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LÖGREGLUMÁL Sérsveit ríkislög-
reglustjóra er nú með í prófun og 
til athugunar hvort lögregla eigi 
að taka í notkun svokallað 
rafstuðtæki.   

Tæki af þessu tagi eru notuð 
við löggæslu í ýmsum löndum, 
svo sem Bandaríkjunum, Bret-
landi og Kanada, að sögn Páls 
Winkel aðstoðarríkislögreglu-
stjóra. 

„Þessi tilraun hér er á algjöru 

frumstigi og alls óvíst um fram-
haldið,“ segir hann. „Þá skal það 
undirstrikað að verði þessi tæki 
einhvern tímann tekin í notkun 
hjá lögreglunni þá verða þau ein-
ungis notuð til að koma í veg fyrir 
stórfelldar líkamsmeiðingar. Þau 
yrðu ekki tekin í notkun nema í 
samráði við heilbrigðisyfirvöld.“ 

Raftæki af þessari tegund eru 
útbúin hágæða myndavél sem 
tekur upp atburð á vettvangi. Sér-

stakur hugbúnaður í tækinu skrá-
ir upplýsingar um notkun hverju 
sinni, svo sem dagsetningu, tíma 
og fjölda rafpúlsa. 

Tækið er búið tveimur litlum 
pílum sem áfastar eru gikknum 
með vír. Pílunum er skotið í þann 
sem gera á óvirkan, og berst þá í 
hann rafstraumur, sem veldur því 
að viðkomandi missir vald á 
vöðvahreyfingum sínum. 
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Nýr varnarbúnaður til reynslu hjá ríkislögreglustjóra:

Sérsveitin prófar rafstuðtæki

NATALIA CHOW

Kennir austur-
lenska matargerð
• matur • tíska • tilboð

Í MIÐJU BLAÐSINS Þótt Natalia Chow Hewlett sé þekktari sem 
söngkona og kórstjóri en kokkur þá kann hún 
ýmislegt fyrir sér í eldamennskunni. Hún ætlar 
að deila þekkingu sinni á austurlenskri matar-
gerð með þeim sem vilja kom átil h

var ekki mikið mál fyrir mig að svissa yfir. Ég sakna 

kjötsins ekki neitt.“Natalía er frá Sjanghæ en hefur búið á Íslandi í
fimmtán ár. Hún hefur ekki sí tárangur i

Austurlenskt á Álftanesi

Ný sendingGallabuxur og bolir á 20% afslætti

tíska&fegurð
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TÍSKA & FEGURÐ

Axel í Sævari Karli og 
Bubbi í Brim skipta um stíl
Sérblað um tísku

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

www.kopavogur.is
Landssöfnun Kiwanis
4.-7. október 2007

Lykill að lífi

HVESSIR Í KVÖLD Í dag verður 
vaxandi norðaustlæg átt á Vest-
fjörðum, 15-23 m/s í kvöld. Annars 
staðar hægari vindur. Rigning eða 
skúrir. Hiti 4-10 stig að deginum.
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Fór loksins 
í fríið
27 árum eftir að 
Þorgeir Ástvalds-
son söng Ég fer í 
fríið tók hann sér 
loks almennilegt 
frí.

FÓLK 50

Heit höfuðföt
Hattar og höfuð-
skraut voru áberandi 
á tískuvikunni í París. 
Henta vel kulvísum 

Íslendingum.
TÍSKA 38

MATUR Íslendingar sporðrenna 
mörg þúsund samlokum á degi 
hverjum. 
Fyrirtækið 
Sómi, sem hóf 
starfsemi 
árið 1978 með 
því að smyrja 
um 200 
samlokur í 
dag, smyr í 
dag um 
tuttugu 
þúsund fyrir 
sjoppur um 
land allt. 

Byrjað er 
að smyrja 
klukkan tíu að 
kvöldi og svo er smurt í gegnum 
nóttina til að landinn geti notið 
ferskrar samloku í morgun- eða 
hádegismat.

Langlokurist með skinku, osti 
og pepperoni er langvinsælust 
en annars hafa Íslendingar mest 
dálæti á roastbeef- og hangi-
kjötssamlokum. 

Nánar um samlokuframleiðslu 
Sóma á síðu 2 í Allt-hluta 
blaðsins.

Sómasamlokur:

Tuttugu þúsund 
smurðar á dag

GÚRKAN GÓÐ Ingvar Snær og Jónas Þór gæddu sér á gúrkubitum með léttri hvítlauksídýfu á stóra grænmetisdeginum sem hald-
inn var í Háteigsskóla í Reykjavík í gær. Þar stóðu nemendur í fjórða bekk fyrir grænmetiskynningu og sögðu yngri nemendum frá 
öllum þeim mikilvægum vítamínum sem eru í grænmeti. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Blómlegar í menningunni
Gerður Kristný og 
Katrín Jakobsdótt-
ir verða saman á 
skjánum í vetur.

FYLGIR FRÉTTA- 

BLAÐINU Í DAG

5. OKTÓBER 2007 Ríka og fræga fólkið flykkist í Fossvoginn Ingibjörg Reynis skrifaði bók með dóttur sinni …

Katrín Jakobsdóttir og Gerður Kristný eiga margt sameiginlegtBLÓMLEGAR Á SKJÁNUM
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Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum 
og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað fyrir lýsingu, tónlist
mynd og hita.

Hlíð

VEÐRIÐ Í DAG

Stefán Logi stóð sig best
Stefán Logi Magnús-
son markvörður KR 

var besti leikmaður 
13. til 18. um-

ferðar að mati 
Fréttablaðsins. 

ÍÞRÓTTIR 44

ORKUMÁL Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son borgarstjóri óskaði eftir því 
við Bjarna Ármannsson, stjórnar-
mann Reykjavik Energy Invest 
(REI) í gærkvöldi að „eitt gilti 
fyrir alla starfsmenn Orkuveitu 
Reykjavíkur“ í forkaupum á hlut-
um í REI.

Guðmundur Þóroddsson, sem 
er í leyfi frá störfum sem forstjóri 
Orkuveitunnar og er starfandi 
forstjóri REI, hefur fengið að 

kaupa að nafnvirði fyrir 23 millj-
ónir á genginu 1,3. Þrír jarðfræð-
ingar, tveir verkfræðingar og einn 
viðskiptafræðingur áttu að fá að 
kaupa fyrir 7,8 milljónir á sama 
gengi. 

Almennir starfsmenn áttu loks 
að fá að kaupa hluti að virði 100, 
200, og upp í 300.000 krónur.

Þegar Fréttablaðið spurði Vil-
hjálm í gærdag hvort pólitískur 
vilji væri fyrir þessum kjörum hjá 

starfsmönnum Orkuveitunnar hjá 
REI, sagðist borgarstjóri vilja hug-
leiða það og fara yfir með við-
komandi aðilum. Niðurstaðan var 
framangreind beiðni til stjórnar-
for manns REI.

Bjarni Ármannsson sagði stjórn 
félagsins myndu fara yfir málið. 
„Ég heyri hugmyndir borgar-
stjóra. Ákvarðanir gerast bara 
ekki svona,“ sagði hann í gær-
kvöldi.

Spurður hvort þetta myndi eiga 
við Bjarna sjálfan, sem hefur 
keypt hlut fyrir 1,5 milljarða í REI, 
sagðist Bjarni hvorki vera starfs-
maður REI né Orkuveitunnar; 
hann væri í stjórn REI.

Hvort til greina kæmi að taka 
upp samninga við þá starfsmenn 
REI sem nú þegar hafa undirritað 
kaupsamninga, sagði Bjarni að 
hann vildi bíða með frekari 
ummæli. - kóþ / sjá síður 4 og 6

Borgarstjóri vill jafna kaup 
starfsmanna á sérkjörum
Borgarstjóri ræddi við Bjarna Ármannsson stjórnarformann REI í gærkvöldi og óskaði eftir því að allir 
starfsmenn fengju að kaupa jafnan hlut í fyrirtækinu. „Ákvarðanir gerast bara ekki svona,“ segir Bjarni.

SÓMASAMLOKUR
Íslendingar eru 
ákaflega hrifnir af 
samlokum.



 Þingmenn Samfylkingar-
innar vilja að Barnasáttmáli 
Sameinuðu þjóðanna verði 

lögfestur hér á 
landi, og hafa 
lagt fram 
tillögu til 
þingsályktun-
ar um að 
ríkisstjórn
verði falið að 
undirbúa
lögfestinguna.

Lögfesta
þarf samning-

inn ef hann á að hafa bein 
réttaráhrif hér á landi, að því er 
fram kemur í tilkynningu frá 
Ágúst Ólafi Ágústssyni, varafor-
manni Samfylkingarinnar. Við 
lögfestingu fengi sáttmálinn 
aukið vægi þannig að stjórnvöld 
og dómstólar yrðu að taka mið af 
honum.

Í barnasáttmálanum er meðal 
annars kveðið á um það að 
aðskilja beri unga fanga frá 
fullorðnum föngum, en það er 
ekki gert hér á landi.

Alþingi lögfesti 
barnasáttmála

Tveir Litháar sem 
handteknir voru síðdegis í fyrra-
dag voru í gær úrskurðaðir í 
gæsluvarðhald í viku, grunaðir um 
aðild að skipulögðum búðaþjófnaði 
í Reykjavík. Alls sitja nú níu Lithá-
ar í varðhaldi vegna málsins. Þá 
voru fjórir úrskurðaðir í farbann í 
gær en einum var sleppt.

Lögreglan fann mikið magn af 
þýfi í tveimur húsleitum á þriðju-
dagskvöld og í fyrradag og öllu 
minna af sama tagi í þeirri þriðju í 
gær. Um er að ræða fatnað – mest-
megnis dýrar úlpur úr 66°Norður 
– snyrtivörur og tölvu- og tækni-
búnað. Í húsleit í Fellsmúla á mið-
vikudagsmorgun fannst auk þýfis 

hálf milljón króna í reiðufé. Ekki 
er talið að mennirnir hafi staðið í 
innbrotum heldur hafi eingöngu 
hnuplað vörunum úr verslunum.

Einn mannanna sem nú situr í 
varðhaldi átti pantað flugfar til 
Litháen í gær og leikur grunur á að 
hann hafi ætlað með þýfið með sér 
til að selja það í heimalandinu. Ein-
hverjir mannanna hafa komið við 
sögu lögreglu hér á landi og erlend-
is og sumir hlotið dóma fyrir auðg-
unarbrot.

Yfirheyrslur eru hafnar en 
Ómar Smári Ármannsson aðstoð-
aryfirlögregluþjónn vill ekkert 
gefa upp um framburð mann-
anna.

Níu Litháar í gæsluvarðhaldi

Friðrik Bjarnason, fram-
kvæmdastjóri ferðaskrifstofunnar 
Eskimos, segir eiganda ferðaskrif-
stofunnar Atlantik misnota nafn 
hagsmunasamtakanna Cruise Ice-
land í þágu Atlantik.

Samtökin Cruise Iceland voru 
stofnuð fyrir nokkrum árum af 
ýmsum aðilum sem tengjast komu 
skemmtiferðaskipa til Íslands. Á 
netinu halda samtökin úti kynning-
arsíðunni cruiseiceland.com. 
Ferðaskrifstofan Atlantik keypti 
hins vegar lénið cruiseiceland.is í 
maí á þessu ári og tengjast menn 
heimasíðu Atlantik þegar það er 
slegið inn.

Á fundi stjórnar Cruise Iceland 
18. september síðastliðinn sagðist 
Ársæll Harðarson, fulltrúi Ferða-
málastofu, vilja koma því á fram-
færi við fundarmenn að svo virtist 
sem lénið www.cruiseiceland.is 
væri í eigu Atlantik. Um það var 
síðan bókað: „Fundarmenn almennt 
sammála um að lénið eigi að vera í 
eigu Cruise Iceland og vildu að 
þeim skilaboðum yrði komið til Atl-
antik.“

Gunnar Rafn Birgisson, eigandi 
og framkvæmdastjóri Atlantik, 
sem sat reyndar umræddan stjórn-
arfund, segir ekkert athugavert 
við það að Atlantik nýti sér nafnið 
Cruise Iceland til að vísa inn á 
heimasíðu fyrirtækisins. Og Gunn-
ar hafnar því algerlega að Atlantik 
sé að misnota nafn hagsmunasam-
takanna. 

Að sögn Gunnars er skiljanlegt 
að einhverjum sem er í samkeppni 
við Atlantik finnist að fyrirtækið 
ætti ekki að nota umrætt lén. „En 
lénið var laust og við töldum okkur 
heimilt að nota það. Reyndar gagn-

ast þetta alls ekki okkur einum 
heldur líka mörgum öðrum fyrir-
tækjum í þessum geira,“ segir 
Gunnar Rafn.

Friðrik Bjarnason er ósáttur við 
að ekki skuli tekið fastar á málinu 
innan Cruise Iceland. „Þetta er 
náttúrlega eins mikil linkind og 
hægt er að hafa hana,“ segir Frið-
rik sem telur að í stað þess að 
„koma málinu á framfæri“ við Atl-
antik hefði stjórnin átt að „krefj-

ast“ þess að Gunnar, sem sat með 
þeim við borðið, skilaði léninu með 
is-endingunni til samtakanna.

„Í eðlilegum regnhlífarsamtök-
um fyrir hagsmunaaðila fá menn, 
sem sitja í stjórn og eiga að gæta 
hagsmuna allra meðlima, harða 
áminningu eða er jafnvel vikið úr 
stjórninni ef þeir sýna það dóm-
greindarleysi að misnota nafn sam-
takanna fyrir sjálfa sig,“ segir 
Friðrik Bjarnason.

Ferðafrömuður sagður 
misnota nafn samtaka
Gunnar Rafn Birgisson, eigandi ferðaskrifstofunnar Atlantik, er sagður misnota 
nafn hagsmunasamtakanna Cruise Iceland í þágu eigin fyrirtækis. Gunnar 
neitar því og hefur ekki orðið við kröfum um að afhenda lénið cruiseiceland.is.

Hæstiréttur dæmdi í 
gær fyrrverandi ritstjóra DV, 
Jónas Kristjánsson og Mikael 
Torfason, til að greiða Jónínu Bene-
diktsdóttur hálfa milljón króna 
fyrir að brjóta gegn einkalífi 
hennar með því að birta upplýsing-
ar úr persónulegum tölvupósti 
hennar til Styrmis Gunnarssonar, 
ritstjóra Morgunblaðsins. Þá var 
þeim gert að greiða 150 þúsund 
króna sekt hvor í ríkissjóð, en sæti 
ella fangelsi í tólf daga.

Hæstiréttur komst að þeirri 
niðurstöðu að fréttaflutningur DV, 
sem meðal annars birtist undir 
fyrirsögninni „Samband þeirra var 
af allt öðrum toga en haldið var“, 
hefði ekki átt erindi við almenning, 
og bryti því gegn lögum. 

Ritstjórar brutu 
gegn Jónínu

Kópavogsbær unir 
því ekki ef Kynnisferðir halda 
eftir 658 þúsund krónum af 
fasteignagjöld-
um til bæjarins. 
Aðstoðarfram-
kvæmdastjóri
Kynnisferða
sagðist í 
Fréttablaðinu í 
gær mynu halda 
upphæðinni eftir 
ef Kópavogsbær 
greiði hana ekki 
fyrirtækinu
vegna kostnaðar 
við þrif eftir mikla rykmengun frá 
landfyllingu. „Menn verða að 
borga fasteignagjöldin. Geri þeir 
það ekki fer málið einfaldlega í 
venjulegt innheimtuferli,“ segir 
Þór Jónsson, upplýsingafulltrúi 
hjá Kópavogsbæ. Bæjarráð hefur 
hafnað kröfu Kynnisferða. Þór 
segir að í dag verði sent svar þess 
efnis frá lögfræðingi tæknisviðs 
bæjarins.

Verða að borga 
fasteignagjöld

Snjóframleiðslukerfið í 
Hlíðarfjalli á Akureyri fór 32 
milljónir yfir áætlun og kostaði 
á endanum 138 milljónir króna. 
Íþróttaráð Akureyrar vill að 
Vetraríþróttamiðstöð Íslands 
borgi viðbótarkostnaðinn og 
þannig verkefnið í heild. 
„Viðlíka verk hefur ekki verið 
unnið áður hérlendis og því um 
nokkurs konar frumherjaverk að 
ræða, auk þess sem ýmsar 
erfiðar aðstæður gerðu alla 
framkvæmdina erfiðari en gert 
var ráð fyrir,“ segir íþróttaráðið 
sem telur snjóframleiðslukerfið 
hafa sannað sig.

Fór 32 milljónir 
fram úr áætlun

Íslensk stjórnvöld báðu ríkisstjórn 
Srí Lanka afsökunar í gær eftir að Bjarni Vest-
mann, sendifulltrúi utanríkisráðuneytisins, átti 
fund með yfirmanni frelsissamtaka tamíla, 
tamíltígranna, þar í landi. Bjarni var kallaður heim 
samstundis og kemur til Íslands í dag.

Fundur Bjarna og S.P. Tamilselvan, yfirmanns 
stjórnmáladeildar samtakanna, var haldinn án 
heimildar utanríkisráðuneytisins í Srí Lanka, 
samkvæmt tilkynningu frá hernum í Srí Lanka. 
Utanríkisráðherra Srí Lanka ræddi við Ingibjörgu 
Sólrúnu Gísladóttur utanríkisráðherra í fyrrakvöld 
og mótmælti heimsókninni harðlega, segir Gréta 
Gunnarsdóttir, sviðsstjóri alþjóða- og öryggissviðs 
utanríkisráðuneytisins.

„Það var ekki á dagskrá hjá Bjarna að hitta 
þennan mann, en það gerðist meðan hann var á 
ferð með eftirlitssveitunum þar í landi,“ segir 
Gréta. „Það var mjög óheppilegt, en málinu er 
lokið af hálfu utanríkisráðuneytisins.“

Hún segir að komið hafi til greina að tilnefna 
Bjarna í stöðu hjá eftirlitssveitunum í landinu. Því 
hafi hann farið til að kynna sér starfsemi og 
vinnuaðstæður. Aðspurð hvort málið hafi áhrif á 

tilnefningu Bjarna svarar hún játandi. „Þessar 
aðstæður gera það að verkum að það verður ekki 
hægt.“ 

Hitti tamíltígur án leyfis

Baldvin, ætlið þið að halda 
mörg bjórkvöld?
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Eini bíllinn í Evrópu sem hlotið hefur 5 stjörnur 
í Euro NCAP og er með sjö ára ábyrgð
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50%
afsláttur af þurrkublöðum

með afmæliskorti Olís

Þú færð afmæliskortið
á næstu Olís-stöð.

 Til tals hefur komið 
meðal borgarfulltrúa Sjálfstæðis-
flokksins að skipta um fulltrúa 
flokksins í stjórn Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR) vegna hug-
myndafræðilegs ágreinings um 
hlutverk og stefnu Orkuveitu 
Reykjavíkur, samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins. Þetta gerist í 
kjölfar þess að dótturfyrirtæki 
OR, Reykjavík Energy Invest, 
sameinaðist Geysi Green Energy 
undir formerkjum hins fyrr-
nefnda síðastliðinn miðvikudag. 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borg-
arstjóri situr í stjórn OR fyrir 
hönd borgarstjórnarflokks Sjálf-
stæðisflokksins. „Vantraust? Ég 
vil ekkert tjá mig um það á þess-
ari stundu,“ sagði einn borgar-
fulltrúi flokksins við Fréttablaðið 
í gær aðspurður hvort skipti á 
fulltrúa flokksins í stjórn OR 
væri ekki vantraustsyfirlýsing á 
borgarstjóra. 

Enginn borgarfulltrúa flokksins 
var tilbúinn til þess að tjá sig um 
ágreininginn innan borgarstjórn-
armeirihlutans undir nafni en for-
maður borgarstjórnarflokks Sjálf-
stæðisflokksins, Gísli Marteinn 
Baldursson, sagði málið vera enn 
til umræðu hjá borgarfulltrúum.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins voru borgarfulltrúarnir 
allir „alfarið á móti“ því að OR 
tæki svo veigamikinn þátt í 
áhættufjárfestingarverkefnum 
REI á erlendum vettvangi. „Þetta 
fer gegn grundvallarhugmyndum 
Sjálfstæðisflokksins um að opin-
ber fyrirtæki eigi ekki að taka 
þátt í áhættufjárfestingum á 
einkamarkaði. Það er alveg sama 
hvort um er að ræða Línu.net eða 
REI. Þetta [starfsemi REI] er 
flottur „buisness“ sem hið opin-
bera á ekkert að koma nálægt,“ 
sagði einn borgarfulltrúi flokks-
ins.

Innan borgarstjórnarmeirihluta 

Framsóknarflokks og Sjálfstæð-
isflokks var deilt um hversu brátt 
sameiningin bar að og hvers 
vegna sameiningaráformin voru 
ekki kynnt borgarfulltrúum betur. 
Höfðu sumir á orði að borgarfull-

trúarnir hefðu í raun „staðið 
frammi fyrir orðnum hlut“. 

Borgarfulltrúi Framsóknar-
flokksins og formaður borgar-
ráðs, Björn Ingi Hrafnsson, lýsti 
því yfir að hann styddi samein-

ingu REI og GGE eindregið. Hún 
væri nauðsynlegt skref á þeirri 
vegferð að nýta sem best tæki-
færi fyrir sérþekkingu OR sem 
bjóðast á erlendri grundu. 

Einangraður í eigin flokki
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks deila á borgarstjóra fyrir framgöngu hans í aðdraganda sameiningar 
Reykjavík Energy Invest og Geysis Green Energy. Til tals hefur komið að skipta um fulltrúa í Orkuveitunni. 

Norska lögreglan hefur 
birt nítján manns ákæru fyrir 
meinta aðild að eiturlyfjahring, 
að því er greint var frá í 
fréttatilkynningu í gær. 

Sextán sakborninganna nítján 
eru Norðmenn, einn Finni, einn 
Svíi og einn Dani. Fimm þeirra 
kváðu vera konur. 

Þeir eru grunaðir um að hafa 
rekið eiturlyfjasölu í Ósló, 
Bergen og Tromsö og dreift að 
minnsta kosti sex kílóum af 
amfetamíni. Einn sakborninga 
„er meðlimum Hell‘s Angels-
mótorhjólagengisins í Tromsö,“ 
segir í tilkynningu lögreglunnar.

Lögregla ákær-
ir nítján manns

 Dómsmálaráðu-
neyti Bandaríkjanna gaf í febrúar 
árið 2005 út leynilegt álit, þar sem 
heimild er veitt til þess að beita 
grunaða hryðjuverkamenn harka-
legum yfirheyrsluaðferðum sem 
mannréttindasamtök segja vera 
pyntingar. Þetta fullyrðir banda-
ríska dagblaðið New York Times 
og byggir frétt sína á viðtölum við 
á þriðja tug fyrrverandi og núver-
andi embættismanna.

„Þetta land stundar ekki pynt-
ingar,“ sagði Diana Perino, fjöl-
miðlafulltrúi Hvíta hússins, og 
hafnaði alfarið þessum frétta-
flutningi. „Það er stefna Banda-
ríkjanna að við stundum ekki 

pyntingar, og það gerum við 
ekki.“

Samkvæmt New York Times 
samþykkti Alberto Gonzales, 
þáverandi dómsmálaráðherra, 
minnisblaðið, þar sem heimilaðar 
eru sársaukafullar yfirheyrsluað-
ferðir. James B. Gomey aðstoðar-
dómsmálaráðherra, sem var að 
hætta í embætti, mótmælti þessu 
harðlega og sagði félögum sínum í 
ráðuneytinu að þeir myndu allir 
skammast sín þegar um þetta minn-
isblað myndi vitnast á endanum.

Nokkru seinna þetta sama ár 
samþykkti dómsmálaráðuneytið 
annað minnisblað, þar sem ráðu-
neytið segist líta svo á að harka-

legar yfirheyrsluaðferðir sem 
leyniþjónustan CIA hafði beitt 
brjóti ekki í bága við nýtt lagaá-
kvæði.

Sagt hafa heimilað pyntingar

 „Það eru bara skiptar 
skoðanir um þetta, eins og gengur 
og gerist í góðum hjónaböndum. 
Mér finnst bara gott að menn tjái 
sínar skoðanir og við erum 
ákveðin í að taka umræðu um 
þetta,“ segir Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson borgarstjóri.

Spurður hvort rétt sé að hann 
standi einn á móti öllum svarar 
hann: „Nei, nei. Heldur þú að ég 
hefði þá fengið umboð til að 
ganga frá þessu? Ég er ekki svo 
valdamikill!“

Hann vill þó ekki tjá sig um 
hverjir eru honum sammála og 
hverjir ekki. 

„Um þetta mál fóru fram mjög 
hreinskiptar og hollar umræður 
og ég tel að þær hafi verið mjög 
ágætar og við munum halda 
áfram þeim umræðum og marka 
okkur skýra stefnu um hvort 
Orkuveitan eigi að hverfa alveg 
út úr útrásarverkefnum. En það 
er þá töluverð hætta á að við 
missum töluverðan mannauð frá 
fyrirtækinu, ekki bara útrás 
heldur líka í stjórnun og orkumál-
um innanlands.“

Vilhjálmur er sannfærður um 
að sameinað fyrirtæki verði 
Reykvíkingum til góða og minnir 
á að í áttundu grein um OR segi 
að innan fyrirtækisins skuli vera 
deild sem sinni nýsköpun og 
markaðsstarfi erlendis. 

Ákveðin í að 
taka umræðuna
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Fylgdist þú með umræðum í 
upphafi þings?

Hefurðu verslað á netinu 
nýlega?

 Bjarni Ármannsson, 
stjórnarformaður í hlutastarfi hjá 
Reykjavik Energy Invest, REI, 
keypti hlut fyrir einn milljarð í 
fyrirtækinu þegar það var sam-
einað Geysi Green Energy í vik-
unni. Hluturinn var á genginu 
2,77. Hann hafði áður keypt hlut 
fyrir hálfa milljón á genginu 1,3.

Nokkrum starfsmönnum REI 
var einnig boðið að kaupa hlut í 
fyrirtækinu og sumir þeirra hafa 
nú þegar skrifað undir samning 
þess efnis. Þeim var boðinn hlut-
urinn á genginu 2,77.

Starfsmönnum Orkuveitu 
Reykjavíkur, OR, stendur til boða 
að kaupa misstóran hlut á genginu 
1,3. Sex „lykilstarfsmenn“ mega 
kaupa fyrir allt að 7,8 milljónir að 
nafnverði en aðrir starfsmenn 
fyrir 100-, 200-, eða 300.000 krón-
ur. Ákveðið var að gefa almennum 
starfsmönnum kost á kaupunum 
að kröfu starfsmannafélags OR. 
Eignina má selja að loknum tveim-
ur árum.

Ákvörðun um málið tók stjórn 
REI, en starfandi forstjóri OR, 
Hjörleifur B. Kvaran, styður 
hana.

Aðspurður um ábyrgð OR á mál-
efnum dótturfélagsins REI, segir 
Hjörleifur ljóst að tengslin séu 
sterk „og skorast enginn undan 
ábyrgð á því“.

Í stjórn REI eru Björn Ingi 
Hrafnsson, varastjórnarformaður 
OR, Haukur Leósson, stjórnarfor-

maður OR, ásamt Bjarna Ármanns-
syni, stjórnarformanni REI. 

Birni Inga og Hauki stendur 
ekki til boða að kaupa hluti í fyrir-
tækinu, né almenningi. „Það var 
ákveðið að gera þetta með sama 
hætti og með Línu.net, reyndar 
keyptu starfsmenn þá á genginu 
þremur.“ Hjörleifur segist ekki 
sjá að almenningur geti eignast 
hlut í félaginu þar sem það sé 
„ekki markaðshæft á þessum 
tímapunkti“.

Björn Ingi og Haukur eru full-
trúar meirihlutaflokkanna í borg-
arstjórn. Að sögn Hjörleifs er ekki 
hefð fyrir því að fulltrúar minni-
hlutans taki þátt í stjórnum 
dótturfyrirtækja OR. Hins vegar 
minnir hann á sjónarmið um að 
stjórnmálamenn eigi yfirleitt ekki 
að sitja í stjórnum slíkra fyrir-
tækja „og ég segi að það sé mjög 
ágætt sjónarmið að setja fram, en 
það er eigendanna að ákveða það“.

Bætti við sig milljarði
Bjarni Ármannsson bætti einum milljarði við eign sína í REI þegar félagið var 
sameinað Geysi Green Energy. Hann á nú 1,5 milljarða. Fjórum starfsmönnum 
REI er boðið að kaupa fyrir rúmar tíu milljónir. Allir eru nýkomnir til starfa.

 Fulltrúar minnihlutans í 
stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 
fullyrða að Haukur Leósson, 
stjórnarformaður Orkuveitu 
Reykjavíkur og stjórnarmaður í 
Reykjavik Energy Invest, hafi 
sagt laun stjórnarmanna REI vera 
350 þúsund krónur, og laun stjórn-
arformannsins tvöfalt hærri. 

Aðrir háttsettir í Orkuveitu 
Reykjavíkur kannast hins vegar 
ekki við upphæðina og segja laun-
in 120 þúsund krónur á mánuði. 

Dagur B. Eggertsson og Sigrún 
Elsa Smáradóttir, fulltrúar Sam-
fylkingarinnar, staðfestu við 
Fréttablaðið að Haukur hefði nefnt 
þessa tölu á fundi á miðvikudag, 

inntur eftir upplýsingum um launa-
kostnaðinn. Svandís Svavarsdóttir, 
fulltrúi Vinstri grænna, nefndi 

sömu tölu í Kastljósi í gær.
Hjörleifur B. Kvaran, starfandi 

forstjóri Orkuveitunnar, sat fund-

inn, en vill ekki staðfesta þessar 
tölur. „Það eina sem ég get upplýst 
um er að launakjör stjórnarmanna 
eru ákveðin á hluthafafundi og ég 
man ekki til þess að slíkur fundur 
hafi verið haldinn,“ segir hann.

Björn Ingi Hrafnsson sagðist í 
gær ekki hafa þegið 350.000 krón-
ur í laun og Guðmundur Þórodds-
son, starfandi forstjóri REI, vísaði 
því einnig á bug.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri sagði jafnframt að 
þetta væri rangt. „Ég kannast ekki 
við þessar tölur og skil ekki hvern-
ig svona kemst af stað,“ sagði Vil-
hjálmur í gær. Ekki náðist í Hauk 
Leósson í gær.



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

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

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

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

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

Þú hringir í GSM Síminn Vodafone Hive
úr heimasíma... „Langbestur“ Og1 Max Xtra

5 mín á dag 4.680 kr 4.100 kr 3.450 kr

10 mín á dag 7.230 kr 6.755 kr 3.450 kr

15 mín á dag 9.780 kr 9.410 kr 3.450 kr

20 mín á dag 12.330 kr 12.065 kr 3.450 kr

30 mín á dag 17.430 kr 17.375 kr 3.450 kr

45 mín á dag 25.080 kr 25.340 kr 3.450 kr

60 mín á dag 32.730 kr 33.305 kr 3.450 kr

Miklu, miklu, miklu,
miklu, miklu
minna á mánuði!

Auk þess rukkar Síminn 4,95 kr og Vodafone 4,90 kr á hvert símtal í svokölluð „upphafsgjöld.“
Hive er ekki með neitt upphafsgjald.



Leiðtogar Norð-
ur- og Suður-Kóreu luku þriggja 
daga leiðtogafundi sínum með 
loforði um að gera friðarsam-
komulag milli ríkjanna, sem 
formlega hafa átt í stríði í meira 
en hálfa öld.

Þeir Roh Moo-hyun, forseti 
Suður-Kóreu, og Kim Jong-Il, 
leiðtogi Norður-Kóreu, undirrit-
uðu sameiginlega yfirlýsingu í 
átta liðum, þar sem meðal annars 
kemur fram að ríkin tvö muni 
„starfa náið saman að því að 
ljúka hernaðarillindum, tryggja 
frið og draga úr spennu á Kóreu-
skaga“.

Friðarsamkomulagið á að koma 
í staðinn fyrir vopnahléssamn-
ing, sem gerður var árið 1953 í 
lok Kóreustríðsins. Suður-Kórea 
undirritaði þó aldrei þann samn-
ing, en auk Norður-Kóreu stóðu 
Bandaríkin og Kína að honum. 
Reiknað er með að leiðtogar 
Suður- og Norður-Kóreu muni nú 
leita eftir samvinnu við Banda-

ríkin og Kína um gerð endanlegs 
friðarsamnings.

Einnig hétu leiðtogarnir því að 
efla samvinnu ríkjanna á ýmsum 
sviðum.

Daginn áður höfðu fulltrúar 
Norður-Kóreu, á fundi í Kína með 
fulltrúum Bandaríkjanna og fjög-
urra annarra ríkja, fallist á að 
falla frá öllum kjarnorkuáform-
um fyrir árslok og gera eina 
kjarnaofn landsins óstarfhæfan.

Í síðasta mánuði sagðist George 
W. Bush Bandaríkjaforseti fús til 
þess að standa að gerð varanlegs 
friðarsamkomulags við Norður-
Kóreu, en þó aðeins ef Norður-
Kóreumenn hafa fyrst hætt við öll 
sín kjarnorkuáform.

Í yfirlýsingu leiðtoganna í gær 
var aðeins í einni setningu minnst 
á kjarnorkumálin, þar sem þeir 
hétu því að „vinna saman að því að 
tryggja snurðulausa framkvæmd“ 
fyrri samninga ríkjanna sex um 
„lausn á kjarnorkumálum á Kór-
euskaga.“

Sættir í Kóreu
Norður- og Suður-Kórea hafa heitið því að gera 
friðarsamning með aðild Bandaríkjanna og Kína 
eftir að hafa formlega átt í stríði í meira en hálfa 
öld. Samvinna ríkjanna verður einnig efld.

Hafrannsókna-
stofnun hóf stofnmælingu 
botnfiska að haustlagi í tólfta skipti 
hinn 1. október. Um er að ræða eitt 
umfangsmesta rannsóknaverkefni 
stofnunarinnar, þar sem togað er á 
380 stöðvum. 

Rannsóknasvæðið miðast við 
landgrunn Íslands, allt niður á 
1.500 metra dýpi og er markmið 
rannsóknarinnar að meta stærð 
helstu fiskistofna við landið.

Stærð fisk-
stofna metin

„Það hafa margir beðið eftir 
þessu, en um 9.000 manns hafa verið greind-
ir með krabbamein einhvern tímann á 
ævinni á Íslandi,“ segir Ragnheiður Alfreðs-
dóttir, hjúkrunarfræðingur og sviðsstjóri 
Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins.

Ráðgjafarþjónustan verður formlega 
opnuð á morgun milli klukkan eitt og fjögur 
í Skógarhlíð 8. Ragnheiður hvetur krabba-
meinssjúka og aðstandendur þeirra til að 
koma og kynna sér aðstöðuna og stuðnings-
hópana sem þar verða. 

Meginmarkmið þjónustunnar segir 
Ragnheiður vera að finna lausnir og varða 
veginn sem framundan er við breyttar 
aðstæður, veita upplýsingar, ráðgjöf, 
andlegan og félagslegan stuðning. 

Fyrirmyndina segir hún komna frá 

skoskri konu. „Þegar hún greindist með 
brjóstakrabbamein fann hún fyrir ríkri 
þörf krabbameinssjúkra og aðstandenda 
fyrir ráðgjöf og félagslegan stuðning. Til 
að koma til móts við þá þörf kom hún 
sjálf á fót ráðgjafarþjónustu. Hugmynd 
hennar hefur svo verið notuð víðs vegar 
um Bretland og nú á Íslandi,“ segir 
Ragnheiður.

Í ráðgjafarþjónustunni á fólk að geta 
leitað aðstoðar hjá hjúkrunar- og félags-
fræðingi auk annarra sérfræðinga sem 
tengjast endurhæfingu krabbameinssjúk-
linga og aðstandenda þeirra. 

Hugmyndina að aðstöðunni segir 
Ragnheiður lengi hafa verið í deiglunni, 
með söfnunarfé og framlögum hafi nú 
tekist að koma henni á laggirnar.

Meirihluti fisk-
vinnslufólks á norðanverðum 
Vestfjörðum óttast að fá ekki 
vinnu í heimabyggð verði því 
sagt upp störfum. Þetta kemur 
fram í rannsókn sem Fjölmenn-
ingarsetrið á Ísafirði vann í sam-
vinnu við Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands á meðal fisk-
vinnslufólks á Suðureyri, Bol-
ungarvík, Hnífsdal, Þingeyri, 
Flateyri og Súðavík.

Kristín Erla Harðardóttir, 
verkefnastjóri hjá Félagsvísinda-
stofnun, segir fiskvinnslufólkið 
ekki hafa áhyggjur af að fá ekki 
vinnu, enda sé atvinnuástand gott 
víðast hvar á landinu. „En það 
var sláandi að sjá hversu margir 
höfðu áhyggjur af því að fá ekki 

vinnu í heimabyggð. Í ljós kom að 
konur höfðu sérstaklega miklar 
áhyggjur af þessu.“

Spurningalisti var lagður fyrir 
Íslendinga jafnt sem innflytjend-
ur, sem voru 60 prósent þeirra 
sem svöruðu af 150 manna úrtaki. 
Kristín segir einnig athyglisvert 
að hreyfanleiki aðfluttra sé minni 
í þessari könnun en öðrum sam-
bærilegum sem gerðar hafa 
verið. Alls 50 prósent innflytj-
enda hafa búið hérlendis skemur 
en í þrjú ár sem skýrir að helm-
ingur þeirra talar ekki annað 
tungumál en móðurmál sitt. 
Fjórðungur innflytjenda flutti til 
landsins með það í huga að setj-
ast hér að.

Starfsöryggi ógnað

 Hvaða íslenski leikari tekur 
að sér hlutverk Trölla í söngleik 
á Broadway?

 Hver er elsti markakóng-
urinn í úrvalsdeild karla í 
knattspyrnu?

 Hvað fékk Pálmi Gestsson 
leikari í fimmtugsafmælisgjöf 
frá eiginkonu sinni?





 Stjórnarandstæðingar gagnrýndu 
veikar forsendur um horfur í efnahagsmálum 
sem þeir sögðu liggja að baki fjárlagafrum-
varpi ársins 2008, í umræðu um frumvarpið á 
Alþingi í gær.

Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður 
Frjálslynda flokksins, vísaði í umfjöllun 
greiningardeildar Landsbanka Íslands um 
framtíðarhorfur og sagði hana stangast á við 
spá fjármálaráðuneytisins.

„Ég tel mig hafa fært fyrir því rök […] að 
það sé ástæða til þess að hafa áhyggjur og 
skoða þetta vandlega. Hér erum við að tala um 
grunn fjárlagafrumvarpsins og grunn stefnu-
mótunar fyrir næstu ár,“ sagði Guðjón Arnar.

Hann benti til dæmis á að í spá greiningar-
deildarinnar sé gert ráð fyrir áframhaldandi 
þenslu og áframhaldandi aukinni eftirspurn 
eftir vinnuafli, á meðan fjármálaráðuneytið 
spái því að það dragi úr þenslu og samdráttur 
verði í eftirspurn eftir vinnuafli.

„Ótrúverðugleiki fjármálaráðuneytisins og
framlagning fjárlaga er einn mesti efnahags-
vandinn í dag,“ sagði Jón Bjarnason, fulltrúi 
Vinstri grænna í fjárlaganefnd. Hann benti á 
að í fjárlögum vegna ársins 2007 munaði yfir 
80 milljörðum króna á áætlunum og því sem 
raunin hefði orðið. 

Hann sagði grunn fjárlagavinnunnar veikan 
og spurði fjármálaráðherra hvort hann gæti 
einhvern veginn sannfært þingheim um að 

hægt væri að leggja trúnað á spár. 
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra sagði 

ekki mögulegt að spá nákvæmlega fyrir um 
framtíðina í opnu markaðshagkerfi. Því yrði 
fjármálaráðuneytið og aðrir að búa við ákveðna 
óvissu um hvernig málin þróuðust og hvernig 
fólkið í landinu hegðaði sér. 

Fjárlagafrumvarpið sé því eins og áður 
kynnt með ákveðnum fyrirvörum, til dæmis 
um breytingar, komi til frekari uppbyggingar 

stóriðju. Reynslan hafi sýnt að það verði að 
fara varlega í því að taka inn í áætlanir hluti 
sem ekki sé búið að ákveða.

Bjarni Harðarson, fulltrúi Framsóknar-
flokksins í fjárlaganefnd, gagnrýndi hugmynd-
ir fjármálaráðherra um breytingar á fyrir-
komulagi fjárlaga, sem ráðherrann kynnti í 
viðtali í Fréttablaðinu um síðastliðna helgi. 
Bjarni sagði að allar upplýsingar skorti um 
útfærslur á til að mynda hugmynd um að 
ríkisstofnanir gætu tekið lán hjá ríkinu.

Segja forsendurnar að baki 
fjárlagafrumvarpinu veikar
Ástæða til að hafa áhyggjur af forsendum fjárlagafrumvarpsins segir formaður frjálslyndra. Ótrúverðug-
leiki ráðuneytisins einn mesti efnahagsvandinn segir fulltrúi VG. Óvissa í markaðshagkerfi segir ráðherra.

Einar Kristjánsson,
sölumaður hjá RV

Með réttu úti - og innimottunum
- getur þú stoppað 80% af óhreinindunum 

við innganginn 

Á tilboði í október og nóvember 2007Úti- og innimottur af ýmsum 
gerðum og stærðum
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Í samfélagi frum-
byggja í norðausturhluta 
Argentínu hefur verið gripið til 
þess ráðs að setja alla unglinga í 
einangrun í bænum í 60 daga. Er 
ætlunin að takmarka „andlega 
áttavillu“ unglinganna sem 
„siðir hvítra“ í nútímasamfélag-
inu valda að sögn leiðtoga 
samfélagsins, Silvino Moreyra. 

Var þetta ákveðið eftir að tvö 
ungmenni fyrirfóru sér og 
sjálfsvígstilraun hins þriðja.

Öldungar samfélagsins vilja 
framlengja einangrunina ef hún 
reynist árangursrík, að því er 
fréttavefur BBC greinir frá.

Unglingarnir 
settir í straff

 Stjórn skandin-
avíska flugfélagsins SAS hefur 
ákveðið að taka aftur í notkun 
Dash-8 Q400-skrúfuþotur 
félagsins, sem kyrrsettar voru 
eftir að tvær þeirra brotlentu 
vegna bilana í lendingarbúnaði 9. 
og 12. september. Stjórnin ákvað 
einnig að veita hverjum farþega 
sem um borð voru í óhappavélun-
um tveimur 2.000 evrur í 
miskabætur, andvirði 175.000 
króna. Enginn hlaut alvarleg 
meiðsl í óhöppunum. 

Í fyrradag greindi SAS frá því 
að fyrirtækið myndi fara fram á 
andvirði tæplega 5 milljarða 
íslenskra króna frá framleiðanda 
vélanna, Bombardier í Kanada, í 
skaðabætur fyrir að ekki var í 
þjónustuhandbókum kveðið á um 
viðeigandi eftirlit með lendingar-
búnaðinum sem bilaði. 

Skaðabætur 
vegna bilana

 Hinn fráskildi Jóa-
kim Danaprins mun kvænast 
franskri unnustu sinni, Marie 
Cavallier, snemma á næsta ári. 
Þetta tilkynnti danska hirðin á mið-
vikudag. 

Jóakim, sem er yngri sonur Mar-
grétar Þórhildar drottningar, skildi 
við fyrri eiginkonu sína, hina Hong 
Kong-ættuðu Alexöndru prinsessu, 
árið 2005, en það var fyrsti skilnað-
urinn í dönsku konungsfjölskyld-
unni í 160 ár. Alexandra missti 
prinsessutitilinn er hún ákvað að 
giftast á ný í vor sem leið. Þau Jóa-
kim hafa sameiginlegt forræði yfir 

sonunum tveimur, Nikolai og 
Felix. 

Marie Agathe Odile Cavallier 
fæddist í París árið 1976 og er því 
sjö árum yngri en Jóakim. Foreldr-
ar hennar skildu þegar hún var 13 
ára og hún flutti þá til Sviss með 
móður sinni. Hún býr nú í Genf, 
þar sem hún starfar í fjárfesting-
arfélagi föður síns. 

Hirðin greindi frá því að Marie 
muni fyrir brúðkaupið ganga úr 
kaþólsku kirkjunni og í dönsku lút-
ersk-evangelísku þjóðkirkjuna og 
skila frönsku vegabréfi sínu er hún 
verður danskur ríkisborgari.

Jóakim kvænist 
Marie á næsta ári

 Í áætlun ríkisstjórnarinnar 
um uppbyggingu fangelsa er kveðið 
á um nýtt fangelsi á höfuðborgar-
svæðinu með 64 klefum. Björn 
Bjarnason dómsmálaráðherra segir 
koma til greina að fangelsið verði 
byggt og rekið af einkaaðilum.

„Ég tel eðlilegt að skoðað sé til 
hlítar hvort ríkið eigi að standa 
sjálft að byggingu og rekstri fang-
elsisins,“ sagði Björn í ávarpi við 
vígslu endurbætts fangelsis á Kvía-
bryggju. Hann sagði að til íhugunar 
sé „hvort stofna eigi með samningi 
til samstarfs við einkaaðila um 
byggingu og jafnvel rekstur fang-
elsa.“

Björn sagði nýtt fangelsi hafa 

verið á döfinni í fjóra áratugi og 
þola enga frekari bið. „Miðað við 
hinn mikla áhuga margra í þjóðfé-
laginu á málefnum og velferð fanga 
kæmi ekki á óvart þótt unnt yrði að 
virkja einkaframtakið í enn meira 
samstarf,“ sagði Björn. Nefndi hann 
áfangaheimili Verndar sem dæmi 
um vel heppnað einkaframtak.

Í fangelsinu verða klefar til 
gæsluvarðhalds og afplánunar til 
skamms tíma, auk meðferðar- og 
sjúkradeilda. 

Skoða einkarekstur fangelsis



Kannanir á meðal 
grunnskólanemenda í 10. bekk hér 
á landi benda til þess að vímuefna-
neysla þessa hóps fari minnkandi. 
Neysla ungmenna í grunnskóla 
hefur þó ekkert forspárgildi fyrir 
það hversu margir eiga við alvarleg 
vandamál að stríða vegna áfengis- 
og vímuefnaneyslu síðar á lífsleið-
inni. Þetta var meðal þess sem fjall-
að var um á lokadegi þriggja daga 
afmælisráðstefnu SÁÁ, sem lauk í 
fyrradag.

Rafn M. Jónsson, sviðsstjóri á 
Lýðheilsustofnun, fjallaði um kann-
anir á neyslu grunnskólabarna á 
Íslandi og kom fram í máli hans að 
síðan 1995 er vel merkjanlegt að 

neysla áfengis- og vímuefna auk 
tóbaks hefur minnkað umtalsvert. 
Hlutfall nemenda í 10. bekk sem 
hafa orðið drukknir um ævina var 
til dæmis 42 prósent í könnun sem 

gerð var 2007 en var rúm 64 pró-
sent árið 1995. Engar breytingar 
hafa orðið hjá þeim sem reykja hass 
að staðaldri, um 3,5 prósent þeirra 
sem eru í lokabekk grunnskóla.

Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir 
SÁÁ, sýndi fram á að tölfræði 
sjúkrahússins sannaði að neyslutöl-
ur hefðu ekki forspárgildi en sýndu 
að gott forvarnastarf er unnið á 
grunnskólastiginu. Sagði hann gíf-
urlegt magn gagna um neyslu ung-
menna liggja fyrir en fjármagn 
skorti frá hinu opinbera til að greina 
þær upplýsingar svo yfirvöld og 
meðferðaraðilar gætu greint hver 
staðan raunverulega er í neyslu 
barna og unglinga hér á landi.

Hafa ekkert forspárgildi
Landssöfnun Kiwanis-

hreyfingarinnar til styrktar 
geðsjúkum og aðstandendum 
þeirra hófst í gærmorgun á því 
að Guðlaugi Þór Þórðarsyni 
heilbrigðisráðherra var afhentur 
fyrsti K-lykillinn. 

Kjörorð söfnunarinnar eru 
Lykill að lífi og er hún haldin í 
tengslum við alþjóðlega geðheil-
brigðisdaginn 10. október.

Ágóði landssöfnunarinnar að 
þessu sinni rennur til Geðhjálp-
ar, Barna- og unglingageðdeildar 
Landspítalans og Forma, 
samtaka átröskunarsjúklinga. 
Söfnunin stendur til 7. október.

Safna til styrkt-
ar geðsjúkum

 Jiangxi-tækniháskól-
inn frá Kína hefur staðfest 
samkomulag við íslenska 
ráðgjafarfyrirtækið Arctus um 
gerð alþjóðlegs kennsluefnis á 
sviði málmfræða. Háskólinn 
hefur einnig staðfest áhuga sinn á 
að taka þátt í stofnun og rekstri 
alþjóðlegrar deildar í málmfræð-
um í fyrirhuguðum Áltæknigarði 
við Þorlákshöfn.

Að því er fram kemur í 
tilkynningu frá Arctus er Jiangxi-
háskólinn einn virtasti háskóli 
Kína á sviði málmfræða. Arctus 
mun á næstunni óska eftir 
samstarfi við Háskóla Íslands og 
Háskólann í Reykjavík. 

Í samstarf við 
kínverskan skóla

Bæjarstjórn
Garðabæjar vill að áður en 
skipulag fyrir svokallað Glað-
heimasvæði verður lagt fram til 
samþykktar hafi Kópavogsbær 
lagt fram áætlun varðandi 
samgöngur. Í áætluninni verði 
gerð grein fyrir hvernig sam-
ræma megi framkvæmdir á 
Glaðheimasvæðinu við uppbygg-
ingu umferðamannvirkja þannig 
að ekki myndist umferðaröng-
þveiti til lengri eða skemmri tíma 
og umsögn Vegagerðar um 
tillöguna og áhrif hennar á 
uppbyggingu vegakerfisins. Fyrir 
dyrum stendur almenn kynning á 
Glaðheimaverkefninu.

Vilja áætlun 
um Glaðheima

Íhaldsflokkurinn Lög 
og réttlæti, flokkur Kaczynski-
tvíburanna sem eru forseti og 
forsætisráðherra Póllands, mælist 
nú með meira fylgi en höfuðkeppi-
nauturinn, hinn frjálslyndi 
Borgaravettvangur sem Donald 
Tusk fer fyrir. Aðeins þrjár vikur 
eru nú til þingkosninga sem til var 
boðað eftir að slitnaði upp úr 
tæplega ársgömlu stjórnarsam-
starfi Laga og réttlætis við tvo 
jaðarflokka.

Í könnun sem niðurstöður voru 
birtar úr í dagblaðinu Gazeta 
Wyborcza í gær mælist fylgi Laga 
og réttlætis 36 prósent, sem er 
fimm prósenta aukning frá í fyrri 
viku, en Borgaravettvangur með 
31 prósent, sem er fimm prósentu-
stigum minna en fyrir viku. 

Fylgi stjórnar-
flokksins vex Skilafrestur rennur út 10. október.

Í tilefni af 75 ára afmæli SPRON er efnt til teikni- og myndlistar-
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.

„Esjan mín“

Gefðu sköpunargáfunni lausan tauminn og málaðu

eða teiknaðu mynd af Esjunni út frá eigin brjósti. 
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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

Skila skal verkunum í SPRON Ármúla 13a, 108 Reykjavík



 Framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins greindi frá 
því í gær að hún væri að íhuga að 
grípa til aðgerða til að stöðva 
ofveiði Pólverja á Eystrasalts-
þorski.

Framkvæmdastjórnin áminnti 
pólsk stjórnvöld um þorskveiði-
skip Pólverja yrðu að vera bundin 
við bryggju þar sem þau hefðu nú 
þegar veitt umfram aflaheimildir. 

Talsmenn náttúruverndarsam-
takanna WWF sögðu að fimm ára 
viðleitni til endurskoðunar 
fiskveiðistefnu ESB hefði enn 
engum áþreifanlegum árangri 
skilað og ofveiði væri eftir sem 
áður viðvarandi vandamál. 

Pólverjar sakað-
ir um ofveiði

Flestir skólar uppfylla
kröfur um lágmarksfjölda kennslu-
stunda en menntamálaráðuneytið
getur veitt undanþágu frá lögun-
um. Margir nemendur fá fleiri
kennslustundir á viku en kveðið er
á um í lögum. Þetta kemur fram í
tilkynningu um starfstíma nem-
enda í grunnskólum á vef Hagstofu
Íslands.

Í einungis tveimur grunnskólum
landsins voru skóladagar færri en
170 veturinn 2006-2007 og voru
þeir báðir með undanþágu vegna
fámennis eða skipulags skólaakst-
urs.

Meðalfjöldi skóladaga var 179 en
kennsludagar voru frá 164 til 172

eftir bekkjum. Meðaltal prófdaga
var breytilegt eftir bekkjum. Yngri
nemendur fengu fleiri kennslu-
daga og færri prófdaga. Þetta var
öfugt hjá eldri nemendum.

Lítið er um prófdaga í dreifbýlis-
skólum og þess dæmi að yngri
nemendur dvelji lengur í skólanum
á degi hverjum og fái í staðinn
færri kennsludaga.

Yfir tíu þúsund nemendur eða
tæplega fjórðungur grunnskóla-
nemenda nutu sérkennslu eða
stuðnings í fyrravetur. Það er rúm-
lega átta prósenta aukning milli
ára. Hlutfallslega flestir nemend-
ur fjórða bekkjar nutu stuðnings.

Fleiri nemar fengu stuðning

Nýr áfallatrygg-
ingasjóður skerðir laun þeirra sem
eru frá vinnu í nokkra mánuði
vegna veikinda eða slysa en eykur
rétt þeirra sem eru frá vinnu í
nokkur ár. Aðalsteinn Baldursson,
formaður Verkalýðsfélags Húsa-
víkur, telur að fara eigi „mjög var-
lega“ í breytingar og segir að lang-
flestir séu aðeins frá vinnu í nokkra
mánuði. Réttur þeirra skerðist ef
af breytingum verður.

Aðalsteinn tekur dæmi af manni
með 300 þúsund krónur í laun á
mánuði. „Hann slasast í vinnunni
og á sjö mánaða veikindarétt. Hann
heldur þessum 300 þúsundum í sjö
mánuði samkvæmt núverandi kerfi
en fengi 300 þúsund í tvo mánuði og
níutíu prósenta laun í fimm mánuði
samkvæmt nýja kerfinu. Launin
hans myndu lækka í 270 þúsund á
mánuði og því myndi þessi maður
tapa 150 þúsundum þann tíma sem
hann væri veikur. Við bætist 15
þúsund króna tap á greiðslum í líf-
eyrissjóð þar sem mótframlag
atvinnurekanda lækkar úr átta pró-
sentum í sjö. Samtals yrði þetta því
165 þúsund krónur.“

Á þingi Starfsgreinasambands-
ins í gær lét Ólafur Ísleifsson, lekt-
or við Háskólann í Reykjavík, í ljós
að skoða bæri hvernig skattalækk-
anir gætu tengst kjarasamningum.
Kristján Gunnarsson, formaður
Starfsgreinasambandsins, segir að
þó að ríkisstjórnin skuldi ekki
mikið erlendis þá skuldi hún fólk-
inu í landinu, öryrkjum, öldruðum
og öðrum hópum réttmætar kjara-
bætur.

„Skuldir ríkisstjórnarinnar eru
ekki bara í bönkum og lánastofnun-
um, þær eru líka við fólkið,“ segir
hann. „Það er orðið tímabært að
ríkisstjórnin snúi sér að þessum
lánardrottnum sem hafa beðið eftir
úrlausn. Peningahrúgan verður
ekki svona stór hjá fjármálaráð-
herra ef hann vindur sér í að gera
upp við þessa hópa.“

Vilhjálmur Egilsson, formaður
Samtaka atvinnulífsins, segir að
vinna við áfallatryggingasjóð haldi

áfram. „Við höfum náð að halda
utan um talnaefnið og grundvallar-
uppbyggingu réttindakerfisins.
Næsta skref er að útfæra þetta
betur. Í framhaldinu þurfum við að
tengja okkur við stjórnvöld,“ segir
hann.

Eftir ársfund ASÍ í lok mánaðar-
ins skýrist betur með kröfugerð og
samningaviðræður í vetur.

Breytingar 
skerða laun
Áfallatryggingasjóður mun skerða laun þeirra sem 
eru frá vinnu í nokkra mánuði vegna slysa. Fara á 
varlega í breytingar, segir formaður verkalýðsfélags.

„Það er talið að um 200
nagbein hafi selst hér á landi. Við
höfum þó ekki fengið upplýsingar
um að fólk eða hundar hafi veikst
vegna þeirra,“ segir Sigurður Örn
Hansson, forstöðumaður mat-
væla- og umhverfissviðs Land-
búnaðarstofnunar.

Við reglubundið eftirlit
stofnunarinnar kom í ljós að
nagbein úr svínslegg, sem ætluð
eru hundum, voru sýkt af
fjölónæmum stofn af salmonellu.
Beinin voru seld í gæludýraversl-
uninni Tokyo í Hafnarfirði og
seldist um þriðjungur sendingar-
innar. Sigurður hvetur fólk til að
skila beinunum eða ganga
tryggilega frá þeim með heimilis-
sorpinu til að forðast smit.

Nagbeinin geta 
valdið sýkingu

Ríkisstjórn Rúmeníu
hélt velli þegar rúmenska þingið
kaus á miðvikudag um vantrausts-
tillögu stjórnarandstöðunnar á
hendur ríkisstjórninni, sem er
skipuð miðju- og hægriflokkum.

Helsti stjórnarandstöðuflokkur-
inn, Sósíaldemókrataflokkurinn,
lagði vantrauststillöguna fram í
síðustu viku með þeim skýringum
að ríkisstjórn Calin Popescu Tar-
iceanu hefði mistekist að koma í
framkvæmd umbótum á dóms- og
velferðarkerfinu. Var þetta þriðja

vantrauststillagan sem flokkurinn
leggur fram frá árinu 2004.

Stjórnin í Rúmeníu hélt velli490490

Réttarrannsókn
dánardómstjóra á andláti Díönu
prinsessu, vinar hennar Dodis
Fayed og bílstjórans Henri Paul í
París fyrir tíu árum var fram
haldið í Lundúnum í gær.

Kviðdómi voru sýndar
upptökur úr öryggismyndavélum
Ritz-hótelsins síðustu klukku-
stundirnar fyrir bílferðina
örlagaríku. Hlutverk kviðdóms-
ins er að skera úr um hvort
dánarorsök hafi verið slys eða
morð. Á upptökunum sést Paul,
að því er virðist styrkur á fótum,
bíða ásamt parinu við bakdyraút-
gang hótelsins. Rannsókn bæði
frönsku og bresku lögreglunnar
leiddi í ljós að Paul hefði haft
tvöfalt meira alkóhól í blóðinu en
frönsk lög heimila ökumönnum

.

Upptökur sýndar
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Afmælisárinu lokað með myndlist

Tvöfalt meira 
en hjá Bush

Nýsköpunarkeppni grunnskólanna fór 
fram í vikunni. Fimmtíu hugmynda-
smiðir lögðu fram 42 uppfinningar 
sem kepptu um tólf verðlaunasæti og 
sköpunargleðin leiftraði af þeim.

Hugmyndarík grunnskólabörn

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Dýrt sætabrauð Í fullu fjöri



BÓNUS BÝÐUR BETUR
AFGREIÐSLUTÍMI FÖSTUDAGA 10.00 til 19.30   LAUGARDAGA 10.00 til 18:00  

1925

25%

1925

25%

25%

25%

UN1 FYRSTA FLOKKS
ÍSLENSKT UNGNAUTAKJÖT



fréttir og fróðleikur

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Heilsað upp á 
náttúruna

Miklar tækninýjungar hafa 
rutt sér til rúms hjá lög-
reglunni hér á landi á und-
anförnum árum og jafnvel 
mánuðum. Allar miða þær 
að einu marki, að gera starf 
lögreglumanna öruggara og 
markvissara og auka öryggi 
hins almenna borgara. 

Fréttablaðið átti þess kost að 
heimsækja miðstöðina í Skógar-
hlíð þar sem eru til húsa bíla- og 
fjarskiptamiðstöð ríkislögreglu-
stjóra, samhæfingarstöð, neyðar-
línan 112, landhelgisgæslan og 
almannavarnadeild ríkislögreglu-
stjóra. Það fyrirkomulag, að hafa 
alla þessa starfsemi á einum stað, 
hefur gefist mjög vel að sögn Har-
aldar Johannessen ríkislögreglu-
stjóra, þar sem það auðveldar og 
flýtir fyrir öllum samskiptum 
þegar mikið liggur við, svo sem 
við viðamiklar leitir að týndu 
fólki, í stóreldsvoðum, skipssköð-
um eða náttúruhamförum. 

Lögregla um allt land hefur yfir 
að ráða samtals 165 bílum og 11 
mótorhjólum. Sífelld endurnýjun 
er í gangi. Á árinu hafa verið keypt 
18 ökutæki, þar af fjögur ný bif-
hjól.

„Einhvern tíma var það mark-
mið sett, sem þótti þá kannski 
dálítið kappsfullt, að ná endurnýj-

unartíma bílaflotans niður í fimm 
ár,“ segir ríkislögreglustjóri, sem 
setti bílamiðstöðina í Skógarhlíð á 
fót á sínum tíma. „Meðalaldur 
hans nú er 4,3 ár, fyrir utan 6-7 
gamla jálka sem menn hafa viljað 
halda í.“ 

Tæknibúnaður í lögreglubílun-
um hefur verið aukinn verulega á 
síðustu árum og mánuðum. Svo-
kallaður eyewitness-búnaður er 
nú kominn í bíla hjá öllum lög-
regluembættum á landinu. Með 
honum er hægt að taka upp í mynd 
og hljóð öll samskipti lögreglu-
manns, hvort sem hann er staddur 
í bílnum eða utan hans, og ein-
staklings sem hann hefur afskipti 
af. Samskiptin eru síðan sett á 
diskling sem fylgir skýrslu um 
viðkomandi mál. 

„Þetta eykur tvímælalaust 
öryggi um að rétt sé staðið að 
málum hverju sinni,“ segir ríkis-
lögreglustjóri. Hann bætir við að 
lögreglustjórar telji að málum 
fyrir dómi fækki með tilkomu 
þessa búnaðar. 

Þá hefur ný tegund öndunarsýn-
amæla verið tekin í notkun. Þeir 
eru það nákvæmir að ekki er nauð-
synlegt að senda ökumenn í blóð-
prufu eins og áður. Allur þessi nýi 
tækjabúnaður eykur verulega 
málshraða og tryggir rétta máls-
meðferð.

Nú er unnið að því að tölvuvæða 
bifreiðar lögreglunnar þannig að í 
náinni framtíð geti þær gagnast 
sem færanlegar lögreglustöðvar 
og lögreglunni þannig skapað 
tækifæri til að þjónusta almenn-
ing með betri hætti. Tölvubúnað 

lögreglu má nota til að leita upp-
lýsinga í þjóðskrá, ökutækjaskrá 
eða öðrum gögnum lögreglunnar. 
Jafnframt verður hægt að ganga 
frá lögregluskýrslum á vettvangi. 
Síðast en ekki síst koma þær að 
gagni við leit eftirlýstra ökutækja. 
Í bílunum er jafnframt stafrænt 
götukort. Allar bifreiðar lögreglu 
eru búnar ferilvöktun og því getur 
fjarskiptamiðstöð staðsett alla 
lögreglubíla á landinu á tölvuskjá. 
Þannig er ávallt hægt að senda 
það ökutæki sem næst er vett-
vangi í verkefni. Einnig gefur 
kerfið upplýsingar um stöðu öku-
tækja hvort þau eru í eftirliti, for-
gangsakstri og svo framvegis. 

Ferilvöktunarkerfi byggist á 
TETRA-kerfinu sem er í öllum 
lögreglubifreiðum í landinu. Til-
koma þess er mikilvægur þáttur í 
því öryggishlutverki að tengja öll 
lögreglulið landsins við eina fjar-
skiptamiðstöð.

Auk þessa er hafin innleiðing 
hljóð- og myndupptöku við 

skýrslutökur hjá lögreglu. Lög-
regluskólinn annast kennslu á 
búnaðinn. Tilgangurinn er að gefa 
sem skýrasta mynd af því sem 
fram fer, þegar skýrslur eru tekn-
ar af sakborningum og vitnum. 
Jafnframt er tilgangurinn sá að 
styrkja sönnunarfærslu, tryggja 
réttarstöðu sakbornings og hraða 
meðferð sakamála. 

„Vissulega kostar það sitt að 
viðhalda og endurnýja bílaflota 
lögreglunnar, sem og kaup á 
góðum og nauðsynlegum tækni-
búnaði,“ segir ríkislögreglustjóri. 
„Stundum örlar á þeim misskiln-
ingi að þessar fjárhæðir fari til 
embættis ríkislögreglustjóra og 
séu þar. En þær renna til löggæslu 
í landinu öllu, til að auðvelda lög-
reglumönnum að vinna sín störf 
og auka þar með öryggi lands-
manna.“

Stóraukin tæknivæðing lögreglu

Kalt stríð grannríkja í meira en hálfa öld
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Niðurstaðna að vænta í skráaskiptamálum

Þann 4. október 1957 skutu 
Sovétmenn gervitunglinu 
Spútnik-1 á loft, og hófu þar 
með geimöldina. Nú fimm-
tíu árum síðar eru hátt í 
þúsund virk gervitungl á 
braut um jörðu. Þorsteinn 
Sæmundsson stjörnufræð-
ingur segir mannaða ferð 
til Mars næsta stóra skref 
fyrir mannkynið.

„Ég man eftir því þegar Spútnik-1 
var skotið upp en sá gervitunglið 
því miður ekki með berum augum. 
Hins vegar sá ég Spútnik-2 sem 
var skotið á loft mánuði síðar,“ 
segir Þorsteinn Sæmundsson 
stjörnufræðingur. „Þá voru þetta 
stórfréttir, en nú eru gervitunglin 
daglegt brauð og mörg þúsund 
slíkum verið skotið upp. Þau eru 
orðin svo mörg að óvirk gervi-

tungl, eða brot úr þeim, eru farin 
að skapa hættu fyrir geimfara.“

Af öllum þeim tegundum gervi-
tungla sem eru á braut um jörðu 
segir hann Hubble-sjónaukann 
sennilega frægast þeirra. „Hann 
fór á loft árið 1990 og hefur reynst 
stjörnufræðingum ómetanlegur 
vegna upplýsinganna sem komið 
hafa frá honum. Annars eru marg-
ar gerðir gervitungla sem eru 

orðin hluti af okkar daglega lífi 
eins og fjarskiptatungl, veður-
tungl, staðsetningartungl og gervi-
tungl til líffræðilegra rannsókna.“

Þorsteinn segir margt í undir-
búningi með geimferðir í framtíð-
inni. Til dæmis áætlanir Japana 
um að koma manni til tunglsins og 
hugmyndir Bandaríkjamanna um 
að byggja geimstöð þar næsta ára-
tug eða svo.

„Næst á eftir því eru ferðir til 
Mars, en þar erum við að tala um 
hlut sem er allt annað og stærra 
skref. Að fara til tunglsins og til 
baka tekur frá viku til tólf daga, 
en að fara til Mars og heim aftur 
tekur í kringum tvö og hálft ár.“

Hann segir að fjölda erfiðra 
vandamála þurfi að leysa áður en 
maðurinn geti stigið fæti á Mars, 
bæði tæknileg og sálfræðileg.  Svo 
löng geimferð í einangrun myndi 
leggja gríðarlegt álag á menn. 
„Það eru nokkrir áratugir í að það 
gerist, myndi ég segja.“

Mennirnir næst til Mars

Vodafone hefur tekið við rekstri 
FS-netsins, stærsta víðnets lands-
ins, fyrir menntamálaráðuneytið. 
Tölvunetið tengir saman alla fram-
haldsskóla landsins og símenntun-
arstöðvar, samtals um sjötíu 
menntastofnanir.

Þorgerður Katrín Gunnarsdótt-
ir menntamálaráðherra og Árni 
Pétur Jónsson, forstjóri Vodafone, 
skrifuðu undir samning þess efnis 
í síðustu viku. 

Reksturinn var boðinn út af Rík-
iskaupum, og tóku Síminn, Hring-
iðan og Skýrr þátt í útboðinu auk 
Vodafone. Samningurinn er til 
þriggja ára, en að þeim tíma liðn-
um má framlengja hann þrisvar 
sinnum um eitt ár í senn.

Síminn kærði niðurstöðu Ríkis-
kaupa í útboðinu, þar sem Voda-
fone fékk flest stig og þar með 
samninginn. Í kærunni var sett út 
á framkvæmd útboðsins, þar hafi 
ekki verið farið eftir lögum um 
opinber innkaup. Meðal annars 
hafi Síminn átt lægra tilboð en 
Vodafone, og því hefði Síminn átt 
að verða fyrir valinu. Einnig hafi 
stigagjöfinni fyrir liðinn „virðis-
aukandi þjónustur“ verið ábóta-
vant.

Kærunefnd útboðsmála hafnaði 
kærunni á þeim forsendum að 
ekki væru taldar líkur á því að 
brotið hefði verið gegn ákvæðum 
laga um opinber innkaup.

Reka stærsta víðnet landsins
Kraftmiklar ryksugur

fyrir  öll heimili

Verð frá kr.:

15.990

Miele
ryksugur

– litlar og liprar.





[Hlutabréf]

Gengi bréfa í Atorku hefur aldrei 
verið hærra. Við lok dagsins í gær 
stóð gengið í 11,10 krónum á hlut 
og hafði hækkað um 8,19 prósent 
innan dagsins. Þar með er gengi 
félagsins strax komið yfir vænt-
ingar Greiningar Glitnis. Í nýrri 
afkomuspá hennar var sex mán-
aða markgengi félagsins sett á ell-
efu krónur á hlut. 

Hækkunina má rekja beint til 
sameiningar orkufyrirtækjanna 
Reykjavík Energy Invest og Geys-
is Green Energy. Atorka er þriðji 
stærsti hluthafinn í sameinuðu 
félagi með tuttugu prósenta hlut. 
Gengi bréfa í FL Group, næsts-
tærsta hluthafa félagsins, hækk-

aði líka í gær eða um 1,32 pró-
sent.

Frá áramótum hefur gengi 
Atorku nær tvöfaldast. Við upphaf 
þessa árs stóð það í 5,86 krónum á 
hlut. Haraldur Yngvi Pétursson, 
sérfræðingur á greiningardeild 
Kaupþings, telur hækkun félags-
ins á árinu helst að rekja til 
umsvifa Atorku í Geysi Green 
Energy og Promens. „Promens 
hefur stækkað verulega undir 
stjórn Atorku. Þá keypti félagið 
Jarðboranir á réttum tíma á góðu 
verði, einmitt á þeim tíma sem 
græna bylgjan var að hefjast. Það 
var svo sterkur leikur að selja þær 
inn í Geysi.“

Atorka tvöfaldast

Bæði Englandsbanki og seðlabanki 
Evrópu ákváðu í gær að halda stýri-
vöxtum óbreyttum. Vextir Eng-
landsbanka standa í 5,75 prósent-
um en á evrusvæðinu í fjórum 
prósentum. 

Þrýst hefur verið á Englands-
banka að lækka vextina til að koma 
í veg fyrir að óróleiki á fjármála-
mörkuðum hafi neikvæð áhrif á 
breskt efnahagslíf en peningamála-
nefnd bankans hefur frá vordögum 
stefnt að því að ná verðbólgutölum 
í Bretlandi niður að markmiðum 
bankans. Evrópski seðlabankinn 
hefur á móti stefnt að því að hækka 
stýrivextina en ákvað að bíða um 

sinn á meðan ástandið á fjármála-
mörkuðum jafnar sig.

Rýna í aðstæður

Peningaskápurinn...

Landsbankinn er líklegur til að 
gera tilboð í írska sparisjóðinn 
Irish Nationwide Building Society 
á næstunni. Kaupverð er sagt einn 
milljarður evra, 87 milljarðar 
íslenskra króna. Gengi hlutabréfa í 
Landsbankanum hækkaði í gær og 
fór um tíma í 42,4 krónur á hlut sem 
er hæsta gengi bankans frá upp-
hafi.

Þrálátur orðrómur hefur verið 
um kaupin frá í maí en þá fékk 
Landsbankinn  HSBC, einn stærsta 
banka í Evrópu, til ráðgjafar um 
málið.

Þegar Landsbankinn keypti 68 
prósenta hlut í írska verðbréfafyr-
irtækinu Merrion Capital fyrir 
tveimur árum sagði Sigurjón Þ. 
Árnason, bankastjóri Landsbank-
ans, írska fjármálamarkaðinn afar 
áhugaverðan kost. Ekki náðist í þá 
Sigurjón og Halldór J. Kristjáns-
son, bankastjóra Landsbankans, í 
gær. Aðrir forsvarsmenn bankans 
neituðu að tjá sig um málið.

Írska dagblaðið Independent 
segir meiri líkur nú en áður á því að 
Landsbankinn bjóði í sparisjóðinn 

þar sem aðrir keppinautar íhugi að 
draga sig úr tilboðsferlinu.

Sparisjóðurinn var metinn á 1,5 
milljarða evra fyrir ári en verðið 

hefur lækkað um rúman þriðjung 
vegna hræringa á alþjóðlegum fjár-
málamarkaði upp á síðkastið.

LÍ skoðar sparisjóðskaup
Verð á írskum sparisjóði þriðjungi lægra nú en í fyrra vegna óróleika á markaði.

fax 585 6601

sími

Fram undan eru tækifæri 
á hlutabréfamarkaði sam-
kvæmt nýrri spá Grein-
ingar Glitnis. Spáð er sex 
prósenta hækkun úrvals-
vísitölunnar á fjórða árs-
fjórðungi.

Greining Glitnis gerir ráð fyrir að 
íslenski hlutabréfamarkaðurinn 
sýni hægfara batamerki á næstu 
mánuðum eftir erfiða tíma undan-
farið. Þetta kemur fram í nýrri 
afkomuspá sem birt var í gær 
fyrir fimmtán íslensk félög. Spáð 
er sex prósenta hækkun á fjórð-
ungnum og 32 prósenta hækkun 
yfir árið. Fyrri spá hljóðaði upp á 
45 prósenta hækkun yfir árið. 
„Ástæðan fyrir því að við lækkum 
spána er að við gerum ráð fyrir 
töluvert minni hagnaði fyrirtækja 
á þriðja fjórðungi en við höfðum 
áður búist við. Það ástand sem ríkt 
hefur á fjármálamörkuðum og 
lausafjárskortur á heimsmarkaði 
hefur haft mest að segja þar,“ 
segir Grétar Már Axelsson, sér-
fræðingur hjá Greiningu Glitnis 
og einn höfunda spárinnar.  

Í spánni er gert ráð fyrir að 
birta muni til á fjórðungnum eftir 
erfiðleika síðustu mánaða. Svig-
rúm muni skapast til hækkunar 
þeirra félaga sem mest hafa lækk-
að að undanförnu. 

Litið til næstu sex mánaða er 
helstu tækifærin að finna í bréf-
um Bakkavarar, Exista, Kaup-
þings og Össurar samkvæmt 

spánni. Þau félög muni öll hækka 
um meira en tíu prósent. Gert er 
ráð fyrir að fjármögnunarkostn-
aður fari lækkandi. Fyrirtæki geti 
þá endurfjármagnað sig á eðli-
legri kjörum en nú. „Í því sam-
hengi er mest spennandi að tala 
um Kaupþing og yfirtökuna á 
NIBC sem mun væntanlega ganga 
í gegn um áramótin,“ segir Grétar. 
„Kaupþing á enn eftir að fjár-
magna hluta yfirtökunnar og 
hefur nokkuð háa endurfjármögn-
unarþörf. Við búumst við að þeir 
nái miklum vexti í samstæðunni 
þegar markaðurinn leitar jafn-
vægis. Við sjáum því mikla hagn-
aðarmöguleika í Kaupþingi, byggt 

á þeirri forsendu að markaðir leiti 
jafnvægis.“

FL Group er spáð þrjátíu millj-
arða króna tapi á þriðja ársfjórð-
ungi, byggt á því að bréf félagsins 
lækkuðu um sautján prósent á 
tímabilinu. Þá var markgengi 
félagsins, það er vænt gengi þess 
eftir sex mánuði, lækkað úr 33 í 
26,5. „Við gerum þó ráð fyrir að 
FL Group hafi þegar hagnast aftur 
um góðan hluta þess sem félagið 
tapaði á þriðja fjórðungi. Þrátt 
fyrir vænt tap er undirliggjandi 
eignasafn gott. Það ætti að geta 
gefið fjárfestum góða ávöxtun til 
lengri tíma litið,“ segir Grétar. 

Spá hægum bata á 
hlutabréfamarkaði
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B
arnafólk í Grafarvogi er brjálað. Það kaus Sjálfstæð-
isflokkinn í hrönnum í síðustu kosningum, bæði til 
þings og borgarstjórnar, er trútt sínu liði, en er ekki 
til í að sleppa degi og degi úr vinnu lengur þótt leik-
skólar séu illa mannaðir þessi dægrin. Þar vantar hálft 

annað hundrað starfsmanna. Sú hætta blasir við að einhverjir í 
hópi foreldra missi vinnu – fyrir fullt og allt – vegna þessa ástands 
sem hefur lagst misþungt á hverfin í Reykjavík, enda er gæsla 
barna hjá leikskólum Reykjavíkurborgar hugsjónastarf. Sá fjöldi 
kvenna og karla sem gengur til þess fórnfúsa starfs dag eftir dag 
gerir það ekki vegna launa, heldur vegna ástar á starfinu, ástar á 
börnum. Það er hugsjónafólk og samfélagið á því stóra skuld að 
gjalda. Ekki bara fyrir að ala börnin upp í skikk og góðum siðum, 
ekki bara fyrir það fyrirbyggjandi starf sem unnið er í leikskól-
unum til hjálpar þeim börnum sem eru frá heimilum sem eru illa 
stödd af ýmsum ástæðum, heldur ekki síst fyrir að halda atvinnu-
lífinu gangandi.

Foreldrarnir í Grafarvoginum hafa enn gengið fram fyrir 
skjöldu og heimtað lausn á vandamáli sem stýrist mest af launa-
kjörum þeirra sem á leikskólum starfa. Allir foreldrar sem haldið 
hafa börn á dagheimilum vita að þaðan er látlaus straumur af fólki 
sem leitar sér betri launa af því það þarf þess. Og nú er komið 
að skilum skvaldurs og efnda, orða og gerða sem allar pólitískar 
fylkingar verða að feisa þegar í valdastóla er komið. Hvað ætla 
fulltrúar sjálfstæðismanna að gera í málinu?

Formaður leikskólaráðs, Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, er líklega 
kná kona. Hún nefnir þá lausn eina í umræðu síðustu daga að skoða 
verði ný rekstrarform, einkarekstur kunni fleiri ráð til að halda 
úti barnaheimilum en sá opinberi sem reyndar er sprottinn upp 
af sjálfboðaliðastarfi Sumargjafar fyrir margt löngu. Nú verður 
gaman að sjá hvar Þorbjörg finnur þær matarholur í rekstrar-
reikningum Leikskóla Reykjavíkur sem ættu að lokka einkaaðila 
að þannig rekstri. Enginn ætti að vita betur en Þorbjörg hvaða fitu 
er þar að finna. Eru nokkrar líkur á að einkaaðilar gætu lagt sig 
eftir slíkum rekstri (og látum þá stofnkostnað liggja milli hluta) 
upp á þau býtti sem þjónustusamningar við Reykjavíkurborg gæti 
veitt? Ekki er það líklegt. Það er nánast óhugsandi nema fyrirtæki 
fari að reka heimili fyrir börn starfsmanna. Er það skynsamlegt? 
Ónei.

Frúnni verður að virða það til vorkunnar að raunveruleikinn er 
oft annað en kosningabríminn. Nú er bara að standa sig og horfast 
í augu við umbjóðendur sína, fólkið í borginni, læra að oft verða 
menn að kyngja vel innrættum hugarórum um einkarekstur þar 
sem hann hreinlega á ekki við. Til þess þarf þor. Og það munu kjós-
endur flokksins í Grafarvoginum kunna að meta – á endanum.

Grunnþjónusta yngstu borgaranna á að vera sú að þeir búi við 
öryggi hjá vel menntuðu starfsfólki þannig að foreldrar geti geng-
ið áhyggjulausir til starfa í atvinnulífinu. Þetta er svo einfalt að 
ekki á að þurfa að margtyggja það ofan í fólk í pólitík. Þetta kost-
ar, en hagsmunirnir eru svo miklu meiri sem verið er að tryggja 
en hitt, að láta allt dankast í ábyrgðarleysi frjálshyggjunnar. Þor-
björg verður að finna sér nýjan stoðhóp í flokknum. Foreldrar í 
Grafarvogi eru örugglega til í að stofna hann.

Leikskólavanda-
málið enn og aftur

Ja, hvar skal nú mjöllin frá 
liðnum vetri? orti franska 

skáldið François Villon: Mais où 
sont neiges d’antan? Snjórinn 
kemur og fer, hann er í senn 
árviss og hverfull. Hið sama er að 
segja um fullyrðingarnar, sem 
Stefán Ólafsson prófessor skellir 
fram fyrir hverjar kosningar. Þær 
eru snjókúlur, sem bráðna. Hér 
skal ég nefna eitt dæmi til 
viðbótar öllum þeim, sem ég hef 
áður bent á. Stefán hélt því fram á 
fjölmennum baráttufundi í Öskju 
3. maí 2006, nokkrum dögum fyrir 
byggðakosningar, að á Íslandi 
væri hagur aldraðs fólks lakari en 
í flestum grannríkjum. Að sögn 
hans var eitt dæmi þess, eins og 
Morgunblaðið greindi frá daginn 
eftir, að samkvæmt nýlegri 
skýrslu Efnahags- og samvinnu-
stofnunarinnar í París, OECD, um 
lífeyrismál gæti íslenskur 
launþegi vænst þess að fá 66% af 
atvinnutekjum sínum í lífeyri, en 
meðaltalið í löndum OECD væri 
69%. „Þetta sýnir því að lífskjör 
Íslendinga verða samkvæmt 
þessu undir meðallagi,“ sagði 
Stefán.

Þetta er í meira lagi hæpið. Í 
fyrsta lagi var talan, sem Stefán 
nefndi, villandi. Í skýrslu OECD 
höfðu væntanlegar lífeyristekjur 
hvarvetna verið reiknaðar út fyrir 
þrjá hópa, lágtekjumenn, meðal-
tekjumenn og hátekjumenn. Tala 
Stefáns, 66% af atvinnutekjum, 
átti aðeins við um meðaltekju-
menn. Lágtekjumenn gátu 
samkvæmt skýrslunni vænst þess 
að fá 96% af atvinnutekjum 
sínum. Þetta var hæsta hlutfall á 
Norðurlöndum og talsvert hærra 
en meðaltal í löndum OECD, sem 

var 91%. Hátekjumenn gátu 
vænst þess að fá 81% af atvinnu-
tekjum sínum í lífeyristekjur, en 
meðaltalið í löndum OECD var 
79%.

Af þremur tölum í skýrslunni 
tók Stefán aðeins þá, sem honum 
hentaði. Í öðru lagi munu lífeyris-
sjóðir í mörgum grannríkja okkar 
fyrirsjáanlega ekki geta staðið 
undir skuldbindingum sínum ólíkt 
íslensku lífeyrissjóðunum. Um er 
að ræða loforð, sem ekki verða 
efnd. Í þriðja lagi eru lífslíkur 
Íslendinga hærri en flestra 
annarra þjóða, svo að samanburð-
ur getur verið torveldur (til 
dæmis ef lífslíkur annarra þjóða 
hækka til jafns við okkar, svo að 
minna verður þar til skiptanna). Í 
fjórða lagi var í skýrslu OECD 
ekki reiknað með lífeyrissparnaði 
í séreignarsjóðum, sem er 
verulegur á Íslandi.

Þetta var vorið 2006. Nú er komin 
út ný skýrsla OECD um lífeyris-
mál, en Stefán Ólafsson þegir 
þunnu hljóði, enda engar kosning-
ar í bráð. Samkvæmt skýrslunni 
getur íslenskur lágtekjumaður 
vænst þess að fá í lífeyristekjur 
111% af atvinnutekjum sínum. Á 
Norðurlöndum er þetta hlutfall 

aðeins hærra í Danmörku, en 
meðaltalið í löndum OECD er 84%. 
Launþegi með meðaltekjur getur á 
Íslandi vænst þess að fá 84% af 
atvinnutekjum sínum í lífeyris-
tekjur, og á Norðurlöndum er 
þetta hlutfall aðeins hærra í 
Danmörku, en meðaltalið í löndum 
OECD er 70%. Íslenskur hátekju-
maður getur vænst þess að fá í 
lífeyristekjur 80% af atvinnutekj-
um sínum, og er það hlutfall hið 
hæsta á Norðurlöndum, en 
meðaltalið í löndum OECD er 61%. 
Það er því fjarri lagi, sem Stefán 
Ólafsson fullyrti 2006, að lífskjör 
íslenskra lífeyrisþega yrðu undir 
meðallagi innan OECD Tölurnar í 
hinni nýju skýrslu eiga við um 
árið 2004, og má ætla, að ástandið 
hafi enn batnað. Auk þess ber sem 
fyrr að hafa í huga, að lífeyrissjóð-
ir okkar standa betur undir sér en 
í flestum grannríkjum og að 
lífeyrissparnaður í séreignarsjóð-
ur er hér verulegur.

Ég hef áður vakið athygli á þeirri 
niðurstöðu norrænu tölfræði-
nefndarinnar Nososko, að á 
Norðurlöndum séu lífeyristekjur 
að meðaltali hæstar á Íslandi. 
Fyrir þingkosningarnar 2007 
reyndi Stefán Ólafsson árangurs-
laust að gera þá niðurstöðu 
tortryggilega. Síðan má minna á, 
hvílík kjarabót niðurfelling 
eignarskatts var fyrir lífeyris-
þega, sem margir búa í stórum 
húsum, enda var sá skattur 
stundum kallaður ekknaskattur. 
Auðvitað búa einhverjir lífeyris-
þegar við þröngan hag, en það 
breytir því ekki, að kjör þessa 
hóps eru almennt betri hér en 
víðast annars staðar og eiga eftir 
að batna.

Hvar skal nú mjöllin?

Landssöfnun Kiwanis-hreyfingarinnar til 
stuðnings geðsjúkum og aðstandendum 

þeirra fer fram dagana 4.-7. október. Kjörorð 
söfnunarinnar er Lykill að lífi og er hún hald-
in í tengslum við alþjóðlega geðheilbrigðis-
daginn 10. október. Í ár fer hluti af söfn-
unarfénu til samtaka átröskunarsjúklinga, 
Forma.

Samtökin Forma voru stofnuð vorið 2005 með það 
að leiðarljósi að gefa átröskunarsjúklingum rödd og 
koma sjónarmiðum þeirra á framfæri. Átröskun 
hefur orðið sífellt meira áberandi undanfarin ár, 
bæði í fjölmiðlum og á götum borgarinnar. Umfjöll-
un hefur einkennst af alvöru sjúkdómsins, greinar 
birtar með myndum af stúlkum sem eru nær dauða 
en lífi, reynslusögur þeirra sem hafa lifað í víti 
sjúkdómsins og áróður gegn þeim staðalímyndum 
sem ýta undir þetta ýkta útlit. Hvað getum við gert 
til að koma í veg fyrir að börnin okkar falli í sömu 
gryfju?

Forma hefur að undanförnu viljað leggja meiri 
áherslu á fræðslu fyrir öll skólastig, þ.e. leikskóla, 
grunnskóla, gagnfræðaskóla og framhaldsskóla. Við 
teljum að með því að efla með börnum jákvæða 

líkams- og sjálfsmynd alveg frá upphafi, 
getum við komið í veg fyrir sjálfseyðandi 
lífsstíl í framtíðinni. Ef við kennum börnum 
okkar að bera virðingu fyrir sínum eigin 
líkama og tilfinningum, sem og annarra, 
kennum þeim umburðarlyndi fyrir fjöl-
breytileika mannsins, mismunandi hæð, 
þyngd, háralit o.s.frv. þá sköpum við 
samfélag sem tekur vel á móti öllum, sama 
af hvaða kynstofni þeir eru og hver hæð 
þeirra og þyngd er.

Samtökin vilja meðal annars nýta 
styrkinn frá Kiwanis-hreyfingunni til að koma á fót 
skipulegri fræðslu í 8. bekk grunnskóla og 1. bekk 
framhaldsskóla. Börn í 8. bekk og 1. bekk framhalds-
skóla eru yngstu nemendur á sínu skólastigi og í 
nýju umhverfi þeirra eru ýmsir þættir sem geta haft 
slæm áhrif. Því sterkari sjálfsmynd sem barn hefur 
þeim mun betur getur það staðist hópþrýsting, áhrif 
óheilbrigðra staðalímynda o.þ.h. Eflum með börnum 
okkar jákvæða sjálfsmynd og um leið eflum við 
jákvætt samfélag. 

Við hjá Forma þökkum Kiwanis-hreyfingunni 
kærlega fyrir stuðninginn og hvetjum alla til að 
kaupa K-lykilinn.

Höfundur er formaður Forma, 
samtaka átröskunarsjúklinga.

Heilbrigð líkams- og sjálfs-
mynd barna besta forvörnin



Margar heilbrigðisstofnanir, 
ekki hvað síst Landspítalinn, 

hafa glímt við rekstrarvanda und-
anfarin misseri og ár. Ein þeirra 
skýringa sem gefnar eru fyrir 
rekstrarvandanum er aukinn hlutur 
yfirvinnugreiðslna í launakostnaði. 

Þörfin fyrir yfirvinnu skapast 
ekki hvað síst af því að þær stöður 
sem þörf er fyrir eru ekki mannað-
ar sem skyldi. Ítrekað er bent á 
skort á hjúkrunarfræðingum í 
þessu sambandi. Nú vantar um 90 
hjúkrunarfræðinga á Landspítal-
ann og alls yfir 600 hjúkrunarfræð-
inga á heilbrigðistofnanir landsins. 
Slíkt ástand leiðir til þess að þeir 
hjúkrunarfræðingar sem eru í 
starfi ráða sig margir í hlutastarf 
og taka síðan aukavaktir, bæði til 
að hækka launin og til að geta haft 
meira um vinnutíma sinn að segja. 
Aðrir neyðast til að taka aukavaktir 
vegna siðferðilegrar ábyrgðar og 
velferðar fyrir sjúklingunum. 
Öllum ætti að vera ljóst að þennan 
vítahring manneklu og launa verð-
ur að rjúfa.

Fyrir rúmlega 20 árum tóku stjórn-
endur Fjórðungssjúkrahússins á 
Akureyri (FSA) þá einhliða ákvörð-

un að greiða þeim hjúkr-
unarfræðingum sem réðu 
sig eða hækkuðu starfs-
prósentu sína í 100% starf, 
viðbótargreiðslu sem nam 
kr. 15.000 á mánuði. Mikill 
skortur var á hjúkrunar-
fræðingum á FSA á þess-
um tíma, hlutur yfirvinnu 
í heildarlaunagreiðslum 
stofnunarinnar var hár og 
erfitt var að skipuleggja 
deildastarfið. Þótt 15 þúsund krón-
ur á mánuði sé ekki há upphæð í 
dag var þetta veruleg viðbót á 
sínum tíma. Ákvörðun um greiðsl-
urnar var tekin í apríl 1986. 
Samkvæmt kjarasamningi Hjúkr-
unarfélags Íslands og fjármála-
ráðuneytisins frá 24. mars 1987 
voru byrjunarlaun hjúkrunarfræð-

ings þá 39.903 krónur. Við-
bótargreiðslurnar námu því 
37,6% af byrjunarlaunum. 
Þetta jafngildir því að nýút-
skrifaður hjúkrunarfræð-
ingur með 215 þúsund krón-
ur í grunnlaun í dag, fengi 
kr. 80.840 í viðbótargreiðsl-
ur á mánuði fyrir að ráða 
sig í 100% starf. 

Það væri sannarlega for-
vitnilegt að sjá hvaða áhrif 

slíkar viðbótargreiðslur til hjúkr-
unarfræðinga í 100% starfi hefðu á 
Landspítalanum. Um eitt þúsund 
hjúkrunarfræðingar starfa þar. 
Meðal starfshlutfall hjúkrunar-
fræðinga er nú um 77% og því 
þyrftu um 400 hjúkrunarfræðingar 
að hækka starfshlutfall sitt úr 
umræddu meðaltali í fullt starf, til 

að manna allar stöður hjúkrunar-
fræðinga á spítalanum. Fullyrða 
má að ef stjórnendur Landspítala 
myndu grípa til þessara ráða sam-
hliða því sem kjarasamningsbund-
in laun hjúkrunarfræðinga hækk-
uðu verulega, myndi skortur á 
hjúkrunarfræðingum á Landspítala 
heyra sögunni til.

Eins og áður sagði var ákvörðunin 
um þessar viðbótargreiðslur tekin 
einhliða af yfirstjórn FSA, með 
þeim rökum að hagkvæmara væri 
að greiða slíkar viðbótargreiðslur 
en þá miklu yfirvinnu sem greidd 
var. Einnig að með þessu yrði skipu-
lag hjúkrunarþjónustunnar mark-
vissara. Rétt er að hafa í huga að 
kjarasamningar voru ekki lausir 

þegar þetta var og forstöðumenn 
stofnana höfðu mun minni völd en 
nú er. Stjórnendur Landspítala og 
annarra heilbrigðisstofnana þar 
sem skortur er á hjúkrunarfræð-
ingum, ættu því að setjast yfir 
framangreint reikningsdæmi í 
þeim tilgangi að bæta þjónustu og 
rekstur stofnananna. 

Fullyrða má að það sé allra hagur 
að stöður hjúkrunarfræðinga séu 
mannaðar fastráðnum hjúkrunar-
fræðingum. Yfirvinnugreiðslur 
yrðu í lágmarki, skipulag þjónust-
unnar yrði mun markvissara, álag 
á hjúkrunarfræðinga yrði minna, 
og síðast en ekki síst myndu sjúk-
lingarnir fá mun betri þjónustu.

Höfundur er formaður Félags 
íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Rjúfum vítahring manneklu og launa

Fyrir nokkru var Íslendingur 
kosinn í gott embætti hjá Sam-

einuðu þjóðunum (Hjálmar W. 
Hannesson sendiherra var kjörinn 
einn af varaforsetum 62. allsherj-
arþingsins). Sagt var frá því í blöð-
unum hér á landi, en það var ekki 
vegna þess að þessi tíðindi snertu 
Íslendinga á nokkurn hátt. Í raun 
kemur þetta kjör venjulegu fólki 
ekki við, fyrir 
utan nánustu fjöl-
skyldu Hjálmars, 
vegna kauphækk-
unar sem hún 
kann að njóta 
góðs af, og sjálf-
sagt einhverja 
embættismenn í 
utanríkisráðu-
neytinu sem fá 
kannski að verða aðstoðarmenn. 

Það sama má segja um hugsan-
legt kjör „Íslands“ í öryggisráðið. 
Gjarnan er talað um að landið, 
Ísland, verði kosið en að sjálfsögðu 
eru það aðeins nokkrir embættis- 
og stjórnmálamenn sem sitja í 
öryggisráðinu. Og það að einhverj-
ir íslenskir embættismenn fái 
góðar stöður í New York kemur lífi 
venjulegra Íslendinga ekki nokk-
urn skapaðan hlut við. Ekki á það 
frekar við þó að þeir stjórnmála-
menn sem koma nálægt þessum 
málum, með utanríkisráðherrann í 
broddi fylkingar, geti haft gaman 
af að hafa á tilfinningunni að þeir 
taki þátt í stjórn heimsmálanna. 

En við þessar aðstæður undrar 
það ekki að þessir tveir hópar, 
starfsmenn utanríkisráðuneytisins 
og stjórnmálamenn, þrýsti mjög á 
að „Ísland“ nái kjöri. Til þess eyða 
þeir ómældu fé – að minnsta kosti 
milljarði – sem not gæti verið fyrir 
annars staðar, eins og að stytta bið-
lista. Og einnig hefja þeir upp raust 
með málflutningi sem er ýmist 
fáránlegur (eins og ég hef fjallað 
um í fyrri grein) eða lætur vand-
ræðahroll hríslast niður eftir bak-
inu. Það er þegar staðhæft að nú 
skuli Ísland hætta að vera örríki og 
fara að vera smáríki með rödd; en 
músin verður ekki að ljóni við að 
öskra.

Höfundur er doktor 
í stjórnmálafræði. 

Gaman í 
öryggis-
ráðinu
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Verkamannabústaðir, eða öðru 
nafni félagslegar íbúðir, leystu 

á árum áður úr húsnæðisvanda 
mikils fjölda fólks og tryggðu 
mörgum láglaunafjölskyldum við-
unandi húsnæði. Félagslega hús-
næðiskerfið, eins og það var oft 
kallað, var að mörgu leyti gott en 
ríki og sveitarfélög hefðu mátt 
leggja í það meira fjármagn en þau 
gerðu. Á hverju ári voru tugir og 
hundruð fjölskyldna sem ekki 
fengu neina lausn á húsnæðisvanda 
sínum. Nú er löngu búið að leggja 
þetta kerfi niður og annað fyrir-
komulag tekið upp. Að sögn þáver-
andi stjórnvalda átti þetta nýja 
kerfi að leysa allan húsnæðisvanda 
láglaunafólks. Því miður sýnir 
reynslan allt aðra niðurstöðu því 
húsnæðisvandinn eykst með hverju 
árinu sem líður.  

Þá, eins og nú, voru dagvinnu-
laun verkafólks það vesældarleg að 
þau dugðu varla fyrir eðlilegri 
framfærslu einstaklings og von-
laust að reyna að framfleyta fjöl-
skyldu á svo lágum launum, nema 
viðkomandi hefði ódýra íbúð til að 
búa í.

Frá lokum seinni heimsstyrjald-
ar og fram undir síðustu aldamót 
var það skortur á íbúðarhúsnæði, 
sérstaklega hér á höfuðborgar-
svæðinu, sem hækkaði leiguverð 
upp úr öllu valdi. Það var því varla 
á færi láglaunafólks að leigja sér 
almennilega íbúð, enda bjuggu fjöl-
margar barnafjölskyldur í hálf-
ónýtum bröggum frá stríðsárunum. 
Á þessu er engin breyting. Að vísu 
eru braggahverfin horfin en sami 
húsnæðisvandinn ríkir enn þá 
meðal láglaunafólks. En nú er orsök 
hans ekki húsnæðisskortur heldur 
græðgi fjármagnseigenda, bygg-
ingafyrirtækja og leigusala, sem 

halda sölu- og 
leiguverði íbúða í 
hæstu hæðum. 
Þetta okur kemur í 
veg fyrir að þús-
undir fjölskyldna 
geti lifað eðlilegu 
lífi en talið er að á 
höfuðborgarsvæð-
inu vanti hátt í 
3.000 ódýrar 

félagslegar íbúðir til að fullnægja 
eðlilegri eftirspurn láglaunafólks 
eftir húsnæði.

Því miður eru launataxtar stétt-
arfélaga innan Starfsgreinasam-
bands Íslands almennt svo lágir að 
það er varla fræðilegur möguleiki 
fyrir fólk í þeim félögum að eignast 
eigin íbúð nema með því að bæði 
hjónin vinni úti í fullu starfi, jafnt á 
virkum dögum sem helgum. Sama 
gildir um leigumarkaðinn, þar er 
húsaleiga svo há að lágmarks dag-
vinnulaun, sem eru kr. 125.000 á 
mánuði, duga ekki einu sinni fyrir 
leigu á þriggja til fjögurra her-
bergja íbúð. Þetta verður að laga og 
til þess þurfa lágmarkslaun að 
hækka verulega. Og einnig þurfa 
skattleysismörk að hækka. Hefðu 
þau fylgt launaþróun í landinu frá 
1989 væru þau í dag hátt í kr. 
140.000 á mánuði. Þó er brýnast af 
öllu að ríki og sveitarfélög niður-
greiði húsaleigu fyrir láglaunafólk 
og/eða stórauki byggingar á ódýru 
félagslegu húsnæði. 

Það er ekki nóg að vera með 
fögur orð fyrir kosningar, það þarf 
líka að standa við þau að kosning-
um loknum. Hálaunafólkið í land-
inu hefur fengið sínar kauphækk-
anir ásamt skattalækkunum, nú er 
komið að fólkinu sem er í fram-
leiðslu- og þjónustustörfunum sem 
gert er að lifa á launatöxtum sem 
eru langt undir því að geta talist líf-
vænlegir.    

Höfundur er fyrrverandi formað-
ur verkalýðsfélagsins Hlífar. 

Húsnæðisekla

Ekki alls fyrir löngu hafði ungt par 
samband við mig og bað mig að gefa sig 

saman í hjónaband. Athöfnin átti að fara fram 
í Fríkirkjunni en ég var beðinn að sleppa 
guðsorðinu þar þau töldu sig ekki trúuð að 
hætti kirkjunnar. Ég var vissulega viljugur 
til en þar sem ég var á leið burt þá vísaði ég á 
Jóhann Björnsson hjá Siðmennt. Félagið er málsvari 
mannúðarstefnu og frjálsrar hugsunar.

En í kjölfar þessarar athafnar hef ég heyrt af 
óánægjuröddum meðal þeirra kristnu sem telja sig 
hafa höndlað hina réttu trú.

Þeir virðast telja að siðrænn húmanismi sé helsti 
óvinur Krists í okkar samfélagi. Ógnin virðist felast 
í því að siðrænn húmanismi býður upp á heildræna 
sýn á lífið og tilveruna en er þó guðlaus. Hinum 
rétttrúuðu finnst að kirkjubyggingin hafi verið 
vanhelguð. Þeim finnst húmanistar vera ósamkvæm-
ir sjálfum sér þó svo að parið hafi valið staðinn en 
ekki siðmenntarmenn. 

Manngildi, réttlæti og frelsi eru einmitt grunn-
gildin í boðskap siðræns húmanisma. Þeir hafa víða 
verið brautryðjendur á sviði mannréttinda. Í 
boðskap þeirra um frelsi er átt við frelsi mannsand-
ans undan ýmsum þeim höftum og fjötrum sem 
meðal annars trúarbrögð hafa skapað. Þar má nefna 
kenninguna um erfðasynd og syndugt eðli mannsins. 

Gagnrýni húmanista á synda- og sektarboðskap 
kirkjunnar á fullan rétt á sér.

Kirkjustofnunin hefur lengi verið sek um að 
brjóta sjálfsmynd mannsins niður með slíkri boðun 
og þannig leitast við að gera almenning sér undir-
gefinn og auðsveipan. 

Jesús Kristur boðar hið gagnstæða.  Hann reisir 
upp þá niðurbeygðu og gerir heila og mynduga þá 
sem á vegi hans verða. 

Hinir rétttrúuðu finna húmanistum einnig það til 
foráttu að þeir byggja ekki lífsskoðun sína á 
bókstafslegri tilvísun í yfirnáttúruleg furðuverk, 
skáldskap og myndlíkingar, sem finna má í ævaforn-
um trúarritum. Í stað þess reyna húmanistar að 
nálgast okkur út frá upplýstri heimsmynd nútímans 
og reyna að efla okkar eigin sjálfsmynd.

En viti menn, þetta er nákvæmlega það sem 
Jesús Kristur leitaðist við að gera! Kristur 
setti einmitt manngildið ofar trúarlögmál-
inu. Jesús leitaðist við að losa sitt samtíma-
fólk undan þeim fjötrum sem þröngsýni og 
trúarstofnanir hans tíma heftu menn í.

Vanhelgast kirkjubygging við það að 
mannúðarsamtök hafa not af henni? Nei, það 
er fáránleg og í raun ókristileg hugsun.

Hér hafa húmanistar sýnt meiri víðsýni 
og þroska en gagnrýnendur þeirra. 

Mannúðarfullir húmanistar eru velkomnir í 
Fríkirkjuna með athafnir sínar. Og það er ekki til 
þess að við getum þá reynt að snúa þeim til guðstrú-
ar – heldur vegna mennsku þeirra og fagurra 
hugsjóna. Ég tel að Siðmennt eigi fullan rétt á að 
vera skráð sem lífsskoðunarfélag og fái að njóta 
sömu réttinda og trúfélög hér á landi. 

Helsti óvinur Krists er alls ekki mannúðar- og 
frelsisboðun húmanista. Helsti óvinur Krists í dag er 
bölið, grimmdin, ranglætið, ójöfnuðurinn, kúgunin 
og trúarofstækið í heiminum.

Það felst í því kaldhæðni að ríkislaunaðir prestar 
þjóðkirkjunnar skuli agnúast út í það að mannúðar-
samtök hafi afnot af Fríkirkjunni. Prestar þjóð/
ríkiskirkjunnar eru ríkisstarfsmenn þótt þeir eigi 
erfitt með að viðurkenna það. Þannig eru launamenn 
hins veraldlega valds leiðandi í helgidómi Guðs sem 
á ekki að lúta neinu veraldlegu valdi. Í hugum 
flestra kristinna manna er hér um hrópandi mótsögn 
að ræða. Spennan milli veraldlega valdsins og 
kirkjulega valdsins gengur í gegnum alla kirkjusög-
una. Samruni þessara tveggja andstæðna hefur 
yfirleitt valdið miklum skaða, böli og vanhelgun.

Þegar kirkjunnar menn í sjálfsupphafningu og 
vandlætingu draga aðra í dilka og útiloka. Þegar 
kirkjunnar menn reisa múra aðgreiningar í nafni 
trúarstofnunarinnar einmitt þar sem sjálfur Kristur 
vill skapa friðareiningu. Kristur leitast við að 
sameina alla í kærleika. Hann er hafinn yfir alla 
flokkadrætti kirkjustofnana, lífsskoðana eða 
trúarbragða.

Höfundur er prestur og forstöðumaður 
Fríkirkjunnar í Reykjavík.

Eru húmanistar óvinir Krists?

Þingkosningar fóru fram í Úkra-
ínu 30. september sl. Ég tók þar 

þátt í alþjóðlegu kosningaeftirliti 
sem fulltrúi Íslandsdeildar NATO-
þingsins, nokkrum dögum áður en 
NATO-þingið sem nú stendur yfir 
var sett í Reykjavík.  Nefnd NATO-
þingsins um borgaralegt öryggi 
stóð fyrir þátttöku þingmanna 
NATO-ríkjanna í kosningaeftirlit-
inu og er það liður í stuðningi 
NATO-þingsins við lýðræðisupp-
byggingu í ríkjum Austur-Evrópu.

Lýðræði á sér ekki langa sögu í 
Úkraínu. Margir minnast appels-
ínugulu byltingarinnar í lok árs 
2004, en í kjölfar hennar voru 
fyrstu lýðræðislegu þingkosning-
arnar haldnar þar í landi, 26. mars 
2006. Úkraína hefur gengið í gegn-
um miklar stjórnmálalegar og 
efnahagslegar þrengingar síðan 
landið hlaut sjálfstæði eftir fall 
Sovétríkjanna. Kveikjan að appels-
ínugulu byltingunni var mótmæli 
gegn óheiðarlegum forsetakosn-
ingum í landinu árið 2004. Mót-
mælin gerðu það að verkum að for-
setakosningarnar voru endurteknar 
26. desember sama ár, og hetja 
appelsínugulu byltingarinnar, Vikt-
or Jústsjenkó, var kjörinn forseti.

Frá því að Jústsjenkó tók við 
völdum hefur verið unnið að end-
urbótum á stjórnarskrá landsins 
og voru þingkosningar vorið 2006 í 
samræmi við endurbætur á henni 
sem tóku gildi í janúar 2006. Með 
breytingum á stjórnarskránni 
hefur forsetaræði vikið fyrir auknu 
þingræði þannig að þing og ríkis-
stjórn eru mun minna háð forseta-
valdinu en áður. Eftir sem áður 
hefur mikil samkeppni ríkt milli 
forseta og þings annars vegar og 
forseta og ríkisstjórnar hins vegar. 

Núverandi
forseti lands-
ins, Viktor 
Jústsjenkó,
og fyrrver-
andi forseti 
og fráfarandi 
forsætisráð-
herra, Viktor 
Janúkóvítsj,
hafa þar 
helst bitist 
um völdin. 
Eftir harðar 
deilur, vegna 

túlkunar á stjórnarskrárákvæðum 
um starfshætti þingsins, leysti for-
setinn upp þingið 2. apríl sl. og boð-
aði til kosninga sem fram fóru á 
sunnudaginn var.

Önnur vandamál hafa einnig 
endurspeglað stjórnarkreppuna í 
landinu, svo sem hótanir um að 
leysa upp yfirkjörstjórn, takmark-
að fé til að halda kosningarnar, um 
að forsetakosningar verði knúnar 
fram, stjórnlagadómstóllinn gerð-
ur óstarfhæfur, o.s.frv. Jafnvel nú 
eftir þingkosningarnar eru uppi 
efasemdir í landinu um lögmæti 
þeirra, og svo gæti farið að fyrr-
nefndur stjórnlagadómstóll 
úrskurði um lögmæti kosninganna 
áður en langt um líður.

Einnig óttast menn að úrslitin í 
kosningunum muni valda óróa þar 
sem flokkar forsetans Viktors 
Jústsjenkós og Júlíu Tímósjenkó 
hafa sameiginlega naumt forskot á 
flokk Viktors Janúkóvítsj, en báðar 
fylkingarnar hafa lýst yfir sigri.

Stjórnmálakerfið í Úkraínu er 
plagað af óskýrum leikreglum, 
spillingu og óheiðarleika, og óvæg-
inni, persónulegri samkeppni um 
völd og hagsmuni. Því er sérstak-
lega mikilvægt að huga að leikregl-
um lýðræðisins þegar þingkosn-
ingar eru haldnar. Með því getur 
ný ríkisstjórn fengið hreint borð. 
Með góðri þátttöku í kosningunum 
nú má segja að almenningur í Úkr-

aínu hafi sent þau skilaboð til úkra-
ínskra stjórnmálamanna að þeir 
fari eftir reglunum í stað þess að 
fara með reglurnar að eigin henti-
semi.

Einn af hornsteinum lýðræðis er 
að kosningar fari fram með sann-
gjörnum og eðlilegum hætti. Ef 
borgararnir geta ekki treyst gangi 
kosninga og niðurstöðum þeirra er 
lýðræðið fótum troðið. Þrettán 
þingmenn voru í eftirlitsnefndinni 
frá NATO-þinginu,  enn fleiri frá 
ÖSE-þinginu og fjölmargir eftir-
litsaðilar frá Evrópuráðinu og 
öðrum alþjóðastofnunum. Alls voru 
yfir 700 erlendir kosningaeftirlits-
menn við störf í kosningunum sl. 
sunnudag.

Fyrir kosningarnar í Úkraínu 
var haldinn fundur með fulltrúum 
stjórnvalda og stjórnarandstöðu,  
með fulltrúum fjölmiðla og mann-
réttindasamtaka. Var meðal ann-
ars farið fram á skýringar á 
athugasemdum um vinnubrögð 
stjórnvalda í aðdraganda kosning-
anna. Við framkvæmd kosning-
anna kom í ljós allnokkur óná-
kvæmni í kjörskrám og ýmsar 
aðrar misfellur, en að öðru leyti 
var Úkraínumönnum hælt fyrir 
uppbyggilega og faglega fram-
kvæmd þingkosninganna.

Kosningar voru þær fyrstu þar 
sem Íslandsdeild NATO-þingsins 
tekur þátt í að sinna kosningaeftir-
liti. Er þetta liður í auknu framlagi 
þess til uppbyggingar- og friðar-
starfs. Einnig er þetta ein margra 
vísbendinga um mikilvægi þess að 
Alþingi leggi sitt af mörkum þegar 
kemur að lýðræðisþróun og virð-
ingu fyrir mannréttindum í ein-
stökum ríkjum Austur-Evrópu.

Höfundur er alþingismaður og á 
sæti í nefnd NATO-þingsins um 

borgaralegt öryggi.

Stuðningur við lýðræðis-
uppbyggingu Austur-Evrópu
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Þótt Natalia Chow Hewlett sé þekktari sem 
söngkona og kórstjóri en kokkur þá kann hún 
ýmislegt fyrir sér í eldamennskunni. Hún ætlar 
að deila þekkingu sinni á austurlenskri matar-
gerð með þeim sem vilja koma á námskeið heim 
til hennar á næstunni. 

„Ég hef óskaplega gaman af að elda mat. Nú í seinni 
tíð hef ég safnað saman grænmetisuppskriftum og á 
orðið gott safn af þeim, þannig að þó ég sé bara með 
grænmetisrétti á borðum þá er mataræðið fjöl-
breytt,“ segir Natalia Chow. Hún kveðst hafa borðað 
kjöt framan af ævinni og þá frekar sem meðlæti en 
aðalmat en fyrir átta árum hafi hún alfarið snúið sér 
að fæðu úr jurtaríkinu. „Hjá eiginmanninum kom 
ekki annað til greina en að borða grænmeti og það 

var ekki mikið mál fyrir mig að svissa yfir. Ég sakna 
kjötsins ekki neitt.“

Natalía er frá Sjanghæ en hefur búið á Íslandi í 
fimmtán ár. Hún hefur ekki síst vakið athygli fyrir 
árangur sinn í kórstjórn síðustu ár þar sem hún 
hefur drifið upp hvern söngflokkinn eftir annan, 
Kvennakór Kópavogs, Englakórinn og Regnboga-
konur. Nú eru matreiðslunámskeið á dagskrá hjá 
henni á næstu vikum þar sem áhersla verður lögð á 
austurlenskt grænmetisfæði. „Ég ætla að kenna 
fólki að nota hráefni sem það hefur ekki kynnst 
áður en fæst þó hér á landi, til dæmis í Sælkerabúð-
inni, filippísku búðinni á Hverfisgötu, Fjarðar-
kaupum og jafnvel Bónus. Þar má nefna tófú, svört 
hrísgrjón og soja,“ segir hún. Námskeiðið er haldið 
á heimili hennar og eiginmannsins Julians, að 
Sjávargötu 16 á Álftanesi.

Austurlenskt á Álftanesi

Ný sending
Gallabuxur og bolir á 20% afslætti



Tugþúsundir Íslendinga seilast 
í samlokukælana daglega. 
Kóngurinn í kælinum er hinn 
trausti og tryggi Sómi sem satt 
hefur tóma maga með sælkera-
samlokum síðan 1978.

„Sómi var stofnaður 1978 og þá 
voru smurðar um 200 samlokur 
sem dreift var í helstu sjoppur. 
Síðan hefur vöxturinn verið stöð-
ugur og nú eru smurðar um 20 þús-
und samlokur á dag,“ segir Alfreð 
Hjaltalín, framkvæmdastjóri 
Sóma, en mánaðarlega kemur fram 
nýjung í vörulínu fyrirtækisins.

„Reynslan sýnir að ein af hverj-
um tíu nýjungum nær að festa sig í 
sessi. Sómi er sá aðili á samloku-
markaðnum sem leggur mesta 
áherslu á fjölbreyttar vörutegund-
ir og ríkulega sælkeravöru,“ segir 
Alfreð þar sem hann stendur í 
nýjum og glæsilegum húsakynnum 
Sóma við Gilsbúð í Garðabæ, en 
þar starfa 45 manns við samloku-
gerðina.

„Við byrjum að smyrja klukkan 
22 á kvöldin og er smurt er alla 
nóttina, en flestar sendingar fara 
út klukkan sex á morgnana. Mikið 
fer í fyrsta morgunflug á lands-
byggðina svo nýsmurðar samlokur 

séu líka komnar í kæla fjarlægustu 
byggða Íslands klukkan níu,“ segir 
Alfreð, en dagvakt sér um að skera 
niður grænmeti og álegg, laga salöt 
og gera klárt fyrir næturvaktina 
að setja samlokurnar saman.

„Langlokurist með skinku, osti 
og pepperoni er langvinsælasta 
vörutegundin, en þar fyrir utan 
hafa Íslendingar enn mest dálæti á 
roastbeef og hangikjöti. Sómi 
býður einungis upp á handgerða 
hágæðavöru þar sem einu tækin 
eru skurðarhnífar, færiband og 
pökkunarvélar,“ segir Alfreð, sem 
fær sér alltaf eina með hangikjöti 
og salati.

„Þetta er góður kostur og sífellt 

vaxandi úrvalið af heilsuvörum, en 
markaðurinn ræður þessu alfarið. 
Þeir sem vinna hér mega borða 
eins mikið af samlokum og þeir 
vilja. Sumir fá sér eina, aðrir fjór-
ar eða fimm, en það er besti mæli-
kvarðinn, finnst mér. Ef maður vill 
ekki borða vöruna sjálfur er stað-
allinn ekki í lagi. Það er metnaðar-
mál hjá Sóma að gera þetta vel og 
vinna með gott hráefni,“ segir 
Alfreð, sem á hverjum degi fær 
samlokubrauð í hundraðavís frá 
bakaríunum, ásamt áleggi í stórum 
stæðum.

„Osturinn er gríðarstór liður og 
nautakjötsreikningurinn er ansi 
hár líka. Við seljum yfir þúsund 
hamborgara á dag og enn er roast-
beef vinsælasta samlokan, svo öll 
innkaup eru í ótrúlega stórum 
tölum fyrir litla Ísland,“ segir 
Alfreð sem fullyrðir að samlokur 
séu ódýrar á Íslandi.

„Við miðum okkur gjarnan við 
Bretland sem er mekka samlok-
unnar. Verðlagning út úr búð hér er 
mjög sambærileg nema hvað við 
vinnum með mun dýrara hráefni. 
Það er líka ástæða þess hve sam-
lokan er vinsæl. Við leitum ekki að 
ódýru skinkunni eða útrunnu græn-
meti. Notum eingöngu topphráefni 
og mestu gæði sem fyrir pening-
ana fást.“

Handsmurðar tuttugu 
þúsund samlokur á dag

Sérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.

Fyrir verslanir:

Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

Til steikingar:
saltfiskbitar blandaðir
saltfiskkurl
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
gellur

Fyrir veitingahús – hótel – mötuneyti:
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
saltfiskbitar blandaðir til suðu og steikingar
saltfiskkurl

Fyrir utan saltfiskinn þjónustum við sitthvað fleira, svo sem:
ýsuhnakka
rækjur
þorskhnakka
steinbítskinnar og bita

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is



Núðluhúsið er með rótgrónustu 
veitingahúsum borgarinnar 
sem selur mat frá Austurlönd-
um. Eftir áratylft á Vitastíg 
hefur það flutt sig fyrir horn 
yfir í yfirgefið hreiður lóunnar í 
Kjörgarði.

„Núðluhúsið opnaði fyrst í litlum 
skúr á Vitastígnum þar sem einn 
pínulítill trébekkur stóð framan 
við afgreiðsluborðið og var þar 
næstu þrjú árin,“ segir Halldór 
Tryggvason, eigandi Núðluhúss-
ins, sem opnaði í vikunni í nýjum 
heimkynnum á annarri hæð á 
Laugavegi 59, þar sem áður var 
Lóuhreiðrið.

„Við vorum komin í stökustu 
vandræði á matartímum þegar 
gömlu húsakynnin önnuðu engan 
veginn traffíkinni því alltaf koma 
fleiri og fleiri í þennan góða og 
heilsusamlega mat sem Núðluhús-
ið býður upp á,“ segir Halldór þar 
sem hann er í óðaönn að setja svip 
Núðluhússins á nýja staðinn.

„Við keyptum Núðluhúsið fyrir 
þremur árum, ég og eiginkona mín 
Wanvisa Susee frá Taílandi, en við 

erum þriðju eigendur veitinga-
hússins. Við felldum hugi saman 
fyrir níu árum og hefur Wanvisa 
búið síðustu átta ár hamingjusöm 
á Íslandi. Hér ríkir taílenskt and-
rúmsloft og hingað sækir fólk sem 
hefur dálæti á taílenskri matar-
gerð og menningu. Langflestir eru 
afar kurteisir og ljúfir í viðkynn-
ingu þótt vissulega komi einstaka 
sinnum fyrir að einn og einn sé 
með skæting og leiðindi í garð 
þeirra útlendinga sem vinna hér,“ 
segir Halldór spurður um meintan 
dónaskap Íslendinga við útlend-
inga í þjónustustörfum.

„Fastakúnnar eru margir og 
mörg andlit sem hafa borðað hér 
frá því Núðluhúsið var í litla 
skúrnum. Í húsakynnum Núðlu-
hússins síðast var eldhúsið opið 
fram í salinn og sást í karókí-skjá 
matreiðslumannanna sem sungu 
hástöfum með yfir eldamennsk-
unni. Þá þökkuðu margir fyrir 
sönginn eftir að hafa rennt niður 
kræsingunum,“ segir Halldór 
brosmildur innan um sæti fyrir 76 
í stað sætanna 20 á gamla staðn-
um.

„Þetta er afskaplega ánægjuleg-
ur rekstur og gaman að vinna fyrir 

sjálfan sig í eigin fyrirtæki, en því 
er ekki að neita að þetta er rosaleg 
vinna og bara frí fyrri part dags á 
laugardögum og sunnudögum; 
annars stendur maður vaktina alla 
daga vikunnar frá morgni til 
kvölds,“ segir Halldór sem skrifar 
sívaxandi vinsældir Núðluhússins 
á afbragðs taílenska matreiðslu-
menn, úrvals hráefni og verð í lág-
marki.

„Kjúklingur í cashew-hnetusósu 
er langvinsælasti réttur hússins 
og er orðinn klassík. Og nú þegar 
við erum komin í stærra húsnæði 
munum við bæta við matseðilinn. 
Mataræði Taílendinga byggist upp 
á grænmeti, ávöxtum og fiski, en 
þeir borða minna af kjöti. Við 
munum einnig halda í kaffimenn-
ingu Lóuhreiðursins gamla og 
bjóða upp á nýlagað kaffi og sæta-
brauð á morgnana og um miðjan 
daginn. Fólk mun því kannast við 
sig á nýja staðnum, hvort sem þeir 
voru fastakúnnar Núðluhússins 
eða Lóuhreiðurs.“

Töfrandi núðlur Tælands

Uppskrift Natalíu

Ertu starfandi í greininni e›a í grein henni tengdri?

Hefur flú áhuga á a› ljúka flví námi sem flú hófst?

Bættu um betur – Kjöti›n er tilraunaverkefni sem mi›ar a› flví a›
meta færni sem  vi›komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›, óhá› flví
hvernig hennar hefur veri› afla›. Markmi›i› er a› flátttakendur
í verkefninu ljúki sveinsprófi.

Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA – fræ›slu-
setur í síma 590-6400 og fá frekari uppl‡singar um verkefni›. fiar
er einnig hægt a› skrá sig á kynningarfund sem ver›ur haldinn
fimmtudaginn 11. október kl. 16.00 a› Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík.

Nánari uppl‡singar er a› finna á www.idan.is. Einnig er hægt
a› senda tölvupóst á netfangi› radgjof@idan.is.

Hófst flú nám í kjöti›n
en laukst flví ekki?

Menntaskólinn
í Kópavogi
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Hefur flú starfa› sem fljónn? Starfar flú vi› greinina
e›a í tengdum greinum?

Hefur flú áhuga á a› ljúka flví námi sem flú hófst?

Bættu um betur – Framrei›sla er tilraunaverkefni sem mi›ar a›
flví a› meta færni sem  vi›komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›, óhá›
flví hvernig hennar hefur veri› afla›. Markmi›i› er a› flátttakendur
í verkefninu ljúki sveinsprófi.

Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA – fræ›slu-
setur í síma 590-6400 og fá frekari uppl‡singar um verkefni›. fiar
er einnig hægt a› skrá sig á kynningarfund sem ver›ur haldinn
fimmtudaginn 11. október kl. 16.00 a› Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík.

Nánari uppl‡singar er a› finna á www.idan.is. Einnig er hægt
a› senda tölvupóst á netfangi› radgjof@idan.is.

Hófst flú nám í framrei›slu
en laukst flví ekki?

Menntaskólinn
í Kópavogi
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Íslenskir fatahönnuðir vekja 
víða athygli fyrir iðju sína.
Einn þeirra er Ragnhildur 
Benediktsdóttir sem býr í 
Suður-Þýskalandi og selur allt 
jafnóðum og hún er búin að 
sauma.

„Í Þýskalandi heiti ég bara Hilda 
enda geta Þjóðverjar hvorki borið 
fram skírnarnafn mitt né föður-
nafn. Foreldrar mínir kölluðu mig 
líka alltaf Hildu,“ segir Ragnhildur 
brosandi. Hún kveðst aðallega 
sauma flíkur úr ullarefni sem hún 
kaupir frá Ítalíu, einkum jakka og 
pils og nokkrar gerðir af sportleg-
um karlmannsjökkum. „Flíkurnar 
eiga að geta gengið við allt og fólki 
á alltaf að líða vel í þeim,“ segir 
hún. Spurð hvaðan hún fái hug-
myndir að sniðunum svarar hún. 
„Þær koma úr mínum kolli. Ég 
horfi á efnið, þreifa á því og læt 
hugmyndirnar gerjast þar til þær 
verða fullskapaðar.“

 Ragnhildur ólst upp í Reykjavík 
en flutti 25 ára til Karlsruhe í 
Suður-Þýskalandi. Þar er hún í 

fullu starfi við háskólann, sem upp-
lýsingafulltrúi við arkitektadeild-
ina. Hönnunin er í hjáverkum enn 
sem komið er en hvenær skyldi 
áhuginn á henni hafa kviknað. „Ég 
lærði tískuhönnun í Þýskalandi 
með þungamiðju á prjón og vann 
við hana í nokkur ár hjá stóru fyr-
irtæki. Hætti þar því mér fannst 
vinnan kosta of mikið af sálinni. 
Þetta er harður bransi en ég lærði 
mikið. Ég lagði fagið á hilluna um 
tíma en byrjaði aftur fyrir nokkr-
um árum. Hef alltaf saumað eigin 
föt og oft verið spurð hvar ég hafi 
keypt þau. Þannig má segja að ég 
hafi auglýst fötin mín sjálf.“ 

Hingað til kveðst Ragnhildur 
hafa verið með framleiðsluna á 
eldhúsborðinu en nú verði hún að 
láta eitthvað frá sér því hún anni 
ekki eftirspurn. Vinsældirnar megi 
meðal annars rekja til þess að fólk 
geti tekið fötin út úr skáp og verið 
vel klætt í þeim án þess að vera allt 
of fínt. „Markmið mitt er að hanna 
föt sem fólk lætur ekki frá sér fyrr 
en þau eru komin í tætlur,“ segir 
hún.

Vill að fólki líði vel

Kynning á nýju línunni
í okkar Showroom

Kynning á nýju línunni
í okkar Showroom

Flísfóðraðir
ullarvettlingar

Handprjónasamband Íslands
Skólavörðustíg 19 • sími: 552 1890

www.handknit.is

ICE
FASHION
Íslensk hönnun

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

Auglýsingasími

– Mest lesið



Leikkonan Helen Mirren 
gagnrýnir kvenkyns ritstjóra 
tískuiðnaðarins.

Hin virta breska leikkona Helen 
Mirren hefur varpað fram óvæg-
inni gagnrýni á kvenkyns rit-
stjóra tískuiðnaðarins og kennir 
þeim alfarið um „skelfilega hor-
aðar“ fyrirsætur tískuheimsins, 
sem útheimti að þær séu allar í 
stærðinni núll.

Frú Mirren, sem er 62 ára Ósk-
arsverðlaunahafi, varð sjálf vitni 
að stærðarmismunun nýverið 
þegar hún fylgdi frænku sinni, 
sem er upprennandi fyrirsæta, á 
nokkrar umboðsskrifstofur sem 
höfðu ekkert við stúlkuna að tala, 

nema að þar lýstu allir því yfir að 
hún væri alltof þung.

Mirren heldur því staðfastlega 
fram að þetta skrifist alfarið á 
háttsetta tískublaðamenn og rit-
stjóra tískutímarita.

„Ég ásaka mínar eigin kynsyst-
ur því það eru konur sem eiga 
þessi tímarit, konur sem ritstýra 
þeim og konur sem taka allar 
ákvarðanir þar. Mér finnst rangt 
að hafa svona hryllilega horaðar 
stúlkur á sýningarpöllum og for-
síðum. Flestar eru stúlkurnar 
sjúklega grannar og eiga vita-
skuld í stórkostlegum vandræð-
um með sjálfar sig, en það versta 
er að yfirleitt kýs tískuiðnaður-
inn að láta sem hann taki ekki 
eftir því.“

Kennir konum um 
horaðar fyrirsætur

Léttur og ferskur, 
dökkur og djúpur
Nýlega kom á mark-
aðinn karlmanns-
ilmur frá þekktum 
framleiðendum.
Polo Double Black 
frá Ralph Lauren og 
Fleur de Male frá 
Jean Paul Gaultier.

Polo Double Black er 
léttur, ferskur, mjúk-
ur og seiðandi þrátt 
fyrir að umbúðirnar 
gefi til kynna að ilm-
urinn sé dökkur og 
djúpur, og Fleur de 
Male frá Jean Paul 
Gaultier er í senn karl-
mannlegur og mildur, 
ögrandi og djarfur. 

Að sögn framleið-
anda er þetta ilmur 
fyrir nútímamenn 
sem eru sáttir 
við sjálfa sig 
og þora að 
sýna tilfinn-
ingar. Umbúð-
irnar bera það 
með sér, en 
þær eru 
skjannahvít
útgáfa af 
hinum sperrta 
og tígulega 
„karlmannslík-
ama“ sem karl-
mannsilmur
Gaultiers er 
seldur í.



Einkaþjálfarinn Sölvi Fannar 
Viðarsson er ánægðastur með 
kaupin sem hann gerði þegar 
hann fjárfesti í Pajero-jeppan-
um sem hann ekur um á í dag.

„Jeppinn er 2001 árgerð og er 
alveg yndislegur og rosalega gott 
að keyra hann,“ segir Sölvi og 
bætir því við að þetta sé alveg tví-
mælalaust besti bíll sem hann hafi 
eignast. „Það er innan við ár síðan 
ég fékk mér bílinn sem er aðeins 
upphækkaður á 33 tommu dekkj-
um og heldur helstu aksturseigin-
leikum fólksbíls.“

Önnur góð kaup sem Sölvi 
Fannar hefur gert er tölvan sem 
hann átti en var stolið frá honum í 
París. „Það var Sony-fartölva með 
sautján tommu skjá og var alveg 
hrikalega skemmtileg. Ég skrifaði 
meðal annars bókina, sem var 
gefin út fyrir síðustu jól, á þessa 
tölvu. Eins hef ég skapað ýmislegt 
á þessa tölvu eins og ljóð og annað 
slíkt en heilmikið af því hvarf að 
eilífu með tölvunni því ég hafði 
gleymt að afrita það,“ segir Sölvi 
Fannar.

„Ég er vanur að vera mjög vand-

fýsinn á allt sem ég kaupi og jafn-
vel aðeins of stundum. Verstu 
kaupin eru samt alveg tvímæla-
laust þegar ég keypti risastóra 
Bratz-rútu á eBay, sem ég ætlaði 
að gefa dætrum mínum í jólagjöf í 
fyrra. Rútan kostaði alveg helling 
af peningum en kom svo aldrei. 

Það eru klárlega verstu kaup sem 
ég hef gert,“ segir Sölvi og bætir 
við: „Ég hafði nú sem betur fór 
keypt fleiri gjafir handa þeim en 
þetta hefði verið alveg punkturinn 
yfir i-ið,“ segir Sölvi áður en hann 
brunar af stað á jeppanum sínum.

Jeppinn er yndislegur

Ferða- og útivistarverslunin 
Everest mun á næstunni 
flytja sig um set og rýmir 
því til í verslun sinni að 
Dalvegi 18 í Kópavogi.

Lokadagar rýmingarsölunnar 
eru runnir upp og boðið er upp 
á tuttugu til sjötíu prósenta 
afslátt af öllum vörum verslun-
arinnar. Útivistarfatnaður, 
vetrarfatnaður, línuskautar, 
gönguskór og skólafatnaður er 
á frábæru verði og alveg kjörið 
að galla alla fjölskylduna upp 
fyrir veturinn og næsta sumar 
í Everest.

Everest 
flytur

Tengi er með tilboðsdaga þessa viku 
og veitir 25 prósenta  afslátt af völd-
um vörum. 

„Þetta eru meðal annars baðinnréttingar 
og blöndunartæki, sturtuklefar og sal-
erni,“ segir Árni Birgisson, markaðs-
stjóri Tengis, þegar forvitnast er um það 
sem í boði er á tilboðsdögum Tengis 
þessa viku. Hann hefur líka vörumerkin 
á hraðbergi. Blöndunartækin eru frá 
Mora Cera og Mora Izzy og baðinnrétt-
ingarnar, salernin og sturtuklefarnir eru 
frá Ifö. Hann nefnir líka Kaldewei-bað-
ker sem góðan kost fyrir þá sem eru að 
koma sér upp nýju baðherbergi eða end-
urnýja það sem fyrir er. 

Tilboðsdagar Tengis

Tilboð í verslunum A4.

Nú eru tilboð á skrifstofuvörum í verslunum A4-skrifstofuvara, að 
Borgartúni 29 og Smiðjuvegi 5. Borðyddari sem yddar 

tvær stærðir af blýöntum, það er 8 og 12 mm, er 
með 37 prósenta afslætti. Verð áður 2.699 krónur, 
nú 1.699 krónur. Heftari sem heftar allt að tólf 
blöð í einu, ásamt pakka með 1.000 heftum á 36 
prósenta afslætti. Áður á 469 krónur, nú á 299 
krónur. Gatari sem gatar allt að 25 blöð í einu 
var áður á 1.199 krónur en er nú á 779 krónur.

Afsláttur á ritföngum

15% afsláttur til 20. október

Barðinn ehf | Skútuvogi 2 | 104 Reykjavík | Sími 568 3080 | www.bardinn.is

Nýbarði | Lyngási 8 | 201 Garðabæ| Sími 565 8600 
Sólning | Smiðjuvegi 68-70 | Kópavogi | sími 544 5000 | www.solning.is

Með Hankook dekk undir bílnum ertu öruggari í vetur.
Hankook vetrardekk tryggja gott grip allan veturinn við 
síbreytilegar íslenskar aðstæður.

Þú færð Hankook dekk í Barðanum á sérstöku
hausttilboðsverði.

Hankook
- öryggi og gæði

15%
afsláttu

r

Sölustaðir:

Laugavegi 51 •  s: 552 2201

WWW.GAP.IS

ALVÖRU FJALLAHJÓL

Auglýsingasími

– Mest lesið



5. OKTÓBER 2007 Ríka og fræga fólkið flykkist í Fossvoginn Ingibjörg Reynis skrifaði bók með dóttur sinni …

Katrín Jakobsdóttir og Gerður Kristný eiga margt sameiginlegt

BLÓMLEGAR Á SKJÁNUM
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Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum 
og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað fyrir lýsingu, tónlist, 
mynd og hita.

Hlíðasmári 1 / 200 Kópavogur

Sími 520 4545 / www.prodomo.is

prodomo@prodomo.is
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Katrín Brynja Hermannsdóttir sjónvarps-
þula eignaðist son um síðustu helgi. Katrín
Brynja og maðurinn hennar eiga fyrir 
soninn Mána Frey sem nú er orðinn stóri 
bróðir. Nú þegar Katrín fer í fæðingarorlof 
og Ellý Ármanns hefur hætt í þulunni er 
eflaust pláss fyrir ný andlit til að spreyta 
sig í þulustarfinu.

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjóri Marta María Jónasdóttir

martamaria@frettabladid.is

Blaðamenn

Snæfríður Ingadóttir

Indíana Ása Hreinsdóttir 

indiana@frettabladid.is 

Forsíðumynd Valli

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir 

kristina@frettabladid.is

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

Auglýsingasími

512 5420

 Heyrst hefur

Búin að eiga

H jónin Þorbjörg Helga Vig-
fúsdóttir borgarfulltrúi og 
Hallbjörn Karlsson, fyrrver-
andi eigandi Húsasmiðj-

unnar, hafa fest kaup á einbýlishúsi 
við Bjarmaland 23 í Fossvogi. Húsið er 
skráð um 220 fm en Þorbjörg og Hall-
björn hafa stækkað húsið svolítið til 
að það rúmi fjölskylduna betur. Fram-
kvæmdir hafa staðið yfir síðan í vor 
en hjónin eru að endurnýja húsið að 
stórum hluta án þess þó að henda 
öllu út. Þorbjörg Helga og Hallbjörn 
kunna vel við hverfið en þau hafa búið 
í raðhúsi í Kjalarlandi síðustu fimm 
árin, Vala Matt heimsótti Þorbjörgu 
Helgu og fékk að skoða eldhúsið henn-
ar þegar hún var með þáttinn Innlit/
Útlit. Þorbjörg Helga og Hallkell stefna 
á að flytja inn fyrir jólin. 

Stutt frá Þorbjörgu Helgu og Hall-
birni, við Kvistaland, hafa Svava 
Johansen, forstjóri NTC, og Björn 
Sveinbjörnsson, fyrirsæta og fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins, fest 

kaup á rúmlega 200 
fm húsi. Hús Björns 
og Svövu er mjög 
fallegt og hlaðið 
múrsteinum en 
heimildarmenn 
Sirkuss segja 
að parið 
stefni á að 
taka húsið 
í gegn í 

vetur og því verði einhver 
bið á að þau flytji inn. 
Parið hefur búið við 
Bakkaflöt í Garðabæ 
síðan þau hófu sambúð 
en Svava bjó í Brekku-
gerði 8 þegar hún bjó 
með Bolla Kristinssyni. 
Þess má geta að fótbolta-
maðurinn Eiður Smári, 
Róbert Wessman, Björ-
gólfur Thor, Steingrímur 
Wernersson, Ingunn 
Wernersdóttir, Pálmi 
Matthíasson og Guðni 
Bergs búa líka í hverf-
inu. 

FOSSVOGURINN HEFUR ALDREI VERIÐ VINSÆLLI

Þorbjörg Helga 
keypti glæsivillu!

BJARMALAND 23 Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir borgarfulltrúi og Hallbjörn Karlsson eiginmaður hennar hafa 
fjárfest í einbýlishúsi. MYND/RÓSA

NÝJA HÚSIÐ KVISTALAND 12 Kærustuparið Björn Sveinbjörnsson og Svava
Johansen eru búin að festa kaup á þessu fallega einbýli. MYND/RÓSA

GAMLA HÚSIÐ BAKKAFLÖT 8 Svava og Björn hafa búið í þessu fagra húsi síðan þau hófu 
sambúð. Nú er kominn tími á breytingar. 

Hannes Smárason hefur komist að því að 
það skiptir máli að hafa heimilislífið í 
jafnvægi. Nú hefur hann ráðið Gunnhildi
Emilsdóttur til starfa en hennar hlutverk er 
að sjá um heimilishald og barnauppeldi. 
Gunnhildur er öllum hnútum kunnug þegar 
kemur að eldamennsku en hún stofnaði 
veitingastaðinn Á næstum grösum og rak 
hann þangaði til fyrir um fimm árum. Það 
er því greinilegt að Hannes velur það 
besta fyrir sig og sína og ætti ekki að 
væsa um börn og buru meðan Gunnhildur
er skipstjóri á skútunni.

Gunnhildur eldar ofan í 
Hannes
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NEXT 25 ÁRA:PALLÍETTUSKREYTT!
Aðalmálið í vetrartískunni eru pallíettur, 
leggings og rúllukragapeysur. Hér sést 
hvernig hægt er að sameina þetta 
þrennt á yfirmáta smekklegan máta. 

MYNDIR/LEE JENKINS

Tímaritið Vogue
myndar á Íslandi

Verslunin Next verður 25 ára um þessar mundir. Af því tilefni fór versl-

unarkeðjan í samstarf við tímaritið Vogue. Anna Cryer, ritstjóri Vogue, 

vildi gera eitthvað sniðugt en hún átti hugmyndina að því að koma 

með tökulið til Íslands og gera myndaþátt í íslenskri náttúru. Töku-

staðirnir voru ekki af lakara tagi: Jökulsárlón, við stuðlaberg og innan 

um lúpínur. Ljósmyndarinn Lee Jenkins tók myndirnar en eins og sést 

á myndunum skartaði landið sínu fegursta og ekki voru fötin síðri. 

martamaria@frettabladid.is

Nældu þér í eintak
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VINSÆLASTA TÓNLISTIN

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

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

Forever 2CD   Pavarotti
All The Last Souls  James Blunt
Human Child   Eivör
Mannabarn 2CD  Eivör
Life in Cartoon Motion MIKA
Pottþétt 44   Ýmsir
Íslandslög 7   Ýmsir
Íslandslög 1-6 (6CD) Ýmsir
Dabbi T   Óheflað málfar
Gratuation   Kanye West
Frágangur   Megas og Senuþjófarnir
Cortes 2007   Garðar Thor Cortes
Curtis    50 Cent
All The Last S. cd/dvd  James Blunt
Magni    Magni
Kill To Get Crimson Mark Knopfler
Forever   Gus Gus
Back To Black   Amy Winehouse
Magic    Bruce Springsteen
Go Go Smear The P.  Múm

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

N

N

N

N

TMNT 2007
Simpsons Season 10
Köld Slóð
Spiderman 3
Borat
Blades of Glory
300
Night at the Museum
Zodiac DVD
Wild Hogs
PRISON BREAK SEASON 2
28 Weeks Later
Mr. Bean holiday
My Super Ex Girlfriend
Planet Earth Box (5 discs)
Benny Hill Box Set 1
The Reaping 
Talladega Nights
Monster House
Condemned

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fifa 08
World of Warcraft Gamecard 60
Halo 3
Enemy Territory:Quake Wars
World in Conflict
Sims 2 Bon Voyage
Medal of Honor Airborne
Heavenly Sword
SingStar Rock Ballads
Colin McRae Dirt

VINSÆLUSTU DVD

VINSÆLUSTU LEIKIRNIR

A
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„Ég byrjaði ekki sjálf að sauma fyrr en árið 2000. 
Þangað til plataði ég mömmu til að gera það 
fyrir mig því ég nennti hvorki né kunni að 
gera það sjálf. Hins vegar hafði ég 
hugmyndirnar,“ segir Kolbrún Ýr 
Gunnarsdóttir fatahönnuður sem 
hannar undir merkinu Kow. Kolbrún Ýr, 
sem er lærður textílkennari, og vinkona 
hennar, Íris Eggertsdóttir, reka saman 
verslunina KVK á Laugaveginum. Þegar 
hún er beðin um að lýsa stíl sínum segir 
hún mikilvægt að fötin þrengi ekki að henni. 

„Ég vil líka að hægt sé að nota fötin á fleiri en einn veg. Ég 
er dálítið litaglöð í bland við svarta litinn og hef gaman 

af björtum litum. Eins vinn ég og vel mér föt út frá 
formum; hringir, kassar og þríhyrningar heilla.“ 
Aðspurð segist Kolbrún Ýr aðallega klæðast eigin 
hönnun eða hönnun Írisar en það komi líka fyrir 
að hún kaupi sér föt. „Ég hef mjög gaman af því 
að kaupa mér föt og skó. Skóna kaupi ég oftast í 
Kron og svo tapar maður sér í H&M erlendis. Ég 

á líka nokkrar flottar flíkur úr KronKron svona 
þegar ég leyfi mér að splæsa á mig og svo kaupi ég 

einstaka sinnum í Nakta apanum. Annars klæðist ég 
mest eigin hönnun.“

Kolbrún segir Íslendinga upp til hópa 
frekar einsleita þegar kemur að 

klæðnaði. „Ef spes er í tísku eru allir 
spes, það er svolítið þannig. Maður 

sér þetta best ef maður fer til 
útlanda og kemur aftur heim. Það 
eru samt nokkrar stíltegundir í 

gangi. Sjálf reyni ég að velja mér föt 
sem ég veit að klæða mig óháð því 

sem þykir vinsælast hverju sinni. Ég 
reyni að hafa það sem útgangspunkt,“ 

segir Kolbrún en bætir við að auðvitað sé 
mikið af fallegu og smart klæddu fólki á 

Íslandi. Þegar Kolbrún er innt eftir því 
hvað verði í tísku í haust og vetur 
segist hún sjálf vera veikust fyrir 

yfirflíkum. „Mér finnst slár og 
ullarflíkur voðalega skemmtilegar 
núna, bæði köflóttar, einlitar og 

röndóttar. Sniðin eru dálítið víð og kósí 
svo ég er ánægð með þessa tísku.“

indiana@frettabladid.is

KOLBRÚN ÝR GUNNARSDÓTTIR HANNAR UNDIR MERKINU KOW. KOLBRÚN GENGUR AÐALLEGA Í EIGIN HÖNNUN EN 
ÞEGAR HÚN FER TIL ÚTLANDA MISSIR HÚN SIG ALLTAF Í H&M. KOLBRÚN OPNAÐI FATASKÁPINN FYRIR SIRKUS.

EF SPES ER Í TÍSKU
ERU ALLIR SPES

UPPÁHALDSKJÓLLINN „Þessi kjóll er frá mér og er í miklu uppáhaldi enda ofsalega 
þægilegur. Beltið er afmælisgjöf frá mágkonu minni en Íris Eggertsdóttir bjó til 
spöngina handa mér. Skórnir eru úr Kron og eru flottustu fínu skórnir mínir.“

FLOTT HÁRSPÖNG „Ég gerði þessa spöng og 
finnst hún mjúk og æðisleg og skemmtileg 
tilbreyting frá svarta hárskrautinu mínu.“

ÆÐISLEG SLÁ Sláin er hönnun Kolbrúnar en 
sláin er köflótt og flott eins og sjá má og 
hægt að nota sumar sem vetur.

SKEMMTILEGUR HÚMOR 
„Ég fékk þessa 
háhyrningaháls-
festi í jólagjöf 
frá manninum 
mínum.
Festin er úr 
Aurum. Það 
er ótrúlega 
skemmtilegur
húmor í 
þessari
festi.“

Við hjá Móður Náttúru sérhæfum okkur í gerð næringarríkra, 
ljúffengra og hollra grænmetisrétta úr fyrsta flokks hráefni.

Við leggjum metnað í að gæði handverksins og heimalagaða 
bragðið haldi sér í gegnum alla framleiðsluna og skili sér beint 
á matarborðið heima.

Hollur matur fyrir
alla fjölskylduna
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LAUGAVEGUR 86-94, S: 511-2007
REYKJAVIK STORE
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U m miðjan október hefst 
þátturinn Mannamál sem 
verður í umsjón Sigmundar 
Ernis Rúnarssonar en Gerð-

ur Kristný og Katrín Jakobsdóttir 
verða fastir gestir í þættinum. Þar 
verða þær með neytendavæna menn-
ingarúttekt. Þær ættu að fara létt með 
það, enda menningarlegar með ein-
dæmum og með höfuðið rétt skrúfað á 
búkinn. Svo hafa þær mikinn húmor 
fyrir sjálfum sér. Gerður Kristný hefur 
skrifað þrettán bækur, verið leikhús-
gagnrýnandi á Tímanum og lokið 
námi í frönsku og bókmenntafræði í 
Háskólanum. Katrín er með próf í 
íslenskum bókmenntum auk þess sem 
hún hefur unnið við bókaútgáfu. Það 
kemur upp úr dúrnum að Katrín las 
meðal annars yfir bók Gerðar, Land 
hinna týndu sokka, sem kom út í fyrra. 
Katrín hefur því verið konan á bak við 
tjöldin. Á núverandi vinnustað Katr-
ínar, Alþingi, hefur Gerður Kristný líka 
unnið á bak við tjöldin en meira um 
það síðar. Aftur að þættinum, hvernig 
kom það til að þið voruð beðnar um 

að vera þar með menningarumfjöll-
un?

Gerður Kristný: „Sigmundur Ernir 
hringdi í mig og bað mig um að vera 
með í þættinum og sagði jafnframt að 
Katrín Jakobsdóttir yrði líka. Svo bætti 
hann því við að hún væri reyndar ólétt 
og ætti að eiga um áramótin. Ég sagði 
honum að ég væri í nákvæmlega sömu 
stöðu. Sigmundi fannst bara skemmti-
legra að við værum báðar óléttar.“ 

Katrín: „Ég las nú reyndar einhvers 
staðar að óléttar konur væru heimsk-
ari en aðrar. Greindarvísitala þeirra 
lækkaði víst á meðgöngu. Ég var alveg 
búin að ákveða að ef það gengi illa í 
spurningaþættinum, Útsvari, ætlaði 
ég að tefla þessu fram. Við ætlum sem 
sagt að reyna að tala um listir og 
menningu þrátt fyrir óléttuna.“ Gerð-
ur og Katrín hlæja báðar. Í þættinum 
verða þær ýmist saman eða hvor í sínu 
lagi og að þeirra sögn verður formið 
frjálslegt og því sérlega neytendavænt. 
Þegar Gerður Kristný og Katrín eru 
spurðar að því hvort þær þekkist vel 
neita þær því en segjast heilsast. Þegar 
málin eru rædd nánar kemur í ljós að 
leiðir þeirra hafa margoft legið 
saman. 

Katrín: „Ég man eftir Gerði Kristnýju 
á Fróðaárshátíðum í gamla daga þegar 
hún var ritstjóri Mannlífs. Þá var ég 
kærasta Davíðs Þórs Jónssonar sem 
vann á sama stað. Það var reyndar 

ekki alveg í fyrsta skipti sem ég varð 
vör við hana því ég hafði lesið ljóða-
bók eftir hana. Það má því segja að ég 
hafi kynnst Gerði Kristnýju í gegnum 
ljóðin hennar.“ 

Gerður Kristný: „Ég kannast við 
Katrínu úr fjölmiðlum og í gegnum 
pólitíkina. Svo var hún í áðurnefndu 
Útsvari fyrir skömmu þar sem hún 
keppti fyrir hönd míns sveitarfélags 
og stóð sig með mikilli prýði. Í kosn-
ingunum í vor fór ég þess síðan á leit 
við hana að ég fengi að vera flokks-
gæðingur en ég hef ekki enn fengið 
neitt svar frá henni. Líklega er hún 
ennþá að hugsa málið.“ 

Katrín: „Ég tók vel í þetta, en ég er 
ennþá að velta því fyrir mér hvað ég 
ætti að láta hana gera. Hvort ég ætti 
að láta búa til barmmerki með henni 
eða hvort ég ætti að láta búa til sér-
stakan búning fyrir hana.“ 

Gerður Kristný: „Mér líst vel á bún-
ing, hann gæti verið grænn vinstra 
megin.“ Gerður veit greinilega alveg 
hvernig hún vill hafa þetta. Katrín við-
urkennir þó að þessu fylgi allt of mikill 
saumaskapur. Þegar þær eru spurðar 
að því hvað flokksgæðingur sé fara 
þær að hlæja. 

Gerður Kristný: „Mér er eiginlega 
sama hvað það merkir. Mér fannst 
þetta bara svo flottur titill og skemmti-
lega myndrænt orð en líklega er ég of 
löt og hyskin til að uppfylla þær skyld-

ur sem flokksgæðingar þurfa að inna 
af hendi.“

Samstiga í barneignumn
Gerður Kristný og Katrín eiga að fæða 
börn sín með um tveggja vikna milli-
bili. Katrín er sett um áramótin en 
Gerður Kristný um miðjan janúar. 
Fyrir eiga þær sinn hvor soninn. Gerð-
ur Kristný á Skírni sem verður þriggja 
ára 29. desember en Katrín á Jakob 
sem verður tveggja ára 3. desember. 
Hamingjan skín af þeim og þær bera 
bumburnar vel. Gerður Kristný viður-
kennir að henni finnist hún svolítið 
virðuleg með bumbuna og Katrín 
tekur undir það. 

Gerður Kristný: „Mér hefur alltaf 
fundist ég ætti að fá einhvert gott 
embætti þegar ég er ólétt eins og til 
dæmis stöðu póst- og símamálastjóra. 
Mér finnst gaman að skrifa sendibréf 
og get alveg verið kurteis í síma þegar 
ég vil og hef því allt í það starf.“

Katrín: „Ég er alveg sammála. Ef ég 
væri valdameiri myndi ég veita þér 
eitthvert embætti. En maður er öðru-
vísi þegar maður er með bumbu. Það 
hafa allir áhuga á líðan manns og 
spyrja hvernig maður hafi það. Samt 
er miðbik óléttunnar nú yfirleitt mjög 
hress tími og maður er jafnvel hressari 
þá en þegar maður er ekki óléttur.“ 
Katrín hlær.

Gerður Kristný: „Auðvitað, maður 

hefur til einhvers að hlakka.“
Katrín: „Fólk segir líka að ég sé 

blómleg, það er aldrei sagt við mig 
nema þegar ég geng með barn.“  Talið 
berst að barnaafmælum en það stytt-
ist í þau á heimilum þeirra. 

Katrín: „Þegar sonur minn varð eins 
árs var ég á fulli í prófkjöri og því sá 
tengdafjölskyldan um að baka fyrir 
afmælið. Ég held að það hafi verið 40 
kökur ofan í tíu gesti.“ Katrín bætir því 
við að bræður hennar, tvíburarnir 
Ármann og Sverrir, hafi orðið mjög 
glaðir og geti ekki beðið eftir tveggja 
ára afmæli sonar hennar. Í þessu dreg-
ur Gerður Kristný upp ljósrit úr mat-
arblaði þar sem rætt er um barnaaf-
mæli. Hún ætlar greinilega ekki að 
klikka á afmælisveisluhaldi í ár.

Tengjast báðar Alþingi
Alþingi var sett í vikunni og á þing-
setningunni mætti Katrín í kjól með 
kindamynstri sem hún hafði keypt sér 
daginn áður. Hún viðurkennir að fata-
kaup séu ekki hennar sterka hlið, það 
sé betra að hafa manninn með sér í þá 
leiðangra. „Í fyrravor var hringt í mig 
frá Alþingi og ég beðin um að semja 
handrit að skólaþingi sem verður 
hleypt af stokkunum von bráðar. Ég 
samdi meðal annars frumvörp, símtöl 
og tölvupósta frá kverúlöntum og 
lobbíistum sem reyna að hafa áhrif á 
þingmennina en það kemur í hlut 

RITHÖFUNDURINN GERÐUR KRISTNÝ OG ALÞINGISKONAN KATRÍN JAKOBSDÓTTIR EIGA FLEIRA SAMEIGIN-
LEGT EN AÐ VERÐA Í ÞÆTTINUM MANNAMÁL SEM SÝNDUR VERÐUR Á STÖÐ 2 Í VETUR. ÞÆR EIGA BÁÐAR 
VON Á BARNI, TALA FRÖNSKU OG HAFA STARFAÐ FYRIR ALÞINGI.
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tíska&fegurð

SKIPT UM HLUTVERK

Úr jakkafötum 
í brettabuxur

Í UPPÁHALDI

Djásnin mín
VIVIENNE WESTWOOD

Sundurleit en 
skemmtileg

FÖSTUDAGUR 5. OKTÓBER 2007

Efnalaugin Björg
Gæðahreinsun
Góð þjónusta
Þekking

Opið: mán-fim 8:00 - 18:00
föst 8:00 - 19:00
laugardaga 10:00 - 13:00



tíska&fegurð2

 CARRIE FLOTT AÐ VANDA
Eins og kunnugt er var ráðist í gerð kvik-
myndar sem byggð er á þáttunum Sex 
and the City eftir að leikkonurnar Sarah 
Jessica Parker og Kim Cattrall grófu 
stríðsöxina. Tökur eru nú hafnar á mynd-
inni og ljósmyndir frá tökustað farnar 
að leka á netið. Klæðaburður Carrie er 
óaðfinnanlegur að vanda og ljóst að öllu 
verður tjaldað til við búningahönnun 
myndarinnar. 

 FLEKKLAUS HÚÐ Á FERTUGSALDRI  Eftir 
því sem árin færast yfir, eða upp úr þrítugu, fer það að 
skipta konur æ meira máli að annast húðina vel en frá 
Elizabeth Arden og Helenu Rubinstein komu nýverið á 
markað krem og andlitsvatn sem leggja hönd á plóg í 
þessari baráttu.

Kremið frá Arden hefur fengið heitið Intervene og 
er ætlað að hægja á öldrun 

húðarinnar. Prodigy 
andlitsvatnið frá Helenu 
Rubinstein er hannað til 

að fullkomna hreinsun 
húðarinnar, taka öll óhrein-

indi í burtu og tryggja betri 
árangur gegn sýnilegum 
merkjum um öldrun. 

snyrtivörur

Forsíðumynd: Valgarður Gíslason tók myndina af Axel Gómez í fötum úr versluninni Brim.  Útgáfufélag: 365 - miðlar ehf, Skafta-
hlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is og Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is. 
Auglýsingar: Ámundi Ámundason s. 517 5724 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

Íslenskir karlmenn vilja vera 
smart, þeir eru bæði sígildir og 
frumlegir en finnst líka gaman að 
prófa eitthvað nýtt. 

Björn Ólafsson eða Bubbi, eig-
andi verslunarinnar Brim, heim-
sótti Sævar Karl og brá sér í 
jakkaföt. Síðan tók hann á móti 
Axel Gómez, einum af nýjum eig-
endum Sævars Karls og dressaði 
hann upp í brettaföt.

„Jakkaföt eru lífsstíll og bjóða 
upp á marga möguleika. Það er 
hægt að vera sportlegur og dressa 
sig niður með bol eða skyrtu sem 
er opin á hálsinn. Eða nota jakk-
ann til að verða fínni ásamt bindi 
og jafnvel klút,“ segir Axel sem 
sjálfur er í sígildum Armani-
fötum við bláa skyrtu sem hentar 
fyrir viðskiptafund. Síðan dressaði 
hann Bubba í Etro-jakkaföt sem 
eru bæði sportleg og töff í senn. 
„Bubbi er svolítið rokkuð týpa og 
í þessum jakkafötum er hann töff 
án þess að vera dragfínn. Mark-
miðið var að finna föt þar sem 
hann getur haldið sínum sérkenn-
um og liðið vel. Síðan er hægt að 

nota jakkann stakan,“ segir Axel
og bætir við: „Það er góð tilfinn-
ing þegar maður kynnist réttu 
jakkafötunum enda reynum við 
alltaf að aðstoða fólk við valið svo 
því líði vel og það sé tekið alvar-
lega tildæmis í viðskiptum,“ segir 
Axel.

Bubba fannst jakkafötin mjög 
smart en var þó snöggur að viður-
kenna að þetta væri ekki hans 
stíll. „Ég er oftast í þægilegum, 
afslöppuðum fötum frá Brim 
og tel mig vera með mjög flott-

an stíl fyrir mann á besta aldri. 
Hingað kemur fólk á öllum aldri 
og mér sýnist fólk óhræddara við 
að halda sínum stíl. Enda er nauð-
synlegt að vera töff sama hvað 
maður er gamall,“ segir Bubbi. 
Hann klæddi Axel í hettupeysu, 
skó og húfu frá Element og buxur 
frá Billabong. „Tískuiðnaðurinn 
tekur í æ meira mið af brettafatn-
aði og ásamt Billabong, sem var 
nýlega valið flottasta tískumerki 
Ástralíu, erum við með tuttugu 
önnur brettamerki,“ segir Bubbi. 

Axel var hæstánægður með 
skiptin og gat vel hugsað sér eina 
eða tvær hettupeysur í skápinn. 
„Gæðin á fötunum í Brim eru 
mikil og ég gæti vel hugsað mér 
svona föt um helgar þegar ég tek 
frí frá jakkafötunum,“ segir Axel 
ánægður með nýja brettastílinn 
og bætir við: „Síðan fannst mér 
gaman að sjá að við Bubbi eigum 
sameiginlegt að vilja veita per-
sónulega og góða þjónustu og 
tökum auk þess þarfir viðskipta-
vinarins mjög alvarlega.“

rh@frettabladid.is

Bindishnútur
og brettabuxur 

 Íslenskir karlmenn eru óhræddir við að feta nýjar tískuslóðir. Axel Gómez hjá Sævari 
Karli brá sér í brettagallann og klæddi í staðinn Björn Ólafsson hjá Brim í sportleg jakkaföt.  

Strákarnir komnir í brettastílinn frá 
Brim. Föt frá Element og Billabong sem 
er flaggskip verslunarinnar Brim.

Íslenskir karlmenn vilja vera töff, sama 
hvað þeir eru gamlir að sögn Bubba í 
Brim sem fær til sín stráka á öllum aldri.

Bubbi viðurkenndi fúslega að hann 
kynni ekki að hnýta bindishnút, enda á 
hann bara ein jakkaföt sem hann notar 
nánast aldrei.

Björn Ólafsson, eigandi verslunarinnar Brim í fötum frá  Etro og Axel Gómez, einn af 
nýjum eigendum Sævars Karls, í sígildum Armani-jakkafötum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI,

Auglýsingasími

– Mest lesið

Opið virka daga frá kl. 10-18 Laugardaga frá kl. 10-16

• Engjateigi 5
• Sími 581 2141

Ný sending
Síðar jakkapeysur, 

ullarjakkar og skyrtur
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 INDVERSK 
INNRÁS Í PARÍS
Indverskir fatahönn-
uðir sýna í fyrsta sinn 
indverska hátísku á 
tískuvikunni í París. 
Það þykir endur-
spegla vaxandi áhuga 
Vesturlanda á ind-
verskum tískustraum-
um að síðasta og virt-
asta tískuvígi heims, 
Tískuvikan í París, 
hafi opnað dyr sínar 
fyrir indverskum fata-
hönnuðum. Það sýnir 
einnig mikilvægi Ind-
lands í alþjóðahag-
kerfinnu, þar sem 
bómull er enn rækt-
uð og handverk í há-
vegum haft.

Á sunnudags-
kvöldið síðasta sýndi 
Manish Arora, ungur hönnuður frá Nýju-Delí, línu sína fyrir vorið 2008. 

Sýning hans þótti skynörvandi og innblásin af popp-listastefnunni, 
þótt Arora hefði í engu gleymt uppruna sínum og notaði hefð-
bundnar ímyndir indverskra prinsa og prinsessa í útsaumuðu silki og 
indverskri bómull. Fyrirsætur hans svifu um í ævintýraljóma íklæddar 
gólfsíðum kjólum, útvíðum buxum, samfestingum og þröngum, hátt 
skornum stuttbuxum í appelsínugulu, grænu, bleiku og rauðu, með 
ísaumuðum perlum og pallíettum. 

Næsta sunnudag heldur indverska innrásin áfram í París, þegar 
fatahönnuðurinn Anamika sýnir nýjustu fatalínu sína.

 APPELSÍNUHÚÐIN KVÖDD
Hver vill ekki silkislétt hörund í stað húðar 
sem minnir á appelsínubörk? Nú fæst 
appelsínuhúðarbani til að losna við slíkar 
ójöfnur. Sculpturale frá Lancôme eykur nið-
urbrot á fitu og dregur úr þrota með því að 
örva sogæðakerfið. Sentímetrum fækkar og 
styrkleiki eykst er appelsínuhúðin minnkar, 
húðin verður stinnari og líkaminn mótaðri.

sýningar

Dagskrárgerðarkonan Brynja Þorgeirsdóttir kveðst 
lítil skartkona vera. Þó er einn gripur sem hún ber oftar 
en aðra. Fallegur lítill gullhringur með þremur stein-
um sem henni var gefinn í fyrra með viðhöfn. „Það var 
sonur minn, þá átta ára, sem var svona rausnarlegur,“ 
segir hún og svo kemur saga. 

„Drengurinn hafði verið í Skotlandi á útimarkaði með 
nokkur pund í vasanum, þegar hann hitti hjón sem voru 
að selja gamla hluti. Hringurinn var dýr, að minnsta 
kosti fyrir átta ára dreng með takmarkaða vasapen-
inga svo sonurinn tók að prútta af mikilli list. Hann 
náði verðinu niður í 40 pund þegar hann bræddi hjörtu 
viðstaddra með því að segjast vera að kaupa hringinn 
handa mömmu sinni. Honum var sagt að þetta væri 
demantshringur og ég fékk sérfræðing til skoða hann 
hérna heima. Hann staðfesti að steinarnir væru ekta 
demantar. Hringurinn er auðsjáanlega gamall og gull-
ið er snjáð. Ég ímynda ég mér að þetta hafi verið trúlof-
unarhringur skoskrar þvottakonu og 
hermanns í fyrri heimsstyrjöldinni. 
Mannsefnið hafi hinsvegar farist í 
stríðinu og þvottakonan borið hring-
inn æ síðan þar til hún lést úr harmi 
vegna missisins.“

Brynja Þorgeirs á 
sér eftirlætishring 

sem á sér sögu, 
bæði sanna og 

ímyndaða.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í uppáhaldi
– djásnið mitt

„Ég á uppáhaldshring sem ég hef gengið með í átta ár og aldrei tekið niður 
á þeim tíma,“ segir Ólöf Kolbrún Harðardóttir óperusöngkona og lýsir 
gripnum nánar ásamt sögunni á bak við hann. „Þetta er óskaplega falleg-
ur hringur með 25 litlum demantssteinum. Ég fékk hann frá nemendum 
mínum, þáverandi og fyrrverandi, í tilefni af stórafmæli og hann féll alger-
lega að mínum smekk. Það var líka svo góður hugur á bak við gjöfina og 
vel til hennar vandað á allan hátt. Samkennari minn til margra ára, píanó-
leikarinn Kolbrún Sæmundsdóttir, hafði fengið þessa hugmynd og smal-
aði saman nemendum sem við höfðum átt sameiginlega þannig að það voru 
margir sem lögðu sitt af mörkum.“ -gun

Aldrei tekinn niður

Sonurinn bræddi 
hjörtu viðstaddra

Ólöf Kolbrún 
með hringinn 
sem hún fékk 
frá nemendum 
sínum fyrir átta 
árum .
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

www.plusminus.is

S u ð u r l a n d s b r a u t  4

SJÓNMÆLINGAR
sími 517 0317
plusminus@plusminus.is

2 ára afmæli

út október

20%
afsláttur
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Pólitíkin hefur ávallt verið 
Vivienne Westwood mikilvæg 
og það leyndi sér ekki á nýj-
ustu tískusýningu hennar í 
París hinn 1. október. Sýningin 
bar heitið 56 en það er fjöldi 
þeirra daga sem bresk yfir-
völd vilja fá að halda grun-
uðum hryðjuverkamönnum í 
fangelsi án dóms. 

Hin nýja lína 
Westwood þótti 
nokkuð sundur-
leit og hún raðaði 
hinum ólíkustu 
fötum saman á 

furðulegan máta. Þó ekki hafi allir verið 
sammála um ágæti sýningarinnar er ekki 
hægt að segja annað en Westwood sé veki 
athygli eins og sjá má á þeim myndum 
sem hér fylgja.

Þessi fyrirsæta gæti hafa 
stigið út úr málverki frá 
sautjándu öld.

Westwood virðist hafa litið aftur 
til fortíðar við hönnunina á þessari 

skikkju.

Sundurleit en 
skemmtileg

 Vivienne Westwood kynnti nýja tískulínu með 
pólitísku ívafi á tískuvikunni í París í byrjun október.

Sýning 
Westwood 
þótti nokkuð 
sundurleit.

 5. OKTÓBER 2007  FÖSTUDAGUR6





Paratabs®
Notkunarsvið:

Varúðarreglur:

Aukaverkanir:
Skömmtun:

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 -

 0
7

-0
4

5
3

 -
 A

c
ta

v
is

 7
0

5
0

4
2



Gerður:
Tónlistin: Kristin Hersh, Jill Scott og 
svala djasstónlistin sem var keypt í 
Tókýó.
Líkamsræktin: Gönguferðir og sund.
Maturinn: Góðu samlokurnar í 
Sandholtsbakaríi.
Verslunin: Skerjaver, Liggalá, Polarn 
O. Pyret og Couture. 
Slökunin: Síðdegislúrinn.

elstu bekkinga grunnskólans að 
bregða sér í hlutverk þeirra. Markmið-
ið með skólaþinginu er að kynna 
Alþingi fyrir unglingunum og sýna 
þeim hvernig lýðræðið virkar allt í 
reynd.“

Katrín: „Daginn eftir fékk ég sendan 
link af vefnum barnalandi.is undir 
nafninu Katrín Jakobsdóttir. Þar voru 
barnalandsmeðlimir miður sín yfir 
klæðaburði mínum og kölluðu nýja 
kjólinn minn „rollupeysu“. Fyrst varð 
ég miður mín en svo sá ég húmorinn í 
þessu,“

Þótt Gerður Kristný hafi líka unnið 
fyrir Alþingi hefur hún ekki þurft að 
hafa áhyggjur af klæðaburði því hún 
hefur starfað á bak við tjöldin. 

Gerður Kristný: „Er Alþingi spenn-
andi vinnustaður?“

Katrín: „Já, ég bauð mig fram í þetta. 
Það er spennandi að tala um samfé-
lagið og mér finnst þetta ekki vera eins 
og venjuleg vinna. Mér finnst ég nán-
ast vera farin að fá laun fyrir áhuga-
mál mitt.“ 

Dreymir ekki um sjónvarps-
stjörnutitil!
Finnst ykkur yfirvofandi sjónvarps-
vinna skemmtileg?

Gerður Kristný: „Já, ég hlakka mikið 
til en satt best að segja hef ég aldrei 
sótt um vinnu í sjónvarpi. Mér finnst 
blöð og útvarp mun áhugaverðari 
miðlar.“

Af hverju ertu þá að taka þátt 
núna? 

Gerður Kristný: „Ég er ung og þarf á 
peningunum að halda. Fyrst og fremst 
er samt auðvitað gaman að fá að segja 
skoðun sína á menningarlífinu í land-
inu.“

Katrín: „Ég var ofsalega spennt fyrir 
því að vinna í sjónvarpi áður en ég 
byrjaði með hinn alræmda Sunnu-
dagsþátt á Skjá einum. Sá þáttur lækn-
aði mig algerlega af lönguninni að 
verða sjónvarpsstjarna.  Ég get ekki 
horft á sjálfa mig í sjónvarpi því mér 
finnst ég alveg skelfileg á skjánum. En 
ég tek þetta ekki jafn hátíðlega og 
áður. Það er ekki eins og allt standi og 
falli með því hvort ég sé frábær eða 
bara frekar léleg. Fyrst fannst mér 
þetta svo spennandi ekki síst að vera 
með eigin þátt og fá að vera með snúru 
í eyranu eins og alvörustjórnandi. Ég 
áttaði mig á því að ég er svona mann-
eskja sem nota mörg svipbrigði og það 
sést rosalega vel í sjónvarpi. Ég lærði 
að vera ekki of viðkvæm. Þú ert greini-
lega algerlega afslöppuð gagnvart 
þessu, Gerður.“ Katrín lítur á Gerði. 

Gerður Kristný: „Þegar ég sé fólkið 
sem starfar í Kastljósi og þarf að fara í 
smink og hárgreiðslu hvert einasta 
skipti sem það mætir í vinnuna fer um 
mig.“ 

Katrín: „Alveg sammála þér, ég 
hugsaði þetta oft þegar ég vann sem 
málfarsrauðunautur á fréttastofu 
Sjónvarps.“  

Þegar þær eru spurðar að því hvern-
ig þær ætla að vera í þættinum sínum 
líta þær hvor á aðra. 

Gerður Kristný: „Tengdamamma 
sagði mér um helgina að það hefði 
aldrei verið talað um óléttuföt áður 
fyrr, heldur hét þetta tækifærisklæðn-
aður. Ætli við mætum því ekki bara í 
góðum tækifærisklæðnaði. Það vill 
reyndar svo skemmtilega til að Sólveig 
Bergmann, fréttakona á Stöð 2 og góð 
vinkona mín, er nýbúin að eignast 
dreng. Hún lánaði mér óléttufötin sín 
svo glöggir áhorfendur Stöðvar 2 geta 
reynt að bera kennsl á spjarirnar 
hennar Sólveigar.“ 

Katrín: „Ég verð að viðurkenna að 
þetta er vandamál. Síðast þegar ég var 
ólétt var ég orðin rosalega leið á þess-
um fimm flíkum sem gengu hringinn 
viku eftir viku.“ 

Gerður Kristný: „Manstu þegar ég 
óð að þér inni í Polarn O. Pyret og þú 
varst að kaupa þér óléttuföt en ég var 
nýbúin að eiga og sagði þér að passa 
þig á að kaupa þér ekki of mikið af 
óléttufötum? Ég skil reyndar ekkert í 
því núna hvers vegna mér fannst ég 
knúin til að skipta mér af fatakaupum 
þínum. Ég er ekki vön að láta svona í 
búðum.“ Katrín man vel eftir þessu og 
Gerður Kristný segist telja að hún hafi 
verið að reyna að gera henni greiða. 

Katrín: „Ég fylgdi ráðum Gerðar svo 
bókstaflega að ég er eiginlega búin að 
losa mig við öll óléttuföt og hugsaði 
með mér, frekar verð ég ber en að vera 
í þessum fötum aftur.“ 

Gerður Kristný: „Það gæti nú aldeil-
is hleypt upp áhorfinu.“

 martamaria@frettabladid.is 

Katrín:
Tónlistin: Fer eftir skapi hverju 
sinni. Sumarfríið var undirlagt af 
Hundrað íslenskum eitíslögum en 
vetrinum fylgir meiri þungavigtartón-
list.
Líkamsræktin: Að ganga upp 
stigana í vinnunni og heima og hjóla 
þegar veðrið er ekki of leiðinlegt.
Maturinn: Íslenskt grænmeti og 
íslenskur fiskur og svo súkkulaði 
hvaðanæva úr heiminum.
Verslunin: Melabúðin er sú verslun 
sem stærstan sess skipar í mínu lífi. 
Og svo Fjarðarkaup.
Slökunin: Að gera eitthvað 
skemmtilegt sem þjónar ekki skýrt 
skilgreindum tilgangi.
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ÍSLENSKAR FYRIRSÆTUR HJÁ ICE MODELS MÓDELSKRIFSTOFUNNI STARFA VÍÐS VEGAR UM HEIMINN. 
SIRKUS FORVITNAÐIST UM SEX FLOTTAR FYRIRSÆTUR SEM EIGA ÁN EFA EFTIR AÐ NÁ LANGT Í BRANSANUM.

Á LEIÐINNI ÚT Í HEIM

Ylva Dís Knútsdóttir sigraði í 
Fordkeppninni í fyrra en þar 

var hún yngst allra kepp-
enda, aðeins 14 ára gömul. 

Vegna aldurs hefur Ylva Dís 
ekki farið utan ennþá en 

samkvæmt Ásdísi Rán hjá 
Ice models fylgjast margar 

erlendar skrifstofur með 
henni. Ylva Dís er ung og 

efnileg og stefnir út í hinn 
stóra tískuheim eftir að hafa 

klárað skólann. 

Aldur: 15 ára
Hæð: 177 cm
Skór: Nr. 39
Augu: Brún

Móeiður Skúladóttir lenti 
í þriðja sæti í Hawaiian 
Tropic keppninni. Hún er 
rétt að byrja feril sinn sem 
fyrirsæta en hefur þegar 
náð töluverðum vinsæld-
um hérlendis og meðal 
annars setið fyrir í 
bæklingum Hagkaups. 
Móeiður mun keppa í 
Miss Bikini International í 
Kína í nóvember og mun 
örugglega gera góða hluti 
í framtíðinni en hún þykir 
glæsileg og með svokallað 
„commercial look“.

Aldur:19 ára
Hæð: 168 cm
Skór: Nr. 39
Augu: Blá

Alexandra Sveinsdóttir er að 
taka sín fyrstu skref sem 
fyrirsæta. Hún tók þátt í 
Fordkeppninni í fyrra og 
hefur ákveðið að skella sér til 
Grikklands eða Indlands eftir 
áramót til að freista gæfunn-
ar. Samkvæmt Ásdísi Rán hjá 
Icemodels hafa stórar 
erlendar skrifstofur þegar lýst 
yfir áhuga sínum svo það 
verður spennandi að fylgjast 
með Alexöndru í framtíðinni.

Aldur: 18 ára
Hæð: 176 cm
Skór: Nr. 38
Augnlitur: Brúnn

Að hefja framann

„Commercial look“

Ein sú flottasta

Suðræn og seiðandi

„Þó að sjómennskan sé vissulega ekki lengur í tísku hjá ungu 
fólki þá á hún afar vel við mig og ég get ekki séð mig fyrir í öðrum 
bransa,“ segir hinn 22 ára gamli Ingimar Finnbjörnsson, sem er 
eftir því sem Sirkus best veit, yngsti skipstjóri landsins, þar sem 
hann stendur við stýrið á línubátnum Kristrúnu RE. 

Ingimar, sem á ættir að rekja til Hnífsdals, útskrifaðist frá 
Stýrimannaskólanum síðasta vor með þriðja stigs stýrimanns-
réttindi og hefur síðan þá verið á Kristrúnu þar sem hann hefur 
gegnt stýrimannsstöðu auk þess að leysa skipstjórann af þegar á 
þarf að halda. „Þetta hefur bara gengið mjög vel enda kom ég 
ekki alveg óvanur á bátinn. Ég hef verið úti á sjó síðan ég var 15 
ára gamall, stýrt trillum og fengið að grípa í stýri með náminu,“ 
segir Ingimar borubtattur. 

Stuð þegar vel fiskast
Í áhöfn Kristrúnar eru fjórtán manns og er Ingimar langyngst-

ur um borð. Það er því ekki óeðlilegt að spyrja hann hvernig 
honum gangi að fá sér miklu eldri menn til að hlýða þegar hann 
sitji í skipstjórastólnum. „Það hefur ekki verið neitt vandamál, 

þeir vita líka að það þýðir ekkert annað en hlýða mér, lífið hér á 
sjónum gengur allt út á samvinnu.“ 

Þessa dagana er Kristrún að moka upp þorski og ýsu á Aust-
fjarðarmiðum og er fiskurinn slægður og ísaður um borð. „Það 
er mikið stuð hér á bátnum þegar vel fiskast, þá eru allir kátir og 
hressir,“ segir Ingimar, sem hefur þó áhyggjur af kvótaskerðing-
unni, sem vissulega komi illa við buddu sjómanna. „Annars er 
alls ekki eins vel borgað að vera á sjó og margir halda. Laun sjó-
manna hafa staðið óbreytt í tíu ár og bilið á milli þeirra og ann-
ara stétta sem hafa verið að hækka í launum er alltaf að minnka. 
Ég er bara engin skrifstofublók í mér, þannig að ég held mig við 
þennan bransa, hvað sem kvótaskerðingunni líður.“ - snæ

SÆTUR SKIPSTJÓRI Hinn hefðbundni skipstjóri er fullorðinn og feitur 
en Ingimar passar ekki beint inn í þá mynd.

YNGSTI SKIPSTJÓRI LANDSINS!
INGIMAR FINNBJÖRNSSON ER ALVÖRU SJÓMAÐUR

Snæfríður Sól Snorradóttir 
var valin Miss Hawaiian 
Tropic í ár. Snæfríður Sól 
þykir ekki hafa þetta 
dæmigerða íslenska útlit 
en hefur gengið vel úti og 
er komin með samning við 
stærstu skrifstofuna á 
Indlandi og heldur þangað 
eftir áramót.

Aldur: 18 ára
Hæð: 173
Skór: Nr. 39
Augu: Grænblá

Tinna vakti fyrst athygli í 
keppninni Ungfrú Ísland 

árið 2004 en þar lenti hún í 
öðru sæti. Í kjölfarið keppti 

hún í Queen of the world 
og sat eitthvað fyrir. Tinna 

hefur vakið mikla athygli 
enda glæsileg stelpa. Eftir 

stutta pásu er hún aftur 
komin út í módel bransann 

Tinna hefur nælt sér í 
samning hjá stærstu 

módelskrifstofu Indlands 
og heldur þangað eftir 

helgi. Það verður spenn-
andi fylgjast með Tinnu í 

framtíðinni en hún á án efa 
framtíðina fyrir sér í 

bransanum. 

Aldur: 21 árs
Hæð: 172 cm
Skór: Nr. 38
Augu: Dökkbrún

Með flottan samning

Tinna Rós Sigurðardóttir 
keppti í Fordkeppninni í 

fyrra. Hún er frekar 
lágvaxin en hefur ekki 
látið það stoppa sig og 

hefur neglt mörg stór 
verkefni. Tinna Rós fór til 

Grikklands í vor en er 
núna á Indlandi en þaðan 
heldur hún til Kína. Tinna 

er bókuð langt fram á 
næsta ár og þykir meðal 

þeirra allra flottustu á 
Íslandi.

Aldur: 19 ára 
Hæð: 174 cm
Skór: Nr. 38
Augu: Brún

Ung og efnileg
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„Þetta var alveg æðislega gaman,“ segir tískulöggan Haffi Haff sem hélt upp á 
afmælið sitt með stæl síðasta laugardagskvöld. Haffi, eins og alvöru prinsessa, 
mætti ekki í eigið afmæli fyrr en um miðnætti en gestirnir höfðu verið að tínast inn 
frá því um klukkan tíu. „Ég var bara svo þreyttur eftir að hafa komið þessu öllu 
saman og tók mér því langan tíma til að gera mig tilbúinn. Ég var einfaldlega „fashi-
onably late,“ segir Haffi hlæjandi. „Þemað var rautt, Steed Lord voru að spila, Golden 
Space bjór um allt og ég er alveg geðveikt ánægður með kvöldið.“ indiana@frettabladid.is

TÍSKULÖGGAN HAFFI HAFF HÉLT UPP Á AFMÆLIÐ SITT MEÐ RAUÐUM STÆL UM 
HELGINA Á SKEMMTISTAÐNUM 7 9 13.

Sirkusstjórinn ákvað að huga að 
heilsunni og sínu andlega lífi og skellti 
sér í sveitina. Hann var alveg búinn að 
sjá þetta fyrir sér, einn í sveitinni án 
útvarps og sjónvarps og utan 
þjónustusvæðis. Þegar hann var um 
það bil að ná hinni fullkomnu slökun var 
bankað upp á. Fyrir utan dyrnar stóð 
falleg kona sem vildi ólm fá hann með 
sér í hrossaréttir. Hann sló ekki 
höndinni á móti þessu boði og dreif sig 
í réttargallann. Hann sá ekki eftir að 
hafa farið í Laufskálarétt því þar var fullt 
af frægu fólki. Þar var til dæmis Lilja 
Pálmadóttir með syni sína tvo, Telma 
Tómasson fjölmiðlakona og nemi, 
Dofri Hermannsson pólitíkus, hjónin 
Gerður Kristný rithöfundur og 
Kristján B. Jónasson formaður 
íslenskra bókaútgefenda, Einar K. 
Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra og 
Guðný Jóhannesdóttir ritstjóri Feykis. 

Fjörið var svo ógurlegt í réttunum að 
Sirkusstjórinn gleymdi bæði stund og 
stað. Á meðan hann skemmti sér 
konunglega í stjörnufansi Laufskálarétta 
voru Kittý Johansen sölumaður hjá 

REMAX og Kjartan
einkaþjálfari á Óliver. 
Þar var líka Anna 
María Ragnarsdóttir
snyrtifræðingur, Anna 

Rakel listaháskóla-
nemi, Guðjón 
Þórðarson, 
Auðunn Blöndal
sjónvarpsmaður 
og Kjartan 
Sturluson

Valsari. Á
sunnudagskvöldið hét 

Sirkusstjórinn sér því að lifa kristilegra 
lífi í næstu viku, setti agúrkusneiðar í 
andlitið, drakk fjögur eplaediksstaup og 
fór snemma að sofa!

 Hverjir voru hvar

FJÖR
Hrund Pálsdóttir, Kolbeinn Arnbjörnsson 
og Rut Rúnarsdóttir mættu í afmælið.

HAMINGJA
Afmælisbarnið tekur við hamingjuóskum 
frá vinkonu.

Það var svo sannarlega glatt á hjalla þegar Digital Tækni opnaði formlega 
nýjar höfuðstöðvar á Grensásvegi 11. Um þrjú hundruð manns mættu á 

opnunina og nutu góðra veitinga og skemmtiatriða. 

GLATT Á HJALLA!

AFMÆLISBARNIÐ
Haffi Haff starfar hjá MAC í 
Smáralind.

Í STUÐI
Þórhildur og Tinna 
Ýr skemmtu sér 
vel í afmælinu.

SKVÍSUR
Tinna Ýr og Katla eru algjörar skvísur.

Fashionably late 
í eigið afmæli

HRESS! Baldvin Örn Berndsen sölustjóri, Sif Rós Ragnarsdóttir, Guðríður Halla Þorsteinsdóttir 
og Ársæll Steinmóðsson skemmtu sér vel.

Í SVEIFLU!
Það geta ekki 
allir leikið þetta 
eftir.
MYND/GUNNAR
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Leikkonan Ingibjörg Reynisdóttir hefur nýlokið við 
unglingabókina, Strákarnir með strípurnar, sem 
kemur út í október hjá bókaútgáfunni Sögur. Ungl-
ingabókin er sérstök að því leyti að Ingibjörg skrif-
aði hana í samstarfi við dóttur sína, Lovísu Þórðar-
dóttur, sem er í níunda bekk. Ingibjörg segir að 
hugmyndin að bókinni hafi kviknað þegar þær 
mæðgurnar voru í sundi. 

„Lovísa uppveðraðist við hugmyndina og við byrj-
uðum strax að þróa karaktera og kasta á milli okkar 
hugmyndum. Inni á milli tókum við pásur frá verk-
efninu en í nóvember í fyrra tókum við þetta föstum 
tökum og þá fóru hlutirnir að gerast fyrir alvöru,“ 
segir Ingibjörg. Þetta er ekki fyrsta ritverk hennar 
því hún skrifaði leikritið, Móðir mín dóttir mín, sem 
sýnt var í Hafnarfjarðarleikhúsinu. Hún lék Súsí í 
kvikmyndinni Maður eins og ég, blaðakonu í kvik-
myndinni Strákarnir okkar og Lóu ritara í saka-
málaseríunni Allir litir hafsins eru kaldir. Aðspurð 
að því hvort hún hafi fengið betri innsýn inn í líf 
dóttur sinnar við skrifin viðurkennir Ingibjörg að 
sjálf sé hún eiginlega meiri villingur en nokkurn 
tímann dóttir hennar. 

„Það verður að segjast að Lovísa er ennþá ósköp 
róleg í tíðinni og lítið útstáelsi á henni. Ég var sjálf 
margfalt meira trippi en hún sem gerði það að verk-
um að foreldrar mínir kölluðu mig þriðju heims-
styrjöldina. Allt það villta í sögunni kemur því frá 
mér en það einlæga og tæra kemur úr hennar 
reynslubrunni.“ 

Ingibjörg og Lovísa unnu bókina þannig að þær 

gerðu hugmyndavinnuna saman en svo kom það í 
hlut Ingibjargar að setja saman textann. „Stundum 
fór ég aðeins fram úr mér í hita leiksins og var komin 
á aðra braut en við höfðum lagt upp með. Þá voru 
teknar lýðræðislegar ákvarðanir þar sem hugmynd-
in var ýmist inni eða úti. Í flestum tilfellum vorum 
við sáttar við útidúrana sem ég kom með. Svona hélt 
samstarfið áfram út alla bókina, þangað til við 
vorum báðar sáttar.“

Um hvað fjallar bókin?
„Strákarnir með strípurnar fjallar um krakka í 10. 

bekk. Aðalsöguhetjan Gabríel tekur lesendur með 
sér í sérkennilegt ferðalag þar sem hann fer fram og 
til baka í tíma. Líf hans er við það að falla saman á 
tímabili í sögunni þar sem leyndarmál fortíðar virð-
ist vera að skjóta upp kollinum, nokkuð sem enginn 
vissi nema hann. Við fjöllum um flækjur gelgjunnar, 
vonir þeirra og  þrár í spennandi söguþræði og ekki 
síst hættur þar sem val unglingsins og ábyrgð hans á 
sjálfum sér skiptir máli. Við erum berorðar og 
tökum á ýmsum tabúum, málum sem eiga sér stað í 
þjóðfélaginu.“

Hvort er skemmtilegra að leika eða skrifa?
„Þetta er erfið spurning. Ég er auðvitað fyrst og 

fremst leikkona og fæ mikið út úr því að taka þátt í 
skemmtilegum verkefnum tengdum leiklistinni. 
Þetta er harður heimur og þegar það er gúrkutíð á 
þeim vettvangi tek ég gjarnan upp pennann.  Ef 
bókin okkar verður einhvern tímann að bíómynd þá 
panta ég að leika mömmuna,“ segir hún og hlær. 

martamaria@frettabladid.is

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

GÖMUL
SÁL
Sam-
kvæmt
Sigríði
Klingen-
berg hefur 
Svanhildur
ekki oft 
orðið
ástfangin á 
ævi sinni.

SPURNINGAKEPPNI Sirkus

Jens Guð
1. Nígeríu.
2. Rafael Benítez.
3. Guðrún Halldórsdóttir.
4. Fallbyssur.
5. Oprah Winfrey.

1. Í hvaða landi gerist Flug-
drekahlauparinn?
2. Hver er knattspyrnustjóri 
Liverpool?
3. Hver leikstýrði kvikmynd-
inni Veðramót?
4. Hvað heitir próteinsúkku-
laði þeirra Arnars Grant og 
Ívars Guðmundssonar?
5. Hver er launahæsta 
sjónvarpsstjarnan samkvæmt 
nýjum lista tímaritsins 
Forbes?
6. Hverjir eru umsjónarmenn 
Útsvars?
7. Hvern lék Laddi í Stellu í 
orlofi?
8. Hvað heitir nýr bókmennta-
þáttur í umsjón Egils Helga-
sonar?
9. Hvað heitir kaffihús 
Friðriks Weisshappel í Kaup-
mannahöfn?
10. Hver leikstýrir söngleikn-
um Ást?

6. Sigmar Guðmundsson og 
Þóra Arnórsdóttir.
7. Sven.
8. Kiljan.
9. Laundromat.
10. Gísli Örn Garðarsson.

TROMMULEIKARINN HANNES HEIMIR FRIÐBJARNARSON SIGRAÐI ANDRA FREY VIÐARS-
SON ÚTVARPSMANN Í SÍÐUSTU VIKU. ANDRI FREYR SKORAR Á BLOGGARANN JENS GUÐ. 

6. Sigmar Guðmundsson og 
einhver kona.
7. Sænskan drykkjumann 
sem ég man ekki hvað hét.
8. Kiljan.
9. Ég veit það ekki.
10. Veit ekki.

Hannes Heimir heldur sigurgöngu sinni áfram. Hann sigrar Jens með 6 stigum gegn 3. Jens skorar á besta vin sinn og 
plötusnúðinn Viðar Júlí Ingólfsson. Fylgist með í næstu viku!

Hannes H. Friðbjörnsson 6 RÉTT SVÖR

1. Kanada.
2. Ég veit ekkert um fótbolta.
3. Guðný Halldórsdóttir.
4. Hef aldrei heyrt á það 
minnst.
5. Oprah Winfrey.

3 RÉTT SVÖR
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þriðja heimsstyrjöldin!

MÆÐGURNAR INGIBJÖRG REYNISDÓTTIR OG LOVÍSA ÞÓRÐARDÓTTIR SKRIFUÐU SAMAN BÓK:

Gekk undir nafninu 

KRAFTMIKLAR MÆÐGUR Ingibjörg Reynisdóttir og Lovísa
Þórðardóttir skemmtu sér vel við skrif bókarinnar, 
Stákarnir með strípurnar, sem kemur út í október. 

„Þegar ég hugsa um hollustuna er það 
sushi-bakki sem ég kaupi í Fylgifiskum. 
Algert sælgæti. Annars freistast ég líka til 
að nefna Búllu-borgara sem er himnesk 
óhollusta.“

Steinunn Valdís Óskarsdóttir 
alþingiskona

„Uppáhaldsskyndibitinn minn er Subway-
bátur með kjúklingi og ógrynni af svörtum 
ólívum. Þær gera gæfumuninn. Síðan 
klikkar breiðloka með rækjum í Pylsuvagn-
inum á Selfossi aldrei.“

Soffía Sveinsdóttir veðurfréttakona

„Uppáhaldsskyndibitinn minn þegar ég er 
búin að vera föst á hraðbrautinni í marga 
klukkutíma og er alveg að gefast upp og 
drepast úr hungri er grilluð kjúklingasam-
loka frá Carl’s Jr og franskar með fullt af 
barbecue-sósu og stórri kók. Ekki diet. 
Alvöru kók. Sykur er góður og lífið er 
stutt.”

Anna Mjöll Ólafsdóttir söngkona

„Réttur nr. 52 í Kínahúsinu og Bæjarins 
bestu með öllu.“

Steinn Ármann Magnússon leikari

 Skyndibitinn?

uppá-
   halds

„Svanhildur Hólm er sexa,“ segir Sigríður Klingenberg 
spákona um sjónvarpskonuna Svanhildi Hólm Valsdótt-
ur. „Svanhildur er líkt og jörðin. Það er öruggt hvað jörð-
in gerir næstu 24 tímana og Svanhildur hefur á hreinu 
hvað hún ætlar að gera næstu 24 tímana. Svanhildur 
hefur gífurlega seiglu, er ljúf og aðlaðandi og lætur ekki 
allt flakka þótt henni sé stundum nóg boðið. Ef hún verð-
ur reið, sem gerist á nokkurra ára fresti, á hún frekar til 
að loka á viðkomandi manneskju en að rífast. 

Hún er í rauninni mjög gömul sál og vill halda í gamlar 
hefðir og hafa þroskaða orku í kringum sig. Hún varðar 
veg sinn vel og það hefur ekki oft komið fyrir í hennar lífi 
að hún hafi orðið ástfangin. Hún er lengi að verða ást-

fangin og einnig lengi að vinna ástina úr huga sínum. 
Svanhildur þolir ekkert væl og gengur bara í hlutina. 
Hún er ekki mesta punturófa bæjarins því að sveitaorka 
vermir fætur hennar. Svanhildur er með þrjá ása í fæð-
ingartölunni sinni sem gerir hana þar af leiðandi að 
styrkum stjórnanda. Væri ég samt ekki hissa að hún 
myndi í framtíðinni ákveða eitthvað annað en að vera í 
þessu sjónvarpi og gæti það verið seinnipartinn á næsta 
ári eða 2009 sem þær breytingar ættu sér stað. 

Hún er eins og alvöru kvenskörungur, verndar og 
gætir karlsins eins og mögulegt er svo að sá maður sem 
hvílir á milli brjósta hennar verður öruggur að eilífu. 
Amen.

Svanhildur er alvöru 
kvenskörungur
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is



TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

Hörðukór 3

ÞÆGINDI

Íbúðir 0203-1103

Íbúðir 0201-1101

HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUAÐILA
Eða kynntu þér málið nánar á www.hordukor.is

898 3023
899 9493

RE/MAX Senter
STÓRBORG
534 8300

KLETTUR
534 5400

203 KÓPAVOGUR

WWW.HORDUKOR.IS

ÖLL ÞJÓNUSTA 
Í GÖNGUFÆRI

52 ÍBÚÐIR Í
BARNGÓÐU

HVERFI

Húsgögn í sýningar-
íbúðum eru frá EGG

OPIÐ HÚS
Laugardag 14:00 - 16:00
Sunnudag 14:00 - 16:00
Mánudag 17:00 - 19:00



TILKYNNINGAR

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

Leikskólinn Rofaborg, Skólabæ 6,
óskar eftir að ráða leikskólakennara 

og starfsfólk með aðra menntun eða reynslu.

Ævintýri alla daga



NÝTT ÁSKRIFTARTÍM
ABIL 

HEFST Í DAG

30%
  aukaafsláttur af fyrsta

mánuðinum ef þú kaupir 

áskriftina á Netinu. 

Stod2.is



Nú stendur yfir norrænt átak 
sem ber yfirskriftina „Veitum 

þeim vernd!“ eða „Keep them 
safe“. Átakinu er ætlað að vekja 
athygli á stöðu hælisleitenda á 
Norðurlöndum en tuttugu norræn 
félagasamtök, m.a. Mannréttinda-
skrifstofa Íslands, Íslandsdeild 
Amnesty International og Rauði 
kross Íslands, standa að undir-
skriftasöfnun þar sem stjórnvöld 
eru hvött til að virða og vernda 
réttindi flóttafólks.

Í tilefni af átakinu langar mig til 
að vekja athygli á að meðferð 
hælismála á Íslandi er ekki eins og 
best verður á kosið. Eins og kerfið 

er í dag þá hefst 
meðferðin með 
því að lögreglan 
tekur skýrslu af 
hælisleitandan-
um, síðan er 
athugað hvort 
annað land ber 
ábyrgð á því að 
vinna hælisum-
sóknina. Ef Ísland 
verður að fjalla 
um málið þá fer 

Útlendingastofnun yfir umsókn-
ina, aflar gagna og ákveður síðan 
hvort umsækjandanum er veitt 
hæli eða ekki. Þeirri ákvörðun 
getur umsækjandi svo áfrýjað til 
dómsmálaráðuneytis sé hann ekki 
sáttur við niðurstöðuna. Ráðuneyt-
ið fer þá yfir ákvörðun Útlendinga-

stofnunar og sker endanlega úr um 
hvort veitt er hæli eða ekki. Þessa 
ákvörðun getur umsækjandi síðan 
borið undir dómstóla, en þó ekki 
synjunina sem slíka heldur aðeins 
málsmeðferðina.

Það sem mig langar að vekja 
athygli á hér er að fólk fær ekki 
lögfræðiaðstoð við mál sitt meðan 
Útlendingastofnun fjallar um það. 
Þegar ákvörðun um synjun er 
áfrýjað á hælisumsækjandi rétt á 
takmarkaðri lögfræðiaðstoð en 
þetta er oft meira „pappírsvinna“ 
fremur en persónuleg aðstoð við 
einstaklinginn. Kveðið er á um and-
mælarétt eftir endanlega synjun 
frá dómsmálaráðuneyti í lögum, 
þ.e. að hælisleitandi getur höfðað 
mál fyrir dómstólum en þetta er í 
fyrsta sinn í öllu ferlinu þar sem 

umsækjandi fær „faglega og per-
sónulega“ lögfræðiaðstoð. Seint er 
betra en aldrei eða hvað?

Í lögunum segir: „Málshöfðun 
fyrir dómstólum til ógildingar á 
endanlegri ákvörðun um að útlend-
ingur skuli yfirgefa landið frestar 
ekki framkvæmd hennar“. Þannig 
að þótt hælisleitandi höfði mál 
fyrir dómstólum getur hann verið 
fluttur úr landi áður en dómur fell-
ur. Og ef hann er fluttur úr landi 
fellur málið niður þar sem enginn á 
lengur lögvarða hagsmuni af því 
að fá skorið úr ágreiningsefninu. 
Ég veit ekki hve margir hafa farið 
með mál sín fyrir dómstóla en ég 
þekki persónulega dæmi þess að 
umsækjandi var fluttur úr landi 
rétt áður en málið var tekið fyrir.

Það er merkilegt hversu stjórn-

völd flýta sér að framkvæma brott-
vísun umsækjenda eftir að hafa 
stundum látið þá bíða á annað ár 
eftir úrskurði. Óttast yfirvöld að 
dómstólar komist að annarri niður-
stöðu en dómsmálaráðuneytið? Ég 
vek athygli á því að eftir því sem 
ég best veit hefur ennið ekki fallið 
dómur varðandi synjun stjórn-
valda um hæli. 

Mér vitandi eru nokkrir menn nú 
með mál varðandi synjun fyrir 
dómstólum. Ég vona innilega að 
þeir verði ekki fluttir úr landi, í 
það minnsta ekki áður en dómur 
fellur og hvet almenning til að 
fylgjast með því að réttur þeirra til 
að fá skorið úr sínum málum fyrir 
dómstólum sé virtur. 

Höfundur er prestur innflytj-
enda.

Veitum þeim vernd 

Ég hafði eitt 
sinn trú á því 

að hér á landi 
ríkti tiltölulega 
mikið jafnrétti 
og félagslegt 
réttlæti. Mis-
munun væri lítil 
sem engin og 
allir landsmenn væru tiltölulega 
jafnir. Reyndin er líka sú að þetta 
halda margir enn um okkar litlu 
eyju norður í Atlantshafi. En síð-
ustu árin hef ég hins vegar orðið 
vör við ógnvænlega þróun í 
íslensku samfélagi. Á sama tíma 
og við lesum fréttir af stjórnar-
mönnum og stjórnendum með 
ofurlaun sem eiga einkaþotur og 
byggja 850 fermetra sumarhallir 
úti í sveit eru sagðar fréttir af 
heimilislausu fólki sem á hvergi 
höfði sínu að halla. Efnamenn eiga 
orðið hálft landið og þar af leið-
andi verður lítið úr hinni „frjálsu 
samkeppni“ sem margir predika 
líkt og trúarbrögð. 

Íslenska velferðarkerfið er að 
mörgu leyti vanþróaðra en hjá 
öðrum Norðurlöndum sem við 
viljum gjarnan bera okkur saman 
við. Félagsleg mismunun við-
gengst hér í stórum stíl. Á meðan 
ofurforstjórarnir kaupa einkaþotu 
númer tvö verður fátækt sívax-
andi vandamál hér á landi. Fátækt 
breiðist út meðal atvinnulausra, 
aldraðra og öryrkja en einnig 
meðal láglaunafólks. Síaukin 
gjaldtaka í heilbrigðiskerfinu, 
hækkun á húsnæðisverði og 
minnkandi félagslegur stuðningur 
verður þess valdandi að margir 
almennir launþegar lifa nú við 
fátækt á Íslandi. 

Einkavæðing og „frjáls sam-
keppni“ hefur lengi verið nefnd 
sem lausn allra vandamála. En 
hvernig getur það verið lausn á 
því vandamáli sem fátækt er 
þegar skattkerfi Íslendinga skatt-
leggur tekjulágt fólk of mikið og 
hinir tekjuháu borga litla sem 
enga skatta, sem gerir það að 
verkum að þeir ríku verða ríkari 
og þeir fátæku fátækari? Niður-
staðan er sú að hér á landi er ekki 
lengur eitt samfélag fyrir alla 
heldur tvö. Ísland hinna ríku og 
Ísland hinna fátæku. Ég hef ekki 
áhuga á að ala dóttir mína upp í 
samfélagi sem byggir á misskipt-
ingu og mismunum. Hver vill slíkt 
fyrir börnin sín? Því spyr ég; vilj-
um við eitt samfélag fyrir alla? 

Höfundur er formaður Ungra 
vinstri grænna í Reykjavík.

Eitt samfé-
lag fyrir alla

Auglýsingasími

– Mest lesið



Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Ester J. Bjarnadóttir
Sogavegi 112,

lést á heimili sínu mánudaginn 1. október sl.
Jarðsungið verður frá Aðventkirkjunni, Reykjavík, 
miðvikudaginn 10. október kl. 13.00. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Bergmál, líknar- og vinafélag
(s. 5875566).

Hjálmar Markússon
Magnea Guðný Hjálmarsdóttir    Gunnlaugur Marinósson
Jóna Björk Hjálmarsdóttir       Guðbjartur Kristjánsson
Hildur Ýr Hjálmarsdóttir       Pétur Thors
Hjálmar Þór
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Guðrún Fjóla Sigurðardóttir
Lækjarhvammi 7, Búðardal,

verður jarðsungin frá Hjarðarholtskirkju í Dölum,
mánudaginn 8. október, kl. 14.00.

Hannes Gunnlaugsson
Sigurður Gunnlaugsson
Gunnlaugur Már Sigurðsson Halla Steinsdóttir
Jökul Logi Gunnlaugsson
Sandra Rún Sigurðardóttir
Runólfur Gunnlaugsson     Sigríður Ásta Lárusdóttir
Elva Björk Runólfsdóttir
Ásta María Runólfsdóttir
Sunna Ösp Runólfsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir, fósturfaðir
og afi,

Haukur Þorvaldsson

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi  2. október.

Fyrir hönd aðstandenda,

Björg Jóhannsdóttir.

Við þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegrar dóttur okkar,
systur, mágkonu og barnabarns,   

Eddu Sigrúnar Jónsdóttur
Álftamýri 8, Rvk.

Sérstakar þakkir til starfsfólks og fyrrum samnemenda
í Kvennaskólanum í Reykjavík, einnig til starfsfólks
leikskólans Hofs fyrir ómetanlega aðstoð sem vart á sér
hliðstæðu.

Anna Reynisdóttir           Jón Baldvin Sveinsson
Halldór Jónsson                         Helena H. Júlíusdóttir
Guðbjörg R. Jónsdóttir          Brynjar Ingason
Sigurður R. Jónsson             Svala Hilmarsdóttir
Kristinn S. Jónsson               Hólmfríður E. Gunnarsdóttir
Kjartan V. Jónsson                    Olga B. Bjarnadóttir
Svandís E. Jónsdóttir            Ólafur Þráinsson
Hrefna V. Jónsdóttir              Tómas Rúnarsson
Anna Sigurjónsdóttir          Kristján Ólafsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Guðmundur G. Halldórsson
frá Kvíslarhóli á Tjörnesi,

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, miðvikudaginn
3. október. Jarðarförin auglýst síðar.

Steinþóra Guðmundsdóttir       Þórarinn Gunnlaugsson
Marý Anna Guðmundsdóttir     Halldór Sigurðsson
Aðalsteinn Guðmundsson        Jófríður Hallsdóttir
Stefán Brimdal Guðmundsson   Lára Ósk Gunnlaugsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Björn Jónsson
 fv. prófastur á Akranesi, verður 80 ára 7. október nk.

 Ennfremur eiga þau hjónin, 

Sjöfn og Björn 
50 ára brúðkaupsafmæli.

Í tilefni þessara tímamóta verður opið hús og heitt á 
könnunni í Safnaðarheimilinu Vinaminni, sunnudaginn 7.
október á milli kl. 16-19. Blóm og g jafir eru vinsamlegast 
afþökkuð en þess í stað minna þau á félagið Þroskahjálp.

Gullbrúðkaup
Ragnheiður
Jónsdóttir og 

Páll Halldórsson
fagna 50 ára brúðkaupsafmæli föstu-
daginn 5. október. Tekið verður á móti 
ætting jum og vinum að Sléttuvegi 17

 í Reykjavík milli kl. 17 og 19.

„Það er frumsýning hjá mér í kvöld 
á söguveislu sem ég kalla Ævin-
týri í Iðnó. Þar verður fagnað 110 
ára afmæli Iðnó auk þess sem ég 
held upp á að fimmtíu ár eru frá því 
að ég steig mín fyrstu spor á leik-
sviði. Passaðu bara að hafa það ekki 
öfugt,“ segir Guðrún Ásmundsdótt-
ir leikkona hlæjandi og bætir síðan 
við: „Ég fékk tækifæri til að halda 
upp á þessi tímamót í einu vegna 
þess að Margrét Rósa, framkvæmda-
stjóri Iðnó, hafði samband við mig í 
sumar og bað mig að skrifa leikrænt 
prógramm í tilefni þess að 110 ár 
eru síðan iðnaðarmenn reistu þetta 
ágæta hús á Tjarnarbakkanum.“ 

Oft er talað um að erfitt sé fyrir 
eldri leikkonur að fá góð hlutverk 
en Guðrún kveðst ekki geta kvart-
að undan því. „Mér datt aldrei í hug 
að það yrði svona skemmtilegt að 

eldast,“ segir hún glaðlega. „Þó að 
spor mín hafi ekki verið ýkja djúp 
í sögu íslenskrar leiklistar hef ég 
að minnsta kosti tollað á fjölunum í 
fimmtíu ár og það er afrek út af fyrir 
sig. Svo hefur allt hjálpast að til að 
ég fengi tækifæri til að hafa veislu í 
þessu gamla, góða leikhúsi þar sem 
ég var á fjölunum í þrjátíu ár. Ég 
byrjaði samt ekki þar heldur í Þjóð-
leikhúsinu en fór 1958 til Leikfélags 
Reykjavíkur og hef verið þar alla tíð 
síðan. Mér skilst að hlutverkin mín 
séu eitthvað yfir níutíu enda er þetta 
orðinn langur tími.“

Fyrsta verkið sem Guðrún lék í 
segir hún vera Deigluna eftir Art-
hur Miller en þegar hún er beðin að 
rifja upp minnisstæðasta hlutverkið 
kemur smá hik. Svo segir hún eftir 
smá umhugsun. „Hlutverk frú Hei-
berg í verkinu Úr lífi ánamaðkanna 

er eitt af þeim sem mér þykir vænt 
um og ég hef oft hugsað til. Frú Hei-
berg var ein mesta prímadonna Dana 
á nítjándu öldinni og meðan á æfing-
um verksins stóð las ég æviminning-
ar hennar í þremur bindum. Var því 
algerlega orðin sokkin í gullöld Dan-
anna og hafði líka geysilega góðan 
leikstjóra, Hauk Gunnarsson sem 
nú er fluttur til Finnlands. Hlutverk-
ið gaf mikla möguleika í túlkun og 
Þegar ég lít til baka er mér það eft-
irminnilegt og vinnan kringum það. 
Nafn verksins er skrítið en maður 
skilur það þegar maður les ævisög-
una. Frú Heiberg kom úr lægstu stig-
um þjóðfélagsins og hélt því fram að 
ef moldin væri þvegin af ánamaðki 
þá dæi hann. Þannig fylgdi partur af 
upprunanum manni til æviloka.“ 

„Ég vil miklu frekar 
vera þekkt sem hin 

þrýstna Kate heldur 
en horuð mjóna.“

Dalai Lama hlýtur 
friðarverðlaun Nóbels



BÓNUS BÝÐUR BETUR
AFGREIÐSLUTÍMI FÖSTUDAGA 10.00 til 19.30   LAUGARDAGA 10.00 til 18:00   
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– ódýrari valkostur

Okkur
vantar
hlaupara!

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

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

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

Allar nánari upplýsingar veitir 
dreifingardeild Pósthússins í síma 
585 8330. Einnig er hægt að sækja 
um á www.posthusid.is.

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt
dreifingarfyrirtæki á sviði 
blaða- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um 
sjöhundruð manns að
uppbyggingu á fjölbreyttum
og skemmtilegum vettvangi.
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ÍA Í vikunni kom ég 
aftur úr miklu 
ferðalagi um Íran, 
landi sem George 
Bush Bandaríkja-

forseti hefur lýst 
sem einu af öxul-
veldum hins illa. 
Áður en ég fór af 

stað höfðu margir 
reynt að telja mér 

hughvarf, enda hlyti landið að 
vera stórhættulegt og í raun er 
ekki skrýtið að fólk haldi það eins 
og umfjöllun fjölmiðla hefur 
verið. Einu fréttirnar sem við 
lesum frá Íran eru af kjarnorku-
áætlun stjórnvalda, kúgun þegn-
anna og stöðugri stríðsógn af 
hendi Bandaríkjamanna. Auk 

þess á landið jú að vera fullt af 
hryðjuverkamönnum.

Við mér blöstu hins vegar allt 
aðrir hlutir. Íran er fallegt land 
og móttökurnar sem ég og ferða-
félagar mínir fengum voru hlýj-
ar. Hvar sem við komum var 
okkur tekið sem höfðingjum, 
hvort sem það var á hótelum, í 
herstöðvum eða á heimilum 
fólks.

Það er nefnilega þannig að fjöl-
miðlar heimsins hafa unun af að 
færa okkur fréttir af því sem 
miður fer meðan góðir hlutir 
falla fljótt og auðveldlega í 
gleymsku. Ef 1.000 bílar keyra 
áfallalaust eftir vegi fréttir eng-
inn af því en um leið og einn bíll 
lendir út af er það á allra vörum.

Þannig er þetta líka í Mið-Aust-
urlöndum. Þar blómstrar mann-
lífið þrátt fyrir að aðstæður séu 
oft á tíðum erfiðar.

Í Íran hitti ég meðal annars 
grunnskólakennara sem hafði 
ákveðnar skoðanir á stjórnmál-
um landsins og ungan mann sem 
stóð í rekstri á eigin fyrirtæki. 
Hryðjuverkamennina sá ég hins 
vegar hvergi.

Ég er ekki að halda því fram að 
ekki sé að marka það sem frétt-
irnar segja okkur, en það er hins 
vegar bara hálfur sannleikurinn. 
Það var því þroskandi og mikill 
skóli að sjá lífið þarna með eigin 
augum. Hlutirnir eru nefnilega 
alls ekki alltaf eins og þeir virð-
ast úr fjarska.





ATH kl. 17
Sýning Hugleiks Dagssonar á 
nýjum teikningum opnar í dag á 
efri hæð tónleikastaðarins 
Organ kl. 17. Sýningin kallast 
XXX og stendur til 15. október.

Myndlistarmaðurinn 
Ragnar Kjartansson opnar 
sýninguna Guð í Nýlista-
safninu á morgun. Á sýn-
ingunni er eitt umfangs-
mikið verk. Ragnar sérvann 
verkið fyrir Nýlistasafnið í 
samvinnu við samtímalista-
stofnunina Thyssen-Bor-
nemisza Art Contemporary 
í Vínarborg og var Franc-
esca von Habsburg, sem er 
í forsvari fyrir þá stofnun, 
sérlegur velgjörðarmaður 
verkefnisins.

Ragnar lýsir verkinu sem endur-
tekningu. „Þetta er gjörnings-
myndbandsverk sem sýnir mig og 
tólf manna hljómsveit sem stýrt er 
af Davíð Þór Jónssyni, en hann 
samdi með mér tónlistina í verk-
inu. Ég er söngvari hljómsveitar-
innar og ég endurtek í sífellu sömu 
setninguna. Tónlistin breytist og 
nær hápunkti en línan sem ég syng 
er alltaf sú sama, þannig að við 
áhorfendum blasir síbreytileg end-
urtekning.“

Heiti sýningarinnar er að hluta 
til sprottið úr því að verkið tekst á 
við þær tilfinningar sem fylgja því 
að missa trúna. „Ég var trúaður 
þegar ég var yngri en svo hefur 
þessi trú fjarað út eftir því sem ég 
fullorðnast. Það er tómleg og döpur 
tilfinning að missa guð. Það er líka 
eitthvert mikilmennskubrjálæði í 
þessum titli sem ég kann vel við. 
Síðan vinnur titillinn á einhvern 
spennandi hátt með innihaldi 

verksins. Mér finnst ekki alveg 
rétt að útskýra svo stóran titil. 
Hann kallar alveg á nógu mörg 
hughrif í sjálfu sér.“ 

Hljómsveitin leikur tónlist sína í 
litríku umhverfi, en Ragnar pant-
aði 400 metra af bleiku satíni til 
þess að klæða veggi salarins þar 
sem hún leikur. Mætti ætla að 
þessi litagleði gæfi til kynna kát-
ínu, en svo er ekki. „Þetta er sorg-
legt verk, þrátt fyrir hljómsveit-
ina og bleika litinn. Verkið sýnir 
okkur sorg í bleiku satíni.“

Sorg og trú eru sígild viðfangs-
efni listamanna. Í texta eftir Jón 
Atla Jónasson sem birtist í sýning-
arskrá sýningarinnar er minnst á 
það að Ragnar sæki mikið í mynd-
list og menningu nítjándu aldar-
innar og nýti hana í sín eigin verk. 

„Þetta er elegant staðhæfing hjá 
Jóni. Það er alveg rétt að ég sæki 
mikið innblástur í myndlist sem 
var unnin fyrir heimsstyrjaldirnar 
tvær og er nítjánda öldin er mér 
sérlega hugleikin. Á þessum tíma 
hafði fólk ekki almennt enn misst 
trúna á mannkyninu, ef svo má 
segja. Ég er sjálfur alinn upp eftir 
þau umskipti og því finn ég ein-
hvern fallegan naívisma í þessum 
gömlu verkum sem er ekki til í 
nýrri list.  Ekki það að ég hafi eitt-
hvað á móti samtímalist, hún er 
frábær og ég tek náttúrulega þátt í 
henni sjálfur. Það mætti segja að 
ég sækti í eldri list til að finna mér 
innblástur og til að vinna með 
minni hennar á nýjan hátt. En ég 
er ekki haldinn hreinræktaðri for-
tíðarþrá,“ segir Ragnar að lokum. 

Nýlistasafnið er til húsa að 
Laugavegi 26 og stendur sýningin 
Guð yfir til 4. nóvember.

Dönsk skáld ósátt
Danska akademían er hópur 
danskra skálda og rithöfunda. 
Aðeins þeir sem útvaldir eru af 
samtökunum fá inngöngu í þau 
og eru þá ævimeðlimir. 

Akademían sendi í vikunni frá 
sér yfirlýsingu, sem eitt og sér 
þykir fréttnæmt, þar sem sam-
tökin sendu síðast frá sér yfirlýs-
ingu þegar fatwa-dómur féll yfir 
Salman Rushdie fyrir átján árum 
síðan. Það er því deginum ljósara 
að samtökin láta ekki í sér heyra 
nema þau hafi sterkar skoðanir á 
málunum.

Yfirlýsingin nýja er fordæm-
ing á menningarstefnu danska 
ríkisútvarpsins, DR. Skáldin hafa 
áhyggjur af minnkandi hlut bók-

mennta og leiklistar í dagskrá 
ríkismiðilsins og sérlega af því 
að minna er lesið upp í útvarpi af 
skáldskap og ljóðum en áður.

„DR hefur skipt sköpum varð-
andi aðgang almennings að 
danskri skáldskaparlist. Hlust-
endur hafa haft möguleika á að 
upplifa bókmenntir í bílnum eða 
við húsverkin eða við hverjar 
þær kringumstæður þar sem 
maður hlýðir á útvarp. Þetta 
hefur skipt danskar bókmenntir 
máli,“ segir Jens Smærup Søren-
sen, ritari og talsmaður akademí-
unnar.

Samtökin hafa ekki einvörð-
ungu áhyggjur af stöðu bók-
mennta í útvarpi heldur líka í 

sjónvarpi, enda tók sjónvarps-
stjórn DR nýverið þá ákvörðun 
að gefa upp á bátinn sérhæfða 
bókmenntaþætti og koma bók-
menntaumfjöllun fyrir í þáttum 
sem fjalla um menningu á breið-
ari grundvelli. „Það vantar að 
sjónvarpið fjalli af dýpt um lista- 
og menningarlíf Danmerkur. Við 
viljum sjá krefjandi umræður 
um bókmenntir sem gefa meira 
af sér en þeir snöggsoðnu gagn-
rýnendaþættir sem nú eru á dag-
skrá.“ segir Sørensen.

Torben Smidt, yfirmaður 
menningarumfjöllunnar hjá DR, 
hefur í kjölfar yfirlýsingarinnar 
ákveðið að bjóða meðlimum aka-
demíunnar til fundar við sig til 
þess að gefa þeim færi á að útlista 
frekar umkvörtunarefni sín. 

„Mér þykir það að sjálfsögðu 
leitt að akademían finni sig knúna 
til að senda þessa yfirlýsingu frá 
sér. Mér þykir hún einkennast af 
neikvæðni og bölsýni sem ég 
kannast ekki við úr vinnu-
umhverfi mínu.“

Í umræðunni um miðlun menn-
ingarefnis segir Smidt fleira 
koma til en einvörðungu áhuga-
leysi fjölmiðlafólks. DR vill til að 
mynda halda áfram með upplest-
ur bókmennta í útvarpi, en því 
miður hefur stofnunin ekki náð 
samningum við rithöfunda um 
verðlagningu upplestrarréttinda.

Um helgina verður haldin stór sýning á 
íslensku handverki og listiðnaði í 
Ráðhúsi Reykjavíkur. Þar verður að 
finna fjölbreytta íslenska hönnun, 
handverk og listiðnað. Sambærilegur 
viðburður var haldinn í fyrra og tókst 
afar vel. 

Það eru samtökin Handverk og 
hönnun sem standa fyrir og skipuleggja 
þennan viðburð. Samtökin eru til húsa í 
Aðalstræti 10 og hafa það að markmiði 
að efla handverk, hönnun og listiðnað 
og auka gæðavitund á þessu sviði. Enn 
fremur vilja samtökin auka skilning 
almennt á menningarlegu, listrænu og 
hagnýtu gildi handverks, hönnunar og 
listiðnaðar með fjölbreyttu kynningar-
starfi. Má eflaust líta á sýninguna í 
Ráðhúsinu sem lið í því starfi.

Sérstök valnefnd á vegum samtak-

anna valdi 57 þátttakendur sem eiga 
verk á sýningunni. Meðal þess sem þar 
má berja augum eru skartgripir, 
fatnaður, húsgögn og ýmsir nytjahlutir 
unnir úr fjölbreyttum efnivið, til að 
mynda horni, beini, roði, gleri, tré og 
fleiru.

Listamennirnir sjálfir verða á 
staðnum til þess að kynna vörur sínar. 
Þetta er því kjörið tækifæri fyrir 
almenning til að kynnast fjölbreyttu 
íslensku handverki og listiðnaði.

Sýningin hefst á föstudag og er opin 
fram á mánudag. Nánari upplýsingar 
um sýninguna og það handverksfólk 
sem leggur til gripi á hana má nálgast á 
www.handverkoghonnun.is.

Handverk í Ráðhúsinu

Kl. 10:00 Lei Yunxia, sendifulltrúi í Kínverska sendiráðinu, staðgengill sendiherra
Setningarávarp

Kl. 10:20 Geir Sigurðsson, forstöðumaður Asíuvers Íslands – ASÍS
Draumur, vaka og óvera: Um daóíska lífslist

Kl. 10:40 Arnþór Helgason, varaformaður Kínversk-íslenska menningarfélagsins
„Austrið er rautt“

Kl. 11:00 Steingrímur Þorbjarnarson mannfræðingur
Kínverskt ritmál: Táknheimur til viðbótar tungumálinu

Kl. 11:20 Pallborðsumræður og spurningar úr sal

Kl. 11:35 Kaffihlé

Kl. 12:00 Hjörleifur Sveinbjörnsson þýðandi
En þá verðurðu að lesa næsta kafla: Kínversk frásagnarlist

Kl. 12:20 Dagur Kristjánsson, fyrrverandi námsmaður í Kína
Einn á móti milljarði

Kl. 12:40 Pallborðsumræður og spurningar úr sal

Kl. 13:00 Málþingi slitið

Fundarstjóri er Grétar Már Sigurðsson, ráðuneytisstjóri í utanríkisráðuneytinu

Málþingið fer fram á íslensku og er öllum opið.
Vinsamlegast tilkynnið þátttöku með tölvupósti á salurinn@salurinn.is eða í síma 5 700 400.

Í KÓPAVOGI 29. SEPTEMBER - 7. OKTÓBER 2007
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full búð af frábærum tilboðum

U
m

br
ot

: 
Ví

ku
rf

ré
tt

ir
H

ön
nu

n:

full búð af frábærum tilboðum

Goða súpukjöt blandað.
1,5 kg af súpugrænmeti fylgir frítt með hverjum kjötpoka.

Blandað súpukjöt

1,5 kg af grænmeti

fylgir frítt með

964 kr/kg, áður 1.634 kr/kg
Borgarness Londonlamb úr framparti

41%
afsláttur

1.661 kr/kg, áður 2.768 kr/kg
Goða grísalundir

40%
afsláttur

457

25%
afsláttur

198

45%
afsláttur

999

Risapakki

255199 

25%
afsláttur

33%
afsláttur

199

33%
afsláttur

Gerðu hagstæð innkaup í Nettó



Bandaríski barnabókahöfundurinn Bruce McMillan 
hefur gefið út bókina Hvernig konurnar stöðvuðu 
blásturinn með listaverkum eftir íslensku myndlist-
arkonuna Gunnellu og munu þau árita bókina í Iðu 
laugardaginn 6. oktember næstkomandi.

Bruce segir samstarf sitt og Gunnellu hafa byrjað 
eftir að hann sá sýningu hennar hjá Gallerí Fold vorið 
2002. „Við hittumst svo aftur rúmu ári síðar á menn-
ingarnótt og ákváðum þá að gefa í sameiningu út bók-
ina Hænur eru hermikrákur,“ segir Bruce, en bókin 
fékk verðlaun frá New York Times sem best mynd-
skreytta bók ársins og kom út bæði í Bandaríkjunum 
og á Íslandi. 

Gunnella segir nýju bókina, Hvernig konurnar 
stöðvuðu blásturinn, vera 
unna á sama hátt og 
Hænur eru hermikrákur. 
„Þetta eru barnabækur 
en í raun og veru líka 
listaverkabækur vegna 
þess að sögurnar eru 
skrifaðar út frá myndun-
um mínum,“ segir hún. 
„Bókin kom út í Banda-
ríkjunum í sumar og fékk 
frábærar viðtökur og lof 
gagnrýnenda sem hvöttu 

okkur til að halda samstarfinu áfram,“ bætir hún við 
brosandi.

Bruce segir að myndir Gunnellu segi hver sína 
sögu sem hann hafi raðað saman en fengið hana til að 
fylla upp í þar sem honum fannst vanta mynd inn í 

söguna. “„Ég heillaðist strax af málverkunum hennar 
þegar ég kom á sýninguna hjá henni en svo sá ég 
fleiri málverk eftir hana og komst að því að hver 
mynd segir í raun sína sögu,“ segir Bruce sem hefur 
margoft komið til Íslands og segist koma hingað eins 
oft og hann geti. „Síðustu sjö bækurnar mínar eru um 
Ísland og það hefur enginn gefið út fleiri bækur um 
Ísland í Bandaríkjunum,“ segir rithöfundurinn víð-
frægi og bætir því við að þegar séu þau Gunnella 
farin að leggja drög að næstu bók sem verði ástar-
saga ömmu og afa.

Barnabók með listaverkum
Nýtt orgel var vígt í Grindavíkur-
kirkju um síðustu helgi. Til þess að 
gefa almenningi færi á að njóta 
þess heldur Friðrik Vignir Stefáns-
son organisti tónleika í Grindavík  
á sunnudaginn kl. 17 og leikur á 
orgelið. Það verður í fyrsta skipti 
sem leikið er á orgelið á tónleikum.

Friðrik Vignir Stefánsson, sem 
er organisti Seltjarnarneskirkju, 
leysti organista Grindarvíkur-
kirkju af síðastliðinn vetur og er 
því kirkjunni vel kunnur. Á efnis-
skrá hans fyrir þessa tónleika eru 
orgelverk eftir J.S. Bach, Buxte-
hude og fleiri tónskáld.

Orgelið nýja í Grindavíkur-
kirkju var vígt síðastliðinn sunnu-
dag en það er smíðað af Björgvini 
Tómassyni orgelsmið. Orgelið er 
með þeim stærri á landinu og er 
hið stærsta á Suðurnesjum og má 
því vera ljóst að orgelið gjörbreyt-
ir möguleikum til tónleikahalds í 
Grindavík.

Tónleikar Friðriks Vignis hefj-
ast sem fyrr segir á sunnudag kl. 
17 og eru allir boðnir velkomnir.

Fyrstu tónleikar orgels

Nú stendur yfir sýning á 
verkum Þóru Sigurðar-
dóttur myndlistarmanns 
í Artóteki Borgarbóka-
safns Reykjavíkur á 1. 
hæð Grófarhúss,
Tryggvagötu 15. Á sýn-
ingunni má sjá ljós-
myndir og myndband. 

Þóra hefur haldið 
einkasýningar og tekið 
þátt í fjölmörgum sam-
sýningum á Íslandi og 
erlendis. Auk þess hefur 
hún kennt við Myndlistarskólann í 
Reykjavík og var þar skólastjóri á 
árunum 1998-2005. Hún hefur tekið 
þátt í og stýrt ýmsum innlendum og 
alþjóðlegum verkefnum og má þar 
nefna verkefnið Verklag/KnowHow 
um nám og kennslu á verkstæðum 

listaskóla 2004-2007, 
tilraunasmiðjur með 
íslensk jarðefni og Dala-
leir fyrir myndlistar-
menn og hönnuði 2006-
2007, Disturbances, 
alþjóðlegt workshop 
myndlistarmanna, arki-
tekta og tónlistarmanna 
2003 og fleira.

Artótekið leigir út og 
selur íslenska samtíma-
myndlist til einstakl-
inga og fyrirtækja. 

Hægt er að skoða verkin á staðnum 
eða á vefsíðunni www.artotek.is.

Sýningin stendur til 14. október. 
Opið er mánudaga kl. 10-21, þriðju-
daga-fimmtudaga kl. 10-19, föstu-
daga kl.11-19 og um helgar kl. 13-
17.

Þóra sýnir í Artóteki

Miðasalan er opin alla daga nema mánudaga kl. 14-18 og fram að sýningu sýningardaga.

Símasala kl. 10-18 þriðjudaga - föstudaga. Miðasala á Netinu allan sólarhringinn.

www.opera.is opera@opera.is Sími: 511 4200

ARIADNE eftir Richard Strauss
Á morgun 6. október kl. 20 örfá sæti laus
Kynning Árna Heimis Ingólfssonar í boði VÍÓ kl. 19.15

3. sýn: Miðvikudaginn 10. október örfá sæti laus
4. sýn: Föstudaginn 12. október örfá sæti laus
5. sýn: Sunnudaginn 14. október örfá sæti laus
6. sýn: Föstudaginn 19. október örfá sæti laus

á  K r i ng l u k r ánn i
í  k v ö l d  o g  á

   morgun laugardag 6. október

E y j a s t uð . . .
f r á  V e s t m a n n a e y j u mLogarLogar

E i n  e l s t a  og  mes t a  r o k kh l j óms ve i t  l a nd s i n s



Seljum útlitsgallaða kæliskápa 
og ýmsar aðrar útlitsgallaðar

vörur í dag föstudag. 
Takmarkað magn!

10% AFSLÁTTUR  af öllum öðrum 
vörum í tilefni flutninganna!

AÐEINS EINN DAGUR

RÝMINGARSALA!

REYKJAVÍK    AKUREYRI    HÚSAVÍK    SELFOSS
SÆTÚNI 8

SÍMI 569 1500
GLERÁRGÖTU 36

460 3380
GAR‹ARSBRAUT 18A

464 1600
EYRARVEGI 21

480 3700

Verslunin er lokuð laugardaginn
6. október vegna flutninga.

Opnum á nýjum stað
Opnun nýja og miklu stærri

verslun að Suðurlandsbraut 26
mánudaginn 8. október.

Nú má gera frábær kaup!



Lee Hazlewood lést 4. ágúst sl. eftir nokkurra ára baráttu við nýrna-
krabbamein. Það fór ekki mikið fyrir honum síðustu árin, en hann á að 
baki mikinn fjölda úrvals popplaga sem munu lifa um ókomna tíð. 
Stjarna hans reis hæst á sjöunda áratugnum þegar hann samdi sín þekkt-
ustu lög, gaf út sólóplötur sem vöktu mikla athygli og gerði stjörnu úr 
Nancy Sinatra sem hafði verið á samning hjá Reprise fyrirtækinu í 

fjögur ár án árangurs þegar Lee fór að 
vinna með henni. Saman fluttu þau lög eins 
og Some Velvet Morning, Sugar Town, 
Lightning‘s Girl og Sand, en Lee samdi líka 
lagið sem skaut henni upp á stjörnuhimin-
inn; These Boots Are Made for Walking.

Þó að það hafi ekki borið mikið á Lee 
Hazlewood í seinni tíð átti hann alltaf 
harðan kjarna aðdáenda. Það vakti t.d. 
mikla athygli þegar Rowland S. Howard og 
Lydia Lunch gerðu sína útgáfu af Some 
Velvet Morning árið 1982 og það sama var 
uppi á teningnum þegar Kate Moss söng 
lagið með Primal Scream rúmum tuttugu 
árum síðar. Á meðal yfirlýstra Hazlewood-
aðdáenda má nefna Steve Shelley trommu-

leikara Sonic Youth, Belle & Sebastian, Nick Cave og Jarvis Cocker. 
Í kvöld verður Lee heiðraður á tónleikum á Organ. Þar koma fram m.

a. Singapore Sling, Unun, Ske og Ellen Kristjánsdóttir. Þar munu líka 
syngja dúetta Megas og Ágústa Eva Erlendsdóttir, Óttarr Proppé og Ólöf 
Arnalds og Magga Stína og Páll Óskar. Og þar kemur fram hljómsveitin 
Der Sturm, en hún er hugarfóstur einnar af aðalsprautum slóvensku 
hljómsveitarinnar Laibach, Baron Karl Ludwig Freiherr von Reichen-
bach eins og hann kýs að kalla sig í dag.

Kvöldinu verður svo slúttað með því að frumflutt verður upptaka af 
síðasta laginu sem Lee hljóðritaði áður en hann fór yfir móðuna miklu, 
en það lag tók hann upp með íslensku hljómsveitinni Amiinu. Lítill 
heimur, stór listamaður …

Í minningu Lee Hazlewood
Kanadabúinn Spencer Krug 
er einn virkasti og mest 
skapandi tónlistarmaður 
dagsins í dag. Ein af hljóm-
sveitum hans, Sunset Rub-
down, er að senda frá sér 
merkilega plötu og Steinþór 
Helgi Arnsteinsson fór af 
því tilefni á stúfana.

Tónlistarsenan í Kanada hefur 
verið umtöluð í nokkurn tíma. 
Þykir hún uppfull af grósku og 
sköpunargleði en áður hefur verið 
ritað um þessa senu hér í Frétta-
blaðinu. Þykir Montréal-senan 
sérstaklega spennandi þar sem sú 
regla virðist ríkja að ef maður er á 
annað borð í hljómsveit þarf að 
vera í þremur slíkum. Hinn dag-
farsprúði Spencer Krug er líkleg-
ast besta sönnun þeirrar stað-
reyndar. Krug hefur verið 
viðriðinn fjórar frábærar hljóm-
sveitir: Frog Eyes, Wolf Parade, 
Swan Lake og Sunset Rubdown. 

Síðastnefnda hljómsveitin sendir 
bráðlega frá sér nýja plötu, 
Random Spirit Lover að nafni, og 
hefur gripnum verið hampað af 
ýmsum tónlistarmiðlum. Sunset 
Rubdown er fjögurra manna 
hljómsveit en auk Krugs má einn-
ig nefna að í sveitinni er Camilla 
Wynn Ingr úr stúlknasveitinni 
Pony Up! sem sendi frá sér frá-
bæra skífu, Make Love to the Jud-
ges with Your Eyes, á síðasta ári.

Sunset Rubdown hefur ekki 
verið til í langan tíma og hófst sem 
sólóverkefni Krugs. Hann hóf 
leikinn á því að gefa út fimm stutt-
skífur en úrvali laga þeirra skífna 
var safnað á eina breiðskífu, 
Snake‘s Got a Leg, sem kom út 
árið 2005. Í fyrra kom síðan út 
önnur breiðskífa, Shut Up I am 

Dreaming, og í ár er komið að enn 
einni breiðskífunni. Þrjár breið-
skífur á þremur árum, ekki ama-
legt það. Sérstaklega þegar maður 
er eins upptekinn og Krug virðist 
vera.

Eins og áður segir er Krug einnig 
meðlimur í Wolf Parade, sem spil-
aði á Airwaves í fyrra og sendi frá 
sér frábæran plötu árið 2005. Von 
er á nýrri plötu frá sveitinni 
snemma á næsta ári. Krug er enn 
fremur í Swan Lake, sem sendi frá 
sér umtalaða skífu í fyrra, og Krug 
er einnig einn af stofnmeðlimum 
Frog Eyes þótt hann teljist vart 
formlegur meðlimur í dag. Aðal-
maður Frog Eyes, Carey Mercer, 
vann hins vegar með Krug í Swan 
Lake ásamt Dan Bejar sem er 
þekktastur úr hljómsveit sinni 
Destroyer en er einnig á fullu með 
The New Pornographers. Sú sveit 
þykir mikil ofurgrúppa og sendi 
nýlega frá sér sína fjórðu breið-
skífu. Svona tengingar á milli 

hljómsveita væri hægt að nefna 
endalaust og ná þær yfir Kanada 
þvert og endilangt.

Ef líkja ætti Montréal-senunni við 
einhverja aðra senu kemur Ísland 
fljótt upp í huga. Dan Boeckner, 
samherji Krug úr Wolf Parade, 
lýsti því einmitt í viðtali við Frétta-
blaðið í fyrra að í myrkri, köldu 
veðri og hálfgerðri innilokun væri 
lítið annað hægt að gera en að 
semja tónlist. Einhvers staðar 
hefur nú sú klisja heyrst áður.

Um helgina fer einnig fram Air-
waves-hátíð Montréal-búa sem 
nefnist Pop Montréal. Þar munu 
Krug og félagar hans í Sunset 
Rubdown einmitt koma fram 
ásamt til dæmis Montréal-sveit-
unum Chromeo og Plants and 
Animals og drengjunum í Reykja-
vík! en þessar þrjár sveitir spila 
allar á Airwaves-hátíðinni eftir 
um tvær vikur. Kanada og Íslend-
ingar eiga greinilega meira sam-
eiginlegt en Gimli og Stephan G.

Sykurmolarnir eru í átj-
ánda sæti yfir þær tuttugu 
hljómsveitir sem tónlistar-
síðan Gigwise.com vill að 
hefji aftur störf. Í efsta 
sætinu er breska hljóm-
sveitin The Smiths og á 
eftir henni kemur Led Zepp-
elin, sem heldur reyndar 
eina endurkomutónleika 
þann 26. nóvember næst-
komandi.

Á meðal fleiri hljóm-
sveita sem komast á listann 
eru The Libertines, Velvet Underground, 
Pink Floyd, Beach Boys, NWA, The Kinks og 
Suede.

„Flest af sólóferli Bjarkar er reyndar betra 
en það sem Sykurmolarnir gerðu en við telj-
um það samt þess virði að þau eigi að minnsta 

kosti stutta endurkomu,“ 
sagði á heimasíðunni.

Sykurmolarnir komu 
reyndar aftur saman í Laug-
ardalshöll í nóvember á síð-
asta ári til að fagna því að 
tuttugu ár voru liðin síðan 
fyrsta smáskífulagið Amm-
æli var gefið út. Heppnuð-
ust þeir tónleikar mjög vel 
en blaðamenn Gigwise vilja 
greinilega heyra meira í 
sveitinni í framtíðinni. 

Á listanum eru ekki 
hljómsveitir á borð við Bítlana, Queen og Joy 
Division sem hafa allar misst stóra meðlimi í 
gegnum árin. Ekki eru heldur á listanum 
hljómsveitir sem hafa undanfarið ákveðið að 
koma aftur saman. Má þar nefna The Who, 
The Verve, Blur, Van Halen og The Police.

Vilja Sykurmola aftur saman

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!
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Verslanir eru nú troðfullar af 
húfum, höttum og öðrum 
höfuðfötum, eins og búast 
má við þegar vetur nálgast. 
Á tískuvikunni í París, þar 
sem hönnuðir sýna línur sínar 
fyrir vor og sumar 2008, voru 
höfuðföt og höfuðskraut ekki 
heldur langt undan. Það má varpa 
fram spurningum um hvort íbúar 
í sólríkari löndum muni í alvöru 
setja á sig hettur og hatta næsta 
sumar, en tískan gæti hins 
vegar hentað kulvísum Íslend-
ingum ágætlega. 

Fyrr í þessari viku var fremur 
ógeðfelldum myndum af Önnu 
Nicole Smith dreift á netinu og 
þær sagðar vera teknar eftir lát 
leikkonunnar. Á myndunum má 
sjá Önnu Nicole liggja í rúmi með 
lokuð augu og opinn munn auk 
þess sem hún er búin að æla yfir 
sig. Myndirnar voru sendar til 
ýmissa slúðurblogghöfunda en 
sendandinn krafðist ekki borgun-
ar.

Upphaflega var reiknað með að 
Howard K. Stern, eiginmaður 
Önnu Nicole, hefði tekið mynd-
irnar á myndavél hinnar látnu 
um mánuði áður en hún lést. Anna 
var sögð hafa treyst lífverði 
sínum, Big Moe, fyrir myndunum 
þar eð hún gerði sér grein fyrir 
að hún væri á hraðri leið til glöt-
unar. Lífvörðurinn er sagður hafa 
komið myndunum í dreifingu til 

þess að hjálpa Önnu Nicole að 
„tjá sig að handan“ og sýna heim-
inum fram á að þeir sem stóðu 
henni næst hefðu notfært sér 
ástand hennar þegar síst skyldi.

Nú hefur The Insider birt yfir-
lýsingu sem sögð er frá lögfræð-
ingi Howards K. Stern. Í henni 
segir að myndunum hafi verið 
stolið úr dánarbúi Önnu Nicole. 
Þar segir jafnframt að Big Moe 
hafi neitað því að hafa reynt að 
selja myndirnar en játi hins 
vegar að hafa dreift þeim. Dregið 
er í efa að Big Moe hafi gefið upp 
raunverulegar ástæður fyrir því 
og er því haldið fram að Anna 
Nicole hafi verið að fíflast á 
myndunum, „eins og svo oft 
áður“. Sagan segir að fjallað 
verði ítarlega um málið bæði í 
The Insider og Entertainment 
Tonight á næstu dögum.

„Ég vona að sonur minn verði 
jafn orkumikill og ég var sem 
barn. Vonandi verður hann 
samt ekki jafn óþekkur.“

„Ég er frekar beyglaður 
og ber á mig græðandi 
krem. Ég er að minnsta 
kosti ekki hoppandi 
og skoppandi 
þessa dagana.“

„Ég gæti þurft að binda 
og kefla eiginmanninn. 
En ef ég mögulega get 
þá geri ég það.“



Ævisaga Ronnie Wood, eins af 
meðlimum Rolling Stones, mun 
koma á markaðinn í lok þessa 
mánaðar. Bókin heitir því frum-
lega nafni „Ron Wood: The Auto-
biography“. Í bókinni kemur 
meðal annars fram að gömlu 
kempurnar Mick Jagger og Keith 
Richards séu búnir að gleyma því 
hvernig eigi að spila frægustu lög 
hljómsveitarinnar á borð við Sat-
isfaction og Brown Sugar. Þetta er 
sérstaklega athyglisvert í ljósi 
þess að þeir sömdu lögin sjálfir. 
„Mick og Keith spila stundum eitt-
hvað og ég segi: „Strákar, það á 
ekki að spila þetta svona heldur 
hinsegin!“ Ronnie greinir einnig 
frá því að Keith kalli gjarnan á 
móti: „Þótt ég hafi samið lagið 
þýðir það ekki að ég kunni það!“

Ronnie er yngsti meðlimur 
Rolling Stones en þeir Mick og 
Keith eru báðir á sjötugsaldri. 
Hann gekk til liðs við sveitina 
árið 1976, eftir að hún hafði hljóð-
ritað sín þekktustu lög. Í fyrr-
nefndri bók segir einnig frá því 
að samband þeirra Ronnie og 
Keith hafi löngum verið stirt, svo 
stirt að einu sinni hafi þeir miðað 
byssum hvor á annan. „Ég hafði 
rifist við Keith og hann struns-
aði í burtu til þess að ná í byss-
una sína. Þegar hann kom aftur 
miðaði hann henni á mig og öskr-
aði. En ég var með mína eigin 
byssu. Ég var ekki með kúlur en 
ég dró hana rólega upp úr vasan-
um. Þá hætti Keith  að miða 
byssum á mig – þangað til það 
gerðist næst.“

Leikkonan Halle Berry, sem á von 
á sínu fyrsta barni, vill eignast 
annað barn til viðbótar með 
kærasta sínum Gabriel Aubry. 
„Það er bara þetta eina núna en 
við vonum að eftir að þetta barn 
kemur í heiminn getum við 
eignast annað,“ sagði hin 41 árs 
Berry í viðtali við Oprah Winfrey.

Hún segist hafa átt mjög erfitt 
með að verða ófrísk. „Við vorum 
mikið heima og gerðum það sem 
þurfti að gera, allan sólarhring-
inn,“ sagði hún. „Eftir 35 neikvæð 
óléttupróf fékk ég loksins 
jákvætt svar.“

Nýjasta mynd Berry nefnist 
Things We Lost in the Fire þar 
sem hún leikur einmitt móður.

Vill eignast 
annað barn

Fyrrum fegurðarkóngurinn Ólafur 
Geir Jónsson er ekki viss um hvort 
hann kemur til með að opna 
heimasíðu sína splash.is að nýju, en 
henni hefur verið lokað þar sem 
Ólafur borgaði ekki reikninginn 
fyrir lénið. „Ég er að velta því fyrir 
mér hvort ég eigi að halda síðunni 
opinni. Við fáum enn fullt af 
heimsóknum. Ég hef ekki verið 
með neina sjónvarpsþætti þarna í 
einhvern tíma,“ segir Ólafur en 
umræddir þættir urðu einmitt til 
þess að hann var sviptur titlinum 
Herra Ísland á sínum tíma. „Ég hef 
notað síðuna í dæmi sem kallast 
agent.is og er umboðsskrifstofa 
sem sérhæfir sig í partíhöldum í 
kringum landið. Við erum einmitt 
að fara að halda stór partí á fimm 

stöðum á næstunni. 
En það getur vel 

verið að maður fari 
aftur út í netsjón-
varpið, það kemur 
bara í ljós.“

Óli Geir 
í biðstöðu

Leikkonan Natalie Portman sýndi á 
sér nýja hlið þegar hún hélt ræðu 
fyrir nemendur í Stanford-háskól-
anum í fyrradag. Efni ræðunnar 
var ýmis málefni þriðja heimsins, 

til að mynda að víða um heim býr 
fólk við sára fátækt. Þessi mál 
standa Natalie greinilega nærri 
því hún tárfelldi meðan hún hélt 
ræðuna og átti fullt í fangi með 
að hafa stjórn á tilfinningum 
sínum.

Mörgum þótti fréttin af 
þessu eins og ferskur andvari í 

skemmtanabransanum enda 
algengara að heyra af ungum 

stjörnum í Hollywood gráta á leið 
í fangelsi eða á leið heim af 
einhverjum skemmtistaðnum. 
Natalie Portman hefur þó aldrei 
tilheyrt þeim hópi. Hún þykir yfir-

leitt til mikillar fyrirmyndar og er 
til dæmis með gráðu í sálfræði frá 
Harvard, einum virtasta skóla í 
heimi. Meðan á náminu stóð sam-
þykkti hún aðeins að leika í einni 
Star Wars mynd því hún vildi ein-
beita sér að skólabókunum.

Portman brast í grátStones kunna ekki lögin sín
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Grandhotel er nýjasta mynd tékk-
neska leikstjórans Davids Ondric-
ek, sem er í kastljósinu á kvik-
myndahátíð í ár og var sjálfur 
viðstaddur frumsýningu. 

Persónur eru flestar kunnugleg-
ar; misheppnaði töffarinn, fallega 
ljóta stelpan, graði yfirmaðurinn 
og að auki er einn krúttlegur gam-
all nasisti. Aðalpersónan er nörd-
inn Fleischman, sem hefur hér 
ekki áhuga á hlutverkaspilum 
heldur veðurfræði. Og eins og 
aðeins gerist í bíómyndum halda 
konurnar ekki vatni yfir honum. 
Það sem tengir þessar persónur 
saman er að allar vinna þær eða 
búa á hótelinu sem titillinn vísar í. 
Og eins og í Amelie eða öðrum 
álíka krúttlegum myndum eru 
allir þessir kostulegu karakterar 

haldnir sínum kvilla. Einn fram-
leiðir ekki nógu margar sæðis-
frumur, ein þráir að vera elskuð, 
önnur stelur nærbuxum úr fata-
búðum og gamli nasistinn vill 
dreifa ösku félaga síns í heimilis-
tækjabúð. Nördinn sjálfur er svo 
haldinn þeirri áráttu að geta ekki 
farið utan borgarmarka, og er ein 
af skemmtilegri hugmyndum 
myndarinnar sú að hann smíðar 
loftbelg úr silkinærbuxum unn-
ustu sinnar. Vafalaust eru atriðin 
þar sem hann svífur yfir tékk-
neska smábænum gullfalleg, en 
Regnboginn fær skömm í hattinn 
fyrir að myndin datt oft úr fókus, 
og þurftu bíógestir reglulega að 
fara út og kvarta til að fá því kippt 
í lag. Grandhotel er kannski frem-
ur brosleg gamanmynd en drep-

fyndin, en er eigi að síður hin 
ágætasta skemmtun. Líklega er 
stærri listaverk að finna á hátíð-
inni, en Grandhotel sýnir fram á 
að hátíðarmyndir þurfa ekki að 
vera þunglamalegar, og á hún fullt 
erindi til fjöldans. 

Nærbuxnaloftbelgir og nasistar
Norska hljómsveitin Professor 
Pez kemur fram á Organ hinn 7. 
nóvember í nýrri tónleikaröð á 
vegum breska fyrirtækisins Two 
Little Dogs. Professor Pez er indí-
hljómsveit frá Bergen og er þriðja 
plata hennar væntanleg. Heitir 
hún Hordaland eftir heimahéraði 
sveitarinnar og tengjast allir text-
arnir því svæði á einhvern hátt. 

Næsti flytjandi sem kemur 
hingað á vegum Two Little Dogs 
er breski tónlistarmaðurinn Tim 
Ten Yen sem kemur í desember. Í 
mars á næsta ári hefur bandaríska 
rokksveitin The Pains of Being 
Pure At Heart staðfest komu sína. 
Einnig eru viðræður í gangi við 
bresku hljómsveitirnar Secret 
Shine og Roadside Poppies um að 
koma hingað.

Samhliða þessum tónleikum 
mun Two Little Dogs halda tón-
leikaröðina Reykjavik Nights in 
London þar sem íslenskar hljóm-
sveitir troða upp í London. Þegar 
hafa Motion Boys, Hafdís Huld og 
Jan Mayen komið þar fram við 
góðar undirtektir.

Ný tónleikaröð

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Í ANDA FRIÐAR OG KÆRLEIKA HELGUM VIÐ 
JOHN, RINGO, PAUL & GEORGE KVÖLDIÐ.

KVIKMYNDIR OG LÖG BÍTLANNA VERÐA 
UPPISTAÐAN OG UMGJÖRÐIN

BÍTLALÖG STUÐMANNA 
Í LIFANDI FLUTNINGI ÞEIRRA SJÁLFRA.

ÖFLUG BÍTLAGÆSLA Á STAÐNUM.

SÉRSTAKIR GESTABÍTLAR ERU 

VALGEIR GUÐJÓNSSON, 
JÓNAS R. JÓNSSON 
& GUNNAR ÞÓRÐARSON

FORSALA HEFST Á NASA 
KL. 14 Á FÖSTUDAG.
MIÐAVERÐ KR. 1500.-

LAUGARD. 06. OKT.



Norsk-íslenska kvikmyndin Vandræðamaðurinn eða 
Den brysomme mannen var frumsýnd í vikunni á 
RIFF en hún er samstarfsverkefni Kvikmyndafélags 
Íslands og Torden Films en það eru þeir Ingvar Þórð-
arson og Júlíus Kemp sem sáu um íslenska hlutann. 

Myndin var að hluta til tekin uppi á hálendi Íslands, 
nánar tiltekið suðaustur af innri Sigöldu, en hún segir 
frá Andrési, sem virðist lifa hinu fullkomna lífi. Hann 

skilur ekki hvers vegna og tekur hann að kafa undir 
yfirborðið og slíkt getur alltaf reynst hættulegt. 

Den brysomme mannen hefur hlotið einróma lof 
gagnrýnenda og héldu norskir aðdáendur vart vatni 
yfir henni. Þá hlaut hún einnig gagnrýnendaverð-
launin á Cannes sem og Amanda-verðlaunin fyrir 
leikstjórn og handrit.

Vandræðamaðurinn frumsýndur

Leikkonan Gwyneth Paltrow er að 
hefja upptökur á bandarískri sjón-
varpsþáttaröð sem fjallar um mat-
inn og menninguna á Spáni. „Ég veit 
ekki hvað við ætlum að gera en það 
verður alltént gaman,“ sagði Palt-
row.

Paltrow og þrír félagar hennar 
munu heimsækja veitingastaði, 
söfn og aðra vinsæla ferðamanna-
staði á Spáni við tökurnar. Alls 
verða þrettán þættir teknir upp 
undir heitinu „Spain... On the Road 
Again“ og verða þeir frumsýndir í 
bandarísku sjónvarpi næsta haust.

Paltrow, sem er grænmetisæta, 
talar spænsku reiprennandi eftir að 
hún fór til landsins sem skiptinemi 
á unglingsárunum. Á meðal þekkt-
ustu mynda hennar eru Shake-
speare in Love og Seven.

Tekur upp á Spáni



Hljómsveitin Sigur Rós hélt í 
ógleymanlega tónleikaferð um 

Ísland sumarið 2006.

Samspil Sigur Rósar, náttúru
Íslands og íslensku þjóðarinnar má 

finna í þessu ógleymanlegu 
meistarastykki Sigur Rósar, mynd 

sem engin má missa af!

“H EIMA ER BEST”
- MBL

FRÁ MEISTARA ROB ZOMBIE 
KEMUR EIN SVAKALEGASTA 

MYND ÁRSINS!

SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM
OG FÓR BEINT Á TOPPINN.

DÓMSDAGUR DJÖFULSINS!

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI 
MÖGNUÐU

HRYLLINGSMYND!

HEIMA - SIGURRÓS kl. 6 - 8 - 10 - 12
HALLOWEEN kl. 5.30 - 8 - 10.30
3:10 TO YUMA kl. 5.30 - 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8
ASTRÓPÍA kl. 6 - 10.20 
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HALLOWEEN kl. 8 - 10.10*
SUPERBAD kl. 6 - 8
CHUCK AND LARRY kl. 6 - 10.10

*KRAFTSÝNING

12
14

14
THE 11TH HOUR kl. 6 - 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 10

      

HALLOWEEN kl. 5.30 - 8 - 10.25
SUPERBAD kl. 5.30 - 8 - 10.30
SUPERBAD LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
SHOOT´EM UP  kl. 8 - 10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 3.50 - 6
HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8
KNOCKED UP  kl. 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 3.45

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

- L.I.B., Topp5.is

27. SEPTEMBER DAGSKRÁ OG MIÐASALA
Á WWW.RIFF.IS7. OKTÓBER 2007

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík

- I. Þ. Film.is- I. Þ. Film.is

- J. I. S. Film.is- J. I. S. Film.is- D.Ö.J., Kvikmyndir.com- D.Ö.J., Kvikmyndir.com

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

FRÁ MEISTARA ROB ZOMBIE 
KEMUR EIN SVAKALEGASTA 

MYND ÁRSINS!

SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM
OG FÓR BEINT Á TOPPINN.

DÓMSDAGUR DJÖFULSINS!

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI 
MÖGNUÐU

HRYLLINGSMYND!

“TOP  10 CONC EPT
FILMS EVER ”

- O BSERVER

“ ALG JÖRLEGA EINSTÖK”
- FBL

“VÁ”
- B LAÐIÐ

“ME Ð GÆSA HÚÐ AF
HRIFNIN GU”

- DV

“SI GUR ROS HAVE
REINVENTED THE

ROCK FILM”
- Q

“SO BEAUTI FUL
ITS HYPNOTIC”

- EMPIRE

Hljómsveitin Sigur Rós hélt í 
ógleymanlega tónleikaferð um 

Ísland sumarið 2006.

Samspil Sigur Rósar, náttúru 
Íslands og íslensku þjóðarinnar má 

finna í þessu ógleymanlegu 
meistarastykki Sigur Rósar, mynd 

sem engin má missa af!

Hugljúf rómantísk gamanmynd 

Leiðin að hjartanu er í 
gegnum ljúfengan mat!

www.SAMbio.is 575 8900

EINFALDLEGA FRÁBÆR MYND SEM VAR TEKINN UPP Á

ÍSLANDI OG ALLIR ÆTTU AÐ HAFA GAMAN AF!

STARDUST ER MÖGNUÐ ÆVINTÝRAMYND

STÚTFULL AF GÖLDRUM, HÚMOR OG HASAR.
Skemmtilegustu vinkonur í 

heimi eru mættar.

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSSI

KRINGLUNNI

CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10:20 12

NO RESERVATIONS kl. 5:40 - 8 L

SHOOT EM UP kl. 10:20 16

SHARK BATE M/- ÍSL TAL kl. 6 L

STARDUST kl. 5:30 - 8 10 
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Írak og stríðið þar er umfjöllunarefni 
málþings á vegum RIFF sem haldið verður 
í Norræna húsinu í hádeginu í dag. Meðal 
þeirra sem sitja fyrir svörum er kvik-
myndagerðarmaðurinn James Longley sem 
tilnefndur var til Óskarsverðlauna fyrir 
heimildarmyndina Iraq in Fragments.

Innrásin í Írak er einn umdeildasti stríðsrekstur 
Vesturveldanna í seinni tíð. Forsendurnar hafa alla 
tíð þótt umdeildar og hæpnar og þótt flestir séu sam-
mála um að jörðin sé betri staður eftir að Saddam 
Hussein var rutt frá völdum er langt því frá einhugur 
um réttmæti nærveru bandarísks herliðs meðal 
írösku þjóðarinnar.

Innrásin hófst hinn 30. mars árið 2003 og tæpum 
tveimur mánuðum síðar lýsti George W. Bush Banda-
ríkjaforseti því hróðugur yfir að Operation Iraqi 
Freedom væri lokið og að uppbyggingarstarf í land-
inu gæti hafist. Fyrir stríðið stóðu bandarísk yfirvöld 
föst á því að ætlunin væri að losa írösku þjóðina við 
þann skelfilega einræðisherra sem Hussein vissu-
lega var en ekki að hersetja landið. Áætlanir og ráða-
gerðir Hvíta hússins voru hins vegar ófullkomnar og 
illa skipulagðar því fjórum árum seinna sér enn ekki 
fyrir endann á stríðsástandinu í landinu. Bandaríski 
herinn er enn með yfir hundrað þúsund hermenn í 
landinu og íbúar landsins eru farnir að líta á hernám-
ið sem frelsissviptingu.

Heimildarkvikmyndin Meeting The Resistance 
eftir stríðsfréttamennina Molly Bingham og Steve 
Connors, sem sýnd er á RIFF, er frá fremur óvenju-
legu sjónarhorni en þar eru spiluð viðtöl við aðila 
sem hafa tekið þátt í uppreisninni gagnvart banda-
ríska herliðinu í Bagdad, Falluja og Ramadi. Einnig 
kemur skýrt fram að fréttir um pyntingarnar í Abu 
Ghraib-fangelsinu hafi kveikt mikið hatursbál í hjört-
um uppreisnarliða enda hafi þær aðfarir verið skýrt 
dæmi um virðingarleysi bandarísku þjóðarinnar 
fyrir írösku þjóðinni. Uppreisnarliðarnir greina frá 
bakgrunni sínum, hvort þeir eru sjía- eða súnní-mús-
límar og af hverju þeir hafi ákveðið að berjast gegn 
innrásinni sem upphaflega átti að frelsa þjóðina. 
Bent er á að yfir 85 prósent þeirra sem hafa barist 
gegn bandaríska herliðinu hafi gert það af trúar- eða 
þjóðernisástæðum en innan við fimm af hverjum 
hundraði eru frá Ba’th-flokki Saddams Hussein sem 
alla jafna hefur verið kennt um óróann í Írak ásamt 
al-Kaída.

Heimildarmyndin Iraq in Fragments, eða Írak í brot-
um, eftir James Longley er af allt öðru tagi en Meet-
ing the Resistance. Þar er stríðið sýnt frá þremur 
mismunandi sjónarhornum; lífi stráksins Muham-
med í Bagdad, Kúrda sem um árabil máttu þola kúgun 
af hendi Saddams og svo því pólitíska starfi sem er í 
gangi þar sem hver höndin er upp á móti annarri. 
Myndin er ákaflega falleg og vel tekin og það kemur 
svo sem ekki á óvart að Óskarsakademían hafi séð 
myndina sem góðan 
fulltrúa Íraks-mynda 
þegar bestu heimild-
armyndirnar voru 
tilnefndar í fyrra. 

Myndirnar tvær 
eiga það hins vegar 
sameiginlegt að sýna 
vel þá örvæntingu og 
hræðslu sem hreiðr-
að hefur um sig hjá 
írösku þjóðinni. Augu 
íbúanna eru þreytu-
leg og áhyggjufull og 
allir eru hræddir um 
að vera annaðhvort 

bendlaðir við uppreisnina eða bandaríska herliðið. 
Hinn almenni borgari hefur ekki hugmynd um með 
hverjum hann á að standa og vonast bara að hann 
komist í gegnum hvern dag lifandi. 

Þriðja myndin um stríðsrekstur á RIFF á kannski 
hvað mest við um þessar mundir en það er kvikmynd-
in Shadow Company þar sem hin sérstaka stétt mála-
liða er krufin til mergjar. Nú standa yfir yfirheyrslur 
hjá Bandaríkjaþingi um meint afglöp öryggisfyrir-
tækisins Blackwater sem er gefið að sök að hafa farið 
offari í notkun skotvopna, eiturlyfja og brennivíns. 
Shadow Company leitast við að bregða ljósi á þessa 
„kúreka“ í stríði sem fá greitt fyrir að bera byssur og 
er stundum slétt sama fyrir hvaða málstað þeir berj-
ast.



Courtney Love, ekkja rokkarans 
Kurt Cobain úr Nirvana, segir að 
Cobain hafi hatað Dave Grohl, 
fyrrum félaga sinn í Nirvana. 
Love hefur átt í hörðum deilum 
við Grohl síðan Nirvana-safnbox-
ið With the Lights Out kom út árið 
2004.

Talið er að Grohl hafi samið 
lagið Let It Die sem er á nýjustu 
plötu Foo Fighters, um samband 
Love og Cobain. Love sagði á 
MySpace-síðu sinni að Grohl 
hefði reynt margoft við sig og 
hún væri orðin þreytt á því að 
heyra lög eftir hann sem fjölluðu 
um það hversu mikið hann hataði 
hana.

„Kurt fyrirleit hann meira en 
nokkurn annan (fyrir utan einn 
blaðamann). Í erfðaskrá sinni 
gerði hann viðauka um að Grohl 
yrði ekki lengur meðlimur 
Nirvana. Ég læt bara sem hann sé 
ekki til og mun halda því áfram,“ 
sagði hún. „Dave veit þetta og 
hann lætur reiði sína bitna á mér.“

Kurt hataði 
Dave Grohl

Thom Yorke, söngvari Radiohead, 
segir það mjög frelsandi að þurfa 
ekki að gefa út nýjustu plötu 
sveitarinnar hjá útgáfufyrirtæki. 
Fékk hann innblástur að því að 
gefa plötuna út á þennan hátt frá 
tónlistarmanninum Tom Waits. 

Gaf hann út 
eina bestu 
plötu sína til 
þessa, Sword-
fishtrombones,
án þess að vera 
á útgáfusamn-
ingi. „Ég held 
að hann hafi 
verið að leita 
að sínum eigin 
stað í til-
verunni og um 
leið koma sér 
undan því sem 
hann þoldi ekki 

við staðinn þar sem hann var 
áður. Ég held að við séum að 
ganga í gegnum svipaða hluti 
núna,“ sagði Yorke.

Platan In Rainbows kemur út á 
heimasíðu Radiohead hinn 10. 
október og mega aðdáendur ráða 
því hvað þeir borga fyrir hana.

Innblástur 
frá Waits

Hornfirska skemmtifélagið frum-
sýnir söngleikinn Eitís í leikstjórn 
Kristínar G. Gestsdóttur í Hótel 
Höfn á Höfn í Hornafirði um 
helgina.

„Þetta er alveg splunkunýr 
söngleikur eftir Felix Bergs-
son. Þetta er sápuópera, má 
segja,“ sagði Kristín og 
hló við. Hornfirska 
skemmtifélagið
hefur sett upp 
söngvasýn-
ingar í sex 
ár, en ákvað 
nú að róa á 
ný mið og 
leita til 
Felix, að 
sögn Krist-
ínar. „Við 

fengum hann til að 
skrifa fyrir okkur 
sápuóperu sem eitís-
lögum er blandað 
inn í. Það kemur 
þarna ást, hatur og 
skilnaður; það er allt 

inni í þessu sem prýð-
ir sápuóperu,“ sagði 
hún.

Á meðal laga í 
sýningunni eru 
Final Countdown, 
Draumaprinsinn
og Pamela í Dall-
as, en tónlistar-
stjóri er Heiðar 
Sigurðsson.
Sýningar munu 
standa yfir fram 
í nóvember. 

Sápuópera á Höfn
Tónlistarmennirnir Óskar Guðna-
son og Ingólfur Steinsson, sem 
hafa átt kántrílög á fjórum safn-
plötum vestanhafs, hafa gefið út 
plötuna Happiness is Heavy.

Á plötunni eru níu lög eftir þá 
félaga sem voru tekin upp í 
Nashville af hljómsveitinni The 
Uncle´s Family. „Þetta eru amer-
ískir „session“-menn í toppgæða-
flokki. Ég held að þetta gerist ekki 
mikið betra,“ segir Óskar, sem er 
aðallagahöfundurinn en Ingólfur 
semur alla texta. „Þegar ég hlusta 
á þá líður mér eins og ég sé frændi 
Willie Nelson eða James Taylor sé 
að syngja lögin mín.“

Óskar og Ingólfur eru með 
dreifingarsamning hjá Paramount 
Group í Bandaríkjunum, sem fjór-
um sinnum á ári hefur gefið út 

safnplötur með lögum úr söng-
lagakeppnum á þeirra vegum. 
Fyrir hverja plötu eru valdir um 

sautján höfundar af 1.000 til 1.500 
höfundum sem senda inn lögin sín 
og því er árangur þeirra félaga 
einkar góður. „Það kom mér 
skemmtilega á óvart að þetta 
skyldi gera sig svona,“ segir 
Óskar. „Ég var búinn að taka þátt í 
annarri svona keppni og kom 
lögum þar í undanúrslit en fann 
síðan út að það var erfitt að kom-
ast inn nema að vera Ameríkani. 
Þá fann ég þessa keppni og sendi 
lög í hana og þeim leist svona vel á 
þetta,“ segir hann.

Óskar hefur gefið út eigin tón-
list frá árinu 1991 þegar snældan 
Gamall draumur kom út en þar 
söng Bubbi Morthens titillagið. 
Ingólfur, sem hefur undanfarin ár 
starfað við útgáfumál, var áður í 
hljómsveitinni Þokkabót. 

Með samning við Paramount



Koma ekki sjálfum sér á óvart

 Stefán Logi Magnússon, 
markvörður KR, vakti mikla 
athygli fyrir góða frammistöðu á 
milli stanganna eftir að hann vann 
sér sæti í byrjunarliði KR um mitt 
sumar. KR-liðið tapaði aðeins 
tveimur leikjum, á móti Val og FH, 
af síðustu ellefu leikjum sínum í 
deildinni eftir að Stefán Logi kom 
til skjalanna og náði með naum-
indum að bjarga sér frá falli. 

„Auðvitað hefðum við KR-
ingar viljað vera að berjast í 
öðrum hluta deildarinnar og þetta 
var ekki skemmtilegt ástand en 
lærdómsríkt engu að síður og við 
náðum sem betur fer að vinna 
okkur út úr því,“ sagði Stefán 
sem var sáttur með að fá tæki-
færi í liðinu og ánægður með við-
horf Kristjáns Finnbogasonar 
sem varði markið fyrri hluta 
sumars.

„Teitur Þórðarson gaf mér tæki-
færið og ég greip það með þökk-
um og Kristján Finnbogason tók 
því af fagmennsku og hjálpaði 
mér mikið. Hann var auðvitað 
ekki sáttur við að missa sæti sitt í 
liðinu enda eru allir alvöru íþrótta-
menn ósáttir þegar þeir missa 
sæti sitt og ég skil hann vel,“ sagði 
Stefán sáttur með lífið hjá KR. 

„Mér líður mjög vel hjá KR en 
ég ákvað samt að nýta mér upp-
sagnarákvæði í samningi mínum 
við liðið og er með lausan samning 
eins og er, en það er fullur hugur 
hjá mér og KR að halda samstarf-
inu áfram og finna lausn á málum. 
KR er eina liðið á Íslandi sem 
kemur til greina hjá mér og ég er 
orðinn ansi mikill KR-ingur á 
þessum stutta tíma hjá liðinu.“

Stefán viðurkenndi þó að auð-
vitað leitaði hugurinn aðeins út 
fyrir landsteinana. „Það er auðvit-
að draumur allra að fara út í 

atvinnumennsku og það er bara 
spurning um að vera réttur maður, 
á réttum stað og á réttum tíma. Ég 
hef kynnst þessu sjálfur hvernig 
er að vera atvinnumaður, en ég 
var náttúrlega mjög ungur þá og 
tel mig vera betur undirbúinn 
núna ef tækifærið gæfist,“ sagði 
Stefán sem kvaðst engu að síður 
alveg rólegur yfir öllu tali um 
atvinnumennsku og mögulegu 
landsliðssæti.

„Ég ætla bara að einbeita mér 
að því að æfa vel og spila vel fyrir 
KR og ef ég fæ annað tækifæri á 
atvinnumennsku, þá mun ég skoða 
það vel, en ég er ekkert að flýta 

mér. Sama gildir í raun um lands-
liðið, að ef maður er nógu góður þá 
verður maður valinn, annars ekki 
og ég er ekkert að hugsa um það 
núna.“

Stefán telur að hann þurfi bara 
að einbeita sér að sjálfum sér og 
að hann geti enn bætt sig mikið. 
„Það er yfirleitt talað um að mark-
menn séu á toppi ferilsins á aldr-
inum 28-33 ára, þannig að ég ætla 
bara að halda áfram að bæta mig 
og er í raun og veru enn ungur að 
„markmannsárum“ þótt maður sé 
farinn að eldast, sagði Stefán í 
léttum dúr. 

Stefán Logi Magnússon, markvörður KR, hefur verið valinn leikmaður umferða 
13-18 í Landsbankadeild karla í fótbolta samkvæmt mati Fréttablaðsins.

Topplistar í 13. 
til 18. umferðar

Topplistar í 13. 
til 18. umferðar

 Það eru tveir Norður-
landabúar sem eru í stórum hlut-
verkum hjá ítalska úrvalsdeild-
arliðinu Lottomatica Roma. 

Þetta eru jafnaldrarnir Jón 
Arnór Stefánsson og Daninn 
Christian Drejer sem hafa báðir 
reynt sig hjá mörgum sterkum 
liðum í Evrópu. Jón Arnór er á 
sínu öðru ári hjá Rómarliðinu en 
Drejer kom þangað frá VidiVici 
Bologna í sumar. 

Í fyrsta leiknum, sem Lottom-
atica vann 84-79 í framlengingu 
gegn Cimberio Varese, voru þeir 
báðir í byrjunarliðinu og áttu 
báðir ágætan leik. Jón Arnór var 
með 10 stig, 6 fráköst og 5 stoð-
sendingar í þessum fyrsta leik 
tímabilsins en Drejer bætti við 
11 stigum. 

Það eru alls sjö útlendingar í 
Rómarliðinu því auk þeirra Jóns 

Arnórs og Drejer eru þar Sló-
veninn Erazem Lorbek, Króatinn 
Roko Ukic og Bandaríkjamenn-
irnir Ray Allan, David Hawkins 
og Erik Daniels. Lorbek skoraði 
13 stig í fyrsta leiknum en Lott-
omatica lék þá án allra Banda-
ríkjamanna sinna.

Jón Arnór spilar 
við hlið Drejer

 Steve Bruce, stjóri 
Birmingham, viðurkenndi að 
mikil óvissa ríkti um samnings-
mál sín eftir eigandaskipti hjá 
liðinu. „Ég samdi við fyrrverandi 
eiganda Birmingham í maí 
síðastliðnum, en með yfirtökunni 
hefur það allt saman verið sett í 
bið og ég á von á svari fyrir helgi. 
Ég tel að ég sé rétti maðurinn í 
starfið, en það verður að koma í 
ljós hvort nýir eigendur séu á 
sama máli,“ sagði Bruce sem 
hefur stýrt Birmingham í að 
verða sex ár, en liðið er í 13. sæti 
ensku úrvalsdeildarinnar. -

Óviss um hvort 
ég verð rekinn  Stuðningsmaður skosku 

meistaranna í Celtic hefur verið 
dæmdur í bann eftir að hafa vaðið 
inn á völlinn og stuggað við Dida, 
markverði AC Milan, í leik 
liðanna í Meistaradeildinni á 
dögunum. „Celtic tekur alvarlega 
á svona hegðun og umræddur 
stuðningsmaður hefur því verið 
dæmdur í lífstíðarbann á öllum 
leikjum Celtic bæði á heimavelli 
og útivöllum,“ sagði Peter 
Lawwell, stjórnarformaður Celtic.
UEFA ætla hvorki að ógilda sigur 
Celtic í leiknum né heldur að 
aðhafast eitthvað út af leikrænum 
tilburðum Dida, sem þótti gera 
heldur mikið úr atvikinu. -

Í lífstíðarbann 
á leikjum Celtic





 Þó svo flest lið í Lands-
bankadeildinni séu búin að ganga 
frá sínum þjálfaramálum á enn 
eftir að fylla í nokkrar eftirsóttar 
stöður í tveim efstu deildunum. 
Það er allt útlit fyrir mikinn þjálf-
arakapal næstu daga sem erfitt er 
að sjá fyrir endann á.

Stærsta starfið er eðlilega hjá 
KR en eins og fram kemur er helst 
talið að Logi Ólafsson eða Heimir 
Guðjónsson taki við KR-ingum.

Svo gæti farið að þjálfarastaðan 
hjá FH losni ákveði Ólafur Jóhann-
esson að hætta. FH er talið vilja fá 
Heimi í stað Ólafs ef hann hættir. 
Fari svo er hætt við að einhver 
félög beri víurnar í hinn sigursæla 
þjálfara FH. Ákvörðun Ólafs gæti 
því haft mikil áhrif á framhaldið í 
þjálfarakaplinum.

Svo hafa verið vangaveltur um 
hvort Ólafur Kristjánsson sé að 
bíða eftir tækifæri hjá annaðhvort 
KR eða FH en hann hefur ekki enn 
gengið frá sínum málum við 
Breiðablik þó svo Breiðablik sé 
búið að semja upp á nýtt við lykil-
menn liðsins.

Framarar eru að leita að arftaka 
Ólafs Þórðarsonar og í því sam-
bandi eru helst nefndir Þorvaldur 
Örlygsson og Daninn Jesper Toll-
efsen sem gerði góða hluti með 

Leikni í sumar. Jesper og umboðs-
maður hans sóru af sér að hafa 
rætt við Framara en sá kvittur 
komst á kreik að Fram hefði rætt 
við Danann fyrir nokkru síðan.

Þorvaldur sagðist liggja undir 
feldi og myndi gefa Fjarðabyggð 
svar um hvort hann hygðist halda 
áfram með liðið eftir helgi. Sam-

kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
verður það svar neikvætt og ekki 
er loku fyrir það skotið að Þor-
valdur haldi í bæinn þar sem bæði 
Fram og Víkingur hafi augastað á 
honum.

Víkingar eru annars einnig með 
augastað á Ólafi Þórðarsyni sem 
og Atla Eðvaldssyni eftir því sem 
Fréttablaðið kemst næst. 

Stjarnan er einnig í leit að þjálf-
ara eftir að liðið rak Lárus Guð-
mundsson. Nafn Atla Eðvaldsson-
ar hefur einnig verið nefnt í því 
sambandi sem og Ólafs Þórðar-
sonar og Jespers Tollefsen. 

Það verður áhugavert að sjá 
hvernig þessi flókni þjálfarakap-
all fer á endanum. 

Hart barist um feitustu bitana á þjálfaramarkaðnum

 Það bíða margir 
spenntir eftir að sjá hvernig lið 
Boston Celtics spilar með nýju 
mennina sína Kevin Garnett og 
Ray Allen. Fyrsti leikur liðsins 
eftir breytingarnar verður gegn 
Toronto Raptors í æfingaleik í 
Róm á morgun.

„Þetta er glænýtt lið og við 
erum enn að læra inn á hver 
annan. Leikurinn gegn Toronto 
verður kjörið tækifæri fyrir fólk 
að koma og sjá tvö af betri 
liðunum í NBA-deildinni,“ sagði 
Paul Pierce sem hefur verið 
yfirburðamaður í liði Celtic 
undanfarin ár. Að þessu sinni 
hefur Pierce fengið mikla hjálp í 
þeim Garnett og Allen en allir 
þrír hafa verið stigahæstir hjá 
sínum liðum undanfarin sex 
tímabil.

„Við vitum vel að við getum 
skorað en þurfum fyrst og fremst 
að bæta vörnina hjá okkur,“ bætti 
Pierce við.

Frumsýning á 
nýju liði Boston

 Ragnar Óskarsson er 
einn þriggja leikmanna sem koma 
til greina sem besti leikmaður 
frönsku úrvalsdeildarinnar fyrir 
septembermánuð. Það verður 
kosið um sigurvegarann á heima-
síðu frönsku deildarinnar.

Ragnar skoraði 37 mörk í 4 
leikjum mánaðarins sem voru 
einnig hans fyrstu fyrir Nimes. 
Ragnar varð eins og kunnugt er 
markakóngur og meistari á sínu 
síðasta ári með Ivry í fyrra. 

Ragnar hefur byrjað mjög vel 
með Nimes en hann nýtti 60 pró-
sent skota sinna utan af velli í 
leikjunum fjórum og öll tólf vítin. 
Nimes hefur unnið tvo af fjórum 
leikjum sínum og er sem stendur 
í 9. sæti. Hinir tveir leikmennirn-
ir sem koma til greina sem bestu 
leikmenn deildarinnar í septemb-

er eru Daouda Karaboue, fransk-
ur markvörður Montpellier, og 
Nenad Vuckovic, serbnesk skytta 
hjá Chambéry. 

Ragnar er markahæstur í deild-
inni það sem af er en Vuckovic er 
í 4. sæti með 30 mörk í 4 leikjum. 
Karaboue er aðalmarkvörður 
toppliðsins í Montpellier sem 
hefur ekki tapað leik til þessa. 

Það er hægt að kjósa á heima-
síðu franska handboltans á www.
lnh.fr en kosningunni lýkur 10. 
október. Ragnar mætir einmitt 
Vuckovic og félögum hjá Cham-
béry í fimmtu umferðinni í kvöld. 

Ragnar Óskarsson tilnefndur N1-deild karla í handbolta:

Evrópukeppni félagsliða:

 Billy Davies, stjóri 
Derby County, hefur fulla trú á 
liði sínu þrátt fyrir dræma stöðu 
liðsins. „Ég hef fulla trú á því að 
við verðum betri með tímanum 
eftir að við náum að venjast lífinu 
í ensku úrvalsdeildinni. Ég er 
mjög sáttur við að við séum enn í 
baráttunni ef ég á að vera 
raunhæfur,“ sagði Davies 
kokhraustur, en Derby County er 
engu að síður á botni deildarinnar 
með fimm stig og hefur meðal 
annars þurft að sætta sig við 4-0 
tap gegn Tottenham, 5-0 tap gegn 
Arsenal og 6-0 tap gegn Liverpool 
það sem af er leiktíð. -

Erum enn með 
í baráttunni

 Íslandsmeistarar Vals í 
Landsbankadeild kvenna eru að 
undirbúa sig fyrir leiki í annarri 
umferð Evrópukeppninnar sem 
fara fram 11. til 16. október 
næstkomandi og fá í kvöld gott 
tækifæri til að stilla saman 
strengina.

Valsliðið mætir þá A-landsliði 
kvenna í æfingaleik í hinni nýju 
knattspyrnuhöll í Kórnum í 
Kópavogi. Leikurinn hefst 
klukkan 20.00 og hefur landsliðs-
þjálfarinn Sigurður Ragnar 
Eyjólfsson tekur nýja leikmenn 
inn í hópinn sinn en átta Vals-
stelpur voru í síðasta landsliðs-
hópi hans.

Valskonur gegn 
landsliðinu

 Haukar unnu Akureyri 
á gríðarlega erfiðum útivelli í gær 
27-22 í N1-deild karla í handbolta. 
Lokatölurnar gefa þó ekki rétta 
mynd af leiknum sem var hraður 
og góð skemmtun í frábærri 
umgjörð.

Bæði lið gerðu sig sek um ara-
grúa af mistökum í upphafi leiks. 
Fjölmargir boltar töpuðust vegna 
ónákvæmra sendinga en á bakvið 
þéttar varnir voru markmenn 
liðanna í banastuði, sérstaklega 
Sveinbjörn í marki Akureyrar.

Það var því lítið skorað í kafla-
skiptum fyrri hálfleik. Haukar 
komust í 2-0 en Akureyri sótti 
síðan í sig veðrið og komst í 5-3. 
Haukarnir skoruðu þá sex mörk 
gegn einu en þá kom aftur slæmur 
kafli hjá gestunum sem leiddu þó 
10-11 í hálfleik.

 Það var stál í stál í síðari hálf-
leik og jafnt var á flestum tölum. 
Bæði lið léku betur en í fyrri hálf-
leik og þegar skammt lifi leiks var 
staðan 22-22. Haukar sýndu þá 
allar sínar bestu hliðar og skoruðu 
tvö góð mörk á meðan Akureyr-
ingum fannst halla á sig í dóm-
gæslunni.

Akureyringar fengu nokkur 
tækifæri til að minnka muninn í 
eitt mark, síðast þegar rúm mín-
úta lifði leiks en það tókst þeim 
ekki. Þess í stað kláruðu Haukar 
hið krefjandi verkefni norðan 
heiða og eru því áfram í efsta sæti 
deildarinnar ásamt Fram. Þjálf-
arinn Aron Kristjánsson var 
brosmildur í leikslok.

„Fyrst og fremst var þetta góð 
liðsheild og baráttuandinn var frá-

bær. Við gerðum sjálfum okkur 
þetta mjög erfitt. Það er alltaf 
gaman að koma á Akureyri, hér er 
góð umgjörð og svona er skemmti-
legast að vinna. Við vissum að 
okkar biði sært dýr eftir tap þeirra 
á heimavelli og svo stórt tap gegn 
HK. Þeir eru með fínt lið og við 
erum mjög ánægðir með sigur-
inn,“ sagði Aron. Haukar eru með 
sjö stig eftir fjóra leiki og eru enn 
án taps. „Við höfum byrjað mjög 
vel. Við vissum að það yrði erfitt 
að rétta við Haukaskútuna eftir 
margra ára velgengni en þetta 
gengur vel. Liðsheildin er mjög 

góð og það er allt að smella innan 
sem utan vallar,“ sagði Aron.

Rúnar Sigtryggsson, annar 
þjálfari Akureyrar, var mjög 
ósáttur með dómgæsluna í leikn-
um. „Þáttur dómaranna er ótrú-
legur hérna. Ég er á því að 
Haukarnir fái ítrekað endurtekin 
tækifæri í sókninni upp úr þurru 
undir lokin. Ég vona að þessir 
dómarar verði settir niður um 
deild, það er ekki hægt að spila 
undir þessu. Leikurinn var skref í 
rétta átt hjá okkur en það er erfitt 
að spila við níu manns frá Reykja-
vík,“ sagði Rúnar.  

Haukar eru á toppnum í N1-deild karla eftir sterkan 27-22 sigur á Akureyri í 
gær. „Liðsheildin skóp sigurinn,“ sagði þjálfari Hauka eftir frábæran leik en 
þjálfarar Akureyrar voru ekki sáttir við dómgæsluna. 
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Munið vinsælu 
gjafabréfin okkar

Öll kasthjól – 40% afsláttur
Kaststangir 20-50% afsláttur
Fluguhjól 15-50% afsláttur

Flugustangir 15-50% afsláttur
Öndunarvöðlur frá 9.995

Veiðivesti frá 1.995
10 stk. spúnar aðeins 1.990

Lítið notaðar leiguvöðlur aðeins 5.000
Sjókayakar 15-30% afsláttur

Þurrbúningar og vesti 15-50% afsláttur
Valdar haglabyssur 20-30% afsláttur

Felufatnaður 15-50% afsláttur
Útsalan hefst í dag og lýkur 7. október

Vinsælustu vörurnar seljast alltaf upp fyrst
Sjókayakar, fatnaður og búnaður aðeins í Sportbúðinni Krókhálsi 5.  Skotvopn og felugallar aðeins í 
Veiðihorninu Síðumúla 8 og Sportbúðinni Krókhálsi 5.  Leiguvöðlur aðeins í Veiðihorninu Síðumúla)

ÚTSALAN ER BYRJUÐ
BARA Í FÁEINA DAGA

 HK mætir ítalska liðinu 
Pallamano Conversano í Evrópu-
keppni félagsliða í tveimur leikj-
um í kvöld kl. 19.15 og á morgun 
kl. 16.15 og fara báðir leikirnir 
fram í Digranesi. HK-liðið hefur 
farið ágætlega af stað í N1-deild-
inni í ár og ætlar sér stóra hluti í 
Evrópukeppninni.

„Við ætlum að fara eins langt og 
við mögulega getum í keppninni 
og erum mjög ánægðir með að 
stjórnin hafi komið því í kring að 
við spilum báða leikina í Digra-
nesi og við vonum að fólk fjöl-
menni og styðji liðið. Það er kom-
inn tími til að íslensk lið komist 
lengra í þessari keppni og vinni 

sig upp í styrkleikaflokki til þess 
að standa betur að vígi frá byrj-
un,“ sagði Gunnar Magnússon, 
aðstoðarþjálfari HK, sem kvaðst 
bjartsýnn á möguleika sinna 
manna í leiknum. 

„Pallamano Conversano er 
sterkt og reynslumikið lið en að 
sama skapi frekar hægt og ég tel 
að okkar möguleikar felist í því að 
keyra upp hraðann og stjórna 
þannig leiknum. Við erum komnir 
með sterkan hóp í HK og getum 
spilað leikina á mörgum mönnum 
og það er mikil tilhlökkun í okkar 
herbúðum fyrir leikjunum,“ sagði 
Gunnar og sagðist ekkert hrædd-
ur við mikið leikjaálag á sínum 

mönnum svona snemma móts. 
„Við spilum náttúrlega fjóra 

leiki á einni viku en við höfum 
ekki miklar áhyggjur af því og 
erum búnir að undirbúa okkur vel 
fyrir  tímabilið. Ef að Digranesið 
verður troðfullt og stuðningurinn 
verður góður, þá eiga leikmenn-
irnir ekki eftir að finna fyrir 
neinni þreytu, það er alveg klárt,“ 
sagði Gunnar vongóður. -    

Ætlum að keyra upp hraðann í leiknum

 Bandarísku leikmenn-
irnir Tamara Bowie og Ifeoma 
Okonkwo spila saman í Euro-
league kvenna í vetur en þær 
fengu báðar samning hjá lett-
neska liðinu TTT Riga sem þær 
voru hjá til reynslu. 

Bowie og Okonkwo voru í 
stórum hlutverkum með Grinda-
vík og Haukum í Iceland Express 
deild kvenna á síðasta tímabili, 
Bowie var með 30,5 stig og 14,8 
fráköst að meðaltali í fyrra en 
Okonkwo vann alla titla með 
Haukum og alla innbyrðisleikina 
sex á móti Bowie auk þess að 
skora 21,9 stig og taka 9,7 fráköst 
í leik.

Fengu báðar 
samning

Keflvíkingar hafa 
þegar gert samning við þrjá 
erlenda leikmenn um að þeir spili 
með liðinu í Iceland Express-
deild karla í vetur. 

Þetta eru þeir Anthony 
Susnjara (Ástralía), B.A. Walker 
(Bandaríkin) og Colin O´Reilly 
(Írlandi). Til viðbótar hafa þeir nú 
fjórða leikmanninn á reynslu en 
það er Tommy Johnson 26 ára og 
196 sm framherji. 

Johnson er Bandaríkjamaður 
með breskt vegabréf sem hefur 
leikið í Belgíu undanfarin ár. Allir 
nýju erlendu leikmennirnir voru 
með í 99-60 sigri á FSU í æfinga-
leik og skoruðu þá saman 61 stig. 
Walker var stigahæstur með 22 
stig, Susnjara skoraði 17 stig, 
Johnson var með 15 stig í sínum 
fyrsta leik og Írinn O´Reilly rak 
lestina með sjö stig. Semji 
Keflavík við Johnson verða þeir 
með flesta útlendinga í deildinni 
ásamt liði Tindastóls sem þegar 
hefur samið við fjóra erlenda 
leikmenn.

Fjórir útlend-
ingar í vetur?

Það er ekki bara bar-
áttumál hjá íslenskum knatt-
spyrnufélögum að fjölga í efstu 
deild því yfirmaður norskrar 
knattspyrnu, Boye Skistad, mælir 
með tillögu um að fjölga liðum úr 
14 í 16 í norsku úrvalsdeildinni. 

Samkvæmt tillögunni munu 
Norðmenn stytta hjá sér undir-
búningstímabilið, hefja leik í 
mars og spila fram í byrjun 
nóvember. Hún verður tekin fyrir 
í mars 2008 og það gætu verið 
komin 16 lið í deildina 2009. 

Skistad trúir því að þessi 
breyting munin bæta norska 
boltann og ekki síst hjálpa 
liðunum í Evrópukeppninni.

Tillaga um að 
fjölga liðum



Var ekki komið nóg af þessu?
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„Það eru til dæmis Íslandstónar. 
Það er svona róandi tónlist í út-
setningu fyrir panflautu, flautu 
og gítar, í takt við stemninguna 
hérna hjá okkur. Ég geymi út-
varpsstöðvarnar fyrir heimilið.“

„Ég tók mér loks frí, frá maí til 
október, og slappaði bara af,“ 
segir útvarpsmaðurinn góðkunni 
Þorgeir Ástvaldsson en maðurinn 
sem söng lagið sívinsæla Ég fer í 
fríið fyrir 27 árum lét loks verða 
af því að fylgja textanum eftir. 
„Ég lagðist bara í ferðalög, slökkti 
á símanum og lét netið alveg í 
friði,“ bætir Þorgeir við en hann 
heimsótti meðal annars börnin 
sín sem eru búsett í Englandi og á 
Ítalíu. „Ég er alveg endurnærður 
eftir þetta,“ segir hann.

Og það er meira á döfinni hjá 
Þorgeiri því hann „ehf-aði“ sig 
nýlega og stofnaði eignarhalds-
hlutafélagið Vinnandi vegur. „Já, 
þetta er eiginlega búinn að vera 
hálfgerður trassaskapur hjá mér. 

Fyrirtækið er stofnað í kringum 
öll þessi aukastörf sem ég hef 
verið að inna af hendi,“ útskýrir 
Þorgeir en nafnið vísar til þess að 
þegar mönnum þykir of mikið 
liggja fyrir að það sé óvinnandi 
vegur. Hjá Þorgeiri er hins vegar 
allt vinnandi vegur. „Reyndar var 
fyrst hugmyndin að skíra þetta 
Skínandi stígur en síðar kom á 
daginn að það voru einhver 
skæruliðasamtök,“ segir Þorgeir 
og hlær en bætir því síðan við að 
hann hefði átt að vera búinn að 
þessu fyrir löngu. Hann útilokar 
ekki að fyrirtækið verði sett á 
almennan markað og þá yrði ekki 
slæmt að geta átt hlutabréf í Þor-
geiri Ástvaldssyni.

Þorgeir Ástvalds fór loksins í fríið

Garðar Thor Cortes mun syngja í 
glæsilegu kvöldverðarboði sem 
haldið verður af athafnakonunni 
Christinu Ong í Singapúr 8. nóv-
ember. Garðar er eini listamaður-
inn á dagskrá en aðalræðumaður 
kvöldsins er fyrrverandi forsætis-
ráðherra Bretlands, Tony Blair. 
Kvöldverðurinn er haldinn til 
styrktar þeim fjölmörgu góð-
gerðamálefnum sem Ong hefur 
lagt lið. 

„Ég veit eiginlega ekki hverju 
ég á að svara. Þetta gengur bara 
vel,“ svaraði Garðar þegar Frétta-
blaðið náði tali af honum. Ong er 
einhver áhrifamesta konan í Asíu 
og hefur byggt upp mikið tísku-
veldi í heimalandi sínu. Hún er 
gift fasteignajöfrinum B.S. Ong 
sem á meirihlutann í hótelkeðj-
unni Four Seasons. 

Kvöldverðurinn þykir mikill 
viðburður og til marks um það 
fékk Ong til liðs við sig tónleika-
haldarann Harvey Goldsmith sem 
þykir einn áhrifamesti maðurinn í 
bresku tónlistarlífi. Goldsmith sá 
meðal annars um skipulagningu 
Live Aid-tónleikanna fyrir Bob 
Geldof og hefur auk þess haft veg 
og vanda af endurkomu Led Zepp-
elin hinn 26. nóvember. Síðasta 
tónleikaferðin sem Goldsmith 
kom að var hins vegar kveðjutón-
leikaröð stórtenórsins sáluga Luc-
iano Pavarotti en Garðar hefur 
einmitt verið nefndur sem einn 
arftaki hans.

Blair og Ong eru þó ekki einu 
fyrirmennin sem Garðar Thor 
syngur fyrir á næstunni því eins 
og kom fram í Fréttablaðinu var 
Garðari nýverið boðið að syngja 
við vígslu nýjasta skemmtiferða-
skips Cunard-skipasmíðafyrir-
tækisins. Þar mun hertogaynjan 
af Cornwall, Camilla Parker Bow-
les, vígja skipið og gefa því nafn 
ásamt eiginmanninum Karli 
Bretaprins. Meðal annarra gesta 
þar verður núverandi forsætis-

ráðherra Breta, Gordon Brown, og 
aðrir ráðherrar úr bresku ríkis-
stjórninni.

Garðar sjálfur tekur þessu hins 
vegar öllu af mikilli yfirvegun. 
„Ég er auðvitað voðalega glaður 

yfir því að hafa nóg fyrir stafni og 
ég reyni bara að standa mig í því 
sem er fram undan. Þetta er bara 
mín vinna og eitthvað sem ég hef 
gaman af að gera.“

„Við getum nú yfirleitt pikkað þá 
út, vinningshafana. Þeir ganga 
meðfram veggjum og láta oft lítið 
fyrir sér fara og eru oft voðalega 
feimnir,“ segir Guðbjörg Hólm hjá 
Íslenskri getspá en hún mun að 
öllum líkindum vera ein þeirra 
sem taka á móti hinum heppna 
Akureyringi sem vann rúmlega 
hundrað og fimm milljónir í Vík-
ingalottói á miðvikudaginn. Guð-
björg hafði nýlokið samtali sínu 
við umræddan lottóvinningshafa 
þegar Fréttablaðið hafði samband 
við hana í gær. Vinningshafinn er á 
miðjum sjötugsaldri, borinn og 
barnfæddur Akureyringur. „Hann 
var hins vegar með báða fætur á 
jörðinni og alveg pollrólegur yfir 
þessu,“ bætir hún við.

Guðbjörg upplýsti að vinningar 
af þessari upphæð væru greiddir 
út mánuði eftir útdráttinn en um 

er að ræða langstærstu upphæð 
sem greidd hefur verið út hér á 
landi. Og 105 milljónir sem voru í 
vinning á miðvikudag eru ekki 
skattskyldar heldur rata rakleiðis 
inn á bankabók viðkomandi. „Þegar 
þeir koma þá förum við yfir mið-
ann í kassanum og fullvissum 
okkur um að þetta sé örugglega 
vinningsmiðinn. Síðan bjóðum við 
þeim bara sæti og ræðum um dag-
inn og veginn. Þegar þetta eru 
svona háar upphæðir þá er þetta 
spjall yfirleitt bara hálfgerð áfalla-
hjálp,“ segir Guðbjörg en vinn-
ingshöfum er boðið upp á sérstaka 
fjármálaráðgjöf enda ekki á hverj-
um degi sem hinn venjulegi Íslend-
ingur fær slíkar fjárhæðir á einu 
bretti. „Og svo verður fólk líka 
alltaf að taka það með í reikning-
inn að þegar það spilar í Lottó þá 
getur það unnið.“

Fær milljónirnar 105 eftir mánuð



S I G U R  R Ó S

KLIKK FILM

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

Forsala er hafin á midi.is og í Háskólabíói

Sýnd í stóra sal Háskólabíós um helgina

E



Það má gera því skóna að nokkr-
ir hafi lagt frá sér ókláraða 

ábætisskál þegar Eva María Jóns-
dóttir spjallaði við Hrafnkel 
Sigurðsson í Kastljósviðtali á 
sunnudag. Lystarleysið má líklega 
tímasetja við augnablikið þar sem 
Hrafnkell lýsti „hugljómun“ sinni 
á tíunda áratugnum. Hana fangaði 
hann í vídeóverki þar sem hann 
reisti sig upp á herðablöðunum og 
pissaði upp í sig. Ég veit ekki með 
aðra en í mér tókust á klígjutil-
finning og hins vegar aðdáun á 
hvað Hrafnkell væri liðugur og 
hefði gott mið. En almennt virðist 
hlandsopinn hafa fallið í grýttan 
jarðveg, þó ekki væri nema fyrir 
tímasetninguna.

fyrir fussið sem Evu og 
Hrafnkatli tókst að framkalla dró 
RÚV þó hvergi af, heldur bætti í 
ef eitthvað var. Kvöldið eftir var á 
dagskrá breski fræðsluþátturinn 
Matur er mannsins megin, úr 
smiðju breska ríkissjónvarpsins 
BBC, þar sem fjallað er um áhrif 
matar á mannslíkamann. Í þessum 
þætti var tekin fyrir spurning sem 
hugsuðir hafa brotið heilann yfir 
um aldir alda: hvaða áhrif hefur 
matur á sæðisbragð? 

og sönnum vísindamönnum 
sæmir réðust þáttagerðarmenn-
irnir í empírískar samanburðar-
rannsóknir. Til að komast að nið-
urstöðu voru nokkrir karlar settir 
á strangan matarkúr í tiltekinn 
tíma. Í kjölfarið voru spúsur 
þeirra fengnar til að bragða á sæði 
þeirra og meta hvort mataræðið 
hefði skilað sér í glundrið. Af til-
litssemi við áhorfendur sjálfsagt 
voru konurnar ekki látnar teyga 
lífsvökvann úr upprunalegum 
ílátum, heldur var hanastélið 
framreitt í glærum plastdollum. 
Niðurstaðan var sú, bragðefna-
framleiðendum sjálfsagt til sárrar 
armæðu, að í mesta lagi mátti 
kannski greina smá ávaxtakeim af 
einstaka sýnishornum. Sama hvað 
menn átu hafði það lítil bætandi 
eða skemmandi áhrif –  á heildina 
smakkaðist sæðið ennþá eins og 
sæði.

það er vissulega skiljanlegt að 
menn yggli brúnum yfir þessum 
nýtilkomnu vessaáherslum þeirra 
uppi í Efstaleiti. Ég held hins vegar 
að það sé til marks um skammsýni. 
Með opnum huga hef ég þannig 
dregið að minnsta kosti tvennan 
lærdóm af dagskrá RÚV í vikunni. 
Í fyrsta lagi sýndi Hrafnkell, sjálf-
sagt óafvitandi, fram á hagnýta 
lausn á hinum alræmda miðbæjar-
vanda; nokkrir jógatímar og það 
verður hægur vandi að sleppa við 
lögreglusekt þegar manni verður 
mál í Bankastræti. Í öðru lagi get 
ég óhræddur staðfest borðpöntun-
ina á Austur-Indíafélaginu á laug-
ardagskvöld.

Safarík dagskrá


