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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Uppskriftabók fyrir 
Kínaferð

Tvíburasysturnar Halla og Védís Ólafsdætur
taka gjarnan til hendinni í eldhúsinu. Þær hafa
líka lagt sitt af mörkum til útgáfu uppskrifta-
bókar sem gefin er út til fjáröflunar fyrir Kína-
ferð Menntaskólans í Hamrahlíð

Kunnátta Höllu og Védísar í matreiðslu kemur 

þeim vel í kórstarfi með Menntaskólanum í Hamra-
hlíð. „Við í kórnum erum dálítið dugleg við að leggja
eitthvað gott á borð við hin ýmfannst okk li

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16

Ísland er vinsælt 
ráðstefnuland

Á sundlaugarbakka 
með Simon Cowell

 Ólafur Jóhann Ólafsson, 
rithöfundur og kaupsýslumaður, 
hafði milligöngu um komu 
bandaríska fjárfestingarbankans 
Goldman Sachs inn í hluthafahóp 
Geysis Green 
Energy.

„Þegar það 
kom fyrst til tals 
að ég kæmi inn í 
hluthafahópinn
ræddum við um 
hvað vantaði til 
að við færum 
inn á leikvöllinn 
með sem allra 
best lið. Allir 
voru sammála um að okkur vantaði 
erlendan samstarfsaðila. Goldman 
Sachs er hreinlega sá besti sem völ 
er á, bæði vegna stöðu hans sem 
fjárfestingarbanka og innan 
orkugeirans,“ sagði Ólafur Jóhann.

Samanlagt munu Goldman Sachs 
og Ólafur Jóhann fara með um 8,5 
prósenta eignarhlut í Geysi, í 
tveimur aðskildum eignarhalds-
félögum. Ólafur Jóhann á um 
þriggja prósenta hlut.

Frumkvæðið 
kom frá Ólafi

Unnið verður að
endurskoðun á samkeppnisum-
hverfi raforkumarkaðarins á
næstunni. Mikilvægt er að skilja
að samkeppnis- og almannaveitu-
þætti orkufyrirtækja, segir Björg-
vin G. Sigurðsson viðskiptaráð-
herra.

Samkeppniseftirlitið telur að
taka þurfi til umfjöllunar að skilja
með skýrari hætti að einkaleyfis-
og samkeppnisþætti rafork-
umarkaðarins; það er flutning og
dreifingu annars vegar og
framleiðslu og sölu hins vegar.
Þess konar breytingar muni efla
samkeppni, neytendum til hags-
bóta.

Þetta kemur fram í skýrslu nor-
rænna samkeppniseftirlitsstofn-
ana um raforkumarkaðinn, sem
kom út í gær.

„Mér fannst þetta athyglisverð
niðurstaða sem undirstrikar það
sem við höfum verið að ræða síð-
ustu mánuðina,“ segir Björgvin.

„Hér höfum við tækifæri til að
festa og tryggja félagslegt meiri-
hlutaeignarhald á almannaveitun-
um, og skerpa um leið samkeppn-
isþáttinn þar sem hann á við. Við
munum vinna ötullega að því á
næstu vikum og mánuðum að
koma þessu í kring.“

Páll Gunnar Pálsson, forstjóri
Samkeppniseftirlitsins, segir
samkeppniseftirlitin á Norður-
löndunum, og það íslenska þar á
meðal, telja að ganga þurfi lengra
í þessum efnum en gert sé nú.

„Best væri að skilja að eignarhald
á samkeppnis- og einkaleyfisþætti
svo þeir séu ekki á sömu hendi,“
segir hann.

Íslenskur raforkumarkaður er
að ýmsu leyti frábrugðinn öðrum
norrænum raforkumörkuðum þar
sem í miklu meiri mæli hefur
verið fjárfest í orkuverum á
Íslandi, sem selja raforku í miklu
magni til stóriðju, en á hinum
Norðurlöndunum. Hér á landi, líkt
og á mörgum öðrum stöðum,
hefur það tíðkast að einkaleyfis-
og samkeppnisstarfsemi sé innan
sama fyrirtækis.

Páll segir orkufyrirtækin og
stjórnvöld geta lagt sitt af mörk-
um. „Á litlum og einangruðum
raforkumarkaði eins og okkar
þurfa orkufyrirtæki og stjórnvöld
stöðugt að leita leiða til að efla
samkeppni almenningi til hags-
bóta. Það er hægt með tiltölulega
einföldum aðgerðum sem hafa
áður komið til umræðu.“

Ætla að endurskoða 
raforkumarkaðinn

Samkeppniseftirlitið vill taka til umfjöllunar að skilja að einkaleyfis- og sam-
keppnisþætti raforkumarkaðarins. Viðskiptaráðherra er þessu sammála. Ráðist 
verður í endurskoðun á samkeppnisumhverfi markaðarins á næstu mánuðum.

Tveir Íslendingar voru í
gær úrskurðaðir í 27 daga gæslu-
varðhald í Danmörku til að þeir
flýðu ekki land. Þeir frömdu
vopnað bankarán á Amagerbrogade
í Kaupmannahöfn í fyrradag.
Mennirnir deila skírnarnafninu
Bjarni að sögn sjónvarpsstöðvar-
innar TV2 og voru afar timbraðir í
réttarsalnum.

Þeir ruddust inn í bankann
vopnaðir byssu og heimtuðu
peninga af gjaldkera. Hvorki þeir
né starfsfólk bankans gátu útvegað
poka undir ránsfenginn, samtals
um milljón krónur, þannig að þeir
þurftu að troða peningunum í vasa
sína og sokka. Lögreglan hafði uppi
á þeim stundarfjórðungi síðar.

Þeir báru fyrir rétti að þeir hefðu
framið ránið í mikilli áfengisvímu
og að byssan væri leikfang.

Bjarni og Bjarni 
saman í fangelsi



Halldór, má borga í rúblum? 

 Flokkur veiðimanna 
var rekinn úr Hítará á Mýrum í 
fyrradag þegar eftirlitsmaður 
stóð þá að verki við að beita 
maðki fyrir laxinn.

Eftirlit með 
ám á vegum 
Stangaveiði-
félags Reykja-
víkur (SVFR) 
hefur verið eflt 
í framhaldi af 
umræðu um 
veiðiþjófnað
fyrr í sumar. 
Samkvæmt
heimildum

Frétablaðsins voru það veiðimenn 
sem keypt höfðu allar fjórar 
stangirnar í Hítárá í tvo daga 
fyrir 130 þúsund krónur sem 
hófu veiðar þar í fyrradag en 
voru reknir með skömm úr ánni 
stundu síðar.

„Það er ekki ákveðið hvort þeir 
verða reknir úr félaginu. Það mál 
verður að ræða í stjórn og full-
trúaráði,“ segir Páll Þór Ármann, 
framkvæmdastjóri SVFR.

„Í hefðbundinni eftirlitsferð í 
Hítará í gær var holl sem var að 
hefja veiðar í Hítará heimsótt. 
Hálftíma eftir að veiði hófst hafði 
eftirlitsmaðurinn staðið fyrsta 
veiðimanninn að því að beita 
maðki í Langadrætti en skýrt 
kemur fram í veiðireglum að 
maðkveiði í Hítará er með öllu 
óheimil eftir 30. júní,“ segir á vef 
stangaveiðfélagsins í gær.

„Rúmum klukkutíma seinna 
hafði veiðieftirlitsmaðurinn 
staðið allar stangirnar að þessum 
ófögnuði. Það er mjög óvenjulegt 

að jafn margir veiðidónar séu 
gripnir eins og þarna var og sýnir 
það einbeittan brotavilja dónanna 
að þeir mættu til leiks vopnaðir 
kaststöngum og hófu veiðarnar 
með maðkinum. Öllum þrjótunum 
var einfaldlega vísað úr ánni, 
bótalaust og mun stjórn SVFR 
fara yfir mál þeirra og vísast 
verða þeir reknir úr félaginu. Að 
auki fara þeir á svartan lista hjá 
félaginu og fá engin veiðileyfi í 
ám og veiðisvæðum félagsins 
næstu árin að minnsta kosti,“ 

segir enn fremur á vef SVFR og 
því bætt við að íhugunarefni sé 
hvort ekki sé rétt að upplýsa aðra 
veiðileyfasala um „hvaða dónar 
þarna voru á ferð þannig að þessir 
menn fái ekki keypt veiðileyfi 
neins staðar næstu árin.“

Framkvæmdastjóri SVFR 
segir að með hertu eftirliti hafi 
það verið að aukast að veiðimenn 
sé staðnir að slíkum svikum. “En 
sem betur fer er þetta ekki 
algengt,” segir Páll Þór Ármann.

Svindlarar með maðk 
reknir öfugir úr Hítará
Handhafar fjögurra 130 þúsund króna laxveiðileyfa í Hítará voru reknir úr 
ánni eftir aðeins klukkutíma veiði í fyrradag fyrir að beita maðki. Komnir á 
svartan lista og verða jafnvel reknir úr Stangaveiðifélagi Reykjavíkur.

  Hæstiréttur mildaði í 
gær fangelsisdóm vegna nauðgun-
ar úr fjórum árum í þrjú og hálft. 
Nauðgarinn var þrátt fyrir það 
fundinn sekur um athæfi sem hann 
var áður sýknaður af í héraði. Þá 
var sektin sem nauðgaranum, 
hinum 36 ára Portúgala Americo 
Luis Da Silva Concalves, er gert að 
greiða fórnarlambinu lækkuð úr 
1.200 þúsundum í eina milljón.

Nauðgunin átti sér stað á heimili 
mannsins í september í fyrra og er 
henni í dómi héraðsdóms lýst sem 
sérlega hrottalegri. Concalves 
beitti konuna endurteknu grófu 
ofbeldi á meðan á nauðguninni 
stóð og virti að vettugi óskir henn-

ar um að láta af háttseminni.
Konan hlaut talsverða áverka af 

árásinni, ekki síst á viðkvæmum 
líkamshlutum eins og brjóstum og 
kynfærum. í dómnum segir að 
kynfæri hennar hafi verið svo illa 
leikin að ekki hafi reynst unnt að 
skoða þau í hefðbundinni kven-
skoðun. Þá fann hún í kjölfarið til 
mikils sársauka í fæti og öxl og við 
þvaglát. Hún átti erfitt með svefn, 
þorði ekki úr húsi og var rúmföst í 
viku. Ekki er víst að hún nái sér að 
fullu.

Concalves sagði samræðið hafa 
verið með samþykki konunnar en 
var ekki tekinn trúanlegur. Hér-
aðsdómur Reykjavíkur hafði sýkn-

að hann af ákæru um að hafa 
þvingað konuna til munnmaka, en 
Hæstiréttur sneri þeim hluta.

Nauðgunardómur mildaður

Listi yfir opinberar 
bandalagsþjóðir Bandaríkjanna sem 
studdu innrásina í Írak vorið 2003, 
sem gefinn var út í formi fréttatil-
kynningar 27. mars 2003, er enn inni 
á vefsíðu Hvíta hússins eins og allar 
aðrar fréttatilkynningar sem gefnar 
eru út af Hvíta húsinu. Þar er nafn 
Íslands enn að finna.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Hvíta húsinu, höfuðstöðvum 
Bandaríkjaforseta, og bandaríska 
sendiráðinu á Íslandi hafa ýmsar 
útgáfur af lista yfir „staðfastar“ 
þjóðir komist á kreik í erlendum 
fjölmiðlum en þær eru ekki komn-
ar frá bandarískum stjórnvöldum, 
nema vitnað sé til fyrrnefndrar 
fréttatilkynningar.

Í fréttatilkynningunni eru 49 
þjóðir á listanum en listi yfir 30 
þjóðir, þar sem nafn Íslands var að 
finna meðal annarra, hefur verið 

nokkuð til umræðu hér á landi 
alveg frá því Íraksstríðið hófst.

Ingibjörg Sólrún sagði í ræðu 
sinni á landsfundi Samfylkingar-
innar fyrir síðustu kosningar að 
það ætti að vera „verk nýrrar ríkis-
stjórnar að taka Ísland útaf lista 
hinna vígfúsu þjóða,“ þar sem 
stuðningurinn við það hefði verið 
„siðlaus ákvörðun tekin í óðagoti“. 

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu á þriðjudag segir Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir utanríkisráð-
herra Ísland ekki lengur vera á 
lista yfir staðfastar stuðnings-
þjóðir innrásarinnar í Írak.

 Hún vildi ekki meina að sú 
aðgerð ein og sér, að kalla íslensk-
an upplýsingafulltrúa frá Írak, 
hefði hreinsað nafn Íslands af list-
anum en sagðist hafa „tekið eftir 
því að nafn Íslands væri ekki 
lengur á listanum“.

Allt tiltækt slökkvilið á 
höfuðborgarsvæðinu var kallað 
að Spítalastíg á sjötta tímanum í 
gær eftir að vart varð við 
mikinn reyk sem lagði frá efri 
hæð húss við götuna. Ákveðið 
var að senda tvo reykkafara inn 
í húsið og kom þá í ljós að 
eldurinn var mun minni en óttast 
var.

Margir slökkviliðsbílar voru 
sendir af stað en samkvæmt 
upplýsingum frá slökkviliði var 
þeim flestum snúið við þegar 
ljóst var að ekki var stórkostleg 
hætta á ferðum. 

Hættan minni 
en óttast var

 Fyrir þá sem 
langar að stunda framhjáhald og 
vilja lágmarka hættuna á að 
makinn komist að því býður nú 
nýtt fyrirtæki í Frakklandi upp á 
þá þjónustu, að búa til sérsniðnar, 
trúverðugar afsakanir sem 
framhjáhaldarinn getur notað 
sem skálkaskjól. 

Dæmi um slíkt eru uppskálduð 
boð á helgarráðstefnur og plat-
neyðarupphringingar af vinnu-
staðnum. „Sé fjarvistarsönnunin 
góð og makann grunar ekkert 
getur þetta jafnvel bjargað 
hjónaböndum,“ hefur AP eftir 
stofnanda þjónustunnar, fyrrver-
andi einkaspæjaranum Regine 
Mourizard.

Trúverðugt skjól 
til framhjáhalds

Yfir þrjú hundruð 
ökumenn eiga von á sekt fyrir að 
aka yfir hámarkshraða á Bústaða-
vegi á þriðjudag og miðvikudag. 
Löggæslumyndavél á gatnamótum 
Bústaðavegar og Flugvallarvegar 
festi brot þeirra á filmu.

Meðalhraði ökuþóranna sem 
sektaðir verða var um 74 kíló-
metrar. Hámarkshraði á veginum 
þar sem brotin voru framin er 60 
kílómetrar á klukkustund. 

Samkvæmt tilkynningu frá 
lögreglunni vekur athygli að 
meðalhraði hinna brotlegu er nú 
öllu lægri en við síðustu vöktun, en 
þá var hann liðlega 77 kílómetrar á 
klukkustund.

Þrjú hundruð 
óku of hratt

Lausn virðist vera að 
nást í deilum Icelandair og Félags 
íslenskra 
atvinnuflug-
manna, FÍA, en 
forsvarsmenn 
félaganna hafa 
setið á fundum 
síðustu daga.

„Þetta er allt 
á réttri leið og 
báðir aðilar hafa 
viljað leysa 
málin,“ segir 
Jóhannes Bjarni 
Guðmundsson, formaður FÍA. 

Deila flugmanna Icelandair við 
félagið hefur staðið yfir síðustu 
daga. Flugmennirnir neituðu 
meðal annars að vinna yfirvinnu 
og fóru fram á að flugmenn hjá 
Icelandair fengju forgangsrétt á 
störf hjá Letcharter, dótturfélagi 
Icelandair í Lettlandi. 

Jóhannesar Bjarni býst við að 
allt flug muni ganga með 
eðlilegum hætti.

Lausn kjara-
deilu í sjónmáli



www.toyota.is
ÍS

L
E

N
S

K
A

 S
IA

.I
S

  
 T

O
Y

 3
90

20
 0

9/
07

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Sýning á stórmerkum ljósmyndum Sigurgeirs Jónassonar, sem staðið hefur yfir 
hjá Toyota Kópavogi, lýkur á morgun, laugardaginn 15. september.

Sigurgeir Jónasson
Sigurgeir hefur verið búsettur í Eyjum alla sína ævi og lengst af tvinnað saman 
atvinnu sína og áhugamálið ljósmyndun. Ljósmyndir hans tengdar fiskveiðum
og fiskvinnslu í Eyjum spanna hálfa öld og eru ómetanleg heimild um liðna tíma 
og áhugaverðar svipmyndir af samtíðarmönnum.

Síðasti sýningardagur á ljósmyndum Sigurgeirs Jónassonar 
er á morgun, laugardaginn 15. september.

Opið laugardag, frá kl. 12 – 16.

Heimild um liðna tíma í Eyjum
hjá Toyota Kópavogi



 Valdamikill sheikh í Írak, 
Abdul-Sattar Abu Risha, var myrt-
ur í gær, tíu dögum eftir að hann 
hitti George W. Bush Bandaríkja-
forseta.

Abu Risha var helsti leiðtogi 
þeirra súnní-múslima í Anbar-
héraði sem unnið hafa með 
bandaríska hernum og barist gegn 
liðsmönnum al-Kaída. Dauði hans 
þykir mikið áfall fyrir Banda-
ríkjamenn í viðleitni þeirra til að 
fá heimamenn til liðs við sig.

Engin samtök höfðu lýst yfir 
ábyrgð á tilræðinu, en grunur féll 
strax á liðsmenn al-Kaída í Írak. 

Þykir áfall fyrir  
Bandaríkjaher

 Fæst kærumál á hendur 
lögreglu fyrir refsiverð brot í 
starfi enda með dómi, samkvæmt 
upplýsingum úr ársskýrslu Ríkis-
saksóknara fyrir árið 2005. 

Eins og fram kom í blaðinu í 
gær var lögreglan kærð í vikunni 
fyrir óeðlilega mikið harðræði við 
tilefnislausa handtöku.

Kærendur eru þrír nítján ára 
piltar, sem voru handteknir á leið 
út í vídeóleigu í Kópavogi. 

Sérsveit lögreglu var þá að 
bregðast við tilkynningu um skot-
hvelli í grenndinni. 

Hún stöðvaði bíl piltanna og 
miðaði skotvopnum á þá. Þeir 
segjast hafa legið í tíu mínútur í 
rigningu, handjárnaðir í vegar-
kanti. Síðan var þeim ekið á lög-
reglustöð og komið í fangaklefa. 
Ríkislögreglustjóri segir viðbrögð 
sérsveitarinnar „í einu og öllu í 
samræmi við hefðbundið verklag 
lögreglu undir slíkum kringum-
stæðum.“

Í skýrslu Ríkissaksóknara 
kemur fram að af 117 kærum á 
tímabilinu 2001 til 2005 var 13 
vísað frá, 40 felldar niður að lok-
inni rannsókn, einu sinni var fallið 
frá saksókn og rannsókn var hætt 
áður en til ákæru kom í 52 tifell-
um. Þrjú mál voru enn í vinnslu 
þegar skýrslan var birt.

Einungis sjö kærum lauk með 
dómi, en ekki kemur fram í árs-

skýrslunni hvort sakfellt var eður 
ei.

Nánari upplýsingar má þó finna 
um kærur frá árinu 2005. Það árið 
bárust 22 kærur á hendur lög-
reglu.

Af þeim voru þrettán kærur 
vegna ólögmætrar handtöku eða 
harðræðis eða líkamsárásar í 
tengslum við handtökur og vistun 
í fangaklefa. Einnig var kært fyrir 
ólögmætar aðferðir við leit, beit-

ingu úðavopns og ranga skýrslu-
gerð.

Eina málið frá árinu 2005 sem 
sannanlega lauk með dómi var þegar 
lögreglan sjálf kærði lögreglumann 
fyrir brot í opinberu starfi. Sá lög-
reglumaður hafði lánað ljósmynd-
ara talstöð til að veita honum aðgang 
að fjarskiptum lögreglu.

Ákærði játaði og var dæmdur í 
60 daga skilorðsbundið fangelsi.

Lögreglan sjaldnast dæmd
Lögreglan var kærð 117 sinnum fyrir refsiverð brot í starfi, svo sem ólögmætar handtökur, harðræði og 
líkamsárásir, á árunum 2001 til 2005. Einungis sjö málum lauk með dómi, samkvæmt Ríkissaksóknara.

 Mikill árangur 
hefur náðst í baráttunni við barna-
dauða og hefur dánartíðni barna 
lækkað verulega. Þetta kemur 
fram í alþjóðlegri tilkynningu 
Barnahjálpar Sameinuðu þjóð-
anna.

Eitt af þúsaldarmarkmiðum 
Sameinuðu þjóðanna er að lækka 
tíðni ungbarnadauða um tvo þriðju, 
sem bjarga myndi lífi 5,4 milljóna 
barna.

Dauðsföll meðal barna eru nú 
9,7-10 milljónir á ári og hafa aldrei 
verið færri. Til samanburðar dóu 
13 milljónir barna árið 1990. 

Fækkunin er í takti við þann 
árangur sem náðst hefur í fækkun 

dauðsfalla vegna mislinga, en um 
60 prósenta fækkun hefur orðið 
síðan árið 1990.

Af þeim tæpum tíu milljónum 
barna er láta lífið á ári hverju eru 
3,1 milljón þeirra frá Suður-Asíu 
og 4,8 milljónir frá sunnanverðri 
Afríku.

Mikilvægur árangur hefur þó 
náðst í sunnanverðri Afríku og 
lækkaði tíðni barnadauða víða um 
20 prósent milli áranna 2000 og 
2004. Útbreiðsla HIV-veirunnar og 
alnæmis hefur þó orðið til þess að 
draga úr þeim árangri.

Árangurinn má helst þakka 
aðgerðum á sviði heilsugæslu og 
þeim áhuga sem ríkisstjórnir, 

einkaaðilar, alþjóðasjóðir og 
almenningur hafa sýnt málinu. 

Þakka má bættri heilsugæslu
Geir H. Haarde 

forsætisráðherra fundaði í gær 
með Mary McAleese, forseta 
Írlands, á öðrum degi opinberrar 
heimsóknar sinnar í landinu. Hann 
átti einnig fund með Micheál 
Martin, ráðherra iðnaðar-, 
viðskipta- og vinnumarkaðsmála, 
þar sem rætt var um stöðu 
efnahags- og atvinnumála í 
löndunum tveimur, að því er fram 
kemur í fréttatilkynningu frá 
forsætisráðuneytinu.

Þá fór hann í heimsókn til 
fjármálafyrirtækisins Merrion 
Capital Group sem eru í eigu 
Landsbankans og í gærkvöldi var 
móttaka til heiðurs honum.

Fundaði með 
forseta Írlands





Horfðirðu á leik Íslendinga og 
Norður-Íra í gærkvöldi?

Ertu sátt(ur) við mótvægis-
aðgerðir ríkisstjórnarinnar?

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

 Í Indónesíu voru 
hátalarar utan á moskum, sem 
venjulega eru notaðir til þess að 
kalla fólk til bæna, notaðir til 
þess að vara við stóru jarðskjálft-
unum sem urðu þar í gær og 
fyrradag.

„Þeir voru mjög fljótir að senda 
út viðvaranir. Fyrsta viðvörunin 
fór út eftir fimm eða sex mínút-
ur,“ segir Michael Rottmann, sem 
hefur umsjón með viðvörunar-
kerfi Sameinuðu þjóðanna í 
Indónesíu.

Þrír stórir jarðskjálftar urðu 
úti af strönd Súmötru á innan við 
sólarhring, auk fjölmargra öfl-
ugra eftirskjálfta. Að minnsta 
kosti tíu manns hafa látist, en lík-
legt þykir að sú tala hækki á 
næstu dögum þegar nánari fréttir 

berast frá fámennum og 
afskekktum byggðum. Hundruð 
húsa hafa eyðilagst og stærsti 
skjálftinn kom af stað þriggja 
metra hárri flóðbylgju sem skall 
á land á Súmötru stuttu síðar.

Ástralskur jarðskjálftafræð-
ingur sagði það hreina heppni að 
þessi heimshluti hefði sloppið við 
sams konar hörmungar og urðu 
árið 2004 þegar stór jarðskjálfti 
hratt af stað flóðbylgju sem varð 
meira en 230 þúsund manns að 
bana í samtals tólf löndum. 

Stærsti jarðskjálftinn á mið-
vikudag mældist 8,4 stig, en til 
allrar lukku stefndi flóðbylgjan 
frá honum út á haf frekar en inn 
á land.

„Það eru duttlungar náttúrunn-
ar að þetta gerðist svona,“ segir 

Mike Turnbull, jarðskjálftafræð-
ingur við háskóla í Queensland í 
Ástralíu. „Það hefði alveg eins 
getað orðið á hinn veginn.“

Eftir jarðskjálftann árið 2004, 
sem varð á svipuðum slóðum, var 
mikil áhersla lögð á að bæta við-
vörunarkerfi fyrir flóðbylgju-
varnir, því stór hluti mannfalls-
ins varð vegna þess að í löndunum 
við Indlandshaf frétti fólk við 
sjávarsíðuna ekki af yfirvofandi 
flóðbylgju fyrr en það var orðið 
of seint.

Að þessu sinni virðist þó allt 
hafa gengið eins og í sögu. Skila-
boð bárust hratt með farsímum, 
tölvupósti og faxi, bæði til strand-
svæðanna á Indónesíu og annarra 
landa, allt til Bangladess og 
Kenía.

Þrír stórir skjálftar 
á einum sólarhring
Viðvaranir vegna jarðskjálftanna miklu í Indónesíu bárust mun hraðar til fólks 
nú en þegar stóri jarðskjálftinn varð á svipuðum slóðum fyrir nærri þremur 
árum. Samt þykir það hrein heppni að manntjón varð ekki meira.

 Sigurður Júlíus Hálfdánar-
son, sem lét sig hverfa af áfanga-
heimilinu Vernd síðastliðinn sunnu-
dag, náðist um ellefuleytið í 
fyrrakvöld og er hann nú kominn í 
fangelsi að nýju.

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu í gær hafði lögreglan leitað 
Sigurðar síðan hann lét sig hverfa af 
áfangaheimili Verndar við Lauga-
teig 19 á sunnudag.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
handtók Sigurð eftir að hafa stöðvað 
bifreið rétt utan borgarmarka. Hann 
var farþegi í bifreiðinni sem kona 
ók.

Sigurður var dæmdur í sextán 
ára fangelsi fyrir manndráp af 

ásettu ráði árið 1998 en var langt 
kominn með að taka út sína refsingu 
samkvæmt upplýsingum frá Erlendi 

Baldurssyni, deildarstjóra hjá Fang-
elsismálastofnun, þar sem hann 
hafði hagað sér vel í fangelsi og sýnt 
betrunarmerki.

Brotið sem hann var dæmdur 
fyrir framdi hann ásamt 
tvíburabróður sínum, sem fékk tólf 
ára fangelsisdóm. Fátítt er að fangar 
láti sig hverfa af áfangaheimilinu 
Vernd. Sautján til átján fangar 
dvelja þar að jafnaði.

Reynslan af starfi Verndar hefur 
verið góð, að sögn Erlends. Megin-
markið Verndar er að aðstoða fanga 
við að aðlagast lífinu utan fangelsis-
ins. Aðeins þeir sem uppfylla skil-
yrði um góða hegðun fá að dvelja á 
áfangaheimilinu.  

Fundinn og kominn í fangelsi
Hæstiréttur dæmdi í 

gær karlmann í tveggja mánaða 
skilorðsbundið fangelsi fyrir að 
reyna að aka á fyrrverandi 
eiginkonu sína. Konunni tókst með 
naumindum að forða sér frá 
bílnum. Í dómnum segir að 
maðurinn hafi borið mjög þungan 
hug til konunnar og var það talið 
sannað að hann hefði stofnað lífi 
hennar í háska.

Atvikið varð 17. desember 2005, 
og kærði hún það á jóladag. 
Kvöldið áður hafði hún fengið 
jólapakka frá manninum sem 
innihélt kaðal með hengingarhnúti. 
Dómurinn staðfesti dóm Héraðs-
dóms Reykjaness.

Reyndi að aka 
á eiginkonuna

Ákæra á hendur manni 
fyrir gróft heimilisofbeldi var 
þingfest í Héraðsdómi Reykjavík-
ur í fyrradag. Hinn ákærði komst í 
fréttir fyrir skömmu þegar 
venesúelsk kona sakaði hann um að 
hafa, í starfi sínu sem flugmaður á 
fraktflugvél, smyglað sér inn í 
landið. Hún sagði hann jafnframt 
hafa gengið í skrokk á sér.

Maðurinn er ákærður fyrir að 
hafa ráðist á konuna inni á 
baðherbergi á heimili sínu í janúar, 
tekið hana hálstaki, slegið höfði 
hennar í vegg og sparkað í hana 
liggjandi. Maðurinn sendi frá sér 
yfirlýsingu eftir að konan ásakaði 
hann opinberlega og sagði ekkert 
hæft í orðum konunnar. Hún hefði 
ráðist á hann.

Ákærður fyrir 
heimilisofbeldi

Viktor Subkov, sem 
tekur við embætti forsætisráð-
herra Rússlands, útilokar ekki að 
hann bjóði sig fram til forseta-
embættis á næsta ári þegar 
seinna kjörtímabili Vladimírs 
Pútín lýkur.

„Ef mér tekst að ná einhverju 
fram í þessu starfi útiloka ég ekki 
þessa atburðarás,“ sagði Subkov 
og dró í engu úr dulúðinni sem 
umlykur áform Pútíns.

Á miðvikudaginn veitti Pútín 
Mikhaíl Fradkov, sem hefur verið 
forsætisráðherra frá árinu 2004, 
lausn frá störfum og tilkynnti að 
Subkov myndi taka við af honum. 

Í dag er reiknað með því að 
Dúman, neðri deild rússneska 
þingsins, samþykki þessa 
ráðstöfun.

Óvissa ríkir um 
áform Pútíns

 Kílógrammið er ekki 
lengur jafn þungt og áður. Að 
minnsta kosti hefur frumgerð þess, 
sem geymd er í París, verið að 
missa þyngdina smám saman. 
Ástæða þess er mönnum enn hulin.

Frumgerð kílógrammsins er lóð, 
gert úr málmblöndu platínu og irid-
íns, 3,9 sentimetrar bæði að þver-
máli og á hæðina. Þetta lóð er geymt 
í Alþjóðastofnun fyrir vog og mál í 
Sevres, einu af úthverfum Parísar. 

Alþjóðlega mælieiningin kíló-

gramm hefur allt frá árinu 1889 
einfaldlega verið skilgreind þannig 
að hún sé jöfn þyngd þessarar 
frumgerðar. 

En nú er sú skilgreining í upp-
námi, því frumgerð kílógrammsins 
hefur verið að léttast örlítið upp á 
síðkastið. Reglulega er þyngd frum-
gerðarinnar borin saman við með-
alþyngd sex viðmiðunarlóða, sem 
geymd eru á nokkrum stöðum í 
heiminum. Nú síðast mældist mun-
urinn 50 míkrógrömm.

Þyngdartapið er reyndar svo 
lítið að það hefur engin áhrif 
fyrir fólk almennt, sem getur 
áfram farið út í búð og keypt kíló 
af hinu og þessu án vandkvæða. 

Fyrir vísindamenn, sem þurfa 
að notast við nákvæmar skil-
greiningar á þyngd, getur þetta 
hins vegar verið til óþæginda. 

Vera má að þau óþægindi verði 
til þess að ný frumgerð verði 
valin.



Í tilefni af 75 ára afmæli SPRON er efnt til samkeppni um bestu myndina af Esjunni.

Keppt er í fjórum aldurshópum: 0-5 ára, 6-11 ára,12-15 ára,16 ára og eldri.
Dómnefnd er skipuð listamönnunum Daða Guðbjörnssyni og Maríu Sif Daníelsdóttur
ásamt fulltrúa frá SPRON. Þau munu velja 3 bestu verkin í hverjum flokki.

Verk vinningshafa ásamt völdum innsendum verkum verða til sýnis í útibúum SPRON.

Teikni- og myndlistarsamkeppni fyrir fólk á öllum aldri

„Esjan mín“

Gefðu sköpunargáfunni lausan tauminn og málaðu
eða teiknaðu mynd af Esjunni út frá eigin brjósti. 

Skilafrestur er til 10. október.
Skila skal verkunum í SPRON Ámúla 13a, 108 Reykjavík.
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Veglegir vinningar eru í boði í öllum flokkum.

1. verðlaun: Gjafabréf frá Litum og föndri og gjafakarfa frá Eymundsson.

2.-3. verðlaun: Gjafakarfa frá Eymundsson. 

Nánari upplýsingar í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400 eða á spron.is
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Þetta er vél sem hefur 
algera sérstöðu. 
Fjórtán blettakerfi fyrir 
ólíka bletti, t.d. vínbletti, 
blóðbletti og grasgrænku.
Tromlan er óvenjustór, 
tekur 65 l og hægt er að 
þvo í henni allt að 8 kg. 
Innra byrði tromlunnar er 
með droplaga mynstri 
sem fer sérlega vel með 
þvottinn. Vélin er mjög 
snör í snúningum: 15 
mín. hraðkerfi og 60 
mín. kraftþvottakerfi
fyrir meðalóhreinan þvott. 
Snertihnappar. Stór og
öflugur skjár. Vélin hefur 
mjög góða hljóðeinangrun
og er í orkuflokki A+.

Hvað heitir hinn nýi forsætis-
ráðherra Rússlands?

Hvað heitir Nóbelsverðlauna-
hafinn sem hélt fyrirlestur á 
Bókmenntahátíð í Reykjavík á 
miðvikudaginn?

Hvað heitir leikarinn 
sem var nýlega sagt upp á 
Spaugstofunni?

 George W. Bush 
Bandaríkjaforseti vill fresta því í 
lengstu lög að kalla her sinn heim 
frá Írak, en hyggst þó fækka her-
mönnum þar á næstunni. Frá þessu 
skýrði hann seint í gærkvöld.

Áður en Bush flutti þjóðinni 
boðskap sinn í sjónvarpsávarpi, 
klukkan eitt í nótt að íslenskum 
tíma, höfðu fréttastofur skýrt frá 
megininntaki ræðunnar.

 Bush hyggst fækka hermönnum 
smám saman þangað til í júlí á 
næsta ári, úr 160 þúsund niður í 
135 þúsund, en áður en hermönn-
um var fjölgað fyrr á þessu ári 
voru þeir 130 þúsund.

Demókratar, sem hafa meiri-

hluta á Bandaríkjaþingi, eru engan 
veginn sáttir við þessi áform.

„Þetta býr til þá blekkingu að 
breytingar séu gerðar, en í þeim 
tilgangi að slá vindinn úr seglum 
okkar sem viljum í raun breyta um 
stefnu í Írak,“ segir demókratinn 
Carl Levin, sem er formaður 
hermálanefndar öldungadeildar 
Bandaríkjaþings.

„Valið stendur um áætlun demó-
krata um ábyrga heimkvaðningu 
hersins og áforma forsetans um 
endalaust stríð í Írak,“ sagði 
Nancy Pelosi, leiðtogi Demókrata-
flokksins.

Bush hyggst fylgja sjónvarps-
ávarpi sínu eftir í dag með ávarpi 

á herstöð rétt fyrir utan 
Washington, auk þess sem birt 
verður skýrsla forsetans um 
ástandið í Írak.

Boðar fækkun hermanna

 Aðeins hafa tæplega 
tíu lóðir í Reykjavík verið 
skipulagðar fyrir flutningshús, 
samkvæmt deiliskipulagi. Samt 
liggur fyrir að fjölmörg hús í 
miðbænum, sérstaklega á og 
við Laugaveg, verða flutt á 
komandi árum. 

Samkvæmt deiliskipulagi við 
svokallaðan Nýlendugötureit 
eru tæplega tíu lóðir hugsaðar 
undir flutningshús. Þetta eru 
lóðirnar við Seljaveg 3 og 5, 
Nýlendugötu 31 og 34 og 
Mýrargötu 10-12, 18 og 22. Þá 
er möguleiki á að koma fyrir 
litlum flutningshúsum á sama 
reit. Deiliskipulagið fyrir 
Nýlendugötureit er enn í 
vinnslu. 

Gera má ráð fyrir að nokkur 

hús í miðbænum verði flutt eða 
rifin á næstu árum vegna fyrir-
hugaðra framkvæmda þar. Að 
minnsta kosti fimmtán flutn-
ingshús standa við Laugaveg-
inn og þó nokkur við aðrar 
götur í kring. 

Athafnamaðurinn Sigurjón 
Sighvatsson hefur lýst því yfir 
að hann vilji kaupa hús við 
Laugaveg sem á að flytja eða 
rífa. Hann hefur ekki enn 
fengið nein hús keypt og ekki 
neinar lóðir undir húsin, enn 
sem komið er. 

Ekki náðist í Hönnu Birnu 
Kristjánsdóttur, formann 
skipulagsnefndar Reykjavíkur-
borgar, vegna málsins þar sem 
hún er stödd erlendis.

Fáar lóðir skipulagð-
ar fyrir flutningshús

Forsvarsmenn Máls og 
menningar hafa tekið kauptilboði 
frá Kaupangi um fasteignina að 
Laugavegi 18. 

Árni Einarsson hjá Máli og 
menningu segir kaupverðið 
trúnaðarmál, en tilboðinu fylgir 
fyrirvari um fjármögnun 
kaupanna. Kaupangur hefur frest 
til mánaðamóta til að afla fjárins.

Penninn er með leigusamning 
til að reka bókabúð í húsinu til 
ársins 2012, að sögn Ingþórs 
Ásgeirssonar, framkvæmda-
stjóra hjá Pennanum. Hann 
kveður vilja innan fyrirtækisins 
til að endurnýja samninginn að 
því loknu. 

Kauptilboð 
undirritað

 Forsvarsmenn 
Lyfja og heilsu reyna að uppræta 
samkeppni í rekstri apóteka á 
Akranesi, segir Ólafur Adolfsson, 
lyfjafræðingur og eigandi Apó-
teks Vesturlands. Í verslun Lyfja 
og heilsu á Akranesi sé gefinn 
mikill afsláttur af lyfjum, ein-
göngu til þess að bola Apóteki 
Vesturlands úr bænum.

Í heilsíðuauglýsingu sem birt-
ist í Vesturbæjarblaðinu vekur 
hann athygli Vesturbæinga á því 
að þegar þeir versli við Lyf og 
heilsu séu þeir í raun að niður-
greiða lyf á Akranesi. Þar er full-
yrt að lyfjaverð hjá Lyfjum og 
heilsu sé allt að 76 prósentum 
hærra í Vesturbænum en á 
Akranesi. Í lok auglýsingarinnar 
er Vesturbæingum boðið að fá 
heimsend lyf frá Apóteki Vestur-
lands, á Akranesverði.

„Þessi auglýsing er áskorun 
okkar til fólks um að sniðganga 
fyrirtæki sem beitir svona við-
skiptaháttum. Það er kominn tími 
til að einhver stígi niður fæti og 
láti ekki bjóða sér hvað sem er,“ 
segir Ólafur. „Ég vona að almenn-
ingsálit muni knýja fyrirtækið til 

þess að taka upp eðlilega við-
skiptahætti.“

Gylfi Garðarsson, lyfsöluleyfis-
hafi verslunar Lyfja og heilsu á 
Akranesi, segist ekki geta gefið 
upp nákvæmlega hvers vegna ein-
hverjir afslættir séu á lyfjum í 
apótekinu, það sé samningsatriði. 

„Ég sé ekkert óeðlilegt við þessa 
samkeppni, við erum að bregðast 

við innkomu Ólafs á markaðinn 
með því að lækka verð á litlum 
hluta af vörunum okkar,“ segir 
Guðni B. Guðnason, framkvæmda-
stjóri Lyfja og heilsu. 

„Í verslunum okkar erum við 
með sama verðgrunn en  þar sem 
er til dæmis ákveðin samkeppni 
lækkum við suma flokka tíma-
bundið. Þetta er mjög eðlileg og 

heiðarleg samkeppni, við erum 
ekki að gera neitt sem við megum 
ekki.“

Hann bætir við að lokum að 
hann sé hissa á aðferðum Ólafs 
hjá Apóteki Vesturlands. „Mér 
finnst ekki rétt aðferð að væla í 
dómaranum, það er ekki hans 
siður.“

Segir Lyf og heilsu uppræta 
samkeppni með bolabrögðum
Eigandi Apóteks Vesturlands segir íbúa Vesturbæjar í Reykjavík niðurgreiða lyfin í verslun Lyfja og heilsu á 
Akranesi. Erum ekki að gera ekki neitt sem við megum ekki, segir framkvæmdastjóri Lyfja og heilsu.

 Danska ríkisstjórnin 
og grænlenska landstjórnin 
hafa boðið fulltrúum Bandaríkj-
anna, Noregs, 
Kanada og 
Rússlands til 
ráðstefnu á 
næsta ári, þar 
sem ræða á 
ágreining 
þjóðanna um 
tilkall til 
landgrunns-
réttinda á 
Norðurskauts-
svæðinu.

Að því er Per Stig Möller, 
utanríkisráðherra Danmerkur, 
upplýsti hafa hann og Hans 
Enoksen, formaður grænlensku 
landstjórnarinnar, sent 
utanríkisráðherrum „allra fimm 
Norðurskauts-stórveldanna“ 
boðsbréf. Fyrirhugað er að 
ráðstefnan fari fram 27.-29. maí 
í Ilulissat á Vestur-Grænlandi, 
að því er Jótlandspósturinn 
greindi frá. 

Ræða Norður-
skautságreining

Utanríkisráðherra
veitti í gær viðtöku undirskriftum 
fjölda fólks sem skorar á íslensk 
stjórnvöld að beita sér fyrir 
virðingu mannréttinda samkyn-
hneigðra, tvíkynhneigðra og 
transgender-fólks.

Hundruðum undirskrifta var 
safnað og voru það Verndarvætt-
irnar, samstarfsvettvangur 
Amnesty International og 
Samtakanna 78, sem afhenti þær. 

Samkvæmt upplýsingum 
Alþjóðlegra samtaka lesbía og 
homma og Amnesty International 
eru ákvæði sem banna samkyn-
hneigð í um 100 ríkjum víða um 
heim og er staða transgender-fólks 
oft óljós.

Mannréttindi 
verði virt

APÓTEK
VESTURLANDS

Smiðjuvellir 32, Akranesi - Sími 431 5090 - Fax 431 5091 - www.apvest.is

Það eru 3 apótek í Vesturbæ Reykjavíkur, öll frá apótekskeðjunni Lyf og heilsu. Sama lyfjakeðja býður nú vesturbæingum að greiða allt að 76% hærra verð fyrir lyf en hún býður Akurnesingum.Íbúar í vesturbæ Reykjavíkur ættu því að sjá hag sinn í því að keyra upp á Akranes og kaupa lyfin sín þar.
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 Fulltrúi Vinstri grænna í 
leikskólaráði Reykjavíkurborgar 
segist ekki líta á einkarekstur sem 
svar við manneklu leikskóla borg-
arinnar og telur að slíkt væri skref 
aftur til fortíðar. 

Vinstri græn hafa óskað eftir 
fundi í leikskólaráði í kjölfar 
ummæla Þorbjargar Helgu Vig-
fúsdóttur, formanns nefndarinnar, 
um breytingar á rekstrarformi 
leikskólanna.

„Við lítum svo á að leiðir borgar-
innar í þessu máli hafi ekki verið 
fullreyndar,“ segir Helga Björg 
Ragnarsdóttir, fulltrúi Vinstri 
grænna, og bætir því við að 
eðlilegra væri að ljúka gerð 
samanburðar á samsetningu launa 
starfsmanna leikskólanna við laun 
annarra starfsmanna borgarinnar 
í stað þess að breyta rekstrafor-
minu. Sigrún Elsa Smáradóttir, 
fulltrúi Samfylkingarinnar, segir 
hugmyndir Þorbjargar Helgu í 
raun ekki leysa neinn vanda og 
ekki vera til þess fallnar að skapa 
sátt um kjör leikskólakennara, 

„þar sem þær feli ekki í sér bætt 
kjör starfsmanna leikskóla borg-
arinnar“.

Þá telur fulltrúi Framsóknar-
flokksins og varaformaður 
nefndarinnar, Fanný Gunnars-

dóttir, hugmyndir formannsins 
vera umræðunnar virði. „Ég sé 
ekki muninn á því að einstaklingar 
reki leikskóla líkt og nú er gert 
eða hvort reksturinn sé í höndum 
fyrirtækja.“

 Síðan fæðingar-
orlof var lengt í níu mánuði og 
körlum veittur réttur til þess að 
taka þriggja til sex mánaða feðra-
orlof hefur viðhorf til þátttöku 
karla í barnauppeldi breyst mjög, 
að mati Ingólfs V. Gíslasonar, 
félagsfræðings og sviðsstjóra hjá 
Jafnréttisstofu.

Hann kynnti á fundi Rannsóknar-
stofu í kvenna- og kynjafræðum 
þróun mála síðan ný lög tóku gildi 
árið 2000. 

Ingólfi þótti merkilegt að 17 
prósent karla tækju lengra orlof 
en þrjá mánuði og sagðist hann 
hafa búist við lægra hlutfalli. 
Karlar notuðu þó almennt þann 
tíma sem þeim væri afmarkaður, 
en konur nýttu þá þrjá mánuði 
sem foreldrum væri frjálst að 
skipta sín á milli. 

Þá sagði Ingólfur athyglisvert 
hversu vel atvinnurekendur 
virtust taka feðraorlofi, en tæp 74 
prósent þeirra eru jákvæð. Hann 
sagði þó viðhorf þeirra breytast ef 
karlar tækju lengra orlof en þrjá 
mánuði. Í ljós hefði komið að 
atvinnurekendur teldu erfiðara 
fyrir karla að taka sex mánaða 
orlof en fyrir konur. Jákvæðni 
atvinnurekenda sé því bundin við 
þann tíma sem flestir karlar taka. 

Tæp ellefu prósent karla hafa 
fengið neikvæð viðbrögð frá 
atvinnurekanda vegna fæðingar-
orlofs en tæp fimm prósent 
kvenna. Meðal karlkyns atvinnu-
rekenda eru þeir sem yngri eru 
jákvæðari gagnvart orlofinu og 

einnig þeir sem sjálfir eru feður. 
Þá eru þeir jákvæðastir sem 
sjálfir hafa tekið fæðingarorlof.

Niðurstaða Ingólfs er sú að 
feður hafi gaman af fæðingar-
orlofi og vilji sinna því. Það sem 
ráði því hvort karlar taki lengra 
orlof sé vinnumarkaðsstaða 
móðurinnar, löngun karlsins til að 
taka orlof og vilji móðurinnar til 
að taka styttra orlof en sex 
mánuði.

Athyglisvert er að feðraorlof 
hefur almennt gengið vel hjá körl-
um en reynst konum erfiðara. Það 

segir Ingólfur hafa með viðhorf 
samfélagsins til kynjanna að gera. 
Svo virðist sem útlit barns og 
heimilis endurspegli hæfni kvenna 
og því sé konum mjög umhugað 
um að hvort tveggja líti vel út, 
jafnvel þótt karlinn beri ábyrgð-
ina.

Þá verði konur sem nýti ekki að 
fullu rétt sinn til sex mánaða 
orlofs fyrir aðkasti og efast sé um 
þær. Karlar séu hins vegar álitnir 
miklar hetjur kjósi þeir að vera 
lengur heima en í reglubundna 
þrjá mánuði. 

Langflestir feður 
nýta orlofsréttinn
Þátttaka karla í umönnun barna hefur aukist með tilkomu feðraorlofs. 
Flestir feður nýta rétt sinn en fæstir eru lengur í orlofi en í þrjá mánuði. 
Atvinnurekendur eru jákvæðir gagnvart þriggja mánaða feðraorlofi.

 Fulltrúar í mannrétt-
indanefnd Reykjavíkurborgar 
sammæltust um það á fundi í 
gær að setja á laggirnar starfs-

hóp sem ætlað 
er að kynna sér 
öryggismál á 
og við 
skemmtistaði
borgarinnar og 
koma með 
tillögur um 
leiðir til að 
sporna við 
kynferðisof-

beldi.
Bryndís Ísfold 

Hlöðversdóttir, fulltrúi Samfylk-
ingarinnar í nefndinni, hafði lagt 
til að nefndin beindi því til 
lögreglustjóra að skoða öryggi á 
salernum skemmtistaða. „En ég 
er ánægð með það að hópurinn 
skuli vilja ganga lengra og að 
málið hafi fengið svona góðar 
viðtökur.“

Hópurinn skal leita samstarfs 
og álits hlutaðeigandi aðila og 
skila niðurstöðum í nóvember.

Forsvarsmenn Neyðarmóttöku 
vegna nauðgana hafa lýst þeirri 
skoðun að koma ætti upp 
öryggismyndavélum á salernum 
skemmtistaða þar sem nauðganir 
og tilraunir til þeirra séu þar 
algengar.

Skemmtistaða-
öryggi skoðað

 Samkvæmt nýrri 
launakönnun VR eru karlar eru 
með 11,6 prósentum hærri laun 
en konur. Munurinn hefur minnk-
að nokkuð síðan árið 2000, þegar 
hann var 15,3 prósent.

Í tilkynningu frá VR segir að 
könnunin sýni að launaskrið 
félagsmanna í VR sé meira en 
almennt gengur og gerist á 
vinnumarkaði. 

Engin breyting mældist á 
vinnutíma félagsmanna, þrátt 
fyrir að áhersla hafi verið lögð á 
að stytta hann í kjarasamning-
um. Sveigjanleiki hafi hins vegar 
aukist. 

Önnur launakönnun, sem gerð 
var hjá Hafnarfjarðarbæ, sýnir 

að karlar og konur sem vinna hjá 
bænum fá nú sömu dagvinnu-
launin. 

Þegar yfirvinna og fleira er 
tekið með í reikninginn mælast 
heildarlaun kvenna hins vegar 
sex prósentum lægri en laun 
karla.

Konur sem starfa við kennslu 
virðast fá hlutfallslega há laun 
því þegar sú starfsgrein er tekin 
út úr jöfnunni eru heildarlaun 
kvenna níu prósentum lægri en 
karla.

Þetta er minni munur en árið 
2001 en bærinn stefnir að því að 
útrýma kynbundnum launamun 
algerlega. 



 Jose Manuel Barroso, 
forseti framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins, lýsti því yfir 
á miðvikudag að hafin væri 
víðtæk umræða um fjármál 
sambandsins, sem tekin yrðu til 
gagngerrar endurskoðunar. Eitt 
aðalmálið í þeirri umræðu er 
hvort skera eigi verulega niður 
landbúnaðarstyrki sambandsins. 

„Þetta er fyrsti dagur af 
opinskárri umræðu um for-
gangsröðun útgjalda,“ tjáði 
Barroso fréttamönnum. 

Daginn áður hafði Nicolas 
Sarkozy Frakklandsforseti fallið 
frá andstöðu við endurskoðun 
landbúnaðarstefnu ESB. 

Forgangsröðun 
útgjalda rædd

 Fornleifafræðingar sem staðið 
höfðu að því að grafa upp á ný jarðneskar 
leifar kvennanna tveggja sem fundust á 
sínum tíma í Oseberg-grafhaugnum á 
Vestfold, glöddust mjög þegar í ljós kom á 
þriðjudag að beinagrindurnar voru óskadd-
aðar. Óttast hafði verið að raki hefði komist 
að þeim þar sem þær höfðu legið í álkistum 
síðan þær voru endurjarðsettar í haugnum 
árið 1948. 

„Nú verða gerðar ýmsar rannsóknir á 
leifunum,“ er haft eftir fornleifafræðingun-
um Terje Gansum og Vivian Wangen á 
fréttavef Aftenposten. Leifarnar eru annars 
vegar af konu á sjötugsaldri og hins vegar af 
konu á fertugsaldri. 

Samkvæmt kolefnisaldursgreiningu voru 
þær jarðsettar árið 834. Per Holck, prófess-

or við læknadeild háskólans í Ósló, hafði í 
fyrra látið rannsóknastofu í Kaupmannahöfn 
gera DNA-rannsóknir á sýnum úr beinum 
kvennanna, sem haldið hafði verið eftir við 
endurgreftrunina árið 1948. „Það sýndi að í 
það minnsta yngri konan gæti trúlega haft 
áa sem ekki voru Evrópumenn. DNA-
samsetning hennar finnst helst á Svartahafs-
svæðinu,“ segir Holck. 

Hann segist gera ráð fyrir að ný vitneskja 
á grundvelli rannsókna á endurheimtu 
beinagrindunum muni liggja fyrir ekki síðar 
en um áramót.  Nú í vikulokin stendur til að 
grafa einnig upp á ný víkinginn sem jarðsett-
ur var í byrjun tíundu aldar í Gauksstaða-
skipinu, sem fannst líka í grafhaug á 
Vestfold. Hann var fyrst grafinn upp árið 
1880 en endurgreftraður árið 1928.

Sveitarstjórnarmönn-
um gefst færi á að funda með 
fjárlaganefnd Alþingis dagana 20. 

og 28. septemb-
er. Fyrir þá sem 
ekki eiga 
heimangengt
verður boðið 
upp á fund í 
gegnum
fjarfundarbún-
að 27. septemb-
er.

Nefndarmenn
eru þessa 

dagana að undirbúa fjárlagagerð 
næsta árs og ferðuðust þeir um 
Reykjanes og Vestmannaeyjar 
síðustu daga í því augnamiði. 
Kynntu þeir sér starfsemi 
stofnana, til dæmis Flugmála-
stjórnar, Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja, framhaldsskóla og 
Náttúrustofu Suðurlands.

Sveitarstjórnum 
boðið til funda

Rúmlega þrítugur 
karlmaður hefur verið ákærður í 
Héraðsdómi Suðurlands fyrir 
líkamsárás. Honum er gefið að 
sök að hafa veist að öðrum 
karlmanni á fertugsaldri í 
gleðskap snemma að morgni í 
apríl síðastliðnum. 

Maðurinn er ákærður fyrir að 
hafa slegið fórnarlambið 
tveimur hnefahöggum í andlitið, 
rifið í vinstra auga þess og bitið í 
vinstra læri þess með þeim 
afleiðingum að fórnarlambið 
hlaut glóðarauga, mar og rispur. 
Þess er einnig krafist fyrir hönd 
fórnarlambsins að ákærði greiði 
því 182.770 krónur í skaðabætur 
auk vaxta.

Kýldi og beit 
fórnarlambið



„Þetta var alveg rosa-
lega þungt högg sem skók rútuna. 
Öll ljós slökknuðu, það var kol-
niðamyrkur og enginn vissi hvað 
var að gerast. Þetta var óhugnan-
leg upplifun og okkur brá mikið,“ 
segir Sigurbjörg Ragnarsdóttir, 
sem var ein af 58 farþegum rútu 
sem var keyrt á þrjátíu til fjörutíu 
metra breiða aurskriðu á Vestur-
landsvegi við Mógilsá í Kollafirði í 
gærmorgun. Tvær konur, sem sátu 
framarlega í rútunni, slösuðust í 
árekstrinum. „Bílstjórinn sá aur-
skriðuna ekki fyrr en rútan lenti á 
henni. Það fyrsta sem við gerðum 
var að athuga hverjir væru í lagi 
og hverjir ekki,“ segir Sigurbjörg. 

Farþegarnir, starfsmenn á 
dvalarheimilinu Höfða á Akranesi, 
voru á leiðinni út á Keflavíkurflug-
völl. Þeir áttu pantað flug til Frank-
furt í Þýskalandi klukkan átta í 
gærmorgun. Önnur rúta kom frá 
Reykjavík og keyrði farþegana út 
á völl. Allir farþegarnir komust 
með í flugið nema önnur konan 
sem slasaðist. Hún sat bak við bíl-
stjórasætið og lenti á framrúðinni 
við áreksturinn. Hún var flutt á 
slysadeild Landspítalans í Foss-
vogi þar sem hún fékk aðhlynn-
ingu. Meiðsli hennar eru ekki 
alvarleg.

Lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu fékk tilkynningu um slysið 
klukkan rúmlega fjögur. Slysið olli 
töfum á umferð um Vesturlands-
veg og þurfti lögreglan að stjórna 
umferðinni um eina akrein í báðar 
áttir meðan verið var að hreinsa 
hann. Klukkan hálfellefu í gær-
morgun var búið að því.

Skriðan, sem var hundruð rúm-
metra og nokkurra metra há, féll 
þegar moldarbarð í hlíðinni fyrir 
ofan veginn gaf sig undan þunga 
aurbleytu en rignt hefur mikið á 
svæðinu síðustu daga. 

Ester Jensen, hjá Veðurstofu 

Íslands, rannsakaði aurskriðuna í 
gær. Hún segir að rigningarvatn 
hafi safnast saman í dæld við 
gamla Vesturlandsveginn sem er 
um tuttugu metrum fyrir ofan 
þann nýja. Orsökin fyrir vatns-
söfnuninni var meðal annars að 
vatnsrásir stífluðust í hlíðinni og 
komst vatnið því ekki burt heldur 
safnaðist þar saman. Vatnsrásirnar 
voru lagaðar í gær til að koma í 
veg fyrir að slys af þessu tagi 

endurtaki sig, segir Jónas 
Snæbjörnsson hjá Vegagerðinni. 

Sigurbjörg segir að hópurinn 
verði í Þýskalandi fram á mánu-
dag og ætli að reyna að gera gott 
úr fríinu þrátt fyrir slysið. „Ég 
held að fólk hafi almennt jafnað 
sig á þessu. Það var mikið spennu-
fall eftir að við komum inn í flug-
vélina og við höfum varla rætt um 
annað síðan,“ sagði hún síðdegis í 
gær.

Þetta var alveg rosalega 
þungt högg sem skók 

rútuna. Öll ljós slökknuðu, það 
var kolniðamyrkur og enginn 
vissi hvað var að gerast. Þetta var 
óhugnanleg upplifun og okkur 
brá mikið.

veita

Eldri kona sem býr við 
hliðina á væntanlegu heimili fyrir 
heimilislausa á Njálsgötu 74 hefur 
óskað eftir því við dómsmálaráðu-

neytið að fá 
gjafsókn í 
dómsmáli
sem hún 
hyggst höfða 
gegn
Reykjavíkur-
borg. Konan, 
sem er 

hálfáttræð og hefur búið á 
Njálsgötu frá því hún fæddist, 
telur eins og margir aðrir íbúar við 
götuna að borgin hafi ekki farið að 
lögum þegar ákveðið var að vista 
átta heimilislausa karlmenn á 
Njálsgötu án þess að málið færi í 
grenndarkynningu og deiliskipu-
lagi breytt. Áætlað hefur verið að 
karlarnir flytji inn í umrætt hús 1. 
október.

Vill gjafsókn 
gegn heimili

Þungt högg skók rútuna
58 farþegar voru í rútu sem ekið var inn í aurskriðu á Vesturlandsvegi við Mógilsá í gærmorgun. Tvær konur slös-
uðust. Moldarbarð gaf sig undan vatnsþunga. Rúma sex tíma tók að hreinsa veginn. Nokkar tafir urðu á umferð. 

Shinzo Abe, forsætisráð-
herra Japans sem tilkynnti í 
fyrradag að hann hygðist segja af 
sér embætti, var í gær lagður inn 
á sjúkrahús. Var hann sagður 
örmagna.

Þrátt fyrir að stuðningur 
almennings við Abe hafi dalað 
stöðugt frá því hann tók við 
embætti af hinum vinsæla 
Junichiro Koizumi fyrir ári kom 
skyndileg afsögn hans jafnvel 
samherjum hans í stjórnarflokkn-
um LDP á óvart. Flokksstjórnin 
ákvað í gær að kosið yrði um 
eftirmann hans 23. september.

Abe lagður inn 
á sjúkrahús

Kristnir bruggarar í 
þorpinu Taybeh á Vesturbakka 
Palestínu héldu mikla bjórhátíð um 
helgina.

Hátíðin, sem kennd er við 
október, var haldin í september í 
virðingarskyni við íslamska 
granna bruggaranna. Hinn helgi 
mánuður íslams, ramadan, hefst 
síðar í vikunni.

Þúsundir Palestínumanna og 
alþjóðlegra gesta nutu góðviðris og 
tónlistar um helgina, en ekki síst 
mjaðarins góða. Ölglasið í Taybeh 
kostar rúmar hundrað krónur, en 
framleiðendur kvarta sáran undan 
ferðatakmörkunum Ísraela, sem 
torveldi dreifingu.

Halda bjórhátíð 
á Vesturbakka

 „Ég valdi Ísland fyrir 
Imagine-friðarsúluna vegna þess 
að það er einstaklega umhverfis-
vænt land,“ segir listamaðurinn 
Yoko Ono.

Friðarsúla Yoko verður vígð 9. 
október. Þann dag hefði eiginmaður 
hennar, bítilinn John Lennon, orðið 
67 ára hefði honum enst aldur til.

Í fréttatilkynningu frá Yoko segir 
að John Lennon hafi spáð því árið 
1967 að einn daginn yrði friðarsúla 
hennar að veruleika. Og nú, 40 
árum síðar, væri komið að því að 
afhjúpa þetta varanlega kennileiti 
friðarins í Reykjavík. „Ég tel mig 
afar gæfusama að sjá drauminn 
sem við eiginmaður minn 

dreymdum saman verða að veru-
leika,“ segir Yoko.

Listamaðurinn boðar að fjöl-
margir vinir hennar hvaðanæva úr 
heiminum muni verða viðstaddir 
vígsluathöfnina og ljá friðarsúl-
unni andlegan styrk sinn. Þess utan 
verði eitt hundrað þúsund óskir 
sem borist hafi komið fyrir í hylkj-
um í sérstökum óskavegg sem 
umlykur súluna sjálfa. Dagskráin 
verði að öðru leyti kynnt síðar.

Yoko segir að áttatíu prósent af 
þeirra orku sem Íslendingar nota 
fáist úr vatni en ekki olíu. „Vegna 
þessa er loftið, vatnið og jörðin 
furðu hrein,“ segir hún í tilkynn-
ingu sinni.



Rúmlega fimmtán 
þúsund manns lögðu leið sína á 
pylsubarinn Bæjarins beztu um 
helgina, en fyrirtækið hélt upp á 
sjötugsafmæli sitt og bauð af því 
tilefni upp á pylsu og kók fyrir 
tuttugu krónur.

Guðrún Kristmundsdóttir, 
eigandi fyrirtækisins, hafði heitið 
því að hagnaður helgarinnar 
rynni óskiptur til góðgerðamála. 
Eftir helgina lágu rúmir 30.000 
tíkallar í kassanum, eða 304.546 
krónur, sem ákveðið var að rynnu 
til Konukots, næturathvarfs fyrir 
heimilislausar konur, og veitti 
verkefnisstjóri athvarfsins 
gjöfinni viðtöku.

Ágóðinn rann 
til Konukots

 John Howard, 
næstþaulsetnasti forsætisráð-
herrann í sögu Ástralíu, sagði á 
miðvikudag að hann hygðist 
draga sig í hlé áður en næsta 
þriggja ára kjörtímabili lyki fái 
hann umboð kjósenda til að halda 
áfram eftir kosningar í haust. 

Samsteypustjórn borgara-
flokka, sem Howard hefur farið 
fyrir nú í ellefu ár samfleytt, 
hefur það sem af er þessu ári 
mælst með of lítið fylgi til að eiga 
möguleika á að halda völdum 
eftir kosningar. Með tilkynning-
unni var Howard, sem er 68 ára, 
að bregðast við óánægjuröddum í 
röðum eigin flokksmanna sem 
óska eftir leiðtogaskiptum fyrir 
kosningar.

Howard vill sitja 
í þrjú ár enn

 Tvær ungar konur 
fundust hálshöggnar við pakist-
anska bæinn Bannu í síðustu viku 
þar sem öfgamenn heyja ofbeldis-
fulla herferð fyrir gildum 
talibana, að sögn lögreglu á 
svæðinu.

Vitni lýstu hvernig fimm 
grímuklæddir vopnaðir menn 
réðust á konurnar, drógu þær inn 
í bíl og keyrðu burt. Síðar fundust 
lík þeirra ásamt miða þar sem 
þær voru sakaðar um vændi.

Öfgamenn hafa ráðist á 
verslanir sem selja tónlist og 
kvikmyndir á svæðinu og rakarar 
hafa verið varaðir við því að raka 
skegg viðskiptavina.

Tvær konur 
hálshöggnar

 Fólki sem nagar á sér 
neglurnar þegar það er undir álagi 
eða þarf að einbeita sér býðst nú 
ný þjónusta. Í bænum Venlo í 
Hollandi er tekin til starfa 
meðferðarstofnun fyrir nagla-
nagara, en hún helgar sig því einu 
að venja fólk af þessari óheilsu-
samlegu áráttu. 

Að baki stofnuninni stendur 
Hollendingurinn Alain-Raymond 
van Abbe, sem áður vann að 
markaðsmálum fyrir bandarískt 
snyrtivörufyrirtæki. Hugmyndina 
fékk hann eftir að hann komst að 
því að um 600 milljónir manna eru 
haldnar þessari áráttu, þar af um 
tvær milljónir í Hollandi.

Naglanögurum 
býðst meðferð

„Leigubílar hafa enga 
aðstöðu í miðbænum um helgar. 
Þar er eitt safnstæði sem borgar-
yfirvöld eru í vandræðum með,“ 
segir Sæmundur Kristján Sigur-
laugsson, framkvæmdastjóri 
Hreyfils og Bæjarleiða.

Tillaga sjálfstæðismanna og 
framsóknarmanna um að efna til 
samráðs við forsvarsmenn leigu-
bifreiðastöðva og félög leigu-
bifreiðastöðva um bætt fyrir-
komulag bifreiðaaksturs í 
miðborginni um helgar var sam-
þykkt hjá borgarráði Reykjavíkur 
á dögunum.

Sæmundur segir lausnina á vand-
anum ekki vera að fjölga leigubíla-

leyfum heldur að fá aðstoð strætis-
vagna á álagstímum í miðborginni 
og bæta aðgengi leigubíla. „Það 
eru 560 leigubílaleyfi á höfuðborgar-
svæðinu og það eru hvergi í 
heiminum jafn mörg leigubílaleyfi 
miðað við höfðatölu. Þetta eru 
rúmlega tvöfalt fleiri leyfi en í 
Kaupmannahöfn.“

Róbert Marshall, aðstoðarmaður
samgönguráðherra, segir að vegna 
nýlegs álits samkeppniseftirlitsins
sé þörf á breytingum í málefnum 
leigubíla. „Það er ljóst að búið er 
að benda á galla á núverandi kerfi 
og það þarf að gera lagfæringar á 
þeim reglum sem gilda á þessu 
sviði.“
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fréttir og fróðleikur

Félagsmálaráðuneytið, 
Vinnumálastofnun og 
Alþýðusamband Íslands 
(ASÍ) ætla að „einhenda“ 
sér í að auka eftirlit með 
erlendum starfsmönnum 
sem eru við vinnu hér 
á landi. Starfsmönnum 
Vinnumálastofnunar 
sem sjá um eftirlitið 
verður fjölgað úr 
tveimur í fimm. Talið er 
að rúmlega tvö þúsund 
erlendir starfsmenn séu 
óskráðir hér á landi og 
að margir þeirra fái ekki 
greidd laun samkvæmt 
kjarasamningum. 
Vinnumálstofnun byrjaði 
að beita dagsektum í fyrsta 
sinn í vikunni.

Komist var að samkomulaginu á 
fundi sem Jóhanna Sigurðardóttir 
félagsmálaráðherra hélt með 
forsvarsmönnum ASÍ, Vinnumála-
stofnunar og AFLi – starfsgreina-
félagi Austurlands á þriðjudag. Það 
er niðurstaða tveggja vikna deilna 
sem spruttu upp eftir að upp komst 
að 20 af þeim 29 mönnum sem lentu 
í rútuslysi á Bessastaðafjalli í Fljóts-
dal hinn 26. ágúst voru óskráðir og 
að hugsanlega hefðu þeim ekki 

verið greidd laun samkvæmt kjara-
samningum. Mennirnir voru pólskir 
og lettneskir starfsmenn tveggja 
undirverktaka Arnarfells, GT-
verktaka og Hünnebeck Polska, og 
unnu að byggingu Hraunaveitu 
Kárahnjúkavirkjunar.  

Hrannar Arnarsson, aðstoðar-
maður Jóhönnu Sigurðardóttur 
félagsmálaráðherra, segir að á 
fundinum á þriðjudag hafi meðal 
annars verið rætt að Arnarfell hafi 
gengist í ábyrgð fyrir að starfsmenn 
fyrirtækjanna myndu fá greitt 
samkvæmt kjarasamingum fram-
vegis og aftur í tímann. Hrannar 
segir hins vegar að hér eftir verði 
tekið harðar á þeim fyrirtækjum 
sem ekki skrá starfsmenn sína. Auk 
þess verður starfsmönnum Vinnu-
málastofnunar sem sjá um eftirlit 
með skráningum erlendra starfs-
manna fjölgað úr tveimur upp í 
fimm. „Við ætlum einhenda okkur í 
að reyna að ná utan um þennan 
vinnumarkað í sameiningu,“ segir 
Hrannar.

Vinnumálastofnun getur sektað 
fyrirtæki um allt að fimmtíu þúsund 
krónur á dag ef þau hafa ekki skráð 
starfsmenn sína og jafnvel stöðvað 
vinnu þeirra. Síðustu vikur hefur 
stofnunin verið gagnrýnd harðlega 
fyrir að hafa ekki sektað GT-
verktaka og Hünnebeck þrátt fyrir 
að starfsmennirnir hafi verið 
óskráðir. 

Guðmundur Gunnarsson, for-
maður Rafiðnaðarsambandsins, 
sagði að Vinnumálstofnun væri 
„enn einu sinni með allt niðrum sig“ 
því hún hefði sent þau skilaboð til 
fyrirtækja að það skipti engu máli 
þó að þau brytu gegn lögum og 
reglum í landinu. Björgvin Ómar 
Hrafnkelsson, trúnaðarmaður
Arnarfells, sagði að það væri hneisa 
fyrir hinn vinnandi mann og 
íslenska alþýðu að vinna fyrir-
tækjanna hefði ekki verið stöðvuð. 
Oddur Friðriksson, yfirtrúnaðar-
maður starfsmanna á Kárahnjúka-
svæðinu, tók í sama streng. 

Þrátt fyrir gagnrýnina lét Vinnu-
málastofnun ekki undan heldur fór 
sáttaleiðina í málinu og ræddi við 
forsvarsmenn verktakafyrirtækj-
anna tveggja. 

Gissur Pétursson, forstjóri Vinnu-
málastofnunar, segir að í mörgum 
tilfellum sé ekki um einbeittan 
brotvilja að ræða hjá fyrirtækjum 
og því sé þeim gefinn frestur til að 
laga sín mál. Vinnumálastofnun gaf 
fyrirtækjunum tveimur ítrekaða
fresti til að ganga frá sínum málum: 
skrá starfsmennina og skila 
ráðningarsamningum  þeirra. Það 
var ekki gert. „Ég veit að margir 
verkalýðsforkólfar hafa mikla 
réttlætiskennd en við höfum það 
líka. Hins vegar höfum við okkar 
starfsreglur sem geta verið tefjandi. 
Skúrkarnir eiga líka sinn andmæla-
rétt.“

Vinnumálastofnun sendi sýslu-
mannsembættinu á Seyðisfirði 
beiðni um að starfsemi Hünnebeck 
yrði stöðvuð á hádegi mánudaginn 
3. september því fyrirtækið sjálft 
hafði starfað óskráð hér á landi. 
Stofnunin  hafði ekki áður sent út 
slíka beiðni og afturkallaði hana á 

elleftu stundu. Þremur dögum síðar 
sendi Vinnumálastofnun aðra beiðni 
til sýslumannsembættisins um að 
stöðva vinnu fyrirtækjanna og voru 
lögreglumenn sendir á Kárahnjúk-
asvæðið. Aftur fór stofnunin 
samningaleiðina og Arnarfell
gekkst í ábyrgð fyrir fyrirtækin.

„Þau fyrirtæki sem hafa brotið 
lögin eru ekki laus allra mála. Það 
er bæði okkar og lögreglustjóra á 
hverjum stað að meta hvað gert 
verður í því,“ segir Gissur. Hann 
segir að það komi til greina að 
Vinnumálastofnun kæri fyrirtækin 
tvö fyrir þau brot sem frömdu. 
Gissur segir að Vinnumálastofnun
rannsaki nú hvort fyrirtækin hafi 
brotið kjarasamninga með því að 
greiða starfsmönnum sínum lægri 
laun en þau áttu að gera. „Arnarfell 
ber ábyrgð á því að upplýsingarnar 
um þessa starfsmenn skili sér til 
okkar á næstu dögum svo við getum 
komist að því hvort brotið hafi verið 
á þeim.“ 

Gissur segir að dagsektum hafi í 
fyrsta skipti verið beitt í vikunni. 
„Á þriðjudaginn sendum við sex 
fyrirtækjum bréf um að við ætluð-
um að byrja að sekta þau. Þau höfðu 
fengið frest til að ganga rétt frá 
skráningu erlendra starfsmanna 
sinna en gerðu það ekki. Þetta eru 
fiskvinnslufyrirtæki og fyrirtæki í 
byggingariðnaði,“ segir Gissur. Tut-

tugu fyrirtækjum var auk þess 
gefin lokaviðvörun til að ganga frá 
skráningu starfsmanna sinna í síð-
ustu viku. 

Gissur segist vera ánægður með 
samkomulagið sem komist var að á 
fundinum á þriðjudaginn. „Við 
erum að undirbúa skipulegt átak á 
vinnustöðum úti um allt land og 
ætlum að senda eftirlitsmennina 
fimm þangað. Þetta höfum við ekki 
gert áður,“ segir Gissur. 

Aðspurður segir Gissur að hugs-
anlega sé ekki langt í að Vinnumál-
astofnun stöðvi starfsemi fyrirtæk-
is sem hefur brotið lög. „Ég vona að 
þessi herferð okkar muni verða til 
þess að við náum að koma í veg 
fyrir að fyrirtæki skrái ekki starfs-
menn sína,“ segir Gissur.

Vinnumálastofnunar og annarra 
eftirlitsstofnana bíður ærið 
verkefni því rúmlega tvö þúsund 
erlendir starfsmenn eru óskráðir 
hér á landi, en það eru aðeins þeir 
menn sem eru með kennitölur en 
eru ekki skráðir hjá Vinnumál-
astofnun. Auk þess kann að vera 
fjöldi erlendra starfsmanna hér á 
landi sem hvorki hafa kennitölu né 
eru skráðir hjá stofnuninni.

Vinnueftirlit verður eflt til muna

Viðvörunarkerfi stýrt frá Havaí-eyjum

Friða þarf 
rjúpuna

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

við fréttirnar, án þess að þurfa opna vafrann þinn!





allt í matinn á einum stað

Borgarnes grísabógur léttreyktur -  úrbeinað
483 kr/kg. áður 965 kr/kg.

50%
afsláttur
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Þú sparar 483 kr/kg

Ísfugl kjúklingaleggir
363 kr/pk. áður 605 kr/pk.

40%
afsláttur

Matfugl kjúklingavængir
197 kr/kg. áður 281 kr/kg.

30%
afsláttur

Goða lifrarpylsa - frosin
189 kr/kg. áður 379 kr/kg.

50%
afsláttur

Goða blóðmör - frosin
179 kr/kg. áður 358 kr/kg.



Freschetta Brick Oven Italiano - 2 pack
299 kr/pk. áður 499 kr/pk.

40%
afsláttur

Pepsi Max í dós - 1/2 ltr
38 kr/stk. áður 75 kr/stk.

Myllu heimilisbrauð
99 kr/pk. áður 165 kr/pk.

Borgarnes hangilæri - úrbeinað
1.494 kr/kg. áður 2.490 kr/kg.

40%
afsláttur

Þú sparar 996 kr/kg

40%
afsláttur
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Sækja sjóðheitan „vökva“ í iður jarðar

Stríðið gegn tölvuglæpum 
hefur breyst. Vírusar 
og önnur óværa eru 
ekki lengur búin til af 
skemmdarfúsum unglingum 
heldur glæpamönnum 
með hreinan gróða í huga. 
Tölvuglæpabransinn er 
talinn velta meira en fimm 
hundruð milljörðum króna 
á hverju ári. Eva Chen, 
forstjóri tölvuöryggisfyrir-
tækisins Trend Micro, segir 
ríkisstjórnir heimsins þurfa 
að taka við sér.

Eva hóf störf hjá japanska fyrir-
tækinu Trend Micro árið 1988, sem 
þá sérhæfði sig í afritunarvörnum 
fyrir hugbúnað. Eftir því sem 
tölvuglæpum fjölgaði færði fyrir-
tækið sig yfir í öryggisgeirann, og 
sinnir því eingöngu í dag. Árið 1996 
tók hún við stöðu tæknistjóra hjá 
fyrirtækinu, og varð forstjóri átta 
árum síðar.

„Ég held að það sé mögulegt að 
vinna stríðið gegn tölvuþrjótum, en 
til þess þurfa ríkisstjórnir að standa 
sig miklu betur,“ segir hún. „Líkt 
og þú þarft ökuskírteini til að mega 
keyra ættirðu kannski að þurfa 
einhvers konar lágmarkskennslu í 
netöryggi áður en þú ferð á netið og 
smellir á alla hlekki sem þú færð 
senda.“

Hún segir tegund tölvuóværu 
hafa breyst til muna á stuttum tíma. 
„Fyrir nokkrum árum voru vírusar 
nokkuð sem háskólakrakkar bjuggu 
til í frítíma sínum, og þeir höfðu 
engan annan tilgang en að valda 
sem mestum skemmdum. Nú eru 
vírusarnir og tölvuormarnir fram-

leiddir af glæpamönnum í hreinu 
gróðaskyni. Með því að senda út 
óværu geta þeir náð völdum yfir 
hundruð þúsundum tölva og notað 
þær til að stela persónuupplýsingum 
og ráðast samtímis á önnur tölvu-
kerfi. „Samkvæmt nýlegri úttekt 
bandaríska tímaritsins Consumer
Reports á stöðunni í netöryggis-

málum eru fjórðungslíkur á því að 
venjulegur tölvunotandi lendi í ein-
hvers konar hremmingum vegna 
tölvuglæpa. Helmingur verður 
fyrir miklu magni ruslpósts, fimmt-
ungur verður fyrir tjóni vegna 
víruss og tæp tíu prósent lenda í 
vandræðum vegna spilliforrita (e. 
malware).

Segir ríkisstjórnir heims-
ins þurfa að taka við sér

Sýndarheimar á borð við Second 
Life gætu hentað vel sem 
æfingasvæði fyrir gervigreind. 
Vísindamenn hjá bandaríska 
fyrirtækinu Novamente hafa 
þróað hugbúnað sem lærir með 
því að stjórna persónum í 
sýndarheimi. Þetta kemur fram 
á fréttavef BBC.

Til að byrja með verður 
gervigreindin prófuð í gæludýr-
um sem læra af samskiptum 
sínum við eigendur sína, 
persónur í sýndarheimum.

Dr. Ben Goertzel, forstjóri 
fyrirtækisins, segir mun 
hagnýtara að stjórna sýndar-
róbótum í sýndarheimi en alvöru 
róbótum í hinum raunverulega 
heimi.

 Þess vegna henti Second Life 
mjög vel til verkefnisins. Fyrsta 
varan og sýndarheimili hennar 
verða kynnt á Virtual Worlds 
ráðstefnunni í október.

Æfingabúðir í 
sýndarheimum

veita



[Hlutabréf]

Geysir Green Energy er 
langtímafjárfesting að sögn 
Ólafs Jóhanns Ólafssonar. 
Hann telur Goldman Sachs 
besta erlenda fjárfesti sem 
völ er á.

Ólafur Jóhann Ólafsson, fjárfestir 
og rithöfundur, hafði milligöngu 
um komu bandaríska fjárfestingar-
bankans Goldman Sachs inn í 
fjárfestahóp Geysis Green Energy. 
Samanlagt munu Ólafur Jóhann 
og Goldman Sach eiga um 8,5 
prósenta hlut í Geysi í tveimur 
aðskildum eignarhaldsfélögum. 
Ólafur Jóhann, sem hefur marg-
sinnis unnið með Goldman Sachs 
gegnum tíðina, fer með um þriggja 
prósenta eignarhlut.

„Þegar það kom fyrst til tals að 
ég kæmi inn í hluthafahópinn 
ræddum við um hvað vantaði til að 
við færum inn á leikvöllinn með 
sem allra besta lið. Allir voru 
sammála um að okkur vantaði 
erlendan samstarfsaðila. Goldman 

Sachs er hreinlega sá besti sem 
völ er á, bæði vegna stöðu hans 
sem fjárfestingarbanka og innan 
orkugeirans,“ segir Ólafur Jóhann, 
en Goldman Sachs starfrækir um 
tveggja milljarða Bandaríkjadala 
fjárfestingarsjóð sem fjárfestir í 
vistvænni orku. 

Ólafur Jóhann segist lengi hafa 
haft mikinn áhuga á orkugeiranum, 
enda þau umhverfisáhrif sem 
notkun olía og kola hefur haft 
öllum ljós. Hann segir Íslendinga 
hafa mikla sérstöðu í þessum geira 
og raunar í fremstu röð í heiminum. 
„Í Geysi er allt í senn þekking, 
reynsla, hugvit og fjármagn. 
Meginhugmyndin er að fara með 
þetta til útlanda. Ég hugsa þetta 
sem langtímafjárfestingu, það er 
enginn skjótfenginn gróði í þessu 
og engin gullæðisstemning í 
mönnum.“

Goldman Sachs er meðal stærstu 
fjárfestingarbanka í heimi, 
jafnframt því að vera einn sá elsti 
og virtasti. Bankinn var stofnaður 
árið 1869 og er með höfuðstöðvar í 
New York.

Ólafur krækti í 
Goldman Sachs Greiningardeild Landsbankans býður til morgunverðarfundar

þriðjudaginn 18. september kl. 8.30 til 10.00 á Hótel Nordica.

Á fundinum verður fjallað um horfur í íslenskum efnahagsmálum og áhrif óróleikans
á erlendum fjármálamörkuðum.

• Hagvöxtur að eilífu – stóriðjan áfram við völd
• Er komið að þolmörkum á fasteignamarkaði?
• Vítahringur vaxta og gengis – hvað er til ráða?
• Erlend lausafjárkreppa og innlend áhætta

Dagskrá:

8:30 Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri, setur fundinn

8:40 Var einhver að tala um pásu?
Lúðvík Elíasson kynnir hagspá Landsbankans 2008 – 2010

9:00 Fasteignamarkaður á krossgötum
Kristrún Tinna Gunnarsdóttir fjallar um horfur á fasteignamarkaði

9:15 Innlendir og erlendir áhættuþættir
Björn Rúnar Guðmundsson, forstöðumaður Greiningardeildar,
rýnir í stöðuna og helstu áhættuþætti

9:30 Umræður og fyrirspurnir

10:00 Fundarlok

Fundarstjóri: Edda Rós Karlsdóttir

Boðið verður upp á morgunverðarhlaðborð frá kl. 8:15
Vinsamlegast skráið þátttöku á www.landsbanki.is

Í skugga lausafjárkreppu
Hagspá Landsbankans 2008-2010

ÍS
L

E
N

S
K

A
S

IA
.I

S
 L

B
I 

38
90

2 
09

/0
7



greinar@frettabladid.is

Við vitum hvernig fólk er hvatt 
til að gefa börnum sínum 

aðeins lífræna matvöru því 
skordýraeitur veldur krabbameini. 
Það er í sjálfu sér rétt að sýnt 
hefur verið fram á að tengsl eru á 
milli efna sem notuð eru í skor-
dýraeitur og sjúkdóma. En í 
löndum þar sem reglum er fylgt 
eftir eru afar litlar líkur á að 
matvæli sem úðuð eru með 
skordýraeitri valdi krabbameini. 

Til er önnur vá sem okkur er 
ekki sagt frá. Ein besta leiðin til að 
fyrirbyggja krabbamein er að 
borða mikið af ávöxtum og 
grænmeti. Lífrænt ræktuð 
matvara er hins vegar tíu til 
tuttugu prósent dýrari en venju-
legar vörur og flestir kaupa því 
minna en ella þegar þeir kaupa 
lífræna matvöru. Dagleg neysla 
barna á ávöxtum og grænmeti þarf 
ekki að minnka um nema 0,03 
grömm (sem samsvarar hálfu 
hrísgrjóni) til að líkurnar á 
krabbameini aukist. Börnin væru 
því verr sett fengju þau minna af 
ávöxtum og grænmeti en áður, þótt 
það væri lífrænt. 

Ég vil ekki hræða fólk frá því að 
kaupa lífrænar vörur en maður á 
alltaf að kynna sér báðar hliðar 
málsins. Tökum sem dæmi frétt 
sem hefur prýtt ófáar forsíður á 
stærstu tímaritum heims: raunir 
ísbjarnarins. Sagt er að hlýnun 
jarðar muni ganga af þessari 
tignarlegu skepnu dauðri. Það er 
hins vegar látið hjá líða að á 
undanförnum fjörutíu árum – á 
sama tíma og jörðin hefur hlýnað – 
hefur ísbjarnarstofninn stækkað 
úr fimm þúsund dýrum upp í 25 
þúsund. Umhverfisverndarsinnar 
og fjölmiðlar fullyrða að til að 
bjarga ísbirninum þurfi að draga 
úr losun koldíoxíðs (CO2). Segjum 
sem svo að öll ríki heims – þar á 
meðal Bandaríkin og Ástralía – 
myndu undirrita Kyoto-sáttmálann 
og draga úr losun koldíoxíðs út öld-
ina. Hversu mörgum bjarndýrum 
yrði bjargað á ári? Tíu af hverjum 

þúsund? Tuttugu? Ítarlegar 
rannsóknir á ísbjarnarstofninum 
við Hudson-flóa benda til að af 
hverjum þúsund bjarndýrum 
myndu slíkar ráðstafanir bjarga 
innan við einum tíunda af ísbirni. 

Sé okkur virkilega umhugað um 
að bjarga ísbirninum frá útrým-
ingu er til miklu skilvirkari leið: 
veiðibann. Á hverju ári eru 49 
bjarndýr felld í vesturhluta 
Hudson-flóa einum saman. Hví 
ekki að leggja bann við því að 
þessir 49 birnir séu drepnir í stað 
þess að eyða stjarnfræðilegum 
fjárhæðum í aðgerðir sem skila 
miklu minni árangri? 

Lífrænn matur og yfirvofandi 
útrýming ísbjarnarins eru tvö 
dæmi um einstrengingslega 
umfjöllun fjölmiðla. Efst á hinum 
óendanlega lista yfir aðkallandi 
mál trónir hlýnun jarðar en litlu 
neðar má finna hryðjuverk, 
skordýraeitur og minnkandi 
fjölbreytni lífríkisins. Á sama 
tíma býr yfir helmingur jarðarbúa 
við ömurlegar aðstæður. Milljarð-
ur býr við fátækt, tveir milljarðar 
eru án rafmagns og þrjá milljarða 
skortir hreint drykkjarvatn og 
hreinlætisaðstöðu.

Ég reyni að setja málin í 
samhengi, reikna út hver þeirra 
við eigum að láta okkur varða og 
hvenær eigi að bregðast við. Sum 
vandamál er betra að láta bíða. 
Viti maður ekki hvernig á að leysa 
vandann er skynsamlegra að 
einbeita sér að því sem maður 
getur leyst. Það er erfitt að hafa 

áhyggjur af hitastigi jarðarinnar 
eftir eina öld þegar maður veit 
ekki hvaðan næsta máltíð kemur. 
Lífskjör hafa batnað verulega í 
bæði þróunar- og þróuðum 
löndum. Vísindamenn hafa á 
liðinni öld haft betur í baráttunni 
við marga illskæða sjúkdóma. Nú 
er fátækt helsta ástæða þess að 
fólk fær ekki bót sinna meina. 
Árið 1900 voru lífslíkur jarðarbúa 
þrjátíu ár. Nú eru þær 68 ár. 
Matvælaframleiðsla hefur aukist 
og matur er orðinn ódýrari, 
sérstaklega í þróunarlöndum. Árið 
1950 svarf hungrið að helmingi 
íbúa þriðja heimsins. Nú er það 
hlutfall komið niður í sautján 
prósent. Á sama tíma hafa tekjur á 
heimsvísu þrefaldast. 

Mest um vert er að búist er við 
að þessi þróun haldi áfram. 
Sameinuðu þjóðirnar gera ráð 
fyrir að lífslíkur jarðarbúa nái 75 
árum um miðja öldina og að innan 
við fjögur prósent þjáist þá af 
hungursneyð. Í lok aldarinnar 
munu tekjur í iðnvæddum ríkjum 
hafa sexfaldast og tólffaldast í þró-
unarríkjum. Sem þýðir að árið 
2100 verður meðalmaðurinn í 
þróunarríkjunum ríkari en 
meðalmaðurinn í Evrópu eða 
Bandaríkjunum er um þessar 
mundir. Fátækum mun fækka úr 
milljarði niður í tæpar fimm 
milljónir. 

Þetta þýðir ekki að við eigum að 
hætta að hafa áhyggjur af 
framtíðinni. En það er ástæðulaust 
að örvænta, heldur eigum við að 
anda rólega og einbeita okkur að 
réttu baráttumálunum. Alþjóðleg 
viðvörunarljós valda ríkum 
Vesturlandabúum ef til vill 
samviskubiti en þau draga ekki 
upp rétta mynd af ástandi 
heimsins. Við þurfum að kynna 
okkur báðar hliðar málsins. 

Höfundur er forstöðumaður 
Hafnarsáttarinnar (Copenhagen 

Consensus Institute).
©Project Syndicate

Alþjóðleg viðvörunarljós

Fulltrúar Samfylkingarinnar og Vinstri 
grænna í borgarstjórn liðka ekki fyrir 
lausnum í leikskólamálum. Grein mín um 
kerfisbreytingar á þjónustu leikskóla hefur 
fengið mikla umræðu og ýtt við hugmynd-
um að lausnum. Einu neikvæðu raddirnar 
hafa komið frá minnihlutanum en málflutn-
ingur þeirra lyktar af óskýrri hugmynda-
fræði og markmiðum um að færa umræðuna í 
pólitískt karp. Gagnrýnin einkennist af upphrópun-
um, sem væri ekki tiltökumál ef málflutningurinn 
væri ekki óheiðarlegur og misvísandi. 

Aldrei hefur orðið einkavæðing verið notað í 
þessari umræðu nema af minnihlutanum. Vinstri 
menn virðast ekki geta skilið muninn á einkarekstri 
og einkavæðingu. Einkarekstur er þegar einstakling-
ar, félagasamtök eða fyrirtæki taka að sér rekstur að 
uppfylltum skilyrðum og kröfum um þjónustu fyrir 
opinberan aðila. Við einkavæðingu er rekstur seldur 
frá sveitarfélagi til einkaaðila. Tvennt gjörólíkt. 

Oddný Sturludóttir vísar í minningar í menntó og 
að hugmyndir um einkavæðingu séu efni í skóla-

skemmtanir. Svona málflutningur dæmir sig 
sjálfur því ljóst er að borgarfulltrúinn er 
enn þá á skólaskemmtuninni. Skilur Oddný 
ekki muninn á einkarekstri og einkavæð-
ingu? Svandís Svavarsdóttir talar um 
stéttaskiptingu ef bankar taka að sér 
rekstur leikskóla. Hvaða stéttaskipting er í 
bönkum umfram til dæmis mismun milli 
hverfa borgarinnar? Vinnur bara hástéttar-
fólk í bönkum? Síðast þegar ég vissi voru 
það konur í gjaldkerastörfum og bakvinnslu 
sem mynda flest störf í bönkum. Sigrún Elsa 

Smáradóttir heldur sér við sömu einföldun og talar 
um að rekstur eigi að vera samfélagsleg ábyrgð. 

Það hefur alltaf verið skýr sýn meirihlutans að öll 
börn fái sama stuðning frá borgarsjóði, óháð vali á 
skóla. Það er einmitt það sem minnihlutinn gerði ekki 
á síðasta kjörtímabili og afleiðingin varð ósanngjörn 
skólastefna.

Meirihlutinn í borgarstjórn vill styrkja þjónustu 
við börn og foreldra og þorir að horfa á nýjar lausnir. 
Vonandi fer pólitískum skotgrafarhernaði minnihlut-
ans að linna svo hægt verði að vinna að lausn 
vandans. Foreldrar eiga ekkert minna skilið.

Höfundur er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks. 

Óheiðarleiki eða fáfræði?

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

L
ög um rétt feðra til töku fæðingarorlofs frá árinu 2000 
skiptu sköpum fyrir feður og börn í landinu. Feður 
taka nú mun meiri þátt í umönnun barna sinna en þeir 
gerðu áður. Nánast allir feður nýta rétt sinn til að fara 
í fæðingarorlof þótt ekki nýti allir sér hann að fullu 

og enn sé sjaldgæft að feður nýti þann hluta orlofsréttarins 
sem foreldrar geta valið um hvort þeirra nýtir.

Ríkisstjórnin hefur boðað lengt fæðingarorlof. Það er 
tilhlökkunarefni fyrir verðandi foreldra í landinu og raunar 
löngu tímabært. Fæðingarorlof er níu mánuðir, svo framarlega 
sem karlinn nýtir rétt sinn að fullu. Leikskólapláss er hins 
vegar í fæstum tilvikum fyrir hendi fyrr en um eða eftir eins 
og hálfs árs aldur barnsins. Mánuðirnir sem þarf að brúa eru 
leystir hjá dagforeldrum og eða með tilfallandi pössun eða 
hlutastarfi foreldra með tilheyrandi tekjutapi. 

Það er löngu orðið tímabært að samræmi sé milli fæðingar-
orlofs og framboðs á leikskólaplássum. Á sama tíma og 
ríkisstjórnin stendur fyrir lengingu fæðingarorlofs ættu 
sveitarfélögin því að leggja metnað í að halda áfram að auka 
framboð á leikskólaplássum þar til börnum er tryggð vist frá 
því að fæðingarorlofi lýkur. 

Níu mánaða fæðingarorlofi er nú skipt í þrennt, þrír mánuðir 
sem eru réttur móður, þrír mánuðir réttur föður og þrír sem 
foreldrar geta valið um hvort þeirra nýtir. Raunin er sú að 
móðirin nýtir í langflestum tilvikum þessa mánuði. 

Markmið með lögum um rétt feðra til töku fæðingarorlofs er 
að tryggja börnum samvistir við báða foreldra og gera foreldrum 
kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Aukamarkmið
voru annars vegar að gera barneignir fýsilegri og fjölga þar 
með fæðingum og einnig að draga úr launamun kynjanna. 

Ljóst er að hið síðastnefnda hefur ekki tekist. Hin þrjú 
atriðin hafa gengið eftir, að minnsta kosti að einhverju eða 
öllu leyti. Við lengingu fæðingarorlofs verður að hafa þessi 
markmið áfram í huga. 

Orlofsréttur móður ætti ekki að vera undir sex mánuðum, 
einfaldlega vegna þess að mælt er með að brjóstamjólk sé 
uppistaða næringar barna til sex mánaða aldurs. Í ljósi þeirrar 
reynslu að feður nýta sjaldnast nema þann orlofstíma sem 
þeim einum er ætlaður er ljóst að til að auka enn ábyrgð feðra 
þarf að lengja þann hluta orlofsins líka. Á sama tíma verður að 
huga að rétti barna sem fæðast inn í fjölskyldu þar sem faðir er 
ekki til staðar, og mæðra þeirra barna. Þá verður orlofsréttur 
föður að geta gengið til móðurinnar þannig að hún geti verið 
heima með barni sínu þar til það fær vist á leikskóla.

Orlof fram að 
leikskólagöngu

Það er löngu orðið tímabært að samræmi sé milli 
fæðingarorlofs og framboðs á leikskólaplássum. 



Tvíburasysturnar Halla og Védís Ólafsdætur 
taka gjarnan til hendinni í eldhúsinu. Þær hafa 
líka lagt sitt af mörkum til útgáfu uppskrifta-
bókar sem gefin er út til fjáröflunar fyrir Kína-
ferð Menntaskólans í Hamrahlíð. 

„Ég var ekki nema tíu ára þegar ég stakk upp á að 
allir á heimilinu elduðu hver sinn daginn. Elsta systir 
mín, sem var þá fimmtán ára, leit mig ekki réttu 
auga lengi á eftir,“ segir Halla hlæjandi þegar hún 
og Védís, tvíburasystir hennar, eru spurðar út í mat-
reiðsluáhugann. Ekki segja þær þessa verktilhögun
hafa haldist lengi á heimilinu en þó hafi þær vanist 
því að elda í foreldrahúsum. „Nú erum við fluttar að 
heiman og þá dugir ekkert annað en að bjarga sér í 
eldhúsinu til að fá hollan mat,“ segja þær. 

Kunnátta Höllu og Védísar í matreiðslu kemur 
þeim vel í kórstarfi með Menntaskólanum í Hamra-
hlíð. „Við í kórnum erum dálítið dugleg við að leggja 
eitthvað gott á borð við hin ýmsu tækifæri og því 
fannst okkur liggja beint við að útbúa matreiðslu-
bók þegar við þurftum á fjáröflun að halda vegna 
Kínaferðar nú í haust,“ segir Halla. 

Hún gerði meira en að leggja til uppskrift því hún 
ritstýrði líka bókinni með tveimur öðrum. „Allir 
komu með uppáhaldsuppskriftirnar sínar og þeir 
sem höfðu dvalið erlendis sem skiptinemar eða í 
öðrum erindum miðluðu gjarnan framandi réttum 
þaðan,“ segir hún. Sjálf var hún skiptinemi í Perú og 
er með spennandi forrétt þaðan en Védís lagði til 
dýrindis ostaköku sem hún segir uppáhaldspáska-
tertu fjölskyldunnar. Uppskriftirnar eru á næstu 
síðu.

Úr skúffum kórsins

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16

NÝJAR OG BETRI JÚMBÓ 
HYRNUR Í NÆSTU VERSLUN



Kartöflur hafa lengi leikið lykil-
hlutverk á diskum landans og 
þá langoftast sem meðlæti en 
hægt er að matreiða þær á ótal 
vegu.

Algengast er að bera fram soðnar 
kartöflur með mat og þannig standa 
þær alveg fyrir sínu. Hins vegar er 
gaman að breyta til og mauka þær, 
grilla, steikja eða ofnbaka. Auk 
þess geta kartöflur sem best verið 
aðalhráefni máltíðar öðru hvoru og 
þar er um að gera að prófa sig 
áfram. Víða er að finna uppskriftir 
að kartöfluréttum og í bókinni Sæl-
keraferð um Frakkland, sem Salka 
gaf út á þessu ári, er uppskrift að 
girnilegri kartöfluköku sem ætluð 
er sem aðalréttur fyrir sex.

Kartöflur eru kjarnafæða

uppskriftir systranna }
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Soroptimistaklúbbur Mos-
fellssveitar ætlar að vera 
með flóamarkað fyrir framan 
Bónus í Kjarna í Mosfellsbæ í 
dag klukkan 14-19 til styrktar 
öldruðum í bænum.

Myndlistarkonan Inga Elín er í 
Soroptimistaklúbbi Mosfells-
sveitar og segir margt athyglis-
vert og spennandi verða í boði á 
markaðnum. „Við verðum með 
allt á milli himins og jarðar,“ 
segir Inga Elín og brosir. „Ég 
ætla til dæmis að setja antíkstól, 
sem er nýbúið að yfirdekkja, á 
markaðinn og líklega verð ég 
með antíkkommóðu líka. Þarna 
verða föt, leikföng, búsáhöld og 
mikið af lömpum líka svo þetta 
verður svolítið flott,“ bætir hún 
við.

„Við ætlum að nota ágóðann til 
að styrkja aldraða í Mosfellsbæ á 
einhvern hátt, til dæmis félags-
starf eða eitthvað slíkt en það 
hefur ekki endanlega verið 
ákveðið,“ segir Inga Elín og bætir 
því við að Soroptimistaklúbburinn 
hafi styrkt ýmis mál í gegnum 
tíðina.

„Við höfum til dæmis styrkt 
skjólstæðinga Skálatúns og svo 
höfum við aðstoðað fólk þegar 
eitthvað kemur upp á. Annars er 

eitt af hlutverkum klúbbsins að 
styrkja stöðu konunnar í þjóð-
félaginu þannig að við reynum að 
beita okkur fyrir því líka,“ segir 

Inga Elín og hvetur fólk til að 
leggja leið sína á flóamarkaðinn í 
Kjarna í dag.

Allt á milli himins og 
jarðar í Mosfellsbænum

Litlir hópar, færir kennarar, persónuleg kennsla.
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Congress Reykjavík sérhæfir sig í skipulagningu 
ráðstefna, funda og þinga af öllum stærðum og 
gerðum.  

„Sérstaða okkar liggur í fagþekkingu starfsfólksins á 
skipulagningu á ráðstefnum og fundum,“ segir Þórunn 
Dögg Árnadóttir, verkefnastjóri hjá Congress Reykjavík.

Fyrirtækið hefur verið starfrækt síðan 2000 og eigend-
ur eru þær Lára B. Pétursdóttir og Birna B. Berndsen. Að 
sögn Þórunnar eru starfsmenn sjö talsins og allt konur.

„Við höfum verið spurðar hvort það vanti ekki karl-
mann, en við erum frekar ákveðnar hér og kunnum ágæt-
lega við okkur í þessu kvennaríki,“ segir Þórunn hlæj-
andi.

Starfsemi fyrirtækisins byggir á skipulagningu ráð-
stefna, funda og þinga. Þetta eru bæði minni fundir frá 
þrjátíu manns upp í mun stærri ráðstefnur.

„Við vinnum alltaf með íslenskum nefndum hvort held-
ur viðburðurinn er fyrir innlenda eða erlenda aðila. Ísland 
er orðið gríðarlega vinsælt ráðstefnuland og þessvegna 
tekur það eitt til þrjú ár að skipuleggja eina ráðstefnu. 
Sérstaklega vegna pantanna á fundar- og gististöðum,“ 
segir Þórunn og bætir við:

„Ráðstefnugestir vilja líka gjarnan upplifa Ísland. 
Þessvegna skipuleggjum við skoðunar- og skemmtiferð-
ir ef þess er óskað.“

„Velheppnuð ráðstefna snýst um samhæfingu og um-
sjón með stórum verkefnum ásamt fjölda smáatriða,“ 
segir Þórunn.

Viðskiptavinir Congress Reykjavík eru úr öllum geir-
um þjóðfélagsins þar sem Þórunn . Meðal annars nefnir 
Þórunn heilbrigðisgeirann, ráðuneyti, félagasamtök og 
ýmsar deildir innan háskólanna.

„Fjölbreytni viðskiptavinanna er það skemmtilegasta. 
Þetta starf á náttúrulega ekki við alla en mér finnst sam-
skipti við svona ólíka hópa gríðarlega skemmtileg. Við-
skiptavinir koma úr öllum áttum  en samkvæmt einkunn-
arorðunum okkar er allt samkvæmt áætlun og allt með 
sínu sniði,“ segir Þórunn. rh@frettabladid.is

Ísland er vinsælt ráðstefnuland

Verkferli ráðstefnu getur 
tekið frá einu ári til 
þriggja að sögn Þórunnar 
Daggar Árnadóttur hjá 
Congress Reykjavík.

FRÉTABLAÐIÐ/GVA

Til að glæða starfsandann innan 
fyrirtækja getur verið árang-
ursríkt fyrir vinnufélaga að líta 
upp úr daglegu amstri og gera 
eitthvað skemmtilegt saman. 
Starfsfólk Hafnarfjarðarbæj-
ar prófaði það nýlega eins og 
Auður Þorkelsdóttir, ritari bæj-
arstjóra, lýsir. „Þetta var á 
föstudegi. Um hundrað manna 
hópur var mættur á vissan 
stað klukkan hálf fimm og vissi 
ekkert hvert hann var að fara. 
Við sem undirbjuggum ferð-
ina skiptum liðinu upp í fjóra 
liti, hvítan, bleikan, rauðan og 
bláan. Keyptum spennur í þess-
um litum og settum þær í hárið 
á fólki þannig að það varð mjög 
spennt! Síðan var skipt liði. 
Tveir litir fóru saman í hljóð-
ver til Magga Kjartans og þeir 
sem eftir voru fengu kennslu í 
salsadönsum á meðan. Maggi 
valdi lag handa hverjum hópi 
sem hver og einn söng með sínu 
nefi og allir voru til í að taka 
þátt. Maggi var svo með undir-
spil á böndum, tók upp herleg-
heitin og setti inn á disk. Þegar 
fyrstu hóparnir höfðu lokið sér 
af í upptökunni fóru þeir í salsa-
sveifluna og hinir í sönginn. Í 
þessu fólst keppni milli hópa 
um hver væri með besta lagið 
og það var hvíta liðið sem vann. 
Úrslit voru gerð kunn þar sem 
við borðuðum. Það var í félags-
heimilinu Dreng í Kjósinni sem 
er mjög flottur staður. Við feng-
um Grillvagninn til að elda fyrir 
okkur og það var alger lúxus. 
Diskótekarinn Ásgeir Páll spil-

aði þar upptökurnar og kvað 
upp úrskurð um besta flytjand-
ann.“ 

Spurð hvort salsasýning hafi 
líka verið á dagskránni í Dreng 
svarar Auður. „Nei, það var 
bara matur og diskótek og allt 
búið klukkan 12 en boðið var 
upp á heimferð á klukkutíma 
fresti frá klukkan tíu og það gaf 
góða raun. Allir voru rosalega 
ánægðir með kvöldið því þetta 
var frábært.“  

Þegar Auður er rukkuð um 
myndir úr gleðinni svarar hún 
ákveðin. „Nei, myndatökur eru 
ekki leyfðar í svona óvissuferð-
um hjá okkur. Það er hluti af 
skipulaginu.“

gun@frettabladid.is 

Söngur, grill 
og salsadans

„Allir voru rosalega ánægðir með 
kvöldið því þetta var frábært,“ segir 
Auður Þorkelsdóttir, ritari bæjarstjóra 
Hafnarfjarðar. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR
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Á Hótel Búðum er frábær aðstaða til að þjappa
saman vinnuhóp eða til að halda fundi og allt að
40 manna ráðstefnur fjarri skarkala hvers-
dagsins.

Náttúrufegurðin skapar einstaka og óvenjulega 
umgjörð og frá þessu stórbrotna umhverfi stafar
jákvæðum straumum til sköpunar. Herbergin eru 
gullfalleg og hvert einasta með guðdómlegt
útsýni.

Að loknu fundahaldi er síðan hægt að slaka á,
njóta rómaðrar matargerðar Hótels Búða, kanna 
nánasta umhverfi eða skreppa á jökul.

Ef þú vilt gleðja góðan 

starfsmann eru 

gjafakortin okkar 

frábær hugmynd.

Allar upplýsingar í

síma  435 6700

eða á www.budir.is

Hvert einasta
herbergi
með útsýni
– einstakar aðstæður fyrir fundi og ráðstefnur

Opið alla daga
– allan ársins hring

Aðeins tveggja
stunda akstur
frá Reykjavík!

Hótel Búðir Sími 435 6700 budir@budir.is www.budir.is
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María Ellingsen, leikari, 
leikstjóri og handritshöfund-
ur, hefur einnig fengist við 
kennslu að undanförnu og 
heldur námskeið í framkomu, 
tjáningu og ræðumennsku á 
vegum Capacent.

„Miðað við hvað ég var feimin 
sjálf þegar ég fór í leiklistarskóla 
þá held ég að allir ættu að geta 
komið fram,“ segir María hlæj-
andi, spurð hvort það sé á hvers 
manns færi að flytja ræðu frammi 
fyrir fullum sal af fólki. „Ég var 
rosalega glöð þegar ég uppgötv-
aði það í leiklistarskólanum að það 
er til alls konar tækni og þjálf-
un sem auðveldar manni að koma 
fram og kennir manni að takast á 
við sviðsskrekk og minnka þann 
kvíða sem er fyrir því að mistak-
ast,“ segir hún og bætir því við að 
slíkur skrekkur sé mjög algeng-
ur og spretti í raun af hræðslu við 
það óþekkta. „Eitt af því ömurleg-
asta sem maður getur ímyndað sér 
er að klúðra einhverju fyrir fram-
an fullan sal af fólki. Það er frekar 
kvíðvænlegt.“

María segist nota leiklistar-
tæknina mikið til að hjálpa fólki 
að takast á við skrekkinn enda 
sé þetta nákvæmlega það sama 
og leikarar eru að fást við. „Svo 
erum við í uppbyggilegum æf-
ingum eins og hvernig maður á 
að auka útgeislunina, beita rödd-
inni, vera með skýrari framsögn 
og fleira slíkt en svo hef ég verið 
að nota blaðamannareynslu mína í 
það hvernig maður smíðar textana 
því það skiptir miklu máli hvern-
ig maður smíðar textann svo þetta 
verði ekki langt og leiðinlegt. 
Síðan fer ég aftur yfir í leiklist-
ina og fer yfir það hvernig maður 
flytur hann þannig að hann verði 
ekki bara eins og lesinn af blaði,“ 
segir María.

Spurð hvernig góður ræðumað-
ur sé, segir María: „Það sem mér 
finnst skipta svo rosalega miklu 
máli í þessu er að eftir því sem 
líður á starfsferilinn þá er fólk búið 
að mennta sig og öðlast ofboðslega 
reynslu sem enginn annar hefur. 
Þá vantar fólk oft að geta miðlað 
þessari reynslu. Ef fólk getur ekki 
miðlað henni þá situr það í raun-
inni uppi með sinn fjársjóð. Það er 

mjög mikil synd,“ segir María og 
bætir við: „Það skiptir líka máli að 
fólk finni eldinn sem fær það til 
að brenna og nái að smita aðra af 
sínum eigin eldmóði og hrífa fólk 
með. Það þarf eitthvað að gerast 
í salnum annað en það að einhver 
stendur upp og talar. Það verður 
að hafa vakið einhvern til umhugs-
unar, ýtt við einhverjum, gefið sýn 
inn í nýjan heim eða eitthvað slíkt. 
Þetta þarf að hafa einhver áhrif á 
fólk.“

Auk þess að kenna framkomu 
og ræðumennsku hefur María 
líka kennt sjónvarpsframkomu 
enda hefur hún mikla reynslu 
fyrir framan kvikmyndavélarn-
ar og hefur verið með sjónvarps-
þátt, útvarpsþátt og starfað við 
blaðamennsku. „Svo hef ég alltaf 
haft ástríðu fyrir að kenna þannig 
að mér finnst þetta alveg ofboðs-
lega gaman. Að sjá fólk frá því að 
vera skjálfandi á beinunum upp í 
það að taka sitt pláss í ræðustóli 
og hrífa fólk með sér er alveg 
ofboðslega gefandi, þakklátt og 
skemmtilegt starf,“ segir María 
Ellingsen.

sigridurh@frettabladid.is

Óskar Guðjónsson, fram-
kvæmdastjóri adrenalin.is, 
segir Adrenalíngarðinn hafa 
vakið mikla lukku meðal land-
ans og sífellt aukist áhuginn 
á að fara þangað í hvata- og 
skemmtiferðir.

Adrenalíngarðurinn við Nesja-
velli var opnaður fyrst fyrir um 
tveimur árum og það hefur verið 
stigvaxandi áhugi á hópferðum 
í garðinn. „Aðalannatíminn er á 
haustin þegar fyrirtækjahópar 
koma í hvataferðir,“ segir Óskar 
og bætir því við að garðurinn sé 
bæði notaður sem skemmtun og 
hópefli.

Óskar segir langflesta geta 
gert einhverjar þrautir í garðin-
um þrátt fyrir að unnið sé í mik-
illi hæð. „Það geta í raun allir 
tekið þátt þótt þeir fari ekki endi-
lega í allar þrautirnar. Við vinn-
um þetta mikið þannig að gefa 
fólki hrós og klapp á bakið þegar 
vel er gert þannig að þetta er allt 

mjög jákvætt en engin herþjálf-
unarstemning,“ segir Óskar og 
bætir við: „Ef fólk vill til dæmis 
ekki fara alla leið upp í róluna 
þá er bara stoppað á miðri leið. 
Síðan er verið að fara að bæta 
tækjum og tólum við garðinn sem 
verða bara á jörðu niðri svo þeir 
sem ekki vilja fara upp geta verið 
niðri.“

Um tuttugu þrautir eru í Adren-
alíngarðinum en þó er mismun-
andi hvaða þrautir eru notaðar 
í hverri dagskrá fyrir sig. „Það 
er algengast að fólk fari í klifur, 
sig, risaróluna og staurinn,“ segir 
Óskar en tekur fram að þar sem 
þrautirnar séu flestar í átta til tíu 
metra hæð þá gangi þetta allt út 
á öryggið. „Það getur verið erfitt 
að sannfæra fólk um að þetta sé 
skemmtilegt því margir eru svo-
lítið hræddir við þetta. Hins vegar 
er það þannig þegar á reynir að 
fólk kemur í garðinn með hnút í 
maganum en fer með bros á vör,“ 
segir Óskar brosandi. 

sigridurh@frettabladid.is

Adrenalín á 
Nesjavöllum

Þrautaganga í gegnum Adrenalíngarðinn getur verið hin besta skemmtun.

Kristján Magnússon, sálfræð-
ingur hjá Reyni ráðgjafarstofu 
á Akureyri, telur hvataferðir 
eiga að vera jákvæða upplifun 
þar sem enginn böggull fylgi 
skammrifi.

„Ég held að margt af því sem gert 
hefur verið til að efla afköst og 
starfsgleði á vinnustöðum hafi 
ekki virkað nægilega vel,“ segir 
Kristján og nefnir dæmi. „Einu 
sinni var litið á það sem mikilvæg-
an hvata að menn fengju að fara á 
námskeið. Ég tel að það sé alveg 
hætt að virka. Í annríki dagsins er 
mikilvægt að hvatningin sé fólgin 
í að ná einhverju jákvæðu þannig 
að menn sitji ekki uppi með nei-
kvæðar afleiðingar líka. Ég var 
nýlega að tala við starfsmenn hjá 
stóru fyrirtæki sem fóru á 60 tíma 
námskeið. Þeir töluðu um að þeir 
hefðu þurft að fara í gegnum heila 
hrúgu af efni sem þeir hefðu verið 

lengi að vinna úr. Þannig skapaði 
þetta námskeið auka álag. Hvata-
ferðirnar eru annars eðlis. Þá 
eiga menn að leiða hugann að ein-
hverju sem er ólíkt vinnunni og 
njóta þess.“

Kristján telur umbun fyrir vel 
unnin störf vera mikilvægan hvata 
til dáða og segir vinnuveitendur 
þurfa að vera vakandi fyrir því 
að starfsmennirnir viti fyrir hvað 
sé verið að umbuna þeim. „Það 
á að beita hvataferðum þannig 
að starfsmenn viti af því fyrir 
fram að hverju þeir séu að keppa 
og umbunin á bara að fela í sér 
jákvæðan þátt en ekki neikvæðan 
líka.“

gun@frettabladid.is 

Umbun er hvati til dáða

„Í annríki dagsins er 
mikilvægt að hvatningin 

sé fólgin í að ná einhverju 
jákvæðu,“ segir Kristján.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Komist
yfir
skrekkinn

María Ellingsen nýtir sér víðtæka reynslu sína í að 
aðstoða fólk við að komast yfir sviðsskrekk og tjá sig 
á áhrifaríkan hátt.
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 Heyrst hefur

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjóri Marta María Jónasdóttir

martamaria@frettabladid.is

Snæfríður Ingadóttir

Indíana Ása Hreinsdóttir 

indiana@frettabladid.is 

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir 

kristina@frettabladid.is

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

Sölustjóri Bergur Hjaltested

512 5466 bergurh@365.is

Það logar glatt í glæðum 
Exedra, félags áhrifamik-

illa kvenna á Íslandi. 
Félagið var stofnað 

fyrir ári síðan af 
Áslaugu Huldu 
Jónsdóttur, 
ráðgjafa mennt-
amálaráðherra, 

Sigþrúði Ármann 
lögfræðingi og Evu 

Hrund Einarsdóttur 
sjálfstæðiskonu. 

Starfsemi félagsins hefur þó 
farið ansi hljótt þrátt fyrir 

að allmargar fjölmiðl-
akonur séu í félaginu. 

Meginmarkmið 
félagsins er, auk mál-
efnalegrar umræðu, 
að stuðla að auknum 
tengslum milli 

atvinnulífs, 
stjórnmála og 

fjölmiðla. Hefur leynifé-
laginu verið líkt við rót-
arýklúbb og/eða Frímúrara-

regluna. Félagið er lokað 
öðrum en félagsmönn-
um en þegar það var 
stofnað var vel völd-
um konum úr við-
skiptum, stjórnmál-
um, fjölmiðlum, 

mennta-, heilbrigðis-
og listageiranum boðinn 

aðgangur. Margar merk-
iskonur tilheyra félaginu sem 

í dag eru yfir 100. Í vetur verður nóg 
um að vera hjá félaginu sem reglulega 
heldur umræðufundi um allt milli 
himins og jarðar. Í lok september 
stendur félagið líka fyrir utanlands-
ferð til Frakklands og ef að líkum lætur 
verður sú ferð bæði fjörug og fróðleg. 
Planið er að heimsækja borgirnar Nice 
og Cannes en einnig verður farið yfir 
til Mónakó og er dagskrá ferðarinnar 
afar stíf. Þar verður meðal annars farið 
í tæknigarða, drukkið í sig menningu, 
farið í Chanel-búðina og fengin innsýn
í líf Grace Kelly. Þetta er þó ekki fyrsta 
utanlandsferðin þeirra því Exedra 
stóð fyrir Lundúnaferð í janúar síðast-
liðnum þar sem íslenska útrásin var 
kynnt fyrir hópnum. 

Meðlimir í Exedra eru meðal ann-
ars sjónvarpskonurnar Eva María 
Jónsdóttir, Sigríður Arnardóttir, Inga 
Lind Karlsdóttir, Svanhildur Hólm 
Valsdóttir og Jóhanna Vigdís Hjalta-
dóttir. Halla Tómasdóttir er líka í Exe-
dra ásamt Kristínu Ólafsdóttur kvik-
myndaframleiðanda, Þorgerði 
Katrínu menntamálaráðherra, Ingi-
björgu Pálmadóttur athafnakonu, 
Katrínu Jakobsdóttur, varaformanni 
Vinstri grænna, Oddnýju Sturludótt-
ur borgarfulltrúa, Ragnhildi Hjalta-
dóttur, ráðuneytisstjóra samgöng-
uráðuneytisins, og Guðfríði Lilju 
skákdrottningu. 

Áhugasamir geta lesið nánar um 
þennan félagsskap íslenskra áhrifa-
kvenna á heimasíðunni www.exedra.is. 

martamaria@frettabladid.is

ÍSLENSKAR ÁHRIFAKONUR ERU MEÐLIMIR Í LEYNIFÉLAGINU EXEDRA

Á LEIÐ Í LÚXUSFERÐ TIL 
FRAKKLANDS OG MÓNAKÓ

Fréttakonunnar Sólveigar Bergmann er sárt saknað af 
skjánum en hún er þó löglega afsökuð því hún eignaðist son 
16. ágúst. Drengurinn var hinn myndarlegasti þegar hann 
kom í heiminn, var 16 merkur og 53 cm á lengd.

,,Hann lét bíða svolítið eftir sér,” segir Sólveig en fæðingin 
sjálf tók um 20 klukkutíma og endaði með keisaraskurði.

,,Fæðingin sjálf var þó rosalega flott því það voru einungis 
konur að störfum á skurðstofunni og drengurinn fékk höfð-
inglegar móttökur þegar hann loksins mætti.”

Hvernig líður þér?
,,Þetta er ólýsanleg tilfinning en okkur líður vel, drengur-

inn er heilbrigður og góður,” segir hún og hlær. Sólveig og 
maður hennar, Kristján Haagensen, eru ekki búin að ákveða 
nafn á drenginn en segja að það sé í vinnslu. 

Þegar hún er spurð að því hvort hún sakni vinnunnar 
hlær hún.

,,Sakna kannski ekki, en ég var að fá boð um að vera í rit-
stjórn Kompáss í vetur og ég ætla að taka því. Ég geri því ráð 
fyrir að Kompás-fundirnir verði haldnir í eldhúsinu heima 
hjá mér svo ég geti haft barnið á brjósti á fundum.” 

martamaria@frettabladid.is

SÓLVEIG BERG-
MANN FRÉTTAKONA

SÓLVEIG BERGMANN FRÉTTAKONA EIGNAÐIST LÍTINN LJÓNSUNGA 16. ÁGÚST

Hamingjusprengja á Njálsgötunni

Oslóar-maraþon Glitnis
Þeir sem ekki svitnuðu nóg í Reykjavíkur-
maraþoni Glitnis um daginn geta drifið 
sig út til Noregs 30. september en þá 
fer fram Oslóar-maraþon Glitnis.
Maraþonið í Osló verður með svipuðum 
hætti og Reykjavíkurmaraþonið, nema 
hvorki er boðið upp á 10 kílómetra né 
Latabæjarhlaup. Glitnir er aðalstyrktarað-
ili hlaupsins og þar hefur þátttakendum 
verið boðið upp á ókeypis hlaupaþjálfun 
með hinni margverðlaunuðu hlaupakonu 
Grete Waitz. Spurning hvort alþingismað-
urinn Bjarni Benediktsson, Bjarni 
Ármanns og tónlistarmaðurinn Gunni
Bjarni skelli sér í Oslóar-maraþonið en 
þeir hlupu allir 42 km í Reykjavíkurmar-
aþoninu um daginn.

Lítil hreyfing hjá stjörnunum
Illa virðist ganga að selja stjörnueignir 
borgarinnar um þessar mundir. Þannig 
hefur hin gullfallega íbúð leikkonunnar 
Elmu Lísu og leikstjórans Reynis
Lyngdals við Hringbraut verið á sölu í 
meira en mánuð. Húseign veitingahúsa-
eigandans Kormáks Geirharðssonar við 
Lindargötu er einnig enn á sölulistum 
fasteignasalna og virðist lítið freista 
fjárfesta þrátt fyrir að tvær næstu 
húseignir séu einnig til sölu og svæðið 
því kjörið til nýbygginga. Við þetta má 
bæta að hús, eða réttara sagt höll, 

Sverris Stormskers í 
Vogum á Vatnsleysu-
strönd er einnig óseld 

en hún fór á 
sölu í byrjun 

maí.

Á leið til Indlands
Fyrirsætan Tinna Alavis er á leiðinni til 
Indlands er þar hefur hún nælt í þriggja 
mánaða samning við ein flottustu 
módelsamtök landsins, Inega model 
management. Ef vel gengur mun 
samningurinn án efa verða framlengdur 
en í framtíðinni stefnir Tinna á að starfa í 
París, Mílanó eða New York. Tinna hefur 
undanfarið búið og ferðast um Asíu og 
líkað vel og er því spennt að halda til 
Indlands.
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VILHJÁLMUR GOÐI FRIÐRIKSSON ER SESTUR Á SKÓLABEKK

FÆDDUR LEIÐSÖGUMAÐUR
É g hef ferðast mikið um land-

ið og verð aldrei leiður á að 
sýna erlendum gestum það. 

Ég er fæddur í þetta starf, ég er bara 
loksins núna að viðurkenna það 
fyrir sjálfum mér,“ segir tónlistar-
maðurinn og hljóðhönnuðurinn 
Vilhjálmur Goði sem hefur hafið 
nám í Leiðsöguskólanum. 
Vilhjálmur, sem er 34 ára gamall, 
hefur komið nálægt ýmsu um 
dagana en leiðsögn um Ísland á þó 
lítið skylt við atvinnu hans hingað 
til. Hann vann lengi við þáttagerð á 
Skjá einum, hefur troðið víða upp 
sem tónlistarmaður og síðustu sjö 
árin hefur hann starfað sem hljóð-
hönnuður.

„Leiðsögustarfið sameinar svo 
margt sem ég kann nú þegar og mig 
langar líka til að leggja mitt af 
mörkum til að efla ferðamanna-
iðnaðinn á Íslandi sem fer ört 
vaxandi,“ segir Vilhjálmur Goði 
sem hefur ekki setið á skólabekk 
síðan árið 2000 þegar hann stund-
aði nám í Margmiðlunarskólanum.

Uppgötvar náttúrubarnið
Leiðsöguskólinn er 16 ára gamall 
og námsefnið þar er afar fjöl-
breytt. Meðal námsgreina sem 
boðið er upp á eru  bókmenntir 
og listir, jarðfræði, gróðurfar og 
dýralíf og Íslandssaga. „Það er 
gaman að rifja þetta upp, ég vil 
líka læra almennilega um landið 
og sögu þess svo maður geti hætt 
að fylla í eyðurnar með ágiskun-
um sem reynast kannski misrétt-
ar að athuguðu máli,“ segir Vil-
hjálmur Goði og bætir við að 
hann sé að uppgötva náttúru-
barnið í sjálfum sér í gegnum 
plöntufræðina. Spurður um hvort 
hann verði þessi hressi leiðsögu-
maður sem alltaf er með gítarinn 
í farteskinu játar hann því hvorki 
né neitar en segist vissulega ætla 
að hafa gaman af starfinu. „Ég 
tek skemmtilega hluti mjög 
alvarlega.“ 

Vinsæll skóli 
Í þessum sextíu manna hópi sem 
skráður er í fullt nám í Leiðsögu-
skólanum í vetur má sjá fleiri 
kunn andlit. Þar á meðal er leik-
stjórinn og þingmaðurinn fyrr-

verandi Þórhildur Þorleifsdóttur, 
ljós-myndarinn Jón Svavarsson 
og fyrrverandi ritstjóri Frétta-
blaðsins, Kári Jónasson. 

Fjölmiðlamaðurinn Sigurður 
G. Tómasson og  leikarinn Hinrik 
Hoe Haraldsson eru einnig á 
nemendaskrá skólans og ef að 
líkum lætur útskrifast þessi 

föngulegi hópur með leiðsögu-
réttindi í vor. Hann bætist þá í 
hóp með Vigdísi Finnbogadóttur, 
fyrrverandi forseta, leikkonun-
um Þóreyju Sigþórsdóttur og 
Aino Freyju Jarvela, og ritstjóran-
um Steingerði Steinarsdóttur 
sem öll eru nú þegar með leið-
sögumannsréttindi. - snæ 

ELSKAR ÍSLAND Tónlistarmaðurinn 
Vilhjálmur Goði verður án efa 
skemmtilegur leiðsögumaður. 
Hver veit nema hann taki gítarinn 
fram fyrir túristana?

afslattur

www.th.is

Human Child 2CD Eivör
Carry On Chris Cornell
Frágangur Megas og Senuþjófarnir
Pottþétt 44 Ýmsir
Human Child  Eivör
Life in Cartoon Motion MIKA
Íslandslög 7 Ýmsir
A Sides : Best Of  Soundgarden
Cortes 2007 Garðar Thor Cortes
Superunknown Soundgarden
Magni   Magni
Íslandslög 1-6 (6CD) Ýmsir
Alltaf að græða Millarnir
Temple Of The Dog Temple Of The Dog
Ljótu Hálfvitarnir Ljótu Hálfvitarnir
Forever Gus Gus
Back To Black Amy Winehouse
Down On The Upside Soundgarden
Out Of Exile Audioslave
Langferðalög KK og Maggi Eiríks

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Það vekur nokkra athygli að Chris Cornell seldi 
gríðarlegt magn af plötum við það að koma og
árita í Skífunni Laugavegi og einnig við að það 
var hægt að kaupa diskana hans á tónleiku-
num.  Allir diskar sem Skífan átti með Chris 
komust á topp 20 í sölu.

Skífan mælir sérstaklega með 2 nýjum diskum 
og það er með þeim Kanye West og 50 Cent. 
2 frábærir diskar fyrir þá sem eru inn á þeirra
línu.

Hörku sala á Chris

Nældu þér í eintak
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A N Lækkar frá síðustu viku Hækkar frá síðustu viku Stendur í staðNýtt á listaAftur á lista

Skífulistinn er samantekt af mest seldu plötunum í 
Skífunni og verslunum BT út um allt land.

N
N

N
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N

N

Skífan mælir með

Auglýsingasími

– Mest lesið

Þ etta byrjaði bara sem vinnustað-
abrandari,“ segir smiðurinn

Guðmundur Gunnarsson, eigandi fyr-
irtækisins Frægir og fallegir, sem er eitt
skemmtilegasta fyrirtækjanafn landsins.
Nafnið hefur svo sannarlega vakið kát-
ínu meðal viðskiptavina fyrirtækisins en
Guðmundur vinnur verk sín í sérmerktu
smíðavesti þar sem „Frægir og fallegir“
stendur skýrum stöfum. „Nafngiftin lá
alveg beint við, ég er náttúrlega mjög fal-
legur og frægðin hlýtur að koma,“ segir
Guðmundur sem hefur greinilega með
húmor fyrir sjálfum sér.

Guðmundur er 28 ára gamall og
hefur starfað við húsasmíðar í níu ár
en að undanförnu hefur hann ein-
göngu fengist við leikmyndasmíði
fyrir kvikmyndabransann í samstarfi
við fyrirtækið Hugur og afl. Að auki
leigir hann út Ford Econoline bíla
fyrir kvikmyndaiðnaðinn.  Hann
neitar því þó að hann dreymi um
frægð og frama í kvikmyndum en
Sirkus vonar að með þessarri umfjöll-
un hafi smiðurinn þó þokast örlítið
nær frægðinni.

- snæ

Smiður með húmor
FRÆGUR OG FALLEGUR Guðmundur Gunnarsson bíður eftir að frægðin banki upp á. 
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Styrkir gott 
málefni
„Þessi bolur er 
hannaður af Kron 
Kron og er hægt 
að kaupa í 
Dogma, Nakta 
apanum og 
Spúútnik í 
Kringlunni og er 
til styrktar 
UNICEF. Ég hvet 
alla til að leggja 
málefninu lið.“ 

Mér líður best í hlýlegum fötum og elska 
jarðliti,“ segir söngkonan Alma Guð-
mundsdóttir úr hljómsveitinni Nylon 

spurð um föt. „Þegar fer að hausta kaupi ég mér 
alltaf þykka, prjónaða peysu fyrir veturinn en 
finnst skemmtilegast að versla í London í búðum 
sem selja gamaldags föt og blanda þeim við ný,“ en 
í London leggur Alma helst leið sína í verslanirnar 
HM og Top Shop. 

Það fylgir því mikil vinna að velja föt þegar 
stúlknahljómsveitin Nylon kemur saman til að 
skemmta. „Við fáum oftast hjálp frá stílistum þegar 
við förum í ljósmyndatökur eða tökum upp mynd-
bönd og svo hefur Klara hannað á okkur föt til að 
koma fram í. Ég þarf svolítið spark í rassinn til að 
klæðast áberandi fötum en Klara er mjög dugleg 
að hvetja mig til að prófa eitthvað nýtt. Það er frá-
bært að klæðast fötum sem hún hannar því þau 
eru sérsniðin og þá mátum við fötin hundrað sinn-
um og breytum og bætum eftir okkar höfði.“ 

Alma segir að margt sé hægt að læra af ábend-
ingum stílista. „Maður er svo blindur á augljósa 
hluti en getur 
grætt heilmikið á 
því að vera bent á 
hvaða snið og sídd 
á buxum henta lík-
amsvextinum og 
hvernig eigi að 
finna skó sem 
passa vel við,“ segir 
Alma og viðurkennir að hún sé með skódellu á háu 
stigi. „Skápurinn minn er fullur af stígvélum af 
öllum stærðum og gerðum sem ég klæðist eftir 
veðri. Þegar við í Nylon vorum í London fórum við 
alltaf í skódeildina á Portobello-markaðnum í 
Notting Hill ef við áttum frí á laugardögum. 
Afgreiðslukonurnar voru farnar að kannast það 
vel við okkur að þær kunnu skónúmerin okkar og 
gáfu góðan afslátt. 

Svo er ég mikið fyrir alls kyns munstraðar sokk-
abuxur og finnst gaman að klæðast hversdags-
legum kjólum eða stuttbuxum við stígvélin.“ 

En söngkonan hefur ekki alltaf notið aðstoðaar 
stílista og ráðgjafa við fatavalið. 

„Fyrsta tískutímabilið sem ég man eftir að hafa 
gengið í gegnum var þegar ég var þrettán og allir 
klæddust peysum á röngunni. Svo tók maður 
skopparatímabilið með trompi. Ég gekk í allt of 
stórum fötum í rúmt ár og fannst það æðislegt á 
þeim tíma svo ég get ekki annað en haldið áfram 
að vera stolt af því.“

KLARA ER
MINN HELSTI
FATARÁÐGJAFI

Vinkonan 
hannar
„Klara, vinkona 
mín í Nylon, gaf 
mér þessa peysu. 
Hún hannaði hana 
og saumaði en 
hún er að selja 
sams konar 
peysur í Fígúru á 
Skólavörðustíg.“

Í kápu frá London
„Þetta er ekki ódýrasta 
kápa sem ég hef keypt 
en hefur verið hverrar 
krónu virði. Ég keypti 

hana í hönnunardeildinni 
í Top Shop á Oxford-

stræti.“

Ég er búin að losa mig við 20 kg síðan ég breytti 
minni lífssýn og fór að vera með þeim Siggu 

Dóru og Ragnheiði Guðfinnu,“ segir Sigríður Klingen-
berg spákona, sem stendur fyrir spennandi konu-
ferðum í nóvember til Orlando ásamt þeim Sigríði 
Halldóru Matthíasdóttur, einkaþjálfara og lífsstíl-
sleiðbeinanda, og Ragnheiði Guðfinnu Guðnadótt-
ur, fyrrverandi fegurðardrottningu. Sigríður Kling-
enberg segir ferðina gera kraftaverk á fólki. „Við 
tökum ekki nema tíu konur með okkur í hverja ferð 
svo engri mun takast að fela sig. Ferðin er fyrir allar 
konur sem vilja láta sér líða betur, ekkert endilega 
létta sig heldur frekar vera í stuði með guði,“ segir 
Sigríður og bætir við að sjálf hafi hún hingað til allt-
af lokað eyrunum þegar hún heyrði minnst á breytt 
mataræði. „En eftir svona ferð fór mér að líða betur 
og léttist í kjölfarið. Ég hefði aldrei trúað þessu, ég 
sem kemst bráðum á sextugsaldurinn,“ segir hún 
kát. 

Sigga Dóra, sem rekið hefur lífsstílsnámskeið í 
Orlando síðustu tvö ár, segir ekki nóg að sprikla bara 

og hamast ef stefnan sé sett á gott form. Taka verði á 
mataræðinu meðfram hreyfingunni. „Flestar eru 
hissa hvað þær mega borða mikið en fæðan verður 
að vera rétt saman sett. Við þurfum rétt hlutfall prót-
íns og góðu kolvetnanna, auk þess að takmarka 
fituna,“ segir Sigga Dóra og bætir við að eftir vikuferð 
séu konurnar orðnar vel skólaðar í matarræðinu og 
hollri hreyfingu. „Við byrjum daginn á göngutúr en 
fikrum okkur svo yfir í alhliða æfingar og rope-yoga 
við sundlaugina eftir því sem líður á morguninn. 
Dagskránni lýkur klukkan eitt, en þá bíður Orlando 
með alla sína möguleika til slökunar, verslunar og 
golfs svo eitthvað sé nefnt. Námskeiðin eru haldin 
inni á Terra Verde svæðinu í Kissimmee, þar sem 
dömurnar hafa aðgang að sauna, spa, netkaffihúsi 
og annari þjónustu. Aðalatriðið er að kenna konum 
að hafa grunninn góðan í lífinu, brosa og vera glað-
ar.“ 

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um 
Orlando-námskeið Lífsstíls og heilsu á heimasíð-
unni www.lifsstillogheilsa.net. indiana@frettabladid.is

SIGRÍÐUR KLINGENBERG SPÁKONA HEFUR LÉST UM 20 KG. HÚN STENDUR ÁSAMT RAGNHEIÐI GUÐFINNU OG SIGRÍÐI 
HALLDÓRU LÍFSSTÍLSLEIÐBEINANDA FYRIR SPENNANDI KONUFERÐUM FYRIR KONUR SEM VILJA LÁTA SÉR LÍÐA BETUR.

ÞRJÁR GÓÐAR Ragnheiður Guðfinna, fyrrverandi 
fegurðardrottning, Sigga Klingenberg spákona og Sigga 
Dóra lífsstílsleiðbeinandi standa fyrir spennandi 
konuferðum til Orlando. MYND/RÓSA

ALGJÖR PÆJA „En eftir svona ferð fór 
mér að líða betur og léttist í kjölfarið. Ég 
hefði aldrei trúað þessu, ég sem kemst 
bráðum á sextugsaldurinn.“

Aðalatriðið að brosa og vera glaðar

Silfurlitaðir
spariskór

„Ég keypti 
þessa skó á 
Portobello-

markaðnum í 
Notting Hill en 

ég fer alltaf 
þangað þegar 

ég hef tækifæri 
til.“  



Skífan Laugavegi 26 opið alla daga til 22 · Skífan Smáralind · Skífan Kringlunni ·  Póstkröfusími 591-5310 · www.skifan.is

TRYGGÐU ÞÉR EINTAK!

NÝ ERLEND
TÓNLIST

1.999kr.

1.999kr.

1.999kr. 1.999kr. 1.999kr.

2.999kr.

DVD

James Blunt
- All The Lost Souls
Kemur út mánudaginn 17. september

U2
- Popmart - Live from Mexico City

Diana Krall
- The Very Best Of

Cascada
- Everytime We Touch
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R ithöfundurinn Þorgrímur Þráinsson 
hefur setið síðasta árið á Kaffitári í 
Bankastræti með tölvuna að vopni. 

Fæstir hafa þó vitað hvað hann hefur verið að 
bralla. Afraksturinn mun koma í ljós síðar í haust 
en þá mun bókin hans, Hvernig gerirðu konuna 
þína hamingjusama? koma út. Undirtitill bókar-
innar er: Skemmtilegra kynlíf, fallegri samskipti 
og meira sjálfsöryggi. Marta María Jónasdóttir 
hitti Þorgrím og fékk að glugga í bókina.

Þorgrímur var staddur í verslunarmiðstöðinni 
Pentagon í Washington í júlí 2006 þegar hug-
myndin að bókinni, Hvernig gerirðu konuna 
þína hamingjusama, kviknaði. 

„Hugmyndin birtist mér nánast fullsköpuð 
og þessi bók skrifaði sig eiginlega sjálf. Það var 
eins og ég hafi verið að safna í sarpinn öll þessi 
ár, ómeðvitað. Auðvitað þurfti ég að vega og 
meta hversu persónulegur ég ætti að vera. En ég 
er þeirrar skoðunar að þegar maður þorir að 
tala frá hjartanu þá snerti maður aðra. Þetta er 
alls ekki kennslurit fyrir karlmenn, heldur mín 
sýn á samskipti karls og konu. Ég skrifaði bók-
ina fyrst og fremst fyrir mig. Ef einhver vill lesa 
hana er það frábært. Ég gekk í gegnum skrítið 
tilfinningaflæði meðan ég skrifaði bókina. Það 
opnuðust víddir sem ég er mjög þakklátur fyrir, 
bæði hvað varðar konuna mína og börnin. Þetta 
hefur verið mjög skemmtilegt,“ segir Þorgrím-
ur. 

Í bókinni fjallar Þorgrímur opinskátt um sam-
skipti sín við eiginkonu sína, börnin, heimilislífið 
og í raun um lífið sjálft. Hann segist þó aldrei 
hafa verið smeykur við að opna sig. 

„Ég hef aldrei verið hræddur við að tala um 
persónuleg mál. En ég geri mér grein fyrir því að 
ég er að vissu leyti að gefa skotleyfi á mig. Þegar 
margir verða búnir að lesa bókina eiga örugg-
lega einhverjir eftir að pota í mig og spyrja: 
Pissar þú sitjandi? Gerir þú þetta? Af hverju 
gerir þú þetta svona? Ég hef verið í umdeildum 
störfum í gegnum tíðina og er því kominn með 
sterka brynju. Mér verður kannski ekki strítt en 
ég verð örugglega  böggaður!  En það er allt í 
lagi því ég veit að hrósið verður mikið meira 
heldur en hitt,“ segir hann glettinn. 
Þarf að ala íslenska karlmenn upp?

„Nei, en það þarf að opna augu sumra. Við 
karlmenn getum staðið okkur miklu betur hvort 
sem er í rúminu, uppeldismálum eða hvað varðar 
ábyrgð á heimilinu.  Ég þekki fjölda karlmanna 
sem standa sig frábærlega en það eru líka margir 
svolítið týndir. Hvað er sorglegra en að horfa til 
baka níræður og og sjá enga uppskeru. Hvort er 
mikilvægara að þekkja börnin sín og barnabörnin 
eða eiga stærra hús og flottari bíl? Með bókinni 
er ég að vekja karlmenn til umhugsunar frekar 
en hitt. Það hafa allir gott af því að taka sjálfa sig 
aðeins í gegn.“

Sveigjanleiki er þroskamerki
Þorgrímur hefur átt sömu konuna, Ragnhildi 
Eiríksdóttur, í tuttugu ár og eiga þau þrjú börn. 
Hann segir að bókin hefði orðið allt öðruvísi ef 
hann hefði átt aðra konu. 

„Þessi bók miðast við samskipti mín við eina 
konu í tuttugu ár. Ég finn að konan mín verður 
miklu glaðari og hamingjusamari ef ég stend 
mig í stykkinu á öllum sviðum. En það eru engin 
tvö heimili eins. Í flestum tilfellum vinna hjón 
mikið og þá finnst mér að báðir aðilar eigi að 
taka jafn mikla ábyrgð á uppeldi og heimilis-
haldi. Því hamingjusamari sem við erum og því 
betur sem okkur líður því meira getum við gefið 
af okkur. Þar af leiðandi verður fólk hamingju-
samara í kringum okkur. Um leið og maður 
breytir sjálfum sér getur maður haft svo góð 
áhrif á aðra. Maður þarf ekki alltaf að standa fast 
á sínu, það er ákveðinn þroski að vera sveigjan-
legur.“ 

Þorgrímur vitnar í nokkrar bækur í sinni bók. 
Til dæmis Tantrabókina, Skugga vindsins og The 
Hot Woman’s Handbook. 

„Mér fannst mikilvægt að setja fleiri raddir 
inn í bókina, sérstaklega varðandi kynferðismál. 
Ég vil ekki opna mig alla leið þar þótt ég geri 
töluvert af því. Þess vegna er svo gott að geta 
tekið fræðibók og vitnað í hana. Ég er ekki að 

setja mig í spor fræði-
manns heldur er 
þetta upplifun mín af 
lífinu og samskiptum. 
Svo má ekki gleyma 
því að það eru örstutt 
viðtöl í bókinni við 
um 30 manns sem 
lýsa reynslu sinni af 
góðu hjónabandi, 

slæmu eða skilnaði.“
Hvað finnst konunni þinni?

„Hún er svo jákvæð og afslöppuð gagnvart öllu 
að henni finnst allt í himnalagi. Hún er búin að 
lesa handritið yfir ásamt bestu vinum okkar. 
Maður er ekki alltaf dómbær á hversu persónu-
legur maður má vera í svona riti. Mig langar ekki 
að særa nokkurn einasta mann með þessari bók 
og síst af öllu konuna mína. Hún er hamingju-
söm og á helminginn af þessari bók.“ 
En börnin? 

„Elsti sonur okkar er svo mikill hugsuður að 
hann brosir bara þegar við ræðum þessi mál. 
Samskipti okkar hjóna á heimilinu eru mjög 
opin og frjálsleg. Stundum þegar við erum að 
kyssast og vinir krakkanna okkar eru í heimsókn 
þá hlæja þau að okkur. Þá veltir maður því fyrir 
sér hvort fólk sé ekki að kyssast og snertast 
almennilega heima hjá sér. Börnin okkar hafa 
alist upp við það. Um daginn sat sjö ára sonur 
okkar úti í bíl og handritið af bókinni lá í aftur-
sætinu þá spurði hann: Hver ætlar að skrifa 
bókina Hvernig gerir þú manninn þinn ham-
ingjusaman?, segir Þorgrímur og hlær. 
Kallar bókin ekki á að þú sért góð fyrirmynd?

„Það er frekar ríkt í mér að kenna enda er ég 
kominn af mikilli kennaraætt. Og ég vil líta vel út 

og vera flott fyrirmynd. Það hafa margir 
sagt við mig að ég sé hugrakkur að skrifa 
svona bók. Mér finnst eðlilegt að fjalla um 
þessa þætti. Tveir vinir mínir sögðu við 
mig um daginn að þeir myndu aldrei þora 
að skrifa svona bók. En mér finnst gaman 
að koma sjálfum mér og öðru fólki á óvart. 
Jafnvel þótt það muni kannski bitna á mér 
persónulega. Það skiptir engu máli því ég 
er að fylgja hjartanu,“ segir hann og viður-
kennir að með bókinni sé hann eiginlega 
kominn út á ystu nöf í hreinskilni.

Kynlífið er mikilvægt
Í bókinni mælir Þorgrímur með því að hita 
svefnherbergið vel áður en ástarleikur hefst 
svo karlmaðurinn kafni ekki undir sæng þegar 
hann er að gæla við eiginkonuna.

„Langflest ráðin í bókinni eru að sjálfsögðu 
af heimilinu og mér finnst gaman að fjalla um 
kynlíf. Það er svo stór hluti af lífi okkar. Flest 
sambönd byggja á góðu kynlífi og fólk verður 
að koma hvort öðru á óvart. Þegar fólk er búið 
að vera lengi saman þarf líka að búa til stemn-

ingu og undirbúa ástarleikina. Hafa dótakassann 
og olíuna á réttum stað og vera búinn að kynda 
undir augnablikið með sms-sendingum.“
En hvernig skyldi hann sjálfur viðhalda ást-
inni?

„Galdurinn er að þora að segja alla hluti. Fyrir 
fimmtán árum töluðum við ekki mjög opinskátt 
um kynlíf. Konan mín er miklu opnari en ég og 
hún er búin að slípa mig miklu meira til en ég 
hana. Ég hefði aldrei skrifað þessa bók nema af 
því að ég á svona konu. Mér finnst við lifa miklu 
skemmtilegra kynlífi núna heldur en þegar við 
vorum að kynnast. Við þorum að vera algerlega 
ófeimin í sms-um, faðmlögum og kossum. Svo 
erum við bæði miklir daðrarar.“

Hann mælir með því að fólk hafi hjónahergið 
sem lengst frá barnaherbergjunum. 

„Það er ekkert gaman að elskast í hljóði. Og 
ekki vill maður að börnin séu að hlusta. Mig grun-
ar að, á annríkum heimilum þar sem eru mörg 
börn og fólk fær ekki kynferðislega útrás á 
heimilinu, þá muni eitthvað einhvern tímann 
springa. Kannski er fólk að kaupa sér stór hús svo 
það geti verið á efstu hæðinni og haft börnin í 
kjallaranum. Ég veit það ekki. Svo heyrir maður í 
hjónum sem segja að börnin sofi alltaf upp í. 
Hvernig er ástalífið hjá þeim? Draumastaðan er 
auðvitað að hafa barnaherbergin sem lengst frá 
hjónaherberginu. Mér finnst það bara liggja í 
hlutarins eðli þegar maður á þrjú börn og hefur 
verið í sambúð í 20 ár,“ segir hann. 

Hvernig gerirðu konuna þína hamingjusama? 
kemur út í lok október. Þegar íslenskir karlmenn 
verða búnir að drekka í sig fróðleikinn verður hún 
þýdd yfir á erlend tungumál. Ekki veitir af ! 

martamaria@frettabladid.is

Heilsaðu að fyrra bragði í veislum. Ekki bíða eftir frumkvæði 
annarra því þá málarðu þig smám saman út í horn og gætir 
einangrast.

Heimsæktu tengdaforeldra og líka þína eigin foreldra óvænt, 
einn.

Ekki prumpa og ropa eins og þú fáir borgað fyrir það, þótt þú 
hafir verið í hjónabandi áratugum saman.

Olían á alltaf að vera í seilingarfjarlægð. Helst í pumpubrúsa. 

Þótt þú sért líffræðilega úrvinda eftir fullnægingu og þig 
langar að sofna þá þarfnast konan þín faðmlags og stroka. 
Vendu þig á að vefja hana örmum. 

Ekki spyrja konuna hvort hún sé búin að fá‘ða. Það fer 
sjaldnast á milli mála. 

Ekki raka þig að neðan nema líkaminn sé nánast hárlaus. 
Það er ekki að gera sig að raka sig eingöngu í kringum 
fermingarbróðurinn sem stendur þá eftir eins og einmana 
slökkviliðsmaður á sviðinni jörð en allt hitt er þéttriðinn skógur.

Strjúktu rassinn á konunni þinni reglulega og hvíslaðu einhverju 
eggjandi að henni. Þú ert kynvera og heldur henni heitri.

ÞORGRÍMUR ÞRÁINSSON SKIPTIR UM GÍR OG SKRIFAR BÓK UM SAMSKIPTI KYNJANNA

BÝST VIÐ AÐ VERÐA BÖGGAÐUR!
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Valur og Stjarnan urðu Íslandsmeistarar á 
síðustu leiktíð og fá því það verðuga verk-
efni að verja titla sína í vetur. Samkvæmt 
spá forráðamanna munu Stjörnustúlkur 
verja sinn titil en ekki er búist við að Valur 
geri slíkt hið sama.

„Það er minni pressa á okkur núna heldur 
en í fyrra þar sem við erum ekki lengur með 
Markús Mána og Sigurð Eggertsson. Menn 
hafa verið að tala okkur niður og virðast 
ekki hafa nokkra trú á okkur. Samt var okkur 
spáð öðru sæti í deildinni sem var sérstakt,“ 

sagði Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari Vals. 
„Ég hef ekki miklar áhyggjur af mínu liði þó 
svo við séum með unga stráka og skytturnar 
eru kannski tíu kílóum og tíu sentimetrum 
minni en andstæðingarnir í Meistaradeild-
inni. Við munum græða á að spila þar og það 
mun hjálpa okkur í deildinni þar sem við 
verðum sterkir.“

Óskar segir að Valsmenn hafi verið að 
líta í kringum sig með erlendan liðstyrk en 
fari sér hægt í þeim efnum og ætli að vanda 
valið vel. Óskar segir að það komi sér ekki á 

óvart að Stjörnunni sé spáð titlinum í karla-
flokki enda liðið afar sterkt.

„Stjarnan hefur spilað mjög vel og var 
það lið sem fékk mestan liðstyrk en missti 
samt aðeins á móti. Pressan er á Stjörnunni 
og sérstaklega með tilliti til þess að liðið er 
geysilega reynslumikið. Annars held ég að 
handboltinn verði góður og fyrirkomulagið 
jákvætt enda mikið spilað sem er mjög 
gott,“ sagði Óskar Bjarni.

Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari Stjörnun-
nar, er með nokkuð breytt lið í höndunum en 

telur engu að síður að liðið sé vel í stakk 
búið til að verja Íslandsmeistaratitilinn í 
vor.

„Eins og allir vita eru þær Jóna Margrét 
Ragnarsdóttir og Anna Bryndís Blöndal 
hættar. Það er auðvitað mikill missir fyrir 
okkur enda mjög reyndir leikmenn. Þá er 
fyrirliðinn okkar, Kristín Clausen, með 
slitin krossbönd og Kristín Guðmundsdóttir 
er farin til Vals,“ sagði Aðalsteinn.

Hann segir þó að liðið hafi bætt við 
sig öðrum sterkum leikmönnum. Til að 
mynda Birgit Engl, sterkum línumanni 
sem spilaði með ÍBV á sínum tíma, og Ástu 
Agnarsdóttur sem lék með FH í fyrra. Þá 
hafa þær Arna Gunnarsdóttir og Harpa 
Sif Eyjólfsdóttir jafnað sig af meiðslum og 
verða með liðinu í vetur.

„Leikmannahópurinn er enn mjög þéttur. 
Hann er öðruvísi uppbyggður en í fyrra en 
við teljum að við getum fengið heilmikið 
úr þessum hópi. Leikmenn hafa æft gríðar-
lega vel á undirbúningstímabilinu.“

Hann segir að öll lið hafi styrkt sig frá 
síðustu leiktíð. „Mér sýnist að deildin sé 
öflugri sem aldrei fyrr og þarf að fara 
langt aftur í tímann til að finna jafn marga 
útlendinga í efstu deild.“

Hann býst við því að Fram og HK gætu 
blandað sér meira í toppbaráttuna. „Það er 
reyndar þannig að það er eiginlega enginn 
leikur eftir þar sem maður getur mætt 
sæmilega rólegur til leiks.“
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valur
Ólafur Haukur Gíslason, 26 ára markv.
Pálmar Pétursson, 23 ára markv.
Ingvar Guðmundsson 19, ára markv. 
Baldvin Þorsteinsson, 23 ára horn
Atli Rúnar Steinþórsson , 27 ára horn 
Kristján Þór Karlsson, 23 ára horn
Arnór Gunnarsson, 20 ára horn  
Ingvar Árnason, 21 árs lína
Gunnar Harðarson, 21 árs lína
Orri Freyr Gíslason, 19 ára lína
Ægir Hrafn  Jónsson, 28 ára lína
Elvar Friðriksson, 21 árs skytta
Markús M. Michaelsson, 26 ára skytta
Hjalti Pálmason, 26 ára skytta
Fannar Þór Friðgeirsson, 20 ára skytta
Anton Rúnarsson, 19 ára skytta
Ernir Hrafn Arnarson, 21 árs skytta 
Finnur Jóhannsson, 37 ára stórskytta
Óskar Bjarni Óskarsson þjálfari
Heimir Ríkarðsson aðstoðarþjálfari

stjarnan
Aðalheiður Hreinsd., 17 ára v. horn
Alina Petrache, 25 ára skytta
Anna Blöndal, 29 ára h. horn
Anna K.  Einarsdóttir, 16 ára markv.
Arna Gunnarsdóttir, 21 árs miðja
Ásdís Sigurðardóttir, 24 ára h. skytta
Ásta Agnarsdóttir, 24 ára v. horn
Birgit Engl, 28 ára lína
Elísabet Gunnarsdóttir, 23 ára lína
Ester Ragnarsdóttir, 16 ára miðja
Florentina Grecu, 25 ára markv.
Harpa Sif Eyjólfsdóttir, 20 ára v. skytta
Helga Vala Jónsdóttir, 21 árs markv.
Hildur Harðardóttir, 18 ára v. horn
Jóna Ragnarsdóttir, 24 ára h. skytta
Katrín Hallgrímsdóttir, 16 ára h. horn
Kristín Clausen, 24 ára v. horn
Kristín Jónsdóttir, 18 ára v. skytta
Rakel Dögg Bragadóttir, 21 árs miðja
Rebekka Magnúsdóttir, 16 ára miðja
Rósa Lilja Thorarensen, 16 ára lína
Sólveig Ásmundsdóttir, 16 ára markv.
Sólveig Kjærnested, 22 ára h. horn
Þorgerður Atladóttir, 15 ára     v. skytta
Þórhildur Gunnarsd., 16 ára     h. skytta
Aðalsteinn Eyjólfsson þjálfari

Ætlast til að Stjarnan vinni en minni pressa á Val
 Íslandsmeistararnir frá því á síðustu leiktíð – Valur og Stjarnan – eru í ólíkri stöðu í vetur. Á meðan flestir gera ráð fyrir því að Stjarnan vinni kvenna-

deildina þá er minni trú á Valsliðinu sem hefur misst mjög sterka leikmenn.
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TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari  5 (1991, 1995, 1998, 1999, 2007)
Bikarmeistari 4 (1989, 96, 98, 2005)
Deildarbikarmeistari 1 (2007)

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Erla Rafnsdóttir 1988/89
Guðný Gunnsteinsdóttir 1991/92
Fanney Rúnarsdóttir 1995/96
Herdís Sigurbergsdóttir 1997/98

EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKSKONAN
Guðný Gunnsteinsdóttir 1986/87
Ragnheiður Stephensen 1987/88
Margrét Vilhjálmsdóttir 1991/92
Nína Kristín Björnsdóttir 1995/96
Elísabet Gunnarsdóttir 2002/03

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aðalsteinn Jónsson 1997/98

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07 Íslandsmeistari í úrvalsdeild
2005-06 4. sæti í úrvalsdeild
2004-05 3. sæti í úrvalsdeild
2003-04 3. sæti í úrvalsdeild
2002-03 3. sæti í úrvalsdeild
2001-02 3. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTAR 
SÍÐUSTU TÍMABIL:

2006/07 Úrvalsdeild 
Rakel Dögg Bragadóttir 154 mörk
Alina Petrache 90 mörk
Sólveig Lára Kjærnested 87 mörk
2005/06 Úrvalsdeild
Jóna Margrét Ragnarsdóttir 116 mörk
Rakel Dögg Bragadóttir 78 mörk
Sólveig Lára Kjærnested 78 mörk

TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari 21 (1940-42, 44, 47, 
48, 51, 55, 73, 1977-79, 88, 89, 91, 

1993-96, 98, 2007)
Bikarmeistari 5 (1974, 88, 90, 93, 98)
Deildarbikarmeistari Aldrei

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Valdimar Grímsson 1990/91
Geir Sveinsson 1992/93
Ólafur Stefánsson 1993/94
Dagur Sigurðsson 1995/96
Markús Máni Michaelsson 2006/07

EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐURINN
Dagur Sigurðsson 1991/92
Ólafur Stefánsson 1992/93
Markús Máni Michaelsson 1999/2000

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Stanislav Modrowski 1988/89
Þorbjörn Jensson 1992/93
Þorbjörn Jensson 1994/95

Jón Kristjánsson 1995/96
Jón Kristjánsson 1997/98
Óskar Bjarni Óskarsson 2003/04
Óskar Bjarni Óskarsson 2006/07

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07 Íslandsmeistari í úrvalsdeild
2005-06 3. sæti í úrvalsdeild
2004-05 4. sæti í úrvalsdeild
2003-04 2. sæti í úrvalsdeild
2002-03 2. sæti í úrvalsdeild
2001-02  2. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTIR 
SÍÐUSTU TÍMABIL:

2006/07 Úrvalsdeild 
Markús Máni Michaelsson 139 mörk
Ernir Hrafn Arnarson  92 mörk
Baldvin Þorsteinsson  70 mörk
2005/06 Úrvalsdeild
Mohamadi Loutoufi 155 mörk
Hjalti Þór Pálmason 124 mörk
Baldvin Þorsteinsson 114 mörk

Valur Stjarnan
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TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari Aldrei
Bikarmeistari 4 (1987, 89, 2006, 07)
Deildarbikarmeistari Aldrei

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Aldrei

EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐ
URINN
Sigurður Bjarnason  1988/89

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:

2006-07 4. sæti í úrvalsdeild
2005-06 5. sæti í úrvalsdeild
2004-05 6. sæti í 1. deild
2003-04 8. sæti í úrvalsdeild
2002-03 11. sæti í úrvalsdeild
2001-02 13. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTIR 
SÍÐUSTU TÍMABIL:

2006/07  Úrvalsdeild
Tite Kalandadze 101 mark
Elías Már Halldórsson  80 mörk
Gunnar Ingi Jóhannsson 65 mörk
2005/06 Úrvalsdeild
Patrekur Jóhannesson  101 mark

Stjarnan

TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari 6 (1943, 2000, 2001,
2003, 2004, 2005)

Bikarmeistari 4 (1980, 97, 2001, 02)
Deildarbikarmeistari 1 (2006)

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Halldór Ingólfsson 2000/01

EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐ
URINN
Ásgeir Örn Hallgrímsson  2002/03

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Jóhann Ingi Gunnarsson  1993/94
Viggó Sigurðsson 2001/02
Viggó Sigurðsson 2002/03

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:

2006-07 6. sæti í úrvalsdeild
2005-06 2. sæti í úrvalsdeild
2004-05 Deildarmeistari í úrvalsdeild
2003-04 Deildarmeistari í úrvalsdeild
2002-03 Deildarmeistari í úrvalsdeild
2001-02 Deildarmeistari í úrvalsdeild

MARKAHÆSTIR 
SÍÐUSTU TÍMABIL:

2006/07 Úrvalsdeild 
Árni Þór Sigtryggsson  91 mark
Guðmundur Þórir Pedersen 91 mark
Kári Kristján Kristjánsson  83 mörk
2005/06 Úrvalsdeild 
Árni Þór Sigtryggsson  143 mörk
Jón Karl Björnsson  107 mörk
Andri Stefan Guðrúnarson  102 mörk

Haukar

haukar
Andri Stefan, 23 ára miðjumaður
Arnar Jón Agnarsson, 26 ára  h. skytta
Arnar Pétursson, 31 árs, miðjumaður
Aron Eðvarðsson, 18 ára markv.
Freyr Brynjarsson, 30 ára v. horn
Gísli Guðmundsson, 29 ára markv.
Gísli Jón Þórisson, 21 árs miðjumaður
Gunnar B. Viktorsson, 31 árs  v.skytta
Halldór Ingólfsson, 38 ára h. skytta
Jón Karl Björnsson, 32 ára v. horn
Kári Kristjánsson, 22 ára  lína
Kristján Örn Arnarson, 17 ára h. horn
Magnús Sigmundsson, 36 ára mark
Pétur Pálsson, 22 ára lína/horn
Sigurbergur Sveinsson, 20 ára  v. skyt.
Þröstur Þráinsson, 19 ára  h. horn
Þórður Guðmundsson, 18 ára v.skytta
Aron Kristjánsson Þjálfari
Óskar Ármannsson aðstoðarþjálfari

hk
Andreas Aðalsteinsson, 18 ára markv.
Augustas Strazdas, 27 ára  skytta
Ármann Sigurðsson, 19 ára  lína
Árni Björn Þórarinsson, 23 ára  v.horn
Baldur Þór Halldórsson, 21 árs  lína
Bjarki Már Gunnarsson, 19 ára  skytta
Björn Þórsson Björnsson, 19 ára  lína
Brynjar F. Valsteinsson, 25 ára  v.horn
Brynjar Hreggviðsson, 22 ára v. horn
Egidijus Petkevicius, 33 ára  markv.
Guðlaugur Karlsson, 19 ára  markv.
Gunnar Steinn Jónsson, 20 ára  skytta
Hákon Bridde, 23 ára v.horn
Jón Hjálmarsson, 18 ára h.horn
Magnús Magnússon, 19 ára  horn
Ólafur B. Ragnarsson, 19 ára  miðja
Ragnar Hjaltested, 23 ára h.horn
Ragnar Njálsson, 21 árs  skytta
Sergey Petraitis, 34 ára lína
Sigurgeir Árni Ægisson, 28 ára  skytta
Tomas Eitutis, 26 ára skytta
Arnar Þór Sæþórsson, 25 ára lína
Miglius Astrauskas  þjálfari
Gunnar Magnússon aðstoðarþjálfari

stjarnan
Hlynur Morthens, 32 ára  markv.
Jón H. Gunnarsson, 26 ára  lína
Gunnar I. Jóhannsson, 24 ára  v. horn
Guðm. Guðmundsson, 21 árs  miðja
Roland Eradze, 36 ára  markv.
Volodimir Kysil, 27 ára  lína
Styrmir Sigurðsson, 20 ára  markv.
Ólafur V. Ólafsson, 24 ára  miðja
Patrekur Jóhannes., 35 ára  v. skytta
Ívar Markússon, 21 árs v. horn
Björgvin Hólmgeirs., 20 ára  v. skytta
Bjarni Þórðarsson, 19 ára  v. skytta
Ragnar Helgason, 27 ára  h. horn
Daníel Einarsson, 19 ára  h. horn
Hermann Björnsson, 20 ára  h. skytta
Jakob Októsson, 21 árs miðja
Björn Friðriksson, 27 ára  lína
Rati Mskhvilidze, 19 ára  h. skytta
Þórólfur Nielsen, 27 ára  miðja
Kristján S. Kristjánss, 27 ára  v. horn
Heimir Ö. Árnason, 28 ára  miðja
Kristján Halldórsson þjálfari

Það kom fáum á óvart 
að Stjörnunni var spáð 
Íslandsmeistaratitli karla nú 
fyrir mót. Liðið hefur styrkt sig 
afar mikið frá því að síðasta 
tímabili lauk og virðist koma 
afar vel undan sumri. Stjarnan 
vann Reykjavíkurmótið í 
síðasta mánuði og spilaði þar 
að auki afar vel í Evrópukeppni 
bikarhafa gegn lettnesku bikar-
meisturunum í HSK Dobele en 
báðir leikirnir fóru fram ytra. 
Stjarnan gerði í raun út um 
einvígið í fyrri leiknum sem 
liðið vann með tíu marka mun. 
Samtals vann Stjarnan með sjö 
marka mun.

Kristján Halldórsson er í raun 
með nýtt lið í höndunum en meðal 
þeirra leikmanna sem gengið 
hafa til liðs við félagið eru Hlynur 
Morthens markvörður, Heimir Örn 
Árnason, Björgvin Hólmgeirsson 
og Ragnar Helgason. Stórskyttan 
Tite Kalandadze er horfin á braut 
en hann átti við þrálát meiðsli 
að stríða allan sinn tíma hjá 
Stjörnunni.

Hlynur mun væntanlega létta 
undir Roland Eradze markverði, 
sem virðist sjaldan fyllilega laus 
við meiðsli. Þá mun mikið mæða á 
Patreki Jóhannessyni, sem hefur 
oft reynst bestur þegar þörfin er 
mest.

HK-ingar voru lengst af í titil-
baráttu við Valsmenn í fyrra en 
urðu að játa sig sigraða á loka-
sprettinum. Þeir misstu sinn 

besta leikmann í sumar, Valdimar 
Þórsson, en hann samdi við Fram 
og gekk svo til liðs við Malmö í 
Svíþjóð.

Það er þó bót í máli að þeir Aug-
ustas Strazdas, Sergey Petraitis 
og Tomas Eitutis eru enn hjá fé-
laginu. Þetta eru gríðarsterkir 
leikmenn sem vita nú enn betur 
að hverju þeir ganga í íslensku 
deildinni. Þá er markvörðurinn 
Egidijus Petkevicius án efa einn 
besti leikmaður deildarinnar.

Margir hafa beðið eftir því að 
Aron Kristjánsson kæmi aftur 
til Íslands eftir áralanga dvöl í 
Danmörku þar sem hann þjálfaði 
Skjern. Hann ákvað svo síðasta 
vetur að flytja heim og taka við 
Haukum og fögnuðu Hafnfirðing-
ar því vel og innilega.

Haukarnir hafa reyndar misst 

Samúel Ívar Árnason og Árna 
Þór Sigtryggsson en fengið góða 
menn í staðinn. Gunnar Berg 
Viktorsson er kominn heim úr at-
vinnumennsku sem og Gísli Guð-
mundsson markvörður. Arnar Jón 
Agnarsson kom frá Fylki og er 
ætlað að fylla skarð Árna Þórs. 

Að síðustu er Halldór Ingólfs-
son kominn aftur heim í Hauka 
eftir árs fjarveru og þótt það 
styttist í fertugsaldurinn hjá 
honum verður hann Hafnfirðing-
um án efa gríðarmikill liðstyrk-
ur.

Þessi lið verða sjálfsagt í topp-
baráttu N1-deildarinnar í vetur 
ásamt fleiri liðum, svo sem Val, 
en hvort eitthvert þeirra nær að 
stöðva stjörnum prýtt lið Stjörn-
unnar verður einfaldlega að koma 
í ljós.

TOPPBARÁTTAN Í N1-DEILD KARLA GÆTI ORÐIÐ AFAR SPENNANDI Í VETUR:

Stjarnan virðist óárennileg

TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari Aldrei
Bikarmeistari 1 (2003)
Deildarbikarmeistari 1 (2007)

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Aldrei

EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐ
URINN
Magnús Sigurðsson  1989/90

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:

2006-07 2. sæti í úrvalsdeild
2005-06 7. sæti í úrvalsdeild
2004-05 5. sæti í úrvalsdeild
2003-04 7. sæti í úrvalsdeild
2002-03 5. sæti í úrvalsdeild
2001-02 12. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTIR 
SÍÐUSTU TÍMABIL:

2006/07 Úrvalsdeild 
Valdimar Fannar Þórsson  162 mörk
Augustas Strazdas 93 mörk
Ragnar Hjaltested 78 mörk
2005/06 Úrvalsdeild 
Valdimar Fannar Þórsson  158 mörk
Elías Már Halldórsson  119 mörk
Remigijus Cepulis  107 mörk

HK
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TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari Aldrei
Bikarmeistari Aldrei
Deildarbikarmeistari Aldrei

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Aldrei

EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐ
URINN
Aldrei

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:

2006-07 5. sæti í úrvalsdeild
 KA og Þór voru sameinuð 2006

MARKAHÆSTIR 
SÍÐUSTU TÍMABIL:

2006/07 Úrvalsdeild
Goran Gusic 121 mark
Magnús Stefánsson  100 mörk
Andri Snær Stefánsson  64 mörk

Akureyri

TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari 9 (1950, 1962-64,
1967, 68, 1970, 1972, 2006)

Bikarmeistari 1 (2000)
Deildarbikarmeistari Aldrei

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Oleg Titov 1997/98

EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐ
URINN
Karl Karlsson 1990/91
Róbert Gunnarsson  1998/99
Sigfús Páll Sigfússon  2005/06

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Anatoli Fedukine  1999/2000
Guðmundur Guðmundsson  2005/06

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07 3. sæti í úrvalsdeild
2005-06 Íslandsmeistari í úrvalsdeild
2004-05 1. sæti í 1. deild
2003-04 5. sæti í úrvalsdeild
2002-03 8. sæti í úrvalsdeild
2001-02 9. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTIR 
SÍÐUSTU TÍMABIL:

2006/07 Úrvalsdeild
Jóhann Gunnar Einarsson  136 mörk
Andri Berg Haraldsson  81 mark
Þorri Björn Gunnarsson  80 mörk
2005/06 Úrvalsdeild
Jóhann Gunnar Einarsson  172 mörk
Sergiy Serenko 118 mörk
Haraldur Þorvarðarson  86 mörk

Fram

TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari 1 (1999)
Bikarmeistari 1 (1999)
Deildarbikarmeistari Aldrei

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Bjarki Sigurðsson 1996/97
Bjarki Sigurðsson 1998/99

EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐ
URINN
Ásmundur Jónsson  1994/95

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Skúli Gunnsteinsson  1998/99

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07 1. sæti í 1. deild
2005-06 11. sæti í úrvalsdeild
2004-05 3. sæti í 1. deild
2003-04 6. sæti í 1. deild
2002-03 12. sæti í úrvalsdeild
2001-02 3. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTIR 
SÍÐUSTU TÍMABIL:

2006/07 1. deild
Hilmar Stefánsson  117 mörk
Hrafn Ingvarsson 73 mörk
Daníel Jónsson 53 mörk
2005/06 Úrvalsdeild
Einar Ingi Hrafnsson  124 mörk
Ernir Hrafn Arnarson  107 mörk
Hilmar Stefánsson 79 mörk

Afturelding

TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari Aldrei
Bikarmeistari 1 (1991)
Deildarbikarmeistari Aldrei

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Tite Kalandadze 2004/05

EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐ
URINN
Arnar Pétursson 1995/96

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Sigurður Gunnarsson  1990/91

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07 2. sæti í 1. deild
2005-06 10. sæti í úrvalsdeild
2004-05 2. sæti í úrvalsdeild

2003-04 1. sæti í 1. deild
2002-03 10. sæti í úrvalsdeild
2001-02 11. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTIR 
SÍÐUSTU TÍMABIL:

2006/07 1. deild
Sigurður Bragason  173 mörk
Remigijus Cepulis 98 mörk
Grétar Þór Eyþórsson  92 mörk
2005/06 Úrvalsdeild
Mladen Cacic 190 mörk
Ólafur Víðir Ólafsson  124 mörk
Michal Dostalik 76 mörk

ÍBV

afturelding
Ásgeir Jónsson, 24 ára  lína
Daníel Jónsson, 22 ára  miðja
Davíð Svansson, 22 ára  markv.
Hilmar Stefánsson, 27 ára  h. horn
Hrafn Ingvarsson, 22 ára  v. skytta
Hreinn Hauksson, 26 ára  v. horn
Jóhann Jóhannsson, 21 árs  miðja
Magnús Einarsson, 21 árs  h. horn
Alexsander Popov, 24 ára  h. skytta
Reynir Árnason, 22 ára  v. horn
Davíð Ágústsson, 25 ára  lína
Jón Andri Helgason, 20 ára  v. horn
Ásmundur Pálsson, 19 ára  v. horn
Ófeigur Ragnarsson, 20 ár  miðja
Smári Guðfinnsson, 19 ára  markv.
Þrándur Gíslason, 19 ára  lína
Örn Ingi Bjarkason, 17 ára  miðja
Einar Örn, 23 ára v. skytta
Bjarki Sigurðsson þjálfari
Haukur Sigurvinsson  aðstoðarþjálfari

íbv
Þorgils Orri Jónsson, 21 árs  markv.
Friðrik Sigmarsson,18 ára  markv.
Kolbeinn A. Arnarsson, 18 ára  markv.
Sindri Ólafsson, 24 ára  h. horn
Eyþór Björgvinsson, 20 ára  h. horn
Bragi Magnússon, 17 ára  lína
Hilmar Björnsson, 21 árs  miðja
Grétar Stefánsson, 20 ára  lína
Óttar Steingrímsson, 19 ára  h. skytta
Zilvinas Grieze, 23 ára  miðja
Vignir Stefánsson, 17 ára  v. horn
Daði Magnússon, 19 ára v. skytta
Leifur Jóhannesson, 22 ára  h. horn
Janis Grisanovs, 21 árs  v. skytta
Brynjar Karl Óskarsson, 16 ára skytta
Sigurður Bragason, 30 ára  miðja
Sindri Haraldsson, 23 ára  skytta
Davíð Þór Óskarsson, 24 ára skytta
Sigþór Friðriksson, 24 ára lína
Nikolaj Kulikov, 28 ára lína
Grétar Eyþórsson, 21 árs  v. horn
Gintaras Savukynas þjálfari
Viktor Ragnarsson aðstoðarmaður

akureyri
Þorvaldur Þorvaldsson, 35 ára lína
Goran Gusic, 33 ára h. horn
Nicolaj Jankovic, 26 ára h. horn
Hörður Sigþórsson, 25 ára  lína
Magnús Stefánsson, 23 ára v. skytta
Björn Ó. Guðmundsson, 27 ára  skytt
Andri Snær Stefánsson, 21 árs  h. horn
Eiríkur Jónasson, 20 ára lína
Arnar Sveinbjörnsson, 19 ára  markv.
Hákon Stefánsson, 19 ára  v.skytta
Ásbjörn Friðriksson, 19 ára  miðja
Jónatan Þór Magnússon, 27 ára  miðja
Atli Ævar Ingólfsson, 19 ára lína
Elmar Kristjánsson, 19 ára  markv.
Oddur Grétarsson, 17 ára v. horn
Heiðar Aðalsteinsson, 19 ára v. horn
Sveinbjörn Pétursson, 19 ára markv.
Einar Logi Friðjónsson, 24 ára h. skytta
Ágúst Stefánsson, 17 ára v. horn
Rúnar Sigtryggsson  þjálfari
Sævar Árnason þjálfari

fram
Magnús Erlendsson, 28 ára  markv.
Björgvin Páll Gústavsson, 22 ára mark
Hjalti Freyr Halldórsson, 19 ára mark
Brjánn Guðni Bjarnason, 27 ára lína
Jón Björgvin Pétursson, 25 ára horn
Jóhann G. Einarsson, 22 ára skytta
Rúnar Kárason, 19 ára skytta
Hjörtur Hinriksson, 30 ára horn
Haraldur Þorvarðarson, 30 ára lína
Einar Ingi Hrafnsson, 23 ára lína
Jón Þorbjörn Jóhannsson, 25 ára lína
Andri Berg Haraldsson, 24 ára skytta
Björn Guðmundsson, 29 ára skytta
Filip Kliszczyk, 30 ára miðja
Guðjón Drengsson, 28 ára horn
Stefán B. Stefánsson, 26 ára horn
Zoltán Bragi Belányi, 39 ára horn
Sigfús Páll Sigfússon, 21 árs miðja
Daníel Berg Grétarsson, 22 ára miðja
Ferenc Buday þjálfari
Magnús Jónsson aðstoðarþjálfari

Handbolti Þetta gæti orðið
erfiður vetur fyrir nýliða Aftur-
eldingar og ÍBV sem bæði
tefla fram ungu liði. Fram og
Akureyri ætla sér hins vegar að
gera betur en í fyrra.

Fram náði ekki að fylgja eftir 
Íslandsmeistaratitlinum í fyrra og 
var lengi móts nær toppbaráttunni 
en botninum. Fram sýndi það hins 

vegar seinni hluta vetrar að mikið 
bjó í liðinu. 

Nú er að sjá hvort hinum nýja 
ungverska þjálfara, Ferenc Buday, 
takist að búa til meistaralið í Safa-
mýrinni. Í fyrra var mikil pressa á 
liðinu en nú eru kringumstæðurn-
ar meira í líkingu við það þegar 
titillinn vannst í hittifyrra.

Akureyri sigldi lygnan sjó í deild-
inni á sínu fyrsta ári í fyrra og liðið 
er áfram byggt upp á ungum upp-

öldum strákum úr KA og Þór. Það 
er mikill styrkur fyrir liðið að fá þá 
Einar Loga Friðjónsson og Jónatan 
Þór Magnússon aftur heim og þeir 
geta hjálpað Akureyrarliðinu mikið 
í vetur.

Afturelding vann 1. deildina í 
fyrra undir stjórn Bjarka Sigurðs-
sonar og er komið upp í efstu deild 
á ný þrátt fyrir að hafa misst sínar 
stærstu stjörnur sumarið á undan. 
Nú reynir á Bjarka og ungu strákana 

í Mosfellsbænum að reyna að festa 
liðið í sessi í úrvalsdeildinni. 

Eyjamenn gerðu góða hluti í fyrra 
undir stjórn Gintaras Savukynas. 
Kvennaliðið hefur verið stolt Eyjan-
na undanfarin ár en nú er komið að 
körlunum að halda upp merki hand-
boltans í Vestmannaeyjum. Það eru 
margir ungir og efnilegir leikmenn 
í Eyjum en jafnframt ljóst að það 
verður erfið prófraun fyrir liðið að 
spila í úrvalsdeildinni. - óój

BOTNBARÁTTA N1 DEILDAR KARLA Í VETUR:

Verður erfiður vetur fyrir nýliðana
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TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari  19 (1950-54, 1970,
1975-80, 1984-90)

Bikarmeistari 12 (1978-80, 1982, 
1984-87, 1990, 1991, 1995, 1999)

Deildarbikarmeistari Aldrei

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Kolbrún Jóhannsdóttir 1986/87
Kolbrún Jóhannsdóttir 1987/88
Guðríður Guðjónsdóttir 1989/90
Marina Zoueva 1998/99

EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Sigurbjörg Jóhannsdóttir 2004/05

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Gústaf Adolf Björnsson 1998/99

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07 5. sæti í úrvalsdeild
2005-06 8. sæti í úrvalsdeild
2004-05 8. sæti í úrvalsdeild
2003-04 9. sæti í úrvalsdeild
2002-03 10. sæti í úrvalsdeild
2001-02 8. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTAR 
SÍÐUSTU TÍMABIL:

2006/07 Úrvalsdeild 
Anett Köbli 107 mörk
Ásta Birna Gunnarsdóttir 76 mörk
Hekla Ingunn Daðadóttir 65 mörk
2005/06 Úrvalsdeild 
Anett Köbli 116 mörk
Ásta Birna Gunnarsdóttir 59 mörk
Sigurbjörg Jóhannsdóttir 55 mörk

TITLAR OG
 ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari  Aldrei
Bikarmeistari Aldrei
Deildarbikarmeistari Aldrei
Handknattleikskona ársins
Alla Gorgorian, Grótta/KR 1999/2000
Anna Úrsúla Guðmundsd. 2006/07

EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Laufey Sigvaldadóttir 1989/90
Anna Ú. Guðmundsd., G/KR 2003/04
Íris Björk Símonardóttir 2005/06

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari  7 (1945, 1946, 1996, 
1997, 2001, 2002, 2005)

Bikarmeistari 4 (1997, 2003, 06, 07)
Deildarbikarmeistari Aldrei

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Judith Esztergal 1996/97
Inga Fríða Tryggvadóttir 2001/02
Hanna Guðrún Stefánsdóttir 2002/03
Hanna Guðrún Stefánsdóttir 2004/05

EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Harpa Melsted  1992/93
Jenný Ásmundsdóttir 2000/01

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Gústaf Adolf Björnsson 2001/02
Gústaf Adolf Björnsson  2002/03
Guðmundur Karlsson 2004/05

TITLAR OG
 ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari  12 (1962, 1965-69,
1971-74, 1983)

Bikarmeistari 3 (1988, 1993, 2000)
Deildarbikarmeistari 1 (2006)

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Aldrei

EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Berglind Íris Hansdóttir  1999/2000

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07 3. sæti í úrvalsdeild
2005-06 2. sæti í úrvalsdeild

2004-05 5. sæti í úrvalsdeild
2003-04 2. sæti í úrvalsdeild
2002-03 4. sæti í úrvalsdeild
2001-02 4. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTAR 
SÍÐUSTU TÍMABIL:

2006/07 Úrvalsdeild 
Drífa Skúladóttir 107 mörk
Ágústa Edda Björnsdóttir 84 mörk
Sigurlaug Rúnarsdóttir 61 mark
2005/06 Úrvalsdeild 
Alla Gokorian 115 mörk
Ágústa Edda Björnsdóttir 109 mörk
Arna Grímsdóttir 62 mörk

Handbolti Haukar, Grótta og 
Valur hafa bætt við sig góðum 
leikmönnum og ætla sér öll að 
berjast um Íslandsmeistaratitilinn 
við Stjörnuna og hið unga lið Fram 
steig stórt skref á síðasta tímabili.

Kvennalið Hauka hefur unnið 
bikarmeistaratitilinn tvö síðustu 
tímabil en gengi liðsins á Íslands-
mótinu í fyrra olli nokkrum von-
brigðum þar sem liðið náði aðeins 
fjórða sætinu í deildinni. Eins og 

Haukastelpurnar hafa sýnt síðustu 
ár þá geta þær unnið öll lið deildar-
innar en það vantaði meiri breidd 
til þess að halda út heilt mót. 

Gróttuliðið vakti mikla athygli 
síðasta vetur og var það lið sem 
veitti Stjörnunni hvað mesta keppni 
um Íslandsmeistartitilinn. Grótta 
hefur styrkt sig með marka-drottn-
ingu síðasta árs, Pövlu Plaminkovu, 
sem kemur frá ÍBV og á Nesinu 
spilar nú einnig Aukse Vysniau-

skaite sem hefur verið lykilmaður 
hjá HK síðustu ár. Grótta er því til 
alls líkleg í vetur.

Valsliðið varð í þriðja sætinu í 
fyrra en það háir liðinu vissulega 
í byrjun að fjórir leikmenn liðsins 
eru óléttar, þær Arna Grímsdóttir, 
Ágústa Edda Björnsdóttir, Drífa 
Skúladóttir og Sigurlaug Rúna Rún-
arsdóttir. Þjálfarinn býst við þeim 
öllum í seinni hlutann og mun það 
auka við breidd liðsins. Valsliðið 

býr fram að því að fá til sín lands-
liðskonurnar Berglindi Írisi Hans-
dóttur og Dagnýju Skúladóttur sem 
er liðinu mikill styrkur.

Framliðið hefur gengið í gegnum 
uppbyggingartímabil í meira en 
áratug en steig stórt skref með 
því að ná fimmta sætinu á síðasta 
tímabili. Nú er að sjá hvort liðið 
geti tekið næsta skref og farið að 
stríða bestu liðunum fyrir alvöru.

- óój

TOPPBARÁTTAN Í N1 DEILD KVENNA Í VETUR:

Mörg lið geta veitt Stjörnunni keppni

fram
Anett Köbli, 30 ára skytta 
Ásta Gunnarsdóttir, 22 ára v. horn
Dagmar Sigurðardóttir, 18 ára lína
Eva Hrund Harðardóttir, 22 ára ína
Guðrún Hálfdánsdóttir, 23 ára h.horn
Hildur Björk Sigurðardóttir,21 ára lína
Karen Einarsdóttir, 19 ára markv.
Karen Knútsdóttir, 17 ára miðja
Kristina Kvedariene, 26 ára markv.
Marthe Sördal, 21 ára skytta
Pavla Nevarilova, 26 ára lína
Sara Sigurðardóttir, 18 ára skytta
Sigurbjörg Jóhannsdóttir, 20áramiðja
Stella Sigurðardóttir, 17 ára     skytta
Þórey Stefánsdóttir, 18 ára h. horn
Einar Jónsson þjálfari
Sigurgeir Jónsson aðstoðarþjálfari

grótta
Anna Ú. Guðmundsdóttir, 22 ára lína
Arndís M. Erlingsdóttir, 23 ára horn
Aukse Vysniauskaite, 23 ára miðja
Eva Björk Hlöðversdóttir, 27 ára miðja
Eva M.  Kristinsdóttir, 22 ára skytta
Guðrún Maríasdóttir, 18 ára markv.
Hera Bragadóttir, 22 ára         skytta
Hildur M. Andrésdóttir, 18 ára miðja
Íris B.  Símonardóttir, 20 ára markv.
Karólína Gunnarsdóttir, 19 ára horn
Kristín Þórðardóttir, 27 ára horn
Laufey Guðmundsdóttir, 18 ára skytta
Nanna Ýr Arnardóttir, 25 ára markv.
Pavla Plaminkova, 30 ára skytta
Ragna K.  Sigurðardóttir, 25 ára horn
Tatjana Zukowska, 35 ára skytta
Þórgunnur Þórðardóttir, 19 ára skytta

haukar
Helga Torfadóttir, 30 ára markv.
Guðrún Jónsdóttir, 21 árs markv.
Laima Miliauskaite, 25 ára markv.
Ausra Geciene, 27 ára horn
Erna Þráinsdóttir, 21 árs  horn
Hind Hannesdóttir, 26 ára     miðja
Sigrún Brynjólfsdóttir, 23 ára lína
Ingibjörg Karlsdóttir, 21 árs skytta
Tinna Guðrún Barkardóttir, 21 árs lína
Erna Halldórsdóttir, 24 ára horn
Harpa G. Melsteð, 32 ára skytta
Sigríður Hallsdóttir, 20 ára lína
Sandra Stojkovic, 25 ára skytta
Hanna G. Stefánsdóttir, 28 ára horn
Dagný Helgadóttir, 20 ára horn
Ramune Pekarskyte, 27 ára skytta
Inga Fríða Tryggvadóttir, 33 ára lína
Nína K. Björnsdóttir, 30 ára skytta
Þórdís Helgadóttir, 19 ára horn
Fanney Barkardóttir, 19 ára horn
Díana Guðjónsdóttir  þjálfari
Harpa G. Melsteð aðstoðarþjálfari

valur
Berglind Íris Hansdóttir, 25 ára mark
Jolanta Slapekiene, 35 ára mark
Anna M. Guðmundsdóttir, 25 ára lína
Arna Grímsdóttir, 28 ára          h. horn
Ágústa E. Björnsdóttir, 30 ára miðja
Dagný Skúladóttir, 27 ára v. horn
Drífa Skúladóttir, 27 ára Skytta
Eva Barna, 25 ára miðja
Guðrún Hólmgeirsdóttir, 27 ára  horn
Hafrún Kristjánsdóttir, 27 ára lína
Hildigunnur Einarsdóttir, 19 ára lína
Hildur Sif Pálmarsdóttir, 19 ára lína
Íris Ásta Pétursdóttir, 22 ára h. horn
Nora Valovics, 21 árs  Skytta
Katrín Andrésdóttir, 20 ára Skytta
Kristín Collins, 19 ára  h. horn
Kristín Guðmundsdóttir, 29 ára skytta
Rebekka Skúladóttir, 18 ára v. horn
Sigurlaug Rúnarsdóttir, 28 ára v. horn
Thelma Benediktsdóttir, 21 ársh. horn
Ágúst Þór Jóhannsson þjálfari

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07 2. sæti í úrvalsdeild
2005-06 6. sæti í úrvalsdeild
2004-05 6. sæti í úrvalsd. (með KR)
2003-04 6. sæti í úrvalsd.(með KR)
2002-03 7. sæti í úrvalsd. (með KR)
2001-02 7. sæti í úrvalsd. (með KR)

MARKAHÆSTAR
SÍÐUSTU TÍMABIL:

2006/07 Úrvalsdeild 
Natasa Damiljanovic 137 mörk
Sandra Paegle 96 mörk
Anna Úrsúla Guðmundsd. 92 mörk
2005/06 Úrvalsdeild 
Ivana Veljkovic 117 mörk
Karen Smidt 72 mörk
Gerður Rún Einarsdóttir 65 mörk

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07 4. sæti í úrvalsdeild
2005-06 3. sæti í úrvalsdeild
2004-05 Deildarmeistari í úrvalsdeild
2003-04 4. sæti í úrvalsdeild
2002-03 2. sæti í úrvalsdeild
2001-02 Deildarmeistari í úrvalsdeild

MARKAHÆSTAR 
SÍÐUSTU TÍMABIL:

2006/07 Úrvalsdeild 
Ramune Pekarskyte 177 mörk
Hanna Guðrún Stefánsd. 150 mörk
Sandra Stojkovic 112 mörk
2005/06 Úrvalsdeild 
Hanna Guðrún Stefánsd. 153 mörk
Ramune Pekarskyte 122 mörk
Ragnhildur Guðmundsdóttir 66 mörk

Grótta Haukar

Valur Fram
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LYFJA STYÐUR LANDSLIÐ KVENNA Í HANDBOLTA

Lyfja styður stelpurnar

DEEP HEAT
Eftir erfiðan dag. 
Bath Tonic, milt freyðibað.
Hitakrem, gott á auma vöðva.

UDO’S CHOICE
100% orka og melting með Udo’s Choice.
Olían inniheldur omega 3-6-9 fitusýrur 
sem hafa áhrif á hjarta, æðakerfi og húð.

VÍTAMÍN
OG STEINEFNI
Nutritional Packets for Active Women inniheldur öll
vítamín og steinefni sem konur þarfnast í dagsinn önn 
í einu handhægu bréfi fyrir aðeins 50 kr. á dag.

Berglind Íris Hansdóttir,
markmaður.

Harpa Melsted,
skytta.

Hanna G. Stefánsdóttir,
hornamaður.

Dagný Skúladóttir,
hornamaður.

Íris Björk Símonardóttir,
markmaður.

Hrafnhildur Skúladóttir,
skytta.

Jóna M. Ragnarsdóttir,
skytta.

Arna Sif Pálsdóttir,
línumaður.

Eva Kristinsdóttir,
skytta.

Hildigunnur Einarsdóttir,
línumaður.

Elísabet Gunnarsdóttir,
línumaður.

Ágústa Edda Björnsdóttir,
miðjumaður.

Sólveig Kjærnested,
hornamaður.

Rakel Dögg Bragadóttir,
skytta.



 14. SEPTEMBER 2007  FÖSTUDAGUR10 fréttablaðið handboltaveturinn 2007-08

Handbolti Hið unga lið HK er nú árinu eldra og 
ætti því að geta fylgt eftir góðum endaspretti 
liðsins í úrvalsdeild kvenna á síðustu leiktíð. 
Engu að síður er liðið talið líklegast til að detta 
í botnbaráttuna af þeim sex liðum sem talin 
eru sterkust í deildinni.

FH-ingar eru að hluta til óskrifað blað. Liðið 
er með sterkan þjálfara, Guðmund Karlsson, 
sem hefur náð frábærum árangri í gegnum tíð-
ina, til að mynda með Haukum. Liðið stóð ekki 

undir væntingum á síðustu leiktíð og vill því 
væntanlega gera betur nú í ár. 

Þá eru það liðin sem spáð var neðstu tveim-
ur sætunum - Fylkir og Akureyri. Bæði lið eru 
með mjög marga unga leikmenn í sínum röðum 
og má því búast við að liðin muni nota veturinn 
til að sanka að sér reynslu. 

Reyndar eru Fylkisstúlkur með þrjá erlenda 
leikmenn sem allar hafa yfir góðri reynslu að 
búa. Það gæti reynst liðinu afar dýrmætt og 

aldrei að vita nema Fylkir nái að stríða betri 
liðunum á góðum degi. 

Tromp Akureyringa leynist í þjálfurum 
liðsins, þeim Jóhannesi Bjarnasyni og Jónat-
an Magnússyni. Sá fyrrnefndi er margreynd-
ur þjálfari en Jónatan hefur síðustu ár verið 
einn besti leikmaður Íslandsmóts karla en 
hann hefur leikið með KA. Hann á nú við þrá-
lát meiðsli að stríða og hefur af þeim sökum 
snúið sér meira að þjálfun.

BOTNBARÁTTAN Í N1-DEILD KVENNA:

Nær HK að rífa sig frá botnliðunum?

TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari Aldrei
Bikarmeistari Aldrei
Deildarbikarmeistari Aldrei

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Aldrei

EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Aldrei

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:

2006-07 9. sæti í úrvalsdeild

 MARKAHÆSTAR SÍÐUSTU 
TÍMABIL:

2006/07 ÚRVALSDEILD 
Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 104 mörk
Ester Óskarsdóttir 77 mörk
Erla Heiður Tryggvadóttir 69 mörk
Guðrún Helga Tryggvadóttir 69 mörk

Akureyri

TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari  3 (1961, 1981, 1982)
Bikarmeistari 1 (1981)
Deildarbikarmeistari Aldrei

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Björg Gilsdóttir 1990/91

EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Björg Ægisdóttir 1994/95
Hrafnhildur Skúladóttir 1996/97
Dagný Skúladóttir 1997/98
Þórdís Brynjólfsdóttir 1998/99
Dröfn Sæmundsdóttir 2001/02

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:

2006-07 8. sæti í úrvalsdeild
2005-06 5. sæti í úrvalsdeild
2004-05 4. sæti í úrvalsdeild
2003-04 5. sæti í úrvalsdeild
2002-03 6. sæti í úrvalsdeild
2001-02 6. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTAR SÍÐUSTU 
TÍMABIL:

2006/07 ÚRVALSDEILD 
Ásta Björk Agnarsdóttir 135 mörk
Ragnhildur Guðmundsdóttir 73 mörk
Guðrún Drífa Hólmgeirsd. 52 mörk

2005/06 ÚRVALSDEILD 
Maja Corinna Gronbæk 128 mörk
Ásdís Sigurðardóttir 89 mörk
Guðrún Drífa Hólmgeirsd.  86 mörk

TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari Aldrei
Bikarmeistari Aldrei
Deildarbikarmeistari Aldrei

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Aldrei

EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Aldrei

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:

2006-07  Ekki með
2005-06  Ekki með
2004-05 Ekki með
2003-04 Hætti keppni um áramót
2002-03 8. sæti í úrvalsdeild (m. ÍR)
2001-02 Ekki með

 MARKAHÆSTAR SÍÐUSTU 
TÍMABIL:

2003/04 ÚRVALSDEILD HÆTTI 
KEPPNI
Hekla Ingunn Daðadóttir 68 mörk
Eygló Jónsdóttir 44 mörk
Soffía Rut Gísladóttir 35 mörk

2002/03 ÚRVALSDEILD MEÐ ÍR
Hekla Ingunn Daðadóttir 170 mörk
Sigurbirna Guðjónsdóttir 92 mörk
Tinna Jökulsdóttir 53 mörk

Fylkir

TITLAR OG 
ÚTNEFNINGAR:

Íslandsmeistari Aldrei
Bikarmeistari Aldrei
Deildarbikarmeistari Aldrei

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Aldrei

EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Auður Waagfjörð Jónsdóttir 2006/07

ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:

2006-07 6. sæti í úrvalsdeild
2005-06 7. sæti í úrvalsdeild
2004-05 3. sæti í 2. deild
2003-04 4. sæti í 2. deild

 MARKAHÆSTAR SÍÐUSTU 
TÍMABIL:

2006/07 ÚRVALSDEILD 
Auksé Vysniauskaité 128 mörk
Auður Waagfjörð Jónsdóttir 116 mörk
Arna Sif Pálsdóttir 96 mörk

2005/06 ÚRVALSDEILD 
Arna Sif Pálsdóttir 117 mörk
Auksé Vysniauskaité 106 mörk
Tatjana Zukovska 76 mörk

FHHK

AKUREYRI
Þórsteina Sigurbjörnsd., 23 ára horn
Unnur Ómarsdóttir, 17 ára horn
Kara Rún Árnadóttir, 17 ára horn
Jóhanna Tryggvadóttir, 19 ára horn
Inga Dís Sigurðardóttir, 24 ára miðja
Arna Erlingsdóttir, 16 ára miðja
Lilja Þórisdóttir, 18 ára skytta
Ester Óskarsdóttir, 18 ára skytta
Auður Ómarsdóttir, 19 ára skytta
Arndís Heimisdóttir, 16 ára skytta
Monica, 28 ára horn
Emma Sardarsdóttir, 17 ára horn
Anna Teresa Morales, 22 ára lína
Jana Jósepsdóttir, 16 ára lína
Harpa Baldursdóttir, 19 ára lína
Emilía Sigmarsdóttir markvörður
Lovísa Jónsdóttir markvörður

FH
Arnheiður Guðmunds., 18 ára lína
Birna Íris Helgadóttir, 21 árs skytta
Dröfn Sæmundsdóttir, 24 ára skytta
Ebba Brynjarsdóttir, 25 ára miðja
Elín Hrafnsdóttir, 20 ára miðja
Gabriela Cristescu, 25 ára markv.
Guðrún Tryggvadóttir, 23 ára lína
Gunnur Sveinsdóttir, 27 ára skytta
Hafdís Guðjónsdóttir, 19 ára horn
Hildur Þorgeirsdóttir, 18 ára skytta
Ingibjörg Pálmadóttir, 17 ára horn
Kristjana Þorradóttir, 20 ára horn
Líney Guðmundsdóttir, 22 horn
Margrét Ósk Aronsdóttir, 20 ára horn
Ragnhildur Guðmund.., 23 ára   miðja
Sigríður Ólafsdóttir, 17 ára markv
Guðmundur Karlsson þjálfari

HK
Arna Sif Pálsdóttir, 19 ára        lína
Auður W. Jónsdóttir, 19 ára    skytta
Brynja Magnúsdóttir, 19 ára       miðja
Ekaterina Dzhukeva, 19 ára markv.
Elín Anna Baldursdóttir, 19 ára horn
Elsa Rut Óðinsdóttir, 21 árs skytta
Elva Björg Arnarsdóttir, 20 ára horn
Erna Davíðsdóttir, 23 ára        skytta
Herdís Ósk Helgadóttir, 22 ára    horn
Jóna Halldórsdóttir, 18 ára         horn
Lilja Lind Pálsdóttir, 21 ára     lína
Marta Björnsdóttir, 20 ára       lína
Natalia Cieplowska, 31ára miðja
Ólöf Ragnarsdóttir, 19 ára      markv.
Rut Arnfjörð Jónsdóttir, 17 ára skytta
Tinna Rögnvaldsdóttir, 22 ára   horn
Erlingur Richardsson  þjálfari

FYLKIR
Anna Sif Gunnarsd., 18 ára lína
Ásdís Rut Guðmund., 18 ára  h. horn
Áslaug Gunnarsd., 18 ára v. horn
Elín Helga Jónsd., 17 ára v. horn
Elzbieta Kowal, 31 árs  lína
Hanna Rut Sigurjónsd., 16 ára  lína
Iðunn E. Ingibergsd.,16 ára   h. horn
Ingibjörg Karlsdóttir,  20 ára skytta
Jelena Jovanovic, 40 ára markv.
Nataly S. Valencia, 17 ára skytta
Natasa Damljanovic, 33 ára skytta
Sigríður Hauksdóttir, 15 ára v. horn
Sigríður Svavarsd., 17 ára miðja
Stella  Reynisd., 17 ára lína
Sunna Jónsdóttir, 18 ára skytta
Sunna María Einarsd., 18 ára     skytta
Sunneva Einarsdóttir, 17 ára markv.
Ylfa Helgadóttir, 19 ára markv.
Guðríður Guðjónsdóttir Þjálfari
Ómar Örn Jónsson   Aðst. Þjálfari
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KORT

FARTÖLVUR

ASUS G1-AK005G

VER‹      59.990 VER‹      69.990 VER‹      89.990 VER‹      99.990

FRÁBÆR FYRSTA VÉL
ASUS X51R-AP009A

ÖFLUG VÉL - FRÁBÆRT VERÐ
ASUS F5R-AP138C

VEL ÚTBÚIN VÉL - TIL Í ALLT
ASUS F5V-AP021C Asus F3SE-AS069C

INNBYGGÐ VEFMYNDAVÉLINNBYGGÐ VEFMYNDAVÉLINNBYGGÐ VEFMYNDAVÉL15.4” TFT WGA SKJÁR

CORE 2 DUO OG BLUE TOOTH

ALVÖRU LEIKJAVÉL

Bakpoki og laser mús fylgja leikjavélinni

TILBO‹     159.990



Það má alltaf reikna með hraða, spennu og ómældri skemmtun 
á Íslandsmóti í handbolta. N1 verður aðalstyrktaraðili HSÍ næstu 

árin og mun Íslandsmót karla og kvenna fá nafnið N1 deildin. 
N1– Meira í leiðinni!WWW.N1.IS
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N1 styður úrvalsdeild karla og kvenna í handbolta
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MICSHA BARTON
Leikkonan unga 
lét sig ekki 
vanta á 
tískusýninguna.
Ekki frekar en 
Svava.

FÖT FYRIR 
STJÖRNUR
„Demi, sem er 
43 ára og mjög 
falleg kona, var 
flott í nýjum 
bláum kjól og 
Cat Deeley 
klæddist
gallabuxnasam-
festingi,“ segir 
Svava.

Við munum opna Miss Sixty í nóvember og 
fórum á tískusýningu hjá þeim í New York 
í síðustu viku,“ segir Svava Johansen 

verslunarkona, oftast tengd við Sautján, og 
bætir við að sýningin hafi verið frábær. 
„Vinsældir Miss Sixty hafa aukist mikið 
undanfarið og á sýninguna mættu meðal 
annarra leikkonurnar Demi Moore, Misha 
Barton og Hilary Swank ásamt Cat Deeley sem 
kynnir dansþáttinn So You Think You Can 
Dance,“ segir Svava og bætir við að þar sem 
takmarkaður aðgangur hafi verið á sýninguna 
hafi hún setið mjög nálægt stjörnunum og því 
séð að bæði Demi Moore og Cat Deeley hafi 
verið í fatnaði frá Miss Sixty. „Demi, sem er 43 
ára og mjög falleg kona, var flott í nýjum bláum 
kjól og Cat Deeley klæddist gallabuxnasamfest-
ingi,“ segir Svava sem bíður spennt eftir að opna 
verslunina sem verður í Kringlunni. Spurð um 
hausttískuna segir Svava hana fjölbreytta og 
skemmtilega svo allar konur ættu að finna sér 
eitthvað við sitt hæfi. „Svart, grátt, silfur, gull, 
pallíettur og blúndur verða áberandi í vetur og 
jafnvel neonlitir hjá yngri stelpum. Það verður 
mikið um prjónakjóla jafnt sem „art printed“ 
hönnunarkjóla á borð við Andy Warhol kjólana. 
Sniðin eru bæði víð og stutt til að hafa við 

leggings og svo síðari og þá þröng í mittið og 
meira í ætt við 6. áratuginn auk útvíðra 
siffonkjóla með pallíettustroffi. Pilsin eru að 
síkka og strengurinn að hækka þótt mínípilsin 
haldist alltaf inni og konur með fallega fótleggi 
ættu endilega að notfæra sér það,“ segir Svava 
og bætir við að svartar útvíðar buxur með 
háum streng verði sýnilegar í vetur og hvítar 
skyrtur auk þess sem vestin komi aftur. „Leðrið 
er sterkt inni núna, leðurjakkar og kápur 
aðallega en pilsin og buxurnar eru líka flottar 
og það er mjög flott að vera í leðurkvartbuxum 
við síða stóra þykka peysu. Pallíettur og skraut 
verða áberandi í bolum og kjólum en pallíett-
urnar verða jafnt í hversdagsfatnaði sem 
sparifatnaði. Stígvélin viku aðeins fyrir  
ökklaskónum fyrr á árinu en haustið byrjar með 
mikilli eftirspurn eftir stígvélum og það er alveg 
sýnilegt að þau eiga vinninginn. Samt er gaman 
að sjá hvað mikið er til af flottum ökklaskóm og 
hvað fötin breytast við að klæðast þeim á móti 
að vera í stígvélum þótt hvoru tveggja sé flott. 
Hjá okkur eru Billi Bi lang vinsælustu stígvélin 
og heitasta bólan í skónum í dag eru Kawasaki-
strigaskórnir. Þeir labba nánast sjálfir út. En 
vonandi búið að borga fyrir þá,“ segir Svava 
brosandi að lokum. indiana@frettabladid.is

Á tískusýningu
með Hollywood-stjörnunum

SVAVA JOHANSEN MUN OPNA MISS SIXTY Í HAUST OG FÓR ÞVÍ Á TÍSKUSÝNINGU FRAMLEIÐANDANS
Í NEW YORK Á DÖGUNUM ÞAR SEM MIKIÐ VAR UM STJÖRNUFANS. SVAVA SEGIR HAUSTTÍSKUNA 
FJÖLBREYTTA OG SKEMMTILEGA SVO ALLAR KONUR ÆTTU AÐ FINNA EITTHVAÐ VIÐ SITT HÆFI.

SVAVA JOHANSEN
Spurð um hausttískuna 
segir Svava hana 
fjölbreytta og skemmti-
lega svo allar konur 
ættu að finna eitthvað 
við sitt hæfi.
/MYND RÓSA

HOLLYWOOD-
STJÖRNUR

Maggie Gyllenhaal, 
Hilary Swank, Demi 

Moore og Clive Owen
voru á meðal gesta á 

tískusýningu Miss 
Sixty.

TÍSKUSÝNING MISS SIXTY
Svava mun opna verslunina í 
Kringlunni í nóvember.

FLOTTAR Leikkonurnar
Maggie Gyllenhaal, 
Hilary Swank og Demi 
Moore sátu á fremsta 
bekk.

FLOTT MERKI „Vinsældir Miss Sixty hafa aukist mikið undanfarið og á sýninguna mættu meðal 
annarra leikkonurnar Demi Moore, Misha Barton og Hilary Swank ásamt Cat Deeley sem kynnir 
dansþáttinn So You Think You can Dance,” segir Svava í 17.



LADDI OG JÓI FEL
ILLA TEKNIR Í KVÖLD!
TEKINN 2 – FYRSTI ÞÁTTUR
Í KVÖLD KL. 20:15 skemmtilegri

TEKINN 2 - kl. 20:15 STELPURNAR - kl. 20:40 THE 40 YEAR OLD VIRGIN - kl. 21:05

FRÁBÆRTÁSKRIFTARTILBOÐ!30% afsláttur af fyrsta
mánuðinum á Stöð 2 og 

skemmtipakki Fjölvarpsins
frír í tvo mánuði.

NÝTT
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Hvað á að gera 
um helgina?

Helgin var með 
hressasta móti í 
Reykjavík.
Sirkusstjórinn lét sitt 
ekki eftir liggja, 
klæddi sig í 
köflóttu
buxurnar, 
rauðu
skyrtuna 
með púff-
ermunum,
túperaði á 
sér hárið og hélt af stað á vit ævintýr-
anna. Hann mætti galvaskur á frumsýn-
ingu á kvikmyndinni Veðramót á 
föstudagskvöldið og var bara töluvert 
rogginn með sig. Hlakkaði til að heilsa 
upp á allt fræga fólkið, búa til tengslanet 
og var handviss um að hann myndi 
smellpassa inn í hópinn í köflóttu 

buxunum. Eitthvað fóru 
hlutirnir öðruvísi 

en ætlað var 
því Sirkus-
stjórinn
endaði á að 
læðast með 

veggjum,
óöruggur og 
vansæll. Þegar 

myndin byrjaði 
tyllti hann sér 

aftast og lét 
lítið fyrir sér 
fara. Þegar 
myndin var 
búin fór hann 
fótgangandi

niður í bæ. Hann var kominn að 
Ráðhúsinu þegar hann sá að hópur fólks 
stóð fyrir utan menningarhúsið Iðnó. 
Hann var þó fljótur að hörfa þegar hann 
sá Sigmund Erni, Valtý Björn, 
Ingu Lind og allar hinar 
sjónvarpsstjörnurnar í 
hrókasamræðum. Einnig
mátti glitta í Ara Edwald
forstjóra 365. Sirkus-
stjórann dauðlangaði 
þó inn í Iðnó því 
það nötraði 
undan
taktföstum
söng Páls
Óskars.

Hann tók stefnuna á Organ þar sem 
hljómsveitin Singapore Sling stóð fyrir 

alvöru rokktónleikum. Þar 
rakst hann á Sigtrygg 
Bergmann í 
Stilluppsteypu,
Agnieszku
Baranowska
stílista, Alex McNeil
forsprakka Kimono, 

Önnu Kristínu í 
Kronkron og 
Einar
Kárason
rithöfund.

Þaðan lá leið hans á Oliver 
þar sem stjörnulögmað-
urinn Helgi Jóhannesson 
sýndi töff takta á 
dansgólfinu.  Þegar 
Sirkusstjórinn sá hvað allir 
skemmtu sér vel 
reyndi hann að 
dansa með en 
það var lítil 
stemning fyrir 
því. Hann 
endaði því á að 
labba einn heim 
til sín, 
vonsvikinn og 
vinalaus.

„Ég er að fara ásamt Hildi systur til 
Tallinn í Eistlandi en þar ætlum við að 
skemmta okkur saman. Þetta verður 
vonandi voðalega gaman en ég hef 
aldrei komið þarna áður. 
Ég hefði samt vilja 
stoppa lengur en 
vonandi sjáum við brot 
af því besta.“ 

RAKEL MAGNÚSDÓTTIR,
SÖNG- OG SJÓNVARPS-
KONA

„Ég er að fara í laxveiði í Langá með 
manninum mínum og vinum okkar. Við 
hjónakornin eigum bæði afmæli og 
ætlum að gefa hvort öðru veiðina í 

afmælisgjöf. Ég 
hef stundað 
laxveiði frá því 
ég var krakki en 
maðurinn minn 
er að prófa 
þetta sport.“ 

ÞÓRUNN ERNA
CLAUSEN
LEIKKONA

K vikmyndin Veðramót var 
frumsýnd í Háskólabíói 
síðasta föstudagskvöld. 
Leikstjóri myndarinnar, 

Guðný Halldórsdóttir, skartaði sínu 
fegursta en hún klæddist app-
elsínugulum jakka sem vakti 
mikla athygli. „Ég er svolítið 
fatafrík þegar ég vil vera 
ofsafín en yfirleitt er ég druslu-
leg út af vinnunni. Ég á mjög 
mikið af verkamanna-
fötum,“ segir Guðný og 
hlær. Spurð um uppá-
haldsverslunina sína 
nefnir hún ER á Skóla-
vörðustíg. 
Kaupir þú mikið af fötum?
„Nei, það geri ég nú ekki en 
þegar ég kaupi mér spariföt þá 
mega þau vera dýr.“ 
Tinna Hrafnsdóttir leikkona 
var himinlifandi með frum-
sýninguna. „Þetta var bæði 
skrýtið og skemmtilegt. Við 
vorum glöð með hvað mynd-
in fékk frábærar viðtökur 
meðal áhorfenda.“ 

martamaria@frettabladid.is

GUÐNÝ HALLDÓRSDÓTTIR VAR SMART Á FRUMSÝNINGUNNI

Finnst gaman að 
kaupa mér spariföt!

TURTILDÚFUR
Birkir Kristinsson og 
Ragnhildur Gísladóttir
mættu. Þess má geta að 
Ragnhildur er góð vinkona 
Guðnýjar Halldórsdóttur.

SMART
Atli Rafn Sigurðsson leikari var 
umkringdur fallegu mæðgunum Lilju 
Pálmadóttur og Stellu Rín.

FRUMLEIKINN
UPPMÁLAÐUR
Gabríela
Friðriksdóttir og 
eiginmaður
hennar, 
Daníel
Ágúst
Haralds-
son.

MYNDRÆN
Ásta Kristjánsdóttir 
ljósmyndari og Magnús 
Jónsson leikari.

FLOTT LEIKARAPAR
Tinna Hrafnsdóttir og 
kærastinn hennar, 
Sveinn Geirsson, voru 
spariklædd á frumsýn-
ingunni. Tinna skartaði 
sérlega glæsilegum kjól 
sem hún fékk í 
afmælisgjöf frá 
kærastanum en hann er 
úr versluninni 
Warehouse. 

Hiti og sviti

HENDRIK BJÖRNSSON
Tryllti gesti Organs með röddinni. 

Í STUÐI
Eva Bergmann, Agnes Elfars, Þuríður Halldórs og Ingibjörg Auður.

GLAMÚRGELLUR
Arnheiður Edda, Birna Helena, Bergþóra Snæbjörnsdóttir og Anna Kristín 
kunna að meta alvöru rokktónlist. 

Í GÓÐU STUÐI
Sigurlaug og Auður skemmtu sér fyrir 
allan peninginn. 

APPELSÍNUGUL OG 
ELEGANT!
Leikstjórinn sjálfur, 
Guðný Halldórsdóttir, 
skartaði sínu fegursta. 
Pilsið er frá ítalska 
merkinu save the 
queen og jakkinn sem 
Guðný keypti í Noregi 
er frá Milieu. 

ALGERAR SKVÍSUR
Erna Jakobsdóttir, Guðrún Helga 
Kristjánsdóttir, Rakel Jónsdóttir
og Bryndís Jakobsdóttir voru 
yfirmáta smart.

 Hverjir voru hvar

Singapore Sling rokkaði á Organ
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Hvað gerir þig 
hamingjusama(n)?

„Það er svo margt sem gerir mig 
hamingjusama. Það að vera í kringum 
fólkið sem mér þykir vænt um og svo 
súkkulaði færir mér mikla hamingju. Líka 
þegar mér gengur vel í því sem ég er að 
gera.“

Tinna Alavis fyrirsæta

„Þessa dagana gera kisurnar mínar mig 
hamingjusama. Það er svo gott að koma 
heim á daginn þegar þær bíða eftir 
manni við dyrnar, spenntar að fá mann 
heim.“

Unnur María Bergsveinsdóttir, 
tónlistarkona og sagnfræðingur

„Börnin og fjölskyldan mín gera mig 
hamingjusaman. Það er alltaf sama 
tilhlökkunin að komast heim á daginn því 
það er alltaf hlaupið á móti manni.“

Vignir Freyr Andersen, golfari og 
verslunarmaður

„Fjölskyldan er það sem stendur hjartanu 
næst svo það eru notalegir sunnu-
dagsmorgnar með fjölskyldunni sem 
gera mig hamingjusama. Náttföt, blöðin 
og morgunmatur þegar ekkert liggur 
fyrir gera mig hamingjusama.“

Ragnheiður Elín Árnadóttir alþingis-
kona

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

SPURNINGAKEPPNI sirkuss

Finnur Beck
1. Robin Williams.
2. So Much Better Than Your 
Normal Life.
3. Man það ekki.
4. Pavarotti, Domingo og Carreras.
5. Hermann Hreiðarsson.

1. Hver leikur aðalhlutverkið í 
kvikmyndinni License to Wed?
2. Hvað heitir nýja plata Jan 
Mayen?
3. Hver skrifaði bókina Tímaþjófur-
inn?
4. Hverjir voru tenórarnir þrír?
5. Hver er fyrirliði Portsmouth?
6. Hvað heitir verslunin sem Kári 
Naglbítur rekur á Selfossi?
7. Hver leikur aðalhlutverkið í The 
Starter Wife?
8. Hvers lenskur er heimsmeistar-
inn í luftgítar?
9. Hver gaf nýverið út diskinn Carry 
On?
10. Hver skoraði mark Íslendinga 
gegn Spánverjum?

6. Man ekki.
7. Man ekki.
8. Japanskur.
9. Veit ekki.

10. Emil Hallfreðsson.

SPURNINGAKEPPNI SIRKUS HELDUR ÁFRAM. HELGI SELJAN HEFUR REYNST ÓSIGR-
ANDI. HÉR KEPPIR HANN VIÐ FYRRVERANDI FRÉTTAMANNINN FINN BECK.

6. Hnakkabarnaföt.
7. Ekki hugmynd.
8. Kínverskur.
9. Ekki hugmynd.
10. Emil Hallfreðsson.

Helgi Seljan heldur sigurgöngu sinni áfram og sigrar Finn með 5 stigum gegn tveimur. Finnur skorar á trommara 
Buff, Hannes Heimi Friðbjarnason. Fylgist með í næstu viku.

Helgi Seljan 5 RÉTT SVÖR

1. Leonardo DeCaprio. 
2. Pass.
3. Kristín Steinsdóttir.
4. Placido Domingo, Lucioano 
Pavarotti og José Carreras.
5. Ekki hugmynd.

2 RÉTT SVÖR

R
ét

t s
vö

r:
 1

. R
ob

in
 W

illi
am

s.
 2

. S
o 

m
uc

h 
be

tte
r t

ha
n 

yo
ur

 
no

rm
al

 li
fe

. 3
. S

te
in

un
n 

Si
gu

rð
ar

dó
tti

r. 
4.

 P
la

ci
do

 D
om

in
go

, 
Jo

sé
 C

ar
re

ra
s 

og
 L

uc
ia

no
 P

av
ar

ot
ti.

 5
. S

ol
 C

am
pb

el
l. 

6.
 

Sn
úð

ar
 &

 s
næ

ld
ur

 7
. D

eb
ra

 M
es

si
ng

. 8
. J

ap
an

sk
ur

. 9
. 

Ch
ris

 C
or

ne
ll.

 1
0.

 E
m

il 
Ha

llf
re

ðs
so

n.

„Páll hefur töluna 33 sem myndar 6. 33 er master-
tala og gerir fólk áræðið og seiglumikið,“ segir Sig-
ríður Klingenberg spákona um Pál Magnússon 
útvarpsstjóra. „Fólk sem hefur þessa tölu hefur yfir-
leitt markmið sín á hreinu og labbar áfram veginn 
hægt en örugglega. Væri ég ekki hissa þótt einhvern 
tímann fyrir löngu síðan hefði Páll séð það fyrir að 
hann ætti eftir að enda í sjónvarpinu. Þótt hann ætti 
ekki endilega að snúa sér að spálestri í aukavinn-
unni. Rosalega mikið gerðist í lífi Páls árið 2006 en 
árið 2007 lærir hann að gera sér hlutina léttari. 

Hann notar stjórnunarhæfileika sína betur og lætur 
aðra meira um án þess að skipta sér af. Hann mun 
stjórna alveg með bravúr. Páll á eftir að skila til 
landsmanna svo miklu meira en nokkur forveri 
hans. Hann er opinn og alltaf reiðubúinn að skoða 
alla möguleika. Hann er á miklu stuðári svo orkan 
hans er hress og Páll verður ekkert sérstaklega 
mikið á milli tannanna á fólki þetta árið. Trúlega er 
hann að fjárfesta í húsi sem hann á eftir að nota til 
að láta sér líða betur. Páll verður mjög vinsæll af 
samstarfsfélögum sínum og ekkert sérstakt mun 

bjáta á á þessu ári. 
Til hamingju Páll.“

Sigríður reiknar 
talnaspekina 
þannig að sá 
sem er 
fæddur 
30.10.1975
er 26 = 8.

Páll verður mjög vinsæll

Í grunninn er þetta sólóplata en ég hef engu 
að síður band á bak við mig,“ segir Sverrir 

Bergmann Magnússon söngvari en eins og 
frægt er orðið bauðst knattspyrnustjarnan 
Eiður Smári Guðjohnsen til að hjálpa Sverri 
við útgáfu á nýrri plötu sem kemur út í febrúar. 
Sverrir samdi flest lögin á plötunni sjálfur eða 
í samráði við aðra og hann segir að platan sé 
fjölbreytt. „Þetta er smá flóra. Ég fer úr alvöru-
gefnu poppi yfir í rokkið og engin tvö lög eru 
eins þótt þau beri öll keim af mér.“ 

Kærasta Sverris er dansarinn Sigrún Birna 
Blomsterberg. Aðspurður segir hann kærust-
una veita sér innblástur til að semja en hann 
fái einnig innblástur úr hinu daglega lífi. „Það 
er ekkert eitt meira en annað og jafnvel bara 
hlutirnir sem eru að gerast hjá mér í daglega 
lífinu. Vinirnir hjálpa mér líka því þegar 
maður er að semja kallar maður á félagana og 
spyr þá álits þótt þeir séu engir tónlistarmenn. Allar 
skoðanir eru marktækar og engar betri en aðrar, 
sama hvað þú gerir í lífinu.“

Sverrir Bergmann hefur um árabil stjórnað tölvu-
leikjaþættinum Game Tíví en þátturinn hefur göngu 
sína á ný innan skamms. „Ég vinn líka við að selja 
tölvuleiki fyrir Senu og hef því löglega afsökun til að 
spila tölvuleiki heima á kvöldin, það er bara yfir-
vinna,“ segir hann hlæjandi. Hann og Sigrún Birna 
eru ekki farin að búa saman en Sverrir býr með vinum 
sínum. „Hún býr hjá foreldrum sínum enda liggur 

okkur ekkert á,“ segir hann og bætir við aðspurður að 
Sigrúnu Birnu hafi ekki tekist að draga sig með í 
dansinn. „Það er ekki hægt að stjórna mér það vel og 
ég dansa bara þegar ég dett í gírinn.“

Spurður um aðkomu Eiðs Smára að plötunni segir 
Sverrir að fótboltastjarnan sé góður vinur góðs vinar 
hans. „Ég er mjög þakklátur því annars hefði ég þurft 
að hlaupa til og fá lán og pressan orðið meiri fyrir 
vikið. Það er líka gott að finna að einhver hafi trú á 
þessu hjá manni og vilji leyfa öðrum að heyra.“

indiana@frettabladid.is

SVERRIR BERGMANN MAGNÚSSON SÖNGVARI ER AÐ VINNA AÐ NÝRRI PLÖTU EN
KNATTSPYRNUSTJARNAN EIÐUR SMÁRI LEGGUR HONUM LIÐ VIÐ ÚTGÁFUNA.  

KÆRASTAN VEITIR
MÉR INNBLÁSTUR

PÁLL MAGNÚSON „Fólk sem hefur þessa 
tölu hefur yfirleitt markmið sín á hreinu og 
labbar áfram veginn hægt en 
örugglega,“ segir Sigríður 
um tölu Páls.

SVERRIR BERGMANN MAGNÚSSON
„Það er líka gott að finna að einhver hafi trú á þessu hjá manni 
og vilji leyfa öðrum að heyra.“ MYND/EYÞÓR

SIGRÚN BIRNA BLOMSTERBERG
„Hún býr hjá foreldrum sínum enda liggur okkur ekkert 
á,” segir hann og bætir aðspurður við að Sigrúnu Birnu 
hafi ekki tekist að draga sig með í dansinn. „Það er 
ekki hægt að stjórna mér það vel og ég dansa bara 
þegar ég dett í gírinn.”





BYRjaðu daginn vel með rétta
kreditkortið fyrir námsmenn!

Aukasöfnun hjá yfir 60 fyrirtækjum
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NÁMSMANNA-ÞJÓNUSTA BYRS

• Kreditkort sem er þér alltaf að kostnaðarlausu
• Engin færslugjöld
• 5000 króna ferðaávísun fylgir með
• Í hvert sinn sem þú notar kortið innanlands

safnar þú punktum

Líttu við á www.byr.is og BYRjaðu rétt!

Apple IMC
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Lífsstílshótelið Laki í grennd 
við Kirkjubæjarklaustur hefur 
margt að bjóða gestum sem vilja 
hverfa frá hraða daglegs amst-
urs og slaka á við rætur sunn-
lenskra jökla. Mikið er lagt upp 
úr góðum mat og lipurri þjón-
ustu. Veiðivatn er í grenndinni og 
golfvöllur í túninu auk þess sem 
stafgöngukennsla er á staðnum. 
Hlöðu hefur verið breytt í magn-
aðan samkomusal og þar er slegið 
upp veislum þegar svo ber undir. 
Þá má geta þess að nuddstofa er 
á hótelinu og hægt að panta nám-
skeið í meðhöndlun á verkjum. 

Góð aðstaða er á Hótel Laka 
hvað tæknina varðar til nám-
skeiðshalds, hópavinnu og kynn-
inga en líka hægt að vera síma-
sambandslaus ef menn vilja fá 
næði til að vinna í friði í sveita-
kyrrðinni. - gun

Kyrrð eða 
skemmtun

Hótel Laki er í Efri-Vík í Landbroti. 

Hvataferðir enda oft á góðum 
kvöldverði þar sem áfengi er haft 
um hönd. Mikilvægt er að hafa það 
í huga að maður er að skemmta 
sér með vinnufélögunum og því á 
maður að haga sér vel. Varastu að 
drekka of mikið, því þú gætir sagt 
eða gert eitthvað sem þú sérð eftir. 
Fljótt flýgur fiskisaga og næsta 
dag munu flestir í vinnunni vita 
af afglöpum þínum. Gerðu þér far 
um að spjalla við sem flesta, ekki 
bara þá sem þú talar við á hverj-
um degi í vinnunni. Tilgangurinn 
með kvöldinu er að þjappa hópn-
um saman og fá fólk til að kynnast 
betur. Spjallaðu við fólk sem þú 
færð nánast aldrei tækifæri til að 
spjalla við. Ekki daðra. Saklaust 
daður getur komið í bakið á þér í 
vinnunni næsta dag. 

Góð hegðun

Davíð Samúelsson hjá faereyjaferdir.is skipuleggur hvata-, ráð-
stefnu- og fundaferðir til Færeyja en eyjarnar bjóða upp á alla þá 
möguleika sem vinnuhópar og aðrir þurfa til að skila árangri, það 
er byggja upp sterka liðsheild og njóta samverunnar. 

Í Þórshöfn eru góðar aðstæður fyrir hvers kyns fundi og ráð-
stefnur, auk fínna gististaða og mikils úrvals af afþreyingu, 
svo sem siglingum, listsýningum, tónleikum, auk veitinga- og 
skemmtistaða.

Færeyingar eru þekktir fyrir einstaka gestrisni og hlýtt við-
mót og því gæti ferð til Færeyja verið ógleymanleg upplifun 
fyrir vinnustaði og aðra hópa. - sig

Gestrisni og 
hlýtt viðmót

Það er frumleg og skemmtileg upplifun að 
fara í hvata- eða ráðstefnuferð til Færeyja.

 HVATAFERÐIR ICE-
LANDAIR Hópadeild Ice-
landair hefur áratuga reynslu 
af því að skipuleggja utan-
landsferðir fyrir starfsmannafé-
lög og ýmsa 
starfshópa 
innan fyrir-
tækja. Mikið 
úrval er í boði 
og hægt 
að velja 
allar möguleg-
ar tegundir af hvataferðum. 
Til dæmis er hægt að fara með 
starfshóp á tónleika, söngleiki 
og leikhús eða völlinn svo eitt-
hvað sé nefnt. Starfsfólk hópa-
deildar Icelandair finnur ferðir 
sem hæfa hverjum og einum í 
samráði við skipuleggjendur. 

SNÆFELLSJÖKULL

DRANGAJÖKULL

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Þegar stórt er spurt er mikilvægt að fundurinn 
um málið skili árangri. Þá getur verið gott að 
nýta sér afbragðsgóða möguleika til fundahalda 
sem bjóðast í nágrenni við áætlunarstaði 
Flugfélags Íslands, hringinn í kringum landið.

Þú færð fyrsta flokks fundaraðstöðu og 
fundarmenn njóta þess að vera í nýju umhverfi, 

fjarri asa hversdagsins. Og þið getið verið 
komin heim seinni partinn sama dag.

Hringdu í 570 3075 eða sendu tölvupóst
á hopadeild@flugfelag.is og fáðu nánari 
upplýsingar um kostina við Fundarfrið 
Flugfélags Íslands.

flugfelag.is
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Fundarfriður

Tryggðu að fundurinn sé markviss og árangursríkur



APÓTEK
VESTURLANDS

Smiðjuvellir 32, Akranesi - Sími 431 5090 - Fax 431 5091 - www.apvest.is

Það eru 3 apótek í Vesturbæ Reykjavíkur, öll frá apótekskeðjunni Lyf og heilsu. Sama lyfjakeðja 
býður nú vesturbæingum að greiða allt að 76% hærra verð fyrir lyf en hún býður Akurnesingum.

Íbúar í vesturbæ Reykjavíkur ættu því að sjá hag sinn í því að keyra 
upp á Akranes og kaupa lyfin sín þar.

Ert þú að
niðurgreiða lyf 

fyrir Skagamenn?   

Apótek Vesturlands vill með þessari auglýsingu vekja athygli vesturbæinga á því
að þegar þeir versla við Lyf og heilsu eru þeir í raun að niðurgreiða lyf á Akranesi 

sem miðar að því uppræta samkeppni í rekstri apóteka á Akranesi.

Af þessu tilefni býður Apótek Vesturlands upp á heimsendingar á lyfjum til íbúa 
í vesturbæ Reykjavíkur á Akranesverðum.

Lyf/lausasölulyf    Lyf og heilsa Lyf og heilsa Mism.     Apótek   
         Akranesi         vesturbæ                       Vesturlands

Paratabs töflur, 500 mg, 30 stk 219   334   52,5%           218
Hjartamagnýl töflur, 100 stk   647   838   29,5%           646
Ibúfen töflur, 400 mg, 30 stk   550   699   27,1%           549

Lyfseðilsskyld lyf. Algeng lyf við hjartasjúkdómum 

Seloken Zoc töflur 47,5 mg, 98 stk          1.716   2.509   46,2%         1.715
Diovan Comp töflur 92,5 mg, 98 stk 1.924         3.400   76,7%         1.923
Atacor töflur 20 mg, 100 stk   3.326         4.045   21,6%        3.325

Dæmi:



PHILIPS SÍMTÆKNI

REYKJAVÍK    AKUREYRI    HÚSAVÍK    SELFOSS
SÆTÚNI 8

SÍMI 569 1500
GLERÁRGÖTU 36

460 3380
GAR‹ARSBRAUT 18A

464 1600
EYRARVEGI 21

480 3700

TILBO‹

FULLT VER‹  22.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 22.99522 995

TILBO‹

FULLT VER‹  16.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 16.99516 995

TILBO‹

FULLT VER‹  16.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 16.99516 995

TILBO‹

FULLT VER‹  16.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 16.99516 995

TILBO‹

FULLT VER‹  11.995LT VER‹LT VER‹ 11.99511 995

VER‹

FRÁBÆRT VER‹FRÁBÆRT VER‹FRÁBÆRT VER‹

VER‹

FRÁBÆRT VER‹RÁBÆRT VER‹RÁBÆRT VER‹

VER‹

FRÁBÆRT VER‹RÁBÆRT VER‹RÁBÆRT VER‹

Philips VOIP8411B

Philips VOIP3211S Philips XL3401B Philips CD1401B

H
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VENJULEGUR OG
SKYPE SAMAN

FLOTTASTI SÍMINN Í DAG

MEÐ EXTRA STÓRUM
TÖKKUM OG SKJÁ

EINFALDUR 
OG ÓDÝR

VENJULEGUR SÍMI OG
SKYPE SÍMI SAMAN

- án þess að
kveikt sé á 

tölvunni

Philips ID9371B

PHILIPS BLUETOOTH HEYRNARTÓL

Philips SHB6101 Philips SHB6102 Philips SHB7102

ÞRÁÐLAUST VIÐ TÖLVUNA FRÁBÆR STEREÓ HLJÓMUR

FRÁBÆR STEREÓ
HLJÓMUR FYRIR 
SÍMANN OG MP3
SPILARANN



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

Vetrargeymsla
í Skagafirði

Erum með geymsluhús-
næði fyrir hjólhýsi, tjald-
vagna og fleira í vetur.
Tekið á móti í sept.
Áhugasamir hafið 

samband
í síma 823 1059.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Starfssvið:
  •  Móttaka og símavarsla
  •  Undirbúningur funda og kynninga
  •  Skjalavarsla
  •  Ferðabókanir
  •  Önnur almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur:
  •  Reynsla af skjalavistun
  •  Almenn tölvuþekking
  •  Grunnfærni í notkun
      Power Point og Excel

Nánari upplýsingar veitir:
Ólafía B. Rafnsdóttir starfsmannastjóri 365 í síma 512 5000. 

Framkvæmdastjórn 
365 miðla ehf. leitar að 
móttökuritara í fullt starf

Leitað er að manneskju sem hefur þjónustulund, 
og er stundvís og nákvæm.

HRAFNISTA ATHÞJÓNUSTA 
OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165/899 0800

Engjateig 9
105 Reykjavík

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

INNAN 30 DAGA

Efstihjalli Klukkuberg Sléttahraun Sléttahraun Eskihlíð Straumsalir

Flúðasel Breiðvangur Jörfagrund Laufásvegur Álfatún Flesjakór

MARKMIÐ OKKAR ER AÐ SELJA EIGNINA ÞÍNA
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Lárus
Sölufulltrúi

824 3934
lo@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.

Lögg.
fasteignasali

Vignir
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Baldur
Sölfulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Sigurður
Lögg. fast.

896 2312
sigsam@remax.is

Gunnar
Sölustjóri

822 3702
gv@remax.is

Oddsteinn
Sölfulltrúi

659 5500
oddsteinn@remax.is

Gyða
Sölfulltrúi

696 3454
gyda@remax.is

Erna
Skjalavinnsla

 Kíktu á www.eignaleit.is

Söluhæsta RE/MAX teymi á Íslandi

HRINGDU NÚNA 822 3702

SELD Á 2 DÖGUM

SELD Á 18 DÖGUM SELD Á 8 DÖGUM SELD Á 14 DÖGUM SELD Á 10 DÖGUM SELD Á 2 DÖGUM SELD Á 20 DÖGUM

SELD Á 17 DÖGUM SELD Á 4 DÖGUM SELD Á 4 DÖGUM SELD Á 4 DÖGUM SELD Á 6 DÖGUM





Hinn 30. ágúst birti 
Fréttablaðið frétt um 

nýútkomna spænska 
íslenska orðabók ásamt 
viðtali við einn af fimm 
ritstjórum bókarinnar, 
Margréti Jónsdóttur. Mik-
ill fengur er að þessari 
bók „því engin spænsk 
orðabók hefur verið til“ segir 
Margrét. Þessi staðhæfing er 
ekki alls kostar rétt.

Á árunum 1931-1958 gaf Þór-
hallur Þorgilsson bókavörður út 
ýmsar bækur um spænsku, 
kennslubók, smásögur, málfræði 
og lestrarbók, ásamt drögum að 
spænsk-íslenskri orðabók, sem 
honum entist ekki aldur til að 

ljúka. Mun svo fátt eitt 
hafa gerst í þessum 
málum fyrr en 1973, að 
út kemur Spænsk-íslensk 
orðabók eftir bóndann í 
Hvítárholti í Hruna-
mannahrepppi, og á 
þessi bók sér merkilega 
og einstæða sögu sem 
óþarft er að falli í 
gleymsku. Höfundurinn, 
Sigurður Sigurmundsson 
(1915-1999), bjó í Hvít-

árholti 1942-1986, þá er hann 
samdi orðabókina. 

Í minningargrein um Sigurð í 
Morgunblaðinu 16. mars 1999 
(einnig í Hrunamenn II, Rvk. 
1999) ritar vinur hans Jón Her-
mannsson eftirfarandi: „Um 1950 
rakst í hlað í Hvítárholti með 
fleira fólki dr. Sigurbjörn Ein-
arsson, þáverandi guðfræði-

prófessor. Þeir Sigurður þekktust 
frá fyrri tíð. Bar þar tali þeirra, 
að Sigurbjörn með sinni alkunnu 
mælsku fór að lýsa rómönskum 
málum, hljómfegurð þeirra og 
hrynjandi. Það varð kveikjan að 
því að Sigurður ákvað að læra 

spænska tungu. Ekki var 
auðhlaupið að því, engin spænsk-
íslensk orðabók til. En Sigurður 

hvikaði aldrei frá settu takmarki, 
hann byrjaði að gera orðabók 
sjálfur, þýddi spænsku, yfir 
ensku, á íslensku og lærði ensku í 
framhjáhlaupi. Að þessu var 
hann í þrjú ár, öllum stundum 
jafnframt búskap. Þegar orða-
bókin var tilbúin í örkum byrjaði 
spænskunámið og með sömu 
eljunni náði hann því að vera læs 
og talandi á spænska tungu. 
Flestum þykir þetta eflaust ærið 
ævistarf, jafnframt búskap og 
uppeldi átta barna.“

Orðabókin var svo endurprent-
uð 1976, og 1995 kemur út frá 
hendi Sigurðar önnur útgáfa 
bókarinnar, spænsk-íslensk og 
íslensk-spænsk.

Orðabók Sigurðar er ekki galla-
laus, enda gáfu aðstæður ekki til-
efni til þess. Hins vegar er þrek-
virki hans algjört einsdæmi. 

Hvar annars staðar finnast bænd-
ur sem semja orðabækur? 

Er spænsku konungshjónin 
komu til Íslands 1989, var kóngi 
sagt frá orðabókagerð bóndans í 
Hvítárholti. Þótti konungi þetta 
svo merkilegt, að hann bauð Sig-
urði í konungsveisluna. Mun 
bóndinn frá Hvítárholti verið 
einn örfárra veislugesta, sem 
rætt gat við konungshjónin á 
þeirra eigin tungu. 

Tilvitnuðum minningarorðum 
um Sigurð Sigmundsson lýkur 
Jón Hermannsson á þessa leið: 
„Með Sigurði í Hvítárholti er 
genginn merkur maður, sem 
næstu kynslóðir munu betur 
kunna aða meta en samtíminn.“ 
Vonandi rætist það. 

Höfundur er fiskifræðingur á 
eftirlaunum.

Athugasemd við orðabókarfrétt

Orðabók Sigurðar er ekki 
gallalaus, enda gáfu aðstæður 
ekki tilefni til þess. Hins vegar 
er þrekvirki hans algjört eins-
dæmi. Hvar annars staðar 
finnast bændur sem semja 
orðabækur? 

Tsjad er í miðri Afríku. 
Við fáum yfirleitt ekki 

miklar fréttir af Tsjad hér 
á Íslandi og líklega er það 
eina sem Tsjad-búar og 
Íslendingar eiga sameig-
inlegt, það að fótboltadella 
er álíka algeng þar sem hér. 
Þar endar allur svipur með þeim. 
En það er fleira sem skilur þá að. 
Það veigamesta er líklega aðgengi 
þjóðanna að hreinu vatni; við tökum 
þeirri auðlind algjörlega sem sjálf-
gefinni en Tsjadbúar reyna hvað 
þeir geta að deyja ekki úr skorti á 
henni. Þjóðin hefur fengið það 
óskemmtilega viðurnefni „dautt 
hjarta Afríku“ því landið státar af 
sérlega þurru loftslagi.

Tsjad er fimmta fátækasta þjóð 
heims. Við erum meðal fimm rík-
ustu. Þeirra saga er ekki óvenjuleg, 
á þessum slóðum þar sem nýlendu-
stefna, einræðisherrar, borgara-
stríð, ójöfn tekjuskipting af olíu-
lindum og skortur á vatni leggst 
allt á eitt um að gera lífskjör manna 
svo erfið. Tsjad er auk þess ein-
staklega óheppið með nágranna. 
Stríð og óeirðir nágrannanna hafa 
ósjaldan teygt sig yfir landamærin 
og raskað þeirri litlu ró sem þar 
býr. Nágranni Tsjads í austri er 
Súdan, nánar tiltekið Darfúr-svæð-
ið. Á síðustu fjórum árum hafa um 
240.000 íbúar Darfúr flúið yfir 
landamærin til Tsjad og búa nú í 
flóttamannabúðum þar. Staðarfólk
hefur af litlu að taka til að hjálpa 
þeim. Og eins og þetta sé ekki nóg 
álag á þjóð sem þegar býr við kröpp 
kjör, þá koma þangað líka þeir sem 
Darfúr-búar eru að flýja frá. Það 
eru Janjaweed-hersveitirnar á 
snærum ríkisstjórnar Súdans og 
þeir láta ekki ómerkileg landamæri 
við Tsjad stöðva árásir sínar á 
flóttamennina. Þeir gera heldur 
engan greinarmun á því hvort þeir 
eru að ráðast á flóttamenn frá Dar-
fúr eða Tsjad-búa. Afleiðingar af 
því eru þær að um 100.000 Tsjad-
búar á þessu svæði hafa þurft að 
flýja heimili sín. Eins og staðan er 
nú fá þeir litla sem enga aðstoð. 

Ástæðan fyrir lítilli aðstoð er 
einföld. Sá flóttamaður sem fer yfir 
alþjóðlega viðurkennd landamæri 
öðlast alþjóðleg réttindi sem flótta-
maður. Sá sem hinsvegar er á flótta 
í eigin landi hefur engin réttindi og 
enginn er skyldur til þess að aðstoða 

hann. Darfúr-flóttamenn 
í Tsjad njóta aðstoðar 
frá alþjóðlegum stofnun-
um, ríkisborgarar Tsjad 
sem, vegna sama vanda, 
eru á flótta í eigin landi, 
fá enga aðstoð. 

Vandi íbúa Darfúr 
hefur fengið athygli 
umheimsins, enda fer 
ekki á milli mála að þar 
er gríðarleg þörf. Jafn 

sár vandi Tsjad-búa, þótt á minni 
skala sé, hefur ekki fengið neina 
athygli. Enginn hefur rokið upp 
með söfnun og fjölmiðlar fjalla 
ekki um neyð þeirra. Samstarfsað-
ilar Hjálparstarfs kirkjunnar fóru 
um svæðið á dögunum og þrátt 
fyrir mikla reynslu, brá þeim í brún 
að sjá um 100.000 manns á þessu 
svæði bjarga sér frá degi til dags 
án aðgengis að vatni, án hreinlæt-
isaðstöðu, án húsaskjóls annars en 
greina næstu trjáa, án nokkurrar 
heilsugæslu og kannski verst af 
öllu, án nokkurrar verndar gegn 
árásum Janjaweed. Heimili 
fólksins, akrar og flestar eigur hafa 
verið brennd til kaldra kola. Konum 
hefur verið nauðgað og börn hafa 
misst foreldra sína. Þau þurfa á 
hjálp að halda – núna.

Hjálparstarfi kirkjunnar hefur bor-
ist neyðarbeiðni frá ACT/Alþjóða-
neyðarhjálp kirkna vegna aðstæðna 
flóttamanna í Austur-Tsjad og við 
höfum leitað til utanríkisráðuneyt-
isins með beiðni um fjárframlag. 
ACT hefur ásamt fleiri mannúðar-
samtökum gert samkomulag um 
verkaskiptingu til þess að aðstoða 
Tsjad-búa á vergangi. Það féll í hlut 
ACT og þar með í hlut Hjálpar-
starfsins að koma upp vatnsdreif-
ingu og hreinlætisaðstöðu. 

Hjálparstarf kirkjunnar hefur 
það markmið að hjálpa þeim sem 
eiga það til að gleymast. Því miður 
búum við í heimi þar sem neyð 
sumra fær meiri athygli en neyð 
annarra og í kjölfarið meiri aðstoð. 
Við Íslendingar þekkjum ekki 
þorsta líkt og þann sem ríkir á 
meðal flóttamanna í Tsjad. Við 
þekkjum það ekki að drekka óhreint 
og oft bráðdrepandi vatn. Nýtum 
velgengni okkar til þess að slökkva 
þorstann hjá öðrum. Gefum vatn! 
Þú getur hringt í söfnunarsímann 
907 2002 og gefið þannig 1.100 kr. 
eða lagt inn á reikning 1150 26 27 og 
merkt Tsjad. Kt. er 450670-0499.

Höfundur er verkefnastjóri 
Hjálparstarfs kirkjunnar.

Dautt hjarta AfríkuAlvarleg staða barnaverndar-
mála í Kópavogi

Fyrir skemmstu 
voru barnaverndar-

mál í Kópavogi nokkuð 
í umræðunni í kjölfar 
ummæla Braga Guð-
brandssonar, forstjóra 
Barnaverndarstofu,
þess efnis að starfs-
fólk barnaverndar í 
Kópavogi annaði ekki 
þeim verkefnum sem 
til er ætlast. Hann 
kenndi um skorti á starfsfólki 
og sagði jafnframt ýmislegt 
benda til þess að starfsfólk 
barnaverndar í Kópavogi væri 
undir of miklu álagi. Verkefnum 
þar sé ekki sinnt á viðunandi 
hátt. Yfirmaður fjölskyldu-
deildar Kópavogs staðfesti 
jafnframt mikla fjölgun mála og 
taldi það verða til þess að sífellt 
alvarlegri málum væri ekki 
sinnt. Alvarlegustu tilkynning-
arnar fái forgang á meðan hinar 
séu látnar bíða. 

Í stað þess að setjast niður og 

fara skipulega yfir 
málið og leita lausna 
af yfirvegun gerðu 
bæjaryfirvöld starfs-
lokasamning við 
yfirmann fjölskyldu-
deildar sem í kjölfar 
þessara ummæla lét 
af störfum. Fulltrúar 
Samfylkingarinnar í 
félagsmálaráði
óskuðu þegar eftir 
ítarlegri greiningu á 
stöðu barnaverndar-
mála í Kópavogi. 

Einhverjum
spurningum var ekki hægt að 
svara þar sem töluvert vantar 
upp á að skráning mála sé full-
nægjandi. Þó má lesa í þau gögn 
sem nú liggja fyrir að tilkynntum 
barnaverndarmálum í Kópavogi 
hefur fjölgað frá árinu 2002 á 
meðan hlutfallslega færri mál 
leiða til könnunar. Ýmislegt 
bendir einnig til að álag á 
starfsmenn fjölskyldudeildar 
Kópavogs sé mikið, m.a. nýleg 
viðhorfskönnun og hafa nú þrír 
starfsmenn nýlega sagt upp 
störfum sínum hjá félags-

þjónustunni, þar af tveir sem 
eingöngu sinna barnaverndar-
málum.

Í kjölfar ítarlegrar saman-
tektar fulltrúa Samfylkingar-
innar í félagsmálaráði var málið 
rætt á bæjarstjórnarfundi þann 

11. september. Umræðan var 
málefnaleg og góð en það er von 
okkar að þessi mikilvægi 
málaflokkur njóti nú athygli 
meirihluta Framsóknar- og 
Sjálfstæðisflokks og menn 
sameinist um að sjá til þess að 
barnaverndarmálum í Kópavogi 
sé sinnt svo sómi sé af sem 
fyrst, sama hvað það kostar. 

Höfundur er oddviti 
Samfylkingarinnar í Kópavogi. 

Ýmislegt bendir einnig til að 
álag á starfsmenn fjölskyldu-
deildar Kópavogs sé mikið, 
m.a. nýleg viðhorfskönnun 
og hafa nú þrír starfsmenn 
nýlega sagt upp stöfum...

Í     leiðara í Fréttablaðinu 13. september 
segir Þorsteinn Pálsson réttilega að 

skipulag orkumála sé í uppnámi vegna 
kaupa bandarísks banka á þriðjungs hlut 
í íslensku fyrirtæki sem á þriðjungs hlut 
í Hitaveitu Suðurnesja. Hann segir 
einnig m. a.: „Enginn stjórnmálaflokkur 
hefur því í reynd litið á slíka sölu sem 
grundvallarmál eða stefnufrávik....“ 

Þetta er ekki rétt. Íslandshreyfingin lagði svo 
þunga áherslu á það hvert stefndi að óbreyttu að 
þess var getið í öllum yfirlýsingum flokksins, 
jafnvel stuttorðustu dreifmiðum. Stjórn flokksins 
ítrekaði þetta í ályktun sem send var fjölmiðlum 
eftir kosningar. Þá var það ekki komið fram sem 
nú hefur gerst en engu að síður varaði stjórnin 
sterklega við því að orkulindirnar, auðlindir 
landsins, lentu að lokum í eigu fárra erlendra 
auðfyrirtækja. Stjórnin nefndi þetta sem dæmi 
um nauðsyn þess að flokkurinn héldi áfram starfi 

sínu og efldi það þótt ranglát kosningalög 
hefðu komið í veg fyrir að hann fengi þá 
tvo menn á þing sem honum hefði borið í 
hlutfalli við atkvæðamagn sitt. 

Því má svo bæta við að enn er hjalað 
um „sátt“ milli verndunar og nýtingar 
landsins á sama tíma og stefnt er að 
orkusölu sem þarf nær alla virkjanlega 
orku landsins. Í raun er stefnt að þeirri 
„sátt“ að eftir að nær allt virkjanlegt afl 
hefur verið virkjað verði leifarnar 

friðaðar. Enginn orðaði þessa stefnumörk-
un betur en Jónas Elíasson prófessor þegar hann 
lýsti æskilegri stefnu svona: „Virkja fyrst og 
friða svo.“ Skilningurinn á eðli verndunar í þessu 
hjali er ekki meiri en svo að talað er um sátt milli 
verndunar og nýtingar. Þá er gefið í skyn að 
verndun sé alger lúxus og byrði fyrir þjóðfélagið. 

Hitt er sönnu nær að verndun er nýting og slík 
nýting getur verið arðbærari en orkunýting. Þarf 
ekki annað en að minnast á Gullfoss í því 
sambandi.  

Höfundur er formaður Íslandshreyfingarinnar - 
lifandi lands.

Víst varað við sölu orkulinda



Fréttir og afþreying fyrir alla!
Á dv.is finnur þú hefðbundið efni fréttamiðils, auk þess að
geta vistað myndbönd á lokuðu svæði. Þú getur líka birt það 
efni sem þér þykir áhugavert og verið þannig virkur 
þátttakandi öflugasta frétta og afþreyingarvefs Íslands. Málið 
er einfalt; ef þú vilt vita hvað er að frétta eða láta vita hvað 
er að frétta af þér þá er dv.is rétti staðurinn.

Einkunnarorð dv.is eru „Hvað er að frétta?“ Með því er lögð 
áhersla á að vefurinn er gagnvirkur; efnið er ekki aðeins 
samið af ritstjórn heldur einnig notendum sem geta sent inn 
fréttir, ljósmyndir og myndbönd og sagt skoðun sína á öllu 
efni sem birt er. dv.is væntir þess að eiga gott og náið 
samband við notendur miðilsins. dv.is er nýr, sjálfstæður og
gagnvirkur netmiðill, skapaður af ritstjórn sem notendum.

-hvað er frétta?

DÍVÍ Hvað er að frétta af þér?
Íslenskt myndbandasamfélag á Netinu.
Þú ert útsendingarstjóri úr þinni tölvu.

Leiðarinn Hvað er að frétta af okkur?
Við leggjum okkur fram um vandaðan
og lifandi fréttaflutning. Okkar markmið er að
eiga gott samband við notendur miðilsins
og að vera vettvangur skoðanaskipta.

Komdu og skoðaðu nýjan
og skemmtilegan frétta-
og afþreyingarvef, slóðin
er dv.is - vefurinn er opinn.

Raddir lesenda Hvað er að frétta af mér?
Rödd lesenda er ómetanlegur þáttur í að
gera dv.is að gagnvirkum og öflugum
miðli fyrir alla íslendinga.

dv.is Hvað er að frétta?
Sjálfstæður miðill sem flytur
innlendar- og erlendar fréttir allan
sólarhringinn.
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„Að segja það án þess að segja 
það. Já, það er einmitt það: 

að segja það án þess að segja 
það.“ - Davíð í Sumrinu ´37

Prinsessa deyr í bílslysi

Um þessar mundir eru liðin tuttugu ár frá því alþjóða-
samfélagið samþykkti að vernda ósonlagið með því að 
minnka framleiðslu á ósoneyðandi efnum. 

Samþykktin, sem kallast Montreal-bókunin, var undirrituð 
16. september 1987 í Kanada og hefur sá dagur verið 
valinn dagur ósonlagsins. Montreal-bókunin er talin vera 
árangursríkasti alþjóðasamningur sem gerður hefur verið 
á sviði umhverfismála og hafa nær öll ríki heims staðfest 
hana.

Af þessu tilefni hafa umhverfisráðuneytið og Umhverfis-
stofnun efnt til málþings í dag. 

Til stendur að fagna 
tuttugu ára afmæli bókunar-
innar og meta árangur sem 
af henni hefur hlotist, sem og 
framtíðarhorfur hér á landi og 
í heiminum öllum.

Fundarstjóri málþingsins 
er Hugi Ólafsson, skrifstofu-
stjóri í umhverfisráðuneytinu, en fjölmargir embættis- 
og fræðimenn munu flytja erindi og taka þátt í pallborðs-
umræðum.

Verndun ósonlagsins

Elskulegur eiginmaður minn, faðir og
sonur,

Konráð Þórisson
Móaflöt 37,  Garðabæ,

er látinn. Jarðarför fer fram frá Vídalínskirkju
fimmtudaginn 20. september kl. 15.00.

Vala Dröfn Hauksdóttir
Oddný Þóra Konráðsdóttir
Oddný Dóra Jónsdóttir

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

Sigurgeir Svanbergsson
Miðleiti 7, Reykjavík,

sem lést fimmtudaginn 6. september sl., verður jarðsunginn
frá Dómkirkjunni í Reykjavík, föstudaginn 14. september
kl. 13.00.  Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hins látna er bent á Hjartavernd.

Margrét Finnbogadóttir
Edda Sigurgeirsdóttir Þórður Kristinsson
Helgi Sigurgeirsson Gerður Garðarsdóttir
Svanberg Sigurgeirsson Rannveig Ása Reynisdóttir
Valgerður Jóhannesdóttir Sigurður Sverrir Guðmundsson
Rafnhildur Jóhannesdóttir Agnar Olsen
afa- og langafabörn.

Elskulegur sambýlismaður minn, faðir
okkar, sonur, tengdasonur, bróðir, mágur,
svili og barnabarn,

Sigmar Þór Eðvarðson
verslunarstjóri, Sílakvísl 13, Reykjavík,

lést sunnudaginn 9. september. Jarðarförin auglýst síðar.

Margrét Friðriksdóttir
Aðalheiður María Sigmarsdóttir
Emelía Rán Sigmarsdóttir
Svanhildur María Ólafsdóttir Eðvarð Ingólfsson
Aðalheiður Gréta Guðmundsdóttir Friðrik Jónsson
Ólafur Páll Eðvarðsson
Ásta Friðriksdóttir                              Bjarki Traustason
Auður Gunnarssdóttir
Sigríður U. Ottósdóttir
Vigdís Ámundadóttir

AFMÆLI

Í gestabók Laufeyjar Lárusdóttur, 
fyrrverandi húsfreyju í Hæðum í 
Skaftafelli, standa eftirfarandi orð, 
rituð 15. september árið 1967: „Í dag 
hefur íslenska ríkinu verið afhent 
Skaftafell til vörzlu. Jafnframt 
verður staðurinn þjóðgarður.“ Undir 
þetta rita Birgir Kjaran, þáverandi 
formaður Náttúruverndarráðs, Gylfi 
Þ. Gíslason menntamálaráðherra, 
Finnur Guðmundsson fugla-
fræðingur og fleiri góðir gestir. 

Þessara tímamóta verður minnst 
í Skaftafelli með hátíðadagskrá á 
morgun sem Hafdís Roysdóttir, 
starfsmaður þjóðgarðsins, lýsir 
svo. „Við ætlum að byrja á að fara 
í sögugöngu um svæðið klukkan 
10, framhjá Gömlu túnum þar sem 
bæirnir stóðu fyrrum, í Lambhagann 
þar sem elstu menningarminjar 
þjóðgarðsins eru og enda í Selbænum 
sem síðasti ábúandi flutti úr 1946. 

Þar verða léttar veitingar og lifandi 
tónlist.

Síðan hefst dagskráin aftur klukkan 
14 í þjónustumiðstöðinni. Ragnar Frank 
þjóðgarðsvörður setur samkomuna 
og karlakórinn Jökull syngur nokkur 
lög, þar á meðal þjóðsöng Öræfinga 
sem hefst á línunni „Ég trúði ekki 
læknum er ljóðið hann söng“. Síðan er 
ávarp Þórunnar Sveinbjarnardóttur 
umhverfisráðherra og að því loknu 
mun Jack Ives kynna nýja bók um sögu 
Skaftafells. Jack er fjallavistfræðingur 
sem er mikill Skaftafellsvinur. Bókin 
er gjöf hans til staðarins því ágóðinn 
af henni á að renna til rannsókna 
hér í Skaftafelli. David Murray frá 
Þjóðgarðastofnun Kanada mun síðan 
segja frá því hvernig staðið er að 
stofnun og stækkun þjóðgarða þar. 

Við reynum að hafa léttleika í dag-
skránni, líta um öxl og líka fram á veginn 
og eftir veitingahlé þar sem léttvín, gos 

og pinnamatur er á boðstólum ætlar 
Jónína Aradóttir að syngja nokkur lög. 
Hún er innansveitartrúbador af bestu 
gerð. Fjórir landverðir segja síðan frá 
veru sinni í Skaftafelli, einn frá hverju 
10 ára tímabili og við Ragnar Frank 
förum nokkrum orðum um hlutverk 
þjóðgarðsins og framtíðarsýn. Dag-
skráin endar á djassbandinu Pitchfork 
rebellion. Í því er par sem var hér við 
landvörslu í fyrra en býr núna norður í 
Aðaldal og er með fiðluleikara með sér 
frá Húsavík.“

 Að sögn Hafdísar voru gistinætur á 
tjaldstæðinu í Skaftafelli yfir 19 þúsund 
nú í sumar. „Skaftafell er afar vinsæll 
ferðamannastaður og nú erum við 
farin að hugsa um Vatnajökulssvæðið 
sem eina heild því þjóðgarðurinn hefur 
stækkað. En saga hans hófst þó hér 
fyrir fjörutíu árum og því erum við að 
fagna.“
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Mér finnst ný auglýs-
ingaherferð Baðhús-
sins þar sem 
íslenskar konur af 
öllum stærðum og 
gerðum sitja fyrir 
naktar mjög vel 
heppnuð. Ekki er 

það vegna þess að hún 
fái mig til þess að dauðlanga 

í líkamsrækt innan um hundrað 
aðrar konur með svitabönd, heldur 
meira vegna þess að hún fékk mig 
til þess að spyrja mig þeirrar 
spurningar hvað það væri sem 
vekti þessi miklu viðbrögð við 
herferðinni. Það er varla til sá 
fjölmiðill sem hefur ekki fjallað 
um auglýsingarnar og þær hafa 
verið umræðuefni í öðrum hverjum 

saumaklúbbi allt frá fyrstu 
birtingu.

Sjálf var ég næstum því búin að 
missa diskinn minn (og hökuna á 
mér) í gólfið þegar ég sá forsíðu 
Vikunnar í mötuneytinu hér í 
Skaftahlíð um daginn. Það var ekki 
af því að hana prýddi allsnakin 
íslensk kona sem ég kannast við af 
götum Akraness – þótt það gerist 
vissulega ekki á hverjum degi – 
heldur af því að á forsíðunni var 
nakin kona sem var ekki 45 kg að 
hárlengingum, brúnkukremi og 
sílíkoni meðtöldu. Hún var ekki 
með gerviaugnhár og komin vel yfir 
fermingaraldur. Fótósjoppið var í 
lágmarki. Það voru engir bangsar á 
gólfinu, engar blúndur eða nælon-
sokkabuxur. Enginn glans, glimmer 

eða skærir litir. Bara falleg mynd 
af venjulegri, nakinni konu yfir 
kjörþyngd sitjandi uppi á háalofti 
einhvers staðar.

Ég eyddi töluverðum tíma í að 
furða mig á því að slík kona á for-
síðu tímarits yrði til þess að mann 
ræki í rogastans á meðan olíu-
bornar og hálfnaktar konur, 
lafandi uppi á bílhúddum með rif- 
og mjaðmabein standandi út í 
loftið, tilheyra hversdagsleikanum. 
Hvar fórum við eiginlega út af 
sporinu? Viðbrögðin við auglýs-
ingum Baðhússins hafa nánast öll 
verið á einn veg og þótt það þurfi 
vísast meira til að breyta ára-
langri þróun hafa þær sannarlega 
náð að hrista upp í manni og 
öðrum, að ofanritaðri meðtalinni. 
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Síðustu daga hafa 
sex verk eftir Ólaf 
Elíasson verið seld á 
uppboðum vestanhafs, 
bæði hjá Sotheby´s og 
Christie´s í New York. 
Athygli í listaheimum 
Bandaríkjanna á Ólafi 
hefur verið mikil 
síðustu vikur í kjölfarið 
á yfirlitssýningu í San 
Francisco með úrvali 
verka hans. 

Verkin sem slegin voru á uppboðum 
hinn 10. og 12. september voru öll 
ljósmyndaverk frá síðasta áratug 
og eru myndefnin flest sótt til 
Íslands, bæði landslagsmyndir og 
myndir af byggð. Öll voru þau 
aðeins til í einu eintaki: Verkin hjá 
Christie´s voru metin á 10-15 
þúsund dali en seldust fyrir 22.500 
hvort um sig, eða 1.443.000 
íslenskar krónur. Verkin hjá 
Sotheby´s voru einnig ljósmyndir 
og metnar á 10-15 þúsund dali en 
seldust fyrir mun hærra verð eins 
og títt er á uppboðum sem 
þessum. 

Fram undan eru fleiri sölur á 
verkum Ólafs: í október á hann 
verk frá ýmsum tímabilum á ferli 
sínum, þar á meðal abstrakt verk, 
á uppboði hjá Bruun Rasmussen í 
Kaupmannahöfn. Þá verða verk 
eftir hann á uppboði hjá Lauritz- 
uppboðshúsinu hinn 18. 
september.

Verðmyndun og eftirspurn á 
verkum eftir Ólaf styrkist þessa 
mánuði vegna sýningarsalar hans 
sem reis í síðasta mánuði við 
Serpentine-gallerí í London 
og vegna sýningarinnar í San 
Francisco. 

Í heimalandi hans, Danmörku, 
hafa síðustu daga verið umræður í 
blöðum um eign opinberra safna 
þar í landi á verkum Ólafs, meðal 
annars vegna stórsýningar í Arken 
í Árósum úr einkaeign á nútímalist 
sem danskir fjársterkir menn hafa 
komið sér upp á liðnum árum sem 
skáka opinberum söfnum. Þykir 
mörgum að dönsk söfn séu að 
missa af lestinni í að ná lykilverkum 
eftir þennan listamann okkar – og 
Dana. 

Hér heima er meðal annars til 
sölu stórt verk hans, The Colour 
Spectrum, hjá galleríi i8 sem selur 
verk eftir Ólaf hér á landi, bæði 
stór og smá. Stóru opinberu söfnin, 
Listasafn Reykjavíkur og Íslands, 
eiga verk eftir hann: Listasafn 
Íslands á tólf mynda röð, Grænu 
árnar, sem það keypti 1999 og er 
verkið nú á sýningunni Ó-náttúru, 

og Jöklu sem eru 42 myndir. 
Listasafn Reykjavíkur á þrjú verk 
eftir hann: Þín samsetta sjón frá 
1998 sem hefur farið víða til 
sýninga erlendis, bókverkið 
Hellisgerði, en Ólafur á ættir að 
rekja til Hafnarfjarðar, og 
Reykjavík-myndröðina frá 2003 
sem eru 72 myndir. 

KB banki keypti á síðasta ári 
Jöklu og nýlega birtist í Morgun-
blaðinu stórmerk myndröð hans af 
Vatnajökli en hún er einmitt á 
sýningunni í San Francisco. 

Á vesturströndinni hefur sýning-
in vakið mikið umtal og er fróðlegt 
að sjá gagnrýnendur þar tengja 
optíska list Ólafs við tilraunir 
manna þar um slóðir á sjötta og 
sjöunda áratugnum. Sýningin í San 
Francisco stendur yfir í Nútíma-
listasafninu til 14. febrúar.

Sjónvarpsþáttaröðin Allir litir hafs-
ins eru kaldir er nú komin út á disk-
um. Þættirnir hlutu afbragðs góðar 
viðtökur og mikið áhorf þegar þeir 
voru sýndir í Sjónvarpinu í janúar 
2006. 

„Fyrsti þátturinn mældist með 
49% áhorf, sem er jafnmikið og síð-
asti þáttur Arnarins fékk þegar 
hann var sýndur í Danmörku. Þess-
ar vinsældir sýna svo ekki verður 
um villst að Íslendingar hafa smekk 
fyrir vönduðu leiknu sjónvarps-
efni,“ segir Ólafur Rögnvaldsson 
framleiðandi hjá Ax.  

Þættirnir eru þrír talsins og fjalla 
um lögmanninn Ara sem tekur að 
sér að verja sakborning í morðmáli. 
Leikstjóri og handritshöfundur þátt-
anna er Anna Th. Rögnvaldsdóttir 
og í  aðalhlutverkum eru Hilmir 
Snær og Þórunn Lárusdóttir.

„Þrátt fyrir vinsældir þáttanna 
þegar þeir voru sýndir rennum við 
dálítið blint í sjóinn með að gefa þá 
út á mynddiskum þar sem ekki er 
mikið fordæmi fyrir slíkri útgáfu. 
Þeir leiknu íslensku sjónvarpsþætt-
ir sem hafa komið út á diskum hafa 

þó flestir selst vel þannig að við 
erum bjartsýn,“ segir Ólafur. 

Nýja útgáfan samanstendur af 
tveim geisladiskum. Annar inni-
heldur upprunalegu þættina þrjá. 
Hinn inniheldur níutíu mínútna 
gerð verksins  sem hefur ekki fyrr 
birst hér á landi.

„Níutíu mínútna útgáfan er upp-
haflega framleidd fyrir erlenda 
markaði. Það er misjafnt eftir lönd-
um hvað gengur betur ofan í áhorf-
endur, þættir eða sjónvarpsmyndir, 
og því er skynsamlegt að geta boðið 
upp á þessar tvær mismunandi
lengdir,“ segir Ólafur. Þættirnir 
voru unnir í samvinnu við erlenda 
framleiðendur og stendur til að 
sýna þá í Svíþjóð og í Danmörku.

Ólafur segir Ax hafa fleiri leikna 
sjónvarpsþætti í bígerð. „Við erum 
að þróa þáttaröð eftir Ólaf Hauk 
Símonarson sem kallast Þorpið. Við 
leggjum mikið í framleiðslu þeirra. 
Það þurfi bæði fjármagn og metnað 
til þess að íslenskt leikið sjón-
varpsefni geti staðið jafnfætis 
erlendu efni í baráttunni um hylli 
áhorfenda.“

Litir á mynddiski

Kl. 12.00 
í Norræna húsinu verður Yasmin Crowther 
með hádegisspjall og kl. 12.30 verða Jon 
Halliday og Jung Chang. Pallborðsumræður 
verða kl. 14 og þar ræða norrænir höfundar 
saman: Kirsten Hammann, Tapio Koivukari, 
Morten Ramsland og Hanne Ørstavik. 
Í eftirmiðdag verður Jung Chang með 
fyrirlestur í Háskólabíói kl. 15.15. og um 
kvöldið er upplestur í Iðnó kl. 20: 
Sasa Stanisic, Guðrún Helgadóttir, Robert 
Löhr, Arnaldur Indriðason og 
Yasmin Crowther lesa upp.

LAUGARD. 15. SEPT. 2007

OPIÐ FRÁ KL. 23.00
MIÐAVERÐ KR.1500
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA
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Fyrirlestur verður haldinn í dag í 
Norræna húsinu í boði Árna 
stofnunar Magnússonar. Það er 
fræðikonan Jonna Louis-Jensen, 
prófessor emeritus við Kaup-
mannahafnarháskóla sem  flytur 
þar erindi, en þennan dag er 
fæðingardagur dr. Sigurðar 
Nordals og er fyrirlesturinn 
kenndur við hann. Fyrirlestur sinn 
kallar Jonna  „Heimskringla og 
Egils saga Skallagrímssonar – 
sami höfundur?“.

Þessari spurningu hefur oft 
verið velt upp í íslenskum fræðum, 
af Sigurði Nordal og Peter 
Hallberg þó sérstaklega. En nýjar 
rannsóknir verða að setja spurn-
ingarmerki við niðurstöður þeirra 
beggja að mati hennar þar sem 
þær eru reistar á tilgátum sem 
ekki er unnt að sannreyna. Annars 
vegar er það sú tilgáta að allir þrír 
hlutar Heimskringlu séu ritaðir af 
sama höfundi, það er Snorra 
Sturlusyni, hins vegar sú 
útbreidda skoðun að texti Egils 
sögu Skallagrímssonar, eins og 
hann er prentaður í Íslenzkum 
fornritum, gefi besta mynd af 
upphaflegri gerð sögunnar.

Jonna Louis-Jensen vinnur nú að 
rannsókn á þessu efni og gerir 
grein fyrir henni í fyrirlestrinum. 
Þar sem rannsókninni er ekki lokið 
eru niðurstöður hennar eins og 
gefur að skilja ekki endanlegar. 
Má búast við fjölmenni í þessari 
gátu íslenskra fræða. Hann hefst 
kl. 17. 

Leitin  að 
höfundi Eglu

GJAFABRÉF

Verð frá kr.: 23.500

Aðrir söluaðilar:

Njótið
lífsins

Kaffivél



Hin tvítuga Kate Nash er 
ein af uppgötvunum ársins 
í breska poppheiminum. 
Gríðarlegar vinsældir 
lagsins Foundations urðu til 
þess að útgáfu fyrstu plötu 
hennar, Made of Bricks, var 
flýtt. Platan fór beint í efsta 
sæti breska sölulistans. 
Trausti Júlíusson tékkaði á 
Kötu.

Það er greinilegt að breska 
söngkonan Kate Nash hefur hitt á 
eitthvað sem hreyfir við fólki með 
tónlist sinni og textum. Lagið 
hennar Foundations sem fjallar á 
mjög raunsæjan hátt um samband 
sem er að fara út um þúfur náði 
ótrúlegum vinsældum á skömmum 
tíma, fyrsta platan hennar, Made 
of Bricks, fór beint í toppsæti 
breska listans og það er löngu 
orðið uppselt á flesta tónleikana í 
tónleikaferðinni sem Kate er í 
þessar vikurnar. Ekki slæmt fyrir 
tvítuga stelpu sem gaf út sína 
fyrstu smáskífu í febrúar.

Kate Nash er fædd og uppalin í 
Harrow í Norðvestur-London. Hún 
lærði á píanó þegar hún var barn 
en stefndi á að verða leikkona. 
Hún tók inntökupróf í leiklistar-
skóla í fyrra en komst ekki inn. 
Þremur dögum seinna datt hún í 
stiga og fótbrotnaði og gat ekki 
gengið í nokkrar vikur. Það var þá 
sem hún fór að semja lög og texta 
og bókaði sig á pöbb í hverfinu. 
Hún gerði svo samning við Moshi 
Moshi-plötufyrirtækið sem gaf 
lagið hennar Caroline‘s a Victim út 
á smáskífu í febrúar. Lagið og 
myndbandið við það vöktu nokkra 
athygli og í framhaldi af því gerði 
hún samning við Fiction Records 
sem er hluti af Universal-veldinu. 

Textinn í Caroline’s a Victim fjallar 
um vinkonu Kate sem að sögn 
söngkonunnar „er með The Killers, 
David Bowie og MySpace á heilan-
um“. MySpace kemur reyndar 
töluvert við sögu hjá Kate. 
MySpace-drottningin og
poppstjarnan Lily Allen studdi 

hana frá byrjun og setti hana fljót-
lega á „Top Friends“-listann sinn. 
Lily var líka dugleg við að lýsa yfir 
aðdáun sinni í fjölmiðlum. 

Önnur smáskífa Kate Nash, 
Foundations, kom út 25. júní og fór 
í annað sæti breska smáskífulist-
ans þó að flestar útvarpsstöðvar 
aðrar en BBC hafi hundsað lagið. 

Kate semur lögin á Made of Bricks 
sjálf. Hún syngur þau líka og spil-
ar á flest hljóðfærin. Tónlistin er 
einfalt og frumstætt popp með 
textum sem fjalla um hversdagslíf-
ið. Kate nefnir Reginu Spektor 
sem áhrifavald, en líka „London, 
punk, John Cooper Clarke og Buzz-
cocks“. Svo er líka hægt að full-

yrða að án Lily Allen væri engin 
Kate Nash.

Made of Bricks hefur fengið 
misjafna dóma. NME dýrkar hana 
og dáir og fleiri fjölmiðlar eru 
hrifnir. Ekki allir samt. Andy Gill, 
aðalpoppsérfræðingur Indep-
endent, segir plötuna „sennilega 
verstu plötu ársins“, kallar Kate 
lélega stælingu á Lily Allen sem 
geti ekki samið alvörulög og segir 
að söngurinn og textarnir minni 
helst á „millistéttar Vicky Pollard“ 
(úr Little Britain) … 

Breskir tónleikagestir eru þó 
engan veginn sammála. Kate stal 
senunni á Reading/Leeds tónlist-
arhátíðunum í ár, rétt eins og Arc-
tic Monkeys fyrir tveimur árum 
og The Klaxons í fyrra …

Fyrir ekki svo mörgum mánuðum kvartaði ég sáran yfir tónleika-
aðstöðuleysi í miðborg Reykjavíkur. Eftir að Gauknum var lokað og 
Grand rokk hætti að mestu öllu tónleikahaldi var tónleikastaðaúrvalið 
ekki svipur hjá sjón. Helst voru það Amsterdam í miðbænum og Áttan 
í Hafnarfirðinum sem héldu reglulega tónleika og telst slíkt harla 
dræmt. Og skítt með að ég sé ósáttur, íslenskt tónlistarlíf leið helst 
fyrir aðstöðuleysið. Nú blasa hins vegar við bjartari og betri tímar.

Gaukurinn hefur verið opnaður á nýjan leik og tveir nýir staðir, sem 
sérhæfa sig í tónleikahaldi, hafa verið opnaðir. Fyrst ber að nefna 
Organ sem hefur komið rosalega sterkur til leiks. Innipúkinn gekk 
frábærlega þar og á staðnum eru nú haldnir tónleikar oft í viku, sem 
sumir hverjir hafa verið gríðarlega vel heppnaðir. Má þar til dæmis 
nefna tónleika 
Vetiver annars 
vegar og 
Sprengjuhallar-
innar hins vegar. 
Krafturinn þar á 
bæ hefur verið 
ótrúlegur og 
liggur við að 
hann sé of mikill. 
Maður einfald-
lega nær ekki að 
fylgjast með allri 
dagskránni. Inni 
á myspace.com/
organreykjavik
má samt skoða 
íburðarmikla
dagskrána.

Nýr staður 
verður síðan 
opnaður formlega á morgun, laugardag, með tónleikum Sometime, 
Bloodgroup og Johnny Sexual. Staðurinn ber heitið Lídó og er á horni 
Ingólfsstrætis og Hallveigarstígs. Staðurinn hefur verið endur-
innréttaður að einhverju leyti en þarna var áður leigusalurinn Versalir.

Bæði Lídó og Organ, og auðvitað Gaukurinn líka, verða meðal 
aðalstaða Airwaves-hátíðarinnar í ár. Þar á bæ hefur verið ákveðið að 
hætta með Þjóðleikhúskjallarann sökum þess hve seint dagskráin varð 
alltaf að byrja þar og þessum tveimur stöðum hefur því verið bætt við. 
Sé miðað við dagskrána og hljómsveitirnar sem nú þegar hafa verið 
settar á þessa tvo nýju Airwaves-staði ættu þeir að stimpla sig 
rækilega inn í tónleikamenningu miðbæjarins. Organ hefur reyndar 
tekist það nú þegar og nú er kominn tími á Lídó.

Tónleikalíf miðbæjarins 
blómstrar á ný

Hljómsveitin Hellvar ætlar að 
halda þrenna tónleika í New York 
og koma fram í einum útvarps-
þætti í lok mánaðarins. Heiða 
Eiríksdóttir og Elvar Sævarsson 
stofnuðu Hellvar í Berlín árið 
2004. Síðan þá hafa bæst við gítar-
leikarinn Alexandra Sigurðar-
dóttir og bassaleikarinn Sverrir 
Ásmundsson. Með Hellvar í New 
York spilar hin bandaríska 
Zahnarzt sem Heiða og Elvar 
kynntust í Berlín. 

Til að hita upp fyrir ferðina 
ætlar Hellvar að spila á styrktar-
tónleikum Rjómans á Organ í 
kvöld ásamt Vicky Pollard, Coral 
og April. Einnig spilar sveitin á 
Rockville-hátíðinni í Keflavík 
annað kvöld ásamt fleiri sveitum. 

Hellvar til New York

Rapparinn Dabbi T gefur út sína 
fyrstu plötu, Óheflað málfar, á mið-
vikudaginn. Hann hefur lengi verið 
þekktur á meðal yngri hiphop-unn-
enda en stígur nú fram á sjónar-
sviðið af fullum krafti.

„Ég vil láta nafnið tala fyrir sig 
sjálft,“ segir Dabbi T um nýju plöt-
una og vill sem minnst tjá sig um 
innihald hennar. Hann viðurkennir 
þó að hann ætli sér að hrista upp í 
hlutunum með henni. „Maður reyn-
ir að segja það sem maður er að 
pæla. Ég nenni ekki að þurfa að rit-
skoða mig fyrir eitthvert fólki úti í 
bæ.“

Dabbi, sem er nítján ára, byrjaði 
í hiphopinu fyrir fjórum árum og 

rappar aðeins á íslensku. „Það er 
bara af því að mér þykir svo rosa-
lega vænt um íslenskuna og ég vil 
að hún haldist áfram. Það er ekkert 

kjánalegra en íslenskir rapparar 
sem syngja á ensku.“

Góðir textar eru Dabba hugleiknir 
og leggur hann mikið upp úr að hafa 
þá eins vandaða og hægt er. „Ég 
reyni að vinna eins mikið í þeim og 
ég get, það er algjörlega listin við 
þetta. Þetta er ekki eitthvað sem er 
gert á fimm mínútum.“

Fimm aðrir rapparar koma fram 
á nýju plötunni auk þess sem þrír 
upptökustjórar eru Dabba til halds 
og trausts. Þar af er einn frá Sví-
þjóð og annar frá Bandaríkjunum. 
Til að kynna plötuna verða haldnir 
tvennir útgáfutónleikar á Gaukn-
um á þriðjudaginn fyrir mismun-
andi aldurshópa. 

Nennir ekki að ritskoða sig
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69. 999

47.999
Þráðlaus stýrpinni

Á ÍSLANDI!ÓDÝRUST

PS3 leikjavél

PS3 TILBOÐ ÁRSINS

2 bíómiðar
fylgja á Simpsons
bíómyndina á 
meðan birgðir
endast.

Simpsons Season 10 er loksins
komið með íslenskum texta.
Hómer og fjölskylda hafa skemt
mörgum á köldum vetranóttum.
Í 10 þáttaröð eru 23 þættir
og pakkinn inniheldur einnig
urmull af aukaefni.

SIMPSONS 10 SERÍA

4.999

Fetaðu í fótspor hermanna í 
seinni heimstyrjöldinni sem
Boyd Travers úr 82nd Airborne
og taktu þátt í orrustum hér og
þar í Evrópu, allt frá Sikiley til
Þýskalands. Einn besti Medal
of Honor leikur sem gerður 
hefur verið.

XBOX360/PS3

VæntanlegurPC

5.499

MEDAL OF HONOR
AIRBORNE

SÍÐASTA
HELGIN!!!

DÚNDUR DVD
MARKAÐUR!

DVD

599
Hver mynd

DVD

799
Hver mynd

DVD

999
Hver mynd

1.458



„Mamma og pabbi 
gáfu mér góð gen. 
Ég er grönn frá náttúr-
unnar hendi. En ég er 
ekki með nein brjóst. 
Ég held að það sé líka
vegna genanna.“

„Kingston er mjög spenntur 
fyrir pabba sínum akkúrat 
núna. Ég samgleðst honum 
en samt er hluti af mér sem 
hugsar: „En hvað með mig?“

„Um leið og ég fór – mjá – þeir 
ruku hvor í annan.“

Tískuheimurinn er alveg jafn misk-
unnarlaus og aðrir. Fatahönnuður-
inn Christopher Kane mun sýna 
þriðju línu sína frá því að hann 
útskrifaðist úr skóla á tískuvikunni 
í London næsta mánudag. Það vildi 
hins vegar ekki betur til en svo að á 
dögunum var brotist inn á vinnu-
stofu hans. Þjófarnir tóku 23 
klæðnaði úr línunni sem Kane ætl-
aði að sýna á tískuvikunni, ásamt 
fartölvu fyrirtækisins. 

„Ég er auðvitað eyðilagður yfir 
þessu,“ segir Kane. „Okkur er 
öllum brugðið, bæði yfir innbrot-

inu og því að einhver hafi ráðist 
inn á persónulegt vinnusvæði mitt 
og tekið dýrmæt sýningarklæði 
svona skömmu fyrir tískuvikuna,“ 
segir hann.

Kane hefur beðið alla sem gætu 
haft upplýsingar um stuldinn að 
hafa samband við sig. Hann vinn-
ur nú að því að sauma nýjan fatn-
að til að línan fái að njóta sín í 
heild sinni.

Tískulínu Kane stolið

Tímaritið People hefur 
valið best og verst 
klædda fólkið á árinu 
2007. Bond-gellan Eva 
Green þykir áberandi 
verst klædd.

Beyoncé Knowles er ein þeirra 
sem prýða topp tíu-listann yfir 
best klæddu konurnar þetta 
árið, en hún hefur oft mátt dúsa 
neðarlega á svipuðum listum. 
Henni til samlætis eru Camer-
on Diaz, sem þykir hafa feg-
urstu leggina, Penélope Cruz, 
Jessica Biel, Drew Barrymore, 
sem hlýtur heiðurstitilinn 
kamelljónið fyrir óendanlega 
margar útlitsbreytingar, 
Jennifer Lopez, Gwen Stefani 
og Ali Larter úr Heroes, sem 
prýðir listann í fyrsta sinn. 
Tískuskyn Katie Holmes þykir 
einnig standa upp úr, en stíll 
hennar hefur tekið stakka-
skiptum á síðasta ári. Reese 
Witherspoon kemst einnig á 

topp tíu-listann, 
en hún þykir 
hafa tekið miklum 
breytingum til hins 
betra eftir skilnaðinn 
við Ryan Phillippe.

Hvað karlmennina 
varðar slást David 
Beckham, Johnny 
Depp, Brad Pitt, 
George Clooney og 
Terrence Howard um 
athyglina. Brad kemst 
líka á lista sem hluti 
af best klædda parinu 
Brangelina, ásamt 
Gwen Stefani og Gavin 
Rossdale, Halle Berry og 
Gabriel Aubry og Tony 
Parker og Evu Longoria.

Bond-gellan Eva Green trónir 
svo á toppnum yfir tískuslysin, 
eða verst klæddu stjörnurnar. 
„Í hvert skipti sem hún sást 
hugsaði maður „Hvað varstu að 
pæla?““ segir Galina Espinoza, 

ritstjóri People.
Tímaritið kemur í sölu í dag 

með ítarlegri umfjöllun um þá 
best og verst klæddu og eftir-
minnilegustu tískuslysin.





Talið er að um tuttugu milljónir 
manna hafi reynt að fá miða á 
endurkomutónleika Led Zeppel-
in í nóvember sem tilkynnt var 
um í fyrradag. Til að fá miða 
þarf að skrá sig á heimasíðuna 
ahmettribute.com sem er til-
einkuð Ahmet Ertegun, annars 
af stofnendum útgáfufyrirtæk-
isins Atlantic Records. Ertegun, 
sem lokkaði Zeppelin á sínum 
tíma til fyrirtækisins, lést á síð-
asta ári á tónleikum Rolling Sto-
nes.

Hver sem skráir sig getur 
aðeins fengið tvo miða og kostar 
stykkið rúmar sextán þúsund 
krónur. 

Skáningu lýkur næstkomandi 
mánudag og eftir það verða um 
tuttugu þúsund heppnir Zeppel-
in-aðdáendur dregnir út. Allur 
ágóði af tónleikunum, sem verða 
haldnir í London, rennur í styrkt-
arsjóð í nafni Erteguns sem 
verður stofnaður í Bretlandi, 

Bandaríkjunum og í Tyrklandi 
þar sem hann fæddist. 

„Á árunum með Zeppelin var 
Ahmet Ertegun gríðarlega 
duglegur við að styðja við bakið 
á okkur. Hvað okkur varðar var 
hann Atlantic Records ásamt því 
að vera náinn vinur og ráðgjafi. 
Með þessum tónleikum viljum 
við heiðra minningu og starf 
þessa mikla vinar okkar,“ sagði 
Robert Plant, söngvari Led Zepp-
elin. Aðeins verður um þessa 
einu tónleika að ræða og verða 
þeir jafnframt fyrstu tónleikar 
sveitarinnar í nítján ár. Ef allt 
gengur að óskum vonast hörð-
ustu aðdáendur sveitarinnar þó 
til að hún fari í tónleikaferð í 
kjölfarið.

Tuttugu milljónir vilja sjá Zeppelin

Íslenskir kvikmynda-
gerðarmenn hafa
tekið við keflinu hjá 
glæpasagnahöfundunum og 
nú er undirbúningur hafinn 
fyrir gerð kvikmyndar eftir 
bókinni Svartur á leik.

Kvikmyndagerðarmaðurinn
Óskar Þór Axelsson hefur að 
undanförnu setið sveittur við að 
skrifa handrit eftir bók Stefáns 
Mána en kvikmyndafyrirtækið 
ZikZak á kvikmyndaréttinn að 
henni. Þriðja uppkastið  
hefur litið dagsins ljós 
og styttist því enn 
frekar í að framleiðslan 
fari á fullt skrið. 
Reiknað er með að sótt 
verði um framleiðslu-
styrk fyrir jól og síðan 
verði hafist handa við 
að ráða í hlutverkin.

Óskar Þór lagði 
sjálfur hart að 
forsvarsmönnum
ZikZak um að fá að 
leikstýra myndinni og 
nú hefur verið gengið 
frá samningum þess 
efnis. „Ég er mjög 
spenntur og mér 
fannst bókin alveg 
frábær,“ segir Óskar en 
hann frumsýndi stuttmyndina
Misty Mountain á miðvikudag í 
Regnboganum. „Svartur á leik 
verður svona harðsoðinn krimmi í 
anda Pusher-myndanna og City of 
God,“ segir Óskar en bókin gerist í 
undirheimum Reykjavíkur á 
síðustu árum 20. aldar. „Þegar ég 
var að alast upp var ekkert sér-

staklega mikið um glæpi og eitur-
lyfjainnflutning.

En þarna virðist verða einhver 
sprenging í undirheimum þar 
sem skipulögð bankarán gera 
vart við sig og fíkniefnasmygl 
verður meira áberandi. Á þessum 

árum var eiginlega lagður 
grunnur að þeim undirheimum 
sem við þekkjum nú,“ segir 
Óskar.

Að sögn leikstjórans hefur 
höfundur bókarinnar, Stefán 
Máni, verið þeim töluvert innan 
handar og látið í té efni sem hann 
notaði við skrif bókarinnar. 
„Hann er álíka spenntur fyrir 
þessu og við,“ segir Óskar, sem 
hefur búið í New York síðastliðin 
sex ár og starfar þar við gerð 
netmynda.

„Ég flutti til borgarinnar 
þremur vikum fyrir 9/11 þannig 
að ég þekkti borgina ekkert mikið 
fyrir hryðjuverkin en ég þekki 
hana mjög vel eftir þau,“ segir 
Óskar.

Dúettinn Indigo, sem nýverið 
sendi frá sér sína þriðju plötu, er 
að hætta störfum og heldur loka-
tónleika sína á laugardaginn. 
Ingólfur Þ. Árnason, forsprakki 
sveitarinnar, segist hafa slæma 
reynslu af tónlistarbransanum 
og finnst einfaldlega vera nóg 
komið.

Nefnir hann að nýja platan hafi 
tafist í tvö ár hjá útgáfufyrirtæk-
inu Smekkleysu, auk þess sem 
fleiri tónleikastaði vanti sárlega. 
„Það vantar að hugsa um fólk 
sem er að vinna í músík. Það 
vantar heimili fyrir það fólk,“ 
segir Ingólfur, sem stofnaði Indi-
go í byrjun áratugarins. Síðar 
meir gekk söngkonan og víólu-
leikarinn Vala Gestsdóttir til liðs 
við sveitina. „Ég hef enga þörf 
fyrir að standa uppi á sviði og 
láta fólk horfa á mig. Ég get alveg 

eins gert þetta fyrir sjálfan mig 
og hætt. Þá kannski verður þetta 
eitthvað sérstakt fyrir einhvern. 
Það eru líka fáir staðir til að spila 
á. Ég er á frystitogara og er með 
hærri tekjur en nokkur 

poppstjarna. Ég missti þörfina til 
að spila fyrir löngu og af hverju 
þá að pína sig áfram?“ segir 
hann.

Á tónleikunum á laugardaginn, 
sem verða haldnir á Sirkus, ætlar 
Indigo að spila lög sem áttu að 
vera á næstu plötu sveitarinnar, 
sem mun aldrei koma út, að sögn 
Ingólfs. „Ég var að spara öll bestu 
lögin fyrir næstu plötu og ætlaði 
að fá pening til að gera hana eftir 
mínu höfði. Svo bara hef ég ekki 
áhuga á að gera þetta lengur,“ 
segir hann. „Við ætlum að spila 
þessi lög einu sinni og svo aldrei 
aftur. Eftir það hverfa þau 
bara.“

Tónlistarmaðurinn Karl Hákon-
arson, fyrrum söngvari Tend-
erfoot, kemur einnig fram á tón-
leikunum. Mun hann einnig 
frumflytja fjölda nýrra laga. 

Ertu að fara að gifta þig? 

Þá viltu alls ekki lenda í honum!!!

Drepfyndin gamanmynd með 
hinum eina sanna Robin Williams 

og ungstirninu Mandy Moore.

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag
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BRATZ THE MOVIE kl. 5:50 - 8 L

KNOCKED UP kl. 8 - 10:30 12

DISTURBIA kl. 10:10 12

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:50 L

BRATZ THE MOVIE kl. 6 - 8 L

VACANCY kl. 8 -10 12

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

VEÐRAMÓT kl. 10 14

MR. BROOKS kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30
BRATZ kl. 4 - 5:30 - 8 - 10:30 L

KNOCKED UP kl. 8 - 10:40 12

DISTURBIA kl. 8 - 10:30 14

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 L

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 6
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

VIP

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 3:50 - 5:40 - 8:30 L

LICENSE TO WED kl. 6 - 8 7

ASTRÓPÍÁ kl. 3:40 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 10 14

TRANSFORMERS kl. 10:40 10

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 3:50 L

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

LICENSE TO WED kl. 8 7

BOURNE ULTIMATUM kl. 10:10 14

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

RATATOUILLE  M/- ÍSL TAL kl. 5:50 L

www.SAMbio.is 575 8900

DIGITAL
DIGITAL

VIP

 Allir eiga sín leyndarmál.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins.
Mynd í anda Clueless 

og Mean Girls.

Skemmtilegustu vinkonur í heimi eru mættar.

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS

16
14
14

12

14

14

HAIRSPRAY kl. 5.50 - 8 - 10.20
KNOCKED UP kl. 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 5.50

14

16
14

HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 6
ASTRÓPÍA kl. 6 - 8 - 10.10
BOURNE ULTIMATUM kl. 8 -10.30

SICKO
með íslenskum texta

DAGSKRÁ Á MIDI.IS

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

KL. 8 Sicko
KL. 10.30 Sicko

VACANCY kl.6 - 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.6
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.6 - 8 - 10

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

ÓHUGNANLEGASTI
SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

ÓHUGNANLEGASTI
SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8 - 10.30
HAIRSPRAY LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
VACANCY  kl. 5.30 - 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8
KNOCKED UP  kl. 8 - 10.40
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 - 6
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 3.45
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 3.45
RUSH HOUR kl. 5.50 - 10.20

EF ÞEIM TEKST EKKI AÐ SLEPPA ÞÁ 
VERÐA ÞAU FÓRNARLÖMB Í 

"SNUFF" MYND.

EF ÞEIM TEKST EKKI AÐ SLEPPA ÞÁ 
VERÐA ÞAU FÓRNARLÖMB Í 

"SNUFF" MYND.

- bara lúxus
Sími: 553 2075

HAIRSPRAY kl. 8 og 10.30 L
KNOCKED UP kl. 6 og 9 14
DISTURBIA kl. 5.45 og 10.20 14
THE BOURNE ULTIMATUM kl. 8 14

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

Ósáttur við tónlistarbransann



Fyrsta sólóplata Garðars Thors 
Cortes hefur selst í 55 þúsund ein-
tökum. Þrjátíu þúsund hafa verið 
seld í Bretlandi og 25 þúsund hér á 
landi.

„Salan tók smá kipp í ágúst eftir 
að hafa farið alveg gríðarlega vel 
af stað þegar hún kom út,“ segir 
Einar Bárðarson, umboðsmaður 
tenórsins Garðars Thors Cortes, 
en plata hans vermdi toppsætið á 
sígilda listanum í Bretlandi fyrstu 
vikuna og velti sjálfum Pavarotti 
úr sessi. Og nú styttist í fyrstu 
sólótónleika Garðars í Barbican 
Center en þeir verða haldnir 26.
september og hafa tæplega fjórtán 
hundruð miðar verið seldir. 
Sérstakur gestur verður Diddú en 
faðir Garðars og nafni, Garðar 
Cortes, mun stjórna hljómsveitinni. 
Einar bjóst fastlega við því að 
meirihluti tónleikagesta yrði 
landar Garðars en Barbican 
Center tekur rúmlega 1.600 gesti 
í sæti. 

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá fyrir skömmu velti einn af 
blaðamönnum Telegraph því 
fyrir sér hvort Garðar væri 
einn þeirra fimm tenóra 
sem hugsanlega gætu 
erft vinsældir ítalska 
hetjutenórsins Luciano 
Pavarotti. Og Bretar 
virðast vera forvitnir 
um Garðar því breska 
dagblaðið The 
Independent birti í 
vikunni heilsíðugrein 
um íslenska tenórinn 
og tónlistarmanninn 
Toni Castelles, sem 
yfirleitt gengur undir 
nafninu Momo þar í 
landi. Þar eru þeir 
tveir sagðir vera í 
forsvari fyrir því að 
„Mozart gangi til liðs 
við poppið“ eins og 

stendur í fyrir-
sögn greinar-
innar. 

Risastór
mynd af Garðari 

prýðir greinina 
og skrifar blaða-

maðurinn Julia Stewart 
að ungir tónlistarmenn 
séu í síauknum mæli 

farnir að blanda saman sígildri 
tónlist og poppi. „Og það sakar 
ekki að hafa útlitið með sér,“ 
skrifar Julia Stewart um þá félaga. 
Garðar segir í viðtalinu að hann 
voni að blanda sín af poppi og 
klassík nái til fleiri áheyrenda en 
ef hann hefði bara unnið með 
vinsælum popptónlistarmönnum. 
Í greininni er Garðar sagður 
söluhæsti listamaðurinn í sögu 
Íslands en að hann muni jafnframt 
verða sérstakur gestasöngvari á 
tónleikaferð Lesley Garret seinna 
á þessu ári. 

Garðar á flugi í Bretlandi



 Ólafur Víðir Ólafsson, 
fyrirliði Stjörnunnar, segir sína 
menn setja markið hátt í vetur en 
liðinu var spáð sigri í N1-deild 
karla sem hefst með tveimur 
leikjum í kvöld. Garðbæingar fara 
í heimsókn til HK í Digranesinu 
klukkan 19.15 en á slaginu átta taka 
Íslandsmeistarar Vals á móti 
Haukum í hinni nývígðu Vodafone-
höll.

Á árlegum fundi HSÍ sem haldinn 
er skömmu fyrir upphaf leiktíðar-
innar spá formenn, þjálfarar og 
fyrirliðar liðanna fyrir um 

lokastöðu deildarinnar. Fáum kom 
á óvart að Stjörnumönnum var 
spáð titlinum en liðið hefur sankað 
að sér mörgum góðum leik-
mönnum.

„Við ætlum að klára þetta í 
vetur,“ sagði Ólafur Víðir. „Það 
hefur gengið vel að pússa liðið 
saman en við höfum leikið marga 
leiki á undirbúningstímabilinu og 
það hefur gengið mjög vel.“

Ólafur Haukur Gíslason, fyrirliði 
Vals, sagði að sér hefði ekki komið 
á óvart að sínum mönnum væri 
spáð öðru sæti. „Við erum auðvitað 
ekki sáttir við þessa spá. En því er 
ekki að neita að við höfum misst 
menn og erum veikari en í fyrra. 
En við höfum allt mótið til að 
afsanna þessa spá.“

Valur tekur þátt í Meistara-
deildinni í vetur en Ólafur segir að 
sínir menn ætli ekki að nota það 
sem afsökun verði gengi liðsins í 
deildinni slakt. „Við ætlum að verja 
titilinn sama hvað á bjátar.“

Haukum er einnig spáð í efri 
hluta deildarinnar en Aron Kristj-

ánsson tók við liðinu í vor. „Mér líst 
afar vel á deildina. Það er komið 
gott fyrirtæki á bak við deildina 
sem er tilbúið að lyfta henni á 
hærra plan. Það eru líka mörg jöfn 

lið í deildinni,“ sagði Aron en í 
miðju Fréttablaðsins í dag er auka-
blað um N1-deildina þar sem má 
finna upplýsingar um liðin og 
fleira.

Stjörnumenn setja markið hátt í vetur
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 Það stendur aðeins töl-
fræði á milli Valskvenna og 
Íslandsbikarsins eftir 4-2 sigur 
Vals á KR-vellinum í Landsbanka-
deild kvenna í gær. Til þess að 
titilinn fari ekki á Hlíðarenda 
annað árið í röð þarf Valur að tapa 
lokaleiknum á móti Þór/KA og um 
leið þarf KR að vinna upp nítján 
mörk því markatala Valsliðsins er 
það miklu betri.

KR-konur byrjuðu betur og 
komust yfir eftir aðeins sjö 
mínútna leik en tvö Valsmörk á 
átta mínútna kafla um miðjan 
fyrri hálfleik breyttu öllu fyrir 
Hlíðarendastúlkur, sem stóðust 
síðan pressu KR-liðsins í seinni 
hálfleiknum. Margrét Lára 
Viðarsdóttir skoraði tvö mörk 
fyrir Val og þær Katrín Jónsdóttir 
og Dagný Brynjarsdóttir skoruðu 
hin tvö en Hrefna Huld 
Jóhannesdóttir skoraði bæði mörk 
KR.

„Við vorum svolítið taugatrektar 
í byrjun og það fór svona aðeins 
um mann þegar þær skoruðu en 
svo róuðumst við. Ég vissi alveg 
að við myndum skora í þessum 
leik. Það má alveg segja að þetta 
sé komið þótt það sé einn leikur 
eftir því það þurfa að vera svo 
stjarnfræðilegar tölur í 
lokaumferðinni til að þetta 
breytist,“ sagði Katrín Jónsdóttir, 
fyrirliði Vals, eftir leikinn.

Mikill vindur stóð á annað 
markið og leikurinn bar nokkurn 
keim af því, Valsliðið sótti mun 
meira með vindi í fyrri hálfleik en 
það snerist síðan við í þeim seinni. 
KR tókst ekki að skora nema eitt 
mark þrátt fyrir nokkrar ágætar 
tilraunir og það ekki fyrr en var-
amaðurinn Dagný Brynjarsdóttir
hafði komið Val í 3-1. Lokamark 

leiksins skoraði síðan Margrét 
Lára Viðarsdóttir, hennar annað í 
leiknum, sem um leið tryggði 
henni markamet í deildinni annað 
árið í röð.

„Þetta féll ekki með okkur í dag 
og mér finnst við sem lið eiga hell-
ing inni miðað við það sem við 

sýndum í þessum leik. Við skorum 
snemma og það var kannski bara 
of snemmt. Við fórum að reyna að 
halda forustunni en lið eins og 
Valur eru bara fljót að refsa. 
Íslandsmeistaratitillinn er farinn 
frá okkur og nú er það bara leikur-
inn í Keflavík á mánudaginn og 
svo bikarleikurinn á laugardaginn
og við þurfum að rífa okkur upp 
og vera tilbúnar þar,“ sagði Hel-
ena Ólafsdóttir, þjálfari KR.

Valsliðið lék vel í þessum leik, 
komst yfir áfall í upphafi leiks og 
ógnaði allan leikinn þökk sé Mar-
gréti Láru Viðarsdóttur. Miðja 
liðsins átti líka mjög góðan dag og 
það gekk vel að halda aftur af 
þeim Eddu Garðarsdóttur, Olgu 
Færseth og Hólmfríði Magn-
úsdóttur. Guðbjörg Gunnarsdóttir, 
markvörður Vals, greip vel inn í 
þegar KR-liðið ógnaði með vind-
unum í seinni hálfleik og þá má 

ekki gleyma frammistöðu Hall-
beru Gísladóttur, sem lék mjög vel 
í vinstri bakverðinum.

„Við vissum allan tímann hvað 
við vildum og hvaða hæfileika við 
höfum. Mér fannst liðið mitt spila 
frábærlega í dag, bæði varnarlega 
og sóknarlega. Það hefur aldrei 
verið fyrirstaða fyrir okkur að 
koma á KR-völlinn. Ég er búin að 
þjálfa liðið í fjögur ár og við höfum 
aldrei tapað hérna. Við höfum 
sjálfstraust til að spila hérna, það 
er ekki til í þessu liði að tuða yfir 
veðri eða velli. Við vissum hvað 
við vildum og kláruðum það,” 
sagði Elísabet Gunnarsdóttir, 
þjálfari Vals, og bætti við:

„Við unnum miðjuna í dag og 
það gekk allt upp sem við ætluð-
um okkur í þessum leik. Við sýnd-
um að við erum með besta liðið í 
dag,“ sagði Elísabet kát í leikslok.

Valur vann 4-2 sigur á KR-velli í óopinberum úrslitaleik Landsbankadeildar kvenna í gær. Valur hefur þar 
með þriggja stiga og nítján marka forskot á KR fyrir lokaumferðina og er með níu fingur á Íslandsbikarnum.

Ég hélt ég myndi aldrei ná að slá metið aftur

Landsbankadeild kvenna:

N1-deild kvenna í handbolta



TM styður kvennaknattspyrnu

Sú ótrúlega uppákoma 
átti sér stað í gærmorgun að tveir 
liðsmenn norður-írska landsliðsins
rifust og skiptust á höggum í 
flugvél Icelandair sem var að 
undirbúa flugtak á leið til Heath-
row í Lundúnum.

Samkvæmt The Belfast Tele-
graph munu þeir Keith Gillespie 
og George McCartney hafa rifist 
um vegabréf þó svo að ástæður 
rifrildisins séu annars ókunnar. 
Tvímenningarnir skiptust á högg-
um áður en félagar þeirra gengu á 
milli þeirra. Það voru David Healy, 
Steve Davis og Warren Feeney. 

„Í fyrstu skiptust Gillespie og 
McCartney á vel völdum orðum og 
svo fengu hnefar að fljúga. Þetta 
var ótrúlegt,“ hefur blaðið eftir 
sjónarvotti.

Norður-írska knattspyrnusam-
bandið staðfesti að atvikið hefði 
átt sér stað og að það yrði rann-
sakað enn frekar. 

Gillespie varð fyrir því óláni að 

skora sjálfsmark á Laugardalsvell-
inum í fyrrakvöld sem tryggði 
íslenska liðinu sigurinn. Það var í 
annað skiptið á fjórum dögum sem 
Norður-Írland tapar á sjálfsmarki
en laugardeginum áður skoraði 
fyrirliðinn Chris Baird eina mark 
leiksins gegn Lettlandi í eigið 
mark.

Leikmenn viðurkenndu í viðtöl-
um við norður-írsku pressuna 
eftir leik að draumurinn um sæti 
í úrslitakeppni EM væri á enda. 
Fjölmiðlar þarlendis hafa ekki 
látið sitt eftir liggja og segja 
úrslit síðustu leikja grátleg í 
meira lagi.

Slógust vegna deilna um vegabréf

 Dómstóll Alþjóða akst-
ursíþróttasambandsins (FIA) 
felldi í gær dóm í njósnamálinu 
svokallaða. McLaren var sektað 
um 100 milljónir dollara og öll 
stig liðsins í stigakeppni bíla-
smiða á yfirstandandi tímabili 
voru tekin af liðinu.

Ökuþórar liðsins, Bretinn 
Lewis Hamilton og Spánverjinn 
Fernando Alonso, halda þó sínum 
stigum en þeir hafa forystu í 
stigakeppni ökuþóra. Spennan er 
mikil á toppnum og fær hún að 
halda sér til loka keppnistíma-
bilsins.

Innifalið í sekt McLaren er allt 
það vinningsfé sem liðið hefði 
getað unnið sér inn í stigakeppni 
bílasmiða sem og tekjur af sjón-
varpsrétti sem liðið hefði getað 
fengið sem heimsmeistari bíla-

smiða.
Enn fremur þarf McLaren að 

sanna fyrir næsta keppnistímabil 
að bíllinn sé algerlega laus við 
„hugarsmíði Ferrari“. Málið 
snerist um að McLaren hafi nýtt 
sér illa fengnar upplýsingar frá 
Ferrari við gerð keppnisbílsins 
sem hefur gengið svo vel á yfir-
standandi keppnistímabili.

Spurður sagði Max Mosley, for-
seti FIA, að réttlætinu hefði verið 
fullnægt.

Þetta er gríðarlega mikið áfell 
og álitshnekkur fyrir Ron Denn-
is, liðsstjóra McLaren. Búist er 
við því að liðið muni áfrýja dómn-
um.

Ferrari gaf frá sér yfirlýsingu 
eftir úrskurðinn þar sem liðið 
fagnar því að sannleikurinn hafi 
komið í ljós. 

Fyrr á árinu sýknaði dómstóll-
inn McLaren af sömu sökum sem 
liðinu er refsað fyrir nú. Í dag 
mun dómstóllinn birta rökstuðn-
ing sinn. 

Það er því ljóst að fátt getur 
komið í veg fyrir að Ferrari 
tryggi sér meistaratitil bílasmiða 
í ár en forysta liðsins í keppninni 
er nú 57 stig. -

McLaren refsað en ökuþórar 
liðsins halda sínum stigum

 Guðrún Ósk Marías-
dóttir, átján ára markvörður 
Gróttu, átti stórleik í marki liðsins 
í gær í 28-17 sigri á HK í fyrstu 
umferð N1-deildar kvenna í gær-
kvöldi. Hún varði alls 21 skot, 57% 
þeirra skota sem á markið komu. 
Hún naut þess að hafa gríðar-
sterka vörn fyrir framan sig en 
HK-stúlkur skoruðu einungis sjö 
mörk í síðari hálfleik.

„Það var þetta gamla og góða, 
varnarleikur og markvarsla, sem 
skilaði þessum sigri,“ sagði Alfreð 
Finnsson, þjálfari Gróttu, eftir 
leik. „Guðrún hefur varið vel upp 
á síðkastið og átti ég því ekki von 
á öðru frá henni.“

Alfreð var mun sáttari við 
frammistöðu síns liðs í síðari hálf-
leik en í þeim fyrri. 

„Fyrri hálfleikur var ekki nógu 
góður. Við áttum að halda þeim í 
sjö mörkum í fyrri hálfleik í stað-
inn fyrir tíu. Við héldum þó for-
skotinu og var ég ánægður með 
það. HK er með hörkulið og þess 
vegna er ég mjög ánægður með 
þennan sigur.“

Grótta komst snemma í forskot 
sem liðið lét aldrei af hendi. Samt 
tókst liðinu aldrei að hrista gest-
ina almennilega af sér fyrr en um 
stundarfjórðungur var eftir í síð-
ari hálfleik. 

Varnarleikur Gróttu var góður 
sem fyrr segir og eftir því sem 
leið á leikinn áttu HK-ingar í æ 
meiri erfiðleikum með eigin 
sóknarleik. Rut Jónsdóttir átti 
hvað bestan leik hjá gestunum.

Grótta er með afar sterka leik-
menn í sínum röðum og var eng-

inn einn leikmaður sem stóð upp 
úr liðsheildinni, fyrir utan kannski 
Guðrúnu í markinu. Vörnin er afar 
vel mönnuð og þótt sóknarleikur 
Gróttu hafi ekki verið upp á sitt 
besta á köflum í gær má eflaust 
skrifa það á að um fyrsta leik var 
að ræða í mótinu.

„Mér finnst þessi úrslit ekki 
gefa rétta mynd af leiknum,“ sagði 
Alfreð. „Þetta verða allt hörku-
leikir og ég hef trú á því að það 
verði sex lið í baráttunni í vetur. 
Það er til dæmis alveg klárt að lið 
verða að mæta 100% klár í svona 
leiki til að vinna þá.“

Guðrún með stórleik í markinu



Fjölmiðlamenn í aðalhlutverki

skemmtilegri

LADDI OG JÓI FEL
ILLA TEKNIR Í KVÖLD!
TEKINN 2 – FYRSTI ÞÁTTUR
Í KVÖLD KL. 20:15

FRÁBÆRT

ÁSKRIFTARTILBOÐ!

30% afsláttur af fyrsta

mánuðinum á Stöð 2 og 

skemmtipakki Fjölvarpsins

frír í tvo mánuði.
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NÝ ÍSLENSK DAGSKRÁRGERÐ Í SJÓNVARPINU – Á HVERJUM DEGI Í VETUR

ÚTSVAR
Stærstu bæjarfélög landsins keppa sín á milli í skemmti-
legum spurningaleik sem Sigmar Guðmundsson og Þóra 
Arnórsdóttir stýra. Dómari og spurningahöfundur er 
Ólafur Bjarni Guðnason.

Í fyrsta þættinum keppa Hveragerði og Kópavogur.

KL. 20.10 Í KVÖLD
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„Ég verð aðeins meira áberandi í 
þessum þáttum en undanfarið,“ 
segir Friðrik Karlsson, sem er 
hálfgerður hirðgítarleikari 
bresku X-Factor þáttanna. Frið-
rik var nýkominn heim aftur til 
London þegar Fréttablaðið náði 
tali af honum en hann hafði þá 
verið á Marbella þar sem skap-
hundurinn Simon Cowell tók á 
móti sínum hópi á heimili sínu en 
nú standa yfir svokallaðar „home 
visits“ eða heimsóknir til dómar-
anna. Þaðan fór gítarleikarinn til 
Ibiza og hitti fyrir samstarfskonu 
Cowell í dómnefndinni, Dannii 
Minogue, systur Kylie Minogue. 
„Þetta var mjög notalegt, maður 
sat bara á sundlaugarbakkanum 
og spilaði undir hjá keppendun-
um í sól og blíðu. Þau tvö voru að 
velja þá þrjá fulltrúa sína sem 
verða í úrslitunum,“ útskýrir 
Frirðik sem verður víst töluvert í 
mynd í þessum þáttum.

Simon Cowell er þekktur fyrir 
að hafa flest allt á hornum sér 
eins og áhorfendur American Idol 
ættu að kannast við. Og breska 
þjóðin virðist elska að hata hann. 
Friðrik segir hann ekki vera 
mikið öðruvísi fyrir utan mynd-
verið. „Hann er bara eins og hann 
er. Ég hef unnið með honum við 
gerð fjölmargra platna og við 
höfum átt í ágætis samstarfi,“ 
segir Friðrik, sem virðist þó ekki 
hafa mikið yfir Simon að kvarta. 
„Dannii kom mér hins vegar 
mikið á óvart, alveg yndisleg 
stelpa og virtist alveg vita sínu 
viti,“ bætir hann við.

Sannkallað X-Factor æði ríkir í 
Bretlandi þegar þættirnir eru í 
loftinu, bresku slúðurblöðin full 
af fréttum úr þáttunum og Frið-
rik líkir þessu við Eurovision-
maníuna sem gengur yfir Ísland á 
ári hverju. Sigurvegarinn vermir 
yfirleitt toppsætið um jólin og á 
Friðrik ekki von á að það breytist 
neitt í ár þótt sjálfur Spice Girls-
flokkurinn hafi lýst því yfir að 

þær ætli að gera atlögu að toppn-
um. „Gangi þeim bara vel,“ segir 
Friðrik og hlær og var augljós-
lega ekkert sérstaklega bjartsýnn 
á slíkar vinsældir fyrir hönd 
stúlknanna. „Hérna lokast eigin-
lega allt þegar X-Factor er í gangi 

og það horfðu til að mynda fimm-
tán milljónir á síðasta þátt,“ segir 
Friðrik, sem jafnframt mun spila 
undir í lögunum í úrslitaþáttun-
um en verður þá ekki á sviðinu 
enda er tónlistin tekin upp degin-
um áður.

„Ég vil ekki verða einhver fá-
tækur rithöfundur og fyllibytta í 
kjallaraherbergi.“

Myndin af Bubba fyrir raunveru-
leikaþáttinn Bandið hans Bubba 
hefur vakið þónokkra athygli. 
Henni hefur þótt svipa æði mikið 
til stellingar Joaquins Phoenix á 
kynningarmyndum fyrir Johnny 
Cash-kvikmyndina Walk the Line. 
Kóngurinn sjálfur, Bubbi, vildi þó 
ekki gera mikið úr slíkri samlík-
ingu. „Ef þú ert með gítar og ól þá 
er þetta algeng stelling,“ segir 
Bubbi. „Ætli þetta sé ekki bara 
fyrst og fremst alþjóðleg skír-
skotun til töffaraskapar hjá gítar-
leikurum,“ segir hann.

Bubba líst vel á þáttinn og það 
verður til mikils að vinna, þrjár 
milljónir í reiðufé auk plötusamn-
ings. Bubbi vill þó ekki meina að 
hann eigi eftir að gera meiri kröf-

ur til keppenda í ljósi þeirra. „Auð-
vitað geri ég alltaf kröfur og svo 
verður dómnefndin náttúrlega 
líka með mér í þessu,“ segir Bubbi 
en ekki hefur enn verið tilkynnt 
hverjir skipa hana.

Búið er að setja niður dagsetn-
ingar fyrir áheyrnarprufur en 
þær fara fram á fjórum stöðum: 
Bolungarvík 10. október, Akureyri 
17. október, Neskaupstað 24. októ-
ber og svo Reykjavík 3. nóvember. 
Bubbi sjálfur verður viðstaddur 
allar prufurnar. Sérstakir útsend-
arar hafa síðan verið gerðir út af 
örkinni til að finna hæfileikafólk 
sem aldrei myndi láta sjá sig í 
svona þætti og hyggst Bubbi 
sækja það, prívat og persónulega.

Alþjóðleg skírskotun til töffaraskapar

Leikarinn Víkingur Kristjáns-
son heldur af landi brott í næstu 
viku, þegar hann leggur leið 
sína til Berlínar. Hann segist þó 
aldeilis ekki alfarinn. „Ég ætla 
að vera þar í nokkra mánuði, 
skrifa og skoða mannlíf og fólk 
og taka mér dálítið frí frá 
Íslandi,“ sagði Víkingur, sem 
fer því af sviðinu um stund. 
Hann mun snúa aftur til lands-
ins um miðjan desember, þegar 
æfingar á nýju verki Björns 
Hlyns Haraldssonar, Dubbel-
dusch, hefjast. Björn Hlynur 
mun einnig leysa Víking af í 
söngleiknum Ást meðan á 
Berlínardvölinni stendur.

„Ég er ekkert að fara út af 
einhverjum sérstökum verkefn-

um úti. Það er bara gamall 
draumur að vera einn í útlönd-
um, og það var kominn tími á að 
hann rættist,“ sagði Víkingur. 
„Sumir þeirra sem standa í 
skrifum fara eitthvert út til að 
vera í friði við að klára verk-
efni, en það er ekki heldur mark-
miðið með þessu. Ég er með eitt 
og annað í smíðum og ætla bara 
að athuga hvort það skilar sér á 
blað,“ sagði hann.

Áfangastaðurinn réðist vegna 
hrifningar Víkings af borginni. 
„Ég var úti í Berlín árið 2000 og 
er búinn að vera á leiðinni þang-
að síðan. Ég er alveg svakalega 
hrifinn af borginni og nú ætla 
ég að leyfa mér að fara og leika 
mér aðeins,“ sagði hann.

Víkingur flytur til Berlínar
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Aukakrónur eru fríðindasöfnun Landsbankans.

Við viljum umbuna fólki fyrir góð viðskipti á einfaldan

og gagnsæjan hátt. Skráðu þig á aukakronur.is, hringdu 

í síma 410 4000 eða komdu við í næsta útibúi Landsbankans.

Vertu með. Það er einfalt. Aukakrónur: þær koma bara.

KYNNINGARTILBOÐ

AUKA
Iceland Express og Aukakrónur Landsbankans taka höndum saman 
og bjóða sérstakt tilboð á flugi í október og nóvember. Auk þess fá 
viðskiptavinir endurgreiðslu, í formi Aukakróna, sem nemur 3,5% af
neðangreindu verði.

Allir áfangastaðir Iceland Express eru í boði:
Kaupmannahöfn, London, Berlín, Alicante, Lúxemborg, 
Barcelona og Billund.

Keflavík - Kaupm.höfn 7.100 kr.
Kaupm.höfn - Keflavík 6.700 kr.
Keflavík - London Stansted 7.100 kr.
London Stansted - Keflavík 8.300 kr.
Keflavík - Alicante 7.100 kr.
Alicante - Keflavík 5.900 kr.
Keflavík - Lúxemborg 7.100 kr.
Lúxemborg - Keflavík 7.400 kr.
Keflavík - Barcelona 7.100 kr.
Barcelona - Keflavík 5.900 kr.
Keflavík - Berlín 7.100 kr.
Berlín - Keflavík 6.380 kr.
Keflavík - Billund 7.100 kr.
Billund - Keflavík 6.700 kr.
Verð með sköttum og öðrum greiðslum. Valdar dagsetningar og takmarkað sætaframboð.

Sölutímabil: Frá 14. til 20. september.
Ferðatímabil: Frá 1. október til 30. nóvember.
Greiða þarf með kreditkorti í Aukakrónusöfnun.
Kynntu þér málið og pantaðu ferð á Aukakronur.is

KRÓNUR



Sex ára gömul vinkona mín hóf 
skólagöngu sína á dögunum. 

Hún var ansi roggin með sig og 
þóttu þetta stór tímamót. Það þótti 
líka ýmsum fyrirtækjum úti í bæ, 
sem sáu sér leik á borði og hófu að 
senda barninu alls kyns glaðning í 
tilefni áfangans. Litla skólastelpan 
fékk dýrindis pennaveski frá 
ónefndum banka sem að sjálfsögðu 
var merkt bankanum í bak og fyrir. 
Frá öðru fyrirtæki barst enn stærri 
sending. Í þeim pakka var meðal 
annars nestisbox og húfa fyrir 
skólann prýdd merki fyrirtæk-
isins.

kann að þykja þetta 
höfðinglegt og eflaust býr einhver 
gjafmildi að baki, enda er bannað 
með lögum að beina markaðssetn-
ingu að börnum. Vinkona mín er 
hins vegar skynsöm stúlka og sér í 
gegnum góðmennskuna. Nú segir 
hún hverjum sem heyra vill að fyr-
irtækin séu bara að nota krakka til 
þess að auglýsa sig. Hún skildi 
gjafirnar eftir heima en varð svo-
lítið svekkt þegar hún kom í skól-
ann og sá alla hina krakkana veif-
andi fínu pennaveskjunum sem 
bankinn hafði verið svo góður að 
færa þeim. 

fyrir ungan aldur hefur 
þessi sex ára gamla vinkona mín 
talsverða reynslu af því að berjast 
við markaðsöflin. Sjálfri varð mér 
um og ó þegar ég fékk sendar heim 
gjafir frá bönkunum við útskrift 
mína úr háskóla og ég urraði af 
gremju þegar byggingavöruversl-
anirnar komust að því að ég væri 
búin að kaupa mér íbúð og hófu að 
senda mér gylliboð um rafmagns-
borvélar, eldhúsinnréttingar og 
klósettrúllustanda.

mín er vön svoddan 
brellum. Á fimm ára afmælinu 
fékk hún fallegt afmæliskort frá 
bankanum sínum þar sem henni og 
foreldrum hennar var boðið að 
koma í næsta útibú og fá blöðrur, 
servíettur og hatta fyrir afmæl-
isveisluna skreytt nafni bankans. 
Það er ekki amalegt fyrir fimm ára 
börn að geta haldið Glitnisafmæl-
isveislu eða Landsbankapartí. 

sakna þess tíma þegar fyrir-
tækin réðu ekki öllu. Þegar Reykja-
víkurmaraþon hét ekki Reykjavíkur-
maraþon Glitnis og blöðrurnar sem 
maður fékk á 17. júní voru ekki 
merktar neinu fyrirtæki. Menn 
segja að markaðssetning sem þessi 
sé árangursrík. Mér þætti forvitni-
legt að vita hversu mörg sex ára 
börn hafa fært bankaviðskipti sín 
yfir í bankann sem splæsti í penna-
veskin.

Mikilvægir 
viðskiptavinir


