í Again & 
Again, fyrsta smáskífulaginu af 
nýju plötunni Slime & Reason. 
Roots Manuva er listamannsnafn 
Rodney Smith. Hann hefur aldrei 
selt jafn mikið af plötum og Mike 
Skinner þó að hann hafi vakið 
mikla athygli, sérstaklega í Bret-
landi. Roots Manuva er stærsta 
stjarna Big Dada-útgáfunnar sem 
er hip-hop armur Ninja Tune. 

Það er þrennt sem einkennir tón-
list Roots Manuva. Í fyrsta lagi er 
það röddin sem er einstök. Í öðru 
lagi er tónlistin framsækin og 
fersk, án þess að vera endilega 
byltingarkennd. Hljóðheimurinn 
er alltaf spennandi. Á nýju plötunni 

mætti kalla hann elektró-skotið 
dub-fönk. Og í þriðja lagi eru það 
textarnir sem eru ljóðrænni en hjá 
mörgum öðrum röppurum, fullir 
af flottum stílbrögðum og alvöru 
tjáningu...

Slime & Reason er þrusu plata. 
Ein af plötum ársins. Upphafslagið 
Again & Again er algjör snilld 
(prófið að spila það á miklum 
styrk!) og svo kemur hvert gæða-
stykkið á fætur öðru.

Framverðir enska rappsins

THE STREETS Þrátt fyrir ágæt tilþrif virðist Mike Skinner eiga í vandræðum með að 
þróa Streets-konseptið og tónlistina áfram.

SLIME & REASON Roots Manuva klikkar 
ekki á sinni sjöttu plötu.

Brand New Second Hand (1999) ★★★★
Run Come Save Me (2001) ★★★★★
Dub Come Save Me (2002) ★★★★
Awfully Deep (2005) ★★★★
Alternately Deep (2006) ★★★★
Slime & Reason (2008) ★★★★

PLÖTUR ROOTS MANUVA

Original Pirate Material (2002) ★★★★★
A Grand Don’t Come for Free (2004) ★★★★★
The Hardest Way to Make an Easy Living (2006) ★★★
Everything Is Borrowed (2008) ★★★

PLÖTUR THE STREETS

> Plata vikunnar
Andrúm - Andvakar

★★★
„Lögin á plötunni Andvakar 
eru vel samin, útsett og flutt, 
en tónlistin nær samt ekki að 
koma manni á óvart. Engu að 
síður mjög efnileg sveit.“

 TJ

> Í SPILARANUM
The Viking Giant Show - The Viking Giant Show
TV on the Radio - Dear Science
Of Montreal - Skeletal Lamping
Mercury Rev - Snowflake Midnight
Oasis - Dig Out Your Soul

OASISTHE VIKING GIANT SHOW

Poppsveitin Menn ársins er að senda sér 
sína fyrstu plötu, sem er samnefnd 
sveitinni. Platan var tekin upp í sveita-
hljóðveri í Danmörku í nóvember í fyrra.

Að sögn Sváfnis Sigurðarsonar, gítar-
leikara og söngvara, voru aðstæður þar 
stórfínar. „Að vera vakinn í morgunmat, 
kallaður í hádegismat og kvöldmat og 
sinna svo eingöngu hugðarefnum sínum 
þess á milli er eitthvað sem enginn okkar 
hefur upplifað síðan í barnæsku,“ segir 
hann. „Við vorum auk þess svo lukkulegir 
að getað smalað saman hinum og þessum 
kunningjum, dönskum og íslenskum 
tónlistarmönnum, sem lögðu okkur lið á 
langri leið.“ 

Menn ársins með plötu

MENN ÁRSINS Haraldur Vignir Sveinbjörnsson, Sigur-
dór Guðmundsson, Kjartan Guðnason og Sváfnir 

Sigurðarson skipa hljómsveitina Menn ársins.

Þessi staðreynd er auðvitað þungbær fyrir gamlan skarf eins og mig, 
sem enn er eitthvað að belgja sig, en samt liggur hún í augum uppi: 
bestu popp- og rokktónlistina gerir ungt fólk, fólk undir þrítugu í 
yfirgnæfandi fjölda tilfella. 

Formið er í eðli sínu ætlað áhyggjulausum hugum sem nálgast heim-
inn af forvitni og sakleysi, fólki sem er líkamlega upp á sitt besta. 
Hvernig á fólk sligað af áhyggjum, afborgunarkvíða og barnauppeldis-
legum spursmálum að geta gert eitthvað af viti með sín magasár, bak-
mein og hækkandi kollvik?

Poppsagan sýnir þetta svart á hvítu. Öll besta popptónlistin var gerð 
af fólki undir þrítugu. Jónsi og strákarnir í Sigur Rós voru 24-25 ára 

þegar þeir gerðu Ágætis byrjun, langbestu 
plötuna sína og Björk var 27 ára þegar hún 
gerði Debut. 

Ég get haldið áfram endalaust. Stuð-
menn voru ekki orðnir 25 þegar þeir voru 
búnir að gera sitt besta stöff, Sumar á Sýr-
landi og Tívolí; Fræbbblarnir, Purrkur 
Pillnikk og Þeysarar voru rétt skriðnir úr 
menntó þegar meistaraverkin hlóðust upp, 
Bubbi var 23 ára þegar hann gerði 

Ísbjarnarblús.
Þetta er sama alþjóðlega sagan. Bítlarnir voru hættir áður en þeir 

urðu þrítugir. Á lista Rolling Stone frá árinu 2003 yfir 500 bestu plötur 
sögunnar er yfirgnæfandi meirihluti platna saminn og fluttur af fólki 
undir þrítugu. Meðaltalið er í kringum 25 ár komst ég að þegar ég gerði 
vísindalega úttekt á þessu. 

Fyrirsögn þessarar greinar – Ekki gera tónlist yfir þrítugt! – er nú 
kannski einum of dramatísk samt. Auðvitað mega gamlingjar gera tón-
list og ættu að gera það, alltaf gaman að gera plötur og svona. Niðurstaðan 
blasir þó við öllum sem á annað borð hafa eyru: Stöff ellibelgja verður 
aldrei eins gott og ferskt og stöff ungmenna. Rollingar og McCartneyar 
heimsins eiga auðvitað að koma með nýjar plötur. Fólk mun jafnvel 
segja ef það leggur sig fram í jákvæðninni: Nei, sko gamla; þetta minnir 
um margt á gamla stöffið hans! 

Ekki gera tónlist yfir þrítugt!
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9.FIFA 09
· 250 breytingar frá síðustu útgáfu
· Grafíkin aldrei betri
· Fleiri spilunarmöguleikar
·  Mun meiri hraði
· Aukinn viðbragðshraði leikmanna
· Besti FIFA til þessa

Ú T G Á F U D A G U R  3 . O K T Ó B E R



8.999,-

Komið í BT 

FIFA09
• 250 breytingar frá síðustu útgáfu
• Margfalt betri grafík
• Margfalt meiri hraði
• Besti FIFA leikurinn til þessa
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folk@frettabladid.is

Hátt í tvö hundruð flytjendur hafa 
verið bókaðir á Iceland Airwaves-tón-
listarhátíðina sem verður haldin í 
Reykjavík eftir tvær vikur. 117 inn-
lendir flytjendur hafa skráð sig til leiks 
en 49 erlendir. 

Á meðal þeirra sem hafa bæst í hóp-
inn að undanförnu er Gudrun Gut, 
stofnmeðlimur þýsku hljómsveitarinnar 
Einstürzende Neubauten. Síðar meir 
varð hún meðlimur í Mania og lista-
rokksveitinni Malaria! sem vakti mikla 
athygli í byrjun níunda áratugarins.

Landi Gudrun Gut, Thomas Fehlman, 
kemur einnig á Airwaves. Hann hefur 
átt langan feril og er þekktastur fyrir 
áralangt samstarf sitt við hljómsveit-
ina Orb. Aðrir nýir sem hafa boðað 
komu sína eru Amiina, Ben Frost, Nico 

Muhly, Valgeir Sigurðsson, Kasper 
Björke, Gavin Portland, XXX 
Rottweiler, Matias Tellez frá Noregi og 
Morðingjarnir. 

Áður höfðu sveitir á borð við Boys in 
a Band, CSS, The Young Knives, Vamp-
ire Weekend, FM Belfast, Sprengjuhöllin 
og Dr. Spock staðfest þátttöku sína.

Iceland Airwaves verður haldin á eftir-
töldum stöðum: Listasafni Reykjavíkur, 
Nasa, Tunglinu, Hressó, Organ, 22 og 
Iðnó. Einnig verður svokölluð „off-
venue“ dagskrá á fjölmörgum stöðum í 
miðbænum. Miðasala fer fram á midi.is 
og kostar armbandið 8.900 krónur. 

Hátt í tvö hundruð flytjendur

AMIINA Hljómsveitin Amiina hefur 
bæst við dagskrá Iceland Airwaves 
sem verður haldin eftir tvær vikur.

Útvarpsþátturinn Flex á X-inu 
hefur verið færður af laugar-
dagskvöldum yfir á föstudags-
kvöld og verður hann í loftinu 
frá 19 til 22. Ein af ástæðum þess 
er sú að hinn gamalgróni þáttur, 
Party Zone, er á dagskrá Rásar 2 
á laugardagskvöldum.

Kristinn Bjarnason hjá Flex 
vill ekki meina að Flex hafi ekki 
þolað samkeppnina við Party 
Zone. „Þetta er alls ekki þannig. 
Ástæðan er sú að þarna voru 
tveir þættir á sama tíma og það 
er óplægður akur með föstudag-
ana.“  - fb

Dansþáttur færður 

Martin Scorsese mun leikstýra 
Robert De Niro í glæpamyndinni 
I Heard You Paint Houses. Þetta 
verður fyrsta myndin sem þeir 
félagar gera saman síðan mafíu-
myndin Casino kom út árið 
1995. 

Kvikmyndaáhuga-
menn eiga vafalítið 
eftir að fagna þess-
um tíðindum því á 
meðal annarra 
mynda þeirra eru 
hinar sígildu Mean 
Streets, Taxi 
Driver, Raging Bull 
og Goodfellas.

I Heard You Paint 

Houses verður byggð á 
bók eftir Charles Brandt, 
sem vingaðist við írska 
leigumorðingjann Frank 
„The Irishman“ Sheeran, 
sem lést fyrir fjórum 

árum. Í bókinni játaði 
Sheeran á sig fjölda 
morða, þar á meðal að 
hafa komið Jimmy 
Hoffa fyrir kattarnef. 
De Niro fer með hlut-
verk Sheeran og mun 
jafnframt framleiða 
myndina ásamt 
Scorsese og Jane 
Rosen thal. 

Vinir starfa saman
Ingi Örn Gíslason notar 
listamannsnafnið Ingi í 
poppinu. Hann er kominn 
í góð mál með frumsamda 
tónlist sína; dvelur þessa 
dagana í San Francisco og 
tekur upp plötu með þekkt-
um upptökumanni, Scott 
Mathews. Scott tók hann 
upp á arma sína eftir að 
hafa heyrt prufuefni með 
honum. 

„Ég var í lagasmíðanámi í Hol-
landi og vinur minn hafði tekið 
upp lög með mér. Hann sendi upp-
tökurnar til Scotts, svona aðallega 
til að fá hans álit á upptökugæðun-
um. En Scott varð hrifinn af lög-
unum. Eitt leiddi af öðru og nú er 
ég bara hér í San Francisco og 
upptökur ganga vel!“ segir Ingi, 
nývaknaður á hóteli. Hann vinnur 
að fyrstu sólóplötu sinni í hljóð-
veri Scotts, Tiki Town.

Scott Mathews á farsælan feril 
að baki og hefur unnið náið með 
alls konar snillingum eins og 
David Bowie, Johnny Cash, Roy 
Orbison, Ringo Starr, Brian Wil-
son og Neil Young. „Hann er nú 
voða lítið að segja manni bransa-
sögur,“ segir Ingi. „Hann vill frek-
ar vinna og taka upp.“

Ingi segir Scott hafa ýmsar 
frumlegar hugmyndir. „Hann 

stakk upp á því að tækjum hluta af 
einu lagi upp í einangrunar -
klefanum í Alcatraz-fangelsinu. 
Það lag fjallar um martraðir. Við 
tókum bara bátinn út í eyjuna og 
tókum allan túristapakkann í leið-
inni. Þarna voru Al Capone og 
fleiri snillingar geymdir á sínum 
tíma.“

Ingi segist ekkert hafa spilað á 

Íslandi en félagi hans í tónlistinni, 
Birkir Rafn Gíslason, var Í Single 
Drop á sínum tíma. Birkir er með 
Inga úti og tekur þátt í plötugerð-
inni.

Hægt er að hlusta á lög Inga á 
myspace.com/ingiorngislason. 
Lögin hans eru hressandi og minna 
svolítið á sólskinspopparann Jack 
Johnson. drgunni@frettabladid.is

Meikar það í San Francisco

SLAPPAÐ AF Í HLJÓÐVERINU Ingi (til vinstri) og Scott Mathews sækja hugmyndir í 
bók um vanskapanir.

DE NIRO Robert 
De Niro fer með 
aðalhlutverkið í 
myndinni I Heard 
You Paint Houses í 
leikstjórn vinar síns 
Martin Scorsese.

> SVARTHÖFÐI HEIÐRAÐUR

Leikarinn James Earl Jones, sem er 
þekktastur fyrir að ljá Svarthöfða í 
Star Wars rödd sína, verður heiðr-
aður fyrir ævistarf sitt á Screen 
Actors Guild-verðlaununum á 
næsta ári. Jones, sem er 77 
ára, var tilnefndur til Óskars-
ins árið 1971 og hefur hlot-
ið sjö Emmy-verðlaun á ferli 
sínum. Jones er einnig þekkt-
ur fyrir að hafa talað fyrir 
Mufasa í Disney-myndinni 
The Lion King. 

Fyrsta afrek 
dagsins er góður 
morgunverður
Til að eiga möguleika á góðum árangri, jafnt í námi sem íþróttum, 

verð ég ávallt að hefja daginn með næringarríkum morgunverði. 

Ég ætla mér að halda áfram að keppa að góðum árangri. Þess 

vegna fæ ég mér Kellogg’s Special K í morgunverð til að tryggja 

að ég fái orku, góða næringu og auðvitað lífsnauðsynleg 

vítamín og steinefni. Ég mæli með því að þú gerir það líka.

Ég hlakka til …
…haustsins þegar lífið kemst í fastar 

skorður á ný. Ég sest á skólabekk og 

nýr kafli tekur við hjá mér. En eitt 

breytist ekki – ég fæ mér alltaf 

Kellogg’s Special K á morgnana.

Erla Dögg Haraldsdóttir, nemi og sundkona
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

14
14
16
16
16
12
L
L
L

REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 6 - 8 - 10
BURN AFTER READING kl. 8
PINEAPPLE EXPRESS  kl. 10
MAMMA MIA kl. 5.50

14
16
16
L

REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 5.50 - 8 - 10.10
REYKJAVÍK-ROTTERDAM LÚXUS kl. 5.50 - 8 - 10.10
BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS D kl. 8 - 10.30
MIRRORS kl. 10.30
STEP BROTHERS kl. 5.45 - 8
MAMMA MIA kl. 5.30
GRÍSIRNIR 3 kl. 3.45
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl. 4

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

14
16
16
L
L

REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 6 - 8.20 - 10.30
BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS   kl. 10.30
SVEITABRÚÐKAUP kl. 5.45 - 8 - 10.15
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8

5%

5%

SÍMI 530 1919

20% afsláttur af miðaverði sé greitt með 
greiðslukorti Vildarklúbbs Glitnis.

“AFRAKSTURINN ER 
MÖGNUÐ MYND Í 

ALLT ÖÐRUM 
GÆÐAFLOKKI EN 

NOKKUR ÍSLENSK 
SPENNUMYND.”

 B. S. -  FBL

“REYKJAVÍK 
ROTTERDAM ER
ÁVÍSUN UPP Á 
ÚRVALSSKEMMTUN”
DÓRI DNA - DV 

“MÖGNUÐ MYND SEM 
HELDUR ÁHORFENDUM 
ALLAN TÍMANN”
S. M. E. – MANNLÍF

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

DIGITAL-3D

DIGITAL-3D

SparBíó 550krSparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR 

MEÐ APPELSÍNUGULU

PATHOLOGY kl. 5:50 - 8 - 10:10 16

PATHOLOGY kl. 3:40 -  8 - 10:10 VIP
WILD CHILD kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 4 - 6:10 L

CHARLIE BARTLERTT kl. 8 - 10:10 12

JOURNEY 3D kl. 5:50 L

DEATH RACE kl. 10:10 16

TROPIC THUNDER kl. 8 - 10:20 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 3:40  - 5:50 - 8 L

SVEITABRÚÐKAUP kl. 5:50 VIP
STAR WARS kl. 3:40 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 4 L

PATHOLOGY kl. 8 - 10:20 16

HAPPY GO LUCKY kl. 8 - 10:20 12

JOURNEY 3D kl. 3:50 - 6 - 8:10 L

WILD CHILD kl. 3:50 - 5:50 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 4 L

SMART PEOPLE kl. 6 12

DARK KNIGHT kl. 10:10 (Síðasti sýningar dagur 7.okt.) 12

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 8 - 10:10 14

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 6 L

LUKKU LÁKI m/ísl. tali kl. 6 L

PINEAPPLE EXPRESS kl. 8 16

MIRRORS kl. 10:20 16

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 6 L

BABYLON A.D. kl.  8 - 10 16

WILD CHILD kl. 6 - 8 L

CHARLIE BARTLETT kl. 10 12

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 8 - 10:10 14

WILD CHILD kl. 6 - 8 L

STEP BROTHERS kl. 10:10 12

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 6 L

JÁKVÆÐASTA MYND ÁRSINS

- bara lúxus
Sími: 553 2075

REEYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 6, 8 og 10 12

BABYLON A.D. kl. 8 og 10 16

LUKKU LÁKI - Ísl. Tal kl. 4 og 6 (650 kr.) L

JOURNEY 3D - DIGITAL 3D kl. 4 L

MAMMA  MIA kl. 4, 6, 8 og 10 L

M Y N D O G H L J Ó Ð

���
S.V – MBL.

TEKJUHÆSTA MYND ALLRA
TÍIMA Á ÍSLANDI

ATH! 650 kr.

Myndirnar tvær mynda afar 
skemmtilegar andstæður. Önnur 
fjallar um eina hljómsveit og hin 
um heila senu, önnur fjallar um 
framúrstefnulega tónlist og hin 
um gamaldags upptökutækni. Það 
sem þær eiga þó sameiginlegt er 
nauðsyn þess að ganga um með 
sólgleraugu innandyra.

„Teipið gengur“ virðist í fyrstu 
vera kynningarmyndband fyrir 
nýja plötu Memfismafíunnar en í 
raun er hún svo miklu meira. 
Myndin sýnir á skemmtilegan hátt 
hvernig upptökutækni hefur þró-
ast undanfarna hálfa öld og hvaða 
áhrif það hefur haft á tónlistina. 
Meginþemað gleymist þó aldrei. 
Kvikmyndagerðarmenn fá einnig 
hrós fyrir að hafa myndina mátu-
lega langa − sem aðrir mættu taka 
til sín. Einnig fær hún hrós fyrir 
að varpa stundum fram áleitnum 
spurningum. Hvers vegna að 
endur skapa liðna tíð? Tja, hvers 
vegna ekki? Eða eins eins og Bob 
Dylan sagði: „What do you mean 
you can‘t repeat the past/Of course 
you can.“

Það verður mikil stemnings-
breyting þegar seinni myndin 
hefst. Í staðinn fyrir heimabakað-
ar lummur erum við með umferðar-
öngþveiti í stórborginni Reykja-
vík; í staðinn fyrir að heiðra liðna 
tíma er verið að reyna að skapa 
eitthvað alveg nýtt. Rafmögnuð 
Reykjavík er að einhverju leyti 
sagnfræðileg heimildarmynd um 
þróun rafrænnar tónlistar á 
Íslandi og það er þjóðþrifaverk að 
einhver skuli hafa tekið merkileg-
an jaðarhóp sem þennan fyrir. 
Samanburður við Rokk í Reykja-
vík er nánast óhjákvæmilegur 
þótt hún spanni styttra tímabil. 
Það er einnig skemmtileg tenging 
á milli þar sem börn Mikes Poll-
ock koma hér við sögu, en hann 
átti jú sinn hlut í pönkinu. Hér er í 

raun um að ræða eina af fáum 
íslenskum heimildarmyndum sem 
er nauðsynleg viðbót við höfuð-
verk íslenskra heimildarmynda 
um tónlist.

Munurinn er þó sá að á meðan 
íslenska pönkið náði hápunkti 
sínum fimm árum á eftir hálfbróð-
ur sínum í Bretlandi þá virðist 
íslenska reifsenan aldrei hafa 
verið meira en mánuði á eftir 
London. Svo mikið hafði heimur-
inn minnkað á tíu árum enda gerð-
ist það að Reykjavík varð um tíma 
partíborg Evrópu. Velgengni 
Bjarkar átti sinn þátt í því, en ekki 
síður raftónlistarmennirnir sem 
minna fór fyrir á yfirborðinu. Ef 
til vill er aðeins hægt að bera 
gróskuna saman við 7. áratuginn í 
rokkinu þegar tónlistarbylting 
varð í það minnsta tvisvar á ári. 
Það er mikill fengur að því að 
mikið efni var tekið upp þegar 
senan náði hápunkti sínum á 
fyrstu árum 10. áratugar. Síðan 
fáum við að sjá brot af því helsta 
sem er að gerast í dag, og það tekst 
vel að fanga stemninguna í bíó. 
Hljóta bæði tónlistarmenn og 
hljóðblöndunarmenn hrós fyrir. 

Það sem vantar þó kannski helst 

er að tengja upphafið og samtím-
ann betur saman. Lítið virðist í 
raun hafa gerst á fimmtán árum, 
stefnan lifir enn góðu lífi en þró-
unin er ekki lengur jafn hröð og 
var í fyrstu. Hvað sem því líður 
mynda þessar tvær heimildar-
myndir saman merkilega heild-
stæða mynd af tónlistarþróun á 
seinni hluta 20. aldar og sýna hve 
mikil áhrif tæknin hefur haft á 
sköpunina. Hvort þau áhrif eru til 
góðs eða ills er svo annað mál. Það 
er ekki oft sem manni finnst 
íslenskar heimildarmyndir hafa á 
einhvern hátt dýpkað sýn manns á 
samtímanum, og því fá þær fullt 
hús. Meira svona!

 Valur Gunnarsson

Reif í Reykjavík

KVIKMYNDIR
Teipið gengur/Rafmögnuð 
Reykjavík
Leikstjórar: Elsa María Jakobs-
dóttir og Gaukur Úlfarsson/Arnar 
Jónasson

★★★★★
 

Íslenskar stuttmyndir

Smáfuglar, Naglinn, Keisarinn, Harmsaga og 
Aðskotadýr. 4 íslenskar stuttmyndir og ein bresk 
með íslenskri tónlist Jóhanns Jóhannssonar.

Regnboginn kl. 17.00

≥ Regnboginn

≥ Norræna húsið

≥ Bæjarbíó

≥ riff.is
Föstudagur 3. október

Íslenskar stuttmyndir 17:00
Aðdáun 17:00
Askja Pandóru 17:00
Blindar ástir 17:00
Án vægðar 19:30
Hanna K 19:30
Áður en ég gleymi 19:30
Dieter Roth Puzzle 20:30
Þar til dauðinn aðskilur okkur 22:00
Zift 22:00
Lengsta leiðin 22:00
Löng helgi/Ofbeldi í bíó 23:30

Vatnshjarta (útvarpsaþáttur) 13:30
Í skugga hinnar helgu bókar 15:30
Ungar hetjur: 14 ára og eldri 17:30
Fallegur harmleikur 20:00
33 atriði úr lífinu 22:30

Saga borgaraættarinnar 20:00

≥ Iðnó
Flæði 13:30
Góðir kettir 15:30
Hún er strákur sem ég þekkti 17:30
Skelfilega hamingjusamur 20:00
Berlínaróður 22:30



20% afsláttur af miðaverði sé greitt með 20% afsláttur af miðaverði sé greitt með
greiðslukorti Vildarklúbbs Glitnis.greiðslukorti Vildarklúbbs Glitnis.

FRUMSÝND Í DAG UM LAND ALLT!FRUMSÝND Í DAG UM LAND ALLT!

 “10 af 10!  “10 af 10! Ótrúlegur leikur og vel þétt handrit.“trúlegur leikur og vel þétt handrit.“
Eysteinn Guðni Guðnason, kvikmyndir.isEysteinn Guðni Guðnason, kvikmyndir.is

 „Reykjavík Rotterdam er hörku  „Reykjavík Rotterdam er hörku 
spennandi og blússandi fagmennska spennandi og blússandi fagmennska 
á öllum sviðum.á öllum sviðum.
Hvergi veikur hlekkur í Reykjavík - Rotterdam.“Hvergi veikur hlekkur í Reykjavík - Rotterdam.“
Sigríður Pétursdóttir, Kiva Rás 1Sigríður Pétursdóttir, Kiva Rás 1

“Reykjavík – Rotterdam er “Reykjavík – Rotterdam er 
sönnun þess að íslenskar sönnun þess að íslenskar 
kvikmyndir eru fínar ogkvikmyndir eru fínar og
verða sífellt betri.”verða sífellt betri.”

“Mögnuð mynd sem “Mögnuð mynd sem 
heldur áhorfendum heldur áhorfendum 
allan tímann. Myndin allan tímann. Myndin 
sem mun bera hróður sem mun bera hróður 
íslenskrar menningar.“íslenskrar menningar.“
Sigurjón M. Egilsson - MannlífSigurjón M. Egilsson - Mannlíf

“Afraksturinn er mögnuð mynd í “Afraksturinn er mögnuð mynd í 
allt öðrum gæðaflokki en nokkurallt öðrum gæðaflokki en nokkur

 íslensk spennumynd  íslensk spennumynd 
(eða þáttaröð) hingað til.”(eða þáttaröð) hingað til.”

 
“Reykjavík - Rotterdam er “Reykjavík - Rotterdam er 

semsagt afskaplega vel heppnuð semsagt afskaplega vel heppnuð 
mynd mynd, rígheldur manni frá mynd mynd, rígheldur manni frá 

upphafi til enda og setur hreinlega upphafi til enda og setur hreinlega 
ný viðmið í gerð spennumynda ný viðmið í gerð spennumynda 

hér á landi”hér á landi”
Bergsteinn Sigurðsson -  FréttablaðiðBergsteinn Sigurðsson - Fréttablaðið

 

"Reykjavík Rotterdam er ávísun"Reykjavík Rotterdam er ávísun
upp á úrvalsskemmtun, taktfasturupp á úrvalsskemmtun, taktfastur

stígandi, ógurleg spenna í bland viðstígandi, ógurleg spenna í bland við
lymskulegan og snjallan húmor."lymskulegan og snjallan húmor."

Dóri DNA  - DV.Dóri DNA - DV. “10 af 10! Ótrúlegur leikur og vel þétt handrit.“
Eysteinn Guðni Guðnason, kvikmyndir.is

 „Reykjavík Rotterdam er hörku 
spennandi og blússandi fagmennska 
á öllum sviðum.
Hvergi veikur hlekkur í Reykjavík - Rotterdam.“
Sigríður Pétursdóttir, Kiva Rás 1

“Reykjavík – Rotterdam er 
sönnun þess að íslenskar 
kvikmyndir eru fínar og
verða sífellt betri.”

“Mögnuð mynd sem 
heldur áhorfendum 
allan tímann. Myndin 
sem mun bera hróður 
íslenskrar menningar.“
Sigurjón M. Egilsson - Mannlíf

“Afraksturinn er mögnuð mynd í 
allt öðrum gæðaflokki en nokkur

 íslensk spennumynd 
(eða þáttaröð) hingað til.”

 
“Reykjavík - Rotterdam er 

semsagt afskaplega vel heppnuð 
mynd mynd, rígheldur manni frá 

upphafi til enda og setur hreinlega 
ný viðmið í gerð spennumynda 

hér á landi”
Bergsteinn Sigurðsson -  Fréttablaðið

 

"Reykjavík Rotterdam er ávísun
upp á úrvalsskemmtun, taktfastur

stígandi, ógurleg spenna í bland við
lymskulegan og snjallan húmor."

Dóri DNA  - DV.

20% afsláttur af miðaverði sé greitt með 
greiðslukorti Vildarklúbbs Glitnis.

FRUMSÝND Í DAG UM LAND ALLT!
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Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari gerði róttækar breytingar á 
markvarðamálum landsliðsins í gær þegar hann skipti ekki 
bara um markmann heldur markvarðapar. Út fara Kjart- an 
Sturluson og Stefán Logi Magnússon og í staðinn koma 
Árni Gautur Arason og Gunnleifur Gunnleifsson.

Valið hlýtur að vera nokkuð áfall fyrir Valsmark-
vörðinn Kjartan, sem Ólafur hefur veðjað á sem sinn aðal-
markvörð síðan hann tók við liðinu. Kjartan byrjaði mjög 
vel en hefur ekki haldið dampi og geldur nú fyrir það 
með sæti sínu í liðinu.

„Þetta er bara val landsliðsþjálfarans og ég 
virði það. Ég hef í rauninni ekkert meira um það að 
segja,“ sagði Kjartan þegar Fréttablaðið leitaði við-
bragða við valinu í gær. „Ég er ekki fúll. Stundum er 
maður valinn og stundum ekki. Ég hafði ekkert velt því 
fyrir mér hvort þetta myndi gerast. Svo fékk ég tilkynninguna og 
ég verð bara að virða ákvörðun þjálfarans.“

Kjartan fékk tíðindin í hádeginu í gær og hann sagðist ekki hafa 
leitað frekari skýringa hjá landsliðsþjálfaranum fyrir valinu og ætlaði 

ekki að gera það. Kjartan hefur verið talsvert mikið gagnrýndur síð-
ustu vikur fyrir frammistöðu sína með landsliðinu og Val. Hvað finnst 

honum um þá gagnrýni?
„Þeir sem gagnrýna verða að eiga það við sjálfa sig. 

Ég kippi mér ekki upp við gagnrýni þeirra sem standa 
fyrir utan liðið,“ sagði Kjartan. Hann mun áfram gefa 
kost á sér í hópinn enda segir hann það mikinn heið-

ur að spila fyrir land og þjóð.
Gunnleifur Gunnleifsson var í skýjunum 

þegar Fréttablaðið náði tali af honum í gær 
og fór ekki leynt með gleði sína yfir að 
hafa komist í landsliðið. „Þetta er frábært 
og ég er algjörlega í skýjunum yfir þessu. 

Þetta er mikill heiður fyrir mig, fjölskylduna 
og HK. Ég hef stefnt að þessu í einhvern tíma, 

tel mig hafa staðið mig vel og beðið þolinmóð-
ur. Það borgaði sig,“ sagði Gunnleifur.

KJARTAN ÚT OG GUNNLEIFUR INN:  KJARTAN FÁMÁLL EN GUNNLEIFUR Í SKÝJUNUM MEÐ LANDSLIÐSSÆTIÐ

Kjartan ber virðingu fyrir ákvörðun þjálfarans

N1-deild karla í handbolta
Valur-Fram 29-21 (16-9)
Mörk Vals (skot): Elvar Friðriksson 6 (12), Arnór 
Þór Gunnarsson 6/2 (13/2), Baldvin Þorsteinsson 
5 (11), Sigfús Páll Sigfússon 3 (6),  Arnar Sveinn 
Geirsson 2 (2), Anton Rúnarsson 2 (4), Sigurður 
Eggertsson 2 (7), Gunnar Harðarson 1 (1), Ingvar 
Árnason 1 (1), Sigfús Sigurðsson 1 (1)
Varin skot: Ólafur H. Gíslason 27 (21/2, 56%), 
Pálmar Pétursson 1/1 (1/1, 100%)
Hraðaupphlaup: 4 (Baldvin 3, Anton)
Fiskuð víti: 2 (Arnar Sveinn, Sigurður)
Utan vallar: 8 mínútur.
Mörk Fram (skot): Rúnar Kárason 7/2 (20/3), 
Andri Haraldsson 5 (1), Magnús Einars. 3 (4), 
Haraldur Þorvarðarson 2 (4), Guðmundur Her-
manns. 1 (1), Jóhann Haraldsson 1 (1),  Stefán 
Stefánsson 1 (3), Magnús Stefánsson 1 (7), Guð-
jón Drengsson 0 (1), Halldór Sigfússon 0 (5).
Varin skot: Magnús Erlendsson 11 (11/1, 48%), 
Davíð Svans. 7 (13/1, 35%), J. Kowal 4 (6, 40%). 
Hraðaupphlaup: 2 (Guðmundur, Jóhann Karl)
Fiskuð víti: 3 (Guðmundur, Haraldur, Magnús)
Utan vallar: 8 mínútur.
Dómarar: Arnar Sigurjóns, Svavar Péturs, ágætir
Víkingur-FH 27-29
Akureyri-Stjarnan 22-19

Powerade-bikar kvenna
Keflavík-Haukar 75-63

UEFA-bikarinn í fótbolta
Deportivo La Coruna-Brann 2-2
Ármann Smári, Ólafur Örn, Kristján Örn og Gylfi 
Einarsson í liði Brann.    Deportivo komst áfram eftir 
 vítaspyrnukeppni.
Aston Villa-Liteks Lovetch 1-1
Marlon Harewood.  Villa komst áfram.
Manchester City-Omonia Nicosia 2-1
Elano, Wright-Phillips.  City áfram.
Rosenborg-Bröndby 3-2
Stefán Gíslason lék allan leikinn fyrir Bröndby.
 Rosenborg komst áfram.
FC Zurich-AC Milan 0-1
- Andriy Shevchenko.    AC Milan áfram.
Wisla-Tottenham 1-1
P. Brozek (83.) - Sjálfsmark (58.).  Spurs áfram.
Standard Liege-Everton 2-1
 Standard Liege áfram.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Fylkismenn gengu í gær 
frá ráðningu Ólafs Þórðarsonar 
sem þjálfara meistaraflokks 
félagsins. Ólafur skrifaði undir 
tveggja ára samning en hann 
þekkir vel til í Árbænum eftir að 
hafa þjálfað Fylki tímabilin 1998 
og 1999.

„Fylkismenn töluðu fyrst við 
mig fyrir rúmri viku síðan, en 
viðræðurnar sjálfur tóku mjög 
fljótt af. Ég á mjög góðar 
minningar úr Árbænum frá tíma 
mínum þar og hef því sterkar 
taugar til félagsins,“ segir Ólafur.

Ólafur tók sér frí frá þjálfun í 
sumar eftir að hafa stýrt Fram 
sumarið 2007.

„Það var mjög gott að taka sér 
frí frá boltanum og hvíla sig 
aðeins á þessu, ekkert nema 
gott.“  - óþ

Breytingar hjá Fylkismönnum:

Ólafur ráðinn 
til Fylkis

AFTUR Í ÁRBÆINN Ólafur Þórðarson er 
nýr þjálfari Fylkis. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

FÓTBOLTI Ólafur Jóhannesson til-
kynnti í gær leikmannahópinn 
sem mætir Hollandi á De Kuip-
leikvanginum í Rotterdam 11. 
október og Makedóníu á Laugar-
dalsvelli 15. október. „Nýtt“ 
markvarðapar, Árni Gautur Ara-
son og Gunnleifur Gunnleifsson, 
mun þar standa vaktina fyrir 
Íslands hönd en Ólafur útskýrði 
tildrög breytinganna á blaða-
mannafundi í gær.

„Árni Gautur er reynslumikill 
markvörður sem er að gera góða 
hluti með Odd Grenland í Noregi 
og við höfum fylgst vel með honum 
þar og ég hef líka horft á mynd-
bandsupptökur af tveimur leikjum 
hjá honum. Gunnleifur hefur einn-
ig staðið sig vel og því ákvað ég að 
velja þá tvo núna,“ segir Ólafur, 
sem kvaðst ekki hafa orðið sér-
staklega fyrir vonbrigðum með 
aðalmarkvörð sinn í síðustu 
leikjum, Kjartan Sturluson, sem 
var ekki valinn í hópinn að þessu 
sinni.

Enginn markvörður skarar fram úr
„Í gegnum tíðina hefur Ísland átt 
góða markverði og yfirleitt hefur 
verið hægt að benda á einn mark-
vörð sem þann besta hverju sinni 
en það er ekki tilfellið núna og 
það er vissulega slæmt mál að 
þurfa að gera miklar breytingar á 
mark varðarstöðunni. Við eigum 
nú einhverja fimm til sex mark-
verði sem eru allir svipaðir að 
getu og ég hef valið Kjartan og 
Stefán Loga upp á síðkastið en 
ákvað að breyta til núna. Ég hef 
ekki orðið fyrir sérstökum von-
brigðum með Kjartan en ég tel að 
hann hafi í raun fengið of mikla 
gagnrýni og slæma umfjöllun hjá 
fréttamönnum fyrst og fremst út 
af því að hann er landsliðsmark-
vörður og öll hans mistök eru sér-
staklega dregin fram. Á meðan 

hafa aðrir markverðir, sem ég hef 
verið hvattur til þess að velja í 
fjölmiðlum og annars staðar, 
alveg sloppið við þá meðferð og 
þar er alltaf einblínt á allt það 
góða sem þeir gera. Ég vil meina 
að þetta hafi jafnvel farið eitt-
hvað í Kjartan og hann hefur því 
ekki verið eins öruggur í markinu 

og hann var í byrjun sumars,“ 
segir Ólafur, sem ítrekaði þó að 
utanaðkomandi pressa hefði ekki 
og myndi ekki ráða því hverja 
hann veldi í liðið hverju sinni og 
gantaðist með að blaðamenn vildu 
líklega standa sjálfir að valinu á 
hópnum.

Ólafur var sérlega ánægður 

með að geta kallað Brynjar Björn 
Gunnarsson aftur inn í landsliðs-
hópinn eftir meiðsli.

Endurkoma Brynjars Björns
„Brynjar er með mjög fínt hugar-
far eins og allir vita og var til-
búinn til þess að gefa sig hundrað 
prósent í verkefnið þó svo að hann 
sé ef til vill ekki tilbúinn til þess 
að spila í níutíu mínútur í báðum 
leikjunum. Hann gefur okkur 
samt ýmsa möguleika og er 
sterkur leikmaður,“ segir Ólafur.

Ólafur kvað alla þá leikmenn 
sem hann sóttist eftir hafa verið 
tilbúna fyrir komandi verkefni 
gegn Hollandi og Makedóníu en 
viðurkenndi að eftirsjá væri að 
Stefáni Þórðarsyni, þar sem hann 
er nýbúinn að leggja skóna á 
hilluna frægu.  
 omar@frettabladid.is 

Ísland vantar afgerandi markvörð
Landsliðsþjálfarinn Ólafur Jóhannesson kom mjög á óvart í gær þegar hann tilkynnti 22ja manna lands-
liðshóp sinn en hann lét markvarðaparið frá síðustu landsleikjum, Kjartan Sturluson og Stefán Loga 
Magnússon, í skiptum fyrir Árna Gaut Arason og Gunnleif Gunnleifsson. Þá er Brynjar Björn með að nýju.

BREYTINGAR Ólafur Jóhannesson gerði tvær eftirtektarverðar breytingar á leik-
mannahóp sínum fyrir leikina gegn Hollandi og Makedóníu þar sem hann skipti um 
markvarðapar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

22JA MANNA HÓPURINN
Markverðir:
Árni Gautur Arason  (Odd Grenland)
Gunnleifur Gunnleifsson  (HK)
Varnarmenn:
Hermann Hreiðarsson  (Portsmouth)
Indriði Sigurðsson  (Lyn)
Kristján Örn Sigurðsson  (Brann)
Grétar Rafn Steinsson  (Bolton)
Birkir Már Sævarsson  (Brann)
Bjarni Ólafur Eiríksson  (Valur)
Ragnar Sigurðsson  (Gautaborg)
Miðjumenn:
Brynjar Björn Gunnarsson  (Reading)
Stefán Gíslason  (Bröndby)
Emil Hallfreðsson  (Reggina)
Pálmi Rafn Pálmason  (Stabæk)
Helgi Valur Daníelsson  (Elfsborg)
Theodór Elmar Bjarnason  (Lyn)
Aron Einar Gunnarsson  (Coventry)
Davíð Þór Viðarsson  (FH)
Arnór Smárason  (Heerenveen)
Sóknarmenn:
Eiður Smári Guðjohnsen  (Barcelona)
Heiðar Helguson  (Bolton)
Veigar Páll Gunnarsson  (Stabæk)
Guðmundur Steinarsson  (Keflavík)

> KR-ingar hafa aldrei unnið

Undanúrslit Powerade-bikars karla í körfubolta fara 
fram í Laugardalshöllinni í kvöld. Keflavík og KR mætast 
klukkan 19 og strax á eftir spila Snæfell og Grindavík. 
KR-ingar hafa aldrei unnið fyrirtækjabikarinn í 
karlakörfunni ólíkt hinum þremur liðunum og 
þeir þurfa að sigrast á Íslandsmeisturunum úr 
Keflavík í kvöld til þess að komast í úrslita-
leikinn sem fram fer á sunnudaginn. 
Keflvíkingar hafa haft gott tak á KR-
ingum í undanúrslitum og úrslitum 
fyrirtækjabikarsins og unnið alla 
fjórar viðureignir liðanna og því 
þurfa KR-ingar að sigrast á grýlunni í 
kvöld ætli þeir sér í úrslitin.

HANDBOLTI Valsmenn áttu ekki í 
miklum vandræðum með Framara 
í Vodafonehöllinni í gærkvöld og 
unnu að lokum sannfærandi sigur 
29-21.

„Það var frábært að vinna sterkt 
lið Fram með þessum hætti og ég 
er gríðarlega ánægður með 
frammistöðu Valsliðsins í heild 
sinni. Mér fannst við vera að spila 
saman sem eitt lið núna á meðan 
við vorum meira í einhverju ein-
staklingsframtaki í fyrstu tveim-
ur leikjunum í deildinni,“ segir 
Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari 
Vals.

Heimamenn í Val tóku leikinn 
föstum tökum strax á upphafsmín-
útunum og spiluðu grimman 
varnar leik sem gestirnir í Fram 
áttu fá svör við. Framarar voru 
trekk í trekk þvingaðir til þess að 
taka léleg skot og það var því hátíð 
hjá Ólafi Hauki Gíslasyni, mark-

verði Vals, sem varði þrettán bolta 
í fyrri hálfleik og 27 bolta í öllum 
leiknum en staðan var 16-9 fyrir 
Val þegar hálfleiksflautan gall.

Framarar náðu mest að minnka 
muninn niður í fjögur mörk í 
seinni hálfleik áður en Valsmenn 
sigu fram úr á nýjan leik og unnu 
að lokum eins og segir á sannfær-
andi hátt, 29-21.

Haraldur Þorvarðarson, línu-
maður Fram, viðurkenndi að Safa-
mýrarliðið hefði ekki mætt nógu 
einbeitt til leiks og því hefði leikur-
inn eðlilega tapast.

„Við byrjuðum leikinn illa og 
lentum í því að elta og náðum 
okkur hreinlega aldrei á strik. 
Hausinn á okkur var einfaldlega 
ekki verið í lagi fyrir leikinn og 
það er náttúrlega óafsakanlegt. 
Sóknarlega var boltinn ekki að 
ganga á milli manna nógu vel og 
menn voru bara keyra þetta á ein-

staklingsframtaki í stað þess að 
gera það sem var lagt upp með 
fyrir leikinn. Varnarleikurinn var 
að sama skapi ekki góður og við 

vitum sjálfir að það gengur ekki 
að mæta til leiks með þessum 
hætti,“ segir Haraldur ósáttur.  
 - óþ 

Valur vann öruggan sigur á Fram, 29-21, í slag þessara fornu fjenda í Vodafonehöllinni í gærkvöldi:

Valur er eina taplausa liðið í N1-deildinni

GRINDAHLAUP? Sigurður Eggertsson sýndi oft lipur, og stundum sérkennileg, tilþrif í 
Vodafonehöllinni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

20.00 Johnny Dangerously 
  STÖÐ 2 BÍÓ

20.00 Ally McBeal 
  STÖÐ 2 EXTRA

20.15 Útsvar   SJÓNVARPIÐ

21.00 Singin Bee   SKJÁREINN

21.10 Beauty and The Geek 
  STÖÐ 2

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Krakkarnir í 
næsta húsi, Justice League Unlimited, Tommi 
og Jenni og Kalli kanína og félagar.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 La Fea Más Bella (162:300) 

10.15 Grey‘s Anatomy (7:9) 

11.10 Hæðin (2:9) 

12.00 Hádegisfréttir 

12.35 Neighbours 

13.00 Forboðin fegurð (47:114) 

13.45 Forboðin fegurð (48:114) 

14.30 Meistarinn (1:15) 

15.25 Bestu Strákarnir (10:50) 

15.55 A.T.O.M. 

16.18 Bratz 

16.43 Nornafélagið 

17.03 Dexter‘s Laboratory 

17.28 Bold and the Beautiful 

17.53 Neighbours 

18.18 Markaðurinn og veður 

18.30 Fréttir 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.17 Veður 

19.30 The Simpsons (7:22)

19.55 Logi í beinni 

20.40 Ríkið (6:10) Nýstárlegur íslenskur 
sketsaþáttur. Þættirnir gerast á óræðum tíma 
þar sem allt er kjánalegt, húsgögnin, aðbún-
aðurinn, klæðaburðurinn, hárgreiðslan og þó 
sérstaklega fólkið. 

21.10 Beauty and the Geek (10:13) 
Fjórði hópur nörda og fegurðardísa er mætt-
ur til leiks í æsilegri keppni um það hvaða 
par skákar hinum í hinni víðfrægu kænsku- 
og krúttkeppni. 

21.55 John Tucker Must Die Rómantísk 
gamanmynd um þrjár vinkonur sem sameina 
krafta sína og kænsku til að ná fram hefnd-
um á fyrrverandi kærastanum sínum vegna 
hjartasorgar sem hann olli þeim.

23.25 Paparazzi Bo Laramie er ungur og 
upprennandi leikari í Hollywood sem segir 
stríði á hendur ágengra ljósmyndara. 

00.50 See Arnold Run 

02.20 Guess Who 

04.05 Beauty and the Geek (10:13) 

04.50 Ríkið (6:10) 

05.20 Fréttir og Ísland í dag 

06.00 Óstöðvandi tónlist

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Game tíví  (e)

09.15 Vörutorg

10.15 Óstöðvandi tónlist

16.20 Vörutorg

17.20 America’s Funniest Home 
Videos  (e)

17.45 Dr. Phil  

18.30 Rachael Ray 

19.20 Friday Night Lights  (e)

20.10 Charmed  (3:22) Piper fer í starfs-
viðtal dulbúin með nýja útlitinu en er hand-
tekin þegar í ljós kemur að konan sem hún 
líkist er eftirlýst fyrir morð. Systurnar reyna 
að sanna sakleysi konunnar og Billie kemur 
með góða tillögu. Phoebe fær fyrirboða um 
jarðskjálfta.

21.00 Singing Bee  (3:11) Íslensk 
fyrirtæki keppa í skemmtilegum leik þar 
sem keppendur þurfa ekki að kunna að 
syngja heldur einungis að kunna textann við 
vinsæl lög.  Að þessu sinni eigast við BYKO 
og Húsasmiðjan. Kynnir þáttarins er Jónsi og 
hljómsveitin Buff sér um tónlistina.

22.00 Law & Order  (2:24) Bandarísk-
ur sakamálaþáttur um störf rannsóknarlög-
reglumanna og saksóknara í New York. 

22.50 The Eleventh Hour  (10:13) 

23.40 Criss Angel. Mindfreak

00.10 Swingtown  (e)

01.00 CSI. Miami  (e)

01.50 In Plain Sight  (e)

02.40 America’s Funniest Home 
Videos  (e)

03.05 America’s Funniest Home 
Videos  (e)

03.30 Jay Leno  (e)

04.20 Jay Leno  (e)

05.10 Vörutorg

17.30 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Stoke og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

19.10 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Man. Utd og Bolton í ensku úrvals-
deildinni.

20.50 Premier League World 2008/09 
Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

21.20 English Premier League 
2008/09 

21.50 PL Classic Matches Tottenham - 
Leicester, 03/04. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

22.20 PL Classic Matches  Tottenham 
Hotspur - Portsmouth. Hápunktarnir úr 
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar. 

22.50 English Premier League 
2008/09 

23.20 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Portsmouth og Tottenham í ensku úr-
valsdeildinni.

07.00 Undankeppni HM 2010 Útsend-
ing frá leik í Evrópukeppni félagsliða.

16.55 Undankeppni HM 2010 

18.35 Inside the PGA Skyggnst á bak við 
tjöldin í PGA-mótaröðinni. 

19.00 Gillette World Sport Fjölbreyttur 
íþróttaþáttur þar sem farið er yfir það helsta 
sem er að gerast í íþróttunum út í heimi.

19.30 Spænski boltinn Hver umferð er 
skoðuð í bak og fyrir. Leikir helgarinnar skoð-
aðir og viðtöl tekin við leikmenn og þjálfara.

20.00 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Hver umferð er skoðuð í bak og fyrir 
og viðtöl tekin við leikmenn liðanna og kom-
andi viðureignir skoðaðar.

20.30 NFL-deildin Rich Eisen og Deion 
Sanders skoða allar viðureignirnar og spá í 
spilin.

21.00 Ultimate Fighter Mögnuð þátta-
röð þar sem sextán bardagamenn keppast 
um að komast á milljónasamning hjá UFC 
en tveir heimsþekktir bardagamenn þjálfa 
mennina.

22.00 Ultimate Fighter 

23.00 UFC Unleashed Í þessum þáttum 
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting 
Champion skoðaðir.

00.00 World Series of Poker 2008 

08.00 Les triplettes de Belleville 

10.00 Bride & Prejudice 

12.00 Johnny Dangerously 

14.00 The Madness Of King George 

16.00 Les triplettes de Belleville 

18.00 Bride & Prejudice 

20.00 Johnny Dangerously Myndin 
gerist í Bandaríkjunum árið 1930 þegar verð-
bréfamarkaðurinn er hruninn og glæpastarf-
semi er eina iðjan sem ber einhvern ávöxt. 
22.00 The Wool Cap 

00.00 Red Eye 

02.00 Control 

04.00 The Wool Cap 

06.00 Man of the House 

08.00 Les triplettes de Belleville 

10.00 Bride & Prejudice 

12.00 Johnny Dangerously 

14.00 The Madness of King George 

16.00 Les triplettes de Belleville 

18.00 Bride & Prejudice 

20.00 Johnny Dangerously Myndin 
gerist í Bandaríkjunum árið 1930 þegar verð-
bréfamarkaðurinn er hruninn og glæpastarf-
semi er eina iðjan sem ber einhvern ávöxt. 
22.00 The Wool Cap 

00.00 Red Eye 

02.00 Control 

04.00 The Wool Cap 

06.00 Man of the House 

16.35 Leiðarljós   (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir

17.25 Matta fóstra og ímynduðu vin-
irnir hennar  (54:65)

17.47 Snillingarnir  (51:54)

18.10 Ljóta Betty  (Ugly Betty) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.15 Útsvar  Í þessum þætti eigast við 
lið Seltjarnarness og Hornafjarðar. Sigmar 
Guðmundsson og Þóra Arnórsdóttir stýra 
þættinum. Dómari og spurningahöfundur er 
Ólafur Bjarni Guðnason. 

21.15 Alltaf í boltanum  (The Big Green) 
Bandarísk fjölskyldumynd frá 1995 um 
skrautlegt fótboltalið ungra krakka. Leikstjóri 
er Holly Goldberg Sloan og meðal leikenda 
eru Steve Guttenberg, Olivia d’Abo og Jay 
O. Sanders.

22.55 Afturgöngufaraldur  (Shaun 
of the Dead) Bresk bíómynd frá 2004. 
Shaun ætlar að koma lagi á líf sitt með 
því að næla aftur í fyrrverandi kærustuna 
sína, sættast við mömmu sína og berjast 
við uppvakninga sem gera sig líklega til að 
éta fólk. Aðalhlutverk: Simon Pegg, Kate 
Ashfield, Bill Nighy og Nick Frost. 

00.30 Raddir að handan  (White Noise) 
Kanadísk bíómynd frá 2005. Arkitekt þekk-
ist boð manns sem segist geta komið á tal-
sambandi við látna eiginkonu hans en það 
dregur dilk á eftir sér. Aðalhlutverk: Michael 
Keaton, Chandra West, Deborah Kara Unger 
og Ian McNeice. (e)

02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

▼ 18.15 Fréttir og Föstudagsþátturinn 
 Endurtekið á klst fresti til 12.15 daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

> Simon Pegg
„Ég sé engan mun á bresk-
um húmor eða amerískum. 
Í mínum huga er húmor 
bara húmor.“ Pegg ásamt 
vini sínum, Edgar Wright, 
skrifaði handritið að 
kvikmyndinni Shaun of 
the Dead sem sýnd er 
í Sjónvarpinu í kvöld. 
Hann leikur einnig 
aðalhlutverkið. 

Næsta vígi fyrir myndmiðlun, síminn, er að skýrast: „multiple 
platforms“ kalla menn það í útlöndum og segja 
stuttmyndina þurfa að herpast saman. Einnar 
til fjögurra mínútna myndin er það sem koma 
skal svo menn geti hallað sér frá tölvunni, 
skrifborðinu, stýrinu og framleiðsluband-
inu, dregið upp símann sinn og tekið á 
móti nokkrum myndskilaboðum. Eric-
son er að þróa síma sem afgreiðir 
tölvuna, sjónvarpið og internetið 
í einu tæki. Það verður tilbúið til 
markaðssetningar innan þriggja ára. 
Þar í verður líka tökuvél og ljósmyndavél fyrir þá sem þess 
þurfa. Börnin munu tala við foreldra sína í mynd.

Verðum við miklu nær mannlegum samskiptum í þessum 
heimi? Verðum við innilegri, raddblærinn skýrari, lífið bjartara? Svari 
því hver sem vill. Varðandi myndhleðsluna í þá nýju myndheima 
sem brátt opnast öllum sem vilja hringja heim, þá er þegar orðið 

ljóst að meginkrafturinn verður drifinn áfram í 
þessum boðskiptum af söluaðilum. Smá-
myndir í símanum verða mest auglýsingar, 
sumar dulbúnar. Nýlega lét Nike framleiða 
tíu smámyndir með færum leikstjórum. Eina 
skilyrðið til fjármagnsins í myndgerðina var að 
vörumerkið birtist einhvers staðar í verkinu. 

Það sáu færustu menn líka um, oft eins og 
það væri falið. Neytandinn rekur augun í 
það án tilhugsunar. Hvíta myndin sem 
var bönnuð í sjónvarpinu á upphafsár-
um þess birtist þannig á nýjan leik sem 
leynilegt merki.

Munum við ráða einhverju um þessa 
þróun? Líklega – verður okkur gert kleift að 

velja – friðhelgin verður þá keypt dýru verði með áskrift af 
myndlausum símum. Það er því best að fara að halla sér aftur að 
símum um þráð svo við getum talað saman óáreitt.

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON TEKUR UPP SÍMA

Það er mynd að hringja



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Tónleikur

15.03 Útvarpssagan: Sveigur
15.30 Heimsauga
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.10 Flakk
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

10.00 Rapport  10.05 Debatt  10.50 Mitt i 
naturen  11.40 Carin 21.30  12.10 Svensson, 
Svensson  12.40 Andra Avenyn  13.10 Gomorron 
Sverige  14.00 Rapport  14.05 Hannah Montana  
14.30 Djursjukhuset  15.00 Disneydags  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala nyh-
eter  16.15 Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  17.15 
Regionala nyheter  17.30 Rapport med A-ekonomi  
18.00 Doobidoo  19.00 Melodifestivalen 2008. 
Stockholm-Belgrad T/R  20.00 Lord of War  22.00 
Morgonsoffan  22.30 Kulturnyheterna  22.45 
Infernal Affairs  00.25 Sändningar från SVT24   

10.00 NRK nyheter  10.10 Med hjartet på rette 
staden  11.00 NRK nyheter  11.05 Jessica Fletcher  
12.00 NRK nyheter  12.05 Barmeny  12.30 ‚Allo, 
‚Allo!  13.00 NRK nyheter  13.03 Megafon  13.30 
Dracula junior  14.00 NRK nyheter  14.10 Hannah 
Montana  14.35 Mona Mørk  15.00 NRK nyh-
eter  15.10 Oddasat - nyheter på samisk  15.25 
Newton  15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00 
Fragglene  16.25 En unge til  16.35 Wummi  
16.40 Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  17.30 
Norge rundt  17.55 Beat for beat  18.55 Nytt på 
nytt  19.25 Grosvold  20.10 Detektimen. Taggart  
21.00 Kveldsnytt  21.15 Si at du elsker meg  22.05 
Roger Hodgson - en ekte Supertramp  23.05 
Berserk til Valhall  23.35 Kulturnytt 

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 Jersild 
Live  10.35 Aftenshowet  11.00 Aftenshowet 2. 
del  11.30 Blomstrende sommer  11.50 Rabatten  
12.20 I fremmed fængsel  12.50 Nyheder på tegn-
sprog  13.00 DR Update - nyheder og vejr  13.10 
Boogie Mix  14.00 Boogie Listen  15.00 Min funky 
familie  15.30 Det kongelige spektakel  15.45 
Den lille prinsesse  16.00 Aftenshowet  16.30 TV 
Avisen med Sport  17.00 Disney Sjov  18.00 Talent 
2008  19.00 TV Avisen  19.30 Talent 2008  19.45 
Reimers  20.25 The Bone Collector  22.20 Euro 
Trip  23.45 Boogie Listen 

20.00 Mér finnst...  Raunveruleikasjón-
varp þar sem konur tjá sig hispurslaus um 
allt sem stendur og situr, rís og hnígur, vakir 
og sefur á þessari plánetu. Umsjónarkonur 
eru Ásdís Olsen og Kolfinna Baldvinsdóttir.  

21.00 Skoðanaskipti  Marta Guðjóns-
dóttir varaborgarfulltrúi veltir fyrir sér borgar-
málum ásamt gesti sínum.

21.30 Guðjón Bergmann  Heilsufar Ís-
lendinga er til umræðu hjá Guðjóni Berg-
mann sem fær til sín Gígju Þórðardóttur 
sjúkraþjálfara hjá World Class.

16.00 Hollyoaks (29:260) Bresk 
unglingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester. 

16.30 Hollyoaks (30:260)

17.00 Ally McBeal (15:23) 

17.45 Skins (5:10) 

18.30 Happy Hour (8:13) 

19.00 Hollyoaks (29:260) 

19.30 Hollyoaks (30:260) 

20.00 Ally McBeal (15:23) Gaman-
þættir sem unnu til fjölda verðlauna á sínum 
tíma. Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally 
McBeal og samstarfsfólk hennar en einka-
líf þeirra og ástarmál eru drepfyndin og stór-
furðuleg.

20.45 Skins (5:10) Átakanleg bresk þátta-
röð um unglinga sem reyna að takast á við 
daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfjaneyslu 
og fleiri vandamála sem steðja að unglingum 
í dag.

21.30 Happy Hour (8:13) Lánið leikur 
ekki við Henry Beckman. Konan yfirgefur 
hann, hann missir vinnuna og íbúðina. 
Hann ákveður að leigja íbúð með Larry, 
sjálfselskum og raunveruleikafirrtum glaum-
gosa sem útvegar honum vinnu og reynir að 
kenna honum að lifa lífinu.

22.00 Las Vegas (13:19) Enn fylgjumst 
við með lífi og störfum öryggisvarða í 
Montecito-spilavítinu þar sem freistingarnar 
eru óheyrilega margar fyrir spilafíkla, glæpa-
hyski, fjárglæframenn og aðrar veikgeðja sálir. 

22.45 Prison Break (1:22) 

23.30 Twenty Four 3 (19:24) 

00.15 Myndbönd frá Skífan TV 

▼

▼

Nýstárlegur sketsaþáttur þar sem 
helstu grínsnillingar Íslands eru 
samankomnir. Þættirnir gerast 
á óræðum tíma þar sem allt er 
kjánalegt, húsgögnin, aðbúnaðurinn, 
klæðaburðurinn, hárgreiðslan og þó 
sérstaklega fólkið. Í þáttunum er gert 
grín að samskiptum kynjanna, undar-
legu tómstundargamni, vinnustaða-
rómantíkinni og er hið svokallaða 
vinnustaðagrín allsráðandi. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Ríkið kl. 20.40
Stöð 2

Logi Bergmann er mættur aftur 
með sinn lauflétta og skemmtilega 
spjallþátt. Þátturinn vakti mikla 
athygli síðasta vetur og verður með 
sama sniði og þá. Það er lagt upp 
með að hann sé skemmtilegur, 
með áhugaverðum viðmælendum, 
fjölbreyttri tónlist og athyglisverðum 
uppákomum.  

STÖÐ 2 KL. 19.55

Logi í beinni
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT
2. tímabils, 6. ólæti, 8. sægur, 9. 
pili, 11. frú, 12. skipti, 14. land, 16. 
skammstöfun, 17. arr, 18. hress, 20. 
átt, 21. dugnaður.

LÓÐRÉTT
1. leikur, 3. ryk, 4. örvandi efni, 5. 
dýrahljóð, 7. tepur, 10. mánuður, 13. 
þangað til, 15. seytlar, 16. þögn, 19. 
ónefndur.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. viku, 6. at, 8. mor, 9. rim, 
11. fr, 12. klauf, 14. gínea, 16. þe, 17. 
sig, 18. ern, 20. na, 21. iðni. 

LÓÐRÉTT: 1. hark, 3. im, 4. koffein, 
5. urr, 7. tilgerð, 10. maí, 13. uns, 15. 
agar, 16. þei, 19. nn. 

„Þetta kvöld brýtur augljóslega í 
bága við lög og ég verð að treysta 
lögreglunni á Selfossi til standa 
sína plikt og stoppa þetta,“ segir 
Sóley Tómasdóttir, sem hefur 
vakið máls á skemmtun 800 Bars á 
Selfossi næstkomandi laugardags-
kvöld. Sú ber heitið Dirty Nights 
og ef marka má auglýsingaplakat 
sem gengur á netinu verður boðið 
upp á léttklætt starfsfólk auk þess 
sem erótískri kvikmynd verður 
varpað á breiðtjald. Þá kemur 
fram að gestir staðarins geta keypt 
sér staup „af berum kroppum“ svo 
eitthvað sé nefnt. Sóley býst ekki 
við að feministar reyni að stoppa 
kvöldið með handafli né mótmæla 
eitthvað sérstaklega heldur treysti 
hún því að yfirvöld á Selfossi muni 
inna af hendi sína vinnu og koma í 
veg fyrir lögbrotið.

Óli Geir Jónsson, fyrrverandi 
Herra Ísland, er maðurinn á bak-
við Dirty Night-túrinn sem vakið 
hefur mikla athygli en hann sagð-
ist eingöngu mæta þarna til að 
leika lög af plötum, annað væri á 
ábyrgð staðarins. Á heimasíðu 
hans, Agent.is, má þó sjá auglýst 
að barþjónar 800 Bars verði berir 
að ofan og stelpurnar á bikiníi. 
Fyrir viku var svipað kvöld haldið 
á Akureyri og vakti það mikið 
umtal fyrir norðan, svo mikið að 
lögreglan sendi þangað menn til að 
fylgjast með að allt færi nú örugg-
lega fram innan ramma laganna. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins fór þó eitthvað úr böndun-
um eftir að laganna verðir höfðu 
yfirgefið staðinn en það fékkst 
ekki staðfest. Var orðrómur á 
kreiki um að sýnd hefði verið 
klámmynd fyrir allra augum.

Eiður Birgisson, annar eigandi 
800 Bar, sagðist í samtali við 
Fréttablaðið ekki geta séð hvernig 
svona kvöld bryti í bága við lög. 
„Ég get ekki skilið hvernig það er 
lögbrot að vera fáklæddur, við 
höldum bara ófeimnir áfram,“ 
útskýrir Eiður sem bætti því við 

að það hefði verið lítið mál að fá 
starfsfólkið til að taka þátt í þessu 
með þeim. 

Oddur Árnason, yfirlögreglu-
þjónn á Selfossi, staðfesti að ein-
hverjar kvartanir hefðu borist 
vegna kvöldsins. Hann sagði málið 
til skoðunar hjá embættinu en vildi 
ekki taka svo djúpt í árinni að þetta 
yrði stöðvað að svo komnu máli. 
„Hins vegar er allt í lagi að það 
komi fram að staðurinn fékk 
áminningu fyrir nokkru vegna 
þess að aðilum undir aldri var veitt 
vín.“  freyrgigja@frettabladid.is

SÓLEY TÓMASDÓTTIR: ÞAÐ VERÐUR AÐ STOPPA ÞENNAN MANN

Lögreglan fylgist með 
Djörfum nóttum Óla Geirs 

DJARFT Auglýsing Dirty Nights er 
augljóslega í djarfari lagi en mönnum 
ber ekki saman hvort kvöldið sem slíkt 
brjóti í bága við lög.

EKKERT ATHUGAVERT Óli Geir og eigendur 800 Bar eru sannfærðir um að lögin séu 
þeirra megin. Lögreglan hyggst fylgjast með og er með kvöldið til skoðunar hjá sér.

„Nei, ég held bara ekki. Þetta er 
eins og hver önnur árshátíð fyrir 
mér,“ segir Freyr Eyjólfsson, leik-
ari, tónlistarmaður, útvarpsstjarna 
og veislustjóri, aðspurður hvort 
hann verði ekki að umturna dag-
skrá sinni.

Á föstudag er árshátíð SÁÁ í 
Súlnasal Hótel Sögu og Freyr 
veislustjóri. Hann er þaulvanur 
því að stýra veislum og skemmta 
þar sem vín er haft um hönd en nú 
má búast við því að kveði við annan 
tón: Drykkjuskvaldrið víðsfjarri 
og engum framíköllum drukkinna 
djókara fyrir að fara. En Freyr, 
sem reyndar ætlar að draga saman 
seglin sem veislustjóri vegna anna 
í leikhúsinu, ætlar ekki að setja sig 
í aðrar stellingar en hann er vanur. 
Jafnvel bæta við brennivínsbrönd-
urum ef eitthvað er.

„Þarna verða náttúrulega miklir 
brennivínsberserkir frá fornu fari 
þannig að líklega mun ég rifja upp 
nokkur ógleymanleg ‚black-out‘.“

Dagskráin er glæsileg. Þórarinn 
Tyrfingsson heldur hátíðarræðu 
og Geir Ólafsson „leikur undir 
borðum,“ eins og segir á heima-
síðu samtakanna. Boðið verður 
upp á salsadans og hljómsveitin 
Buff leikur fyrir dansi.

 - jbg

Brennivínsbrandarar á árshátíð SÁÁ

FREYR EYJÓLFSSON Ætlar að rifja upp 
nokkur ógleymanleg „black-out“ á 

árshátíð SÁÁ.

Eins og Fréttablaðið greindi frá fyrir 
um viku er aðalgestur Ragnhildar 
Steinunnar í nýjum laugar-
dagskvöldsþætti RÚV, sem heitir 
„Gott kvöld“, Bubbi Morthens. 
Samkvæmt heimild-
um blaðsins mun 
Bubbi taka lagið 
ásamt dóttur 
sinni og vert er 
að sjá hvort tón-
listarhæfileikarnir 
gangi í ættir hjá 
Morthens-unum. 
Þá mun Þórhall-
ur Gunnarsson 
dagskrárstjóri 
koma við sögu 
með óvæntum 
hætti.

Og nýr þáttur er að fara í loftið á 
Bylgjunni og vetrardagskrá 
sjónvarps og útvarps 
er þá óðum að 
taka á sig mynd. 
Heimir Karls-
son verður 
með spjallþátt 
síðdegis á 
sunnudögum og 
heitir hann Eyði-
eyjan. Gestur 
hans verð-
ur Pétur 
Jóhann 
Sigfús-
son 
grínari.

Helga Vala Helgadóttir, leikkona, 
laganemi, blaðamaður og sveitar-
stjórafrú úr Dölunum, er nýlega 
komin til landsins og það frá Hvíta-
Rússlandi. Ferð Helgu Völu tengdist 
engum þessara titla hennar þótt 
þeir munu örugglega hafa nýst 

henni, en hún var að 
sinna kosningaeftir-
liti og það á vegum 
Samfylkingar.

 - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Ég er 
léleg í að 
borða 
úti og fæ 
mér helst 
flatbrauð 
með kæfu 
ef ég þarf 
að borða 
í skyndi. 
Ég fór hins 
vegar í 
pínulítinn 
skúr niðri við höfn og borðaði þar 
sushi. Stór og myndarlegur maður 
af erlendu bergi brotinn bauð það 
fram og reyndist það besta sushi 
sem ég hef smakkað. Staðurinn 
heitir víst Sushi-smiðjan.“

Silja Aðalsteinsdóttir, útgáfustjóri Máls og 
menningar.

„Það er panikk og skelfing hvar sem maður kemur í þjóð-
félaginu. Fólk grætur. Það blasa við gjaldþrot og atvinnu-
leysi. Ég er að heyra allskonar sögur.“ Bubbi er að tala. 
Gamli góði Bubbi. Hann heldur áfram: „Ég neita að láta 
krónuna og duglausa ráðamenn leiða mig eins og lamb til 
slátrunar án þess að sprikla. Það er meiri manndómur að 
láta í sér heyra en sitja einhvers staðar fullur af kvíða og 
ótta.“

Bubbi boðar aðgerðir. Miðvikudaginn 8. október hvetur 
hann landsmenn til að mæta klukkan 12 á hádegi fyrir 
framan Alþingi á Austurvöll og láta ráðamenn heyra í sér. 
„Fólk vill fá svör,“ segir Bubbi, hitamælir þjóðarinnar. 
„Þetta getur ekki gengið til lengdar. Þessir menn sem eru 
í vinnu hjá þjóðinni eiga að laga það sem aflaga fer, ekki 
liggja á leynifundum sem enginn má vita sannleikann 
um. Ég hvet alla til að mæta og sýna þessu fólki að við 
viljum fá svör. Að minnsta kosti einfaldlega að þeir tali til 
þjóðarinnar.“

Hvað með stefnuræðu forsætisráðherrans í gær?

„Heldurðu að ein ræða breyti einhverju? Heldurðu 
að krónan lagist eitthvað eftir ræðuna? Að hún taki kipp 
upp á við eftir ræðu Geirs H. Haarde?“

Uss, það má ekki tala illa um krónuna.
„Það er enginn að tala illa um krónuna. 

Hún er bara verðlaus.“
En verðurðu ekki bara barinn niður af 

löggunni eins og Sturla og vörubílstjór-
arnir?

„Ég ætla ekki að vera með neinar 
ólöglegar aðgerðir. Ég ætla bara að 
spila og syngja. Og þó að ég verði bara 
einn þá ætla ég samt að mæta með 
gítarinn.“  - drg

KÓNGURINN BOÐAR AÐGERÐIR
Bubbi Morthens boðar til mótmæla við Alþingis-

húsið á miðvikudaginn næsta.

Bubbi boðar aðgerðir á Austurvelli

Auglýsingasími

– Mest lesið

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

 1 Ólafur Stefánsson.

 2 Jórunn Frímannsdóttir.

 3 Um 57 milljarðar króna.
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BAKÞANKAR
Bergsteins 
Sigurðssonar

Hingað til hefur verið um það 
þegjandi sátt að Seðlabanki 

Íslands sé hinn pólitíski súr sem 
fullnýttir stjórnmálamenn eru 
lagðir í og geymdir aftast í búrinu. 
Nú hefur hins vegar einn slátur-
keppurinn í troginu talið sér trú 
um að hann sé jafn ferskur og 
meyr lund af nýslátruðu ungnauti, 
ýtt norska hamborgarhryggnum 
til hliðar og sett sjálfan sig efst á 
matseðil íslenskra stjórnmála. 

NÝJASTI rétturinn á seðlinum er 
eldsteikt hagkerfi. Uppskriftin er 
einföld. Takið knippi af lítt þrosk-
uðum kaupsýslumönnum og setjið 
í stórt fat. Þótt kjötið sé siðferðis-
lega rýrt – og þar af leiðandi ekki 
of sætt – er það hins vegar nokkuð 
ofalið og feitt. Berjið það hraust-
lega með kjöthamri þar til útblásið 
stoltið er orðið hæfilega marið. 

AUSIÐ nokkrum vel völdum, 
beiskum ummælum yfir kjötið. Ef 
óbragðið af fúkyrðaflaumnum er 
of sterkt, útvatnið þá með mark-
lausu bjartsýnishjali. Veltið svo 
hráefninu upp úr eggi og niður-
rifnum krónuspæni. Til að steik-
ingin heppnist sem best er mikil-
vægt að ná öllum safa úr kjötinu. 
Hækkið því stýrivexti upp úr öllu 
valdi, þannig að hitni rækilega 
undir fleskinu, og látið malla þar 
til eigið fé seytlar úr hverri útrás 
og gufar upp. Stráið maldon-salti í 
góðærissárin og þjóðnýtið. 

ATHUGIÐ að besta kjötið er af 
skrokkum sem er búið að berja 
þar til þeir verða bláir. Tilvalið er 
að stinga rauðu epli í munn þeirra 
– sérstaklega ef þeir eru með eitt-
hvert múður – og ekki verra ef 
hægt er verða sér úti um vinstri 
grænar baunir og Brúnastaðasósu 
til að hella yfir. 

LEGGIÐ á borð fyrir fimm manna 
þjóðstjórn. Skerið kjötið í þykkar 
sneiðar. Ekki hirða um óþarfa 
prjál á borð við hnífapör, afsakið 
samtíninginn og takið til matar 
ykkar með berum höndum. 
Graðgið í ykkur þessa dýrustu 
flottræflakrás sem borin hefur 
verið fram; leifið engu, bryðjið 
bæði sinar og bein; kýlið út vömb-
ina eins og þetta sé ykkar síðasta 
máltíð; sleikið diskinn þegar þið 
eruð búin og látið meltingarkerf-
inu eftir framhaldið. 

FLYTJIÐ ykkur yfir í betri stof-
una, stangið úr tönnunum og fáið 
ykkur kaffi og koníak. Gefið ykkur 
tíma til að láta sjatna í ykkur, 
hallið ykkur aftur í sófanum, 
hneppið frá efstu buxnatölunni og 
setjið fætur upp á borð. Slakið á. 
Almenningur sér um uppvaskið. 

Gjörið svo vel 

4. okt. laugardagur 8-20 - 5. okt. sunnudagur 10-19

einfaldlega betri kostur

Velkomin í ILVA.
Öðruvísi húsgagnaverslun.
Opnum 7000m² verslun að 

Korputorgi, þann 4. október kl. 8:00
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ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 552 4500 
mánudaga - föstudaga 11-19  laugardaga 10-18  sunnudaga 12-18

verslaðu allan sólarhringinn á www.ilva.is

Tilboð á

yfi r 400
vöruliðum

Bjóðum uppá vaxtalaust 
lán til 6 mánaða

Ypsilon karafla 1líter
990,-

NÚ 690,-

Golia barstóll
39.950,-

NÚ 29.950,-

Tealight kertaglas
295,-/stk.

NÚ 195,-/stk.

Campo borð + Cebu 4 stólar
161.500,-

NÚ 129.500,-
Curve hægindastóll

64.900,-

NÚ 49.900,-

Umbria Eaton 2½ sæta sófi
89.900,-

NÚ 69.900,-

Porthole standlampi
59.900,-

NÚ 39.900,-

Lounge ofinn stóll
19.900,-

NÚ 9.900,-

Tveggja manna herbergi 
á kr. 5.000 nóttin

Svefnpokapláss   
kr. 1.500 nóttin

Gesthús Dúna

Gesthús Dúna - Suðurhlíð 35 - 105 Reykjavík 
Pantanir:  588-2100  /  duna@islandia.is

Í dag er föstudagurinn 
3. október, 277. dagur ársins.

7.43 13.17 18.48
7.30 13.01 18.31


