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Byggingarlistadeild Listasafns Reykjavíkur  efnir, í 
tilefni af alþjóðlegum byggingarlistardegi, til dagskrár á 
Kjarvalsstöðum sem helguð er Jóni Haraldssyni arkitekt. 
Um er að ræða innsetningu sem mun standa um helgina 
en nánari upplýsinga er að leita á listasafnreykjavikur.is.

É g kann nú lítið að elda og mér þykir gott ef ég get nokkurn veginn komið mat ofan í fólkið í kring-um mig,“ segir ljóðskáldið Ingi-björg Haraldsdóttir þegar hún er beðin um að deila góðri uppskrift með lesendum. „Ég datt hins vegar niður á uppskrift að eggja-lausri eplaköku um árið sem hefur reynst mér og mínu fólki vel. Tengdadóttir mín er með eggjaofnæmi og ég hef stundum verið í vandræðum með að finna eitthvað sem ég get boðið henniupp á,“ segir Ingibjö

Í kökunni er ostur í stað eggja sem gerir það að verkum að hún hentar vel fólki með eggjaofnæmi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

200 g sykur
35 g hveiti
¼ tsk. kanill
4-5 græn epli140 g hveiti
50 g sykur
1 ½ tsk. lyftiduft½ tsk. salt
150 g 26% ostur, rifinn65 g smjör, brætt¼ bolli mjólk

Hitið ofninn í 200 áð

sneiðið þau þunnt. Blandið saman 200 g af sykri, 35 g af hveiti, kanil og eplum. Setjið í 24 cm eldfast mót. Blandið svo saman restinni af hveitinu og sykrinum, lyftidufti, salti og osti. Hrærið smjöri og mjólk saman við og jafnið yfir eplablönduna. Bakið í 30mínútu

Ingibjörg Haraldsdóttir datt niður á eplakökuuppskrift fyrir nokkrum árum sem fer vel í hennar fólk.

Eplakaka 
með osti

EPLAKAKA ÁN EGGJA

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan is Hei íð

4ra rétta

 
Góð tækifærisgjöf!

Kryddlegin bleikjameð rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósuHumarsúparjómalöguð, með Madeira og grilluðum humarhölum

Fiskur dagsinsþað ferskasta hverju sinni; útfærður af matreiðslumönnum Perlunnar
*** eða / Or ***
Lambatvennameð steinseljurótarmauki, aspas, rófu, soðkartöflu og basil-myntu gljáa

Kókoshnetu Tapiocameð steiktu mangói og lychee sorbet 

Verð aðeins 7.290 kr.

tilboðsseðill
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Tilfinningarík!
Ný bók eftir

 Önnu B. Ragde

MENNING Sódóma Reykjavík, 
fyrsta kvikmynd leikstjórans 
Óskars Jónassonar frá árinu 
1992, er besta íslenska kvik-
myndin samkvæmt skoðanakönn-
un Fréttablaðsins sem gerð var í 
síðustu viku. 

Óskar segir niðurstöðuna koma 
sér nokkuð á óvart, enda hafi 
Sódóma Reykjavík ekki verið 
talin til listrænna kvikmynda í 
gegnum tíðina. 

Við gerð hennar hafi höfuð -

áherslan verið lögð á skemmt-
anagildið. 

„En mér þykir vænt um þessa 
mynd og hef alltaf haft mikla trú 
á henni,“ segir Óskar.

Hringt var í 800 manns sem 
valdir voru með slembiúrtaki úr 
Þjóðskrá, en alls tóku 72,3 pró-
sent afstöðu til spurningarinnar. 

Nánar verður fjallað um nið-
urstöðu könnunarinnar um bestu 
íslensku kvikmyndina í helgar-
blaði Fréttablaðsins. - kg

Fyrsta mynd Óskars Jónassonar þykir bera af öðrum íslenskum kvikmyndum:

Sódóma besta íslenska myndin

SÓDÓMA Óskar Jónasson, leikstjóri 
þeirrar íslensku kvikmyndar sem flestum 
svarendum skoðanakönnunar Frétta-
blaðsins þykir sú besta. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FÓLK Grínistarnir frá Norðurlönd-
unum sem kitluðu hláturtaugarn-
ar á kvöldskemmtun Frímanns 
Gunnarssonar 
í Háskólabíói á 
miðvikudags-
kvöldið vinna 
nú að því að 
fara í ferðalag 
með skemmt-
unina. 

Gunnar 
Hansson, skap-
ari Frímanns 
Gunnarsson-
ar, segir að 
allir grínistarnir hafi áhuga á 
að vinna meira saman og það 
hafi ótrúlega margar hugmyndir 
fæðst. „Menn langar virkilega að 
brjóta niður veggina sem umlykja 
skandinavískt grín. Ég held að 
við höfum allavega sýnt fram á 
það í Háskólabíói að það eru til 
fyndnir Finnar,“ segir Gunnar.

  - fgg/ sjá síðu 58

Frímann og félagar á ferðalag:

Trúðar í útrás

Mikil áskorun 
Baldvin Oddsson kemur 
fram í vinsælum útvarps-
þætti í Bandaríkjunum.
fólk 58

Tekur lagið
Magnús Stefánsson, 
fyrrverandi alþingismaður 
og ráðherra, er fimmtugur 
í dag.
tímamót 30

STJÓRNMÁL „Ég vil kosningar. Þó 
margir efist um að þjóðin geti stað-
ið í kosningum núna vil ég að þær 
fari fram strax í kjölfar niðurstöðu 
atkvæðagreiðslu Alþingis,“ segir 
Lilja Mósesdóttir, þingmaður VG. 
Að hennar mati er niðurstaða lands-
dómsmálsins á þriðjudag merki um 
að meirihluti þingsins sé ekki tilbú-
inn til að gera bankahrunið upp. „Það 
verður engin varanleg endur reisn án 
uppgjörs.  Þess vegna er mikilvægt 
að þingið endurnýi umboð sitt.“

Gunnar Bragi Sveinsson, þing-
flokksformaður Framsóknarflokks-
ins, vill að kosið verði í vetur. Hann 
segir marga í sínum flokki vera 
þeirrar skoðunar en tekur fram að 
þingflokkurinn hafi ekki fjallað um 
málið. „Ég tel að ríkisstjórnin hafi 
brugðist og ekki tekið á þeim brýnu 

málum sem þarf að taka á. Þing-
menn þurfa líka skýrt umboð og um 
leið getur fólk kosið um hvort það 
vilji halda áfram þessari ruglings-
legu stefnu stjórnarinnar.“

Valgerður Bjarnadóttir Samfylk-
ingunni telur niðurstöðu atkvæða-
greiðslunnar ekki tilefni kosninga. 
Önnur mál kunni að vera það. „Það 
er til dæmis alvarlegt að við náum 
ekki að leysa þetta óréttlætismál 
sem fiskveiðistjórnunarkerfið er 
og þessi skjaldborg er ekki svip-

ur hjá sjón hjá því sem hún átti að 
vera,“ segir Valgerður. Hún segir 
að ráði stjórnin ekki við þau verk-
efni sé vissulega ástæða til að efna 
til kosninga.

Sigmundur Ernir Rúnarsson, 
flokksbróðir Valgerðar, hefur skil-
yrt stuðning sinn við stjórnina við 
að hún komi hjólum atvinnulífsins 
af stað. Hann segir stjórnina hafa 
fáeinar vikur til að taka á þeim 
málum. Kveðst hann tilbúinn í kosn-
ingar en efast um að þær gagnist 
þjóðinni ef stjórnvöld hafa á annað 
borð komið atvinnulífinu af stað.

Ólöf Nordal, varaformaður Sjálf-
stæðisflokksins, skrifaði á dögunum 
að boða beri til kosninga hið allra 
fyrsta. Þingflokkur Hreyfingarinn-
ar hefur krafist þess sama og stjórn 
Frjálslynda flokksins einnig.  - bþs

Þingmaður VG vill 
kosningar án tafar 
Þingmenn úr fjórum flokkum vilja kosningar strax. Ástæðurnar eru aðgerðaleysi 
ríkisstjórnarinnar, lítill vilji til uppgjörs og skortur á skýru umboði þingmanna.

HVASST SA-TIL  Síðdegis í dag 
verða víðast austan 10-20 m/s, 
hvassast við SA-ströndina. Rigning 
með köflum einkum SA-til en þurrt 
N-lands. Hiti 8-15 stig. 
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STJÓRNMÁL Björgvin G. Sigurðsson 
segist, í samtali við Fréttablaðið, 
vera leiður yfir niðurstöðum 
atkvæða-
greiðslunnar 
um landsdóms-
ákærur gegn 
Geir H. Haarde, 
fyrrverandi for-
sætisráðherra.

Björgvin 
kveðst einlæg-
lega ánægður 
fyrir hönd Árna 
M. Mathiesen 
og Ingibjargar Sólrúnar Gísladótt-
ur en tillögur um að ákæra þau og 
Björgvin voru felldar á þingi. 

„Ég held að réttarhöld yfir Geir 
Haarde hafi ekkert með réttlæti 
að gera,“ segir hann.

Björgvin tekur sæti á Alþingi 
á ný eftir hálfs árs leyfi. „Ég ber 
ekki kala til nokkurs manns í 
eftirmála þessara atburða.“ 

 - bþs / sjá síðu 2

Björgvin G. sest aftur á þing:

Réttarhöld hafa 
ekkert með 
réttlæti að gera

BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON

FRÍMANN 
GUNNARSSON

Þessi skjaldborg er 
ekki svipur hjá sjón 

hjá því sem hún átti að vera.

VALGERÐUR BJARNADÓTTIR 
ÞINGMAÐUR SAMFYLKINGARINNAR 

BAÐAÐUR BLEIKU Menntaskólinn í Reykjavík var lýstur upp með bleikum ljósum í gærkvöld af því 
tilefni að Bleika slaufan, árvekni- og fjáröflunarátak Krabbameinsfélags Íslands, hefst formlega í dag. Markmiðið 
er að selja 50 þúsund slaufur í ár.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Logi byrjar vel með FH
FH vann Aftureldingu í 
fyrstu umferð N1 deildar 
karla í gær.
sport 54
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ALÞINGI Alþingi verður sett í dag. 
Þingsetningarathöfnin hefst 
klukkan hálf tvö með guðsþjón-
ustu í Dómirkjunni og að henni 
lokinni ganga þingmenn og gest-
ir til Alþingishússins. Forseti 
Íslands setur þingið og forseti 
Alþingis flytur ávarp. 

Klukkan fjögur verður fjár-
lagafrumvarpi ársins 2011 útbýtt 
og hlutað um sæti þingmanna. 
Áætlað er að útgjöld dragist 
saman um 33 milljarða á komandi 
ári og 11 milljarðar fáist með 
nýjum tekjum. 

Stefnuræða forsætisráðherra 
og umræður um hana verða á 
mánudagskvöldið. 

Á þriðjudag mun fjármálaráð-
herra mæla fyrir fjárlagafrum-
varpinu. - bþs

Alþingi verður sett í dag:

Frumvarpi til 
fjárlaga dreift

Gunni, hefur Draumurinn 
nokkuð breyst í martröð?

„Nei, alls ekki. Hann er svarthvítur 
og skarpur sem aldrei fyrr.“

Rokksveitin S.H. Draumur, með Dr. 
Gunna í broddi fylkingar, kom saman í 
fyrsta sinn í sautján ár um síðustu helgi á 
æfingu á Egilsstöðum.

DÓMSMÁL Slitastjórn Glitnis hefur 
náð samkomulagi við hjónin Jón 
Ásgeir Jóhannesson og Ingi-
björgu Pálmadóttur um að önnur 
af lúxusíbúðum þeirra við Gram-
ercy Park á Manhattan verði sett 
til tryggingar þeirri upphæð sem 
slitastjórnin hefur krafið þau 
um. Þetta kemur fram í máls-
skjölum sem lögð hafa verið fyrir 
dómstólinn í New York.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er það þessi eign sem 
Steinunn Guðbjartsdóttir, for-
maður slitastjórnarinnar, vísaði 
til á fundi fyrr í vikunni þegar 
hún sagði að eignir erlendis í 
eigu stefndu hefðu þegar verið 
endurheimtar. Engin veð hvíla á 
íbúðinni.

Heildarkrafan á hendur þeim 
sjö sem stefnt er nemur rúmum 
250 milljörðum svo íbúðin er 
aðeins dropi í hafið, tapi stefndu 
málinu.  - sh

Jón Ásgeir og Ingibjörg:

Semja um aðra 
lúxusíbúðina

DÓMSMÁL Sex af þeim átta aðal-
mönnum sem Alþingi kaus árið 
2005 til setu í landsdómi hafa 
staðfest við Fréttablaðið að þeir 
sjái ekkert því til fyrirstöðu að 
taka sæti í dóminum, verði hann 
kallaður saman. Einn dómenda 
má ekki taka sæti sökum aldurs.

Til stendur að dómurinn rétti 
í máli Geirs H. Haarde, fyrrver-
andi forsætisráðherra. 

„Ég vonast til þess í lengstu 
lög að dómurinn verði ekki kall-
aður saman, en verði hann kall-
aður saman verður maður að taka 
ábyrgð,“ segir Sigrún Magnús-

dóttir, ein áttmenninganna sem 
kosin var til setu í dóminum.

Bæði verjendur og saksóknari 
í málum sem fara fyrir landsdóm 
geta krafist þess að dómendur 
víki sökum vanhæfis. Sigrún er 
eiginkona Páls Péturssonar, sem 
sat í ríkisstjórn með Geir. Hún 
segist ekki sjá að það geri sig 
vanhæfa. 

Dögg Pálsdóttir, fyrrverandi 
varaþingmaður Sjálfstæðisflokks-
ins, var einnig kjörin í dóminn. 
Hún á ekki von á öðru en að hún 
muni taka sæti í dóminum. Spurð 
um vanhæfi bendir hún á að kjör-

ið hafi verið í 
landsdóm eftir 
flokkspólitísk-
um línum, og 
fleiri en hún 
hafi pólit ísk 
tengsl.

„Ég er mjög 
fegin að þurfa 
ekki að takast á 
við þetta,“ segir 
Jóna Valgerður 
Kristjánsdóttir, 

ein þeirra sem kosin var til setu í 
dóminum.

Í lögum um dóminn kemur fram 

að dómendur megi ekki sitja séu 
þeir yngri en 30 ára eða eldri en 
70 ára. Jóna varð 70 ára nokkrum 
mánuðum eftir að Alþingi kaus 
hana til setu í dóminum.

Samkvæmt lista yfir varamenn 
í dóminum á Lára V. Júlíusdóttir 
lögmaður að taka sæti Jónu. Lára 
er settur ríkissaksóknari í máli 
nímenninganna sem sakaðir eru 
um árás á Alþingi í Búsáhalda-
byltingunni. Ekki náðist í Láru við 
vinnslu fréttarinnar í gærkvöldi.

Ekki náðist í Hlöðver Kjartans-
son, einn þeirra sem kjörinn var í 
landsdóm. - bj / sjá síðu 10

Einn þeirra átta sem Alþingi hefur kosið til setu í landsdómi má ekki taka sæti í dóminum sökum aldurs:

Sex landsdómsmenn hyggjast taka sæti

STJÓRNMÁL „Mér þykir niðurstað-
an dapurleg,“ segir Björgvin G. 
Sigurðsson, þingmaður Samfylk-
ingarinnar og fyrrverandi við-
skiptaráðherra, um niðurstöð-
ur atkvæðagreiðslu Alþingis um 
landsdómsmálið. Þingið samþykkti 
að ákæra Geir H. Haarde, fyrrver-
andi forsætisráðherra, en felldi til-
lögu um kærur á hendur Björgvini, 
Árna M. Mathiesen og Ingibjörgu 
Sólrúnu Gísladóttur.

Björgvin kveðst einlæglega 
ánægður fyrir hönd Árna og Ingi-
bjargar en fyrst og fremst leiður 
yfir því hvernig þetta fór, „enda 
ítrekað komið fram að óljóst er 
hvaða aðgerðir hefðu breytt stöðu 
mála verulega mánuðina fyrir 
hrun. Ég held að réttarhöld yfir 
Geir Haarde hafi ekkert með rétt-
læti að gera.“

Spurður hvort hann efist ekki 
um að rétt sé af honum að taka 
sæti á þingi á ný svarar Björgvin 
því til að þessir atburðir séu að 
baki og áríðandi verkefni taki við 
í þinginu.

„Ég lýsti því yfir þegar ég fór út 
af þingi 14. apríl að ég vildi gefa 
þingmannanefndinni fullt svigrúm 
til þess að sinna þessu þunga verki 
og hef í engu truflað störf hennar. 
Meðal annars með því að tjá mig 
ekki opinberlega um þessi mál í 
að verða hálft ár. Nú hefur nefnd-
in klárað sitt verkefni og Alþingi 
afgreitt tillöguna. Niðurstaðan er 
fengin. Hún er sú að tillaga um að 
ákæra mig fyrir landsdómi var 
felld og þessum kafla er því lokið. 
Því tek ég sæti mitt á Alþingi á ný í 
samræmi við yfirlýsingu mína frá 
því í vor og lyktir mála.“

Hvað sem heildarniðurstöðunni 

líður sitja á þingi 27 menn – þar 
af þrír í þingflokki Samfylkingar-
innar – sem vildu Björgvin fyrir 
landsdóm. Hann telur þá staðreynd 
ekki hafa áhrif á störf hans.

„Ég ber ekki kala til nokkurs 
manns í eftirmála þessara atburða 

og ber fulla virðingu fyrir skoðun-
um þeirra í þessu máli sem öðrum. 
Nú sný ég mér að þeim verkefnum 
sem ég var kjörinn til að sinna af 
kjósendum í Suðurkjördæmi þegar 
ég var kosinn 1. þingmaður þess, 
mörgum mánuðum eftir fall fjár-
málakerfisins.“

Björgvin segir að nú skipti 
mestu að skapa andrúmsloft sátta 
og uppbyggingar og halda áfram. 
Koma þurfi atvinnulífinu af stað 
og öllum öðrum brýnum verkum 
sem blasa við. „Við verðum að 
vinna út frá þeirri stöðu sem uppi 
er og í það mun ég einhenda mér af 
fullum krafti.“

 bjorn@frettabladid.is

SPURNING DAGSINS

Ber ekki kala til 
nokkurs manns
Björgvin G. Sigurðsson segist leiður yfir niðurstöðum atkvæðagreiðslunnar um 
landsdómsákærur. Hann telur að réttarhöld yfir Geir H. Haarde hafi ekkert 
með réttlæti að gera. Björgvin tekur sæti á Alþingi á ný eftir hálfs árs leyfi.

SNÝR AFTUR Björgvin G. Sigurðsson tekur á ný til starfa á Alþingi eftir tæplega hálfs 
árs leyfi í kjölfar útkomu skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Niðurstaðan er 
fengin. Hún er sú að 

tillaga um að ákæra mig fyrir 
landsdómi var felld og þess-
um kafla er því lokið

BJÖRGVIN G. SIGURÐSSON
ÞINGMAÐUR SAMFYLKINGARINNAR

DÓMSMÁL Sakborningar í svoköll-
uðu Exeter-máli, fyrsta máli sér-
staks saksóknara sem fer fyrir 
dóm, kröfðust þess að því yrði 
vísað frá fyrir dómi í gær. Sak-
borningarnir, Jón Þorsteinn Jóns-
son, Ragnar Z. Guðjónsson og 
Styrmir Þór Bragason, voru raun-
ar ekki viðstaddir fyrirtökuna í 
málinu, en verjendur þeirra lögðu 
fram kröfuna fyrir þeirra hönd.

Við fyrirtökuna lögðu verjend-
urnir jafnframt fram greinar-
gerðir sakborninganna þriggja.

Málið snýst um lánveitingar 
Byrs til félagsins Exeter Hold-
ing, til kaupa á stofnfjárbréfum í 
bankanum, meðal annars af sak-
borningunum og MP banka.  - sh

Sakborningar óánægðir:

Vilja Exeter-
máli vísað frá

LÖGREGLUMÁL Lögreglan lýsir 
enn eftir Andrési Tómassyni, 
sem ekki hefur spurst til síðan á 
föstudag fyrir 
viku. Leit hefur 
ekki borið 
árangur og 
er einnig lýst 
eftir bifreið 
Andrésar, sem 
er ljósbrúnn 
Suzuki Grand 
Vitara, árgerð 
2003, með núm-
erið LZ-195. 

Lögreglan hefur leitað ítarlega 
í nágrenni höfuðborgarsvæðis-
ins en ekki hefur enn verið kall-
að eftir aðstoð björgunarsveitar 
sökum þess að erfitt er að ákveða 
hvar leita skal. Einnig er búið að 
kanna ýmsar vísbendingar frá 
fólki víða um landið, en án árang-
urs.

Þeir sem kunna að hafa upplýs-
ingar um Andrés eða bifreið hans 
eru beðnir um að hafa samband 
við lögregluna í síma 444-1000.

 - sv

Manns nú saknað í viku: 

Ítarleg leit en 
án árangurs

ANDRÉS 
TÓMASSON

DÓMSMÁL Pálmi Haraldsson athafnamaður gerir 
alvarlegar athugasemdir við að slitastjórn Glitnis 
kjósi að stefna honum fyrir rétt bæði á Íslandi og í 
Bandaríkjunum vegna sömu sakargifta. Hann segir 
málsóknina sýna það óskiljanlega offors sem einkenni 
starfshætti slitastjórnar og skilanefndar Glitnis.

Þetta kemur fram í greinargerð Pálma vegna 
stefnu slitastjórnarinnar á hendur Pálma og fleirum 
fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Pálmi mótmælir því sem fram kemur í stefnu slita-
stjórnarinnar að hann og Jón Ásgeir Jóhannesson 
hafi í raun í sameiningu ráðið hinum og þessum félög-
um og gefið viðskiptafyrirmæli sameiginlega.

Hann átelur einnig starfsmenn rannsóknarfyrir-
tækisins Kroll, sem slitastjórn bankans hefur fengið 
til að rannsaka málið fyrir sína hönd. Pálmi fullyrðir 
í greinargerðinni að núverandi og fyrrverandi starfs-
menn Glitnis hafi setið undir beinum hótunum við 
yfirheyrslur hjá starfsmönnum Kroll. 

Þess hefur verið krafist af starfsmönnum Glitnis 
að þeir breyttu framburði sínum ef svör þeirra hafi 
ekki uppfyllt væntingar Kroll, segir í stefnu Pálma. Í 
ljós sé kominn samingur við fjármálastjóra bankans 

þar sem slitastjórnin lýsi því yfir að fallið verði frá 
því að gera kröfu á hendur honum sýni hann bankan-
um samstarfsvilja við upplýsingagjöf.  - bj

Pálmi Haraldsson segir starfsmönnum Glitnis hótað við rannsóknir Kroll:

Tvær stefnur vegna sömu saka

KRÖFUR Pálmi Haraldsson segir að þess hafi verið krafist að 
núverandi og fyrrverandi starfsmenn Glitnis breyttu framburði 
sínum uppfyllti hann ekki væntingar rannsóknarfyrirtækis 
slitastjórnarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

JÓNA VALGERÐUR 
KRISTJÁNSDÓTTIR



Berum heilbrigði þeirra fyrir brjósti. 
Bleika slaufan er söfnunarátak í baráttu

Krabbameinsfélags Íslands gegn krabbameini.
Þú færð hana um allt land.

ömmur - mömmur - systur - vinkonur - frænkur …

fyrir allar dætur 

11 / 11, Apótekarinn, Besta, Blómahönnun, Debenhams, Eymundsson, Frumherji, 
Garðheimar, Hagkaup, Hreyfill, Kaffitár, Kaskó, Kjarval, Krónan, Lyf og heilsa, Lyfja, 
Lyfjaval, Melabúðin, Nettó, Nóatún, Olís, Penninn, Pósturinn, Reykjavíkur Apótek,
Samkaup, Skipholtsapótek, Strax, Te og kaffi, Úrval, Útilíf og Þín verslun.

www.bleikaslaufan.is
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VIÐSKIPTI Sendir verða út greiðslu-
seðlar eða uppgjör vegna tæp-
lega þriðjungs bílalánasamninga 
í erlendri mynt nú í byrjun mán-
aðarins. Bæði Íslandsbanki Fjár-
mögnun og SP fjármögnun hafa 
lokið endurútreikningi á lánum 
sem verið hafa með sama greið-
anda frá upphafi.

Fjöldi þeirra sem fyrsta kast-
ið fá endurútreikning hjá Íslands-
banka er 5.260 talsins, en alls 
þarf bankinn að endurreikna á 
tólfta þúsund lána. Heildarfjöldi 
samninga hjá SP er nærri 30 þús-
undum, en þar hefur verið lokið 
við endurútreikning 7.800 lána. 

Fjárútlát vegna ofgreiðslna 
liggja þó ekki enn fyrir. Eftir 
bankahrun hægði á greiðslum 
vegna margvíslegra úrræða sem 
lánafyrirtækin buðu upp á. Sam-
kvæmt heimildum blaðsins hafa 
því á milli 50 og 60 prósent lán-
takenda ekki ofgreitt af lánum 
sínum. Þá eru dæmi um að þótt 
komið hafi til ofgreiðslna sem 
myndi inneign hjá lánafyrirtæk-
inu, þá sé hún minni en nemur 
eftirstöðvum lánsins.

Magnús Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri Avant, segir fyrstu 
greiðsluseðla eða uppgjör verða 
senda viðskiptavinum um miðjan 
mánuðinn. „Við leggjum fyrst og 
fremst áherslu á að útreikning-
urinn verði sem réttastur,“ segir 
hann. Samningar Avant eru á bil-
inu átta til tíu þúsund og segir 
hann að í fyrsta áfanga verði 
hægt að endurreikna 20 til 30 pró-
sent þeirra. 

Viðskiptavinir Íslandsbanka 
geta strax í dag skoðað stöðu lána 

Fyrir mistök féll niður nafn Rögnu 
Sigurðardóttur gagnrýnanda mynd-
listarsýningarinnar Níu sem birtist í 
Fréttablaðinu í gær. Beðist er velvirð-
ingar á því.

LEIÐRÉTT

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavík-
ur hefur dæmt nær tvítugan mann 
í sex mánaða skilorðsbundið fang-
elsi fyrir að káfa á tveimur drengj-
um á skátanámskeiði. 
Kynferðisbrotin gegn drengjun-
um voru framin á árinu 2008. Þeir 
voru þá sjö og átta ára. 

Skátasamband Íslands hafði 
tilkynnt málið til barnaverndar 
Reykjavíkur sem fór fram á lög-
reglurannsókn á því. 

Foreldrar annars drengsins 
höfðu tilkynnt til sambandsins um 
kynferðislega áreitni starfsmanns 
námskeiðs á vegum skátanna. 

Drengirnir tveir höfðu verið að 
spila tölvuleik inni í herbergi á 
staðnum þar sem námskeiðið var 
haldið. Maðurinn hafði þá spurt 
drengina, hvorn fyrir sig, hvort 
þeir væru kitlnir. Að því búnu 
hefði hann farið með hendina inn 
undir buxurnar hjá þeim. 

Maðurinn neitaði sök. Hins vegar 
horfðu þrír dómarar í málinu á 
myndupptöku af skýrslugjöf drengj-
anna og töldu framburð þeirra í öllu 
tilliti trúverðugan og sannað að 
maðurinn hefði káfað á þeim. Mað-
urinn hafði ekki áður gerst sekur 
um refsivert athæfi.  -jss

Starfsmaður brást trúnaðarskyldum og var dæmdur í héraðsdómi:

Káfaði á drengjum á skátanámskeiði

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR Þrír 
dómarar dæmdu málið í Héraðsdómi 
Reykjavíkur.

Frumvarp þar sem tekið verður 
á því eftir hvaða leiðum á að 
vinna úr lánum eftir gengislána-
dóm Hæstaréttar verður lagt 
fyrir Alþingi strax í næstu viku, 
að sögn Árna Páls Árnasonar, 
efnahags- og viðskiptaráðherra. 
„Við vinnum að því baki brotnu 
að ljúka gerð frumvarpsins,“ segir 
hann og kveður vonir standa til 
þess að það verði jafnvel orðið 
að lögum fyrir lok mánaðarins. 
„Þetta verður að vera rétt og 
það verður að virka. Þetta verður 
að vera skýrt þannig að fólk 
skilji það. Samhliða þurfum við 
auðvitað að vera með einhvers 
konar verklag um stórfellt átak í 
skuldavanda fyrirtækjanna. Það er 
ekki hægt að skilja þau eftir.“

Frumvarp lagt 
fram í næstu viku

Hægt að ganga strax frá 
þriðjungi gjaldeyrislána
Íslandsbanki Fjármögnun og SP-Fjármögnun hafa lokið endurútreikningi vegna einföldustu gjaldeyris-
lána. Avant fylgir í kjölfarið um miðjan mánuðinn. Beðið er frumvarps sem eyðir óvissu um önnur lán.

ÁRNI PÁLL ÁRNASON Viðskiptaráðherra leggur fram frumvarp þar sem tekið verður á því 
eftir hvaða leiðum á að  vinna úr lánum eftir gengislánadóminn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MENNING Fréttablaðið gefur fimm 
hundruð lesendum sínum fría 
bíómiða í dag. Til þess að nálg-
ast miðana þurfa þeir sem búa 
á höfuðborgarsvæðinu að mæta 
í Kringluna, á Blómatorg fyrir 
framan Sony Center, klukkan 
15.00 í dag. Fyrstur kemur fyrstur 
fær. Þeir sem búa utan höfuðborg-
arsvæðisins geta skráð sig á Vísi.
is til miðnættis í kvöld og eiga 
möguleika á því að vinna bíómiða. 
Miðinn er opinn og gildir í eitt ár 
hjá SAM bíóunum.

Fréttablaðið býður í bíó:

Gefur fimm 
hundruð miða

LÖGREGLUMÁL Þrír karlar og tvær 
konur voru handtekin í íbúð í Graf-
arholti í vikunni. Innandyra fannst 
nokkuð af munum en fullvíst er 
talið að um þýfi sé að ræða, meðal 
annars úr innbrotum. Unnið er að 
því að koma hinum stolnu hlutum 
aftur í réttar hendur.

Svo virðist sem fólkið hafi notað 
stolinn bíl til að flytja ránsfenginn 
á milli staða en hann fannst fyrir 
utan hús þjófanna. Karlmennirnir 
eru allir á þrítugsaldri og konurn-
ar um tvítugt. Þau hafa öll áður 
komið við sögu hjá lögreglu.  - jss

Fimm þjófar handteknir:

Fluttu þýfi á 
stolnum bíl

DÓMSMÁL Maður um fimmtugt 
hefur verið ákærður fyrir að 
valda óspektum og ónæði á Sel-
fossi í allmörg skipti.

Hann datt ölvaður utan í hillur 
Samkaupa, áreitti starfsfólk þar 
og sparkaði í tvo lögreglumenn 
sem handtóku hann. Þá lá hann 
á dyrabjöllum í fjölbýlishúsi á 
staðnum. Í verslun Krónunnar 
grýtti hann vörum að viðskipta-
vinum og starfsfólki.  

Í allmörg skipti dvaldist hann 
í hitakompum eða sorpgeymsl-
um fjölbýlishúsa og var með 
háreisti sem truflaði svefnró 
íbúanna. Þrettán flöskum af 
matarlit stal hann úr Samkaup-
um og hafði neytt hluta þeirra 
þegar hann var handtekinn.  - jss 

Fyrir dómi vegna ellefu brota:

Grýtti vörum í 
viðskiptavini og 
drakk matarlit
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HELGARVEÐRIÐ  
Það verður ansi 
kröpp lægð suður 
af landinu í dag og 
á morgun og verð-
ur því stíf austanátt 
á landinu einkum 
sunnan- og suð-
austanlands með 
tilheyrandi vætu. Á 
sunnudag verður 
vindur heldur hæg-
ari en annars svip-
að veður.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

sinna á vef Íslandsbanka Fjár-
mögnunar. Hafi verið ofgreitt 
af láni er hægt að lækka  eftir-
stöðvar þess eða láta millifæra 
inn á bankareikning. Nýr gjald-
dagi með nýrri afborgun verður 
í nóvember.

„Starfsmenn bankans hafa 
unnið sleitulaust að því að endur-
reikna lán viðskiptavina og stór 
hluti þeirra getur nú séð útreikn-
ing lánsins og gengið frá honum 
á vefsíðu bankans,“ segir Ingvar 
Stefánsson, yfirmaður Íslands-
banka Fjármögnunar. „Fram 
undan er mikil vinna við að klára 
þessa endurútreikninga og von-
andi leysist fljótt úr þeirri réttar-
óvissu sem ríkir um hvernig haga 
skuli uppgjöri þeirra sem  hafa 
yfirtekið lán eða samninga.“

Haraldur Ólafsson, forstöðu-
maður verkefna- og þjónustu-
sviðs hjá SP-Fjármögnun, segir 

endurútreikning þar liggja fyrir 
strax á mánudag. Hann vonast til 
þess að með boðuðu lagafrum-
varpi efnahags- og viðskiptaráð-
herra vegna gengislánadómsins 
um miðjan mánuðinn verði eytt 
óvissu um hvernig ganga skuli 
frá þeim lánum sem út af standa. 
„Þegar sú niðurstaða liggur fyrir, 
vonandi í nóvember, þá verðum 
við tilbúin með okkar útreikning 
hvaða leið sem verður fyrir val-
inu.“

Framkvæmdastjóri Lýsingar 
svaraði ekki fyrirspurn um stöðu 
endurútreiknings.

 olikr@frettabladid.is

Við leggjum fyrst og 
fremst áherslu á að 

útreikningurinn verði sem 
réttastur.

MAGNÚS GUNNARSSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI AVANT

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Sigmundur Halldórsson sigmundur@frettabladid.is 
ALLT  SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is  

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is 
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

207,1175
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

113,09  113,63

179,84  180,72

154,44  155,30

20,720  20,842

19,314  19,428

16,876  16,974

1,356  1,364

175,92  176,96

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 
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Fjöldi afmælistilboða
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TIL HAMINGJU GOLFARAR!
SkjárGolf býður íslenskum golfáhugamönnum 
upp á sannkallaða veislu: Yfir 1.000 klukkutímar 
á ári í beinni útsendingu frá heimsklassa 
golfi. Ryder-bikarinn, Forsetabikarinn, Opna 

breska meistaramótið, Opna bandaríska mótið, 
heimsmótaröðin, bandaríska mótaröðin, evrópska 
mótaröðin og kvennagolf. Allir bestu kylfingar 
heims á einum stað. Vertu með frá byrjun.

Tryggðu þér áskrift á skjareinn.is

SKJÁRGOLF
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AÐEINS
2890 KR.
Á MÁN.

SKJÁRBÍÓ
VOD

SKJÁRGOLF &
SKJÁRFRELSI
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NEYTENDAMÁL Dekkjaverkstæðið 
KvikkFix í Kópavogi kom best út 
í könnun sem verðlagseftirlit ASÍ 
gerði á 35 hjólbarðaverkstæðum víðs 
vegar um land á mánudag.

Allt að 111 prósenta verðmunur er 
á þjónustu hjólbarðaverkstæða við 
dekkjaskipti, umfelgun og jafnvæg-
isstillingu.

Mesti verðmunurinn var á þjón-
ustu við dekkjaskipti á 18 tommu 
jeppadekkjum, sem kostaði 5.950 
krónur hjá KvikkFix, en 12.540 hjá 
Sólningu í Kópavogi.

Minnstur verðmunur var hins 
vegar á þjónustu við dekkjaskipti á 

15 tommu stálfelgum undir smábíl. 
Þjónustan var ódýrust hjá Kvikk-
Fix, eða 4.650 krónur en dýrust hjá 
umboðsaðila Toyota á Akureyri, 
6.990, sem er 50 prósenta munur.

Þjónusta fyrir meðalbíl á 16 
tommu álfelgum var ódýrust hjá 
KvikkFix, eða 4.650 krónur, og 
umboðsaðili Toyota á Akureyri var 
með lægsta verðið á þjónustu við 
jeppling, eða 5.900 krónur. Miðað 
við síðustu könnun, sem gerð var í 
fyrra, hefur verð á dekkjaskiptum 
á Toyota Yaris á 15 tommu dekkj-
um lækkað eða staðið í stað síðan í 
fyrra, í 16 tilfellum af 27.  - þj

Verðlagskönnun ASÍ á dekkjaþjónustu sýnir allt að 111 prósenta verðmun:

Mikill munur milli verkstæða

DEKKJASKIPTI Mikill munur er á verði 
milli dekkjaverkstæða. 

DÝRALÍF Vestmannaeyjar fengu 
heimsókn frá Evrópu fyrr í mán-
uðinum þegar turnfálki fannst þar 
illa til reika og máttfarinn. Ruth 
Barbara Zohlen náttúruunnandi 
fann fuglinn þar sem hún var á 
göngu og ákvað að taka hann inn á 
sitt heimili og hlúa að honum. Ruth 
ól fálkann á kjöti í þrjár vikur og 
sleppti honum síðan lausum.

„Hann var voðalega illa farinn 
og máttlaus,“ segir Ruth. „Ég fór 
með hann heim og gaf honum hrátt 
kjöt að borða. Fyrst þurfti ég að 
mata hann og seinna fór hann að 
éta sjálfur.“ 

Ruth er ekki óvön því að ala 
fugla en hún hefur á heimili sínu 
lundapysju og nokkra rituunga 
sem hún er að ala þar til þeir eru 
tilbúnir fyrir hinn stóra heim. Hún 
segir turnfálkann hafa verið kær-
komna viðbót á heimilið.

„Það var ekkert vandamál.  
Reyndar var lundapysjan svolít-
ið hrædd við hann, en hundinum 
okkar líkaði hann mjög vel,“ segir 
hún. „Þegar ég kom inn í herbergið 
þá kom hann fljúgandi og settist á 
hendina á mér.“ 

Ruth segir að sárt hafi verið að 
skilja við fálkann eftir þriggja 
vikna samveru. „Hann settist 
niður í gamla hraunið þar sem ég 

fann hann fyrst. Ég vona að hann 
yfirgefi landið og gangi það vel,“ 
segir hún. „En við erum enn þá 
með pysjuna og einn rituunga sem 
við sleppum seinna í haust.“ Ruth 
segir að það hafi komið fyrir að 
fuglarnir sem hún sleppi snúi til 
hennar aftur í leit að mat, en þeir 
standi svo á eigin fótum á endan-
um. 

Ævar Petersen, fuglafræðing-
ur hjá Náttúrufræðistofnun, segir 
turnfálkann flækingsfugl og hann 
komi hingað til lands nær árlega. 
Hann segir ekki algengt að hann 
sjáist hér á landi en það komi þó 
fyrir einstaka sinnum. Turnfálk-
inn kemur frá Evrópu og er mjög 
algengur víða um álfuna. 

 sunna@frettabladid.is

Bjargaði og hýsti fálka
Illa leikinn turnfálki fannst í Vestmannaeyjum fyrir þremur vikum. Fékk að-
hlynningu og mat hjá fuglaunnanda í þrjár vikur og var sleppt lausum í gær. 

FUGLINN FLOGINN Ruth sleppti fálkanum lausum eftir þriggja vikna aðhlynningu. 

RUTH OG FÁLKINN Turnfálkinn var 
orðinn afar gæfur undir lokin og kom 
fljúgandi til Ruthar og settist á hendi 
hennar þegar hún opnaði inn til hans. TURNFÁLKINN Tegundin er náskyld íslenska smyrlinum og lík honum í útliti.

Umvafin þjónustu
Rekstrarþjónusta Skyggnis

Borgartúni 37  |  105 Reykjavík  |  Sími 516 1000  |  skyggnir.is

Hafðu samband við söluráðgjafa Skyggnis til að fá frekari upplýsingar um rekstrar-
þjónustu Skyggnis. Síminn er  516 1000 og netfangið: sala@skyggnir.is

Treystu okkur fyrir heildarrekstri tölvukerfa þinna og þú getur áhyggjulaus 
tryggt viðskiptavinum þínum gæði og framúrskarandi þjónustu.
Við umvefjum þig þjónustu og pössum að tölvukerfi þín séu til reiðu þegar þú 
vinnur og vökum yfir þeim þegar þú sefur. 
Skyggnir - Rekstrarþjónusta án aukareikninga. 
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JAFNRÉTTISMÁL Aðstæður kven-
fanga hér á landi eru mun lakari 
en karlfanga, samkvæmt Kven-
réttindafélagi Íslands og Vernd 
– fangahjálp. 

Óviðunandi er að föngum sé mis-
munað á grundvelli kyns síns og 
það varðar við lög, segir í álykt-
un félaganna. Fyrir það fyrsta sé 
einungis eitt fangelsi í boði fyrir 
konur. Þá gefist konum ekki sömu 
tækifæri og körlum til að stunda 
vinnu samhliða vistun og þær eigi 
ekki kost á dvöl í opnu fangelsi líkt 
og karlfangar.  - sv 

Umhverfi fanga á Íslandi:

Aðstæður mun 
verri fyrir konur

LÖGREGLUMÁL Fartölvu og mynda-
vél var stolið úr húsi í Kópavogi 
í fyrradag. Þá hurfu símar og 
skartgripir úr kjallaraíbúð í Laug-
ardal og áfengi var tekið úr veit-
ingastað í miðborginni. Brotist 
var inn í fimm bíla á höfuðborg-
arsvæðinu og úr þeim meðal ann-
ars stolið GPS-tæki, radarvara og 
leðurtösku, sem innihélt skilríki, 
greiðslukort og seðlaveski. Sem 
fyrr ítrekar lögreglan að verð-
mæti séu ekki skilin eftir í bílum.  

Fáein hnuplmál komu sömu-
leiðis á borð lögreglu og þá var 
tveimur reiðhjólum stolið í borg-
inni, öðru í vesturbænum en hinu 
í Breiðholti. - jss

Lögregla sendir viðvörun:

Alda innbrota 
og þjófnaða

LÖGREGLUMÁL Tveir karlmenn um 
þrítugt hafa verið ákærðir fyrir 
Héraðsdómi Suðurlands. Þeim 
er gefið að sök að hafa ræktað 
kannabisplöntur og stolið raf-
magni til ræktunarinnar.

Mennirnir voru með tuttugu 
kannabisplöntur í bílskúr á Sel-
fossi þegar þeir voru gripnir í júlí 
á síðasta ári. Annar þeirra hafði 
tengt fram hjá rafmagnsmæli 
sem mældi rafmagn í bílskúrn-
um. Með þessum hætti hagnýttu 
mennirnir sér á ólögmætan hátt 
orku til fíkniefnaræktunarinnar.

Þeir óskuðu eftir fresti til að 
taka afstöðu til sakarefnisins við 
þingfestingu málsins. - jss 

Tveir karlmenn ákærðir:

Stálu rafmagni 
og ræktuðu 

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 90 stöðum 
um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing

Er réttlætanlegt að loka á aðra 
en göngufólk um Vonarskarð í 
Vatnajökulsþjóðgarði?
JÁ 28,5%
NEi 71,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú farið á tónleika með 
íslensku tónlistarfólki á árinu?

Segðu þína skoðun á visir.is

INDLAND, AP Lögregla og her höfðu 
mikinn viðbúnað í gær í bænum 
Ayodhya á norðanverðu Ind-
landi og víðar í landinu, eftir að 
dómstóll kvað upp þann úrskurð 
að múslimar og hindúar eigi að 
skipta á milli sín helgum stað, 
sem deilur hafa staðið um áratug-
um og jafnvel öldum saman.

Indverskir múslimar halda 
upp á staðinn vegna þess að þar 
standa rústir mosku, sem reist 
var á sextándu öld en eyðilögð í 
óeirðum árið 1992. Þeir vilja end-
urreisa moskuna.

Hindúar segja moskuna hafa 
verið reista á fæðingarstað guðs-
ins Rama, og vilja því reisa þar 
bænahof.

Dómstóllinn komst að þeirri 
niðurstöðu að múslimar geti 
gert tilkall til þriðjungs svæðis-
ins, nefnilega þess hluta þar sem 
moskan stóð, en tveir hópar hind-
úa geti skipt á milli sín afgang-
inum.

Fyrstu viðbrögð bæði múslima 
og hindúa við dómnum voru hóf-
stilltari en búist var við. Lög-
menn hvorra tveggja sögðust 
ætla að áfrýja úrskurðinum.

„Við vonumst til þess að hægt 
verði að leysa úr öllum vandamál-
um varðandi hindúa og múslima 
með vinsamlegum hætti,“ sagði 
Haji Arfat, leiðtogi annars hind-
úahópsins.

  - gb

Múslimar og hindúar á Indlandi verða að skipta á milli sín helgum bænastað:

Spenna vegna dómsúrskurðar

ÚRSKURÐI FAGNAÐ Nemendur í hindúa-
skóla á Indlandi fögnuðu úrskurðinum.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Hvetur Íslendinga til 
að ganga til góðs

Landssöfnun Rauða kross Íslands gerir félaginu kleift að byggja athvörf í Malaví fyrir börn sem eiga um sárt að binda vegna 

alnæmis, gefa þeim eina heita máltíð á dag og veita þeim fræðslu. Í Síerra Leóne aðstoðar Rauði krossinn stríðshrjáð börn,

endurhæfir barnahermenn og veitir þeim tækifæri til að losna úr viðjum borgarastyrjaldar. Okkur vantar 3000 sjálfboðaliða
til að ganga í klukkustund og ná þannig til allra heimila á landinu.

Mættu á söfnunarstöð í þínu hverfi á laugardaginn
Taktu einhvern með þér – það er miklu skemmtilegra!

Þar færðu bauk og götu til að ganga í
Gerðu ráð fyrir u.þ.b. klukkutíma

Þú skilar bauknum á söfnunarstöðina
– og líður miklu betur eftir góðverk dagsins!

Skrefin til góðs 
eru einföld:

„Ég tek Goðheima“
Hvar ætlar þú að ganga til góðs?

Skráðu þig á raudikrossinn.is

Gakktu með í klukkustund á morgun 2.október

Hilmar Örn Hilmarsson
Allsherjargoði
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EVRÓPUMÁL „Það er alveg klárt að 
sterkasti leikurinn fyrir íslenska 
tungu væri aðild að Evrópusam-
bandinu. Þetta myndi auðga og 
styrkja íslenska tungu meira en 
nokkur dagur íslenskrar tungu eða 
málnefnd.“ Þetta sagði Gauti Krist-
mannsson, dósent í þýðingafræðum, 
í fyrirlestri hjá Alþjóðamálastofnun 
fyrir skömmu. Ekkert komi nálægt 
því að geta styrkt íslenskuna jafn 
mikið og þetta.

Sagan sýnir að það er síst sjálfgef-
ið að þjóðir geti notað tungu sína í 
opinberri stjórnsýslu, sagði Gauti. 

Þetta er hins vegar grundvöllur mál-
stefnu ESB og afar ólíklegt að það 
breytist. Samkvæmt stefnu ESB eigi 
„bóndinn í Búlgaríu“ til dæmis að 
geta talað á Evrópuþinginu án þess 
að hafa stúdentspróf í ensku. Túlkar 
þýða ræðu hans.

Gauti tók dæmi af írsku. Á Írlandi 
eru bæði enska og írska opinber mál, 
og færri sem tala írsku en ensku. 
Þegar Írar gengu í ESB 1973 töldu 
þeir ekki þörf á að gera írskuna 
sjálfa að opinberu tungumáli ESB. 
Seinna sáu þeir sig um hönd.

„Það að írska skuli hafa verið gerð 

að opinberu tungumáli innan ESB er 
ein mesta vítamínsprauta sem hún 
hefur fengið,“ kvað Gauti, „jafnvel 
í aldaraðir.“ Nú séu daglega þýdd 
orð í írsku sem voru þar ekki fyrir 
og ESB greiðir þýðingarkostnaðinn 
að mestu. Eins yrði með íslensku og 
fólk á meginlandi Evrópu þyrfti að 
læra hana, gangi Ísland inn.

Gauti minnti á að mikilvægustu 
verk sem þýdd hafa verið á íslensku 
síðasta áratug hafa verið drjúglega 
styrkt af ESB. Stuðningur við þjóð-
tungur væri þar ekki einskorðaður 
við hátíðarræður. - kóþ

Málstefna Evrópusambandsins er grundvallarstefna innan þess og án hennar liði það fljótlega undir lok:

ESB er sterkasti leikur íslenskrar tungu

GAUTI KRISTMANNSSON Var áður eindreg-
inn andstæðingur ESB-aðildar, en skipti 
um skoðun eftir að hafa kynnt sér málið.

Mál Treholts grandskoðað
Mál Arne Treholts, norska embættis-
mannsins sem fyrir aldarfjórðungi var 
dæmdur fyrir njósnir í þágu Sovét-
ríkjanna, var í gær tekið fyrir á fundi 
endurupptökunefndar sakamála í Nor-
egi. Á fundinum varð ljóst að nefndin 
hyggst skoða mál hans ofan í kjölinn.

NOREGUR

UMHVERFISMÁL Stjórn Vatnajökuls-
þjóðgarðs leggur til í verndaráætl-
un fyrir þjóðgarðinn að ýmsum 
slóðum og vegum verði lokað fyrir 
umferð.

Í sameiginlegu svari stjórnar 
þjóðgarðsins til allra þeirra ríf-
lega tvö hundruð aðila sem gerðu 
athugasemdir við upphaflega 
verndaráætlun er bent á að mark-
mið með stofnun náttúruverndar-
svæðis sé að vernda landslag, 
lífríki, jarðmyndanir og menn-
ingarminjar.

„Í seinni tíð hefur umferð öku-
tækja um svæðið aukist til muna 
og kortlögðum akstursleiðum 
um þjóðgarðinn fjölgað að sama 
skapi,“ segir stjórnin. „Þótt 
aðgengi almennings að þjóðgarðin-
um með þessum hætti sé almennt 
af hinu góða er svo komið að fjölg-
un ökuleiða rekst á markmið nátt-
úruverndar og áherslu á verndun 
víðerna með þeirri upplifun sem 
þau bjóða. Stjórn þjóðgarðsins 
hlaut því að taka af skarið.“

Meðal þeirra fjölmörgu sem 
sendu inn athugasemdir við áætl-
un stjórnar þjóðgarðsins er svo-
kölluð „ferðafrelsisnefnd“ Eyja-
fjarðardeildar ferðaklúbbsins 4x4. 
Hún mótmælir sérstaklega lokun 
fjögurra akvega. Þetta eru leið 
norðan Dyngjufjalla, slóði sunn-
an Vaðöldu, stytting inn á veg 
um Dyngjufjalladal og vegur um 
gömlu vöðin á Gæsavatnaleið.

„Höfundar áætlunarinnar ætla 
að komast upp með að LOKA 
leiðum án rökstuðnings og allr-
ar umfjöllunar,“ segir í athuga-
semdum Eyjafjarðardeildarinnar, 
sem meðal annars ræðir um afar 
umdeilda lokun vegar um Vonar-
skarð. „Þessi leið liggur einungis 
um grjót og sanda (hverfur jafn-
vel milli ára) og akstur um þessa 
leið í Vonar skarði truflar alls ekki 
göngumenn gangandi á Snapadal 
eða á hverasvæðinu.“

Þá gagnrýna jeppamennirnir 
að leggja eigi áherslu á almenn-

ingssamgöngur í stað einkabíla: 
„Í rannsóknargögnum Vegagerð-
ar ríkisins kemur fram að akstur 
einnar stórrar bifreiðar sé jafn 
slítandi á vegi og nokkrar tugþús-
undir einkabíla.“

Eyjafjarðardeildin segist ekki 
eingöngu hafa eigin hagsmuni í 
huga. „Þó svo að telja megi að við 
höfum einungis sjónarmið jeppa-
mennsku að leiðarljósi, þá er það 
staðreynd að mjög fáir gestir, nýt-
ingaraðilar (smalar, veiðimenn og 

svo framvegis), og einnig starfs-
menn þjóðgarðsins munu vart 
komast leiðar sinnar án vegslóða 
innan hans og góðra aðkomu-
leiða.“

Eins og fram hefur komið ætla 
ýmsir hópar að koma saman í Von-
arskarði á morgun til að mótmæla 
áætlun stjórnar Vatnajökulsþjóð-
garðs. Ekki hefur náðst tal af for-
manni stjórnarinnar né umhverf-
isráðherra sem taka á ákvörðun 
um áætlunina.   gar@frettabladid.is

Segja umferðarþunga 
rekast á náttúruvernd
Félög jeppafólks gera alvarlegar athugasemdir við áætlun sem felur í sér lokun 
ýmissa vega í Vatnajökulsþjóðgarði. Jeppafólkið segir lokanirnar órökstuddar. 
Stjórn þjóðgarðsins segir aukna bílaumferð rekast á markmið náttúruverndar.

NÝSKÖPUN Snilldarlausnir Marel, 
hugmyndasamkeppni framhalds-
skólanna, hefst í dag. Fyrsta 
keppnin var haldin í fyrra en þá 
áttu þátttakendur að auka nota-
gildi herðatrés. 

Í ár eiga þeir sem þátt taka í 
keppninni að auka virði og nota-
gildi pappakassa. Engu skiptir 
hvernig kassi það er. 

Hugmyndasamkeppnin er opin 
öllum framhaldsskólanemum. Í 
fyrstu verðlaun eru eitt hundrað 
þúsund krónur. Helmingi lægri 
upphæð er veitt fyrir frumleg-
asta myndbandið og hugmyndina. 
Verðlaunin verða afhent í Alþjóð-
legu athafnavikunni, sem fram 
fer 15.-21. nóvem-
ber næst-
kom-
andi, að 
því er 
segir 
í til-
kynn-
ingu.
 - jab

Nemar keppa um hugmyndir:

Eiga að bæta 
pappakassa

EFNAHAGSMÁL „Nærri 99 prósent 
íslenskra fyrirtækja falla undir 
skilgreininguna á litlum og meðal-
stórum fyrirtækjum,“ benti Katr-
ín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra á 
í ræðu sinni á fjármögnunarráð-
stefnu Evrópusambandsins (ESB) 
í Reykjavík í gærmorgun. Á ráð-
stefnunni var kynnt átak ESB til 
að ýta undir lánveitingar til fyr-
irtækja þar sem starfsmenn eru 
færri en 250 talsins. Sambandið 
brúar þá bil vanti veð til þess að 
fyrirtækin teljist hæf til lántöku.

Katrín sagði fjölda tækifæra til 
staðar hér á landi og vísaði meðal 
annars til viðleitni stjórnvalda til 

að ýta undir nýsköpun, orkuiðnað 
og ferðamennsku. „Til að nýta þessi 
tækifæri verðum við að tryggja 

aðgang að fjármagni,“ sagði hún 
og vakti athygli á því að í sam-
anburði þjóða, svo sem hjá Glo-
bal Entrepreneurship Monitor, sé 
fjármögnun verkefna einmitt einn 
helsti veikleiki íslensks viðskipta-
umhverfis. 

Katrín kvaðst vonast til þess að 
ráðstefnan bæri ávöxt og hvatti 
fulltrúa íslenskra fjármálafyrir-
tækja, sem og smærri og meðal-
stórra fyrirtækja, til að kynna sér 
fjármögnunarleiðir sem opna mætti 
með tilstilli Evrópusambandsins. 
„Til staðar eru ónýtt tækifæri og 
ég vona að við getum hagnýtt þau 
öllum til hagsbóta.“  - óká

Nær öll íslensk fyrirtæki teljast annað hvort smá eða meðalstór:

Fjármögnun er veikasti hlekkurinn

Í GÆR Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra, 
Vilmos Budavari frá framkvæmdastjórn 
ESB og Timo Summa, yfirmaður sendi-
nefndar ESB á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NÁMSKEIÐ
LJÓSSINS

Ný námskeið að hefjast í Ljósinu fyrir 
krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra

NÁMSKEIÐ FYRIR BÖRN / UNGMENNI 10–12 ÁRA
Styrkjandi námskeið fyrir börn sem eiga nákominn 
aðstandanda sem hefur greinst með krabbamein. 

NÁMSKEIÐ FYRIR FULLORÐNA SEM EIGA 
KRABBAMEINSGREINDAN AÐSTANDANDA Á LÍFI

Námskeiðið stuðlar að jákvæðri uppbyggingu og er unnið í 
gegnum skemmtileg verkefni / ævintýrameðferð sem hæfir 
aldri barnanna. Leiðbeinendur hafa margra ára reynslu í að 
vinna með börnum og unglingum.
Hefst 7. október. Fim. kl. 16.30-18.00, 10 skipti

Fræðsla, stuðningur og umræður. Leiðbeinendur eru: Sálfræð-
ingur, hjúkrunarfræðingur og djákni með margra ára reynslu af 
að vinna með krabbmeinsgreindum og aðstandendum.
Hefst 6. október. Mið. kl. 19.30-21.30, 7 skipti

JÓGA FYRIR BYRJENDUR
Nýtt 4 vikna námskeið

Hefst 5. október.
Þri. kl. 16.30 og fös. kl. 10.00 
Karlmenn sérstaklega velkomnir

Skráning í síma 561 3770 / Langholtsvegi 43  /  www.ljosid.is

Líðan farþega eftir atvikum
Farþega Iceland Express, sem þurfti 
nauðsynlega að komast undir 
læknishendur á leiðinni frá Tenerife í 
fyrrinótt, líður eftir atvikum. Maðurinn 
þurfti að komast á sjúkrahús í fluginu 
og því var ákveðið að lenda í Lissabon 
í Portúgal. 

SLYS

Ökufantur sektaður
Ökuþór hefur verið dæmdur fyrir að 
aka tvívegis alltof hratt miðað við leyfi-
legan hraða á Suðurlandi. Hann skal 
greiða áttatíu þúsund krónur í sekt til 
ríkissjóðs, ella sæta fangelsi í sex daga.

LÖGREGLUMÁL

Hver eru rökin?

Já Nei
Loka Vonarskarði 
fyrir ökutækjum 

og hestum

Náttúrufræðistofnun telur 
verndargildi svæðisins hátt. 
Það er viðkvæmt og þarf ekki 
mikla umferð til að valda 
varanlegri röskun.

Liggur um grjót og sanda og 
umferð skemmir ekki. Hamlar 
aðgangi annarra en göngufólks 
að svæðinu. Takmarkar mögu-
leika ferðaþjónustunnar.

Veiðibann við 
Snæfell og 
Eyjabakka

Viðkvæmur gróður þolir illa 
umferð. Svæðið mikilvægt 
varp- og fellisvæði gæsa. 
Hentar vel fyrir gönguferða-
mennsku.

Svæðið þolir jafn vel umferð 
gangandi veiðimanna eins 
og umgang gönguferðahópa, 
vísindamanna, skólahópa og 
annarra ferðamanna.

Þjóðgarðsverðir 
geti lokað 

svæðum

Valdheimildir þjóðgarðsvarða 
eru ótvíræðar og koma 
fram í lögum um Vatna-
jökulsþjóðgarð. Ráðstafanir 
á þeirra vegum um lokun 
svæða, krefjast rökstuðnings 
og eru bundnar við tilteknar 
aðstæður.

Vald þjóðgarðsvarða of mikið. 
Óskorað vald til að banna og 
leyfa án samráðs við nokkurn 
annan.  „Duttlungar“ eins 
manns eigi ekki að ráða.

1. Forseti hvaða lands hamstraði 
íslenskan mat í Leifsstöð í millilend-
ingu?

2. Hvaða kvikmyndaþríleikur er 
talinn vera sá besti í sögunni? 

3. Hvað heitir rokksveitin sem  Dr. 
Gunni er meðlimur í og er að koma 
saman í fyrsta sinn í 17 ár? 

SVÖR

1. Úkraínu 2. Hringadróttinssaga 
3. s.h. Draumur

LÖGREGLUMÁL Tvær 25 ára gaml-
ar konur voru handteknar í 
Kópavogi um fimmleytið í gær 
eftir að hafa gengið í skrokk á 
konu og numið hana á brott í 
bifreið. 

Atvikið átti sér stað fyrir utan 
verslun Krónunnar í Lindunum í 
Kópavogi og var það vegfarandi 
sem tilkynnti lögreglu um málið. 
Konurnar tvær voru stöðvaðar 
af lögreglu í kjölfarið og færðar 
til yfirheyrslu. Fórnarlambið er 
rúmlega tvítugt að aldri. 

Lögregla getur ekki staðfest 
að þessu sinni hvað konunum 
gekk til og segir málið vera á 
mjög viðkvæmu stigi.  - sv

Mannrán og líkamsárás: 

Kona numin á 
brott í bifreið

VEISTU SVARIÐ?



www.ob.is

Sæktu um ÓB-lykilinn á www.ob.is eða í síma 515 1141.
ÓB-lykilhafar geta safnað Vildarpunktum Icelandair. 

Í DAG! 
-5kr.

MEÐ ÓB-LYKLINUM

31 stöð um land allt.
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FJÁRVAKUR – FJÁRMÁLAÞJÓNUSTA EHF.
REYKJAVÍKURFLUGVELLI  I  101 REYKJAVÍK
SÍMI 50 50 250  I  FAX 50 50 259
FJARVAKUR@FJARVAKUR.IS
WWW.FJARVAKUR.IS

ÞESSAR TVÆR 
BRÉFAKLEMMUR 
ERU EKKI
ALVEG EINS

FJÁRVAKUR ER EKKI EINS OG ÖNNUR 
FJÁRMÁLAÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI Á ÍSLANDI 

Fjárvakur er leiðandi fyrirtæki á Íslandi í umsjón bókhalds, launavinnslu 
og annarra fjármálaferla. Rúmlega 100 starfsmenn Fjárvakurs á Íslandi 
og í Eistlandi búa yfir áralangri reynslu og þekkingu á fjármálaferlum 
og vinnslu og dreifingu fjárhagsupplýsinga. 

Fjárvakur veitir trausta alhliða fjármálaþjónustu og ráðgjöf til 
meðalstórra og stórra fyrirtækja í þeim tilgangi að auka gæði og 
áreiðanleika upplýsinga og lækka kostnað. 

Fyrirtækið býður viðskiptalausnir í fremstu röð og framúrskarandi 
þjónustu. Notast er við niðurstöður úr árlegri þjónustukönnun til að 
viðhalda og auka ánægju viðskiptavina. 

KYNNTU ÞÉR HVAÐ VIÐ GETUM GERT FYRIR ÞITT FYRIRTÆKI
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Margt er enn á huldu með 
framhald ákæru á hendur 
Geir H. Haarde fyrir lands-
dómi. Ferill málsins fyrir 
dóminum er að mestu skýr 
í lögum. Ekki er jafn ljóst 
hvernig saksóknari í mál-
inu á að rækja skyldu sína. 
Þá er ekki skýrt hvernig fer 
þegar skipunartími dómara 
rennur út í maí á næsta ári.

Landsdómur verður á næstunni 
kallaður saman í fyrsta skipti frá 
upphafi til að fjalla um ákæru á 
hendur Geir H. Haarde, fyrrver-
andi formanni Sjálfstæðisflokks-
ins og forsætisráðherra. Ferill 
málsins fyrir dómnum er í grunn-
inn nokkuð skýr samkvæmt lögum, 
en álitaefnin eru mörg. 

Sum álitaefnin eru til komin 
vegna þess að þau lög sem gilda 
um landsdóm eru í grunninn frá 
árinu 1963. Þó ýmis atriði í lög-
unum hafi verið lagfærð eftir það 
standa eftir ýmis atriði sem ekki 
eru í samræmi við nútímalegri 
lagaákvæði.

Næsta skref í málinu verður 
væntanlega skipan saksóknara í 
málinu. Það er hlutverk Alþing-
is. Jafnframt skipar Alþingi fimm 
manna nefnd sem verður saksókn-
aranum innan handar. 

Hlutverk saksóknarans er að 
mestu afmarkað í lögum um lands-
dóm, en þegar þeim sleppir taka 
lög um meðferð sakamála við.

Þó Alþingi hafi ákveðið að höfða 
mál á hendur Geir H. Haarde hefur 
ákæra ekki verið gefin út. Málið 
hefur raunar ekki verið rannsak-
að eins og venjan er um sakamál. 
Það er því hlutverk saksóknarans 
að rannsaka málið og finna gögn 
og vitni sem geta sannað ákær-
urnar á hendur ráðherranum fyrr-
verandi áður en formleg ákæra er 
gefin út.

Jónatan Þórmundsson, sjálf-
stætt starfandi prófessor í refsi-
rétti, segir að samkvæmt lögunum 
geti saksóknarinn komist að þeirri 
niðurstöðu að rannsókn lokinni að 
ekki sé hægt að ákæra Geir fyrir 
öll þau atriði sem Alþingi tiltekur 
í þingsályktun sinni.

Þá þarf saksóknarinn vænt-
anlega að snúa sér að þingnefnd-
inni sem Alþingi mun skipa til að 
aðstoða hann. 

Jónatan segir að saksóknarinn 
geti gert tillögu um að fallið verði 
frá því að ákæra fyrir ákveðin 
atriði, eða jafnvel að ákæran verði 
felld niður. Væru fleiri fyrir dómi 

gæti hann líka lagt til að ákærur 
á hendur einhverjum þeirra yrðu 
felldar niður þó aðrar stæðu áfram. 
Jónatan segir þó afar skýrt í lögum 
um landsdóm að saksóknarinn geti 
ekki bætt við sakarefnin, hann sé 
bundinn af þingsályktun Alþingis.

Óvíst með dómendur
Átta af fimmtán dómendum í 
landsdómi eru skipaðir af Alþingi 
til fimm ára í senn. Þeir sem nú 
eiga sæti í dóminum hafa setið 
þar frá 11. maí 2005, og rennur 
því þeirra tími í dóminum út í maí 
næstkomandi.

Ekki er ljóst hversu langt málið 
verður komið á því stigi, hvort 
dómurinn verður byrjaður að fjalla 
um málið þegar skipunartími átt-
menninganna rennur út. Sé málið 
komið á það stig væri mjög óheppi-
legt, raunar næstum óhugsandi, að 
skipt verði um dómendur í miðjum 
klíðum, segir Jónatan.

Eina fordæmið fyrir landsdóms-
málinu er svokallað Tamílamál 
í Danmörku. Þar var Erik Ninn-
Hansen, fyrrverandi dómsmála-
ráðherra, sakfelldur. Hann skaut 
máli sínu til Mannréttindadómstóls 
Evrópu, sem komst að þeirri niður-
stöðu að ekkert væri við málsmeð-
ferðina í Danmörku að athuga.

Jónatan bendir á að Ninn-
Han sen hafi meðal annars gert 
athugasemdir við að dómend-
ur hafi að hluta til verið pólitískt 
skipaðir. Það sama á við um átta 
af fimmtán dómendum í lands-
dómi. Niðurstaða Mannréttinda-
dómstólsins hafi verið sú að ekk-
ert hafi verið athugavert við þetta 
fyrirkomulag, þar sem dómend-
urnir hafi ekki verið skipaðir til að 
dæma í þessu tiltekna máli, held-
ur séu þeir skipaðir í dóminn til 
ákveðins tíma.

Skipi Alþingi nýtt fólk í lands-
dóminn á meðan ákveðið mál er í 
gangi fyrir dóminum vakna spurn-
ingar um þetta atriði, segir Jón-
atan. Ekkert sé að finna í lögum 
um hvernig skipa skuli í dóminn 
séu dómendur við störf í ákveðnu 
máli. Í öllu falli sé nær óhugsandi 
að skipt sé um dómendur í miðju 
máli.

Verði það gert mun það þó ekki 
endilega eyðileggja málið, segir 
Jónatan. Það geti þó tafið það þar 
sem mögulega þurfi að endurtaka 
eitthvað sem þegar hafi komið 
fram.

Óhugsandi að 
skipa nýja dómara

FRÉTTASKÝRING:  Hvernig verður ferill málsins hjá landsdómi?

Brjánn 
Jónasson
brjann@frettabladid.is

Ferillinn hjá Alþingi
  Ákvörðun um málshöfðun er gerð með þingsályktun 
á Alþingi að undangenginni meðferð þingnefndar 
Alþingis.

  Forseti Alþingis sendir forseta Hæstaréttar og ákærða 
tilkynningu um ákvörðun Alþingis.

  Alþingi kýs saksóknara til að sækja málið og annan til 
vara.

  Alþingi kýs fimm manna þingnefnd með hlutfalls-
kosningu. Nefndin á að fylgjast með framgangi 
málsins og vera saksóknara til aðstoðar.

Aðdragandi dómsmálsins
  Forseti landsdóms skipar ákærða verjanda, yfirleitt 
eftir ósk ákærða.

  Saksóknari Alþingis á að leita allra fáanlegra sannana 
fyrir kæruatriðum, undirbúa gagnaöflun og rannsókn 
á málinu. Hann á að gera tillögu til landsdóms um 
„viðeigandi ráðstafanir til að leiða hið sanna í ljós“.

  Forseti landsdóms kveður dómendur saman með 
„hæfilegum fyrirvara“. Líklegt er að væntanlegir dóm-
arar tilkynni sjálfir ef þeir telja sig ekki hæfa til setu í 
dómnum af einhverjum orsökum.

  Forseti landsdóms gefur út stefnu á hendur ákærðu, 
sem honum er birt með venjulegum hætti.

  Forseti landsdóms ákveður í samráði við saksóknara 
og verjanda stað og stund fyrir fyrsta þinghald lands-
dóms.

  Forseti landsdóms, eða dómurinn sjálfur hafi hann 
komið saman, getur ákveðið samkvæmt tilmælum 
saksóknara, verjanda eða ákærða „ef hentugt eða 
nauðsynlegt þykir“ að rannsókn ákveðinna atriða eða 
öflun tiltekinna gagna skuli fara fram fyrir héraðs-
dómi. Úrskurðir héraðsdóms sem út úr slíkri vinnu 
koma eru kæranlegir til landsdóms.

Þinghald hefst
  Málið er þingfest. Saksóknari leggur fram stefnu, 
ákæruskjal og sönnunargögn. Hann leggur einnig 
fram lista yfir þau vitni sem hann hyggst kalla fyrir 
dóminn.

  Í fyrsta þinghaldi skorar forseti landsdóms á sækj-
anda og verjanda að benda á eitthvað sem þeir telja 
eiga að verða þess valdandi að dómari við landsdóm 
sé vanhæfur.

  Verði þess krafist að einhver dómari víki sæti kveður 
landsdómur upp úrskurð um þá kröfu. Víki dómari 
sæti á varamaður hans að taka sæti. Dómurinn þarf 
ekki að vera fullskipaður, en í það minnsta tíu dóm-
arar verða að sitja í dóminum. Af þeim þurfa minnst 
fjórir að vera hæstaréttardómarar eða dómstjóri 
Héraðsdóms Reykjavíkur.

  Verjandi fær frest til að leggja fram greinargerð og 
gögn sem sett verða fram hinum ákærða til varnar. 
Hann á þá jafnframt að leggja fram lista yfir þá sem 
vitni sem hann óskar eftir að komi fyrir dóminn. 

Réttarhöld í málinu hefjast
  Saksóknari leggur fram lista yfir þau vitni sem hann 
ætlar að kalla fyrir dóminn.

  Saksóknari gerir stutta grein fyrir ákæruatriðum og 
gögnum sem hann ætlar að styðjast við.

  Ákærði er spurður um afstöðu hans til ákærunnar, 
hann lýsir sig annað hvort sekan eða saklausan.

  Ákærði gefur skýrslu fyrir dóminum. Sækjandi, verj-
andi og dómarar fá að spyrja hann um sakarefnin.

  Vitni eru leidd fyrir dóminn. Sækjandi, verjandi og 
dómarar spyrja.*

  Saksóknari flytur mál sitt munnlega fyrir dóminum.
  Verjandinn flytur mál sitt munnlega fyrir dóminum.

Málið dómtekið
  Dómarar þinga um málið. Að loknum umræðum 
ganga dómarar til atkvæða. Afstaða meirihluta dóms-
ins verður niðurstaðan. Sé staðan jöfn ræður atkvæði 
forseta dómsins, sem er forseti Hæstaréttar.

  Enginn tímafrestur er gefinn til að komast að niður-
stöðu, en í lögum um landsdóm segir að dóm skuli 
kveða upp „svo fljótt sem við verði komið“.

  Dómurinn er lesinn í heyranda hljóði á dómþingi.
  Engin heimild er til að kæra málið til æðra dómstigs, 
og niðurstaða landsdóms því endanleg.

Væntanlegur ferill máls fyrir landsdómi

*Í lögum um landsdóm er fyrirkomulagið raunar þannig að fyrst eru vitni saksóknara leidd fyrir dóminn, og því næst flyt-
ur saksóknari málið. Þegar því er lokið á að leiða vitni verjanda fyrir dóminn, og verjandinn flytur sitt mál. Sérfræðingum 

sem Fréttablaðið ræddi við þótti þó líklegt að öll vitni verði leidd fyrir dóminn áður en saksóknari flytur mál sitt.

ALÞINGI Þingmenn munu fljótlega þurfa að ákveða hver verður saksóknari í landsdómsmálinu gegn Geir H. Haarde. Saksókn-
arinn þarf svo að finna vitni og sönnunargögn sem leiða hið sanna í málinu í ljós, hvort sem það bendir til sektar eða sakleysis 
Geirs.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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EVRÓPUMÁL Norsk samtök, sem berj-
ast með og á móti inngöngu Noregs 
í Evrópusambandið, styðja systur-
samtök sín á Íslandi á ýmsan hátt 
og stendur meðal annars yfir fjár-
söfnun fyrir Heimssýn, íslensku 
nei-samtökin.

Á heimasíðu hins norska „Nei við 
ESB“ er fjallað um hugsanlega inn-
göngu Íslands. Þar segir að norsku 
samtökin miðli af þekkingu sinni og 
reynslu til Íslendinganna. Ferðalög 
og þýðingar kosti sitt:

„Styðjið íslensku nei-hliðina með 
framlagi inn á samstöðureikning 
Nei við ESB,“ segir þar og númer 
bankareiknings fylgir.

Á heimasíðu norsku Evrópuhreyf-
ingarinnar er einnig fjallað um 
aðildarviðræður Íslands. Hreyfing-
in muni fylgjast vel með ferlinu og 
styðja við íslensku já-hliðina, ásamt 
Fjölþjóðlegu Evrópuhreyfingunni.

Ekki er að heyra á Páli Vilhjálms-
syni, starfsmanni Heimssýnar, að 
söfnunin hafi skilað miklu. Félag-
ið hafi fengið „sama og ekkert“ í 
aurum talið frá norsku samtökun-
um.

Þó fór hópur frá Heimssýn á 
landsfund hjá norska nei-inu í fyrra 
og greiddu Norðmenn ferð og uppi-
hald. Eins komu Norðmennirnir 
hingað með litla sendinefnd og 
greiddu sjálfir fyrir.

„Þar kynntumst við því hvern-
ig þeir skipulögðu baráttuna gegn 
ESB-samningnum 1994 og það var 

Norðmenn takast á 
um ESB-aðild Íslands
Norskar hreyfingar með og á móti ESB-aðild landsins styðja íslensku systur-
samtökin Heimssýn og Sterkara Ísland á ýmsan hátt. „Innganga Íslands skiptir 
miklu máli fyrir Noreg“ segir á einni heimasíðu og reikningsnúmer er birt.

HVAÐA ÁHRIF HEFÐI INNGANGA ÍSLANDS? Lesa má um 
áhuga Norðmanna á aðildarumsókn Íslendinga á www.
neitileu.no og á www.jasiden.no. FRÉTTABLAÐIÐ/KLEMENS

BRYNDÍS ÍSFOLD 
HLÖÐVERSDÓTTIR

PÁLL 
VILHJÁLMSSON

LITLA-HRAUN Fíkniefnahundur merkti á 
manninn í heimsóknarálmunni.

DÓMSMÁL Karlmaður á þrítugs-
aldri hefur verið dæmdur í Hér-
aðsdómi Suðurlands í 120 þús-
unda króna sekt fyrir að reyna 
fyrr á árinu að smygla fíkniefn-
um inn á Litla-Hraun.

Maðurinn var með rúmlega 
gramm af amfetamíni og tæpt 
gramm af maríjúana sem hann 
faldi í nærfötum sínum. Fíkni-
efnahundur merkti á hann í 
heimsóknarálmu fangelsisins. 
Maðurinn mætti ekki fyrir dóm-
inn.   - jss

Dæmdur til að greiða sekt:

Með fíkniefni í 
nærfötunum

DÓMSMÁL Kona á fertugsaldri 
hefur verið ákærð fyrir að ráðast 
á karlmann. 

Konunni er gefið að sök að hafa 
í sumar ráðist á mann, sér litlu 
eldri, utan dyra á Selfossi. Hún 
lamdi hann í bakið, reif í hár 
hans og beit hann í síðuna yfir 
mjaðmarkambi.

Maðurinn hlaut eymsli yfir 
hálsi, niður brjósthrygg og í 
hársverði, ásamt bitfari á síðu.

Konan játaði við þingfestingu 
að hafa bitið hann.  -jss

Ákærð fyrir líkamsárás:

Kona beit mann 
í hægri síðuna

UTANRÍKISMÁL Jóhanna Sigurðar-
dóttir forsætisráðherra hefur 
boðið Barack 
Obama, forseta 
Bandaríkj-
anna, að heim-
sækja Ísland. 
Er þetta gert 
með formleg-
um hætti til 
þess að efla 
enn frekar 
samskipti land-
anna. 

Jóhanna hitti Obama í síðustu 
viku í tengslum við allsherjar-
þing Sameinuðu þjóðanna. Þar 
áréttaði hún boð sitt við Banda-
ríkjaforseta, sem var síðast 
boðið til landsins af Össuri 
Skarphéðinssyni í apríl 2009. 
Ronald Reagan, fyrrverandi 
Bandaríkjaforseti, sótti Ísland 
heim árið 1986.  - sv

Bandaríkjaforseti fær boð: 

Obama boðið í 
Íslandsheimsókn

BARACK OBAMA

ÞÚSUND ÁRA AFMÆLI Stjórnvöld í 
Víetnam hafa skreytt götur höfuðborg-
arinnar Hanoi til að búa landsmenn 
undir þúsund ára afmæli Víetnams. 
Margir íbúanna hafa þó látið sér fátt 
um finnast. NORDICPHOTOS/AFP

heilmikið á því að græða,“ segir 
Páll. Minna samstarf hafi verið 
við sænska og danska nei-ið, en frá 
dönsku samtökunum hafi þó Evr-
ópuþingmaður, neikvæður í garð 
ESB, heimsótt Heimssýn á kostnað 
Evrópuþingsins.

Bryndís Ísfold Hlöðversdótt-
ir, framkvæmdastjóri Sterkara 
Íslands, segir samtökin enga pen-
inga hafa fengið frá Norðmönnum. 
„Nei. Við vorum í samstarfi við 
norsku samtökin um fyrirlestur 
Joe Borg. Þau borguðu hluta kostn-

aðarins á móti okkur,“ segir hún en 
veit ekki nákvæmlega hvernig því 
var skipt.

„Um leið funduðum við með 
stjórn norsku samtakanna um helg-
ina, sem var mjög gagnlegt,“ segir 
hún. Einnig sé félagið í samstarfi 
við Fjölþjóðlegu Evrópuhreyfing-
una í gegnum íslensku Evrópusam-
tökin.

Engin söfnun standi yfir hjá 
norsku já-hliðinni eins og hjá nei-
hliðinni gagnvart Heimssýn.

 klemens@frettabladid.is
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ÍSLANDSLAMB ÚRBEINAÐ LAMBALÆRI, 
KRYDDAÐ Í ÁLBAKKA TILBÚIÐ BEINT Í OFNINN

NÝ AMERÍSK STEINALAUS VÍNBER RAUÐ OG GRÆN

FERSKIR 
BLANDAÐIR

KJÚKLINGABITAR

BÓNUS BLANDAÐIR KJÚKLINGABITAR 

MYLLU HEIMILISBRAUÐ 770g

BÓNUS SÚKKULAÐIKAKA MEÐ KREMI 
OG SULTU 1000g  (3ja hæða)

Í Ú EINAÐ LAMBALÆRI

EI

ENGIFERDRYKKUR
Sollu Eiríks

5 sm engiferrót, afhýdd og skorin í bita.
Sett í pott með 1 ltr. af vatni og soðið í 15 mín, 

slökkt undir og látið standa í aðrar 15 mín. 
Þessi drykkur er góður bæði heitur og kaldur.

5 cm engiferrót, afhýdd og skorin í bita
sett í pott með 1 ltr. af eplasafa. 

Soðið við vægan hita í 30 mín. Látið kólna niður. 
Hægt að drekka epla-engifervatnið heitt eða kalt !

FERSK ENGIFERRÓT 
NÝ SENDING 

LÍFRÆNT AGAVE 
SÝRÓP 425 ML

TVEIR  2 x 120g RISAUNGNAUTA-
HAMBORGARAR MEÐ BRAUÐI OG SÓSU 

ÍSLANDSNAUT TVÆR CLUBSAMLOKUR 

K.S FROSIN LAMBALIFUR 

ALI FERSKAR GRÍSAKÓTILETTUR ALI FERSKAR ÚRBEINAÐAR GRÍSAHNAKKASNEIÐAR 

NÝTT 
ÍSLENSKT 

GRÍSAKJÖT AF
NÝSLÁTRUÐU 

SS REYKTUR FROSINN 
FOLALDAFRAMPARTUR 

BRAUÐIÐ MÁ FRYSTA



F Ö S T U D A G U R

20% MEIRA MAGN SENSODYNE TANNÞRÁÐUR 

AKURSEL LÍFRÆNAR GULRÆTUR 500G POKI

ÍSLENSK
FRAMLEIÐSLA

jógúrtís er málið;  aðeins 3,5% fita
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Ragnar vonast til þess að þegar 
orkumál leysist verði um tvö ár 
þar til framleiðsla geti hafist í 
fyrsta áfanga álvers, en segir ekki 
hægt að slá neinu föstu. „Það eru 
allar efnahagslegar forsendur til 
að fara af stað fljótlega og ég bind 
vonir við að samræmingarverk-
efni iðnaðarráðherra muni verða 
til þess að koma málinu af stað.“

Enn virðist töluvert vera í land 
varðandi álverið og óvissuþætt-
irnir margir. Orkuöflun er þar 
efst á blaði, en aðgangur að fjár-
magni til virkjunarframkvæmda 
gæti einnig sett strik í reikning-
inn.

Þá eru sem fyrr harðar deilur í 
samfélaginu um það hvort stóriðja 
sé svarið til að koma hjólum efna-
hagslífsins í gang á ný, eða hvort 
svarið leynist á öðrum sviðum. 
Enn er ekki búið að taka af öll tví-
mæli um framgang álversins og 
þar til orkuöflun er trygg munu 
þaksperrurnar í Helguvík standa 
berar enn um sinn.

FRÉTTASKÝRING: Hvar stendur Helguvíkurálverið?

Tafir á álversframkvæmd-
um í Helguvík má helst 
rekja til vandræða við 
orkuöflun. HS Orka bíður 
virkjunarleyfis á Reykja-
nesi og OR hefur enn ekki 
lokið fjármögnun í Hvera-
hlíð. Forstjóri Norðuráls 
gagnrýnir seinagang um-
hverfisráðherra.

Framkvæmdir við fyrirhugað 
álver Norðuráls í Helguvík hafa 
verið í biðstöðu um nokkra hríð 
þar sem lítið virðist þokast. 

Málið má rekja aftur til árs-
ins 2005 þegar Norðurál, Hita-
veita Suðurnesja og Reykjanes-
bær undirrituðu viljayfirlýsingu 
um að skoða möguleikana á álveri 
í Helguvík. Fyrsta skóflustungan 
var tekin árið 2008, en nú stendur í 
Helguvík stálgrind kerskála og eru 
framkvæmdir þar í algjöru lág-
marki. Norðurál stefnir þó ótrautt 
að álveri með 360.000 tonna fram-
leiðslugetu sem muni rísa í fjórum 
90.000 tonna áföngum.

Hver bendir á annan
Talsmenn álvers hafa lagt áherslu 
á þýðingu stóriðju og framkvæmda 
fyrir Suðurnes, sem býr nú, sem 
lengi fyrr, við mesta atvinnuleysi 
á landinu. 

Þeir hafa mætt einarðri and-
stöðu umhverfisverndarsinna og 
annarra sem hafa efasemdir um 
stóriðju auk þess sem misvísandi 
skilaboð berast frá aðstandendum 
verkefnisins þar sem enginn vill 
meina að ferlið strandi hjá sér.

Ríkisstjórninni hefur verið legið 
á hálsi að hafa ekki lagst með full-
um krafti á árarnar, en hét því þó 
í stöðugleikasáttmála við aðila 
vinnumarkaðarins að: „greiða götu 
þegar ákveðinna stórframkvæmda 
sbr. þjóðhagsáætlun, s.s. fram-
kvæmda vegna álvera í Helguvík 
og Straumsvík.“

Þá var undirritaður fjárfesting-
arsamningur milli Norðuráls og 
ríkisins í ágúst 2009.

Ráðherra kallaði einnig til fund-

ar fyrir um mánuði þar sem allir 
hagsmunaaðilar, Norðurál, orku-
fyrirtækin, stofnanir og sveitar-
félög, hittust til að reyna að eyða 
óvissu um verkefnið. 

Óvissan snýst fyrst og fremst 
um raforku þar sem áætlanir Hita-
veitu Suðurnesja, síðar HS Orku, 
og Orkuveitu Reykjavíkur (OR) um 
orkuöflun hafa ekki staðist. 

Orkuöflun og skipulagsmál
Orkumálið er margslungið enda er 
orkuöflun tímafrekt ferli sem er 
háð opinberum leyfum, skipulags-
málum sveitarfélaga, fjármögn-
un virkjana og ekki síst því að vel 
gangi að finna orku og flytja hana 
til Helguvíkur.

Fyrirhugaðar línulagnir mættu 
mikilli andstöðu, en samkomulag 
hefur nú tekist milli Landsnets og 
sveitarfélaga um leguna.

OR er þegar komið með rann-
sóknarleyfi í Hverahlíð, þar sem 
hún áformar að sækja 100Mw fyrir 
Norðurál. Sveitarfélagið Ölfus 
hefur gefið leyfi til að bora þar, 
en OR á enn eftir að fá fyrirhuguð 
mannvirki inn í deiliskipulag.

Einnig á eftir að ljúka fjármögn-
un fyrir þær framkvæmdir, en 
gangi það allt upp miðar OR við að 
geta afgreitt raforku eftir tvö ár. 

Stækkun Reykjanesvirkjunar 
þar sem til stendur að fá 80Mw 
bíður enn virkjanaleyfis frá Orku-
stofnun, en það mál er í eðlilegu 
ferli, samkvæmt upplýsingum frá 
Orkustofnun. Vísindamenn grein-
ir á um hvort jarðhitasvæðið á 
Reykjanesi standi undir stækkun 
virkjunar og er það meðal annars 
til skoðunar.

Þá hefur HS Orka fengið leyfi 
Hafnarfjarðarbæjar til tilrauna-
borana í Krýsuvík, en bíður þess 
enn að Grindavíkurbær afgreiði 
skipulagsmál í Eldvörpum þar sem 

einnig var fyrirhugað að sækja 
orku til verkefnisins.

Júlíus Jónsson, forstjóri HS 
Orku, segir í samtali við Frétta-
blaðið að gangi allt upp gæti fyr-
irtækið skilað tilætlaðri orku eftir 
um fjögur ár. 

„Reykjanes gæti skilað 50Mw 
eftir tö ár og 30Mw allt að ári 
seinna. Hitt veltur á því hvernig 
gengur með boranir, en gæti orðið 
árið á eftir ef allt gengur upp og 
ferlið verður ekki of tafsamt.“

Norðurál: Ekkert að vanbúnaði
Ragnar Guðmundsson, forstjóri 
Norðuráls, segir fyrirtækið hafa 
gengið frá öllum sínum málum.

„Við höfum klárað allt sem snýr 
að álverinu, öll leyfi og slíkt. Okkur 
er því ekkert að vanbúnaði með að 
fara af stað. Við bíðum eftir stað-
festingu frá orkufyrirtækjunum, 
sérstaklega HS Orku um orkuaf-
hendingu.“

Ragnar segir OR hafa uppfyllt 
sína samninga varðandi fyrsta 
áfanga og vinna sé í fullum gangi 
fyrir næstu skref. HS Orka hafi 
ekki getað klárað sitt, m.a. vegna 
leyfa og breytinga á eignarhaldi 
fyrirtækisins.

„Það hafa verið tafir á leyfis-
ferlum í tengslum við verkefnið, 
bæði hvað varðar skipulagsmál og 
annað, líkt og virkjanaleyfi út af 
stækkun á Reykjanesvirkjun. Þá 
má nefna rammaáætlun sem hefur 
verið föst í þinginu í marga mán-
uði en niðurstaða hvað það varðar 
auðveldar alla umræðu.“

Þá segir Ragnar líka að 
umhverfisráðuneytið hafi ítrek-
að farið langt fram úr eðlilegum 
tímamörkum við afgreiðslu mála. 
Hann tekur sem dæmi afgreiðslu 
á skipulagstillögum í Ölfusi sem 
tengist áætlunum OR. Það mál hafi 
borist ráðuneytinu í byrjun apríl 
og hefði átt að vera lokið í byrjun 
júlí. „Nú, þremur mánuðum eftir 
að ráðuneytið átti að klára málið, 
er ráðherra allt í einu vanhæfur. 
Það hefði mátt sjá strax í apríl en 
núna veit enginn hvenær þessu 
máli lýkur enda mörg brýn verk-
efni sem hvíla á nýjum velferðar-
ráðherra.“

Orkuöflun til Helguvíkur enn óleyst
Í HELGUVÍK Þaksperrur fyrirhugaðs kerskála álversins eru komnar upp en líklega verður enn bið á framkvæmdum þar til orkumál eru útkljáð.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Þorgils
Jónsson
thorgils@frettabladid.is

Í samningum Norðuráls við HS og OR frá 
árinu 2007 er gert ráð fyrir að HS afhendi 
allt að 150Mw og OR 100Mw fyrir fyrsta 
áfanga versins árið 2010.
Heildarorkuþörf fyrir 360.000 tonna álver 
er 625Mw.

Orkuþörf álvers

2005

maí

2006

apríl

2007

apríl

2008

mars

júní

september

2009

júní

ágúst

2010

ágúst

Álver í Helguvík: Frá ári til árs

15. maí 2005: Century Aluminum, Reykjanesbær og Hitaveita Suður-
nesja hefja könnun á möguleikum á álveri Norðuráls í Helguvík. Þetta eru 
fyrstu staðfestu fregnirnar um væntanlegt álver. 

27. apríl 2006 Lóðarsamningur 
undirritaður milli Norðuráls og 
Reykjanesbæjar. Með því tryggir 
Norðurál sér lóð, ásamt því að 
semja um gjöld til Reykjanesbæjar. 

23. apríl 2007 Samningar um 
orkusölu milli Hitaveitu Suðurnesja 
og Norðuráls. Þessi samningur var 
undirritaður í kjölfar viljayfirlýsingar 
milli Norðuráls, HS og Orkuveitu 
Reykjavíkur, sem undirritaði orku-
sölusamning nokkrum vikum síðar.12. mars 2008 Reykjanes-

bær og Sveitarfélagið Garður 
veita Norðuráli byggingarleyfi 
fyrir álveri. Tveimur dögum 
síðar hófust undirbúnings-
framkvæmdir í Helguvík. 

6. júní 2008 Fyrsta skóflustunga 
tekin að álveri í Helguvík. Ráðherrar, 
bæjarstjórar og þingmenn svæðisins 
tóku þátt í athöfninni þar sem 
andstæðingar álversins mótmæltu 
harðlega.

10. september 2008 Norðurál 
fær starfsleyfi frá Umhverfis-
stofnun.
25. júní 2009 Stöðugleikasátt-
málinn undirritaður. Þar kveður 
á um að Helguvíkurálveri verði 
unnið brautargengi .

7. ágúst 2009 Iðnaðarráðherra og forsvarsmenn Norðuráls undirrita 
fjárfestingarsamning .

30. ágúst 2010 Iðnaðarráðherra stendur fyrir samstarfsfundi með Norð-
uráli, orkufyrirtækjunum, sveitarfélögum og stofnunum, til að ræða stöðu 
mála og eyða óvissu varðandi framhaldið.
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King Koil hefur framleitt hágæða heilsurúm
í Bandaríkjunum í 112 ár. King Koil hefur verið
gríðarlegum fjármunum og tíma í þróun og
prófanir. Á þessum tíma hefur King Koil náð

miklum og góðum árángri sem endurspeglast
í viðurkenningum sem fyrirtækinu hafa verið

veitt í gegnum árin. í dag er King Koil einu
heilsurúmin sem eru bæði með vottun frá FCER 

(Alþjóðasamband Kiropraktora) og Good Housekeeping 
(Stærstu neitandasamtök í Bandaríkjunum).

HÁGÆÐA AMERÍSK
HEILSURÚM Í 112 ÁRERGOMOTION 400 LÍNAN

• Ergomotion er einn öflugasti og sterkasti 
stillanlegi botninn sem er fáanlegur í dag.

• Botninn er inndraganlegur á sleða svo hægt er að 
nýta ljósið á náttborðinu.

• Lyftigetan er gífurleg þar sem í botninum eru tveir 
mótorar. Einn fyrir höfuðgafl og annar fyrir fótgafl.

• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða næloni svo 
ekkert ískur og óþarfi að smyrja.

• Hljóðlátt og öflugt.

• 3 mm. tvíhert stálgrind undir öllum botninum.

• 400 línan er með öflugu nuddi, þremur 
mismunandi hraðastillingum og tímarofa.

• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

• Þráðlaus fjarstýring með útvarpssendi svo ekki 
þarf að beina fjarstýringunni á móttakara.

• Rúmið fært niður í flata stöðu með einum takka.

• Þyngdarleysistakkinn (Zero G) færir rúmið í 
þyngdarleysisstöðu. Njóttu þægindanna og 
upplifðu tilfinninguna. Staðan hjálpar blóðrásinni 
og minnkar pressu á mjóbak og axlir.

ERGOMOTION 100 LÍNAN
• Ergomotion er einn öflugasti og sterkasti stillanlegi 

botninn sem er fáanlegur í dag.

• Botninn er inndraganlegur á sleða svo hægt er að 
nýta ljósið á náttborðinu.

• Lyftigetan er gífurleg þar sem í botninum eru tveir 
mótorar. Einn fyrir höfuðgafl og annar fyrir fótgafl.

• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða næloni svo 
ekkert ískur og óþarfi að smyrja.

• Hljóðlátt og öflugt.

• 3 mm. tvíhert stálgrind
 undir öllum botninum.

• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

• Einföld og þægileg fjarstýring.

HEILSURÚM
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VIÐTAL: Yngsti þingmaður Íslandssögunnar

Víðir Smári Petersen er út-
skrifaður klarínettuleikari, 
varð stúdent sautján ára, 
lauk BA-námi í lögfræði tví-
tugur og tók sæti á Alþingi 
21 árs í vikunni, yngstur 
allra Íslendinga. Kjartan 
Guðmundsson ræddi við 
Víði undir lok annasamrar 
viku.

„Ég hef fengið alveg ótrúlega 
góðar viðtökur, bæði í þinginu 
sjálfu og svo frá fólki sem send-
ir mér heillaóskir í gegnum síma, 
tölvupóst, Facebook og þar fram 
eftir götunum. Gamlir kennarar 
hafa haft samband við mig og svo 
fékk ég sms-skilaboð frá konu sem 
var yfirmaður minn þegar ég vann 
í 11-11 fyrir mörgum árum og er 
mjög þakklátur fyrir. En auðvit-
að er ekki allt jafn jákvætt. Það 
er helst að einhverjir Moggablogg-
arar séu að stimpla mig sem sjálf-
stæðisuppa, eins og þeir halda að 
allir ungir sjálfstæðismenn séu, en 
jákvæðu viðbrögðin eru mun fleiri 
og vega vel upp á móti,“ segir Víðir 
Smári Petersen, sem á mánudag tók 
sæti á Alþingi yngstur allra Íslend-
inga, en hann fagnar 22 ára afmæli 
sínu eftir rétt rúman mánuð.

Hann segist stoltur af árangrin-
um, þótt ekki hafi það verið honum 
sérstakt keppikefli að verða 
yngsti þingmaður Íslandssögunn-
ar. „Kannski verð ég spurning í 
Gettu betur einhvern daginn. Það 
yrði mikill heiður,“ segir hann og 
hlær.

Leið illa eftir atkvæðagreiðslu
Á mánudag lenti Víðir í þeirri sér-
stöku stöðu að hefja sinn þing-
mannsferil í miðjum umræðum um 
hvort höfða ætti mál gegn fyrrum 
ráðherrum fyrir landsdómi, mál 
sem Víðir segir eitt það sérstæð-
asta og sögulegasta sem Alþingi 
hefur tekist á við í gegnum tíðina.

„Það var í raun skemmtilegt að 
þetta skyldi hittast svona á því 
ég hef mikinn áhuga á mannrétt-
indum, er meðal annars að skrifa 
mastersritgerðina mína í lögfræði 
um mannréttindi og landsdóms-
málið er einkar áhuga-
vert út frá slíkum sjón-
armiðum,“ segir Víðir 
Smári. 

„Í jómfrúarræðunni 
lagði ég höfuðáherslu 
á þá staðreynd að ráð-
herrarnir fengu ekki að 
svara fyrir sig frammi 
fyrir þingmannanefnd-
inni, og því grundvallar 
sú nefnd niðurstöðu sína 
í raun á skýrslu annarr-
ar nefndar sem hafði allt 
öðru hlutverki að gegna. 
Tæknilega séð voru fjórir 
ráðherrar sakaðir um að 
hafa valdið heilu banka-
hruni, en enginn þeirra 
var kallaður fyrir þing-
mannanefnd. Svona lagað 
á ekki að þekkjast í lýð-
ræðislegu þjóðfélagi.“

Aðspurður segir Víðir Smári að 
honum hafi liðið illa þegar niður-
staða atkvæðagreiðslunnar á mið-
vikudag leiddi í ljós að Geir Haarde 
verður einn ráðherranna dreg-
inn fyrir landsdóm. „Það var allt 
annað en þægileg tilfinning að sjá 
hvernig atkvæði sumra þingmanna 
Samfylkingarinnar féllu eftir pólit-
ískum línum. Það er í raun sorglegt 
að Geir skuli hafa verið handval-
inn á skipulagðan hátt, og enn verr 
leið mér þegar ég heyrði þingmenn 
Hreyfingarinnar halda því fram að 
boða þyrfti til kosninga vegna þess 
að hinir ráðherrarnir verða ekki 
ákærðir. Ég hef margt og mikið á 
móti þessari ríkisstjórn og vil að 
hún sitji sem styst, en í þessu til-
viki voru þingmenn Hreyfingar-
innar að staðfesta þá skoðun sína 
að þetta mál væri eingöngu pólit-
ískt,“ segir Víðir.

Enginn félagslegur nörd
Vikan hefur því að sönnu verið 
annasöm hjá þingmanninum unga, 
en Víðir Smári er þó vanur því að 
hafa meira en nóg að gera. Þessa 
dagana sækir hann tíma í lögfræði-
námi sínu við Háskóla Íslands (HÍ) 
og vinnur þar að auki að meistara-
ritgerð sinni í faginu eins og áður 
sagði, auk þess sem hann vinn-
ur hálft starf hjá lögmannsstof-
unni LEX sem laganemi og sinn-
ir aðstoðarkennslu við HÍ. Þá situr 
Víðir í stjórn Sambands ungra sjálf-
stæðismanna, er ritstjóri Stefnis, 
tímarits um þjóðmál og varamað-

ur í lista- og menningar-
ráði Kópavogsbæjar. 

Líklegt er að margir 
muni eftir Víði sem kepp-
anda í spurningaþættin-
um Útsvari á RÚV, en 
þar stóð hann uppi sem 
sigurvegari tvö ár í röð 
ásamt félögum sínum 
í liði Kópavogs. Hann 
keppti einnig í Gettu 
betur, spurningakeppni 
framhaldsskólanna, 
fyrir hönd Menntaskól-
ans í Kópavogi í þrjú ár 
og gegndi stöðu þjálfara 
liðsins í önnur þrjú ár. 

Víðir varð stúdent ein-
ungis sautján ára gamall, 
hóf þá einnig háskólanám 
sitt og útskrifaðist með 
BA-gráðu í lögfræði tví-

tugur. Þá lauk hann burtfararprófi 
í klarínettuleik frá Tónlistarskóla 
Reykjavíkur fyrir tveimur árum 
og hefur verið formaður stjórnar 
Sinfóníuhljómsveitar unga fólks-
ins undanfarin þrjú ár. 

„Ég hef mikinn áhuga á að 
mennta mig enn frekar í lögfræði 
og tónlist og hef trú á því að vel sé 
hægt að sameina framhaldsnám í 
þessu tvennu,“ segir Víðir. Spurður 
hvort slíkt annríki bitni á félagslíf-
inu segir hann svo ekki vera. „Heil-
brigt félagslíf er nauðsynlegt til að 
halda sönsum. Ég er kannski nörd 
í námslegu tilliti en ég vil ekki 
meina að ég sé félagslegt nörd. Ég 
á fullt af góðum vinum sem ég hitti 
reglulega, er mjög virkur í félags-
starfi og bý með kærustunni minni 
til fjögurra ára á Sólvallagötu í 
Reykjavík,“ segir Víðir og bætir 
við að hann gerist seint KR-ingur 
þrátt fyrir nálægðina við vestur-

bæjarstórveldið. „Ég æfði bæði fót-
bolta og handbolta með HK fram á 
unglingsár, en Kópavogshjartað sló 
samt ansi ört þegar Breiðablik varð 
Íslandsmeistari um síðustu helgi.“

Hreifst af Jóni Sigurðssyni
Víðir gerðist snemma fróðleiksfús 
að eigin sögn, las mikið og fylgd-
ist vel með fréttum frá unga aldri, 
og sjö ára gamall trúði hann grunn-
skólakennaranum sínum fyrir því 
að hann ætlaði að keppa í Gettu 
betur þegar hann yrði stór. „Mark-
miðið varð því snemma að viða að 
mér þekkingu, auk þess sem ég hef 
alltaf haft gríðarlega gott minni. 
Enn þann dag í dag get ég rifjað 
orðrétt upp sögur sem pabbi sagði 
mér þegar ég var sjö ára,“ segir 
hann og skellir upp úr. 

Hann segir stjórnmálaáhugann 
hafa kviknað um þrettán ára ald-
urinn þegar hann fræddist um Jón 
Sigurðsson í mannkynssögutímum 
í grunnskóla. 

„Jón Sigurðsson var þjóðhetja 
og í gegnum hann varð mér ljóst 
að það er mögulegt að gera eitt-
hvað sem skiptir máli, sem skilur 
eitthvað eftir sig. Brjóstvitið leiddi 
mig til hægri og fimmtán ára gam-
all var ég kominn í stjórn Týs, 
félags ungra sjálfstæðismanna í 
Kópavogi. Til að byrja með var ég 
íhaldssamur og trúði því til dæmis 
að ríki og kirkja ættu fullkomna 
samleið, en með árunum hef ég 
orðið mun frjálslyndari. Núna tel 
ég fráleitt að ríkið skipti sér af því 
hvað fólk aðhefst í sínum frístund-
um. Ég á ekkert að skipta mér af 
því hverju fólk trúir eða hverrar 
kynhneigðar það er,“ segir Víðir. 

Hann bætir við að æskuheimilið 

hafi verið fremur ópólitískt. „Pabbi 
kennir stjórnmálafræði í MK og 
heldur hlutleysi sínu, bæði gagn-
vart nemendum sínum og börnum. 
Það er reyndar dálítið fyndið að 
á tímabili var ég formaður ungra 
sjálfstæðismanna í Kópavogi, en 
á sama tíma var Emil bróðir minn 
formaður ungra Vinstri grænna í 
Kópavogi. Ég veit ekkert hvað for-
eldrar mínir kjósa, en þegar ég var 
þriggja ára fékk ég að fara með 
pabba inn í kjörklefa og hann leyfði 
mér að velja bókstafinn. Eini staf-
urinn sem ég þekkti var stafurinn 
minn, V, og því kaus pabbi Kvenna-
listann það árið.“

Á ekki að halda með flokknum
Víðir segist sannfærður um ágæti 
sjálfstæðisstefnunnar, þótt Sjálf-

stæðisflokkurinn hefði mátt fylgja 
sinni eigin stefnu betur síðastlið-
in ár. 

„Stefnan byggir á því að hver 
og einn fái notið sín sem best og 
frelsi og mannréttindi séu virt. 
Því miður kemst það sjaldan til 
skila að mannréttindi séu í háveg-
um höfð í flokknum, heldur hefur 
hann afar harða ímynd. Á valda-
tíma sínum hefur Sjálfstæðisflokk-
urinn gert margt gott, en líka mörg 
mistök eins og að stórauka ríkisút-
gjöld og sjá ekki til þess að eignar-
haldi á bönkunum yrði dreift. Níu-
tíu prósenta lán Íbúðalánasjóðs 
hefðu heldur aldrei komið til ef 
flokkurinn hefði verið trúr stefnu 
sinni,“ segir Víðir og bætir við að 
Sjálfstæðisflokkurinn hefði átt 
að hlusta betur á unga fólkið sitt 
á sínum tíma. „Ungir sjálfstæðis-
menn hafa verið samviska flokks-
ins í gegnum tíðina og ég ætla ekki 
að hætta því. Það á ekki að halda 
með flokknum sínum eins og fót-
boltaliði.“

Tækifærin eru í nýsköpun
Víðir settist á þing sem varamaður 
og telur litlar líkur á að kallað verði 
á hann aftur á þessu kjörtímabili. 
Ef svo yrði myndi hann leggja höf-
uðáherslu á atvinnu- og skattamál. 
„Það þarf að hvetja fólk til að halda 
áfram að stofna fyrirtæki og styðja 
við nýsköpun. Þar liggja tækifærin 
okkar í dag,“ segir Víðir Smári.

Verð kannski spurning í Gettu betur

UNGUR Á ALÞINGI Víðir Smári er sannfærður um ágæti sjálfstæðisstefnunnar, en telur þó að ekki eigi að halda með flokkum eins og fótboltaliðum. „Ungir sjálfstæðismenn 
hafa verið samviska flokksins í gegnum tíðina og ég ætla ekki að hætta því,“ segir Víðir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KÓPAVOGSSYSTKINI Víðir Smári , fyrir miðju, ásamt Emil bróður sínum til hægri og 
Herði og Bryndísi til hægri. Emil var um tíma formaður ungra Vinstri grænna í Kópa-
vogi á meðan Víðir var formaður ungra sjálfstæðismanna í Kópavogi.

Víðir Smári settist á þing sem 
varamaður á mánudag og sló þar 
með met Sigurðar Magnússonar, 
sem var 23 ára gamall þegar hann 
settist á þing sem varaþingmaður 
Alþýðubandalagsins í Reykjavík 
árið 1971. Yngsti maðurinn sem 
hefur náð kjöri sem þingmaður er 
hins vegar Gunnar Thoroddsen, 
sem einnig var 23 ára þegar hann 
settist á þing með fullt umboð. 

Yngstu þingmennirnir

GUNNAR 
THORODDSEN 

SIGURÐUR 
MAGNÚSSON

Jón Sig-
urðsson var 
þjóðhetja og í 
gegnum hann 
varð mér ljóst 
að það er 
mögulegt að 
gera eitthvað 
sem skiptir 
máli, sem 
skilur eitthvað 
eftir sig.



Gerið gæða- og 
verðsamanburð

Listh

SAGA Queen rúm, nú aðeins  
ÞÓR Queen rúm, nú aðeins 

Góð rúm á frábæru verði

 

2x90x200 og 2x90x210
Nú aðeins með okkar bestu 

IQ-CARE heilsudýnum

Hágæða heilsudýnur

Hágæða svefnsófar. 
Íslensk framleiðsla. 

Heilsudýna úr þrýstijöfnunarefni. 
Svefnflötur 140x200.

Nú aðeins kr. 

NÝTT

Queen rúm, nú aðeins kr. 

Listhúsinu Laugardal

6 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

 

 

Íslenskir PU leðurbotnar
og gaflar. 

Íslensk framleiðsla.

Nokkrir litir

2x90x200
Verð frá með okkar bestu 

IQ-CARE heilsudýnum
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HALLDÓR

Alþingi hefur nú til umfjöllunar frum-
varp um breytingar á lögum um 

alþingiskosningar sem gerir ráð fyrir 
svonefndu persónukjöri. Frumvarpið var 
tekið til fyrstu umræðu fyrir tæpu ári 
og hefur síðan verið til umfjöllunar hjá 
allsherjarnefnd. Óvíst er um örlög frum-
varpsins á Alþingi en það hefur sætt tals-
verðri gagnrýni. Bent hefur verið á að það 
geti reynst stjórnmálaflokkum erfitt að 
móta áherslur fyrir kosningar ef forystu-
sveit þeirra er ekki valin fyrr en á kjör-
dag. Eins gæti reynst flokkunum erfitt að 
tilnefna málsvara í fjölmiðlum þegar leið-
togar veljast ekki fyrr en á sjálfan kjör-
dag. Kosningakerfi sem þetta kann því 
að skapa óreiðu sem þjóðin þarf síst á að 
halda um þessar mundir.

Hugmyndin um persónukjör er góðra 
gjalda verð, enda mikil þörf á að auka 
áhrif kjósenda. Stjórnlagaþing mun fjalla 
um slíkar hugmyndir og útfæra þær. 
Ein leið sem stjórnlagaþing gæti tekið 
til athugunar er að skipta Alþingi aftur 
upp í tvær deildir, efri og neðri, og efna 
til óflokksbundins persónukjörs í aðra 
þeirra. Þannig gætu stjórnmálaflokk-
ar áfram boðið fram í landshlutaskiptum 
kjördæmum til neðri deildar þingsins en 
til efri deildar yrði kosið einstaklings-

kosningu þar sem landið yrði eitt kjör-
dæmi. Þannig yrðu tvö framfaraskref 
tekin í einu vettfangi án þess að afnema 
hið rótgróna kerfi sem við búum við í 
dag. Þessi leið ætti því að falla flestum í 
geð. 

Kerfið gæti virkað þannig að þjóðin 
kysi t.d. þrettán þingmenn til efri deild-
ar Alþingis en 51 til neðri deildar. Þannig 
yrði þingmönnum einungis fjölgað um  
einn þó að deildunum yrði fjölgað. Hand-
hafar framkvæmdarvalds kæmu úr 
röðum neðri deildar og hún skipaði mál-
efnanefndir þingsins. Meginhlutverk efri 
deildar þingsins væri að staðfesta eða 
synja ákvörðunum neðri deildarinnar og 
hún hefði einnig vald til að vísa málum 
til þjóðaratkvæðagreiðslu. Líklega myndi 
slíkt fyrirkomulag hvetja til vandaðri 
vinnubragða á Alþingi og gera þau lýð-
ræðislegri. Einnig mætti hugsa sér að 
leggja niður embætti forseta Íslands og 
fela forseta efri deildar Alþingis að gegna 
skyldum þjóðhöfðingja. Þannig yrði þjóð-
höfðinginn áfram þjóðkjörinn, t.d. sá sem 
fengi flest atkvæði í kjöri til efri deilar-
innar. Slík breyting myndi færa þjóð-
höfðingjanum raunverulegt hlutverk í 
stjórnskipan ríkisins og mögulega spara 
þjóðinni eitthvert fé.

Persónukjör til efri deildar Alþingis
Persónukjör

Guðmundur 
Hörður 
Guðmundsson
upplýsingafulltrúi

Úr slitum í málsvörn
Nafn Andra Árnasonar er íslenskri 
þjóð ekki ýkja tamt. Það gæti breyst 
á næstunni. Andri er nefnilega 
hæstaréttarlögmaðurinn sem Geir H. 
Haarde hefur fengið til að verja sig 
fyrir landsdómi. Þótt Andri sé álitinn 
mikil kempa meðal lögmanna hefur 
ekki borið mikið á honum út á við í 
gegnum tíðina eins og sumum kol-
legum hans. Hann kemur 
þó töluvert við sögu 
í nýlegu fréttamáli: 
Slitastjórn Icebank hefur 
hafnað 195 milljarða 
kröfu Seðlabankans í 
þrotabú Icebank 
vegna lána sem 

runnu frá Seðlabankanum til Icebank 
skömmu fyrir hrun, og þaðan til 
annarra banka. Formaður slitastjórn-
arinnar er Andri Árnason.

Þeir vissu
Rök slitastjórnarinnar – og þar með 
verjanda Geirs – fyrir því að hafna 
kröfunni eru efnislega á þessa leið: 
Seðlabankinn og bankastjórar hans, 
Eiríkur Guðnason, Ingimundur 
Friðriksson og Davíð Oddsson, vissu 
af slæmri stöðu þeirra banka sem 
Icebank lánaði sitt lánsfé áfram til. 
Lán Seðlabankans voru því mála-
myndagerningur og brot á lögum 

um bankann og íslenska ríkið 
þarf að bera fullt tjón af því.

Frjálslyndir eygja glufu
Einu sinni var flokkur á Alþingi sem 
hét Frjálslyndi flokkurinn. Man fólk 
eftir honum? Ef ekki ætti yfirlýsing 
sem hann sendi frá sér í fyrradag að 
verða fólki hressileg áminning um að 
Frjálslyndir eru síður en svo dauðir 
úr öllum æðum. Nú hugsar formað-

urinn Sigurjón Þórðarson sér 
gott til glóðarinnar og krefst 
kosninga. Landsdómsmálið 
hafi opinberað vanhæfni 
þingmanna. En það er varla 
nema von að Sigurjón og 

félagar vilji kosningar. 
Staða þeirra getur 
jú tæpast versnað.
 stigur@frettabladid.is

S
teingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, og 
Atli Gíslason, formaður þingmannanefndarinnar, líktu 
báðir þeim ákvörðunum, sem Alþingi þurfti að taka um 
mál fyrrverandi ráðherra, við beizkan kaleik. Báðir töldu 
þeir að bergja yrði þann kaleik í botn. Nú hefur komið 

í ljós að kaleikurinn var meira en beizkur. Hann hefur eitrað 
pólitíkina enn meira en orðið var, með lítt eftirsóknarverðum 
afleiðingum fyrir land og þjóð.

Það blasir til að mynda við að gjáin á milli flokkanna yzt til 
vinstri og hægri, VG og Sjálfstæðisflokksins, hefur enn dýpkað. 
Geir H. Haarde fór ekki í grafgötur um það eftir að ákvörðun 
Alþingis lá fyrir, hver hefði stjórnað „ofstækisöflunum“ í þing-

inu sem vildu ákæra ráðherr-
ana fyrrverandi. Það hefði 
verið Steingrímur J. Sigfússon. 
Líklega verður nú bið á því að 
Steingrímur bjóði formanni 
Sjálfstæðisflokksins í sumarbú-
stað tengdó að ræða samstarf af 
nokkru tagi.

Samstarf Sjálfstæðisflokks 
og Samfylkingar, sem stundum hefur verið viðrað að undan-
förnu vegna þess hvað núverandi ríkisstjórn hefur gengið illa að 
koma mikilvægum málum fram, er sömuleiðis orðið mun fjarlæg-
ari möguleiki. Gagnlegast er að grípa til Vídalínspostillu til að 
finna lýsingar við hæfi á reiði sjálfstæðismanna út í þann hluta 
þingflokks Samfylkingarinnar, sem réði úrslitum um ákæruna 
á hendur Geir.

Úrslit landsdómsmálsins hafa grynnkað mjög á því góða milli 
flokkanna sem sátu lengst af við völd á meðan bankakerfið varð 
að óviðráðanlegu skrímsli, Framsóknarflokksins og Sjálfstæð-
isflokksins. Sjálfstæðismenn eru líka afmyndaðir af reiði út í 
framsóknarmennina sem greiddu atkvæði með málshöfðun, ekki 
sízt Siv Friðleifsdóttur sem sat í síðustu stjórn þessara flokka 
og getur eins og aðrir framsóknarráðherrar prísað sig sæla yfir 
reglum um fyrningu brota á ráðherraábyrgð, þannig að þeir komu 
aldrei til umræðu í landsdómsmálinu. 

Á sundurþykkju stjórnarflokkanna var varla bætandi, en nú 
hefur niðurstaðan í landsdómsmálinu líka eitrað stjórnarsam-
starfið meira en orðið var. Vinstri grænum finnst samfylkingar-
fólkið sem ekki vildi ákæra vera aumingjar og samfylkingarfólk-
inu sem vildi verja flokkssystkin sín finnst VG vera öfgamenn 
upp til hópa. 

Atli Gíslason barmaði sér yfir því í Fréttablaðinu í gær að hin 
gagnmerka skýrsla, sem þingmannanefnd hans vann um það hvað 
betur mætti fara í stjórnmálum, stjórnsýslu og löggjöf, hefði fall-
ið í skuggann af málshöfðunartillögunni. Það er alveg rétt, en er 
nú samt aðallega einum manni að kenna; Atla Gíslasyni, sem þrátt 
fyrir ótal aðvörunarorð kaus að fara frekar fram með umdeilda 
tillögu sem sundraði þingheimi en að leitast við að leggja áherzlu 
á það sem samstaða var um og horfa fram á veg.

Við þessar aðstæður virðist dálítið sérkennilegt að pólitíkusar 
úr ýmsum flokkum séu farnir að tala um kosningar. Hverjir eiga 
að vinna saman eftir þær kosningar? Hvar er nægilegt traust? 
Vona menn kannski að fram komi nýir flokkar, sem skeri þá 
gömlu niður úr snörunni?

Landsdómsmálið setur mark sitt á pólitíkina.

Eitraður kaleikur

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til að senda línu og leggja orð í belg um málefni líðandi stundar. Greinar og bréf skulu 
vera stutt og gagnorð. Tekið er á móti efni á netfanginu greinar@frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar sem finna má nánari 
leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum miðlunum að hluta eða í heild. Áskilinn 
er réttur til leiðréttinga og til að stytta efni.

Áskorun til metnaðarfullra 
nýsköpunarfyrirtækja

Það var fagnaðarefni þegar 
ný lög um stuðning við 

nýsköpunarfyrirtæki voru sam-
þykkt á árinu 2009. Kauphöll-
in studdi þessa ráðstöfun af 
heilum hug og vonast eindreg-
ið til að hún verði umrædd-
um fyrirtækjum til framdrátt-
ar. Stuðningurinn, sem fólginn 
er í skattfrádrætti samkvæmt 
ákveðnum reglum, getur verið 
umtalsverður. Mikilvægt er að 
gera sér grein fyrir að stuðn-
ingur af þessu tagi veitir til-
teknum fyrirtækjum ákveðin 
forréttindi – eins og markmið-
ið er að sjálfsögðu að hann geri. 
En brýnt er að vel sé farið með 
þau forréttindi. Vandi fylgir 
vegsemd hverri.

Við útfærslu reglugerðar 
um stuðning við nýsköpunar-
fyrirtæki (2. júlí 2010) er hins 
vegar ekki tryggt það ákvæði 
í lögunum sem felur í sér fjár-
festavernd fyrir þá sem nýta 
sér skattfrádráttinn. Fyrirtæki 
sem afla sér fjármagns hjá 
almenningi eiga að verðlauna 
fjárfestana með því að veita 
þeim fullnægjandi upplýsingar 
og vernd gegn misnotkun inn-
herjaupplýsinga. Það verður að 
teljast hæpið að hvetja almenn-
ing til að fjárfesta í fyrirtækj-
um sem ekki þurfa lögum og 
reglum samkvæmt að gefa lág-
marksupplýsingar til verndar 
fjárfestum. Þar skiptir tvennt 
mestu máli. Annars vegar 
allar verðmótandi upplýsing-
ar og hins vegar fjárhagslegar 
upplýsingar með reglubundn-
um hætti og tímanlega. Eins 
og lögin eru útfærð í reglugerð 
er þetta ekki tryggt. Fjármála-
ráðuneytið hefur endurskoðun 
reglugerðarinnar undir hönd-
um og er brýnt að greitt verði 
úr framangreindum agnúum til 
verndar fjárfestum. 

En fyrirtæki geta sjálf geng-
ið skrefinu lengra og þannig 
greint sig frá fjöldanum, lagt 
áherslu á gæði sín. Skref í þá 
átt er að veita upplýsingar um 
allt sem verðmótandi getur tal-

ist og gera slíka upplýsingagjöf 
háða eftirliti þriðja aðila. Slík 
upplýsingagjöf er algjörlega 
nauðsynleg en fjárfestar ættu 
þó að hafa í huga að ef félög eru 
ekki skráð á markað þá falla 
viðskipti með hlutabréfin ekki 
undir lög um verðbréfavið-
skipti (vvl). M.ö.o. ákvæði laga 
um innherjaviðskipti og inn-
herjaupplýsingar eiga ekki við. 
Hvorki eftirliti FME né viður-
lögum vvl er fyrir að fara. 

Til að varpa ljósi á mikil-
vægi þessa má nefna tvö dæmi 
um háttsemi sem er refsiverð 
ef fyrirtæki er á markaði, en 
annars utan gildissviðs vvl og 
eftirlits FME. 1) Innherji hefur 
upplýsingar um rekstur félags 
sem kemur til með að auka 
verðmæti þess verulega. Hann 
kaupir bréf af almenningi áður 
en tíðindin spyrjast og almenn-
ingur verður þar með af hagn-

aðinum. 2) Innherji hefur upp-
lýsingar um rekstur félags svo 
ljóst er að ævintýrið er búið. 
Hann selur almenningi bréf sín 
og almenningur situr uppi með 
tapið.  

Þegar Rannís samþykkir 
félög sem gjaldgeng til skatta-
afsláttar, þá á samkvæmt 
lögum að felast í því staðfesting 
á að upplýsingagjöf til fjárfesta 
sé tryggð í þeim tilgangi að 
vernda fjárfesta (ásamt fleiru). 
Stenst þetta? Hver hefur eftir-
lit með upplýsingagjöfinni og 
hver verður dreginn til ábyrgð-
ar ef eitthvað misferst? Með 
víðtækri þátttöku almenn-
ings í fjárfestingum í óskráð-
um hlutabréfum er einfald-
lega verið að endurvekja „gráa 
markaðinn“ sem hér lifði góðu 
lífi um sl. aldamót. Það væri 
miður ef hinum mikla velvilja 

og meðbyr sem nýsköpunarfyr-
irtækin njóta yrði fórnað á alt-
ari „gráa markaðarins“.

Þeir sem beita sér fyrir tak-
markaðri upplýsingaskyldu 
félaga sem þiggja fé almenn-
ings sýna mikla skammsýni 
sem skaða mun þau félög sem 
ætlunin er að hjálpa. Þetta er 
misráðinn greiði. Nýsköpun-
arfyrirtæki þurfa að njóta vel-
vilja fjárfesta í uppbygging-
arfasa sem tekur oft langan 
tíma. Það sem er verra er að 
það þurfa bara fá félög að mis-
nota forréttindin til að skemma 
fyrir öllum hinum fyrirtækj-
unum. 

Vörn góðra félaga fyrir því 
að skaðast af svörtu sauðun-
um er skráning á markað. Hún 
tryggir upplýsingagjöf til fjár-
festa og að viðskipti eigi sér 
stað eftir settum reglum, hvoru 
tveggja undir eftirliti. Þannig 

greina góðu félögin sig frá 
fjöldanum og leggja áherslu 
á að þau eru traustsins verð. 
Upplýsingagjöf til fjárfesta er 
ekkert sem þau hræðast. Fyrir-
tæki geta sniðið sér stakk eftir 
vexti þegar kemur að skrán-
ingu. T.a.m. er kostnaður við 
skráningu á First North mark-
aðinn lítill og fari nokkur fyrir-
tæki á svipuðum tíma á markað 
er líklegt að þau geti lækk-
að kostnaðinn enn frekar með 
samkomulagi við þá sem að 
skráningu koma. 

Hér er því skorað á metnað-
arfull nýsköpunarfyrirtæki 
sem hyggjast afla sér fjár hjá 
almenningi  að tryggja honum 
nauðsynlega vernd og þar með 
veita honum raunhæf tæki-
færi til að nýta sér skattafslátt 
stjórnvalda til fjárhagslegs 
ábata. 

Nýsköpun

Þórður 
Friðjónsson
forstjóri Nasdaq OMX 
Iceland

Með víðtækri þátttöku almennings í 
fjárfestingum í óskráðum hlutabréf-
um er einfaldlega verið að endur-
vekja „gráa markaðinn“ sem hér lifði 

góðu lífi um sl. aldamót. Það væri miður ef hinum 
mikla velvilja og meðbyr sem nýsköpunarfyrirtækin 
njóta yrði fórnað á altari „gráa markaðarins“.

AF NETINU

Píslarvættið, stóryrðin og svikabrigslin allsráðandi
Sá spuni að ákvörðun þingmanna um að ákæra fyrir Lands-
dómi sé einhverskonar pólitískt dómsorð, er orðin eins og 
mantra sem er tuggin aftur og aftur og píslarvættið, stóryrðin 
og svikabrigslin eru alls ráðandi. Það er hinsvegar engin end-
anlegur dómur að fara fyrir Landsdóm, dómurinn yfir þeim 
sem þurfa ekki að sæta ákæru er hinsvegar endanlegur.  [...] 

Leikreglurnar voru hinsvegar öllum ljósar þegar ákveðið var að setja þing-
mannanefndina á laggirnar og líka þegar alþingismenn lofuðu að gera upp 
efnahagshrunið fyrir kosningar. Það er vægast sagt ömurlegur málflutningur 
að reyna að kveikja elda um allt samfélagið þegar ákvörðun Alþingis liggur 
fyrir. Það var öllum ljóst nema ef vera skildi stjórnmálamönnum að nið-
urstaða þingsins verður aldrei annað en pólitísk. Þess vegna bíður ákæru-
nefndar að rannsaka málið og Landsdóms að kveða upp úrskurð.
smugan.is
Þóra Kristín Ásgeirsdóttir
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Gildir til 3. október á meðan birgðir endast.

Bakað á staðnum
Bakararnir okkar byrja daginn snemma til að baka brauð 
og bakkelsi frameftir degi. Þannig tryggjum við að þú fáir 
nýbakaðar vörur alla daga, allan daginn.

Bjóðum upp á gæða vörur og tilboð í hverri viku.  
 

NÝTT

Kiwi PerurAnanas Laufsellerí

379kr/stk.

VÍNARBRAUÐ

299kr/stk.

HEILSUBRAUÐ

269kr/stk.

BILLY 
PIZZA

239kr/pk.

KANILSNÚÐAR

189kr/stk.

FLORIDANA 
VIRKNI

399kr/pk.

SM ORIGINAL
SOFT TORTILLAS

299kr/kg.

KIWI

199kr/kg.

ANANAS

298kr/kg.

PERUR

349kr/pk.

199kr/pk.

LAUFSELLERÍ

69kr/stk

KLEINUR
STÓRAR

119kr/stk.

PISTASÍUSTYKKI

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ
KYNNINGARVERÐ

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

Tómas  
bakari

Ný uppskeraSteinkjarni 

kiwis inniheldur 

lífsnauðsynlegar 

fitusýrur

Vítamín bomba
Frábært í súpur 

og fiskrétti

Ávextir eru mjög ríkir af vítamínum og steinefnum. Í þeim er líka að finna 
mikið af trefjum og mörgum öðrum hollustuefnum. Rannsóknir benda 
til þess að neysla á grænmeti og ávöxtum geti dregið úr líkum á ýmsum 
sjúkdómum. Það er mikið af andoxunarefnum í ávöxtum og grænmeti, en 
þau búa yfir þeim eiginleikum að hindra myndun skaðlegra sindurefna í 
frumum líkamans sem talin eru tengjast framgangi ýmissa sjúkdóma.
 

Borðum ávexti daglega!

vissir þú

MANGÓ FERSKIR ÁVEXTIR
EINFALT, ÞÆGILEGT OG HOLLT!

Mangóið er ríkt af C-vítamíni. Einnig inniheldur það talsvert 
af A- og B-vítamínum, steinefnum og járni. Mangó er tilvalið 
eitt og sér sem og í salöt og eftirrétti.

Mangóin okkar eru fullþroskuð þegar þau 
koma í búðir og því hægt að borða þau strax!

að til eru mörg hundruð afbrigði af mangó og er það einn mest 
notaði ávöxturinn í heiminum.

GUL MELÓNA

ANANAS
KANTALÓPA

KANTALÓPA 
MANGÓ
GUL MELÓNA

NÝTT

NÝTT



1.749kr/kg.
Merkt verð 2.498.-

319kr/kg.
Merkt verð 399.-

647kr/kg.
Merkt verð 995.-

2.079kr/kg.
Merkt verð 3.198.-

fyrir 4 að hætti Rikku

2.586kr/kg.

NAUTAFILE
ÍSLANDSNAUT

Merkt verð 3.695.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30 %

GRILLAÐ NAUTAFILÉ MEÐ LÁRPERUSÓSU OG HVÍTLAUKSBÖKUÐUM KARTÖFLUM

2 tsk hvítlauksduft
2 tsk cumin duft
1 tsk chili duft
1 tsk laukduft
800 g nautafilé
salt og nýmalaður 
pipar

LÁRPERUSÓSA
2 hvítlauksrif
2 msk rauðvínsedik
2 msk ólífuolía
¼ tsk chili duft
Safi af 1/2 límónu
2 litlar lárperur, afhýddar 
og steinhreinsaðar
2 msk fersk steinselja
salt og nýmalaður pipar

HVÍTLAUKSBAKAÐAR 
KARTÖFLUR
800 g litlar kartöflur, 
skornar til helminga
½ kúrbítur, skorinn í bita
10 hvítlauksrif með hýði
3 msk ólífuolía
Salt og nýmalaður pipar

Setjið hvítlauk, edik, olíu, 
chili duft og límónusafa 
saman í matvinnsluvél 
og vinnið vel saman. 
Bætið lárperununm og 
steinseljunni saman við 
og blandið gróflega 
saman. Kryddið með 
salti og pipar eftir smekk.

Hitið ofninn í 200°C. Raðið 
kartöflunum, kúrbítnum 
og hvítlauksrifjunum á 
pappírsklædda ofnplötu 
og hellið olíunni yfir. Bakið 
í 50-55 mínútur. Kryddið 
með salti og pipar.

Blandið kryddunum 
saman, nuddið á 
kjötið og látið standa 
í 10 mínútur. Grillið í 
3-4 mín. á hvorri hlið 
og hvílið í 3-4 
mínútur. Kryddið 
með salti og pipar.

KYNNING
01.10 kl. 16-20

Eiðistorgi, Garðabæ 

og Skeifunni.

02.10 kl. 12-16

Smáralind og Kringlunni.

KYNNING
04.10 kl. 14-18

í Skeifunni
NÝTT

Kcal: 575/ 29% LDS*
Prótein: 39.8 g/ 80% LDSFita: 29 g/ 44% LDS
Kolvetni: 41 g/ 14% LDSTrefjar: 7 g/ 26% LDSJárn: 4.8 mg/ 26%

*Hlutfall leiðbeinandi dagsskammts   (LDS)  miðast við 2000 Kcal orkuþörf.

Ungnauta piparsteik Kjúklingaleggir
í Texas marineringu

Kjúklingavængir
ferskir

Lambahelgarsteik
úr læri

NÝTT
EYRARBRAUÐ

NÝTT
TE-STANGIR

298kr/pk.

LÍFRÆNAR 
HRÍSKÖKUR

289kr/stk.

LARABAR

109kr/stk

BRAZZI 
ÁVAXTADRYKKUR

TILBOÐ

afsláttur við kassa
35%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30 %

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20 %

TILBOÐ

afsláttur við kassa
35 %

Loksins 
komið aftur!

PATAK´S
PASTE

20
afsláttur v/kassa

%

2 Kellogg´s vörur gætu 

gefið þér vinning!

VINNINGAR: iPad og 

Kellogg´s gjafakörfur

KELLOGG´S LEIKUR

Spennandi 
     um helgina!
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Í millifærslukerfinu íslenska, er þá 
ekki eingöngu átt við landbúnaðar-
kerfið, leynist mörg matarholan, sem 
þeim einum er kunnugt um sem inn-

vígðir eru í viðkomandi kerfi.

ESB hefur ekkert að fela, en vill 
styrkja okkur til þess fá heiðarlegar 
upplýsingar, svo við getum gengið 
rétt upplýstir til samningagerðar, 

sem með slíku móti einu getur talist á grunni jafn-
ræðis.

Hvenær tekur maður við 
„aðréttum“ og hvenær tekur 

maður ekki við „aðréttum“, það 
er vandinn, að minnsta kosti ef 
maður er í forsvari fyrir íslenska 
bændastétt.

  Haraldur Benediktsson, formaður 
Bændasamtaka Íslands, ritar leið-
ara í Bændablaðið í síðustu viku og 
kvartar þar yfir því að ESB stundi 
það að bjóða bændum það sem 
hann kallar „aðréttur“. Aðréttur 
þessar þykir honum ekki góðar, 
þar sem þær hafi hugsanlega þann 
tilgang að fá bændur til að hugsa 
málin upp á nýtt, þ.e. hvað varðar 
afstöðuna til mögulegrar inngöngu 
Íslands í Evrópusambandið. 

  Af þessu tilefni ritar Ólafur Steph-
ensen, ritstjóri Fréttablaðsins leið-
ara þar sem hann fer yfir það í 
nokkrum liðum hvernig hinar títt-
nefndu aðréttur hafi runnið greið-
lega um hendur bænda á umliðn-
um árum. Þar er um að ræða ýmis 
verkefni sem bændaforystan hefur 
séð sér hag í að nýta, bændum og 
þjóð til hagsbóta. 

  Vegna þessa sendi BÍ bréf til Öss-
urar Skarphéðinssonar þar sem 
kvartað er yfir aðréttunum. Bréf-
ið ættu sem flestir að lesa þar 
sem í því birtist á afar skýran 
hátt hvernig BÍ tekur afstöðu til 
Evrópumálanna. Vitnað er í Jón 
Bjarnason landbúnaðarráðherra 
og það eftir honum haft að aðlög-
unarferli að Evrópusambandinu sé 
hafið og virðist ekki þurfa frekar 
vitnanna við, að mati bændafor-
ustunnar.

  Komið hefur fram að eitt af því 
sem ESB hefur sett út á varðandi 
landbúnaðarkerfið íslenska sé að 
ekki sé auðvelt að sjá hvernig því 
fjármagni sem ráðstafað er til að 
styrkja íslenskan landbúnað sé 
varið. Við lestur bréfsins læðist að 
sá grunur, að það fari dálítið fyrir 

brjóstið á bændaforustunni að 
hugsanlega verði þar gerð breyt-
ing á: að greiðslur verði auðraktari 
og kerfið gert opið og gegnsætt. 
Það er nefnilega kunnara en frá 
þurfi að segja að í millifærslukerf-
inu íslenska, er þá ekki eingöngu 
átt við landbúnaðarkerfið, leynist 
mörg matarholan, sem þeim einum 
er kunnugt um sem innvígðir eru í 
viðkomandi kerfi.

  Bændaforustan hefur barist gegn 
inngöngu Íslands í Evrópusam-
bandið með oddi og egg og beitt 
þar fyrir sig ýmsum rökum sem 
fæst standast skoðun ef að er gáð. 
Það er öllum ljóst að landbúnað-
ur er stundaður í löndum ESB allt 

frá Miðjarðarhafi og norður til 
Finnmerkur. Undirritaður dvaldi 
í austurrískri sveit á dögunum og 
sá þá með eigin augum hve land-
búnaður dafnar þar vel og ekki 
síður hitt, hve frelsi austurrískra 
bænda er á ýmsum sviðum meira 
en  íslenskra.

  Í málflutningi sínum hefur BÍ 
meðal annars haldið því fram 
að tryggja verði matvælaöryggi 
íslensku þjóðarinnar og talið að 
það verði best gert með því að 
halda Íslandi utan við ESB. Það er 
svo gjarnan látið fylgja með: að ef 
samgöngur til landsins einhverra 
hluta vegna stöðvist, þá sé gott að 
eiga matvælaframleiðslu sem duga 
muni þjóðinni í slíkum þrenging-
um.

  Málflutningur af þessu tagi stenst 
ekki skoðun. Ef svo færi að sam-
göngur til landsins stöðvuðust, þá 
háttar þannig til að eitt það fyrsta 
sem færi úr skorðum er land-
búnaðurinn. Ekki yrði flutt inn 

korn, olía, vélar, né varahlutir til 
þeirra. Engin áburðarverksmiðja 
er í landinu og ekki kæmi hann 
án samgangna. Þá má einnig geta 
þess, að ekki er vansalaust hve 
lítt hefur verið hugsað um að nýta 
búfjáráburð, en vonandi stendur 
það til bóta, þó ekki sé nema vegna 
þess hve áburðarverð hefur rokið 
upp að undanförnu. Landbúnaðar-
framleiðsla myndi sem sagt, nær 
stöðvast, fyrir nú utan allt annað 
sem úr skorðum gengi við slíka 
uppákomu.

  Enginn áhugi virðist vera á því 
hjá íslenskri þjóð, né ráðamönn-
um hennar, að tryggja siglingar 
til landsins. Það sést af því að ekki 

eitt einasta flutningaskip er undir 
íslenskum fána, þau eru öll skráð 
erlendis og verða eflaust tekin 
til þjónustu fyrir þær þjóðir ef 
aðstæður skapast af því tagi sem 
BÍ hefur haldið á lofti í umræðunni 
um matvælaöryggi. Nágranna-
þjóðir okkar brugðust við slíkri 
útflöggun fyrir mörgum árum, en 
íslensk þjóð virðist ekki hafa metn-
að til að gera það. Því eru skipin 
skráð erlendis og þeir Íslendingar 
sem á þeim starfa skráðir til heim-
ilis utan landsteinanna.

  Það er því ljóst að málflutning-
ur Bændasamtaka Íslands stenst 
ekki hvað þetta varðar og kom-
inn er tími til að BÍ snúi sér frek-
ar að því að huga að hagsmunum 
íslenskra bænda innan Evrópu-
sambandsins, ef til þess kemur að 
Ísland verði eitt af ríkjum þess, en 
að mála Bændasamtökin út í horn 
með málflutningi sem ekki þjónar 
hagsmunum umbjóðenda sinna, né 
íslensku þjóðarinnar.  

Bændasamtökin og aðrétturnar

Fyrir nokkru gerði ég athuga-
semd við málflutning frænda 

míns og vinar, Ögmundar Jón-
assonar, um ESB-mál. Ég sagði 
þá: „Hann vænir ESB um ýmis-
legt í eftirfarandi málsgrein: En 
ekki mun standa á styrkveiting-
um – svona rétt meðan verið er að 
tala okkur til. Hið sama gæti hent 
okkur og indíána í Norður-Amer-
íku. Þeir töpuðu landinu en sátu 
uppi með glerperlur og eldvatn.“

Ég spurði svo Ögmund, hvort 
hann gæti bent mér á einhver 
dæmi um að slíkt hafi gerst í 
samskiptum ESB við aðildarlönd-
in. Ég sagði honum, að ég þekkti 
þau ekki og gæti hann ekki komið 
með dæmi, þá væru umrædd orð 
hans ekkert annað en ómálefna-
legur hræðsluáróður.

Ögmundur svaraði mér í grein 
hér í blaðinu 2. september sl. og 
vildi meina, að þetta hefði hvorki 
verið ómálefnalegt né hræðslu-
áróður. Síðan kom hann með 
ágæta greinargerð um svonefnda 
IPA-styrki. Þeir eru ætlaðir sem 
aðstoð í aðdraganda inngöngu. 
Hann ræðir styrkina af heiðar-
leika og hreinskilni, en segir svo: 
„... við erum að njóta styrkja, sem 
eru beinlínis sniðnir til þess að 
smyrja aðlögunarferlið að Evr-
ópusambandinu.“ Ögmundur 
segir enn: „Í öðru lagi eigum við 
ekki að ráðast í kerfisbreytingar 
sem við réðumst eingöngu í til að 
fullnægja ESB, en sem við mynd-
um ella ekki gera.“

ESB er og hlýtur að vera mikið 
bákn, hlaðið lögum og reglugerð-
um. Því er það hverri þjóð, sem 
hugar að inngöngu, nánast lífs-
spursmál að kynna sér allt slíkt 
til hlítar og t.d. að fá það þýtt á 
sitt eigið tungumál. Styrkirnir, 
sem okkur standa til boða, eru 
veittir til þess að auðvelda okkur 
þetta verk, efla þýðingamiðstöð 
utanríkisráðuneytisins og halda 
uppi öflugu kynningarstarfi, 
m.a. með boðsferðum, þar sem 
mál eru rædd af hreinskilni. Mér 
finnst þetta bera því vitni, að 
ESB hefur ekkert að fela, en vill 
styrkja okkur til þess fá heiðar-

legar upplýsingar, svo við getum 
gengið rétt upplýstir til samn-
ingagerðar, sem með slíku móti 
einu getur talist á grunni jafn-
ræðis. Í stað þess að vera með 
grunsemdir um mútur, ber ég 
virðingu fyrir slíkum vinnu-
brögðum og vona að þau gagnist 
okkur vel til að ná samningum, 
sem við getum óhræddir lagt í 
dóm þjóðarinnar, vitandi að við 
höfum tryggt allan þann rétt, 
sem henni er nauðsynlegur.

Þær breytingar á stjórnsýslu, 
sem talað er um að við gerum 
fyrir inngöngu, verða ekki að 
lögum hér, nema þjóðin sam-

þykki inngönguna. Verði svar 
þjóðarinnar nei, fellur allt slíkt 
um sjálft sig, annað en það, sem 
við þurfum að halda vegna EES. 
En engir af styrkjum þeim sem 
við þiggjum eru afturkræfir, þótt 
svarið verði nei.

Ég læt þetta nægja um „gler-
perlur og eldvatn.“ Um hitt 
skortir mig enn skýringu frá 
Ögmundi, þar sem hann segir um 
indíánana: „Þeir töpuðu land-
inu.“ Ég bað hann að nefna mér 
dæmi um, að ESB hefði komið 
þannig fram við einhverja þá 
þjóð, sem fengið hefur aðild. 
Hann svaraði ekki þeirri spurn-

ingu, hugsanlega vegna þess, 
að slík þjóð fyrirfinnst ekki. Ég 
þekki a.m.k. engin dæmi, sem 
nota mætti slíka líkingu um, 
enda er ánægjuvogin í ESB-lönd-
unum víða ótrúlega jákvæð. En 
kannski þekki ég ekki nógu vel 
til. Ég er ætíð reiðubúinn að læra 
og vita meira í dag en í gær. Því 
bið ég minn góða frænda í allri 
einlægni að benda mér á ein-
hverja þjóð í ESB, sem hefur 
tapað landinu sínu og situr nú 
uppi með glerperlur og eldvatn. 
Geti hann það ekki, hljóta orð 
mín að standa um ómálefnalegan 
hræðsluáróður.

Orðsending til Ögmundar

Landbúnaður og ESB

Ingimundur 
Bergmann
vélfræðingur og bóndi

ESB

 Þórir 
Stephensen
fyrrverandi 
dómkirkjuprestur

Nú er réttlætiskennd minni 
algerlega misboðið. Að heyra 

í íslenskum ráðamanni, Öss-
uri Skarphéðinssyni í ræðustól 
hneykslast á mannréttindabrot-
um vegna ferðar hóps til Gaza-
svæðisins var dropinn sem fyllti 
mælinn hjá mér – og hann er ekki 
eini ráðamaðurinn sem virðist loka 
augunum fyrir því sem er að ger-
ast hér á landi. Hvað eru forráða-
menn þessarar þjóðar að hugsa? 
Hvernig væri að byrja á því að 
berjast gegn mannréttindabrot-
um þeim sem framin hafa verið og 
eru framin enn á Íslandi, áður en 
menn fara að belgja sig út á erlend-
um vettvangi? Eða skiptir það ekki 
neinu máli, af því að um Íslendinga 
er að ræða?  Hvers konar sýndar-
mennska er þetta?

Það er gott og gilt að sýna van-
þóknun sína á mannréttindabrot-
um hvar sem þau eru framin, EN 
á maður ekki að byrja heima fyrir? 
Eru menn eins og  Össur Skarp-
héðinsson eða Jón Gnarr blindir? 
Hafa þessir stjórnmálamenn stað-
ið í mótmælagöngu með sínu eigin 
fólki? Hefur Össur flutt ræðu fyrir 
hönd þeirra sem misst hafa allt sitt 
hér heima? Hefur Jón Gnarr mætt 
með því fólki sem reynt hefur að 
mótmæla ranglæti því sem hér er 
framið á hverjum degi gagnvart 
þúsundum heimila sem eru að falla 
um koll vegna aðgerðaleysis ríkis-
stjórnarinnar? Hefur velferðarráð 
Reykjavíkurborgar skipulagt mót-
mælagöngur til að standa vörð um 
mannréttindi þeirra sem standa í 
biðröð eftir matargjöfum? 

Þetta er fólkið sem lætur sem 
það viti ekki af því að þeirra eigin 
landsmenn eru að missa eignir 
sínar í þúsundum talið. Hér standa 
hundruð Íslendinga í biðröð eftir 
mat. Fjöldi manna hefur misst 
atvinnu sína, sparifé og lífeyri. 
Að Íslendingum var otað ólögleg-
um gengislánum á einum stað í 
bankanum á meðan á öðrum stað í 
sama banka tóku menn stöðu gegn 
krónunni. Og í mörgum tilfell-
um fóru svo fram ólöglegar inn-
heimtuaðgerðir á þessum lánum? 
Fjöldi manna hafa og eru að búa 
sig undir að flýja landið. Almenn-
ingur á Íslandi hefur verið settur 

í ánauðarbönd af fyrri ríkisstjórn 
og þeim síðan viðhaldið af núver-
andi ríkisstjórn. Hvað hafa stjórn-
málamenn sem gaspra mest gert 
til að hjálpa eigin þjóð? 

Leitað hefur verið til velferðar-
ráðs borgarinnar sem þykist ekki 
geta gert neitt vegna þess að pen-
ingar vaxi ekki á trjánum, en samt 
er hægt að hækka laun varaborg-
arfulltrúa. Ríkisstjórnin hefur 
veitt 2 milljónum króna til stuðn-
ings Fjölskylduhjálpinni? En hvað 
hefur hún veitt í þróunaraðstoð út 
í heim? Eða hvað mörgum millj-
örðum króna er eytt í að þröngva 
þjóðinni í ESB? Hvað með sendi-
ráð, einkabílstjóra og aðstoðar-
menn ráðherra og þingmanna?

Ríkisstjórnin hefur hvað eftir 
annað tekið stöðu með fjármála-
stofnunum gegn eigin þjóð. Hér 
virðist hægt að finna allar hugsan-
legar og óhugsanlegar reglur til að 
vernda fjármálastéttina gegn rétt-
látri ábyrgð, en samningslög á ekki 
að virða þegar það snýr að almenn-
ingi eins og dómur Hæstaréttar 
um gengislánin ber vitni um. Hvar 
eru mannréttindi almennings? Og 
hvar eru mannréttindi þjóðar sem 
neyða á til að greiða fyrir afglöp 
þeirra sem komu þjóðinni á haus-
inn dbr. ICESAVE? 

Þingmenn og ráðherrar láta ekki 
á sér standa að tala um mannrétt-
indi þegar kemur að þeim sjálf-
um sbr. þingmannanefndarmálið, 
þar sem menn gaspra um mann-
réttindi fjögurra ráðherra sem 
vegna vanhæfni sinnar stóðu ekki 
vörð um hagsmuni íslensku þjóð-
arinnar. Í því sambandi hlýtur 
maður að spyrja; hvað með mann-
réttindi þjóðarinnar, sem treysti 
þessu fólki til að standa á vakt-
inni? Hvar er ábyrgð þessa fólks 
gagnvart mannréttindum þjóð-
arinnar sem nú stendur frammi 
fyrir algerri örvæntingu og ótta 
um framtíð sína?

Við ættum kannski að muna að 
grundvallarmannréttindi eru rétt-
urinn til að lifa með reisn, hafa 
húsaskjól og viðunandi lífsviður-
væri. Það er nauðsynlegt að standa 
vörð um mannréttindi almennt, en 
áður en við förum að hneykslast á 
mannréttindabrotum annarra þjóð, 
ættum við að byrja á því að berj-
ast fyrir okkar eigið fólk, sem svo 
sannarlega hefur verið illa brot-
ið á. Kannski vakna ráðamenn 
og þjóðin sjálf ef við fengjum 
Amnesty International eða önnur 
mannréttindasamtök til að berjast 
fyrir okkar mannréttindum!

Eru mannréttindi 
ekki fyrir Íslendinga?

Mannréttindi

Rúna Hjaltested 
Guðmundsdóttir
sagnfræðingur



Kaupir þú 
eintak nr. 80.000  

af glæpasögu 
eftir Yrsu Sigurðardóttur?
Veglegur vinningur!

ALLAR
KILJUR YRSU Á 

1.990,- 
Í EYMUNDSSON!

NÝ 
ÚTGÁFA!

Um þessar mundir eru fi mm ár frá því að Yrsa 

Sigurðardóttir sendi frá sér sína fyrstu glæpasögu. 

Þær hafa selst í tæplega 80.000 eintökum hér á 

landi og koma nú út um allan heim. Yrsa hefur átt bók 

á metsölulista Eymundssonar í yfi r 250 vikur! 

Á næstu dögum mun eintak nr. 80.000 seljast og 

fær sá heppni glæsilegan vinning: veglega bókagjöf 

frá Veröld og fyrsta eintakið af væntanlegri spennu-

sögu Yrsu sem kemur út í nóvember, áritað og 

glóðvolgt, beint úr prentsmiðjunni.
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Við mætum best þeim niðurskurði 
sem er fram undan með því að taka 
höndum saman.

Háskólar eru mikilvægar stofn-
anir í nútímasamfélagi og 

þróun háskólastigsins er eitt af 
brýnustu verkefnunum í mennta-
lífi Íslendinga. Á undanförnum 
misserum hefur mikið stefnumót-
unarstarf verið unnið í mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu, efnt 
hefur verið til opinna málþinga um 
háskólamál, erlendir og innlendir 
sérfræðingar hafa verið kallaðir til 
ráðgjafar og fundað reglulega með 
stjórnendum háskólanna.Tilgang-
urinn er ekki síst sá að standa vörð 
um gæði háskólastarfs á erfiðum 
tímum í efnahagslífi þjóðarinnar 
þar sem verulega þarf að draga úr 
ríkisútgjöldum

Stofnun háskóla á Íslandi má 
rekja aftur til sjálfstæðisbaráttu 
þjóðarinnar en Íslendingar litu 
margir hverjir á það sem nauð-
synlegt framfaramál fyrir sjálf-
stæða þjóð að eiga háskóla og það 
var enginn tilviljun að Háskóli 
Íslands var stofnaður á hundrað 
ára afmæli Jóns Sigurðssonar. Jón 
lagði þar fram mótaðar hugmynd-
ir um hvernig hann vildi sjá skóla-
kerfið á Íslandi vaxa – hvers konar 
skólar ættu að vera hér og hvað 
þeir skyldu kenna. Jón rökstuddi 
mál sitt skýrt: Skólunum var ætlað, 
hverjum á sínu sviði, að stuðla að 
framförum samfélagsins og mæta 
þörfum á hverri tíð og taldi Jón 
að menn mættu „ekki skirrast við 
þeim kostnaðarauka sem kljúfandi 
væri því engum peningum væri 
varið heppilegar en þeim sem keypt 
væri fyrir andleg og líkamleg fram-
för sem mest mætti verða.“ 

Alhliða háskólanet
Á þeim tímum sem við nú lifum 

er þessi rökræða daglegt brauð – 
hvaða kostnaðarauki er kljúfandi 
og hverju þarf að fórna? Vissu-
lega er staða íslenska ríkisins 
erfið en stefnt er að jafnvægi í 
ríkisfjármálum og við erum langt 
komin í þeirri vegferð. Við niður-
skurð þarf hins vegar að hafa það 
að leiðarljósi að hann valdi sem 
minnstum skaða og í kjölfarið 
getum við á nýjan leik stefnt að 
enn frekari uppbyggingu öflugs 
háskólakerfis. Það er meðal ann-
ars af þeim sökum sem ég hef 
lagt fram hugmyndir um aukið 
samstarf opinberra háskóla og 
þeir sameinist undir einum hatti 
í þeirri trú að við mætum best 
þeim niðurskurði sem er fram 
undan með því að taka höndum 
saman og leggja saman krafta 

okkar – á sama tíma og við verj-
um háskólastarf, kennslu og rann-
sóknir á hverjum stað. 

Hugtakið „universitas“ hefur 
verið notað um háskóla sem býður 
upp á nám, miðlar og skapar þekk-
ingu á flestum þeim námssvið-
um sem móta undirstöðu í hverju 
samfélagi. Háskólar hafa ekki 
fyrir tilviljun byggst upp með 
þessum hætti. Það er ótvíræður 
kostur fyrir nemendur að geta 
mótað sitt nám þvert á tiltekn-
ar deildir eða svið og áskoranir 
fyrir fræðimenn að vera vakandi 
fyrir hinu stóra samhengi ólíkra 
fræðisviða. Til dæmis er ekki til 
sérstakt fræðasvið í háskólum 
landsins um sjálfbærni en ljóst að 
viðfangsefnið sjálfbærni snertir 
flestar háskóladeildir. Víða hefur 
samvinna deilda aukist til muna 
einmitt til að rannsaka og þróa 

aðkallandi viðfangsefni samtíð-
arinnar. 

Til að auka enn frekar vægi þess 
og kosti að byggja hér upp alhliða 
„universitas“ hefur verið mótuð 
stefna sem nær til allra opinberra 
háskóla í landinu þar sem megin-
tilgangurinn er að byggja upp 
samstarfsnet milli þeirra. Í því 
felst m.a. eitt gæðakerfi og sam-
ræmt gæðamat, eitt upplýsinga-
kerfi og sameiginleg stoðþjón-
usta, eitt vinnumatskerfi, og síðast 
en ekki síst sameiginleg miðstöð 
framhaldsnáms með höfuðáherslu 
á doktorsnám. Vonir standa til að 
þessi heildræna sýn efli enn frek-
ar háskólakennslu, rannsóknir 
og nýsköpun og skapi forsendur 
fyrir frekari fjölbreytni, verka-
skiptingu og hagræðingu þar sem 

hennar er þörf um leið og hvergi 
er slegið af kröfum um öfluga 
háskólastarfsemi víðs vegar á 
landinu. Fjarkennsla verður notuð 
í auknum mæli til að bjóða upp á 
fjölbreytt nám víða á landinu með 
samstarfi við þekkingarsetur og 
símenntunarmiðstöðvar.  Háskóli 
Íslands verður þungamiðjan í net-
inu enda sá skóli sem býður upp á 
fjölbreyttast nám og rannsóknir.  

Það er von mín að samhliða 
þessu muni þeir einkareknu skól-
ar sem mesta samlegð hafa, þ.e. 
Háskólinn í Reykjavík og Háskól-
inn á Bifröst leggja saman krafta 
sína í auknum mæli. Með auknu 
samstarfi og verkaskiptingu er 
von til þess að við getum staðið 
vörð um gæði í háskólastarfi þó 
að ljóst sé að komandi niðurskurð-
ur verði háskólasamfélaginu mjög 
erfiður.

Háskólar í mótun
Háskólar

Katrín 
Jakobsdóttir
menntamálaráðherra

Íslenskt samfélag stendur á 
tímamótum. Við teljum að þessi 

tímamót kalli á umræðu um hlut-
verk íslenskra háskóla. Í þessum 
greinaflokki munum við beina 
sjónum okkar að rannsóknarhlut-
verki háskóla.

Háskólar eru fyrst og fremst 
mennta- og rannsóknastofnan-
ir. Hlutverk þeirra er að stunda 
rannsóknir og mennta fólk og 
þjálfa til sérhæfðra starfa. 
Menntunin er tvenns konar. Ann-
ars vegar grunn- eða starfs-
menntun og hins vegar rannsókn-
armenntun, doktorsnám, en það 
felur í sér þjálfun í að takast á við 
viðfangsefni sem enginn hefur 
glímt við áður. Doktorsnámið 
felst í rannsóknastörfum og fer 
fram undir handleiðslu kennara 
sem hafa reynslu af rannsókna-
vinnu. Kennararnir aðstoða nem-
ana við að móta og setja fram til-
gátur sem síðan eru prófaðar með 
rökleiðslu, tilraunum eða grein-
ingu á gögnum. Markmið rann-
sóknastarfa er að leita svara við 
hinu óþekkta og þjálfa ungt fólk í 
að beita þekkingu sinni.

Öflugt vísindastarf er háskól-
um og vísindastofnunum afar 
mikilvægt. Með því fæst einkum 
þrennt: i) Kennarar stofnunar-
innar verða betur tengdir við það 
nýjasta í fræðunum og geta því 

betur miðlað nýjustu þekkingu 
til nemenda sinna; ii) Stofnunin 
nýtur trausts í samfélaginu enda 
vitað að þar eru vísindamenn sem 
þekkja til tiltekinna málaflokka 
og geta talað um þá af hlutleysi 
og þekkingu; iii) Með öflugu vís-
indastarfi skapast möguleikar á 
rannsóknatengdri nýsköpun en 
það er sú nýsköpun sem gefur 
mestan arð.  Úr grunnrannsókn-
um verður til ný þekking sem er 
forsenda nýsköpunar sem getur 
leitt af sér viðskiptahugmynd-
ir og atvinnutækifæri. Um þetta 
eru ótal dæmi, stór og smá. Slík 
þekkingarsköpun ásamt menntun 
ungs fólks er því hið óumdeilda 
og verðmæta samfélagslega hlut-
verk háskóla.

Um allan heim eru gæði 
háskóla metin út frá rannsókna-
virkni þeirra. Á þessu eru fáar 
undantekningar. Hér á landi hafa 
nýlega verið sett lög sem skil-
greina hlutverk háskóla víðar en 
víðast er gert. Í lögunum segir: 
„Hann [háskólinn] miðlar fræðslu 
til almennings og veitir þjóðfé-
laginu þjónustu í krafti þekking-
ar sinnar.“ Þann 26. júní sl. birt-
ist í Morgunblaðinu grein eftir 
Katrínu Jakobsdóttur mennta- 
og menningarmálaráðherra sem 
hún nefndi „Hlutverk og ábyrgð 
háskóla“. Þar leggur hún til að 
háskólar beini sjónum sínum í 
auknum mæli að samfélagslegu 
hlutverki sínu, frekar en að ein-
blína á að efla gæði kennslu og 
rannsókna. 

Við erum ósammála ráðherra 
um þetta. Að andvaraleysi og 
skortur á samræðu háskólafólks 
við samfélagið hafi átt veigamik-
inn þátt í hruninu er að okkar 
mati heldur ekki rétt ályktun. 
Miklu nær væri að spyrja hvort 
háskólasamfélagið hafi ekki 

verið of veikt til að bregðast við 
umhverfinu. Geta háskóla til að 
sinna samfélagslegu hlutverki 
sínu er í beinu sambandi við 
rannsóknavirkni þeirra. Það er 
lítið mark takandi á háskóla sem 
ekki tekur rannsóknahlutverk sitt 
alvarlega. Slíkur háskóli getur 
ekki haft þau áhrif á samfélag 
sitt sem allar þjóðir leitast eftir: 
hlutlausa, faglega umfjöllun, 
rannsóknatengda nýsköpun og 
almenna eflingu þekkingar. Allir 
geta verið sammála um það að sú 
þekking sem verður til í háskól-
um þarf að nýtast eins og kostur 
er við að bæta samfélagið. En það 
er ekki og á ekki að vera á ábyrgð 
háskólanna einna að það gerist. 
Vísindamenn eru ekki ráðnir til 
háskóla til að fræða almenning 
eða þjóna samfélaginu á annan 
hátt en að sinna sínu grunnhlut-
verki, þ.e. mennta háskólanema 
og stunda vísindi. Þeir eru þó 
ávallt reiðubúnir til að upplýsa 
og fræða þegar eftir því er leitað 
eins og sjá má daglega í fjölmiðl-
um landsins. Að leggja aukna 
áherslu á önnur hlutverk háskóla-
manna þegar ljóst er að rann-
sóknarinnviðir eru veikir og litlu 
fjármagni er veitt til kennslu 
mun að öllu óbreyttu rýra starf 
háskóla.

Nú eiga Íslendingar sjö 
háskólastofnanir. Engin þeirra 
kemst á blað yfir fimm hundruð 
fremstu háskólastofnanir heims, 
hvað þá hærra. Fjöldi háskóla á 
Norðurlöndunum eru á lista yfir 
bestu menntastofnanir heims og 
því ekkert sem útilokar að Ísland 
nái árangri hvað þetta varðar. Til 
að svo megi verða þarf að efla 
háskólana, einkum hvað rann-
sóknir og gæðamat varðar. Þetta 
kallar á endurskipulagningu og 
uppstokkun.

Háskólarannsóknir á tímum 
kreppu og hlutverk háskóla

Nú eru um tvö ár síðan Hrun-
ið skall á okkur Íslendingum. 

Þá fór meira og minna allt þjóðfé-
lagið í baklás og ennþá er margt í 
frosti, sérstaklega allt sem snýr 
að mannvirkjagerð. Það sem hefur 
verið í gangi í mannvirkjum er að 
klára verk eins og Héðinsfjarðar-
göng, Landeyjahöfn og Tónlistar-
hús, en ekkert stórverk er hafið 
eftir hrun og óvíst er hvenær eitt-
hvað gerist í þeim málum. Stjórn-
völd virðast hafa litlar áhyggjur af 
dauðum mannvirkjageira, allavega 
í samanburði við hversu hratt var 
brugðist við þegar ferðamannaat-
vinnuvegurinn fékk sitt gosáfall 
í vor. Nú er svo komið að margir 
tæknimenn landsins leita sér vinnu 
erlendis eða eru atvinnulausir og 
verktakar landsins eru flestir að 
hætta starfsemi. Það vill svo til að 
allt okkar daglega líf byggir á því 
að mannvirkjastarfsemin sé í lagi, 
því húsin okkar, heitt og kalt vatn, 
rafmagn, gagnanet, samgöngur og 
margt fleira eru okkar mannvirki 
sem þarf að viðhalda og þróa.

Biðin eftir því að eitthvað fari í 
gang í mannvirkjagerð á Íslandi er 
orðin löng, þrátt fyrir fyrirheit um 
annað í stöðugleikasáttmálanum 
og í stjórnarsáttmála ríkisstjórn-
arinnar.

Nú er rætt um átak í vega-
gerð sem má ekki vera ríkisfram-
kvæmd og verða því veggjöld að 
standa undir slíkum framkvæmd-
um. Þann 7. september síðastliðinn 
var fundur um þessi mál þar sem 
samgönguráðuneytið, fjármála-
ráðuneytið, Vegagerðin og lífeyris-
sjóðirnir ræddu um mögulegt sam-
starf við átak í samgöngumálum 
og finnst mörgum að þessi fundur 
hafi verið haldinn einu ári of seint. 
Stóra málið varðandi þetta átak er 
fjármögnun þess og er aðallega 
rætt um veggjöld í því sambandi 
og þá hvernig þau skuli innheimt. 
Samkvæmt glærum Vegamála-
stjóra sem hann fór í gegnum á 
fundinum 7. september (glærurn-
ar eru aðgengilegar á heimasíðu 
Vegagerðarinnar) er helst rætt um 
ýmsar útfærslur á tollhliðum og að 
GPS-tæknin geti leyst tollhliðin af 
eftir sjö til tíu ár. Af glærunum má 
áætla að vegtollar gætu numið um 
1 milljarði kr. á ári af Suðurlands-
vegi og í framhaldi af því má áætla 
að aðrir vegtollar (Vesturlandsveg-
ur, Reykjanesbraut og Vaðlaheiðar-
göng) gætu numið um 1 til 2 millj-
örðum kr. og vegtollar því samtals 
á landinu um 2 til 3 milljarðar kr. 
á ári þegar umræddir vegkaflar 
væru allir komnir í gagnið.

Samkvæmt norskri reynslu kost-
ar innheimtan á vegtolli um 15% af 
vegtollsupphæðinni og því nýtist 
aðeins um 85% af innheimtum veg-

tolli til samgöngubóta. Má því segja 
að 15% af vegtollsupphæðinni fari 
til spillis miðað við að annað inn-
heimtuform finnist. Hér er spurt 
hvort vegtollar séu besta aðferð-
in við að ná inn tekjum fyrir þær 
vegaframkvæmdir sem eru á borð-
um núna og hvort ekki sé einfaldara 
og réttlátara að hækka bensín- og 
olíugjald um t.d. 6 til 7 kr. á hvern 
lítra, en slík hækkun gæfi af sér um 
2 til 2,5 milljarða kr. á ári.

Ef Suðurlandsvegurinn er skoðað-
ur, þá er í dæmi Vegamálastjóra um 
innheimtu þar lagt til að Hvergerð-
ingur sem vinnur í Reykjavík greiði 
380 kr. í vegtoll fyrir vinnuferðina 
sína sem gerir um 80 þ.kr. á ári. 
Strangt til getið eru lítil umferðar-
vandræði hjá þessum Hvergerðingi 
sem keyrir Suðurlandsveginn þegar 
þar er lítill umferðarþungi. Breikk-
un Suðurlandsvegar hjálpar mest 
þeim sem keyra veginn um helgar 
í umferðarþunga og fyrir vegfar-
anda sem fer t.d. 20 helgarferðir á 
ári um Suðurlandsveg verður veg-
tollurinn 7.600 kr. á ári eða innan 
við 10% af því sem Hvergerðingur-
inn gæti þurft að greiða. Til sam-
anburðar er kostnaðarauki bíls sem 
ekið er 12.000 km/ári með meðal-
eyðslu 12 l/100km um 10.000 kr. á 
ári ef hækkun eldsneytisgjalds er 
7 kr. á lítrann.

Nú segja líklega sumir þeirra 
sem sjaldan keyra Suðurlandsveg 
og aðra þá vegi sem verða breikk-
aðir/endurgerðir, af hverju á ég að 
greiða 10.000 kr. á ári í formi hækk-
aðs eldsneytisgjalds til að fjár-
magna þessar vegaframkvæmd-
ir?  Svarið við þessari spurningu 
er að umræddar vegaframkvæmd-
ir og framhald þeirra er að nýtast 
flestum vegfarendum landsins og 
hingað til hefur mest af eldsneyt-
isgjöldum landsins komið af Höf-
uðborgarsvæðinu til að byggja upp 
vegi landsins og svo verður um 
ókomin ár.

Hér er því lagt til að fjármagna 
ný verkefni í samstarfi með lífeyr-
issjóðunum með hækkuðu eldsneyt-
isgjaldi og eftir sjö til tíu ár verð-
ur endurskoðað hvort GPS-tæknin 
tekur þá við til að innheimta veg-
gjöld í samræmi við ekna kílómetra 
á hverjum stað, en slíkt er í bígerð 
víða í Evrópu. Það að setja upp 
vegtolla hér og þar verður örugg-
lega óvinsælt enda er oft lítið rétt-
læti í vegtollunum nema þá í tilfell-
um eins og Hvalfjarðargöngum og 
Vaðlaheiðargöngum þar sem veg-
farandinn er að spara sér vega-
lengdir og tíma og hefur val um það 
hvort hann fer tollaða leið.

Í mínum huga er spurningin helst 
sú hvort við ætlum að hækka elds-
neytisgjaldið um t.d. 7 kr./l og fá 
þannig um 2,5 milljarð kr. á ári, eða 
að hækka eldsneytisgjaldið um tvö-
falda eða þrefalda þá upphæð. Með 
því má lækka fjármagnskostnað 
framkvæmdanna og gera almenni-
legt átak í samgöngumálum öllum 
landsmönnum til hagsbóta og end-
urlífga um leið mannvirkjagerð í 
landinu.

Samgöngur og veggjöld
vegamál
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Þegar þetta er ritað er allt útlit 
fyrir að fyrningarleiðin í sjáv-

arútvegi verði svikin. Þetta var 
stærsta kosningamál Samfylking-
arinnar í síðustu þingkosningum. 
Það má fullyrða að loforð Samfylk-
ingarinnar um að fyrna  aflaheim-
ildir á 20 árum hafi fært henni það 
fylgi, sem dugði til þess að hún 
kæmist til valda. Ég fullyrði, að 
ef Samfylkingin hefði ekki lofað 
fyrningarleiðinni í sjávarútvegin-
um væri hún ekki við völd  í dag.

Tvær leiðir lagðar fram
 Nefndin,sem skipuð var til þess 

að fjalla um útfærslu fyrningar-
leiðarinnar leggur til tvær leiðir: 
Samningaleið og leigutilboðsleið. 
Samningaleið byggir á því að kerf-
ið verði að mestu óbreytt, útgerð-
in haldi veiðiheimildum sínum, fái 
80-95% aflaheimilda en 5-20% fari 
í sérstakan pott. Úr þessum potti 
verði úthlutað eftir byggðasjónar-
miðum og jafnvel eitthvað sett á 
uppboðsmarkað. Reiknað er með 
að útgerðin greiði eitthvað gjald 

fyrir veiðiheimildirnar. Talað er 
um að útgerðin fái jafnvel veiði-
heimildir til langs tíma. Ef það 
verður stendur útgerðin og kvóta-
kóngarnir betur að vígi en sam-
kvæmt eldra kerfi. Það er þá verr 
af stað farið en heima setið. Hin 
leiðin sem nefndin hefur fjallað 
um og lögð er einnig fram er leigu-
tilboðsleið. Það er útfærsla á fyrn-
ingarleið. Gert er þar ráð fyrir, að 
útgerðin bjóði í aflaheimildarnar 
og greiði fyrir eitt ár í senn. Áætl-
að er, að þessi leið gæfi 15 millj-
arða í tekjur fyrir ríkið á ári en 
samningaleiðin aðeins 1 milljarð.

Alger svik á kosningaloforði
 Ég tel niðurstöðu svokallaðrar 

sáttanefndar algjör svik á kosn-
ingaloforði Samfylkingarinnar 
og svik á ákvæði stjórnarsáttmál-
ans um að fara fyrningarleiðina á 
20 árum. Það er auðvitað fræði-
legur möguleiki á því að ríkis-
stjórnin fari ekki eftir tillögum 
„sáttanefndar“. En með því að Jón 
Bjarnason sjávarútvegsráðherra 
er og hefur alltaf verið andvígur 
fyrningarleiðinni eru litlar líkur 
á að ríkisstjórnin ýti áliti nefnd-
arinnar út af borðinu. Frá fyrsta 
degi hefur Jón Bjarnason dregið 
lappirnar í þessu máli. Hann hefur 
verið á móti fyrningarleiðinni og 
það var ljóst, að ætlun hans var sú, 

að nefndin mundi leggja fram ein-
hverja moðsuðu eða tillögur, sem 
fælu ekki í sér fulla framkvæmd á 
fyrningarleiðinni. Það hefur gerst. 
Að mínu mati var það út í hött að 
skipa nefnd með fulltrúum frá LÍÚ 
til þess að fjalla um fyrningarleið-
ina. Vitað var að samtök útgerðar-
innar voru á móti fyrningarleið-
inni. Á meðan þau töldu,að halda 
ætti við ákvæði stjórnarsáttmál-
ans neituðu fulltrúar þeirra að 
mæta í nefndinni. Þá fóru fyrir-
svarsmenn nefndarinnar að hörfa 
í málinu og það dugði til þess að 
LÍÚ fór að mæta aftur. Útgerðar-
menn höguðu sér í þessu máli eins 
og óþekkur krakki.

Guðbjartur Hannesson og aðrir 
fulltrúar stjórnarflokkanna í 
nefndinn hafa munað vel eftir 
útgerðarmönnum við nefndarstarf-
ið og hafa reynt að þóknast þeim. 
En þeir gleymdu einum aðila. Þeir 
gleymdu kjósendum. Kjósendum 
var lofað fyrningarleið á 20 árum. 
Það er nú verið að svíkja það. Hvar 
eru nú nýju vinnubrögðin, sem átti 
að taka upp eftir hrun. Átti ekki að 
hætta að svíkja kosningaloforðin? 
Átti ekki að virða vilja kjósenda 
og standa við gefin loforð. Jú, því 
var heitið. Ef ríkisstjórnin svíkur 
fyrningarleiðina getur hún farið 
strax frá. Hún hefur þá fyrirgert 
rétti sínum til þess að sitja.

Fyrningarleiðin svikin

Milli áranna 1990 og 1995 fór 
árlegur útflutningur á hug-

búnaði úr nánast engu í 800 milljón-
ir króna. Á sama tíma tvöfaldaðist 
útflutningur á fiskvinnsluvélum og 
rafeindavogum; sala lyfja og stoð-
tækja meira en tífaldaðist. Samtals 
var útflutningur hátæknigreina 
árið 1995 aðeins um 1% af gjaldeyr-
istekjum. Árið 2006 skiluðu þær um 
6% af gjaldeyristekjum og útflutn-
ingur á hugbúnaði losaði 6 milljarða 
króna. Ársvelta tölvuleikjafyrir-
tækisins CCP var orðin vel yfir 5 
milljarða króna árið 2009.  Og auð-
velt að benda á fleiri þekkingar-
fyrirtæki sem eru orðin eða stefna 
í að verða stórfyrirtæki á íslenskan 
mælikvarða. Á sama tíma var árs-
velta eins stærsta sjávarútvegsfyr-
irtækis landsins, HB Granda, um 20 
milljarðar.

Þessi grein er síðasta af þremur 
greinum okkar um tengsl atvinnu-
stefnu og nýsköpunar. Markmið 
okkar er að benda á þá þverstæðu 
sem felst í því að hvetja til aukinnar 
auðlindanýtingar um leið og tæki-
færi blasa við til alþjóðlegra sam-
keppnishæfrar nýsköpunar.

Þrátt fyrir bólu og hrun lifir vísir að 
alþjóðlegri nýsköpun
Á 20. öld þróaðist Ísland frá því að 
vera eitt af fátækustu ríkjum Evr-
ópu í að vera eitt af þeim ríkustu sé 
tekið mið af þjóðartekjum á íbúa. Í 
kjölfar uppbyggingar á norrænu vel-
ferðarkerfi, útfærslu landhelginnar, 
markvissra fjárfestinga í sjávarút-
vegi, fríverslunarsamninga og all-
víðtækrar einkavæðingar var hag-
kerfi landsins við upphaf 21. aldar 
eitt það opnasta í heimi, menntun 
að eflast, víðtæk fyrirtækjatengsl 
til staðar í mörgum atvinnugrein-
um, vísir að alþjóðlega samkeppn-
ishæfri nýsköpun og góður aðgang-
ur að erlendu fjármagni. Nokkrum 
árum síðar hrundi bankakerfið.

Allt fram á miðjan áttunda ára-
tuginn snerist nýsköpun á Íslandi 
fyrst og fremst að taka upp nýj-
ungar að erlendri fyrirmynd. 
Vendipunkturinn varð þegar hægt 
var að umbreyta sjávarútveg-
stengdri þekkingu og verkfærni í 

þekkingu til framleiðslu á alþjóð-
lega samkeppnishæfum lausn-
um. Frumkvöðlar í sjávarútvegi 
opnuðu dyrnar og fljótlega fór að 
bera á svipuðum sprotum í öðrum 
atvinnugreinum, s.s. Össur sem 
nýtti sér nýjungar í efnistækni til 
þróunar stoðtækja. Fjölþætt mennt-
un erlendis tók að skila sér í hagnýt-
um verkefnum á sviði útflutings.

Í stað þess að styrkja þennan vísi 
að alþjóðlegri nýsköpun hafði einka-
væðing og útrás bankanna þver-
öfug áhrif. Þrátt fyrir erfiða stöðu 
hafa á síðstu árum þróast allmörg 
þekkingarfyrirtæki sem hafa vaxið 
innan sérhæfðra markaða á alþjóða-
vettvangi og hafa nær allar sínar 
tekjur erlendis frá. Þessi fyrirtæki 

voru mörg hver ósýnileg þegar öll 
athyglin beindist að uppgangi fjár-
málakerfisins og stórtækra alþjóð-
legra fjárfestinga. Í dag hafa mörg 
þeirra víðtæka möguleika til vaxtar 
en skortur á starfsfólki er að verða 
aðkallandi á sumum sviðum.

Uppbygging á grunngerð netheima 
skapar fjölmörg ný tækifæri 
Stærstu fyrirtæki heims segja oft 
til um þá grunngerð samfélagsins 
sem er að byggjast upp á hverjum 
tíma. Á 20 öldinni voru það olíu-
fyrirtæki og bílaframleiðendur. Í 
lok aldarinnar var tölvutækni að 
breytast í upplýsingatækni og Mic-
rosoft var stærsta fyrirtæki heims-
ins. Nú er upplýsingatæknin orðin 
að netheimum og Google, sem var 
stofnað 1998, að verða eitt öflug-
asta fyrirtæki heims. YouTube var 
stofnað 2005 (nú í eigu Google), 
Wikipedia 2001, Skype 2006, Face-
book 2004. Öll þessi fyrirtæki hafa 
fleiri hundruð milljónir notenda um 
allan heim og eru mikilvægur hluti 
af daglegu lífi margra Íslendinga, 
sérstaklega yngri kynslóðarinnar. 
Fimm árum eftir stofnun fésbók-
arinnar vísaði forseti Íslands til 
undirskrifta á þeim vettvangi sem 
meginröksemd fyrir að hafna niður-
stöðu meirihluta Alþingis í IceSave-
deilunni.

Í netheimum er uppbygging í 
fullum gangi, bæði á grunngerð og 
framboði á þjónustu. Þar eru fjöl-
mörg verkefni fyrir handverksfólk 

á sviði tækni og lista því svipað og 
í raunheimum þarf tækni, notagildi 
og fagurfræði að spila saman ef vel 
á að vera. Hugmyndir flæða á milli 
net- og raunheima sem hafa gang-
kvæm áhrif hver á annan. Fámenni 
eyríkisins takmarkar ekki stærð 
markaðarins, flutningskostnaður er 
óverulegur og lítil sem engin fjár-
festing í tækjum og búnaði. Það sem 
þarf er fólk sem skilur þarfirnar og 
hefur sérþekkingu og færni til að 
uppfylla þær. 

Hér er aðalatriðið að nú þegar 
er búið að leggja til meginforsend-
urnar hér á Íslandi til þess að taka 
þátt í þessari uppbyggingu; mennta-
kerfi og starfsvettvang. Ekki þarf 
stórfelldar fjárfestingar með láns-

fjármagni sem ekki er til. Mennta-
kerfið er hluti þeirra samgæða sem 
almenn sátt er um og starfsvett-
vangurinn byggir á grunngerð Int-
ernetsins sem er að mestu til staðar. 
Flöskuhálsinn er í flestum tilfellum 
fólkið.

Úreltar lausnir mega ekki byrgja sýn
Hér er komið að þeirri alvarlegu 
þverstæðu sem bent hefur verið 
á í greinunum tveimur sem þegar 
hafa verið birtar. Að litið sé á að 
samfélagið sé á tæknistigi milli-
stríðsáranna og að ríkisvaldið 
þurfi að hafa frumkvæðið með því 
að leggja fram fjármuni til að búa 
til atvinnutækifæri. Að það sé talið 
árangursríkt að þróa og efla starfs-
greinar með óhagkvæmum fjár-
festingum sem skili fáum störfum. 
Að hægt sé að ganga stöðugt lengra 
í nýtingu takmarkaðra náttúruauð-
linda í nafni sjálfbærni. Á sama 
tíma virðast blasa við ótakmörkuð 
tækifæri til óefnislegrar og alþjóð-
legrar nýsköpunar sem er mann-
aflsferk, aflar gjaldeyristekna 
og þarfnast lítils lánsfjármagns. 
Tækifæri sem horfa til framtíðar 
frekar en til fortíðar. Mikilvægasta 
verkefni stjórnvalda í atvinnumál-
um á næstu misserum er að stand-
ast þrýsting um gamaldags lausnir 
á núverandi vanda þjóðarinnar. Þar 
dugar ekki að vísa til fagurra orða 
í stefnuyfirlýsingu um nýsköpun 
og sjálfbærni. Það þarf að standa 
við þau.

Úreltar lausnir byrgi ekki sýn

Sjávarútvegsmál

Björgvin 
Guðmundsson
viðskiptafræðingur

Atvinnustefna og nýsköpun

Rögnvaldur J. 
Sæmundsson og 
Örn D. Jónsson
dósent við HR og 
prófessor við HÍ

Mikilvægasta verkefni stjórnvalda í 
atvinnumálum á næstu misserum er 
að standast þrýsting um gamaldags 
lausnir á núverandi vanda þjóðarinnar. 

Í greinum sínum í Fréttablaðinu 
4. september og 25. septemb-

er gagnrýnir Snorri Baldursson 
greinar mínar í sama blaði frá 26. 
ágúst og 2. september þar sem ég 
mótmæli áformum umhverfisráð-
herra um herferð gegn lúpínu og 
skógarkerfli hér á landi. Gagnrýni 
mín beinist að þeim forsendum 
sem gefnar eru fyrir herferðinni. 
Annars vegar hvernig Ríó-samn-
ingurinn um líffjölbreytni er túlk-
aður og hins vegar þeirri staðhæf-
ingu að lúpína og skógarkerfill séu 
framandi tegundir og raunveruleg 
ógn við meinta líffjölbreytni hér á 
landi í skilningi samningsins.

Við Snorri virðumst ekki ósam-
mála um skilgreiningarnar í samn-
ingnum en hins vegar um það hvað 
þær þýða fyrir okkur hér á landi. 
Snorri segir: „Það hefur verið stað-
fest  með rannsóknum að alaska-
lúpína breiðist ekki aðeins yfir 
lítt grónar auðnir heldur einnig 
ýmsar gerði af algrónu landi svo 
sem mosaheiðar og lyngmóa. Þar 

sem hún fer yfir kæfir hún staðar-
gróður, dregur stórlega úr tegunda-
auðgi og eykur  einsleitni í gróður-
fari. Útbreiðsla alaskalúpínu er því 
klárlega ógn fyrir þann lífbreyti-
leika sem fyrir er á svæðinu.“ Ég 
vek athygli á þessu orðalagi Snorra. 
Umræðan er af hendi Snorra bund-
in við afmarkað svæði rannsókna-
svæði og þær háplöntur sem þar 
eru fyrir – svæði þar sem gróðri 
hefur áður verið stórleg raskað og 
víða eytt af manna völdum.   

Engar rannsóknir hafa mér vit-
anlega verið gerðar á útbreiðslu 
lúpínu í algrónu, áður óröskuðu 
landi. Staðhæfingin um að lúp-
ínan fari lítið sem ekkert inn á 
algróið, óraskað land stendur þar 
til rannsóknir hafa ótvírætt sýnt 
annað. Lyngheiðar eru hvergi að 
hverfa undir lúpínu. Einstakar 
lyngbreiður verða einungis fyrir 
áhrifum þar sem þær eru hluti af 
landi sem er rofið vegna ofbeitar 
um langan tíma líkt og í Hrísey og 
víðar í grennd við þéttbýli. Sama 
ástand má sjá á heiðunum fyrir 
ofan höfuðborgarbyggðina þar sem 
skörp skil eru milli lúpínugróinna 
rof svæða og algróinna lyngmóa. 
Rannsóknir hafa beinst að landi 
sem hefur verið ofbeitt, raskað 
eða er nánast gróðurlaust af nátt-
úrulegum ástæðum. Þar á lúpínan 
greiðan aðgang og er ekki um það 
deilt. Við slíkar aðstæðu getur það 
vissulega verið að fyrstu áhrif lúp-
ínu séu ógn við „þann fjölbreyti-
leika sem fyrir er á svæðinu“ þegar 
lúpínan kemur til skjalanna ef líf-
fjölbreytileikinn er metinn á mæli-
kvarða fjölda þeirra háplantna 
sem vaxa við upphafið á landnámi 
lúpínunnar. En þá er mælikvarð-
inn á fjölbreytnina sú afmarkaða 
tegundafjölbreytni háplantna sem 
sumir líffræðingar kjósa að telja 
við slíkar aðstæður á afmörkuðum 
stað. Það er hins vegar hugmynda-
fræðilega lituð túlkun hugtaksins 
biodiversity í Ríó-sáttmálanum 
og jafngildir því að standa eigi 
vörð um manngerðar auðnir og 
ofbeitt lönd hér á landi. Látið er 

undir höfuð leggjast að rannsaka 
áhrifin á aðra þætti í fjölbreytni 
lífríkisins sem og áhrifin á gróð-
urframvindu yfir lengri tíma, 
ekki síst landnám tegunda eins og 
birkis, víðis, berjarunna – bæði 
innlendra og aðfluttra tegunda 
– í kjölfar lúpínunnar. Hvorki er 
reiknað með áhrifunum á örveru-
flóru og jarðvegsdýr sem eru und-
irstaða jarðvegsmyndunar, grósku 
og aukinnar framleiðslugetu gróð-
urlendisins. Ekki er heldur reikn-
að með fjölgun skordýra, fugla og 
spendýra sem með margvíslegum 
hætti hagnýta sér hið nýja gróður-
lendi sem lúpínan og aukin gróður-
fjölbreytni skapar. Þetta verður að 
teljast mjög sérstök og einstreng-
ingsleg, grasafræðileg túlkun á 
hugtakinu líffjölbreytni. 

Sannleikurinn er sá að engar 
rannsóknir hafa sýnt fram á að 
einstökum tegundum plantna eða 
upprunalegum gróðurhverfum sé 
raunverulega hætt hér á landi þótt 
sumar tegundir séu sjaldséðar og 
að vissulega séu í gangi töluverðar 
breytingar á útbreiðslu ýmissa teg-
unda í kjölfar friðunar og hlýnandi 
veðurfars. Engin íslensk plöntuteg-
und er einlend – þ.e. vex einungis á 
Íslandi og engu öðru landi. Það ber 
að sjálfsögðu að athuga að Ísland 
er afar tegundafátækt miðað við 
ríkjandi vaxtarskilyrði í saman-
burði við grannlöndin og að ofnýt-

ing gróðurlendisins hefur valdið 
verulegri rýrnun þess. Mikilvæg-
ar tegundir hafa vikið fyrir beit-
inni eins belgjurtir og skógar-
tegundir. Landið er því mjög opið 
fyrir aðflutningi nýrra tegunda 
– bæði með og án hjálpar manns-
ins. Reyndar hníga sterk rök að 
því að stór hluti tegunda hinnar 
íslensku flóru hafi borist hingað 
með mönnum á búsetutímanum. 
Ég get vissulega fallist á að ekki 
séu allar þessar nýju tegundir 
æskilegar og sumar valda okkur 
óþægindum. Það á reyndar bæði 
við um innfluttar og svokallað-
ar innlendar tegundir. En það er 
bæði óraunhæft og siðferðilega 
vafasamt að hefja opinbera her-
ferð gegn þeim. Ekki verður séð 
á hvaða forsendum á að velja líf-
verur eftir gildishlöðnum orðum,  
„framandi“ uppruna og meintri 
„ágengni“ þeirra. Reyndar sést 
það í alþjóðlegri umræðu að þessi 
hugtök eru að verða mjög umdeild 
meðal líffræðinga, gagnstætt því 
sem Snorri virðist halda.  

Sem ræktunarmaður hef ég að 
sjálfsögðu ekkert að athuga við 
það að í stefnumótun opinberra 
aðila í landgræðslu og skógrækt 
sé forgangsraðað og ákveðið hvar 
– og hvar ekki – eigi að stunda upp-
græðslustarf eða hvaða tegund-
ir eigi – eða eigi ekki – að nota á 
hverjum stað. Ég hef heldur ekk-
ert að athuga við það þótt grisj-
að sé og „illgresi“ (röng planta á 
staðnum!) sé upprætt. Það geri ég 
sjálfur í eigin ræktunarstarfi og 
ræðst bæði af smekk og ræktun-
armarkmiðum. Einnig eru stórir 
hlutar landsins þar sem náttúru-
öflin eiga að njóta sín án aðgerða 
okkar – nema þar sem þörf er 
vegna öryggis landsmanna eins og 
á Mýrdalssandi. En það þarf ekki 
að vísa til Ríó-sáttmála og kynda 
undir órökstuddan ótta við eyðingu 
á líffjölbreytni eða etja til andúðar 
á aðfluttum eða erlendum tegund-
um og efna til eiturefnaherferð-
ar gegn þeim til að þess að stunda 
slíkt ræktunarstarf hér á landi.

Umræða um lúpínu 
og líffjölbreytni og 
svar við gagnrýni

Líffjölbreytni

Vilhjálmur 
Lúðvíksson
áhugamaður um 
náttúru Íslands, 
sjálfbæra ræktun og 
aukna líffjölbreytni

Ekki verður séð á hvaða forsendum 
á að velja lífverur eftir gildishlöðn-
um orðum, ,,framandi“ uppruna og 
meintri ,,ágengni“ þeirra.
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Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför ástkærs föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

Gunnlaugs Snædal
læknis.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki í Sóltúni fyrir 
frábæra umönnum, ljúft viðmót og hlýju.

Jón Snædal   Guðrún Karlsdóttir
Kristján Snædal   Sólrún Vilbergsdóttir
Gunnlaugur G. Snædal  Soffía Káradóttir

afabörn og langafabörn. 

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

Jóhannes Arason,
fyrrverandi útvarpsþulur,   
Þórsgötu 25, Reykjavík,

sem lést sunnudaginn 26. september, verður jarðsung-
inn frá Hallgrímskirkju miðvikudaginn 6. október 
kl. 15.00. Blóm vinsamlegast afþökkuð en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á líknarstofnanir.

Elísabet Einarsdóttir
Ása Jóhannesdóttir
Ari Jóhannesson    Jóhanna F. Jóhannesdóttir
Einar Jóhannesson   Ívar Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans  þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð, hlýhug og vin-
áttu við andlát og útför okkar ástkæru

Þórönnu Sigríðar 
Jósafatsdóttur,
Dalseli 9, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær samstarfsfólk Þórönnu í leik-
skólanum Rjúpnahæð fyrir ómetanlegan stuðning á 
erfiðum tíma og allt það indæla fólk sem af hlýhug og 
nærgætni annaðist hana í veikindum hennar.

Jónsteinn Jónsson
Elvar Freyr Jónsteinsson                 Rebekka Lea Te Maiharoa
Grétar Jósafat Jónsteinsson
Jón Ingiberg Jónsteinsson               Viktoría Sigurgeirsdóttir
barnabörn, systkini og tengdamóðir.

Ástkær bróðir okkar, fósturfaðir og 
frændi, 

Bjarni Helgason, 
Grandavegi 47, Reykjavík,

sem andaðist á heimili sínu þriðjudaginn 21. septem-
ber, verður jarðsunginn frá Fossvogskapellu þriðju-
daginn 5. október kl. 13.00.

Guðlaug Helgadóttir  Ívar H. Friðþjófsson 
Helga Helgadóttir  
Sveinn Ólafsson  Steinunn Rán Helgadóttir 
og aðrir vandamenn.

Elskulegur bróðir okkar, mágur og 
frændi, 

Sigurður Reynir 
Björgvinsson, 
Lyngholti 12, Akureyri, 

lést föstudaginn 24. september. Útför hans fer fram frá 
Akureyrarkirkju mánudaginn 4. október kl. 13.30.

Halldóra Björgvinsdóttir   Viðar Pétursson
Þóranna Björgvinsdóttir
Brynja Björgvinsdóttir
Friðbjörg Sveinbjörnsdóttir
og frændsystkini.

Innilegar þakkir til ykkar allra sem 
hafið sýnt okkur samúð, hlýhug og 
vináttu við andlát og útför elskulegrar 
móður, tengdamóður og ömmu okkar,

Þórunnar Gestsdóttur.
Okkar innilegustu þakkir færum við starfsfólki 
Fríðuhúss, St. Fransiskusspítalans í Stykkishólmi, 
Foldabæjar, Landakots og Droplaugarstaða fyrir 
umönnun, hlýju og stuðning. Einnig viljum við þakka 
ótrúlega rausnarleg framlög í hina ýmsu styrktarsjóði í 
hennar nafni.

Elíza Guðmundsdóttir
Ari Guðmundsson   Jóhanna Jóhannsdóttir
Gestur Ben Guðmundsson
Ingi Þór Guðmundsson  Rannveig Haraldsdóttir
Hjördís Guðmundsdóttir  Ómar Karl Jóhannesson
Eyjólfur Andri Arason
Viktor Ben Gestsson, Einar Ben Gestsson 
Þórunn Hekla Ingadóttir, Aron Snær Ingason, 
Ísak Nói Ingason 
Elísa Gígja Ómarsdóttir, Inga Lilja Ómarsdóttir

Elskulega systir okkar, mágkona, 
frænka og vinkona,

Ástríður Halldóra 
Hallgrímsdóttir, 
Hjúkrunarheimilinu Eir,   
áður Sléttuvegi 13, Reykjavík,

lést á Eir þriðjudaginn 21. september. Útför hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Sérstakar þakkir 
færum við Kristínu og starfsfólki hennar á Eir 1. hæð, 
B-álmu fyrir einstaka alúð, svo og hlýju og nærgætni í 
veikindum hinnar látnu.

Fyrir hönd aðstandenda,
Margrét Jóhannsdóttir       Kristján Guðmundsson

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

María Ögmundsdóttir, 
Holtsgötu 4, Ytri-Njarðvík, 

lést mánudaginn 27. september á Landspítalanum við 
Hringbraut.

Sæmundur Þ. Einarsson
Ingigerður Sæmundsdóttir         Bjarni Jóhannsson
Ögmundur Sæmundsson          Heiða Ingólfsdóttir
Baldur Sæmundsson         Harpa Kristín Einarsdóttir 
Sigríður Sesselja Sæmundsdóttir Hleiðar Gíslason 
barnabörn og barnabarnabarn.

MOSAIK  

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Álfheiður Guðjónsdóttir,
Hlíf II, Torfnesi, Ísafirði,

lést á Öldrunardeild Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði  
23. september og verður jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju 
þriðjudaginn 5. október kl. 14.00. Blóm og kransar 
eru vinsamlega afþökkuð, en þeim sem vildu minnast 
hennar er bent á Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði og 
Styrktar- og líknarsjóð Oddfellowa.

 
Lára Guðbjörg Oddsdóttir  Sigmar Ingason
Kristín Oddsdóttir Bonde  Peter Bonde
Guðný Lilja Oddsdóttir  Árni Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

JIMMY CARTER  fyrrverandi Bandaríkjaforseti fæddist þennan dag árið 1924.

„Ameríka fann ekki upp mannréttindi. í rauninni fundu mannréttindi upp Ameríku.“

Magnús Stefánsson, fyrrverandi alþingismaður og ráðherra, 
stendur á fimmtugu í dag. Í tilefni þess heldur hann veislu. 
Þegar Fréttablaðið spyr hvort hann sé búinn að baka til 
veislunnar svarar hann hlæjandi: „Já, eigum við ekki að 
segja það! Ég ætla að samfagna þessum áfanga með stór-
fjölskyldu og vinum í kvöld og rifja upp gamla balltakta,“ en 
Magnús spilar á bassa í hljómsveitinni Upplyftingu. „Þeir 
verða með mér í kvöld, félagarnir og við tökum lagið.“

Magnús er ættaður frá Ólafsvík. Þar ólst hann upp og bjó 
þar til hann lauk þingmennsku á síðasta ári. Hann segir 
það forréttindi að hafa fengið að alast þar upp. Á Ólafsvík 
hafi hann tekið þátt í öllum störfum, var meðal annars til 
sjós um tíma og í smíðavinnu, auk þess sem hann vann í 
fiski. Magnús æfði einnig fótbolta og eins átti tónlistin hug 
hans allan.

„Ég spilaði fótbolta með Víkingi í Ólafsvík og síðar FH. Ég 
var á kafi í tónlist og hef alltaf verið í hljómsveitum, spilað 
á gítar, trommur og bassa. Ég fer til Ólafsvíkur þegar tæki-
færi gefst en þar búa foreldrar mínir, systkini og tengda-
fólk. Það má kannski segja að ég sé heimakær,“ segir Magn-
ús sem býr nú í Reykjavík með eiginkonu sinni, Sigrúnu 
Drífu Óttarsdóttur. Saman eiga þau tvö börn, Guðrúnu og 
Guðmund. 

„Það er nú varla hægt að kalla þau börn lengur. Sonur 
okkar er 19 ára framhaldsskólanemi og knattspyrnumaður 
hjá Fram, þar sem ég sit í stjórn. Dóttir okkar, 23 ára, er við 
nám í Danmörku og búsett þar. Hún á einmitt afmæli 2. okt-
óber og við héldum gjarnan upp á daginn saman hér áður.“

Þegar Magnús er beðinn um að líta um öxl á þessum tíma-
mótum, segir hann 50 ár varla gefa tilefni til þess. Hann 
vilji frekar horfa fram á veginn. Hann sakni einskis úr pól-
itíkinni.

„Það er frekar að það sé margt fram undan. Ég hætti á 
þingi á síðasta ári eftir fjórtán ára þingstörf og sneri mér að 
öðru. Síðan hef ég verið í ýmsum verkefnum og haft nóg að 
gera. Ég tel mig heppinn að hafa alltaf verið í störfum sem 
ég hef haft áhuga á.“  heida@frettabladid.is

MAGNÚS STEFÁNSSON:  FAGNAR 
FIMMTUGU Í DAG

Rifjar upp 
gamla balltakta

ALLTAF VERIÐ Í HLJÓMSVEIT Magnús Stefánsson heldur upp á 50 ára 
afmælið í kvöld með pompi og prakt og ætlar að grípa í bassann með 
hljómsveit sinni Upplyftingu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Byggingarlistadeild Listasafns Reykjavíkur  efnir, í 
tilefni af alþjóðlegum byggingarlistardegi, til dagskrár á 
Kjarvalsstöðum sem helguð er Jóni Haraldssyni arkitekt. 
Um er að ræða innsetningu sem mun standa um helgina 
en nánari upplýsinga er að leita á listasafnreykjavikur.is.

É
g kann nú lítið að elda og 
mér þykir gott ef ég get 
nokkurn veginn komið 
mat ofan í fólkið í kring-

um mig,“ segir ljóðskáldið Ingi-
björg Haraldsdóttir þegar hún er 
beðin um að deila góðri uppskrift 
með lesendum. „Ég datt hins 
vegar niður á uppskrift að eggja-
lausri eplaköku um árið sem 
hefur reynst mér og mínu fólki 
vel. Tengdadóttir mín er með 
eggjaofnæmi og ég hef stundum 
verið í vandræðum með að finna 
eitthvað sem ég get boðið henni 
upp á,“ segir Ingibjörg en upp-
skriftina fann hún í bæklingi frá 
Osta- og smjörsölunni. Það sem 
gerir kökuna sérstaka er rifinn 
ostur sem kemur í staðinn fyrir 
eggin og segir Ingibjörg útkom-
una koma skemmtilega á óvart. 

Væntanlegt ljóðaþing í Nor-
ræna húsinu dagana 4.-7. okt óber 
er Ingibjörgu þó ofar í huga en 
matseld þessa dagana. Það er 
haldið í tilefni stofnunar Menn-

Í kökunni er ostur í stað eggja sem gerir það að verkum að hún hentar vel fólki með eggjaofnæmi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

200 g sykur
35 g hveiti
¼ tsk. kanill
4-5 græn epli
140 g hveiti
50 g sykur
1 ½ tsk. lyftiduft
½ tsk. salt
150 g 26% ostur, rifinn
65 g smjör, brætt
¼ bolli mjólk

Hitið ofninn í 200 gráður. 
Afhýðið eplin, takið kjarnann úr og 

sneiðið þau þunnt. Blandið saman 
200 g af sykri, 35 g af hveiti, 

kanil og eplum. Setjið í 24 
cm eldfast mót. Blandið 
svo saman restinni af 
hveitinu og sykrinum, 
lyftidufti, salti og osti. 
Hrærið smjöri og mjólk 

saman við og jafnið yfir 
eplablönduna. Bakið í 30 

mínútur. 

Berið fram með þeyttum rjóma, 
sýrðum rjóma eða ís.

ingarsjóðsins Kína-Ísland en 
þingið sækja sex ljóðskáld frá 
Kína, tvö frá Japan auk fulltrúa 
frá hverju Norðurlandanna. Fjór-
um íslenskum skáldum er boðin 
þátttaka en þau eru auk Ingi-
bjargar, Sigurbjörg Þrastardóttir, 
Sigurður Pálsson og Vilborg Dag-
bjartsdóttir. 

Menningarsjóðurinn var stofn-
aður að frumkvæði kínverska 

kaupsýslumannsins og ljóðskálds-
ins Huang Nubo en markmið hans 
er að stuðla að menningarlegri 
samvinnu milli Íslands og Kína. 
Ljóðaþingið er fyrsta formlega 
verkefni sjóðsins en honum hefur 
verið tryggt fjármagn til starf-
seminnar í tíu ár. Ingibjörg er 
að vonum ánægð með þetta góða 
framtak og hlakkar til að kynnast 
hinum skáldunum. vera@frettabladid.is

Ingibjörg Haraldsdóttir datt niður 
á eplakökuuppskrift fyrir nokkrum 
árum sem fer vel í hennar fólk.

Eplakaka 
með osti

EPLAKAKA ÁN EGGJA

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

4ra rétta

 
Góð tækifærisgjöf!

Kryddlegin bleikja
með rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósu

Humarsúpa
rjómalöguð, með Madeira og grilluðum humarhölum

Fiskur dagsins
það ferskasta hverju sinni; útfærður 

af matreiðslumönnum Perlunnar

*** eða / Or ***

Lambatvenna
með steinseljurótarmauki, aspas, rófu, 

soðkartöflu og basil-myntu gljáa

Kókoshnetu Tapioca
með steiktu mangói og lychee sorbet 

Verð aðeins 7.290 kr.

tilboðsseðill

A
ug

lý
si
ng

as
ím

i



 1. október 2010  FÖSTUDAGUR2

Ævintýravagninn , leiklistarsmiðja fyrir börn 8 til 12 ára, fer fram í 
Gerðubergi sunnudaginn 3. október frá 14 til 16. Smiðjan er samvinnu-
verkefni Gerðubergs og Möguleikhússins. www.gerduberg.is

Unglingarnir í æskulýðsfélagi 
Vopnafjarðarkirkju hafa haft 
kappnóg að gera síðan vinavikan 
hófst á Vopnafirði á þriðjudag.

„Þá fórum við á stjá klukkan 5 að 
morgni og límdum hjörtu á öll hús 
bæjarins meðan íbúarnir sváfu. 
Á þau völdum við ýmsar tilvitn-
anir eins og „kærleikurinn öfund-
ar ekki“ og „sannur vinur talar 
vel um okkur“. Það vakti mikla 
ánægju, og einnig skreyttum við 
fyrirtækin, sem hefur lífgað mjög 
upp á bæinn,“ segir Matthildur 
Ósk Óskarsdóttir sem hefur orð 
fyrir hópnum sem á miðvikudag 
gekk í öll hús Vopnafjarðar með 
djús, kærleikskex, dans og söng.

„Í gær vorum við með skrúð-
göngu fyrir leikskólabörn og aðra 
bæjarbúa og í dag verðum við með 
ýmsar óvæntar uppákomur eins 
og að hjálpa fólki að raða í poka, 
bjóðum upp á frítt knús og heim-
sækjum gamla fólkið á hjúkrunar-
heimilinu sem hefur orðið hissa á 
öllum skreytingunum. Við ætlum 
því að knúsa þau vel, syngja fyrir 
þau og spjalla. Á Vopnafirði eru 
enda mikil samskipti milli kyn-
slóða og allt mjög vinalegt,“ segir 
Matthildur um bæinn sinn sem er 
greinilega réttur staður fyrir vin-
aviku. 

„Vopnfirðingar eru mjög miklir 
vinir og hér er enginn ókunnug-

ur. Allir fá hjarta og enginn verð-
ur skilinn útundan, því við förum 
til allra,“ útskýrir Matthildur sem 
hvergi vildi annars staðar vera en 
unglingur á Vopnafirði, en hún er 
nú fimmtán ára í 10. bekk.

„Bærinn er hæfilega stór, allir 
þekkja alla og alltaf einhver til 
staðar. Eini gallinn er að þurfa 

mjög snemma að heiman ef maður 
ætlar að mennta sig áfram. Mér 
finnst ég alls ekki nógu gömul til 
að búa ein fjarri fjölskyldu minni 
og á eftir að koma oft heim, en 
held ég læri mikið á því að búa á 
heimavist,“ segir Matthildur sem 
ætlar á íþróttabraut Verkmennta-
skólans á Akureyri eftir 10. bekk.

„Á sunnudag verður lokahátíð 
vinavikunnar sem er kærleiks-
maraþon. Þá munu bæjarbú-
ar heita á okkur að vera góð frá 
klukkan 12 til 17, en áheitum 
söfnum við til að komast á Lands-
mót æskulýðsfélaga kirkjunnar á 
Akureyri í október. Við munum 
því ganga í öll hús til að vaska 
upp, brjóta saman þvott, ryksuga, 
fara út með rusl eða þvo glugga, 
og á sama tíma verður opið hús 
í safnaðarheimilinu þar sem við 
gefum öllum nýbakaðar vöfflur, 
og heimsendum vöfflur til þeirra 
sem komast ekki til okkar,“ segir 
Matthildur, sem eins og aðrir í 
æskulýðsfélaginu hefur lagt mikla 
vinnu á sig vegna vinavikunnar.

„Sunnudagurinn verður stremb-
inn en við sofnum sæl að kvöldi. 
Þetta er skemmtilegur dagur 
og allir velkomnir, enda mikil 
stemning að stíga inn í vinalegt 
andrúmsloftið,“ segir Matthildur 
og minnir fólk á að vera jákvætt, 
brosa og heilsa náunganum.

„Líka þótt efnahagsmálin séu 
ekki góð, eins og við sjáum hér 
á Vopnafirði þar sem íbúum fer 
fækkandi. Því þótt ekki sé til 
mikið af peningum er fólk samt 
ríkt af vinum. Því skulum við bara 
reyna að brosa og hafa gaman af 
lífinu saman.“ 
 thordis@frettabladid.is

Vinavikuna unnu krakkarnir með hjálp Stefáns Más Gunnlaugssonar, sóknarprests 
Vopnafjarðarkirkju. Matthildur er sú sem hæst stendur. MYND/STEFÁN MÁR GUNNLAUGSSON

Flensborgardagurinn 
er haldinn hátíðlegur 
í dag. Forseti Íslands, 
Ólafur Ragnar Gríms-
son, verður veislustjóri 
og afhjúpar skilti í and-
dyri. Trúbador tekur 
lagið, boðið verður upp 
á veitingar og Flens-
borgarkórinn tekur 
lagið. Menntamála- 
og heilbrigðisráðherra 
verða meðal gesta 
og ræsa göngu nem-
enda og starfsfólks um 
bæinn. Klukk-
an tólf verður 
skemmtidag-
skrá á Víði-
staðatúni.

flensborg.is

Sannur vinur vill þér vel
Faðmlög, hjörtu á gluggum, heimsendar vöfflur, jákvæðni, kveðjur og bros ráða nú ríkjum á Vopnafirði, þar sem 
unglingar bæjarins standa fyrir vinaviku sem nær hámarki með kærleiksmaraþoni á sunnudag.

NÝR TÖFRADRYKKUR 
FRÁ MYSECRET

KYNNING: Í dag 1. október kemur nýr drykkur á markað frá hinu vinsæla vörumerki My Secret.

Út frá hinni miklu velgengni My Secret kemur út nýr drykkur undir nafninu 
„Beat the body with goji“. Þetta er mjög öflug 5 daga hreinsun og byggist 
drykkurinn á grunndrykknum aada ásamt goji berjum, rauðrófum, bláberjum 
og cayenne pipar.

Engifer eykur hitastig líkamans
og eykur þannig grunnbrennslu
líkamans. Brýtur niður eggja-
hvítu og fituríka fæðu sem 
styður við meltinguna.

Engiferdrykkurinn aada 
hefur heldur betur slegið í gegn 
og það besta við drykkinn er hvað 
hann er að virka vel á ýmsa kvilla 
hjá fólki og má þar  helst  nefna 
gigt og bólgur.  Hann virkar hjá 
mörgum  vatnslosandi og hefur 
hjálpað mörgum  við meltingar-
vandamál. Nú svo gefur engifer  
aukna  orku og þol. Annars fáum 
við að heyra á degi hverjum 
magnaðar sögur frá fólki sem er 
að upplifa betri heilsu af neyslu 
drykksins.  Þó svo að stór hluti af 
viðskiptavinum hafi í upphafi 
verið konur þá eru karlarnir  farnir 
að viðurkenna að þeir  drekki 
drykkinn því þeir heyri að  hann 
hafi hjálpað mörgum. Það er 
óhætt að segja að þegar notað er 
ferskt hráefni, án allra aukaefna 
verður virknin svo öflug að hún 
getur klárlega stuðlað að bættri 
heilsu og vellíðan.

2 glös á dag ( 200 ml ) 
1 á fastandi maga á morgnana 

1 seinnipartinn

3 glös (130 ml) á dag 
1 á fastandi maga á morgnana 

1 á hádegi 
1 seinnipartinn

Gojiber

Gojiber

Gojiber

gifer
Rauðrófur

Rau

Bláber
Mynta

Mynta
Hrásykur

Lime

ayenne pipar

ojiber

Engi

Engifer

Rauð

Bláber
My

Hrásykur

Hrásyk

Lime

Lime

Cayenne p
Mataræði á meðan  5 daga 
hreinsunin fer fram

Lögð er áhersla á að meðan 
drykkurinn er drukkin er mikil-
vægt  að huga vel að mataræðinu 
og leggja áherlsu á ferskt hráefni  
(óunnin mat)  grænmeti, ávexti, 
enga hveitivörur, ferskur fiskur og 
kjúklingur í lagi. 
 
Heilsudrykki má  finna  á heimasíðunni 
og eru þeir án mjólkurvara.

Ábendingar

• Drykkurinn er 5 daga hreinsun 
   og á að notast sem slíkur. 

• Drykkurinn er sterkur! Ef þér     
   finnst aada sterkur  þá rífur      
   þessi mun meira í.

• Ekki er ráðlegt að drekka aada    
   á meðan.

• Drykkurinn er ekki ætlaður    
   börnum.

• Ekki ætlaður barnshafandi    
   konum né konum með barn á  
   brjósti.

TAKMARKAÐ MAGN
ATH! Aðeins 15,000 flöskur.

eða
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„Venjulega höfum við haldið vor-
hátíð á nýja árinu en hún féll niður 
í ár. Þess vegna ákváðum við að 
halda hausthátíð,“ segir Jón Egill 
Eyþórsson, kennari í kínverskum 
fræðum við Háskóla Íslands, en 
Konfúsíusarstofnunin Norðurljós 
heldur á morgun hausthátíð að kín-
verskum sið í samvinnu við Kín-
versk-íslenska menningarfélagið 
í Öskju.

„Hátíðina ber upp á 15. dag 8. 
mánaðar tungldagatalsins sem 
er reyndar rétt liðinn en þetta er 
hefðbundin hátíð í Kína. Nokkurs 
konar uppskeruhátíð og Kínverjar 
setja hana í samband við fullt tungl 

á 15. degi,“ útskýrir Jón Egill. 
Hátíðinni tengjast ýmsir siðir 
og segir Jón hana ekki eingöngu 
bundna við Kína. Hún sé haldin 
víða í löndum Austur-Asíu með 
svipuðu sniði, verið sé að fagna 
uppskeru og hátíðinni tengist þjóð-
sögur um tunglið og fleira.

„Í Kína er hefð fyrir að hengja 
upp luktir og skreyta á þessari 
hátíð. Það fer eftir svæðum hvað 
er borðað á þessum tíma en við 
munum bjóða upp á mat fyrir 
gesti að smakka. Til dæmis sér-
stakar tunglkökur sem eru litlar 
kökur í laginu eins og tungl. Þær 
eru borðaðar víðast hvar í Kína 

á hausthátíðinni,“ segir Jón Egill 
en kínverska sendiráðið gefur 
kökurnar.

„Einnig bjóðum við upp á ýmis 
konar leiki og kynningar á kín-
verskum hlutum. Þarna verða 
sýndar bardagalistir og dreka-
dans, sungnir kínverskir söngvar 
og eins gefst gestum tækifæri til 
að spreyta sig á kínverskri mál-
aralist og skrautskrift. Við miðum 
dagskrána við börn en það eru allir 
velkomnir,“ segir Jón Egill en hátð-
íðin hefst klukkan 13 á morgun í 
Öskju, Náttúrufræðahúsi Háskóla 
Íslands. Aðgangur er ókeypis.

heida@frettabladid.is

Drekadans á hausthátíð
Kínversk-íslenska menningarfélagið býður til hausthátíðar í Öskju á morgun í samstarfi við Konfúsíusar-
stofnun. Þar mæta kínverskir drekar og bardagamenn og boðið verður upp á tunglkökur.

 Jón Egill Eyþórsson kennari í kínverskum fræðum við HÍ, heldur utan um hausthátíð 
að kínverskum sið. Hátíðin hefst á morgun klukkan 13 í Öskju, Náttúrufræðahúsi 
Háskóla Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hægt verður að spreyta sig á kínverskri 
málaralist og skrautskrift á hátíðinni.

MYND/JÓN EGILL EYÞÓRSSON

Töðugjöld verða í Hval-
fjarðarsveit sunnudag-
inn 3. október. Þá bjóða 
íbúar Hvalfjarðarsveitar 
nágrönnum sínum að 
njóta ávaxta sumarsins 
frá klukkan 13 til 18. 
Börnin fá ýmislegt að 
gera í Félagsheimilinu 
á Hlöðum, Hótel Glym-
ur býður upp á kleinur, 
klatta og kvennalist og 
námshestar á Kúludalsá 
bjóða gestum sínum að 
kynnast íslenska hest-
inum. Álfholtsskógur 
verður opinn og á Lax-
árbakka verður sveita-
markaður svo eitthvað 
sé nefnt. 

www.skessuhorn.is

Drekadans verður eitt atriðanna á hátíðinni á morgun.

Sölustaðir: Krónan, Hagkaup, Nóatún, Nettó, Fjarðarkaup, Melabúðin, Maður lifandi, Þín verslun, 
Samkaup, Kjarval, Kaupfélag Skagfirðinga, Kaupfélag Húnvetninga, Hlíðarkaup Sauðárkróki, Kaskó Sauðárkróki

HREINSUNARÁHRIF DRYKKSINS

www.mysecret.is

Rauðrófur eru þekktar fyrir hrein-
sandi áhrif á blóð, ristil og 
meltingu. Þær eru góðar fyrir 
húðina og veita náttúrulega hrein-
sun á einfaldan en öflugan hátt.

Gojiber  auka vellíðan og eru því 
oft kölluð „hamingjuberin“. Einnig 
eru þau sögð draga úr matarlyst 
og ofáti. Þau auka á framleiðslu 
T-frumna og hvetja hvítu blóð-
kornin til hreinsunarstarfa.

Cayenne pipar inniheldur virka 
efnið capsaicin sem hefur sýnt í 
rannsóknum að  hann eykur fitu- 
brennslu. Rauður pipar er m.a 
notaður í fitubrennsluvörur og er 
sagður  draga úr matarlyst, ásamt 
því að auka blóðflæði.

Bláber eru holl fyrir hjartað þar 
sem þau vinna á slæma kólester- 
ólinu og gagnast einnig við þvag-
færasýkingum, bæta meltingu og 
vinna á bakteríusýkingum.  
    Þau eru einnig sneisafull af C 
og E vítamínum, sem og anthcya-
nins, sem halda minninu hnífs- 
körpu með auknum aldri.  
    Bláber geta lækkað kólesteról 
og hindrað fitusöfnun í æðum. 
Bláber innihalda mikið af andox-
unarefnum og hafa  hæsta ORAC 
gildið (oxygen radical absorb-
ance capacity). 
    En rannsóknarmenn skoða 
hversu vel phytochemicals og 
andoxunarefni vinna saman og 
finna þannig út þetta gildi eða 
andoxunarkraft þess.  

„Beat the body with goji“

• Seleníum og germaníum: 
Áhrifarik efni til varnar 
krabbameini.  

• Beta-sitosteról: Bólgueyðandi 
efni sem er talið lækka kólesteról 
og hefur verið notað til þess að 
meðhöndla getuleysi og stækkun 
á blöðruhálskirtli.  

• Seaxanþínn and lútín: Hafa 
verndandi áhrif á augu.  

• Betaíne: Framleiðir kólín í lifur 
sem hjálpar henni við hreinsun 
(detox). 

Það er einnig þekkt fyrir að auka 
minni, stuðla að vöðvavexti og 
sporna við feitri lifur (fatty liver 
disease).  

• Cyperone: Notað í meðferð á 
leghálskrabba meini. 

Hefur góð áhrif á blóðþrýsting, 
hjarta og tíða vandamál.  

• Solavetivon: Bakteríu- og 
sveppadrepandi.  

• Physalin: Efnablanda sem er 
talin styrkja ónæmiskerfið. 

Einnig talið áhrifaríkt í meðferð á 
hvítblæði, krabbameini og 
lifrarbólgu B. Vilt þú bjóða bestu vinkonu þinni í 4 daga ferð til

Farðu þá inn á www. mysecret.is 
og svaraðu laufléttum spurningum

Í lok október mun Ívar Guðmunds draga heppinn aðila í 
beinni á Bylgjunni. Hlustaðu og fylgstu með.
VINNINGURINN ER: Ferð fyrir 2 og gisting á hótel Colonnade, Miðar á sýningu 
Blue Man Group, út að borða á veitingastaðinn Cuchi Cuchi, 2 gjafabréf hjá 
Victoria’s Secret í Boston og út að borða á Sjávarkjallaranum.
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Undanfarnar vikur hafa nemend-
ur og starfsfólk Álftanesskóla 
minnst 130 ára samfelldrar 
skólasögu á Álftanesi með 
margvíslegri verkefnavinnu bæði 
nemenda og starfsfólks. 

Árgangar Álftanesskóla hafa und-
anfarnar vikur unnið að ýmsum 
verkefnum sem tengjast merkri 
sögu skóla á Álftanesi og verður 
uppskeruhátíð vegna þessarar 

vinnu og afmælisins haldin form-
lega í dag og á morgun. 

Í dag milli klukkan 17 og 19 
verður boðið til afmælishátíðar 
í íþróttahúsi Álftaness, en þar 
verður dagskrá í boði nemenda 
og starfsfólks. 

Á hátíðinni munu allir 460 
nemendur Álftanesskóla frum-
flytja Skólasöng Álftanesskóla 
eftir Álftnesingana og bræðurna 
Sveinbjörn I. og Tryggva M. 
Baldvinssyni. Enn fremur munu 
nemendur í 1.-5. bekk flytja Þús-

aldarljóð eftir þá bræður. Flutt 
verða ávörp og að lokinni dag-
skrá býður skólinn upp á 13 metra 
langa afmælis köku. 

Á morgun, laugardag, verður 
opið hús í Álftanesskóla og geta 
gestir komið og skoðað uppskeru 
nemenda sem verður þar til sýnis 
á milli klukkan 11 og 14. Þá geta 
gestir einnig keypt sér vöfflur og 
kaffi og verða nemendur Tónlist-
arskólans og Sönglistar með tón-
listaratriði í tilefni af afmælishá-
tíðinni.   - jbá

Haldið upp á 130 ára sam-
fellda skólasögu Álftnesinga

Uppskera vinnu nemenda verður til sýnis á afmælishátíð í Álftanesskóla.

Í tilefni 50 ára afmælis býður 
Stilling upp á 50 prósenta afslátt 
af öllum vörum sínum.

Stilling h.f. er bifreiðaverkstæði 
og verslun með 50 ára sögu, en 
fyrirtækið var stofnað árið 1960 
af Bjarna Júlíussyni og konu 
hans Áslaugu Stefánsdóttur. Still-
ing, sérhæfir sig í varahlutum og 
öðrum auka- og íhlutum fyrir bíla 
og raftæki, en upprunalegur til-
gangur félagsins var rekstur sér-
hæfðs hemlaverkstæðis. Í byrjun 
sjöunda áratugs síðustu aldar hófst 
innflutningur varahluta og rekstur 

verslunar ásamt bifreiðaverkstæð-
inu. Árið 2004 var rekstur bifreiða-
verkstæðisins aflagður, en fyrir-
tækið rekur í dag sex verslanir á 
Vesturlandi, Suðurlandi og Norð-
urlandi. Synir Bjarna og Áslaug-
ar sjá um rekstur fyrirtækins, en 
Júlíus Bjarnason er framkvæmda-
stjóri Stillingar og Stefán Ingimar 
Bjarnason gegnir starfi fjármál-
stjóra. Í tilefni 50 ára afmælis fjöl-
skyldufyrirtækisins ætlar Stilling 
að veita helmingsafslátt af öllum 
vörum í verslunum sínum. Tilboð-
ið gildir aðeins í dag, en 50 ára 
afmæli Stillingar er í dag. 
 - jbá

50 prósent afsláttur 
á 50 ára afmæli 

Í Stillingu má finna margs konar varahluti fyrir bíla og raftæki.

Ungsveitin er skipuð 
áttatíu ungum hljóð-
færaleikurum sem 
stóðust inntökupróf 
frammi fyrir meðlimum 
Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands og nokkrir af 
fremstu hljóðfæra-
leikurum Íslands 
hafa séð um að 
þjálfa og leiðbeina 
hljómsveitarmeð-
limum.
Tónleikarnir hefj-
ast klukkan 17 og 
flytur hljómsveitin 
Nótt á Nornagnípu 
eftir Mússorg skí 
og Sinfóníu nr. 4 
eftir Tsjajkovskí. Rumon 
Gamba, fyrrum aðalstjórnandi Sin-
fóníuhljómar Íslands stjórnar tón-
leikunum.  - jma

Ungsveit Sinfóní-
unnar með tónleika
UNGSVEIT SINFÓNÍUHLJÓMSVEITAR 
ÍSLANDS HELDUR AÐRA TÓNLEIKA 
SÍNA Í HÁSKÓLABÍÓI Á MORGUN.

Rumon Gamba stjórnar tónleikum 
Ungsveitar Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands.

Súpa dagsins og fjórir réttir:
Borðað á staðnum 1.590 kr. á mann

Heimsending 1.590 kr. á mann
Tekið með heim 1.450 kr. á mann

Sími 534 0073
Erum með opið á lau. kl. 11—16

FULL BÚÐ AF
NÝJUM VÖRUR

–25%
af öllum buxum 

um helgina

friform.is

30%ELDHÚS - BAÐ - ÞVOTTAHÚS - FATASKÁPAR

LaugardagaJóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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EIN FLÍK, ÞRJÁR KONUR + BUFFALÓ-SKÓRINN SNÝR AFTUR 
 HELGARRÁÐIN + SITUR FYRIR HJÁ URBAN OUTFITTERS

MARÍA BIRTA BJARNADÓTTIR
Á ERFITT MEÐ AÐ VERA AÐGERÐALAUS

OPNAÐI 
VEFVERSLUN 
ÞEGAR HÚN 
LÁ VEIK 
HEIMA

 +  +  + 

12.450Kr.
FJÖLNOTATÆKI•PRENTARI OG SKANNI

Epson SX218 
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✽  stattu upp 

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Anton Brink 
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdóttir 
sigridurh@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

www.sifcosmetics.is

• Vinna gegn öldrun húðarinnar

• Byggja á rannsóknum á líffræði húðarinnar 

• Án ilm- og rotvarnarefna

 Íslensk nýsköpun, hugvit og framleiðsla

Gefa
fallegri húð
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...ég sá það á Vísiá Vísi

Það eina sem þarf er leitarorð. 
Vísir er með það.

B rynja Jónbjarnardóttir þykir ein efni-
legasta fyrirsæta landsins í dag þrátt 
fyrir ungan aldur. Brynja sat fyrir 

á myndum fyrir vefverslun tískumerkisins 
Urban Outfitters í júní, en merkið er afskap-
lega vinsælt um allan heim. 

Aðspurð segir Brynja verkefnið hafa verið 
auðveldara en mörg önnur sem hún hefur 
tekið að sér. „Þetta var mjög vel skipulagt hjá 
þeim og þarna var mikið af starfsfólki sem 
hugsaði vel um mann. Vinnudagurinn var frá 
9 til 5 og ég held ég hafi sýnt að meðaltali um 
fimmtíu flíkur á dag,“ segir Brynja og bætir 
við: „Myndatökurnar voru líka frekar auðveld-
ar því ég þurfti lítið að gera nema bara standa 

þarna og sýna fötin.“ 
Brynja hefur starfað sem fyrirsæta í tvö 

ár og dvaldi meðal annars í London og New 
York í sumar þar sem hún sinnti fyrirsætu-

störfum á vegum umboðsskrifstofunnar Next, 
sem er ein sú stærsta í heiminum í dag. Hún 
segist hafa gaman af starfinu og gæti vel 
hugsað sér að leggja það fyrir sig í framtíð-
inni. „Þetta er eitthvað sem ég mundi vilja láta 
reyna á í framtíðinni. Þetta hefur gengið mjög 
vel hingað til og í gegnum starfið fæ ég tæki-
færi til að ferðast og hitta nýtt og skemmti-
legt fólk. Þetta er samt miklu erfiðari vinna 
en margir halda, dagarnir eru langir og það er 
mikil pressa á mann að vera góð fyrirmynd. 
Maður er líka svolítið einn á báti og þarf að 
geta reddað sér sjálfur á milli staða. Einu sinni 
þurfti að hitta sjö mismunandi kúnna á sama 

deginum og þá er maður meira og minna á 
hlaupum á milli lesta allan daginn.“ 

Brynja hóf nám á félagsfræðibraut við 
Menntaskólann í Hamrahlíð í haust og segir 
skrítið að vera í fastri rútínu aftur eftir öll 
ferðalögin í sumar. Innt eftir því hvaða verk-

efni henni hafi þótt hvað skemmtilegast að 
vinna við segir hún eftir stutta umhugsun: 
„Það var stuttmynd fyrir hönnuðinn Munda. 

Við vorum uppi á hálendi í heila viku og það 
var rosalega gaman þrátt fyrir erfiða vinnu-
daga.“  - sm

BRYJNA JÓNBJARNARDÓTTIR, FYRIRSÆTA, SAT FYRIR HJÁ URBAN OUTFITTERS:

SÝNDI FIMMTÍU 
FLÍKUR Á DAG

Efnileg Brynja Jónbjarnardóttir þykir ein efnilegasta fyrirsæta landsins í dag. Hún sat fyrir á myndum fyrir Urban 
Outfitters í sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FJAÐURSKREYTT  Anna Wintour, 
ritstjóri bandaríska Vogue, var á 
meðal margra vel klæddra gesta í 
veislu til heiðurs Diane Von Fursten-
berg. Wintour klæddist fjaðurskreyttri 
kápu við tilefnið. 

K
vikmyndahátíðinni RIFF 
lýkur á sunnudag og því fer 
hver að verða síðastur til að 

njóta þess sem hátíðin hefur upp 
á að bjóða.

Margar athyglisverðar kvik-
myndir í leikstjórn kvenna voru 
sýndar á hátíðinni og ber þar að 
nefna íslensku stuttmyndirn-
ar Knowledgy og Heart to Heart, 
heimildarmyndirnar Addicted in 
Afghanistan eftir Sharon Ward og 
Kimjongilia eftir N.C. Heikin.

Kimjongilia fjallar um þá 
hörmulegu atburði sem hafa átt 
sér stað í Norðu-Kóreu undir ein-
ræðisstjórn Kim Il Sung og nú 
sonar hans, Kim Jong Il. Kvik-
myndin var frumsýnd í fyrra á 
Sundance-hátíðinni og við það 
tilefni sagði Heikin að henni hafi 
fundist það skylda sín að fram-
leiða myndina svo fólk fái að 
sjá hvaða ástand ríkir í raun í 

landinu. Það var þó erfitt að ná 
í myndefni sem studdi við fram-
burð viðmælenda Heikin þar sem 
bannað er að mynda í landinu auk 
þess sem lítið er til af myndefni 
frá Norður-Kóreu, nema það sem 
einræðisherrann hefur samþykkt. 
Myndin er sýnd í kvöld klukkan 
18.00 í Bíó Paradís.  - sm 

RIFF kvikmyndahátíðinni fer að ljúka:

Varð að segja söguna

Kimjongilia Margar athyglisverðar 
myndir hafa verið sýndar á RIFF, 
Kimjongilia er þar á meðal. 

NÝJA LÍNAN FRÁ MAC   Fabulous Feelines, 
er ótrúlega kvenleg og falleg. Línan samanstendur af 
bláum, gráum og silfurlituðum tónum og er útkoman 
konungleg og seiðandi. 

Matur er manns gaman
Íslenskur læknir, Ragnar Freyr Ingv-
arsson, búsettur í Svíþjóð heldur 
úti matarblogginu www.ragnarfreyr.
blog.is. Ragnar er lunkinn kokkur 

og duglegur að prófa sig 
áfram í eldamennsk-

unni. Á síðunni má 
finna uppskrift-

ir að gómsæt-
um grilluðum 

samlokum, sal-
ati og heimagerðri 

parmaskinku. Ragnar Freyr mynd-
ar alla þá rétti sem hann blogg-
ar um og það er ekki laust við að 
maður fái vatn í munninn við að 
skoða herlegheitin. 

Hollt og gott
Blogginu www.cafesigrun.com 
hefur verið haldið úti frá árinu 

2003. Þar má 
finna ara-
grúa af holl-
um upp-

skriftum, sem 
innihalda ekki 

hvítt hveiti, ger eða 
hvítan sykur. Þar má 

finna uppskriftir að súpum, 
kökum og öðrum matar-
meiri réttum sem gaman er 
að prófa sig áfram með. Til-
valið fyrir þá sem vilja taka 
mataræðið í gegn en vita ekki hvar 
á að byrja. 

Sætt undir tönn
Uppskriftir að smákökum, heima-
löguðum ís, bökum og öðru góð-
gæti má finna á vefsíðunni www.
faycat.blogspot.com. Síðan er öll 
á ensku, en það ætti ekki að vera 
fyrirstaða, enda auðvelt að fylgja 
uppskriftunum eftir. Það góða við 
síðuna er að réttirnir fara svolítið 
eftir árstíðum og því mikið af ísupp-
skriftum yfir sumartímann, en meira 
af súpuuppskrftum á haustin.

þetta
HELST



Er buxnastrengurinn þröngur eftir
sumarið og efsta talan óhneppt?

ÞÆGILEG LEIÐ TIL AÐ HREINSA LÍKAMANN Á 10 DÖGUM

KUREN 10 daga hreinsikúr (detox)* hefur 
hjálpað fjölmörgum að minnka mittismálið, 
efla meltingu og bæta dagsformið.
 

Hagkaup, Lyf og heilsa, Fjarðarkaup, Apótekarinn, Skipholtsapótek, Lyfja, Apótekið, Heilsuhúsið, Apótek Hafnarfjarðar, Apótek Ólafsvíkur, Apótek 
Vesturlands, Árbæjarapótek, Garðsapótek, Laugarnesapótek, Lyfjaval, Reykjavíkurapótek, Rima Apótek, Siglufjarðarapótek, Vöruval Vestmannaeyjum

*Ekki þarf að breyta um mataræði á meðan 10 daga KUREN 
  hreinsikúr stendur en þeir sem vilja léttast er bent á að borða 
  reglulega léttan og ferskan mat. Auðvelt blandið 25 ml. út í 
  stórt glas af vatni og drekkið fyrir morgunmáltíð. 

25%
afsláttur

Við bjóðum 25% afslátt af KUREN frá 1-15 október (ef birgðir endast) á eftirfarandi sölustöðum: 

Innflutningsaðili:

Prentun.is
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oasis Kringlu
oasis Smáralind

oasis Debenhams

Haustsprengja 
í fullum gangi

50 – 70%
afsláttur af völdum 

haustvörum

Kauptu tvö stykki af 
eldri útsöluvörum 

og fáðu þriðja 
stykkið frítt* 

*þú færð ódýrustu 
flíkina fría, gildir ekki í 

Oasis Debenhams

Undanfarna mánuði hefur hver tískuvikan tekið við af 
annarri og hönnuðir frumsýnt nýjar og fallegar línur 

fyrir sumarið 2011. Þó fötin séu í aðalhlutverki á sýn-
ingapöllunum skiptir hár og förðun engu minna máli 
og fer mikill tími í að fullkomna hvort tveggja. Það ver 
gaman að skyggnast bak við tjöldin á nýyfirstaðinni 
tískuviku í London og sjá hárgreiðslurnar sem fyrirsæt-
urnar bera.    - sm 

Hártískan á tískuvikunni í London:

Fjölbreytileg og flott

É g er bara í stuttri heimsókn 
hér heima og er að vinna 

tvö verkefni, eitt fyrir 66 gráður 
norður og annað fyrir Kron Kron,“ 
segir ljósmyndarinn Saga Sig sem 
búsett er í London þar sem hún 
stundar nám í tískuljósmyndun. 

Saga hefur áður myndað fyrir 
íslenska tískumerkið Kron Kron 
og segir alltaf jafn gaman að taka 
að sér verkefni fyrir það. „Eigend-
urnir eru svo yndislegir og ég er 
líka mjög hrifin af hönnun þeirra 
þannig að það er alveg ótrúlega 
gaman að vinna fyrir þau,“ segir 
Saga og bætir við: „Ég hef aftur á 
móti aldrei unnið fyrir 66 gráð-
ur norður áður og var þess vegna 
mjög spennt fyrir því verkefni.“ 
Tónlistarmaðurinn Unnsteinn 
Stefánsson, kenndur við Retró 
Stefson, og uppistandarinn Saga 
Garðarsdóttir sátu fyrir á mynd-
unum og verður forvitnilegt að sjá 
útkomuna þegar þar að kemur.

Saga hefur verið á stöðug-
um þönum við að sinna hinum 
ýmsu verkefnum og nýlega dvaldi 

hún í þrjár vikur í Peking í Kína 
þar sem hún myndaði tískuþátt 
fyrir þarlent blað. „Það var ótrú-
lega gaman að ferðast til annarr-
ar heimsálfu og sjá hvað er að 
gerast í tískunni þar. Þetta var 
mjög ólíkt öllu því sem ég er vön 
og mér fannst skrítið hvað fólkið 
var afturhaldssamt,“ segir Saga.

Saga segist nú ætla að taka sér 
frí frá verkefnum og einbeita sér 
að skólanum, en hún mun út-
skrifast sem tískuljósmyndari 
næsta vor. Innt eftir því hvað taki 
við eftir útskrift segist Saga gjarn-
an vilja halda áfram námi. „Mér 
finnst mjög gaman í skóla og 
mig langar að sækja um í meira 
nám. Mig langar líka svolítið að 
klára listfræðina, en ég byrjaði í 
henni árinu áður en ég flutti út til 
London. En ætli ég verði ekki eitt-
hvað áfram úti, óháð því hvað ég 
fer að gera að námi loknu, mark-
aðurinn er nefnilega svo lítill hér 
heima,“ segir þessi hæfileikaríki 
ljósmyndari að lokum.  
 - sm 

Ljósmyndarinn Saga Sig hefur næg verkefni:

ÞEYSIST Á 
MILLI LANDA 
OG MYNDAR

Stutt og laggott Stutt hár er mikið í 
tísku um þessar mundir enda eru stutt-
ar greiðslur eins og þessi mjög töff. Elvis-
toppurinn gerir greiðsluna líka enn sval-
ari. NORDICPHOTOS/GETTY

Rómantísk fljóð Fyrirsætur baksviðs við sýningu Emilio de la 
Morena á tískuvikunni í London voru með fallega uppsett hár og 
einfalt en rómantískt hárskraut. Fallegt og klassískt. 

Eftirsóttur ljósmyndari Saga Sig er einn eftirsóttasti ljósmyndari landsins þrátt fyrir 
ungan aldur.  MYND/SAGA SIG

Blásið og túberað 
Stór og flott hárgreiðsla 
í anda brúðar Franken-
steins. Menn þurfa að 
vera óhræddir við hár-

sprey vilji þeir leika 
þetta eftir. 

Á KÖLDUM HAUSTKVÖLDUM  er gott að koma sér vel fyrir 
inni í hlýrri stofu við fallega birtu frá lampa, kertaljósi eða ljósaseríu. 
Heitt kakó, teppi og góð bók fullkomna svo kvöldstundina.
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Víðar „herrabuxur“ eru það heitasta í hausttískunni í 
ár ef marka má línur helstu tískuhúsanna. Þrátt fyrir 
„herralegt“ snið eru buxurnar bæði flottar, flæð-
andi og ótrúlega kvenlegar og skiptir þá engu hvort 
skálmarnar eru alveg síðar eða hálfsíðar. Buxur sem 
þessar má sjá í haust- og vetrarlínum tískuhúsa á 
borð við Etro, Alexander Wang, Chloé og Dries Van 
Noten. Buxurnar eru frábær eign vegna þess að það 
má klæða þær bæði upp og niður og nota þær við 
ólík tækifæri. Klæðist maður fallegum hælaskóm 
og flottri blússu við buxurnar er maður gjaldgeng-
ur í hvaða kokteilboð sem er, en einnig er hægt 
að klæðast flatbotna skóm og skemmtilegum bol 
og hlaupa í morgunkaffi með vinkonunum. Þessar 
dökkbláu buxur fást í verslunninni Zöru og eru einn-
ig til í öðrum litum og útfærslum.

Björg Magnúsdóttir

Aldur?  25 ára

Starf?  Meistaranemi, kynn-
ingarfulltrúi RIFF og blaða-
maður á Pressunni.

Lýstu þínum persónulega 
stíl?  Ég vel aðeins það 
besta rétt eins og Sævar 
Karl. Síðan er náttúru-
lega smekksatriði hvað það 
besta er hverju sinni. 

Mundir þú kaupa þér 
þessa flík sjálf?  Er enn að 
pæla í því. 

Við hvaða tilefni mundir 
þú klæðast þessari flík? 
 Þetta eru þannig buxur að 
mér finnst bæði hægt að 
klæða þær upp og niður. Ég 
sé þær fyrir mér á mánu-
dagsmorgni við stutterma-
bol, úlpu og strigaskó. Þær 
væru líka smart við hæla-
skó og meiri pæjulæti í flott-
an kokteil. 

Hvernig gekk að blanda 
flíkinni saman við þinn 
persónulega stíl og af 
hverju varð þessi sam-
setning fyrir valinu?  Það 
gekk vel! Ég legg mikið upp 
úr fágun og þægindum og 
þær uppfylla bæði atrið-
in. Ég sá strax að þessar 
buxur færu rosalega vel við 
franska sjóliðajakkann minn 
og keyrði þess vegna á þá 
lausn. 

Hrefna Hagalín.

Aldur?  21 árs

Starf?  Kvikmyndagerðar-
maður.

Lýstu þínum persónu-
lega stíl?  Mér finnst frek-
ar erfitt að lýsa stílnum 
mínum, hann er algjört 
bland bara. Ég nota mikið 
svart, enda elska ég svart. 
Svo vel ég oftast eitthvað 
sem er þægilegt og fínt, ég 
nenni lítið að vera í óþægi-
legum fötum. 

Mundir þú kaupa þér 
þessa flík sjálf?  Nei, 
reyndar ekki. Ég geng lítið í 
buxum öðrum en gallabux-
um eða Munda-buxum. 

Við hvaða tilefni mundir 
þú klæðast þessari flík?  
Dagsdaglega býst ég við.

Hvernig gekk að blanda 
flíkinni saman við þinn 
persónulega stíl og af 
hverju varð þessi sam-
setning fyrir valinu? 
 Það gekk bara vel. Annars 
hugsa ég lítið um hvern-
ig ég blanda fötum saman, 
ég tek bara það sem ég sé 
fyrst og finnst vera fínt!

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

vupóst
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Tvíburasysturnar Mary-Kate og 
Ashley Olsen eru þekktar fyrir flott-
an stíl og ganga gjarnan í víðum 
kjólum og buxum með herralegu 
sniði. Þær eru ekki þær einu sem 
hrífast af buxnasniðinu því söng-
konan Ciara og leikkonan Gwyneth 
Paltrow hafa einnig sést klæðast 
slíkum buxum úti á lífinu.

Inga Gottskálksdóttir.

Aldur?  45 ára.

Starf?  Innkaupastjóri hjá 
Sævari Karli.

Lýstu þínum persónulega 
stíl?  Ég mundi segja að hann 
væri frekar stílhreinn og klass-
ískur. Hann er kannski meira töff 
heldur en rómantískur því ég 
er ekki mikið fyrir blúndur eða 
mjög áberandi skartgripi. Ég 
klæðist yfirleitt ekki mjög skær-
um litum og er svolítið íhalds-
söm þegar kemur að litavali. 

Mundir þú kaupa þér þessa 
flík sjálf?  Sniðið á buxun-
um hentar mínu vaxtalagi ekk-
ert rosalega vel þannig að ég 
mundi sennilega ekki kaupa 
þær út af því. 

Við hvaða tilefni mund-
ir þú klæðast þessari flík?  
Ég mundi klæðast henni í vinn-
unni, í bíó eða út að borða. Það 
er auðvelt að dressa buxurnar 
upp og niður þannig þær passa 
í raun við hvaða tilefni sem er.  

Hvernig gekk að blanda flík-
inni saman við þinn per-
sónulega stíl og af hverju 
varð þessi samsetning fyrir 
valinu?  Það gekk bara mjög vel 
um leið og ég fattaði að klæð-
ast stígvélum við. Þessi sam-
setning varð fyrir valinu því mig 
langaði að gera þetta svolítið 
að mínu. Mér finnst svart og 
dökkblátt almennt fara mjög vel 
saman og þess vegna ákvað ég 
að klæðast svörtu að ofan og 
beltið finnst mér gera þetta að-
eins meira töff.  

SNÚÐU!
OG VELDU ÞÍNA ÞYKKT
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3 SNÚNINGAR – 3 MISMUNANDI ÞYKKTIR.
• Byltingarkenndur skammtari stillir þá þykkt sem þú vilt
• Lögun burstans þykkir hvert hár fyrir sig, engar klessur
• Viðurkennt af augnlæknum, án ilmefna

www.NIVEA.com
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n Uppáhaldsdrykkurinn?
Það er Cap-
hrina.

Uppá-
haldsstað-
urinn?
Sosua 
Beach í 
Dominicana, 
það er ótrú-
lega fallegt 
þar.

Besti tími 
dags?
Nóttin.

Uppáhaldsflíkin?
Það eru nýju leðurbuxurn-
ar mínar!

Besti kostur þinn?
Ég er mjög jákvæð.

María Birta 
Bjarnadóttir er 
tuttugu og tveggja ára, 
rekur tvær tískuverslanir 
á Laugaveginum, sinnir 
fyrirsætustörfum í hjá-
verkum og fer með hlut-
verk í kvikmyndinni Óróa 
sem frumsýnd verður 14. 
október næstkomandi. 

Viðtal:  Sara McMahon

Ljósmyndir: Anton Brink

U
pphafið að versl-
unarrekstri Maríu 
Birtu var óvænt og 
kom til þegar hún lá 
veik heima frá skóla 

og ákvað að stofna uppboðssíðu á 
samskiptavefnum Myspace í stað 
þess að láta sér leiðast. Hún seg-
ist vera þannig gerð að hún þurfi 
alltaf að hafa nóg fyrir stafni og 
helst gera tvo hluti í einu. Á þess-
um tíma stundaði María Birta 
nám við Menntaskólann í Hamra-
hlíð þar sem hún lagði meðal ann-
ars stund á rússnesku, frönsku, 
spænsku og leiklist. 

„Ég veiktist illa og var frá skóla 
í tvær vikur. Ég á erfitt með að 
liggja aðgerðalaus og slappa af 
og ákvað ég þess vegna að stofna 

uppboðssíðu á Myspace og selja 
föt og fylgihluti. Ég átti rosalega 
mikið af fallegum hlutum sem ég 
notaði aldrei, til dæmis stórt safn 
af skóm í stærðum sem ég passaði 
ekki í, og ákvað að selja eitthvað 
af þessu dóti á Myspace. Þetta 
byrjaði sem pínulítill snjóbolti 
sem síðan stækkaði og stækkaði 
og áður en ég vissi af var ég komin 
í fulla vinnu við þetta,“ útskýrir 
María Birta. Hún segir vinnuna í 
kring um síðuna hafa verið mun 
meiri en hún hefði gert sér grein 
fyrir í byrjun og oft sat hún heilu 
næturnar við tölvuna og vann. 

LÆRÐI SMÁTT OG SMÁTT
María Birta opnaði verslunina 
Vintage í lok maí árið 2007 á efri 
hæð húsnæðis við Laugaveg og 
rak verslunina þar í nokkurn tíma. 
Hún segist lítið hafa kunnað til 
verka þegar hún hóf reksturinn en 
var fljót að læra og er nú reynsl-
unni ríkari. „Ég vissi ekkert um 
verslunarrekstur þegar ég byrjaði,“ 
segir hún og hlær. „Þegar ég flutti 
inn mína fyrstu stóru sendingu 
var ég spurð af tollverði hvort toll-
krítin mín væri opin. Ég hafði ekki 
hugmynd um hvað tollkrít var og 
svaraði bara játandi. Sem betur fer 
reyndist það svar svo rétt, en það 
var alls konar svona rugl sem ég 
var að lenda í fyrstu árin. Það eina 
sem ég vissi þegar ég byrjaði var 
að ég vildi veita góða þjónustu og 

svo sat ég bara í súpunni með af-
ganginn.“

Haustið 2008 flutti Vintage í nýtt 
og betra húsnæði ofar á Laugaveg-
inum og segir María Birta það hafa 
skipt sköpum um hvort verslun-
in færi á hausinn eða ekki enda 
hafi verið erfitt að reka verslun 
sem var jafn falin og Vintage var. 
Stuttu eftir flutningana ákvað hún 
að opna skóbúð og gekk rösklega 
til verks. „Ég fékk þá flugu í haus-
inn að það yrði gaman að opna 
skóbúð og beit það fast í mig. Dag-
inn eftir fann ég hentugt húsnæði 
og daginn eftir það var ég búin að 
skrifa undir leigusamninginn,“ 
segir hún brosandi.

María Birta segir „second hand“ 
fatamarkaðinn erfiðan og því 
ákvað hún að loka Vintage um 
leið og tækifæri gafst og einbeita 
sér þess í stað að rekstri skó búð-
arinnar Maníu. Í sumar opn-
aði hún svo fataverslunina Elítu 
sem hefur verið lokað í skamm-
an tíma vegna endurbóta. Þegar 
María Birta er spurð hvort hún sé 
komin á rétta hillu í lífinu svar-
ar hún neitandi. „Ég held ég yrði 
ekkert sérstaklega ánægð væri 
ég orðin sjötug og þetta væri það 
eina sem ég hefði gert í lífinu, ég 
vil frekar líta á þetta sem erfitt 
en skemmtilegt tímabil heldur en 
framtíðarstarf.“

EKKI SPÉHRÆDD
María Birta hefur sinnt fyrirsætu-
störfum frá sjö ára aldri og hefur 
auk þess leikið í fjölda sjónvarps-
auglýsinga. Hún segir fyrirsætu-
starfið skemmtilegt enda hafi 
hún fengið að ferðast mikið vegna 
starfsins. „Pabbi minn er ljós-
myndari og var alltaf með mynda-
vélina á lofti. Ég held að það hafi 
kannski sitt að segja um hvað ég 
er örugg fyrir framan myndavélar. 
Ég er alveg laus við feimni þegar 
verið er að mynda mig, en mér 
hefur aftur á móti aldrei liðið vel 
á sviði,“ segir hún. 

María var fengin til að fara 
með hlutverk vandræðaunglings-
ins Júditar í kvikmyndinni Óróa 
sem verður frumsýnd í október. 
Þetta er fyrsta kvikmyndahlutverk 
Maríu Birtu og í myndinni þurfti 
hún meðal annars að leika í nekt-
aratriði sem hún segir hafa verið 
lítið mál. 

„Það er í gangi orðrómur um að 
ég hafi leikið í einni svæsn ustu 
kynlífssenu sem hafi sést í ís-
lenskri kvikmynd, en það er 
ekki alveg rétt. Ég leik í nektar-
atriði, en fer ekki úr brókinni og 
senan er alls ekki það svæsin,“ 
segir hún hlæjandi og bætir við. 
„Það væri slæmt að gera ungl-

ingamynd sem væri svo bönnuð 
innan átján ára. En ég útiloka ekki 
að ég eigi einhvern tímann eftir 
að leika í svæsnasta kynlífsatriði 
sem sést hafi,“ segir hún sposk á 
svip. Atriðið var tekið upp í svo-
kölluðu „lokuðu setti“ sem þýðir 
að enginn var viðstaddur tökurn-
ar nema leikstjórinn og helstu að-
stoðarmenn hans. „Ég er alls ekki 
spéhrædd þannig að mér fannst 
þetta ekkert tiltökumál. Það sem 
mér fannst erfiðast var að fram-
kalla þennan neista sem átti að 
vera á milli mín og mótleikarans 
og allt mitt fór í það.“

María Birta er stjúpdóttir Pálma 
Gestssonar, leikara, sem hún segir 
hafa hvatt sig áfram í leiklistinni. 
„Hann sagði mér að prófa að taka 
þetta hlutverk að mér og sjá svo 
hvað mér þætti um leiklistina 
eftir það. Hann varaði mig við því 
að þetta væri bæði erfið vinna 
og langir vinnudagar og það var 
alveg rétt hjá honum. Það er auð-
velt að sitja og horfa á kvikmynd 
og heillast af leiklistinni, en úff, 
þetta er miklu meiri vinna en 
mann grunar.“ 

María segist spennt að sjá út-
komuna þegar myndin verður 
loks frumsýnd og hefur hún lofað 
að bjóða móður sinni og Pálma 
með, enda vilji hún heyra hvað 
fagmanninum finnst um frammi-
stöðu sína. „Hann á örugglega eftir 
að dæma mig í drasl, en ég mun 
taka mikið mark á öllu sem hann 
segir.“

ÆTLAR AÐ SLAPPA AF
Þegar María er innt eftir því hvað 
hún telji að framtíðin beri í skauti 
sér er hún fljót til svars. „Mig 
langar að búa í Karíbahafinu, ég 
fór þangað einu sinni þegar ég var 
fjórtán ára og hef aldrei gleymt 
þeirri lífsreynslu. Mig langar líka 
að prófa mig meira áfram í leik-
listinni, en ætli það velti ekki líka 
svolítið á frammistöðu minni í 
Óróa. 

Annars er ég bara að reyna að 
temja mér nýja siði og hægja svo-
lítið á mér. Ég er alltaf að reyna að 
gera tvo hluti í einu og nú er ég 
að reyna að venja mig á að gera 
bara einn hlut í einu,“ segir hún 
að lokum kampakát. 

ALVEG LAUS VIÐ FEIMNI

Dugnaðarforkur María Birta Bjarnadóttir segist gjarnan vilja prófa sig áfram í leik-
listinni í framtíðinni en segir þá ákvörðun velta á frammistöðu sinni í kvikmyndinni Óróa.

Vín & Veisla
fylgir Fréttblaðinu 
á laugardag

Auglýsendur vinsamlega hafið samband við 
Bjarna Þór 
bjarnithor@365.is
512 5471
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Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun 
og glæsilegt úrval gjafavöru.

         M-SÓFINN íslensk framleiðsla 
sniðin að þínum þörfum.

Opið alla virka daga frá 11 – 18 og laugardaga 11–16.
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✽  gerðu vel við þig
útlit

YOUTH CODE rakagef andi 
andlitskrem, gefur jafnari og 
sléttari áferð. Húðin endur heimtir æskuljómann og verður unglegri, ljóminn 
endurheimtist og þreytumerki í andlitsdráttum minnka.  Við notkun er 
kremið frískandi og gefur fyllingu. Kremið er flauelsmjúkt viðkomu og gerir 
húðina mjúka sem satín. Smýgur mjög hratt inn í húðina, mjög þægilegt að 
nota undir farða. Má nota bæði kvölds og morgna.

YOUTH CODE concentrate nærir húðina 
samstundis og gefur henni raka. Dregur úr sýni-
legum línum og öldrunarmerkjum. Hefur mjög 
sléttandi og styrkjandi áhrif á húðina, notist á 
andlit og háls, sérstaklega á þau svæði þar sem 
línur virðast greinilegri og húðin þarfnast auka 
styrkingar. Setjið svo rakakremið yfir.

Ný húðlína frá L‘Oréal sem byggir 
á 10 ára genarannsóknum.
Þessa nýja genatækni eflir hæfileika húðarinnar 
til að endurheimta æskuljómann.

YOUTH CODE augnkrem gerir 
það að verkum að húðin 
endurheimtir æskuljómann. 
Hefur sléttandi áhrif á augn-
svæðið, húðin virkar sléttari 
og fínar línur virðast grynnri. 
Kremið smýgur einstaklega 
þægilega inn í húðina og lýsir 
upp húðina umhverfis augun. 
Notist kvölds og morgna.

S
kórinn sem oftast er nefndur eitt mesta tískuslys sinna tíma. 
Skórinn sem fæstir vilja dusta rykið af. Skórinn sem Ólafur Ragn-
ar í Vaktaseríunni var látinn klæðast til að gera hann sem 
hallærislegastan. Skórnir sem kenndir eru við Buffaló 

og tröllriðu tísku tíunda áratugarins. Gæti verið að þeir eða að 
minnsta kosti afkvæmi þykkbotna strigaskónna séu að komast 
aftur á tískuradarinn? Ef marka má myndir frá tískupöllunum 
upp á síðkastið eru skósólarnir að verða þykkari og breiðari og 
einn af frægari stílistum Dana, Simon Rasmussen reið á vaðið 
með að nota gamla Buffaló-skó af öllum stærðum og gerðum í 
sýningu sem hann hann hélt á tískuvikunnni í Kaupmanna-
höfn. Er það sem flestir tískupekingar landsins hafa óttast 
að gerast. Er Buffaló-skórinn af komast aftur í tísku?

Föstudagur fór einn hring í skóbúðir bæjarins og 
sá að nokkur afkvæmi þykkbotna skósins hafa ratað 
til landsins. 

ENDURKOMA ÞYKKBOTNA SKÓSINS 

ER BUFFALÓ
SKÓRINN AÐ
KOMAST AFTUR Í TÍSKU?

YNDISLEG ILMSÁPA  úr nýrri sjávarlínu 
L‘Occitane. Sápan er í laginu eins og björgunar-
hringur og bæði ætluð konum og körlum.  

Buffaló-skórinn! 
Skórinn var til í 
ýmsum útgáf-
um, en þessi 
var líklega 
ein sú þekkt-
asta, og sú 
vinsælasta.

Afrísk matarmenning, tíska og 
tónlist verður í fyrirrúmi í Kópa-

voginum í dag. Skemmtunin hefst 
með tískusýningu í Smáralindinni 
á milli klukkan 16.00 og 17.00 en 
seinna um kvöldið verður haldin 
heljarinnar veisla á skemmtistaðn-
um Players þar sem boðið er upp á 
mat frá ýmsum Afríkulöndum og 
skemmtilega tónlist. 

„Við héldum svipaða hátíð í fyrsta 
sinn í fyrra og móttökurnar voru 
það góðar að við ákváðum að end-
urtaka leikinn í ár, nema nú verð-
ur þetta stærra í sniðum,“ útskýr-
ir Cheick Bangoura, einn af skipu-
leggjendum hátíðarinnar. 

Cheick pantaði sérstaklega föt 
alla leið frá Gíneu fyrir tískusýning-
una sem fram fer í Smáralindinni, 
en þar verða einnig þjóðbúning-
ar Masaí-fólksins til sýnis. Að sögn 
Cheicks eru tískustraumar í Afríku 
ólíkir því sem viðgengst hér á landi 
og nefnir í því samhengi að tískan 
sé bæði litríkari og líflegri í Afríku.

Inntur eftir því hvort hann klæð-
ist sjálfur afrískri hönnun dags-
daglega svarar hann því játandi og 
segir fötin þola vel íslenska veðr-
áttu. „Það er alveg sama hvort það 
blæs eða rignir, þau þola þetta allt,“ 
segir hann og hlær.  

Tónleikarnir hefjast klukkan 22.00 
og meðal þeirra sem munu stíga á 
stokk á eru Tropicalia Sveit Kristín-
ar Bergsdóttur, Samúel Jón Samú-
elsson BIG BAND og Hjálmar. Hægt 
er að kaupa miða í gegnum netfang-
ið afrika-lole@hotmail.com.  -sm

Afrísk menning og tíska kynnt fyrir Íslendingum:

Pantaði föt alla 
leið frá Gíneu

Kynna afríska menningu Cheick Bagn-
oura og félagar standa fyrir afrískri hátíð 
í Kópavoginum þar sem afrísk menning 
verður kynnt fyrir Íslendingum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Club kid“ Rasmussens Fyrirsæta á tísku-
sýningu danska hönnuðarins Simons Rasm-
ussen klæðist Buffaló skóm við þröngar 
leggings.

Flottur gestur Gest-
ur á tískuvikunni í 
London. Þessi fylg-
ist greinilega vel með 
tískustraumunum.

Flottir Þessir æð-
islegu skór fást 
í skóverslun-
inni Bianco 
Footwear í 
Kringlunni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/

PJETUR

Þægilegir Þykk-
botna skór frá-
Kaupfélaginu í 
Kringlunni. Þeir 
fást einnig 
uppháir.

Með fyllta sóla Skór frá 
GS Skóm í Kringlunni. Þess-

ir eru mjúkir og þægileg-
ir og góðir 
fyrir þá 
sem eru 
hræddir 
við pinna-
hæla.



Snyrtivörur
KANEBO 
TRIPLE 
TOUCH 

COMPACT.
Þrjár vörur í einni 
öskju allt sem 
þú þarft í veskið 
þitt. Askjan 
inniheldur; 

litlaust 
rakagefandi 
farðaundirlag 
sem sjáanlega 

mildar hrukkur og 
misfellur, 

kremhyljari sem 
hylur bauga og mislit 

og silkimjúkt púður 
sem sveipar húðina 

fallegri áferð sem endist 
vel og lengi. Áferð húðarinnar verður 
lýtalaus og silkið fær hana til að ljóma 
allan daginn

GUCCI 
GUILTY.
Er hlýr og 
austrænn 
ilmur með 
munúðar-
fullum 
blæ. Eðlis-
ávísunin 
segir Gucci 
Guilty-
konunni að 
áhætta getur 
verið nautn. 
Fágaður samruni mattrar gyllingar og glers 
í glasinu – þar sem samfléttuðu G-in frægu 
eru gluggi að gullinbrúnum vökvanum 
– tryggir að það verður jafn eftirsóttur 
fylgihlutur og nýjasta Gucci-taskan.

NÝR HYPNOTIC POISON 
EAU SENSUELLE FRÁ 
DIOR.
Francois Demachy ilmhönnuður 
hjá Dior hefur hannað þennan 
einstaklega seiðandi og 
kynþokkafulla ilm, sem er blanda 
af Orange blossom, orkideu og 
vanillu. Ógleymanlegur og sexy 
ilmur. Verð 8.319 kr. fyrir 50ml. edt.

NÝ HREINSILÍNA 
FRÁ DIOR.
Fyrstu skrefin í húðumhirðu, 
frábær ný hreinsilína sem 
gerir húðina ferska, hreina og 
geislandi. Hreinsar á mildan 
en öflugan hátt allan farða, 
mengun og önnur óhreinindi. 
Það er eitthvað fyrir alla, 
hreinsimjólk, hreinsigel, 
andlitsvatn, skrúbbur, 
augnfarðahreinsir o.fl.

Forbidden 
Rose. 
Hin fræga 
söngkona Avril 
Lavigne kynnir annað 
ilmvatn sitt, Svarta rósin, Forbidden Rose, 
er táknið, ilmurinn skorar á þig að kanna 
heim ævintýrisins. Í þessum töfraheimi 
er allt mögulegt. „Ég vildi skapa ilm þar 
sem einstakur hugblær fyrri ilmsins míns 
er dýpkaður og tilfinningin mögnuð með 
dulúð og dálitlum töfrum,“ segir Avril.

Principal 
Secret Reclaim®
- Húðmeðferðar-
kerfið
Húðmeðferðarkerfi 
Victoriu Principal, 
Reclaim® , stöðvar 
strax sýnileg merki 
öldrunar og hjálpar 
þér að halda húð 
þinni heilbrigðri 
og fallegri lengur 
en áður var talið 
hugsanlegt. Victoria 
býður öllum 60 
daga reynslutíma 
- ef þú ert ekki 
fullkomlega 
ánægð með þá 
breytingu sem 
Reclaim® gerir 
fyrir húð þína, 
þá þarftu einungis 
að láta vita og þú færð endurgreitt. Verð á 
90 daga meðferð kr. 14,985,- Fæst aðeins í 
vefverslun okkar hjá 
www.heilsubudin.is 

SHEER COVER® - 
SNYRTIVÖRUR UNNAR 
ÚR NÁTTÚRUNNI.
Allar vörur frá Sheer Cover® 
eru 100% náttúrulegar, í þær 
eru einungis notaðar náttúruleg 
sólavörn og andoxunarefni 

unnin úr m.a. grænte, 
en alþekkt er að grænte 
hamlar ótímabærri öldrun 
húðarinnar. Við bjóðum 
öllum 60 daga reynslutíma 
- ef þú ert ekki fullkomlega 
ánægð með þá breytingu sem 
Sheer Cover® gerir fyrir útlit 
þitt, þá færð þú endurgreitt. 

Verð á 90 daga pakka er 
aðeins kr. 13,685,- Sheer Cover® 

- fæst aðeins á vefnum hjá 
- www.heilsubudin.is

SIGNATURES OF NATURE – 
NÝTT MINERAL MAKE UP.
Ný förðunarlina sem gefur húðinni fallega 
ljómandi áferð. Línan hefur að geyma mikið magn 
af steinefnum og er án Allra kemiskra og hefur 
ekki að geyma nein rotvarnarefni. Hentar fyrir 
allar húðgerðir /ofnæmisgjarna húðgerð. Verð frá 
2990 kr – 4590 kr. Signatures of Nature i Smáralind 
www.signaturesofnature.is

NATURAL 
FINISH CREAM 

CONCEALER.

Hyljari sem virkar í alvöru!

NÝR hyljari frá Shiseido sem 
hylur fullkomlega dökka 
bletti, dökka bauga, ör eftir bólur, 
þreytumerki og roða. Einstaklega 
auðveldur í notkun, hann þurrkar ekki 
húðina, dofnar ekki og er mattur, hentar vel á svæði sem 
erfitt er að hylja, undir augu og í kringum munn. Það má nota 
hann undir og eða yfir farða og gefur húðinni náttúrulega 
lýtalausa áferð. Hyljarinn fæst í fjórum litbrigðum.

Shiseido fæst í betri snyrtivöruverslunum og apotekum. 
www.shiseido.com

Youthful Essence® - 
Húðflöguhreinsikerfið
Margar konur hafa náð undraverðum 
og góðum árangri með Youthful 
Essence® húðflöguhreinsikerfinu, 
kerfi sem hreinsar burt allar dauðar 
húðfrumur af yfirborði húðarinnar, 
nýjar húðfrumur ná því að myndast 
hraðar. Ef þú ert ekki fullkomlega 
ánægð með þá breytingu sem Youthful 
Essence® gerir fyrir þig innan 60 daga 
þá færð þú endurgreitt. Tilboðsverð 
á 90 daga pakka er aðeins kr. 9,995,-
Youthful Essence® færðu aðeins á 
vefnum hjá; - www.heilsubudin.is -

PROACTIV® 
SOLUTION – 
BÓLUMEÐFERÐARKERFIÐ
Þetta er lausnin fyrir alla 
þá sem þjást af bólum. 
Proactiv® Solution er 
háþróað öflugt þriggja þrepa 
bólumeðferðarkerfi. Meðferðin 
er einföld, húðin verður frískleg 
og útlit heilbrigt, kemur einnig í 
veg fyrir að nýjar bólur myndist.. 
Verð á 60 daga meðferð 
er kr. 11,985 (Klúbbfélagi 
greiðir aðeins 9,985). 60 daga 
skilaréttur, ef árangur næst ekki 
færð þú endurgreitt, við lofum 
því. Proactiv® færðu aðeins hjá 
okkur - www.heilsubudin.is 

CLARINS 
HYDRAQUENCH 
CREAM.
Nú kólnar í veðri 
og rétt að huga að 
rakanum í húðinni. 
Clarins Hydraquench 

Cream er algjör 
rakabomba og ver þig gegn kulda. 24. 
tíma krem sem sutðlar að fullkomnu 
rakajafnvægi húðarinnar svo hún 
ljómar. Kremið dekrar við húð þína með 
yndislegum plöntum úr jurtaríkinu.



föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

HELGARRÁÐIN

Ólafur Ísak Friðgeirsson, 
vaktstjóri og barþjónn á 
Cafe Oliver

 1. OKTÓBER 2010

1Ég er með 
einn frá-

bæran kok-
teil fyrir skvísur 
í heimapartýi. 
Blandið saman 
í bollu einni 70 
cl flösku af Ba-
cardi Razz og 
50 cl flösku af 
grænum Mick-
ey Finn‘s og slatta 
af lime. Gríptu glas með klaka 
og skammtaðu þér eins mikið 
af áfengi eins og þú þorir, fylltu 
upp með Sprite og í restina er 
sett smá skvetta af Grenadine, 
sem er sætt síróp. Þannig geta 
allir ráðið hversu sætur drykkur-
inn er. Þessi kokteill heitir Sweet 
Azz og er mjög vinsæll.

2Ég mæli einnig með að kíkja 
á Ladie´s Night á Oliver sem 

er öll föstudags- og laugardags-
kvöld milli 23.00 og 01.00, þar 
fást þrír kokteilar á verði eins. 

3Ef það er planaður vinkonu-
bröns um helgina mæli ég 

með að setja jarðarber, sykur, Ab-
mjólk og klaka í blandara. Drykk-
urinn er bæði bragðgóður og frek-
ar hollur, hægt er að lauma smá 
Malibu í drykkinn ef menn vilja eitt-
hvað áfengt.

4Ef fólk vaknar þunnt eftir að 
hafa skemmt sér er það lík-

legast vegna þess að það drakk 
of mikið af sykruðum drykkj-
um yfir kvöldið, reykti mikið, eða 
vantar vatn. Til að vinna bug 
á þynnkunni mæli ég með að 
skella sér í sund, drekka safa og 
fá sér gott að borða.

5Ef fólk vill spara pening á 
barnum og reyna að komast 

hjá þynnku í leiðinni er sniðugt 
að drekka drykki sem blandað-
ir eru í vatn, til dæmis Razz í vatni 
með lime. Þessir drykkir eru ódýr-
ari og þú ert að fá þér vatn á sama 
tíma.

www.signaturesofnature.is

Náttúrulegar og lifrænar snyrtivörur

Verlsanir okkar eru í Smáralind 2. hæð við D-inngang sími 511-10-09

• engin kemísk efni
• fyrir allar húðtegundir
• gefur heilbrigt og geislandi útlit
• lokar ekki húðinni
• engin rotvarnarefni

Nýtt

Ég var búin að vera í rugli með húðina á mér vegna mikilla 
hitabreytinga og var búin að vera hjá húðsjúkdómalækni og á 
sterkum lyfjum þar sem ég var gjörn á að fá útbrot og þurrku-
bletti. Eftir tvær vikur með Mineral Flowers línunni hætti ég á 
lyfjunum. Húðin á mér er hefur aldrei verið heilbrigðari og fall-
egri. Ég mæli sérstaklega með gelinu til að hreinsa húðina fyrir 
svefninn. Mineral Flowers línan er náttúruleg og einstaklega 
góð við íslenskar aðstæður þar sem aska, skyndilega hita- og 
rakabreytingar eru daglegt brauð. Ég er mjög viðkvæm fyrir 
þessum breytingum og hef verið hjá húðlæknum vegna þrálátra 
útbrota síðastliðna mánuði. Þessi dásamlegu krem hafa losað 
mig við öll útbrot og húðlæknaheimsóknir. Whoop whoop fyrir 
því! Ég nota Mineral Flowers línuna og mæli 100% með henni. 
Hún er alveg yndislegt fyrir þurra húð sem fríkar út við kalt loft 
og miklar hita og rakabreytingar. Hreinsigelið er alger snilld!

Þorbjörg Marinósdóttir
blaðakona Séð og Heyrt

Án allra rotvarnarefna.    
Húðin er stærsta líffæri 
líkamans. Hugaðu vel að 
umhirðu hennar með því 
að nota grænni vöru.

aloe vera barbadensis

grape-fruit oila patchouli

vanilla

Lemongrass A.vitamin
C.vitamin

camomile
mandla spirulina

dunillamagnesium

lavender

E.vitamin

Frábær tilboð

alla helgina

MINERAL MAKE UP 
- NÝ FÖRÐUNARLÍNA



FÖSTUDAGUR  1. 5

Óperan Rigoletto  verður frumsýnd í 
Íslensku óperunni laugardaginn 9. okt-
óber. Nær uppselt er á þær sex sýn-
ingar sem eru áætlaðar.

Egg og beikon, með öllu sem því 
fylgir, undir hádegi á laugardegi 
gefur orku inn í daginn og miklu 
betra að hefjast handa við að njóta 
þess að vera í fríi með þægilega 
fullan maga en tóman. Fjöldi veit-
ingahúsa í miðbænum býður upp 
á vel útilátinn dögurð á helgar-
matseðlinum og um að gera að 
fara tímanlega á fætur og athuga 
hvað er í boði.

Á Gráa kettinum er hægt að 

fá egg og beikon frá klukkan 8 á 
laugardögum með kartöflum, tóm-
atmauki, ristuðu brauði og smjöri 
og amerískum pönnukökum með 
sírópi á 1.850 krónur. 

Þeir sem vilja geta svo keypt 
sér kaffibolla á 350 krónur eða 
glas af nýkreistum appelsínusafa 
á 750.

Á Tíu dropum er boðið upp á egg 
og beikon með kartöflum, tómöt-
um, ristuðu brauði og vöfflu með 

sírópi á 1.690 krónur frá klukkan 
10. Kaffi kostar 300 krónur.

Á Geysi er opnað klukkan 11.30 
og þar samanstendur morgun-
verðurinn af eggjum og beikoni 
ásamt grillpylsum, kartöfluten-
ingum, ristuðu brauði, skinku og 
osti, djúpsteiktum camembert, 
heimalöguðum jógúrtdrykk og 
ávöxtum, amerískum pönnukök-
um með sírópi og kaffi eða tei á 
1.795 krónur. emilia@frettabladid.is

Dögurður í miðbænum
Það getur verið vikilega gott veganesti inn í helgina að fara tímanlega á fætur á laugardagsmorgni og 
byrja daginn á vel útilátnum dögurði eða morgunmat á notalegum stað í miðbænum. 

Á Geysi er opnað klukkan 11.30.Tíu dropar eru opnir frá klukkan 10.

Á Gráa kettinum er hægt að taka daginn snemma, þar er opnað klukkan 8. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR Kynnum nýja og glæsilega haustliti 
frá Shiseido Í Sigurboganum, 

föstudag og laugardag.

LAUGAVEGI 80 TEL: 561 1330 WWW.SIGURBOGINN.IS

Óvæntir litir.
Falleg augu.

NÝTT

Glæsilegur kaupauki

Laugavegi 86 • Sími 511 2004

Ný og glæsileg verslun að laugavegi 86 

Langur 
laugardagur

15% afsláttur af völdum vörum

Borðapantanir

í síma 511 5090

Upplýsingar á www.einarben.is og www.smakkarinn.is 

Vegna mikillar eftirspurnar hefur 
Veitingahúsið Einar Ben ákveðið að endurtaka 

4 glös og 4 sérréttir í október



„Það er nú varla að maður þori að segja frá 
því hver aldur verslunarinnar er,“ segir 

Edda Hauksdóttir sem 
rekur Snyrtivöruverslun-
ina Stellu í Bankastæti. 
Verslunin var opnuð árið 
1942 og Edda hefur starf-
að í versluninni í rúm 
þrjátíu ár. Margar vörur 
Stellu hafa notið vinsælda 
í áratugi en auk snyrti-
vara er oft hægt að fá 
franska hátískuhönnun 
í sokkabuxum, undirföt, 

toppa og öðru hverju detta inn sendingar 
af almennri kvenfatatísku. „Franska merk-
ið Armor Lux er með línu af undirfötum úr 
ullar- og silkiblöndu sem nýtur mikilla vin-
sælda og á nokkra fasta kúnna, sem koma 
aftur og aftur,“ segir Edda en línan hentar 

vel í íslenskri veðráttu enda konur 
flestar búnar að læra að það er 
ekki smart að vera blár af kulda.

Búðarglugginn í Stellu er 
jafnan skreyttur með því 
nýjasta í sokkabuxna- og 
leggingsúrvali verslunarinn-
ar en sokkabuxnamerkin eru fjöl-
mörg og ekki af lakari gerðinni, 
hægt að fá hátískusokkabuxur frá 
hinum heimsþekkta breska hönnuði 
Henry Holland og Pretty Polly-línan 
er mjög smart. 

Stella verður opin á lengur á löng-
um laugardegi. „Við erum í þjónustu-
hlutverki svo að við höfum verslunina 
oft opna eins og þarf á laugardögum. 
Enda er mjög gaman að vera í vinn-
unni, viðskiptavinirnir æðislegir og 
fólkið í kringum okkur.“    - jma

Snyrtivöruverslunin Stella í Bankastræti var opnuð árið 1942. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sjóminjasafnið Víkin að Grandagarði 8, í  húsnæði gömlu Bæjarútgerðarinnar í Reykjavík, 
er skemmtilegur viðkomustaður í miðborginni. Þar má sjá ýmislegt sem tengist fiskveið-

um og siglingum í Reykjavík. Einnig er gaman að tylla sér á Bryggjuna sem 

er kaffihús í miðju safninu með ótrúlegu útsýni yfir höfnina.

www.sjominjasafn.is

Hátíska í Bankastræti
Þrátt fyrir að Snyrtivöruverslunin Stella sé enn í fullu fjöri er verslunin orðin að goðsögn enda verið 
starfrækt í 68 ár. Íslenskar konur hafa því margar hverjar keypt krem og silki í áratugi í Bankastræti.

Edda Hauksdóttir

Þjóðmenningarhúsið  er skemmti-
legur viðkomustaður í miðborginni. 
Þar stendur meðal annars yfir sýning-
in Ísland: Kvikmyndir.

NÝ SENDING 
FRÁ ÍTALÍU OG SPÁNI

20% 

afsláttur af 

öllum vörum 

föstudag og 

laugardag

Langur laugardagur

 20% 
AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM 
KJÓLUM Á 
LÖNGUM 

LAUGARDEGI

Skólavörðustíg 21a
Njálsgötumegin
S. 551 4050

Sængurfataverslun með vandaða vöru

Úrval af 
vönduðum 

sængurfatnaði 

Dúkaútsala

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Vísi 
U
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BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA AVENSIS S/D TERRA 1800. 
Árgerð 6/2002, ekinn 100 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.090.000. 
Rnr.132742 Uppl síma 517-1111 www.
bilaborg.is

DODGE GRAND CARAVAN STX 3.8 . 
Árgerð 2006, ekinn 64 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 2.490.000. Rnr.132880 
7 manna stow and go system. Uppl 
síma 517-1111 www.bilaborg.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX . 
Árgerð 6/2006, ekinn 120 þ.km, DÍSEL, 
Sjálfskiptur. Verð 4.690.000. Rnr.132870 
Uppl síma 517-1111 www.bilaborg.is

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX DIESEL . 
Árgerð10/ 2005, ekinn 79 þ.km, DÍSEL, 
Sjálfskiptur. Verð 6.800.000. Rnr.132818 
Vel búin bíll. Bakkmyndavél. uppl síma 
517-1111 www.bilaborg.is

M.BENZ E E240. Árgerð 1998, ekinn 
198 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
1.190.000. Rnr.128783 upp í síma 517-
1111 www.bilaborg.is

LAND ROVER RANGE ROVER 
SUPERCHARGED . Árgerð 2/2007, ekinn 
87 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
9.900.000. Rnr.132624 Umboðsbíll. 
uppl síma 517-1111 eða 696-1001 ath 
skipti.

BMW M6. Árgerð 2007, ekinn 39 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 13.900.000. 
Rnr.125316. Bíll hlaðinn búnaði. Skoða 
ýmis skipti. Upplýsingar í síma 517-1111 
www.bilaborg.is

ATVINNUHÚSNÆÐI KRÓKHÁLS 12 C.A 
120 FM . Verð 26 millj. Ath skipti koma 
til greina. uppl. síma 517-1111 eða 696-
1001 www.bilaborg.is

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

SUZUKI GRAND VITARA XL-7 (7 SÆTA). 
Árgerð 2007, ekinn 57 þ.km, DÍSEL, 5 
gírar. Verð 2.850.000. Bílabankinn S 588-
0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

VW POLO COMFORTLINE. Árgerð 2008, 
ekinn 61 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
1.560.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

TOYOTA YARIS SOL. Árgerð 2008, 
ekinn 62 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
1.780.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

Eigum flestar stærðir af Suzuki utan-
borðsmótorum á lager til afgreiðslu 
strax. Traustir, sparneytnir og hljóðlátir 
mótorar á góðu verði.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

MM Pajero stuttur
Árgerð 8/1997, ekinn 165þ.km, sjálf-
skiptur, topp þjónustusaga. Möguleiki á 
100% láni! Verð 550.000kr! Raðnúmer 
100291. Nánar á www.stora.is. Vegna 
góðrar sölu undanfarið bráðvantar 
okkur allar gerðir bíla á skrá og á 
svæðið til okkar. ATH það er frítt að skrá 
bílinn hjá okkur.

VW Passat Station
Árgerð 11/2004, ekinn 70þ.km, sjálf-
skiptur, sóllúga. Glæsilegt eintak! Verð 
1.690.000kr. Raðnúmer 150917. Nánar 
á www.stora.is. Vegna góðrar sölu und-
anfarið bráðvantar okkur allar gerðir 
bíla á skrá og á svæðið til okkar. ATH 
það er frítt að skrá bílinn hjá okkur.

Dodge Caravan SE
Árgerð 2001, ekinn 188þ.km, sjálfskipt-
ur, bíll í góðu standi! Verð 1.190.000kr. 
Raðnúmer 150788. Nánar á www.
stora.is. Vegna góðrar sölu undanfarið 
bráðvantar okkur allar gerðir bíla á skrá 
og á svæðið til okkar. ATH það er frítt 
að skrá bílinn hjá okkur.

Honda CRV
Árgerð 09/2004, ekinn 77þ.km, sjálf-
skiptur, einn eigandi - TOPPBÍLL! Verð 
1.990.000kr. Raðnúmer 151050. Nánar 
á www.stora.is. Vegna góðrar sölu und-
anfarið bráðvantar okkur allar gerðir 
bíla á skrá og á svæðið til okkar. ATH 
það er frítt að skrá bílinn hjá okkur.

Suzuki Alto - NÝR!
Árgerð 2010, nýr bíll með 2 ára ábyrgð! 
Bílar á staðnum! Frábært verð aðeins 
1.890.000kr! Raðnúmer 150988. Nánar 
á www.stora.is. Vegna góðrar sölu und-
anfarið bráðvantar okkur allar gerðir 
bíla á skrá og á svæðið til okkar. ATH 
það er frítt að skrá bílinn hjá okkur.

Skoda Fabia - NÝR!
Árgerð 2010, nýr bíll með 2ja ára 
ábyrgð! Bílar á staðnum! Frábært 
verð aðeins 2.390.000kr! Raðnúmer 
150829. Nánar á www.stora.is. Vegna 
góðrar sölu undanfarið bráðvantar 
okkur allar gerðir bíla á skrá og á 
svæðið til okkar. ATH það er frítt að skrá 
bílinn hjá okkur.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Toyota yaris sol árg 2005, ek 90þ. mjög 
vel með farinn, ásett verð kr. 1.190.000, 
listav. hjá Toyota 1.280.000. uppl í s. 
567.4000. vegna mikillar sölu undanfarið 
vantar allar gerðir bíla á skrá og staðinn.

Toyota Prius árg 2006, ek 68þ, ssk. 
Mjög eyðslugrannur fjölskyldubíll, einn 
af fáum með leðri. ásett verð 2.590þ. 
uppl. í síma 567-4000.vegna mikillar 
sölu undanfarið vantar allar gerðir bíla 
á skrá og staðinn.

MM Pajero Intense árg 5/2007, ek. 
58þ, 20“ álfelgur, dráttarb.sjö manna, 
varadekkshlíf, FLOTTUR JEPPI. verð 
5.990þ, ath skipti á ódýrari, helst ódýr-
ari pajero. uppl. í síma 567-4000.vegna 
mikillar sölu undanfarið vantar allar 
gerðir bíla á skrá og staðinn.

Toyota Tundra Crewmax limit-
ed,10/2007,20 álfelgur, dráttarbeisli, 
DVD, leður, fjarlægðarskynjar, o.fl. 
Hrikalega flottur bíll, skoðar skipti á 
ódýrari. ásett verð 5.490þ, uppl í s. 567-
4000, vegna mikillar sölu undanfarið 
vantar allar gerðir bíla á skrá og staðinn.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

Eigum nokkur hjól eftir á ótrúlega góðu 
verði, Intruder frá 1.790.000,- og RM-
Z250 frá 950.000,-. Fullt af 2010 hjól-
um í salnum.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

M.Benz C320 Avantgarde
Árgerð 12/2001, ekinn 126þ.km, leður, 
sóllúga, ssk, einn með öllu! TILBOÐ 
1.850.000kr staðgreitt! Ásett verð 
2.290.000kr! Raðnúmer 130633. Nánar 
á www.stora.is. Vegna góðrar sölu und-
anfarið bráðvantar okkur allar gerðir 
bíla á skrá og á svæðið til okkar. ATH 
það er frítt að skrá bílinn hjá okkur.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Tilboð 1.450þ stgr
MAZDA 3 H/B PLUS, árg. 11/2005, 
ek. 90.þ km, 1.6L Beinskiptur, Álfelgur, 
Filmur, Fallegur bíll, ásett verð 1.590.
þ Vantar bíla á skrá og á staðinn, 
Arnarbílar S: 567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Toyota LAND CRUISER 100 VX 35“, 
árg.7/2006, ek. 140þús.km, sjálfsk, 
dísel, 35“ breyttur, leður, rafmagn, 
Bakkmyndavél, Tölvukubbur, omfl, Lítur 
út sem nýr! Ásett verð 8490þús.kr, er 
á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Til sölu

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

VT-750C
Nýskráð 04/2007, ekið 21.000 km

Hjólið er hlaðið aukahlutum! 
Ásett verð kr. 1.150.000

VT-750C 
Nýskráð 07/2008,  

ekið 1.800 km 
Ásett verð kr. 1.250.000

CRF-250R
Árgerð 2008, ekið 165 klst (25klst á stimpli)

Topp viðhald, tvisvar skipt um stimpil.
Ásett verð kr. 690.000

CRM-250 HM Supermoto
Nýskráð 07/2007, ekið 1.000 km

Hjólið er götuskráð! 
Ásett kr. 1.090.000  

SX-125
Árgerð 2008, ekið ca. 40 tíma
Ásett verð 550.000

CRM-250 HM Supermoto
Nýskráð 06/2008, ekið 6.000 km

Hjólið er götuskráð! 
Glæsilegt hjól, hvítt plast og fleira.

Ásett kr. 1.150.000
Tilboð kr. 850.000

CB-600F Hornet
Þyngd 198kg með vökvum, 102 hestöfl.

Tilboð kr. 1.290.000

HONDA

VT-750 Spirit 
Nýskráð 09/2008, ekið aðeins 40 km

Er sem nýtt! Aukahlutir eru gler, króm og fleira.
Ásett verð kr. 1.450.000

Vatnagörðum 24 - 26
Sími 520 1100  www.bernhard.is

Opið laugardaga 

milli kl. 12:00 og 16:00

HONDA

HONDA

KTM

HONDA

HONDA

HONDA

HONDA

Úrval notaðra hjóla 

í sýningarsal okkar,  

Vatnagörðum 24
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 Bílar til sölu

Lark 2006 2ja öxla . Burðargeta 2561kg. 
Verð kr.1.450.000 Upplýsingar í S: 849-
9987.

Hyondai H1 sendibíll, árg. ‚98, ek. 115 
þ.km. Bíll í góðu standi. Uppsett verð 
350 þús. Uppl. í s. 694 1200

Subaru Impreza árg. ‚99 ek. 147 þús. 
Beinsk. V. 360 þús. S. 868 4432.

MMC Pajero diesel
MMC Pajero 2.5 diesel árg. ‚96 ekinn 
287 þ. km 5 gíra 4x4 skoðaður 2011 7 
manna álfelgur krókur mikið endurnýj-
aður, góður bíll verð aðeins 400.000- 
uppl. í síma 861-7600.

!!! Sparibaukur 390þús!!!
Renault clio ll 1.4 árg. 2001 ekinn 
130þ. bsk. sk 11 mjög gott eintak uppls 
777-3077.

VW passat 02 Ný tímareim ekin 125 þ. 
Ný skoðaur. V.800þús. simi 693 2991.

Ford Galaxy árg. 2003, 2.l, 7manna, ek. 
112.000km. Verð 900þ. Sími 693 2991.

 0-250 þús.

Zodiak Classic 380 Með Susuki 25hp 
4gengis mótor . Kerra fylgir árgerð 
2009. Uppslýsingar í S:527-2600.

Ódýr sparibaukur!
Ford Ka árg. ‚98 þriggja dyra, 5 gíra, 
álfelgur. Fæst ódýrt. Sími. 891 9847.

Opel astra, árg. ‚99“ sjálfskiptur, nýskoð-
aður, heilsársd, ek. 203þús., fallegur og 
góður bíll. V.330 þús. staðgreitt. Uppl. í 
síma 820 4640.

Til sölu MMC Lancer station, árg.97. 
4wd, 1600 cc. Gangverð 400 þús. 
Tímareim farin í bílnum, selst á 250 
þús. Upplýsingar í síma 588 5669/840 
2729

 250-499 þús.

Tilboð 280 þ.
Toyota Carina E 1,8 árg.‘96 ek. 240. ný 
skoðuð. 5 gíra, beinskiptur og dráttar-
krókur. Verð 280þ. Uppl. í s. 659 3459.

Tilboð 250 þ.
VW Golf árg. „96 ek. 176þús nýk. 2011 
Verð 280þús. Uppl. S. 659 3459.

 500-999 þús.

Range Rover 2.5 Diesel. Arg 1998. 
Nyskodadur-Godur bill Verd 790.000-
STGR Uppl i sima 8966758

 Bílar óskast

Óska eftir Grand Cherokee eða Dodge 
Durango ‚05 eða yngra í sléttum skipt-
um fyrir Toyota Rav ‚02 ek. 107 þús. 
og Toyota Hiace ‚01 ek. 122 þús. S. 
663 4836.

!!! 0-200þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810.

 Sendibílar

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Eigum eftir 3stk af vespum á 16“ dekkj-
um. 1 rauða og 2 bláar. Verð aðeins 
278þús. áður 329 þús.

Eigum aðeins 2 eftir af svörtu.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

Honda Magna VF1100 til sölu ‚83 árg. 
Mikið yfirfarið. Uppl. í S. 699 4329.

 Vespur

Ný sending af Vespum á frábæru verði 
kr 229,999 Hagkaup Garðabæ 563 
5412

 Bátar

Skrúfur beint frá framleiðanda og flest 
annað fyrir bátinn. www.somiboats.is

 Vinnuvélar

BRAVISOL INNILYFTURNAR - PASSA 
INN UM 90CM HURÐARGÖT OG FARA 
Í 4,9m VINNUHÆÐ. DAGLEIGA AÐEINS 
KR. 4900.+vsk DS-LAUSNIR EHF 561-
8373 www.dslausnir.is

 Aukahlutir í bíla

NÚ ER AUÐVELDARA AÐ 
BILUNARGREINA BÍLINN. CAR.IS býður 
KÓÐALESARA sem lesa og hreinsa bil-
unarkóða. KÓÐALESARNIR lesa ALLA 
BÍLA sem styðja OBD-II (japanska, evr-
ópska, kóreanska og ameríska). Verð 
frá 9.500 kr. m/vsk. Hjá okkur færð 
þú T55, ÓDÝRASTA VAG skannann á 
Íslandi, LES ÖLL CONTROL UNIT í VW, 
Skoda og AUDI m.a. ABS, Airbag, sam-
læsingar & 4WD. Bjóðum einnig mjög 
fullkomnar OBD II GREININGARTÖLVUR 
sem sýna m.a. live data og hreinsa bil-
unarkóða. Skoðaðu úrvalið á www.car.
is Pantaðu á netinu eða hringdu í síma 
860 5060. FRÍ HEIMSENDING.

 Hjólbarðar

Til sölu lítið notuð negld snjódekk 
285/70 R17 á álfelgum (33“) undan 
Land Cruiser 120, verð kr. 170.000.- 
Uppl. í s. 693 3005.

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

4.stk 185/65 14‘‘ á 5gata álfelgum á 
30þ. 4 stk. 175/65 14“ á álf. á 30þ. 4 
stk. 235/65 17“ á 40þ. 4 stk. 185/65 
14“ á Imprezu felgum á 25þ. 2 stk. 
195/65 15“ á álf. á 10 þ. 2 stk. 195/65 
16“ á 10 þ.4.stk ný dekk 5.30 12‘‘ á 
5gata felgum á 25þ.Eitt stk. 255/55 18“ 
á 5 þ. 4 stk. 175/70 13“ á Golf álf. á 20 
þ. Uppl. í s. 896 8568.

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Startarar og Alternatorar í miklu úrvali 
- Hröð og góð viðgerðarþjónusta. Sími 
564 0400. Strandgata 75.

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

VW, Skoda, Audi, 
varahlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu teg-
undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Óska eftir stálfelgum undir suzuki grand 
vitara, 16“ 5 gata, uppl. í s 860 9019.

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

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 Baleno Wagon ‚97. Vitara 
árg. ‚97. MMC Space Wagon ‚97, Kia 
Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97 
1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. Accent 
‚95 & ‚97 & ‚98. Impreza ‚99. Legacy 
‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, 
Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97 og ‚99 
Civic ‚99. Golf ‚95, Nissan ‚94. Kaupi 
bíla til niðurrifs. S. 896 8568.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn.

TÁHREINT EHF Gluggahreinsun, 
Klæðningarhreinsun, Stéttarhreinsun 
og Djúphreinsun gólfa. s. 821 1408.

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Gluggahreinsun, klæðingarhreinsun. 
s. 663 0000

 Garðyrkja

Trjáklippingar
Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runn-
um og öll almenn garðavinna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 
1723.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm 
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju-
fræðingur s 848 9600

Garðyrkjufræðingurinn Hellulagnir, 
hleðslur, pallasmíði, skjólgirðingar, trjá-
fellingar, lóðahönnun. Jóhann og Mímir 
garðyrkjufr. S 869 1600.

 Bókhald

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

 Málarar

Málun 
 20% afsláttur af 

inniverkefnum, getum 
einnig bætt við okkur 

útiverkefnum.
Innan sem utan. Fagleg vinnubrögð. 
Margra ára reynsla. Fáðu tilboð strax í 
dag. Haukur, S. 777 3374.

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

FATA OG DVD LAGERSALA

DVD frá 390 kr. T-bolir frá 590 kr.
Gnoðavogur 44 - Undir Wilson´s Pizza
Opið frá 30. sept til 3. okt frá kl 13:00 til 18:00 

Ótrúleg verð

Til sölu

Þjónusta
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Tökum að okkur 
 parketslípun

um allt land. 15 ára reynsla í park-
etlögnum, parketslípun,sólpallasmíði 
og sólpallaslípun. Þröskuldar, slípaðir, 
innifaldir í verði. Sjáið myndir á www.
parketsliparinn.is Uppl. í s. 772 8100. 
Visa/ Euro

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. 
S. 899 3011.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 
Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - 
húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. 
- þakþéttiefni (500% teygjanl.)

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Tölvur

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

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

 Nudd

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

Great whole body message S: 696 
4399.

Eðalnudd! Veldu það besta! Frábær 
tilboðsverð í dag. S. 659 6019.

Whole body massage. S. 849 5247

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

LUXURY, TANTRIC WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME. 
S 869 8602.

 Spádómar

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Er byrj-

uð á fullu aftur.
Opið frá 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

 Veisluþjónusta

Vantar þig glæsilegann veislu-
sal? Frábær verð og góð þjónusta. 
Iðusalir, Lækjargötu. sími. 841-0947 
Sjáumst hress

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Erum vanir viðgerðum á gömlu og nýju 
hvar sem er á landinu, parketlagnir, 
uppsetningar á innréttingum, hurðum, 
gluggum og margt fleira. Tilboð eða 
tímavinna. Uppl. 894 9529 Trausti/
Ragnar

 Önnur þjónusta

Skemmtisiglingar í 
ANDREUNNI

Uppákomur, árshátíðir, sjóstöng, funda-
aðstaða o.fl. Uppl. hvalalif@hvalalif.is / 
897-8433.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Höfum fengið aftur heimilisþjófavörn-
ina sem hringir í 3 númer að þínu vali 
ef brotist er inn. Verð kr. 19.995. Með 
reyksskynjara 22,480kr. Hægt að bæta 
við fylgihlutum.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

Seljum allt fyrir veitingastaði. Vélar, 
borð, stólar, myndvarpi og sjónvarp. 
S. 692 8461.

ÞVOTTAVÉLAR
Til sölu úrval af notuðum yfirförnum 
Þvottavélum og öðrum heimilistækj-
um. Opið alla daga 12:00 - 17:00 
Síðumúla 37 Kjallara 108 Reykjavík 
S.847-5545

KÆLI OG FRYSTIKLEFAR 
TIL SÖLU.

Stærðir: frá 2 til 12 m2. Klefinn afhentur 
fullbúin og tilbúin til notkunar. SENSON 
sími 511-1616.

 Sjónvarp

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

 Óskast keypt

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Verslun

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/
hraðlyftu Verð:49.900 kr með VSK Sími: 
5520110 www.pon.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. Unique 
experience for men, women and 
couples. Tel: 698 8301 www.tantra-
temple.com

Maxiwell III Nuddpúðinn er þýskur 
snillingur. Góður í rúminu sem bílnum. 
Heitt steinanudd. Mýkir upp jafnvel 
hörðustu nagla. Þú verður að prófa.
www.logy.is. Sendum í póstkröfu. Sími 
661 2580.

NUDD - Tilboð - NUDD
 

 Nudd kr. 3500,-

Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar 
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín, næring-
arráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex 
massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280. 
JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 
mán-lau.

BODYNUDD Slökun OG Unaður.Besta 
nuddið. TILBOÐ Í SEPT. Uppl í síma 
8486255

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, 
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567 
6666 og 862 0941. http://dreamoasis.
magix.net

Tilboð á bjór frá 22-24 

650 kr. stór bjór

Skipstjórinn á Halastjörnunni

Í kvöld spila 
Gylfi Ægissson og 

Jóhanna fyrir dansi.
Frá kl. 24-03

Skemmtanir
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SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Kennsla

NÁMSAÐSTOÐ við grunn-, framhalds- 
og háskólanema. Nemendaþjónustan 
S. 557 9233.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Vandað eikarborðst. sett frá 1923 til 
sölu. 2 skápar, stækkanl.borð, 8 stólar, 
þ.a. 2 armst. Verð 395 þús. Uppl. í s. 
820 0782.

Rúm 130bx200l. með góðri dýnu og 
svefsófi íslensk hönnun 130b selst ódýrt 
uppl.í síma 6915416 eða 5641628.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Labradorhvolpar
Einstakir hreinræktaðir labradorhvolpar. 
Tík Frygg/ Leiru harró mjóafjarðardröfn. 
Rakki v.h. kubbur. Ættb. HRFÍ, örm., 
heilsufsk. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. 
í síma 695 9597 / 482 4010.

Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 
123.is/viking.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Gæsaskyttur ATH!
Gæsaveiði í Landeyjum með vönum 
leiðsögumönnum. Sendið fyrirspurnir 
ásamt nafni og símanúmeri til eft-
irfarandi vesturrost@vesturrost.is eða 
pall@leit.is

 Hestamennska

TILBOÐSDAGAR
Höfuðleður frá kr. 1050 

 Nasamúlar frá kr. 1050 Leðurhlífar frá 
kr. 2050 

 Hestar og menn, Ögurhvarf1, 203 
Kópavogur s. 567 3300.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

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

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

824 4535.

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

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

ÓDÝR DAGS-VIKU OG MÁNAÐARL. 
ALLT INNIFALIÐ INTERNET- 
SAMEIGINLEG SNYRTI-ÞVOTTA OG 
ELDUNARAÐSTAÐA. HÓTEL FLÓKI S. 
660-7799 BJARNI.

Herbergi til leigu í 101 RVK. Sér-inn-
gangur, eldhús, bað. Internet. Laust 
strax! 45þús.S:699-3681.

Mosfellsbær: Góð 92 fm 4ra herb. íb 
í Miðholti laus strax. Verð: 115.000 pr. 
mán. Uppl. 841-8311, Ólafur.

Góð þriggja herbergja íbúð í 
Norðurmýrinni til leigu. Uppl. í síma 
845 0938.

Til leigu 2 herb. íbúð á jarðhæð í 109 
Rvk. Leigjist aðeins reglusömum . Uppl. 
í síma 898 4558.

Stúdíóíbúð fullbúin húsgögnum til 
leigu á Bæjarhrauni 16, Hfj. Uppl. í s. 
899 7004.

Húsnæði í boði
Björt einstaklingsíbúð (30 fmstúd-
íó) með sérinngangi á besta stað í 
Kópavogi. Laus 1. október. Leigist 
aðeins reyklausum og reglusömum 
einstaklingi! Leiguverð 60þkr. pr. mán 
og er allt innifaliði (þ.e. hiti og raf-
magn). Uppl. í s: 771-8900.

ROOM F/RENT W/FURNITURE IN 108 
NEAR KRINGLA AND IN 109 / 111 
BREIÐHOLT 8973611

Árbær;snyrtilegt lítið herb, húsgögn, 
ísskápur ofl,wc/sturta 30þús. s. 820-
3515

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2-4 herb íbúð á höfuð-
borgarsvæðinu með eða án húsgagna. 
Fyrirframgreiðsla og meðmæli ef óskað 
er. Uppl í s. 692 6136

Reglusöm fjölskylda með góða vinnu 
Óskar eftir rúmgóðu húsnæði 4-5 herb 
á leigu í nágrenni við Lækjarskóla í Hfj 
fyrir lok des 2010. S. 8688359 eða á 
irakkari@simnet.

 Sumarbústaðir

Stórt sumarhús til leigu í 
Grímsnesi!

Heitur pottur og sauna. Gistiaðstaða 
fyrir allt að 10 manns. Helgarleiga á 
75þ. Laust næstu helgar og um jól og 
áramót. Uppl. í s. 898 1598. 

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu. Björt og rúmgóð vinnustofa til 
leigu á Ártúnshöfða. Sími 861-8011

Lítill/meðalstór skrifstofuherb. til 
leigu við Suðurlandsbraut og Ármúla 
Hagstætt verð og gott útsýni. Uppl: 
899 3760.

 Geymsluhúsnæði

Húsvagnageymslan 
Þorlákshöfn

Síðustu stæðin fyrir veturinn Tjaldv.
kr 18.000 Fellih kr 25.000. Uppl.893-
3347/866-6610

Geymsluhus.is
Geymsluhús.is Innri Njarðvík, hjól-
hýsi,fellihýsi,tjaldvagnar,bílar ofl. 
ATH!gott verð!! Uppl, í síma 770-5144

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

Síðustu plássin
Húsvagnageymsla-upphitað, þurrt, 
lyktarlaust og hreint á Eyrarbakka. 
Öryggisgæsla. Góð verð. S: 564 6501.

Ferðavagnageymsla
Ferðavagnageymsla í Borgarf. f. tjaldv. 
fellih. hjólh. o. fl. upphitað, gott verð S: 
899 7012 email: solbakki.311@gmail.
com

Ódýr þurr óupphituð vetrarg. á tjald-
vögnum til hjólhýsa í nágrenni Rvk-ur. 
Uppl. í síma 893 9950.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kjötsmiðjan ehf.

óskar eftir að ráða starfskrafta í 
áleggsdeild og framleiðsludeild 

fyrirtækisins.
 Áhugasamir hafið samband 

við Birgi í póstfang 
birgir@kjotsmidjan.is 

eða s. 557 8866 
á skrifstofutíma. 

Kjötsmiðjan ehf. 
Fossháls 27-29, 110 RVK

KAFFI MILANO 
FAXAFENI 11

Óskum eftir að ráða fólk í fulltstarf. 
Uppl. á netfang milano@internet.is

Toppfólk óskast til starfa hjá þýsku 
mlm wellness fyrirtæki. Góð laun og 
toppstöður í boði fyrir duglegt fólk. 
Áhugasamir hafið samband við Trausta 
Green í s. 777 5557 eða sendið á 
coach@plan.is

Starfsfólk óskast til ræstingarstarfa 2x í 
viku. Uppl. á tilraun13@gmail.com Ekki 
skattfrjáls vinna.

Vantar mann með skipstjórnarréttindi á 
65 tonna dagróðrabát með beitningar-
vél. Upplýsingar í síma 618 8616.

Lagerstörf og 
vörumeðhöndlun

Hýsing -vöruhótel, Skútuvogi 9, óskar 
eftir starfsfólki í móttöku og meðhöndl-
un á sérvöru. Vinnutími er 8-16:30. 
Um að ræða flokkun, talningu, með-
höndlun og merkingu vara. Umskóknir 
fyllist út á www.voruhysing.is. Einnig 
er hægt að nálgast umsóknareyðublöð 
á staðnum.

!! AVON !!
Við hjá AVON óskum eftir sölufulltrúum 
um allt land við sölu á snyrtivörum í 
heimakynningum. nánari upplýsingar í 
síma 577-2150 Avon@avon.is

Viðurkenndur bókari óskast til starfa. 
Þekking á DK æskileg. Áhugasamir 
hafið samband í síma 588-0088 eða á 
bokhaldid@bokhaldid.is

Tryggingamiðlun Íslands vantar gott 
fólk í skemmtilegt úthringiverkefni á 
kvöldin. Góð laun í boði. 25 ára lág-
mark. Uppl gefur Gísli í síma 553-6688 
eða gisli@tmi.is

Hársnyrtistofan Veróna á Selfossi aug-
lýsir eftir hársnyrti í stólaleigu. Nánari 
upplýsingar gefa Inga og Hrabba á 
staðnum, Austurveg 9 Selfossi eða í 
síma 482-3355.

Ertu til í að koma út á land í öryggið. 
Ertu flínk(ur) að kokka? þá hef ég starf 
fyrir þig. Ódýrt húsnæði. S:6925519

 Atvinna óskast

Vélsjóri óskar eftir plássi á sjó eða ann-
ari vinnu. uppl á netfangið velstjorinn@
simnet.is

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Til Breta og Hollendinga
Mr. Cameron You can keep the 
Bankers, (they are all in the U.K. anyw-
ay) And use them to stuff the holes in 
your banking law. Leave the Icelandic 
public alone. Mr. Brown You don‘t 
impose terrorist law on an unarmed, 
peaceful nation to glorify yourself. Mr. 
Steingrímur (Herra blabla) Farðu nú 
að hugsa um hagsmuni hins venjulega 
Íslendings, ekki bankanna. Nefndin.

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið þegar þér hentar.

Albert Bjarni Úlfarsson
Löggiltur fasteignasali

[+354] 821 0626
albert@domusnova.is
albert.domusnova.is

Ágætu viðskiptavinir / kaupendur og seljendur 
það er mér sönn ánægja að tilkynna ykkur að ég 
hef hafið störf á Domusnova fasteignasölu...

Við seljum fyrir þig !
Hringdu í 821 0626

Turninum 12 hæð - Smáratorgi 3 - 201 Kópavogi - Axel Axelsson - Löggiltur fasteignasali - www.domusnova.is 

Guðmundur Á. Guðmundsson
Sölumaður

[+354] 891 7107
gag@domusnova.is
gag.domusnova.is

Ágætu viðskiptavinir / kaupendur og seljendur 
það er mér sönn ánægja að tilkynna ykkur að ég 
hef hafið störf á Domusnova fasteignasölu...

Við seljum fyrir þig !
Hringdu í 891 7107

Turninum 12 hæð - Smáratorgi 3 - 201 Kópavogi - Axel Axelsson - Löggiltur fasteignasali - www.domusnova.is 

Fasteignir

Tilkynningar

ROKKTÓBER
FEST 2010
Á SÓDÓMU 
30.9 – 2.10

eða

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta 
aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild. 

Tryggðu þér áskrift í dag!

FYRIR
229 KRÓNUR
FÆRÐ ÞÚ:

eðaeða

frábæra skemmtun í 
heilan sólarhring fyrir 

alla fjölskylduna

 vhs spólu í 
kolaportinu

FÆÆRÐ ÞÚ:ÆRÐ ÞÚ:

 vhs spólu í

Auglýsingasími



AÐEINS Í TVO DAGA
MYNDAVÉLARÝMING

STOFNAÐ 1971 RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • www.sm.is ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

Rýmum fyrir nýjum vélum og bjóðum því myndavélar og 
tökuvélar með miklum afslætti. Mjög takmarkað magn. 
Rýmingin er aðeins í dag og á morgun!

Takmarkað magn - Fyrstur kemur fyrstur fær!

VERÐ FRÁ KR. 9.990

Opið föstudag 9 - 18.30 og laugardag 10 - 16
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BAKÞANKAR 
Bergsteins 

Sigurðs-
sonar

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. umrót, 6. íþróttafélag, 8. ringulreið, 
9. kk nafn, 11. hljóm, 12. komumst, 
14. lífhvati, 16. frá, 17. rá, 18. þangað 
til, 20. bor, 21. krot.

LÓÐRÉTT
1. niður, 3. ólæti, 4. lengdareining, 
5. mak, 7. óunnið efni, 10. starf, 13. 
suss, 15. lita, 16. drulla, 19. vöru-
merki.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. rask, 6. fh, 8. tjá, 9. ari, 11. 
óm, 12. náðum, 14. ensím, 16. af, 17. 
slá, 18. uns, 20. al, 21. riss. 

LÓÐRÉTT: 1. ofan, 3. at, 4. sjómíla, 5. 
kám, 7. hráefni, 10. iðn, 13. uss, 15. 
mála, 16. aur, 19. ss. 

Ókei, eitthvað 
nýtt! Mig 
langar að 
skella vélinni á 
hausinn á þér!

NEI! Ég vil 
bara halda 
venjulegu 

klipp-
ingunni 
minni, 

lubbanum 
mínum!

Bull! Enginn 
lubbi en ég 
skal sleppa 

vélinni!

Smá 
lubbi og 
þú mátt 

stytta smá 
að aftan!

Enginn lubbi 
og þú færð 

að halda smá 
hári að aftan!

Örlítill 
lubbi og 
smá að 
aftan!

Ég fékk 
smá 

lubba!

Hver ert þú?

Uss! Ekki 
skemma 

kúlið mitt!

Þetta er engin 
kaldhæðni, þú 
fílar þetta lag!

Takk 
Palli!

Alveg kaldhæðinn 
lagalisti pabbi!

Geð-
veikt!

Þú ert 
hann!

Síma-
klukk.

Það skýrir 
af hverju 
ég finn 

ekki gems-
ann minn.

Þessi handklæði 
voru svo þykk 
og glæsileg að 

ég gat varla 
lokað ferðatösk-

unni minni!

Móttaka

Herra!

Munið þið eftir því þegar brandarakall-
inn í Seðlabankanum líkti starfslok-

um sínum við aftöku Jesú Krists? Það féll 
í frekar grýttan jarðveg. Meira að segja 
samflokksmenn hans – fyrrverandi læri-
sveinar –  voru ekki alveg reiðubúnir að 
fallast á þennan málflutning, þorðu auð-
vitað ekki að púa en hummuðu þetta svona 
fram af sér og biðu eftir að hann færi af 
sviðinu. Nú grípur fjármagnsfrelsarinn 
aftur til nærtækustu samlíkingarinnar og 
segir að svik þingheims séu slík að sjálf-
ur Júdas hefði hengt sig tvisvar. Og nú fær 
hann barasta merkilega góðar undirtektir.

EFTIR að hafa verið föst í heldur úldnu 
og fyrirsjánlegu fari undanfarin tvö 
ár, er gusturinn sem fylgir þeirri stig-
magnandi geggjun sem hlaupið hefur 
í þjóðfélagsumræðuna á undanförnum 
dögum næstum því hressandi. Það er að 
segja ef hann væri ekki svona daunill-

ur. Fólk sem fyrir tveimur árum sagði 
„rólegan æsing“ og lýsti yfir vandlæt-

ingu á skrílnum og fólki afmynduðu 
af bræði, á nú í hreinustu vandræð-
um með að finna nógu ljót orð yfir 
blóðþyrsta ógeðs viðbjóðsgraftar-
pakkshyskið sem vill færa fyrr-
verandi forsætisráðherra fyrir 
landsdóm. 

AÐ mínu mati var óspak-
legt að fara landsdómsleið-

ina. Það leikur enginn vafi á því að í rík-
isstjórninni sem var við völd í hruninu, að 
ekki sé minnst á í þeirri sem ríkti á undan, 
sátu stjórnmálamenn sem bera mikla pól-
itíska ábyrgð á því ófremdar ástandi sem 
varð. Fyrir það ættu þeir allir að þurfa að 
svara með einum eða öðrum hætti. Það 
mátti hins vegar vera ljóst löngu fyrirfram 
að landsdómsleiðin væri ekki vel til þess 
fallin – allra síst ef markmiðið var ein-
hvers konar uppgjör og réttlæti. 

NÚ hefur einmitt komið á daginn að lands-
dómsleiðin hefur þvert á móti haft þau 
áhrif að Geir H. Haarde er smám saman 
að verða álitinn eina fórnarlamb hrunsins, 
vandræðabakarinn sem á að hengja fyrir 
hrákasmiðinn. Gott ef það eru ekki farn-
ar að kvisast út sögur um að sést hafi til 
þeirra Marðar Árnasonar og Atla Gíslason-
ar troða Geir ofan í íþróttatösku og sparka 
honum á milli sín. 

ÍSLENSK stjórnmálaumræða siglir nú 
hraðbyri í þá átt að verða krumpaðri en 
hún hefur verið lengi. Í stað þess að nota 
tækifærið og henda óhreina tauinu bein-
ustu leið í þvottavél, með góðum skammti 
af ofnæmisprófuðu auðmýkingarefni, var 
reynt að þrífa það með gamla laginu og 
sjóða það upp úr keitu. Afraksturinn verð-
ur eftir því og umræðunni hefur verið loks-
ins verið lyft upp á þetta umbeðna „hærra 
plan“. Til hamingju.   

Á hærra plani





500 BÍÓ

FRUMSÝND 29. OKTÓBER

FRUMSÝND 8. OKTÓBER

FRUMSÝND 22. OKTÓBER

FRUMSÝND 8. OKTÓBER



ÍÓMIÐAR
í boði Fréttablaðsins

Fréttablaðið býður 500 lesendum í bíó hjá SAM bíóunum. 

Komdu í Kringluna kl. 15 í dag á Blómatorgið. Fyrstur kemur, fyrstur fær.

Ef þú býrð utan höfuðborgarsvæðisins þá getur þú skráð þig á Vísi.is 

til miðnættis í kvöld og átt möguleika á að vinna miða.

Miðinn gildir á allar myndir nema íslenskar myndir og 3D myndir og ekki í Lúxussal. Miðinn er opinn og gildir í eitt ár.
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menning@frettabladid.is

Í MINNINGU ARKITEKTS    Slegið verður upp dagskrá helgaðri Jóni Haraldssyni arkitekt á Kjarvalsstöðum um helgina. 
Haraldur Jónsson myndlistarmaður og sonur Jóns, setur upp innsetningu, þar sem meðal annars verður brugðið upp mynd af 
byggingarlist og iðnhönnun Jóns, auk hljóðmyndar sem unnin er í samstarfi við Guðna Tómasson útvarpsmann. 

Hrunið var meðal ann-
ars afleiðing löngu úrelts 
stjórnmálakerfis sem er 
orðið svo rótgróið að það 
breytist líklega ekki í bráð. 
Þetta er meðal niðurstaðna 
Sigurðar Gylfa Magnússon-
ar sagnfræðings í nýlegu 
yfirlitsriti um sögu Íslands, 
sem kom út í Englandi á 
dögunum.

Á dögunum kom út í Englandi 
bókin Wasteland with Words - A 
Social History of Iceland, eftir 
Sigurð Gylfa Magnússon sagn-
fræðing. Þar er meðal annars fjall-
að um aðdraganda hrunsins í ljósi 
þriggja alda þjóðfélagsþróunar hér 
á landi. 

Forlagið Reakton Books gefur 
bókina út en það fór þess á leit 
við Sigurð að skrifa yfirlitsrit um 
Íslandssögu síðastliðinna þriggja 
alda árið 2003. „Mér fannst þetta 
spennandi áskorun,“ segir Sig-
urður Gylfi. „Ég hef verið afar 
gagnrýninn á ritun hefðbundinn-
ar yfirlitssögu og leit á þetta sem 
tækifæri til að skrifa öðruvísi rit 
með áherslum „míkrósögunnar“. 
Bókin er óvenjulegt yfirlitsrit að 
því leyti að hún leggur áherslu á 
einstaklinginn. Ég beini sjónum að 
einstaklingum sem uxu úr grasi á 
Íslandi, sérstaklega út frá  menn-
ingar- og menntasjónarmiðum og 
reyni að velta fyrir mér hvernig 
þau mótuðu fólk á 18., 19. og 20. 
öld. Ég set þetta auðvitað líka í 
samhengi við efnahagsmál og pól-
itík en út frá sjónarhorni einstakl-
ingsins.“  

Þróun nútíma Íslands
Sigurður Gylfi átti að skila hand-
riti í árslok 2008, þegar efnahags-
hrunið reið yfir. Í kjölfarið fékk 
hann nokkurra mánaða frest til 
að gera nokkrar áherslubreyting-
ar á bókinni. „Bókin varð því að 
eins konar rökstuðningi fyrir því 
hvernig nútíma Ísland hafði þró-
ast og hvers vegna það sigldi í 
strand.“ 

Í stuttu máli telur Sigurður Gylfi 
að ástæðan fyrir óförum Íslend-
inga á 21. öld hafi mátt rekja til 
þess að hið pólitíska kerfi hafi lítið 
breyst undanfarna öld. „Í upphafi 
20. aldar er komið á ákveðnu pólit-
ísku kerfi sem nær ekki að þróast 
meðan allir aðrir þættir gera það. 
Með öðrum orðum tókum við að 
mennta stóran hóp fólks, sem við 
náum aldrei að nýta því það gilda 
önnur sjónarmið þegar er verið að 
ráða í opinbera geirann og hið pól-
itíska kerfi; aðrar reglur en hæfn-
islögmál.“

Staðnað kerfi sem festist í sessi
Sigurður Gylfi segir að þær verk-
lagsreglur sem gildi enn í hinu 
pólitíska kerfi á Íslandi hafi verið 
rökréttar í upphafi 20. aldar, þegar 
menntunarstig þjóðarinnar var 
lágt. „Þá hnipptu menn bara í þá 
sem þeir þekktu, sem voru yfirleitt 
aðrir karlar, og treystu til góðra 
verka. Þrátt fyrir að hafa orðið 
úrelt þegar leið á öldina endurnýj-
ast þessi sjónarmið ekki; þvert á 
móti viðheldur hið pólitíska kerfi 
sjálfu sér og styrkist ef eitthvað er 
og til verður heill kúltúr í kringum 
það sem er einstaklega ógagnsær, 
samanber fjármál stjórnmála-
flokka.“

 Þessi arfleifð hefur enn trausta-
tak á íslensku samfélagi að mati 
Sigurðar Gylfa og honum finnst 
ólíklegt að það eigi eftir að breyt-
ast. 

„Þetta kerfi hefur afar sterk-
ar rætur í íslensku samfélagi. 
Það tengist til dæmis atvinnulífi 
sterkum böndum og áhrifum þess 
hefur verið fleytt áfram gegnum 
einkavæðingu fyrirtækja. Þetta er 
þekkt saga. Ég tel því litlar líkur 
á að það sé að fara að endurnýja 
sig, heldur reyna að standa af sér 
öll veður.“ 

Wasteland with Words hefur 
vakið nokkra athygli ytra, til 
dæmis hefur verið fjallað um hana 
í The Economist og Times. Sigurð-
ur Gylfi segir það hafa komið til 
tals að gefa hana út en ekkert sé 
ákveðið í þeim efnum en enska 
útgáfan er fáanleg í bókabúðum 
hér á landi.  
 bergsteinn@frettabladid.is

Úrelt kerfi en mun
ekki breytast í bráð

SIGURÐUR GYLFI MAGNÚSSON Hið pólitíska kerfi sem hér ríkir var eðlilegt í upphafi 
20. aldar, en festi sig í sessi og staðnaði meðan allir aðrir þættir samfélagsins þróuð-
ust.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ný bók um skopmyndamálið 
svonefnda eftir Flemming Rose, 
menningarritstjóra Jótlands-
póstsins, kom út í Danmörku í 
gær. 

Rose bar ritstjórnarlega ábyrgð 
á birtingu skopmynda af Múham-
eð spámanni í Jótlandspóstinum 
fyrir rúmum fjórum árum, sem 
vöktu miklar og harðvítugar deil-

ur. Bókinni, sem nefnist Tavshed-
ens tyranni eða Alræði þagnar-
innar, er lýst sem persónulegri 
frásögn Rose af atburðarásinni 
þegar teikningarnar voru birt-
ar sem og siðfræðilegum vanga-
veltum um tjáningarfrelsi og 
sambúð ólíkra menningarhópa. 

Útgáfa bókarinnar vakti mikla 
athygli í Danmörku í gær og eru 

skiptar skoðanir á henni. Bóka-
rýnir Berlingske Tidende lofar 
bókina í hástert og gefur henni 
fullt hús stiga. Gagnrýnandi 
Ekstra Bladet er ekki jafn upp-
numinn en segir hana engu að 
síður spennandi og mikilvæga 
heimild um samtímasögu, en 
miðlar á borð við Politiken taka 
bókinni með meiri fyrirvara.  - bs

Ný bók um skopmyndamálið
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VIÐ ÓSKUM BORGARLEIKHÚSINU OG VESTURPORTI
TIL HAMINGJU MEÐ FRUMSÝNINGUNA Í LONDON Í KVÖLD

Misstir þú af Faust í Borgarleikhúsinu á síðasta leikári?
Ekki missa af stórsýningum þessa árs.

Tryggðu þér öruggt sæti á besta verðinu með áskriftarkorti

Sýnt í hinu virta Young Vic leikhúsi öll kvöld frá mánudegi til laugardags kl. 19.45 og á 
laugardögum kl. 2.45 til 30. október. Miðasala í síma: +44 20 7922 2922 / youngvic.org.
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„Það er búið að standa lengi til að spila á tón-
leikum á Íslandi. Það er kominn tími til og ég er 
mjög spenntur,“ segir tónlistarmaðurinn Jóhann 
Jóhannsson. 

Fyrstu sólótónleikar hans í fjögur ár verða 
haldnir í Hallgrímskirkju í kvöld í samstarfi við 
12 Tóna og kvikmyndahátíðina RIFF. Þar ætlar 
hann, ásamt fimm manna hljómsveit, að spila 
lög af þremur plötum sínum: Englabörn, Ford-
landia og IBM 1401, a User´s Manual. Einnig 
verður spilað töluvert af óútgefnu efni. Mynd-
efni sem Magnús Helgason hefur gert sérstak-
lega fyrir tónlist Jóhanns fær einnig að njóta sín 
á tónleikunum. „Það er æðislegt að geta komið 
fram á svona veglegum tónleikum í tengslum 
við kvikmyndahátíðina,“ segir Jóhann. „Það er 
gaman að geta gert þetta uppi í kirkju og með 

þessu myndefni frá Magnúsi. Hann hefur ferð-
ast um heiminn með þessar myndir en ekki gert 
þetta áður á Íslandi. Þetta eru mjög fallegar 
myndir sem Magnús hefur búið til.“ 

Jóhann hefur tvisvar áður spilað í Hallgríms-
kirkju, eða 2003 og 2004. Fyrst með Caput-hópn-
um og síðan með strengjakvartett og Matthí-
asi Hemstock. „Hljómurinn hentar tónlistinni 
minni rosalega vel og svo er ég mikill aðdáandi 
þessarar kirkju.“

Jóhann hefur verið á tónleikaferðalagi um 
Evrópu að undanförnu, þar á meðal í Lissabon 
og í Berlín, sem hefur gengið mjög vel. Hann 
er einnig að ljúka við nýja plötu sem kemur út 
í maí, auk þess sem hann er að vinna að kvik-
myndatónlist við dönsku myndina The Good 
Life.  -fb

Fyrstu einleikstónleikarnir í fjögur ár

JÓHANN JÓHANNSSON Fyrstu sólótónleikarnir hans í 
fjögur ár verða haldnir í Hallgrímskirkju í kvöld.

Óvenjulegt sýning verður opin 
í Hafnarfirði um helgina en þá 
ætlar Birgir Sigurðsson, mynd-
listarmaður og rafvirki, að 
umbreyta íbúð sinni að Þúfu-
barði 17 í myndlistargallerí. 
Listamennirnir sem taka þátt í 
fyrstu sýningunni eru Þorvaldur 
Þorsteinsson, Helena Jónsdóttir, 
Bjarni Þór Sigurbjörnsson, Eygló 
Harðardóttir, Sara Björnsdótt-
ir, Hlynur Hallson, Anna Sigríð-
ur, Elín Anna Þórisdóttir, Helena 
Hans, Hjördís Frímann og Unnur 
Óttarsdóttir. 

Sýningin stendur aðeins þessa 
einu helgi og er opin frá kl. 14.00 
til 17.00 á laugardag og sunnudag 
en til stendur að halda tvær aðrar 
sýningar á þessu ári. Sumir lista-
mennirnir munu vinna verk beint 
á veggi íbúðarinnar og þannig 
verður íbúðin að listaverki, sem 
tekur stöðugum breytingum.

Gallerí í 
heimahúsi

Menningar- og safnanefnd Garða-
bæjar stendur fyrir klassískri 
tónleikaröð í vetur í Kirkjuhvoli, 
safnaðarheimili 
Vídalínskirkju í 
Garðabæ. 

Hallveig Rún-
arsdóttir sópr-
ansöngkona 
og Gerhard 
Schull píanó-
leikari ríða á 
vaðið í klass-
ískri tónleika-
röð á sunnudag 
en Schull er jafnframt listrænn 
stjórnandi tónleikaraðarinn-
ar. Á tónleikunum á sunnudag 
verða flutt verk eftir Hugo Wolf 
úr Mörike-Lieder og ljóðaflokkur 
Hectors Berlioz, Les nuits d´été.

Auk Hallfríðar kom fram á tón-
leikunum í vetur Auður Gunnars-
dóttir sópran, Þóra Einarsdóttir 
sópran, Ágúst Ólafsson baritón og 
píanóleikarinn Martijn van den 
Hoek.

Tónleikarnir hefjast klukkan 17. 

Hallveig í 
Kirkjuhvoli

HALLVEIG 
RÚNARSDÓTTIR

Næstum einum af hverjum fimm 
sjónvarpsáhorfendum og útvarps-
áhorfendum í Bretlandi finnst 
óþægilegt að horfa eða hlusta á 
dagskrárefni þar sem  samkyn-
hneigð kemur við sögu. Þetta 
kemur fram í nýrri könnun á 
vegum BBC. 

Um 1.600 manns tóku þátt í 
könnuninni. Um fimmtungi gagn-
kynhneigðra finnst of mikið fram-
boð af dagskrárefni sem tengist 
samkynhneigðu fólki, en 46 pró-
sent töldu framboðið hæfilegt. 
Lesbíur kvörtuðu yfir skorti á 
samkynhneigðum konum í sjón-
varpi og samkynhneigðir karlar 
sögðu staðalmyndir af homm-
um enn alltof útbreiddar í bresku 
sjónvarpsefni.  

Enn viðkvæmt 
sjónvarpsefni

LITTLE BRITAIN  Nærri einum af hverjum 
fimm finnst óþægilegt að horfa á sjón-
varpsefni þar sem samkynhneigð kemur 
við sögu.
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Leikhús  ★★★

Skepna, einleikur á Norður-
pólnum
Leikstjóri: Guðjón Þorsteinn Pálm-
arsson Leikari: Bjartmar Þórðarson

Það var ekki skepnan sem dó í þetta 
sinn heldur skepnan sem lifnar við 
innra með þeim sem ekki hafa notið 
nógu góðs atlætis.

Mikið er um einleiki á síðustu 
tímum og til þess að þeir virki 
þarf sagan sem þeir byggja á að 
vera skemmtileg eða athyglisverð. 
Í hinu bráðskemmtilega nýja leik-
húsi úti á Seltjarnarnesi, Norður-
pólnum, stendur Bjartmar Þórðar-
son og segir okkur sögu um mann 
sem átti sér þann draum heitastan 
að gera kvikmynd. Bjartmar stekk-
ur milli hlutverka og gerir það vel. 
Talar skýrt en gefur sér heldur lít-
inn tíma til að leyfa hugsununum að 
fæðast.

Áhorfendur sitja í bogadreginni 
línu á tveimur stólaröðum og leikar-
inn leikur í öðrum boga á móti þeim. 
Lýsing og hljóðmyndir voru einkar 
skýrar og smart. Þetta er einföld 
sýning með örfáum ljósum, raddir 

heyrast af bandi, á sviðinu stendur 
einn maður og segir sögu sína og 
sinna nánustu. Hann stekkur milli 
atriða og heldur athyglinni allan 
tímann. Bjartmar á ekki í nokkrum 
erfiðleikum með að kitla hláturtaug-
ar áhorfenda sinna en hitt er annað 
mál að valið á túlkuninni á kærust-
unni og fleiri persónum var heldur 
innihaldslaust eða klisjukennt.

 Ungur maður drepur föður sinn. 
Hægt og rólega sagar hann gamla 
manninn niður í stykki og brennir 
fyrir þannig að ekki blæði úr. Þetta 
eru upplýsingar sem koma til áhorf-
enda í frásögn en ekki myndgerð. 
Faðirinn hafði ekki staðið sig í sínu 

hlutverki og því er hér um sæta 
hefnd að ræða.

Ungi maðurinn lifir fyrir hug-
mynd sína um að gera bíómynd um 
líf sitt og hittir alls kyns pótintáta 
sem auðvitað hafa meiri áhuga á 
dópi, búsi og öðrum frægum held-
ur en honum. Bjartmari tekst mjög 
vel að koma þróun persónu sinnar 
til skila. Það er úr sakleysi yfir í ein-
beittan brotavilja, svo notað sé nú 
mesta tískuorð nútímans.

 Guðjón Þorsteinn Pálmarsson 
leikstýrir og er ábyrgur fyrir tón-
listinni sem var mjög smart. Hún 
elti vel uppi það ástand sem ríkti og 
skelfdi á köflum.

 Glæpurinn hér birtist aftur og 
aftur á ýmsum stöðum í frásögn-
inni og leikstíllinn er líka mikið 
í endurtekningum eins og gengið 
í hringi, engu að síður hélt Bjart-
mar athygli áhorfenda sinna allan 
tímann og þó svo að manni hefði 
fundist áhugaverðara að ná sér í 
yrkisefni til einleiks úr eigin ranni 
þá gekk þetta alveg upp.

 Það er líka gott að hlæja og láta 
sér bregða í mátulegum skömmt-
um. 

 Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Athyglisverð og vel leikin 
sýning.

Úr sakleysi yfir í einbeittan brotavilja

BJARTMAR ÞÓRÐARSON

Víkingur Heiðar Ólafsson píanó-
leikari heldur tvenna einleikstón-
leika í Selinu á Stokkalæk í kvöld 
klukkan 20 og á morgun klukkan 
16. Þar mun hann flytja 24 prel-
údíur eftir Frédéric Chopin, part-
ítu í c-moll eftir Johann Sebasti-
an Bach og nokkrar útsetningar 
sínar á íslenskum sönglögum. 

Verk Chopins og Bachs munu 
verða á geisladiski sem Víking-
ur Heiðar tekur upp í Þýskalandi 
í október og kemur út undir lok 
nóvember hjá útgáfufyrirtæki 
hans Hands on Music. Uppselt er 
á tónleikana á laugardag en nokk-
ur sæti laus í kvöld.

Víkingur og 
Bach í Selinu 

Pétur Gunnarsson hefur umsjón 
með tveggja kvölda námskeiði 
um Þórberg Þórðarson í Gerðu-

bergi mánu-
daginn 11. og 
miðvikudag-
inn 13. októb-
er. Pétur er 
öðrum fróðari 
um manninn 
og skáldið Þór-
berg, en hann 
ritaði bækurn-
ar Í fátæktar-
landi og Í for-

heimskunarlandi, þar sem hann 
endurskapaði þroskasögu Þór-
bergs sem rithöfundar og ein-
staklings.

Í tilkynningu frá Gerðabergi 
segir að þótt nokkuð sé um liðið 
síðan Þórbergur yfirgaf sviðið, 
hafi hann sjaldan verið jafn nær-
verandi og nú, enda hafa birst um 
hann verk sem byggja á því ríku-
lega heimildasafni sem hann lét 
eftir sig á undanförnum árum. 
Ætlar Pétur að freista þess að 
vekja hugboð um þessa þróun og 
efna til stefnumóts við höfundinn 
og verk hans. 

Öðrum kennt 
í Gerðubergi

PÉTUR 
GUNNARSSON

VÍKINGUR HEIÐAR Heldur tvenna ein-
leikstónleika.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 01. október 

➜ Tónleikar
20.00 Jóhann Jóhannsson verður með 
tónleika í Hallgrímskirkju í kvöld frá kl. 
20.00 -21.30. Miðaverð er 2500 krónur, 
2000 krónur fyrir handahafa RIFF-passa, 
en tónleikarnir eru haldnir í samvinnu 
við RIFF-hátíðina.
21.00 Defun ensemble verður með 
tónleika í kvöld á Kjarvalsstöðum kl. 
21.00, en tónleikarnir eru haldnir í til-
efni Sláturtíðar S.L.Á.T.U.R. Hljómsveitin 
spilar finnska elektróakkústíska tónlist. 
Aðgangseyrir er 1500 krónur.
21.00 Í Salnum, Kópavogi, rifjar Regína 

Ósk ásamt hljómsveit upp öll bestu lög 
Carpenters. Tónleikarnir hefjast kl. 21.00 
og er miðaverð 3300 krónur, 2900 
krónur fyrir eldri borgara og öryrkja.
22.00 Útgáfutónleikar hljómsveitar-
innar Swords of Chaos verða á Faktorý, 
Smiðjustíg 6, í kvöld. Tónleikarnir hefjast 
kl. 22.00 og er miðaverð 1000 krónur.
22.30 Hljómsveitin Gæðablóð heldur 
tónleika á Breiðinni Akranesi föstudag-
inn 1. október kl. 22.30.
23.00 Tónleikar tileinkaðir Sting og 
Police verða haldnir í Hvítahúsinu, 
Selfossi, í kvöld. Tónleikarnir hefjast kl. 
23.00 og er miðaverð 1500 krónur.

➜ Opnanir
14.00 Í dag opnar sölusýning á 
fornum Íslandskortum í Studio Stafni, 
Ingólfsstræti 6. Sumarliði Ísleifsson 

sagnfræðingur verðu með leiðsögn um 
sýninguna á laugardag og sunnudag kl. 
15.00. Sýningin er opin alla daga frá kl. 
114.00-17:.00 og stendur til 8. október. 
Aðgangur er ókeypis 

➜ Málþing
12.00 Í fundarröð Alþjóðamálastofn-
unar Háskóla Íslands verður Jón Karl 
Helgason með erindi um evrópska 
þjóðardýrlinga. Jón Karl flytur erindi sitt 
á Háskólatorgi, stofu 103 kl. 12.00 í dag.
14.00 Rannsóknarstofa í kvenna- og 
kynjafræðum í samstarfi við Skotturn-
ar efnir til málþings um ástir og átök 
kvennabaráttunnar á Íslandi. Málþingið 
verður haldið í Öskju, stofu 132 og hefst 
kl. 14.00. Allir velkomnir.
18.00 Málþing um sviðslistir á Aust-
urlandi verður haldið á Hótel Héraði á 
Egilsstöðum í kvöld frá kl. 18.00-21.00. 
Fundarstjóri er Þóroddur Helgason.

➜ Dans
22.00 Í kvöld verður salsakvöld á Póst-
húsinu vínbar & bistró, Pósthússtræti 
13. Dj. Mikki leikur fyrir dansi frá kl. 
22.00.
23.00 Á Pósthúsbarnum, verður haldið 
Plötuball með Dj. Bigga Maus og Matta 
úr Popplandi. Húsið opnar kl. 23.00, en 
konur fá frítt inn og frían Mohito til kl. 
01.00.

➜ Fyrirlestrar
20.00 Hannes Sigurðsson, listfræð-
ingur, heldur fyrirlesturinn Peningar + 
Myndlist í Myndlistarskóla Kópavogs, 
Smiðjuvegi 74, Gul gata, í kvöld kl. 
20.00. Aðgangur er ókeypis.

➜ Samkoma
14.00 Gleðigjafarnir í Gullsmára, Kópa-
vogi munu koma saman og syngja undir 
stjórn Sturlu Guðbjarnasonar, föstudag-
inn 1. okt. kl. 14.00. Allir velkomnir.
Alþjóðlega ráðstefnan You Are In Contr-
ol: Skapandi í stafrænum heimi - Högn-
umst á samvinnu hefst í dag. Nánar á 
www.honnunarmidstod.is

Tveir brautryðjendur á 
sviði sjónvarpsþýðinga 
voru heiðraðir á alþjóða-
degi þýðenda í gær. Þýð-
ingum sem faggrein hefur 
vaxið ásmegin á undanförn-
um árum að mati Haraldar 
Jóhannessonar kvikmynda-
þýðanda.  

Bandalag þýðenda og túlka stóð 
í gær fyrir málþingi í Þjóðminja-
safninu í tilefni af alþjóðadegi 
þýðenda, sem er jafnframt stofn-
dagur bandalagsins. Þetta er í 
fyrsta sinn sem efnt hefur verið 
til málþings vegna dagsins. Í leið-
inni voru tveir þýðendur heiðr-
aðir fyrir brautryðjendastörf að 
sjónvarps- og kvikmyndaþýðing-
um, Jón O. Edwald og Ingunn A. 
Ingólfsdóttir. 

Bandalag þýðenda og túlka 
veitir verðlaun fyrir bókaþýðing-
ar á hverju ári og segir Harald-
ur Jóhannesson, stjórnarmaður í 
BÞT, að því hafi verið afráðið að 
vekja athygli á öðrum sviðum. 

„Þýðingarstarfið er afskap-
lega fjölbreytt,“ segir hann, „og 
við vildum því nota tækifærið og 
beina sjónum að öðrum sviðum 
en bókaþýðingum.“ Sjónvarps- og 
bíóþýðingar blasa við á hverjum 
degi og eru jafnvel meginþorri 
þess texta sem sumir lesa. 

„Engu að síður vita fáir hversu 
mikil vinna liggur að baki þeim. 
Það má segja að Jón og Ingunn, 
sem byrjuðu snemma að þýða, 
hafa til dæmis átt mikinn þátt í 
að skapa þann stíl og venjur sem 

eru í sjónvarps-
þýðingum og 
eru sannarlega 
brautryðjendur 
á þessu sviði.“

Haraldur 
telur að staða 
þýð i nga  s é 
almennt sterk 
hér á landi. 
„Það er enn 
gerð sú krafa að 

kvikmyndir og sjónvarpsefni sé 
þýtt. Það sama má segja um bók-
menntir og eftir því sem samfé-
lagið verður fjölþjóðlegra verður 

sífellt meiri þörf fyrir túlka. 
Með tilkomu þýðingafræða við 

Háskóla Íslands hefur greininni 
líka vaxið ásmegin. Áður fyrr 
voru þýðendur helst þeir sem 
lentu í starfinu fyrir tilviljun. 
Þeir þurftu fyrir vikið að mennta 
sig sjálfir meðfram starfinu. Hin 
síðari ár hefur hins vegar verið 
að koma fólk inn í fagið sem fær 
snemma áhuga á þýðingum og 
lýkur jafnvel menntun áður en 
það tekur til starfa. Það hefur því 
orðið verulegur viðsnúningur og 
sú þróun er til góðs.“

bergsteinn@frettabladid.is

Brautryðjendur heiðraðir  

HARALDUR 
JÓHANNESSON

BRAUTRYÐJENDUR Sjónvarpsþýðingar blasa við á hverjum degi. Ingunn A. Ingólfs-
dóttir og Jón O. Edwald lögðu mikið af mörkum við að skapa og þróa stíl og venjur í 
textaþýðingum á Íslandi. 
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Uppselt er á tónleika Helga Björns-
sonar í Salnum 7. október þar sem 
hann syngur lög Hauks Morthens. 
Af því tilefni verða haldnir auka-
tónleikar miðvikudaginn 6. okt-
óber. 

„Haukur var svo frábær söngv-
ari að það er yndislegt fyrir mann 
að takast á við þetta,“ segir Helgi 
Björnsson. „Að hlusta á Hauk 
Morthens er eins og að fletta 
gömlu myndaalbúmi þar sem ein-
ungis hefur verið raðað mynd-
um frá fallegu og skemmtilegu 
stundunum í lífinu. Er ekki ein-
mitt ástæða til þess núna á þess-
um óvissutímum, að rifja upp lög 
Hauks, lög þess tíma er Ísland var 
að rísa upp sem nýtt lýðveldi með 
bjarta framtíð og gleði unglings-
ins sem er að slíta af sér barns-
skóna?“ Ásamt Helga stíga á svið 
þeir Einar Valur Scheving, Róbert 
Þórhallsson, Stefán Már Magnús-
son og Kjartan Valdimarsson.  - fb

Helgi vinsæll sem fyrr

HELGI BJÖRNSSON Aukatónleikar 
Helga þar sem hann syngur lög Hauks 
Morthens verða miðvikudaginn 6. okt-
óber. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bandaríski grínistinn Pablo 
Francisco kemur fram á 
Broadway á sunnudaginn. 
Francisco hefur tvisvar 
sinnum skemmt á Íslandi 
og hlakkar mikið til þess að 
skemmta í þriðja skipti.

„Þið eruð búin að ganga í gegn-
um ýmislegt á Íslandi þannig að 
við ætlum að mæta og skemmta 
ykkur,“ segir uppistandsgrínistinn 
Pablo Francisco.

Pablo Francisco kemur fram á 
Broadway á sunnudaginn. Hann 
hefur tvisvar áður verið með uppi-
stand á Íslandi við góðar viðtök-
ur landsmanna. Francisco kemur 
til landsins að eigin frumkvæði, 
en hin sænska umboðsskrifstofa 
grínistans hafði samband við Krist-
in Bjarnason, sem stendur fyrir 

uppistandinu. Francisco kemur til 
landsins frá Danmörku, en hann er 
búinn að ferðast um Norðurlöndin 
undanfarið og kemur hér við á leið-
inni heim til Bandaríkjanna.

„Ég ætla að koma með tvo góða 
vini mína, við erum búnir að vera 
að ferðast saman,“ segir Francisco. 
„Þetta verður frábær sýning, þið 
viljið ekki missa af þessu. Hefjið 
partíið með því að fara á þessa sýn-
ingu og farið svo út og missið vitið. 
Takið einhvern með ykkur; strákar 
komið með stelpur og stelpur komið 
með stráka. Þið þurfið ekki að tala 
saman, þið getið bara dottið í það, 
slakað á og byrjað partíið.“

Þrjú ár eru síðan Pablo Franc-
isco kom til landsins og hann er 
afar áhugasamur um afdrif þjóð-
arinnar. Hann hefur mikinn áhuga 
á skemmtanalífi landsins og þrátt 
fyrir tvær heimsóknir á hann enn 
þá eftir að gera ýmislegt hér.

„Ég þarf að sjá aðeins meira 
af Íslandi, maturinn er góður og 
dagurinn er lengri. En hvernig er 
það, voru þið að fá nýjan forseta? 
Konu?“

Forsætisráðherra.
„Hvernig er það að virka?“
Öhm. Ég veit það ekki. Alþingi er 

í algjöru rugli þessa dagana. Ætl-
arðu að leita að henni? Viltu hitta 
hana?

„Nei! nei, ég er góður. Hún hlýt-
ur samt að mæta á Broadway.“

Francisco segist ekki vera mikið 
partíljón á ferðalögum sínum, en 
var engu að síður þunnur eftir 
mikið fjör í Danmörku á mið-
vikudagskvöld. Hann hyggst líka 
skemmta sér á Íslandi, enda síðasti 
viðkomustaðurinn í ferðalaginu. 
„Ísland er í leiðinni heim, þannig 
að við ætlum að skemmta okkur og 
slá tvær flugur í einu höggi.“

 atlifannar@frettabladid.is

Millilendir á Íslandi til að 
skemmta og detta í það

HLAKKAR TIL Pablo Francisco, sá kokhrausti í miðjunni, kemur fram á Broadway á sunnudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

> AFTUR Á HVÍTA TJALDIÐ

Rapparinn Eminem hefur tekið 
að sér hlutverk í væntanlegri kvik-
mynd. Myndin kallast 360 og leik-
ur rapparinn á móti Sir Anthony 
Hopkins og Rachel Weisz. Emin-
em lék í kvikmyndinni 8 Mile 
árið 2002 og á dögunum 
kom hann fram í loka-
þætti sjöundu þáttar-
aðar Entourage.

Egill „Gillz“ Einarsson hefur 
fengið það verkefni að verða 
meðhöfundur Símaskrárinn-
ar 2011. Þetta kom fram á 
blaðamannafundi í Sporthús-
inu í Kópavogi í gær. Í frétta-
tilkynningu kemur fram að 
Egill muni hafa umsjón með 
bæði forsíðu og baksíðu 
Símaskrárinnar en hann 
mun auk þess taka þátt í 
öðrum efnistökum bókar-
innar.

„Ég fékk hroll í síðustu 
viku þegar sagt var frá því í 

fréttum að Íslendingar væru 
með feitustu þjóðum í heimi. 

Þetta gengur ekki lengur og 
ég lít á það sem persónulegt 
verkefni mitt að gera eitthvað 
í þessu. Ég þarf að ná til allra 
og hvar er það hægt annars 
staðar en í Símaskránni – þar 
sem allir Íslendingar eru? 
Þetta er feitasti bókasamn-
ingurinn á markaðnum, en 
það er líka eina fitan sem ég 
vil sjá. Ég ætla að nota þetta 
tækifæri til að koma íslensku 
þjóðinni á lappirnar og kom-
inn tími til,“ er haft eftir 
Agli í fréttatilkynningunni 
en hann tekur við keflinu af 
Hugleiki Dagssyni.

Gillzenegger tekur við af Hugleiki

MEÐHÖFUNDUR SÍMASKRÁRINNAR Egill „Gillz“ mun hafa sitt að segja um 
hvernig næsta símaskrá mun líta út. Þetta var kynnt á blaðamannfundi í 
gær. Við hlið hans er Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri hjá Já.

folk@frettabladid.is
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  Á NÚMERIÐ 1900.

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

FRUMSÝNDUR 7. OKTÓBER Í AUSTURBÆ

Kvöldstund með Frímanni 
Gunnarssyni og gestum fór 
fram í Háskólabíói á mið-
vikudagskvöld. Gestir voru 
ánægðir með fjölþjóðlegt 
grín sem þar var á boðstól-
um. 

Ásamt Frímanni Gunnarssyni 
komu fram Frank Hvam og Casp er 
Christensen best þekktir úr Klovn-
sjónvarpsþáttaröðinni, Jón Gnarr 
borgarstjóri, Ari Eldjárn úr Mið-
Íslandi auk annarra þekktra grín-
ara. 

„Mér fannst þetta alveg frábær 
sýning,“ segir Þrúður Vilhjálms-
dóttir, leikkona, sem er bekkjar-
systir Gunnars Hanssonar úr 
Leiklistarskólanum. „Strákarn-
ir í Klovn voru líka skemmtileg-
ir.“ Ragnar Bragason leikstjóri 
tók í sama streng. „Sýningin var 
glimr andi fín og kvöldið vel lukkað 
í heildina. Gunnar fór á kostum.“ 
Margt var um manninn eins og sjá 
má af myndunum en einungis var 
um að ræða eina sýningu.  - sf, afb

Glaðir gestir Frímanns

HRESS Anna Ólafsdóttir og Guðjón Már Guðjónsson, eitt sinn kenndur við Oz, mættu 
galvösk á sýningu Frímanns.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Skemmtun  ★★★

Kvöldstund með 
Frímanni Gunnarssyni
Fram komu: Gunnar Hansson 
sem Frímann Gunnarsson, Ari 
Eldjárn, André Wickström, Linda 
Mahala, Frank Hvam, Casper 
Christensen, Jón Gnarr o.fl.

Leikstjóri: Ragnar Hansson

Nýjustu þættir bræðranna Ragn-
ars og Gunnars Hanssona, Mér er 
gamanmál með Frímanni Gunn-
arssyni, lofa mjög góðu. Í þáttun-
um ferðast Frímann um Norður-
löndin og hittir vinsæla grínista 
í hverju landi. Til að fagna þátt-
unum var haldið skemmtikvöld í 
Háskólabíói á miðvikudagskvöld 
þar sem Frímann kom fram ásamt 
nokkrum grínistum úr þáttunum 
og öðrum fyndnum.

Eftir vonlaust, uppskrúfað en 
alls ekki tilgangslaust atriði frá 
syngjandi kontrabassaleikara steig 
fyrsti grínistinn á svið. Ari Eld-
járn hóf leikinn af krafti og náði 
troðfullum salnum auðveldlega á 
sitt band. Ari fór hratt yfir, dritaði 
bröndurunum yfir viðstadda sem 
átu hreinlega úr lófa hans. 

Næstur á svið var einn vinsæl-
asti grínisti Finna, André Wick-
ström. Hann stóð sig mjög vel, 
þrátt fyrir að geta augljóslega 
ekki flutt grínið á eigin tungumáli. 
Tungumál voru reyndar hálfgert 
þema kvöldsins, þrátt fyrir að það 
hafi eflaust ekki verið ætlunin. 

Salurinn var á bandi Wickströms 
og veltist um af hlátri í lokin 
þegar hann gerði grín að frændum 
okkar Dönum, sem Ari Eldjárn var 
reyndar búinn að kalla stóru syst-
ur okkar fyrr um kvöldið.

Frímann Gunnarsson er gamal-
dags og hafði ekki mikla á trú á 
norska grínistanum Lindu Mahala. 
Ekki vegna þess að hún er norsk, 
heldur vegna þess að hún er hún. 
Tungumál og þjóðernisárekstr-
ar voru henni hugleiknir, en því 
miður var hún alls ekki nógu fynd-
in. Eftir hlé mætti trúðurinn Frank 
Hvam á svið. Hann naut þess aug-
ljóslega að vera gríðarlega vinsæll 
á Íslandi og flutti nokkuð fynd-

ið atriði um kynóra sína, gamlar 
konur og hvernig þetta tvennt fer 
saman. 

Eftir að danski grínistinn Casper 
Christensen mætti óvænt í spjall til 
Frímanns steig borgarstjórinn Jón 
Gnarr á svið. Hann fór með gam-
anmál á ensku og sagðist gera það 
sérstaklega fyrir Frank Hvam. 
Eins og gefur að skilja hefði Jón á 
íslensku verið talsvert fyndnari, þó 
að atriði hans hafi vissulega verið 
fyndið. Einn áhorfandi sem ég hitti 
velti fyrir sér hvers vegna Jón 
flutti grínið á ensku fyrir einn, en 
ekki á íslensku fyrir hina þúsund 
sem sátu í áhorfendasætunum.

Frímann Gunnarsson var límið 
sem hélt atriðunum saman. Eftir 
hvert uppistand settust grínistarn-
ir niður í betri stofuna og spjölluðu 
við Frímann sem átti í miklum erf-
iðleikum með að skilja hvers vegna 
leikarar fara út á lágmenningarleg-
ar brautir grínsins. Gunnar Hans-
son var í einu orði sagt frábær í 
hlutverki Frímanns og fór létt með 
að halda þéttum takti í sýningunni 
þó endirinn hafi verið snubbóttur.

Loks verður að nefna hljómsveit-
ina, sem hinn stimamjúki Birgir 
Ísleifur Gunnarsson stýrði. Hún 
var frábær, en hefði mátt spila 
stærri rullu.

Atli Fannar Bjarkason

Niðurstaða: Skemmtileg sýning með 
fyndnum grínistum. Sumir voru fyndn-
ari en aðrir, en Ari Eldjárn, nýliðinn í 
hópnum, stóð sig best. Frímann hélt 
vel utan um sýninguna en endirinn var 
snubbóttur.

Gott samnorrænt grín

VELKOMIN Frímann býður gesti vel-
komna í Háskólabíó á miðvikudags-
kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Þorkell Guðjónsson og Hreinn Eggerts-
son klæddu sig upp á í tilefni dagsins.

Halldór Örn, Róbert Vilhjálmur og Þrúður Vilhjálmsdóttir voru vígaleg að vanda.

Jörundur Ragnarsson og Sveinn Ólafur 
Gunnarsson gætu hafa rætt um hvernig 
er að vera leikari, enda báðir í faginu.

Óskar Páll Þorgilsson og Nína Björns-
dóttir létu sig að sjálfsögðu ekki vanta.

Leikstjórinn Ragnar Bragason og hljóð-
maðurinn Huldar Freyr Arnarson, beint 
úr bransanum.
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Vefsíðufyrirtækið Davíð 
& Golíat skaut mörgum 
bandarískum vefsíðugerðar-
fyrirtækjum ref fyrir rass 
þegar þurfti að smíða vef-
síðu fyrir góðgerðarsamtök-
in The Golden Hat Found-
ation.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
fyrir skömmu hefur Óskarsverð-
launaleikkonan Kate Winslet, í 
samstarfi við Margréti Dagmar 
Ericsdóttur, sett á fót góðgerðar-
stofnunina The Golden Hat Found-
ation. Winslet talaði inn á ensku 
útgáfuna af Sólskinsdrengnum eftir 
Friðrik Þór Friðriksson og hreifst 
mjög af óþrjótandi baráttu Mar-
grétar og Kela, einhverfa stráksins 
hennar. Þegar búið var að ákveða að 
stofna góðgerðarstofnunina þurfti 
að gera vefsíðu og eftir nokkra leit 
og tilboð hrepptu íslensku fyrirtæk-

in Davíð og Golíat og Hvíta húsið 
hnossið.

„Þetta var allt unnið með henni 
og hennar hægri hönd og þá 
sérstaklega í sambandi við 
hönnunina. Við erum nátt-
úrulega enn að vinna 
í vefnum en þetta er 
að miklu leyti byggt á 
hugmyndum hennar 
og aðstoðarfólksins,“ 
segir Yngvi Tómasson 
hjá Davíð & Golíat. 
Það er Vala Þóra Sig-
urðardóttir hjá Hvíta 
húsinu sem á heiðurinn 
af hönnun vefsins en 
Davíð & Golíat sáu 
síðan um tækni-
legar útfærslur og 
smíði hans auk þes 
sem fyrirtækið hýsir 
vefinn. „Við vorum í 
mjög nánu sambandi 
við Winslet og Mar-
gréti líka. Nei, það kom 
mér ekkert á óvart að 

Winslet skyldi hafa svona sterkar 
skoðanir á öllu. Það eru gerðar mikl-
ar kröfur um að allt frá henni sé í 
hæsta gæðaflokki,“ útskýrir Yngvi 

og bætir því við að Winslet hafi 
verið feykilega sátt með vefsíð-
una og hönnun Völu.

Undirbúningurinn fyrir 
vefsíðugerðina sjálfa tók heil-

an mánuð en ferlið í kring-
um þetta var mikið lengra. 
„Við unnum með Margréti 
að gerð vefsíðunnar fyrir 
Sólskinsdrenginn. Við 
vissum því að þetta stæði 
mögulega til og það var 
Margrét sem gaf okkur 
möguleika á því að gera 
tilboð í verkefnið. Þetta 
er góður gluggi fyrir 
okkur því það er mikil 
umferð um vefinn, sér-
staklega frá Bandaríkj-
unum, og gefur okkur og 
Hvíta húsinu tækifæri til 
að sækja á ný mið.“

 freyrgigja@frettabladid.is

Gerðu vefsíðu fyrir Winslet
FÓLKIÐ Á BAK VIÐ VEFINN Vala Þóra Sigurðardóttir hannaði vefinn fyrir Kate Winslet en Yngvi Tómasson og félagar hjá Davíð & 
Golíat sáu um að smíða hann. Fyrirtækið hýsir vefinn einnig en mikil umferð hefur verið um hann. Lógóið birtist einnig á vefsíðu 
Virgin-fyrirtækisins sem er í eigu Richards Branson. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ástralska söngkonan Kylie Minogue 
hefur keypt sér í hús London þar 
sem hún ætlar að búa með kærasta 
sínum, spænsku fyrirsætunni Andr-
es Velencoso Segura. Þau hafa verið 
saman í tvö ár. Fyrr á árinu var 
talið að þau væru að hætta saman 
en Minogue neitaði því alfarið.

„Ég er virkilega hamingjusöm. 
Mér finnst þetta vera ný byrjun 
á lífi mínu. Mig hefur langað að 
flytja, mjög lengi, og ég var búin 
að leita úti um allt án þess að finna 
neitt,“ sagði söngkonan. „Þetta er 
staður þar sem mamma og pabbi 
geta verið tíðir gestir. Ég á líka loks-

ins minn eigin garð og ég hlakka til 
að reyna fyrir mér í garðyrkjustörf-
unum.“ 

Kylie kaupir sér hús

KYLIE MINOGUE Söngkonan er flutt inn 
í nýtt hús með kærasta sínum, Andres 
Segura.

Gísli Örn Garðarsson og Víking-
ur Kristjánsson ætla að fljúga frá 
London til Reykjavíkur og bjarga 
þannig frumsýningu íslensku kvik-
myndarinnar Brims eftir Árna 
Ólaf Ásgeirsson en hún verður 
lokamynd alþjóðlegu kvikmynda-
hátíðarinnar í Reykjavík á laugar-
dagskvöld. Lengi vel var allt útlit 
fyrir að það yrðu ansi fáir leikarar 
á frumsýningunni. Stærstur hluti 
leikhópsins Vesturports frumsýn-
ir Faust í Young Vic-leikhkúsinu 
í London í kvöld og svo eru þeir 
Ingvar E. Sigurðsson og Ólaf-
ur Egill Egilsson að leika 
í Íslandsklukku Þjóð-
leikhússins á sjálfu 
frumsýningarkvöld-
inu en þeir leika 
báðir stór hlutverk í 
myndinni.

Gísli er auðvitað 

„bara“ leikstjóri Faust og hans 
verður því ekki saknað af sviðinu 
í Young Vic. Víkingur hefur aftur 
á móti verið skrifaður út úr verk-
inu vegna anna á heimavígsstöðv-
unum; konan hans, Halldóra Rut 
Bjarnadóttir, er komin í leiklist-
arnám við Listaháskóla Íslands 
en þau eignuðust barn fyrir þrem-
ur mánuðum. „Hans hlutverki var 
bara dreift á aðra leikara,“ segir 
Gísli Örn í samtali við Fréttablað-
ið. Tvö og hálft ár er liðið frá því 
að tökur á Brimi hófust en kvik-
myndin er byggð á samnefndu 
verki Jóns Atla Jónassonar. „Ég 

held að ég hafi leik-
ið í heilli Holly-

wood-mynd á 
milli þess sem 
tökum lauk 
og myndin er 
frumsýnd,“ 

grínast Gísli 
með og bætir því 

við að þetta hljóti 
að vera besta 
dæmið um það 
hversu vand-
virkir þeir 
hafi verið við 
eftirvinnslu 
myndarinn-
ar.    - fgg

Gísli Örn bjargar 
frumsýningu Brims

LONDON-REYKJAVIK-LOND-
ON Gísli Örn Garðarsson 
frumsýnir Faust í 
kvöld í London. 
Hann flýgur svo 
heim til að 
vera viðstadd-
ur frumsýn-
ingu Brims. 
Víkingur 
Kristjánsson 
verður með 
honum í för.

Námskeiðið er kennt á þriðjudögum og fi mmtudögum klukkan 

20:00 – 21:00 í fjórar vikur í senn. 

Þátttekendur geta mætt í alla opna tíma á meðan á námskeiðinu stendur. 

Eftir námskeiðið fá þátttakendur eina fría viku auk 15% afslátt af kortum.

Upplýsingar og skráning í síma 695-8464 Drífa og 772-1025 Ágústa.

Eða á jogastudio.is

Byrjendanámskeið 
í Hot jóga

Nýtt 4 vikna byrjendanámskeið í Hot jóga 
hefst þriðjudaginn 5. október

Seljavegur 2 - 101 Reykjavík
www.jogastudio.is -  jogastudio@hotmail.com



 Vorum að fá  mik ið  a f  dásamlegum ný jum vörur . . .
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GORDON GEKKO ER MÆTTUR AFTUR Í 
STÓRMYND OLIVER STONE! 

ÞEIR SEM SÁU FYRRI MYNDINA VILJA EKKI 
MISSA AF ÞESSARI!

"Hörkugóð. Douglas
er alveg jafn flottur 

og áður fyrr."
T.V. - Kvikmyndir.is

-S.V., MBL

Magnaður
tryllir í þrívídd!

SÍMI 564 0000

L
L
16
L
L
12
L
L SÍMI 462 3500

L
16
L
L

EAT PRAY LOVE kl. 5.30 - 8 - 10.25
PIRANHA3D kl.  10.25
WALL STREET 2 kl.  8
AULINN ÉG  3D kl.  6

SÍMI 530 1919

L
L

EAT PRAY LOVE kl. 6 - 9
SUMARLANDIÐ kl.  8 - 10

EAT PRAY LOVE kl. 5 - 8 - 10.45
EAT PRAY LOVE LÚXUS kl. 5 - 8 - 10.45
PIRANHA3D kl.  8 - 10.10
WALL STREET 2 kl.  5.10 - 8 - 10.50
SUMARLANDIÐ kl.  4 - 6
THE OTHER GUYS kl.  10.10
DESPICABLE ME 3D kl.  8
AULINN ÉG  3D kl.  3.40 - 5.50 

.com/smarabio

L

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

DINNER FOR SCHMUCKS kl. 5:50 - 8 - 10:30
DINNER FOR SCHMUCKS kl. 8 - 10:30
SOLOMON KANE kl. 8:10 - 10:30
SOLOMON KANE kl. 5:30
GOING THE DISTANCE kl. 6 - 8:10 - 10:30
ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 4 - 4:30 - 6 -  6:30 - 8:30
ALGJÖR SVEPPI kl. 4
REMEMBER ME kl. 10:30
AULINN ÉG M/ ísl. Tali kl. 4 
THE GHOST WRITER kl. 8 - 10:30
HUNDAR OG KETTIR 2 M/ ísl. Tali kl. 4
LETTERS TO JULIET kl. 5:50

THE TOWN Forsýnd kl. 10:10
SOLOMON KANE kl. 8 - 10:10
GOING THE DISTANCE kl. 5:50 - 8
ALGJÖR SVEPPI kl. 4 - 6
STEP UP 3-3D kl. 8
HUNDAR OG KETTIR 2-3D M/ ísl. Tali kl. 3:50
INCEPTION kl. 10:10
SHREK SÆLL ALLA DAGA M/ ísl. Tali kl. 3:50
LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 5:50

DINNER FOR SCHMUCKS kl.  8 - 10:10
ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 6 
STEP UP 3 kl. 6 
GOING THE DISTANCE kl.  8 - 10:10EAT PRAY LOVE kl. 8 - 10:30

ALGJÖR SVEPPI kl. 6
AULINN ÉG M/ ísl. Tali kl. 6
THE OTHER GUYS kl. 8
RESIDENT EVIL 4 kl. 10:20
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SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR 
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG 

KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

FORSÝND Í KVÖLD!
- Shawn Edwards fox tv

frá leikstjóra “MEET THE PARENTS”

frábær gamanmynd frá þeim sem færðu okkur 
“THE 40 YEAR OLD VIRGIN” og “ANCHORMAN

„GEÐVEIKISLEGA 
FYNDIN“

Steve Carell og Paul Rudd

- bara lúxus
Sími: 553 2075

DINNER FOR SCHMUCKS 5.45, 8 og 10.20 7
AULINN ÉG 3D 4 og 6 L
WALL STREET 7 og 10 L
DESPICABLE ME 3D 4 L
AULINN ÉG 4  L
SUMARLANDIÐ 8  L
RESIDENT EVIL 10 16

Kvikmyndaleikarinn Tony 
Curtis lést á miðvikudags-
kvöld. Frægasta hlutverk 
hans var í kvikmyndinni 
Some like it Hot.

Bandaríski kvikmyndaleikarinn 
Tony Curtis lést á miðvikudags-
kvöld af völdum hjartaáfalls á 
heimili sínu í Las Vegas. Fréttavef-
ur BBC hefur eftir dánardómstjóra 
að Curtis hafi látist í svefni. Curtis 
var 85 ára að aldri.

Tony Curtis var einu sinni til-
nefndur til Óskarsverðlauna, það 
var fyrir leik hans í kvikmyndinni 
The Defiant Ones árið 1959 þegar 
hann lék strokufanga á móti Sidney 
Poitier. Þekktasta hlutverk hans var 
hins vegar í kvikmyndinni Some 
like it Hot þar sem Curtis lék á móti 
Jack Lemmon og Marilyn Monroe. 
Spjallþáttastjórnandinn sir Michael 
Parkinson sagði í samtali við frétta-
vef BBC að sú mynd væri ein besta 
gamanmynd allra tíma. „Billy Wild-
er vildi engin fífl og það að Tony 
Curtis skyldi gera þessa mynd með 
honum og gera hana að sinni sýnir 
bara hversu góður leikari hann var. 
Hann var einstakur maður,“ sagði 
Parkinson. Hollywood reyndi einn-
ig miskunnarlaust að gera Curtis 
að kyntákni en sjálfur hafði leik-
arinn húmor fyrir þessum tilraun-
um kvikmyndaborgarinnar. „Hann 
var svo klár og lét þetta ekki mikið 
á sig fá,“ sagði Parkinson.

Tony Curtis kvaddi hljóðlega

SNERI BAKI VIÐ HOLLYWOOD
Tony Curtis þótti liðtækur málari og hefur selt málverk fyrir tvær milljónir 
íslenskra. Frægasta kvikmynd Curtis er hins vegar Some like it hot þar sem 
hann lék á móti þokkagyðjunni Marilyn Monroe og Jack Lemmon.

Rokktóberfest X-ins 977 hófst á skemmtistaðnum 
Sódómu í gær og stendur yfir til laugardags. Tilefn-
ið er hin tvö hundruð ára gamla hefð frá Bavaríu í 
Þýskalandi þar sem ár hvert eru drukknir milljónir 
lítra af öli. 

„Við erum að endurvekja viðburð sem var hjá X-
inu alltaf á árum áður. Það eru fjögur ár síðan þetta 
var haldið síðast,“ segir Þorkell Máni Pétursson hjá 
X-inu. „Þarna verður boðið upp á góða rokktónlist 
og bjór gegn vægu gjaldi, því það er kreppa í land-
inu og fólk þarf að fá sitt öl.“

Allar vinsælustu hljómsveitir X-ins troða upp, 
þar á meðal Cliff Clavin, Mammút, Ourlives, End-
less Dark, Bloodgroup og Agent Fresco. Passi á alla 
hátíðina kostar 2.500 krónur og hægt er að kaupa 
tíu bjóra kort á 3.500 krónur. „Bjórinn mun flæða 
þarna um eins og enginn sé morgundagurinn og 
menn verða grjótþunnir fram að Airwaves-hátíð,“ 

fullyrðir Þorkell Máni. „Ég lofa því að þeir sem 
missa af þessu munu gráta það lengi.“

Miðasala á hátíðina fer fram á Midi.is og í versl-
unum Levi´s á Laugavegi og í Kringlunni.

Góð rokktónlist og ódýr bjór

AGENT FRESCO Hljómsveitin Agent Fresco treður upp á 
Rokkt óberfest um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Curtis var vissulega mikill 
kvennamaður, kvæntist sex sinn-
um og skilur eftir sig sex uppkom-
in börn, í þeim hópi er bandaríska 
leikkonan Jamie Lee Curtis. 

Þegar ferill Curtis fjaraði út 
eftir sjöunda áratug síðustu aldar 
sneri leikarinn sér nánast alfarið 
að áfengisdrykkju og eiturlyfja-
neyslu. Hann birtist þó í sjón-

varpsþáttum á borð við The Per-
suaders!, þar sem hann lék á móti 
sir Roger Moore, og Vegas eftir 
Michael Mann. Þegar Curtis tókst 
loks að losa sig við fíknirnar sneri 
hann sér að málaralistinni og 
hefur meðal annars selt málverk 
fyrir 20 þúsund dollara eða tvær 
milljónir íslenskra króna. 

 freyrgigja@frettabladid.is

Tónleikarnir sem eru í samvinnu við 12 Tóna, 
eru fyrstu tónleikar Jóhanns í fjögur ár, en 
hann hefur gert það gott á erlendri grundu að 
undarförnu.  Jóhann mun hafa fimm manna 
hljómsveit sér til halds og trausts.  Flutt verður 
tónlist af þremur plötum Jóhanns í bland við 
nýtt efni sem enn hefur ekki komið út. 

Jóhann Jóhannsson 
Heldur stórtónleika í Hallgrímskirkju

Hallgrímskirkja kl. 20:00

Föstudagurinn, 1. október 
Friday, October 1st

15:00 
Spallað við Jim Jarmusch / A dialogue 
with Jim Jarmusch
Hátíðarsalur HÍ / University of Iceland 
16:15
- Ljósmyndasýning Nysos Vasilopoulos
- Kvikmyndasmiðjan / Talent Laboratory 
- Hreyfimyndasmiðja leikskólanna
Norræna húsið
20:00
Hreyfistuttmyndir / Les petites formes
Útúrdúr
Stórtónleikar Jóhanns Jóhannssonar / 
J.J. Concert
Hallgrímskirkja
20:30
Ómar Ragnarsson og umhverfið
Hvalaskoðunarskipið Elding

Sérviðburðir:

14:00 About Face: The Story Of Gwendellin Bradshaw • Iðnó
Forest Q&A • Bíó Paradís 1
Inside America • Bíó Paradís 2
Drifting • Bíó Paradís 3
Jo for Jonathan • Bíó Paradís 4
Golden Egg Doc • Hafnarhúsið 
Fyrir börn: Hreyfimyndakjallarinn • Norræna Húsið

16:00 Shungu / Every Day but Sunday • Iðnó
The Christening Q&A • Bíó Paradís 1
The Edge • Bíó Paradís 3
When The Dragon Swallowed The Sun • Hafnarhúsið
Fyrir börn: Hreyfimyndakjallarinn • Norræna Húsið 

16:30 Genius Within -The Inner Life Of Glenn Gould • Bíó Paradís 2
Son of Babylon • Bíó Paradís 4

18:00 Littlerock Q&A • Háskólabíó 2
Strella – A Woman’s Way  Q&A • Háskólabíó 3
Twilight • Háskólabíó 4
The Genius and the Boys Q&A • Iðnó
Bad Faith • Bíó Paradís 1
Kimjongilia • Bíó Paradís 2
Last Train Home • Norræna Húsið 

18:30 Með Hangandi Hendi/Pendulous Chances • Bíó Paradís 3
Operation Danube • Bíó Paradís 4
Golden Egg Short 1 • Hafnarhúsið

20:00 You are Not I • Háskólabíó 2
Good Fortune • Bíó Paradís 2
Oil Rocks /The Mermaid’s Tears • Norræna Húsið
Aardvark Q&A • Tjarnarbíó
The House • Iðnó

21:00 Dealer Q&A • Bíó Paradís 1
Which Way Home • Bíó Paradís 3
Venice • Bíó Paradís 4
To Shoot an Elephant Q&A • Hafnarhúsið

22:00 Silent Souls • Háskólabíó 2
Limits Of Control • Háskólabíó 3
Today Is Better Than Two Tomorrows • Iðnó
The Tilman Story • Bíó Paradís 3
Symbol • Tjarnarbíó

22:15 The Biggest Chinese Restaurant in The World • Norræna Húsið
22:30 Little Blue Nothing • Bíó Paradís 2
23:00 The Most Dangerous Man In America • Bíó Paradís 4
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FÓTBOLTI Brynjar Björn Gunnarsson 
verður frá vegna meiðsla næstu 6-
8 vikurnar og verður því ekki með 
íslenska landsliðinu þegar það 
mætir Portúgal í undankeppni EM 
2012 þann 12. október næstkom-
andi. Þetta staðfesti hann í samtali 
við Fréttablaðið í gær.

Þetta er mikið áfall fyrir Ólaf 
Jóhannesson landsliðsþjálfara sem 
hefur þegar misst sjö leikmenn í U-
21 landsliðið. 

„Þetta var reyndar ekki eins 
slæmt og læknar töldu í byrjun. 
Engu að síður verð ég frá í 6-8 
vikur,“ sagði Brynjar Björn sem er 
með tognaðan vöðva í framanverðu 
lærinu. 

Hann segir að fyrstu niðurstöður 

rannsókna hafi gefið til 
kynna að hann yrði jafn-
vel lengur frá. „Lækn-
irinn sagði að meiðslin 
væru ekki jafn 
slæm og þau 
litu út fyrir að 
vera á mynd-
unum. Ég var 
því sæmilega 
sáttur við 
þessa niður-
stöðu.“

Brynj-
ar Björn er 
á mála hjá 
Reading í Eng- landi 
en hann missti einnig af 
síðasta landsliðsverk-

efni. Hann var valinn í hópinn sem 
mætti Noregi og Damörku í upphafi 
mánaðarins en var í stúkunni í fyrri 
leiknum og dró sig úr hópnum fyrir 
þann síðari.

„Ég jafnaði mig á þeim meiðsl-
um fljótlega eftir síðustu lands-
leiki en meiddist svo aftur á 
æfingu í síðustu viku,“ sagði hann 
en ekki er um meiðsli á sama stað 
að ræða.

Stjórn KSÍ ákvað að U-21 lands-
liðið hefði forgang á leikmenn 
fyrir leiki sína gegn Skotum sem 
fara fram um svipað leyti og leik-
ur A-landsliðsins gegn Portúgal. 

Af þeim sjö leikmönnum sem 
Ólafur missir í U-21 landsliðið eru 
fimm miðvallarleikmenn, rétt eins 
og Brynjar Björn er.

„Þetta er vissulega mjög slæmt 
fyrir okkur enda veitir ekki af 
okkar besta liði í jafn erfiðum leik 
og þessum,“ sagði Brynjar. - esá

Áfall fyrir Ólaf Jóhannesson landsliðsþjálfara fyrir landsleikinn gegn Portúgal þann 12. október:

Brynjar Björn ekki með gegn Portúgal

MEIDDUR
Brynjar Björn 

hefur ekki 
náð að spila 

landsleik á árinu 
en hann spilaði síðast í 

æfingaleik gegn Lúxemborg í 
nóvember í fyrra.
NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Hólmfríður Magnúsdótt-
ir spilaði um síðustu helgi úrslita-
leikinn um bandaríska meistaratit-
ilinn fyrst Íslendinga. Hólmfríður 
og félagar hennar í Philadelphia 
Independence töpuðu þá 4-0 á móti 
deildarmeisturum FC Gold Pride 
en Philadelphia náði öðru sætinu á 
sínu fyrsta ári í deildinni. 

Það er óhætt að segja það að 
liðin hafi ekki setið við sama borð 
í leiknum, Independence var búið 
að spila tvo framlengda leiki á 
einni viku auk þess að ferðast 
þvert yfir Bandaríkin en FC Gold 
Pride var búið að hvíla í fimmt-
án daga. 

„Við spiluðum tvo framlengda 
leiki á fjórum dögum, fórum 
síðan í sjö tíma flug og spiluðum 
síðan úrslitaleikinn daginn eftir 
um hádegið í 33 stiga hita á gervi-
grasi. Ég er ekkert að segja að við 
hefðum unnið leikinn en það hefði 
munað miklu ef við hefðum fengið 
fjóra aukadaga því þær höfðu ekki 
spilað síðan 11. september,“ segir 
Hólmfríður.

Hin brasilíska Marta fór mikinn 
með FC Gold Pride í úrslitaleikn-
um, lagði upp fyrstu þrjú mörkin 
og skoraði síðan það fjórða sjálf. 
„Hún er alltaf góð og er nokkrum 
hæðum fyrir ofan alla aðra leik-
menn sem ég hef spilað á móti og 
ég er að spila á móti öllum bestu 
leikmönnunum í þessari deild,“ 
segir Hólmfríður.

Hólmfríður spilaði allar 90 mín-
úturnar í úrslitaleiknum og lék 
alls 298 af 330 mínútum í úrslita-
keppninni þrátt fyrir að vera það 
meidd að hún gat ekkert æft með 
liðinu. 

Erfiðasta tímabilið á ferlinum
„Ég var svartsýn um að ég myndi 
ná þessum leikjum en ég náði þessu 
öllu saman. Ég þurfti að biðja um 
skiptingu í framlengingunni í Bos-
ton-leiknum. Ég var alveg draghölt 
eftir leikinn og hélt að ég myndi 
ekki spila úrslitaleikinn. Ég var 
bara á verkjatöflum og bólgueyð-
andi. Ég skil ekki af hverju hann 
tók mig ekki út af í úrslitaleikn-
um því ég gat ekki orðið hlaupið í 
lokin,“ segir Hólmfríður. 

„Þetta er búið að vera erfiðasta 
tímabilið mitt líkamlega síðan að 
ég byrjaði í fótbolta. Við erum eina 
liðið sem æfði tvisvar á dag allt 
undirbúningstímabilið. Það voru 
geðveikar æfingar og ég held að 
við leikmennirnir hefðum aldrei 
komist í gegnum þetta nema af 
því að við vorum búnar að æfa svo 
ógeðslega vel. Það er ekkert eðli-
legt að spila 240 mínútur í tveimur 
leikjum á fjórum dögum og spila 

síðan úrslitaleik tveimur dögum 
seinna,“  segir Hólmfríður en hún 
vonast til að fyrirkomulaginu verði 
breytt fyrir næsta tíma-
bil.

Hólmfríður blómstraði 
í nýrri stöðu sem vinstri 
bakvörður og var fasta-
maður í liðinu allt tíma-
bilið, líka þegar hún kom 
meidd út eftir landsleik-
inn á móti Frökkum og 
gat ekkert æft síðustu 
vikur tímabilsins. 

„Við erum með þrusu-
gott lið. Það eru sterk-
ir leikmenn í hverri ein-
ustu stöðu og þetta er 
langbesta liðið sem ég 
hef verið í, fullt af lands-
liðsmönnum frá sterkum 
löndum. Ég er í einu af 
bestu liðunum í heimin-
um,“ segir Hólmfríður 
sem er stolt af tímabil-
inu sínu. 

Má ekki gera neitt í átta vikur
„Ég er að flytja heima um næstu 
helgi og síðan þarf ég ekki að 
mæta út fyrr en um miðjan febrú-

ar á næsta ári. Í fyrra þá var ég hjá 
einkaþjálfara á hverjum einasta 
morgni og svo fór ég á fótboltaæf-

ingu seinni partinn en 
ég fékk að æfa með Val. 
Eins og staðan er núna 
þá á ég að hvíla í tvo og 
hálfan mánuð og má ekki 
gera neitt. Ég held að ég 
megi ekki gera neitt í 
átta vikur og ég má ekki 
hlaupa í tvo og hálfan 
mánuð. Ég má kannski 
hjóla aðeins en annars á 
ég bara að hvíla,“ segir 
Hólmfríður.

„Ég kom öllu liðinu á 
óvart með því að ná að 
spila alla þrjá leikina í 
úrslitakeppninni því að 
ég æfði aldrei neitt en 
spilaði bara leikina. Það 
skildi enginn hvernig 
ég gat spilað leikina því 
ég mætti ekki á æfingu 
í tvær og hálfa viku og 

mátti ekki hlaupa eða neitt á milli 
leikjanna,“ segir Hólmfríður. Hún 
segir að það gæti reynst henni erf-
itt að hvíla í svona langan tíma. 

„Ég vil ná mér pottþétt góðri því 

ég vil vera tilbúin í næsta tímabil 
þegar ég kem hingað í febrúar. Ég 
býst ekki við að byrja að hlaupa 
fyrr en um miðjan desember,“ 
segir Hólmfríður sem ætlar engu 
að síður að gefa kost á sér í verk-
efni landsliðsins í byrjun næsta 
árs. 

Elskar að vera úti í Bandaríkjunum
Hólmfríður lék alls 19 leiki á tíma-
bilinu þar af 18 í byrjunarliði. Hún 
skoraði 3 mörk úr vinstri bakvarð-
arstöðunni þar af eitt beint úr 
aukaspyrnu. 

„Ég var mjög ánægð með þetta 
tímabil. Ég endaði á bekknum 
hjá Kristianstad í fyrra en komst 
núna í úrslitaleikinn í bestu deild 
í heimi. Þetta getur varla verið 
betra. Ég býst alveg við því að 
vera áfram því þeir hafa talað um 
það að þeir ætli að bjóða mér nýjan 
samning. Ég vil halda áfram að 
spila hérna. Mér finnst leiðinlegt 
að þetta sé að enda og ég er strax 
orðin spennt fyrir því að fara út 
aftur á næsta ári því þetta er svo 
gaman. Ég elska að vera hérna,“ 
segir Hólmfríður að lokum. 
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Kom öllum á óvart með því að spila
Hólmfríður Magnúsdóttir þarf að hvíla í tvo og hálfan mánuð eftir tímabilið í Bandaríkjunum. Hún píndi 
sig og spilaði alla úrslitakeppnina meidd og segist aldrei hafa verið jafnþreytt og eftir að hún hafði lokið 
því spila úrslitaleikinn sem var þriðji leikur Philadelphia Independence liðsins á aðeins sjö dögum.

FLOTT ÁR HJÁ HÓLMFRÍÐI Hólmfríður Magnúsdóttir stóð sig vel á þessu ári, varð markahæsti leikmaður A-landsliðs kvenna og 
komst alla leið í úrslitaleikinn um bandaríska meistaratitilinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÞORVALDUR ÖRLYGSSON  hefur framlengt samning sinn við Fram og mun þjálfa liðið áfram til ársins 2013. Þorvald-
ur tók við Framliðinu fyrir tímabilið 2008 og undir hans stjórn hefur liðið endað í 3. sæti (2008), 4. sæti (2009) og 5. sæti 
(2010) undanfarin þrjú tímabil. Nú á aðeins ÍBV eftir að ganga frá þjálfaramálum sínum fyrir næsta sumar.

HANDBOLTI Rebekka Rut Skúla-
dóttir fékk slæmt höfuðhögg í 
leik Vals og Fram í Meistara-
keppni HSÍ í fyrrakvöld og þurfti 
að fara af velli. Hún lenti í sam-
stuði við Sigurbjörgu Jóhanns-
dóttur, leikmann Fram, og við 
það losnuðu framtennur hennar.

„Þær fóru aftur en ég komst 
til tannlæknis strax í gærkvöldi 
og er búið að rétta þær af. Þetta 
leit ekki vel út til að byrja með og 
var nokkuð sársaukafullt,“ segir 
Rebekka og bætir við að hún hafi 
verið nokkuð skelkuð.

„Ég hef aldrei lent í svona lög-
uðu áður en þetta reyndist sem 
betur fer ekki alvarlegt. Ég á að 
taka því rólega næstu daga en 
verð með um helgina.“ - esá

Rebekka Rut Skúladóttir:

Framtennurnar 
losnuðu

HANDBOLTI Þorgerður Anna Atla-
dóttir er á leið aftur heim til 
Íslands eftir stutt stopp í Dan-
mörku. Hún ætlaði að spila með 
FIF í Kaupmannahöfn í vetur en 
ekkert verður af því vegna fjár-
hagserfiðleika félagsins.

„Þetta er hundleiðinlegt enda 
búin að koma mér vel fyrir í frá-
bærri borg. En það væri of mikil 
áhætta fyrir mig að vera áfram 
fyrst svona er komið fyrir lið-
inu,“ segir Þorgerður sem hefur 
helst verið orðuð við Stjörnuna, 
sitt gamla félag, og Val.

„Ég hef ekki sagt já eða nei við 
neinu enda vil ég ekki taka svona 
ákvörðun í síma. Ég mun setj-
ast niður með báðum liðum en 
hugur minn liggur ekki frekar til 
annars liðsins en hins eins og er. 
Þetta verður erfið ákvörðun.“ - esá

Þorgerður Anna á leið heim:

Ræðir við Val 
og Stjörnuna

ÞORGERÐUR ANNA Hér í leik með 
Stjörnunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Það skildi 
enginn 
hvernig ég gat 
spilað leikina 
því ég mætti 
ekki á æfingu 
í tvær og hálfa 
viku og mátti 
ekki hlaupa 
eða neitt á 
milli leikjanna.

HÓLMFRÍÐUR 
MAGNÚSDÓTTIR

GOLF Ryder-bikarinn hefst í dag 
á Celtic Manor golfvellinum í 
Wales en þetta er í 38. sinn sem 
Ameríka og Evrópa keppa í þess-
ari frægustu liðakeppni í golfi. 

Bandaríkjamenn hafa ekki 
sigrað í Evrópu síðan 1993 en 
þeir eru handhafar Ryder-bikars-
ins eftir 16,5-11,5 sigur á Evrópu 
í síðustu keppni sem fór fram í 
Bandaríkjunum fyrir tveimnur 
árum. Fyrir þann tíma hafði Evr-
ópa unnið þrisvar í röð og í fimm 
skipti af síðustu sex.  - óój

38. Ryder-bikarinn í golfi:

Veislan í Wales 
hefst í dag

FYRIRLIÐARNIR Corey Pavin og Colin 
Montgomerie með bikarinn. MYND/AP



 REAL MADRID–AC MILANADRID–A
19. OKTÓBER

19. okt. Spartak–Chelsea
19. okt. Real Madrid–AC Milan

19. okt. Arsenal–Shakhtar
20. okt. Man. Utd.–Bursaspor

20. okt. Barcelona–FC København

Lundúnaslagur af stærstu gerð á Stamford Bridge.Lundúnaslllagur fffaf sttærsttu gerððð ááá StSStStamffffo ddrd BBBB iridge.
CHELSEA–ARSENAL

21. OKTÓBER21. OKTÓBER

NAPOLI–LIVERPOOL

3. okt. Chelsea–Arsenal
16. okt. Aston Villa–Chelsea
17. okt. Everton–Liverpool
24. okt. Man. City–Arsenal 
24. okt. Stoke–Man. Utd.
30. okt. Arsenal–West Ham 
30. okt. Man. Utd.–Tottenham

3. ookkktktkt. ChChChChCh llelelssea Arsenal
6 kt A t Vill Ch l

Hörkuleikir í október

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

RISALEIKUR
Í SKOTLANDI
CELTIC–RANGERS

SPENNAN MAGNAST
Í FORMÚLU 1

SILFURDRENGIRNIR 
Í ÞÝSKA

HANDBOLTANUM
Hvernig gengur strákunum

okkar í þýska handboltanum
í aðdraganda HM?

HEIMSMEISTARARNIR
FARA Á KOSTUM 

Í SPÆNSKA BOLTANUM

SUPER SIX
MÓTARÖÐIN

Í BOXI

ÞAÐ ER AUÐVELT

AÐ KAUPA ÁSKRIFT Á

STOD2.IS

Það eru margir frábærir leikir framundan í Meistaradeild Evrópu.

Heldur sigurganga Rauða hersins í Evrópudeildinni áfram?

SEA–ARSESEA ARSE
3. OKTÓBER

Hvað gerir Eiður Smári gegn Rooney og félögum?

24. o
24. o
30. o
30. oHvað ggeeriir EEEEiðiðiðiður SSSSmmáriii gegegn RRRooneyy oog ffffélélélélööögum?

STOKE–MAN. UTD. KEE–MMAAANNN UKE MAN. U
24. OKTÓBER

eeaa–ArArsesenanallll
kir í október

STÖÐ 2 SPORT 2
FRÁ AÐEINS 142 KR Á DAG 
Í STÖÐ 2 VILD PLATINUM

STÖÐ 2 SPORT

FRÁ AÐEINS 140 KR Á DAG 

Í STÖÐ 2 VILD PLATINUM
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HK - Akureyri  29-41 (10-17)
Mörk HK (skot): Ólafur Bjarki Ragnarsson 12/2 
(19/4), Atli Ævar Ingólfsson 5 (8), Bjarki Már 
Elísson 4/2 (8/4), Daníel Berg Grétarsson 3 
(5), Hörður Másson 3 (5) Björn Björnsson 1 
(1), Vilhelm Gauti Bergsveinsson 1 (2), Sigurjón 
Björnsson 0 (3), Atli Karl Bachmann 0 (4).
Varin skot: Björn Ingi Friðþjófsson 17/1
Hraðaupphlaupsmörk: 5 (Atli Ævar 2, Hörður, 
Ólafur Bjarki, Björn)
Fiskuð víti: 8 (Bjarki Már 4, Atli Ævar 3, Ólafur 
Bjarki). Utan vallar: 10 mínútur.
Mörk Akureyrar (skot): Bjarni Fritzson 14/0 
(16/1), Guðmundur Hólmar Helgason 7 (13), 
Oddur Grétarsson 6/0 (9/1), Daníel Einarsson 5 
(5), Hörður Fannar Sigþórsson 4 (7), Heimir Örn
 Árnason 2 (4), Geir Guðmundsson 2 (5), Berg
vin Gíslason 1 (1), Halldór Árnason 0 (1).
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 20/1, Stefán 
Guðnason 5/1.
Hraðaupphlaupsmörk: 14 (Bjarni 8, Oddur 4, 
Hörður, Daníel). Fiskuð víti: 3 (Oddur 2, Heimir).
Utan vallar: 10 mínútur.
Fram-Selfoss  33-27 (16-12)
Mörk Fram: Jóhann Gunnar Einarsson 9, Halldór 

Jóhann Sigfússon 5, Róbert Aron Hostert 5, 
Haraldur Þorvarðarson 4, Einar Rafn Eiðsson 4, 
Magnús Stefánsson 3, Kristján Svan Kristjánsson 
2, Hákon Stefánsson 1.
Mörk Selfoss: RagnarJóhannsson 12, Guðjón 
Finnur Drengsson 5, Helgi Héðinsson 5, Atli 
Kristinsson 3, Árni Steinþórsson 1, Matthías 
Halldórsson 1.
FH - Afturelding  34–25 (17-12)
Mörk FH (skot): Ólafur Guðmundsson 10 (15), 
Atli Rúnar Steinþórsson 5 (5), Logi Geirsson 
4/2 (5/2), Ásbjörn Friðriksson 4/2 (9/2), 
Hermann R. Björnsson 3 (4), Brynjar E. Geirsson 
2 (2), Benedikt R. Kristinsson 2 (6), Bogi Eggerts
son 1 (1), Þorkell Magnússon 1 (1), Ari Magnús 
Þorgeirsson 1 (2), Sigurgeir Árni Ægisson 1 (2).
Varin skot: Pálmar Pétursson 14 (39/3, 36%).
Hraðaupphlaup: 2 (Logi 1, Sigurgeir Árni 1).
Fiskuð víti: 4 (Bogi 1, Ásbjörn 1, Ari Magnús 1, 
Atli Rúnar 1). Utan vallar: 8 mínútur.
Mörk Aftureldingar (skot): Bjarni Aron Þórðar
son 10 (20), Arnar Theódórsson 6 (9), Jóhann 
Jóhannsson 6/3 (8/3), Aron Gylfason 2 (4), 
Eyþór Vestmann 1 (2), Jón Andri Helgason (4), 
Ásgeir Jónsson (2).
Varin skot: Smári Guðfinsson 10 (32/2, 31%), 
Hafþór Einarsson 4 (16/2, 25%).
Hraðaupphlaup: 7 (Bjarni Aron 3, Arnar 2, Aron 
1, Jóhann 1). Fiskuð víti: 3 (Bjarni Aron 2, Pétur).
Utan vallar: 10 mínútur.

N1 DEILD KARLA

Sýningar í 
fullum gangi

Sýningardagar

Lau. 2/10  kl. 14  Uppselt

Sun.  3/10  kl. 14  Uppselt

Lau.  9/10  kl. 13  örfá sæti

Sun.  10/10  kl. 14  örfá sæti

Lau.  16/10  kl. 13 örfá sæti

Sun.  17/10  kl. 14 örfá sæti

HANDBOLTI „Strákarnir fundu mig 
vel, það er eiginlega þannig,“ 
sagði Bjarni Fritzson eftir stór-
sigur Akureyringa á HK í Digra-
nesinu í gær. Akureyri vann 
leikinn með tólf marka mun og 
Bjarni átti sannkallaða óskabyrj-
un með norðanliðinu en hann 
skoraði alls fjórtán mörk í leikn-
um.

„Við byrjuðum leikinn ekki vel, 
lentum 0-3 undir, en svo náðum 
við að gíra vörnina og keyra 
hraðaupphlaupin. Við undirbjugg-
um okkur vel fyrir þennan leik og 
vorum góðir,“ sagði Bjarni sem 
segist hafa farið í lið Akureyrar 
til að berjast um titla.

„Ég skil ekki neinn sem fer í 
þetta til að gera eitthvað annað. 
Mér fannst við bera boltann rosa-
lega vel uppi í þessum leik. Allt 
liðið var að standa sig og ég er 
mjög ánægður með þennan sigur 
því hingað er ekki auðvelt að 
koma.“ - egm

Bjarni Fritszon hjá Akureyri:

Skoraði fjórtán 
í stórsigri á HK

SIGUR Í FYRSTA LEIK Atli Hilmarsson 
byrjaði vel með lið Akureyrar í Digranes-
inu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI FH byrjaði vel í N1-
deild karla í gær er liðið vann níu 
marka sigur á nýliðum Aftureld-
ingar, 34-25, í Kaplakrika í gær. 
Landsliðsmaðurinn Logi Geirs-
son lék þar sinn fyrsta deildarleik 
eftir sex ára dvöl í Þýskalandi og 
komst vel frá verkefninu.

Mosfellingar mættu með vaska 
sveit stuðningsmanna sem, rétt 
eins og leikmennirnir sjálf-
ir, héldu ótrauðir áfram þar til 
leiknum lauk. Það dugði þó held-
ur skammt í þetta sinn þar sem 
FH-ingar voru einfaldlega betri 
í þetta sinnið.

Jafnræði var með liðunum í 
upphafi leiks en heimamenn náðu 
undirtökunum í leiknum er þeir 
breyttu stöðunni úr 10-10 í 17-12 
á síðustu tíu mínútum fyrri hálf-
leiksins.

Mosfellingar byrjuðu aftur vel 
í seinni hálfleik en aftur sigu 
FH-ingar hægt og rólega fram 
úr og unnu að lokum afar örugg-
an sigur.

Bestu leikmenn FH í leiknum, 
Ólafur Guðmundsson og mark-
vörðurinn Pálmar Pétursson, 
fóru á köflum mikinn og lögðu 
grunninn að sigrinum. Virtist 
litlu skipta þó svo að gestirn-
ir hefðu tekið Ólaf úr umferð á 
löngum köflum í síðari hálfleik.

Bjarni Aron Þórðarson var 
duglegur að skjóta fyrir gestina 
en sóknarleikur Mosfellinga var 
heldur tilviljunarkenndur lengst 
af í leiknum og mistök voru 
algeng. Smári Guðfinnsson varði 
einnig vel fyrir Aftureldingu í 
fyrri hálfleik en markvarslan var 

nánast engin í þeim síðari.
„Þetta var helvíti gott og ég er 

ánægður með mitt,“ sagði Logi. 
„Ég hefði sett nokkur í viðbót ef 
ég hefði ekki brákað eða putta-
brotið mig. En þetta er allt á 
réttri leið hjá mér.“

Hann segir að FH eigi meira 
inni en liðið sýndi í gær. „Það 
vantar smá stöðugleika í að 
klára dauðafærin en það er bara 
þannig. Við vorum að spila gegn 
liði sem barðist allan tímann en 

engu að síður áttum við svör við 
öllu. Við eigum meira inni og ég 
hefði viljað vinna stærra en ég er 
fyrst og fremst ánægður með að 
fyrstu stigin eru komin í hús.“

Bjarni Aron kenndi reynslu-
leysi um hvernig fór fyrir hans 
mönnum. „Þegar okkur skort-
ir einbeitingu verður þetta erf-
itt, sérstaklega gegn liði eins og 
FH. En við eigum bæði leikmenn 
og meiri kraft inni en ég held að 
reynsluleysið hafi valdið því að 

við féllum í ákveðna örvæntingu 
á lokakafla beggja hálfleikja.“

Stuðningsmannasveit Aftur-
eldingar, „Rothöggið“, lét mikið 
fyrir sér fara í Kaplakrika í gær 
og var sungið til að mynda nokk-
uð um Loga. „Ég gaf þeim bún-
inginn minn í lokin fyrst þeir 
höfðu fyrir því að semja um mig 
lag. Enda ekki á hverjum degi 
sem þeir fá að sjá svona stjörnu,“ 
sagði Logi og brosti.

 eirikur@frettabladid.is

Barátta nýliðanna dugði skammt
FH vann í gær níu marka sigur á Aftureldingu, 34-25, í fyrstu umferð N1-deildar karla í Kaplakrika í gær. 
Meistaraefnin í FH sökktu þar með nýliðunum frá Mosfellsbæ sem börðust þó til síðustu sekúndu.

MÆTTUR Í KRIKANN Logi Geirsson lék sinn fyrsta leik með FH í langan tíma í gærkvöldi. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Manchester City og Liver-
pool gerðu bæði jafntefli í Evrópu-
deildinni í gærkvöldi. Manchester 
gerði 1-1 jafntefli á heimavelli á 
móti Juventus í stórleik kvölds-
ins en Liverpool gerði markalaust 
jafntefli á útivelli á móti Utrecht  
Íslendingaliðin AZ Alkmaar og OB 
töpuðu bæði í gærkvöldi en Kol-
beinn Sigþórsson náði að minnka 
muninn fyrir AZ í lok leiksins.

„Þeir voru með allt liðið í vörn 
í seinni hálfleik og við hefðum 
eflaust átt að vinna þenann leik,“ 
sagði Adam Johnson sem náði að 
jafna leikinn fyrir Manchester 
City undir lok fyrri hálfleiksins 
eftir að Vincenzo Iaquinta hafði 
komið Juventus í 1-0 strax á 11. 
mínútu.  

Liverpool var allt annað en sann-
færandi á móti Utrecht og gat tal-
ist heppið að halda hreinu.

„Þetta var gott stig að mínu 
mati. Við vissum að þetta yrði erf-
iður leikur og þetta var ekki stein-
dautt markalaust jafntefli,“ sagði 
Roy Hodgson, stjóri Liverpool, 

eftir 0-0 jafntefli á móti Utrecht en 
stigið nægði liðinu til að ná tveggja 
stiga forustu á toppi riðilsins.

Hvít-Rússarnir í BATE Boris-
ov halda áfram að fara illa með 
Íslendinga en í kvöld unnu þeir 4-
1 sigur á Íslendingaliðinu AZ Alk-
maar. Jóhann Berg Guðmundsson 
og Kolbeinn Sigþórsson voru báðir 
í þriggja manna framlínu AZ og 
náði Kolbeinn að minnka muninn 
undir lokin með skalla eftir auka-
spyrnu. - óój

Ensku liðin gerðu jafntefi í Evrópudeildinni í gær:

Kolbeinn skoraði

MINNKAÐI MUNINN Kolbeinn Sigþórs-
son í leiknum í gær. MYND/AP
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

14.00 Setning Alþingis  Bein útsending 
frá setningu Alþingis.

14.45 Hlé

16.55 Ódáðahraun  (3:3)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Fræknir ferðalangar  (65:91)

17.55 Leó  (27:52)

18.00 Manni meistari  (17:26)

18.30 Mörk vikunnar  Í þættinum er fjall-
að um íslenska kvennafótboltann.

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Útsvar  Spurningakeppni sveit-
arfélaganna. Í þessum þætti mætast lið 
Garðabæjar og Hveragerðis. 

21.15 Batnandi menn  (Smart People) 
Bandarísk bíómynd frá 2008. Háskólakenn-
ari sem er ekkjumaður eignast kærustu en 
dóttir hans og bróðir reyna að spilla sam-
bandi þeirra. 

22.50 Barnaby ræður gátuna – Tæfan 
 (Midsomer Murders: Vixen’s Run) Bresk 
sakamálamynd byggð á sögu eftir Caroline 
Graham. 

00.30 Bræður  (Brødre) Dönsk bíómynd 
frá 2004. Hermaðurinn Michael hverfur í 
Afganistan og er talinn af. Ónytjungurinn 
Jannik bróðir hans fyllir skarð hans á heim-
ili konu hans og dætra og þegar Michael 
kemur óvænt heim er allt breytt. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi barna. (e)

02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Paris, Texas
10.20 Thank You for Smoking
12.00 The Seeker: The Dark is Rising 
14.00 Paris, Texas
16.20 Thank You for Smoking 
18.00 The Seeker: The Dark is Rising 

20.00 The Object of My Affection
22.00 Doubt 
00.00 Disturbia 
02.00 C.R.A.Z.Y. 
04.05 Doubt 
06.00 The Cable Guy 

07.00 Barnatími Stöðvar 2  T ommi og 
Jenni, Elías, Hvellur keppnisbíll, Lalli, Kalli litli 
kanína og vinir

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 60 mínútur 

11.05 Glee  (14:22) 

11.50 Amne$ia  (8:8) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Ramsay‘s Kitchen Nightmares 
 (3:4) 

13.50 La Fea Más Bella  (246:300) 

14.35 La Fea Más Bella  (247:300) 

15.25 Wonder Years  (14:17) 

15.55 Barnatími Stöðvar 2 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons  (8:25) 

18.23 Veður Markaðurinn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons  (15:21)

19.45 Auddi og Sveppi  Frábær 
skemmtiþáttur með Audda og Sveppa.

20.15 Logi í beinni  Laufléttur og 
skemmtilegur þáttur með spjallþátta-
konungnum Loga Bergmann. 

21.05 Back to the Future  Marty 
 McFly ferðast 30 ár aftur í tímann á kjarn-
orkukagga sem doktor Brown hefur smíð-
að. Marty er kominn aftur til ársins 1955 
og hittir tvo táninga sem síðar eiga eftir að 
verða foreldrar hans. 

23.00 Lonely Hearts  Sakamálamynd 
með John Travolta, James Gandolfini og 
Sölmu Hayek í aðalhlutverkum. 

00.45 License to Wed  Rómantísk gam-
anmynd um Sadie and Ben sem eru yfir sig 
ástfangin og hafa hug á því að ganga í það 
heilaga. Það er aðeins eitt vandamál, prest-
urinn er léttgeggjaður.  

02.15 Fierce People 

04.05 Winter Passing

05.40 The Simpsons  (15:21)

07.00 Man. City - Juventus Evrópu-
deildin.

16.25 Man. City - Juventus

18.10 PGA Tour Highlights Skyggnst á 
bak við tjöldin í PGA-mótaröðinni í golfi.

19.05 Inside the PGA Tour 2010 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA-mótaröð-
inni í golfi. 

19.30 Á vellinum Virkilega skemmtileg-
ur þáttur þar sem barna og unglingastarfinu 
er veitt athygli. 

20.00 La Liga Report Leikir helgarinnar í 
spænska boltanum krufðir til mergjar.

20.30 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

21.00 World Series of Poker 2010 Sýnt 
frá The Main Event á World Series of Poker.

21.50 European Poker Tour 5 Sýnt frá 
Evrópumótaröðinni í póker en að þessu sinni 
er spilað í Dortmund.

22.40 Utrecht - Liverpool Evrópudeildin.

16.00 Sunnudagsmessan 

17.00 Liverpool - Sunderland Enska úr-
valsdeildin.

18.45 Arsenal - WBA Enska úrvalsdeildin.

20.30 Ensku mörkin 2010/11

21.00 Premier League Preview 
2010/11 Hitað upp fyrir ensku úrvalsdeildina 
í knattspyrnu. 

21.30 Premier League World 2010/11

22.00 Football Legends - Maldini Að 
þessu sinni er komið að Paolo Maldini.

22.30 Premier League Preview 
2010/11 Hitað upp fyrir ensku úrvalsdeildina 
í knattspyrnu. 

23.00 West Ham - Tottenham Enska 
úrvalsdeildin. 06.00 ESPN America

06.30 Ryder Cup 2010  (1:3) Fyrsti 
keppnisdagur í Ryder-bikarnum, þar sem úr-
valslið Bandaríkjanna mætir úrvalsliði Evr-
ópu. Keppnin hefst með „Betri bolta“ eða 
„Fourballs“ um morguninn og síðan tekur 
við „Fjórmenningur“ eða „Foursomes“ eftir 
hádegið. Fyrsti ráshópur hefur leik kl. 06.45 
og ræst er út með 15 mínútna millibili. 

17.30 Ryder Cup 2010   (1:3) (e) 

01.00 ESPN America

SKJÁR EINN GOLF

20.00 Hrafnaþing  Heimastjórnin rétt fyrir 
þingsetningu.    

21.00 Golf fyrir alla  18. braut og leikslok 
með Ólafi Má og Hirti Árnasyni.      

21.30 Heilsuþáttur Jóhönnu  Hver eru 
þessi aukaefni í matnum okkar.     

18.15 Föstudagsþátturinn  Með Hildu 
Jönu Gísladóttur.

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Game Tíví  (3:14) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.40 Rachael Ray  (e)

09.25 Pepsi MAX tónlist

12.00 Game Tíví  (3:14) (e)

12.30 Pepsi MAX tónlist

16.40 Rachael Ray 

17.25 Dr. Phil 

18.05 Friday Night Lights  (4:13) (e)

18.55 How To Look Good Naked 4 
 (1:12) (e)

19.45 Family Guy  (2:14) (e)

20.10 Bachelor  (8:11) Raunveruleika-
þáttur þar sem rómantíkin ræður ríkjum. 
Núna koma stúlkurnar sem Jason hefur 
hafnað saman á ný og láta allt flakka. 

21.40 Last Comic Standing  (4:14)  Bráð-
fyndin raunveruleikasería þar sem grínistar 
berjast með húmorinn að vopni. 

22.25 Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny 
 (3:8) Breskur gamanþáttur þar sem falin 
myndavél er notuð til að koma fólki í opna 
skjöldu. 

22.50 Hæ Gosi  (1:6) (e) Ný íslensk gam-
ansería þar sem tekið er á alvöru málefnum 
á ferskan og sprenghlægilegan hátt. 

23.20 Sordid Lives  (4:12) 

23.45 Law & Order: Special Victims 
Unit  (8:22) (e)

00.35 Whose Line is it Anyway  (3:20) 
(e)

01.00 Premier League Poker II  (9:15) 

02.45 Jay Leno  (e)

04.15 Pepsi MAX tónlist

> John Travolta
„Ég verð að trúa því að það sé til einhvers 
konar líf þarna úti. Ég hef ekki hugmynd í 
hvaða formi það er. En við getum ekki haft 
allar þessar stjörnuþokur og alheima án 
þess að það sé eitthvað annað í 
gangi“
John Travolta fer með aðalhlut-
verk í myndinni Lonely Hearts, 
sakamálamynd sem byggð 
er á sönnum atburðum sem 
áttu sér stað á 5. áratug 
síðustu aldar. Lonely 
Hearts er á dagskrá Stöðv-
ar 2 kl. 23.05 í kvöld.

FÖSTUDAGUR

19.45 Auddi og Sveppi   STÖÐ 2

20.00 The Object of My Af-
fection   STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 Bachelor   SKJÁREINN

20.10 Útsvar 20.10 Útsvar 
  SJÓNVARPIÐ

20.30 Fréttaþáttur Meistara-
deildar Evrópu   STÖÐ 2 SPORT

▼

▼

▼▼

▼

Ég sakna Davids Letterman. Ég tek mér yfirleitt góðan tíma á Netinu til 
að finna brot úr þáttum hans. Letterman, ólíkt Leno, gerir nefnilega 

ekki í því að vera vinur fræga fólksins. Hvorki í viðtölum né í gam-
anmálum á undan. Letterman lét til að mynda Opruh Winfrey, 
valdamestu manneskjuna í bandarísku sjónvarpi, borga fyrir 
sig hádegismat á sólarlandaeyju. Af því að honum fannst 
það fyndið. Og frá þeim degi hefur Oprah lagt fæð á 
Letterman. Sem er ein af aðalástæðum þess að ég elska 
Letterman.

En ég hef ekki lengur aðgang að Letterman eins og 
þegar Stöð 3 var í loftinu sællar minningar. Þangað 
til get ég hins vegar ornað mér við John Stew-

art í The Daily Show. Stewart hefur náð að 
tileinka sér það sem ég kýs að kalla „notalegan 

níðingsskap“. Það er fyrst og fremst Fox-frétta-
stöðin sem verður fyrir aðkasti af hálfu Stewarts 

en fréttir þessarar merkilegu fréttastofnunnar eru yfirleitt teygðar og 
tosaðar í allar áttir eftir kúnstarinnar reglum. Og ef það er ekki Fox þá 

er það pottþétt repúblikanaflokkurinn sem verður fyrir barðinu á 
hárbeittum húmor Stewart.

Auðvitað er Stewart „amerískur“ en þar sem ég hef verið 
heilaþveginn af amerískri afþreyingu, amerískum fréttum af 
amerískum frægðarmennum þá kemur það ekki að sök. Það 
væri hins vegar óskandi að einhver íslensk sjónvarpsstöð sýndi 

það hugrekki að setja í loftið kjaftforan og gáfaðan mann eða 
konu með skoðanir á stjórnmálum og íslensku þjóðfélagi því 

nægur er efniviðurinn. 

VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON VILL AÐ ENGUM SÉ HLÍFT

Notalegur níðingsskapur

VANTAR ÍSLENSKAN STEWART Íslendinga vantar sinn 
eigin Jon Stewart sem gæti gert endalaust grín að 
þeirri vitleysu sem vellur upp úr stjórnmálamönnum 
þjóðarinnar.
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06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.15 Sagnaslóð

11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Tónlist eftir 
Helga Pálsson og Þorkel 
Sigurbjörnsson
13.30 Útvarp frá Alþingi
15.03 Smásaga: Júbal ég-lausi
15.25 2+2 eru 5
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Fimm fjórðu
17.03 Víðsjá

18.00 Kvöldfréttir
18.21 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Fjölradda sveiflusöngur
21.10 Hringsól
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.13 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.05 Næturtónar

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Í KVÖLD

19.20 The Doctors Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar, sér-
fræðingar á fjórum ólíkum sviðum, veita að-
gengilegar og gagnlegar upplýsingar um þau 
heilsufarsmál sem hvað helst brenna á okkur.

20.05 Last Man Standing (3:8) Raun-
veruleikaþáttaröð þar sem fylgst er með hópi 
ungra íþróttamanna, sem sérhæfa sig í ólík-
um bardagalistum. 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 NCIS: Los Angeles (7:24) Spennu-
þættir sem gerast í Los Angeles og fjalla um 
starfsmenn systurdeildarinnar í höfuðborg-
inni Washington sem einnig hafa það sér-
svið að rannsaka alvarlega glæpi sem tengj-
ast sjóhernum eða strandgæslunni á einn 
eða annan hátt.

22.35 The Closer (13:15) Fimmta þátta-
röð þessarar rómantísku og gamansömu 
spennuþáttaraðar um Brendu Leigh Johnson. 

23.20 The Forgotten (11:17) Spennu-
þættir í anda Cold Case með Christian Slater 
í aðalhlutverki. Þættirnir fjalla um óbreytta 
borgara sem taka lögin í eigin hendur og 
klára rannsókn á ákveðnum sakamálum sem 
lögreglan hefur gefist upp á.

00.05 Last Man Standing (3:8) 

01.00 The Doctors

01.40 Auddi og Sveppi Frábær skemmti-
þáttur með Audda og Sveppa þar sem félag-
arnir eru með allskyns skrautleg uppátæki og 
allt er leyfilegt.

02.20 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur þáttur með spjallþáttakonungn-
um Loga Bergmann. 

03.05 Fréttir Stöðvar 2 

03.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

STÖÐ 2 KL. 20.15
Logi í beinni
Laufléttur og skemmtilegur 
þáttur með spjallþáttakon-
ungnum Loga Bergmann. 
Ingó Veðurguð, aðalleikari í 
Buddy Holly söngleiknum 
verður gestur Loga í kvöld 
ásamt því að taka lagið. 
Einnig koma þau Gunn-
ar Helgason leikari, Hlé dís 
Sveinsdóttir, íssali og land-
búnaðarfrömuður, og Helgi 
Björnsson verður með tón-
listaratriði.

12.10 Cranford  13.05 Keeping Up Appearances  
13.35 Keeping Up Appearances  14.05 My Hero  
14.35 Absolutely Fabulous  15.05 Waterloo Road  
15.55 The Weakest Link  16.40 Monarch of the 
Glen  17.30 Keeping Up Appearances  18.00 My 
Family  18.30 Whose Line Is It Anyway?  19.00 
Ruddy Hell! It‘s Harry and Paul  19.30 Messiah  
20.20 Jonathan Creek  21.15 Come Dine With Me  
21.40 The Jonathan Ross Show  22.30 The Green, 
Green Grass  23.00 Cranford  23.55 Messiah

12.00 Rabatten  12.30 Sporløs  13.00 DR Update 
- nyheder og vejr  13.10 Boogie Mix  14.00 Boogie 
Listen  15.00 Pippi Langstrømpe  15.30 Rosa 
fra Rouladegade  16.00 Aftenshowet  16.30 TV 
Avisen med Sport og Vejret  17.00 Disney Sjov  
18.00 Talent 2010  19.00 TV Avisen  19.30 Talent 
2010  19.55 Det Nye Talkshow med Anders Lund 
Madsen  20.40 Terminator 3: Rise of the Machines  
22.20 Blue Thunder 

12.30 Tinas mat  13.00 NRK nyheter  13.10 Med 
hjartet på rette staden  14.00 VM sykkel  15.00 
NRK nyheter  15.10 Berulfsens pengebinge  15.40 
Oddasat - nyheter på samisk  15.55 Nyheter på 
tegnspråk  16.00 Førkveld  16.40 Distriktsnyheter  
17.00 Dagsrevyen  17.35 Norge rundt  18.00 Beat 
for beat  18.55 Nytt på nytt  19.25 Skavlan  20.25 
Tause vitner  21.15 Kveldsnytt  21.30 Tause vitner  
22.20 Pop-revy fra 60-tallet  22.50 Hjerte til hjerte 
- Spelet  23.30 Country jukeboks u/chat

12.15 I Anneli  12.45 Veronica Mars  13.30 
Starke man  14.00 Rapport  14.05 Gomorron 
Sverige  14.55 Mat som håller  15.25 Niklas Mat  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport med A-ekonomi  
16.10 Regionala nyheter  16.15 Go‘kväll  17.00 
Kulturnyheterna  17.15 Regionala nyheter  17.30 
Rapport med A-ekonomi  18.00 Doobidoo  19.00 
Skavlan  20.00 The Weather Man  21.30 Elvis 
Costello med gäster  22.15 Om Sara

VIÐ MÆLUM MEÐ
Back To The Future

Stöð 2 kl. 20.10
Marty McFly ferðast 30 ár aftur í tímann á kjarn-
orkukagga sem doktor Brown hefur smíðað. 
Marty er kominn aftur til ársins 1955 og hittir 
tvo táninga sem síðar eiga eftir að verða foreldr-
ar hans. Ýmis vandamál þarf að leysa áður en 
Marty er óhætt að snúa aftur til framtíðar. Ein 
vinsælasta fjölskyldumynd allra tíma.
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„Það er eitt lag sem ég er með 
æði fyrir núna og kemur mér 
alltaf í stuð, en það er Tuto que 
voce podia ser, með brasilíska 
söngvaranum Milton Naci-
mento.“

Kristín Bergsdóttir tónlistarkona.

Baldvin Oddsson, einn efnilegasti tromp-
etleikari landsins, kemur fram í banda-
ríska útvarpsþættinum From The Top 
15. nóvember. Þátturinn er sendur út á 
um 250 útvarpsstöðvum og talinn eiga 
sér um sjö hundruð þúsund dygga aðdá-
endur. 

Þátturinn er á vegum bandarísku fjöl-
miðlastofnunarinnar National Public 
Radio og er afar góður sýningargluggi 
fyrir unga tónlistarmenn þar í landi. 
„Þetta er mikill heiður fyrir Baldvin og 
áskorun,“ segir Oddur Björnsson, faðir 
Baldvins. „Útsendarar frá From The 
Top heyrðu hann spila á tónlistarhátíð-
inni í Brevard í Norður-Karólínu í sumar 
og buðu honum að koma fram í þættin-

um,“ bætir hann við. Upptökur fara fram 
í Boston seint í þessum mánuði. Yfir tvö 
þúsund ungir tónlistarmenn á aldrinum 
átta til átján ára hafa komið fram bæði í 
sjónvarps- og útvarpsútgáfu þáttarins. 

Baldvin, sem er aðeins sextán ára, tók 
þátt í meistaranámskeiði við Center For 
Advandced Musical Studies í New Hamp-
shire í Bandaríkjunum í sumar og inn-
ritaðist síðan í Interlochen-listmennta-
skólann í Michigan í byrjun september. 
Fréttablaðið greindi frá því í sumar að 
hann hefði fengið inngöngu í skólann, sem 
þykir mjög góður árangur. „Hann unir 
hag sínum þar vel og hefur nóg að gera,“ 
segir Oddur, sem er sjálfur fyrsti básúnu-
leikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands.  - fb

Spilar fyrir 700 þúsund manns

BALDVIN ODDSSON Einn efnilegasti trompetleikari landsins spilar fyrir 
sjö hundruð þúsund manns í Bandaríkjunum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fyrsti tökudagur Spaugstofunnar fyrir nýjan 
vinnuveitanda, Stöð 2, var í gamla sjónvarpshús-
inu við Laugaveg í gær en fyrsti þátturinn fer í 
loftið laugardaginn 9. október. 

„Þetta gengur alveg lygilega vel. Þetta er fyrsti 
dagurinn sem við vinnum með nýju fólki. Það 
er nýtt fólk á öllum póstum, þ.e. fólk sem hefur 
ekki áður starfað við þáttinn. Það er eins og það 
hafi hreinlega aldrei gert neitt annað,“ segir Karl 
Ágúst Úlfsson. „Við erum að taka upp í gamla 
stúdíóinu okkar þar sem við hófum ferilinn fyrir 
25 árum. Við kunnum afskaplega vel við and-
ann hérna. Hann er alveg einstakur og okkur 
finnst við sjá gamla kunningja í hverju horni.“ Á 
meðal þeirra sem Spaugstofumenn hafa sagt skil-
ið við eftir áralangt samstarf í Sjónvarpinu eru 
þau Ragna Fossberg, sminka, og Björn Emilsson, 
framleiðandi. „Þau eru búin að starfa þar lengi 
og það er mjög skiljanlegt að þau vilji vera þar 
áfram. Það kemur maður í manns staðar hér eins 
og annars staðar,“ segir Karl Ágúst. Búningar 
Spaugstofunnar verða líka endurnýjaðir og mun 
Sigríður Guðjónsdóttir sjá um búningahönnun. 
Einhverjir búningar verða saumaðir á ný en einn-
ig verður leitað til búningasafna, auk þess sem 
nýir búningar verða keyptir.

Tökudagurinn í gær var nokkurs konar auka-
dagur, svona rétt til að prufukeyra Spaugstofu-
vélina í „nýjum“ heimkynnum. „Síðan verðum við 
með annan tökudag eftir viku og eftir það verð-
ur ekki aftur snúið,“ segir Karl Ágúst. „Mér líst 
afskaplega vel á þetta. Það ríkir alveg dúndrandi 
stemning og allir eru í góðu formi og góðu skapi.“ 
 - fb

Tökur á Spaugstofunni hafnar

FYRSTI TÖKUDAGURINN Spaugstofan í „nýju“ heimkynnunum í 
gamla sjónvarpshúsinu við Laugaveg. Fyrsti tökudagurinn var í 
gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Það eru allir þvílíkt heitir fyrir 
þessu, menn hafa háleitar hug-
myndir og langar ofboðslega 
mikið til að gera eitthvað meira,“ 
segir Gunnar Hansson leikari. 
Unnið er að því að Kvöldskemmt-
un Frímanns Gunnarssonar fari 
í einhvers konar ferðalag um 
Norðurlöndin. Engar dagsetning-
ar hafa verið nefndar en Gunnar 
segir mikinn hug í mönnum, allir 
hafi fallið kylliflatir fyrir þessari 
hugmynd um að sameina skandin-
avískt grín í eina sýningu.

Mikil vinátta hefur tekist með 
þeim grínistum sem komu fram 
á kvöldskemmtuninni á miðviku-
dagskvöld en þeir eiga það einn-
ig flestir sameiginlegt að koma 
fram í sjónvarpsþáttunum Mér 
er gamanmál sem eru sýndir við 
miklar vinsældir á Stöð 2. Gunnar 
upplýsti að eitt stærsta viðburða-
fyrirtæki Noregs, Norge Standup, 
hefði verið með útsendara sinn í 
salnum sem vildi sjá hvort svona 
sýning gengi upp. Og útsendar-
inn ku hafa verið nokkur hrif-
inn. „Ég verð reyndar að taka það 
fram að ég var ekkert ljúga því 
þegar ég sagði að Dagfinn Lyng-
bjö hefði fengið eyrnasýkingu, það 
var alveg satt. Og þegar maður 
er með eyrnasýkingu þá flýgur 
maður ekkert,“ útskýrir Gunn-
ar en umræddur Dagfinn átti að 
troða upp á sýningunni á miðviku-
dagskvöldinu.

Gunnar segir að það hafi verið 
samdóma álit allra grínistanna 
að það væri algjörlega nauðsyn-
legt að brjóta niður veggina sem 
virðast umlykja öll Norðurlönd-
in. „Sjónvarpsstöðvarnar gera til 
að mynda mikið úr sínu fólki en 
hafa lítinn áhuga á því sem er að 
gerast á hinum Norðurlöndunum,“ 
útskýrir Gunnar og bætir því við 
að það hafi verið ein af hugmynd-
um þáttarins, að sýna Íslending-
um fram á að það væri til fyndið 
fólk frá Finnlandi og Noregi, svo 
einhver dæmi séu tekin.

GUNNAR HANSSON: VIÐBURÐAFYRIRTÆKI FRÁ NOREGI MEÐ ÚTSENDARA

Frímann og félagar í útrás

NORRÆNT SAMSTARF Unnið er að því að Kvöldskemmtun Frímanns Gunnarssonar 
eða einhver útgáfa af henni fari í útrás til Norðurlandanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 

Frank Hvam (Danmörk)
Dagfinn Lyngbjö (Noregur)
Matt Berry (Bretland)
Johan Glans (Svíþjóð)
André Wickström (Finnland)
Jón Gnarr (Ísland)

GRÍNAST MEÐ FRÍMANNI

Tobba Marinósdóttir hefur störf 
sem kynningarfulltrúi Skjás eins 
í nóvember eins og Fréttablaðið 
greindi frá í gær. Eins og önnur 
fyrirtæki í landinu hefur Skjárinn 
neyðst til að skera niður hjá sér 
sem bitnað hefur á starfsfólki. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru starfsmenn 
sem haldið hafa 
tryggð við fyrirtækið 
ekki sáttir við að ný 
staða virðist hafa 
verið búin til fyrir 
Tobbu, sérstaklega 
þar sem mark-
aðsstjóri er þegar 
við störf hjá 
fyrirtækinu.

Héraðsdómur Reykjavíkur féllst 
nýverið á lögbannskröfu Saga 
Film á hendur auglýsingaherferð 
smálánafyrirtækisins Kredia. Saga 
Film fór fram á lögbannið sökum 
þess að aðalpersóna auglýs-
ingarinnar, Búbbi Gugga, þótti 

vera óþægilega lík Hannesi, 
pabba Ólafs Ragnars 
í Vaktaseríunum. 
Júlíus Brjánsson 
lék þessi hlutverk 
í báðum tilvikum 
og féllst dómari á 
að líkindin væru of 

mikil. Hins vegar var 
skaðabótakröfu Saga 

Film vísað frá.

-afb, fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Gunnar viðurkenndi reyndar í 
samtali við Fréttablaðið að hann 
væri gjörsamlega uppgefinn. „Já, 
þetta hefur verið brjáluð törn, 
það var mikið stress fyrir sýning-
una, menn voru lengi að frameft-

ir í gærnótt en það var algjörlega 
þess virði. Og gestirnir okkar voru 
virkilega sáttir með allt þegar við 
kvöddum þá uppi á Keflavíkur-
flugvelli í hádeginu í gær,“ segir 
Gunnar. freyrgigja@frettabladid.is

Fös 15/10 kl. 20:00 frums

Lau 16/10  kl. 20:00 2.sýn

Fös 22.10. Kl. 20:00 aukas.

Lau 23/10 kl. 20:00 3.sýn

Lau 30/10 kl. 20:00   4.sýn

Sun 31/10 kl. 20:00  5.sýn

Fös 5/11 kl. 20:00    6.sýn

Lau 6/11 kl. 20:00   7.sýn

Fim 11/11 kl. 20:00   8.sýn

Fös 12/11 kl. 20:00  9.sýn

Lau 2.10. Kl. 13:00   
Lau 2.10. Kl. 15:00   
Sun 3.10. Kl. 13:00   
Sun 3.10. Kl. 15:00   
Lau 9.10. Kl. 13:00   

Lau 9.10. Kl. 15:00    
Lau 16.10. Kl. 13:00  
Lau 16.10. Kl. 15:00
Sun 17.10. Kl. 13:00
Sun 17.10. Kl. 15:00

Lau 23.10. Kl. 13:00
Lau 23.10. Kl. 15:00
Sun 24.10. Kl. 13:00
Sun 24.10. Kl. 15:00

Fim 30.9. Kl. 20:00  
Fös 1.10. Kl. 20:00   
Lau 2.10. Kl. 20:00   
Fös 8.10. Kl. 20:00   
Lau 9.10. Kl. 20:00   
Fös 15.10. Kl. 20:00    

Lau 16.10. Kl. 20:00    
Fim 21.10. Kl. 20:00 aukas. 

Fös 22.10. Kl. 20:00 
Lau 23.10. Kl. 20:00 
Fös 29.10. Kl. 20:00
Lau 30.10. Kl. 20:00

Sun 31.10. Kl. 20:00
Fim 4.11. Kl. 20:00 
Fös 5.11. Kl. 20:00 
Lau 6.11. Kl. 20:00 

Fim 30.9. Kl. 19:00   
Fös 1.10. Kl. 19:00   
Lau 2.10. Kl. 19:00    
Sun 3.10. Kl. 15:00   
Fös 8.10. Kl. 19:00   

Lau 9.10. Kl. 19:00   
Sun 17.10. Kl. 19:00   
Sun 24.10. Kl. 19:00 
Þri 26.10. Kl. 19:00 
Mið 27.10. Kl. 19:00 

Fim 28.10. Kl. 19:00 
Sun 7.11. Kl. 19:00 
Mið 10.11. Kl. 19:00 
Sun 14.11. Kl. 19:00 

Fim 21.10. Kl. 20:00   
Fös 29.10. Kl. 20:00   

Fim 4.11. Kl. 20:00  
Lau 13.11. Kl. 20:00 

Fös 26.11. Kl. 20:00 
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Finnski hesturinn (Stóra sviðið)

Fíasól (Kúlan)

Hænuungarnir (Kassinn) 

Íslandsklukkan (Stóra sviðið) 

Gerpla (Stóra sviðið) 

Gildir ágúst 2010 til júní 2011

húskortið
1

OPIÐ KORT

Gildir á

Leikhúskortið

2010/2011 

ÁSK

ikhusid.is I m
idasala@le

Leikhúskort

4 miðar á aðeins 

9.900 kr.
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Pósthúsið | Suðurhraun 1 | S: 585 8300 | www.posthusid.is

Nú þegar farið er að dimma úti viljum
við vinsamlega minna íbúa á að hafa
kveikt á útiljósum við heimili sín á
næturnar til að auðvelda blaðberum
Pósthússins aðgengi að póstlúgu.

Með fyrirfram þökk,
Pósthúsið
dreifingaraðili Fréttablaðsins og

annarra dreifinga

Blöð og tímarit
Bréfasendingar

Markpóstur
Fjölpóstur

Vörudreifing
Plöstun blaða

og nafnamerking

Munum eftir að
kveikja útiljósin!

Við látum það berast



Full búð af

nýjum vörum

Faxafen 12 S. 533-1550.

Skór, smávara o. fl.

Sokkar 1490,-

Vettlingar 490,-

Hanskar 2995,- 

Húfur 490,-

Legghlífar 2990,-

Skór 6495,-

o. fl. o. fl.

Úlpur

Snjóbuxur

Regnbuxur

Regnjakkar

Isotex jakkar

Isotex buxur

Kápur

Undirföt

O. fl o. fl.

Dömu- & herrafatnaður í miklu úrvali

Barnafatnaður

Regnbuxur 1490,-

Regnjakkar 4750,-

Úlpur 6495,-

Snjóbuxur 7495,-

Flíspeysur 1990,-

Softshell peysur 4490,-

Fóðraðar buxur 3995,-

Undirfatasett 3490,-

Skór 5995,-

+ smávara o. fl.

Vinnufatnaður

Flíspeysur 3495,-

Flísvesti 2995,-

Softshell 6495,-

Buxur 3995,-

Fóðraðar buxur 4495,-

Úlpur 8995,- 

Skór-vinnu 9990,-

Regnbuxur 1995,-

Regnjakkar 2495,-

Skyrtur

Vesti

Buxur

Fóðraðar

buxur

Stretch-

buxur

Softshell-

buxur

Flíspeysur

Softshell-

peysur

OPIÐ
VIRKA DAGA 11 – 18.
LAU. 11 – 16.   
SUN. 13 –16

Dæmi um verð



Mest lesið

DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Ráðherra sem plötusnúður
Útvarpsmaðurinn 

Ágúst Bogason 
stýrir þættinum 
Hið opinbera á 
Rás 2 í kvöld. 
Nýr liður verður á 

dagskrá þáttarins að 
þessu sinni. Sá kallast 
Gestaplötusnúður 
Hins opinbera og 
mun stefnan vera sú 

að þjóðþekktur einstaklingur taki 
yfir stjórn þáttarins í eina klukku-
stund á hverju föstudagskvöldi frá 
klukkan 20-21. Fyrsti gestaplötu-
snúðurinn verður mennta- og 
menningarmálaráðherrann Katrín 
Jakobsdóttir og mun hún ráða 
tónlistinni, kynna hana, lesa veður-
fréttir og allt það sem útvarpsmenn 
gera. Ágúst Bogason á að sögn í 
viðræðum við nokkra einstaklinga 
um að gerast gestaplötusnúðar í 
næstu þáttum og nær frágengið er 
að Hrafn Gunnlaugsson mæti að 
viku liðinni.

Súperdíll er fyrir súpernotendur 
sem vilja vera með öflugan og 

góðan farsíma. Komdu við 
í næstu verslun Nova og gerðu 

Súperdíl.
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Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri 
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Stærsti
skemmtista›ur

í heimi!

NOKIA 5230
SNERTISÍMI
OG 5.000 KR.
SÍMNOTKUN
HJÁ NOVA!

Nokia 5230 og 5.000 kr. 
símnotkun á mánuði! 
Þú getur notað farsímann fyrir 5.000 kr. á mánuði 
í alla farsíma og heimasíma á Íslandi.

Verð:

5.990 kr./mán. í 12 mán.
Greitt með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald.

Gildir með Nova áskrift og frelsi. 5.000 kr. afsláttur
af símreikningi í áskrift en 30 daga áfylling í frelsi.
Sérstaklega er greitt fyrir símtöl í þjónustunúmer 
eins og 118 og 900 númer, símtöl og SMS/MMS í 
erlend símanúmer og notkun erlendis.

Sun 25-08-2010

Þú velur áskrift eða frelsi. Í frelsi er ekkert mánaðargjald en í áskrift er mánaðargjaldið 490 kr. og þá fylgir 150 MB netnotkun á mánuði.

Ómar af hvölum 
Baráttu Ómars Ragnarssonar 
fyrir umhverfismálum þarf ekki að 
kynna fyrir neinum. Einu sinni sem 
oftar ætlar Ómar að standa fyrir 
atburði til heiðurs íslenskri náttúru 
og eru það kvikmyndasýningar í 
þetta skiptið. Hvalaskoðunarskipið 
Elding verður notað sem bíósalur í 
kvöld klukkan 20.30 og þar verður 
sýnd kvikmyndin One Of The 
Wonders Of The World í fyrsta sinn. 
Ómar er höfundur myndarinnar 
að fullu en hann nældi sér í hana 
Björk okkar Guðmundsdóttur sem 
ljær verkinu tónlist sína. Stuttmynd 

Ómars, Reykjavíkurljóð, 
verður sýnd í kjölfarið 
en samhliða henni 
mun hann segja 
gamansögu um gerð 
hennar og tilurð. Sjálfur 
Bubbi Morthens endar 

kvöldið á lagi 
eftir Ómar sem 

nefnist Maður 
og hvalur. 

  - hdm, sv 

1 Önnur jörð komin í leitirnar

2 TR krefur erfingjana um 
ofgreiddan lífeyri

3 Tony Curtis er látinn

4 Höfuðpaurinn talinn hafa hirt 
féð sem svikið var út

5 Vinsamlegast haldið ykkur 
fast í flugtakinu

6 Ingibjörg Sólrún enn með 
heilaæxli - myndband


	FB080s_P001K.indd
	FB080s_P002K.indd
	FB080s_P003K.indd
	FB080s_P004K.indd
	FB080s_P005K.indd
	FB080s_P006K.indd
	FB080s_P007K.indd
	FB080s_P008K.indd
	FB080s_P009K.indd
	FB080s_P010K.indd
	FB080s_P011K.indd
	FB080s_P012K.indd
	FB080s_P013K.indd
	FB080s_P014K.indd
	FB080s_P014K.indd
	FB080s_P016K.indd
	FB080s_P017K.indd
	FB080s_P018K.indd
	FB080s_P019K.indd
	FB080s_P020K.indd
	FB080s_P021K.indd
	FB080s_P022K.indd
	FB080s_P022K.indd
	FB080s_P024K.indd
	FB080s_P025K.indd
	FB080s_P026K.indd
	FB080s_P027K.indd
	FB080s_P028K.indd
	FB080s_P029K.indd
	FB080s_P030K.indd
	FB080s_P031K.indd
	FB080s_P032K.indd
	FB080s_P032K.indd
	FB080s_P034K.indd
	FB080s_P035K.indd
	FB080s_P036K.indd
	FB080s_P037K.indd
	FB080s_P038K.indd
	FB080s_P039K.indd
	FB080s_P040K.indd
	FB080s_P040K.indd
	FB080s_P042K.indd
	FB080s_P043K.indd
	FB080s_P044K.indd
	FB080s_P045K.indd
	FB080s_P046K.indd
	FB080s_P047K.indd
	FB080s_P048K.indd
	FB080s_P049K.indd
	FB080s_P049K.indd
	FB080s_P049K.indd
	FB080s_P049K.indd
	FB080s_P053K.indd
	FB080s_P054K.indd
	FB080s_P055K.indd
	FB080s_P056K.indd
	FB080s_P056K.indd
	FB080s_P058K.indd
	FB080s_P059K.indd
	FB080s_P060K.indd
	FB080s_P061K.indd
	FB080s_P062K.indd
	FB080s_P063K.indd
	FB080s_P064K.indd
	FB080s_P065K.indd
	FB080s_P066K.indd
	FB080s_P067K.indd
	FB080s_P068K.indd
	FB080s_P069K.indd
	FB080s_P070K.indd
	FB080s_P071K.indd
	FB080s_P072K.indd
	FB080s_P073K.indd
	FB080s_P074K.indd
	FB080s_P075K.indd
	FB080s_P076K.indd
	FB080s_P077K.indd
	FB080s_P078K.indd
	FB080s_P079K.indd
	FB080s_P080K.indd

