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Lykill að lífi

„Mig langar að gera íslensku óperuna að meira 
spennandi leikhúsi en hún hefur oft verið.“

 Hinn kunni breski 
leikstjóri Peter Greenaway kemur 
til landsins í dag og tekur á móti 
heiðursverðlaunum Alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðarinnar í Reykja-
vík. Greenaway heldur fyrirlestur 
og svarar spurningum í dag kl. 
17.30 í stofu 101 í Odda í Háskóla 
Íslands. Tekur hann til umfjöllun-
ar verk sitt „The Tulse Luper 
Suitcases“ sem hann hefur unnið 
síðastliðin ár og sýnir brot úr 
nýjasta verki sínu, Nætur-
vörðunum, sem byggir á einu 
frægasta málverki Rembrandts.

Greenaway staldrar stutt við og 
verður hér aðeins dagpart. Hann 
þáði boð sitt seint og sagðist 
líklega munu verða kominn undir 
græna torfu að ári svo að best 
væri að mæta. -

Greenaway 
heiðraður í dag

Yfir hundrað 
umsóknir bárust um starf dag-
skrárkynnis hjá Sjónvarpinu en 
umsóknarfrestur rann út á 
fimmtudag. „Þetta voru nákvæm-
lega 103 umsóknir,“ segir Jónína 
Lýðsdóttir fulltrúi útvarpsstjóra. 
„Þar af eru 18 umsækjendur 
karlmenn.“ Jónína segir óljóst 
hversu margir verði ráðnir. Hún er 
ekki hissa á hversu margir sýndu 
starfinu áhuga enda hafi það verið 
vinsælt í gegnum tíðina.

Margar íslenskar konur hafa 
stigið sín fyrstu skref í sjónvarpi 
sem þulur, til dæmis Sigríður 
Arnardóttir og Ellý Ármannsdóttir.

-

103 sóttu um

„Það er ekki gott að vera 
á gangi eða á hjóli í myrkri og fá 
grein í andlitið,“ segir Sigurður 
Geirsson, yfirverkefnisstjóri hjá 
framkvæmdasviði Reykjavíkur-
borgar. 

Starfsmenn borgarinnar hafa að 
undanförnu leitað uppi trjágreinar 
sem ná of langt út fyrir garða og 
kunna að vera vegfarendum hættu-
legar og borgarstarfsmönnum til

ama. „Það sem af er þessu ári 
höfum við gert athugasemdir á 
1.718 stöðum í borginni og beðið 
um að greinar verði sagaðar og 
klipptar. Það er mun meira en í 
fyrra,“ segir Sigurður en hann 
telur að veðurblíðan í sumar hafi 
orðið til þess að gróður óx meira 
en venja er. 

Helstu ástæðuna fyrir þessum 
fyrirskipunum segir hann vera að 

borgarstarfsmenn vilji ekki eiga á 
hættu að skemma vélar og tæki 
þegar götur og gangstéttar eru 
þrifin.

Sigurður segist ekki vita til þess 
að nokkur hafi orðið óánægður 
með athugasemdirnar. „Alls ekki, 
ég hef fengið um hundrað símtöl í 
þessari viku og eftir að maður 
hefur útskýrt ástæðurnar fyrir 
fólki er það sátt.“ 

„Auðvitað hefði verið 
lítið mál fyrir Orkuveituna að sleppa 
þessu algjörlega og leyfa okkur 
hinum að dansa frjálsum, en þá er 
líka ljóst að minna hefði setið eftir,“ 
segir Hannes Smárason, forstjóri 
FL Group og fyrrum stjórnar-
formaður Geysis Green Energy, um 
sameiningu GGE og Reikjavik 
Energy Invest.

„Þessum mönnum [Hannesi 
Smárasyni og Bjarna Ármannssyni] 
hafa verið gefnir peningar, rann-
sóknarupplýsingar, sérfræðiþekk-
ing og allt annað sem OR hafði á sínu 
borði,“ segir Svandís Svavarsdóttir, 
borgarfulltrúi Vinstri grænna. Hún 

segir augljóst að fulltrúar einkageir-
ans stýri atburðarásinni við samein-
inguna.

 Tekist var á um sameininguna og 
aðdragandann að henni innan borgar-
stjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins 
í gær, og funduðu borgarfulltrúar 
flokksins með formanni hans og 
varaformanni í gærmorgun.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
varaformaður Sjálfstæðisflokks-
ins, sagði að á fundinum hefði verið 
rætt um ýmis mál, þar á meðal sam-
einingu REI og GGE. Hún sagði að 
engin eftirmál yrðu af fundinum.

Þegar hefur verið ákveðið að 
Bjarni Ármannsson verði stjórnar-

formaður REI. Auk þess verða í 
stjórninni einn fulltrúi FL Group 
og einn frá Atorku. Orkuveita 
Reykjavíkur fær tvo fulltrúa í 
stjórn, og verða þeir því í minni-
hluta í stjórn fyrirtækisins.

„Það hvílir skylda á okkur 
borgarfulltrúum að gæta jafnræðis 
í störfum og þess vegna er það 
ótækt að sumum starfsmönnum sé 
boðið að kaupa hlut í REI á kjörum 
sem bjóðast ekki öllum,“ sagði 
Júlíus Vífill Ingvarsson, borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, um 
rétt starfsmanna til að kaupa í sam-
einuðu fyrirtæki.

Orkuveitan hagnast
Forstjóri FL Group segir hagnað Orkuveitunnar í útrás aukast með samstarfi við 
fjárfesta. Stjórnarformönnum REI og GGE gefnir peningar, segir fulltrúi VG. 
Ótækt að sumum bjóðist að kaupa en ekki öllum, segir fulltrúi Sjálfstæðisflokks.



Páll, er andrúmsloftið raf-
magnað vegna þessara frétta?

 Þrír karlmenn og ein 
kona hafa verið dæmd fyrir að 
stela tæplega 300 áfengisflöskum 
og talsvert af bjór í vörumiðstöð 
Samskipa. Dómurinn sýknaði 
fimmta manninn, tollvörð, sem 
ákærður var í málinu.

Brotin áttu sér stað á tímabilinu 
2002-2005. Fólkið sem um ræðir 
starfaði í Vörumiðstöðinni.

Lögreglu höfðu borist upplýs-
ingar um að starfsmenn þar tækju 
ófrjálsri hendi áfengi sem flytja 
ætti í eyðingu hjá Sorpu. Þegar 
farið var að rannsaka málið urðu 
lögreglumenn vitni að því að 
áfengi var borið úr vörugeymslunni 
og út í bíl, sem síðan var ekið að 

húsi í Hafnarfirði. Við frekari 
rannsókn málsins reyndust fjórir 
starfsmenn hafa tekið verulegt 
magn af áfengi sem hafði átt að 
farga, hver um sig þó mismunandi 
mikið. Fólkið játaði á sig verknað-
inn, en neitaði að um þjófnað væri 
að ræða. Áfengið sem það tók hafi 
hvorki verið háð eignarrétti né í 
því falist verðmæti, þar sem búið 
hefði verið að ákveða af eiganda 
þess og vörsluhafa að flytja það til 
förgunar í Sorpu.

Tveir mannanna voru dæmdir í 
fjögurra mánaða fangelsi, en sá 
þriðji og konan í tveggja mánaða 
fangelsi. Refsing allra var skilorðs-
bundin.

Stálu nær 300 áfengisflöskum

• Einfaldari skilmálar
• Hærri bætur
• Lægri eigin áhætta

VÍÐTÆKASTA
FJÖLSKYLDUTRYGGINGIN

Komum á slysadeild Landspítalans 
vegna ofbeldisáverka hefur fjölgað um 20 prósent á 
tveimur árum. Á tíu ára tímabili hafa 13.400 einstakl-
ingar leitað ásjár vegna slíkra áverka og er fjölgunin 
35 prósent á þeim tíma. Áverkar eru oft alvarlegir og 
um tíu prósent þeirra sem kemur á slysadeild eru 
lagðir inn á sjúkrahús til frekari aðhlynningar. 543 
tilfelli ofbeldis gegn börnum og unglingum voru 
tilkynnt á fimm ára tímabili.

Ófeigur T. Þorgeirsson, yfirlæknir á slysadeild, hélt 
erindi á afmælisráðstefnu SÁÁ í vikunni þar sem 
hann fjallaði um ofbeldi í samhengi við áfengis- og 
vímuefnaneyslu. Í erindi hans kom fram að ungt fólk 
á í hlut í langflestum tilfellum og eru karlmenn á 
aldrinum 15 til 24 þolendur í yfir 70 prósentum 
tilfella. Eins og komið hefur fram í umræðunni þá 
koma margir á Landspítalann til aðhlynningar vegna 
ofbeldis á skemmti- og útivistarsvæðum en 33 prósent 
ofbeldisáverka tengdust slíkum svæðum á árunum 
1999 til 2004. Miðbær Reykjavíkur hefur þar sérstak-

lega verið í 
brennidepli. „Á 
árunum 1999 til 
2004 sýna mínar 
tölur að í 3110 
skipti þekkti 
fórnarlambið ekki 
ofbeldismann sinn. 
Það þýðir að árásin 
var tilefnislaus 
með öllu, kannski 
orðaskipti hafi 
valdið því að 
árásin var gerð,“ 
segir Ófeigur. 

Aðspurður um 
hvort ofbeldisáverkarnir séu svo alvarlegir að það 
valdi þolendum varanlegu heilsutjóni segir Ófeigur að 
líkamlega jafni þolendur sig oftast. „Þessir einstakl-
ingar ná oftast fyrri heilsu. Það er að segja líkamlega. 
Það eru örin á sálinni sem ekki sjást sem eru mun 
alvarlegri.“ Ófeigur telur að einn af hverjum tíu sem 
koma til aðhlynningar á slysadeild vegna ofbeldis-
áverka þurfi að leggjast inn á sjúkrahús.

Það er stefna Landspítalans að tilkynna til barna-
verndaryfirvalda þegar alvarleg tilfelli ofbeldis koma 
upp sem varða börn og unglinga. „Allt sem heitir 
ofbeldi, áfengi og eiturlyf í tengslum við börn 
tilkynnum við,“ segir Ófeigur. Í tölum Landspítalans 
má sjá að tilkynningarnar voru 543 frá 2001 til 2005. 
Ófeigur segir sjaldgæft að sjá gróft líkamlegt ofbeldi 
gegn ungum börnum. „Það er frekar að unglingar 
verði fyrir líkamlegu ofbeldi foreldra sinna. En við 
lítum einnig á vanrækslu, til dæmis í tengslum við 
vímuefnaneyslu, sem ofbeldi. Birtingarmyndir 
ofbeldis eru svo auðvitað óteljandi margar, eins og 
einelti sem víða viðgengst.“

Fórnarlömbum of-
beldis fjölgar sífellt
Komum á slysadeild Landspítalans vegna ofbeldisáverka hefur fjölgað um 35 
prósent síðan 1998. 13.400 einstaklingar hafa leitað þangað vegna ofbeldis-
áverka á tíu árum. 543 ofbeldistilfelli gegn börnum tilkynnt á fimm árum.

Rúmlega sjötugur 
maður fannst meðvitundarlaus í 
Bláa lóninu í gærmorgun. 
Lífgunartilraunir hófust um leið 
og var hann kominn vel til 
meðvitundar þegar hann kom á 
bráða- og slysadeild í Fossvogi.

Óskað var eftir aðstoð lögregl-
unnar á Suðurnesjum um klukkan 
ellefu. Fimm mínútum síðar voru
lögregla og sjúkralið frá Grinda-
vík mætt á vettvang. Þremur 
korterum síðar var maðurinn 
kominn undir læknishendur á 
bráðadeild í Fossvogi. Maðurinn 
er 71 árs og er sænskur ríkis-
borgari. Talið er að hann hafi 
fengið aðsvif.

Endurlífgun í 
Bláa lóninu

Til stendur að yfirfara 
regluverk íslensku stjórnsýslunn-
ar til þess að einfalda samskipti 
almennings og fyrirtækja við hið 
opinbera, að því er fram kemur í 
tilkynningu frá forsætisráðuneyt-
inu. Öll ráðuneytin hafa lagt fram 
áætlanir um aðgerðir. Meðal þess 
sem forsætisráðuneytið ætlar að 
gera er að setja reglugerð um 
notkun á þjóðfánanum þannig að 
leyfilegt verði að nota hann í 
viðskiptalegum tilgangi án þess 
að fánanum sé óvirðing gerð. 

Fjármálaráðuneytið ætlar 
meðal annars að hefja útbreiðslu 
rafrænna skilríkja á árinu og 
stefnir að almennri útbreiðslu 
þeirra fyrir árslok 2008. Dóms-
málaráðuneytið ætlar til dæmis 
að ráðast í endurskoðun á 
umferðarlögunum.

Regluverkið 
skorið við trog

Konu, sem varð fyrir því 
á vinnustað sínum að brauðbakkar 
duttu á höfuð hennar, hafa verið 
dæmdar tæplega 1,6 milljónir 
króna í bætur. Konan hlaut fimm 
prósenta varanlega örorku.

Það var Héraðsdómur Reykja-
víkur sem dæmdi rekstarfélag 
skyndibitakeðjunnar sem um 
ræðir til greiðslu bótanna. Slysið 
varð árið 2003 á veitingastaðnum 
Subway í Spönginni í Reykjavík. 
Konan taldi að aðbúnaður á 
vinnustaðnum hefði ekki verið við-
unandi og rekja mætti slysið til 
þess. Því hafnaði vinnuveitandinn. 

Tæpar 1,6 millj-
ónir í bætur

 „Við vorum búin að 
sjá tvo erni hérna á vappi 
undanfarna daga en annar var 
frekar slapplegur. Við vorum 
síðan að líta eftir fé og hann flaug 
ekki upp þó að ég gengi að 
honum,“ segir Hildibrandur 
Bjarnason, bóndi í Bjarnarhöfn á 
Snæfellsnesi, sem handsamaði 
ungan örn í gær. 

Hildibrandur segir örninn hafa 
verið spakan og var hann 
fangaður án mikilla vandkvæða 
og settur í hús. „Hann var ljúfur 
og góður og þegar hann var 
orðinn þurr þáði hann nýjan fisk 
að éta. Hann leit ekki við kjötinu 
sem við buðum honum,“ segir 
Hildibrandur.

Starfsmenn Náttúrustofu 
Vesturlands voru látnir vita af 
erninum og var hann síðar fluttur 
í Húsdýragarðinn í Reykjavík. 

Yfir 3.000 manns 
var bjargað eftir að hafa lokast 
inni í gullnámu í Suður-Afríku á 
miðvikudag þegar þrýstilofts-
leiðsla sprakk í lyftugöngum og 
eyðilagði lyftuna. 

Um 2.700 námumönnum var 
bjargað á fimmtudag og 500 í gær. 
Sumir voru lokaðir inni í 40 
klukkustundir. Slysið varð tilefni 
ásakana um að öryggismálum væri 
ábótavant í námum landsins, sem 
er heimsins stærsti útflytjandi 
gulls. 

Í fyrra fórust 199 verkamenn í 
námum Suður-Afríku, flestir af 
völdum grjóthruns.

Öllum bjargað

Forstjóri Eimskips og fleiri 
tóku vel á móti Ólafi Ragnari 
Grímssyni, forseta Íslands, við 
komuna til hafnarborgarinnar 
Qingdao í Kína í gær. 

Til stendur að Ólafur verði 
ásamt Dorrit Moussaieff eiginkonu 
sinni viðstaddur opnun Eimskips á 
stærstu frystigeymslu í heimi sem 
staðsett er í borginni. Um 350 
Íslendingar eru nú í Kína af þessu 
tilefni. Ólafur Ragnar hefur verið í 
Kína frá því í byrjun vikunnar, átt 
fund með forseta Kína og var auk 
þess viðstaddur opnun heimsleika 
Special Olympics. 

Frystigeymsla 
opnuð í dag





„Fulltrúar meirihlutans 
hafa þolað illa að vera eftirlitslaus-
ir í stjórn REI,“ segir Dagur B. 
Eggertsson, oddviti Samfylkingar-
innar í borgarstjórn Reykjavíkur 
og stjórnarmaður í Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR). Hann telur 
nauðsynlegt að farið verði ofan í 
saumana á öllum ákvörðunum 
stjórnar fyrirtækisins. 

„Fullkanna þarf heimildir stjórn-
armanna til að skammta sjálfum 
sér laun, gera kaupréttarsamninga 
við starfsmenn og svara þeim 
spurningum sem við blasa. Hvers 
vegna fékk Bjarni Ármannsson 
einn manna að koma að REI og 
verða hluthafi án þess að nokkur í 
hópi eigenda fyrirtækisins vissi? 
Hvers vegna var það ferli þegar 
leita átti til nýrra hluthafa og bjóða 
þeim að kaupa í fyrirtækinu á 
góðum kjörum fyrir hundruðir 
milljóna ekki upp á borðinu?,“ sagði 
Dagur. 

Samkvæmt stofnsamþykktum 
REI hafði stjórnin heimild til þess 
að auka hlutafé félagsins í 20 millj-
arða án þess að bera það undir 
stjórn OR, sem í upphafi var eini 
eigandi fyrirtækisins. Síðan hafa 
forsendur breyst. Þegar Bjarni 
Ármannsson kom inn í félagið sem 

stjórnarformaður, og jafnframt 
einn eigenda, var ákveðið að stefna 
á hlutafjáraukningu í 50 milljarða. 
OR yrði kjölfestueigandi í félaginu 
með um 40 prósenta hlut. Þetta 
breyttist eftir að Geysir Green 
Energy (GGE) og REI sameinuðust 
undir merkjum REI. Stefnan er nú 
sett á að safna enn meira hlutafé 
svo hægt verði að ráðast í verkefni 
á erlendum vettvangi sem nú eru í 
undirbúningi.

Svandís Svavarsdóttir, borgar-
fulltrúi VG og stjórnarmaður í OR, 
segir allt ferli REI „með ólíkindum“ 
og augljóst sé að fulltrúar einka-
geirans stýri atburðarásinni sem sé 
afar óviðeigandi í opinberu fyrir-
tæki. „Það var afar spennandi að 
sjá það á forsíðu Fréttablaðsins að 
vægi [Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar] 
borgarstjóra í umræðu um starf-
semi fyrirtækja borgarinnar er 
lítið sem ekki neitt. Augljóst er að 
þeir félagar Bjarni [Ármannsson] 
og Hannes [Smárason] eru farnir 
að halda um stýrið og þá er okkar 
aðkoma orðin óttalega máttlaus,“ 
segir Svandís. Hún harmar að OR 
hafi ekki getað haft meiri áhrif á 
þróun mála. „Þessum mönnum hafa 
verið gefnir peningar, rannsóknar-
upplýsingar, sérfræðiþekking og 
allt annað sem OR hafði á sínu 
borði. Það er ekkert annað sem býr 
að baki aðkomu þessara manna 
heldur en að reyna að græða sem 
allra mest á sem skemmstum tíma. 
Það fer illa saman við hugmyndir 
og tilgang opinberra fyrirtækja. 
Þess vegna þarf að skoða málið frá 
upphafi til enda með það að leiðar-
ljósi hvort hagsmunum skattgreið-
enda hafi verið gætt nægilega vel.“

   

Svandís segir Bjarna og 
Hannesi gefnir peningar 
Dagur B. Eggertsson og Svandís Svavarsdóttir vilja að farið verði ofan í saumana á öllum ákvörðunum 
Reykjavík Energy Invest (REI) frá stofnun. Ákvarðanir meirihlutans þola illa dagsljósið, segir Dagur. 

Bönnuð skæruliðasam-
tök Kosovo-Albana hafa aukið á 
spennuna í Kosovo með hótunum 
um árásir gegn Serbum og Serbíu. 
Alþjóðlegar miðlunartilraunir 
standa nú sem hæst, en þær miða 
að því að koma stjórnskipun 
héraðsins í framtíðarbært form. 

Í sjónvarpi Kosovo-Albana voru 
á miðvikudag sýndar myndir af 
rúmum tug svartklæddra skæru-
liða albanska þjóðarhersins, með 
lambhúshettur og alvæpni. 
Forsætisráðherra Kosovo, Agim 
Ceku, sagði skæruliðasamtökin 
vinna gegn hagsmunum Kosovo-
Albana með því að grafa undan
miðlunartilraununum.

Öfgamenn hóta 
árásum á Serba

„Það er tvímælaust stefna 
skólanefndar og bæjaryfirvalda 
að vettvangsferðirnar haldi 
áfram enda auka þær fjölbreyti-
leika í námi,“ segir Andrés 
Pétursson, formaður skólanefnd-
ar Kópavogs, sem kveður börn í 
bænum ekki þurfa að kvíða því að 
hætt verði við vettvangsferðir á 
vegum grunnskólanna. Komið 
hefur fram að menntamálaráðu-
neytið telur ólöglegt að innheimta 
gjald fyrir slíkar ferðir líkt og 
tíðkast hefur í sumum tilfellum. 
„Nú erum við bara að skoða 
hvaða leiðir eru færar. Hver skóli 
fyrir sig er með töluvert sjálf-
stæði í sínum fjármálum og getur 
hagað hlutunum svolítið eftir 
eigin höfði,“ segir Andrés. 

Ekki hætt við 
skólaferðalög

 Reykjavíkurborg 
hefur auglýst til sölu lóðir undir 
57 íbúðir ofan við skógræktina í 
Fosssvogi.

Byggingarréttur á lóðunum, 
sem eru neðan Sléttuvegar vestan 
við Borgarspítalann, verður 
seldur hæstbjóðanda. Frestur til 
að bjóða í lóðirnar rennur út eftir 
þrettán daga, eða föstudaginn 19. 
október.

Byggðin verður blönduð með 
svipuðu sniði og er innar í Foss-
vogsdalnum. Fjölbýlishús verða 
efst á svæðinu en neðar verða 
raðhús og tvíbýlishús. Íbúðir í 
fjölbýli verða 28. Í raðhúsum 
verða þrettán íbúðir og í tvíbýlis-

húsum verða sextán íbúðir auk 
sambýlis fyrir fatlaða.

Enn fremur er fyrirhugað að 
Hrafnista reisi íbúðir fyrir aldr-
aða, hjúkrunarheimili og þjón-
ustumiðstöð á þessu svæði. Sömu-
leiðis er áætlað að Samtök 
aldraðra byggi íbúðir fyrir sína 
félagsmenn eins og gert er á 
næstu lóð að Sléttuvegi 19-23. Þá 
er ætlunin að nemendagarðar 
verði á svæðinu sem og almennar 
íbúðir í fjölbýli.

Þess má geta að lágmarksboð í 
raðhúsalóð er 7,5 milljónir króna 
og lágmarksboð í tvíbýlislóð er 15 
milljónir fyrir báðar íbúðirnar. 
Aðeins er tekið við tilboðum í tví-
býli þar sem tveir aðilar sameinast 
um að bjóða í eina lóð.

Skógarlóðir til hæstbjóðenda

Vantar frostlög?
Fáðu áfyllingu af frostlegi

með afmæliskorti Olís

Þú færð afmæliskortið
á næstu Olís-stöð.





Hefurðu verslað á netinu 
nýlega?

Er rétt að Orkuveita Reykjavík-
ur taki þátt í fjárfestingum í 
orkugeiranum erlendis?

Ákæru- og lögfræði-
svið hefur verið stofnað hjá 
embætti lögreglustjóra höfuðborg-
arsvæðisins við hlið almennrar
löggæslu.

Með því verður stutt betur við 
löggæsluna og tryggð hröð og 
skilvirk meðferð mála þannig að 
ljúka megi sem flestum viðfangs-
efnum í beinu framhaldi af 
afskiptum lögreglu með sátta-
meðferð eða útgáfu ákæru. Jón 
H.B. Snorrason er aðstoðarlög-
reglustjóri og saksóknari 
embættisins.

Ákærusviðinu er skipt í þrennt 
og verður einn aðstoðarsaksóknari 
yfir hverju sviði. Eitt svið fer með 

brot gegn almennum hegningar-
lögum, annað með brot gegn sér-

refsilögum og hið þriðja fjallar 
um málefni almennrar löggæslu. 
Sviðsstjórar eru Karl Ingi Vilbergs-
son, sem fer með hegningarlaga-
brotasvið, Arnþrúður Þórarinsdótt-
ir sem fer með sérrefsilagabrotasvið 
og Daði Kristjánsson, sem fer með 
svið almennar löggæslu.

Undirdeildir sviðanna eru 
fimm. Björgvin Jónsson stýrir 
ofbeldisbrotadeild, Sigríður J. 
Hjaltested stýrir kynferðisbrota-
deild, Hulda María Stefánsdóttir 
stýrir fíkniefnabrotadeild, Jóhann 
S. Hauksson stýrir umferðarlaga-
brotadeild og Þorsteinn Davíðs-
son deild almennrar löggæslu.

Hröð og skilvirk málsmeðferð
Flókin fjölskyldutengsl 

eru hugsanlega í uppsiglingu hjá 
breskri fjölskyldu þar sem par 
stefnir á að eignast barn sem er í 
raun hálfsystkin mannsins þar 
sem sæðisgjafinn er pabbi hans.

Parinu hefur ekki tekist að 
eignast börn og sneru þau sér til 
föður mannsins þar sem að þau 
vilja að barnið verði sem líkast 
báðum foreldrunum.

Lögum samkvæmt mega 
systur gefa hvorri annarri egg úr 
sér en læknarnir könnuðust ekki 
við að svona tilvik hefði komið 
upp fyrr.

Fréttavefur BBC greinir frá 
þessu. 

Afi verður faðir 
barnabarnsins

Hjörleifur B. Kvaran for-
stjóri Orkuveitu Reykjavíkur, 
samþykkti laun Bjarna Ármanns-
sonar og heimild hans til kaupa á 
500 milljóna króna hlut á sérkjör-
um. Frumkvæðið að aðkomu 
Bjarna að Reykjavík Energy 
Invest (REI) hafði Haukur Leós-
son, stjórnarmaður í félaginu og 
stjórnarformaður Orkuveitunn-
ar. 

Hluthafafundur sem var hald-
inn í REI áður en Bjarni Ármanns-
son keypti hlut í fyrirtækinu, sam-
þykkti kjör Bjarna. Hluthafi í 
fyrirtækinu var þá einn aðili, 
Orkuveita Reykjavíkur, og hand-
hafi þess hlutar var starfandi for-
stjóri Orkuveitunnar, Hjörleifur 
B. Kvaran.

Í þáverandi stjórn REI voru 
Björn Ársæll Pétursson stjórnar-
formaður, Björn Ingi Hrafnsson 
og Haukur Leósson. Stjórnarmenn 
REI voru áheyrnarfulltrúar á hlut-
hafafundinum.

Haukur Leósson segir að hann 
hafi leitað til Bjarna um að taka að 
sér starfið.

„Ég hringdi í hann og bað hann 
að hitta mig. Ég sagði honum að 
okkur vantaði nýjan stjórnarfor-
mann og hann hugsaði málið í 
rúma viku og sló svo til.“

Haukur kynnti fyrirtækið fyrir 
Bjarna og þeir sömdu um laun 
hans. Haukur segir að honum finn-
ist þau mjög sanngjörn.

Borgarstjóri var síðan upplýst-
ur um það sem fór þeim á milli en 
Björn Ingi Hrafnsson, annar 
stjórnarmaður í REI, var upplýst-
ur um þetta „löngu seinna,“ segir 
Haukur. 

Um sérkjör nokkurra starfs-
manna Orkuveitunnar segir Hauk-
ur að þeir hafi fengið þau því þeir 
hafi átt að fara til starfa hjá REI.

Fleiri starfsmenn áttu þó upp-
haflega að fá að kaupa hlut. Spurð-
ur hvers vegna til dæmis upplýs-
ingafulltrúi Orkuveitunnar, Eiríkur 

Hjálmarsson, hafi átt að fá heim-
ild til kaupa, segir Haukur: „[Fyrir-
tækin] voru svo samtvinnuð þang-
að til núna.“ 

Upplýsingafulltrúinn hafi ein-
faldlega sóst eftir kaupunum, 
„enda sjá allir hvað þetta er flott 
fyrirtæki“. Hjörleifur B. Kvaran 
sóttist einnig eftir því að fá að 
kaupa hluti í REI. „En okkur fannst 
ekki rétt að stjórnendur Orkuveit-
unnar eða stjórnarmenn REI ættu 
hlut í fyrirtækinu, það væru of 
náin tengsl,“ segir Haukur.

Haukur segir að fyrsti fundur 
nýrrar stjórnar REI verði í næstu 
viku. Þegar hafi verið ákveðið að 
Bjarni Ármannsson verði stjórn-
arformaður í nýrri stjórn, Orku-
veitan fái tvo stjórnarmenn og 
nýir hluthafar, FL-Group og 
Atorka, fái tvo. Að sögn Hauks er 
ekki búið að  ákveða hverjir 
verða stjórnarmenn. Ekki náðist 
í Hjörleif B. Kvaran í gær.

Forstjóri OR leyfði 
kaup Bjarna í REI
Hjörleifur Kvaran ákvað að Bjarni Ármannsson skyldi skipaður stjórnarfor-
maður Reykjavík Energy Invest eftir að Haukur Leósson bauð Bjarna stöðuna 
og samdi við hann um kaup og kjör. Hluthafafundur haldinn í næstu viku.





Bankar hafa að litlu leyti 
brugðist við umkvörtunum Neyt-
endasamtakanna vegna reikninga, 
sem eru viðskiptavinum óviðkom-
andi en eru samt sendir í heima-
banka þeirra.

Gigtarfélag Íslands sendi til 
dæmis happdrættisreikninga inn í 
heimabanka Glitnis fyrr í haust.

Reikningurinn hljóðar upp á 2.000 
krónur og birtist sem venjulegur 
reikningur, með gjalddaga og ein-
daga. Hann er ekki aðgreindur frá 
öðrum reikningum, nema hvað að 

lítil stjarna birtist, eftir að 
valið hefur verið að greiða 
eða skoða reikninginn. Sé 
músarbendillinn færður 
yfir endilangan skjáinn og á 
stjörnuna, kemur upp text-
inn „valgreiðsla“. Það þýðir 
væntanlega að viðskiptavin-
um sé í sjálfvald sett hvort 
þeir borga reikninginn eður 
ei.

Jóhannes Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri Neyt-
endasamtakanna, segir það miður 

að bankar hafi enn ekki 
brugðist við bréfi hans um 
svona reikninga. Sumir 
þeirra hafi að vísu bætt 
sig.

„Við höfum tekið eftir og 
bent á að ýmsir upplifi 
svona reikninga sem skuld, 
sérstaklega eldra fólk. Við 
viljum því að svona reikn-
ingar séu settir upp algjör-
lega sér og að það komi 
skýrt fram að þá þurfi ekki 

að greiða. .“

Óviðkomandi fá enn að senda 
reikninga í heimabanka fólks

Guðlaugur Þór 
Þórðarson heilbrigðisráðherra 
afgreiddi á dögunum fyrsta sjálf-
virka afsláttarkort Trygginga-
stofnunar.

Kortið verður sent til sjúkra-
tryggðs fólks sem hefur greitt 
tiltekna fjárhæð fyrir heilbrigðis-
þjónustu og þar með öðlast rétt 
til að endurgreiðslu útlagðs 
kostnaðar.  

Með kortinu verður utan-
umhald Tryggingastofnunar um 
endurgreiðslu kostnaðar einfald-
ara, skjólstæðingum hennar til 
hagsbóta.

Sjálfvirk afslátt-
arkort í notkun

Tónlistarframleið-
endur unnu mikilvægan sigur í 
gær þegar bandarískur dómstóll 
dæmdi konu til að greiða sem svar-
ar til tæplega fjórtán milljóna 
króna fyrir að deila tónlist 
ólöglega á netinu. 

Sex útgáfufyrirtæki höfðuðu 
mál gegn Jammy Thomas fyrir 
ólöglegt niðurhal á lögum gegnum 
forritið Kazaa og að deila þeim 
með öðrum. Var Thomas sögð hafa 
deilt alls 1.702 lögum. Dómsmálið 
sneri þó aðeins að 24 lögum. 

Útgáfufyrirtæki hafa höfðað um 
26.000 mál frá árinu 2003 vegna 
ólöglegs niðurhals. Sátt hefur 
náðst í mörgum málum.

Milljónir í sekt 
fyrir niðurhal

 Hvað heitir forstjóri Reykja-
vík Energy Investment?

 Fyrir hvaða fyrrverandi 
forsætisráðherra syngur Garðar 
Thor Cortes í Singapúr?

 Hvaða leikkona á fimmtíu 
ára leikafmæli um þessar 
mundir? 

Yfir 300 þingmenn 
frá yfir 40 löndum hófu í gær að 
ráða ráðum sínum á árlegri 
þingmannasamkomu Atlantshafs-
bandalagsins í Laugardalshöllinni 
í Reykjavík. Þetta er í fyrsta sinn 
sem NATO-þingið er haldið á 
Íslandi.

José Lello, forseti þingsins, 
sagði á blaðamannafundi að efst á 
baugi þingsins að þessu sinni yrðu 
verkefni NATO í Afganistan, í 
öðru lagi áform Bandaríkjamanna 
um uppbyggingu hluta eldflauga-
varnaáætlunar sinnar í tveimur af 
nýjustu aðildarlöndum bandalags-
ins, Póllandi og Tékklandi, og í 
þriðja lagi – nátengt þessu – 
samskiptin við Rússland. 

NATO-þingið stendur yfir í 
fimm daga. Á dagskrá fyrsta 
dagsins í gær var aðallega lokaður 
fundur tengslanefndar þingsins 
við Rússland, en nú um helgina 
funda hinar ýmsu fagnefndir 
þingsins. Á mánudag þingar 
fastanefnd þess en þinginu lýkur 
með opnum þingfundi á þriðjudag, 
þar sem Jaap de Hoop Scheffer, 
framkvæmdastjóri NATO, Geir H. 
Haarde forsætisráðherra, Sturla 
Böðvarsson, forseti Alþingis, og 
Sali Berisha, forsætisráðherra 
Albaníu verða meðal ræðumanna. 

Umfang NATO-þinghaldsins er 
nokkru meira en Norðurlandaráðs-
þings og öryggisráðstafanir eru 
miklu strangari. Þetta er því 
stærsta samkoma sem Alþingi 
hefur verið gestgjafi að. 

NATO-þingið hefur aðeins 
ráðgefandi hlutverk í ákvarðana-
tökukerfi NATO. Norður-Atlants-
hafsráðið, þar sem ráðherrar úr 

ríkisstjórnum aðildarríkjanna 26 
eiga sæti, er sú stofnun bandalags-
ins sem allt ákvarðanavaldið 
liggur hjá. Ráðherrafundur NATO 
var í fyrsta sinn haldinn hérlendis 
vorið 2002. 

Þingforsetinn Lello bendir á að 
þótt NATO-þingið hafi ekki 
formlegt vald til að móta stefnu 
bandalagsins þá hafi það mikil-
vægu hlutverki að gegna bæði sem 
tengiliður milli NATO-forystunnar 
og kjósenda í aðildarríkjunum og 
sem vettvangur fyrir skoðana-
skipti bæði milli fulltrúa aðildar-

ríkjanna innbyrðis og milli þeirra 
og þingmanna frá ríkjum utan 
bandalagsins. Þar er um að ræða 
ríki sem ýmist sækjast eftir 
nánum tengslum við bandalagið 
eða jafnvel inngöngu í það - eins 
og ríkin á Balkanskaga eða 
grannþjóðir bandalagsins í Austur-
Evrópu og Kákasus – sem og ríki 
sem mikilvægt er fyrir bandalagið 
af öðrum ástæðum að eiga góð 
samskipti við, svo sem Rússland 
og löndin sem liggja að Miðjarðar-
hafinu í austri og suðri. 

Rætt um Afganistan 
og eldflaugavarnir
Á árlegu þingi NATO-þingsins, sem hófst í Laugardalshöllinni í gær, eru verk-
efni NATO í Afganistan, eldflaugavarnir og tengsl bandalagsins við Rússland 
efst á baugi. Þingið er stærsta samkoma sem Alþingi hefur gerst gestgjafi að. 

Þegar lokatölur úr 
talningu atkvæða í úkraínsku 
þingkosningunum sem fram fóru 
um síðustu helgi voru birtar í 
gær, virtist ljóst að flokkarnir 
sem studdu „appelsínugulu 

byltinguna“
fengju
meirihluta
þingsæta og 
gætu þar með 
myndað
meirihluta-
stjórn.

Flokkabanda-
lagið sem Júlía 
Tymosjenko 
fer fyrir fékk 

30,71 prósent atkvæða og flokkur 
Viktors Jústsjenkos 14,15 
prósent. Hinn Rússlandsvinsam-
legi héraðaflokkur Viktors 
Janúkovítsj, fráfarandi forsætis-
ráðherra, varð stærsti flokkurinn 
með 34,37 prósent atkvæða, en 
varð að láta í minni pokann fyrir 
sameinuðu fylgi „appelsínugulu“ 
aflanna.

Appelsínugulur 
þingmeirihluti
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Komdu með bílinn fyrir 20. október og þú 
bæði sparar og losnar við alla bið.

Hjólbarðaþjónusta N1 er búin fyrsta flokks tækja-
kosti og hefur á að skipa reynslumiklu starfsfólki.

N1 BÍLAÞJÓNUSTA 

EKKI BÍÐA
EFTIR FYRSTA   
SNJÓNUM...

Vetrarpakki fylgir dekkja- 
umgangi til 20. október
Þeir sem kaupa umgang af dekkjum fyrir 

20. október fá sérstakan kaupauka; bílabón,

bílasápu, svamp, tjöruhreinsi og sköfu. 

Mættu tímanlega og vertu klár í veturinn.
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15% afsláttur til 
20. október
Afsláttur af umfelgun, vetrardekkjum og þjón-

ustu. 10% afsláttur fyrir Viðskiptakortshafa auk 

5% í formi punkta fyrir Safnkortshafa – samtals 

15%. Þú getur sótt um kort á staðnum og nýtur 

þá afsláttarins.
-15%

Dekkjahótel
Notaðu bílskúrinn í eitthvað skemmtilegt og 

láttu okkur geyma fyrir þig sumardekkin.

Tekið er við dekkjum á öllum afgreiðslustöðum

hjólbarðaþjónustu N1. Í vor mætirðu einfaldlega 

á sama verkstæði og sumardekkin bíða tilbúin.

Réttarhálsi 2, Reykjavík 587 5588
Fellsmúla 24, Reykjavík 530 5700
Ægisíðu 102, Reykjavík 552 3470
Langatanga 1a, Mosfellsbæ 566 8188
Reykjavíkurvegi 56, Hafnarfirði 555 1538
Dalbraut 14, Akranesi 431 1777

 Grunur leikur á að 
fölsuðum pappírum hafi verið skil-
að til Vinnumálastofnunar þegar 
Arnarfell gekk í ábyrgð fyrir GT 
verktaka í byrjun september. 
Vinnumálastofnun hefur skilað 
kæru til lögreglu. Yfirheyrslur 
eiga sér nú stað hjá lögreglu.

Þrettán Lettar og Litháar leit-
uðu til Afls starfsgreinafélags um 
miðja vikuna þegar átti að senda 
þá úr landi án þess að þeir hefðu 
fengið laun samkvæmt 
samningum. Mennirnir höfðu 
fengið 135 þúsund krónur á mán-
uði. Þeir unnu 72 stunda vinnu-
viku og hefðu átt að fá 300-400 
þúsund, að mati Afls. Þessir menn 
eru í skjóli Afls meðan rannsókn 
fer fram. 

Sverrir Albertsson, fram-
kvæmdastjóri Afls, kveðst hafa 
upplýsingar um að GT verktakar 
hafi greitt mönnunum í reiðufé og 
þvingað þá til að skrifa undir papp-
íra sem sýndu hærri upphæð en 
þeir hafi fengið. Hann telur að þetta 
gildi um mun stærri hóp eða alla þá 
tæplega fjörutíu sem starfa hjá GT 
verktökum við byggingu Hrauna-
veitu Kárahnjúkavirkjunar.

Marteinn Másson, lögmaður GT 
verktaka, segir að mennirnir séu 
starfsmenn starfsmannaleigunnar 
SIA Nordic Construction Line, 
NCL, og þeir hafi notið kjara sam-
kvæmt samningum. Óskað hafi 
verið eftir afriti af kæru Vinnu-
málastofnunar þannig að það skýr-
ist hvert kæruefnið sé því illt sé 
fyrir umbjóðendur sína að sitja 
undir ásökunum.

Nordic Construction Line hefur 
38 starfsmenn skráða hjá Vinnu-
málastofnun. Fulltrúi hennar á 
Íslandi er Gísli Sveinbjörnsson, 
einn eigenda GT verktaka. Af 
skammstöfuninni „SIA“ má sjá að 
Nordic Construction Line er einka-
hlutafélag. 

Gísli segist ekki vita almenni-
lega hver eða hverjir eigi starfs-
mannaleiguna. Jafnvel þó að 
Íslendingar séu hluthafar þá skipti 
það ekki sköpum því um annað 
fyrirtæki sé að ræða. Hringt hafi 
verið í GT verktaka og þeir ein-
faldlega þegið boð um starfsmenn 
tímabundið í tvo mánuði. Einhver 
hafi þurft að vera fulltrúi fyrir-
tækisins hér á landi og hann hafi 
tekið það að sér.  

GT verktakar 
rannsakaðir
Lögregla kannar nú lögmæti launaseðla og samn-
inga sem GT verktakar skiluðu til Vinnumálastofn-
unar fyrir mánuði. Þrettán menn eru í skjóli Afls.

Flutningaflug-
vél hrapaði í íbúðarhverfi 
í Kinshasa, höfuðborg 
Lýðveldisins Kongó, rétt 
eftir flugtak á fimmtudag. 
Minnst 50 manns fórust. 
Samgönguráðherrann var 
rekinn í gær. 

Þrjú hús í Kingasani-
hverfi í Kinshasa eyði-
lögðust í eldi sem kviknaði 
við hrapið, að sögn 
fréttaritara AP á vett-
vangi. Slökkviliðsmönnum 
tókst loks að ráða niður-
lögum eldsins snemma í gærmorgun. 28 lík höfðu fundist í rústunum 
og 22 í flugvélarflakinu. Alphonse Ilunga, yfirmaður flugmálastjórnar, 
sagði sextán manns hafa verið skráða um borð í vélina, sem var 
rússnesk af gerðinni Antonov 26, en þeim fjölgaði fyrir flugtak. 



Hver sem er getur breytt 
skráningu hvers sem er í símaskránni, 
hvort sem það er símleiðis, í tölvupósti 
og jafnvel með því að koma á staðinn. 
„Við treystum því að fólk sé ekki að 
hringla með skráningu annarra heldur 
breyti bara sinni eigin skráningu,“ segir 
Guðrún María Guðmundsdóttir, ritstjóri 
Já.is. „Við treystum því að íslenska 
þjóðin sé það heiðarleg að hún níðist ekki 
á öðrum.“

Fyrir hátt í áratug þurftu allar breyt-
ingar í símaskránni að vera skriflegar en 
það var aflagt fyrir sex til sjö árum.

Í dag er hægt að breyta skráningunni 
símleiðis, með tölvupósti eða koma á 
staðinn og ekki þarf að færa neinar 

sönnur fyrir því að viðkomandi hafi 
heimild til þess að gera breytinguna.

„Við tökum niður úr hvaða símanúmeri 
var hringt en það er hægt að hringja úr 
leyninúmeri og þá sjáum við ekki númerið. 
Við höfum fyrir vinnureglu að senda 
tölvupóst til baka, til dæmis þegar fyrirtæki 
breyta skráningu, en við hringjum ekki í 
fyrirtækið og spyrjumst fyrir,“ segir hún.

Um fjörutíu þúsund breytingar eru 
gerðar á skráningum á ári. „Við komumst 
ekki yfir að hringja alltaf til baka. Þessi ár 
sem ég hef starfað hjá símaskránni er 
teljandi á fingrum annarra handar þar sem 
komið hafa upp tilvik sem hafa valdið 
leiðindum. Þau hafa aldrei verið hjá 
fyrirtækjum.“

Foreldrar barna á 
Seltjarnarnesi sem ekki hafa náð 
leikskólaaldri eða hafa ekki komist 
inn á leikskóla munu fá skattfrjálsa 
styrki frá og með áramótum. 
Bæjarstjórn Seltjarnarness hefur 
samþykkt tillögu þess efnis.

Styrkirnir verða í formi svokall-
aðra heimgreiðslna og eru veittir 
foreldrum eftir að fæðingarorlofi 
lýkur. Greitt er með börnunum þar 
til þau fá inni á leikskóla, lengst til 
tveggja ára aldurs. Við ákvörðun 
upphæðarinnar var tekið mið af 
þeim greiðslum sem nú eru inntar 
af hendi hjá bænum vegna barna 
hjá dagforeldrum og í einkareknum 
leikskólum. 

Foreldrar ung-
barna fá greitt

Sendráð Frakklands 
mega krefjast lífsýna með 

erfðaefni frá fólki 
sem sækist eftir 
að flytja til Frakk-
lands til að fá að 
sameinast
ættingjum sínum 
í Frakklandi 
samkvæmt
frumvarpi sem 
efri deild franska 
þingsins sam-
þykkti í gær.

Markmið frumvarpsins er að 
sanna fjölskyldutengsl þegar vafi 
er á hvort að skjöl viðkomandi 
innflytjanda séu ófölsuð.

Frumvarpið þarf að komast í 
gegnum aðra atkvæðagreiðslu í 
báðum þingdeildum áður en það 
verður að lögum. 

Einnig er lagt til að þeir sem 
þess þurfi fái frönskukennslu.

Innflytjendur 
sýni erfðaefni

 Keilir hefur keypt tvær 
skólabyggingar á gamla varnar-
svæðinu af Þróunarfélagi 
Keflavíkur, ásamt byggingar-
lóðum. Í annarri byggingunni var 
menntaskóli varnarliðsins til húsa 
en í hinni var leikskóli. Báðar eru 
þær á svæðinu sem skipulagt er 
undir þekkingarsamfélag Keilis.

Í fréttatilkynningu kemur fram 
að heildarvirði samningsins sé 
320 milljónir króna, og sé gert ráð 
fyrir töluverðum endurbótum á 
skólahúsnæðinu. Með kaupunum 
tryggi Keilir sér framtíðar-
kennsluhúsnæði og lóð til þróunar 
og vaxtar sem duga eigi næstu 
áratugi.

Keyptu leik- og 
menntaskóla

 Reykjavíkurborg 
getur nú ráðið fólk sem náð hefur 
sjötíu ára aldri til starfa í minnst 
33 prósenta starfshlutfall til eins 
árs í senn, samkvæmt nýsam-
þykktri tillögu borgarstjóra í 
borgarráði. Þó verður sett 
skilyrði um að fyrir liggi starfs-
hæfnisvottorð viðkomandi.

Með samkomulagi við yfirmann 
verður starfsmönnum þá heimilt 
að vinna vinnuskyldu sína af 
hendi á mismunandi tímum dags, 
viku, mánaðar eða árs.

Þetta er liður í aðgerðum til að 
auka atvinnuþátttöku eldri 
starfsmanna Reykjavíkurborgar 
og koma í veg fyrir manneklu í 
umönnunarstétt.

70 ára og eldri í 
borgarstörf

Hjón sem eiga 
sumarhús í landi Kiðjabergs hafa 
kært nýtt deiliskipulag svæðisins 
til úrskurðarnefndar skipulags- og 
byggingarmála. Sveitarstjórn 
Grímsnes- og Grafningshrepps 
samþykkti á fundi í vikunni að 
auglýsa nýja skipulagið eftir að 
skipulag sem sveitarstjórnin 
afgreiddi árið 2005 var úrskurðað 
ógilt. Nýja tillagan gengur enn 
lengra en sú fyrri varðandi stærð 
frístundahúsa sem mega verða allt 
að 350 fermetrar með 40 fermetra 
aukahúsi. Núgildandi skipulag frá 
1990 leyfir að hámarki 60 fer-
metra hús. Mörg hús í Kiðjabergi 
eru miklu stærri en það. 

Hjón kæra nýtt 
deiliskipulag



[Hlutabréf]

Bakkavör Group hefur keypt 
breska matvælafyrirtækið 
Welcome Food Ingredients 
Ltd. Kaupin voru fjármögn-
uð úr sjóðum Bakkavarar, 
en kaupverðið er ekki gefið 
upp. Félagið er það fimmta 
í röðinni sem Bakkavör 
Group kaupir á þessu ári.

Fyrirtækið, sem stofnað 
var árið 1994, er með höfuð-
stöðvar í Nottinghamskíri í 
Englandi. Það sérhæfir sig í notk-
un ferskra og þurrkaðra hráefna 
við framleiðslu bragðefna og 
blandna á borð við sósur, deig og 
þykkni fyrir matvælaiðnaðinn. 

Allir helstu stjórnendur halda 
áfram störfum hjá félaginu. „Við 

höfum haft það að 
markmiði að kaupa 
sterk og vel rekin 
fyrirtæki sem falla vel 
að starfsemi okkar. 
Við leggjum því upp 
úr því að halda lykil-
stjórnendum þeirra 
fyrirtækja sem við 
kaupum,“ segir Hildur 
Árnadóttir, fjármála-
stjóri Bakkavarar 

Group. Hún segir Welcome Food 
Ingredients falla vel að starfsemi 
Bakkavarar. 

Starfsmenn Welcome Food 
Ingredients eru um 115 talsins, en 
alls starfa um tuttugu þúsund manns 
hjá Bakkavör á heimsvísu.  

Bakkavör bætir við 
fyrirtæki í Bretlandi

PLÚSFERÐIR – Lágmúla 4 – 105 Reykjavík - Sími 535 2100

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Innifalið í verði: Flug og gisting í 3 nætur og morgunverður,
flugvallaskattar og íslensk fararstjórn.

Verð á mann miðað við 2 fullorðna í herbergi á Hotel Catalona Princesa
með morgunverði í 3 nætur. Verðdæmi miðast við brottför 7. desember.

Velta á fasteignamarkaði á höfuð-
borgarsvæðinu hefur aðeins einu 
sinni verið meiri en í nýliðnum 
september. Þá nam hún nítján 
milljörðum króna en í júní á þessu 
ári náði hún rúmum nítján millj-
örðum.

Miðað við september í fyrra 
jókst veltan á höfuðborgarsvæðinu 
um 128 prósent á meðan þinglýstum 
kaupsamningum fjölgaði um 90,1 
prósent. Í ágúst og september í 
fyrra var velta og fjöldi kaupsamn-
inga í lágmarki. Sé aftur á móti 
miðað við árið 2005, þegar mikið líf 
var á markaðnum, er veltan 48 pró-
sentum meiri í september í ár. 
Fjöldi kaupsamninga hefur hins 
vegar aðeins aukist um tæp þrjú 
prósent á því tímabili. 

Til skamms tíma bendir mikil 
velta og aukning kaupsamninga á 
fasteignamarkaðnum til áfram-
haldandi verðhækkana á fast-

eignamarkaði á næstunni sam-
kvæmt Vegvísi greiningardeildar 
Landsbankans. Hins vegar gerir 
hún ráð fyrir að aukið framboð 
nýrra fasteigna og skert kaupgeta 
valdi viðsnúningi í verðþróun fast-
eigna um mitt næsta ár. Þá sé 
líklegast að fasteignaverð taki að 
síga þannig að hækkun ársins í ár 
gangi að mestu til baka.

Lækkunum spáð

Peningaskápurinn ...

Bjarni Ármannsson, 
stjórnarformaður Reykja-
vik Energy Invest, og 
Hannes Smárason, for-
stjóri FL Group, og fyrrum 
stjórnarformaður Geysis 
Green Energy, segja skyn-
semina hafa ráðið því að til 
varð öflugt fyrirtæki sem 
reiðubúið sé til stórra hluta 
í orkuiðnaði um heim allan.

„Sameining félaganna er bæði 
skynsamleg og rosalega spenn-
andi,“ segir Bjarni Ármannsson, 
stjórnarformaður Reykjavik 
Energy Invest (REI). Með því 
segir hann hægt að nýta til fulln-
ustu þekkingu sem til staðar sé í 
báðum félögum, orkuvinnslu og í 
fjárfestingum. „Einkaaðilar koma 
þarna með áhættufjármagnið og 
Orkuveitan fær endurgjald fyrir 
þekkingu sína, reynslu og hug-
vit.“

Bjarni og Hannes Smárason for-
stjóri FL Group, sem var stjórnar-
formaður Geysis Green Energy, 
kynntu nánar samruna REI og 
Geysis á fjárfestakynningu FL 

Group í Lundúnum (Capital 
Markets Day) á fimmtudag. 

Þá segir Hannes Smárason skyn-
semi felast í því að sameina í einu 
félagi útrásina í orkugeiranum sem 
sé á viðkvæmu stigi. „Með þessu 
eykst slagkraftur félagsins.“ 
Bjarni áréttar aukinheldur að REI 
horfi ekki til Íslands heldur til 
alþjóðlegra fjárfestinga. „Við erum 
þegar með í pípunum fjárfestingar 
í fjórum heimsálfum og verulega 
metnaðarfull markmið til komandi 
ára sem krefjast bæði sérþekkingar 
og stuðning allra sem að þessu 
koma.“ Undir þetta tekur Hannes 
og segir skýr skil á milli REI og 
starfsemi orkufyrirtækja á Íslandi. 
„Þetta snýst um að fjárfesta í virkj-
unum víðs vegar um heim og 
kemur Íslandi ekki við, nema að 
því leyti sem snýr að þekkingunni 
og baklandinu hvað það snertir.“

Bjarni segir að samstarfið við 
Orkuveituna skipti þannig miklu 
máli enda erfitt að setja verðmiða 

á hversu mikils virði það sé að geta 
farið með erlenda gesti og sýnt 
þeim Hellisheiðarvirkjun og 
Svartsengi. „Það er mikils virði. 
Rétt eins og mikils virði er að ríkis-
stjórnin og forsetaembætti styðji 
við bakið á þessum verkefnum. En 
þá er líka mikils virði að fá hjálp 
frá einkageiranum og að menn 
standi saman að þessum málun í 
stað þess að vinna tvist og bast.“

Bjarni og Hannes segja líka 
óraunhæft að setja dæmið þannig 
upp að einkafyrirtæki keyptu bara 
þjónustu af Orkuveitunni, án þess 
að aðkoma hennar væri meiri. „Er 
ekki bara eðlilegt fyrir Orkuveituna 
að fá eitthvað fyrir þessi verðmæti 
sem í henni felast. Um það snerist 
stofnun REI á sínum tíma. En auð-
vitað hefði verið lítið mál fyrir 
Orkuveituna að sleppa þessu 
algjörlega og leyfa okkur hinum að 
dansa frjálsum, en þá er líka ljóst 
að minna hefði setið eftir,“ segir 
Hannes.

Einkageirinn er með 
áhættufjármagnið



Sex mánaða langri yfirtöku-
baráttu um hollenska bankann 
ABN Amro lauk í gær þegar 
stjórnendur breska bankans 
Barclays greindu frá því að þeim 
hefði mistekist að tryggja sér 
vilyrði áttatíu prósent hluthafa í 
ABN Amro fyrir yfirtökutilboði 
sínu í bankann. Við þetta var rutt 
úr vegi einu hindruninni fyrir 
kaupum Royal Bank of Scotland, 
belgíska bankans Fortis og 
spænska kollega þeirra Santand-
er á hollenska bankanum, sem 
verður stærsta yfirtakan í 
evrópskum fjármálaheimi gangi 
viðskiptin í gegn.

Helsti þröskuldurinn gegn 
yfirtöku Barclays lá í lágu hlut-
falli reiðufjár fyrir hlutabréf í 

ABN Amro. Upphaflega hljóðaði 
tilboðið, sem lagt var fram í enda 
apríl, upp á 67 milljarða evra, 
jafnvirði tæpra sex þúsund millj-
arða króna, og skyldi allt kaup-
verðið greiðast í hlutabréfum. 
Eftir að tilboð bankahóps Royal 
Bank of Scotland leit dagsins jók 
Barclays hlutfall reiðufjárins. 
Það dugði hins vegar ekki til þar 
sem gengi bréfa í breska bank-
anum hefur lækkað í óróleikan-
um á fjármálamörkuðum upp á 
síðkastið. 

Til samanburðar hljóðar tilboð 
bankahópsins upp á 71 milljarð 
evra, allt greitt í reiðufé, sem 
þykir fýsilegri kostur í augum 
hluthafa ABN Amro.

Hindruninni rutt úr vegi

Gistinætur á hótelum í ágúst 
síðastliðnum voru 181.500 en voru 
163.800 í sama mánuði árið 2006. 
Það er fjölgun um 17.700 nætur 
eða tæplega ellefu prósent. Þetta 
kemur fram í nýbirtum tölum 
Hagstofunnar. 

Gistinóttum fjölgaði í öllum 
landshlutum nema á samanlögðu 
svæði Suðurnesja, Vesturlands og 
Vestfjarða þar sem fækkun 
gistinátta nam einu prósenti og á 
Austurlandi þar sem fjöldi 
gistinátta stóð í stað milli ára. 
Mest var aukningin á höfuðborgar-
svæðinu þar sem gistinóttum 
fjölgaði um tæp 15 prósent.

Gistirými á hótelum í ágúst 
jókst milli ára. Fjöldi herbergja 
jókst um þrettán prósent og fjöldi 
rúma um fimmtán prósent.

Ellefu prósenta 
fjölgun gistinátta

MANNAUÐUR er samstarfsverkefni Háskólans í Reykjavík, Landsbankans, 
Deloitte, Morgunblaðsins og Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. 
Landsbankinn er meginstyrktaraðili verkefnisins.

VIÐBURÐIR Í OKTÓBER

Nánari upplýsingar og skráning á mannaudur.hr.is

HÁSKÓLI FJÖLSKYLDUNNAR
Einn laugardagur í mánuði er tileinkaður foreldrum og börnum 
þar sem fjölskyldan fær fræðslu í bland við skemmtun.

FRAMTÍÐARMARKMIÐ FJÖLSKYLDUNNAR
13. okt kl. 9:00 – 12:00 
Hver eru framtíðarmarkmið þinnar fjölskyldu? 
Á námskeiðinu mótar fjölskyldan sína stefnu og að hvaða
sameiginlegu verðmætum hún vill vinna að. Námskeiðið er 
ætlað unglingum á aldrinum 13 til 18 ára og foreldrum 
þeirra.

HÁDEGISFYRIRLESTRAR
Fyrirlestrar og hádegisverður fyrir þá sem vilja bæta við 
þekkingu sína og nýta tímann vel. 

SJÁLFHREINSANDI ELDHÚS ÁRIÐ 2030?
– TÆKNI Á 21. ÖLDINNI
12. okt kl.12:00 – 13:30
Yngvi Björnsson, heimsmeistari í gervigreind, útskýrir á 
mannamáli hvaða tækifæri felast í notkun gervigreindar á 
21. öld og hvaða tækni er verið að þróa sem mun koma 
fram í dagsljósið á næstu árum.

SAMNINGAVIÐRÆÐUR VIÐ SAMSTARFSFÓLK
19. okt kl. 12:00 – 13:30
Fjallað verður um mismunandi nálganir að samningum og 
þær áskoranir sem við mætum í samningum við 
mismunandi samstarfsfólk.

NÁMSKEIÐ
Námskeið MANNAUÐS eru fjölbreytt og hafa ólíkar þarfir 
einstaklinga fyrir betri árangur og lífsgæði að leiðarljósi.

EF ÉG VÆRI RÍK/UR – VERÐBRÉFAMARKAÐURINN
15., 17. og 22. okt kl. 19:30 – 22:00
Viltu fjárfesta á verðbréfamarkaði en vantar ítarlegri 
þekkingu á umhverfi markaðarins? Þá er þetta námskeiðið 
fyrir þig.

HJALLASTEFNA FYRIR FULLORÐNA
27. okt kl. 13:00 – 18:00
Þátttakendur læra að þekkja sjálfa sig og maka sinn í 
gegnum fræðslu og leik þar sem að allar reglur eru brotnar 
hvað varðar meðfædd kynjahlutverk.

UPPSPRETTA VIÐSKIPTATÆKIFÆRA
31. okt kl. 16:00 – 19:00
Á námskeiðinu verður fjallað um uppsprettur 
viðskiptatækifæra og hvernig greina megi góð tækifæri frá 
slæmum.

FYRIRLESTRAR OG NÁMSKEIÐ 
FYRIR STJÓRNENDUR
Fyrirtæki sem vilja ná árangri þarfnast öflugra einstaklinga 
innanborðs, einstaklinga sem hafa frumkvæði og vilja til að
ná langt. En hvað þurfa fyrirtækin að gera til að standa sig 
betur í baráttunni um besta fólkið? 

SAMRÆMI VINNU OG EINKALÍFS – ER ÞAÐ TIL?
11. okt kl. 11:30 – 13:00
Ashley Braganza, Prófessor í Cranfield School of 
Management og kennari í MBA námi í Háskólanum í 
Reykjavík, kynnir nýjar leiðir fyrir fyrirtæki til þess að skapa 
aðstæður á vinnustað sem gera starfsfólki kleift að 
samþætta fjölskyldulífið með vinnunni svo að allir hagnist.

ÁSKORANIR STJÓRNENDA Á 21. ÖLDINNI
15. og 16. okt kl. 13:00 – 16:00
Á námskeiðinu verður varpað ljósi á nýjustu skrif
sérfræðinga á sviði stjórnunar um áskoranir stjórnenda á 
21. öldinni. Fjallað verður um það hvernig breytingar næstu
ára munu kalla á nýjar stjórnunaraðferðir.

Gengi bréfa í bresku sæl-
keraveitingahúsakeðjunni
Clapham House, sem skráð 
er á AIM-markaðinn í kaup-
höllinni í Lundúnum, hefur 
hækkað talsvert í vikunni 
og fór í 323,5 pens á hlut í 
gær eftir að frá því var 
greint að nokkrir aðilar 
hefðu tekið sér stöðu í hluthafa-
hópi keðjunnar.

Kaupþing festi sér 5,1 prósent 
hlut í keðjunni í síðustu viku í 
nafni eins af viðskiptamönnum 
bankans. Breska blaðið Times 
hefur eftir heimildum í gær að 

líklegt þyki að bankinn hafi 
aukið hlutinn í allt að 7,6 
prósent í fyrradag og segir 
bankann nátengdan Robert 
Tchenguiz, stjórnarmanni í 
Exista.

Bankinn og Tchenguiz 
eiga langa viðskiptasögu en 
bankinn hefur í fjölmörg 

skipti fjármagnað kaup fasteigna-
mógúlsins Íransættaða í Bret-
landi, meðal annars á kráarkeðjum 
svo fátt eitt sé nefnt. Blaðið útilok-
ar hins vegar ekki að ónafngreind-
ur fjárfestir frá Kýpur standi á 
bak við viðskiptin. 

Kaupþing með hlut 
í veitingahúsakeðju

Störfum fjölgaði um 110 þúsund í 
Bandaríkjunum í síðasta mánuði. 
Þótt þetta sé fjögur þúsund störf-
um minna en fjármálasérfræðing-
ar höfðu gert ráð fyrir er þetta 
talsvert meiri aukning en í ágúst. 

Þrátt fyrir að atvinnuleysi, sem 
nú mælist 4,7 prósent í Banda-
ríkjunum, hafi aukist lítillega á 
milli mánaða glöddust fjárfestar 
enda ljóst að störfum hafi ekki 
fækkað líkt og áður var óttast. Þá 
þykja þetta vísbendingar um að 
bandarískt efnahagslíf hafi ekki 
orðið fyrir jafn miklum skakka-
föllum og óttast var vegna 
óróleika á fasteigna- og fjármála-
mörkuðum síðustu vikurnar. 

Að sama skapi eru þetta 
slæmar fréttir fyrir þá sem 
bjuggust við frekari lækkun 
stýrivaxta en fréttaveitan 
Bloomberg telur aukningu starfa 
vestra draga úr líkum þess að 
vextirnir lækki á næsta vaxta-
ákvörðunarfundi Bandaríska 
seðlabankans í enda mánaðar. 

Störfum fjölgar í 
Bandaríkjunum



greinar@frettabladid.is

Fyrir 10-15 árum var bandaríski 
orkumarkaðurinn ekki svo 

ólíkur þeim íslenska. Sömu 
fyrirtæki önnuðust orkuframleiðsl-
una, flutning raforkunnar, smásölu 
og þjónustu við viðskiptavini.  
Starfsemi þessara orkuveitna var 
ströngum skilyrðum háð og 
svigrúm fyrirtækjanna til álagning-
ar var takmarkað. Inn í þetta kerfi 
voru jafnframt byggðir hvatar 
fyrir fyrirtækin að koma sér upp 
framleiðslu- og dreifigetu til að 
anna orkutoppum. Þetta kerfi náði 
árangri að því leyti að frá síðari 
heimsstyrjöld fram á tíunda 
áratuginn jókst framleiðni 
raforkugeirans þrefalt á við aðra 
þætti efnahagskerfisins. Orku-
fyrirtækin voru stöndug og verð á 
orku til almennings lágt. 

Í samræmi við kenningar 
frjálshyggjunnar um kosti hins 
frjálsa markaðar, réðst Bush-
stjórnin hin fyrri (1989-1993) í að 
skipta upp ólíkum þáttum orku-
kerfisins: framleiðslu, flutningi og 
dreifingu. Þannig ættu litlar 
orkuveitur að geta leitað samninga 
við orkuframleiðendur, knúið niður 
verð og leyft viðskiptavinum sínum 
að njóta ávinningsins. Hérlend 
stjórnvöld virðast hafa kokgleypt 
hugmyndafræðina á bak við 
sundurlimun raforkukerfisins og 
var hún höfð sem fyrirmynd þegar 
raforkugeirinn var „markaðs-
væddur“ með nýrri löggjöf á 
seinasta kjörtímabili. Enda væri 
annars erfitt að réttlæta einkavæð-
ingu á fyrirtækjum sem byggju við 
einokunaraðstöðu á sínu sviði.

Uppskipting raforkufyrirtækja er 
þó engin lausn á þessu. Í fyrsta lagi 
er ekki hægt að geyma rafmagn á 
lager eins og t.d. málma. Framboð 
og eftirspurn eftir raforku er 
nánast fasti og svigrúm veitufyrir-
tækja til samninga því lítið. Einföld 
eðlisfræðilögmál setja því skorður 
hversu langar vegalengdir er 

raunhæft að flytja raforku. Litlar 
veitur sem byggja afkomu sína á 
sölu til almennings hafa því litla 
möguleika á að leita tilboða hjá 
fjölda framleiðenda. Orkumiðlarar 
sem kaupa rafmagn af framleið-
endum og selja til smásala þurfa 
ekki að ráða yfir nema broti af 
orkuþörfinni til að verða allsráðir 
um verðlagninguna. Þetta nýtti 
orkumiðlunarfyrirtækið Enron sér 
til hins ítrasta og hlunnfór meðal 
annars Kaliforníuríki um gríðar-
legar fjárhæðir.

Þá þurfa raforkukerfi stöðugt að 
kljást við álagstinda. Styrkur 
þeirra verður ekki metinn út frá 
því hvernig þau standa sig við 
kjöraðstæður heldur þegar 
orkunotkunin er í hámarki. Þetta 
krefst þess að orkufyrirtækin hafi 
yfir að búa umframgetu, en á máli 
markaðarins nefnist slíkt offjár-
festing og er skilgreint sem 
vandamál en ekki öryggistæki. 
Þetta olli því að stór svæði í 
Bandaríkjunum urðu rafmagnslaus 
um langt skeið sumarið 2003, en 
einmitt á þeim svæðum hafði verið 
gengið lengst í sundurlimun 
raforkufyrirtækja.

Einkavæðingin sem nú hefur verið 
smyglað í gegn í borginni tekur 
ekki mið af þessari reynslu. Hún er 
í anda aðferða sem kallaðar hafa 
verið „stórslysakapítalismi“ þar 
sem hægrisinnaðir stjórnmála-
menn hafa keyrt í gegn formbreyt-
ingar í kjölfar stríðs, efnahags-
kreppu eða náttúruhamfara, án 

þess að hafa kynnt þær fyrst í 
almennum kosningum. Þetta er 
gert á slíkum tímum vegna þess 
að þá er baráttuþrek almennings 
lamað og fólk hefur ekki orku til 
að andæfa yfirganginum. Þannig 
notaði ríkisstjórn George Bush 
yngra í Bandaríkjanum eyðilegg-
ingu af hálfu fellibylsins Katrinu 
til að einkavæða skólakerfi og 
aðra almannaþjónustu í New 
Orleans.

Í seinustu kosningabaráttu í 
Reykjavík hafði enginn flokkur á 
stefnuskránni að sameina ætti 
Orkuveitu Reykjavíkur öðru 
fyrirtæki og afhenda þessu 
fyrirtæki stóran hluta af eigum 
Orkuveitunnar. Núna er skyndi-
lega keyrð í gegnum sameining 
Orkuveitu Reykjavíkur við nýtt 
fyrirtæki, Geysir Green Energy. 
Forystumenn eru valdir af stjórn 
án skýringa, þeim afhentir 
kaupréttarsamningar upp á tugi 
milljóna og lýðræðislega kjörnum 
fulltrúum ekki gefinn kostur á að 
kynna sér málin. Þeim Vilhjálmi 
og Birni Inga lá meira að segja svo 
mikið á að afhenda kosningastjóra 
Framsóknarflokksins og systur-
syni Vilhjálms kaupréttarsamn-
ingana að fundurinn í stjórn 
fyrirtækisins er ólöglega boðaður 
og málið keyrt í gegn. 

Hið nýja fyrirtæki byggir 
viðskiptavild sína á orkuauðlind-
um Reykvíkinga á Hellisheiði og 
Nesjavöllum – háhitasvæðum í 
eigu almennings. Þær hafa 
fyrirvaralaust verið afhentar 
fyrirtæki sem á að keppa á 
markaði. Á Íslandi virðist hvorki 
þurfa náttúruhamfarir eða stríð til 
þess að aðferðir stórslysakapítal-
ismans séu notaðar til að afhenda 
eigur almennings. Líklega reikna 
stjórnvöld í Reykjavík með því að 
pólitískur doði Íslendinga sé á við 
það sem þekkist meðal trámatís-
eraðra fórnarlamba stórslysa 
annars staðar í veröldinni. Nú á 
eftir að kom í ljós hvort þetta mat 
á þjóðinni á rétt á sér.

Hneyksli ársins 

O
lía og vatn blandast illa. Sama lögmál gildir þegar 
reynt er að hræra saman opinberum rekstri og einka-
rekstri eða einokunarrekstri og samkeppnisrekstri. 
Umræður um sameiningu dótturhlutafélags Orku-
veitu Reykjavíkur við hlutafélag í einkaeigu á sama 

sviði varpar ljósi á þetta.
Af nokkrum öðrum nýlegum dæmum af svipuðum toga má 

nefna einkavæðingu einokunarreksturs Hitaveitu Suðurnesja, 
þjóðnýtingu ríkishlutafélagsins Íslandspósts á prentsmiðju í 
samkeppnisrekstri og hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins sem 
Samkeppniseftirlitið taldi í áliti til Alþingis að stangaðist á við 
samkeppnisreglur.

Hitt er svo annað mál að sameining Reykjavíkur Energy Invest 
og Geysis Green Energy er örugglega skynsamleg. Þar kemur 
tvennt til: Öflugt fyrirtæki á þessu sviði með áhættufjárfestingu 
í útlöndum að markmiði verður að veruleika. Skattborgarar í 
Reykjavík fá svo að auki býsna gott verð fyrir sinn snúð. 

Vandinn í þessu samhengi er því ekki sjálfur sameiningar-
gerningurinn. Vandinn er fremur fólginn í því að ólík lögmál gilda 
um ákvarðanatöku í einkarekstri og opinberum rekstri.

Í einkarekstri eru ákvarðanir teknar hratt bak við luktar 
dyr. Í opinberum rekstri krefst lýðræðið lengri tíma og opinnar 
umræðu. Þessum tveimur andstæðu sjónarmiðum laust eðlilega 
saman í þessu tiltekna máli. Blanda opinbers rekstrar og einka-
rekstrar kallar á slíka árekstra.

Í nútímarekstri hlutafélaga eru hlutabréfakaupsamningar 
lykilstarfsmanna algengir og eðlilegir. Í opinberum rekstri eru 
jafnréttissjónarmið ríkari. Borgarstjórinn brást því rétt og skjótt 
við gagnrýni á þennan hluta málsins þegar hann óskaði eftir á 
eftir því að jafnréttissjónarmiðið yrði látið gilda.

Klípan varðandi þetta er hins vegar sú að Orkuveitan var þegar 
árið 2001 sett undir leikreglur einkamarkaðarins. Alþingi sam-
þykkti þá með samstöðu allra flokka á Alþingi, að beiðni þáver-
andi meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur, að taka Orkuveituna 
undan almennum reglum stjórnsýsluréttarins. Það átti bæði við 
um málsmeðferðarreglur og launa- og starfskjör.

Þegar litið er til baka virðast allir flokkar í borgarstjórn 
Reykjavíkur hafa tekið ákvarðanir um að nota hluta peninga 
skattborgaranna í Orkuveitunni í áhætturekstur enda mæla lögin 
frá 2001 beinlínis svo fyrir. Gild sjónarmið eru hins vegar fyrir 
því að þetta eigi ekki að vera markmið með opinberum rekstri.

Sameining þessara tveggja útrásarfyrirtækja á orkusviðinu er 
í sjálfu sér ekki stílbrot í þessu tilliti. Segja má að stílbrotið hafi í 
raun verið ákveðið með lögunum frá 2001 og svo með því að beita 
þeirri heimild þegar dótturfyrirtækið var stofnað, án þess að lítið 
sé gert úr þekkingarnýtingunni sem í þeirri ákvörðun fólst.

Sú ályktun sem af þessu máli má draga er einföld: Brýnt er 
að hraða setningu laga þar sem tekið er á skipulagsvanda orku-
búskaparins. Með aðgreiningu samkeppnisrekstrar og einokunar-
þjónustu og aðgreiningu auðlindaréttinda frá framleiðslu má ná 
fram stöðu sem ætti að þjóna almannahagsmunum og opna um 
leið tækifæri á þessu sviði til samkeppni og útrásar á grundvelli 
nútímaleikreglna um atvinnustarfsemi. 

Gildandi löggjöf á þessu sviði gerir ráð fyrir að unnt sé að 
blanda saman rekstrarformum og rekstrarviðfangsefnum sem 
eru jafn eðlisólík sem olía og vatn. Því þarf að breyta.

Olía og vatn
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Það er með ólíkindum að borgarstjóra og 
meirihlutanum í Reykjavík hafi á örfáum 
dögum tekist að gera eitt mesta sóknarfæri 
í atvinnulífi Íslendinga tortryggilegt í 
augum almennings. Það er grafalvarleg um 
leið og það er fyllilega verðskuldað og 
sorglegt. Æ fleiri spyrja sig að því hvort 
borgarstjóra og Framsóknarflokknum sé 
fyrirmunað að ráða mikilvægum úrlausnarefnum 
til lykta í samræmi við nútímalega stjórnunarhætti 
og hagsmuni almennings. 

Fulltrúar meirihlutans Björn Ingi Hrafnsson og 
Haukur Leósson hafa augljóslega viljað leika stóra 
bissness-karla í stjórn Reykjavik Energy Invest. 
Þar úthlutuðu þeir sér sæti án þess að veita 
fulltrúum minnihlutans tækifæri til að hafa eftirlit 
með störfum sínum. Það nýttu þeir sér til að 
þrefalda eigin stjórnarlaun og gera fordæmalausa 
kaupréttarsamninga sem m.a. ná til kosningastjóra 
Framsóknarflokksins sem ráðinn var til fyrirtækis-
ins fyrir tveimur vikum. Svo virðist sem dúettinn 
hafi litið á þetta sem nokkurs konar einkamál sem 

ætti ekkert erindi í opinbera umræðu, við 
stjórn Orkuveitu Reykjavíkur eða borgar-
stjórn Reykjavíkur. 

Það er lágmarkskrafa að í opinberu 
fyrirtæki sé farið vel með eigur almennings 
og ekki teknar aðrar ákvarðanir en þær sem 
þola dagsljósið. Til að skapa frið um útrás 
Orkuveitunnar er fyrsta skrefið að skipta 
pólitískum fulltrúum út úr stjórn REI. Í 
staðinn ættu að koma fagstjórnendur með 
skýra stefnu starfi sínu til grundvallar. Sú 
stefna á að vera mörkuð af eigendum og 

stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. 
Borgarstjórn og Orkuveitu Reykjavíkur bíður 

ærið verkefni við að endurvinna traust almenn-
ings. Það þarf að skýra leikreglur, auka gagnsæi og 
tryggja eðlilega stjórnarhætti í Orkuveitunni, 
dótturfélögum hennar og samskiptum fyrirtækis-
ins við fulltrúa eigenda. Samfylkingin er tilbúin að 
taka þátt í því af fullum heilindum að vinda ofan af 
vitleysunni og koma útrásarstarfi Orkuveitunnar 
aftur í eðlilegt og heilbrigt horf þannig að allir geti 
verið stoltir af. 

Höfundur er oddviti Samfylkingar 
í borgarstjórn. 

Óorði komið á útrásina





A
lþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík 
stendur nú yfir og Hrönn Marinósdóttir 
stjórnmálafræðingur og framkvæmda-
stýra hátíðarinnar og stofnandi er maður 
vikunnar. Aðsókn hefur á þessari fjórðu 

hátíð Hrannar verið góð og þær tæplega hundrað 
myndir sem áhugamönnum um kvikmyndir hefur 
gefist tækifæri að sjá á liðnum dögum eru gott snið 
af blómlegri kvikmyndagerð heimsins sem annars 
hefðu ekki komið hingað til lands. Hrönn hefur tvö 
ár um fertugt og var á 
tímamótum þegar hún 
réðist í að hleypa af 
stað spænskri kvik-
myndahátíð fyrir fáum 
árum. Hún hafði þá 
dvalið um hálfsárs 
skeið í Barcelona og 
séð þar ýmsar 
kvikmyndir, spænskar 
sem lítil von var til að 
bærust hingað. 
Spænska kvikmynda-
hátíðin var fyrirrenn-
ari að stofnun Alþjóð-
legu
kvikmyndahátíðarinn-
ar sem nú er haldin í 
fjórða sinn. 

Hrönn hefur ekki 
dregið dul á í ræðu og 
riti að kvikmyndahá-
tíðin er sett á stofn til 
að bæta bíómenningu á 
Íslandi. Hér á landi 
hafði strax upp úr 1960 
dregið mjög úr vægi 
evrópskra mynda á 
almennum bíómarkaði 
og styrkur bandaríska 
kvikmyndaiðnaðarins
aukist. Félög áhuga-
manna um alþjóðlega 
kvikmyndagerð eins og 
Filmía höfðu starfað og 
einstök kvikmyndahús 
eins og Bæjarbíó og 
Hafnarfjarðarbíó
byggðu efnisskrá sína 
að stóru leyti á 
evrópskum myndum. 
Myndir frá fjarlægari 
löndum sáust varla hér. 
Eftir að Filmía lagðist 
af var kvikmynda-
klúbbur Menntaskól-
ans í Reykjavík eina 
fyrirtækið sem sinnti 
slíku sýningarhaldi. 
Hann þróaðist í 
Kvikmyndaklúbb
framhaldsskólanna og 
loks Fjalaköttinn og 
naut á sínu lokaskeiði 
styrks af stjórn 
Friðriks Þórs Friðriks-
sonar. Eftir að hann 
lagðist af voru stakar 
vikur á vegum 
sendiráða og um síðir 
dreifingaraðila það 
eina sem bættu úr 
þessari stöðu að 
ógleymdri Kvikmynda-
hátíðinni í Reykjavík 
sem frá 1970 starfaði 
undir væng Listahátíð-
ar. Hún naut mikilla 
vinsælda en stóð 
óstyrkum fótum 
fjárhagslega og 
skömmu fyrir aldamót-
in þvarr aðstandendum 
mátt til að halda henni 
úti.

Hrönn sá þar tækifæri og safnaði um sig kröftum í 
einkahlutafélag, fékk tilstyrk ráðuneytisins og þar 
með fóru hjólin að snúast. Hún fékk með sér ráðgjafa, 
Helgu Stephenson sem þekkti vel til rekstrar á 
hátíðum í Kanada, og síðar Dimitri Epides sem er 
viðurkenndur dagskrárstjóri í Evrópu til að koma 
dagskránni saman. Í upphafi voru ljón á veginum: 
aðstandendum Kvikmyndahátíðar í Reykjavík sveið 
eðlilega að missa þennan vettvang og dreifingaraðilar 
voru um tíma í beinni samkeppni við Hrönn og félaga: 
IFF og RIFF tókust á. 

Helga Stephenson segir um Hrönn: „Hún er 
snillingur í áætlanagerð, en svo tekst henni líka að 
hrífa fólk með sér. Allir vinna allt of mikið á meðan á 
kvikmyndahátíð stendur. Svo kemur hún líka með 
þetta skraut í dagskrána eins og að sýna kvikmynd í 
sundlaug. Það er frábær hugmynd, og hún fær nóg af 
þeim. Hún hefur bæði skipulagshæfileika og 
sköpunarkraft, og þann eiginleika að sjá sköpunar-
kraftinn í öðrum. Það eru góðir eiginleikar – að geta 
séð út hvernig annað fólk gæti hjálpað hátíðinni og 
leyfa þeim að gera það, í staðinn fyrir að reyna að 
gera allt sjálfur. Margar kvikmyndahátíðir hafa 
lognast út af vegna egóa stjórnendanna. Maður þarf 

að hafa gott sjálfsálit, en maður þarf líka að kunna að 
stíga til hliðar og leyfa öðru fólki að vinna vinnuna 
sína. Hún er líka framsýn, hún er hvað hlutirnir gætu 
orðið og hvernig er hægt að útfæra þá. Það er mjög 
mikilvægur eiginleiki sem fáir búa yfir. Mér finnst 
Reykvíkingar heppnir að hafa hana. Ég lærði líka yfir 
árin að hún er mjög yfirveguð og útsjónarsöm. En svo 
fylgdist ég líka með henni gera áætlanir af stakri 
snilld. Hún skilur til dæmis að hún er ekki sérfræð-
ingur í alþjóðlegri kvikmyndagerð, en hefur skilning-

inn til þess að fara og 
næla sér í einn af þeim 
bestu, Dimitri Eipides. 
Stundum er mjög gott 
að vita hvað maður 
veit, en stundum er enn 
betra að vita hvað 
maður veit ekki. Hún 
er alltaf mjög róleg. 
Þegar það er mikið álag 
og kaos í gangi heldur 
hún ró sinni. Hún er 
mjög gáfuð og mjög 
skörp. Ég hugsaði strax 
að þetta væri áhuga-
vert, því hún virtist 
mjög hæf. Að stýra 
kvikmyndahátíð er 
stundum eins og að 
ganga á línu. Maður 
þarf að þóknast fólki og 
halda fólki ánægðu – 
eða eins ánægðu og þú 
getur. Það er list, og ég 
held að hún kunni 
hana.“ 

Aðspurð um vini 
sagði Hrönn að þeim 
færi fækkandi, mikil 
vinna hefði sitt að 
segja. Steinunn 
Halldórsdóttir, 
verkefnisstjóri hjá 
Háskóla Íslands, gat 
henni gott orð: „Hún er 
afskaplega hugulsöm 
og notaleg. Hún hugsar 
vel um vini sína og er 
náttúrulega mjög 
jákvæð. Hún er líka 
einstaklega eljusöm. 
Margur hefði gefist 
fyrr upp heldur en hún. 
Þetta er búin að vera 
erfið vinna kringum 
þessa kvikmyndahátíð. 
Þetta er hennar 
hugmynd og hennar 
vinna að koma þessu 
almennilega á koppinn. 
Hún hefur fylgt því 
eftir alla tíð þó að það 
hafi oft verið erfitt. 
Hún gefst ekki upp, 
sem er mjög góður 
kostur. Hún vinnur 
hlutina líka fagmann-
lega, það sem hún gerir. 
Svo er hún kát. Hún 
hrífur fólk með sér. 
Þegar hún sökkvir sér í 
eitthvað sem henni 
finnst spennandi talar 
hún mikið um það og 
fær fólk til þess að 
hugsa um það líka. Hún 
er víðsýn og gefur fólki 
séns. Hún talar ekki illa 
um fólk, er ekki umtals-
ill. Hún hefur búið í 
Berlín og Barcelona og 
dvaldi í nokkra mánuði 
á Indlandi. Það litar 
fólk þegar það hefur 

búið annars staðar. Það er gaman að vera í kringum 
hana. Hún galdrar fram þvílíki rétta. Hún er komin af 
miklu gourmet - matargerðarfólki, svo það er alltaf 
flottur matur í kringum hana. Hún hefur tilfinningu 
fyrir stíl og á mat. 

Hrönn vann á sínum tíma lokaverkefni um 
kvikmyndahátíð í Reykjavík, Þá voru þegar til álit 
sem lágu hjá borg og ríki um slíka hátíð sem sýndu 
fram á að slíkur rekstur gæti verið ábatasamur fyrir 
alla. Munurinn var sá að Hrönn lét ekki orðin tóm 
duga, hún hafði fylgni og sannfæringarkraft til að 
koma Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni á legg og mun 
klárlega leiða hana áfram. Markið er hátt sett. Það 
eru þúsundir hátíða um allan heim, tíu af þeim teljast 
til meginhátíða, í þeirra kjölfar koma tugir hátíða 
sem stefna á að ná mati sem raunverulegir stökk-
pallar fyrir frumsýningar nýrra mynda og þar er 
slagurinn blóðugur: Danir dæla peningum í hátíðir í 
Kaupmannahöfn og Sheffield borg hefur sett sér það 
mark að gera hátíð sem þar er að hefjast að stóru 
dæmi. Þar standa að baki sveitir opinberra stofnana, 
einkaaðilar í ferðaiðnaði og hagsmunaaðilar aðrir. Það 
er því við marginn að keppa. Ferill Hrannar sýnir að 
hún hefur fullt erindi í þá keppni, spurningin er bara 
hvort allir aðrir hagsmunaaðilar fylgja henni eftir. 

Yfirveguð og útsjónarsömLangar
þig í
alvöru
leikfang?

www.hanspetersen.is
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Við Sólveig giftum okkur í 
Möðruvallakirkju 10. október 
árið 1971. Í brúðkaupsferð fórum 
við til Hull og Grimsby.

Reyndar voru þessir ágætu 
fiskimannabæir við Hymbru 
aðeins viðkomustaðir á ferðalagi 
okkar, ferðinni var heitið til Aix-
en-Provence í Frakklandi þar 
sem við ætluðum að hafa vetur-
setu og reyna að læra eitthvað. 

Ódýrasta leiðin til að komast 
úr landi áður en Iceland Express 
kom til sögunnar var að taka sér 
far með fraktskipi – og farkostur 
okkar hét Ms. Selá. Ætlunin var 
að ferðast með Selánni til Hol-
lands með viðkomu á Bretlandi 
og taka þaðan lest suður á bóginn 
til Marseille.

Verkföll hafnarverkamanna í 
Hull og Grimsby töfðu afgreiðslu 
skipsins og eftir nokkra 

prýðilega daga í Grimsby 
ákváðum við að stíga af skipinu 
og kaupa lestarmiða svo að við 
kæmum á leiðarenda fyrir jól ef 
það kynni að dragast á langinn 
að bæta kjör hafnarverkamanna 
í Bretlandi.

Ég rifja þetta upp vegna þess 
að um næstu mánaðamót ætla ég 
að bjóða frú Sólveigu (en ekki 
barnabörnunum) í rómantíska 
ferð á fornar slóðir í Aix og 
Provence-héraði í Frakklandi – 
án viðkomu í Hull og Grimsby að 
þessu sinni. Með okkur í ferðina 
ætla tvenn önnur hjón, Hrafn-
hildur Ragnarsdóttir prófessor 
og Pétur Gunnarsson rithöfundur 
og líka Guðrún Kristjánsdóttir 
listakona og Ævar Kjartansson, 
útvarpsmaður og guðfræðingur. 
Öll eigum við sameiginlegt að 
hafa dvalið í Aix í lengri eða 
skemmri tíma.

Í kvöld brasaði ég svo nokkur 
flök af Klausturbleikju. Væntan-
legt samferðafólk kom í heim-
sókn til að stilla saman streng-
ina. Okkur til halds og traust 
voru nágrannar okkar í Hildi-
brandshúsi, María og Gérard 
Lemarquis og Lea dóttir þeirra 
sem ég lít á sem ráðunauta mína 
í málefnum heimsins yfirleitt og 
málefnum Frakklands sérstak-
lega.

Það væri tilhlökkunarefni að 
lenda með þessu glaðværa fólki í 
hripleku sæluhúsi uppi á regin-
fjöllum svo að ég sé væntanlegar  
samvistir okkar í Frakklandi í 
rósrauðum hillingum.

Þessi fyrirhugaða ferð er 
vitanlega hugsuð sem skemmti-
ferð gamalla vina sem sameigin-

lega tengjast hinni jarðnesku 
Paradís sem margir vilja meina 
að sé Provence-héraðið. Auk 
þess vonast ég til að finna nota-
legt veitingahús sem fær mig til 
að gleyma þeim spartverska 
matarsmekk sem einkenndi mat-
seðlana í stúdentamötuneytum í 
Aix í gamla daga.

Þegar ég byrjaði að pára þessa 
pistla hafði ég aldrei áður enst 
til að halda dagbók nema í hæsta 

lagi í nokkrar vikur í senn. Nú er 
ég búinn að halda dagbók í tvö 
ár, dagbók sem er ósköp venju-
leg nema að því leyti að hún er 
prentuð vikulega í myndarlegu 
upplagi.  

Ég segi engum allt sem ég 
hugsa eða aðhefst. Það getur 
enginn maður. Ég eins og flestir 
vel þær hugsanir sem ég tjái, 
segi eða skrifa, hér og alls stað-
ar, og ég á sem betur fer ekki 
mörg leyndarmál.

Hugmyndin á bak við þessi 
dagbókarskrif var sú að láta á 
það reyna hvort fjölmiðill eins 
og dagblað geti í nútímanum 
flutt tíðindalítið efni á þann hátt 
að einhverjir lesendur geti fund-
ið til samkenndar við að fylgjast 
með athöfnum og hugsunum 
ósköp venjulegs manns sem 
hefur sína kosti og galla og siglir 
um öldusjó lífsins. 

Ég var líka að ímynda mér að 
þessi dagbók gæti verið nýstár-
leg tilraun í blaðamennsku, 
heimild um hugsanir og daglegt 
líf eins ekki-fréttamanns. Ég er 
rithöfundur en ekki málaliði eða 
heimskautafari. Flest mín ævin-
týri gerast inni í höfðinu á mér. 
Líf mitt er fremur viðburða-
snautt nema fjölskyldulífið með 
afmælum, ferðalögum og 
almennri tilbreytingu. Helstu 
áhyggjur mínar af dagbókinni 
eru að henni hætti til að verða of 
náin, of uppáþrengjandi – leiðin-
leg.

Vikuskammtarnir eru orðnir 
eitthundrað og fimm talsins. Það 
er komið upp í vana að halda 
dagbók. Það er gott fyrir sálina. 
Mæli með því.

Alltaf öðru hverju les maður 
eitthvað sem er svo satt, svo full-
komlega brilljant, að maður 
stendur á öndinni af hrifningu. 
Í gær birtist frábær grein í 
Mogganum. Hún er eftir 
Andrés Magnússon, sem 
ég kann engin deili á, en 
hann er greinilega með 
toppstykkið í lagi.

Greinin heitir „Efna-

hagsundur Glitnis eru efnahags-
hamfarir heimilanna“ og fjallar 
öðrum þræði um hina útsmognu 
arðránsgildru verðtrygginguna 
sem stjórnmálamenn annað-

Brúðkaupsferð til Hull og Grimsby
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er skýrt frá fyrirhuguðu ferðalagi á slóð minninganna. Einnig er hrópað húrra fyrir Andrési 
Magnússyni og dr. Gunna, óhreinum börnum og hinum óþekkta fallna hermanni hins íslenska efnahagsundurs.

Magimix
- réttu tækin fyrir eldhúsið



hvort vegna samsektar, glæp-
samlegrar fáfræði eða tómlætis 
um hag almennings hafa látið 
undir höfuð leggjast að afnema 
fyrir löngu. 

Andrés segir okkur sögu af 
Halldóri sem ekki gat borgað af 
verðtryggðu íbúðarlánunum 
sínum og missti íbúð og unnustu 
og geðheilsuna og er nú „hinn 
óþekkti, fallni hermaður“ hins 
íslenska efnahagsundurs.

Andrés segir líka sögu af 
frænku sinni sem „yfirtók einnar 
milljón króna lán sem hún er 
búin að vera að borga af baki 
brotnu í 13 ár, nú stendur lánið í 
þremur milljónum; hún er ósýni-
leg líka, óhreint barn.“

Ég tek ofan fyrir Andrési. 
Hann hittir beint í mark. Það 
gerir dr. Gunni líka sem er búinn 
að opna vefsíðu um hið vitstola 
okur sem liggur á þjóðinni og 
sýgur okkur eins og soltin lús. 
Slóðin er http://this.is/drgunni/
okur 

Ef stjórnmálamennirnir hlusta 
ekki á Andrés og dr. Gunna sem 
mæla fyrir munn og pyngju 
þeirra sem ekki hafa orðið fyrir 
efnahagsundri verður að gefa 
stjórnmálamönnunum frí og fá 
Andrés og doktorinn til að leysa 
þá af, þannig að líft verði á þessu 
skeri fyrir aðra en milljarða-
mæringa.

Forgangspólitík þeirra sem 
hafa áhuga á lífi almennings 
snýst ekki um sæti í Öryggisráði 
Sameinuðu þjóðanna eða útreikn-
inga á hæfilegri losun gróður-
húsalofttegunda.

Yfirgnæfandi meirihluti þjóðar-
innar eða 91% segist hlynntur 
hertum aðgerðum í miðborg 
Reykjavíkur um helgar. 

Ég veit ekki hvað átt er við 
með „hertum aðgerðum“. Það 
eina sem löggan hefur gert er að 
reyna kurteislega að koma fólki í 
skilning um að það er bannað að 
hegða sér eins og svín á almanna-
færi. Ég er hlynntur því að lög-
reglan framfylgi lögreglusam-
þykktinni. Annars þyrftum við 
enga lögreglusamþykkt. Og enga 
lögreglu.

Ímyndaðir hagsmunir geta 
fengið menn til að láta sér 
ótrúlegustu hluti um munn fara. 
Nú er það helst á veitingamönn-
um að skilja að svínaríið um 
helgar stafi af reykingabanni á 

veitingahúsum! 
Fólk ælandi, æpandi og berj-

andi – af tóbaksleysi! Ef þeir sem 

selja veitingarnar eru svona 
ruglaðir er ekki við góðu að búast 
af þeim sem neyta þeirra.

„Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra segir ekki óeðlilegt, að 
þeirri spurningu sé velt fyrir sér, 
hvort stofna eigi með samningi til 
samstarfs við einkaaðila um bygg-
ingu og jafnvel rekstur fangelsa.“ 

Þetta er mögnuð hugmynd. Að 
reisa og reka fangelsi í samvinnu 
við einkaaðila sem hagnast á því 
að sem flestir séu sem lengst í 
fangelsi við sem ódýrastan 
aðbúnað.

Þetta eins og fleira sem hægt er 
að græða á hefur verið prófað í 
Ameríku. Samt  hryllir flesta 
Íslendinga við slíkum stofnunum 
og góðir menn skjóta saman til að 
bjarga þeim löndum okkar sem 
þar hafa lent.

Vitlegra væri að einkavæða 
dómsmálaráðherrann.



Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 550 5000.

„Ég sagði að ég sængaði 
ekki hjá kvæntum mönnum, 
en átti við að ég sænga ekki 
hjá mönnum sem eru ham-

ingjusamlega kvæntir.“

Elizabeth Taylor giftist í 8. sinn

Í ár eru 120 ár síðan Vík í Mýrdal varð 
löggiltur verslunarstaður og um helg-
ina verður mikið um dýrðir af því til-
efni.

„Á sama tíma og afmælið kom upp 
höfðu bæjaryfirvöld ákveðið að hrinda 
af stað menningarveislunni Regnbog-
anum, sem er metnaðarfull og ævin-
týraleg dagskrá til yndisauka fyrir 
íbúa og gesti. Markmiðið er að vekja 
athygli á umhverfi, sögu og mannlífi 
Víkur og nágrennis,“ segir Helga Hall-
dórsdóttir í undirbúningsnefnd Regn-
bogans.

Helga er sjálf fædd og uppalin í 
Mýrdalshreppi og hefur búið síðast-
liðna þrjá áratugi í Vík.

„Það sem einkennir Vík er fyrst og 
fremst náttúrufegurð, friðsæld og 
fuglalíf. Mannlífið er yndislegt og allir 
sem einn maður þegar eitthvað bjátar 
á eða stendur til,“ segir Helga, en alls 
búa 300 manns í Vík, og 500 samtals í 
Mýrdalshreppi.

„Hér er yndislegt að ala upp börn 
og við pössum vel hvert annað. Börn 
læra snemma að bera virðingu fyrir 

hættum náttúrunnar og þeim innrætt 
frá blautu barnsbeini að fara ekki niður 
að sjó nema í fylgd með fullorðnum,“ 
segir Helga um stórbrotið bæjarstæði 
Víkur frá náttúrunnar hendi.

„Vík varð til í kringum tvö stórbýli, 
Norður-Vík og Suður-Vík, þar sem 
mannmargt var og myndarlega búið. 
Við búum við hafnarleysi en menn sáu 
möguleika á að koma bátum upp í fjör-
una þar sem var landað vöru. Fyrstur 
til að reisa verslunarhús var Bryde 
kaupmaður árið 1895, en það hús 
stendur enn með fullri reisn. Fyrir 
þann tíma fóru menn á Eyrarbakka 
að versla, sem tók viku,“ segir Helga 
sem býst við fjölda gesta um helgina.

„Hér er jafnan mikið um að vera 
á sumrin í ferðaþjónustu og öðru, en 
þegar haustar kemur deyfð yfir bæinn. 
Þessu viljum við breyta og lengja 
ferðamannatímann. Við skynjum 
eftirvæntingu í samfélaginu og von-
umst til almennrar þátttöku heima-
manna sem og brottfluttra Mýrdæl-
inga, en landsmenn eru allir velkomnir 
og ekki nema tveggja stunda akstur 

frá Reykjavík til Víkur á löglegum 
hraða,“ segir Helga, og veðurspáin er 
sannarlega frábær fyrir Suðurland í 
dag og á morgun.

„Hér ræður listagyðjan ríkjum alla 
helgina. Í gærkvöldi opnuðum við 
sýningu sem Byggðasafnið í Skógum 
setti upp í tilefni verslunarafmælis-
ins, og í  allan dag og á morgun verður 
spennandi menningardagskrá og 
mikil tónlistarveisla sem endar með 
tónleikum Guðrúnar Gunnarsdóttur 
í Víkurkirkju annað kvöld,“ segir 
Helga, en alla vikuna hafa grunn-
skólanemendur í Vík unnið að mynd-
list og leiklist sem sýnd verður á hátíð 
helgarinnar, og eins munu fjölmargir 
listamenn Víkur sýna handverk sitt 
um allan bæ.

„Vonandi koma sem flestir til að 
samgleðjast okkur og finna með sér 
löngun til að dvelja lengur eftir ríku-
lega menningu og listir helgarinnar.
Við bjóðum allt frá svefnpokaplássi til 
fínasta hótels og vonumst til að gera 
Regnbogann að árlegum viðburði.“

Rúnir og rúnamenning
Í dag gengst Íslenska málfræðifélagið 
fyrir ráðstefnu um rúnir og rúnamenn-
ingu þar sem sjö fræðimenn fjalla um 
rúnir frá ýmsum hliðum.

Rætt verður um uppruna germanska 
rúnastafrófsins, um gotneskar rúnir, 
rúnaristur sem heimild um setninga-
gerð norrænu, upphaf og þróun rún-
anna á Íslandi, hlutverk talna og talna-

kerfa í rúnum, rúnakvæði og rúnakenn-
ingar og þýðingar í rúnaristum. 

Ráðstefnan stendur frá 11.15 til 16 og 
verður haldin í fyrirlestrasal Þjóðar-
bókhlöðu. Hún er öllum opin.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Önnu Albertsdóttur.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarheimilinu
Sóltúni fyrir góða umönnun.

Haraldur Sighvatsson Elfa Hafdal
Jón Albert Sighvatsson Kristjana Markúsdóttir
Emilía Sighvatsdóttir Halldór Jón Ingimundarson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Elín Steinþóra Helgadóttir
Frá Kárastöðum í Þingvallasveit,

lést á Hjúkrunarheimilinu í Víðinesi 1. október sl.
Útförin verður auglýst  síðar.

Gunnlaugur Geir Guðbjörnsson
Guðrún Guðbjörnsdóttir Böðvar Guðmundsson
Erla Guðbjörnsdóttir Kristinn Víglundsson
Einar Guðbjörnsson Hugrún Þorgeirsdóttir
Þóra Einarsdóttir
Kári Guðbjörnsson Anna María Langer
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Hrönn A. Rasmussen
hjúkrunarheimilinu Sóltúni,
áður til heimilis að Vesturgötu 7, Rvík,

andaðist fimmtudaginn 4. október.
Útförin auglýst síðar.

Óskar F. Sverrisson      Sigurveig J. Einarsdóttir
Gunnar A. Sverrisson      Hrafnhildur Garðarsdóttir
Garðar Sverrisson        Gerður Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Kristín Ágústa Ágústsdóttir
hjúkrunarheimilinu Skjóli,
áður Grandavegi 47, Reykjavík,

sem lést fimmtudaginn 27. september, verður jarðsung-
in frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði, mánudaginn
8. október kl. 13.00.

Garðar Gíslason Margrét Bjarnadóttir
Ögmundur Magnússon Dóra Garðarsdóttir
Sigurður Magnússon Hulda Friðgeirsdóttir
Hjalti Magnússon Jónína Þorbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.



AFGREIÐSLUTÍMI LAUGARDAG: 10.00 til 18.00   sunnudagur: 12.00  til 18:00
BÓNUS BÝÐUR BETUR

íslenskt ungnautakjöt 15% afsláttur

1925

1925

844

1308

45% 40% 40%

1049

KS FERSKT LAMBAKJÖT
25%-35% AFSLÁTTUR

FERSKUR HOLTAKJÚKLINGUR 40%-45% AFSLÁTTUR

 helgarsteikur 30%afsláttur 1308 kr/kg.



M
aðurinn sem 
sumir vilja 
draga til ábyrgð-
ar fyrir glæstan 
feril okkar 
stærstu leikara 

í dag, svo sem Ingvars Sigurðssonar, 
Hilmis Snæs, Ólafíu Hrannar Jóns-
dóttur, Baltasars Kormáks, Stein-
unnar Ólínu Þorsteinsdóttur og 
Elvu Óskar Ólafsdóttur, fann fljótt 
að sjálfur vildi hann ekki verða 
leikari. En listin. Hún átti við hann. 
Og að því komst hann fljótt og var 
ungur að árum farinn að sækja 
leiksýningar borgarinnar, ekki 
aðeins í fylgd foreldra sinna heldur 
líka einsamall.

Þrátt fyrir óvenjulegan leikhús-
áhuga segist Stefán hafa verið 
fremur venjulegt og stillt barn, 
fæddur á Hjalteyri við Eyjafjörð 
og sonur hjónanna Baldurs 
Stefánssonar verkstjóra hjá ÁTVR, 
en hann lést fyrir ári, og Margrétar 
Stefánsdóttur húsmóður. Stefán 
var þó ekki farinn að að geta gert 
mikið af sér þegar hann fluttist 
ásamt foreldrum sínum á mölina 
þar sem þau settust fljótlega að í 
Kópavogi. Að vera komin þangað í 
kringum 1950 gerir fjölskylduna 
að einum af Kópavogsfrumbyggjum 
og þótt Stefán sjálfur sé fyrir löngu 
fluttur úr bæjarfélaginu búa 
bræður hans tveir þar enn og 
móðir. „Sem barn hugsa ég að ég 
hafi farið í gegnum allt það sem 
börn fara í gegnum. Átti fjöruga og 
skemmtilega félaga. Var í fótbolta, 
skátunum en þó var það þessi áhugi 
á listum sem kom tiltölulega 
snemma til sögunnar. Sérstaklega 
man ég eftir leikhúsferð með 
skólanum þar sem við fórum að sjá 

Dagbók Önnu Frank. Sú sýning 
hafði gríðarleg áhrif á mig og ég 
skrifaði ritgerð sem var svo lesin 
upp fyrir bekkinn. Leikhúsið fór 
fljótt að verða mjög spennandi í 
mínum augum og ég var svona 11 
til 12 ára þegar ég fór að fara einn 
í leikhúsið, á barnasýningar og sá 
ákveðin fullorðinsleikrit. Þegar ég 
var komin í menntaskóla var ég 
orðinn staðráðinn í því að fara í 
einhvers konar framhaldsnám er 
tengdist leikhúsinu  – sem varð 
svo leikhúsfræðin.“ 

Stefán segist hafa þó verið tví-
stígandi fram á síðustu stundu, 
hélt utan til Stokkhólms til að 
kynna sér námið og um leið mögu-
leikana á því að innrita sig í sál-
fræði sem honum þótti líka mjög 

spennandi fag. Til „allrar lukku“ 
hafi verið fullt í sálfræðinni. Að 
sögn þeirra sem sáu Stefán teikna 
hefði líka komið til greina að hann 
yrði myndlistarmaður. „Ég hef 
stundum strítt henni Karólínu 
Lárusdóttur málara, því við vorum 
saman í landsprófi, á því að hún 
fékk bara 9,5 í teikningu og ég 10. 
Að því gríni slepptu hafði ég mjög 
gaman af því að mála en hef svo 
sem ekkert ræktað það. Sá þáttur 
nýtist mér samt gríðarlega vel í 
leikstjórastarfinu því leikstjóri er 
alltaf að vinna myndrænt í svið-
setningum. En hvað sálfræðina 
snertir þá fór samt svo að að ég las 
hana ásamt hagnýtri heimspeki 
sem hliðarfag í háskólanum í 
Stokkhólmi en aðalfagið var leik-
hús- og kvikmyndafræðin.“

Stefán segir eitthvað til í því að 
hann hafi fullorðnast á Stokkhólm-
sárunum. Að hans eigin sögn hafi 
þetta verið ein mestu mótunarár í 
lífi hans. Ungt fólk víðs vegar um 
Evrópu hafði áttað sig á því að það 
gæti haft áhrif á eigið líf og haft 
eitthvað mikið um það að segja. 
Sænsku stúdentarnir horfðu til 
Parísar þar sem stúdentaóeirðir 
blossuðu upp í kringum 1968 og 
Stefán spreytti sig á mótmælenda-
hlutverkinu og lét vígbúna lög-
reglumenn lumbra á sér með smá 
slettu af táragasi í kaupbæti. 
„Þessi tími hafði áhrif á mig sem 
manneskju til frambúðar. Það 
verður að viðurkennast að maður 
kom svolítið grænn út úr mennta-
skóla og þarna fullorðnaðist maður 
og vaknaði til þjóðfélagslegrar 
meðvitundar.“ Hipparnir lumbruðu 
á efnishyggjunni og borgaralegum 
gildum og lögreglan á hippunum 

og Stefán lumar á kaldhæðnislegum 
aðstæðum. Óperustjórinn hefur 
áður reynt að hertaka óperu. „Það 
þykir grátbroslegt núna þar sem 
ég sit hér sem óperustjóri 
áratugum síðar en auðvitað þótti 
okkur á þessum tíma óperan 
hámark niðurnjörvaðra borgara-
legra gilda. Barsmíðarnar áttu sér 
stað þegar við ætluðum að hertaka 
óperuhúsið í Stokkhólmi. Mann 
grunaði eflaust ekki hvar maður 
ætti eftir að lenda tæpum 40 árum 
síðar.“ 

Fljótlega eftir heimkomu upphófst 
einkar afkastamikill ferill í lífi 
Stefáns sem leikstjóra. Rétt áður 
en heim kom náði hann þó að stofna 

fjölskyldu. Kom til Íslands í verk-
lega hlutann af náminu og hitti 
fyrir eiginkonu sína, Þórunni 
Sigurðardóttur þar sem hún lék 
aðalhlutverkið í Yvonne Búrgundar-
prinsessu hjá LR þar sem Stefán 
var aðstoðarleikstjóri. Með þeim 
tókust svo ástir stuttu síðar í Popp-
leiknum Óla. „Það er nú kannski 
svolítið erfitt að skilgreina hvað 
það er sem heillar mann við mann-
eskju í byrjun. En hún var og er 
gríðarlega opin, lifandi og skemmti-
leg og við náðum tiltölulega fljótt 
saman. Hún kom svo með mér út til 
Stokkhólms til að klára síðasta 

Frá Hverfisgötu í Ingólfsstræti
Mörgum er í minnum þegar heil kynslóð ungra afburðaleikara leit dagsins ljós í stærstu hlutverkum leikhússins. Ungum 
mönnum og konum, sem hefðu öllu jafna þurft að bíða fram á miðjan aldur eftir hlutverki Rómeó og Júlíu, var treyst til að 
veifa pálmanum af þáverandi nýskipuðum Þjóðleikhússtjóra, Stefáni Baldurssyni. Fjórtán árum síðar er þetta unga fólk okkar 
ástsælustu leikarar. Leikhússtjórinn sjálfur hefur yfirgefið einn heitasta stól landsins og er sestur í annan aðeins götu ofar. Júlía 
Margrét Alexandersdóttir ræddi við dagfarsprúða uppreisnarsegginn um listina að tolla á heitum stólum. 

Það fýkur ekki oft í 
mig, ef ég á að lýsa 
sjálfum mér – sem 
enginn á auðvitað að 
gera. Í gruninn er ég 
húmanisti en þrjósk-
ari en andskotinn 
segir konan mín.
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námsárið mitt og fæddist Baldur sonur okkar 
þar.“ Dramatískir hlutir gerast oft í leikhús-
inu og á æfingarferli leikrita en Stefán segir 
að Poppleikurinn Óli hafi þó slegið öll met 
hvað slíkt varðar. Í enda æfingaárs höfðu leik-
arar sýningarinnar farið í gegnum fimm 
hjónaskilnaði og stofnað hafði verið til tveggja 
nýrra hjónabanda. Sjálfskoðunin sem átti sér 
stað í meðferð verks sem fjallaði um 
einstaklinginn og mótun hans hafði áhrif á 
raunveruleg líf leikaranna og Stefán og 
Þórunn eignuðust barn. Þegar þau komu heim 
með soninn höfðu sænskar velferðartaugar 
einnig grasserað í taugakerfi Stefáns og 
Þórunnar og voru þau ein af þeim sem tóku á 
dagvistarvanda borgarinnar með því að stofna 
eigið barnaheimili sem enn er starfrækt í dag, 
það nefnist Ós. 

Ferilskrá Stefáns er löng og þétt. Stefán var 
fréttaritari Ríkisútvarpsins í Stokkhólmi öll 
námsárin og vann sem fréttamaður á sumrin.  
Árið 1974 sneri hann sér alfarið að leikstjórn. 
Leikverkin sem hann hefur sett upp eru nú 
orðin 80 talsins og árin orðin 35 sem hann 
hefur leikstýrt. Þrátt fyrir stjórnunarhlut-
verk í Þjóðleikhúsinu og nú sem óperustjóri 
lítur hann alltaf fyrst og fremst á sig sem leik-
stjóra, fær mesta útrás þar og líður best úti á 
gólfi. „Sem nýtist mér svo mjög vel í leikhús-
stjórnun því þar ertu í raun að reka og stjórna 
mörgum sýningum.“ 

Spurður um hverja af eigin leiksýningum 
hann haldi mest upp á, svarar hann: „Það er 
erfitt að gera upp á milli en mér þykir vænst 
um sýningar eins og Stundarfrið eftir 
Guðmund Steinsson. Eins sýningarnar á Sölku 
Völku og Degi vonar. Af sýningum seinni ára 
þykir mér hvað vænst um verk Ibsens; 
Villiöndina og Brúðheimilið og svo er það 
auðvitað Veislan, sem ég er einna ánægðastur 
með af öllu sem ég hef gert.“ 

Stefán gat ekki svo auðveldlega hætt í leik-
húsinu eftir að hann lét af störfum Þjóðleik-
hússtjóra og stofnaði sitt eigið leikkhús með 
Hilmi Snæ, leikhúsið Skámána. Þær sýningar 
sem þeir hafa sett upp þar segir Stefán að sér 
þykir líka mjög vænt um: Ég er mín eigin 
kona og KillerJoe. „Jú, auðvitað er það sér-
kennilegt að vera kominn í grasrótina í leik-
húsheiminum eftir að hafa leikstýrt leikhús-
flaggskipinu. Það er líka mikil barátta því 
stóru leikhúsin hafa fjármunina og þar með 
auglýsingafjármagnið. Þótt KillerJoe þyki til 
dæmis ein besta sýning bæjarins eigum við 
erfitt uppdráttar af því að þeir sem peningana 
hafa geta auglýst okkur í kaf.“

Það sest enginn í stól Þjóðleikhússtjóra án 
þess að einhverjir kasti brenni á bálið af og 
til. Stefán segir þó að í það heila hafi engir 
átakanlegir árekstrar orðið. Í byrjun voru 
þó, eins og frægt er orðið, nokkrir starfs-
menn látnir fara og Stefán segist hafa tekið 
viðbrögðin í kjölfar þess inn á sig. „Þetta 
voru ekki margir einstaklingar en ég hafði 
unnið með þeim lengi og þekkti þá alla per-
sónulega. Nokkur hystería fór í gang en 
hugsunin með þessum aðgerðum var að fá 
smá hreyfanleika á leikhópinn og yngja 
hann upp en yngsti fastráðni leikarinn þá 
var 34 ára gamall. Það var algjör stefnu-
yfirlýsing og meðvituð ákvörðun um að fá 
inn kornunga leikara á fasta samninga.“ 
„Stjörnufaðirinn“ hafa einhverjir kallað 
Stefán og vísa þá í þá fjölmörgu ungu leik-
ara sem þá fengu tækifærið og komu sér 
rækilega á kortið. Stefán hefur áður blásið 
á stjörnuhugtakið í viðtölum og gerir það 
enn. Honum finnst sígilda umræðan um 
„gulldrengina“ með tilvísun í meðal annars 
Baltasar, Ingvar og Hilmi Snæ líka mjög 
ósanngjörn. „Ungu leikkonurnar sem komu 
þarna fram voru líka mjög sterkar og eru. 

Ég setti þetta unga fólk í framlínuna af því 
ég hafði tröllatrú á hæfileikum þeirra. Það 
er grundvallarkrafa leikhússtjóra að rækta 
sitt listafólk. Gefa því fjölbreytileg tæki-
færi og ólík. Þegar fólk fær slík tækifæri 
hefur það möguleika á að verða betra og 
betra. Það má segja að þessir leikarar hafi 
verið undir mínum verndarvæng. Maður 
vonaðist allavega til þess að þetta yrðu 
burðarleikarar framtíðarinnar.“ 

Sé þreifað fyrir sér er fljótlegt að komast að 
því að Stefán er fremur vel liðinn maður 
miðað við hversu umdeildur hann gæti verið 
í sínu starfi og stöðu. Af hverju telur hann 
það vera? Stefán tekur mínútu í umhugsunar-
frest. „Ég reyni að byggja mín mannlegu 
samskipti á því að mynda traust og vera 
hreinskiptinn. Mér hefur alltaf fundist 
fáránlegt, eins og einstaka leikstjóri gerir, 
að öskra og æpa á fólk og skipa því fyrir. Þú 
færð ekkert til að springa út hjá leikaranum 
nema það gerist í mjög miklu trúnaðar-
sambandi. Ég reyni að láta fólk njóta sann-
mælis og virða það. Svo skiptir auðvitað öllu 
máli í starfi að trúa því að við séum að gera 
gagn.“ 

Almannarómurinn segir þó ekki aðeins að 
Stefán sé vel liðinn. Hann segir einnig að 
hann sé ofurstundvís og stilli klukkuna sína 
nokkrum mínútum á undan. Hafi jafnvel 
stillt klukku annarra leikara of fljótt. Stefán 
staðfestir það. Einnig hefur heyrst að hann 
sé yfirleitt skapgóður og mjög dagfarsprúður 
en misbjóði honum, sé vissara að verða ekki 
á vegi hans. „Það fýkur ekki oft í mig, ef ég 
á að lýsa sjálfum mér – sem enginn á 
auðvitað að gera. Í grunninn er ég húmanisti 
en þrjóskari en andskotinn, segir konan 
mín. Ég er fæddur í tvíburamerkinu sem 
skýrir líka ýmislegt – fyrir þá sem eru í 
þeim pælingum. Tvíburinn er mjög óút-
reiknanleg persóna og við erum nokkur úr 
leikhúsinu sem eigum sama afmælisdag í 
þessu merki, 18. júní klúbburinn, Viðar 
Eggerts, Kristbjörg Kjeld, Tinna Gunnlaugs 
og fleiri.“ 

Afköst listamanna eru misjöfn en Stefán 
skorar hátt á því prófi. Er hann jafnskipu-
lagður og stundvís? „Um leið og maður hefur 
gaman af því sem maður er að gera verður 
maður aktífur. Mér finnst ég sko eiga fullt 
eftir og leyfi mér að segja að mér finnst ég 
aldrei hafa jafnmikið að gefa í starfi og núna 
því lífsreynslan er orðin svo miklu meiri og 
dýpri.“ Stefán er einn þeirra sem stundað 
hefur kínverska leikfimi hjá Gunnari 
Eyjólfssyni leikara í nokkur ár og ætlar hann 
að byrja fljótlega aftur eftir að hafa trassað 
það um langa hríð. „Maður kemst auðvitað 
ekki yfir allt en mig hefur alltaf langað að 
læra á píanó, bara fyrir sjálfan mig, sem og 
að læra ítölsku! Kannski óperustjórastarfið 
verði til þess að ég drífi í málinu.“

Tilveran er þá kannski eitthvað rólegri 
eftir að hann kom í óperuna? Eða hvað? „Já, 
þetta er auðvitað aðeins umfangsminna og 
starfseminni meiri takmörk sett. Þannig séð 
er þetta eitt leikhúsið enn og maður hefur 
því nokkuð góða stjórnunarreynslu í far-
teskinu. Þó er þetta öðruvísi. Hér ræður 
tónlistargyðjan ríkjum og það finnst mér 
skemmtileg ögrun. Ég fór að hafa áhuga á 
óperum um það leyti sem ég byrjaði í 
menntaskóla og fór þá að kaupa þær á 
grammafónplötum. Ég á margar eftirlætis-
óperur og eftirlætistónskáldin eru Verdi og 
Mozart – svo sem ekki mjög frumlegt. En 
þeir eru bara einfaldlega óviðjafnanlegir.“

Stefán segir óperuheiminn vera ótrúlega 
lítið framandi eftir að leiðin hafi legið um 
leikhúsið í svo langan tíma. „Ég hef séð 
flestar uppfærslur Íslensku óperunnar frá 
upphafi. Óperan er auðvitað ákveðið leik-
húsform sem er mjög spennandi og ótrúlega 
mótsagnakennt. Því þótt að hver einasta nóta 
sé þar fyrirfram skrifuð er formið um leið 
svo abstrakt og opið að það býður upp á 
óendanlegt frelsi í sviðsetningu. Slíkt er 
mjög spennandi fyrir leikhúsmann eins og 
mig. Mig langar að gera íslensku óperuna að 
meira spennandi leikhúsi en hún hefur oft 
verið. Sýningarnar á undanförnum árum 
hafa oft verið frábærar tónlistarlega séð en 
kannski ekki alltaf jafn spennandi út frá 
leikhússjónarmiði.“

Þegar óperustjórinn er inntur eftir stefnu-
yfirlýsingu ítrekar hann að það sé alltaf 

hættulegt að vera með einhverjar stefnu-
yfirlýsingar. „Ég hugsa að ég reyni frekar 
að sýna stefnu mína í verki á næstu misser-
um. Og það tekur alltaf smá tíma að marka 
sér ímynd. Þegar ég var ráðinn hingað var 
til dæmis búið að skipuleggja töluvert af 
þessum vetri. Ég fékk að vísu að breyta því 
flestu. Mín fingraför munu því betur koma 
í ljós þegar líður á vetur og það tekur um 
tvö til þrjú ár að sýna andlit sitt almenni-
lega.“ Fyrsta stóra óperan sem Stefán ber 
alfarið ábyrgð á er sjálf drottning óperunn-
ar; La Traviata. Er hún dæmi um það sem 
koma skal? „Það var stefna forvera mína 
hér að sýna fyrst og fremst óperur sem 
hafa ekki verið sýndar áður. Það er mjög 
virðingarvert að kynna þær en það má samt 
ekki gleyma hinu. Fjöldinn fer frekar á 
óperur sem þeir kannast við og hefur heyrt 
aríur og dúetta úr og þess vegna er það 
ákvörðun mín að opna dyrnar aftur fyrir 
þessum þekktari og vinsælli óperum sem er 
alltaf hægt að gera upp á nýtt með nýjum 
listamönnum á ferskan og spennandi hátt. 
Samhliða þessu er auðvitað nauðsynlegt að 
bjóða svo upp á eitthvað kröfuharðara fyrir 
áhorfendur og flytjendur sem og íslenskar 
óperur.“ 

Stefnt er að að gjörnýta hús Íslensku óper-
unnar með samstarfsverkefnum, tónleikum 
og ýmsu öðru en óperum vetrarins. „Hús-
næðið sem slíkt er alltof lítið. Það er mjög 
sjarmerandi en bæði eru sætin of fá til að 
þau standi undir kvöldkostnaði óperusýn-
inga fjárhagslega og svo er engin aðstaða 
baksviðs. Það er í raun kraftaverk hve oft 
hefur verið hægt að koma hér upp flottum 
sýningum. Nú er hinsvegar verið að leggja 
drög að því að koma upp Óperuhúsi í Kópa-
vogi í miklu samstarfi við okkur. Óperan 
mun þá afsala sér húsinu hér í Ingólfsstræti 
þegar ný bygging verður risin. Við skulum 
vona að húsið verði notað áfram undir 
menningarstarfsemi og ekki verði opnaður 
hér stórmarkaður. Það er trú mín og ósk að 
Íslenska Óperan eflist og dafni enn frekar á 
næstu árum og mikilvægt að ráðamenn 
haldi áfram eindregnum stuðningi við 
óperuflutning. Okkar er að vanda okkur og 
standa okkur gagnvart áhorfendum.“ Ætl-
arðu að vera jafn lengi hér og í Þjóðleikhús-
inu? „Ég er ráðinn hér til fjögurra ára. 
Lengra hugsa ég ekki í bili.“

Auðvitað þótti okkur á þessum tíma óperan 
hámark niðurnjörvaðra borgaralegra gilda. 
Barsmíðarnar áttu sér stað þegar við ætluð-
um að hertaka óperuhúsið þar í Stokkhólmi. 

Mann grunaði eflaust ekki hvar maður ætti eftir að lenda 
tæpum 40 árum síðar.
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25%
afsláttur af völdum vörum

Mora Cera blöndunartæki 
Ifö baðinnréttingar
Kaldewei baðker

Ifö Cornette sturtuklefar
Mora Izzy blöndunartæki 

Ifö sturtuhurðir
Ifö salerni
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Lokadagur



S
einni hluti sumars er venjulega 
heldur syfjulegur tími í heimi 
stjórnmálanna, hvort heldur inn-
anríkis eða á heimsvettvangi. 
Svo var þó engan veginn nú í ár. 
Spennan var næstum því 

áþreifanleg þegar stjórnmálaleiðtogar 
reyndu hvað þeir gátu að taka á vandamál-
unum í Írak, Afganistan og Kosovo jafn-
framt því sem veðlánakreppa bankanna 
minnti okkur á það hve fjármálakerfi 
heimsins er brothætt.

Í þessari veröld frestaðra vandamála, 
óuppfylltra loforða og staðnaðra átaka 
verður æ ljósara að við erum of lengi að laga 
okkur að raunveruleika þess að á alþjóða-
vettvangi er allt tengt innbyrðis. Meðal fjöl-
margra leikenda á alþjóðasviðinu, þar sem 
meðal annars má nefna fjölþjóðafyrirtæki, 
alþjóðastofnanir og frjáls félagasamtök, eru 
það ríkin, nefnilega stjórnvöld sjálfstæðra 
ríkja, sem bera mesta ábyrgð, bæði á vanda-
málunum og því að leita lausna á þeim. Samt 
er það afstaða þeirra, sem valdið hefur 
mestum vonbrigðum og sýnir afturhvarf til 
hernaðarmynstra fortíðarinnar.

Við þurfum að hafa sameiginlega sýn á 
það hvernig takast skuli á við þau pólitísku, 
efnhagslegu og umhverfistengdu verkefni 
sem heimurinn stendur frammi fyrir. Hins 
vegar er erfitt að rækta slíka einingu í 
pólitísku andrúmslofti þar sem allt siðferði 
skortir. Satt að segja er siðferðiskreppa í 
stjórnmálum í dag, sem gerir það að verkum 
að nánast ómögulegt er að brúa bilið milli 
orða og gerða. Bilið er frekar að breikka en 
mjókka.

Leyfið mér að koma með aðeins eitt dæmi 
um þennan ólæknandi sjúkdóm, þennan 
skort á siðferði í stjórnmálum.

Árið 2000 samþykkti Allsherjarþing Sam-
einuðu þjóðanna þúsaldarmarkmið um 
þróun, áætlun um að tryggja fátækasta fólki 
heimsins lágmarks virðingu. Meðal annars 
hét alþjóðasamfélagið því að fyrir árið 2015 
skuli fækka um helming þeim sem draga 
fram lífið á innan við einum Bandaríkjadal 
á dag og búa við hungur, minnka um tvo 
þriðju dánartíðni barna yngri en fimm ára, 
og fækka um helming þeim sem ekki hafa 
aðgang að vatni.

Árið 2005 komst leiðtogafundur 
Sameinuðu þjóðanna að þeirri niðurstöðu að 
ekki hafi náðst fullnægjandi árangur í að ná 
fram þessum markmiðum. Nú, þegar tíminn 
til 2015 er hálfnaður, varar skýrsla frá Sam-
einuðu þjóðunum við því að árangur náist 
ekki nema helstu ríki heims standi við skuld-
bindingar sínar um aðstoð.

Ekki einn einasti af leiðtogum helstu ríkja 
heims hefur brugðist við þessari skýrslu, 
sem er eitt dæmið enn um að Sameinuðu 
þjóðunum sé ýtt út á jaðarinn. Þróunar-
markmiðanna gætu beðið sömu örlög og 
þeirra umhverfisskuldbindinga sem sam-
þykktar voru árið 1992 á Umhverfis-
ráðstefnunni í Rio de Janeiro.

Það má heita kaldhæðnislegt að frjáls 
félagasamtök hafi gert meira til þess að 
bjarga umhverfinu og aðstoða fátæklinga 
en stjórnvöld ríkja, sem virðast láta reka á 
reiðanum án þess að hafa neina heildarsýn 
eða ábyrgðartilfinningu. Þessu verður ein-
ungis breytt með raunverulegri forystu. Ný 
kynslóð stjórnmálamanna er að taka við, nú 
þegar kosningar eru ýmist nýlega afstaðnar 
eða á döfinni í mörgum ríkjum. Þessir 
stjórnmálamenn hafa tækifæri, sem þeir 
verða að grípa, til þess að gera mun betur en 
forverar þeirra. En látið ykkur ekki detta í 
hug að þeir hafi nægan tíma.

Ég kem auga á þrjár ástæður fyrir þessari 
siðferðiskreppu í stjórnmálum. Sú fyrsta er 
að alþjóðavæðingin hefur verið sjálfsprottið 
og blint ferli sem einkum hefur gagnast 
þeim sem betur stóðu í upphafi. Önnur er 
þau mannaskipti sem urðu í röðum helstu 
valdamanna í lok síðustu aldar og að nýrri 
kynslóð stjórnmálaleiðtoga tókst ekki að 
hafa stjórn á þessu ferli. Og svo auðvitað 
upplausn Sovétríkjanna, sem varpaði um 
koll einni af stoðum heimsskipanarinnar. Sú 
kreppa, sem nú ríkir í heimsmálunum, er 
fyrst og fremst kreppa trúnaðartrausts. Við 
blasir vaxandi vantraust og gagnkvæm tor-
tryggni milli helstu leikendanna á heims-
sviðinu – Bandaríkjanna, Evrópusambands-
ins, Kína, Rússlands og þriðja heims 
ríkjanna. Þegar traust er ekki fyrir hendi þá 

Siðferðiskreppa í stjórnmálum
Gagnkvæmt traust var forsenda þess að Kalda stríðinu lauk, segir Mikhaíl Gorbatsjov í fimmtu grein sinni í Fréttablaðinu. Jafn-
framt fullyrðir hann að leiðtogar helstu ríkja heims hafi snúið af þeirri heillavænlegu braut sem þá var mörkuð.

breytast stjórnmálin í hættulegt „stríð allra 
gegn öllum“, eins og Hobbes orðaði það.

Traust var óhjákvæmileg forsenda þess að 
ljúka Kalda stríðinu og kjarnorkuvopnakapp-
hlaupinu. Sovétríkin tóku þar fyrsta skrefið, 
en Vesturlönd, einkum þó hinir bandarísku 
félagar okkar, gengu líka sinn hluta leiðar-
innar - frá því að eiga í átökum við „heims-
veldi hins illa“ þar til Reagan forseti viður-
kenndi árið 1988 að sú lýsing heyrði fortíðinni 
til. Á leiðtogafundinum á Möltu árið 1989 
lýstum við því yfir, ég og Bush forseti eldri, 
að lönd okkar litu ekki lengur hvort á annað 
sem óvin. Þetta leiddi til þess að þúsundir 
flugskeyta, skriðdreka og þungavopna voru 
tekin úr notkun og eyðilögð auk þess sem 
dregið var úr útgjöldum okkar til hernaðar-
mála.

Þrátt fyrir þetta eru nú stjórnmálamenn, bæði 
í Rússlandi og í Bandaríkjunum, sem segja að 
það hafi ekki verið traust heldur blekking sem 
leiddi af sér lok Kalda stríðsins, að endalok 
Kalda stríðsins hafi ekki verið sameiginlegur 
sigur beggja heldur hafi annar aðili þess 
reynst klókari en hinn og unnið sigur sem nú 
gefur honum heimild til að gera hvað sem 
honum sýnist. Við fáum einnig að heyra það að 
Vesturlönd hafi af klókindum sínum komið 
því til leiðar að Sovétríkin leystust upp. Eru 
þá alþjóðastjórnmál dæmd til þess að vera 
blekkingarleikur þar sem ávinningur eins er 
jafnan annars tap? Slík er tálsýn þeirra sem 
blindast hafa af völdum sínum, og hún er jafn 
hættuleg eins og hún er ábyrgðarlaus. 

Við megum ekki láta það líðast að afrakstur-
inn af seinni hluta níunda áratugarins verði 
gleymdur eða afskræmdur. Á þeim árum tókst 
leiðtogum Sovétríkjanna og vestrænna ríkja 
að ná fram tímamótaárangri með því að viður-
kenna réttmæta hagsmuni og réttmæt 
áhyggjuefni hver annars. Samningar um 
fækkun vopna, brotthvarf hersins frá Afgan-
istan og um að auðvelda friðsamlega samein-
ingu Þýskalands voru tvímælalaust okkur í 
hag, en mótherjar okkar og heimurinn allur 
hafa einnig notið góðs af því að stíga til baka 
frá brún hengiflugsins. Við samningaborðið 
kom í ljós að bæði við og Vesturlönd höfum 
ekki aðeins sérstaka þjóðarhagsmuni heldur 
einnig sameiginlega hagsmuni.

Sameiginlegri yfirlýsingu leiðtogafundarins 

í Genf árið 1985, þar sem því var lýst yfir að 
hvorki Sovétríkin né Bandaríkin myndu reyna 
að ná yfirhöndinni á hernaðarsviðinu, var 
fylgt eftir með hverjum samningnum á fætur 
öðrum um fækkun langdrægra, meðaldrægra 
og skammdrægra kjarnorkuvopna.

Bandaríkin hurfu hins vegar frá þessari 
stefnu með þjóðaröryggisáætlun sinni, sem 
samþykkt var árið 2002: Bandaríkin vilja nú 
hafa hernaðarlega yfirburði yfir öllum 
pólitískum andstæðingum sínum. Sú áætlun 
er jafnframt staðfesting á þeirri ofursýn sem 
Bandaríkjamenn hafa á eigin öryggishags-
muni, studd af einhliða stefnu þeirra, fyrir-
byggjandi árásum og þeirri lítilsvirðingu sem 
þau sýna afvopnunarsamningum.

Hvers vegna skyldi þurfa gjörvallan vopna-
forða Bandaríkjanna til þess að berjast gegn 
hryðjuverkamönnum, allt upp í sérútbúin 
langdræg flugskeyti? Hvers vegna að svara 
þeirri flugskeytaógn, sem enn stafar aðeins 
hugsanlega frá Íran, með eldflaugavarnar-
kerfum í Póllandi og Tékklandi? Og jafnvel 
þótt þeim áformum sé hraðað áfram án þess 
að skeyta neitt um vilja meirihluta íbúa þess-
ara landa, eins og greinilega sést á öllum 
nýlegum skoðanakönnunum, þá hafa lekið út 
upplýsingar um að Bandaríkin ætli sér að 
beita hervaldi gegn Íran fyrir árslok 2008.

Hér er að verki þetta sama pólitíska 
heyrnarleysi og óforskammaða tillitsleysi 
gagnvart almenningsálitinu sem leiddi til 
hörmunganna sem enn sér ekki fyrir endann á 
í Írak. Samt ætti öllum að vera ljóst að hér er 
fleira í húfi en samskipti Bandaríkjanna við 
Rússland eða Íran. Önnur ríki, svo sem Kína, 
Indland, Brasilía og Suður-Afríka, fylgjast 
með og draga sínar eigin ályktanir. Utanríkis-
og varnarstefna þessara upprennandi valda-
miðstöðva mun tvímælalaust taka mið af því 
hvort Bandaríkin halda áfram einstefnu sinni 
eða hvort þau kjósa fjölhliða samvinnu þegar 
þau takast á við þau vandamál og verkefni 
sem við blasa í heiminum um þessar mundir.

Rökfræðin á bak við landsvæðapólitísk 
stríðsátök okkar daga skeytir engu um það 
hve hinn raunverulegi heimur er margbrotinn 
og að það getur leitt af sér nýja stigmögnun 
slysfara. Stjórnmál í anda Machiavellis í bland 
við valdhroka er það síðasta sem við þurfum á 
að halda á 21. öld.



Stútfullt af girnilegum tilboðum
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Allt klárt
fyrir haustið

9.999

Útiljós, Tönsberg
Veggljós, með ljósnema
6002051

7.395
Útiljós, Arvid
Veggljós, grátt, lýsir upp og niður
6010738

6.399
Útiljós, Arvid
Veggljós, grátt
6010737

Eikarparket, Family
Hvíttuð eik mattlökkuð, Barclik krækja ekkert lím. 
Borðastærð 15x205x2.200 mm
146906

3.490m2

Eik Rústik
3ja stafa, mattlökkuð.
Borðastærð 14x188x2.525 mm
146814

Gólfflísar, Keope
Gegnheilar, frostþolnar, 
8,5 mm þykkar, 30x30 sm
8630030/31/33

395
525

Penslasett
3 stærðir
7006082

1.395
kr/m2

3.290
kr/m2

Útsöluafsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum.

Veggmálning, Jotaproff
10 ltr. gljástig 7
7119866-74

5.490
7.925

á meðan
birgðir endast

á meðan
birgðir endast



É
g lít á mig sem sögumann. Ég 
lít ekki svo á að ég sé að gera 
heimildarmyndir heldur reyni 
ég að finna jafnvægi á milli 
þess að segja sannleikann og 
finna tilfinningalegan kjarna 

atburðanna sem myndin fjallar um,“ segir 
Tom Kalin, leikstjóri myndarinnar Savage 
Grace sem er sýnd á kvikmyndahátíðinni 
sem nú stendur yfir í Reykjavík.

Myndin byggir á hræðilegum atburðum 
sem áttu sér stað í London árið 1972 þegar 
Barbara Baekeland var myrt af 25 ára 
gömlum syni sínum. Fyrir morðið hafði 
Barbara táldregið son sinn til að „frelsa“ 
hann undan samkynhneigð eftir að öllum 
vændiskonunum sem hún hafði leigt í sama 
tilgangi mistókst ætlunarverkið.

Morðið vakti mjög mikla athygli á sínum 
tíma en Barbara þessi var gift inn í hina vel 
stæðu Baekeland-fjölskyldu sem auðgaðist 
mjög þegar tengdafaðir Barböru, Leo 
Hendrik Baekeland fann upp plastið.

„Myndin er byggð á samnefndri bók sem 
er alveg stórkostleg. Það sem gerir bókina 
svo sérstaka er að efniviðurinn er mjög til-
finningaþrunginn og eldfimur. Í lok sögunn-
ar komumst við að því að móðirin sefur hjá 
syni sínum. Það er auðvitað mjög sjokker-
andi en þegar við köfum undir yfirborðið 
minnir þetta óneitanlega á grískan harm-
leik. Þetta eru sannsögulegir atburðir sem 
hafa þó goðsögulega undirtóna. Það var mér 
mjög mikil áskorun að finna leið til að gæða 
þetta efni lífi og gera sannfærandi. Þetta er 
svo rosalegt efni en gerðist í raun og veru.“

Savage Grace er önnur myndin í fullri lengd 
sem Tom leikstýrir. Fyrsta myndin hans var 
Swoon sem kom út árið 1992 og vakti mjög 
mikla athygli. Auk þess hefur hann gert 
margar stuttmyndir og komið að öðrum 
myndum sem handritshöfundur eða fram-
leiðandi. Þar á meðal framleiddi hann mynd-
ina I Shot Andy Warhol sem fjallaði um 
konu sem reyndi að drepa Andy Warhol. 

Líkt og Savage Grace eru flestar myndir 
sem Tom hefur unnið að byggðar að ein-
hverju leyti á sannsögulegum atburðum. 
„Það má segja að ég dragist að verkefnum 
þar sem reynt er að setja sannar sögur í 
þetta frásagnarform sem kvikmyndin er. 
Ég hef einnig gaman af því að vinna með 
efni sem hefur vísun í söguna.

Ég las In Cold Blood eftir Truman Capote 
þegar ég var ungur og hún hafði mikil áhrif 
á mig. Það er örugglega hluti af ástæðunni 
fyrir að Savage Grace höfðaði svona sterkt 
til mín því það er ákveðinn samhljómur 
þarna á milli. Þetta eru bæði áhrifamiklar 
sannar sögur en höfundarnir köfuðu dýpra 
og greining þeirra á atburðunum á meira 
sameiginlegt með skáldsagnaforminu en 
sagnfræði. Ég einskorða mig samt ekki við 
sannar sögur. Myndin sem ég er að vinna í 
núna er byggð á skáldsögu.“ 

Aðalleikkona Savage Grace er Julianne 
Moore, margverðlaunuð leikkona sem hefur 
fjórum sinnum verið tilnefnd til Óskars-
verðlaunanna. „Ég var rosalega heppinn að 

fá Julianne. Hún var eina leikkonan sem ég 
sá fyrir mér í hlutverkinu. Ég þekkti hana 
lítillega fyrir myndina. Ég hafði hitt hana 
nokkrum sinnum í gegnum vin minn Todd 
Haynes sem leikstýrði henni í myndunum 
Save og Far from Heaven. Þegar handritið 
var tilbúið hafði ég samband við hana og 
sendi henni handritið. Viku seinna hringdi 
hún og lýsti yfir mikilli hrifningu. Ég hitti 
hana og hún samþykkti að leika í mynd-
inni. 

Julianne er mjög hugrakkur leikari. Hún 
hefur alltaf tekið mikla áhættu í hlutverka-
vali sínu og leikið persónur sem margir 
veigra sér við að leika. Það sem er svo 
merkilegt við hana, fyrir utan hvað hún 
hefur mikla breidd sem leikkona, er að hún 
finnur til sterkrar samkenndar með mjög 
erfiðum persónunum. Hún samsamast 
þeim ekki beint en er fær um að gera 
karakterana mannlega og láta fólk finna til 
samkenndar með þeim. Hún var ótrúlega 
viljug til að taka þátt í því sem ljóst var að 
yrði óhjákvæmilega erfitt ferðalag og sam-
starf okkar var frábært.“

Auk þess að leikstýra hefur Tom kennt við 
hina virtu kvikmyndadeild Columbia-
háskóla í New York síðustu tíu árin. 

„Kennsla er auðvitað leið fyrir mig til að 
borga reikningana mína en hún er líka 
skapandi starf. Ég fæ mikið út úr því að 
kenna og vonandi fá nemendurnir það 
einnig. Þetta er eins og við segjum í Banda-
ríkjunum svona „win-win situation“. Þetta 
er frábært starf. Það er mjög gefandi að 
vera í kringum kvikmyndagerðarfólk sem 
er að gera sínar fyrstu myndir.“

Tom hefur á þessum tíma kennt nokkrum 
Íslendingum. „Það er strákur hjá okkur 
núna sem heitir Haddi (Hafsteinn Gunnar 
Sigurðsson) sem gerði myndina Rattle-
snakes sem er sýnd hér á hátíðinni. Hann er 
einn af okkar frábæru íslensku nemendum. 
Ég hitti líka Þorgeir (Guðmundsson) í 
vikunni, hann er líka mjög fær.“

Í tengslum við kvikmyndahátíðina í ár 
eru starfræktar svokallaðar hæfileikabúðir 
eða Talent Camp þar sem ungu kvikmynda-
gerðafólki víða að úr heiminum gefst færi 
á að hitta hvert annað og sækja fyrirlestra 
frá leikstjórum og framleiðendum. Á laugar-
daginn mun þátttakendunum gefast færi á 
að læra af Tom er hann heldur fyrirlestur á 
vegum búðanna. 

Tom fær innblástur víða. Hann starfaði 
sem myndlistarmaður áður en hann varð 
kvikmyndagerðarmaður. „Ég byrjaði list-
feril minn sem málari. Síðan færði ég mig 
yfir í ljósmyndun og endaði í kvikmyndum. 
Vegna þessa held ég að ég verði fyrir jafn 
miklum áhrifum frá myndlist og kvik-
myndum. Málverk veita mér sérstaklega 
mikinn innblástur. 

Af leikstjórum eru það helst þessir evr-
ópsku sem voru starfandi á sjötta og sjö-
unda áratugnum svo sem Bertolucci, God-
ard, Fassbinder og Ingmar Bergman en 
líka nokkrir bandarískir leikstjórar. Ég er 
til að mynda mjög hrifin af Billy Wilder.“ 

Savage 
Grace er 
erfið mynd. 
Áhorfendur 
skiptast 
alveg í tvo 
hópa. Það 
er bæði fólk 
sem er rosa-
lega hrifið 
og fólk sem 
er mjög 
mikið á móti 
henni.“

Leitar að mennskunni í hryllingnum
Myndin Savage Grace er sýnd hér á Alþjóðlegri kvikmynda-
hátíð í Reykjavík ár. Myndin fjallar um óheilbrigt samband 
móður og sonar sem lýkur með því að sonurinn myrðir 
móður sína. Myndin er byggð á sannsögulegum atburðum. 
Jarþrúður Karlsdóttir talaði við Tom Kalin sem er leikstjóri 
myndarinnar og jafnframt kennari við kvikmyndadeild 
Columbia-háskólans í New York.

Tom byggir flestar myndir 
sínar á bókum og fyrir utan 
bókina eftir Truman Capote 
sem hann nefndi áður talar 
hann um Patriciu Highsmith, 
sem skrifaði meðal annars bók-
ina Strangers on a Train og 
Alfred Hitchcock gerði að kvik-
mynd, sem mikinn áhrifavald. 
„Ég fæ í rauninni innblástur 
alls staðar frá. Ég held að það 
sé mjög mikilvægt fyrir kvik-
myndagerðarfólk að hafa í huga 
hvernig allt tengist saman. 
Hvernig bækurnar sem voru 
skrifaðar á ákveðnum tíma 
tengjast málverkunum frá 
sama tíma sem aftur endur-
speglast í kvikmyndunum. 
Maður þarf að hafa augun opin 
fyrir heildarmyndinni.“ 

Tom segir að eitt það erfið-
asta við að gera Savage Grace 
hafi einmitt verið að endur-
skapa tímann sem atburðirnir 
gerðust á. Sagan nær yfir 
fimmtán ára tímabil frá árinu 
1946 til 1972. „Það var mikil 
áskorun að ná þessu bæði mynd-
rænt og tilfinningalega. En 
þetta er einmitt galdurinn við 
kvikmyndir. Að geta endur-
skapað tímabil og leyft fólki að 
upplifa það sem það gæti aldrei 
gert annars.“

Savage Grace hefur ferðast 
víða frá því hún var frumsýnd í 
Cannes í vor. Tom hefur reynt 
sitt besta til að ferðast sjálfur 
með myndinni. „Sem kvik-
myndaleikstjóri held ég að 
maður skilji myndina sína betur 
við það að horfa á hana með 
áhorfendum. Savage Grace er 
erfið mynd. Áhorfendur skipt-
ast alveg í tvo hópa. Það er bæði 
fólk sem er rosalega hrifið og 
fólk sem er mjög mikið á móti 
henni. Það er áhugaverð reynsla 

og maður lærir meira um hverju 
maður hefur náð sem leikstjóri 
með því að horfa á myndina með 
áhorfendum. Ég held að þegar 
maður horfi á myndina með 
áhorfendum fari maður að skilja 
hvað það er sem maður hefur 
búið til.“

Tom segir að Evrópubúar hafi 
tekið myndinni mun betur en 
Bandaríkjamenn. Hann segir að 
Hollywood Reporter hafi kallað 
hana gott dæmi um evrópska 
mynd gerða af bandarískum 
leikstjóra. Tom telur að það sé 
bæði vegna þess að í myndinni 
vísi hann sterkt í evrópska kvik-
myndagerð en það hafi einnig 
dýpri rætur.  „Bandaríkin voru 
stofnuð af trúarlegum púrí-
tönum. Þar af leiðandi ríkir enn 
sterk bannhelgi yfir mörgum 
efnum, sérstaklega öllu sem 
lýtur að kynlífi. Sifjaspell er svo 
auðvitað mesta tabúið í flestum 
samfélögum.

Ég hef talað mikið um það við 
áhorfendur myndarinnar hversu 
mikið sé of mikið. Ég ákvað að 
sögunnar vegna yrði ég að sýna 
kynlíf á milli mæðginanna en 
tók þá ákvörðun að gera allt sem 
ég gat til að draga úr því og fara 
með áhorfendurna rólega í 
gegnum atriðið. Ég tók atriðið í 
dagsbirtu með löngum, kyrrum 
tökum. Með þessu vildi ég láta 
áhorfendur komast yfir sjokkið 
og hugsa um hvernig þetta gat 
gerst. Að sjá mennskuna í því 
hræðilega.

Eftir myndina hefur fólk 
komið til mín og talað um að það 
sjálft eða einhver nálægt þeim 
hafi lent í svipuðum hlutum. Það 
að fólk skuli opna sig svona 
finnst mér stórkostlegt því ég 
held að þetta sé það mikilvægasta 
sem kvikmyndir færa fólki. Þær 
eru leið til að skilja kjarna 
manneskjunnar.“
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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



N
ú í vikunni ítrekaði 
Nouri Al-Maliki, 
forsætisráðherra
Íraks, kröfu sína 
um að starfsmönn-
um bandaríska 

öryggisfyrirtækisins Blackwater 
verði vísað úr landi. Þetta sagði 
hann fyrst stuttu eftir 16. sept-
ember síðastliðinn þegar á annan 
tug manna lágu í valnum á götum 
Bagdad eftir að bandarísku 
öryggisverðirnir gripu til vopna. 
Maliki sakar starfsmenn Black-
water um að hafa nokkuð oft beitt 
skotvopnum sínum af alltof miklu 
gáleysi.

Eigandi fyrirtækisins og stofn-
andi, Erik Prince, varði sína menn 
eftir bestu getu þegar hann var 
kallaður fyrir bandaríska þing-
nefnd nú í vikunni. Hann sagði það 
„sorglegt“ að saklausir borgarar 
hafi látið lífið, en sagðist ekki sjá 
neitt sem bendi til þess að öryggis-
verðir fyrirtækisins hafi brugðist 
við með óeðlilegum hætti.

Starfsmenn Blackwater í Írak 
hafa hins vegar ítrekað verið ásak-
aðir um að vera alltof byssuglaðir. 
Þeir eru sagðir skjóta að fyrra 
bragði á saklausa borgara án þess 
að hafa nokkra minnstu ástæðu til 
að gruna að hætta sé á ferðum.

Starfsfólk eftirlitsnefndar Banda-
ríkjaþings staðfesti margar þess-
ar ásakanir í skýrslu, sem lögð var 
fyrir nefndina nú í vikunni þegar 
málefni Blackwater komu þar til 
umfjöllunar. 

Í skýrslunni kemur fram, og er 
þar vitnað í upplýsingar sem 
fengnar eru beint frá Blackwater, 
að frá og með árinu 2005 hafi 
starfsmenn fyrirtækisins beitt 
skotvopnum í 195 skipti, eða einu 
sinni til tvisvar í viku að meðaltali. 

Í meira en 80 prósentum þess-
ara tilvika skutu liðsmenn Black-
water að fyrra bragði. Oftast 
skutu þeir úr bifreið á ferð og 
námu ekki staðar til að kanna 
hvort dauðsfall hafi hlotist af. 

Engu að síður staðfestir fyrirtækið 
sjálft að skot úr byssum starfs-
manna þess hafi kostað sextán 
manns lífið.

Býsna hátt hlutfall starfsmanna 
Blackwater hefur auk þess á síð-
ustu árum verið rekið úr starfi 
vegna drykkjuskapar, ósæmilegrar 
hegðunar, ofbeldishneigðar og ann-
arra agabrota, eða um 120 manns 
sem er rúmlega sjöundi hver 
starfsmaður.

Gagnrýni Íraka hefur þó ekki ein-
ungis beinst að vafasömum starfs-
háttum Blackwater, heldur ekki 
síður að þeirri staðreynd að 
erlendir öryggisverktakar í Írak 
hafa til þessa notið friðhelgi í land-
inu. Það má ekki sækja þá þar til 
saka fyrir glæpi sem þeir fremja í 
starfi.

Viðbrögðin við þessari gagnrýni 
eru meðal annars þau að nú í vik-
unni samþykkti fulltrúadeild 
Bandaríkjaþings frumvarp þar 
sem þessi friðhelgi er afnumin. 
Öldungadeild þingsins á þó eftir 
að samþykkja sambærilegt frum-
varp áður en hægt verður að senda 
það til George W. Bush forseta til 
staðfestingar eða synjunar.

Í gær setti Condoleezza Rice, 

utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
ennfremur strangari reglur um 
eftirlit með erlendum öryggisverk-
tökum í Írak. Framvegis verða til 
dæmis öryggisverðir á vegum 
ríkisins látnir fylgjast með ferðum 
einkaverktakanna, auk þess sem 
myndavélum verður komið fyrir í 
bifreiðum þeirra.

Erik Prince, eigandi Blackwater, 
er tæplega fertugur fyrrverandi 
hermaður sem stofnaði fyrirtækið 
árið 1997. Fyrstu árin bauð Black-
water opinberum starfsmönnum 
upp á þjálfun í meðferð skotvopna 
en eftir 11. september 2001 var 

starfsemin víkkuð mjög út. Auk 
þess að sinna almennri öryggis-
vörslu segist fyrirtækið á vefsíðu 
sinni meðal annars veita faglausn-
ir á sviði hernaðar, löggæslu, 
öryggisvörslu og friðargæslu.

Blackwater er eitt þriggja fyrir-
tækja í Írak sem sinna öryggis-
gæslu fyrir starfsmenn banda-
ríska utanríkisráðuneytisins þar í 
landi. Á vegum Blackwater starfa 

um 850 manns fyrir ráðuneytið, 
flestir þeirra Bandaríkjamenn.

Blackwater komst líklega fyrst í 
fréttirnar fyrir alvöru vorið 2004 
þegar fjórir starfsmenn þess voru 
sendir til bæjarins Falluljah 
skammt vestur af Bagdad. Setið var 
fyrir þeim og þeir drepnir, en atvik-
ið varð til þess að bandaríski herinn 
gerði nokkru síðar árás á Fallujah 
og lagði bæinn nánast í rúst.

Sagðir vera alltof byssuglaðir
Bandaríska öryggisfyrirtækið Blackwater hefur sætt harðri gagnrýni fyrir framgöngu starfsmanna sinna í Írak. Guðsteinn 
Bjarnason komst að því að sitthvað virðist vera hæft í þeirri gagnrýni, þótt eigandi fyrirtækisins verji sína menn af kappi.



VIP maxi bleiur 8-19 kg
50 stk. í pakka

VIP Junior bleiur 
11-25 kg 40 stk. í pakka 

VIP midi bleiur 5-9 kg 
60 stk. í pakka

VIP mini bleiur 3-6 kg
70 stk. í pakka

Rakadrægar og mjúkar bleiur fyrir bæði kynin.  Mikið magn fyrir lítið verð.
689kr.

pk.

VIP bleiur í öllum 

stærðum, aðeins : 



Dallas-hetjurnar þá og nú
Við elskuðum þau jafnmikið og eigin ættingja. Tileinkuðum hvert miðvikudagskvöld lífi þeirra og tókum út fyrir sorgir þeirra 
og ástir. Júlía Margrét Alexandersdóttir þefaði uppi Bobby, J.R. og Sue Ellen og greip þau glóðvolg, gráhærð og hress og athugaðu 
hvað á daga þeirra hafði drifið. 
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1971 - 2007 www.sm.is

KORT

FLÖT LCD

TILBO‹     39.990

Enox LTV7519WHD
19" HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1280x1024 
punkta upplausn, Progressive Scan, HD Ready, 600:1 skerpu, 
18w Stereó hljóðkerfi, Scart, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, DVI tengi og textavarpi.

Enox LTV7315HD
15” LCD SJÓNVARP me› 1024x768 punkta upplausn,
Progressive Scan, 500:1 skerpu, 12V og 220V, 12w Nicam 
Stereó hljó›kerfi, Scart, Component, SVHS, CVBS og heyrnar-
tólstengi, VGA tengi, textavarpi og fjarst‡ringu.

TILBO‹     69.990

United LTW27W63
27" LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› 1280x720 punkta 
upplausn, Progressive Scan, HD Ready, 900:1 skerpu, 2x6w
Nicam stereo hljó›kerfi, 2 Scart, HDMI, Component, CVBS og 
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi og fjarst‡ringu.

Dantax 15LCDDVDP1
15" LCD SJÓNVARP með 1440x900 punkta upplausn, Progressive Scan, 
HD Ready, innbyggðum DVD spilara, 500:1 skerpu, Nicam Stereó hljóðkerfi, 
kortalesara SD/MS/MMC, USB tengi, Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS 
og heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi, svefnrofa og fjarstýringu. Spilar 
DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW og (S)VCD - Spilar CD, CD-R/RW og JPEG.

VER‹      49.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      29.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      39.990
FRÁBÆRT VERÐ

TILBO‹     79.990

United LTV32W63
32" LCD HD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, HD Ready, Progressive Scan, Nicam Stereo hljóðkerfi, 2 
Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, VGA
tengi, textavarpi og fjarstýringu.

Dantax 19LCDDVDP3
19" SJÓNVARP með 1440x900 punkta upplausn, Progressive Scan, HD 
Ready, innbyggðum DVD spilara, 500:1 skerpu, Nicam Stereó hljóðkerfi, 
kortalesari SD/MS/MMC, USB tengi, Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS 
og heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi, svefnrofa og fjarstýringu. Spilar 
DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW og (S)VCD - Spilar CD, CD-R/RW og JPEG.

TILBO‹     139.990

Philips 37PFL5322
37" LCD Pixel Plus HD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, Pixel
Plus HD, Progressive Scan, HD Ready, 5.000:1 skerpu, ljósskynjara og Active Control, 2 
x 30w Nicam Stereó hljóðkerfi með Dolby Virtual Surround, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, textavarpi, svefnrofa og fjarstýringu.

PIXEL PLUS MYNDTÆKNIN
EYKUR LÍNUFJÖLDA OG SKERPU

LC
D

 S
JÓ

N
V
A

R
P
 

O
G

 D
V
D

 S
P
IL

A
R

I

LC
D

 S
JÓ

N
V
A

R
P
 

O
G

 D
V
D

 S
P
IL

A
R

I



Þingvellir eru 
komnir í haust-
klæðnað og skarta 
sínu fegursta þessa 
dagana. Þetta 
náttúruundur 
Íslendinga, sem er 
á lista yfir merk-
ustu minjar heims, 
er einn fjölsóttasti 
ferðamannastað-
ur landsins með 
um þrjú hundruð 
þúsund gesti á ári. 
Vilhelm Gunnars-
son, ljósmyndari 
Fréttablaðsins, 
heimsótti Þingvelli 
nýlega og festi lita-
dýrðina á filmu.

Haustlitadýrð á Þingvöllum



Hrafn Gunnlaugsson kvikmyndaleikstjóri setur 
lit á samtímann og málar tilveruna sterkum 
litum í myndunum sínum. Vegfarendum kemur 
því varla á óvart þótt hann aki um á eftirtektar-
verðu farartæki. 

Það er stór dagur hjá Hrafni í dag því myndin hans 
Embla verður frumsýnd í Háskólabíói. Þangað mun 
hann mæta á marglitum bíl af gerðinni Hyundai 
Atos. Við forvitnuðumst aðeins meira um gripinn. 
Fyrst um árgerðina. „Bíllinn er 1999 árgerð, búinn 
til í Kóreu og ég er búinn að eiga hann frá því hann 
fór á götuna,“ upplýsir Hrafn og heldur áfram: „Þá 
var hann reyndar ekki svona skrautlegur því hann 
var allur rauður í upphafi og er skráður enn þannig 
í skoðunarvottorði. En mér finnst hann flottari 
svona. Það er líka auðveldara að þekkja hann úr lofti 

svona á litinn og ég hef því notað hann mikið þegar 
þurft hefur að vinna að upptöku samtímis á flugi og 
á jörðu niðri. Enn hefur hann þó ekki komist á hvíta 
tjaldið.“

Nú það voru greinilega ekki litir bílsins sem heill-
uðu Hrafn í upphafi – hvað skyldi það þá hafa verið? 
„Hann er stærri að innan en utan og grallaralegur í 
gerðinni,“ svarar hann glettnislega. Bætir svo við að 
eftir því sem árin hafi liðið hafi hann kynnst kostum 
hans betur. „Hyundai-inn er bæði snarpur og lipur 
og lætur sig alltaf hafa það. Við erum góðir vinir og 
ég klappa honum oft eins og góðum klár.“

Þar sem lítill spotti hangir neðan úr bílnum að 
aftan er Hrafn spurður hvort hann hafi verið að 
draga einhvern í gang nýlega eða noti bílinn kannski 
sem einhvers konar landbúnaðartæki? Þá hlær hann 
og svarar: „Þetta er eins konar slaufa í hárið. Hann 
er í eðli sínu pjattaður.“

Klappar bílnum sínum 
oft eins og góðum klár

VIÐ FJÁRMÖGNUM ÞAÐ SEM UPP Á VANTAR! 

Ertu að spá í atvinnutæki?

Nýttu þér upplýsingar og reiknivélar á 
www.gf.is eða hafðu samband við ráðgjafa 
okkar í síma 440 4400.
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Nyjar vorur Fat Face Kringlunni

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Ford Escape hefur fengið nýtt 
útlit og bætta eiginleika á ýms-
um sviðum.

Um leið og sest er inn í Ford 
Escape-sportjeppann finnur 
maður fyrir einhvers konar ró og 
friði. Þægileg sætin lagast vel að 
líkamanum, rúmt fótapláss gefur 
góða tilfinningu og ekki sakar að 
geta rafstillt bílstjórasætið. 

Byrjað var að selja nýju útgáf-
una af Ford Escape í vor og hafa 
orðið töluverðar breytingar á bíln-
um frá fyrri útgáfum, bæði innan 
og utan dyra. Peppað hefur verið 
upp á ytra útlit og má þar meðal 
annars nefna grillið sem er nokk-
uð týpískt fyrir Ford þessa dag-
ana, töff og karlmannlegt.

Af breytingum inni í bílnum má 
til dæmis nefna stöðugleikastýr-
ingu, veltivörn, tengi fyrir iPod og 
MP3-spilara, loftpúðatjöld í hlið-
arrúðum að framan og aftan, loft-
þrýstingsmæli í hjólbörðum, dag-
ljós og geymsluhólf í gólfi 
farangursrýmis.

Ekið var sjálfskiptum Escape 
XLT með þriggja lítra bensínvél 
sem skilar 200 hestöflum og 261 
Nm togi. XLT-útgáfan hefur nokk-
uð fram yfir XLS-gerðina. Meðal 
annars fylgir bílnum skriðstillir, 
litað gler í afturrúðum sem gerir 
bílinn vissulega nokkuð töffara-
legan og aksturstölva með áttavita 
og útihitamæli. Talnalás á bíl-

stjórahurð er sniðugur fyrir veiði-
menn og aðra þá sem eru hræddir 
við að týna bíllyklum á versta 
tíma.

Ekki er hægt að kvarta undan 
kraftinum. Bíllinn vinnur mjög 
vel úr hestöflunum 200 og sjálf-
skiptingin er mjúk og skiptir 
áreynslulaust milli gíra. Í beygj-
um liggur hann vel og ítrekaðar 
tilraunir til að spóla urðu að engu. 
Skiptir þar líklega mestu tölvu-
stýrt fjórhjóladrifið.

Í heildina er Ford Escape því til-
valinn fjölskyldubíll og frábær í 
ferðalagið, ef frá er talinn einn 
mikilvægur ókostur. 200 hestafla 

bensínbíl er ekki hægt að kalla 
sparneytinn enda er uppgefin 
eyðsla Escape 11,2 í blönduðum 
akstri.

Kraftmikill sportjeppi

Aflaðu þér nánari upplýsinga
       Kíktu á netið: www.grillo.is

Veldu Grillo PK1000

Hjá DeDion færðu breiða línu sláttuvéla og burðarvagna á beltum
og hjólum. frá hinum þekkta smávélaframleiðanda Grillo á Ítalíu.

Auðveldaðu þér verkið. Auktu á hagkvæmni í rekstri 
með Grillo vinnuvélum.

DeDion |  Draupnisgötu 7L |  603 Akureyri 
Sími 462 6900 |  dedion@dedion.is |  www.dedion.is

Smávélar & Þjónusta

2.160.000 kr. án vsk.www.grillo.is
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HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum

Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 

á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin 
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið 
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is



Ræsir hf. er með sniðuga tölvu 
á sínum snærum en með henni 
er hægt að greina ýmsar bil-
anir í bílum á mun styttri tíma 
en áður.

Tölvan er þráðlaus bilanagreinir 
og prófari sem kemur frá Bosch 
fyrirtækinu.

„Tölvan er mjög þægileg þar 
sem hún getur átt þráðlaus sam-
skipti við bílinn. Inni í tölvunni eru 
rafmagnsteikningar yfir bíla, 
varahlutanúmer yfir íhluti ásamt 
bilanakóðalesara og nánari bilana-
greiningum,“ útskýrir Guðjón 
Magnússon, bifvélavirki hjá Ræsi. 

Tölvan er notuð til að leita eftir 
bilunum sem koma fram í marg-
víslegum og flóknum kerfum í 
bílum.

„Nú eru ýmis tölvustýrð kerfi í 
bílum eins og ABS, spólvörn, ETS, 
og vélatölvur og geta kerfin verið 
mjög flókin. Það eru kannski þrjá-
tíu til fjörutíu litlar stjórntölvur 
sem stýra þessum kerfum. Í fínum 
bílum getur því verið mjög flók-
inn búnaður og þetta er svona 
græja sem leysir og styttir bilana-
ferli og bilanaleit,“ segir Guðjón 

og lýsir fyrir okkur hvernig tölv-
an vinnur.

„Þegar bíll bilar er fyrst farið í 
upplýsingabankann þar sem valið 
er um gerðir bíla og réttur bíll 
fundinn. Þá komumst við í sam-
band og tölvan leitar eftir öllum 
villum sem eru til staðar og skil-
greinir hvort villurnar séu fyrir 
hendi eða hvort þær séu geymdar. 
Við einblínum fyrst og fremst á 
þær villur sem eru til staðar.“

Guðjón segir að þessi tölva frá 
Bosch sé sem stendur sú full-
komnasta sinnar tegundar.

„Þú tengir bara þráðlaust net í 
bílinn og þá geturðu notað tölvuna 
hvar sem er. Það er mjög þægilegt 
og léttir okkur vinnuna til muna. 
Þetta styttir tímann fyrir okkur og 
viðskiptavininn líka,“ segir Guð-
jón ánægður.

Ræsir hf. er með þrjár tölvur af 
þessu tagi á verkstæði sínu en 
nokkur önnur fyrirtæki eru líka 
komin með þessa tækni. Þar má til 
dæmis nefna Bifreiðastillingu í 
Kópavogi, Nýsprautun í Innri-
Njarðvík og Borgarholtsskóli er 
búinn að fá tvær tölvur fyrir sína 
nemendur. Þessi tækni virðist því 
virka vel og vera komin til að vera.

Tölva styttir biðtíma

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:

Auglýsingasími

– Mest lesið



Margar konur njóta þess að kaupa skó og veski 
og oft er úr vöndu að ráða þar sem úrvalið er 
mikið.

Fallegt er að vera með tösku í stíl við skóna og þá sér-
staklega í fínni samkvæmum. Oft geta vel valin tösku- 

og skósett ráðið úrslitum um hversu vel heppnað 
útlitið er og setja þannig punktinn yfir i-ið. Verslunin 
ALDO í Kringlunni býður upp á mikið úrval af falleg-
um skófatnaði og veskjum auk þess sem þar má finna 
skartgripi og hárskraut. Við völdum nokkur falleg 
tösku- og skósett sem sæma öllum sönnum dömum.           

Punkturinn yfir i-ið

Laugavegi 63 • S: 551 4422

kápurnar komnar

Fæst í heilsubúðum,
apótekum,

og heilsuhornum
verslana

Einnig sjampó, hárnæring o.fl.

DREIFING: BLÓM Í EGGI: SÍMI: 552 6500

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



Ævintýri líkast
Andi blómabarnanna sveif yfir vötnum á Balmain-tískusýningu 
sem haldin var í París nýlega.

„Þetta er blanda af fatnaði amer-
ískra frumbyggja og Indverja. 
Þemað er frelsi,“ sagði tískuhönn-
uðurinn Christophe Decarnin á 
nýafstaðinni Balmain-sýningu í 
París. Þar sýndi hönnuðurinn 
hippalegan kvenfatnað eins og 

vesti, stutta kjóla, síð pils og slár 
með skrautlegu munstri. Ein sláin 
var til að mynda með perlusaum-
uðum erni. Meira að segja stunda-
glas-kjólar, sem eru aðalsmerki 
Decarnin, fengu hippalega yfir-
halningu.

Kynning á nýju línunni
í okkar Showroom

Kynning á nýju línunni
í okkar Showroom
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Hinir bjartleitu Móskarðs-
hnúkar eru við bæjardyr 
Reykvíkinga og útsýnið af þeim 
margborgar fyrirhöfnina við að 
komast þangað upp. Nýlega 
var lagður stígur um Lauf-
skörðin milli vestasta hnúksins 
og Esjunnar. 

Esjan er alltaf vinsæl til uppgöngu 
og þá sér í lagi leiðin frá Mógilsá 
upp á Þverfellshornið. Hægt er þó 
að velja aðrar gönguleiðir á fjallið 
og ein þeirra liggur upp á 

Móskarðshnúka sem tengjast 
Esjunni um svokölluð Laufskörð. 
Þau hafa flestum verið farartálmi 
fram til þessa en nú er búið að 
meitla stíg utan í bergið og koma 
þar fyrir keðju til að halda sér í. 
Þá er hægt að ganga á Móskarðs-
hnúkana og Esju í sömu ferð og 
ætla sér dag í það. 

Móskarðshnúkar eru líparít-
tindar, mótaðir af ísaldarjökli. 
Þeir urðu til við gos undir jökli 
fyrir um það bil 1,8 milljónum ára. 
Hæð þeirra er nálægt 800 metrum 
og þótt leiðin sé grýtt er göngu-
stígur utan í hnúkunum sem mark-
ar vel í líparítið. 

Ökuleið að Móskarðshnúkum 
liggur upp Mosfellsdalinn. Dálítið 
fyrir ofan Laxnes er beygt inn á 

vegslóða til vinstri að bænum 
Hrafnhólum, farið þar yfir Leir-
vogsá og framhjá sumarbústöð-
um. Í byrjun liggur vegurinn um 
gamla þjóðleið milli Mosfellssveit-
ar og Kjósar um Svínaskarð sem 
er milli Móskarðshnúka og Skála-
fells.

Gaman er að taka með sér kort 
af svæðinu til að átta sig á kenni-
leitum því þegar upp á hnúkana er 
komið blasir við hvert fjallið öðru 
tignarlega; Botnssúlur, Hvalfell, 
Skjaldbreiður, Skriðan og Hlöðu-
fell. Jafnvel Langjökull sjálfur. 

Í lokin er hér tilvitnun í meist-
ara Þórberg. Í Ofvitanum lýsir 
hann rigingarsumrinu mikla er 
hann tók að sér málningarvinnu 
og var sífellt að gá til veðurs. Allt-
af sýndist honum sólin skína á 
Móskarðshnúka og hann vonaði 
heitt og innilega að hún næði til 
borgarinnar. „Mér fannst öll fram-
tíð mín, allt líf mitt, hanga á þess-
um sólroðnu tindum.“ 

Á leið um Laufskörðin

Auglýsingasími

– Mest lesið

23.800
Vika í Danmörku

kr. - ótakmarkaður akstur, 
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald
og skattar.

Ford Fiesta eða sambærilegur

522 44 00 • www.hertz.is

Bókaðu bílinn heima
- og fáðu 500 Vildarpunkta

frá
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BÍLAR &
FARARTÆKI



HEKLA
Klettagörðum 8-10

www.hekla.is/velasvid

Sölumaður 825-5736



HÖNNUN

Mublur með mynstur
HEIMILIÐ

Vatn róar hugann
INNLIT

Hlýlegt heimili með sál

hús&heimili
LAUGARDAGUR 6. OKTÓBER 2007

Gæða sængur og heilsukoddar.

www.lystadun.is

Opið virka daga: 10-18, lau: 11-15  Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500   Akureyri: Hofsbót 4, s: 462 3504



hús&heimili

VEGGMYNDIR  Surface View er breskt fyrirtæki sem 
sérhæfir sig í stækkunum ljósmynda og málverka til að 
líma á veggi. Hægt er að velja úr verkum frá Victoria og 
Albert-safninu, eftir Wayne Hemingway, Nic Miller og 
fleiri. Viðskipta-
vinurinn ákvarðar 
stærð myndanna 
og getur valið úr 
nokkrum gerðum 
pappírs. Allar upp-
lýsingar um vegg-
myndirnar má finna 
á vefsíðu fyrirtæk-
isins, http://www.
surfaceview.co.uk./, 
þar sem kaupin fara 
jafnframt fram.  

Forsíðumynd: Anton Brink tók myndina á heimili 
Valgerðar Ólafsdóttur og Jóhönnu Ríkeyjar Sigurðardóttur 
á Grettisgötu. Útgáfufélag: 365 - miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 
105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: Sólveig Gísladóttir 
solveig@frettabladid.is og Emilía Örlygsdóttir emilia@
frettabladid.is. Auglýsingar: Ámundi Ámundason og Ásta 
Bjartmarsdóttir s. 517 5724 Útlitshönnuður: Kristín Agnars-
dóttir kristina@frettabladid.is. 

á veggi

„Mér þykir auðvitað mjög vænt 
um húsgögnin mín líka. Í stáss-
stofunni stendur skápur af verk-
stæðinu hans pabba, sem þætti 
ekkert stofustáss sem slíkur, en 
mér þykir dásamlegur. Ég hrífst 
mest af antík með sál og sögu,“ 
segir listakonan og leiðbeinandinn 
Fanný Jónmundsdóttir þar sem 
hún stendur hjá eftirlætis „mublu“ 
heimilisins, rósum prýddri stokk-
rós (Alcea rosea) sem slæst við 
regn og vinda í viðleitni sinni til 
að halda í sumarið.

„Garðurinn er framlenging á 
heimilinu og bjargar minni sálar-
heill. Þar vinn ég í mósaíki með 
dagsbirtuna sem hjálparhellu, hef 
gullfiska í tjörninni fyrir barna-
börnin og rækta rósir af öllum 
gerðum,“ segir Fanný, en stokk-
rósin kom til Íslands sem græðl-
ingur í tösku Fannýjar.

„Ég heillaðist af fegurð stokk-
rósa þegar ég sá þær fyrst á ungl-
ingsárunum þar sem ég var au-
pair fyrir íslenska fjölskyldu í 
danska smábænum Bragör. Blóm 
hennar eru drapplituð, ljósbleik, 
fölbleik eða hvít, og standa langt 
fram á haust. Í Bragör einkenn-
ist byggð af gömlum húsum og 
villum, og stokkrós vex villt milli 
húsa. Það var því ánægjulegt 
þegar sonur minn keypti sér hús 
í Bragör, þar sem ég tók afleggj-
ara fyrir fjórum árum,“ segir 
Fanný sem uppskar mikið blóma-
haf ári síðar, en stokkrós verður 
yfir tveggja metra há.

„Og þá blómstraði hún rauð-
vínsrauðum rósum! Það var afar 
óvænt, en reynist vera vegna þess 
hve jarðvegurinn hér er súr í sam-
anburði við basískan jarðveg Dan-
merkur,“ segir Fanný sem á heim-

ilinu lifir með blómum ömmu sinn-
ar og annarra ástvina, sem sum 
eru komin á fimmtugsaldur.

„Blóm eru lífverur sem lifa með 
manni. Þau þarf að spyrja hvar þau 
vilja vera því þeim er ekki sama 
með hverjum þau standa og alls 
ekki alltaf vinir,“ segir hún hlæj-
andi og þarf að hraða sér í Ráðhús-
ið þar sem hún sýnir Maríumyndir 
úr mósaík á samsýningunni Hand-
verk og hönnun sem stendur yfir 
til mánudagskvölds.

„Ég hef alltaf verið trúuð og 
finnst gott að biðja til Maríu, en 
myndir af Maríu geri ég bæði 
sem listaverk og á legsteina. Ég 
verð með Maríubænabók á sýn-
ingunni þar sem fólk getur skrifað 
nafn sitt og farið með bæn í leið-
inni. Það verður minn brjóstsykur 
fyrir gestina sem vonandi verða 
sem flestir.“       thordis@frettabladid.is

Bæn í stað brjóstsykurs
 Blóm eru eins og hvað annað heimilisfólk, en líka stáss sem skreyta heimilin. Lifa með 

manni, vaxa, dafna og gleðja. Fanný Jónmundsdóttir er meira fyrir lifandi „mublur“. 

Fögur eins og rós 
stendur Fanný 
Jónmundsdóttir, 
leiðbeinandi og lista-
kona, hjá eftirlætis 
heimilisprýði sinni, 
blómstrandi stokkrós 
frá Bragör.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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1. Kommóða með fallegu 
blómamynstri og hreinum, nú-
tímalegum línum frá Iannone De-
sign Ltd. Heillandi og lágstemmd 
hönnun úr umhverfisvænum efni-
viði. Fæst í fjórum stærðum.

2. Umhverfisvænt meistara-
verk frá Michael Iannone. Skápur 
með blóma- og grasamynstri og 
lífrænum tilvísunum. Mynstrið er 
úr kirei-viði og skápurinn er lakk-
aður hvítur með háglans. Gullfal-
legt húsgagn hér á ferðinni.

3. Skenkur með blóma- og 
flugumynstri úr lífrænum efni-
viði. Í þessu húsgagni kristallast 

í raun nútímahönnun og myndi 
þessi skenkur sóma sér í hvaða 
stofu sem er. Einnig eftir Michael 
Iannone.

4. Skápur frá Iannone minnir 
svo sannarlega á náttúruna með 
útskornum myndum af trjám og 
hreindýri. Mynstrið er blanda af 
grafík og áferð. 

5. Dario Antonioni og Brand-
on Lynne hönnuðu þetta glæsi-
lega stofuborð. Borðið er hluti 
af „grasagarða-seríunni“ (botan-
ist series) sem blandar saman ná-
kvæmni naumhyggjuhönnunar og 
fegurð og kvenleika náttúrunnar. 

Mjúkar línur og blóma-
mynstur gera borðið sér-
staklega fallegt. Það fæst 
einnig í litum eins og svörtum, 
hvítum, bláum og gráum. Einnig 
eru til minni útfærslur af borð-
inu og bekkir.

6. „Hlíðar-húðflúrs-
borðið“ (slope tattoo 
coffee table) einkennist af 
frjálslegri hönnun og inn-
blæstri. Borðið var hann-
að af snjóbrettastrákum og 
endurspeglar „urban“-stíl bland-
aðan með þokka. Hér mætast list 
og notagildi á skemmtileg-
an hátt. Efniviðurinn 
er fenginn frá snjó-
brettaframleiðend-
um og færir þetta 
borð fjör í hvaða 
stofu sem er. 
Hönnuðir borðs-
ins eru Matt Hex-
emer, Frank Maid-
ens og Chris YorMick 

hrefna@frettabladid.is

Mublur með mynstur
 Í hönnun húsgagna er gaman að sameina fegurð og notagildi. Einfalt er að skreyta húsgögn með 

ýmiss konar mynstri en til að niðurstaðan verði smekkleg þarf að vanda verkið. Hér má sjá nokkur 
fallega skreytt húsgögn þar sem mynstur og form fá að njóta sín. 

3

4

5
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Valgerður Ólafsdóttir og Jóhanna Ríkey 
Sigurðardóttir hafa búið í gömlu húsi við 
Grettisgötu í áratug. Á þeim tíma hafa þær 
tekið húsið algjörlega í gegn og gert það 
að sínu en eldri hluti hússins er frá 1904 en 
nýrri hlutinn var byggður 1947. Þær hafa 
unnið mikið af endurbótunum sjálfar en Jó-
hanna er húsgagnasmiður og Vala vinn-
ur á lögfræðistofu og syngur auk þess í 
Mótettukór Hallgrímskirkju og víðar. Þær 
eru báðar mikil uppspretta sniðugra hug-
mynda en Jóhanna er þó einna helst í hand-
verkinu og hefur smíðað mikið af húsgögn-
um á heimilinu og gert upp. Heimili þeirra 
er afar persónulegt og hlýlegt og ber þess 
merki að mikil alúð er þar lögð í alla hluti 
og virðing borin fyrir fortíðinni. Húsið er 
uppfullt af skemmtilegum hlutum með sögu 
sem hlotið hafa endurnýjun lífdaga í með-
förum þeirra Völu og Jóhönnu.

hrefna@frettabladid.is  

 Á Grettisgötunni búa tvær konur 
og tveir kettir í yndislegu gömlu húsi 
sem nostrað hefur verið við í gegnum 
tíðina. Í hverju horni má finna áhuga-
verða hluti með skemmtilega sögu 
sem hæfa anda hússins.

Handlögnu 
húsfreyjurnar, Val-
gerður Ólafsdóttir 
og Jóhanna Ríkey 
Sigurðardóttir.

Fjalagólfið er 
upprunalegt og hér 

má sjá hinn fræga 
Wassily-stól Marcel 

Breuer sem er 
frábær nútíma-

hönnun frá árunum 
1925-26. Annar 

stólanna fékkst hjá 
Kristjáni Siggeirs-

syni en hinn fékkst 
í húsgagnaverslun 

í Ármúlanum. 
Leðursófinn fékkst 

í Línunni og hilluna 
smíðaði Jóhanna 

í stíl við skáp sem 
keyptur var í Tekk-

Company. Sófa-
borðið er gamalt 

borð frá Hrafnistu 
sem átti að henda 
en Jóhanna gerði 

það upp og setti 
glerplötu ofan á.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Hlýlegt heimili með sál

Skipt var um alla glugga 
í húsinu og eru þeir 
sérstaklega fallegir. 
Í eldhúsinu hafa þær 
stöllur kosið að leyfa 
útsýninu að njóta sín 
og hafa engar gardínur 
heldur hengja þær upp 
óróa sem þær hafa fund-
ið á ferðum sínum og 
ýmsa smáhluti eins og til 
dæmis gömul hnífapör.

Vegglampana fann Jóhanna í 
Gámastöðinni og gerði þá upp 
og skipti um perur. Sérstaklega 
stílhreinir og fallegir og sóma sér 
vel í stofunni.

Þessa forláta klukku átti langafi 
Völu, Gunnar Ólafsson alþingis-
maður, en hann og kona hans, 
Jóhanna Eyþórsdóttir, fengu 
hana að gjöf frá Mýrdæling-
um árið 1909. Hilluna smíðaði 
Jóhanna.

Hér er húsbóndinn á heimilinu, 
gæðakisinn Pjakkur. Stiginn er 
nýr og leiðir upp í ris þar sem 
útbúið hefur verið notalegt 
sjónvarpsrými og tómstunda-
herbergi. Þar má einnig finna 
gestaherbergi.

Saumavélina átti amma 
Jóhönnu, Ríkey Örnólfsdóttir, 
en hún var skraddari og vann 
mikið á þessu saumavélaborði. 
Litla prentarahillan var keypt í 
Austurríki.

 6. OKTÓBER 2007  LAUGARDAGUR6





hús&heimili

Á heimilinu hangir mikið af 
fjölskyldumyndum og hér er 

einn veggur tileinkaður þeim. 
Jóhanna smíðaði servantinn en 

kunningi þeirra Völu gaf þeim 
marmarann ofan á. Höldurn-

ar fann Jóhanna í danskri 
antíkverslun. Vala og Jóhanna 

eru miklir kattavinir og safna 
ýmsum munum því tengdu. Hér 
má sjá brot af styttusafni þeirra. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Borðstofuborðið gaf vinkona 
Völu þeim ásamt borðstofuskáp. 
Stólarnir koma frá Hrafnistu þar 
sem faðir Jóhönnu vann sem 
húsvörður.

Gamla fótstigna 
kirkjuorgelið 
var keypt í 
Húsgagnamiðl-
un fyrir um 15 
árum.

Jóhanna smíðaði hjóna-
rúmið úr afgöngum. Hún 
límdi saman spýturnar og 
smíðaði síðan þetta fallega 
og sérstaka rúm.

Ljósakrónan kemur frá 
foreldrum Jóhönnu en hún 
þræddi hana upp á nýtt og 
skipti um leiðslur í henni.

PIPARKÖKULÍNAN EFTIR PAOLU NAVONE
Paola Navone er ítalskur hönnuður sem reynir ávallt að 
tvinna saman nútímalega hönnun og hefðbundna hand-
iðn. Húsgögnin sem sjást hér skapaði Navone fyrir hús-
gagnaframleiðandann Lando en línan kallast Gingerbread, 
eða piparkökur. Navone notar viðinn á óvenjulegan hátt. 
Hillan sem sést 
hér er gerð úr 
þéttum viði og 
haldið uppi af 
keramikvösum. 
Hluti af pipar-
kökulínunni 
er einnig rúm 
með fallegum 
útskornum gafli.

hönnun

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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 VAXKÖKUMUNSTRIÐ
er fyrsta munstrið sem þýski 
hönnuðurinn Carl Rotter bjó 
til árið 1940. Vinnsluaðferðin er 
flókin og krefst gríðarlegrar vinnu 
og þolinmæði þar sem allt að 
fimm tíma tekur að búa hvert glas 
til. Ekki er annað hægt að segja 
en það margborgi sig þar sem 
útkoman er glæsileg.

 HUGVITSSAMLEG 
PRJÓNAHÖNNUN
Hönnunarhópurinn 
Vík Prjónsdóttir hannar 
skemmtilega teppaseríu og 
húfur með yfirvararskegg. Ef 
mann langar í sérstakt teppi 
til að ylja sér með í sófanum 
þarf ekki að leita lengra.

hönnun

www.turbochef.com
S: 567-8888

Er snöggur
 Ekki þörf á loftræstingu

Eldar góðan mat
 Tekur lítið pláss

 Alltaf tilbúinn til eldunar 
Einfaldur í notkun 

Ódýr í rekstri
Borgar sig fljótt upp 

Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar

Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu gólfhitastýringa

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
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Baka til að Langholtsvegi 109 er úrval af 
borðgosbrunnum innan um önnur og stærri 
listaverk sem öll tengjast vatnsflæði og 
ljósum. Verslunin heitir Gosbrunnar.is og 
er opið milli 13 og 18. Svavar Björgvinsson 
er þar í forsvari. Hann segir rennandi vatn 
í réttu samhengi vera eitt af máttarstólpum 
Feng shui-fræðanna sem snúist um vellíðan 

fólks á heimilum. Því komi litlir gos-
brunnar sterkir inn. Hann segir þá vera 
með eða án ljósa og fara vel í gluggakist-
um, á borðum eða standandi á gólfum.

„Brunnarnir gefa frá sér raka og eru 
því frískandi fyrir öndunarfæri fólks. 
Svo er hægt að nota þá sem ilmgjafa 
líka með því að setja olíur út í vatnið 
sem gefa góðan ilm og eyða ólykt,“ 
bendir hann á. Hann bætir við að 
sumir fái sér veggbrunna og jafnvel 
foss inni í stofur og vinsælt sé að hafa 
vatnsskúlptúr og lýsingu undir stig-
um. Allir geti fengið eitthvað við 
sitt hæfi.

Svavar kveðst hafa byrjað með 
netsölu 2005 en opnað sýn-
ingarsalinn í vor auk 
þess að sjá um ráð-
gjöf í samvinnu við 
arkitekta og innan-
hússhönnuði.

gun@frettabladi.is

Rennandi vatn 
róar hugann

 Gosbrunnar og tjarnir hafa glatt mannkyn-
ið lengi en vatnslistaverk inni á heimilum eru 
sjaldgæfari. Þau eru þó allt í senn fögur, róandi og 
rakagefandi.

Svavar Björgvinsson innan um skúlptúra af öllum 
stærðum og gerðum í versluninni Gosbrunnar.is.

Hengibrunnur sem 
læðir frá sér ljósu 
reykmistri. 
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KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ



TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

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

Leikskólinn Klettaborg, Dyrhömrum 5 í Grafarvogi, 
óskar eftir að ráða leikskólakennara 

eða starfsfólk með aðra menntun. 

Ævintýri alla daga



TILKYNNINGAR



Hörðukór 3
Íbúðir 0203-1103Íbúðir 0201-1101

203 KÓPAVOGUR

WWW.HORDUKOR.IS

ÖLL ÞJÓNUSTA
Í GÖNGUFÆRI

52 ÍBÚÐIR Í
BARNGÓÐU

HVERFI

Húsgögn í sýningaríbúðum eru frá EGG

Þ
Æ

G
IN

D
IOPIÐ HÚS

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

17:00 - 19:00

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

GLÆSILEGAR ÚTSÝNISÍBÚÐIR

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur 

fasteignasali

Þjónustusími sölumanna 

eftir lokun 694 1401

Grænahlíð - 105 Reykjavík

Stórglæsileg og mikið endurnýj-

uð sérhæð Teiknuð af Sigvalda

Thordarson. Fjögur svefnher-

bergi og fallegt nýtt baðherbergi.

Eldhús með nýrri innréttingu og

björt stofa með suður svöl-

um.Vönduð gólfefni og stór bíl-

skúr. Garður og frárennsli endur-

nýjað. Einstök staðsetning í
Hlíðunum. V 49.9 millj.

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00

Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Fr
um

Góð 3ja herbergja íbúð á 4 hæð auk stæðis í
bílageymslu. Björt og rúmgóð eign, stórar svalir.
Eldhús opið í stofu. Tvö rúmgóð herbergi með
skápum. Baðherbergi nýlega innréttað. Góð stofa.
Eign sem vert er að skoða. Verð: 18,7 millj. 

SÖLUSÝNING Í DAG KL. 13,00-13,30
Krummahólar 8 - 111 Reykjavík

Falleg  4ra herbergja íbúð á 4 hæð.  Húsið er klætt að
utan. Yfirbyggðar svalir.. Eldhús opið í stofu. Þrjú
herbergi með skápum. Baðherbergi nýlega innréttað.
Nýr sturtuklefi með nuddi og gufu. Björt  stofa. Góð
eign. Verð 21,8 millj.

SÖLUSÝNING Í DAG KL. 14,00-14,30
Unufell 33 - 111 Reykjavík

Auglýsingasími

– Mest lesið



Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 594 5000



F
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Foldaskóli

Böggvisstaðir við Dalvík

Til sölu eru tveir eignarhlutar í Böggvisstöðum við Dalvík. Íbúð ásamt ásamt 
að hluta til óinnréttaðri rishæð og verkstæði. Íbúðin er 131,7 fm að viðbæt-

tri rishæð. Verkstæðið er 149,6 fm. Óskað er eftir tilboðum í eignina. Frábært 
útsýni. Nánari upplýsingar eru veittar hjá Fasteignasölunni ehf Hofsbót 4 

Akureyri. Sími 462-1878. Hermann R. Jónsson sími 861-5025.

F
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OPIÐ ALLA DAGA KL. 11–19

VIÐ HLIÐINA Á JL-HÚSINU LAGERSALA

RSALA LAGERSALA

LAGERSALA

afsláttur!

30-90%

ALLIR SEM VERSLA 

FYRIR MEIRA EN 5.000 KR. 

FÁ GEFINS VASAÚTVARP!

499 kr.
82% afsláttur

1.990 kr.
56% afsláttur

1.999 kr.
64% afsláttur64% afsláttur

1.399 kr.
50% afsláttur

Dramadrottningar á öllum aldri fá 
gefins splunkunýja Skóladagbók 
dramadrottningar 2007–2008.

1.790 kr.
72% afsláttur

199 kr.
46% afsláttur

699 kr.
85% afsláttur

.

Tilboðin gilda á meðan 
birgðir endast.

Allir sem versla á markaðnum 
fá vandaða bók í kaupbæti.

Öll börn sem koma á markaðinn 
fá frítt Andrésblað. 

Allir sem versla fyrir meira en
5.000 kr. geta valið sér bókina 
Jesús Kristur – Jesús sögunnar 
eða Vín – þrúgur
gleðinnar
að gjöf.

g
rúgur

SÍÐASTA OPNUNARHELGIN ALLT Á AÐ SELJAST!



M
argir muna eflaust eftir 
senunni frægu úr kvik-
myndinni „Indiana Jones 
and the Temple of Doom“ 
þar sem söguhetjan sest 
að konunglegum máls-

verði í afskekktri indverskri höll. Súpan 
sem borin var fram í forrétt var búin til úr 
nautsaugum sem flutu starandi tómu augna-
ráði í bleikum vökva. Aðalrétturinn var lif-
andi snákar sem innfæddir gæddu sér á af 
mikilli innlifun, og eftirrétturinn var kælt 
apahöfuð og heilarnir borðaðir með skeið. 
Vissulega var þetta Hollywood-kvikmynd 
en réttirnir eru í raun og veru til. En það 
sem einni þjóð kann að finnast ógeðfellt er 
hreinasta lostæti annars staðar í heimin-
um.

Apaheili er sögufrægur réttur og líklega 
einn sá svakalegasti sem sögur fara af. 
Hann er ekki upprunninn í Indlandi heldur í 
Kína, þar sem enn er hægt að borða hann í 
ákveðnum héruðum. Í Kína voru heilar úr 
öpum étnir á meðan dýrið var enn lifandi. Á 
veitingastöðum voru borð með gati í miðj-
unni og þar var apinn skorðaður. Efri hluti 
hauskúpu hans var síðan sneiddur af og var 
hrísgrjónavíni hellt yfir heilann. Gestirnir 
byrjuðu svo að snæða heilann á meðan dýrið 
engdist af kvölum. Í dag eru engin dæmi 
um að apar séu étnir lifandi. Það er svo sem 
ekkert nýtt af nálinni að borða heilann úr 
dýrum, kálfsheili er til dæmis talinn eðal-
fæða í Frakklandi og í Mexíkó er hægt að 
borða Tacos de sesos eða heila-tacos. Hjátrú 
á fjarlægum slóðum segir að neysla á dýra-
heila bæti gáfur og auki kynhvöt. 

Neysla á lifandi dýrum tíðkast þó víða í 
heiminum, einkum í Japan. Matargerð sem 
nefnist Ikizukuri felst í því að taka sashimi 
skrefi lengra og borða sjávardýrin sprellli-
fandi. Odori er sérstaklega vinsæll réttur 
en nafnið þýðir dansandi rækjur. Þá er lif-
andi rækjum dýft ofan í sake og þær svo 
borðaðar iðandi og væntanlega kófdrukkn-
ar. Það er gnægð af undarlegri fæðu í Japan, 

en einn frægasti og dýrasti réttur heims er 
fiskur sem nefnist Fugu. Þessi ófrýnilegi 
litli fiskur getur blásið sig upp og er talinn 
algjört lostæti, en hann er vandmeðfarinn. 
Hann er nefnilega baneitraður og aðeins 
færustu kokkar Japans kunna að elda hann 
og fjarlægja eitrið sem er 1.250 sinnum 
hættulegra en blásýra. Ef fiskurinn er inn-
byrtur ásamt eitrinu þá deyr manneskjan 
hræðilega kvalafullum dauðdaga á fáeinum 
mínútum og engin mótefni eru til. Skyndi-
bitar geta líka verið afar sérstakir í Japan, 
en ein vinsælasta pitsan þar, sem fæst 
meira að segja hjá alþjóðlegum pitsukeðj-
um, er með smokkfisksbleki í stað osts. Eins 
og þið getið ímyndað ykkur er pitsan svört 
og afar ólekker á að líta. 

Skriðdýr og froskdýr eru einnig vinsæl 
fæða á heimsvísu. Í Frakklandi eru „Cuiss-
es de Grenouille“, eða froskalappir, herra-
mannsmatur og í mörgum löndum er krók-

ódílakjöt á borðum. Snákar eru reglulega 
settir í súpur í Kína eða steiktir á teini í 
Suður-Ameríku. Öll þessi dýr eiga það þó 
sameiginlegt að bragðast dálítið eins og 
vondur kjúklingur en skýringin kann að fel-
ast í því að bæði fuglar og skriðdýr eru 
afkomendur risaeðla. 

Skordýr eru afar prótínrík fæða og því ekki 
skrítið að á ýmsum stöðum í heiminum, þar 
sem skortur er á næringarríku fæði, hafi 
menn fundið upp ýmsar leiðir til að leggja 
sér þessar lappamörgu lífverur til munns. Í 
Kambódíu er til dæmis hægt að panta sér 
tarantúlur í plómusósu. Skepnan, sem er 
loðin og á stærð við mannshönd er steikt á 
pönnu í súrsætri plómusósu. Bragðinu er 
lýst svona af breskum ferðabloggara: „Fót-
leggirnir eru jafnstórir og Cadbury‘s súkk-
ulaðifingur en alsettir hárum. Þeir eru á 
bragðið eins og kjúklingavængir. Það er 
hins vegar mjög erfitt að toga leggina af án 
þess að fá allt ógeðið úr maganum með.“ 
Það er víst smekksatriði í Kambódíu hvort 
magainnvolsið er etið, en matgæðingar hafa 
lýst því sem sætasta hluta kóngulóarinnar 
og bragðist líkt og kalt andarkjöt en áferðin 
sé eins og að borða auga. Annar þjóðarrétt-
ur í Kambódíu er gamalt, úldið og stropað 
andaregg, kallað Balut. (Allir til Kambódíu í 
næsta „gourmet“ frí). 

Einn undarlegasti „smart“ drykkur sem 
tíðkast í Ástralíu er kokkteill úr grænum 
maurum. Maurarnir litlu, sem eru skær-
grænir að lit, eru maukaðir í Magimix með 
ísmolum og vodka og herlegheitin bragðast 
dálítið eins og límónuvodki. Maurar þykja 
mikið lostæti víðsvegar um heim og það er 
meira að segja hægt að gæða sér á súkkul-
aðimaurum í New York, London og París. Í 
Alsír þykja engisprettur mesti herramanns-
matur. Þær eru soðnar í saltvatni og svo 
þurrkaðar í sólinni. Ef til vill ekkert ólíkar 
harðfiski?

Frumbyggjarnir í Ástralíu borðar nætur-
fiðrildi, sem þeir veiða í hellum og elda í 
heitum sandinum, þar sem vængirnir og 

fæturnir detta af. Þau eru líka notuð sem 
uppistaðan í ýmiss konar sætar kökur. 
Witchety-lirfan var afar mikilvæg uppistaða 
í fæðu frumbyggjanna en þessar risastóru 
og feitu lirfur eru algjörar prótín-bombur. 
Þær bragðast víst eins og möndlur og eru 
einkar vinsælar hjá krökkum. Japanir eru 
líka iðnir við að elda skordýr, Hachi-no-ko 
eru soðnar vespulirfur, Inago heita steiktar 
engisprettur sem eru borðaðar eins og snakk 
og steiktir silkiormar kallast Sangi. Í Níger-
íu í Vestur-Afríku eru termítar borðaðir og 
vængjaðir termítar taldir sérstaklega ljúf-
fengir. Þeir eru steiktir á heitum kolum og 
saltaðir. Á Bali eru drekaflugur veiddar í 
gildrur og framreiddar með engifer, lauk, 
chilli og kókosmjólk. Stórir vængirnir eru 
þó teknir af áður en skepnan er matreidd. 

Einn frægasti réttur Frakka (og einn sá 
umdeildasti) er lítill söngfugl er nefnist 
Ortolan. Fuglinum er drekkt í skál af 
Armagnac og er svo borinn fram með 
ýmsum gómsætum kryddjurtum og þegar 
hann er snæddur á maður að setja munn-
þurrku úr taui yfir höfuðið til þess að njóta 
hinnar dásamlegu lyktar sem gufar upp úr 
kjötinu. Ortolan var síðasti rétturinn sem 
fyrrverandi Frakklandsforseti, Francois 
Mitterand, pantaði áður en hann dó, en í dag 
er bann við því að veiða fuglinn. Þó er talið 
að veiðiþjófar nái um 30.000 fuglum á ári 
hverju í Aquitaine-héraðinu. Frakkar eru 
auðvitað heimsfrægir fyrir sniglaát sem 
þykir ekkert skrítið lengur á alþjóðavísu. 
Franskir ostar eru heimsfrægir og flestir 
eru hrifnir af sterklyktandi ostum eins og 
Brie og Munster.  Hins vegar er þjóðarostur 
Korsíkubúa væntanlega ekki að allra smekk. 
Osturinn, sem er einstaklega daunillur, er 
fullur af flugnalirfum sem innfæddum 
þykja mesta lostæti. Það má með sanni 
segja að smekkur manna sé misjafn en eins 
og foreldrar segja gjarnan við börnin sín: 
„Aldrei segja að eitthvað sé vont fyrr en þú 
hefur smakkað það.“

Þjónn, hvað er þetta í súpunni minni?
Ferðamönnum finnst Íslendingar stór-
skrítnir að borða sviðakjamma og hákarl. 
En mannskepnan hér á jarðkringlunni er 
dugleg við að leggja sér alls konar lífver-
ur til munns. Anna Margrét Björnsson
kynnti sér nokkra af undarlegustu rétt-
um veraldar.  



Alþjóða geðheilbrigðisdagurinn 2007

Geðheilsa í breyttum heimi
Áhrif menningar og margbreytileika

Miðvikudagurinn 10. Október
Kl. 14:00-18:00  –  Þverfagleg ráðstefna í Ráðhúsi Reykjavíkur „Innflytjendur og geðheilbrigði“: Þjóðir sem hafa verið mjög
einsleitar eru að vakna upp við það að svo er ekki lengur. Innflytjendur eru um 8.1% íslensku þjóðarinnar en voru 2.8% fyrir 10 árum.* Okkar 
nýju nágrannar geta haft framandi menningarleg viðmið, tungumál og trúarbrögð. Áhrif þessara breytinga á andlega líðan eru mikil bæði fyrir þá
sem taka sig upp og flytja til nýs lands og einnig fyrir þá sem fyrir eru. Tímabært er að hefja umræðu um geðheilbrigði og innflytjendur.
                          *Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands, mannfjöldadeild.

Opnun Ráðstefnu: Guðlaugur Þór Þórðarsson heilbrigðisráðherra.
Fyrirlesarar: Diana Bass, Tosiki Toma, Sabine Leskopf, Bergþór Grétar Böðvarsson, Jónína S. Guðmundsdóttir, Gunnar Hersveinn.
Fundarstjóri: Páll Matthíasson.

Kl. 20:00 – Minningarguðsþjónusta í Hallgrímskirkju og geðganga niður að Tjörn: Fjölmennum í Hallgrímskirkju og hlýðum á 
hugleiðingu séra Birgis Ásgeirssonar. Sigrún Hjálmtýsdóttir og kammerkór Hallgrímskirkju Scola Cantorum munu syngja við athöfnina undir 
stjórn Harðar Áskelssonar. Því næst göngum við saman niður á Tjörn og fleytum kertum til minningar um þá sem við höfum misst vegna 
sjálfsvíga og til að minnast þeirra sem eiga um sárt að binda vegna geðsjúkdóma.

* Vigdís Finnbogadóttir er verndari Alþjóða geðheilbrigðisdagsins 2007

Sunnudagurinn 7. Október
Kl. 11:00 – Geðhlaup í Nautólfsvík: Mæting kl. 10:30.
10 km. Tímataka og 2 km skemmtiskokk. Skráning fer fram á staðnum eða í síma 570 1700.

Kl. 12:00 – Geðsjósund í Nauthólsvík: Hugrakkir kasta af sér spjörunum (þó ekki alveg öllum) og stinga sér til sunds 
undir handleiðslu Sjósundfélags Íslands.

Kl. 14:00 – Opnun myndlistasýningar og kynningar á úrræðum í Perlunni

Kl. 14:30 – Skemmtun í Perlunni: Kynnir Valgeir Guðjónsson. Fram koma: Vigdís Finnbogadóttir Regnbogakórinn, tælenskur danshópur,
Tríótó, Ljóðamaðurinn Hörður og Magadanshópur. Frummælandi verður Þráinn Bertelsson.
Gestir á dagskránni í Perlunni fá að gjöf stuttermabol með fyrsta geðorðinu á átta mismunandi þjóðtungum.

Kl. 16:00-18:00 – Hraðskákmót í umsjón Hróksins og skákfélags Vinjar: Veglegir vinningar og happadrættisvinningar í boði Forlagsins. 
Þáttaka ókeypis og öllum heimil.

Kl. 20:30 – Við flugeldasýning Perluna: Fordómunum skotið upp, (Ef heimild fæst frá yfirvöldum).

Búseta- og
stuðningsþjónusta
Gunnarsbraut 51

Aðstandendur:

Styrktaraðilar:

GuðjónÓ – vistvæna prentsmiðja



F
ranski arkitektinn Le 
Corbusier hefur verið 
kallaður mesti arki-
tekt tuttugustu aldar-
innar, upphafsmaður 
módernismans og risi 

arkitektaheimsins. Le Corbusier 
hefði orðið 120 ára í dag þann 6 
október, og hans er minnst á sýn-
ingum víðs vegar um heiminn um 
þessar mundir. Flestir kannast 
eflaust við nafnið, en hver var Le 
Corbusier? Hann var fæddur 
Charles-Edouard Jeanneret í 
Sviss árið 1887 og hann lærði 
bæði myndlist og arkitektúr. Árið 
1919 settist hann að í París þar 
sem hann vakti snemma athygli 
fyrir nýstárlegar hugmyndir 
sínar um húsgögn, byggingar og 

borgarskipulag. Charles-Edouard 
tók upp ættarnafn afa síns, Lec-
orbésier og varð þekktur sem Le 
Corbusier allar götur síðan. Í 
byrjun tuttugustu aldar áttu sér 
stað miklar breytingar í borgum 
Evrópu í kjölfar iðnbyltingarinn-
ar og stríðsátaka. Nýjar hug-
myndir í stjórnmálum, heimspeki 
og listum litu dagsins ljós og París 
var suðupottur þessara nýju 
strauma. Le Corbusier þróaði 
nýjar kenningar og hugmyndir 
um hina nýju byggingarlist og 
árið 1923 gaf hann út sína fyrstu 
bók, „Vers une architecture“. Þar 
gerði hann grein fyrir kenningu 
sinni um „Vél til að búa í“ (mach-
ine a habiter) en þannig kaus 
hann að nefna rýmið sem hann 
hannaði fyrir nútímamanninn. 

Le Corbusier var mjög upptekinn 
af tæknivæðingunni eins og 
margir af hans samtímamönnum. 
Hönnun hans var mjög stílhrein 
og mjög ólík art-deco stefnunni 
sem einkennt hafði áratugina á 
undan. Hann notaði ný efni eins 
og steinsteypu og stál og formin 
voru hrein og tær. Árið 1927 kom 
hann fram með kenningu sína um 
„Les 5 Points d’ une architecture 
nouvelle“ eða „Hin fimm atriði 
nútímabyggingarlistar“ á sýn-
ingu í Þýskalandi sem arkitektar 
hafa mikið stuðst við í kjölfarið. Í 
dag er Le Corbusier þó sennilega 
þekktari hjá almenningi fyrir 
húsgögnin sem hann hannaði. Til 
dæmis má nefna stólinn sem 
nefnist LC2 en hann er eitt af 

auðkennum tuttugustu aldarinnar. 
Le Corbusier teiknaði hann ásamt 
ungri samstarfskonu sinni, Char-
lotte Perriand, árið 1928. Stóllinn 
merkti upphaf algjörra byltingar 
í húsgagnahönnun þar sem hann 
leyfði stálinu inni í stólnum að 
njóta sín í stað þess að bólstra 
hann með efni eins og áður hafði 
tíðkast. Húsgögn Le Corbusier 
fóru aftur í framleiðslu á sjöunda 
áratugnum og eiga ótal aðdáendur 
í dag. 

Faðir módernismans
Franski arkitektinn og hönnuðurinn Le Corbusier hefði orðið 120 ára í dag. 
Anna Margrét Björnsson skoðar helstu meistaraverk þessa merka listamanns. 
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Fékk ekki að borða í fyrra lífi 
Margrét Lára Viðarsdóttir er þrátt fyrir ungan aldur ein fremsta knattspyrnukona landsins. Sem 
framherji Íslandsmeistara Vals og einn af máttarstólpum íslenska kvennalandsliðsins hefur hún náð 
stórkostlegum árangri það sem af er árinu, meðal annars með því að skora 38 mörk í deildinni sem er 
met. Margrét Lára var tekin í yfirheyrslu helgarinnar. 

Eftirlætisleikfangið í æsku? Hvað 
lékstu þér helst ekki með? Bolti 
var mitt uppáhald og fór ég ekkert 
án hans. Ég lék mér aldrei með 
dúkkur held ég.

Eftirminnilegasti brandarinn? 
Ég man aldrei brandara en Óli, 
markmannsþjálfarinn okkar, segir 
þá langskemmtilegustu þótt ég 
muni þá ekki.

Versta bíómynd sem þú hefur 
séð? The Magdalene Sisters.

Þú færð bilaða tímavél til afnota, 
stígur inn í hana og kemst ekki til 
baka – hvert ferðu? Ætli ég myndi 
ekki bara vilja festast í nútíman-
um. Kann mjög vel við hann.

Hver er besti skyndibitinn? 
Serrano fær mitt atkvæði.

Hvað fær þig til að roðna? 
Hrós.

Værir þú fengin til að búa til 
nýtt götuheiti í Reykjavík, hvert 
yrði það? Íþróttabraut.  

Gáfulegustu orð sem þú hefur 
heyrt og hver sagði þau? Komdu 
fram við aðra eins og þú vilt að 
komið sé fram við þig.

Hvað áttu marga vini á msn og 
hvað talarðu við marga þeirra dag-
lega? Ég veit ekki hvað ég er með 
marga á msn. En ætli ég tali ekki 
við svona tíu prósent þeirra 

daglega.
Besta sumarfríið fyrr og síðar? 

Sigling um Karíbahafið með allri 
stórfjölskyldunni var geggjað.

Í hvað myndirðu eyða lottóvinn-
ingnum þínum? Ég myndi byrja á 
því að kaupa mér einhvern 
geggjaðan BMW. Síðan myndi ég 

kaupa eitthvað fallegt handa 
vinum og fjölskyldu.

Fallegasti íslenski dægurlaga-
textinn? Okkar nótt með Sálinni 
hans Jóns míns. 

Með hvaða frægu manneskju 
myndirðu velja til að festast með 
þér í lyftu ættirðu engra kosta 
völ? Thierry Henry í Barcelona. 
Ég myndi nota tímann og reyna að 
komast að því af hverju hann er 
svo fáranlega góður í fótbolta. 
Hann gæti kennt mér ýmislegt.

Hvaða frasa ofnotar þú? Ert´
ekki að grínast? Nei stopp, 
gleyma.

Hvar varstu í fyrra lífi og hvar 
vonastu til að vera í því næsta? 
Ætli ég hafi ekki verið einhvers 
staðar í Afríku þar sem lítið var 
um mat, þar sem ég veit ekki um 
manneskju sem borðar hraðar en 
ég. Það er alltaf eins og ég sé að fá 
mína fyrstu máltíð í marga mán-
uði. Í næsta lífi vona ég að ég verði 
stödd á góðum stað, eins og í dag, 
og sé við góða heilsu.

Hvaða kæki ertu með og hvers 
konar kæki í fari annarra áttu 
erfiðast með að umbera? Ég held 
hafi ekki neina kæki. Ég spái ekki 
mikið í kækjum en ætli mér finnist 
ekki óþægilegt þegar fólk blikkar

mikið augunum þegar það talar.
Í hverju ertu best – fyrir utan 

fótbolta? Skallatennis.
Frægasti ættinginn þinn? Birgir

Leifur Hafþórsson golfari. Erum 
þó dálítið fjarskyld.

Hvaða íþróttagrein á alls, alls 
ekki við þig? Fimleikar.

Er íslenska kvennalandsliðið 
betra en karlalandsliðið? Já, á 
alþjóðavettvangi og í samanburði 
við heimslista. Þó myndu þeir trú-
lega vinna okkur 11 á móti 11.

Á hvaða leikvang værir þú mest 
til í að ganga inn á sem leikmaður? 
Old Trafford.

Hvað metur þú mest í fari fólks? 
Heiðarleika og að það komi vel 
fram við náungann.

Og að lokum – hverjir skipa 
draumaliðið þitt, burtséð frá kyni 
og aldri? Þar sem við urðum 
Íslandsmeistarar á dögunum þá 
ætla ég að velja lið Vals 2007 
draumalið mitt. Liðið er frábært í 
alla staði, bæði innan vallar sem 
utan. Hins vegar er því ekki að 
neita að ég hef spilað með mörgun 
frábærum leikmönnum í ÍBV, Val 
og íslenska landsliðinu sem hafa 
gert mig að betri leikmanni og 
hjálpað mér að verða sá leikmaður 
sem ég er í dag. 





Enginn vindur að blása á undan 
sér bylgjum, við kinnungana 
gutlaði sjórinn, bátur á lygnum 
fleti og pabbi setti á munninn 
flöskustút og bræðurnir sungu. 
Tónar leituðu út í loftið, titruðu 
þar örstund áður en þeir steyptust 
í hafið; raddirnar vitnuðu um 
öryggi. Festu. Þokubakki huldi 
múlann, fjallið, og voru í för með 
honum skósveinar hans og 
þjöppuðu sér hægt saman og 
komu til þeirra með kæruleysis-
legri hreyfingu líkt og þeir væru 
á spásséringu, ættu leið hjá; tekið 
utanaf nesinu og kaffið drukkið 
úr emaléruðum bollum og ekki 
vissu þau fyrr til en þoku-
bakkarnir tóku undir sig stökk og 
voru umkringd.

Álfrún Gunnlaugsdóttir: Hringsól 
( 1987)

Í umsögn um nýja íslenska kvik-
mynd var komist laglega að orði í 
Mbl. 8. september: „Það er ekki 
auðvelt að finna vörðurnar í 
gjörningaveðrinu sem hún hefur 
magnað upp umhverfis persónur 
sínar, nánast öll sund lokuð til að 
ná viðunandi og vitrænum sögu-
lokum. Guðný tapar aldrei áttun-
um og lokakaflinn rökréttur og 
snjall.“ Hér sést glöggt hvernig 
vel valið myndmál lífgar málfar.

Fyrirsögn í Fréttablaðinu 10. 
september hefur smitast illa af 
þágufallssýki: „Liðinu hefur 
vantað herslumuninn.“ Í þeirri 
ágætu bók Íslensk málfræði eftir 
Björn Guðfinnsson, sem ég lærði 
í gagnfræðaskóla (meðan enn var 
kennd málfræði í íslenskum skól-
um), er að finna býsna skýra 

reglu. Þar segir: „Varast ber að 
rugla saman þolfalli og þágufalli 
orða er standa með ópersónuleg-
um sögnum. Þágufall er notað 
framan við sagnir er geta tekið á 
eftir sér nefnifall: Mér líkar 
(sagan). Mér leiðist (maðurinn). 
Mér þykir (maturinn góður). Mér 
svíður (skaðinn). Annars er 
oftast þolfall framan við óper-
sónulegar sagnir: Mig langar (í 
mat). Mig vantar (peninga [eða 
herslumun]. Mig dreymir 
(draum). Mig svíður (í sárið). 
Þetta þykir mér ekki erfitt að 
muna, og mig langar að vekja 
athygli á þessum mun.

„Heilabilaðir valsa um í kerfinu“ 
segir í fyrirsögn í Blaðinu 11. 
september, og í greinni er hnykkt 
á því að fólk sem þjáist af minn-
istapi sé „lengi að valsa um í 
kerfinu áður en meinið uppgötv-
ast“. Hér skilur blaðamaður ekki 
merkingu so. valsa um: rása 
hindrunarlaust, leika lausum 
hala. Hann hefur væntanlega 
ætlað að segja velkjast um,
hrekjast um kerfið. Svona mis-
skilin merking orða er því miður 
of algeng í íslenskum blöðum og 
ber vott um ófullburða tök á 
orðaforða.  

Baksneidd braghenda frá liðnu 
sumri:

Birkið lætur bærast fyrir 
björtum vindi

líkt og væri veifað hendi,
vinum þessa hugsun sendi.

Vilji menn senda mér braghendu 
eða góðfúslegar ábendingar: 
npn@vortex.is

Það er ekki vaninn að fara á fætur 
klukkan þrjú um nótt í Kína, en 
mánudaginn 1. október var þjóð-
hátíðardagur og mikil hátíðarhöld 
framundan. Ég og bekkjarfélagar 
mínir ákváðum því að taka þátt í 
stemningunni og drífa okkur af 
stað til Torgs hins himneska friðar 
þrátt fyrir hellidembu af himnum 
ofan. Kínverjar hafa haldið upp á 
þennan dag síðan Maó lýsti yfir 
stofnun Alþýðuveldisins Kína á 
þessu sama torgi árið 1949. Ég 
lagði af stað rúmlega fjögur og tók 
leigubíl niður í bæ í niðamyrkri.  
Það voru fáir á ferli og ferðin tók 
ekki langan tíma. Þegar ég kom á 
áfangastað var fólk að byrja að 
streyma að og menn voru ýmist að 
fá sér morgunmat eða kaupa sér 
regnhlífar eða regnstakka af sölu-
fólkinu. Ég fylgdi mannfjöldanum 
að torginu í grenjandi rigningu. Á 
leiðinni mættum við lögreglu-
mönnum sem voru með vopnaleitar-

tæki og ég var auðvitað tékkuð, 
kannski grunsamleg sem útlend-
ingur. Ég rakst líka á gamlan mann 
sem var að selja litla kínverska 
fána og mér fannst ég verða að 
kaupa fána í tilefni dagsins. Fólkið 
safnaðist saman á torginu undir 
regnhlífunum sínum og þegar ég 
leit í kringum mig sá ég hafsjó 
regnhlífa eins langt og augað 
eygði. Þarna var mest af ungu 
fólki, lítið var af börnum og ég sá 

engan annan ( hvítan mann?) 
Vesturlandabúa.  Athöfnin sem við 
vorum að bíða eftir var sú að kín-
verski fáninn yrði dreginn að húni 
við sólarupprás sem var að þessu 
sinni kl. 6.10. Þessi athöfn fer 
fram á hverjum degi en það er 
siður hjá Pekingbúum að safnast 
saman og fylgjast með þessari 
athöfn á þjóðhátíðardaginn.

Eftir nokkuð langa bið þá fór 
mannskapurinn að ókyrrast og ég 
fann hvernig eftirvæntingin jókst 
í fólkinu og allir fóru nú að horfa í 
áttina að fánastönginni. Mann-
fjöldinn fylgdist svo með þegar 
fáninn var dreginn að húni við sól-
arupprásina sem sást nú reyndar 
lítið í vegna rigningarinnar. Um 
leið og athöfninni lauk setti lög-
reglan sig í stellingar og byrjaði 
að koma fólkinu af torginu, því í 
raun er þetta fræga torg ekki torg 
heldur breiðasta akbraut Peking-
borgar. Þeir mynduðu röð þvert 
yfir torgið, héldust hönd í hönd og 
ýttu þannig fólkinu af torginu. Þá 
marseruðu hermennirnir þarna í 
kring klæddir í regngalla frá toppi 
til táar og með hvíta hanska. 

Að koma öllum þessum mann-
fjölda af torginu tók alveg ótrú-
lega stuttan tíma og áður en ég 
vissi af var farið að keyra um 
göturnar og allir horfnir á braut. 
Ég staldraði við í nokkurn tíma og 
virti fyrir mér þennan stað sem 
hefur að geyma svo stóran part af 
kínverskri sögu.
Ég var ánægð með að hafa eytt 
þessari morgunstund með heima-
mönnum og fá að fylgjast með því 
hvernig þeir fagna þjóðhátíðar-
degi sínum. Á leiðinni heim naut 
ég þess að virða fyrir mér opin-
berar byggingar sem höfðu verið 
fallega skreyttar með fánum og 
blómum í tilefni dagsins. 

99 kr. smsið

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐ á 
númerið 1900! Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef 
svarið er Jón: Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

Þú gætir unnið
TMNT á DVD!

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.this.is/krossgatur





Mér finnst stundum 
eins og allt það fólk 
sem hefur fjölgað 
sér líti á það sem 
heilaga skyldu sína 
að fylgjast með 
því hvort fólk á 
„barneignaraldri“

ætli ekki örugglega 
að feta í fótspor þess sem 

fyrst. Ef maður er kvenmaður í 
föstu sambandi er maður spurður 
þessarar nærgöngulu spurningar 
hvar sem maður kemur: „Hvernig 
er það? Ætlar þú ekki að fara að 
koma með eitt lítið?“ segir fólk og 
pírir augun. Ef maður svarar neit-
andi horfir spyrillinn alltaf á mann 
eins og hann vorkenni manni.

Fyrir það fyrsta þá skil ég ekki 

að neinn hafi áhuga á að vita svarið 
við spurningunni. Í öðru lagi þá 
kemur það fólki ekki á nokkurn 
hátt við hvort ég ætli mér að 
stunda kynlíf á næstunni í þeim til-
gangi að eiga barn og í þriðja lagi 
er þetta oft viðkvæmur blettur 
enda ekki öllum gefið að eignast 
barn í fyrstu eða annarri tilraun.

Ég er reyndar búin að eiga barn í 
mörg ár en svo óheppilega vill til 
að fáir vita af því. Ástæðan er sú að 
„sonur“ minn, Karan, býr í úthverfi 
Delí á Indlandi, nánar tiltekið í 
SOS-þorpi með „móður“ sinni og 
níu „systkinum“. Í hverjum mán-
uði borga ég brotabrot af þeirri 
upphæð sem aðrir foreldrar þurfa 
að punga út til að fæða og klæða 
afkvæmi sín. Ég fæ reglulega bréf 

frá yfirmanni þorpsins þar sem 
útlistuð eru afrek sonarins í lífinu 
og fyllist stolti í hvert sinn. Honum 
gengur best í stærðfræði en á í 
basli með enskuna. Fyrr á þessu 
ári ákvað ég að heimsækja kapp-
ann. Tók með mér nesti, nýja skó 
og vinkonu mína. Við mættum í 
þorpið, sem var eins og vin í eyði-
mörkinni, spiluðum badminton við 
krakkana og lásum fyrir þau 
bækur. Ég hef sjaldan eða aldrei 
séð jafn lífsglöð börn.

Mér finnst að allir ættu að eiga 
SOS-barn. Ég ákvað í morgun að 
næsta skref væri augljóslega að 
stoppa alla sem ég hitti, píra augun 
og spyrja á innsoginu: „Hvernig er 
það? Ætlar þú ekkert að fara að fá 
þér SOS-barn?“

Miðasala: 4 600 200 I netsala: leikfelag.is

ALLIR Í LEIKHÚS Á AKUREYRI!

FRÁBÆR
      FJÖLSKYLDUSKEMMTUN

Forsala hefst mánudaginn 8. október

Nýjar aukasýningar í október
Sýningar í nóvember

Fim 18. okt. 
Sun 21. okt. 
Fim 25. okt. 
Sun 4. nóv. 
Fim 8. nóv. 
Sun 11. nóv.
Fim 15. nóv.
Lau 17. nóv.
Sun 25. nóv.

kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 18
kl. 20
kl. 14
kl. 20
kl. 14
kl. 16

örfá sæti laus
örfá sæti laus
í sölu núna
í sölu núna
í sölu núna
í sölu núna
í sölu núna
í sölu núna
í sölu núna

Fim 4. okt.
Fös 5. okt.
Lau 6. okt.
Lau 6. okt.
Sun 7. okt.
Fim 11. okt.
Fös 12. okt.
Lau 13. okt.
Lau 13. okt.
Fös 19. okt.
Lau 20. okt.
Fös 26. okt.
Lau 27. okt.
Sun 4. nóv.
Sun 11. nóv.

kl. 20
kl. 20
kl.16
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 16
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 14
kl. 14

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

Fyrstir koma, fyrstir fá!

Kortasala enn í fullum gangi
... en nú fer hver að verða síðastur

Í samstarfi við

SAGA  UM  FORBOÐNA  ÁST
MEÐ  TÓNLIST EFTIR  LAY  LOW
Frumsýning 2. nóv kl. 20

Nýjar sýningar í sölu:

Lau 3. nóv kl. 19
Lau 3. nóv kl. 22
Mið 7. nóv kl. 20
Fös 9. nóv kl. 19
Fös 9. nóv kl. 22
Lau 10. nóv kl. 19

Lau 10. nóv kl. 22
Mið 14. nóv kl. 20
Fös 16. nóv kl. 19
Fös 16. nóv kl. 22
Lau 17. nóv kl. 19
Lau 17. nóv kl. 22 



VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888
NJARÐARBRAUT 11A -  REYKJANESBÆ - SÍMI: 585 2888

Fellsmúla - Reykjavík
Njarðarbraut - ReykjanesbæÚRVAL NÝRRA ÚTILJÓSA!

OPIÐ ALLA DAGA 
Mánud. til föstud. kl 9 - 18
 Laugard. kl 10 - 17
 Sunnud. kl 12 - 16 (lokað á Njarðarbraut)
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kl. 17
Söngsveitin Fílharmónía ásamt 
Þjóðlagasveit Hauks Gröndal og 
söngkonunni Ragnheiði Gröndal 
leika klezmertónlist í Seltjarnar-
neskirkju í dag kl. 17. 
Tónleikarnir verða svo endur-
teknir á morgun kl.17. Stjórnandi 
tónleikanna er Magnús Ragnars-
son.

Í kynningum á dagskrá 
Borgarleikhússins í haust 
vakti nokkra athygli að 
tveir gestaflokkar munu 
á komandi vetri sýna þar 
rómaðar sýningar frá 
liðnum árum. 

Miðasala er hafin á þá fyrri, 
gestaleik frá Volksbuhne í Berlín. 
Verkið og leikstjórinn eru ekki af 
síðri endanum en Frank Castorf 
er einn af virtustu leikstjórum í 
Evrópu í dag. Verkið sem sýnt 
verður er Endastöð Ameríka og 
er túlkun Castorfs á leikriti 
Tennesee Williams Sporvagninn 
Girnd. Aðeins tvær sýningar 
verða á verkinu, föstudaginn 26. 
og laugardaginn 27. október. 
Miðasala er hafin.

Sýningin er samstarfsverkefni 
Volksbuhne í Berlín og Salzburg 
Festspiel og var frumsýnd árið 
2000. Sýningin hlaut kröftugar 
móttökur við frumsýningu og 
eftir að hafa sýnt í Salzburg og 
Berlín hefur sýningin farið í leik-
ferð um heiminn og er nú komin 
til Íslands.

Frank Castorf ólst upp í Austur-
Berlín og menntaði sig þar. Að 
námi loknu var hann leikhússtjóri 
á landsbyggðinni þar sem hann 
mótaði sínar aðferðir, varð 

snemma pólitískur og lenti upp á 
kant við stjórnvöld Austur-Þýska-
lands. Hann tók við leikhússtjórn 
Volksbühne am Rosa-Luxem-
bourg-Platz, Alþýðuleikhússins í 
Berlín, árið 1992 og gerði leikhús 
sitt að heimili fyrir framsæknar 
sýningar með ríkri tilvísun til 
yngri áhorfenda. 

Castorf er óhræddur og ögrandi 
í listsköpun sinni og hikar ekki 
við að sviðsetja stór verk leikbók-
menntanna og bókmenntasögunn-
ar. Hann beitir póstmódernískum 
aðferðum í meðferð sinni á leik-
bókmenntum, afbyggir verkin, 
eins og það er kallað á máli 
menntamanna síðustu áratuga, 
það er hann rífur þau í tætlur og 
skeytir saman á ný eftir eigin 
hugmyndum um byggingu  Hann 
vílar ekki fyrir sér að nota 
aðferðir margmiðlunar; mynda-
vélar, míkrafóna og stóra skjái og 
skerma til að magna upp það sem 
fram fer á sviðinu. Í Endastöð 
Ameríka beitir hann þessum 
aðferðum. Hann fer frjálslega 
með verk Tennesee Williams, 
brýtur upp byggingu verksins, 
skeytir inn dægurlögum eftir 
Britney Spears og Lou Reed, 
varpar upp upprunalegum texta 
Tennessee Williams og mundar 
myndavélar og skjávarpa, en 
hann er samt trúr inntaki verks-
ins sem heldur sínum beitta 

boðskap sem styrkist frekar með 
tilvísunum úr samtímanum. 

Sporvagninn Girnd gerist í 
kreppu eftirstríðsáranna í  Amer-
íku. Verkið var frumflutt 1947 og 
hefur af mörgum verið talið eitt 
af bestu leikverkum síðustu aldar. 
Samnefnd Hollywood-kvikmynd 
með Marlon Brando og Vivian 
Leigh í aðalhlutverkum er eflaust 
mörgum minnistæð en hún skaut 
þessum leikurum upp á stjörnu-
himininn. Hér á landi hefur verkið 
komið á svið í tvígang. Þá hefur 
það sést nokkrum sinnum í sjón-
varpsgerðum og einnig hefur 
André Previn samið óperu eftir 
verkinu.  

Verkið segir frá kennslukon-
unni Blanche Dubios sem kemur í 
heimsókn til þungaðrar systur 
sinnar og eiginmanns hennnar, 
Stanley Kowalski, pólsks innflytj-
enda.  Blanche hefur flúið veru-
leika sinn inn í heim tálsýna og 
lygi og þegar heimsókn hennar 
dregst á langinn lendir henni 
saman við Stanley, sem berst við 
að halda karlmannlegri reisn sína 
í samfélagi þar sem hann er upp á 
kant, en í baráttu sinni afhjúpar 
hann þess í stað dýrið í sjálfum 
sér. Verk Castorfs er um baráttu 
fólks í kreppu og veltir upp spurn-
ingunni um hversu mikilli 
afneitun er nauðsynlegt að beita 
til að lifa af?

Áhugamannafélögin eru með hó í 
dag í Borgarleikhúsinu. Stutt-
verkahátíð Bandalags íslenskra 
leikfélaga, Margt smátt, verður 
þar haldin í fjórða sinn í dag kl. 
14. Í þetta skiptið sýna sex leik-
félög alls 15 þætti og eru það allt 
ný íslensk verk, samin af fólki í 
leikfélögunum sjálfum. 

Það eru Freyvangsleikhúsið, 
Halaleikhópurinn, Hugleikur, 
Leikfélag Kópavogs, Leikfélag 
Mosfellssveitar og Leikfélagið 
Sýnir sem taka þátt í Mörgu smáu 
þetta árið og fer hátíðin fram á 
Litla sviðinu.

Þetta er í fjórða skipti sem 
Bandalag íslenskra leikfélaga og 
Borgarleikhúsið halda þess hátíð 
saman og endurspeglar hún hið 

merka starf sem  fer fram í ritun 
stuttra leikverka innan raða 
íslensku áhugaleikhúsanna. Má 
segja að þar fari fram brautryðj-
endastarf á því sviði og hefur 
orðið gífurleg aukning í uppsetn-
ingu slíkra verka hjá aðildar-
félögum Bandalagsins á undan-
förnum áratug. 

Hér eru á ferðinni höfundar á 
borð við Hjálmar Arinbjarnarson, 
Hjólastólasveitina, Hrefnu Frið-
riksdóttur, Sigurð H. Pálsson, 
Þórunni Guðmundsdóttur, Unni
Guttormsdóttur, Júlíu Hannam, 
Árna Friðriksson,  Bjarna Bald-
vinsson, Agnesi Þorkelsdóttur 
Wild, Sigrúnu Harðardóttur, Hörð 
Skúla Daníelsson og Hrund Ólafs-
dóttur með leikhóp sínum. 

Áhugamenn 
með einþáttunga

100 ára afmæli stórsöngvara

Eva Þyri Hilmarsdóttir heldur 
tónleika í Fella- og Hólakirkju í 
dag kl. 17. Á efnisskrá eru verk 
eftir Beethoven, Chopin, 
Granados og Prokofiev.

Eva hóf píanónám ellefu ára 
gömul hjá Þorsteini Gauta Sig-
urðssyni. Hún stundaði nám við 
Nýja Tónlistarskólann og síðar 
Tónlistarskólann í Reykjavík, en 
þaðan lauk hún píanókennaraprófi 
og síðan burtfararprófi undir 
handleiðslu Halldórs Haraldssonar 

árið 2001. Frá árinu 2002 hefur 
hún stundað nám við Det Jyske 
Musikkonservatorium í Árósum í 
Danmörku hjá prof. John Dam-
gaard, þar sem hún hefur lokið 
mastersnámi og er um þessar 
mundir að ljúka þaðan einleikara-
prófi.

Hún leggur jafnframt mikla 
áherslu á kammermúsík og er 
eftirsóttur meðleikari söngvara.

Eva Þyri hefur komið fram sem 
einleikari með hljómsveitum, 

frumflutt fjölda verka og kemur 
reglulega fram með hljómsveitum 
og kammersveitum af ýmsum 
stærðargráðum.

Hún hefur haldið tónleika á 
Íslandi, í Danmörku, Svíþjóð, 
Þýskalandi, Frakklandi, Portúgal 
og Rússlandi.

Þessa efnisskrá, sem hér er 
flutt, hefur hún nýlega flutt á 
Akranesi og Selfossi, í sal Sívala-
turnsins í Kaupmannahöfn og í 
Tónlistarhúsinu í Árósum.

Píanóleikur í Fella- og Hólakirkju





Atlaga að jólatuggum, lummum 
og klisjum. Húmorinn svo svartur 
að hann greinist varla, háðið djúpt 
en beitt, sjónarhornið nýstárlegt, 
afhjúpunin ögrandi, ljóðin svolítið 
fráhrindandi og óyfirstíganleg 
við fyrstu sýn en sækja á við 
stífan lestur. Víða flugskörp smíði 
með frumlegu og persónulegu 
(kvenlegu) myndmáli, skynvillum, 
hráslaga og margvísandi táknum 
... „inn gengur óskráður sonur“ 
(13), gull í rauðri buddu sem bítur 
(8), hljóðnað almætti (10), gólandi 
sléttuúlfar (37) og fleiri fuglar, 
vængstýfing (17), hakkavél (15), 
jól í ósköpum náttúrunnar og 
ljóðagerð sem fangar þann 
umsnúning, skrælir slepjuna af. 
„Í pakkanum er ég“ (51). 

Ljóðmælandinn, sem er kona 
og skáld, hringir öllum gömlu 
jólabjöllunum, hristir pakkann, 
gjöfina, snjóinn, tréð, barnið, 
sveininn, guðspjallið, englana, 
álfinn, ljósið, helgina, heiðnina, 
kjólinn, köttinn, sokkinn, jafnvel 
baksturinn, en „spinnur öllu í 
hringi ... dregur í öfuga átt“ (27) 
með náttúrukrafti himnahverf-
ingarinnar að vopni, „sporar út 
sykurhvíta jólakökuna“ (7) og 
bendir á sporin, hamflettir sak-
lausa rjúpu á hvítum jólum og 
fleygir henni blóðugri út í hund-
heiðna fönn. Náttúran er öðrum 
þræði skepnuskapur, gredda, 
„ímynduð vissa um yfirvegun“ 
(46). Seiður skáldkonunnar vekur 

upp spurningar um manneðlið 
(sem líka er mikið jólaspursmál) 
og náttúruna sem kynhvöt (sem 
er forsenda allrar sköpunar) með 
vangaveltum um tvíeðli manns og 
náttúru, daður við íslenskar 
andrógýnur, „góð, góður, góð, 
góður, eitthvað þarna á milli“ 
(11), tvíkyneðlið, náttúruna í 
manninum, innri togstreitu nátt-
úrunnar, tvöfeldni hennar; sköp, 
eðli og náttúra eiga sér ljóslifandi 
andhverfu í þessum jólaljóðum 
með bókstaflegum öfugum for-
merkjum; ósköp, óeðli, ónáttúra. 
Eðlileg átök andstæðra krafta. 
Álfurinn „þefar af sokkabuxunum 
þínum“ í skjóli nætur (43), jóla-
sveinninn „fer með börnin upp í 
fjöllin og klæðir þau úr“ (21), kött-
urinn eltir pilslausar telpur í 
stanslausum ófriði uns „stóra 
stundin rennur upp“ (9). Engar 
grýlur, en alvöru sveinar, oj. Jólin 
í uppnámi af náttúrulegum sökum 
ónáttúrunnar. Hryllilega raunsæ 
jól. Kortagoðsögnin snjóuð í kaf. 

Tilvistin, tilgangurinn, tíminn, 
upphafið og dauðinn eru 
klassískir jólasálmar og óma 
víða í Jólaljóðum – með sínu lagi; 
„munurinn á stofufangelsi og 
frjálsu lífi“ (45) er að hvorugt er 
raunverulegt, hvort tveggja er 
ímyndun, blekking, eftiröpun á 
list. Veruleikinn er í „ylhýrri 
stofu“ á blaðsíðunni á móti (44) 
þar sem þrír nafntogaðir íslensk-
ir myndlistarmenn (karlar) sitja 
fyrir naktir „í stellingum“, þrí-
einir og varnarlausir eins og 
ræningjarnir og frelsarinn á 
efsta degi og konurnar „horfa 
grannt á“ þegar móðir náttúra 
rennir sér fyrirvaralaust blaut 
og köld „niður af himnafesting-
unni“ og færir þá alla á kaf í 
heiðna mjöll. Skáldkonan fylgir 

þessu eftir til loka; „allt var áður. 
En hlífðu mér ekki við endur-
tekningunni“ (46), „geimverurn-
ar“ í „heimi náttúrunnar“ eru (í 
raun og veru), „hláturinn faldi 
veggina“ (22) en englarnir eru 
fallnir, „grundin“ (17) lét undan. 
Ef vill. 

Það er ekki auðfundið „sam-
hengi tilverunnar“ (14) í þessari 
bók, skin og skúrir, gull og svepp-
ir á víxl í kynjaskógi. En kvikindið 
í náttúrunni er þar mjög raun-
verulegt.

Kvikindi í náttúrunni

Boðið verður upp á leiðsögn um 
sýningu á kínverskum forn-
minjum og fágætum listmunum 
í Gerðarsafni nú um helgina. 
Hjörleifur Sveinbjörnsson sér 
um leiðsögn í dag og dr. Geir 
Sigurðsson á morgun. Leiðsögn-
in hefst klukkan þrjú báða 
dagana.

Sýningin í Gerðarsafni kemur 
frá borgarlistasafninu í Wuhan í 
Hubei-héraði. Alls eru sýndir 
107 gripir, margir hverjir æva-
fornir, en sýningin bregður ljósi 
á helstu tímabilin í sögu Kína 
allt aftur til 31. aldar fyrir Krist. 
Ekki er vitað til þess að svo 
gamlir listmunir hafi áður komið 
til landsins.

Meðal sýningargripa í Gerðar-
safni eru munir úr bronsi og jaði, 

en þessi efni skipa svipaðan 
heiðursess í kínverskri list og 
gull og demantar gera í hinum 
vestræna heimi. Einnig eru 
sýndir munir úr leir og postulíni, 
til dæmis frá Ming-tímabilinu.

Þá má líka sjá ýmsa skraut-
muni útskorna úr bambus og 
gleri auk þess sem sýnd eru 
fágæt dæmi um lakklist og 
skrautskrift auk málverka á silki 
og pappír. Sýningin er sérhönnuð 
af Borgarsafninu í Wuhan og 
hafa munirnir aldrei áður verið 
sýndir utan Kína.

Leiðsögn um kínverska menningu

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
Í kvöld 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

Lokasýning: Föstudaginn 19. október örfá sæti laus
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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



Flautuhátíðin Langsum og þvers-
um stendur nú yfir í Hásölum, sal 
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar.

Það er Íslenski flautukórinn 
sem stendur fyrir hátíðinni og 
fær góða gesti frá Englandi, þau 
Ian Clarke og Averil William. Þau 
eru bæði kennarar við The Guild-
hall School of Music and Drama í 
London. Tengsl Averil við Ísland 
ná aftur til áranna 1962-1965 
þegar hún var fyrsti flautuleikari 
við Sinfóníuhljómsveit Íslands.

Einar Jóhannesson klarinettu-
leikari er einn af skipuleggjend-
um hátíðarinnar. „Það má í raun 
rekja hátíðina til þess að við 
Averil erum gamlir vinir frá þeim 
tíma þegar ég bjó í Bretlandi. Við 
höfum aldrei spilað saman og til 
að bæta úr því varð þessi hátíð 
til.“

Nafn hátíðarinnar er sérstakt. 
„Nafnið er tilkomið vegna þess að 
Averil leikur á þverflautu en ég 
leik á klarinett sem er meira 
langsum. Því þótti okkur liggja 
beint við að kalla herlegheitin 
langsum og þversum,“ segir 
Einar.

Það var hugmynd Averil að fá 
Ian Clarke með í hátíðarhaldið, en 
hann er fyrrverandi nemandi 
hennar. „Clarke er mikilsvirtur 
flautuleikari og tónskáld og hefur 

ferðast víða um heim til að halda 
tónleika og námskeið. Tónlist 
hans er mjög vinsæl meðal flautu-
leikara,“ segir Einar.

Hátíðin hófst á fimmtudag með 
masterklössum en henni lýkur á 
sunnudag með veglegum tón-
leikum. Þar mun Averil Williams 

ásamt Einari frumflytja nýtt verk 
fyrir flautu og klarinett eftir 
Þorkel Sigurbjörnsson sem ber 
heitið „Tvíteymi“. Ian Clarke 
mun leika verk eftir sjálfan sig 
og fleiri flytjendur koma fram. 
Tónleikarnir fara fram í Hásölum 
á sunnudag og hefjast kl. 17.

Langsum og þversum Handverkshefð í hönnun 
Sýnd eru verk 34 hönnuða, lista- og handverksfólks 
og óhætt er að fullyrða að sýningin endurspegli 
þá miklu grósku og kraft sem er ríkjandi á þessum 
vettvangi í dag.

Leiðsögn á hverjum sunnudegi kl. 14. 
Einnig er boðið upp á leiðsögn fyrir hópa eftir 
samkomulagi.
Netfang: gerduberg@reykjavik.is, sími: 575-7700 

Ertu með eitthvað NÝTT á prjónunum?
Prjónanámskeið fyrir byrjendur 
fjögur mánudagskvöld 8. - 29. okt. kl. 19:30-22:30.
Skráning á www.heimilisidnadur.is,
s. 551 7800 og 895 0780 

Úr ríki náttúrunnar
Guðmunda S. Gunnarsdóttir, alþýðulistakona,
sýnir málverk og myndverk úr rekaviði og steinum. 
Listakonan tekur á móti gestum um helgina!

Vissir þú...
að í Gerðubergi er góð aðstaða fyrir ráðstefnur,
námskeið, fundi og móttökur.
Sjá www.gerduberg.is

Sýningar eru opnar virka daga frá 11-17
og um helgar frá 13-16. Sími 575 7700.

GERÐUBERG
www.gerduberg.is



„Ég er að kanna ný svæði sem þó halda sig 
innan hefða tískuhússins,“ útskýrði hönnuður-
inn Nicolas Ghesquière á blaðamannafundi 
áður en sýningin hans fyrir Balenciaga hófst í 

Versailles-höllinni skammt frá 
París á þriðjudag. „Ég hef áður 
unnið með munstur en ég hef 
aldrei gert blómamunstur fyrr.“ 
Það má með sanni segja að vor- 
og sumarlína þessa unga hönn-
uðar hafi vakið mikla athygli í 
hátískuborginni í vikunni. 
Ghesquière bauð upp á brjáluð 
og villt blómamunstur sem þó 
byggðu á blómum sem Cristobal Balenci-
aga notaði fyrir mörgum áratugum. 
Páskaliljur, sóleyjar, villirósir og nellikkur 
birtust í mikilli litadýrð á stuttum kjólum. 
Axlir voru breiðar, mitti mjó og sniðin 
víkkuðu svo aftur á mjöðmum. Fyrirsæt-
urnar voru í háum stígvélum sem líktust 
helst skóm rómverskra skylmingakappa. 
Einnig sýndi hann framtíðarlega glansandi 
og þrönga galla í ýmsum málmlitum. „Mig 
langaði að búa til grafísk form, dálítið eins 
og sportbíla!“ segir Ghesquière. Franska 
pressan var sammála um að þessi nýstárlegu 
föt myndu slá algjörlega í gegn eins og fyrri 
línur Ghesquière sem er nýjasta undrabarnið í 
tískuheiminum. Það má því búast við að blóma-
munstur verði aðalmálið í búðunum í vor. 

Tískuvikan í París hófst síðastliðinn mánudag og ég er búin að fá straum 
af sms-skeytum frá bestu vinkonu minni sem eru vægast sagt pirrandi. 
„Ég er að drekka kampavín með Önnu Piaggi og Carine Roitfeld“ eða „Ég 
er á Junya Watanabe-sýningunni og það er geggjað!“ og þar fram eftir 
götunum. Pirrandi af því að ég er dálítið afbrýðisöm að vita af henni 
þambandi Bollinger í glamúr-partíum, en óneitanlega líka skemmtilegt af 
því að ég hef auðvitað líka gaman af að heyra sögur af hinu fríkaða 
tískuliði. „Ég var búin að gleyma hvernig allar tískudrottningarnar hér 
klæða sig,“ hljómaði eitt símtalið frá Costes-hótelinu í París á meðan ég 
var að vaska upp og Reykjavíkurrigningin buldi á gluggunum. Hún 
útskýrði málið. „Maður verður auðvitað að klæðast alltaf svörtu, vera 
alltaf á háum hælum, með einn aukahlut eða kápu sem er algjört „möst“ 
árstíðarinnar og svo verður maður auðvitað að eiga Chanel-tösku eða 
eitthvað álíka fínt.“ Til þess að upplifa stemninguna með henni hef verið 
að skoða myndir frá sýningunum í París. Ekki einungis af hönnuninni á 
tískupöllunum heldur af fremstu bekkjunum og stúdera hvernig konurnar 
þar klæða sig í ár; konur eins og Anna Wintour, ritstýra bandaríska Vogue, 
Carine Roitfeld, ritstýra franska Vogue, Trish Halpin, ritstýra In Style, og 
fleiri og fleiri. Það er greinilega mjög mikilvægt að eiga fallegan svartan 
eða drapplitaðan regnjakka. Sumar virðast aldrei fara úr frakkanum og 
leyfa bara háhæluðu skónum að njóta sín við. Og þá komum við að atriði 
númer tvö: háhælaðir skór eru mjög mikilvægir og sérstaklega ef þeir eru 
frá Louboutin, Prada eða meistara Manolo Blahnik. Þriðja skothelda 
lúkkið er litli, svarti kjóllinn, hnésíður og einfaldur í sniði. Reyndar kom 
hann í ýmsum litaútgáfum í haust og margar konur sáust í litlum fjólu-
bláum kjólum ( fjólublár er greinilega LITUR vetrarins) eða litlum gráum 
kjólum. Reyndar virðast alls konar berjalitir vera mjög vinsælir þetta 
haustið: hindberjarautt, plómublátt og rifsberjarautt. Fjórða atriðið sem 
er mjög mikilvægt er leður eða loðfeldir. Þessar konur myndu aldrei 
hætta að ganga í hlébarðapelsi þó að aðeins tveir hlébarðar væru eftir á 
jarðarkringlunni. Hlébarðapelsar sáust í massavís á fremstu bekkjunum 
og enn sáust nokkrir hlébarðaskór á fögrum fótleggjum. Að síðustu er það 
veskið sem öllu máli skiptir og ég myndi segja að ef kona vill vera alvöru 
Parísartískudrós væri besta fjárfestingin hennar falleg klassísk taska frá 
virtu tískuhúsi. Restina getur maður svo alltaf feikað. 

Tískan á fremsta bekk
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Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR

OG MARGT FLEIRA!
Frumsýnd 12. október

Dane Cook   Jessica Alba   Dan Fogler



Stjörnum prýdd tískuvika
Tískuvikan í París hlýtur að 
teljast hápunktur ársins fyrir 
unnendur fagurra spjara enda 
er borg ljósanna mekka tísk-
unnar. Umstangið og kokkteil-
boðin í kringum tískusýning-
arnar eru álíka mikilvægur 
hluti af heildinni og fötin sjálf. 
Heitustu staðirnir voru hótel-
in Plaza Athenée, þar sem 
einnig er rekinn næturklúbb-
ur, og hið fagra Hotel Costes 
sem skartar svalasta veitinga-
stað borgarinnar. Stjörnur 
víðs vegar að úr heiminum 
flykktust í borgina en þar 
mátti sjá tískuspekúlanta, 
nýríka tískuunnendur, leikara, 
leikkonur og tónlistarmenn.

bragð sem aldrei bregst

www.isam.is



Sjónvarpsstöðin MTV segist munu 
frumsýna nýtt myndband við lagið 
Gimme More með söngkonunni 
Britney Spears á mánudag í þættinum 
Total Request Live. 

Æstir aðdáendur, nú eða jafnæstir 
gagnrýnendur, geta þó auðveldlega 
nálgast myndbandið nú þegar á 
YouTube-vefsíðunni þótt mönnum beri 
ekki saman um hvort þar fari endan-
leg útgáfa eður ei.

Í myndbandinu má sjá Britney 
„horfa á sjálfa sig“ dansa súludans. 
Við barinn situr ljóshærð og sakleysis-
leg Britney ásamt vinkonum sínum og 
flissar að hinni dökkhærðu og dular-
fullu Britney sem sveiflar sér um á 
súlunni.

Sú er klædd í netasokkabuxur, 
nærbuxur og einhvers konar leður-

vesti ásamt því að vera með stórt 
húðflúr á handleggnum. 

Um er að ræða myndband við sama 
lag og Britney flutti á MTV-hátíðinni 
fyrir skemmstu við afar slæmar 
undirtektir. Í myndbandinu sýnir hún 
örlítið betri tilþrif þótt söngkonan sé 
enn langt frá sínu besta. 

Einhver YouTube-notandinn lýsti 
frammistöðunni svona: „Hún stendur 
sig svo illa að mönnum mun líka illa 
við fatafellur í framtíðinni.“

Myndband með Britney frumsýnt

Jennifer Lopez mun tilkynna það 
á tónleikum sínum í Madison Squ-
are Garden í kvöld að hún og eig-
inmaður hennar, Marc Anthony, 
eigi von á barni. Þessu heldur 
New York Post fram á alræmdri 
Page Six síðu sinni, og hefur það 
eftir ónefndum heimildarmanni. 
„Hana langar að flytja þær frá-
bæru fréttir að hún sé ólétt hérna 
í heimabæ sínum,“ segir 
heimildarmaðurinn.

Tónleikagestur á tónleikum J-
Lo í Connecticut síðastliðinn mið-
vikudag, sagði það augljóst að 
söngkonan ætti von á barni. „Vifta 
feykti bolnum hennar upp í andar-
tak, og þetta var tvímælalaust 
óléttubumba. Hún var mjög fljót 
að toga bolinn niður aftur,“ sagði 
áhorfandinn. „Svo talaði hún um 
hvernig þetta ár væri fullt af nýj-
ungum fyrir hana og af og til fauk 
toppurinn til og maður sá í bumb-
una,“ bætti hann við. 

Sögusagnir um óléttu Lopez 
komust á kreik í september. Það 
vakti mikla athygli að söngkonan, 
sem hefur ekki verið feimin við 
aðsniðin klæðnað hingað til, valdi 
að klæðast hverju sirkustjaldinu 
á fætur öðru, eins og slúðurblogg-
arinn Perez Hilton orðar það. 
Orðrómurinn náði eyrum eigin-
manns Lopez, Marc Anthony, sem 
vísaði honum á bug. „Einhver 
hringir í hverjum mánuði og von-
ast til að þeir hafi rétt fyrir sér, en 
nei. Nei,“ sagði hann. Nýjar 
myndir af söngkonunni þykja þó 
sýna fram á annað.

Lopez tilkynnir óléttu í kvöld

Hara-systurnar
Rakel og Hildur 
Magnúsdætur
munu taka þátt í 
undankeppni
Eurovision. Frá 
þessu er greint á 
heimasíðunni
esctoday.com. 
Undankeppnin
mun eiga sér stað 
í Laugardagslög-
unum á RÚV, þar 
sem níu þekktir 
lagahöfundar
etja kappi, og 
þjóðin velur tólf lög sem koma til 
með að slást um farmiðann til 
Belgrad.

„Við höfum ákveðið að taka 
þátt í íslensku Eurovision-undan-

keppninni og 
erum mjög 
spenntar fyrir 
því að ýta þess-
um Eurovison-
rússíbana úr 
vör!“ segja syst-
urnar í viðtali 
við esctoday. 
Þar kemur fram 
að titill lagsins 
sé I Wanna Man-
icure, en það er 
samið af Hall-
grími Óskars-
syni. Hann 

samdi jafnframt lagið Open Your 
Heart sem Birgitta Haukdal söng 
í keppninni árið 2003. 

Fyrsta plata Hara, Bara, kemur 
út hér á landi á næstu vikum.

Hara í undankeppni 
Eurovision
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Taktu Lottó í áskrift! 580 2530 Sölusta›ir lotto.is

Nú er potturinn fimmfaldur
og stefnir í 30 milljónir.

Ná›u flér í Lottómi›a fyrir
 kl. 18.40 á laugardag.



Hljómsveitirnar Bloodgroup og 
Skátar leiða saman hesta sína 
á tónleikum á Organ í kvöld kl. 
22.00. Bloodgroup hefur nýverið 
lagt lokahönd á sína fyrstu 
breiðskífu, Sticky Situation, 
sem kemur út í þessum mánuði.
Skátar sendu í vor frá sér breið-
skífuna Ghost of the Bollocks to 
Come sem hefur fengið glimrandi 
góða dóma í innlendum miðlum 
sem og í erlendum. 

Báðar sveitirnar gefa út ný 
smáskífulög á næstunni. Annars 
vegar gefur Bloodgroup út Try 
On og hins vegar senda Skátar frá 
sér lagið Taco N Surf a Prayer og 
fá þau væntanlega að hljóma á 
tónleikunum. Fjöllistamaðurinn 
Auxpan treður einnig upp á 
Organ.

Spila ný lög

Hljómsveitin Stuðmenn, ásamt 
Bítlagæslumönnunum, halda tón-
leika á Nasa í kvöld í tilefni af 
afhjúpun friðarsúlu Yoko Ono úti í 
Viðey. Bítlagæslumennirnir Jónas 
R. Jónsson og Gunnar Þórðarson 
flytja nokkur vel valin lög frá 
Liverpool. Sérstakur heiðursbítill 
verður Valgeir Guðjónsson sem 
flytur nokkur frumsamin lög í 
bland við eldri smelli. Má búast 
við því að nýtt lag Stuðmanna og 
Valgeirs, Hvert á Ísland sem er, fá 
einnig að hljóma.

Áður er tónleikarnir hefjast 
verður kvikmyndin A Hard Days 
Night sýnd á hvíta tjaldinu á 
Nasa. Miðaverð er 1500 krónur.

Bítlavaka 
Stuðmanna

Nýafstaðnar áheyrnarprufur 
Benedikts Erlingssonar vegna 
hlutverks suðræna sjarmörsins 
Manolo í verkinu Sólarferð gengu 
stórkostlega, að sögn leikstjórans. 
„Við vorum sjörmuð í kaf,“ sagði 
Benedikt, sem hefur þrengt hóp-
inn niður í þrjá. Hann segir minnst 
tíu suðræna menn hafa mætt í 
prufur, og á von á einum til 
viðbótar sem flýgur sérstaklega 
frá London til að reyna fyrir sér. 

„Þeir voru eiginlega fullkomnir 
á allan hátt. Það er ótrúlegt hvað 
suðrænir karlmenn eru bara 
sjarmerandi og gegnum gangandi 
góðir leikarar, það kom mér mest 
á óvart,“ sagði hann. „Og að sjá 
þessa menn dansa… Ég skammast 
mín bara fyrir að vera Skandínavi,“ 
bætti Benedikt við. 

Hann segist helst óska þess að 

hann gæti fyllt stóra svið Þjóðleik-
hússins af „fallegum, glænýjum, 
suðrænum Íslendingum,“ og er 
ekki frá því að reynslan geti af sér 
eitthvað verkefni undir þeim for-
merkjum. „Annaðhvort geri ég 
kvikmynd um þessa glænýju, suð-
rænu menn á þessu kalda landi, 
eða að við setjum upp einhverja 
stórkostlega samba-tangó-
chacha-flamingó sýningu á 
stóra sviðinu og mönnum 
hana með nýbúum,“ sagði 
Benedikt. „Ég er bara 
orðinn mjög hrifinn af 
karlmönnum eftir 
þetta,“ bætti hann við. 

Sólarferð verður 
frumsýnd á stóra 
sviði Þjóðleikhússins 
í janúar.  

Isaac Hanson, meðlimur stráka-
sveitarinnar Hanson, þurfti 
nýverið að gangast undir lungna-
aðgerð eftir að hafa fundið fyrir 
verkjum í brjósti og öxl eftir 
tónleika.

Aðgerðin gekk vel og telja lækn-
ar að hann muni ná sér að fullu. 
Hanson þurfti að aflýsa nokkrum 

tónleikum í Bandaríkjunum vegna 
veikinda Isaac en sveitin vonast 
til að fara aftur upp á svið strax á 
mánudag. Vinsælasta lag Hanson 
er MMMBop sem kom út árið 
1997.

Hanson-bróðir í aðgerð

Sjarmörarnir slógu í gegn



Yfir sjö þúsund Íslendingar 
hafa skráð sig á vefsvæðinu 
Facebook en heildarfjöldi 
skráninga á heimsvísu er 
hátt í 40 milljónir. Þekktir 
Íslendingar sjá sér greini-
lega hag í þátttöku því þeir 
skipta tugum.

Facebook er eins og margir vita 
heimasíða þar sem hægt er að 
sanka að sér „vinum“ úr 
öllum áttum bæði með því 
að finna gamla félaga og 
stofna til nýrra vinasam-
banda. Aðeins eru liðin rúm 
þrjú ár frá stofnun síðunnar 
sem varð vinsæl á mettíma 
og fór á einu ári frá því að 
vera 60. vinsælasta síða 
Bandaríkjanna í 7. sætið.

Íslendingar hafa tekið 
Facebook opnum örmum. 
Meðal þekktra einstaklinga 
sem hafa ákveðið að taka 
þátt í Facebook ævintýrinu 
eru söng- og leikkonan 
Halla Vilhjálmsdóttir, 
Ruth Reginalds og 
umboðsmaður Íslands, 
sjálfur Einar Bárðarson. 

Sá síðastnefndi virðist þó tiltölu-
lega nýbúinn að skrá sig því hann á 
enn sem komið er aðeins átta vini, 
fáa en góða. Þeirra á meðal er að 
sjálfsögðu stórtenórinn Garðar 
Thór Cortes sem er eins og allir 
vita á mála hjá Einari og umboðs-
skrifstofu hans í London.

Fyrrum idol-dómarinn og söng-
konan Sigríður Beinteinsdóttir á 
bæði Ruth Reginalds og sjónvarps-
konuna Svanhildi Hólm Valsdóttur 
að vinkonum á Facebook. Sömu-
leiðis hafa leikkonurnar Anita 
Briem og Steinunn Ólína Þor-

steinsdóttir tengst þar vinabönd-
um en þær eru báðar búsettar 

í Los Angeles í Kaliforníu. 
Aníta heldur þó einnig 

tengslum við leikkonur 
á Íslandi því Halla 
Vilhjálmsdóttir er á 

listanum hennar.
Af öðrum sem hafa 

skráð sig má nefna leikar-
ann Guðmund Inga Þor-
valdsson og fyrrverandi 
sjónvarpsmanninn Fjalar 
Sigurðsson. Síðan virðist 
almennt eiga upp á pall-

borðið hjá leikurum og leikkonum 
því þær María Heba Þorkelsdóttir 
og Tinna Lind Gunnarsdóttir, 
eiginkona Garðars Thórs, eru líka 
með sitt eigið svæði á Facebook. 
Af tónlistarfólki má auk þeirra 
Siggu og Ruthar nefna Vilhelm 
Anton Jónsson, Ágústu Evu 
Erlendsdóttir og Klöru Ósk Elías-
dóttur en hún er sú eina af Nylon-
stúlkunum sem er skráð.



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. 4 - 6 - 8 - 10 - 12
HALLOWEEN kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
3:10 TO YUMA kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 3.20 - 5.40 - 8
ASTRÓPÍA kl. 4 - 10.20 

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

16
12

16

14

12
16
12
14
14

HALLOWEEN kl. 8 - 10.10*
SUPERBAD kl. 6 - 8
CHUCK AND LARRY kl. 6 - 10.10
HÁKARLABEITA  kl.4
BRETTIN UPP kl.4
*KRAFTSÝNING

12
14

14
THE 11TH HOUR kl. 4 - 6 - 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 3.40 - 10

      

HALLOWEEN kl. 5.30 - 8 - 10.25
SUPERBAD kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
SUPERBAD LÚXUS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
SHOOT´EM UP  kl. 8 - 10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 1.30 - 4 - 6
HAIRSPRAY kl. 3.10 - 5.30 - 8
KNOCKED UP  kl. 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 1.30 - 3.30 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.  & ENSKA kl. 1.30 300 kr. Síð. sýningar

-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!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

   Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

   Háskólabíói merktar með rauðu

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSSI

KRINGLUNNI

STARDUST kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 -10:20 10 

NO RESERVATIONS kl. 8 L

3:10 TO YUMA kl. 10 16

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 2 L

BRATZ kl. 4 L

STARDUST kl. 2 - 5 - 8 10

SUPERBAD kl. 5:40 - 8 - 10:20 12

MR. BROOKS kl. 10:30 16

SHARK BATE kl. 2 - 3:50 L

CHUCK AND LARRY kl. 5:40 - 8 - 10:20 12

NO RESERVATIONS kl. 5:50 - 8 L

SHOOT EM UP kl. 10:20 16

SHARK BATE M/- ÍSL TAL kl. 2 - 3:40 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 L

STARDUST kl. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30 10

STARDUST kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
NO RESERVATIONS kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 L

SUPER BAD kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

CHUCK AND LARRY kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

MR. BROOKS kl. 8 16

BRATZ kl. 12:30 - 3 L

DISTURBIA kl. 10:30 14

ASTRÓPÍÁ kl. 1 - 3 - 5:30 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 12:30 - 3 L

HARRY POTTER 5 kl. 12:30 10

VIP
DIGITAL STARDUST kl. 4 - 6:30 - 9 10

NO RESERVATIONS kl. 8 - 10:10 L

MR. BROOKS kl. 10:10 16

BRATZ kl. 5:50 L

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 6 - 8 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:30 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

Leiðin að hjartanu er í 
gegnum ljúfengan mat!

www.SAMbio.is 575 8900

ROBERT DE NIRO OG MICHELLE PFEIFFER Í FRÁBÆRRI 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.

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

STARDUST kl. 5.30, 8 og 10.30 10
3:10 TO YUMA kl. 5.30, 8 og 10.30 16
CHUCK & LARRY kl. 2, 5.40, 8 og 10.20 12
HÁKARLABEITA ÍSL TAL kl. 2 og 4 L
BRETTIN UP ÍSL TAL kl. 4 L
HAIRSPRAY kl. 1.45 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Kino Kabaret eru vafalaust með 
áhugaverðari gestum kvikmynda-
hátíðar í ár. Þetta er hópur leik-
stjóra sem ferðast um og gerir hver 
sína stuttmynd 48 klukkutímum 
fyrir frumsýningu. Niðurstaðan 
verður því ansi anarkísk og myndir 
eru sýndar um leið og þær klárast. 
Er aldrei að vita hvað í raun kemst 
að, því ýmislegt getur farið 
úrskeiðis hvað varðar tækni og 
annað. Allar myndirnar hér voru 
gerðar á Íslandi og flestar tengjast 
landinu á einn eða annan hátt þó að 
hópurinn eigi upptök sín í Montréal 
í Kanada.

Sú fyrsta heitir Tveir kjúklingar 
og er eftir Parísarbúann Karim Ait-
Gacem. Eru þar tveir kjúklingar 
notaðir til að lýsa hinum ýmsu 
ismum, og fá allir jafnt á baukinn, 
hvort sem um er að ræða kapítal-
isma, síonisma eða femínisma. Er 
einnig sagt frá tveimur kjúklingum 
sem bera fé í bleikt svín, og er það 
kallaður „Ísland-ismi“. Verður 
Íslandi líklega ekki betur lýst á 
nokkrum sekúndum, og það er 

hressandi að sjá útlendinga fjalla 
um Ísland á annan hátt en að 
dásama náttúrufegurð. Í raun tekst 
Karim úr litlu efni að gera eina 
skemmtilegustu mynd hátíðarinnar 
í heild. 

Einnig eru hér aðrir gullmolar 
inni á milli, svo sem Have a Nice 
Day, eftir Anne-Marie Dupras, um 
mann sem upplifir dag sem fer 
óðum versnandi og verður myndin 
fyndnari eftir því sem á líður. Önnur 
stórskemmtileg mynd fjallar um 
par sem reynir að njóta ásta í nátt-
úru Íslands, en finna engan heppi-
legan stað, allt er annaðhvort of 
blautt eða of hart. Í Norðanvindinum 
leikur Steinn Ármann víking sem 
hrellir Íra. Einnig má minnast á 
Michel de Silva, sem er svo sjálfum-
glaður að hann minnir helst á Ali G. 
Í SjálfsKastljósi tekur hann viðtal 
við sjálfan sig og segist ætla að 
endurgera Nóa albínóa. Þótt hann 
viðurkenni að hann hafi ekki séð 
fyrirmyndina segist hann þó ýmis-
legt geta sagt um íslenskt samfélag, 
meðal annars að hér séu margir 

með ljóst hár. Útkoman er „Brúni 
albínóinn“ þar sem ungar ljóshærðar 
stúlkur eltast við leikstjórann. Þó 
að lopinn sé teygður helst til langt 
má þó hafa gaman af.   

Útkoman er á ýmsa vegu, sumt 
minnir helst á tónlistarmyndbönd 
eins og búast má við af ungum lista-
mönnum, en þegar best tekst til 
bæta menn það upp með hugmynda-
auðgi sem skortir í tíma og fjár-
magni, og stundum tekst hér að 
segja miklu meira á stuttum tíma 
en aðrir gera á mun lengri. 

Íslandisminn og brúni albínóinn

Tónlistarmaðurinn Eric Clapton 
hefur játað að afbrýðisemi hafi 
valdið því að hann stal eiginkonu 
Bítilsins fyrrverandi George Harri-
son, Pattie Boyd.

„Ég reyndi að ná í Pattie 
vegna þess að hún var í sam-
bandi með voldugum manni 
sem virtist eiga allt 
sem mig langaði í: 
flotta bíla, ótrúlegan 
feril og fallega eigin-
konu,“ sagði Clapton í 
nýrri ævisögu sinni. 

Líkir hann tilfinningunni við það 
þegar hann var afbrýðisamur út í 
hálfbróður sinn þegar hann var lítill. 
„Þessi tilfinning fór aldrei í burtu 
og hún átti tvímælalaust þátt í því 
hvernig mér leið gagnvart Pattie.“

Boyd, sem giftist Clapton árið 
1979, sagði í sinni ævisögu sem 

kom út fyrr á árinu að hjóna-
bandið hafi verið erfitt. 
„Stundum hagaði hann sér 

meira eins og 
dýr heldur en 
ástkæri eigin-

maðurinn sem ég 
þekkti áður. Ég hélt að 
hann myndi drepa 

annað hvort okkar.“ Þau skildu 
árið 1989.

Eftir að Clapton 
kynntist Boyd 
samdi hann um 
hana lagið Layla 
sem sló ræki-
lega í gegn.

Afbrýðisamur út í Harrison



Hljómsveitin Sigur Rós hefur 
frestað DVD-útgáfu heimildar-
myndarinnar Heima um þrjár 
vikur. Myndin átti upphaflega að 
koma út 6. nóvember, sama dag 
og plöturnar Hvarf/Heim koma 
út, en útgáfunni hefur verið 
frestað til 20. nóvember af 
tæknilegum ástæðum.

Um tvo diska verður að ræða. 
Á fyrri disknum verður 
heimildarmyndin sýnd í heild 
sinni en hinn verður uppfullur af 
aukaefni frá hinum ýmsu 
tónleikum á ferðalagi Sigur 
Rósar um landið á síðasta ári.

Sigur Rós er um þessar mundir 
á ferðalagi um heiminn til að 
fylgja eftir myndinni, sem var 
frumsýnd hérlendis á dögunum 

við fádæma góða undirtektir. 
Áttu erlendir sem innlendir 
blaðamenn vart orð yfir gæðum 
myndarinnar. Á meðal þjóða sem 
hljómsveitin sækir heim á næst-
unni eru Danmörk, Noregur, 
Þýskaland, Ítalía og Ástralía.

Þriggja vikna frestun

SÝND Í REYKJAVÍK, AKUREYRI OG FJARÐABYGGÐ.
FRÁBÆR ÍSLENSK  AFÞREYING  /  PÉTUR OG SVEPPI HAFA ALDREI VERIÐ FYNDNARI

SÚ SKEMMTILEGASTA SÍÐAN SÓDÓMA

LANG MEST SÓTTA MYNDIN Á ÍSLANDI YFIR 45.000 MANNS

Ice fashion

Þín hugmynd
á bol!

Við hönnum eða
útfærum þína
hugmynd á
fl ottan bol!

Erum með Svarovski
steina pallíettur og glitter.
Margar gerðir af bolum 
fyrir dömur og herra.

Sími: 845 7869

Verð frá 
990,-



Þjálfarar og forsvarsmenn leikmanna FH og Fjölnis búast við spennandi leik í 
úrslitum VISA-bikarsins. Fyrir leikinn eru FH-ingar þó taldir sigurstranglegri.

 FH og Fjölnir mætast í 
úrslitaleik VISA-bikars karla í 
knattspyrnu á Laugardalsvelli í 
dag kl. 14.00. 

FH-ingar, sem rétt misstu af 
deildartitli í ár, hafa þrisvar sinn-
um áður leikið til úrslita í bikar-
keppninni, árin 1972, 1991 og 2003, 
en aldrei hampað bikarnum. 
Fjölnismenn, sem spiluðu í fyrstu 
deildinni í sumar, hafa hins vegar 
aldrei áður leikið til úrslita í bik-
arnum og eru í raun að stórbæta 
besta árangur sinn í keppninni 
fram að þessu, sem var áður 32-
liða úrslit. Segja má því að bak-
grunnur liðanna sé ólíkur.

„Þetta er auðvitað mikið ævin-
týri fyrir okkur að komast í þenn-
an leik og menn áttu kannski ekki 
von á því fyrir mót að við yrðum í 
þessari stöðu í dag,“ sagði 
Ásmundur Arnarsson, þjálfari 
Fjölnis sem kvaðst eðlilega vera 
spenntur fyrir leiknum. „Leikur-
inn leggst rosalega vel í okkur og 
ég tel að við séum alltaf líklegir 
fram á við gegn hvaða liði sem er, 
en í þessum leik þá mun væntan-
lega mikið mæða á vörninni og 

möguleikar okkar felast fyrst og 
fremst í því að spila agaðan og 
góðan varnarleik,“ sagði Ásmundur 
og Magnús Ingi Einarsson, fyrir-
liði Fjölnis, tók í sama streng.

„Það er rökrétt að reikna með 
því að þeir verði meira með bolt-
ann í leiknum, en ég held að það
muni henta okkur ágætlega og við 

erum með fljóta sóknarmenn sem 
hafa verið að klára leikina fyrir 
okkur í sumar,“ sagði Magnús.

Ólafur Jóhannesson, þjálfari 
FH, hefur miklar mætur á liði 
Fjölnis og reiknar með hörkuleik.

„Fjölnisliðið er skemmtilegt og 
spilar góðan sóknarbolta, þannig 
að það verður gaman að etja kappi 
við það. Fjölnir er litla liðið og 
menn búast við því að FH vinni og  
þess vegna halda eflaust flestir 
með þeim, þannig að það getur 
verið dálítið erfitt að undirbúa 
liðið fyrir leikinn,“ sagði Ólafur. 

Tryggvi Guðmundsson, sóknar-
maður FH, lagði þó mikla áherslu 
á að FH liðið myndi ekki verða 
með neitt vanmat fyrir leikinn. 

„Staða liða í deild skiptir engu 
máli þegar komið er í svona stóran 
leik og það er klárt að það er ekk-
ert „lítið“ lið sem kemur sér alla 
leið í úrslitaleikinn. Leikurinn er 
gott tækifæri fyrir okkur, eftir 
vonbrigðin með deildina, að enda 
tímabilið á jákvæðum nótum og 
það var einmitt að losna bikara-
pláss í hillunni okkar,“ sagði 
Tryggvi léttur. 

 Fjölnismenn mæta í dag 
FH-ingum í úrslitaleik bikarsins 
en þeir voru sem kunnugt er í 1. 
deild í sumar þar sem þeir tryggðu 
sér sæti í Landsbankadeildinni 
næsta sumar. 

Fjölnir er sjöunda neðri deild-
arliðið sem kemst alla leið í 
úrslitaleik bikarkeppninnar en 
aðeins það þriðja sem fær tæki-

færi til að spila bikarúrslitaleik á 
Laugardalsvellinum sem hefur 
hýst alla úrslitaleiki frá og með 
haustinu 1973. Það er ekki daglegt 
brauð að lið utan efstu deildar 
komist alla leið því 67 af síðustu 
70 liðum í bikarúrslitaleiknum 
hafa spilað í A-deild það sumar.

Það hefur aðeins einu liði utan 
efstu deildar tekist að vinna 
bikarinn og það var lið Víkinga 
árið 1971. Víkingar voru þá 
nýkrýndir meistarar í B-deildinni 
og mættu nýliðum Breiðabliks í 
úrslitaleiknum. 

Aðalkeppnin fór fram eftir að 
Íslandsmótinu lauk og Víkingar 
voru því í rauninni orðnir efstu 
deildarlið þegar bikarævintýri 
þeirra hófst. Víkingar unnu 

úrslitaleikinn 1-0 með sigurmarki 
Jóns Ólafssonar á 21. mínútu 
leiksins. 

Á þessum 36 árum sem eru liðin 

hafa þrjú B-deildarlið komist í 
bikarúrslitaleikinn og öll þurftu 
að sætta sig við silfrið. 

FH-ingar töpuðu 2-0 fyrir ÍBV í 
úrslitaleik á Melavelli 1972, 
Grindvíkingar töpuðu 2-0 fyrir 
KR í úrslitaleik á Laugardalsvell-
inum 1994 og fyrir sex árum 
þurftu Fylkismenn vítaspyrnu-
keppni til þess að vinna B-deildar-
lið KA í úrslitaleik á Laugardals-
vellinum. 

Eins og sjá má á þessu þá hefur 
ekkert lið utan efstu deildar orðið 
bikarmeistari síðan að byrjað var 
að spila bikarúrslitaleikinn á 
Laugardalsvellinum og Fjölnis-
menn eiga því möguleika á að 
brjóta blað í sögu bikarkeppninnar 
í Laugardalnum í dag.

36 ár síðan B-deildarlið vann bikarinn

 FH-ingar spila í dag sinn 
fjórða bikarúrslitaleik en þeir 
eiga enn eftir að vinna bikarinn. 
Það hefur aðeins eitt félag þurft 
að bíða lengur en Skagamenn 
unnu bikarinn ekki fyrr en í 
níundu tilraun sinni árið 1978 en 
hafa síðan unnið 9 af 10 úrslita-
leikjum sínum.

FH tapaði 2-0 fyrir ÍBV í fyrsta 
bikarúrslitaleik sínum fyrir 35 
árum en þá var liðið í B-deild. 
FH-ingar komust aftur í bikarúr-
slitaleikinn 19 árum síðar og 
töpuðu þá 1-0 í aukaleik gegn 
Valsmönnum eftir 1-1 jafntefli í 
sjálfum bikarúrslitaleiknum. FH 
fór einnig í úrslitaleikinn fyrir 
fjórum árum síðan en töpuðu þá 
1-0 fyrir Skagamönnum. Garðar 
Gunnlaugsson skoraði eina mark 
leiksins tólf mínútum fyrir 
leikslok.

Sex leikmenn FH-liðsins í dag 
tóku þátt í þessum úrslitaleik árið 
2003, Daði Lárusson, Sverrir 
Garðarsson, Guðmundur Sævars-
son, Tommy Nielsen, Freyr 
Bjarnason og Ásgeir Gunnar 
Ásgeirsson.

FH-ingar reyna 
í fjórða sinn

 Það lið sem skorar fyrsta 
markið í úrslitaleik VISA-bikars 
karla í dag ætti að vera í góðum 
málum ef marka má þróun mála í 
bikarúrslitaleikjum síðustu ára. 

Bikarmeistararnir hafa 
nefnilega skorað fyrsta markið í 
úrslitaleiknum síðustu fimm ár 
og í 13 af síðustu 14 bikarúrslita-
leikjum.

Eini úrslitaleikurinn sem sker 
sig út er leikur Fylkis og KA árið 
2001 en KA, sem þá var í B-deild 
eins og Fjölnir nú, komst tvisvar 
sinnum yfir í leiknum en tapaði 
síðan í vítakeppni.

Það hefur ekki alltaf verið 
algilt að fyrsta markið skili 
bikarnum í hús því á árunum 1981 
til 1992 lentu verðandi bikar-
meistarar undir í 7 af 12 úrslita-
leikjum.

Fyrsta markið 
mikilvægt

Fjölnir er sextánda 
félagið sem kemst í bikarúrslit 
en aðeins fimm félög hafa náð að 
fagna bikarmeistaratitlinum í 
fyrstu tilraun. 

Nágrannar Fjölnismanna í 
Fylki urðu fyrsta félagið í 32 ár 
til þess að vinna sinn fyrsta 
bikarúrslitaleik þegar þeir unnu 
KA í vítakeppni 2001. Fram að 
þeim leik höfðu sjö nýliðar í röð 
þurft að sætta sig við silfur eða 
allt frá því að ÍBA vann sinn 
fyrsta bikarúrslitaleik 1969.

Síðustu nýliðar 
unnu bikarinn

 FH-ingar ættu að vera 
farnir að venjast að spila 
bikarleiki í Laugardalnum og 
jafnframt að vera búnir að 
yfirvinna bikargrýluna í Dalnum 
því þeir spila í dag sinn þriðja 
bikarleik í röð á Laugardalsvelli. 

Fyrir þetta sumar hafði FH-
liðið dottið þrisvar sinnum út úr 
bikarnum í Laugardalnum á 
síðustu fjórum árum en nú hefur 
liðið unnið tvo bikarsigra í röð á 
Þjóðarleikvanginum.

FH vann 1-0 sigur á Val í átta 
liða úrslitunum með marki 
Ásgeirs Gunnars Ásgeirssonar og 
svo 3-1 sigur á Breiðabliki í 
framlengdum undanúrslitaleik 
þar sem Tryggvi Guðmundsson 
og Atli Guðnason tryggðu 
Hafnarfjarðarliðinu sigurinn 
eftir að Ásgeir Gunnar hafði 
komið FH í 1-0 í venjulegum 
leiktíma.

Þrír bikarleikir 
í röð í Dalnum

Leiðinlegt að mega ekki skjóta á markið





 Eyjólfur Sverrisson gerði 
engar stórar breytingar á lands-
liðshópnum fyrir komandi leiki 
við Letta og Liechtenstein en hann 
tilkynnti 22 manna hóp í gær. 
Ólafur Örn Bjarnason og Indriði 
Sigurðsson komu aftur inn í hóp-
inn en þeir voru ekki með í síðustu 
verkefnum. Íslenska landsliðið er 
komið á flug eftir að hafa tekið 4 
stig út úr síðustu leikjum sínum 
við Spán og Norður-Írland. 

„Við teljum okkur vera búnir að 
finna góðan takt í þessu og viljum 
halda honum. Það er gríðarlega 
mikilvægt að það verði sami vilji 
og baráttuandi í liðinu,“ segir 
Eyjólfur og bætir við. „Markmiðið 
er að ná að halda þeim dampi sem 

hefur verið á liðinu í síðustu 
leikjum og ef það tekst þá teljum 
við okkur geta unnið báða þessa 
leiki,“ segir Eyjólfur.

„Ég er með svona 35 manna hóp 
sem ég er að velta fyrir mér 
hverju sinni og vel síðan bestu 
leikmennina í hvert verkefni. Þó 
að menn séu að detta út úr þeim 
hópi þá eru menn ekkert komnir 
út í kuldann. Það sést sem dæmi á 
því að Ólafur og Indriði eru komnir 
inn í hópinn aftur. Það er sam-
keppni um að komast í íslenska 
landsliðið og það er bara fínt,“ 
segir Eyjólfur um val sitt að þessu 
sinni.

Fyrri leikurinn er á móti Lettum 
á Laugardalsvellinum eftir viku. 

„Ég á eftir að fá sendan leik Letta 
á móti Spánverjum og á eftir að 
fara vel yfir hann. Ég sá þá þegar 
þeir unnu Norður-Íra 1-0 á heima-
velli og þá spiluðu þeir nákvæm-
lega eins og við, vörðust vel með 
því að spila þéttan varnarleik og 
sóttu síðan hratt á Norður-Íra. Þeir 
gerðu það mjög vel og unnu sann-
færandi 1-0 sigur. Ég reikna með 
að það verði svipað upp á teningn-
um á móti okkur. Við verðum að 
finna leik á móti því. Við ætlum 
ekki að opna þennan leik hérna 
heima, við ætlum að spila áfram 
öflugan varnarleik en að sjálf-
sögðu ætlum við að skapa okkur 
færi og reyna að knýja fram sigur 
í okkar síðasta heimaleik.“

Vill sama vilja og baráttuanda áfram

 Eiður Smári Guðjohnsen 
er í landsliðshópnum þrátt fyrir 
að hafa ekkert spilað síðan hann 
kom inn á sem varamaður í 
sigrinum á Norður-Írum 12. 
september. 

„Við sjáum bara til hvernig 
hann er á æfingum. Hann er ekki 
í mikilli leikæfingu og það verður 
mjög erfitt fyrir hann að spila 
tvisvar 90 mínútur með svona 
stuttu millibili,“ segir Eyjólfur 
Sverrisson um Eið Smára 
Guðjohnsen. „Við eigum bara 
eftir að meta stöðuna á honum. 
Hann er búinn að vera æfa mjög 
vel og hefur auk þess æft 
aukalega til þess að koma sér í 
betra form,“ segir Eyjólfur sem 
sagðist hafa rætt við Eið Smára 
fyrr um daginn. „Hann er heill 
heilsu og æfði í gær,“ sagði 
Eyjólfur sem hefur áhyggjur af 
því að Eiður fengi ekkert að spila 
hjá Barcelona. 

Er búinn að 
æfa mjög vel

 Eyjólfur Sverrisson, er 
ánægður með íslenska áhorfend-
ur í síðustu landsleikjum. 

„Stuðningurinn við liðið í 
síðustu leikjum hefur verið til 
fyrirmyndar. Tólfan er búin að 
vera svakalega öflug og hefur 
myndað mikla stemningu á 
pallana. Fólkið er komið á leikina 
til að skemmta sér og hafa gaman 
og það er hrikalega jákvætt,“ 
sagði Eyjólfur á blaðamannafundi 
í gær.

Tólfan er búin 
að vera öflug

BIKARINN 2007BIKARINN 2007 í dag kl. 14:0
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Tilboð í FH búðinni: Miði á leikinn og ballið kr
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Evrópukeppni félagsliða

N1-deild karla í handbolta

N1-deild kvenna í handbolta

HK gerði jafntefli við 
Pallamano Conversano í gær-
kvöld, 31-31, í Evrópukeppni 
félagsliða í handbolta. 

HK byrjaði leikinn ágætlega 
en um miðjan fyrri hálfleik átti 
liðið slæman kafla og Ítalirnir 
skoruðu þrjú mörk í röð og kom-
ust í 8-11. HK hrökk svo aftur í 
gang undir lokin og leiddi í hálf-
leik 15-14.

Í síðari hálfleik virkaði HK 
sterkari aðilinn en náði ekki að 
hrista Conversano af sér og jafn-
tefli 31-31 var niðurstaðan. Segja 
má að sóknarleikurinn hafi verið 
í fyrirrúmi hjá liðunum í kvöld, 
en þau spila seinni leik sinn á 
morgun í Digranesi.

„Við vorum allt of stressaðir og 
sennilega yfirspenntir yfir því að 
vera að spila okkar fyrsta Evr-
ópuleik. Vörnin var léleg og mark-
varslan að sama skapi slöpp,“ 
sagði Gunnar Magnússon aðstoðar-
þjálfari HK, en kvaðst þó vera 
bjartsýnn á framhaldið. „Sóknar-
leikurinn var fínn hjá okkur en 
við þurfum samt að stjórna leikn-
um betur. Við þurfum bara að 
byggja á þessum sóknarleik og fá 
vörnina í lag og þá kemur 
markvarslan. Ég hef enga trú á 
því að markvörður okkar, Pet-
kevicius, spili tvo slappa leiki í 
röð,“ sagði Gunnar og hvatti fólk 
til að fjölmenna í Digranesið og 
hvetja HK-liðið til sigurs. 

Slæmur varnarleikur varð HK að falli

 Afturelding og ÍBV 
mættust að Varmá í gærkvöld í 
slag nýliðanna í N1-deildinni í 
handbolta. Þrátt fyrir jafnam leik 
í byrjun voru það heimamenn 
sem stungu af snemma leiks og 
sigruðu að lokum 42-29. 

Bjarki Sigurðsson, þjálfari 
Aftureldingar, furðaði sig á 
leikstíl ÍBV. ,,Ég spyr bara hvar 
þessum mönnum var kennt að 
spila handbolta.“

Gintaras, þjálfari ÍBV, var 
ósáttur við dómgæsluna ,,Oft var 
Afturelding að brjóta á okkur 
eins og við á þeim en samt fengu 
þeir aldrei brottvísanir.“ -

Afturelding 
rúllaði yfir ÍBV

Síðumúli 8 – Sími 568 8410Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760 Krókháls 5 – Sími 517 8050

Veidimadurinn.is - Sportbudin.is - Veidihornid.is

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



Þ
að hefur verið aðdáunarvert 
að fylgjast með uppgangi lítil-
láta Lettans Alexanders 
Petersson. Hann var uppgötv-
aður af forráðamönnum Gróttu 
í Riga árið 1998 og hann hefur 

sjálfur sagt að það hafi bjargað sér að vera 
boðið til Íslands. Annars hefði hann haldið 
áfram að vera slagsmálahundur í Ríga og 
var þess utan í slæmum félagsskap.

Hæfileikar Alexanders komu snemma í 
ljós og hann sló í gegn í íslenska handbolt-
anum með Gróttu/KR. Atvinnumennskan 
var óumflýjanleg og árið 2003 gekk hann í 
raðir þýska úrvalsdeildarliðsins Dusseldorf. 
Þar lék hann í tvö ár áður en hann samdi við 
annað þýskt úrvalsdeildarlið, Grosswalls-
tadt.

Þar hélt Alexander áfram að bæta sig og 
frammistaða hans fór ekki fram hjá stóru 
liðunum. Úr varð að eitt besta félagslið 
heims, Flensburg, keypti Alexander síðasta 
sumar af Grosswallstadt á háa fjárhæð. 

„Það er mikill munur á Flensburg og 
Grosswallstadt. Hér er ótrúlega vel staðið 
að öllum hlutum, liðið er frábært og allir 
leikmenn mikið mun betri en hjá Gross-
wallstadt. Það er líka talsvert skemmtilegra 

að keppa á toppnum,“ sagði Alexander þar 
sem við sitjum úti í garði heima hjá honum 
með ylvolga og ljúffenga heimalagaða 
snúða.

Hann hefur ekki bara verið farsæll með 
félagsliðum því hann hefur leikið stórkost-
lega fyrir íslenska handboltalandsliðið eftir 
að hann fékk íslenskan ríkisborgararétt og 
varð löglegur með liðinu. Er óhætt að segja 
að hann hafi unnið hug og hjörtu þjóðarinnar 
með frábærri frammistöðu sinni.

Alexander býr ásamt konu sinni, Eivoru 
Pálu Blöndal, og syni þeirra, Lúkasi Jóhann-
esi, í Handewitt sem er lítill, fjölskyldu-
vænn bær rétt fyrir utan Flensburg. 

Í næsta húsi býr þjálfari liðsins, Kent-
Harry Anderson, og þar við hliðina Norð-
maðurinn harðskeytti, Johnny Jensen. Ég 
spyr Alex, eins og hann er oftast kallaður, 
að því hvort hann hafi áttað sig á því hversu 
hraður uppgangur hans hafi verið og hvort 
hann sé loksins búinn að ná markmiðum 
sínum?

„Auðvitað líður mér eins og ég sé kominn 
á toppinn núna og ég get í raun ekki farið 
neitt mikið hærra. Ég get til að mynda ekki 
spilað með Kiel þar sem ég leik með Flens-
burg, það er of mikill rígur á milli liðanna. 
Það þýðir samt ekkert að hætta núna, hér 
ætla ég að festa mig rækilega í sessi og það 
er ekkert unnið að fá bara samning,“ sagði 
Alexander sem er 27 ára gamall en hann er 
með samning við Flensburg til ársins 2010.

„Ég er á góðum aldri og á vonandi mín bestu 
ár eftir í handboltanum. Ég hlakka mikið til 
næstu ára. Því er samt ekki að neita að hlut-
irnir hafa gerst ótrúlega hratt hjá okkur. 
Við komum fyrir fjórum árum síðan til 
Þýskalands, eignuðumst Lúkas beint í kjöl-
farið. Svo er ég búinn að spila með íslenska 
landsliðinu í stórmótum og kominn til Flens-
burg,“ sagði Alex sposkur á svip en hann 
tekur velgengninni ekki sem sjálfsögðum 
hlut og leggur gríðarlega hart að sér til að 
verða sífellt betri. Óhætt er að segja að 
hann uppskeri eins og hann sáir. 

„Draumurinn er að vera hér lengur en þessi 
þrjú ár en hver veit hvað tekur við næst. 
Það væri gaman að prófa að spila á Spáni 
kannski síðar.“

Þó svo Alex eigi vonandi enn mörg ár eftir 
af ferlinum þá er hann engu að síður farinn 
að huga að því hvað taki við að loknum 
ferlinum. „Ég hef gríðarlega mikinn áhuga 
á öllu tengdu íþróttum og Íþróttaakademían 
er sífellt að bæta við sig nýjungum. Von-
andi verður eitthvað nám í boði þar fljót-
lega sem ég gæti byrjað að skoða,“ sagði 
Alex.

Unnusta Alex, Eivor Pála, spilaði sjálf 
handbolta með Val áður en þau fluttu utan. 
Hún hélt áfram að spila handbolta ásamt 
Elfu Björk Hreggviðsdóttur, unnustu Einars 
Hólmgeirssonar, þegar þau voru öll hjá 
Grosswallstadt en þar unnu stelpurnar sína 
deild og æfðu síst minna en strákarnir. 
Báðar hafa þó lagt skóna á hilluna. Í bili að 
minnsta kosti. Alex og Eivor kunna vel við 
líf atvinnumannsins.

„Ég er mjög sáttur og þetta líf er mér að 
skapi,“ segir Alex en Eivor tekur dýpra í 
árina. „Þetta er bara algjör draumur og 
maður reynir að njóta hverrar stundar því 
maður veit aldrei hvenær það tekur enda. 

Ég finn að það breytist aldrei neitt heima 
og maður finnur eftir því sem tíminn líður 
hvað við höfum það gott. Alex er jafn mikið 
í burtu og venjulegur maður í venjulegri 
vinnu en viðveran er öðruvísi. Hann er til 
að mynda mikið heima um miðjan daginn 
sem er gott því þá getur hann leikið við 
strákinn og annað.“ 

Eivor segir að á móti komi að Alex sé oft 
að heiman heilu og hálfu helgarnar og þá 
reyna konur leikmanna að brydda upp á ein-
hverju skemmtilegu en félagið reynir að 
búa til eins fjölskylduvænt umhverfi og það 
getur.

Alex segist vera þakklátur fyrir að eiga 
fjölskyldu og hann kýs þann lífsstíl fram 
yfir piparsveinalífsstílinn. „Það hentar 
sumum en ég nýt mín mun mikið betur í 
fjölskylduumhverfi. Mér finnst það talsvert 
skemmtilegra. Svo hefur maður alltaf 
stuðning frá konunni og það er gaman að 
fylgjast með stráknum vaxa úr grasi og um 
leið gleyma handboltanum á stundum,“ 
sagði þessi lítilláti Letti en stolti Íslendingur.

Mér líður 
eins og ég 
sé kominn 
á toppinn 
núna og get 
í raun ekki 
farið mikið 
hærra. Ég 
er samt ekki 
hættur og 
ætla að festa 
mig í sessi 
hjá félaginu.

Stjarna handknattleikskapp-
ans Alexanders Petersson
hefur risið hratt síðustu árin. 
Hann flutti frá Ríga í Lett-
landi til Íslands árið 1998 en 
fimm árum síðar var hann 
kominn til Þýskalands í at-
vinnumennsku. Í dag er Alex 
lykilmaður í einu sterkasta 
handboltaliði heims, Flens-
burg-Handewitt. Henry Birgir 
Gunnarsson heimsótti Alex-
ander og fjölskyldu hans á 
heimili þeirra í Handewitt.





Lucy Spiller gerir Courteney Cox greiða
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NÝ ÍSLENSK DAGSKRÁRGERÐ Í SJÓNVARPINU – Á HVERJUM DEGI Í VETUR

LAUGARDAGSLÖGIN
Nýr skemmtiþáttur með flottu fólki og fjörugri tónlist. 
Hvaða lag verður ofan á í  Söngvakeppni Sjónvarpsins? 
Umsjónarmenn eru Gísli Einarsson og Ragnhildur 
Steinunn Jónsdóttir.

KL. 20.15 Í KVÖLD
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Yfir hundrað umsóknir bárust um starf dagskrár-
kynnis hjá Sjónvarpinu en umsóknarfrestur rann út 
á miðnætti á fimmtudag. Auglýst var eftir umsókn-
um frá áhugasömum en hæfniskröfur voru stúdents-
próf eða sambærileg menntun.

„Þetta voru nákvæmlega 103 umsóknir,“ segir 
Jónína Lýðsdóttir fulltrúi útvarpsstjóra. „Þar af eru 
18 umsækjendur karlmenn.“ Jónína segir að ekki sé 
ljóst hversu margir verði ráðnir. „Það er allur 
gangur á því hvort umsækjendur séu námsmenn eða 
ekki enda hentar starfið einnig sem vinna með 
öðru.“ Hún segir það ekki hafa komið sér á óvart 
hversu margir sýndu áhuga á starfinu, það hafi 
verið vinsælt í gegnum tíðina og sé það greinilega 
ennþá.

Ein þekktasta þula þjóðarinnar, Ellý Ármannsdótt-
ir, sagði nýverið starfi sínu lausu hjá Sjónvarpinu og 
flutti sig yfir til Morgunblaðsins þar sem hún tekur 
viðtöl við þekkta Íslendinga fyrir hið svokallaða 
Vefvarp, undir nafninu Sviðsljós. Fleiri íslenskar 

konur hafa stigið sín fyrstu skref í Sjónvarpi sem 
þulur, til dæmis Ragnheiður Elín Clausen, Rósa 
Ingólfsdóttir og Sigríður Arnardóttir eða Sirrý.

Yfir hundrað sækja um þulustarf

„Ég verð ekki með útvarpsþáttinn eins og til 
stóð. Ég var búinn að fá leyfi sem var svo 
dregið til baka, það er greinilega ekki bannað 
að breyta eins og á leikskólanum í gamla 
daga,“ segir Helgi Seljan einn af umsjónar-
mönnum Kastljóssins. Helgi hafði tekið að sér 
að stjórna útvarpsþættinum Helgispjall á 
útvarpsstöðinni RVKFM 101,5 á sunnudögum í 
vetur en neyddist til að hætta við þær 
fyrirætlanir þegar Þórhallur Gunnarsson, dag-
skrárstjóri Sjónvarpsins, dró samþykki sitt 
tilbaka. „Mér skilst að ástæðan sé að öðrum 
starfsmönnum hafi boðist aukastarf hjá 
samkeppnisaðilanum sem þeim var bannað að 
þiggja,“ segir Helgi og vísar þar í Ólaf Pál 
Gunnarsson og Guðrúnu Gunnarsdóttur sem 
var meinað að taka sæti dómara í þáttum á 
Stöð 2. Heimildir Fréttablaðsins herma að það 
hafi einmitt verið eftir fyrirspurn frá Ólafi 

Páli sem Þórhallur dró samþykki sitt til baka.
„Það er eins og fólk á fjölmiðlum sé í sömu 
stöðu og vinnuhjú voru hjá óðalsbændum. Eins 
og maður hafi verið ættleiddur þegar maður 
byrjar að vinna hjá einhverju fyrirtæki. Ég 
var bara ráðinn hingað til þess að sjá um 
dagskrárgerð fyrir utan það að RVKFM er 
ekki beint að fara að knésetja RÚV,“ segir 
Helgi.

Andri Freyr Viðarsson hjá RVKFM er ekki 
síður ósáttur við þessi málalok. „Þetta er 
náttúrulega bara ömurlegt og blátt áfram 
heimskulegt. Þórhallur, öðlingurinn sem hann 
er, var búinn að gefa grænt ljós og við búnir 
að keyra auglýsingar fyrir þáttinn, fá styrkt-
araðila og ég veit ekki hvað og hvað. Svo er 
okkur allt í einu skellt á skyndifund og þetta 
bannað. Maður kippir ekki svona úr sambandi 
þegar búið er að gefa samþykki.“ 

Fúlt að fá ekki að stjórna útvarpsþætti

Willum Þór Þórsson

Björgólfi Thor Björgólfssyni 
þykir fátt jafn gaman og að þeys-
ast um á sérsmíðuðum mótorfák 
um nágrenni Hyde Park í London 
eftir vinnu á föstudögum ásamt 
vinnufélögum sínum. Ef ekki 
gefst færi á að spæna upp mal-
bikið á „choppernum“ frá Thunder 
Struck Custom Bike, sem kostar 
100 þúsund dollara, þá keyrir 
hann uppí sveitasetrið sitt í 
Oxford-skíri á sígildum og glæsi-
legum Aston Martin-blæjubíl 
sínum ásamt eiginkonunni Krist-
ínu Ólafsdóttur og syni þeirra 
Daníel Darra. Þar teygja þau úr 
sér eftir erfiða vinnuviku. Þetta 
er meðal þess sem kemur fram í 
grein Wall Street Journal í gær 
þar sem fjallað er um erlenda 
auðmenn sem sest hafa að í 
London.

Björgólfur Thor leikur aðal-
hlutverkið í greininni og segir í 
samtali við blaðið að hagstætt 
skattaumhverfi og staðsetning 
höfuðborgar Englands sé meðal 
þess sem hafi laðað að erlenda 
milljarðamæringa. „Héðan er 
stutt á alla þá staði sem ég þarf að 
komast á. Ég get flogið til Austur-
Evrópu og verið kominn heim 
samdægurs,“ segir Björgólfur í 
samtali við blaðið en hann notar 
að sjálfsögðu margumrædda 
einkaþotu sína ef hann þarf að 
komast út fyrir landsteinana. Ef 
hann þarf hins vegar að skottast á 
milli staða í London lætur hann 

einkabílstjórann ferja sig í silfur-
litaðri Maserati-bifreið. 

Björgólfur og Kristín búa í Hol-
land Park, hverfi sem er þekkt 
fyrir flottar villur og glæsihýsi, 
en þau létu nýverið taka allt í 
gegn og hanna það í nútímalegum 
stíl. Samkvæmt Wall Street vildi 
auðjöfurinn íslenski aðeins það 
besta og flutti þannig öll húsgögn 
sem prýða heimilið beint inn frá 
Ítalíu. Jafnframt er þess látið 
getið að hann hafi haldið 
glæsilega fertugsafmælis-
veislu á Jamaíka og flutt 
yfir 120 vini 

sína 

og vandamenn til eyjunnar þar 
sem dansgólf og barir hafi verið 
byggðir á sandi en tónlistarmenn 
á borð við Jamiroquai og 50 Cent 
héldu uppi stuðinu.



MEGAS
& SENUÞJÓFARNIR

Kynnið ykkur frekari tilboð og tónleikadagskrá Concert á vef
tónlistarklúbbs Mastercard, www.borgun.is/klubbar

FRÁGANGUR FÁANLEGUR Í VERSLUNUM

6 DAGAR
Í TÍMAMÓTAVIÐBURÐ
Fyrstu stórtónleikar Megasar eru næsta laugardag 

í  Laugardalshöllinni. Meistarinn fer yfir allan ferilinn 

með dyggum stuðningi Senuþjófanna, auk þess að taka 

lög af nýjustu plötunni, sem hefur slegið rækilega í gegn.



Opið í dag frá kl. 11–16.

Sænskar kjötbollur
með kartöflum, týtuberjasultu 

og rjómasósu (10 stk.)    

540,-

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,-

5.950,-
UDDEN hjólaborð 54x54x83 silfurlitað/ryðfrítt stál

14.950,-

495,-

995,-995,-

heillandi
HUGMYNDIR

HJUVIK blöndunartæki 
m/1 handfangi sérúðari
H45 cm stállitað 19.950,-

PRÄGEL borðplata 186x62 cm
steináferð svart 4.990,-

BRAVAD grunnskápur
52x67x90 cm
eik/eikarspónn/hvítt 37.900,-

BRAVAD grunnskápur
132x67x90 cm
eik/eikarspónn/hvítt 49.900,-

GIMÅN eyjuborðplata
132x90 cm eik 34.950,-

DOMSJÖ vaskur 62x65x23 cm hvítur

BOHOLMEN
uppþvottagrind
28x36x4 cm

RATIONELL skilrúm 6 stk.
f/djúpar skúffur B60 cm 1.490,-

BEKVÄM trappa
45x39x48 cm birki 1.490,-

RATIONELL VARIERA
diskastandur 19/32x20 cm
beyki/ryðfrítt stál

RATIONELL VARIERA
kryddstandur Ø16 H21,5 cm
beyki/ryðfrítt stál 995,-

ÄRLIG hvít eldhúsinnrétting melamínfilma. Þessi samsetning 56.530,-
Innifalið í verðinu eru skápar, skápahillur og lamir. Borðplötur, 
vaskar, blöndunartæki, hnúðar og höldur eru seld sér.

Því er oft haldið fram að á 
Íslandi sé lítil spilling. Þetta 

kann að vera rétt. Vísast eru fáir 
sem stunda myrkraverk eins og 
mútur og svoleiðis hér á landi, 
enda eru allir jú svo góðir vinir 
hvort sem er. Né heldur tel ég það 
algengt að fólk vakni upp við hlið 
afskorins hrosshauss í rúmi sínu, 
eins og í kvikmyndinni Godfather. 

á Íslandi hafa líka alltaf 
verið hálfvandræðalegar. Íslend-
ingar hafa aldrei tekið þær sér-
staklega alvarlega. Samt hefur 
ekki skort á umfangið. Stórbrotin 
verðsamráð fyrirtækja hafa átt 
sér stað, sem bitnað hafa á almenn-
ingi um áratugaskeið, en einhvern 
veginn hefur aldrei neinn þurft að 
axla ábyrgð og helst hefur þótt 
eftirtektarvert að í einu slíku 
samráði skuli menn hafa hist í 
Öskjuhlíð. Hvers vegna hittust 
mennirnir úti?

að spillingarhugtakið 
hefur aldrei náð að festa rætur í 
tungumálinu, þótt ærin tilefni hafi 
verið til. Einstaka menn hafa 
hrópað þetta orð úr ræðupúlti en 
það er eins og Íslendingar fari 
bara hjá sér og roðni þegar það er 
gert. Notkun orðsins þykir fremur 
benda til þess að viðkomandi sé í 
ójafnvægi.

vegar er athyglisvert 
hversu mörg orðtök Íslendingar 
eiga yfir það, að hlutir séu svona 
einhvernveginn ekki alveg í lagi. 
Ekki beint spilling, og þó. Við 
eigum endalaus orðtök um það að 
eitthvað grunsamlegt sé á seyði. 
Að það sé óþefur af einhverju.

nálgun á veröldina virðist 
eiga djúpar rætur í þjóðarsálinni. 
Við tölum um að fólk hafi óhreint 
mjöl í pokahorni, að það sé maðkur 
í mysunni, að ekki sé allt sem 
sýnist og þess háttar. Flagð undir 
fögru skinni. Uppáhaldið mitt af 
öllum þessum orðtökum er þegar 
sagt er að það sé fiskur undir 
steini. Þetta er ákaflega mynd-
rænt. Maður veltir við steini og 
þar er, viti menn, fiskur. Grunaði 
ekki Gvend. Þetta orðtak minnir 
líka skemmtilega á enska orðtakið 
„something fishy“, sem er einnig í 
uppáhaldi.

er við hæfi að taka dæmi úr 
samtímanum. Hópur manna, sem 
hefur verið ráðinn til starfa án 
auglýsingar í dótturfyrirtæki 
Orkuveitu Reykjavíkur fær kaup-
réttarsamning sem mögulega 
gerir þá moldríka. Hér myndu ein-
hverjir vilja segja „spilling“, en 
líklega segja fleiri, sposkir á svip, 
að það sé óþefur af þessu. Fiskur 
undir steini. Skítalykt. Maðkur.

Maðkur  


