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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Hús og heimili
Sara Björnsdóttir listakona á 
heimili sem henni finnst fallegt 
og þægilegt en 
hún féll fyrir 
íbúðinni um 
leið og hún sá 
hana.

í miðjU 

bLAðsins

HLÝTT - Í dag verður sunnan strekk-
ingur. Rigning eða skúrir sunnan 
og vestan til en skýjað með köflum 
og yfirleitt þurrt á Norðaustur- og 
Austurlandi. Hiti 8-14 stig, hlýjast 
norðaustan til.
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sTjóRnsÝsLA Ólafur Örn Haralds
son, forstjóri Ratsjárstofnunar, 
hefur ákveðið að láta af störfum og 
hefur kvatt starfsfólk stofnunar
innar. Ólafur hefur ekki tilkynnt 
ákvörðun sína til utanríkisráðu
neytisins, sem fer með yfirstjórn 
stofnunarinnar.

Grétar Már Sigurðsson, ráðu
neytisstjóri utanríkisráðuneytis
ins, hefur reynt að hafa samband 
við Ólaf vegna ákvörðunar hans en 
án árangurs. 
Samkvæmt heimildum Frétta
blaðsins fundaði Ólafur með starfs
mönnum sínum í vikunni til að 
greina þeim frá ákvörðun sinni; 
öðrum sendi hann tölvupóst eða 
kvaddi símleiðis. Grétar segist 

ekki hafa séð tölvupóstinn en heyrt 
af honum. „Ég er að reyna ná í Ólaf 
til að fá að vita hvað liggur fyrir 
hjá honum, þar til get ég ekki tjáð 
mig mikið um málið.“ 

Gagnger endurskipulagning 
stendur nú yfir á starfsemi Rat
sjárstofnunar sem starfshópur 
skipaður sérfræðingum utanríkis
ráðuneytisins vinnur að. Öllum 47 
starfsmönnum stofnunarinnar var 
sagt upp störfum um miðjan ágúst. 
Samkvæmt upplýsingum Frétta
blaðsins voru laun starfsmanna 
Ratsjárstofnunar hærri en annarra 
opinberra starfsmanna og var þeim 
sagt upp til að ná niður kostnaði. 
Eftir uppsögn starfsfólksins vildi 
Ólafur engar upplýsingar gefa um 

laun starfsmanna eða hvort starfs
menn sem yrðu endurráðnir þyrftu 
að taka á sig launalækkanir.

Grétar segist ekki geta svarað 
fyrir það hvort Ólafur verði endur
ráðinn þegar endurskipulagningu 
er lokið. Undanfarna daga hefur 
starfsemi aðalskrifstofu Ratsjár
stofnunar í Síðumúla í Reykjavík 
verið flutt í starfsstöð stofnunar
innar á gamla varnarsvæðinu á 
Keflavíkurflugvelli. Þeirri samein
ingu er lokið. Grétar segist vona að 
hann geti leitað ráða hjá Ólafi 
vegna annarra breytinga á starf
semi Ratsjárstofnunar sem fram 
undan eru. 

Ekki náðist í Ólaf Örn við vinnslu 
fréttarinnar.   - shá / - kdk

Forstjóri gekk á dyr 
hjá Ratsjárstofnun
Forstjóri Ratsjárstofnunar hefur látið af störfum og kvatt starfsfólk sitt án þess 
að tilkynna það utanríkisráðuneytinu sem fer með yfirstjórn stofnunarinnar.Friðarsúla eða níðstöng?

„Undanfarinn áratug hefur ekki 
verið blásið í herlúðra án þess 
að ráðamenn Íslands séu komnir 
í fremstu víglínu til að bjóða 
fram aðstoð sína,“ skrifar Sverrir 
Jakobsson. 

í DAG 16

FantaFjör „Stemningin var frábær og það mættu ótrúlega margir,“ segir Heiður Baldursdóttir, verkefnastjóri frístundaheimilis Öskju-
hlíðarskóla. Þau Kristinn Þorri Jóhannsson, 7 ára, og Arna Dís Ólafsdóttir, 9 ára, höfðu komið sér vel fyrir með veitingarnar.

Höfði opinn fyrir  
Hollywood
Nýr borgarstjóri 
áhugasamur um 
hugsanlega stórmynd 
um Leiðtogafundinn. 

fóLk 66

DómsmáL Ákærendur í sakamálum 
ætla ekki að láta verjendum og 
álitsgjöfum eftir sviðið hér eftir 
eins og hingað til. Þeir stofnuðu í 
gær Ákærendafélag Íslands, en 
félagið verður málsvari félags
manna gagnvart almenningi.

„Fjölmiðlar eiga ekki að þurfa 
að sitja undir því að vera mataðir 
af aðilum sem gæta ákveðinna 
hagsmuna,“ segir Helgi Magnús 
Gunnarsson, formaður félagsins.

Hann segir ákærendur hingað 
til hafa haldið sig til hlés í 
umræðunni á meðan verjendur og 
álitsgjafar hafi látið ljós sitt skína. 
Ákærendur verði að leiðrétta 
rangfærslur og útskýra rök sín. 
Annað geti kostað þá traust 
almennings.  - bj / sjá síðu 4

Ákærendur stofna samtök:

Láta verjendum 
ekki eftir sviðið

helgi Magnús gunnarsson

LöGReGLUmáL Fíkniefnadeild 
lögreglunnar á höfuðborgar
svæðinu gerði mikið magn 
sterataflna og stungulyfja 
upptæk eftir húsleit í Austurbæ 
Reykjavíkur á fimmtudags
kvöldið. Húsráðandi, karlmaður 
um fimmtugt, var handtekinn en 
honum var sleppt eftir skýrslu
tökur. Hann hefur áður komið við 
sögu lögreglu fyrir að hafa stera í 
fórum sínum. Fleiri hafa ekki 
verið handteknir vegna málsins, 
að sögn lögreglu.

Ekki fékkst uppgefið hjá 
lögreglu hversu mikið magn stera 
er að ræða þar sem nákvæm 
talning hefur ekki farið fram.

Lögreglan varðist frekari frétta 
af málinu í gærkvöld en rannsókn 
þess er á frumstigi.  - shá

Húsleit í Austurbænum:

Lögreglan fann 
mikið magn stera

42

ReykjAvík „Það gengur ekki að 
skilja Kolaportið eftir á köldum 
klaka,“ segir nýr borgarstjóri 
Dagur B. Eggertsson. Hann vill 
taka upp viðræður við tollstjóra um 
að embætti hans fái bílastæði í 
grenndinni. Dagur kveður jafn
framt tímabært að taka af skarið 
um Sundabraut á næstu mánuðum 

og þar treystir hann á góða sam
vinnu við samgönguráðherra.

Þá segir Dagur að til greina komi 
að kaupa brunarústirnar í Lækjar
götu. „Við getum auðvitað ekki haft 
hjarta Reykjavíkur eins og opið sár. 
Það finnst mér algjörlega útilokað,“ 
segir hann.

Borgarstjóri telur að við stækkun 

Hringbrautar hafi yfirvöld ekki náð 
að hugsa hönnunina í takt við kröfur 
nútímans. Stórar umferðaræðar í 
íbúðahverfum skerði lífsgæði 
almennings.

Ný hugsun ríki nú í borgarmálum 
og tími sé kominn til að endurhugsa 
samgöngur og skipulag.

 - kóþ / sjá síður 30 og 32

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri vill ekki að mannlífið verði „sótthreinsað“:

Ætlar að bjarga Kolaportinu

Hönnun

Uppblásin ævintýraveröldHeimiliÐ

Antíkin ekki upp á puntinnlit

Með Feng Shui í fingrunum

hús&heimililaugardagur 20. október 2007

veðrið í dag

Helgi og René bestir
Helgi Sigurðsson og René Carlsen 
voru bestu leikmenn Lands-

bankadeildar karla 
í sumar samkvæmt 

einkunnagjöf Frétta-
blaðsins.
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Parísarbúar og nærsveitamenn, sem 
sækja vinnu í frönsku höfuðborginni, máttu í gær 
þola annan daginn í röð fastir í umferðarteppum í 
bílum sínum þar sem víðtækasta verkfall starfs-
manna í almenningssamgöngum í tólf ár hélt áfram.

Verkfallið var að vísu ekki alveg eins víðtækt í gær 
og í fyrradag - einstaka strætó, jarðlest og grenndar-
lest gekk, en það voru líka fleiri á ferli þar sem 
margir völdu að taka sér frí úr vinnu á fyrsta degi 
verkfallsins til að forðast öngþveitið. 

Með verkfallinu eru verkalýðsfélög opinberra 
starfsmanna að senda Nicolas Sarkozy og ríkisstjórn 
hans ótvíræð skilaboð um að þau hyggist ekki gefa 
baráttulaust eftir réttindi sem stjórnin hyggst svipta 
vissa starfsmenn í nafni vinnumarkaðsumbóta- og 
samræmingaráætlunar sinnar. 

Talsmenn stjórnarinnar segja hana hvergi munu 
hvika frá umbótaáformunum, sem meðal annars fela 
í sér að opinberir starfsmenn geti ekki farið á 
eftirlaun svo snemma sem um fimmtugt. Talsmenn 
verkalýðsfélaganna segjast jafn staðráðnir í að verja 
þessi réttindi.

Prófraun fyrir stefnu forsetans

Tvítugur piltur hefur 
verið dæmdur í héraðsdómi í 
þriggja mánaða skilorðsbundið 
fangelsi fyrir að berja lögreglu-
mann í andlitið. Jafnframt hótaði 
hann lögreglumanninum og 
tveimur öðrum lögreglumönnum, 
konum þeirra og börnum lífláti.

Lögreglumanninn barði 
pilturinn á bifreiðastæði á 
Akureyri. Hlaut hann talsverða 
áverka af högginu. Lögreglu-
mönnunum þremur hótaði 
pilturinn svo lífláti, svo og konum 
þeirra og börnum, í lögreglubif-
reið þegar verið var að færa 
hann af bílastæðinu og á lög-
reglustöð.

Barði lögreglu 
og hótaði lífláti

 Christopher Paul Neil, 
32 ára kanadískur kennari, var 
handtekinn í Taílandi í gær. Hans 
hefur verið leitað um heim allan 
fyrir að níðast kynferðislega á 
drengjum í Kambódíu, Víetnam 
og Taílandi.

„Ég held hann hafi vitað að við 
værum að koma,“ sagði yfirmað-
ur í taílensku lögreglunni, sem 
hafði upp á Neil eftir að hafa 
rakið símtöl hans og kunningja 
hans, sem hann hafði áður haft 
samband við í Taílandi.

„Hann vissi að handtökuheim-
ild hafði verið gefin út og að 
ljósmynd af andliti hans var út 
um allt.“ 

Barnaníðingur 
handtekinn

PTP HÁRSNYRTIVÖRUR
Þegar keypt er sjampó og hármótunarefni
í PTP línunni fylgir PTP hárnæring frítt með.

FRÍ NÆ
RING

Fjalar, finnst Shatner sopinn 
góður?

 Hæstiréttur hefur fellt 
úr gildi frávísun Héraðsdóms 
Reykjavíkur á bótakröfu útgerð-
arfélagsins Dala-Rafns gegn olíu-
félögunum Olíuverslun Íslands 
hf. og Keri ehf. Héraðsdómur vís-
aði málinu frá 17. september þar 
sem talið var óljóst hvort skilyrði 
væru fyrir sameiginlegri ábyrgð 
olíufélaganna tveggja. Á það 
féllst Hæstiréttur ekki og héraðs-
dómara er falið að taka málið til 
efnismeðferðar á ný. 

Mál útgerðarfélagsins Dala-
Rafns ehf., frá Vestmannaeyjum 
er einkamál og eina mál útgerðar-
félags á hendur olíufélögunum 
vegna verðsamráðs. Mál fyrir-

tækisins byggir á því að olíufé-
lögin hafi haft ólögmætt samráð 
sín á milli um verðlagningu á 

olíuvörum á árunum 1996 til og 
með meirihluta árs ársins 2001. 
Verðlagningin hafi valdið tjóni, 
þar sem verð á eldsneyti sem 
félagið keypti á tímabilinu hafi 
hækkað verulega vegna samráðs-
ins. Aðalkrafa félagsins nemur 
8,3 milljónum króna en það var 
Landssamband íslenskra útgerð-
armanna sem hafði milligöngu 
um málið fyrir hönd útgerðarfé-
lagsins. Önnur útgerðarfélög hafa 
ekki höfðað mál vegna samráðs 
olíufélaganna.

Olíuverslun Íslands og Keri er 
hvoru um sig gert að greiða sókn-
araðila 150 þúsund krónur í kæru-
málskostnað. 

Dæmt skal í olíusamráðsmáli

 „Þetta er allt á 
byrjunarreit en við höfum átt 
nokkra fundi með forsvarsmönn-
um Nintendo,“ segir Magnús 
Scheving, framkvæmdastjóri 
Latabæjar. Frá því er greint í 
breska blaðinu Observer að til 
standi að gefa út tölvuleik 
byggðan á Latabæ en Magnús vill 
fara varlega í allar slíkar 
yfirlýsingar. „Svona ferli getur 
tekið nokkur ár og þetta er allt á 
frumstigi,“ útskýrir Magnús. 

Hann bætir því þó við að 
nýjasta afurð Nintendo, leikja-
tölvan Wii, henti þeim í Latabæ 
mjög vel enda geri stjórnpinninn 
notendum kleift að hreyfa sig 
samfara því að spila tölvuleiki. 

Nintendo 
áhugasamt 

 Hjónin Kristín 
Helgadóttir og Árni Njálsson hafa 
formlega spurt skipulagsfulltrú-
ann í Reykjavík um fordæmis-
gildi tveggja leyfa sem embættið 
veitti til að loka leiðum fyrir 
almenning fram hjá einbýlishúsa-
lóðum í Fossvogi. Í umsögnum 
skipulagsfulltrúa með leyfunum 
tveimur segir að engar kvaðir séu 
um stíga í gegn um einbýlishúsa-
lóðirnar og því ekki hægt að neita 
lóðarhöfum um að loka. Kristín 
og Árni segja hins vegar að 
skilyrt hafi verið við lóðarúthlut-
un að þessar leiðir væru opnar og 
aðgengi gangandi vegfarenda um 
hverfið yrði stórlega skert yrði 
þeim lokað. 

Vilja svör um 
fordæmisgildi

 Lettarnir þrettán 
hjá starfsmannaleigunni Nordic 
Construction Line, NCL, sem unnu 
fyrir GT verktaka og Arnarfell 
við Hraunaveitu, eru farnir úr 
landi allir nema einn. Þessi eini er 
kominn til Reykjavíkur og búinn 
að finna sér vinnu þar. 

Sverrir Mar Albertsson, fram-
kvæmdastjóri Afls starfsgreina-
félags, segir að NCL hafi keypt 
flugfar fyrir mennina úr landi og 
gistingu fyrir þá í Keflavík en þeir 
fóru úr landi strax eftir að yfir-
heyrslum lauk fyrir Héraðsdómi 
Austurlands í vikunni. 

Afl hafi sent með þeim litháísk-
an túlk til Keflavíkur til að koma í 
veg fyrir hættu á því að mennirnir 
drægju framburð sinn til baka en 
þeir hafi verið blankir og óþreyju-
fullir að komast heim til sín. Lithá-
inn sé fyrrverandi lögreglumaður 
sem hafi jafnframt túlkað fyrir 
þá.

Nokkuð bar á ólgu á Austurlandi 
þegar mál Lettanna var sem mest 
í umræðunni. Sverrir segist hafa 
fengið talsvert af símtölum frá 
erlendu launafólki og íslenskum 
samstarfsmönnum og tvö til þrjú 
mál séu til skoðunar.

Kæra Afls á hendur NCL og GT 
verktökum er nú til umfjöllunar 
hjá efnahagsbrotadeild Ríkislög-
reglustjóra. Auður Ýr Steinars-
dóttir fulltrúi segir að málið sé 
þar á frumstigi. Rannsóknin gangi 
út á það hvort peninga hafi vantað 
í launaumslög mannanna og hvort 
þeir hafi hugsanlega verið þving-
aðir til að skrifa undir pappíra.

Starfsmenn og starfsmannafélag
GT verktaka ehf., hafa lýst yfir 

stuðningi við fyrirtækið og stjórn-
endur þess og segja ólíðandi að 
sitja undir ósanngjarnri og hat-
rammri aðför að eigendum fyrir-
tækisins. Almennir starfmenn og 
fjölskyldur þeirra hafi þurft að 
þola dylgjur, hrakyrði og jafnvel 
hótanir frá ókunnugu fólki og því 
áskilji þeir sér allan rétt til skaða-
bóta vegna aðfarar að starfsöryggi 
þeirra og heiðri. 

Í vitnaleiðslum yfir mönnunum 
fyrir Héraðsdómi Austurlands bar 

mönnunum saman um að það hefði 
vantað í launaumslögin miðað við 
þær kvittanir sem þeir hefðu 
skrifað undir. Einhverjir þeirra 
hefðu staðfest móttöku með fyrir-
vara um að þetta væri ekki sama 
upphæð og þeir hefðu móttekið.

Tveir túlkar höfðu milligöngu 
um samskipti GT verktaka við 
Lettana. Annar túlkanna er farinn 
úr landi en hinn hefur verið 
úrskurðaður í farbann.

Lettarnir hjá GT 
flestir farnir úr landi
Lettarnir þrettán, sem störfuðu fyrir GT verktaka á Kárahnjúkum, eru allir 
farnir úr landi nema einn sem er kominn með vinnu í Reykjavík. Ólgu hefur 
gætt á Austurlandi og eru tvö til þrjú mál til viðbótar í athugun.





Nú þegar Evrópusam-
bandið hefur fengið uppfærðan 
sáttmála um stjórnskipan sína 
hyggst danska ríkisstjórnin efna til 
nýrrar þverpólitískrar sáttar um 
Evrópustefnu Danmerkur. Þessu 
hét Anders Fogh Rasmussen 
forsætisráðherra er hann hélt heim 
á leið af leiðtogafundi ESB í 
Lissabon í gær. 

Allt frá því Danir felldu 
Maastricht-sáttmálann í þjóðar-
atkvæðagreiðslu árið 1992 hafa 
þeir haft undanþágur frá þátttöku í 
vissum þáttum ESB-samstarfsins, 
sem ríkisstjórninni hefur lengi þótt 
vera orðnar tímaskekkja. Innleið-
ingu nýja ESB-sáttmálans vill Fogh 
Rasmussen nú nýta sem tilefni til 
að endurskoða Evrópustefnuna í 
samráði við alla flokka. 

Fogh boðar nýja 
Evrópustefnu

 „Á þessum 
fundi komu fram verulegar 
áhyggjur fólks vegna stíflunnar,“ 
segir Aðalsteinn Sveinsson, odd-
viti Flóahrepps. 

Hönnuðir Urriðafossvirkjunar 
kynntu áhættumat vegna hennar 
fyrir íbúum Flóahrepps í fyrra-
kvöldi. Urriðafossvirkjun nær til 
þriggja sveitarfélaga, Ásahrepps, 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps auk 
Flóahrepps. Aðeins Flóahreppur 
hefur ekki gert ráð fyrir virkjun-
inni í aðalskipulagi sínu. 

Í áhættumatinu segir að ef 
verður að byggingu stíflunnar 
yrði hún staðsett á mjög virku 
jarðskjálfta- og sprungusvæði. 
Hættugreining hafi leitt í ljós að 
mikil sprungugliðnun þvert á 
stífluna í jarðsjálfta gæti orðið til 
þess að hún rofnaði þó að hönnun 
stíflunnar miðist við stærsta jarð-
skjálfta sem búast megi við á 
svæðinu. Líkurnar á því væru þó 
aðeins 1 á móti 10.000.  „Niður-
staðan er að ólíklegt er að stíflan 
bresti auk þess sem ekki myndu 
verða hamfaraflóð ef svo yrði,“ 
segir Aðalsteinn og bendir auk 
þess á að með stíflu mætti koma í 
veg fyrir náttúruleg flóð af 
völdum ísingar.

Landsvirkjun hefur fyrirhugað 
að reisa þrjár virkjanir í Neðri-
Þjórsá og nefnast þær Hvamms-
virkjun, Holtavirkjun og Urriða-
fossvirkjun. Í júní ákvað 
sveitarstjórn Flóahrepps að ekki 
yrði gert ráð fyrir virkjun í aðal-
skipulagi og segir í samþykkt 
þeirra um  málið: „Meginástæða 
þess er að sveitarstjórn telur ekki 
nægilegan ávinning af slíkri 

virkjun fyrir Flóahrepp og íbúa 
hans né að bættur verði sá skaði 
sem áhrif virkjunarinnar hefði á 
vatnsverndarsvæði, ferðaþjón-
ustu, lífríki í Þjórsá og landnotkun 
í nágrenni virkjunarinnar.“

„Landsvirkjun kynnti okkur þá 
ákveðnar hugmyndir um mótvæg-
isaðgerðir og tókum við málið 
aftur til athugunar,“ segir Aðal-
steinn. Hann segir þær aðgerðir 
fyrst og fremst hafa falist í 
úrbótum á samgöngu- og vatns-
veitumálum. Krafðist sveitar-
stjórnin þess einnig að fá áhættu-
mat vegna framkvæmdanna. 

Þorsteinn Hilmarsson, upplýs-
ingafulltrúi Landsvirkjunar, segir 
að vegna þeirra kröfu hafi verið 
ákveðið að flýta vinnu í tengslum 
við Urriðafossvirkjun til að fá sem 
fyrst niðurstöðu frá Flóamönnum. 

Aðalsteinn segir umhverfisáhrif 
vegna virkjunarinnar verða tölu-
verð en á móti komi að þarna verði 
um endurnýjanlega orku að ræða. 
„Við spyrjum okkur samt að því 
hvern vanti eiginlega þessa 
virkjun. Okkur er ekki sama hvert 
orka hennar verður seld og á 
hvaða verði,“ segir Aðalsteinn.

Ekki hægt að úti-
loka að stíflan bresti
Áhættumat vegna Urriðafossvirkjunar hefur verið kynnt fyrir íbúum Flóa-
hrepps. Sveitarfélagið hefur ekki viljað setja virkjunina á aðalskipulag sitt. Odd-
vitinn segir jákvæðar breytingar geta orðið með stíflunni en fólk sé uggandi. 

 Forseti Íslands, Ólafur 
Ragnar Grímsson, tók við fyrsta 
eintaki Biblíunnar í nýrri þýðingu 
í Dómkirkjunni í gær. Herra Karl 
Sigurbjörnsson biskup, sem er 
jafnframt forseti Hins íslenska 
biblíufélags, afhenti forsetanum 
Biblíuna af hálfu félagsins og 
JPV útgáfu.

Að athöfninni lokinni gengu 
biskup og forráðamenn kirkjun-
nar yfir í Alþingishúsið og 
afhentu Sturlu Böðvarssyni, 
forseta Alþingis, Geir H. Haarde 
forsætisráðherra og Birni Bjarna-
syni dóms- og kirkjumálaráð-
herra Biblíur, enda hefur Alþingi 
og ríkisstjórn stutt við þýðingar-
starfið.

Forsetinn fékk 
fyrsta eintakið

Verkalýðsfélag 
Akraness hefur sótt tæpar sex 
milljónir króna í leiðréttingu á 
launum félagsmanna sinna 
síðustu þrjú árin. 
Stærsta leiðréttingin var í máli 
fimmtán Pólverja sem fengu 100 
þúsund krónur hver fyrir þriggja 
mánaða vinnu. Verkalýðsfélag 
Akraness hefur undanförnu laga 
mikla vinnu í að fá laun leiðrétt, 
að sögn Vilhjálms Birgissonar 
formanns félagsins.

Leiðréttir laun

Ákærendur hafa bundist samtökum 
sem meðal annars er ætlað að vera málsvari 
þeirra gagnvart fjölmiðlum og almenningi. 
Formaður hins nýja félags segir að líta megi á 
það sem skyldu ákærenda að upplýsa almenn-
ing, stundum hafi skort á að ákærendur hafi 
rödd í umræðunni um málefni þeim tengd.

„Almenningur á ekki að þurfa að sitja undir 
einhliða athugasemdum. Fjölmiðlar eiga ekki 
að þurfa að sitja undir því að vera mataðir af 
aðilum sem gæta ákveðinna hagsmuna,“ 
segir Helgi Magnús Gunnarsson, saksóknari 
efnahagsbrota hjá Ríkislögreglustjóra. Hann 
er nýr formaður Ákærendafélags Íslands, 
sem stofnað var í Þjóðmenningarhúsinu í 
gær.

„Við viljum miðla af reynslu okkar og þekk-
ingu og rétta af umræðuna,“ segir Helgi. 

Hann segir ákærendur hingað til hafa haldið 
sig til hlés í umræðunni á meðan verjendur og 
ýmsir álitsgjafar hafi látið ljós sitt skína. 
Ákærendur verði að leiðrétta rangfærslur og 
útskýra sín rök. Annað geti valdið vantrausti 
hjá almenningi, sem sé alvarlegt mál.

Athygli hefur vakið að settur ríkissaksókn-
ari í Baugsmálinu hefur tjáð sig um gang mála 
og útskýrt ákvarðanir sínar í fjölmiðlum í 
meira mæli en tíðkast hefur meðal saksóknara. 
Helgi segir það tvímælalaust fordæmi sem 
aðrir ættu að fylgja.

„Ég er mjög ánægður með þessa aðferða-
fræði setts ríkissaksóknara í því máli,“ segir 
Helgi. Þessi stefna sé þó vandmeðfarin, og 
með þessu sé alls ekki verið að boða að 
ákærendur ætli sér að flytja mál í fjölmiðlum.

Skylda ákærenda að upplýsa almenning
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Við erum ólíkar. En allar óskum við okkur góðrar heilsu. Til að sú ósk

rætist þurfum við að temja okkur hollar lífsvenjur og vita um leið hvaða 

þættir geta ýtt undir lævísa sjúkdóma — eins og t.d. beinþynningu. Hún

þjakar einkum konur og veldur oft alvarlegum beinbrotum. Fram að því 

getur beinþynning verið einkennalaus og ósýnileg. Til að draga úr hættu

á beinþynningu er okkur nauðsyn að vita hvernig við getum byggt upp

sterk bein og viðhaldið þeim. Finnum lykilinn að góðri beinheilsu!

Alþjóðlegur beinverndardagur

HVAÐ
GETUR

LEYNST?

Í dag er Alþjóðlegur beinverndardagur og munu félagar úr Beinvernd hefja dreifingu á 

nýju áhættuprófi við Hagkaup í Smáralind og svara spurningum varðandi beinvernd. Á 

sama stað munu „landsliðskokkarnir“ bjóða upp á sjö metra langa kalkríka skyrköku. 

Athöfnin hefst kl. 13:00 með ávarpi verndara Beinverndar, Ingibjargar Pálmadóttur.

Yfirborðið segir ekki allt

HVAÐ
GETUR

LEYNST?

KOMDU OG TAKTU ÁHÆTTUPRÓF
Í SMÁRALIND KLUKKAN 13 Í DAG



Leiðtogar Evrópu-
sambandsins afrekuðu í fyrrinótt 
að samþykkja nýja uppfærslu á 
stofnsáttmála sambandsins sem á 
að koma í stað stjórnarskrársátt-
málans strandaða. Nýi sáttmálinn 
inniheldur ýmis kjarnaatriði 
stjórnarskrársáttmálans en leið-
togarnir vonast til að ekki þurfi að 
koma til þjóðaratkvæðagreiðslu 
nema á Írlandi til að hann hljóti 
fullgildingu. Stefnt er að því að 
hann gangi í gildi í ársbyrjun 
2009.

Með samþykkt nýja sáttmálans, 
sem kallaður hefur verið umbóta-
sáttmálinn, er endir bundinn á yfir 
tveggja ára „stjórnarskrárkreppu“ 
sambandsins, sem hófst þegar 
meirihluti kjósenda í Frakklandi 
og Hollandi felldu fullgildingu 
stjórnarskrársáttmálans svo-
nefnda í þjóðaratkvæðagreiðslum 
snemmsumars 2005. 

Meginmarkmiðið með nýja sátt-
málanum er það sama og með 
stjórnarskrársáttmálanum: að laga 
stofnana- og ákvarðanatökukerfi 
sambandsins betur að hinum stór-
aukna fjölda aðildarríkja og búa 
sambandið betur í stakk til að láta 
að sér kveða á alþjóðavettvangi. 
Það á að gera meðal annars með 
því að fjölga málefnasviðum þar 
sem ákvarðanir eru teknar með 
vegnum meirihluta í stað sam-
hljóða samþykkis, efldu embætti 
utanríkismálastjóra ESB og nýju 
embætti forseta leiðtogaráðsins, 
sem kosinn verður til allt að fimm 
ára í senn. 

Jose Socrates, forsætisráðherra 
Portúgals sem var gestgjafi hins 
tveggja daga leiðtogafundar sem 
hófst á fimmtudag, sagði á blaða-

mannafundi: „Með þessum sátt-
mála hefur Evrópa [les: Evrópu-
sambandið] komist yfir kreppu 
sem varði í nokkur ár ... og býst til 
að takast á við áskoranir 
framtíðarinnar.“ 

„Evrópa kemur sterkari út úr 
þessum leiðtogafundi, öflugri í að 
fást við hnattræn vandamál, 
sterkari til að taka sér sinn sess í 
heiminum og enn fremur til að efla 
traust á efnahag okkar og 
borgurum.“ 

Þessi ummæli Socratesar endur-
spegla áhyggjuefni margra 
evrópskra ráðamanna; að efnahags-

legt vægi landa þeirra skili sér ekki 
sem skyldi í pólitískum áhrifum á 
alþjóðavettvangi. 

Samkomulag náðist um sáttmál-
ann eftir að komið hafði verið að 
nokkru leyti til móts við lokamót-
bárur, sem einkum og sér í lagi 
komu frá Pólverjum og Ítölum. 

Jose Manuel Barroso, forseti 
framkvæmdastjórnar ESB, sagðist 
myndu leggja hart að sér til að 
útskýra kosti nýja sáttmálans fyrir 
almenningi í aðildarríkjunum, sem 
svo oft hefur verið tregur til að 
sýna slíkum nýjungum sama stuðn-
ing og ráðamenn.

Loks bundinn endi á 
stjórnarskrárkreppu
Leiðtogum hinna 27 aðildarríkja Evrópusambandsins tókst í fyrrinótt að koma 
sér saman um nýja stofnsáttmálauppfærslu, sem kemur í staðinn fyrir stjórnar-
skrársáttmálann strandaða og bindur enda á yfir tveggja ára stjórnarskrárkreppu. 

 Vopnuð lögregla 
neyddi í gær tugþúsundir manna 
til að yfirgefa heimili sín í hlíðum 
eldfjallsins Kelud á eynni Jövu í 
Indónesíu vegna yfirvofandi 
eldgoss. 

Sameinuðu þjóðirnar hafa sent 
hundruð hjálparstarfsmanna og 
neyðarbirgðir hjálpargagna á 
vettvang, til vonar og vara ef 
hamfarir skyldu verða. 

Fyrr í vikunni vöruðu eldfjalla-
fræðingar við því að flest benti til 
að eldgos í Kelud væri yfirvofandi 
og yfirvöld skipuðu þá 116.000 
íbúum í næsta nágrenni fjallsins 
að yfirgefa heimili sín í öryggis-
skyni. Margir hafa hins vegar 
neitað að fara. 

Fólk neytt til að 
yfirgefa hús sín

 Ferðaskrifstofan 
Atlantik hefur látið samtökunum 
Crusie Iceland eftir internetlénið 

cruiseiceland.
is. Samtökin 
sjálf áttu fyrir 
lénið cruiseice-
land.com.

Óánægja var 
meðal aðildar-
félaga að 
Cruise Iceland 
að Atlantik 
skyldi nota nafn 
samtakanna á 

netinu til að 
beina viðskiptum að eigin 
ferðaskrifstofu. Frá því var sagt í 
Fréttablaðinu 5. október að stjórn 
samtakanna hefði um miðjan 
september óskað eftir því að 
Atlantik gæfi lénið crusieiceland.
is eftir til samtakanna. Daginn 
eftir að fréttin birtist bauðst 
framkvæmdastjóri Atlantik, 
Gunnar Rafn Birgisson, til að 
afhenda samtökunum lénið. 

Umdeilt lén 
látið af hendi

 Lögmaður Hvera-
gerðisbæjar kannar nú hvernig 
lóð í eigu bæjarins komst í eigu 
manna sem eingöngu áttu bygg-
ingarrétt á lóðinni en ekki lóðina 
sjálfa.

„Við höfum falið okkar lög-
manni þetta mál og finnst eðlilegt 
að bíða hans niðurstöðu og ráð-
legginga áður en við komum með 
gífuryrði í fundargerðum og fjöl-
miðlum. Við undrumst bókanir og 
yfirlýsingar minnihlutans á þessu 
stigi,“ segir Aldís Hafsteinsdóttir, 
bæjarstjóri í Hveragerði, sem 
kveður lögmanninn vinna að því 
að eignarhald lóðarinnar verði 
fært í fyrra horf.

„Við teljum ekki eðlilegt að 
gengið sé frá þessu máli bak við 
tjöldin,“ segir Herdís Þórðardóttir, 
bæjarfulltrúi minnihlutans í 

Hveragerði. „Við sem kjörnir full-
trúar þurfum að gæta þess að kom-
ist verði til botns í málinu þannig 
að það verði í minnsta kosti hægt 
að girða fyrir að það geti gerst að 
lóðir færist úr einni hönd í aðra án 
þess að réttmætur eigandi hafi 
nokkuð um það að segja.“

Feðgarnir Guðmundur Sigurðsson 
og Sigurður Fannar Guðmundsson, 
sem keyptu byggingarréttinn á 
umræddri lóð, svokallaðri Tívolílóð 
í Hveragerði, segja í yfirlýsingu 
að tilteknar handskrifaðar áritanir 
sem þeir gerðu á ákveðin skjöl hafi 
verið gerðar að beiðni þinglýsinga-
stjóra. Yfirlýsing þeirra er birt á 
Visir.is.

Bæjarstjóri sparar gífuryrðin
 Sjóvá forvarna-

húsið og Glitnir hafa gert 
samkomulag um átak í að fækka 
slysum á börnum. Markmið 
verkefnisins er að fækka slysum 
á börnum hérlendis um tíu 
prósent.

Samkvæmt fréttatilkynningu 
frá fyrirtækjunum mun verkefnið 
fyrst og fremst beinast að 
foreldrum og forráðamönnum, 
enda ljóst að flest slys á börnum 
gerast á heimilinu þegar börn eru 
á ábyrgð foreldra. Árið 2006 
þurftu um ellefu þúsund börn 
sautján ára og yngri að leita sér 
læknisaðstoðar vegna slysa, 
samkvæmt Slysaskrá Íslands. 

Ætla að fækka 
barnaslysum

Ársfundur
Alþýðusambands Íslands, ASÍ, 
krefst þess að launafólk fái 
stærri hlutdeild í aukningu 
þjóðarverðmæta. Þetta kemur 
fram í ályktun um kjaramál sem 
samþykkt var á ársfundinum.

Ársfundurinn leggur meðal 
annars áherslu á að í komandi 
kjarasamningum verði samið um 
launahækkanir sem tryggi aukinn 
kaupmátt, sérstaka hækkun 
lægstu launa auk þess sem tekið 
verði af festu á launamisrétti 
kynjanna.

„Áríðandi er að stjórnvöld 
komi sérstaklega til móts við lág- 
og millitekjufólk með aðgerðum í 
skatta-, velferðar- og mennta-
málum,“ segir í ályktuninni.

Tekið af festu á 
launamisrétti

Hálslón er orðið fullt og vatn 
rennur nú á yfirfalli Kárahnjúkastíflu 
í farveg Jöklu. Vatnið sem rennur á 
yfirfallinu fer í þar til gerða rennu 
áður en það fellur á steyptum stöllum 
60 til 70 metra niður í gljúfur Jöklu, 
neðan við stífluna. 

Þar með eykst aftur tímabundið 
rennsli árinnar niðri í byggð en búist 
er við að rennslið geti orðið allt að 100 
rúmmetrar á sekúndu um helgina.

Vatn úr Hálslóni byrjaði að skvett-
ast yfir á yfirfalli stíflunnar á fimmtu-
dag og var rennslið orðið jafnt og þétt 
í gær. Rennslið er enn að aukast en 
mikil hlýindi eru á Austurlandi. 

Rennslið í Jöklu mun minnka smám 
saman þegar raforkuframleiðsla hefst 
í Fljótsdalsstöð, snemma í næsta 
mánuði. Botnrásinni í Hálslóni var 
lokað fyrr í þessum mánuði og í 
vikunni var byrjað að hleypa vatni úr 
lóninu inn í aðrennslisgöng virkjunar-
innar. 

Vilt þú að sala á bjór og léttvíni 
verði gefin frjáls?

Á að hlutafélagavæða Lands-
virkjun?



BESTI VINURINNEINN LÉTTUR, ÍSKALDUR

ÞAÐ ER BANNAÐ
AÐ AUGLÝSA
ÁFENGAN BJÓR



 Á endaspretti kosn-
ingabaráttunnar fyrir þingkosn-
ingarnar í Póllandi á sunnudag 
virðist Borgaravettvangur, frjáls-
hyggjusinnað forystuafl stjórnar-
andstöðunnar, vera á leið með að 
hafa betur en íhaldsflokkurinn 
Lög og réttlæti, sem Kaczynski-
tvíburarnir í forseta- og forsætis-
ráðherrastólnum fara fyrir. 

Kazimierz Marcinkiewicz, fyrir-
rennari Jaroslaws Kaczynski í 
embætti forsætisráðherra og 
fyrrum samherji tvíburanna, 
lýsti því yfir í útvarpsviðtali í 
gær að hann hygðist styðja keppi-

nautinn Donald Tusk, leiðtoga 
Borgaravettvangs, í þessum kosn-
ingum. Hann sagði það Póllandi 
hollt að hafa ekki sama flokkinn 
við völd bæði í forsætisráðuneyt-
inu og forsetaembættinu. 

Á síðustu vikum hafa Borgara-
vettvangur og Lög og réttlæti 
skipst á um forystuna í skoðana-
könnunum, en nú á endasprettin-
um ber flestum könnunum saman 
um að Borgaravettvangur hafi 
vinninginn. Tusk þótti hafa betur 
er hann mætti Jaroslaw Kaczynski 
í sjónvarpskappræðum fyrir 
viku.  

Borgaravettvangur 
tekur forystuna

 „Það er svartur sauður í 
hverri fjölskyldu,“ sagði einn tals-
manna Baracks Obama þurrlega, 
þegar fréttir bárust af því að hinn 
þeldökki demókrati, sem keppir nú að 
því að verða forsetaefni flokksins, sé 
skyldur repúblikananum Dick 
Cheney, varaforseta Bandaríkjanna.

Lynne Cheney, eiginkona varafor-
setans, segist hafa uppgötvað þennan 
skyldleika þegar hún var að grafast 
fyrir um uppruna fjölskyldu sinnar í 
Wyoming.

Þeir Cheney og Obama eru sem 
sagt skyldir í áttunda og níunda lið. 
Sameiginlegur forfaðir þeirra beggja 
var franskur húgenotti, Mareen 
Duvall að nafni. 

Obama er skyldur Cheney

Meirihluti
þingmanna á 
Ísraelsþingi
hefur skrifað 
undir áskorun til 
forsætisráðherr-
ans, Ehuds 
Olmert, þar sem 
þeir frábiðja sér 
að nokkur tilraun 
verði gerð til 
þess að afsala 
ísraelskum

yfirráðum yfir nokkrum hluta 
Jerúsalemborgar. 

Áskorunin er samin í kjölfar 
þess að Olmert lét í það skína á 
dögunum að sér þætti koma til 
greina að viss hverfi borgarinnar 
yrðu undir stjórn Palestínumanna 
ef um stofnun sjálfstæðs Palest-
ínuríkis semdist.

Þingmenn 
skora á Olmert

 Fyrrverandi meindýraeyðir á Norðurlandi 
eystra hefur verið dæmdur í héraðsdómi fyrir brot á 
vopnalögum. Hann var með í vörslum sínum fjölda 
vopna, vopnahluta og skotfæra, sem hann geymdi hist og 
her á glámbekk í húsnæði fyrirtækis á Húsavík. Fyrir-
tækið var einkahlutafélag í eigu mannsins en það fór í 
þrot á árinu 2005.

Þegar lögregla kom að húsinu, eftir að hafa fengið 
ábendingu um að vopnasafnið væri ekki í tryggri 
geymslu, voru dyr þess ólæstar. Þar voru eiturefni og 
skotvopn á við og dreif, samkvæmt framburði lögregl-
unnar. Þar lagði hún hald á átján byssur, haglabyssur, 
riffla og loftbyssur. Þær voru ekki í læstum byssuskáp 
eins og lög gera ráð fyrir.

Um tveimur mánuðum eftir þetta tilkynnti meindýra-
eyðirinn fyrrverandi lögreglu að brotist hefði verið inn á 
heimili sitt í nágrenni Kópaskers. Þar hefði verið stolið 
allmörgum haglabyssum, rifflum, skammbyssum, 
veiðiboga og skotfærum. Lögreglan hafði upp á megninu 
af vopnunum.

Maðurinn var dæmdur í tveggja mánaða skilorðsbund-
ið fangelsi fyrir vörslu vopna með ólögmætum hætti. 

Var með stórt byssusafn á glámbekk

 Ekki hefur verið 
mikið um brot á erlendum 
starfsmönnum á félagssvæði 
Verkalýðs- og sjómannafélags 
Keflavíkur. Kristján Gunnarsson 
formaður segir að ein stærsta 
starfsmannaleigan, Wood, fari 
eftir réttum leikreglum en inn á 
svæðið komi ýmsir aðilar, 
sérstaklega í byggingariðnaði.

„Þar er grunur um að nokkuð 
sé gert af því að láta verkamenn 
vinna störf iðnaðarmanna. Ég veit 
um einn vinnustað þar sem tólf 
verkamenn voru að handlanga í 
einn múrara. Það vita allir að það 
er eitthvað skrítið við það,“ segir 
hann.  

Iðnaðarmenn 
standi vaktina

Nýju heitu og girnilegu réttirnir frá Holta

grillaður

Kjúklinga-lasagne
ásamt grænmeti
Létt og nýstárlegt.

Tikka masala 
með hrísgrjónum og grænmeti
Tikka-kjúklingur hefur alls staðar 
slegið í gegn.

Kjúklingabringa í sveppasósu 
með hrísgrjónum og grænmeti 
Sígildur, bragðgóður réttur.

Grillaður kjúklingur
– heill eða hálfur
Stendur alltaf fyrir sínu, heitur 
eða kaldur, sem aðalréttur, nesti
eða í salatið.

 Hvað heitir þjálfari enska 
landsliðsins í knattspyrnu?

 Hver eru frummál Biblíun-
nar?

 Hvaða leikfangabúð opnaði 
í Kópavogi á dögunum?
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50%
afsláttur af völdum vörum

Herra pólóbolir frá 999 kr.
Dömunáttföt frá 999 kr.
Casual Club dömubolir frá 500 kr.
Collection peysur 2 fyrir1
Dömutöskur frá 1000 kr.
Valin ilmvötn á hálfvirði
20% af öllum koddum og sængum

í ellefudaga

Sjóðheit tilboð:



 Afar hörð gagn-
rýni á niðurskurð þorskafla og 
aðferðafræði Hafrannsóknastofn-
unar við stofnstærðarmælingar 
kom fram við upphaf 23. aðal-
fundar Landssambands smábáta-
eigenda (LS) í gær. Arthur Boga-
son, formaður LS, sagði í 
setningarræðu að stórkostleg 
brotalöm væri á niðurstöðum 
Hafrannsóknastofnunar og for-
dæmdi hversu lítið samráð væri 
við sjómenn. Hann ítrekaði kröfu 
LS um þorskkvóta. Einar K. Guð-
finnsson sagði hugmyndir LS 
ótrúverðugar.

Arthur gerði að umtalsefni það 
sem hann kallaði sérfræðinga-
þjóðfélag og að ekki skuli vera 
meira tillit tekið til þeirra gagna 
sem sjómenn afla með nýjustu 
tækni. Hann sagði að á fundi LS 
með Hafrannsóknastofnun hafi 
komið fram „sú hrikalega gjá sem 
hefur myndast á milli sérfræð-
inganna og þeirra sem starfa á 
vettvangi.“ Arthur segir fundinn 
hafa engu skilað enda hafi vís-
indamenn hundsað með öllu hug-
myndir og rök LS á fundinum. 
Hann varpaði fram spurningu um 
hvort smábátaeigendur viti virki-
lega minna um ástandið á Íslands-
miðum en sérfræðingar, hvaða 
nafni sem þeir kunna að nefnast. 
„Auðvitað ekki. Skýringin er sú 
að sérfræðingar hafa fyrsta og 
síðasta orðið og gagnrýninni 
hugsun er vikið til hliðar. Út úr 
þessum vítahring verðum við að 
brjótast.“ 

LS lagði í sumar fram hugmyndir 
um 220 þúsund tonna jafnstöðuafla 
til þriggja ára. Arthur gerði þessa 
tillögu LS að umtalsefni sínu og 
gagnrýndi það fálæti sem þær 
fengu víðast hvar í samfélaginu. 
Einar K. Guðfinnsson, sem var gest-
ur fundarins, sagði í ræðu sinni að 
fara nær 100 þúsund tonnum fram 
úr veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofn-
unar þætti honum „afskaplega ótrú-
verðugt“. Hann minnti á að allir 
aðrir hagsmunaaðilar í sjávarút-
vegi hefðu kynnt hugmyndir um 
heildaraflamark í þorski sem fól í 
sér niðurskurð frá þeim 193 þúsund 
tonnum sem aflamarkið var fyrir.

Arthur og Örn Pálsson, fram-
kvæmdastjóri LS, tæptu á fjöl-
mörgum baráttumálum smábáta-
sjómanna í ræðum sínum í gær. 
Ein þeirra var áskorun til sjávar-
útvegsráðherra að breyta reglu-
verki línuívilnunar. Hefur þessi 
regla verið til umfjöllunar í sam-
hengi við sjóslys í mynni Ísafjarð-
ardjúps í mars þar sem tveir sjó-
menn létu lífið. Einar sagði að ef 
það sannaðist að reglan valdi 
óöryggi sjómanna þá verði henni 
breytt. „Við teljum jafnvel for-
sendu til að gera það á grundvelli 
reglugerðar.“ 

Sérfræðingar verða 
að hlusta á sjómenn
Formaður Landssambands smábátaeigenda gagnrýnir Hafrannsóknastofnun 
og stjórnvöld harðlega. Hann segir sérfræðinga taka ákvarðanir án samráðs við 
sjómenn. Sjávarútvegsráðherra segir kvótakröfur LS ótrúverðugar. 

 Ingibjörg R. Guðmundsdóttir, formaður 
Landssambands íslenskra verslunarmanna, var endur-
kjörin varaforseti ASÍ í gær með 60,1 prósenti atkvæða. 
Signý Jóhannesdóttir, formaður verkalýðsfélagsins Vöku 
á Siglufirði, fékk 39,9 prósent atkvæða. Starfsgreinasam-
bandið er eitt stærsta sambandið innan ASÍ og eru 
félagsmenn þess óánægðir með að eiga ekki mann í 
fremstu víglínu.

Þetta var í annað sinn sem Signý bauð sig fram gegn 
Ingibjörgu í embætti varaforseta en í fyrsta skipti sem 
kjör fór fram. „Þetta er í annað sinn á stuttum tíma sem 
fulltrúar Starfsgreinasambandsins falla í kosningu til 
varaforseta. Kristján Gunnarsson féll fyrir Ingibjörgu 
þegar Halldór Björnsson hætti sem forseti,“ sagði Signý 
eftir kjörið. 

Lagabreytingatillaga um að fjölga varaforsetum ASÍ í 
tvo var felld í gærmorgun. Signý segir að það hafi verið 
málamiðlun sem hafi verið hugsuð til þess að stóru 
blokkirnar tvær, Starfsgreinasambandið og verslunar-
menn, hefðu báðar sína fulltrúa í forystunni en þegar 
annar stóri aðilinn hafi bara fulltrúa þá sé myndin 
skökk,“ segir hún.

Signý segir að fram hafi komið við umræðu um 
lagabreytingarnar í gærmorgun að Ingibjörg R. Guð-
mundsdóttir hafi áhuga á að hætta eftir eitt ár þó að hún 
hafi verið kosin til tveggja ára. „Auðvitað veltir maður 
fyrir sér hvaða áhrif það hafi haft,“ segir hún.  

Ingibjörg sigraði Signýju

 Nýútgefinn 
bæklingur innflytjendaráðs hefur 
að geyma nauðsynlegustu 
upplýsingar fyrir innflytjendur 
sem ætla setjast að á landinu, svo 
sem um kennitölu, dvalar- og 
atvinnuleyfi, lögheimili, skattkort, 
tryggingar, almenn réttindi og 
skyldur. Textinn er á íslensku, 
ensku, pólsku, litháísku, víet-
nömsku, rússnesku, taílensku, 
þýsku, spænsku og serbnesku og 
og getur því nýst starfsfólki sem 
vinnur með innflytjendum. 

Fyrstu skefin á 
níu tungum 

 Benazir Bhutto, fyrr-
verandi forsætisráðherra Pakist-
ans, sagðist ekki ætla að gefast 
upp fyrir tilræðismönnum sem 
vilja ráða hana af dögum. Allt að 
136 manns létu lífið og hundruð 
særðust þegar sprenging varð 
rétt hjá bifreið hennar, þegar hún 
var nýkomin til landsins í fyrra-
kvöld.

Sjálf segist Bhutto hafa fengið 
upplýsingar um það fyrirfram að 
reynt yrði að ráða hana af dögum 
þegar hún kæmi til Pakistan. Vörð-
um hennar hafi tekist að koma í 
veg fyrir enn meiri blóðsúthell-
ingar.

Hún segir að tveir árásarmenn 

hafi látist í sprengingunni, auk 
þess sem öryggisverðir hennar 
hafi fundið mann vopnaðan byssu 
og annan með sprengjubelti.

„Það var ein sjálfsmorðssveit 
frá talibönum, önnur frá Al Kaída, 
sú þriðja frá pakistönskum tali-
bönum og sú fjórða, hópur, að ég 
held frá Karachi,“ sagði Bhutto.

Bhutto er komin til Pakistans 
eftir langa útlegð og ætlar að taka 
þátt í þingkosningum í þeirri von 
að verða forsætisráðherra í þriðja 
sinn.

„Við trúum að lýðræðið eitt geti 
bjargað Pakistan frá upplausn og 
valdaráni,“ segir hún. „Við erum 
reiðubúin að hætta til lífi okkar og 

frelsi, en við erum ekki reiðubúin 
til að færa vígamönnum okkar 
miklu þjóð í uppgjöf.“ 

Ætlar ekki að gefast upp

HJALLASTEFNA FYRIR FULLORÐNA
27. október kl. 13:00 – 18:00

Fræðsla og skemmtun fyrir hjón og sambýlisfólk 
þar sem allar reglur um meðfædd kynjahlutverk 
eru brotnar. Unnið er með sjálfstæði, kjark, 
samskipti og nálægð.

Kennari: Margrét Pála Ólafsdóttir
Verð: 16.000 kr. fyrir par. 

Nánari upplýsingar og skráning á mannaudur.hr.is

MANNAUÐUR er samstarfsverkefni Háskólans í Reykjavík, 
Landsbankans, Deloitte, Morgunblaðsins og Nýsköpunarsjóðs 
atvinnulífsins. Landsbankinn er meginstyrktaraðili verkefnisins.
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Héraðsdómur Suður-
lands hefur dæmt karlmann til að 
greiða 120.000 króna sekt til 
ríkissjóðs ella sæta fangelsi í tíu 
daga.

Maðurinn var ákærður fyrir 
hafa ræktað og haft í vörslu sinni 
fimm kannabisjurtir, lítilræði af 
amfetamíni og kannabis, sem 
lögregla fann í eldhússkáp við 
húsleit hjá honum. 

Auk upptöku fíkniefnanna var 
manninum gert að sæta upptöku 
á þremur gróðurhúsalömpum, 
átta ljósaperum og rakatæki. 
Maðurinn mætti hvorki við 
þingfestingu málsins né boðaði 
forföll.

Með kannabis 
og amfetamín



Rauði krossinn í Kópavogi 
stendur fyrir tveimur verkefnum 
fyrir ungt fólk af íslenskum og 
erlendum uppruna í vetur. 

Það verkefni sem ætlað er 
börnunum á aldrinum níu til tólf 
ára nefnist Enter og er starf Rauða 
krossins unnið í samvinnu við 
móttökudeild nýbúa í Hjallaskóla. 
Lögð verður áhersla á málörvun og 
fræðslu í gegnum leiki og vett-
vangsferðir. Eldri hópurinn nefnist 
Eldhugar en hann er fyrir 13 til 16 
ára unglinga. Vonir standa til þess 
að starf ungra innflytjenda í 
hópunum styrki þá til aukinnar 
þátttöku í íslensku samfélagi.

Bakhjarl verkefnanna er Byko 
en þar var ákveðið að styrkja 
ungmennastarfið með veglegu 
fjárframlagi.  

Styrkir unga 
innflytjendur 

Fyrrverandi fangi á 
Litla-Hrauni hefur verið dæmdur 
í Héraðsdómi Suðurlands til að 
greiða 450 þúsunda króna sekt til 
ríkissjóðs, en sæta ella fangelsi í 
26 daga.

Maðurinn hafði smáræði af 
kókaíni og 44 skammta af LSD í 
fórum sínum í fangelsinu. Hann 
framvísaði fíkniefnunum þegar 
leitað var í klefa hans.

Maðurinn mætti hvorki við 
þingfestingu málsins né boðaði 
forföll. Málið var því tekið til 
dóms samkvæmt lögum um 
meðferð opinberra mála.

Með kókaín og 
LSD í fangelsi

Árni Þór 
Sigurðsson,
þingmaður
Vinstri grænna, 
lagði á fimmtu-
dag fyrirspurn 
fyrir mennta-
málaráðherra um 
stjórnunarkostn-

að Ríkisútvarps-
ins ohf.

Árni spyr hver launakostnaður 
vegna útvarpsstjóra sé, og hver 
hann hafi verið fyrir ári síðan. Þá 
spyr hann hvort launakostnaður 
almennra starfsmanna hafi breyst 
í svipuðu hlutfalli. 

Árni spyr einnig um þóknun 
stjórnarmanna Ríkisútvarpsins nú 
og fyrir ári. Þá er spurt um 
heildarkostnaðinn við yfirstjórn 
Ríkisútvarpsins nú og fyrir ári.

Spurt um 
launakostnað

 Rússneska utanríkisráðuneytið 
hefur kallað heim Vladimir Kozin sendifull-
trúa sinn í Helsinki. Kozin hvatti Finna til að 
bíða með inngöngu í NATO í minnst fimmtán 
ár í fyrirlestri í finnska varnarmála-
háskólanum í síðustu viku. Hann hefur einn-
ig sagt í finnskum fjölmiðlum að Rússar 
upplifi væntanlega inngöngu Finna í NATO 
sem hernaðarlega ógn og að Finnar og Rúss-
ar ættu að halda sameiginlegar heræfingar.

Sendiherra Rússa í Helsinki, Alexander 
Rumjantjev, segir að þetta sé persónuleg 
skoðun Kozins og ekki opinber skoðun rúss-
neskra stjórnvalda. 

Arkadi Moshes stýrir rannsóknarverkefni 
um Rússland á vegum stofnunar um utanríkis-
mál í Finnlandi. Haft er eftir honum í 
Hufvudstadsbladet að yfirlýsingar sendi-

fulltrúans gangi ekki í bága við utanríkis-
stefnu Rússa. 

„Opinber stefna Rússlands er sú að 
hvert land ákveður sjálft sína utanríkis-
stefnu. Um leið telur Rússland að stækk-
un NATO bæti ekki öryggið í þessum 
heimshluta,“ segir hann. „Stefna NATO að 
halda dyrunum opnum fyrir nýjum ríkjum 
pirrar Rússa. En mestan óróleika vekur 
þó áhugi fyrrverandi ríkja Sovétríkjanna, 
Úkraínu og Georgíu, á inngöngu í banda-
lagið.“

Finnskir stjórnmálamenn hafa farið 
varlega í viðbrögðum sínum, að sögn 
finnska dagblaðsins Helsingin Sanomat. 
Tarja Halonen, forseti Finnlands, hefur þó 
sagt að hún telji ólíklegt að Rússar skynji 
inngöngu Finna í NATO sem ógn.

Sagði inngöngu í NATO ógn
Bandaríski vísinda-

maðurinn James Watson, sem 
meðal annars er þekktur fyrir að 
hafa uppgötvað erfðaefnið DNA 
ásamt félaga sínum Francis Crick, 
baðst á fimmtudag afsökunar á 
ummælum sínum um greindarfar 
þeldökkra.

Hann sagðist vera „sem þrumu 
lostinn“ eftir að rannsóknarstofan, 
sem hann hefur starfað hjá í Cold 
Spring Harbor, sagðist ekki lengur 
vilja þiggja starfskrafta hans.

Watson sagðist í viðtali hafa 
miklar áhyggjur af framtíð Afríku 
vegna þess að Afríkubúar væru 
ekki jafn greindir og hvítt fólk.

Vísindamanni 
vikið úr starfi
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Suzuki Grand Vitara sjálfsk.

1.850.000

1.350.000
Tilboð

Ásett verð
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Suzuki Grand Vitara

1.750.000

1.250.000
Tilboð

Ásett verð
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Kia Sorento Dísel

2.750.000

2.350.000
Tilboð

Ásett verð
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Toyota Landcruiser LX

4.290.000

3.850.000
Tilboð

Ásett verð
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Nissan Altima

2.100.000

1.400.000
Tilboð

Ásett verð
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Ford Focus sjálfsk.

1.600.000

1.240.000
Tilboð

Ásett verð

OPIÐ: LAUGARDAG 10-16 - SUNNUDAG 12-16
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100% BÍLALÁN 100% BÍLALÁN

www.nyja.is

100.000 kr. gjafabréf
fylgir

100.000 kr. gjafabréf
fylgir

Gjafabréf í Kringlunni fylgir með völdum bílum.
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Bíldshöfði

Vesturlandsvegur

Dvergshöfði

Bíldshöfði

Stórhöfði

Eirhöfði Eldshöfði
Nýja
Bílahöllin

100.000 kr. gjafabréf
fylgir



Greiningardeildir bankanna spá 
FL Group tapi upp á 26 til 29,6 
milljarða króna á þriðja ársfjórð-
ungi. Félagið skilar uppgjöri sínu 
í byrjun nóvember, eða í 44. viku. 

Mikil lækkun varð á eignasafni 
FL Group á þriðja ársfjórðungi. 
Mest varð lækkunin á bréfum 
AMR og Commerzbank, stærstu 
erlendu eignum félagsins. Í 
afkomuspá Hálf fimm frétta 
Kaupþings segir að nokkur óvissa 
sé í spánni þar sem takmarkaðar 
upplýsingar liggi fyrir um hluta 
af eignarsafni FL Group, fjár-
mögnun félagsins og hvort það 
muni uppfæra óskráðar eignir 
sínar. 

Í afkomuspá greiningardeildar 
Glitnis var markgengi FL Group 

til sex mánaða lækkað úr 33 krón-
um í 26,5. Kaupþing heldur sínu 
sem fyrr í 27 krónum á hlut. 
Greiningardeild Landsbankans 
setur markgengi til tólf mánaða á 
27,5 krónur. Allar ráðleggja grein-
ingardeildirnar fjárfestum að 
halda bréfum sínum í félaginu. 

Við lokun markaða í gær stóð 
gengi FL Group í 26,35 krónum á 
hlut.

[Hlutabréf]

Bæjarfulltrúar í bæjar-
stjórn Vestmannaeyja 
vilja koma í veg fyrir að 
Sparisjóður Vestmanna-
eyja verði yfirtekinn líkt 
og gerðist í Hafnarfirði. 
Bæjarstjórnin heitir á 
stjórn og stofnfjáreigendur 
að standa saman og sækist 
eftir að kaupa stofnfjárbréf 
til að gæta að hagsmunum 
bæjarfélagsins.

„Ýmsir hafa verið að ásælast 
stofnfjárbréfin,“ segir Elliði 
Vignisson bæjarstjóri Vestmanna-
eyja. „Við vitum til þess að það 
hefur verið auglýst eftir stofnfjár-
bréfum til kaups. Í því sambandi 
eru nefndar háar fjárhæðir, allt að 
fjörutíu milljónum króna. Við vilj-
um vara við þessu því miðað við 
þessa fjárhæð er verið að ásælast 
völd yfir varasjóði Sparisjóðs 
Vestmannaeyja.“

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins er varasjóðurinn metinn 
á allt að 2,5 milljarða króna. Hins 
vegar er framlag sjötíu stofnfjár-
eigenda til sjóðsins einungis tæpar 
fjórar milljónir króna í formi 

keyptra stofn-
fjárbréfa. Upp-
reiknað virði 
hvers stofnfjár-
bréfs er um 55 
þúsund krónur. 
Samkvæmt 
þessu gæti stofn-
fjáreigandi, sem 
keypti stofnfjár-
bréf á 55 þúsund 
krónur, selt bréf-

ið á fjörutíu milljónir króna.
„Bæjarstjórn Vestmannaeyja 

heitir á stjórn og stofnfjáreigend-
ur Sparisjóðsins að standa saman 
og minnir jafnframt á að þeir eru 
trúnaðarmenn sjóðsins,“ segir í 
ályktun sem var samþykkt með 
öllum greiddum atkvæðum á 

fundi bæjarstjórnar í fyrradag. 
Þar lagði Elliði einnig til að bær-
inn keypti allt að fimm prósent 
stofnfjárbréfa Sparisjóðsins. Það 
yrði gert á genginu einn. Verður 
það mál tekið fyrir í bæjarráði 
eftir helgi.

„Það yrði táknrænn gjörning-
ur,“ segir Elliði. „Við erum með-
vituð um samfélagslegt mikilvægi 
Sparisjóðs Vestmannaeyja. Okkar 
aðkoma að þessu máli er eðlileg 
hagsmunagæsla fyrir íbúa sam-
félagsins hér.“ Hann segir að það 
hafi aldrei verið hugmyndin með 
sölu stofnfjárbréfa að eigendur 
þeirra myndu leysa út mikinn 
hagnað af bréfum sínum. 

„Þetta er í takt við það sem 
stjórnin hefur lagt áherslu á,“ 
segir Arnar Sigmundsson vara-
formaður stjórnar Sparisjóðs 
Vestmannaeyja. Hann segir að 
stjórnin hafi ekki afgreitt neina 
sölu á stofnfjárbréfum. Það muni 
ekki gerast næstu mánuði á 
meðan verið sé að auka stofnfé 
um 350 milljónir króna. Í þeirri 
hlutafjáraukningu hafi stofnfjár-
eigendur forkaupsrétt. Til þess 

að bærinn geti keypt verði ein-
hver að falla frá forkaupsrétti 
sínum eða þá að selja bænum 
síðar. 

Vilja slá skjaldborg um 
Sparisjóð Vestmannaeyja

Svíar eru jákvæðir gagnvart því að einkavæða svo 
framarlega sem ferlið er gagnsætt og ljóst að allir 
sitji við sama borð. Þetta sagði Karin Forseke, fyrr-
verandi forstjóri sænska fjárfestingabankans 
Carnegie, á fundi sem Sænsk-íslenska verslunarráðið 
hélt í gær. 

Forseke segir að sú ríkisstjórn sem nú sitji við 
völd í Svíþjóð hafi lagt mikla áherslu á mál um einka-
væðingu fyrirtækja í síðustu kosningum og að vilji 
sé fyrir því í Svíþjóð að einkavæða mörg ríkisfyrir-
tæki enda nauðsynlegt fyrir efnahaginn í Svíþjóð. 

Forseke segir einkavæðingaferlið í Svíþjóð ganga 
hægt en örugglega og séu Svíar almennt ánægðir 
með hvernig hlutirnir hafi gengið fyrir sig til 
þessa. 

Skiptar skoðanir eru á því hvort ferlið sé nógu 
gagnsætt hér á landi. Finnur Oddsson, framkvæmda-
stjóri Viðskiptaráðs Íslands, segir að líkt og í Sví-
þjóð vilji menn að ferlið sé gagnsætt og að allir sitji 
við sama borð. Hvort þessi mál hafi tekist nógu vel í 
þeim tilfellum sem ríkisfyrirtæki hafa verið einka-

vædd, megi deila um en að huga þurfi vel að þessum 
málum svo ásættanleg niðurstaða fyrir sem flesta 
náist. 

Vilji fyrir einkavæðingu

Peningaskápurinn ...

FL spáð miklu tapi 
á þriðja fjórðungi

Baugur Group er sagt koma sterk-
lega til greina sem einn af hugsan-
legum kaupendum á bandarísku 
lúxusversluninni Saks en breska 
blaðið Times taldi í gær líkur á að 
félagið myndi gera tilboð upp á 
þrjá milljarða dala í keðjuna á 
næstunni. Þetta jafngildir 180 
milljörðum íslenskra króna. 

Á meðal þeirra sem sagðir eru 
koma að kaupum Baugs er skoski 
auðkýfingurinn sir Tom Hunter, 
sem kom, ásamt fleirum, að kaup-
um Baugs á bresku verslanakeðj-
unni House of Fraser seint á 
síðasta ári. Baugur og Hunter hafa 
átt talsverð önnur viðskipti í 
gegnum tíðina.

Blaðið segir sömuleiðis að 
Gunnar Sigurðsson, forstjóri 
Baugs, og Don McCarthy, stjórnar-
maður í félaginu, hafi fundað með 
forráðamönnum Saks. Bandaríska 
dagblaðið New York Post segir hins 
vegar líkur á að ekkert verði af 

tilboði í verslunina fyrr en í fyrsta 
lagi í byrjun næsta árs. 

Baugur á rúman átta prósenta 
hlut í Saks, sem rekur 54 verslanir 
víðs vegar í Bandaríkjunum. Gengi 
bréfa í versluninni lækkaði um 1,9 
prósent á fjármálamarkaði vestan-
hafs síðdegis í gær og stóð í tæpum
20 dölum á hlut. 

Baugur sagt bjóða 
180 milljarða í Saks

Samtök atvinnulífsins telja að 
líkur séu á að hagvöxtur á árinu 
2007 mælist yfir fimm prósent en 
ekki innan við eitt prósent eins og 
fjármálaráðuneytið heldur fram. 
Tölur um þróun vinnumarkaðar 
benda jafnframt til þess að mati 
samtakanna að framleiðniaukning 
á árinu 2006 hafi verið umtalsverð 
og hagvöxtur hafi verið allt að sex 
prósent. „Menn skoða ekki sam-
hengi talnanna,“ segir Vilhjálmur 
Egilsson framkvæmdastjóri SA 
aðspurður um mismun á tölum 
Samtaka atvinnulífsins og fjár-
málaráðuneytisins.

Í greinargerð SA um horfur í 
efnahagsmálum kemur fram að 
mikil hækkun á fasteignaverði 
undanfarin ár hafi gert það ómögu-
legt að ná verðbólgumarkmiði 
Seðlabankans en stefna bankans 
hafi valdið skaða. Vaxtastefna 
Seðlabankans leiði til gengis-

sveiflna á krónunni og líklegt sé 
að hún muni falla með hvelli á ein-
hverjum tímapunkti.

Í greinargerðinni segir að þörf 
sé á nýjum viðhorfum í stjórn 
efnahags- og atvinnumála í ljósi 
þess að fjármálageirinn sé orðinn 
stærsti útflutningsatvinnuvegur-
inn. Tekjumyndun og sveiflur í 
efnahagslífinu muni í framtíðinni 
verða með allt öðrum hætti en 
áður hefur þekkst.

Spá meiri hagvexti



Birting lýsingar 19. október
Fyrsti viðskiptadagur 23. október

Skráning í kauphöll
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SPRON hf. gefur út lýsingu í tengslum við skráningu félagsins í kauphöll og var birtingardagur
hennar föstudagurinn 19. október 2007. Lýsingin er birt á heimasíðu SPRON, www.spron.is, og auk
þess í fréttakerfi kauphallar og á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins. Innbundin eintök verður hægt að
nálgast frá 22. október næstkomandi og næstu tólf mánuði hjá SPRON Ármúla 13a í Reykjavík.

OMX Nordic Exchange Iceland hefur samþykkt að skrá
SPRON hf. á Aðallista OMX og taka hlutabréf SPRON
hf. til viðskipta frá og með þriðjudeginum 23. október
næstkomandi.

Hlutafé

Heildarfjöldi útgefinna hluta í SPRON hf. er
5.004.000.000 og er hver hlutur 1 kr. að nafnverði.
Hlutirnir eru gefnir út rafrænt í kerfi Verðbréfaskrán-
ingar Íslands. Hlutirnir eru allir í einum flokki og allir
jafn réttháir. Samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki er
einstökum hluthöfum aldrei heimilt, fyrir sjálfs sín hönd
eða annarra, að fara beint eða óbeint með meira en 5%
af heildaratkvæðamagni nema SPRON-sjóðurinn ses.
sem fer með atkvæðisrétt í samræmi við hlutafjáreign
sína á hverjum tíma. SPRON-sjóðurinn er stærsti hluthafi
SPRON og á nú 15,0% hlut. Stefna sjóðsins er að beita
sér ekki eða hafa áhrif á stjórn SPRON að öllu jöfnu og 
langtímamarkmið sjóðsins er að eign hans nemi ekki
meira en 5%.

Fyrirhuguð viðskipti 23. október

SPRON-sjóðurinn ses. er tilbúinn að selja í viðskiptakerfi
kauphallar að hámarki 4,8% hlut í SPRON hf. á fyrsta
viðskiptadegi. Markmiðið með sölunni er að stuðla að virkri 
verðmyndun á markaði. Kaupþing banki hf. mun hafa
milligöngu um viðskiptin. Þegar og ef SPRON-sjóðurinn
hefur selt 60% af áætluðu magni eða í síðasta lagi klukkan 
14.00 á fyrsta viðskiptadegi eiga tveir viðskiptavakar valrétt 
á að kaupa af honum hluti í SPRON að fjárhæð 300 milljónir
króna hvor á vegnu meðalverði þeirra hluta sem SPRON-
sjóðurinn hefur selt í viðskiptakerfi kauphallar fram að þeim
tíma.

Viðskiptavakt

SPRON hefur samið við Kaupþing banka hf. og Saga Capital
Fjárfestingarbanka hf. um viðskiptavakt á hlutabréfum
félagsins eftir skráningu á OMX ICE. Viðskiptavakar munu
sjá um markaðsvakt frá og með öðrum viðskiptadegi, 24.
október 2007. Sömu skilmálar eru á vakt beggja aðila.
Lágmark kaup- eða söluandvirðis tilboða er 15 milljónir
króna og hámarksfjárhæð heildarviðskipta dag hvern
150 milljónir króna að markaðsvirði. Munur á kaup- og
sölutilboðum er að hámarki 1,0% og frávik frá síðasta
viðskiptaverði að hámarki 3,0%.

Kynningarfundur í dag, laugardag
SPRON hf. býður hluthöfum sínum og almenningi til kynn-
ingarfundar á Hótel Nordica, Suðurlandsbraut, á morgun
laugardaginn 20. október og hefst hann klukkan 13.00.

Útgefandi: Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis hf.
Umsjónaraðili: Fyrirtækjaráðgjöf Kaupþings banka hf.

Reykjavík, 19. október 2007

Exista og norska tryggingafélagið 
Gjensidige tilkynntu bæði í gær 
að þau hefðu aukið við sig í norska 
tryggingarisanum Storebrand.  
Exista flaggaði 5,56 prósenta hlut 
í félaginu í ágúst en hefur jafnt og 
þétt aukið hann í 8,5 prósent. 
Gjensidige flaggaði rétt rúmlega 
tíu prósenta hlut í gær. Kaupþing 
er stærsti hluthafinn í Storebrand 
með fimmtungshlut og fara 
íslensku félögin því með 28,5 pró-
senta hlut í tryggingafélaginu. 

Exista greindi sömuleiðis frá 
því í gær að félagið hafi ákveðið 
að styðja við hlutafjáraukningu og 
forkaupsréttarútboð í Storebrand 
í tengslum við kaup á sænska líf-
tryggingafélaginu SPP og gæti 
aukið við hlut sinn í 9,9 prósent. 

Fjallað verður um kaupin á SPP 
á hluthafafundi Storebrand á mið-
vikudag í næstu viku.

Sigurður Nordal, framkvæmda-
stjóri samskiptasviðs Existu, segir 
kaupin skapa Storebrand leiðandi 
stöðu í líftryggingum og lífeyris-
sparnaði á Norðurlöndum, sér í 
lagi í Noregi og Svíþjóð. Hann 
bætir við að það hljóti að teljast 
styrkur fyrir Storebrand að hafa 
hluthafa eins og Existu sem eru 
reiðubúnir til þess að styðja við 
frekari vöxt félagsins: „Á því er 
enginn vafi og það hlýtur að vera 
jákvætt,“ segir hann.

Exista enn stærri í Storebrand
Heimsmarkaðsverð á hráolíu rauk 
yfir 90 dali á tunnu á fjármála-
mörkuðum aðfararnótt föstudags 
en viðlíka verðmiði hefur aldrei 
áður sést á svartagullinu. 

Tvennt liggur til grundvallar 
verðhækkuninni: Í fyrsta lagi 
stendur Bandaríkjadalur mjög 
lágt gagnvart helstu gjaldmiðlum, 
ekki síst evru, auk þess sem 
spenna á milli Tyrkja og Kúrda í 
norðurhéruðum Írak hefur farið 
vaxandi í vikunni. 

Verðið lækkaði um og yfir einn 
dal í gær og stóð hráolíuverðið í 
88,37 dölum á tunnu á fjármála-
mörkuðum í Bandaríkjunum um 
miðjan dag í gær en verð á Brent 
Norðursjávarolíu í 83,87 dölum á 
tunnu.

Fjármálaskýrendur segja hagn-
aðartöku fjárfesta skýra verð-
lækkunina að mestu og reikna 
með að verðið fari í hæstu hæðir á 
ný innan skamms.

Dropinn dýrkeyptur

Íslensku bankarnir eru að mati 
lánshæfismatsfyrirtækisins Fitch 
Rating vel í stakk búnir til að 
standa af sér þá lausafjárþurrð 
sem nú vofir yfir alþjóða-
mörkuðum. Þetta kemur fram í 
nýrri skýrslu sem fyrirtækið 
sendi frá sér í gær. Tónn skýrsl-
unnar er töluvert jákvæðari en í 
skýrslu frá því í byrjun síðasta 
árs. Þá voru íslensku bankarnir 
gagnrýndir harðlega fyrir 
fjármögnun sína.

Í skýrslunni segir að bönkunum 
hafi tekist vel að minnka þörf 
sína fyrir skuldabréfa-
fjármögnun. Það hafi þeim fyrst 
og fremst tekist með aukinni 
innlánastarfsemi, bæði frá 
einstaklingum og fyrirtækjum. 
Innlánshlutföll viðskiptabank-
anna þriggja hafa batnað til muna 
á þessu tímabili. Sérstaklega er 
tekið fram að Landsbankanum 
hafi tekist vel upp en hann 
fjármagnar nú 76 prósent útlána 
sinna með innlánum. Hlutfallið er 
46 prósent hjá Kaupþingi og 33 
prósent hjá Glitni. 

Staða íslenskra 
banka sögð góð

Hagnaður bandaríska netleitar-
risans Google nam tæpum 1,1 
milljörðum dala, rúmum 66 millj-
örðum íslenskra króna, á þriðja 
ársfjórðungi. Þetta er heilum 46 
prósentum meira en félagið skil-
aði í kassann í fyrra og nokkru 
yfir væntingum markaðsaðila. 

Gengi hlutabréfa í Google hækk-
aði um tvö prósent á fjármála-
markaði í gærmorgun og fór í 
tæpa 700 dali á hlut. Það hefur 
aldrei verið hærra. Markaðsverð-
mæti fyrirtækisins, sem stofnað 
var fyrir níu árum, hefur hækkað 
ár frá ári og nemur nú rúmum tvö 
hundruð milljörðum dala, jafn-
virði tólf þúsund milljörðum 
íslenskra króna. 

Gengi Google 
aldrei hærra
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Föst endurgreiðsla

Handhafar e-korta og e2 Vildarkorta geta gengi› a› fjölda tilbo›a og 

flví eins gott a› missa ekki af einstöku tækifæri til a› gera frábær kaup! 

Sjáumst í Smáralind!

orthafa í Smáralind!

Samstarfsfyrirtæki e-kortsins í Smáralind

BT 1,50%
Burger King 7% 15% endurgreiðsla

Byggt og búið 2% 15% afsláttur af öllum pottum og pönnum
20% afsláttur af baðvogum

Café Adesso 5% 15% endurgreiðsla
Carat - Haukur gullsmiður 5% 20% aukaafsláttur af Laurens úrum

Coast 2% 15% afsláttur af öllum vörum
Debenhams 2% 20% afsláttur af öllum Pilgrim skartgripum fyrir dömur og herra

20% afsláttur af handklæðum og rúmfötum
Dorothy Perkins 2% 15% afsláttur af öllum vörum

Ecco 2% 4% endurgreiðsla
Evans 2% 15% afsláttur af öllum vörum

Hagkaup 0,65% 25% afsláttur af öllum heimilisvörum fyrir utan raftæki
Herragarðurinn 2%

Isis 5% 10% endurgreiðsla
Ís-inn 10% 20% endurgreiðsla

Jane Norman 2% 15% afsláttur af öllum vörum
Joe Boxer 10% 15% endurgreiðsla

Karen Millen 2% 15% afsláttur af öllum vörum og allt að 50% afsláttur af völdum vörum
Kaupfélagið 2% 4% endurgreiðsla

Leikbær 2%
Lyfja 0,65% 20% afsláttur af vítamínum með gula miðanum

nammi.is 10% 
OASIS 2% 15% afsláttur af öllum vörum

Office 1 1,50% 10% endurgreiðsla
Pizza Hut 10% Stór skammtur af brauðstöngum, stór pizza með tveimur 

  áleggstegundum, könnu af gosi og ís fyrir allt að fjóra á 2.990 kr.
Skífan 2,50%

Smárabíó 2,50%
Smáraskóari 2% 15% afsláttur af skóviðgerðum og 15% afsláttur af skóáburði

  ATH. sýna þarf kort við komu
Subway 3% 10% endurgreiðsla

Steinar Waage 2% 4% endurgreiðsla
Top Shop 2% 15% afsláttur af öllum vörum

Útilíf 2% 20% afsláttur af íþróttatöskum og íþróttabakpokum
Warehouse 2% 15% afsláttur af öllum vörum og allt að 50% afsláttur af völdum vörum

Select Smáranum 1,5% 5 kr. afsláttur af eldsneyti

Tilboð helgina 18. – 21. október

Dagana 18. – 21. október



greinar@frettabladid.is

Íþessum mánuði eru liðin sex ár 
frá innrás Bandaríkjanna í 

Afganistan og upphafi stríðsátaka 
sem nú hafa staðið lengur en 
heimsstyrjöldin síðari. Í raun hefur 
ekki ríkt friður í Afganistan frá 
innrás Sovétmanna árið 1979. 
Afleiðingar stríðsins eru þær að 
lífsskilyrði fólks eru hvergi verri 
um víða veröld heldur en í 
Afganistan. Stór hluti þjóðarinnar 
býr við hungurmörk og væri 
ástandið eflaust verra ef ekki væri 
fyrir ópíumframleiðsluna sem 
hefur margfaldast frá því að 
Afganistan var hernumið fyrir sex 
árum – þvert á yfirlýst markmið 
hernámsliðsins.

Markmið stríðsins voru að 
uppræta hryðjuverkahópa sem 
kölluðu sig al-Qaida og handsama 
leiðtoga þeirra, Osama bin Laden. 
Það hefur ekki tekist. Þvert á móti 
hafa hryðjuverk, eins og þau eru 
skilgreind af Bandaríkjastjórn, 
margfaldast frá því að þetta stríð 
hófst. Osama bin Laden leikur enn 
lausum hala og hryðjuverkahópar 
sem aðhyllast svipaða hugmynda-
fræði hafa sprottið upp víða. Þeir 
voru aldrei sérstaklega háðir 
„þjálfunarbúðum“ í Afganistan, 
enda fá þeir mun meiri þjálfun í því 
að berjast við NATO-herinn þar og 
bandaríska hernámsliðið í Írak.

Annað markmið stríðsins var að 
uppræta bókstafstrúarhreyfingu 
talíbana. Það hefur ekki tekist 
heldur koma reglulega fréttir af 
bardögum hernámsliðsins við 
talíbana. Mannfall í röðum 
óbreyttra borgara er meira en 
nokkru sinni fyrr og sprengjuárásir 
NATO eiga þar drjúgan þátt. 
Hreyfing talíbana hefur þar að auki 
unnið ný lönd því að í vesturhluta 
Pakistan hafa nú risið upp hópar 
sem kalla sig talíbana, en lítið bar á 
slíkum hópum fyrir 2001.

Spunameistarar stríðsins hafa 

haldið því fram að meðal jákvæðra 
afleiðinga þess sé að núna ríki 
lýðræði í Afganistan. En þær 
kosningar voru ekki eðlisólíkar 
kosningum sem haldnar voru af 
leppstjórn Sovétríkjanna á 9. 
áratugnum án þess að hljóta 
viðurkenningu alþjóðasamfélags-
ins. En ef við lítum samt sem áður 
á stjórnina í Kabúl sem lýðræðis-
stjórn þá verðum við jafnframt að 
horfast í augu við að trúverðug-
leika hennar er einkum ógnað af 
hernámsliðinu. Ríkisstjórn 
Afganistans hefur enga stjórn á 
framferði þess og mótmæli hennar 
gegn drápum NATO á óbreyttum 
borgurum eru hunsuð. Þingið í 
Afganistan hefur engin áhrif á 
störf hernaðarbandalagins ólíkt 
þjóðþingum í frjálsum löndum. 

Sex ára árangurslaus hernaður í 
fjarlægu landi með hörmulegum 
afleiðingum fyrir fólkið sem þar 
býr hlýtur að vera tilefni til 
gagnrýninnar umræðu um það 
hvert stefnir. Reglulega heyrast 
hrakspár um að erlent herlið gæti 
orðið í Afganistan áratugum 
saman og er vart hugsandi til þess 
hvílík ógæfa það gæti orðið fyrir 
langhrjáða þjóð. 

Því miður virðist afstaða 
íslenskra stjórnvalda til gangs 
mála í Afganistan einkennast af 
nokkri blindu á ástandið. Stuðning-
ur við stríðsreksturinn hefur verið 
skilgreindur sem eitt af forgangs-
verkefnum nýrrar ríkisstjórnar í 

utanríkismálum, en ráðamenn tala 
jafnframt eins og að stríðinu sé 
lokið og hafa fengið því framgengt 
að hernaður NATO í Afganistan er 
kallaður „uppbygging“ í íslenskum 
fjölmiðlum. Sjálfsblekking er ekki 
sérstaklega góð forsenda stjórnar-
stefnu og íslensk stjórnvöld verða 
fyrr eða síðar að vakna og byrja að 
taka mið af veruleikanum. Ekki 
verður séð hvaða ávinningur felst í 
því að draga það á langinn.

Það er ekkert annað en sjálfsblekk-
ing að kalla stríðsrekstur uppbygg-
ingu. Þess konar orwellsk orðræða 
smitar líka út frá sér. Þannig 
mættu íslenskir stuðningsmenn 
stríðsins í Afganistan prúðbúnir út 
í Viðey á dögunum til að vígja staur 
nokkurn sem kallast friðarsúla og 
er víst gjöf til Íslendinga frá 
fjöllistakonunni Yoko Ono. 

Einu sinni vildu Íslendingar 
helst aldrei taka þátt í stríðum. En 
núna eru þeir komnir á bragðið og 
undanfarinn áratug hefur ekki 
verið blásið í herlúðra án þess að 
ráðamenn Íslands séu komnir í 
fremstu víglínu til að bjóða fram 
aðstoð sína. Þeir eru búnir að 
breyta tungumálinu þannig að 
stríð heitir núna uppbygging og til 
að kóróna smekkleysuna þá var 
haldin merkingarlaus 
broddborgarasamkoma úti í Viðey 
við lok NATO-þings í Reykjavík 
þar sem ráðamenn þjóðarinnar 
mættu ferskir frá því að fagna 
hernaðinum í Afganistan og hylla 
nú frið í heiminum.

Við Íslendingar getum lagt 
okkar af mörkum til friðar í 
heiminum. Það getum við gert 
með því að hætta stuðningi okkar 
við stríð í Afganistan og þátttöku í 
hernaðarbandalaginu NATO. 
Annars er hætt við því að friðar-
súlan sem við höfum reist til hylla 
okkur sjálf reynist ekki annað en 
níðstöng.

Friðarsúla eða níðstöng?

T
vö frumvörp þingmanna til breytinga á stjórnarskránni 
hafa verið lögð fram. Bæði fela þau í sér að ráðherrar 
skuli ekki gegna þingmennsku. Yfirlýst markmið með 
þeim er að koma fram hugmyndum um aðskilnað lög-
gjafar- og framkvæmdavalds og styrkja þingið.

Annað frumvarpið gerir ráð fyrir að ráðherrar setjist á þing-
mannabekk að nýju láti þeir af ráðherraembætti. Hitt mælir 
svo fyrir að þeir afsali sér þingsæti í eitt skipti fyrir öll. Í 
báðum tilvikum taka varamenn ráðherranna sæti á Alþingi með 
atkvæðisrétti en ráðherrarnir hafa þar fullt málfrelsi og tillögu-
rétt. Í reynd fá þeir atkvæðagreiðslufrí.

En er það svo í raun og veru að breyting af þessu tagi feli 
í sér aðskilnað framkvæmdavaldsins frá löggjafarvaldinu? 
Með gildum rökum er ekki unnt að halda því fram. Styrkir slík 
breyting með einhverjum hætti þingið gagnvart framkvæmda-
valdinu? Það verður ekki séð. Þvert á móti.

Stjórnskipun Íslands byggir á þrískiptingu ríkisvalds-
ins í löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald. Af 
þingræðisreglunni leiðir hins vegar að hreinn aðskilnaður er 
ekki á milli löggjafarvalds og framkvæmdavalds. Ríkisstjórn-
ir sækja vald sitt til Alþingis. Þær geta ekki setið eða aðhafst 
nokkuð í andstöðu við vilja þingsins. 

Meðan þingræðisreglan gildir er einfaldlega ekki unnt að tala 
um aðskilnað löggjafarvalds og framkvæmdavalds. Að formi til 
eru ríkisstjórnir háðar vilja Alþingis. Í reynd eru það þó þær 
sem ráða mestu um gang mála. Ekkert breytist í þessu gagn-
virka sambandi þó að ráðherrarnir fari í atkvæðagreiðslufrí og 
taki inn varamenn.

Eigi ráðherrarnir kost á að taka inn varamenn fjölgar 
málflytjendum ríkistjórnarflokka á Alþingi sem nemur fjölda 
ráðherranna. Svo einfalt er það. Við núverandi aðstæður myndi 
liðsauki ríkisstjórnarflokkanna í málflutningi samsvara 60 
prósentum af þingliði stjórnarandstöðunnar. Það er ekki lítið.

Öllum má vera ljóst að þessi skipan mála myndi leiða til þess 
eins að styrkja til mikilla muna aðstöðu ríkisstjórnarflokka 
í þinginu og auka yfirburði þeirra í þingstörfum. Til viðbótar 
myndi þetta atkvæðagreiðslufrí auka makræði þeirra ráðherra 
sem hafa of lítið að gera í of smáum ráðuneytum. 

Aukheldur væri þetta til hagræðis fyrir litla ríkisstjórnarflokka 
sem fá hlutfallslega mun fleiri ráðherra en nemur þingstyrk 
þeirra og geta ekki mannað þingnefndir af þeim sökum. Ef menn 
eru að hugsa um réttlæti og stöðu þingsins við slíkar aðstæður 
væri nær að auka vægi annarra flokka í þingnefndum. 

Satt best að segja standa ýmis rök til þess að styrkja stöðu 
þingsins. Í reynd þýðir það að styrkja stöðu stjórnarandstöðunnar 
til þess að gegna stjórnskipulegu hlutverki gagnrýni og aðhalds 
gagnvart framkvæmdavaldinu. En ljóst er að það gerist ekki 
með því að fjölga talsmönnum stjórnarflokkanna.

Við lýðveldisstofnunina og stöku sinnum síðan hefur þeim 
hugmyndum  verið hreyft að afnema þingræðisregluna með því 
að kjósa ríkisstjórn beint í almennum kosningum. Ýmis rök má 
færa fram fyrir þeirri skipan mála. Eigi að síður hafa þær hug-
myndir aldrei náð umtalsverðu fylgi. Vera má að þung norræn 
hefð fyrir þingræðisreglunni hafi ráðið miklu þar um. 

Veikir þingið

Áfundi borgarstjórnar á þriðjudaginn 
var talsverð spenna í loftinu.

Nýr meirihluti hafði myndast í borgar-
stjórn, Björn Ingi Hrafnsson færði sig frá 
okkur fyrrverandi félögum sínum og yfir 
til nýrra vina.

Margar spurningar lágu í loftinu; fyrir 
hvað stendur nýi meirihlutinn? Hvernig 
ætlar hann að leysa augljós ágreiningsefni? Hvað 
verður um REI? Fjöldi fólks var á pöllunum og 
fundinum var útvarpað á netinu.

Allir hlustendur, og ekki síst við sem sátum í 
borgarstjórnarsalnum, biðu spenntir eftir að heyra 
svörin. En þá brá svo við að hinir lýðræðiselskandi 
samræðustjórnmálamenn ákváðu að segja ekki orð 
á fundinum! Fyrir utan kurteislegar ræður hins 
nýkjörna borgarstjóra við upphaf og endi fundarins, 
þagði meirihlutinn þunnu hljóði. Það fékkst ekki 
einu sinni svar við spurningunni: Af hverju segið 
þið ekkert? Það var ekki einsog málefnin væru 
útrædd. 

Borgarbúar vildu fá svör við því hvað nýi 
meirihlutinn vildi gera í málefnum flugvallarins. 
Margrét Sverrisdóttir var kosin út á það að hann 
yrði áfram á sama stað. Hún myndi gera sig að 

pólitísku viðrini með því að samþykkja 
eitthvað annað. Borgarstjórinn telur 
hinsvegar að það sé lífsspursmál fyrir 
borgina að flugvöllurinn fari og það sem 
fyrst. Afstaða nýs meirihluta í samgöngu-
málum er líka út og austur. Framsóknar-
menn og F-listi vilja mislæg gatnamót á 
mótum Miklubrautar og Kringlumýrar-
brautar, en Vinstri-Grænir munu hlekkja sig 
við vinnuvélarnar þegar framkvæmdir 
hefjast. Og listinn er lengri. Nýi meirihlut-
inn í Reykjavík er enda ekki myndaður utan 

um málefni sem brenna á borgarbúum. Hann er 
myndaður utan um valdaþrá. Stólaskipti fremur en 
stefnuskrá. 

Og þessvegna þagði meirihlutinn á borgarstjórnar-
fundi, en sú þögn var hrópandi, einsog fulltrúarnir 
höfðu sjálfir verið á aukafundi í borgarráði sex 
dögum fyrr. En þegar markmiðið náðist, og Björn 
Ingi hafði runnið á lyktina af áframhaldandi 
veisluhöldum í Orkuveituhúsinu, þótti ekki ástæða 
til að skýra borgarbúum frá stefnu nýrra valdhafa. 
Enda er stefnan ekki til. Og þegar leiðtoginn hefur 
ekki sagt Svandísi Svavarsdóttur og félögum hvað 
þau eiga að segja, finnst þeim betra að þegja. Enda 
alltaf ákveðin hætta á að menn segi skoðun sína, og 
þá fyrst er fjandinn laus.

Höfundur er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. 

Hinn þögli meirihluti
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Forsenda þess að hægt sé að 
beita líkamanum heppilega við 

vinnu er að vinnuaðstæður séu 
ákjósanlegar. Því er mikilvægt að 
skipuleggja vinnu og vinnu-
umhverfi þannig að álag á hreyfi-
og stoðkerfið verði hæfilegt. 

Mikilvægt er að starfið og vinnu-
aðstaðan bjóði uppi á að starfs-
maður breyti reglulega um vinnu-
stöðu og að vinnuhreyfingar og 
verkefni séu fjölbreytt. Æskilegt 
er að geta setið, staðið og gengið á 
víxl við vinnuna þannig að eðlileg 

tilbreyting skapist. Ef því verður 
ekki við komið þarf að gæta þess 
að standa reglulega á fætur þegar 
unnið er sitjandi og taka reglulegar 
hvíldir ef unnið er standandi með 
því að setjast. 

Hönnun vinnuaðstöðu þarf að 
fullnægja ákveðnum grundvall-
arskilyrðum. Rými þarf að vera 
nægilegt svo starfsmenn geti 
unnið í þægilegri stöðu og hreyft 
sig óþvingað. Vinnurýmið þarf 
jafnframt að vera það stórt að 
auðvelt sé að koma við notkun 
allra nauðsynlegra vinnutækja, 
búnaðar, léttitækja, hráefnis, 
gagna o.s.frv. 

Vinnuaðstaða þarf að 
vera þannig að hægt sé að 
laga hana að þörfum ein-
stakra starfsmanna. 
Vinnuhæð á að vera 
þannig að starfsmaður 
geti unnið með beint bak, 
slakar axlir og lúti höfði 
sem minnst. Þægileg 
vinnuhæð við létt störf er 
5-10 cm fyrir neðan oln-
boga. Forðast ber að 
vinna í/ofan axlarhæðar 
og fyrir neðan lærmiðju. 
Ef margir nota sömu aðstöðuna 
er nauðsynlegt að auðvelt sé að 
hæðarstilla búnaðinn. Ef unnið er 
sitjandi þarf að vanda val á vinnu-
stól og gæta þess að ávallt sé 
góður stuðningur undir fætur. 

Verkefnin og þeir hlutir 
sem notaðir eru mest við 
vinnuna þurfa að vera 
innan þægilegrar seiling-
ar þannig að ekki þurfi að 
teygja handleggina eða 
vinda hrygginn. Nota skal 
léttitæki og tæknilegar 
lausnir þannig að ekki 
þurfi að lyfta eða bera 
nema í lágmarki.

Lýsing þarf að vera 
hæfileg og rétt staðsett 
svo nægileg birta falli á 

vinnuflötinn; einnig þarf að gæta 
þess að ekki verði glampamynd-
un t.d. í tölvuskjám. Röng lýsing 
getur leitt til þess að starfsmaður 
beiti sér ekki rétt í annars ágætri 
vinnuaðstöðu.

Þegar byggja á nýja vinnustaði 
eða ráðast í breytingar skiptir 
miklu að sett séu skýr markmið 
um vinnuaðstöðu og líkamsbeit-
ingu strax á hönnunarstigi og að 
þeim sé fylgt eftir í hönnunar-
ferlinu. Mikilvægt er að nýta 
reynslu og þekkingu starfsmanna 
til að lausnir verði sem bestar. 
Með markvissri samvinnu allra 
hlutaðeigandi er hægt að skapa 
góða vinnustaði þar sem fólki 
líður vel og skilar góðum afköstum 
– og um leið spara mikla fjármuni 
sem nýta má til uppbyggingar.

 Höfundur er sjúkraþjálfari og
deildarstjóri hjá Vinnueftirlitinu.

Heppilegt álag og vinnuaðstæður

Félag náms- og starfsráðgjafa 
heldur upp á dag náms- og 

starfsráðgjafar í annað skipti á 
Íslandi þann 20. október nk. Til-
gangur þessa dags er að vekja 
athygli landsmanna á þjónustu 
sem náms- og starfsráðgjafar 
veita og kynna strauma og stefnur 
í fræðigreininni.

Mikilvæg skref hafa verið stigin 
til eflingar náms- og starfsráðgjaf-
ar. Fyrst má nefna að Fræðslumið-
stöð atvinnulífsins hefur fengið 
það verkefni að koma á náms- og 
starfsráðgjöf á vinnustöðum hjá 

símenntunarmið-
stöðvum um allt 
land og verið er 
að ráða náms- og 
starfsráðgjafa í 
þessi störf. Þarna 
er komin ný 
áskorun í hendur 
náms- og starfs-
ráðgjafa um að 
ná til enn fleiri 
einstaklinga og 
hvetja til 
símenntunar. Í 

annan stað kveður 10 punkta sam-
komulag KÍ og menntamála-
ráðherra á um að náms- og starfs-
ráðgjöf verði styrkt. Stjórnvöld, í 
samstarfi við sveitarfélög lands-
ins, þurfa að tryggja starfsgrund-
völl náms- og starfsráðgjafar. Lög-
binda þarf rétt nemenda til að hafa 
aðgengi að náms- og starfsráðgjöf, 
að þeir njóti aðstoðar við náms- og 
starfsval og að vægi náms- og 
starfsfræðslu verði aukið. Gæði 
náms- og starfsráðgjafar haldast í 
hendur við menntun fagstéttarinn-
ar. Tryggja þarf að nægilegt fram-
boð sé af menntuðum náms- og 
starfsráðgjöfum á hverjum tíma 
og styðja við frekari uppbyggingu 
meistaranáms í náms- og starfs-
ráðgjöf við Háskóla Íslands. Til að 
markmið náms- og starfsráðgjafar 
nái fram að ganga er jafnframt 
mikilvægt að almenningur sé upp-
lýstur um það að þessi þjónusta sé 
í boði, hvar hennar sé að leita og 
hvernig hægt sé að nýta sér hana. 

Hér byggist allt á því að tryggja 
ákveðin gæði þjónustu, sinna 
hagsmunum ráðþega og að mikil-
væg sér- og fagþekking skili sér 
inn í menntakerfið, út á vinnu-
markaðinn og til almennings. Að 
sá sem leitar aðstoðar náms- og 
starfsráðgjafa geti verið viss um 
að sá sem þjónustuna veitir hafi 
tilskilda menntun og fagþekkingu. 
Hér er fyrst og fremst verið að 
hugsa um heill nemenda og ann-
arra er njóta þjónustu náms- og 
starfsráðgjafa jafnframt því að 
tryggja fagleg vinnubrögð fag-
stéttarinnar. Lögverndun starfs-
heitis náms- og starfsráðgjafa er 
ein af grunnforsendum þess að 
þetta gangi eftir.

Höfundur er formaður Félags
náms- og starfsráðgjafa.

Dagur 
starfsráð-
gjafar



S
amkeppni um lesmál hefur aldrei verið 
meiri og ytra áreiti veldur því að annað 
efni er nú lesið en á liðnum öldum. Þetta á 
þó ekki að hafa áhrif á málfar og stíl 
Biblíunnar. Hún á ávallt að vera fyrir-

mynd annarra bóka og hana á aldrei að sveigja í átt 
að óvandaðra talmáli og flötum stíl.“

Þannig fórust 
Guðrúnu Kvaran 
prófessor orð í 
predikun í 
Háskólakapellunni
á síðasta biblíu-
degi. Nú hefur JPV 
útgáfa gefið út 
Biblíuna í nýrri 
íslenskri þýðingu 
sem Guðrún hafði 
veg og vanda af 
ásamt fleirum því 
hún var formaður 
þýðingarnefndar
Gamla testamentis-
ins og nefndarmað-
ur í þýðingarnefnd 
Nýja testamentis-
ins. Í nýju 
Biblíunni er 
jafnrétti kynjanna 
haft að leiðarljósi 
því meðal breyt-
inga frá eldri 
útgáfum má nefna 
að orðið bræður 
hefur víða vikið 
fyrir orðinu 
systkin.

Hvort persónu-
legar aðstæður 
Guðrúnar hafa haft 
hér einhver áhrif 
skal ósagt látið en 
hún er eina 
systirin í sex 
systkina hópi. Þar 
sem hún er elst 
kom það í hennar 
hlut að hafa vit 
fyrir bræðrum 
sínum í byrjun og 
reyndi hún lengi 
vel að halda 
stjórninni en 
enginn má við 
margnum. Þó 
gætir röggsemi 
hennar ávallt 
þegar systkina-
hópurinn kemur 
saman sem gerist 
oft á föstudagseft-
irmiðdögum í kaffi 
hjá móður þeirra á 
Sóleyjargötunni og 
alltaf á jóladag þar 
sem stórfjölskyld-
an hittist á sama 
stað yfir 
dýrðlegum
málsverði. „Hún 
undirbýr allt fyrir 
jólaboðið og það 
nær enginn að gera 
neitt nema hún 
skipuleggi það,“ 
eru orð eins af 
bræðrum hennar sem jafnframt hrósar Guðrúnu 
fyrir góðan húmor og orðheppni.

Guðrún ólst upp á Sóleyjargötu 9 þar sem hún 
býr enn í dag. Hún var snemma námfús og ekki há 
í loftinu þegar hún var farin að lesa upphátt úr 
Njálu fyrir afa sinn, Einar Einarsson Kvaran. 
Leiðin lá í Ísaksskóla, Miðbæjarskólann, Kvenna-
skólann og Menntaskólann í Reykjavík. Atorka 
Guðrúnar sagði snemma til sín því hún var 
þátttakandi í félagslífi skólanna auk þess að vera í 
skátunum sem barn og fara með þeim í útilegur og 
á landsmót. 

Að loknu stúdentsprófi 1963 hóf Guðrún nám í 
málfræði, bókmenntum og sögu við Háskóla 
Íslands og lauk kandidatsprófi haustið 1969. 
Lokaritgerð hennar fjallaði um Lilju Eysteins 
Ásgrímssonar, fyrirmyndir hennar og áhrif á 

íslenskt mál. Guðrún nam norræn fræði og 
málvísindi við Georg-August háskólann í Göttingen 
og lauk þaðan doktorsprófi árið 1980. Starfskrafta 
hennar var þörf við Orðabók háskólans þar sem 
hún var fyrst ráðin sem sérfræðingur 1978 en 
síðan forstöðumaður frá árinu 1994 til 2006 að 
Orðabókin varð hluti af Stofnun Árna Magnússonar 

í íslenskum 
fræðum. Frá 
árþúsundamótum
hefur Guðrún 
jafnframt verið 
prófessor við 
heimspekideild
Háskólans. Rödd 
hennar hefur oft 
borist á öldum 
ljósvakans, meðal 
annars í 202 
þáttum um 
íslenskt mál og 
fjölmörgum
málfarsspurning-
um hefur hún 
svarað á vísinda-
vef Háskólans. 

En það er ekki 
bara á andlega 
sviðinu sem 
Guðrún er sterk. 
Hún er líka 
fjallafála og 
hlaupagikkur og 
hefur tekið þátt í 
maraþonum bæði 
hér á landi og í 
Vín en í þeirri 
miklu menning-
arborg dvelur 
hún mörgum 
stundum hjá 
manni sínum 
Jakobi Yngva-
syni sem er 
prófessor við 
Vínarháskóla. 

Sagt er að allir 
vildu Lilju kveðið 
hafa. Á sama hátt 
má ætla að allir 
vildu hafa þó 
ekki væri nema 
helming atgervis 
Guðrúnar 
Kvaran. „Skör-
ungur“ „Kjarn-
orkukona,“ 
„Orkubolti,“ og 
„Duglegasta kona 
sem ég þekki,“ 
segja vinir 
hennar og 
ættingjar. Um 
leið lýsa þeir 
henni sem 
tryggðatrölli og 
yndislegri 
mannesku, 
þægilegri í 
umgengni og 
einstaklega 
skemmtilegri. 
Hún hefur líka 
verið heiðruð 
fyrir opinber 
störf sín, meðal 

annars í Félagi íslenskra fræða og á Bessastöðum 
var henni veittur riddarakross 17. júní 
síðastliðinn. 

Miðað við rita- og fyrirlestraskrá Guðrúnar 
Kvaran mætti ætla að manneskjan hefði haft 
mörg hundruð ár til þeirra afkasta en svo er ekki 
því hún er enn á besta aldri og á vonandi mikið 
óskrifað og margt ósagt. Hún rís jafnan árla úr 
rekkju og vinnur langan vinnudag. „Kann ekki að 
segja nei og tekur allt að sér sem hún er beðin um 
en nær á einhvern ótrúlegan hátt að ljúka því öllu 
með glæsibrag,“ segir náinn ættingi. Nú er eitt af 
hennar stóru verkefnum í höfn sem er þýðing 
helgustu bókar kristinna manna. Það er henni 
eflaust fagnaðarefni því eins og Jesaja segir og 
Guðrún sjálf hefur vitnað til: „Grasið visnar, 
blómin fölna en orð Guðs vors varir að eilífu.“

Tryggðatröll og orkubolti

Auglýsingasími

– Mest lesið

Knut Hamsun Einar Kárason
Harold Robbins Vigdís Gríms-
dóttir Kenzo Izu Valgarður
Egilsson Snowdon lávarður
Þórunn Björnsdóttir Philip
Griffith Jones Bíbí Ólafsdóttir
Ralph Gibson Sigrún Davíðs-
dóttir Louise Bourgoise Gyrðir 
Elíasson Erwin Erwitt Ari 
Alexander Harold Pinter Ragn-
heiður Gyða Jónsdóttir Þorvald-
ur Þorsteinsson Nicola Lecca 
Bergsteinn Björgúlfsson Megas

Eina blaðið með fréttir laugar-
dagsins.

“Stefán Karl Stefánsson:
Fjölskyldulífið og ferillinn í
Hollywood.“

“Hver er vinur hvers? Allt um
klíkurnar í stjórnmálaflokk-
unum.”

Allt sem þú þarft

 Eiður Smári Guðjohn-

sen skoraði sitt 18. og 19. mark 

fyrir íslenska A-landsliðið gegn 

Lettum í gær og bætti með því 

markamet A-landsliðs karla 

sem hann hafði átt með Rík-

harði Jónssyni síðan 2. septemb-

í fyrra k að





Garðabær 13–17 Kynning á Garðatorgi og í IKEA
Hafnarfjörður 13–17 Kynning í Firðinum
Kópavogur 13–17 Kynning í Smáralind

13–16 Opið hús í Dvöl, Reynihvammi 43
Mosfellsbær 12–18 Opið hús í Þverholti 7

13–17 Kynning í Kjarnanum
Reykjavík 13–17 Kynning á Laugavegi og í Kringlunni

13–15 Opið hús í Konukoti, Eskihlíð 4
Akranes 13.00 Opið hús og kynning á Þjóðbraut 11                   
Búðardalur 13.00 Opið hús og kynning á Vesturbraut 12
Snæfellsbær 14–16 Opið hús og kynning í Mettubúð

Í dag söfnum við liði á eftirtöldum stöðum

Akureyri 10–16 Flóamarkaður í Viðjulundi 2
11–16 Kynning á Glerártorgi

Blönduós 14–16 Opið hús og kynning á Húnabraut 13
Dalvík 11–14 Kynning í Samkaupum
Húsavík 11–13 Kynning í verslunum
Hvammstangi 13–14 Kynning í Kaupfélagi V-Hún.
Ólafsfjörður 13–15 Kynning í Sandhóli
Sauðárkrókur 9–16 Kynning í Skagfirðingabúð
Siglufjörður 13–17 Kynning í Samkaupum
Egilsstaðir 12–16 Kynning í Samkaupum og Bónus
Eskifjörður 13–17 Kynning í Grunnskóla Eskifjarðar
Fáskrúðsfjörður 14–17 Kynning í Grímseyri
Hornafjörður 13–15 Kynning á Hafnarbraut 40
Vopnafjörður 13–17 Kynning í Kaupvangi
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Grindavík 14–17 Opið hús á Hafnargötu 13
Hveragerði 13–16 Opið hús í Austurmörk 7
Hvolsvöllur 14–16 Opið hús á Hvolsvegi 31
Reykjanesbær 14–16 Opið hús og nytjamarkaður á Smiðjuvöllum 8
Selfoss 11.00 Opið hús og basar prjónahóps á Eyravegi 23

14–17 Kynning í Kjarnanum
Vestmannaeyjar 13–16 Opið hús og prjónakaffi  í Arnardranga
Vík 13–16 Opið hús og kynning í Félagsmiðstöðinni Oz
Ísafjörður 13–16 Námskeið fyrir heimsóknavini á Suðurgötu 12
Suðureyri 14–16 (sunnudaginn 21. október)

Opið hús og kynning á Skólagötu 3
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Sími 570 4000 www.raudikrossinn.is

Sjálfboðaliðar Rauða krossins vinna ómetanlegt starf sem miðar að því að rjúfa
félagslega einangrun, mæta neyð og aðstoða þá sem eru hjálparþurfi  af einhverjum
orsökum. Þú getur gerst sjálfboðaliði, eða lagt okkur lið á annan hátt, í starfi  sem
leitast við að auka mannúð og bæta samfélag okkar.

Verkefnin eru gefandi, fjölbreytt og óþrjótandi – vertu með!

Sjálfboðaliðar Rauða krossins um allt land
kynna verkefni félagsins í dag og bjóða þér 
að ganga til liðs við Rauða krossinn.

er styrktaraðili átaksins

Byggjum betra samfélag með Rauða krossinum



UMMÆLI VIKUNNAR,, UMMÆLI VIKUNNAR

,, Hvernig nýtist kjördæmavikan?

Átök og dulin skilaboð

Gróðapungar Hagsmunir hverra?

Það mál sem mest var rætt 
á Alþingi í vikunni var 
draugur fyrri þinga, lagt 
fram í fimmta sinn. Menn 
skyldu ætla að þingmenn 
hefðu sagt allt sem segja 
þarf um málið, en þegar 
kemur að sölu á léttu áfengi 
í verslunum virðast þing-
menn hafa margt til mál-
anna að leggja.

Kunnugir segja ekki miklar líkur 
á því að frumvarpið verði að 
lögum að þessu sinni, en nokkrir 
þingmenn segja það aðeins tíma-
spursmál hvenær þessi grundvall-
arbreyting verði á sölu áfengis.

Öflug hagsmunasamtök berjast 
gegn frumvarpinu. SÁÁ birtu í 
vikunni fréttir af sænskri rann-
sókn á afleiðingum þess að leyfa 
öðrum en ríkinu að selja áfengi. 
Séu niðurstöðurnar staðfærðar 
má leiða líkum að því að áfengis-
tengdum dauðsföllum fjölgi um 50 
á ári hér á landi verði frumvarpið 
að lögum. 

Samtökin telja að áfengisneysla 
hér á landi muni aukast álíka 
mikið og sænska rannsóknin gerir 
ráð fyrir, um 14 prósent verði vín 
selt í sér verslunum en 29 prósent 
verði hægt að kaupa það í mat-
vöruverslunum.

Hildigunnur Ólafsdóttir afbrota-
fræðingur hefur unnið við áfengis-
rannsóknir um áratugaskeið. Hún 
segir reynsluna erlendis frá tala 
sínu máli. Við sambærilegar 
breytingar aukist áfengisneyslan, 
einkum meðal ungs fólks og stór-
drykkjufólks.

Hildigunnur segir rök stuðn-
ingsmanna frumvarpsins um að 

enginn munur sé á áfengi og 
öðrum vörum ekki halda vatni. 
Ekki sé hægt að bera saman áfengi 
og majones eða súkkulaði. „Áfengi 
er mjög hættulegt vímuefni sem 
menn geta orðið háðir,“ segir hún.

„Rökin fyrir því að hafa einka-
sölu á áfengi voru upphaflega að 
koma í veg fyrir að einstaklingar 
gætu hagnast á áfengissölu. Ég 
held að það séu ennþá aðal rökin 
fyrir því að halda núverandi kerfi 
óbreyttu,“ segir Hildigunnur.

„Íbúar óska eftir því að fá keypt 
áfengi, en vínbúðirnar eru ekki að 
gera í því að auka söluna. Þær eru 
bara að þjónusta neytendur. Þetta 
myndi gjörbreytast ef einkaaðilar 
færu að selja áfengi, þeir myndu 
hafa hag af því að salan ykist.“

Fengju einkaaðilar að selja 
áfengi er ennfremur næsta víst að 
þrýstingur á að auglýsingabanni á 
áfengi verði aflétt muni aukast 
verulega.

Verði frumvarpið samþykkt 
væri það í mótsögn við ráðandi 
áfengisstefnu og heilbrigðis-
stefnu, segir Hildigunnur. Málin 
eru þó flóknari en áður vegna 
stöðu heilbrigðisráðherra. Guð-
laugur Þór Þórðarson, sem flutti 
málið sem óbreyttur þingmaður á 
síðustu fjórum þingum, er nú 

orðinn heilbrigðisráðherra, og því 
vart stætt á því að greiða atkvæði 
með frumvarpinu.

„Af hverju í ósköpunum er fólki 
á Íslandi ekki treyst fyrir því að 
geta keypt sér hvítvín með fiskin-
um sem það kaupir í þessum versl-
unum eða þá í ostabúðinni uppi á 
Skólavörðustíg?“ sagði Sigurður 
Kári Kristjánsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, þegar hann 
mælti fyrir frumvarpinu.

„Ég hef ekki miklar áhyggjur af 
því að neysla á þessum vörum 
muni aukast mjög verulega þrátt 
fyrir að aðgengið muni breytast,“ 
sagði hann enn fremur. Sú breyt-
ing sem hann sjái fyrir sér verði 
helst sú að annars skonar menning 
verði til í tengslum við áfengi hér 
á landi, sem sem aðeins eftirsóknar-
verðari en sú drykkjumenning 
sem hafi verið viðhöfð á Íslandi til 
þessa.

Ögmundur Jónasson, þingmaður 
Vinstri grænna, var ekki sann-
færður. Hann sagði andstæðinga 
frumvarpsins ekki standa gegn 
frumvarpinu vegna þess að þeir 
hötuðumst út í einkarekstur. Þeir 
væru frekar á móti því vegna þess 
að þeir teldu „að einkareksturinn 
verði duglegri að koma brennivíni 
ofan í þjóðina“.

Áfengi ekki venjuleg vara

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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35%
afsláttur

23%
afsláttur

40%
afsláttur

full búð af frábærum tilboðum

393 kr/kg, áður 605 kr/kg
Ísfugls kjúklingaleggir

COOP safar, 1ltr
Appelsínusafi, eplasafi, ávaxtasafi

999 kr/kg, áður 1.298 kr/kg
Goða Lambaofnsteik

844 kr/kg, áður 1.298 kr/kg
Goða hálfur niðursagaður skrokkur

855 kr/kg, áður 1.425 kr/kg
100% íslenskt ungnautahakk

35%
afsláttur

Taktu 3 
og fáðu stykkið

á 99 kr

40%
afsláttur

1.499 kr/kg, áður 2.515 kr/kg
Matfugls kjúklingabringur

Full búð af frábærum tilboðum



Byrjaði að lesa „Engla dauðans“ 
fyrir Blindrabókasafnið. Ég lauk 
við að skrifa hana 25. ágúst og 
mér skilst að bókin eigi að koma 
út núna um mánaðamótin. Með 
því að lesa af kappi næstu daga 
tekst vonandi að sjá til þess að 
viðskiptavinir Blindrabókasafns-
ins geti fengið hljóðritun í hend-
urnar á sama tíma og bókin 
kemur út á prenti.

Síðdegis fórum við frú Sólveig 
austur í Bolholt. Í kvöld horfðum 
við á rúmenska mynd á geisla-
diski. Myndin heitir „4 mánuðir, 3 
vikur og 2 dagar“ og fékk verð-
laun í Cannes svo að ég hlakkaði 
mikið til að sjá hana. Frómt frá 
sagt varð ég fyrir sárum von-
brigðum. Ömurlegri og hráslaga-
legri mynd hef ég ekki séð. Sögu-
þráðurinn greinir frá stúlku sem 
fer til skottulæknis í ólöglega 
fóstureyðingu eftir 4 mánaða og 
3 vikna meðgöngu. Þetta minnti 
mig helst á sænsku og norsku 
„vandamálamyndirnar“ sem 
ætluðu mann lifandi að drepa upp 
úr 1970, nema hvað þær voru 
miklu líflegri en þessi.

Það skal tekið fram að frú Sól-
veig sem er víðsýnni en ég var 
mér ekki sammála um að þetta 
væri ein af fimm verstu myndum 
allra tíma. 

Í dag var glatt á hjalla í Bolholti. 
Allir samyrkjubændurnir saman-
komnir til að stunda nautnalíf í 
mat og drykk. 

Nú er bókavertíðin að hefjast. 
Ég var að klára að lesa bók sem 
heitir „Um langan veg – saga 
herdrengs“ eftir Ishmael Beah 
frá Síerra Leóne sem upplifði og 
tók þátt í skelfilegum blóðsút-
hellingum og styrjöld þegar hann 
var á aldrinum 12 til 16 ára. 

Borgarastyrjöld í Afríku er 
dapurlegt umfjöllunarefni – 
eins og fóstureyðingin í rúm-
ensku myndinni – en ég hreifst 
af bókinni meðan myndin gerði 
mig bara leiðan – og það getur 
verið gott að finna til. Mér fannst 
þetta vera sönn frásögn og hún 
snerti mig að sama 

skapi mun meira en til að mynda 
„Flugdrekahlauparinn“ sem 
margir hafa lesið.

(Svo að það hvarfli nú ekki að 
nokkrum manni að ég hafi sér-
stakan áhuga á að tala um bækur 
frá útgefanda mínum, er rétt að 
það komi fram að mér finnst 
gaman að segja frá bókum sem 
ég les í dagbókinni minni. Sumar 
bækur kaupi ég, aðrar fæ ég lán-
aðar – og svo kemur það fyrir að 
útgefendur senda mér bækur. 
Hvernig svo sem bækurnar kom-
ast í mínar hendur gildir sú eina 
regla um umfjöllunina að ég tala 
aðeins um þær bækur sem hafa 
hrifið mig á einhvern hátt og mig 
langar til að fleiri fái hlutdeild í 
þeirri upplifun. Á bækur sem 
ekki hrífa mig nenni ég ekki að 
minnast).

Fór í bæinn fyrir hádegi til að 
mæta í Silfur Egils. Mér finnst 

alltaf 
gaman að 

koma til 
hans. 
Hann er 

svo fljúg-
andi 

greind-
ur og 

fylgist með menningarmálum, 
stjórnmálum, fólki og atburðum 
af lifandi áhuga og nær að smita 
áhorfendur. Egill er svona eins-
manns-orkuveita og RUV er 
heppið að hafa krækt í hann til 
sín.

Umræðuefnið var hin slysa-
lega orkuútrás borgar-
stjórnar Reykjavík-
ur sem endaði með 
pólitískum 
dauðdaga 
gamla góða 
Villa og í 
augna-
blik-
inu 

mundi ég ekki hika við að skrifa 
upp á 75% pólitíska örorku fyrir 
Gísla Martein og Hönnu Birnu og 
50% fyrir hinar bláklukkurnar.

Ég er því miður ekki heppilegur 
í umræðuþætti þar sem flestir 
líta á það sem hættulegan veik-
leika að láta rök hafa áhrif á sig 
og líta á það sem tímasóun að 
hlusta á hvað annað fólk hefur að 
segja.

Það getur verið að það sé 
vitleysa í mér, en mér finnst 
nýliðun í pólitík byggjast á mjög 
háskalegum og einhæfum stöðl-
um. Augljóslega vantar fleira 
kvenfólk – en fyrst og fremst 
mundi ég auglýsa eftir fólki sem 
hefur lítinn munn en þeim mun 
stærri eyru.

Reyndar finnst mér ákaflega 
skrýtið að í smákrummaskuði 
eins og Reykjavík – og jafnvel 
minni sveitarfélögum – skuli 
hreppsnefndarfólkið taka sig svo 
hátíðlega að það skiptir sér í 
formlegan minnihluta og meiri-
hluta og reynir að apa eftir ríkis-
stjórn og stjórnarandstöðu. Það 
er dapurlegt að horfa upp á 
heila hreppsnefnd með stór-
mennskubrjálæði.

Ef eldgömul og eitruð 
flokkapólitík og flokkarígur 
væri ekki allt lifandi að drepa 
í þessu indæla landi okkar gæti 
borgarstjórnin starfað þannig 
að borgarfulltrúar tækju afstöðu 
til einstakra mála með hagsmuni 
borgarbúa að leiðarljósi – ekki 
hagsmuni flokksins síns. Þá 
fengju málefni að ráða, lýðræði 
að blómstra og gömlu flokks-
maskínurnar fengju að ryðga á 
öskuhaugum sögunnar.

Í kvöld fann litla Sól málband 
ofan í skúffu og heimtaði að láta 
mæla sig. Hún telur að það sé 
mjög eftirsóknarvert að 

verða stór. Það 
kom í ljós að 
hún er orðin 
hundrað
sentimetrar
á hæð, hefur 
tvöfaldað

hæð sína 
síðan hún 

fæddist.
Okkur fannst 
það báðum vel 

af sér 
vikið.

Hélt áfram að lesa á Blindra-
bókasafninu.

Núna er enn eina ferðina búið 
að leggja fram frumvarp á 
Alþingi um að heimila sölu 
áfengis í matvöruverslunum.

Fyrir mína parta finnst mér 
áfengisvandamál þjóðarinnar 
vera svo risavaxið að ég skil ekki 
hvernig ábyrgir alþingismenn 
geta neitað að koma auga á 
það.

Fyrsti flutningsmaður 
tillögunnar, Sigurður 
Kári Kristjánsson, 
segir: „Ég held 
að það felist 

ókostir
í áfengi eins og í mörgum 
öðrum neysluvörum, t.d. majón-
esi.“

Þetta sýnir hvílíkar mannvits-
brekkur það eru sem við veljum 
til forystu fyrir okkur. Að bera 
saman áfengi og mæjónes ber 
vott um mikla og einbeitta afneit-
un á áfengisvandamálinu. Í kvik-
mynd sem ég gerði einu sinni í 
Vestmannaeyjum og heitir „Nýtt 
líf“ var persóna sem hét Sigurður 
mæjónes – meira að segja hann 
var ekki svona

klikkaður.
Ef aðgengi er aukið að 

áfengi mun fólk drekka meira. 
SÁÁ telur að dauðsföllum af 
völdum áfengis muni fjölga 

um 50 á ári. Mér finnst 
ekki forgangsmál að 

stuðla að því.

Kláraði að lesa á 
Blindrabókasafninu.
Bókin er 330 síður og 
það tók mig þrjá daga 
að lesa hana upphátt.

Mætti í fyrstu kynn-
ingu á bókinni hjá 

Oddfellow-stúku
hér í bæ og fékk 
hlýlegar viðtökur. 
Það er skemmti-
legt eftir alla ein-
semdina við að 
skrifa bók að fá að 

koma út á meðal 
fólks sem hefur áhuga á bókum. 
Haustið 2003 las ég upp fyrir um 
3.000 manns. Svo segja sumir að 
ég sé einfari!

Var boðið á forsýningu á íslenskri 
heimildarmynd, „Syndir feðranna“, 
eftir Bergstein Björgúlfsson og 
Ara Alexander Ergis Magnússon.

Myndin segir frá drengjafang-
elsinu í Breiðavík sem var mikið 
til umræðu þegar DV og síðan 
Kastljós flettu ofan af ofbeldi og 
kynferðisglæpum sem drengir 
sem þar dvöldu urðu að þola.

Heimildarmyndin „Syndir feðr-
anna“ er mjög mögnuð. Ég vildi 
óska að sem flestir sæju hana. 
Fyrir syndir feðranna er eingöngu 
hægt að bæta með því að forðast 
að endurtaka þær – sem er hæg-
ara sagt en gert því að syndin er 
lævís og lipur og tekur á sig nýjar 
og nýjar myndir. Þótt Breiðavík 
séu ekki lengur útrýmingarbúðir 
barnslegs sakleysis þá finnur 
illskan sér nýjan vettvang.

Stundum finnst mér að stjórn-
málamenn hljóti að koma frá ann-
arri plánetu en ég:

„Enginn maður í flokknum er 
svo merkilegur að flokkurinn sé 
ekki miklu merkilegri,“ sagði Geir 
H. Haarde við fréttamann Stöðvar 
2 í kvöld eftir fund Varðar – full-
trúaráðs sjálfstæðisfélaganna í 
Reykjavík með borgarfulltrúum.

Svona væmna rómantík 
skil ég ekki. Enginn 

flokkur er svo 
merkilegur að 
ómerkilegasta
manneskjan í 
honum sé ekki 
merkilegri en 
flokkurinn.

Hreppsnefnd með stór-
mennskubrjálæði
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá rúmenskri vandamálamynd, herdreng frá Síerra Leóne og hreppsnefnd sem tekur 
sig fullhátíðlega. Einnig er auglýst eftir fólki með lítinn munn en stór eyru og fjallað um merkilega heimildarmynd um syndir 
feðranna.
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Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 550 5000.

Innilegar þakkir og kveðjur sendum við
öllum þeim sem hafa sýnt okkur vináttu,
hlýhug og stuðning vegna andláts og útfarar

Sigurðar Jónssonar,
Hjallabraut 33, Hafnarfirði,
áður Flókagötu 16a, Reykjavík.

Helga S. Ólafsdóttir
Jón Ólafur Sigurðsson
Guðný Sjöfn Sigurðardóttir
Þórarinn Sigurðsson
og aðrir aðstandendur.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengda-
faðir, afi og langafi,

Jón Helgason,
tæknifræðingur, Árskógum 6, Reykjavík,

sem lést laugardaginn 13. október, verður jarðsunginn
frá Fossvogskirkju mánudaginn 22. október kl. 15.00.

Valgerður Þorsteinsdóttir
Þorteinn A. Jónsson Martha Á. Hjálmarsdóttir
Helgi Jónsson Jónína Sturludóttir
Þórður Jónsson Jytte Fogtmann
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Ingiberg Egilsson
flugvirki, Lækjasmára 4, Kópavogi,

lést á Landspítalanum við Hringbraut fimmtudaginn
18. október. Útförin fer fram frá Digraneskirkju mið-
vikudaginn 31. október klukkan 13.00.

Hrönn Jóhannsdóttir
Jóhann Ingibergsson   Kristín Andrea Einarsdóttir
Anna Ingibergsdóttir      Ari Jóhannsson
Arna Ingibergsdóttir      Eyþór Einar Sigurgeirsson
Elfa Ingibergsdóttir      Elvar Jónsson
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi
og bróðir,

Kristján Hans Jónsson
Linnetstíg 2, Hafnarfirði,

andaðist 18. október síðastliðinn. Kristján verður jarð-
sunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði föstudaginn 26.
október kl. 15.00.

Ásdís G. Konráðsdóttir
Sólveig Kristjánsdóttir Finnur Óskarsson
Sigríður Kristjánsdóttir       Björn Kristján Svavarsson
Kristján Rúnar Kristjánsson Katrín Sveinsdóttir
Stella Kristjánsdóttir               Svavar Svavarsson
Ragnar Frank Kristjánsson Ulla R. Pedersen
Sigrún Jónsdóttir
og barnabörn.

Þorsteinn Jónsson
(Steini Tangó)
frá Gunnarshólma, Vm., síðast til heimilis
að Hjallatúni, Vík í Mýrdal,

verður jarðsunginn frá Lágafellskirkju mánudaginn
22. október kl. 15.00.  Þeim sem vildu minnast hans er
vinsamlegast bent á dvalarheimilið Hjallatún, Vík í
Mýrdal.

Aðstandendur.

Siggi og Kolla
standa á tímamótum!
Sigurður, forsvarsmaður Heimavinn-

andi húsfeðra, og spúsa hans, Kolbrún,
verða bæði fertug á árinu. Af því tilefni
munu þau fagna ærlega með vinum og
vandamönnum laugardagskvöldið 20.

október í Þróttaraheimilinu Laugardal.
Árgangur ´67 úr Mosó er sérstaklega

velkominn.

Systkini.

Alþjóðlegi beinverndardagurinn er 
haldinn í dag um alla heimsbyggð-
ina en yfirskriftin í ár er „Vertu á 
varðbergi og dragðu úr hættunni á 
beinþynningu“.

„Beinverndardagurinn er haldinn 
til að vekja athygli á beinþynningu 
sem alvarlegu heilbrigðisvandamáli,“ 
segir Halldóra Björnsdóttir fram-
kvæmdastjóri Beinverndar, en talið 
er að þriðja hver kona og fimmti hver 
karl fái beinþynningu eftir fimmtugt.

„Beinþynning er yfirleitt einkenna-
laus fram að fyrsta broti. Þess vegna 
er hún kölluð hinn þögli faraldur,“ 
segir Halldóra um þennan leynda 
vágest.

„Fyrsta brot gerist gjarnan við 
minniháttar byltur, eða aðstæður sem 
heilbrigð bein hefðu staðið af sér. 
Sumir brotna við það eitt að hósta, 
við vitum til þess að yngri konur hafa 
fengið samfaldsbrot á hrygg í fæð-
ingu og eldra fólk þegar það lyftir 

barnabörnunum, en samfaldsbrot er 
þegar hryggliðir falla saman,“ segir 
Halldóra og nefnir tvo áhættuþætti 
beinþynningar.

„Áhættuþættir eru ýmist breytan-
legir eða óbreytanlegir. Beinþynning 
eykst með auknum aldri og er algeng-
ari hjá konum því áhættan eykst við 
tíðahvörf þegar estrógenframleiðsla 
dvínar því estrógen hjálpar til við ný-
myndun beina. Ættarsaga skiptir líka 
miklu. Léleg næring og lítil hreyf-
ing spila stórt hlutverk í heilbrigði 
beina, og þær konur sem sífellt eru í 
megrun og alltaf mjög grannar eru 
í mikilli hættu á beinþynningu, sem 
og ungar konur með átröskunarsjúk-
dóma því þær hætta á blæðingum og 
framleiða ekki estrógen til að búa til 
nýtt bein,“ segir Halldóra og bætir við 
að bein þurfi að byggja upp áður en 
manneskjan nær fullum vexti.

„Þess vegna er mikilvægt að börn 
nærist vel og stundi hreyfingu því 

þannig leggja þau inn í beinabankann. 
Við hreyfingu bregðast bein við áreit-
inu með því að þétta sig, og kalk er 
mikilvægt í fæðu okkar en ekki síður 
D-vítamín og að vera úti í sólinni því 
D-vítamín hjálpar kalki að frásogast 
úr fæðu yfir í blóðið. Þetta er því eins 
og lykill og skráargat, og þarf að fara 
saman,“ segir Halldóra sem í dag 
klukkan 13 býður til skyrtertuboðs í 
Smáralind.

„Í dag er alþjóðlegur dagur mat-
reiðslumanna og við fylgjum þeim 
þangað sem fólkið er. Þar ætlum við 
að dreifa nýjum bæklingi um áhættu-
þætti og kynna nýtt áhættupróf, gefa 
góð ráð og svara spurningum meðan 
kokkarnir gefa gestum holla, kalk-
ríka og ljúffenga skyrtertu sem lítur 
út eins og fallegt bein,“ segir Halldóra 
en hátíðahöldin hefjast með ávarpi 
Ingibjargar Pálmadóttur fyrrverandi 
heilbrigðisráðherra sem er verndari 
Beinverndar. 

„Ég segi sannleikann 
og ég veit hvað ég er að 

segja. Af þeim sökum er 
ég ógnun.“

Jackie Kennedy verður Onassis



BÓNUS BÝÐUR BETUR

BÓNUS BÝÐUR BETUR

35%25%

40%40%

40% 79179

45% 40%

844 KR/KG.1049 KR/KG.

239 KR/KG.
1469 KR/KG.

418 KR/KG 600 KR/KG.

382 KR/KG. 1 KG  179 KR.  79 KR

ÓDÝRASTIR Í 18 ÁR



F
ljótt skipast veður í 
lofti og ekki eru nema 
nokkrir dagar síðan 
Dagur B. Eggertsson 
var kraftmikill fulltrúi 
minnihlutans. Á næst-

um einni nóttu varð hann svo 
borgarstjóri með því annríki sem 
því fylgir. Hann gaf sér þó tíma í 
gærdag til að spjalla við Frétta-
blaðið á nýrri skrifstofu sinni í 
Ráðhúsi Reykjavíkur. 

-Þú byrjar með krafti og setur 
750 milljónir gegn manneklu á 
leikskólum og í þjónustustörfum. 
Útsvar Reykvíkinga er í hámarki, 
hvaðan koma peningarnir?

„Þetta er einfaldlega forgangs-
röðun nýs félagshyggjumeiri-
hluta. Þarna brenna heitustu 
eldarnir og þetta er pólitíkin sem 
snertir fólk í daglegu lífi. Það er 
því þarna sem við leggjum okkar 
áherslur. Þetta er ástand sem 
hefur hlaðist upp og það er komin 
veruleg óánægja á mjög mörgum 
af þessum vinnustöðum. Kjara-
samningar eru opnir á næsta ári 
og mér fannst mikilvægt að taka 
kröftuglega af skarið og sýna að 
hugur okkar er hjá þessu starfs-
fólki,“ segir Dagur og bendir á að 
þenslan hafi tvær hliðar. Annars 
vegar manneklu og hins vegar 
auknar skatttekjur. 

„Þannig að við höfum ákveðið 
svigrúm í borginni vegna aukinna 
skatttekna. Peningurinn kemur 
því af fjárhagsáætlun og ég hefði 
aldrei lagt þetta til ef ég treysti 
mér ekki til að stýra henni af 
fyllstu ábyrgð. Núverandi meiri-
hlutaflokkar fengu ekki síst 
atkvæði sín vegna þess að við 

höfum borið hag skólabarna og 
eldri borgara fyrir brjósti. Þannig 
að skárra væri það nú ef við 
myndum ekki senda frá okkur 
kröftugt merki þegar við kom-
umst til valda! Vandræðagangur-
inn hér í borg hefur staðið allt of 
lengi.“

-Úr því minnst er á vandræða-
gang: Við Lækjartorg hafa staðið 
brunarústir í hálft ár, án sýnilegra 
aðgerða. Hvenær fer eitthvað 
áþreifanlegt að gerast?

„Ég hitti einmitt borgarlög-
mann út af þessu í gær og við 
förum í heildstæða yfirferð um 
málið strax í byrjun næstu viku. 
Það er mikilvægt að þarna takist 
vel til og ég var mjög ánægður 
með hugmyndasamkeppnina sem 

fór fram um þetta svæði. Hins 
vegar er þetta mjög flókið verk-
efni hvað varðar eignarhald á 
þessum húsum. Ég vil fara 
nákvæmlega yfir stöðuna á því.“

-Kemur til greina að nýta 
þensluna í þetta líka og splæsa í 
kaup á þessum húsum?

„Ég vil ekki kalla það splæs. 
Við getum auðvitað ekki haft 
hjarta Reykjavíkur eins og opið 
sár. Það finnst mér algjörlega úti-
lokað. En þegar menn standa 
frammi fyrir svona flóknum 
samningum þá eru stórkarlalegar 
yfirlýsingar og naumir tímafrest-
ir ekki til að hjálpa málunum. 
Fyrst og fremst verður maður að 
vera svolítið raunsær og prakt-
ískur.“

-Þú vilt þá ekki heita því hér og 
nú að þarna verði ekki óbreytt 

ástand að hálfu ári liðnu?
„Nei, ég vil ekki lýsa neinu 

slíku yfir fyrr en ég hef aflað mér 
allra upplýsinga um málið. Best 
er að láta verkin bara tala. Mitt 
höfuðverkefni er að greiða úr 
málum, en ekki flækja þau með 
digurbarka.“

Samfylkingin stjórnar nú borginni 
og samgönguráðuneytinu. Er 
þannig samhljómur í áherslum 
ykkar Kristjáns Möller að auki 
von um samgönguúrbætur á 
höfuðborgarsvæðinu?

„Já, tvímælalaust. Áherslur 
Samfylkingar í samgöngumálum 
eru skýrar og ríkisstjórnin vill 
ráðast í sérstakt átak í samgöngu-
málum á höfuðborgarsvæðinu. 
Áður en ég settist í þennan stól 

höfðum við samgönguráðherra 
rætt um það að ég kæmi að því 
verki með honum og ég hlakka til 
þess.“

Dagur leggur áherslu á að  líta 
á borgina heildstætt, kveða niður 
hrepparíg milli sveitarfélaganna 
á höfuðborgarsvæðinu og alveg 
sérstaklega að stytta þann tíma 
sem tekur fólk að komast frá 
heimili til vinnu. Það verði gert 
með „skipulagsmálum, með því 
að stytta fjarlægðir í borginni 
með þéttingu byggðar.“

-Það verður þá ekki gert á sama 
hátt og við stækkun Hring-
brautar?

„Hringbrautin er dæmi um 

Vill fá Sundabraut og það strax
Dagur Bergþóruson Eggertsson er 35 ára borgarstjóri Reykvíkinga. Hann vill stytta tímann sem við eyðum bak við stýri og 
bjarga Kolaportinu. Hann útilokar ekki að kaupa brunarústirnar við Lækjartorg og ætlar ekki að standa að öðru Hringbrautar-
ævintýri. Hann sagði einnig í samtali við Klemens Ólaf Þrastarson að hann sæi fyrir sér Hovedbanegård í Vatnsmýrinni.

Á næstu mánuðum, 
þegar þessi gögn 
liggja fyrir, er síðan 
tímabært að taka af 
skarið [um Sunda-
braut] og það vitum 
við samgönguráð-
herra báðir.





framkvæmd sem hefur verið á 
teikniborðinu frá því á sjötta ára-
tugnum og komst í framkvæmd 
ekki síst vegna þrýstings um upp-
byggingu Landspítalans. Ég held 
að við höfum kannski ekki borið 
gæfu til að endurskoða hönnunina 
og hugsunina um þessa samgöngu-
æð í takt við nútímann og alþjóð-
lega þróun.“

-En þú sem formaður skipulags-
ráðs studdir stækkun Hringbraut-
ar á sínum tíma, ekki satt?

„Nei, það er reyndar misskiln-
ingur. Stækkun og færsla Hring-
brautar var samþykkt áður en ég 
kom í borgarstjórn og endanleg 
útfærsla samþykkt í skipulags-
ráði, áður en ég tók þar sæti. Það 
er hins vegar rétt að ég lenti í and-
svari fyrir framkvæmdina, því ég 
var orðinn formaður skipulags-
ráðs þegar vinnuvélarnar voru 
komnar á svæðið. Ég fór út í þá 
umræðu af fullum krafti því ég 
hef áhuga á því að við náum sam-
stöðu um að endurhugsa nálgunina 
í samgöngumálum. Umferðin er 
farin að hafa veruleg áhrif á lífs-
gæði fólks í borginni.

Í Vesturbænum eru til dæmis 

miklu færri börn norðan Hring-
brautar [í gamla Vesturbæ og 
miðbæ] sem sækja í íþróttir og 
æskulýðsstarf í KR en börn sem 
búa sunnan hennar [í Melahverfi 
og við Meistaravelli]. Þannig að 
umferðaræðar eru beinlínis farn-
ar að hafa áhrif á tækifærin til að 
börnin okkar komist til jafn góðs 
þroska og við viljum.“ 

Borgarstjóri telur því brýnt að 
endurhugsa samgöngumál frá 
rótum. „Við þurfum að spyrja 
okkur í hvernig borg við viljum 
búa. Viljum við að umferðin hafi 
þennan forgang?“

-Hvað með að setja stærri götur í 
stokka?

„Mér finnst það spennandi hug-
mynd, en stokkar eru í raun neyð-
arlausn. Þegar komin er umferð 
eins og á Miklubraut þar sem 
blómlegt íbúðarhverfi er klofið í 
herðar niður og hefur veruleg 
áhrif á lífsgæði íbúanna, þá kemur 
sannarlega til greina að skoða því-
líkar lausnir. Þetta eru þó ekki 
töfralausnir, því bílarnir koma úr 
einhverri átt áður en þeir fara 
niður í stokkinn og þeir koma upp 
úr honum aftur. Við þurfum því að 
horfa á höfuðborgarsvæðið í heild 
sinni. Við verðum að fá Sunda-

braut og það strax! Við verðum að 
dreifa umferðinni betur og ég er 
sannfærður um það að setja skuli 
Öskjuhlíðargöng í forgang líka.“

-Þú ert fylgjandi Sundagöngum, 
fremur en Sundabraut. Eru þau 
raunhæfur möguleiki?

„Já, það var gert mat á mögu-
leikum þarna fyrr á þessu ári og 
þetta lítur vel út. Nú er verið að 
vinna í jarðvegsborunum og 
umhverfismati. Á næstu mánuð-
um, þegar þessi gögn liggja fyrir, 
er síðan tímabært að taka af skar-
ið og það vitum við samgönguráð-
herra báðir.“

Þú hefur margsinnis lýst þig fylgj-
andi uppbyggingu í Vatnsmýri og 
að flugvöllurinn fari þaðan. En úti-
lokar ekki meirihlutasamstarf við 
F-listann að breytingar verði í 
Vatnsmýri?

„Margrét [Sverrisdóttir] var 
alveg skýr á því í aðdraganda 
alþingiskosninga og í ljósi flug-
vallarskýrslunnar að hún og F-list-
inn myndu ekki beita sér gegn 
lausn, til dæmis upp á Hólmsheiði, 
ef hún væri raunhæf. Ég held að 
hún gangi til þessa verkefnis af 
virðingu fyrir ólíkum hagsmunum 
landsmanna. Sjúkraflugið og 
landsbyggðin eiga auðvitað ekki 
að þurfa að sitja uppi með stutta 
stráið í farsælli lausn á þessu 
erfiða máli.“

-Hvað getur þú þá gert á þessu 
kjörtímabili í Vatnsmýrinni?

„Ég ætla ekki að fullyrða um 
það. Við þurfum fyrst að fá tæki-
færi til að setjast niður með sam-
gönguyfirvöldum. Þessi verkefni 
þarf öll að hugsa til framtíðar.“

-Samgönguráðherra hefur lýst 
sig fylgjandi samgöngumiðstöð 
fyrir einhverjar hundruðir milljóna 
í Vatnsmýrinni. Stoppar þú það 
ekki strax?

„Mér finnst augljóst að sam-
göngumiðstöð á ekki að rísa í 
Vatnsmýrinni án þess að hún geti 
staðið þar áfram án flugvallarins. 
Og ef við getum leyst það þannig, 
ætla ég ekki að útiloka hana. Ef 
flugvöllurinn flyst til þarf að vera 
samgöngumiðstöð fyrir miðborg-
ina, fyrir rútur og strætó. Ég sé 
fyrir mér í framtíðinni að þarna 
geti verið einskonar Hovedbane-
gård, aðallestarstöð Reykvíkinga,“ 
segir Dagur og hlær.

-Listaháskólinn vill vera við 
Laugaveginn og fékk vilyrði hjá 
síðasta borgarstjóra fyrir 13.000 
fermetra lóð í Vatnsmýrinni, sem 
á nú að skipta fyrir Frakkastígs-

reitinn. Ertu fylgjandi því?
„Þetta vekur auðvitað svolitla 

athygli ef Listaháskólinn hefur í 
raun alltaf viljað vera annars stað-
ar. Ég þarf að fara yfir þetta mál 
og hitta forsvarsmenn skólans. Ég 
er tilbúinn að hlusta á allar hug-
myndir sem þeir hafa fram að 
færa. Hjarta mitt slær með upp-
byggingu í miðborginni og mér 
finnst spennandi hugmynd að hafa 
þennan skóla við Laugaveginn, 
svo sannarlega. Listaháskólinn er 
einn af þessum lykilskólum í borg-
inni og smitar út frá sér, hvar sem 
hann er. Um Vatnsmýrarlóðina tel 
ég að Háskóli Íslands ætti að hafa 
mest að segja um hvernig hans 
nánasta umhverfi þróast.“

-Kemur þá ekki til greina að 
Samson (Björgólfsfeðgar) fái lóð 
Listaháskólans og byggi þar til 
dæmis íbúðir, í stað skóla?

„Ég vil nú sem fæst orð hafa 
um það. Vatnsmýrin öll er til end-
urskoðunar. Stúdentar hafa líka 
verið að sækja mjög á um að hafa 
þarna stúdentaíbúðir og ég er 
mjög áhugasamur um það. Enda 
er það eitt af þessum stóru málum 
sem við stöndum frammi fyrir, 
húsnæðismálin.“

-Nú hefur verið talað um hug-
myndir Björgólfsfeðga, til dæmis 
um uppbyggingu frá Skúlagötu og 
að Laugavegi, sem inngrip auð-
kýfinga í borgarskipulag. Hvað 
finnst þér um það?

„Ég tel að of mikið hafi verið 
gert úr því að þetta séu inngrip af 
þeirra hálfu. Þetta eru í raun hug-
myndir sem aðrir hafa verið með 
til skoðunar í nokkur ár og breyta 
ekki svo miklu um byggingar-
magn á reitnum. Meginatriðið er 
auðvitað að skipulagsyfirvöld 
leiði alla skipulagsvinnu, vegna 
þess að þau sitja við borðsendann 
og meta hina ólíku hagsmuni í 
málinu, fjárfesta og íbúa. Allt 
þarf þetta svo að samræmast 
æskilegri borgarþróun. 

Ég skynja hins vegar áhyggjur 
mjög margra um að við sitjum 
ekki nógu fast fyrir við borðsend-
ann. Að við stýrum ekki þróun-
inni af nógu mikilli festu til að 
tryggja rétt samspil milli vernd-
unar og þeirrar uppbyggingar 
sem allir eru sammála um, til 
dæmis á reitunum á bakvið 
Laugaveginn. Þessa ábyrgð verð-
um við að axla og með nýjum 
meirihluta er aftur komin á festa 
og stöðugleiki við stjórn borgar-
innar. Við munum gæta almanna-
hagsmuna og þegar vel er að 
verki staðið fara þeir saman við 
hagsmuni uppbyggingaraðila og 
æskilega borgarþróun.“

-Hvað með hópinn sem vill kaupa 
húsnæði í fyrsta sinn í borginni?

„Fólk sem er að koma inn á hús-
næðismarkaðinn þarf að hafa 
geysilega mikinn heimanmund til 
að kaupa sína fyrstu íbúð. Hvernig 
eiga ákveðnir lykilhópar í sam-
félaginu, til dæmis löggæslumenn 
og umönnunarstéttir að geta klofið 
þetta?

Hérna þarf að taka á málunum 
og það gerist í gegnum aukið fram-
boð á húsnæði. Við þurfum að skoða 
hvort eitthvað í reglum okkar stýri 
því að við séum að byggja óþarf-
lega stórt og dýrt. Það þarf að 
stuðla að því að byggja vel fyrir 
fólk sem er að koma nýtt inn á hús-
næðismarkaðinn, án þess að það 
kosti formúu. En það verður auð-
vitað líka að huga að þeim lánskjör-
um sem bjóðast, leigumarkaðnum 
og húsaleigubótunum. Í þessum 
efnum munum við njóta góðs af 
góðu samstarfi við félagsmálaráðu-
neytið, því ríkið kemur að lánahlið-
inni og líka að húsaleigubótakerf-
inu, þótt það hafi kannski færst 
óeðlilega mikið á hendur sveitarfé-
laganna í seinni tíð. Auðveldari lán 
til fyrstu kaupa hlýtur að vera eitt 
af því sem kemur til skoðunar þar. 
Þetta hef ég rætt við Jóhönnu 
Sigurðardóttur, en reyndar bara 
sem minnihlutamaður,“ segir 
Dagur og skellir upp úr.

-Að lokum, hver verður framtíð 
Kolaportsins?

„Ég vil standa vörð um Kolaportið 
og þá starfsemi sem þar er, það er 
alveg klárt. Uppbyggingin í mið-
borginni, sem birtist meðal annars 
í nýju ráðstefnu- og tónlistarhúsi 
og  nýjum höfuðstöðvum Lands-
bankans, hún má ekki verða til ein-
hverrar lúxusvæðingar og sótt-
hreinsunar á mannlífinu. Það má 
ekki verða til einhver ein rétt teg-
und af mannlífi sem fær að þrífast. 
Ég held að enginn geti hugsað sér 
London eða París án litríkra mark-
aða og þess mannlífs sem þeim 
fylgir. Mér hefur fundist algjörlega 
galin hugmynd að vaða í það að 
breyta þessu fallega Tollhúsi í bíla-
stæði á meðan verið er að byggja 
sextánhundruð bílastæðakjallara 
hinumegin við götuna! Og ég er til-
búinn að ganga til samninga við 
tollstjóra til að tryggja honum bíla-
stæði. Það gengur ekki að skilja 
Kolaportið eftir á köldum klaka.“ 

-En Vilhjálmur borgarstjóri sagði 
mér fyrir stuttu að borgin gæti lítið 
gert til að koma í veg fyrir þetta, 
því fjármálaráðuneytið ætti húsið?

„Já, það er rétt að ráðuneytið á 
húsið. En við eigum skipulags-
valdið!“

Mér hefur fundist 
algjörlega galin 
hugmynd að vaða í 
það að breyta þessu 
fallega Tollhúsi í 
bílastæði á meðan 
verið er að byggja 
sextánhundruð 
bílastæðakjallara 
hinumegin við göt-
una! Og ég er til-
búinn að ganga til 
samninga við toll-
stjóra til að tryggja 
honum bílastæði. 





E
itt er víst að aldrei er 
hægt að gera öllum til 
geðs. Íslendingar eru 
svo meðvitaðir um 
tungumál sitt að líkt og 
nýjasta tískan í manna-

nöfnum stuðar ýmsa gera götuheit-
in það ekki síður. Og eflaust eru 
margir sem helst myndu vilja klína 
gömlu góðu götunöfnunum eins og 
Öldugötu og Laufásvegi á nýju skilt-
in í úthverfunum. Enda var það nær 
einróma niðurstaða að fallegustu 
götunöfnin eru þau sem finna má í 
gömlu hverfunum.

Þegar álitsgjafar Fréttablaðsins 
voru beðnir um að nefna nokkur af 
sínum eftirlætisgötuheitum var 
áberandi að þótt menn nefndu götur 
úr ýmsum hverfum og landshlut-
um drógu þeir líka nær alltaf eitt 
eða fleiri götuheiti úr elsta borgar-
hlutanum. Fyrir utan þau sem allra 
flest atkvæði hlutu, Vonarstræti, 
Sóleyjargata og Lækjargata, kom-
ust götur eins og Tjarnargata, Öldu-
gata og Laufásvegur ofarlega á list-
ann. Þegar toppsætin eru skoðuð 
kemur þó bersýnilega í ljós að götu-
heiti sem færa blómin, sjóinn og 
landslagið til íbúanna eru í miklum 
metum. Ekki voru þó allir álitsgjaf-
ar hrifnir af nafngiftum af því tagi 
og Sigurður Pálsson sagðist vera 
orðinn frekar þreyttur á þeim 
„endalausu nöfnum“ er tengjast 
landslagi og sagðist hlynntastur 
götuheitum er minntu á fólk, svo 
sem Bergþóru- og Njálsgötu. „Ég 
meina, búum við í borg, samfélagi 
manna með sameiginlegan bak-
grunn sögu og menningar eða búum 
við úti í sveit? Ég held við verðum 
að fara að velja. Fyrsta skrefið 
væri að hætta öllum frekari lands-
lagsnöfnum á götum.“ 

Gauti Kristmannsson tekur í 
sama streng og sagðist lengi hafa 
velt því fyrir sér af hverju manna-
nöfn séu eins konar tabú í íslensk-
um götunöfnum. „Einu mannanöfn-
in sem ratað hafa á götur eru úr 
Íslendingasögunum og kannski ein-
hver goðanöfn hér og þar.“ 

Tilnefningar álitsgjafa Frétta-
blaðsins ýta stoðum undir kenning-
ar um litla hrifningu þjóðarinnar á 
götunöfnum sem bendluð eru við 
mannanöfn og aðeins örfá slík kom-
ust á lista.

Fyrst og fremst eru það þó ending-
ar götuheitanna sem virðast skipta 
fólk máli. Flestir tóku í sama streng 

og Ingi-
björg Har-
alds sem 
sagði að sér 
fyndist götur eiga 
að enda á -stígur, 
-stræti og -gata 
en ekki -akur, -
kór, -salur. 
Þannig fannst 
Möggu Stínu 
endingin -gata 
ekki síður mikil-
væg út frá fagurfræðilegu sjón-
arhorni en því er snertir raunveru-
leikaskynið. 

Mest hötuðust menn við ending-
una -kór sem finna má á götum í 
Kópavogi og þótt samsetningin 
Flesjakór hafi skorað þar hæst 
komust margir aðrir „kórar“ á list-
ann og var Baugakór þar næstóvin-
sælastur. Kópavogsgötuheitin komu 
í heild verst út úr kosningunni um 
undarlegustu götuheitunum og þar 
fóru nýju götuheitin fremst í flokki. 
Götuheiti með endinguna -hvarf 
virðast þannig vera fremur óvinsæl 
og þar þótti Andahvarf minnst 
smart og hlaut fremur margar til-
nefningar. Garðabær þótti ekki 
koma mikið sterkari inn en Kópa-
vogur í nýyrðasmíðinni og götuheit-
ið Rúgakur var talið afleitast. Aðrar 
götur með endinguna -akur trufl-
uðu fólk líka og önnur Litla ljót í 
Garðabæ er Hnoðraholtsbraut. 
Reykjavík slapp létt undan gagn-
rýnisröddum því fyrir utan vinn-
ingshafann í verstu götuheitunum, 
Mururima, fengu engar aðrar götur 
innan borgarmarkanna afgerandi 
kosningu. Þó að vísu hafi hverfis-
heitið Þúsöld fengið ágæta summu 
atkvæða.

Búast hefði mátt við því að klass-
ísk og rótgróin götuheiti nytu vin-
sælda. Það sem kom meira á 
óvart var að götuheiti 
nokkur í 104 Reykjavík 
áttu vel upp á pallborðið 
hjá fólki en það eru 
„heimarnir“ sem 
tengdir eru við álfa og 
gleði: Álfheimar, Glað-
heimar og Ljósheimar. 
Álfarnir eiga greinilega 
alltaf stað í hjarta okkar 
því þannig komst gatan 
Álfaskeið í Hafnarfirði einn-
ig hátt á lista. Götuheiti Akur-
eyrar eru umdeild og það allra 
umdeildasta er Helgamagra-
stræti sem jafnmörgum þótti 
fagurt heiti og afkáralegt. Sama 
má segja um Möðruvallastræti 
og Munkaþverárstræti. 
Skemmtilega skrýtin þóttu götu-
nöfn Fellabæjar en tvær götur 
Egilsstaða voru oftar nefndar en 
aðrar: Einhleypingur og Einbúa-
blá. Sviðholtsvör á Álftanesi þótti 
einnig skrítið nafn en þaðan af 
síður skemmtilegt. 

Betra er Öldugata en Andahvarf
Fleiri og fleiri Íslendingar kalla á ný hverfi og nýjar götur. Að skipuleggja símalínur og hrúga niður grunnum virðast þó jafnvel 
vera lúxusáhyggjur miðað við þann hausverk að þurfa að nefna allar nýju göturnar. Enda hefur það sýnt sig að götuheiti eins og 
Andahvarf snerta mun viðkvæmari taugar í þjóðinni en kílóverð á kjúklingabringum. Júlía Margrét Alexandersdóttir fékk stóran 
hóp rithöfunda, leikara og annarra sem vinna með tungumálið, til að velja fallegustu og skrítnustu götuheiti landsins. 



Mótorhjólasport er í uppgangi hérlendis segir 
Hrafnkell Sigtryggsson, formaður Vélhjóla-
íþróttaklúbbsins, meðal annars vegna tilkomu 
sérsambands innan ÍSÍ og uppbyggingar fleiri 
aksturssvæða.

„Stofnun sérsambandsins breytti mörgu fyrir íþrótt-
ina,“ segir Hrafnkell Sigtryggsson, formaður Vél-
hjólaíþróttaklúbbsins, eða VÍK, eins og félagið kallast. 
„Með tilkomu Mótorhjóla- & snjósleðaíþróttasam-
bands Íslands færðist skipulag mótahalds og stefnu-
mótun í hendur allra félaganna og eru þau mál í góðum 
farvegi. Það er um leið tímabær viðurkenning á þess-
um íþróttagreinum að fá að starfa undir hatti Íþrótta- 
og Ólympíusambands Íslands.

Sérsambandið varð einnig til þess að nú getur 
stjórn félagsins einblínt á eiginlegt hlutverk klúbbs-
ins sem er fyrst og fremst íþrótta- og hagsmunafélag 
þeirra sem aka og keppa á torfæruhjólum.“

Hrafnkell segir að undanfarið hafi því loks gefist 
tækifæri til að halda enn betur um félags- og umhverf-
ismál, auk uppbyggingar akstursaðstöðu fyrir félags-
menn á Bolaöldusvæðinu skammt sunnan Litlu kaffi-
stofunnar, sem klúbburinn fékk afnot af síðsumars 
2005.

„Þarna var upphaflega stór malargryfja, bílhræ út 
um allt og landið sundurtætt. Við byrjuðum á því að 
laga umhverfi gryfjanna, hreinsa til og græða upp 
svæðið. Síðasta sumar var svo hafist handa við upp-
byggingu brauta og net akstursleiða lagt. Þarna er 
nú mótorkross-braut í fullri stærð, tvær byrjenda-
brautir, 40 til 50 kílómetrar af akstursslóðum og 
hundrað fermetra hús með vatni og rafmagni og 
þvottaaðstöðu. Uppbyggingunni er þó ólokið og unnið 
hörðum höndum að því að koma svæðinu í endanlegt 
horf.“

Aðspurður telur Hrafnkell sportið vera á réttri 
leið. „Torfæruhjólamenn hafa lengi legið undir ámæli 
um landskemmdir og oft ekki að ósekju. Heppileg 
svæði fyrir akstur þessara hjóla hefur algjörlega 
skort þar til fyrir tveimur árum. Þetta er að breytast 
og við vinnum að því að vekja okkar menn til umhugs-
unar um umhverfið.

Markmið okkar með Bolaöldusvæðinu var að 
byggja upp aðlaðandi og krefjandi útivistarsvæði 
mótorhjólamanna. Með því að leggja öruggar og vel 
merktar brautir, væri ljóst hvar menn mættu keyra 
og þannig mætti um leið draga úr utanvegaakstri á 
öðrum svæðum á suðvesturhorninu. Þetta tókst ein-
faldlega mjög vel, svæðið er gjörbreytt, aðsóknin er 
mikil og hjólaumferð á svæðum eins og í kringum 
Hengilinn er sáralítil.“

Mótorsport á æðra plan

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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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Þrír ungir menn héldu á haust-
dögum frá Íslandi til Írans og 
þótt fréttatímar fjölmiðlanna 
lýsi stundum ógnvekjandi 
ástandi þar þá komu þeir allir 
aftur og enginn þeirra dó. Einn 
þeirra er Benedikt Þorri Sigur-
jónsson.

„Það var þannig að Örlygur vinur 
minn hringdi í mig fyrir um það 
bil ári síðan og stakk upp á því að 
gera eitthvað sniðugt eins og að 
skreppa til Írans. Ég tók áskorun-
inni og félagi okkar úr MA, Arnar 
Ómarsson, fór með okkur. Áður 
en við héldum af stað reyndum 
við að lesa um Íran og fylgjast 
með því sem þar var að gerast. 
Samt var margt sem kom okkur á 
óvart. Í fyrsta lagi fólkið sjálft. 
Hvernig það var og hvaða augum 
það leit lífið.

Við leigðum okkur bíl með bíl-
stjóra í tólf daga og það var mjög 
fín leið til að kafa aðeins í samfé-
lagið. Hann keyrði okkur ekki 
aðeins milli áhugaverðra staða 
heldur fræddi okkur líka um 
margt og kom okkur í samband 
við fleira fólk. Í borg sem heitir 
Susa hittum við til dæmis tvo 
menn. Annars vegar strák á aldur 
við okkur sem rak netkaffihús og 
tölvubúð og var í fjarnámi við 
háskólann í Teheran að læra for-
ritun. Hins vegar enskukennara í 
barnaskóla sem hafði greinilega 
lengi þráð að tala ensku við ein-
hvern. Ungi maðurinn var mjög 
bjartsýnn á framtíðina en kenn-
arinn, sem var um fertugt, var 
kominn með alveg upp í kok af 
ástandinu í landinu og ríkisstjórn-
inni.“ 

Var ykkur aldrei ógnað? „Nei. 
Það var ekkert sem gaf til kynna 
að við þyrftum að vera hræddir. 
Það var komið svo vel fram við 
okkur alls staðar að það var eins 
og við værum kóngar. Ekki held 
ég það hafi verið vegna litarhátt-
arins. Íranir eru bara svo opnir 
og almennilegir.“

Hvað sáuð þið svo fallegt?
„Íran er mjög fallegt land og 

fjöllin fögur. Svipað og hér. Við 
skoðuðum gamlar rústir af borg-
inni Persepolis sem var höfuð-
borg Persaveldis um 500 fyrir 
Krist. Hún er byggð uppi á risa-
stórum stalli í hæðardragi og þar 
eru virkilega flottar rústir. Mun 
flottari en í Aþenu og bygging-
arnar höfðu greinilega verið það 
upphaflega en borgin var grafin 
undir hlíðinni lengi vel. Annars 
vorum við að skoða mannlífið 
fyrst og fremst. Það var það 
athyglisverðasta.“

Hversu lengi stoppuðuð þið?
„Við vorum í hálfan mánuð. 

Fórum út 15. september og 
komum til London 1. október.“ 

Var þetta dýr ferð?
„Flugið var langdýrast og kost-

aði mun meira en uppihaldið. Flug 
frá Íslandi til London og þaðan til 
Teheran og sömu leið til baka 
kostaði um hundrað þúsund fram 
og til baka.“ 

Mælir þú með svona ferð?
„Já, alveg hiklaust. Áður en allt 

breytist.“

Íranir opnir og elskulegir

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Auglýsingasími

– Mest lesið



Nú líður senn að nóvember 
og er því tímabært að huga 
að því að bíldekkin séu í lagi. 
Samkvæmt lögum eiga vetr-
ardekkin eða heilsársdekkin 
að vera komin undir bílinn 1. 
nóvember.

„Það má setja vetrardekkin fyrr 
undir bílinn ef aðstæður kalla á 
það. ,“ segir Ívar Ásgeirsson, þjón-
ustustjóri tengdrar þjónustu hjá 
Brimborg. Á verkstæðum Brim-
borgar, Max1, er boðið upp á ráð-
gjöf þegar velja á dekk. „Brim-
borg leggur áherslu á vistvæn 
skref og í samræmi við það mælum 
við með naglalausum heilsárs-
dekkjum og erum með gæðadekk 
frá Nokian og Pirelli,“ útskýrir 
Ívar og segir það hafa færst í vöxt 
að fólk á höfuðborgarsvæðinu velji 
heilsársdekk. „Oft á tíðum gefa 
naglar falskt öryggi og þá sér í lagi 
við ákveðnar kringumstæður í 
borginni. Stundum er jafnvel verra 
að vera á nagladekkjum heldur en 
heilsársdekkjum,“ segir hann 

Þrátt fyrir auknar vinsældir heil-
sársdekkja er þó töluverður munur 
eftir búsetu hvað fólk velur. „Fólk 
úti á landi er mun meðvitaðra um 
hvers virði það er að vera á góðum 
dekkjum. Nagladekk eru þar meira 
í notkun vegna þess að það er ekki 
saltað eða borinn sandur á þjóðveg-
ina eins og gert er á öllum götum í 
þéttbýlinu,“ útskýrir Ívar og telur 
að þar eigi nagladekkin rétt á sér. 
En einnig er munur eftir kynferði. 
„Konurnar eru meiri naglar þar sem 

þær hugsa meira um öryggi. Nagl-
arnir valda miklu tjóni í borginni og 
hefur það í för með sér gríðarlegan 
kostnað fyrir samfélagið svo ég tali 
nú ekki um mengunina,“ segir hann. 

Ef fólk ekur um á heilsársdekkj-
um þarf það ekki að hugsa um 
dekkjaskipti og tekið skal fram að 
vönduð heilsársdekk eru jafnmjúk 
í akstri og sumardekk. Mikilvægt 
er þó að velja góð dekk. „Það er 

ekki sama dekk og dekk vegna þess 
að dekk eru hátækniframleiðsla. 
Munurinn á dekkjum er álíka mik-
ill og á ódýrasta bílnum á markaðn-
um og þeim dýrasta. Þú færð í raun 
það sem þú borgar fyrir,“ segir 
Ívar og leggur áherslu á að með því 
að kaupa vönduð heilsársdekk sé 
verið að fjárfesta í öryggi og góðri 
endingu.

Dekk ekki sama og dekk

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
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HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum

Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

www.us.is

EIGENDASKIPTI
   ÖKUTÆKJA Á VEFNUM

Umferðarstofa, í samstarfi við Glitni og Kaupþing, 

býður nú þann möguleika að tilkynna eigenda-

skipti og ganga frá skráningu meðeigenda og 

umráðamanna bifreiða með rafrænum hætti á 

vef Umferðarstofu.

Kynntu þér þessa einföldu og þægilegu 

nýjung á www.us.is.
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Auglýsingasími

– Mest lesið



Nýtt á Íslandi

Frábær staður til að halda afmæli fyrir 3-12 ára stelpur

www.stjornustelpur.is •  Hlíðasmára 10 •  Sími: 555 65 65

Haustlínan er komin í Make 
up Store í Kringlunni. Elísabet 
Kristín Oddsdóttir, förðun-
arfræðingur og starfsmaður 
verslunarinnar, sýnir hér 
hvernig falleg haustförðun 
getur litið út og notar til þess 
matta liti.

„Ég byrja á því að setja Skin Serum 
á andlitið til að fá fallega og slétta 
áferð á húðina,“ segir Elísabet sem 
síðan tekur að skyggja andlitið með 
farða sem heitir Studio Foundation 
en hann gefur mjög náttúrulega 
áferð. „Ég nota tvo liti á andlitið. 
Beige, sem er ljósari, set ég á mitt 
andlitið en dekkri litinn, Mocha, set 
ég aðeins upp við hársrótina og 
undir kinnbein og kjálka. Þá set ég 
kinnalitinn Power í sömu skyggingu 
og dekkri farðann til að dýpka 
skygginguna og loks kinnalitinn 
Fresh Rose, sem er bleikur, á 
kinnarnar til að fá frískleika í 
andlitið.“

Þá er komið að augunum þar 
sem Elísabet byrjar á að setja 
Eye Primer á augnlokið til að 
augnskugginn haldist betur 
og renni síður í línur á augn-
lokin. „Síðan set ég augn-
skuggann Sirocco, sem er 
svarfjólublár, inn á 
milli efri augnhár-
anna til að fá skarp-

ari línu á augun,“ segir Elísabet en 
þá tekur hún ljósbrúnan augn-
skugga með gráum tóni sem hún 
setur á innan á augnlokið og upp að 
augabrún. „Þá læt ég augn-
skuggann Grape, sem er muskað-
ur bleikur litur, á mitt augnlokið 
og aðeins upp fyrir glóbuslínuna. 
Til að fá andstæðu í litunum sem 
eru notaðir set ég gulan lit á enda 
augnloksins og svo er Pink Frost, 
hvítur litur með perluáferð, sett-
ur undir augabrún.“

Loks eru öll skil blönduð þannig 
að förðunin sé mjúk og fallegt 
flæði myndist á augnlokinu. „Í 
staðinn fyrir augnblýant nota ég 
fjólubláa augnskuggann Endless 
sem er settur við augnháralínu 

bæði á augnlokið og undir augað.“

Varirnar er gott að skrúbba og 
setja varasalva á þær áður en þær 
eru farðaðar að sögn Elísabetar. 
„Ég móta varirnar vel og hef þær 
skarpar með varablýantinum Café 
au Lait en hann er dökk búrgúndí-
litaður. Ég set hann aðeins inn á 
varirnar en varalitinn, Festival sem 
er rústrauður, set ég bara inn á 
miðjuna. Hann nær ekki varalínu 
en þetta er gert svo að varaliturinn 
renni síður í fínar línur meðfram 
vörunum,“ segir Elísabet, sem þá 
er búin að farða módel sitt, Lís-
betu.

Haust í möttum litum



BÍLAR &
FARARTÆKI



Til afhendingar 
strax

Mercedes-Benz
Sprinter 315 sendibíll

Millilangur, sjálfskiptur, 150 hö, 
3 manna.

Verð 3.850.000* kr. án vsk.

ASKJA - Atvinnubílar · Skútahrauni 2a · 220 Hafnarfirði
Sími 590 2100 

*Verð miðað við gengi 26. sept. 2007

Millilangur, fastur álpallur, 
beinskiptur, 150 hö, 7 manna.

Til í þremur lengdum.

Mercedes-Benz
Sprinter 315 double cab

Verð 3.100.000* kr. án vsk.

Mercedes-Benz
Sprinter 318 sendibíll.

Langur, sjálfskiptur, 184 hö, 
3 manna, vel útbúinn.

Verð 4.150.000* kr. án vsk.



HÖNNUN

Uppblásin ævintýraveröld
HEIMILIÐ

Antíkin ekki upp á punt
INNLIT

Með Feng Shui 
í fingrunum

hús&heimili
LAUGARDAGUR 20. OKTÓBER 2007



hús&heimili

1. Svart eins og náttmyrkrið. Glösin frá 
Habitat fást í ýmsum litum. Bæði glösin kosta 790 
krónur.  

2. Rautt og rómantískt  rauðvínsglas úr Egginu. 

3. Svört og sér-
stæð karafla 
sem fæst í Ha-
bitat og er í sama 
stíl og glösin hér 
að ofan. 2.190 kr.

4. Gamaldags 
sjarmi  einkennir 
þessi fallegu fjólubláu 
glös úr Tekk Company. 
Annað er rauðvínsglas en 
hitt sætt sérríglas. Stærra 
glasið kostar 1.480 kr en 
sérríglasið 1.280 kr.

Litbrigði vínsins
 Á dimmum haustkvöldum er tilvalið 

að skerpa á rómantíkinni. Kveikja á kerti, 
draga fram rauðvínsflösku og skenkja í falleg 
vínglös. Ekki sakar ef glösin auka á stemn-
inguna með rómantískri lögun eða lit.

1

2

Forsíðumynd: Valgarður Gíslason tók þessa mynd af Söru 
Björnsdóttur listamanni á heimili hennar. Útgáfufélag: 365 
- miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Rit-
stjórar: Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is og Emilía 
Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is. Auglýsingar: Ámundi 
Ámundason og Ásta Bjartmarsdóttir s. 517 5724 Útlits-
hönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

„Ég á hér rókókósófasett með svo-
lítið sérstaka sögu,“ segir Jón Þor-
steinsson, söngvari og söngkenn-
ari, þegar hann er inntur eftir 
uppáhaldshlut á heimili sínu sem er 
ríkt af antíkmunum. „Ég átti heima 
í Hollandi um tíma og átti þar góða 
vinkonu, Aðalheiði Hólm Spans. 
Hún átti bróður sem hét Gunnar 
Hólm og bólstraði meðal annars 
fyrir Bessastaði og Alþingi. Árið 
1982 er ég að koma heim að syngja 
og Heiða biður mig fyrir stranga af 
einhvers konar brókaði eða silki-
áklæði í rókókóstíl fyrir bróður 
sinn á Íslandi,“ segir Jón sem hélt 
með Heiðu í ferð á lager rétt hjá 
Utrecht sem hann lýsir sem helj-
arstórri skemmu þar sem strang-
ar héngu marga metra upp í loft. 
Þar fékk hann í hendur skrautlegt 
rókókómunstrað efni sem hann fór 
með til Íslands.

„Tveimur, þremur árum síðar 
kem ég heim aftur að syngja og 
þá sé ég stóla heima hjá mömmu 
og pabba með sama áklæði og ég 
kom með heim. Mamma var aldrei 
fyrir skraut og prjál og ég segi 
hissa, „hvar fenguð þið þetta?“ og 
hún spyr til baka hvort mér þyki 
þetta heldur skrautlegt. Jón neit-
ar því og fær þá að vita að foreldr-
ar hans hafi fengið þessa stóla að 
láni frá Gunnari bólstrara. Hann 
hafði ætlað að smíða sett fyrir fólk 
sem fékk bakþanka og fannst stól-
arnir heldur skrautlegir. Foreldr-
um Jóns fannst stólarnir hins vegar 
svo þægilegir að Gunnar kláraði 
settið og þau keyptu það af honum. 

Faðir Jóns lést fyrir fjórum árum 
og stuttu síðar keypti Jón settið af 
móður sinni. Svo nú er það heima 
hjá honum, settið góða, bólstrað 
með áklæði sem hann flutti sjálfur 
til landsins fyrir tuttugu og fimm 
árum.

Antík er sannarlega stíll Jóns 
en hún er þó alls ekki upp á punt 
á hans heimili heldur notar hann 
allt sem hann á. Jón hefur stærst-
an hluta síns fullorðna lífs búið er-
lendis. Fyrst í Bandaríkjunum, svo 
Noregi, Danmörku, Ítalíu, Þýska-
landi og frá 1980 í Hollandi. „Þegar 
maður er sífellt á ferðalögum vill 
maður hafa eitthvað umfaðmandi 
þegar maður kemur heim,“ útskýr-
ir Jón sem fannst því mjög gott að 
eignast gamla muni úr búi ömmu 

sinnar og afa þegar hann flutti al-
kominn heim árið 2001.

Jón hefur aðallega fengist við 
söngkennslu undanfarin ár en nú 
ætlar hann að stíga á svið á ný 
„Fyrir utan útgáfutónleikana á 
Akureyri er þetta í fyrsta sinn í tíu 
ár sem ég syng opinberlega,“ segir 
Jón sem hefur nýlega gefið út disk-
inn Ó, Jesú, að mér snú. „Tónlist-
in var tekin upp árið 1991 og það 
var held ég síðasta vínylplatan sem 
gefin var út á Íslandi,“ segir Jón 
en á disknum eru 23 sálmar. „Þetta 
er sú tónlist sem mér þykir vænst 
um,“ segir Jón en Hörður Áskels-
son mun leika undir með Jóni. Tón-
leikarnir verða á morgun, sunnu-
dag, í Hallgrímskirkju og hefjast 
klukkan 17.00. solveig@frettabladid.is

Antíkin ekki upp á punt
 Jón Þorsteinsson, söngvari og söngkennari, á mörg falleg antíkhúsgögn en sérstaklega 

eru honum hjartfólgnir munir sem áður voru í eigu foreldra hans og langömmu og langafa.

Könnustólinn eða servantinn smíðaði 
langafi Jóns árið 1898 en kannan og 
skálin eru upprunaleg.

Jón Þorsteinsson söngvari í rókókósófasettinu góða. Hann hefur upp raust sína eftir 
áralangt hlé í Hallgrímskirkju á morgun. FRÉTTABLAIÐ/VALLI
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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

 20. OKTÓBER 2007 LAUGARDAGUR2



Nýjar glæsilegar leðurhúsgagnalínur

Fallegir svefnsófar 
með góðum dýnum

Rafmagnsrúm
í úrvali

Frí þrýstijöfnunarmæling 
sem greinir hvaða dýna 

hentar þér best

Veldu það besta!



Í TAKT VIÐ HEIMILIÐ
LONDON SYMPHONY SÓFINN ER HANNAÐUR

115x88 sm 239x88 sm

325x110 sm320x150 sm

265x225 sm 265x295 sm 245+302 sm

London Symphony sófinn er bráðsnjöll hönnun og framleiðsla sem kemur frá 
frændum okkar í Danmörku. Þú getur aðlagað sófann að þínu heimili með því 
að raða saman ólíkum formum, velja mismunandi áklæði, arma og fætur.
Möguleikarnir eru nánast óendanlegir og verðið kemur skemmtilega á óvart.

Veldu mismunandi form, liti og áklæði Veldu mismunandi fæturVeldu mismunandi arma

ÞEIR VIÐSKIPTAVINIR SEM PANTA 
NÚNA Í OKTÓBER GETA FENGIÐ
SÓFANN AFGREIDDAN FYRIR JÓL

FÁÐU AÐSTOÐ VIÐ UPPSETNINGU Á SÓFA SEM PASSAR INN Á ÞITT HEIMILI

PÚÐAR FRÁ DANISH ART WIEVING

NÝ SENDING



SETT EHF  •  ASKALIND 2A  •  201 KÓPAVOGUR 
SÍMI: 534 1400  •  FAX: 554 2453  •  WWW.SETT.IS
OPNUNARTÍMI: MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11:00 - 18:00
LAUGARDAGA 11:00 -16:00  •  SUNNUDAGA 13:00 - 16:00

HÖNNUN FRÁ ÍTALÍU
CALIA ITALIA SÓFARNIR ERU HÁGÆÐA FRAMLEIÐSLA OG

ENDURSÖLUAÐILAR OKKAR Á LANDSBYGGÐINNI ERU 
VERSLUNIN BJARG Á AKRANESI OG BETRA BAK Á ÍSAFIRÐI

Calia Italia tungusófi
Stærð: 274 x 150 sm
Fæst með hvítu eða svörtu leðri
Hægt að velja hvoru megin tungan er
Verð kr. 229.900,-

BJARG • AKRANES • SÍMI: 431 2507 BETRA BAK • ÍSAFJÖRÐUR • SÍMI: 456 4566VISA OG EURO RAÐGREIÐSLUR

Fakta tungusvefnsófi
Stærð: 237 x 160 sm
Hægt að velja hvoru megin tungan er 
Fæst einnig sem hornsófi
Verð kr. 109.900,-

Bali hornsófi
Stærð 250 x 210 sm
Fæst með ljósu eða dökku áklæði
Verð kr. 129.900,-

Calia Italia tungusófi
Stærð: 270 x 213 sm
Fæst með hvítu eða svörtu leðri
Hægt að velja hvoru megin tungan er
Verð kr. 249.900,-
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HÖFUM
EINNIG OPIÐ Á 
SUNNUDÖGUM

NÝTT
KORTA
TÍMABIL

Calia Italia Premium hvíldarsófi 
Stærð: 222 sm
Öll sætin eru með skemli
Fæst með ljósu, dökkbrúnu eða svörtu leðri
Verð kr. 179.900,-

KOMDU VIÐ Í SETT OG SKOÐAÐU
FJÖLBREYTT ÚRVAL AF VÖNDUÐUM
HÚSGÖGNUM Á HAGSTÆÐU VERÐI
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Su›urlandsbraut 8 • 108 Reykjavík • Sími 540 7000 • www.falkinn.is

VIFTURVIFTUR

• Veggviftur
• Loftviftur
• Bor›viftur
• I›na›arviftur
• fiakviftur
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Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16

Inflate vinnur að hönnun sýningarsalar við ána Hann í Kóreu. Gengið er út frá því að 
húsið geti hýst ólíka viðburði ásamt því að auðvelt sé að færa það, þar sem flóð eru 
algeng og ófyrirsjáanleg á svæðinu.

Artitalia 2005.

Antarctica 2007.

Þegar fyrirtækið Inflate var 
stofnað árið 1995 hóf það fram-
leiðslu á uppblásnum munum 
eins og standlömpum, öskubökk-
um, eggjabikurum og ávaxtaskál-
um, með notagildi og viðráðanlegt 
verð að leiðarljósi.

Það vakti athygli eftir þátttöku 

í 100% Design Show í London ári 
síðar, sem opnaði því fjölda við-
skiptatækifæra um allan heim. 
Fyrirtækið er nú með tvær skrif-
stofur í London og þá þriðju í 
Hong Kong.

Síðustu fimm ár hefur það lagt 
aukna áherslu á stærri formgerð-

ir og reist heilu uppblásnu mann-
virkin, sem eru annaðhvort við-
burðatengd eða varanleg. Eins og 
meðfylgjandi myndir sýna virð-
ist hugmyndaflugi starfsmanna 
engin takmörk sett. Nánar á www.
inflate.co.uk

roald@frettabladid.is

Þetta mannvirki var upphaflega pantað 
af fyrirtækinu British Land og átti að 
reisa í miðri London. Svo fór þó að far-
símafyrirtækið O2 keypti það og notar 
það á kynningarferðum vítt og breitt 
um Bretland.

Uppblásin ævintýraveröld
Inflate er hönnunar- og framleiðslufyrirtæki sem unnið hefur til viðurkenninga fyrir upp-

blásna innanhússmuni og mannvirki.

Antarctica 2007. Inflate hannaði þetta rými fyrir Natural History Museum í London 
þar sem safngestir geta fræðst um suðurheimsskautssvæðið.

Artitalia, frá árinu 2005.

Þetta kallast Air air, frá árinu 2001.
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Sími 594 5000

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF



FLÖT LCD

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 heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi og fjarst‡ringu.

LCD SJÓNVARP 
OG DVD SPILARI

LCD SJÓNVARP 
OG DVD SPILARI

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.

TILBO‹     99.990

TILBO‹     89.990

DiBOSS LT37JHM
37” LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› 1366x768 punkta 
upplausn, Progressive Scan, HD Ready, 800:1 skerpu, Digital 
Comb Filter og Antireflex, 20w Nicam stereó hljó›kerfi, 2 Scart 
(me› RGB), HDMI, Component, SVHS og heyrnartólstengi, 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.

VER‹      49.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      29.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      39.990
FRÁBÆRT VERÐ

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.

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‹     89.990

Akai LCA322WCHDE1
32" LCD HD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, Progressive Scan, HD Ready, 20w Nicam Stereó
hljóðkerfi, 2 Scart, Component, SVHS og heyrnartólstengi, DVI 
tengi, textavarpi og fjarstýringu.

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.

VE VE

 HEYRN
ARTÓLSTEN

GI

Philips 26PFL5322
32” LCD HD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› 
1366x768 punkta upplausn, Digital Crystal 
Clear og Progressive Scan, 4.000:1 skerpu, 
Active Control og Contrast Plus, 2 x 20w 
Nicam Stereó hljó›kerfi me› Incredible 
Surround, 2 Scart (me› RGB), 2 HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi 
og textavarpi.



UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafir›i.
NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa, Sey›isfir›i.
Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, fiorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Rafeindatækni, Keflavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.

1971 - 2007 www.sm.is

KORT

ÖLL BESTU MERKIN
OG ÚRVALIÐ Á EINUM STAÐ

SJÓNVARPSTÆKJA, LCD, 

VEGGFESTINGAR

TILBO‹     249.990

TILBO‹     119.990
Panasonic TX32LE7F
32” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP 
með 1366x768 punkta upplausn, HD Ready, 
V-Real tækni - einstök myndgæði, Progressive 
Scan, 3.000:1 skerpu, Backlight Control, VIERA 
Link, 16w Nicam stereó hljóðkerfi, 2 x Scart 
(með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

Grundig LXW1178735REF
46” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, HD Ready, Progressive Scan, 1.000:1 skerpu, Nicam stereó 
hljóðkerfi, 3 x Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, SVHS, CVBS og
heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

TILBO‹     149.990
JVC LT37A80
37" LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 
punkta upplausn, DynaPix myndtækni, HD Ready, 
1.200:1 skerpu, fullkomnum litstýringum, 20w Nicam 
Stereó hljóðkerfi með 3D Cinema Sound, 2 Scart 
(með RGB), 2 HDMI, Component, SVHS, CVBS og
heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

119 990111TILBO‹‹

STÓR SKJÁR
LÁGT VERÐ
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Eftir tólf ár í risíbúð við Ægisíð-
una var kominn tími til að leita að 
nýju og stærra húsnæði. Draumur-
inn var að finna húsnæði þar sem 
Sara Björnsdóttir listakona og fjöl-
skylda gætu búið og starfað.

Eftir mikið eirðarleysi bæði 
í vesturbænum og miðbænum 
keypti fjölskyldan íbúð á Lang-
holtsvegi þar sem Sara fann ró. 
„Við kolféllum fyrir þessari íbúð 
og náðum henni sem betur fer 
skömmu áður en verðið reis á aft-
urfæturna. Húsið er byggt árið 
1946 og er mjög vandað. Það eru 
fjórar íbúðir í húsinu og ég er á 145 
fermetrum á annarri hæð,“ segir 
Sara en íbúðin var með þrjár sam-
liggjandi stofur og eitt svefnher-
bergi í upphafi.

„Í dag nota ég stofurnar þrjár 
sem svefnherbergi, vinnuherbergi 
og venjulega stofu sem er risastór. 
Síðan er sonur minn í litlu her-
bergi hérna,“ segir Sara og bend-
ir á ganginn sem er nokkuð sér-
stakur.  

„Arkitektúr í dag snýst um að 
flýta sér og græða. Hérna var hins 
vegar hugað að flestu og gangur-
inn er gott dæmi um það. Hann er 
risastór með gríðarlegum gluggum 
til að ná inn birtu og gefur íbúðinni 
gríðarlegan persónuleika,“ útskýr-
ir Sara sem veltir mikið fyrir sér 
orkuflæði heimilisins.

„Andinn í íbúðinni er einstak-
lega góður og hefur verið frá upp-
hafi. Ég pæli mikið í Feng Shui-
fræðum og gerði það löngu áður 
en þetta komst í tísku. Ég er mjög 
næm og finn alltaf á mér hvern-
ig hlutirnir eiga að vera bæði inni 
á heimilum og jafnvel í verslun-
um.  Ég reikna út áttir og reyni að 
koma hlutunum fyrir svo að orkan 
flæði rétt. Þá breyti ég og bæti við 

og gef mig ekki fyrr en þetta er 
orðið rétt,“ segir Sara sem segir 
þó engan sérstakan stíl vera í aðal-
hlutverki á heimilinu.

„Ég er ekki hrifin af neinum sér-
stökum stíl en ef ég væri hrikalega, 

ógeðslega rík myndi ég vilja eiga 
mjög tæknilegt heimili. Enda er ég 
nett geimvera,“ segir Sara hlæj-
andi og heldur áfram: „Ég myndi 
hafa rafmagn á öllum hurðum sem 
væru svona rennihurðir sem ekk-
ert heyrist í eins og í geimstöð. Og 
vera með fjarstýringu á öllu. Bæði 
gardínum, ljósum og hurðum.“

Framúrstefnustíllinn hefur enn 
ekki haldið innreið sína á heim-
ili Söru svo í staðinn kýs hún þæg-
indi.

„Heimilið snýst um það sem mér 
finnst fallegt, þægilegt, og það sem 
mig hefur vantað. Þannig hefur 
stíllinn blandast í gegnum tíð-
ina. Maðurinn minn er húsgagna-
hönnuður og hefur smíðað ýmis-
legt hérna. Síðan erum við með 
hluti frá foreldrum mínum, annað 
sem ég hef keypt á ferðalögum og 
eitthvað úr Góða hirðinum,“ segir 
Sara sem opnaði nýlega sýningu í 
Gallerí dvergi og fram undan er 
einkasýning í Berlín. rh@frettabladid.is   

Með Feng Shui 
í fingrunum

 Sara Björnsdóttir listakona myndi vilja búa í geimstöð ef hún fengi að ráða. Heimili 
hennar snýst hins vegar um það sem henni finnst fallegt og þægilegt.

„Gíraffinn birtist hérna einn daginn á vinnustofunni minni þegar ég var eitthvað 
stífluð. Ég setti hann bara á öxlina og núna er hann besti vinur  minn,“ segir Sara 
Björnsdóttir listakona, sem segist vera mikill uppreisnarseggur í eðli sínu, sérstak-
lega varðandi reykingar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Á gólfinu í ganginum og í stofunni eru 
upprunalegir dúkar frá árinu 1946.

„Glugginn gefur íbúðinni mikinn persónuleika enda var hugsað fyrir öllu þegar hús 
voru byggð fyrr á tíðum. Arkitektúrinn snerist ekki um gróða og hraða eins og í dag,“ 
segir Sara.

„Andinn í íbúðinni er einstaklega góður og hefur verið frá upphafi,“ segir Sara sem hefur pælt mikið í  Feng Shui-fræðum og gerði 
það löngu áður en þetta komst í tísku. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stóllinn kemur frá rýmingarsölu hjá 
kunningjakonu Söru sem elti ástina 

til Bretlands á sínum tíma. 

Eldhúsið er upprunalegt. Sara og fjölskylda 
hafa aðeins þurft að skipta um höldur.
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Barcelona
– Tvisvar í viku í haust og vetur

WWW.UU.IS

ÚRVAL-ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

AYRE HOTEL CASPE

Bjart og stílhreint hótel, hannað í nútímalegum stíl
en með þægindin að leiðarljósi. Hótelið er í 10 mín.
göngufjarlægð frá Plaza Cataluña og í herbergjum
er 25 tommu sjónvarpsskjár og internet aðgangur.

Verð frá: 49.900,-
á mann m.v. 2 í herb. m/morgunverði í 3 nætur. 9. nóv.

Verð frá: 58.425,-
á mann m.v. 2 í herb. m/morgunverði í 3 nætur. 9. nóv.

Staðsett í miðborg Barcelona og í göngufæri við Plaza
Cataluña, Römbluna og gotneska hverfið. Herbergin eru með 
fallegum húsgögnum og marmaraklæddum baðherbergjum

CATALONIA BERNA

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Innifalið:Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn oggisting með morgunverði. Verð miðastvið að
bókað sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofueða símleiðis erbókunargjald2.500 kr. fyrir hvern farþega.

Það er stíll yfir Barcelona sem margir telja fallegustu borg
í Evrópu. Barcelona er heillandi heimsborg, iðandi af lífi
og uppfull af menningu og listum, sögu og söfnum.
Gotneska hverfið er heillandi með fínum höllum frá 
miðöldum, veitingastöðum, tapasbörum, verslunum 
og þaðan er örstutt niður að höfninni. Við munum
bjóða upp á ferðir til þessarar frábæru borgar
tvisvar í viku í haust og vetur. Þú ert í öruggum
höndum með frábæra fararstjóra sem fara
í skoðunarferðir og eru þér innan handar.

„Barcelona er heillandi borg og þar er margt að sjá. Ég mæli með að farþegar
fari í borgarferð til þess að ná áttum og þá næst líka að skoða ýmislegt á stuttum
tíma, t.d. Parque Güell og Sagrada Familia kirkjuna. Eins er frábært útsýni yfir
borgina frá Montjuïc hæðinni.

- Astrid Helgadóttir, fararstjóri Úrvals - Útsýnar í Barcelona
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„Það byrjuðu þrír strákar að smíða leikföng í Ásgarði 
árið 1993 en nú eru þeir orðnir 28 ásamt sjö verkstjór-
um,“ segir Heimir Þór Tryggvason, forstöðumaður Ás-
garðs, sem er verndaður vinnustaður sem framleið-
ir aðallega leikföng úr tré, en einnig er unnið með ull, 
skeljar, bein, steina og leður.

„Allur efniviður er náttúrulegur og ekkert í okkar 
leikföngum sem ekki þolir forvitni litla fólksins sem 
gjarnan vill smakka á leikföngum sínum á fyrstu 
árunum. Við fellum trén sjálf, þurrkum 
þau, vinnum úr 
þeim og notum 
aldrei lakk, en 
flytjum sjálf-
ir inn náttúruliti, 
og einnig notum við matar-
olíu,“ segir Heimir Þór, en frá upp-
hafi hafa starfsmenn lagt áherslu 
á að hanna og þróa einföld, sterk 
og skemmtileg leikföng sem eiga 
sér samsvörun í íslenskum þjóð-
háttum, hvort sem um er að ræða 
sjávarútveg, landbúnað, þjóðsög-
ur eða ævintýri.

„Vörubílar og dúkkuvagnar eru vinsælastir hjá 
yngstu börnunum en þegar þau stálpast vilja þau leik-
föng úr einhverri línunni okkar,“ segir Heimir Þór og 
vísar í fluglínuna, ævintýralínuna og bændalínuna sem 

inniheldur gamaldags bóndabæ, dráttarvél, hestvagn, 
bónda og búfénað.

„Flóknast er að vinna eldavélar því við vinnum allt 
utan frá svo engar skrúfur séu að utan, og eldavél-

in þarf að falla að öðru í sinni seríu, sem 
er mikil nákvæmnisvinna. Litlu dýrin eru 
svo auðveldust viðureignar, en við þæfum 
ull á kindurnar svo börnin geti klappað 
þeim og upplifað tilfinningu úr sveitinni. 
Það er mikil vinna í hverjum hlut og allt að 

tíu manns sem koma að hverju verki. Ein-
mitt þess vegna er svo mikil sál og líf í leik-

föngunum,“ segir Heimir Þór, en Ásgarður er 
í góðu samstarfi við Skógræktina 

sem lætur vita þegar 
tré eru felld.

„Fólk sem vill 
grisja hringir einnig í 

okkur og margir vita af 
okkur og gefa fallin tré. Vörurnar seljum við svo hér 
heima, á okkar eigin jólamarkaði hér í Álafosskvosinni 
og í Kringlunni,“ segir Heimir Þór, en Ásgarður er með 
fallega verslun í húsnæði Tindastóls að Álafossvegi 22 
þar sem opið er frá mánudegi til fimmtudags frá klukk-
an 10 til 12 og 13 til 15.

Rétt er að benda á dásamlega heimasíðu Ásgarðs, 
www.asgardur.is, þar sem líta má úrval handverka og 
fleira sem gleður hjartað. thordis@frettabladid.is

Leikföng með sál
 Í Álafosskvosinni er dekrað við smávaxin húsdýr, dúkkuvagna og vörubíla, en leikföngin 

í Ásgarði eru öll fengin úr íslenskri náttúru og fagurri hugsjón handverksfólksins.

Sofðu, sofðu dúkkan mín. Dæmalaust er vaggan fín.

Dráttarvél, kerra og hestur úr íslenskum viði fyrir leikþyrstar litlar sálir. Dásamlegt handverk og hönnun listafólksins í Ásgarði.

Í Ásgarði fæst fögur nytjalist fyrir fullorðna líka.

 JAKE PHIPPS 
Breski hönnuðurinn 
Jake Phipps starfar á 
eigin hönnunarstofu 
í London. Hann hefur 
að mestu fengist við 
að hanna einstaka 
hluti en hefur und-
anfarið snúið sér að 
því að hanna hluti til 
fjöldaframleiðslu.

Nýjasta afurðin eru 
loftljós sem kallast Jeeves 
& Wooster. Margir kannast 
líklega við þá félaga úr 
þáttunum Yes Jeeves 
sem fjallaði um aristó-
kratann Bertie Wooster og 
þjón hans Jeeves. Pípuhattarnir 
eiga því mjög vel við.

Annað verka Phipps er egglaga stóll-
inn Orson sem er sæti mótað úr léttu 
efni sem nota má bæði innan dyra og 
utan. Stólinn má fá í ýmsum litum. 

Rodin-ástarsæti er handgerð-
ur bekkur úr heilli eik til nota 
utandyra. Þó er bekkurinn einnig 
framleiddur úr öðrum efnum 
sem vel má nota til að lífga upp 
á stofur.

www.jakephipps.com

KÖKUR TIL AÐ FULLKOMNA 
DAGINN  Fátt er heimilislegra en ljúf-
ur kökuilmur á sunnudegi og einnig er 
gaman að bjóða gestum í kaffi. Muffins-

kökur er einfalt að baka og til eru mýmarg-
ar uppskriftir þannig að allir ættu að finna 

eitthvað við sitt hæfi. Kökurnar líta girni-
lega út í munstruðum bréfum og 

gaman er að skreyta þær á ýmsa 
vegu. Við hvetjum því alla til að 
gefa sér stund frá daglegu amstri 

og baka ljúffengar múffur fyrir vini 
og fjölskyldu og renna þeim svo niður 

með ískaldri mjólk, bragðgóðu kaffi 
eða öðrum góðum drykk að eigin vali.

hönnuður

smáhlutir

 DÝRÐLEGUR SOPI  Tedrykkja landans hefur aukist til muna hin 
síðari ár. Í takt við aukið úrval bragðefna má víða finna skemmtilega 
lagaða tekatla og -bolla líkt og þá sem sjást hér. Teketillinn er straum-
línulagaður með fallegri áferð og bollinn er í sama sniði. Fæst í Egginu 
á Smáratorgi. Ketillinn kostar 4.383 og bollinn 759 kr.

TIGNARLEGUR TERTUDISK-
UR Kökur og aðrir ábætisréttir 

sóma sér alltaf betur á falleg-
um diski. Sérlega glæsilegt er 
að sjá fallega tertu á háfætt-

um kökudiski. Þessi kökudisk-
ur er mjög í anda sjötta áratugarins 

og þá sér í lagi liturinn. Diskurinn er úr postulíni og í 
laginu eins og fimm laufa smári eða blómið petun-
ia sem hann heitir eftir. Hann er 32 cm í þvermál og 
25 cm á hæð.
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hús&heimili

1. Fjólublá lýsing. Lamparnir frá 
Ego Dekor eru fylltir með lampa-
olíu og þá er ekkert því til fyrir-
stöðu að kveikja ljósið og njóta 
birtunnar. Sá litli er á 800 krónur 
en stærri á 1.500. 

2. Bautasteinn úr kertavaxi er
eins og 

fallegur skúlptúr sem sómir sér 
vel á smekklegu heimili. Habitat 
1.590 kr.

3. Voldugt útikerti lýsir sannar-
lega upp náttmyrkrið. Ego Dekor 
1.900 krónur.

4. Grátt grjót. Kertin sem fást í 
Tekk Company eru mótuð eins og 
steinvölur. Steinakertin eru seld 
tvö saman í pakka og kosta 1.500 
krónur.

5. Jólin koma brátt ef
marka má þetta fallega kerti 
úr jólalínu Habitat. Kertið er fjólu-
blátt með munstri sem minnir á 
grenigreinar. 1.150 kr.

6. Græn litbrigði í kertinu 
minna kannski meira á vorið 
en það er allt í lagi að láta 
sig dreyma. Tekk Comp-
any 975 kr.

Ljósið í myrkrinu
 Kertaljós lífgar bæði upp á dimmt herbergi og þungan hug. 

Skammdegið hellist nú yfir og því um að gera að berjast gegn 
myrkrinu með fallegum kertum og öðrum ljósgjöfum.
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Súfistinn Hafnarfirði
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HEKLA
Klettagörðum 8-10

www.hekla.is/velasvid

Sölumaður 825-5736

VERKIN   TALA

www.velfang.is • velfang@velfang.is

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 
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Spennandi starf í boði!
Í Nóatúni vinnur mikið af hæfileikaríku fólki sem myndar samheldinn hóp

og leggur sig fram við að veita viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks þjónustu.

Nú er laus til umsóknar staða kjötstjóra í verslun Nóatúns í Hamraborg.

Sækið um á vefnum www.noatun.is eða sendið póst á Kaupás hf.
Bíldshöfða 20, 10 Reykjavík, b.t. starfsmannastjóra.

Velkomin í hópinn!

Sölusýning á morgun  sunnudaginn 
milli klukkan 14:00 og 16:00 
að Pálsbúð 25,  Þorlákshöfn

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Húsið er 260 fm vel staðsett og steypt einbýlishús
með innbyggðum 66 fm bílskúr  og telur skv. teikn-
ingu stóra stofu, eldhús, 3 góð svefnherbergi, sjón-
varpshol,  baðherbergi, forstofu, gestasalerni ásamt
þvottahúsi þaðan sem gengt er inní stóran bíl-
skúrinn  Húsið afhendist fokhelt og er tilbúið til af-
hendingar.
Verð 20,8 millj. Góð áhvílandi lán geta fylgt. 

Óskar sími 864 9723 

A u s t u r v e g i  3 8  
S í m i  4 8 2  4 8 0 0  

w w w . a r b o r g i r . i s

Hörðukór 3
Íbúðir 0203-1103Íbúðir 0201-1101

203 KÓPAVOGUR

VERÐ FRÁ 23.9 M

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

18:00 - 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

G
O

T
T

F
O

L
K

F
ru

m

Seljugerði 1, 108 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 13:30-14:30

296,3 fm.einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 46,8 fm.
bílskúr og 77,7 fm.  íbúð á neðr hæð. Einnig eru 2 gluggalaust rými á
neðri hæð sem hafa verið nýtt sem herbergi. Samtals er því húsið 332
fm. Verð kr. 83 millj.



Það er800 7000 – siminn.is

Fjármálasvið Símans sér um fjármál fyrir samstæðu Skipta sem er móðurfélag Símans.
Reikningshald er ein deilda fjármálasviðs sem sér um bókhald félaga innan samstæðunnar,
uppgjör á samstæðu, upplýsingagjöf til yfirstjórnar og opinberra aðila.

Sérfræðingur í Reikningshald Símans

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til 31. október.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla virka
daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli,
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar
upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki
og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að leiðarljósi
í öllum störfum sínum.Óskað er eftir metnaðarfullum viðskiptafræðingi

með haldgóða kunnáttu og reynslu af uppgjöri bæði
félaga og samstæðu ásamt þekkingu á alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum.

• Gerð mánaðar-, árshluta- og ársuppgjöra fyrir
samstæðu og dótturfélög Skipta hf.

• Þátttaka í stefnumótun um uppgjör Skipta.
• Greining á mánaðarlegu uppgjöri Skipta og

dótturfélaga.
• Tryggja gott innra eftirlit.
• Samskipti við innlend jafnt og erlend dótturfélög

innan Skiptasamstæðunnar.

Metnaður og kunnátta





U
tanríkismálanefnd 
fulltrúadeildar 
Bandaríkjaþings 
samþykkti í síðustu 
viku ályktun um að 
Bandaríkin viður-

kenni opinberlega að Armena-
morðin í Tyrklandi á árum fyrri 
heimsstyrjaldarinnar hafi verið 
þjóðarmorð. Í framhaldinu ætluðu 
demókratar síðan að leggja þessa 
ályktun fyrir þingið, þar sem þeir 
töldu sig hafa öruggan meirihluta.

Á miðvikudaginn kom hins vegar 
í ljós að töluverður hópur þing-
manna hafði hætt við að greiða 
ályktuninni atkvæði sitt af ótta við 
þau slæmu áhrif sem það gæti haft 
á samband Bandaríkjanna og Tyrk-
lands. Nancy Pelosi, leiðtogi demó-
krata, ákvað þá að fresta því að 
leggja ályktunina fyrir þingið – að 
minnsta kosti þangað til hún hefur 
fengið á hreint hvort meirihluti sé 
fyrir henni.

„Hvort við leggjum ályktunina 
fram eða ekki, eða hvaða aðgerða 
verður gripið til, það verður að 
koma í ljós,“ sagði hún.

Bush Bandaríkjaforseti og ráðherr-
ar í ríkisstjórn hans höfðu lagt hart 
að þingmönnum, demókrötum jafnt 
sem repúblikönum, að samþykkja 
ekki ályktunina vegna þess að hún 
geti spillt sambandinu við Tyrkland, 
sem sé Bandaríkjunum ekki síst 
nauðsynlegt vegna þess að Tyrkir 
hafa veitt bandaríska hernum 
aðstoð og aðstöðu í tengslum við 
Íraksstríðið.

Á fimmtudaginn sagði Robert 
Gates utanríkisráðherra hættu á 
því að samskiptin myndu versna 
svo mjög að þau ættu sér varla við-
reisnar von.

„Ég held ekki að Tyrkir séu að 
blekkja okkur. Ég held að þetta 
skipti það miklu máli fyrir þá,“ 
sagði Gates og hvatti þingmenn til 
að samþykkja ekki ályktunina. 
Hann sagðist til dæmis nánast viss 
um að Tyrkir myndu torvelda 
bandarískum herþotum aðgang að 
tyrkneskri lofthelgi sem myndi 
gera Bandaríkjamönnum erfiðara 
fyrir að koma birgðum til hermanna 
í Írak.

Vaxandi áhugi Tyrkja á að ráðast 
á uppreisnarsveitir Kúrda handan 
landamæranna er að nokkru rakinn 
til þess að þeir telji sig ekki lengur 
skuldbundna til að fara að vilja 
Bandaríkjamanna í þeim efnum.

Tyrkir hafa aldrei viljað viður-
kenna að Armenamorðin hafi verið 
þjóðarmorð. Þeir viðurkenna að 
margir Armenar hafi verið drepnir 
á stríðsárunum, en segja á móti að 
margir Tyrkir hafi sömuleiðis verið 

drepnir – fjöldamorð og önnur 
voðaverk hafi verið framin á báða 
bóga og ekkert sé hæft í því að rík-
isvaldið hafi skipulagt herferð gegn 
Armenum með það markmið í huga 
að útrýma þeim.

Tyrkir hafa jafnan brugðist 
ókvæða við þegar einhver heldur 
því fram að þjóðarmorð hafi átt sér 
stað. Rithöfundar og blaðamenn 
hafa verið dæmdir í fangelsi fyrir 
það eitt að nefna opinberlega þjóð-
armorðið á Armenum, og þá á þeim 
forsendum að í því felist móðgun 
við tyrkneskt þjóðerni, sem er lög-
brot þar í landi.

Tyrknesk stjórnvöld virðast 
halda í vonina um að „þetta jafni 
sig“ með tímanum ef ekki er stöðugt 
verið að ýfa upp gömul sár. Sam-
skipti Tyrkja og Armena geti batn-
að þegar fyrnist yfir þetta deilu-
mál, og því fyrr sem það gerist 
þeim mun betra fyrir alla.

Þrátt fyrir hótanir og hörð viðbrögð 
Tyrkja hafa tuttugu ríki tekið þann 

pól í hæðina að tala um þjóðarmorð, 
þar á meðal Belgía, Frakkland, Hol-
land, Ítalía, Kanada, Rússland, Sví-
þjóð og Þýskaland.

Árið 2001 samþykkti franska 
þingið til dæmis lög, þar sem 
Armenamorðin eru opinberlega 
skilgreind sem þjóðarmorð. Í kjöl-
farið versnuðu samskipti Frakk-
lands og Tyrklands til muna og 
meðal annars var hætt við stóran 
vopnasölusamning. 

Á síðasta ári gengu Frakkar svo 
enn lengra og samþykktu önnur lög 
sem gera það refsivert í Frakklandi 
að neita því að Armenamorðin hafi 
verið þjóðarmorð.

Þessi frönsku lög hafa reyndar 
ekki enn tekið gildi, en Recep Tayy-
ip Erdogan sagði Frakka þarna hafa 
gert „stór söguleg mistök“ og kall-
aði lögin „mikla skömm og svartan 
blett á tjáningarfrelsinu“.

Armenamorðin í Tyrklandi voru 
meðal fyrstu skipulögðu þjóðar-
morða 20. aldar og voru töluvert 

umtöluð í kjölfar fyrri heimsstyrj-
aldarinnar. Talið er að Adolf Hitler 
hafi að einhverju leyti notað þau 
sem fyrirmynd að útrýmingarher-
ferð gegn gyðingum. Til þess að 
sefa áhyggjur félaga sinna sagði 
hann til dæmis: „Hver man nú eftir 
Armenamorðunum?“

Morðin voru framin flest á árun-
um 1915 til 1916, og reyndar áfram 
næstu árin á eftir alveg þar til 
Tyrkjaveldi liðaðist í sundur árið 
1923. Armenar, sem eru kristnir, 
voru á þessum tíma búsettir víða í 
Tyrkjaveldi, mest þó í austanverðu 
landinu, að nokkru á svipuðum slóð-
um og Kúrdar.

Svokallaðir ungtyrkir höfðu þá 
komist til valda í Tyrkjaveldi og 
gerðu hvað þeir gátu til að nútíma-
væða landið. Þeir tóku hins vegar 
hart á kröfum Armena um aukin 
réttindi til jafns við aðra þegna.

Tyrkjaveldi var á þessum tíma 
þátttakandi í heimsstyrjöldinni og 
barðist við Rússa, og þegar hópur 
Armena gekk til liðs við Rússa í 
stríðinu var stjórn ungtyrkjanna 
nóg boðið. Sett voru lög um brott-
flutning Armena frá stórum svæð-
um í Tyrklandi og fjölmennir 
hópar Kúrda voru meðal annars 
fengnir til að sjá um framkvæmd 
þess.

Talið er að hundruð þúsunda hið 
minnsta og hugsanlega allt að 1,5 
milljón Armena hafi látist, ýmist 
voru þeir myrtir eða féllu úr 

hungri á leiðinni til Sýrlands, en 
þangað voru flestir þeirra reknir.

Ár hvert minnast Armenar þess-
ara atburða hinn 24. apríl, en þann 
dag árið 1915 voru 200 þekktir 
Armenar í Tyrklandi handteknir og 
skömmu síðar hurfu hundruð manna 
til viðbótar. Allir voru þeir settir í 
fangelsi og flestir teknir fljótlega af 
lífi. Þessi atburður er venjulega tal-
inn upphaf fjöldamorðanna, sem 
urðu með þeim grimmilegri sem 
þekkjast í sögunni.

Í dag búa rúmlega þrjár milljónir 
manna í Armeníu, sjálfstæðu ríki 
fyrir austan Tyrkland og norðan 
við Íran. Í Tyrklandi búa enn innan 
við hundrað þúsund Armenar, 
flestir í Istanbúl og nágrenni.

Utan Armeníu búa þó enn fleiri 
Armenar, jafnvel allt að átta millj-
ónir. Þeir hafa verið duglegir við 
að minna á málstað Armena, hver í 
sínu heimalandi, og halda á lofti 
minningunni um þjóðarmorðið.

Meðal þekktra Aremana má 
nefna tónskáldið Aram Katsjatúrí-
an og franska söngvarann Charles 
Aznavour, rithöfundinn William 
Saroyan og kvikmyndaleikstjór-
ann Atom Egoyan.

Í Bandaríkjunum býr líklega 
hátt í hálf milljón Armena, þar á 
meðal allir meðlimir rokkhljóm-
sveitarinnar System of a Down 
sem hefur líklega átt stóran þátt í 
að efla vitund Bandaríkjamanna 
um þjóðarmorðið.

Aðgát í nærveru Tyrklands
Demókratar á Bandaríkjaþingi virðast nú í vikunni hafa guggnað á því, af ótta við viðbrögð Tyrklands, að samþykkja ályktun 
um þjóðarmorð á Armenum. Guðsteinn Bjarnason kynnti sér forsögu málsins.
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Borðstofuskenkur
Stærð: 180x50xH:85

Verð: 124.000,-
Einnig fáanlegur í stærð: 240x50xH85

Verð: 168.000,-
Fáanlegir í svörtu og hvítu háglans

Borðstofuskenkur
Stærð: 180x50xH:85

Verð: 124.000,-
Einnig fáanlegur í stærð: 240x50xH85

Verð: 168.000,-
Fáanlegir í svörtu og hvítu háglans

Borðstofuborð – hvítt háglans
Stærð: 200x100

Verð: 98.000,-

Borðstofuborð – hvítt háglans
Stærð: 200x100

Verð: 98.000,-

Madrid leðurtungusófi
Stærð: 305cmX220cm

Verð: 238.000,-

Madrid leðurtungusófi
Stærð: 305cmX220cm

Verð: 238.000,-

Quant
borðstofuskenkur
hvítt háglans
Stærð: 180x50xH:90

Verð: 124.000,-

Quant skápur
hvítt háglans
Stærð: 100x40xH:190

Verð: 128.000,-

Plant sófaborð
Stærð: 90x90

Verð: 38.000,-

Quant
borðstofuskenkur
hvítt háglans
Stærð: 180x50xH:90

Verð: 124.000,-

Quant skápur
hvítt háglans
Stærð: 100x40xH:190

Verð: 128.000,-

Plant sófaborð
Stærð: 90x90

Verð: 38.000,-

Nýtt  f rá DivanyNýtt  f rá Divany

VIP leðurstóll
Verð: 15.800,-

Einnig fáanlegur í svörtu,
brúnu og hvítu leðri

VIP leðurstóll
Verð: 15.800,-

Einnig fáanlegur í svörtu,
brúnu og hvítu leðri

Zen leðurstóll
Verð: 16.500,-
Einnig fáanlegur í svörtu
og brúnu leðri

Zen leðurstóll
Verð: 16.500,-
Einnig fáanlegur í svörtu
og brúnu leðri



Byggingarlistarverðlaunin 2007
Íslensku byggingarlistarverðlaunin verða veitt 
fyrsta sinni í dag. Tíu verk keppa til úrslita og 
verður um leið opnuð sýning á Kjarvalsstöðum, 
þar sem almenningi gefst kostur á að rýna nánar 
í verkin, sem öll eru frá byrjun árs 2005 eða yngri. 
Klemens Ólafur Þrastarson fékk þrjá óhrædda 
álitsgjafa til leiks.





R
itstjóri Forum AID 
hafði samband við 
mig stuttu eftir 
opnun útskriftar-
sýningarinnar í vor 
og sagði mér að ég 

kæmi sterklega til greina sem ein 
af tíu frambærilegustu útskriftar-
nemendunum á Norðurlöndunum,“ 
útskýrir Þórunn. „Ég vissi samt 
ekkert hvort ég yrði í blaðinu fyrr 
en það kom út núna í september. 
Mér fannst það frekar ólíklegt þar 
sem ég heyrði ekkert frá þeim svo 
það kom mjög skemmtilega á óvart, 
og er mér mikill heiður og 
hvatning.“ Hún útskýrir að hún 
hafi verið ákveðin í því að læra 
arkitektúr eftir menntaskóla. „En 
ég fór í eins árs fornám í Mynd-
listaskóla Reykjavíkur og kynntist 
þá vöruhönnun í gegnum námið 
þar og fannst það mjög spennandi.“ 
En hvað gerir vöruhönnuður? 
„Vöruhönnuður býr til hluti sem 
hægt er að framleiða og selja í ein-
hverju upplagi. Hlutirnir geta 
verið allt frá tannbursta upp í flug-
vél. Hann getur ýmist unnið á 
samningi hjá framleiðslufyrirtæki 
eða unnið sjálfstætt að sínum verk-
efnum sem framleiðslufyrirtæki 
geta nálgast. Það skemmtilegasta 
við vöruhönnun er að maður getur 
hannað hvað sem er!“ Þórunn 
útskýrir þó að endalausir mögu-
leikar séu líka það sem er erfiðast 
við vinnuna. „Það er erfitt að fók-
usera á hvað maður vill sökkva sér 
í, hvaða þema, hvers konar nota-
gildi, hvaða form, hvaða efni, liti, 
framleiðsluaðferðir, hvaða mark-
aður. Sömuleiðis eru hindranirnar 
endalausar, maður labbar á svo 
ótrúlega marga veggi áður en hlut-
urinn er fullhannaður. Og oft finnst 
manni eins og það sé búið að gera 
ALLT áður.“ 

Eitt af skemmtilegustu verkum 
Þórunnar er Clock, eða Klukka, 
sem var einnig útskriftarverkefni 
hennar. „Ég byrja oftast á því að 
kynna mér eitthvað vel sem ég hef 
áhuga á að vinna með og hef óljósa 
hugmynd um að gæti nýst sem inn-
blástur í einhvern hlut. Ég les þá 
bæði texta um viðfangsefnið og 
safna saman fullt af myndum. 
Byrja svo oftast á að skissa eitt-
hvað, annaðhvort með teikningum, 
módelum eða tilraunum í efni. Það 
er mjög mismunandi hvenær í ferl-
inu form og efni hlutarins kemur. 
Það er ekki þannig að ég fái bara 
allt í einu hugljómun og hugmyndin 
detti niður í kollinn á mér, það 
liggja margar kjánalegar tilraunir 
og teikningar að baki hverri hug-
mynd. Clock fæddist smátt og 
smátt í gegnum frekar hlykkjótt 
ferli, eftir alls konar rannsóknir, 
vangaveltur og tilraunir sem er 
eiginlega varla hægt að taka saman 
í stuttu máli. En í stikkorðum gæti 
ég útskýrt það svona: tímahugtakið, 
talningaraðferðir, talnagrindur, 
kaþólsk bænabönd, vestræn tíma-
skynjun, afrískt tímahugtak, 
afrískar perlufestar, tannhjól, 
himinn, sól og tungl!“ Þórunn segist 
fá flestar hugmyndir sínar seint á 
kvöldin og oftast í samræðum við 
einhvern um hugmyndir sínar. 
„Bara að þurfa að koma orðum að 
því sem ég er að pæla hjálpar mjög 
mikið til við að átta mig sjálf á því í 
hvaða átt ég vil fara með verkefnið. 
En annars eru áhrifavaldar mínir 
svo ótalmargir; kennarar, sam-
nemendur, myndlist og aðrir 
hönnuðir. Hollenski hönnuðurinn 
Jurgen Bey kom annars og kenndi 
okkur í vor í nokkra daga og hafði 
mjög mikil áhrif á mig. Ég veit um 
fáa sem hafa hrært jafn mikið upp 
í kollinum á mér og hann gerði á 
þessum fáu dögum. Eins verður 
maður að spá í annars konar 
hönnun, fatatíska gefur manni góða 

hugmynd um tíðarandann og ég
hlusta mikið á tónlist. Síðustu 
mánuði hef ég verið eins konar 
svampur, sogað inn upplýsingar og 
áhrif sem mun án efa nýtast mér í 
næstu verkefnum.“ 

Undanfarna þrjá mánuði hefur 
Þórunn verið í starfsnámi hjá 
Tomoko Azumi sem er japönsk og 
er mjög þekkt og virt innan 

alþjóðlega hönnunargeirans. „Ég 
hef verið að vinna að ýmsum 
skemmtilegum verkefnum fyrir 
hana og meðal annars var mér 
falið að sjá nánast alfarið um eitt 
verkefni undir handleiðslu henn-
ar, en það var sýnt á „100% 
Design“-hönnunarvikunni hér í 
London um daginn. Það fékk mjög 
góðar viðtökur og eru strax byrj-
aðar viðræður við framleiðanda. 
Þetta tímabil hefur verið alveg 

rosalega skemmtilegt og lærdóms-
ríkt og hefur veitt mér reynslu 
sem maður getur aldrei öðlast í 
skóla. Tomoko og starfsfólkið 
hennar eru líka alveg frábær.“ En 
hvernig er jafnvægið á milli 
fagurfræðinnar annars vegar og 
notagildi hins vegar? „Hlutir 
þurfa heldur ekki að lúta ákveðinni 
fagurfræði til að vera áhugaverðir. 
Ég velti mér frekar upp úr sam-
bandi mannsins við hlutina frekar 

en að hanna einfaldlega nýtt útlit á 
einhvern hlut eða að reyna að leita 
að „vandamálum sem þarf að 
leysa“. Poppskálin mín er reyndar 
lausn á „vandamáli“, en hún bendir 
okkur kannski frekar á það hvernig 
við notum venjulega hluti eins og 
skálar og hvernig form þeirra er 
fastmótað í hugum flestra. 

Þórunn segist lesa margar bækur 
og greinar sem fjalla um hönnunar-
geirann, framleiðsluiðnaðinn og 
umhverfisvitund. „Það er nauð-
synlegt að vera vel vakandi í 
þessum málum til þess að fá ein-
hverja tilfinningu fyrir tíðar-
andanum og því sem er almennt 
að gerast í hönnunarheiminum. 
Það er ekki endilega til þess að 
fylgja því eftir heldur líka til að 
forðast það að fylgja eftir tísku-
bylgjum í algjörri blindni.“ Hvað 
varðar íslenska hönnun finnst 
Þórunni hún vera dálítið undir 
áhrifum frá hollenskri hönnun. 
„En það er ef til vill vegna þess að 
hún hefur verið mikið í umfjöllun 
tímarita síðustu ár, merki eins og 
Droog, Moooi og þar fram eftir 
götunum. En íslensk hönnun getur 
haft mjög skemmtilegar vísanir í 
okkar menningu, eins og til dæmis 
fötin hennar Steinunnar Sigurðar-
dóttur og teppin frá Vík Prjóns-
dóttur.“ Þórunn fékk nýsköpunar-
styrk fyrir „Ofn“ sem hún hannaði 
fyrir hönnunarsýninguna Kviku. 
„Það gaf mér tækifæri til að vera 
með í sýningunni og þróa áfram 
hugmynd sem ég hefði annars átt 
erfitt með vegna kostnaðar. Sýn-
ingarstjórinn, Guðrún Lilja, veitti 
mér mikla hvatningu sem hjálp-
aði mér að klára tvö stór verkefni 
á sama tíma. Núna er ég að byrja 
á verkefni sem ég er að gera fyrir 
Öryrkjabandalag Íslands, en það 
eru hvatningarverðlaun sem 
félagið mun veita á alþjóðadegi 
fatlaðra í desember. Annars er ég 
að flytja með kærastanum til 
Coventry í eitt ár og er að leita að 
vinnu þar, ásamt því að vinna 
áfram í verkefnunum mínum.“ 

 www.thorunndesign.com

Finnst oft að það sé 
búið að gera allt áður
Þórunn Árnadóttir er nýlega útskrifuð úr Listaháskóla Íslands og var í kjölfarið valin ein af tíu frambærilegustu unghönnuðum 
á Norðurlöndunum af hönnunartímaritinu Forum AID. Anna Margrét Björnsson heyrði í Þórunni, sem er búsett í London um 
þessar mundir og vinnur fyrir japanska hönnuðinn Tomoko Azumi. 

Það liggja margar 
kjánalegar tilraunir 
og teikningar að 
baki hverri hug-
mynd.





Þ
ið gáfuð Silent Alarm út árið 
2004 og svo kom A Weekend in 
the City á þessu ári. Var mikil 
pressa á ykkur fyrir útgáfu 
seinni skífunnar eftir vel-
gengni þeirrar fyrstu?

Nei, eiginlega ekki. Við sem hljómsveit 
fundum ekki fyrir neinni pressu, fyrir utan 
kannski pressuna sem við settum á okkur 
sjálfir. Ég, til dæmis, reyni ekki að lesa 
hluti sem eru skrifaðir í blöðunum. Þó 
verið sé að skrifa um að við séum alveg 
með þetta þá verð ég einfaldlega að hunsa 
slíkt, sem ég held að sé mjög jákvætt. Ég 
meina, þú ert ekkert að stofna hljómsveit 
til þess að láta aðra segja þér hversu 
frábær þú ert. Þú semur lög vegna þess að 
þú þarft að tjá þig og svo lengi sem þú 
heldur þig við það þá ertu að gera rétt.

Reynir þú þá að hunsa fjölmiðla alveg? 
Já, eins mikið og ég get en það er vissulega 
erfitt. Það er í eðli mannsins að vilja vita 
hvað aðrir hafa að segja um mann. Þó það 
geti verið gaman að heyra fólk hrósa 
manni þá má maður ekki láta það hafa 
áhrif á tónlistina sem maður er að skapa.

Finnst þér samt breskir fjölmiðlar ekki 
töluvert harðari gagnvart sínum hljóm-
sveitum en bandarískir fjölmiðlar 
gagnvart hljómsveitum frá Bandaríkjun-
um? Jú, líklega. Breska pressan virkar 
hins vegar allt öðruvísi. Hún er mun 
hraðari og til dæmis kemur NME út í 
hverri viku og það er alltaf ný hljómsveit á 
forsíðunni. Margar hljómsveitir hafa samt 
hagnast af þessum mikla hraða fjölmiðlam-
askínunnar.

Var Bloc Party ein af þeim hljómsveit-
um sem hagnaðist af hraðanum hjá 
breskum fjölmiðlum? Já, alveg klárlega. 
Ég væri að ljúga að þér ef ég myndi halda 
öðru fram. Ég meina, það var byrjað að 
skrifa um okkur jafnvel áður en við 
höfðum gefið út plötu, vorum meira að 
segja á forsíðu NME. Við þurftum samt 
sem áður að standa okkur og gera góða tón-
list. Ég mun samt aldrei kvarta yfir 
fjölmiðlaumfjölluninni.

En réði Bloc Party við hraðann? Ég held 
að þetta hafi verið lærdómstímabil fyrir 
okkur. Margar hljómsveitir hafa samt lent 
í svipaðri stöðu og við og alls ekki ráðið við 
ástandið. Það getur nefnilega verið 
gríðarlega hættulegt þegar hljómsveitum, 
sem eru ekki tilbúnar, er dembt í sviðsljós-
ið. Við vorum hins vegar heppnir. Við 
vorum góðir og urðum síðan bara betri. 

Margar 
hljómsveitir 
ráða ekki við 
athyglina en 
ég held að 
okkur hafi 
tekist það.

Eiturlyfjaneysla fræga fólksins
Margar hljómsveitir ráða ekki við 
athyglina en ég held að okkur hafi 
tekist það.

Getur þú nefnt einhverjar hljóm-
sveitir sem hafa ekki ráðið við 
pressuna? Ég hugsa að það væri ekki 
sanngjarnt af mér.

Förum þá í annað. Síðasta plata, A 
Weekend in the City, fjallaði að miklu 
leyti um lífið í London. Hvað varstu að 
reyna að fanga með þessu umfjöllunar-
efni þínu? Ég held að þetta hafi verið 
tilraun til að skapa eitthvað fyrir mig 
og vini mína um núið. Reyna á 
einhvern hátt að tjá mig um hvernig 
mér leið gagnvart lífinu. Platan fjallar 
einfaldlega um lífið, að vera blind-
fullur, koma heim, vera þunnur, reyna 
að finna sér bólfélaga og þannig.

Lifir þú ennþá þannig lífi? Nei, ég 
get ekki sagt það. Ég held að markmið 
plötunnar hafi til dæmis verið að sýna 
hvernig ég var að bregðast við 
frægðinni sem við fengum árið eftir 
útkomu fyrstu plötunnar. Margar 
hugmyndir á plötunni urðu til árið 2005 
þegar við vorum á tónleikaferðalagi og 
þegar ég kom heim eftir það. Þá var ég 
alveg útkeyrður en fór samt alltof 
mikið út á lífið. Núna er ég hins vegar 
mun jarðtengdari og er mestmegnis 
heima hjá mér þegar ég get. Ég held 
því að þriðja platan verði töluvert 
innilegri.

Svo hún verður ekki um kampavíns-
drykkju og að hanga með frægu fólki? 
[Hlær] Nei, ég er nokkuð viss um það. 
Ég hef ekki lengur þörf fyrir þannig 
hluti.

En þú hafðir þá þörf fyrir lífsstíl 
fræga fólksins. Nei, eða jú kannski. 
Platan er samt ekki um frægðarlífið 
sem slíkt. Í Austur-London, þar sem ég 
bý, eru fullt af börum og klúbbum sem 
eru opnir allan sólarhringinn og allir 
vita að eiturlyfjasalar eru tilbúnir að 
koma og hitta þig hvar sem þú ert. 
Þetta var meira lífið sem ég var að 
gera upp en ekki endilega þá staðreynd 
að ég hafi verið frægur. Ég held 
reyndar að þetta sé svona í öllum 
borgum.

Einmitt. Þú getur fundið frægt fólk 
drekkandi kampavín og að nota 
eiturlyf alls staðar í heiminum. 

Já, algjörlega. En eins og ég segi þá 
fjallar A Weekend in the City ekki um 
að vera frægur. Ritarar og alls kyns 
borgarfólk notar líka eiturlyf um 
helgar og jafnvel meira en nokkur sem 
ég þekki. Fræga fólkið er langt því frá 
sá hópur sem stundar næturlífið af 
mestri áfergju.

Ertu þá hættur að stunda partíin, 
sofa hjá fullt af fólki og að nota 
eiturlyf? Nei, kannski ekki alveg en 
upp að vissu marki. Ég er einfaldlega 
svo oft að heiman. Því reyni ég að 
halda mér heima við þegar tími gefst 
til og slaka á. Ég er ekki samt að segja 
að ég lifi eins og munkur núna, ég er 
einfaldlega aðeins rólegri. 

Þú talar mjög opinskátt um eitur-

lyfjaneyslu þína og þess háttar, 
sérstaklega í textum þínum. Já, ég tala 
opinskátt um svona dót því það er hluti 
af lífi mínu. Og ekki eingöngu hluti af 
lífi mínu heldur hluti af lífi hjá fullt af 
fólki. Það er einfaldlega algjört bull að 
vera halda öðru fram en að eiturlyfja-
neysla sé ekki algeng. Svo stimpla 
fjölmiðlarnir mig af því að ég tala opin-
skátt um þessa hluti. Staðreyndin er 
síðan sú að fjölmiðlafólkið er það sem 
notar mest af eiturlyfjum og djammar 
mest.

Þú talaðir áðan um að næsta plata yrði 
innilegri. Eru þið byrjaðir að semja 
nýtt efni? Já, ég er búinn að semja alla 
textana og við erum að semja tónlist-
ina í þessum töluðu orðum.

Hvað með tónleikana á Íslandi? 
Munið þið spila eitthvað af nýju efni? 
Nei, eða við spilum pottþétt nýju 
smáskífuna okkar, Flux, sem á að 
koma út í nóvember. Við ætlum 
einfaldlega ekki að spila neitt af nýja 
efninu okkar, við ætlum að senda frá 
okkur plötuna þannig að fólk geti lagt 
mat á lögin þá. Ég man til dæmis 
þegar A Weekend in the City kom út, 
þá höfðum við spilað helming laganna 
á plötunni áður á tónleikum og mörg 
þeirra voru þegar komin á YouTube. 
Fólk var orðið vant YouTube-útgáfun-
um jafnvel þó lögin hafi ekki verið 
fullkláruð. Núna vil ég að platan komi 
beint út í bláinn.

Eins og nýja Radiohead-platan? Já,
að vissu leyti en þeir eru að lenda 
svolítið í þessu sem ég var að tala um 
hérna áðan. Átta lög af plötunni hafa 
verið á netinu í mjög langan tíma og 
því vissu flestir svona nokkurn veginn 
hvernig platan myndi hljóma. Ég 
persónulega varð fyrir miklum 
vonbrigðum með nokkur atriði á 
plötunni því á tónleikum höfðu þau 
hljómað allt öðruvísi og betur. Ég var 
því orðinn vanari lögunum áður en þau 
urðu fullkláruð sem er algjört bull. 
Ekki fyrir sveitina sem slíka heldur 
fyrir mig sem aðdáanda. Ég hafði 
þegar hugmyndir í kollinum um 
hvernig platan þeirra ætti að hljóma. 
Það hefði því verið fínt ef ég hefði 
ekki heyrt þessi lög áður.

Ég get alveg verið sammála þessu. 
Ég hafði sem dæmi ekki heyrt eða séð 
nema kannski tvö lög af nýju Radio-
head-plötunni og mér finnst hún 
frábær.

Hvað með nýju plötuna ykkar, 
hvenær kemur hún út? Við byrjum 
líklegast að taka hana upp í byrjun 
næsta árs. Ég vona því að hún geti 
komið út á næsta ári en svona mál 
dragast alltaf á langinn. Ég vil samt 
ekki gefa út plötu aftur í byrjun árs 
því þá er maður einhvern veginn í 
sama farinu allt árið.

Hvaða tími ársins er því kjörinn til 
útgáfu að þínu mati? Það væri 
einfaldlega fínt að hún kæmi út á 
næsta ári. Meira ætla ég ekki að segja 
þér.

Hljómsveitin Bloc Party er líklegast ein 
stærsta rokkhljómsveit Bretlandseyja um 
þessar mundir. Hljómsveitin hefur sent frá sér 
tvær breiðskífur en sú seinni kom út snemma 
á þessu ári. Bloc Party spilar á Airwaves-
hátíðinni í kvöld en sé miðað við seldar plötur 
er Bloc Party langstærsta hljómsveit hátíðar-
innar í ár. Steinþór Helgi Arnsteinsson ræddi 
við Kele Okereke, söngvara og gítarleikara 
sveitarinnar.
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Að búa í landi eins og Kína sem 
hefur að geyma jafn ólíka menn-
ingu frá því sem ég þekki heima 
á Íslandi hefur ýmisleg áhrif á 
mann. Það sem fólki hér finnst 
vera hinn eðlilegasti hlutur 
getur manni þótt hinn argasti 
dónaskapur. Það verður að játast 
að margt hefur komið mér hér 
spánskt fyrir sjónir og ég hef oft 
orðið undrandi, móðguð eða 
sprungið úr hlátri varðandi 
hegðan fólks hérna. Það eru þó 
nokkur atriði sem standa upp úr. 
Fyrst er að nefna hina miklu 
áráttu þeirra að hrækja út um 
allt og hvenær sem er. Þeir 
hrækja vægast sagt ekki á penan 
hátt heldur er það gert með 
miklum tilþrifum og hljóðum. Þú 
heyrir hvernig þeir byrja á að 
ræskja sig alla leið neðan úr 
maga, vel hreinsað alla leiðina 
upp og síðan er hrækt út úr sér 
mjög svo huggulegum slummum. 
Þetta gera allir hérna og ég hef 

jafnvel heyrt lýsingar á því 
hvernig þeir hrækja í lyftum og 
í eldhúsum á veitingastöðum. En 
ég ætla nú ekki að selja það 
dýrara en ég keypti og hef ekki 
haft geð í mér til að kanna það 
sjálf. En sem sagt það eru ekki 
aðeins gamlir karlar í bæjarferð 
úr sveitinni sem gera þetta 
heldur einnig hinar huggulegustu 
dömur, jafnvel uppáklæddar í 
kjóla og háhælaða skó sem víla 
ekki fyrir sér að hrækja beint á 
götuna eða hvar sem þær eru 
staddar. Þá er það hvernig 
Pekingbúar troðast bara áfram 
án þess að taka nokkurt tillit til 
annarra og fyrirbæri eins og bið-
raðir eða sá sem fyrstur kemur 
fyrstur fær er vægast sagt ekki í 
hávegum haft. Ósjaldan hefur 
maður orðið illa fyrir barðinu á 
þessari venju þar sem fólk treðst 
fram fyrir mann án þess að 
blikna. Til þess að lifa svona af 
verður maður bara að troðast 
líka annars gæti maður bara 
staðið í sömu sporunum heilan 
dag án vandkvæða. Hinar miklu 
reykingar hér í borg geta líka 
reynt á taugarnar en þeir reykja 
mjög mikið og taka almennt 
ekkert tillit til þess hvort um 
reyklaust svæði er að ræða eða 
ekki. Hvað þá að þeir séu eitthvað 

sérstaklega að spá í hvar þeir 
henda stubbunum.  Borðsiðirnir 
eru líka ansi ólíkir því sem 
maður á að venjast svo sem eins 
og að spýta út úr sér kjúklinga- 
eða fiskibeinum beint á matar-
borðið. Eftir máltíðarnar liggja 
svo bein og annað eins og hráviði 
út um allt borð. Nokkur umræða 
hefur verið í kínversku samfélagi 
um mannasiði þegnanna og hefur 
hún verið sérstaklega áberandi 
eftir að Kínverjar fóru að undir-
búa Ólympíuleikana að fullum 
krafti. Þeir vilja auðvitað sýna 
sitt besta andlit og eru því að 
reyna að kenna þegnum sínum 
betri mannasiði. Ýmislegt hefur 
verið gert til þess svo sem að 11. 
dagur hvers mánaðar er dagur 
biðraða og ég er ekki frá því að 
það hafi skilað árangri því ekki 
fyrir svo löngu síðan beið ég í 
fallegri og beinni biðröð ásamt 
dágóðum hópi af eldri borgurum 
eftir að banki opnaði einn 
morguninn. Jafnframt er nú 
bannað að reykja í leigubílum og 
verið er að kenna krökkum í 
skólum landsins mannasiði. Þá 
hafa ýmsar auglýsingaherferðir 
verið haldnar til að leggja 
áherslu á að Kínverjar hagi sér 
betur. Kommúnistaflokkurinn 
hefur einnig útnefnt pestirnar 
fjórar, sem áður voru flugur, 
moskítóflugur, rottur og flær en 
eru núna að hrækja, troðast í 
biðröðum, að reykja og að bölva. 
En þar sem ég skil kínversku 
ekki það vel hefur það síðasta 
alveg farið framhjá mér. Það 
verður áhugavert að sjá hvort 
almenningur muni fara eftir 
boðum yfirvalda og sýna betri 
mannasiði þegar Ólympíu-
leikarnir hefjast í ágúst á næsta 
ári.

kolafs@simnet.is

Á tíunda degi reis úr hafi kald-
ranaleg grjótbrík með hvítan 
hvirfil: Þeir voru komnir heim. 
Hafið var grátt og slegið vindum, 
öldur að spretta upp um vítt 
fjarðargólfið, Drangey eins og 
lifandi fuglavera sem gat á hverri 
stundu rifið vængi sína úr berg-
inu, lyft sér til flugs og skilið 
eftir botnlausan svelg fyrir hafið 
að streyma ofan í. Svo fóru þeir 
hjá Kristínarskeri þöktu svart-
fuglum sem skeggræddu við 
sjálfa sig um skipakomuna.
Sumir lágu á eggjum eða gengu 
hoknir og skimandi um skerið á 
svipinn eins og þeir hefðu týnt 
ættargrip, skipið tók niðri. Fram 
undan var Hjaltadalur og Hólar.

Ólafur Gunnarsson: Öxin og
jörðin (2003)

segir í fyrirsögn á forsíðu Fbl. 18. 
sept. og er röng notkun so. fagna.
Að fagna einhverju merkir að 
taka því vel, en hér mun átt við að 
árnar séu lofsungnar, dásamaðar, 
mærðar, þeim hælt eða eitthvað 
þess háttar.

var sagt í sjónvarpi um gjöf til 
skóla, og er leitt til þess að vita 
ef stjórnendur svokallaðra 
háskóla kunna ekki þá einföldu 
beygingarreglu að kvenkynsorð 
sem enda á –ing fá –ar í eignar-
falli – uppbyggingar. Þetta er 
raunar orðin alltof algeng mál-
villa, og því miður dæmi þess að 
margir séu að missa tök á fall-
beygingum.

Daníel Viðarsson skrifar: „Ég vil 
vekja athygli þína á vondu 

málfari starfsmanna heilbrigð-
isþjónustu, einkum því hlut-
mengi þeirra sem nú nefnast 
„unglæknar“. Glöggt dæmi þar 
um er grein í Fréttablaðinu 2. 
október sl. (bls. 3 í „Allt“-kálfi 
blaðsins) eftir dr. med Helga 
Sigurðsson sem nefnist „Sjúk-
dómshorfur betri á Íslandi en í 
öðrum löndum“. Ja það var og. 
Ekkert um batahorfur eða neitt 
slíkt, heldur sjúkdómshorfur. 
Greinilega hættulegt að búa á 
Íslandi. Þegar líður á greinina 
vefst tungumálið enn meir fyrir 
höfundi og augljóst að annað-
hvort er hann að reyna að snara 
lélegum erlendum texta yfir á 
íslensku eða, sem er líklegra, að 
hann ráði ekki við málið. Auk 
nafnorðasýkinnar sem hefur ber-
lega heltekið lækninn, má sjá 
samsetningar orða sem benda til 
þess að hann haldi ekki heilli 
hugsun setningu á enda. „Ástæður 
jákvæðrar þróunar á lífshorfum 
eru framfarir í meðferð sjúk-
dómsins og því (sic) að 
sjúkdómurinn er greindur 
snemma. Fyrirbyggjandi með-
ferð er gefin (sic) í tengslum við 
…“ Sú var tíð að meðferð var 
veitt en nú er víst allt gefins, líka 
vont mál, eða hvað?“

Hafliði Magnússon sendir mér 
þessa braghendu:

Um nótt ég mér í bæinn brá í
besta veðri.

Þar kappa sá ég klædda leðri
og klæði sumra laus, – þau

neðri.

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

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ á
númerið 1900! Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.

Þá sendir þú SMS-ið  JA LAUSN JON
Dregið úr réttum svörum n.k. fimmtudag kl. 12. - 99 kr. sms-ið

Leystu krossgátuna
Í vinning eru tveir miðar

í bíó í Regnbogann,
Borgarbíó eða Smárabíó?

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





Ef ég kemst ein-
hvern tímann í 
námunda við þá sem 
fundu upp bloggið, 
MySpace, Face-
book, fjöldatölvu-
póstsendingar, msn 

og allt hitt kem ég ekki 
til með að vita hvort ég á að 

þakka þeim fyrir eða ganga í 
skrokk á þeim. Allt eru þetta stór-
sniðug fyrirbæri en þau ræna 
ómældum tíma úr sólarhringnum.

Við æskuvinkonurnar byrjuðum 
að blogga fyrir nokkrum árum. 
Ein bjó í New York, önnur í Dan-
mörku og restinni var vandlega 
dreift um Íslandið. Þá var þetta 
kjörin leið til að halda sambandi 
og segja frá því sem á daga manns 

hafði drifið. Ég bý hins vegar við 
þá þroskahömlun að þurfa að gera 
allt með trompi – allt minna en 
fullkomið er tap. Þess vegna finnst 
mér annað en daglegt blogg ósæm-
andi. Færslur án mynda eru að 
sama skapi leiðinlegar, nema þær 
séu þeim mun skemmtilegri.

Á blessað msn-ið hafa hrúgast 
inn hjá manni 250 manns. Safnast 
þegar saman kemur. Mér fannst 
alveg nóg að vera með blogg og 
msn. Þess vegna var ég í mótþróa 
gagnvart MySpace lengi vel. Var 
engu að síður búin að stofna reikn-
ing þar og á Facebook til að geta 
skoðað myndir hjá vinum og kunn-
ingjum. Svo kom að því að banda-
rísk vinkona mín, sem ég hef 
hvorki heyrt í né séð í tíu ár, hafði 

samband við mig í gegnum 
MySpace og heimtaði að ég setti 
inn myndir og tæki virkan þátt í 
MySpace-maníunni. Átti ég að 
segja nei við aumingja konuna? Á 
þeim fjórum dögum sem liðnir eru 
síðan hef ég komist að því að 
MySpace er „verst“ af þessu öllu 
hvað tímastuld varðar. Nú er svo 
komið að ég treysti mér ekki í 
barneignir þar sem ég hef engan 
tíma aflögu fyrir Barnaland. Við 
vitum öll að það er samasemmerki 
á milli þess hversu reglulega 
maður uppfærir þar og hversu 
vænt manni þykir um afkvæmið.

Meðan ég skrifaði þennan pistil 
talaði ég við þrjá á msn, fékk eitt 
komment á bloggsíðunni, annað á 
MySpace og sex bréf í tölvupósti.

Miðasala: 4 600 200 I netsala: leikfelag.is 

ALLIR Í LEIKHÚS Á AKUREYRI!

FRÁBÆR
      FJÖLSKYLDUSKEMMTUN

SAGA  UM  FORBOÐNA  ÁST
MEÐ  TÓNLIST EFTIR  LAY  LOW

Í samstarfi við



„Takk fyrir allar góðu kveðjurnar, 
ég mun koma þeim áleiðis,“ sagði 
gítarleikarinn Mike Shinoba á 
heimasíðu sveitarinnar.

Linkin Park er í tónleikaferð 
um heiminn til að fylgja eftir 
plötu sinni Minutes to Midnight. 
Mun Bennington ekki heltast úr 
lestinni þrátt fyrir meiðslin. 

Braut úlnlið 
á tónleikum

Hljómsveitin Radiohead ætlar í 
sex mánaða tónleikaferð um 
heiminn á næsta ári til að fylgja 
eftir sinni nýjustu plötu, In 
Rainbows. Hefst ferðin um vorið 
og ætlar sveitin að spila á stærri 
tónleikastöðum en á síðasta ári.

„Við eigum í viðræðum við 
aðstoðarmenn okkar í Norður-
Ameríku og annars staðar í 
heiminum. Við ætlum að setja 
saman dagskrá sem bæði hentar 
hljómsveitinni sjálfri og er 
fjárhagslega hagkvæm,“ sagði 
umboðsmaður Radiohead og 
bætti því við að söngvarinn Thom 
Yorke væri ekki mikið fyrir 
ferðalög. „Hann hefur gaman af 
tónleikum en að þurfa að hendast 
út um allan heim er ekki það 
skemmtilegasta sem hann gerir.“

Tónleikaferð 
á næsta ári

Geisla- og mynddiskurinn Síðan 
skein sól – síðasta vetrardag er 
kominn út. Um er að ræða tuttugu 
ára afmælistónleika sem fóru 
fram í Borgarleikhúsinu átjánda 
apríl síðastliðinn, sem heppnuðust 
einstaklega vel.

Á tónleikunum spilaði sveitin 
átján lög af ferli sínum, þar á 
meðal Geta pabbar ekki grátið, 
Halló ég elska þig, Ég stend á 
skýi, Vertu þú sjálfur og Húsið og 
ég. Gestasöngvarar voru Björn 
Jörundur, KK og Sylvía Nótt og 
gestahljóðfæraleikarar voru 
Guðmundur Pétursson, Pétur 
Grétarsson, Kjartan Valdemars-
son og Matthías Stefánsson.

Síðan skein 
sól í 20 ár

Rithöfundurinn Hugleikur Dagsson, og 
bók hans „Is this supposed to be funny?“, 
fékk 8 í einkunn af 10 mögulegum á 
fréttavefnum inthenews.co.uk en bókin 
kom út í Bretlandi í byrjun mánaðarins. 
Í umsögninni segir að myndasögur Hug-
leiks séu „svartari en svart“ og að 
umfjöllunarefnið sé allt frá sjálfsmorð-
um til innkaupa og kirkjunnar – „eitt-
hvað til að móðga alla“.
„Þetta hljómar allt saman mjög vel,“ 
segir Hugleikur glaður í bragði en í 
gagnrýninni er sömuleiðis spáð fyrir um 
líkur á því að sögurnar gætu orðið að 
Hollywood-stórmynd. Höfundur gagn-
rýninnar metur það sem svo að þróun 
sagnanna yfir í teiknimynd gæti virkað 
og bætir því við að söngleikjareynsla 
„Dagssonar“ kæmi honum þar að gagni. 
„Það gæti vel komið til greina að gera 
kvikmynd,“ segir Hugleikur. „Ég skrifaði 

náttúrulega leikrit upp úr fyrstu bókinni 
og er að vinna í því að búa til úr því kvik-
myndahandrit. Mér finnst reyndar 
frekar djúpt í árinni tekið að halda því 
fram að það gæti orðið Hollywood-
smellur. Ég veit ekki hvort mannátið og 
misnotkunin er efni í það. Þetta er ekki 
beint Harry Potter.“

Hugleikur flutti til Amsterdam á föstu-
dagsmorgun. „Ég þarf annað hvort að 
kaupa mér hjól eða stela hjóli. Mér skilst 
að það sé ekki vitlaust að finna sér 
dópista til að versla við, þeir stela hjólum 
og selja þau síðan aftur. Reyndar gæti 
það verið vont karma, ég held ég eyði 
frekar pening í nýtt.“ Hugleikur er 
kominn með húsnæði í borginni. „Ég bý í 
Jordan-hverfinu, að minnsta kosti fram 
á vorið. Þetta er mjög skemmtilegur 
staður, löglegt vændi og því gott fyrir 
listamenn að vinna hérna!“ 

Hugleikur fluttur til Amsterdam



kl. 15
Álfheiður Ólafsdóttir opnar 
sýninguna Líf framundan í 
galleríinu Art Iceland á 
Skólavörðustíg 1a í dag kl. 15. Á 
sýningunni má sjá álfa og tröll 
og listamaðurinn sjálfur tekur á 
móti gestum í álfkonuklæðum 
og segir ævintýri. Enn fremur 
leikur hljómsveitin XBand á 
opnuninni.

Sýningin Á efsta degi opnar 
í Bogasal Þjóðminjasafns 
Íslands í dag kl. 15. Þar 
verða sýndar þrettán fornar 
og fagurlega útskornar 
furufjalir. Þær eru nú 
kenndar við bæinn Bjarna-
staðahlíð í Skagafirði, en 
munu upprunalega hafa 
verið úr mikilfenglegri 
dómsdagsmynd sem prýtt 
hefur dómkirkju Jóns helga 
Ögmundssonar biskups á 
Hólum í Hjaltadal. 

Þjóðminjasafnið fékk fjalirnar að 
gjöf árið 1924 en þá var uppruni 
þeirra enn nokkuð á huldu. Það var 
ekki fyrr en árið 1959 með tíma-
mótarannsókn dr. Selmu Jónsdótt-
ur, fyrrverandi forstöðumanns 
Listasafns Íslands, að fræðimenn 
sættust um hverskonar verk hafði 
upphaflega verið að ræða. Selma 
bar fjalirnar saman við átta aust-
rænar eða býsanskar dómsdags-
myndir sem varðveist höfðu ann-
arsstaðar í heiminum. Út frá 
samanburðinum leiddi hún rök að 
því að fjalirnar væru úr stórri tré-
skurðarmynd sem sýnt hefði hinn 
býsanska dómsdag.

Dr. Kristján Eldjárn setti fram 
þá tilgátu að dómsdagsmyndin hafi 
upphaflega verið í Hóladómkirkju 
á tólftu öld. Trúlegt virðist að Jón 
biskup hafi fengið erlendan 
útskurðarmeistara til landsins en í 
langri vígsluferð sinni kom hann 
meðal annars til Rómar og hefur þá 
komist í tengsl við býsönsku hefð-
ina.  

Eftir komuna á Þjóðminjasafnið 
voru fjalirnar varðveittar sam-
kvæmt aðferðum þess tíma með 
því að lím var borið á bakhlið þeirra. 
Fjalirnar þoldu þó illa dvöl í eldri 
sýningarsölum safnsins þar sem 
hvorki var raka- né hitastýring og 
voru þær því orðnar illa farnar 
þegar safninu var lokað vegna við-
gerða árið 1998. 

Karen Þóra Sigurkarlsdóttir for-
vörður stýrði viðgerðinni sem hún 
segir hafa verið umfangsmikla. 
„Það tók um eitt og hálft ár að koma 
fjölunum í sýningarhæft ástand 
enda voru þær sumar afar fúnar. 
Þetta var mikil nákvæmnisvinna en 
vel þess virði þar sem það er mikil-
vægt að geta sýnt fjalirnar hér á 
safninu. Þær skipa ómetanlegan 
sess í íslenskri menningarsögu.“

Aðeins örfáar býsanskar dóms-
dagsmyndir eru þekktar í Vestur-
Evrópu og íslenska myndin er 
önnur tveggja slíkra tréskorinna 
sem vitað er um í heiminum. Aðrar 
varðveittar myndir af þessu tagi 

voru málaðar á steinveggi, unnar í 
mósaík eða teiknaðar í handrit.

„Hörður Ágústsson vann á sínum 
tíma teikningu sem sýnir tilgátu 
hans um hvernig verkið í heild sinni 
hefur litið út. Þetta var afar stór 
útskurðarmynd; áætluð mál hennar 
eru átta metra lengd og tveggja til 
þriggja metra hæð. Það er varla 
hægt að ímynda sér hversu stór-
fenglegt slíkt listaverk hefur verið 
í augum fólks á tólftu öld,“ segir 
Karen. 

Sýningin nálgast fjalirnar á 
margvíslegan hátt. „Saga fjalanna 
er rakin á sýningunni og svo er 
stuðst við teikningu Harðar Ágústs-
sonar til að endurskapa verkið í 
heild sinni. Að auki verða til sýnis 
teikningar sem Jónas Jónasson frá 
Hrafnagili gerði af fjölunum þegar 
þær voru enn í Bjarnastaðarhlíð. 
Það verða því ekki einungis fjalirn-
ar sjálfar til sýnis heldur reynum 
við að undirstrika sögulegt gildi 
þeirra“ segir Karen. 

Í tengslum við sýninguna kemur 
út vandað rit þar sem gerð er grein 
fyrir rannsóknum á myndfjölun-
um. Auk Karenar eiga þau Þór 
Magnússon fyrrverandi þjóðminja-
vörður, Þóra Kristjánsdóttir list-
fræðingur og Guðrún Harðardóttir 
sagnfræðingur áhugaverðar grein-
ar í ritinu.

Sýningin stendur yfir fram til 2. 
maí á næsta ári.

Skáldinu er mikið niðri fyrir og 
yrkir af hrimadjúpri tilfinningu en 
lítilli ögun og kann sér víða ekki 
hóf. Kostir bókarinnar eru aug-
ljósir; nærvera skáldsins og 
alvaran í röddinni, ástríðan; ótamin 
tjáning og afar víðfleygar vísanir 
og trúarlegt táknmál sem streymir  
meira eða minna að sama ósi; 
meginyrkisefninu, glæpnum – 
fóstureyðingu.

Viðfangsefnð er viðkvæmt og 
framsetningin ögrandi þótt hvorki 
sé hún ný af nál né steypi helgum 
stömpum. En sjónarhornið er 
athyglisvert; metafísísk sýn karl-
manns á þetta „líkamlega einka-
mál“ konunnar – „látbragðsleikari 
og stytta“ (58) – mikil pæling. Per-
sónurnar eru nokkuð skýrar og 
vinna á, og notkun fornafna fjöl-
breytileg en markviss. Skáldið og 
ljóðmælandinn beita röddinni á 
alla vegu og mæla hvor í kapp við 
annan í allra kvikinda líki. En 
stundum tala allir í einu og þá 
heyrist ekki neitt. 

Galli bókarinnar er samofinn 
einum höfuðkostinum, bókin 
grípur svo oft fram í fyrir sjálfri 
sér og lesandanum að sá síðar-
nefndi fær hvorki tíma né tóm til 
að njóta og spá og týnir inn á milli 
áttum í bullandi flóði tákna og vís-
ana sem streyma hvert um annað 
þvert. Skáldið ræður víða ekki við 
sig og steypir þá saman ýmsum 
þekktum minnum og óljósum hug-
sýnum úr eigin smiðju; ofhlöðnu 
táknmáli, óræðum tilvitnunum og 
glannalegu myndmáli, og flækir 
þannig meginmálið og drepur því 
á dreif í stað þess að hlaða köstinn. 
Skáldið ætlar sér þá of mikið í 
senn og svarar spurningum sínum 
ýmist án afláts eða alls ekki. Hálf-
kveðnar vísur og ofkveðnar á víxl. 
En þetta er engu að síður spenn-
andi skáldskapur og kröftug bók; 
kappsfull og virðingarverð (fjöl-
bragða)glíma við ljóðformið og 
möguleika þess – og einlæg 
ástríða.

Meginstefið er sekt. Ljóð um 
sköpun, vitund, ást, græðgi, vald, 
fjötra, sársauka; morð og dauða, 

sekt og samviskubit, náð og 
miskunn. Ekkert léttmeti, hvorki 
aðföng né efnistök. 

Beinar og óbeinar tilvísanir í 
Biblíuna eru á þriðja tug í bókinni. 
Einnig birtast og hverfa munkur, 
bróðir, faðir, dauðinn og jafnvel 
trúður í trúarlegu ljósi. Öll er 
þessi táknvísun/skírskotun ómark-
viss þótt ásetningurinn sé góður 
og sviðsetningin háleit. 

En sterkust eru ljóðin sem tala 
minnst, ljóð sem kveikja eina 
mynd, eitt meitlað boðorð, ljóð 
sem fljúga án þass að fá fjaðrirnar 
að láni. Ljóð eins og Manstu... 
(28):

manstu þegar ljóðin voru ný og 
ég kom inn

og las fyrir þig
manstu þegar ég barði þig
það var ekki líkamlegt

Bók sem er stór í kostum sínum 
og löstum. 

Vitjar sekur vettvangs

Nútímatækni í 101 Gallery

Kristín Tryggvadóttir opnar sýningu 
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Þessa dagana sýnir START ART 
listamannahús verk Steingríms 
Eyfjörð og Hjartar Hjartarsonar. 
Listamennirnir taka á móti gestum 
í galleríinu í dag kl. 14.00.

Steingrímur Eyfjörð, sem var 
fulltrúi Íslands á Feneyjatvíær-
ingnum 2007 sýnir á veggjum 
Loftsins ný og eldri verk unnin 
með blandaðri tækni. Sýningin í 
START ART er fyrsta sýning 
Steingríms á Íslandi eftir Feneyja-
tvíæringinn. 

Hjörtur Hjartarson sýnir nýja 
málverkaröð, FLETIR í Forsal en 
myndefnið sækir listamaðurinn í 
lítinn landskika rétt utan við 

Reykjavík. Verkin eru unnin 
með olíu á striga og endur-
spegla allar árstíðir og alla 
tíma dagsins í litum og 
tónum. 

Sýningunum hefur verið 
framlengt til miðvikudagsins 
31. október. START ART, 
Laugavegi 12b er opið frá 10.00-
17.00 virka daga, laugardaga 
frá 11.00-16.00 og eftir 
samkomulagi. 

Þegar tími lægðanna hefst hér í 
norðrinu er kominn tími á bók-
menntaverðlaun á meginlandinu: 
Nóbelinn er rétt afstaðinn og 
Doris Lessing hló þegar hún fékk 
tíðindin: hún væri búin að fá öll 
verðlaun Evrópu og þessi breyttu 
engu um hennar hagi, hún væri 
upptekin við skriftir. 

Svo komu Booker-verðlaunin 
eins og greint var frá hér í blaðinu 
fyrir fáum dögum. Þá komu verð-
laun fyrir bestu skáldsöguna frá 
þýskumælandi löndum Evrópu en 
þau voru fyrst veitt við upphaf 
messunnar í Frankfurt 2005. Þá 
fékk þau austurríski rithöfundur-
inn Arno Geiger fyrir sína stóru 
fjölskyldusögu „Es geht uns gut“. 
Árið eftir var það skáldkonan 
Katharina Hacker fyrir söguna 
„Die Habenichtse“. Það eru sam-
tök bóksala og bókaútgefenda 
sem standa fyrir þessum verð-
launum með tilstyrk Frankfurt og 
messunnar þar, Spiegel og einka-
aðila. Tilgangurinn er að vekja 
athygli á þýskum bókmenntum án 
landamæra.

Í ár var það önnur skáldkona,  
Julia Franck, sem fékk verðlaun-
in fyrir skáldsöguna „Die Mittags-
frau“. Með tvær styrjaldir í baki 
sögunnar er sagt frá konu sem 
yfirgefur son sinn í leit að tilgangi 
í lífinu. Sagan er sögð „sannfær-
andi og á lifandi tungutaki, sterkri 
frásögn og sálfræðilegum ákafa“. 
Sjö menn velja verðlaunasöguna 
og þora þar í landi að koma fram 
undir nafni. Þeir sem vilja kynna 
sér efni tilnefndra verka og lesa 
úrdrætti þeirra geta litið á vefinn 

www.signandsight.com en þar eru 
slík góss í boði. Valið stóð milli 
112 skáldsagna. 

Innan skamms verða fleiri verð-
laun veitt rithöfundum í Evrópu: 
Goncourt-verðlaunin eru í nánd. 
Þegar er búið að birta annan val-
listann og sá þriðji verður gerður 
heyrinkunnur á fimmtudag en 
verðlaunin sem eru þau eftir-
sóttustu í Frakklandi verða veitt 
þann 5. nóvember. Og þá verður 
búið að veita Medicis-verðlaunin 
og Femina-verðlaunin í ofanálag.

Verðlaunum rignir 
á meginlandinu

Listamenn spjalla

Listasafn Manchesterborgar 
stendur um þessar mundir fyrir 
listsýningu sem endurvekur 
stærsta breska listviðburð nítj-
ándu aldarinnar.

Sýningin fór fram í Manchester 
árið 1857 og er enn þann dag í dag 
stærsta myndlistarsýning sem 
haldin hefur verið í Bretlandi.

Fyrir 150 árum fengu nokkrir 
af ríkustu og menntuðustu 
mönnum Manchesterborgar þá 
hugmynd að halda stóra myndlist-
arsýningu fyrir almenning. Þeir 
söfnuðu saman þriðjungi allra 
myndlistarverka sem til voru í 
landinu á þessum tíma sem gerðu 
í allt 16.272 verk. Þau voru svo 
sýnd í stærðarinnar glerskála 
sem var reistur sérstaklega fyrir 
sýninguna.

Þegar best lét dró sýningin að 
sér allt að 30.000 gesti á dag; þar á 
meðal voru mörg helstu fyrir-
menni bresku þjóðarinnar. Til að 
mynda sóttu Viktoría drottning, 
Charles Dickens, Benjamin 
Disraeli og Florence Nightingale 
öll sýninguna heim.

Það kom þó á óvart að sýningin 
var ekki síður vel sótt af almennu 
verkafólki sem lét sig hafa það að 
borga skilding til að hljóta inn-
göngu.

Sýningin ruddi braut ýmsum 
siðum sem í dag eru viðteknir í 
heimi myndlistarsafna. Má þar 

helst nefna þann sið að raða 
myndum eftir tímaröð fremur en 
eftir myndefni. Þrátt fyrir þetta 
má leiða líkur að því að listunn-
endur nútímans yrðu hissa á 
mörgu gætu þeir stigið 150 ár 
aftur í tímann, enda var sýningin 
um margt frábrugðin því sem 
tíðkast nú. Til að mynda voru 
listaverkin látin hylja veggi frá 
gólfi í loft og því urðu sum þeirra 
sýnilegri en önnur. Engar skýr-
ingar fylgdu með verkunum og 
ekki var mögulegt að kynna sér 
þau í sýningarskrá þar sem hún 
kom ekki út.

Vinsælasta verkið á sýningunni 
var olíumálverk eftir Henry Wallis 
sem sýnir sjálfsmorð skáldsins 
unga Thomas Chatterton. Vin-
sældir verksins voru slíkar að 
stjórnendur sýningarinnar þurftu 
að kalla á lögreglumenn til að 

vernda verkið fyrir áhorfenda-
skaranum sem iðulega safnaðist 
saman við það.

Þrátt fyrir umfang sýningar-
innar og brautryðjendastöðu 
hennar í breskri myndlistarmenn-
ingu hafa fæstir Bretar nokkurn 
tímann heyrt á hana minnst. Hugs-
anleg ástæða fyrir þessu er sú að 
á sínum tíma þótti óviðeigandi að 
halda listviðburð í skítugri 
iðnaðarborg eins og Manchester. 

Fleiri en einn gagnrýnandi sýn-
ingarinnar lét í ljós það viðhorf að 
það gæti leitt til þess að verkafólk 
færi að kynna sér list, en slíkt 
væri ótækt. Þetta viðhorf skilaði 
sér til listsagnfræðinga sem virð-
ast margir hafa gert sitt besta til 
þess að má þennan viðburð út úr 
meðvitund bresku þjóðarinnar.

Í tilefni af 150 ára afmæli sýn-
ingarinnar ákváðu yfirvöld í 
Manchester þó að minna á sýning-
una með því að smala saman sem 
flestum af verkunum sem á henni 
voru og endurskapa hana þannig í 
listasafni borgarinnar. Erfitt 
hefði verið að ætla að endurskapa 
sýninguna nákvæmlega þar sem 
hún innihélt óheyrilegan fjölda 
verka. En á sýningunni sem nú 
stendur yfir má upplifa helstu 
meistaraverk breskrar myndlist-
ar frá 19. öld. Sýningin stendur 
fram til 27. janúar á næsta ári. 

Sýningin sem gleymdist

Tvær framúrskarandi 
tónlistarkonur frá fyrrum 
Sovétríkjunum, hin unga, 
sívaxandi og glæsilega selló-
stjarna, Tanya Anisimova, 
og píanóleikarinn listfengi, 
Lydia Frumkin, halda 
tónleika í TÍBRÁ í Salnum 
annað kvöld. 

Þær Tanya og Lydia hafa nýverið 
leikið þessa sömu efnisskrá á tón-
leikum í Moskvu við góðar undir-
tektir.  

Tanya Anisimova hefur á undan-
förnum árum heillað áheyrendur 
upp úr skónum á tónleikum víða 
um heim. Hún stundaði sellónám 
við Tónlistarháskólann í Moskvu 

og lauk síðar doktorsprófi í sellól-
eik við Yale-háskólann. Lydia 
Frumkin lærði píanóleik við Tón-
listarháskólann í Leníngrad en 
flýði til Bandaríkjanna að loknu 
námi og hefur undanfarna ára-
tugi verið prófessor í píanóleik 
við Oberlin-tónlistarháskólann. 
Hún kom til Íslands á vegum 
Listaháskóla Íslands haustið 2003 
og hélt píanónámskeið í Salnum í 
Kópavogi við sérlega góðar 
undirtektir og hafa margir nem-
endur beðið þess með óþreyju að 
hún snúi aftur hingað til lands. 
Þær Tanya og Lydia eru nú báðar 
búsettar í Bandaríkjunum og hafa 
getið sér einstaklega gott orð 
fyrir tónlistarflutning sinn og 
kennslu.

Í tilefni af tónleikum sínum 
hérlendis hefur Tanya, sem einnig 

er tónskáld, samið nýtt verk sem 
ber heitið Íslensk ballaða fyrir 
selló og píanó, og er verkið byggt 
á hinu sérstæða íslenska Lilju-
lagi frá 14. öld „Almáttugur guð 
allra stétta“. Þær stöllur frum-
flytja verkið á tónleikunum. 

Tanya og Lydia hafa leikið 
margvíslegar efnisskrár gegnum 
tíðina en á tónleikunum í kvöld 
leika þær Sónötu fyrir fiðlu og 
píanó í A-dúr eftir César Franck í 
umritun Jules Delsart, Sónötu 
fyrir selló og píanó í g-moll op. 19 
eftir Sergei Rachmaninoff og 
loks nýja verkið eftir Tönju.

Tónleikarnir hefjast annað 
kvöld kl. 20 og er almennt miða-
verð 2.000 kr. Tónleikarnir eru 
haldnir í samstarfi við Lista-
háskóla Íslands. 

Til stóð að Júlíkvartettinn héldi 
tónleika í Hveragerðiskirkju 
klukkan fjögur á morgun á 
vegum tónlistarfélags Hvera-
gerðis og Ölfuss. 

Tónleikunum hefur því miður 
verið aflýst. Svo óheppilega 
vildi til að einn hljóðfæraleikar-
anna varð fyrir því slysi að 
viðbeinsbrotna og er því ófær 
um að leika tónlist um stund. 

Það getur vissulega verið 
hvimleitt þegar örlögin grípa í 
taumana á þennan hátt, en þeir 
sem höfðu í hyggju að mæta á 
tónleikana eru beðnir að snúa 
sér til Tónlistarfélags Hvera-
gerðis og Ölfuss sé frekari 
upplýsinga um tónleikana eða 
annað að þeim lútandi þörf. 

Tónleikum 
í Hveragerði 
aflýst



Stærsta íslenska kvikmynd allra tíma, 
Mýrin er nú loksins fáanleg á DVD í BT.

Eitt lofaðasta meistaraverk 
síðustu ára er skyldueign

á hvert einasta heimili
landsins!

1.999



Þegar gullinn húðblær sumarsins er á brott er um að gera að byrja að 
leika sér með meiri farða en ella. Veturinn býður upp á miklar 
nýjungar í förðunartísku og það sem kemur sterkast inn er eins konar 
„Hollywood“-lúkk gullnu áranna. Fílabeinshvít húð, svartur eyeliner og 
eldrauðar varir eru það allra heitasta um þessar mundir en einnig 
einskonar „Kleópötru“-málning innblásin af Elizabeth Taylor í sam-
nefndri kvikmynd. Þær ævintýragjörnu geta því leikið sér með bláa og 
græna augnskugga en það sem mér persónulega finnst alflottast er 
lúkkið sem Miuccia Prada sýndi fyrir haust og vetur – einfaldur 
svartur kisu-eyeliner sem nær næstum út á gagnaugað og eldrauðar 
varir. Ég er persónulega hálfgerður byrjandi hvað rauðan varalit 
varðar og líður alltaf eins og ég hafi stolist í varalitinn hennar mömmu. 
Fyrir mér er rauður varalitur tengdur við einhvern óaðfinnanlegan 
glamúr og óljósar æskuminningar af kvenkyns fjölskyldumeðlimum 

sveipuðum ilmvatnsskýjum af YSL Rive Gauche og púður-
kenndri lyktinni af fínum varalit. Tískustraumar geta boðað 
ýmsa liti á vörum kvenfólks, allt frá skærbleiku, glæru, 

svörtu og húðlituðu en það er ekkert, ekkert eins 
dásamlega kvenlegt og munúðarfullar og eldrauðar 
varir. Þær vekja upp minningarbrot úr málverkum, 
kvikmyndum og kossum. En ef kona er óvön því að 
bregða á sig tveimur umferðum af Chanel „Fire“ eða 
svipuðum litatón þá bregður henni rækilega við 
undirtektirnar. Allt í einu er horft meira á hana, fólk 

tekur hana alvarlegar, hún verður valdameiri, því 
rauði liturinn virðist auka við sjálfsöryggi og 

persónuleika. Svo verður maður gjarnari til 
þess að brosa. Rauður litur gerir tennurnar 
hvítari og fallegri og fær húðina til að ljóma. 
Til þess að rauður varalitur virki sem best í 
heildarmyndinni er ráðlegast að halda sig við 
einfalda liti eins og grátt, svart, jú eða rautt í 
klæðavali, og einfalda hárgreiðslu. Rauðar 
varir krefjast hugrekkis, en nú er tími til 
kominn til þess að sýna að þú eigir nóg af því! 

Rauðar skulu þær vera

Tískuhúsið Prada tók 
kúvendingu í stíl fyrir 
vor og sumar 2008. 
Undanfarnar línur 
hafa verið skarpar og 
anarkískar en nýjasta 
lína Miucciu Prada 
var innblásin af hippa-
tímabilinu og Art Nou-
veau-stefnunni. Fyrir-
sætur voru í 
rómantískum mynstr-
uðum siffonblússum, 
útvíðum buxum, 
víðum bóhem-legum 
pilsum og gylltum 
korselettum. Grænir 
skógarlitir voru í 
fyrirrúmi og mynstrin 
voru af álfadísum og 
blómum. Allt þetta 
minnti dálítið á hönnun 
frá Biba eða Ossie 
Clark í lok sjöunda og 
byrjun áttunda ára-
tugarins en með nýjum 
og ferskum áherslum. 
Nýjasta „músa“ 
Miucciu Prada er 
fyrirsætan Lara Stone 
sem gefur til kynna að 
stór brjóst frá náttúr-
unnar hendi eru komin 
aftur í tísku!



Geislaplata og mynddiskur
er kominn í verslanir

1. Syngjum óÐ
2. Ég vild’ég væri
3. SíÐan hittumst viÐ aftur
4. Ef ég væri GuÐ
5. Geta pabbar ekki grátiÐ?
6. Halló ég elska Þig
7. Einmana
8. Engill
9. VerÐ aÐ fljúga
10. Ég stend á skýi
11. Mér var svo kalt

12. Nostalgía
13. SkrítiÐ
14. Nóttin hún er yndisleg
15. Vertu Þú sjálfur
16. Lof mér aÐ lifa
17. HúsiÐ og ég
18. Svo marga daga

Aukalag á DVD:
Þú ert ekkert betri en ég 

Sexý skótíska



Heimildarmyndin Syndir 
feðranna eftir þá Ara 
Alexander og Bergstein 
Björgúlfsson var frumsýnd 
í Háskólabíói á fimmtudags-
kvöldið. Fjölmenni mætti á 
frumsýninguna og kallaði 
myndin fram sterkar til-
finningar hjá mörgum.

Syndir feðranna lýsir hörmulegum 
og skelfilegum aðstæðum á betrun-
arheimilinu Breiðavík á árunum 
1953 til 1972. Málið komst í hámæli 
fyrr á þessu ári og vakti bæði gríð-
arlega athygli og reiði úti í þjóðfé-
laginu, ekki síst í ljósi þess að þarna 
höfðu stjórnvöld brugðist þessum 
drengjum er þarna voru vistaðir. 

„Þetta var mjög átakanleg mynd 
en um leið mjög fallega gerð,“ segir 
leikstjórinn Ragnar Bragason sem 
var meðal gesta. „Það er orðið langt 
síðan maður varð jafn hrærður í 
kvikmyndahúsi,“ bætir hann við. 
Felix Bergsson leikari tók undir 
þessi orð og sagði þetta hafa verið 
ákaflega sterka mynd. „Þeir voru 
ekkert að velta sér upp úr hlutunum 
heldur leyfðu strákunum að tala og 
segja hlutina eins og þeir voru. Þetta 
er saga sem varð að segja og þeir 
Ari og Bergsteinn gera það mjög 

vel,“ segir Felix sem fór sjálfur 
vestur á Breiðavík í sumar og dvald-
ist hjá staðarhöldurunum, Birnu 
Atladóttur og Keran Stueland Óla-
son. „Ég held að allir hafi gott af því 
að fara þangað og setja sig í spor 
þessara stráka og reyna að sætta sig 
við þessa sögu,“ bætir Felix við.

Fullt var út úr dyrum í Háskóla-
bíói og var meðal annars gripið til 
þess ráðs að bæta við stólum. Mynd-
in hafði augljóslega mjög sterk 
áhrif á viðstadda og höfðu margir 
orð á því að þeir ættu eflaust erfitt 
með svefn um nóttina. 

Það var margt um manninn í svo-
kölluðu Take-off partíi sem Ice-
landair bauð til á Kjarvalsstöðum 
á fimmtudagskvöldið í tilefni af 
Iceland Airwaves. Listasafnið 
fékk á sig svip flugvallar, og 
öryggisverðir vopnaðir brenni-
víni tóku vel á móti öllum gest-
um, eins og Degi B. Eggertssyni 
borgarstjóra. Til veislunnar var 
boðið erlendum blaðamönnum 
sem Icelandair hefur flutt hingað 
til lands til að fylgjast með tón-
listarhátíðinni, hljómsveitum og 
öðrum góðvinum Airwaves.

Söngkonan Amy Winehouse var 
handtekin í Noregi ásamt eiginmanni 
sínum, Blake Fielder-Civil, á fimmtu-
dagskvöld, fyrir að hafa eiturlyf í 
fórum sínum. Winehouse kom til 
Bergen á fimmtudag, en hún hélt 
tónleika þar í gærkvöldi. Hún var 
handtekin skömmu eftir komu sína á 
Radisson SAS hótelið þar í borg, eftir 
að lögreglu barst ábending um 
eiturlyfjavörslu hjónanna.

Lars Morten Lohte, talsmaður 
lögreglunnar í Bergen, sagði í gær að 
söngkonunni hefði verið sleppt aftur 
eftir að hafa greitt sekt upp á 500 
evrur, andvirði ríflega 40 þúsund 

íslenskra króna.  Á hjónunum 
fundust sjö grömm af maríjúana, 
og sagði Lothe að málinu væri 

lokið hvað lögregluna varðaði. 

„Þetta gerðist svo hratt að það 
vissi enginn hvað var að gerast – 
ekki einu sinni hljómsveitin 
hennar,“ sagði vitni að handtök-
unni. „Eftir allt fárið í kringum 
eiturlyfjaneyslu Amy er það ekki 
skrítið að lögreglan fari sérstak-
lega varlega þegar hún ferðast á 
milli landa – sama hvort hún 
hefur gert eitthvað eða ekki,“ 
sagði vitnið. 

Fyrr á árinu féll stjarnan 
niður eftir ofneyslu eiturlyfja, 
og hún og eiginmaður hennar 
leituðu sér meðferðar í kjölfarið. 
Foreldrar Amy og fleiri aðstand-
endur hafa lýst yfir áhyggjum af 
líferni hennar. 

Söngkonan kemur fram á 
tónleikum í Ósló í kvöld. 

Amy handtekin í Noregi

Sacha Baron Cohen og Islu 
Fisher fæddist dóttir í Los 
Angeles á miðvikudagskvöldið. 
Isla og Sacha, sem er hvað 
þekktastur fyrir að bregða sér í 
líki Ali G og Borats, hafa verið 
trúlofuð frá árinu 2004, en eiga 
enn eftir að ákveða brúðkaups-
daginn. Isla hefur áður sagt að 
hún muni taka sér pásu frá vinnu 
um stund til að einbeita sér að 
móðurhlutverkinu.

„Það kemur ekki til greina að 
ég muni hafa áhyggjur af því að 
missa úr vinnu eða finnast að ég 
verði að léttast. Akúrat núna geri 
ég ekki einu sinni ráð fyrir 
vinnu. Nú sinni ég bara einkalífi 
mínu.“

Borat faðir í 
fyrsta sinn

Komdu og fáðu bakpoka!
Króni og Króna minna félaga á að koma í Sparisjóðinn sinn og ná sér í bakpoka 
með mynd af Sveppa*. Það er líka upplagt að tæma baukinn í leiðinni.

Við hlökkum til að sjá þig!
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*Gildir á meðan birgðir endast.



Síðan Skein Sól

Nýtt í
Hagkaupum

KR. 2.499

Megas KR. 1.999

Sprengjuhöllin KR. 1.999

KR. 1.999

KR. 2.999

Mest selda platan 
á Íslandi í dag

*Gildir einungis um helgina!

*Gildir 21. okt
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Síðustu árin hafa borist nánast vikulega fréttir af því að 
nýjar Hollywood-stjörnur hyggist reyna fyrir sér í hönnun 
og tísku í samstarfi við þekkt merki. Olsen-tvíburarnir 
fóru þó sína eigin leið.

Mary-Kate og Ashley 
Olsen hafa verið 
þekkt andlit frá því 
að þær voru eingöngu 
hálfs árs gamlar. 
Fyrirtæki systranna, 
Dualstar Entertain-
ment Group, hefur 
malað gull á frægð 
þeirra í gegnum ýmis 
konar varning merkt-
um tvíburunum, 
ásamt framleiðslu á 
myndum þeirra. 

The Row er nýtt 
fatamerki frá systr-
unum, sem sker sig 
svo sannarlega úr 
því flóði af verkefn-
um sem gerð eru í 
samstarfi Holly-
wood-stjarna og fata-
hönnuða sem hefur 
dunið á okkur síðustu 
mánuði og ár. Báðar 
stúlkurnar hafa vakið 
mikla athygli fyrir 
eigið fataval og 
smekk á síðustu 
árum og The Row ku 
byggja á þeim smekk. 
„Wal-mart snerist 
um viðskiptavininn,“ 
segir Ashley í nýlegu 
viðtali við New York 
Magazine, en aðrar 
vörur systranna hafa 
verið seldar í þeim verslunum ytra. „Það kenndi okkur að höfða til 
fjöldans. Þetta snýst um mig og systur mína og hverju okkur líkar að 
klæðast,“ segir hún. 

Línan samanstendur aðallega af bolum, þar á meðal „hinum full-
komna stuttermabol“ – en á honum er bara að finna einn einasta saum. 
Þar fyrir utan setja minimalískar klæðskerasniðnar flíkur mark sitt á 
línuna. Klæðin eru hvergi merkt Olsen-systrunum sjálfum, og ólíkt svo 
til öllum öðrum fatalínum sem berast frá fræga fólkinu hafa systurnar 
hvorki notað eigin nöfn né andlit í auglýsingaskyni fyrir línuna. 

The Row hefur hingað til bara fengist í vöruhúsi Barneys í New 
York, og Maxfield í los Angeles, en fæst nú einnig í vefverslun Browns 
í London. Þar að auki hafa stúlkurnar kynnt nýja og aðeins ódýrari 
línu, sem heitir eftir systkinum þeirra, Elizabeth og James. 

Yfir eitt 
hundrað
dansar hafa 
verið skráðir 
í samkeppni 
um dans 
ársins 2007 
sem útvarps-
stöðin FM957 
og Dansráð 
Íslands
standa fyrir. 
Allir þátttak-
endurnir
sýna sinn 
dans í 
Vetrargarðinum í Smáralind í dag 
fyrir framan sjö manna dóm-
nefnd. Velur hún síðan tíu bestu 
dansana sem keppa til úrslita 
viku síðar á sama stað. Í úrslitun-
um verður hópur fólks á öllum 
aldri á dansgólfinu og hver 
keppandi fær átta  mínútur til að 
kenna hópnum dansinn.

Keppt um 
dans ársins

Söngvarinn Cliff Richard, sem hélt 
vel heppnaða tónleika í Laugardals-
höll fyrr á árinu, ætlar að fagna 
sextugsafmæli 
sínu í tónleika-
höllinni 
Wembley 
Arena á næsta 
ári þar sem 
hann heldur 
sína sextug-
ustu tónleika.

Alls verða 
þrennir 
tónleikar og eru 
þeir hluti af tónleikaferð hans, 
Time Machine, þar sem hann 
fagnar fimmtíu ára tónlistarferli 
sínum. Richard á metið yfir fjölda 
tónleika í Wembley Arena og er 
langt fyrir ofan söngvarann Luther 
Vandross sem hefur spilað þar 44 
sinnum. Richard söng fyrst í 
höllinni árið 1960.

Sextugustu 
tónleikarnir

Halo 3 hefst í Afríku þar sem að 
Master Chief hefur hrapað til 
jörðu eftir að hafa stokkið út úr 
geimskipi í lokin á Halo 2. Jörðin 
er undir árás frá „The Prophet of 
Truth“ og hans herjum, þeir eru á 
eftir örkinni og hika ekki við að 
leggja jörðina í eyði. Þú þarft sem 
Master Chief að stöðva þá og finna 
leið að bjarga Cortana úr viðjum 
Gravemind. Leikurinn skartar níu 
köflum og eru sögusvið leiksins 
mjög fjölbreytt, frumskógar Afr-
íku, geimskip, geimstöðvar og 
nýir heimar. Halo 3 er kannski 
enginn Gears of War en það sem 
hann skortir í polýgonum bætir 
hann upp svo sannarlega í gull-
fallegum heimi sem Bungie 
Studios höfundar Halo-seríunnar 
hafa skapað. Heimurinn er lifandi 
og hver hlutur sem ber fyrir augu 
þín hefur tilgang. Hljóðhönnun 
leiksins verður líka að nefna sér-
staklega, bæði gullfallega tónlist 
ásamt góðri raddsetningu.

Þegar þú hefur klárað bardag-
ann mikla þá bíður eftir þér enn 
stærri bardagi, netspilun. Í gegn-
um Xbox Live bíða þín milljónir 
manna til að spila við. Hvort að 
það er í gegnum fjögurra manna 
Co-Op-spilun í gegnum söguna 
aftur, eða 16 manna netspilun. Það 
er gríðarlegur fjöldi möguleika 

sem bíða þín í netspilun. Það er 
hægt að spila alla helstu hlutina 
eða hreinlega búa til sína eigin. 
Það er hreinlega hægt að eyða 
dögunum saman að búa til nýja 
leiðir fyrir þig og vini þína að spila 
leikinn. Hvern hefur ekki langað í 

smá hafnarbolta með fólk eða 
jeppa?

Þegar að þú ert búinn að eyða 
tíma í þessu öllu eru enn tveir 
hlutir sem gera upplifunina bara 
enn betri, og það er Forge og 
Theater. Forge er innbyggt forrit í 
Halo 3 sem leyfir þér að gjör-
breyta öllu borðinu og staðsetn-
ingu allra hluta jafnvel á meðan 
vinir þínir eru að spila leikinn. 
Theater er filmu partur leiksins, 
þegar þú spilar í leiknum sjálfum 
eða á netinu tekur leikurinn afrit 
af því, eftir á er hægt að fara og 
skoða það frá öllum hliðum og 
taka vídeó og myndir af því. Síðan 
er hægt að senda þetta allt saman 
á heimasíðu Bungie fyrir vini þína 
að njóta.

Lifandi heimur Halo

smáralind & kringlu
stærðir 16-32

haust
útsala
rýmum fyrir nýjum vörum

verðdæmi:

blússur 2000

buxur 2000

jakkar 5000





SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

12

16
14
12

12
16
14
14

THE HEARTBREAK KID kl.4 - 8 - 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 6 - 8
THE KINGDOM kl. 6 - 10
HÁKARLABEITA kl.4

12
14
16

16
12
12
14
16
16

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Háskólabíói merktar með rauðu

RESIDENT EVIL 3  kl. 5.50 - 8 - 10.10
4 MONTHS ENSKUR TEXTI kl.3 - 5.40 - 8 - 10.15
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI kl.3- 5.40 - 8
ALEXANDRA ENSKUR TEXTI kl.3- 6 
HALLOWEEN kl. 8 - 10.30
SHOOT ́EM UP  kl. 10.20
HAIRSPRAY  kl.3

THE HEARTBREAK KID    kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
THE HEARTBREAK KID LÚXUS   kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
RESIDENT EVIL 3  kl. 5.50 - 8 - 10.10
GOOD LUCK CHUCK   kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SUPERBAD kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 1.30 - 4 
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 2 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.  TAL kl. 1.30 300 kr. Síð. sýningar

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

- J. I. S. Film.is- J. I. S. Film.is

Dóri DNA - DVDóri DNA - DV

Bölvun
eða

blessun?

SYNDIR FEÐRANNA kl. 4 - 6 - 8 - 10
GOOD LUCK CHUCK kl.3.20 - 8 - 10.20
THE KINGDOM kl. 5.40 - 8 
HEIMA - SIGURRÓS kl. 4 - 6 - 10.20
VEÐRAMÓT kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20

- L.I.B. Topp5.is- L.I.B. Topp5.is

LAS VEGAS ER HORFIN... 
JÖRÐIN ER NÆST!

ÞRIÐJI HLUTINN Í 
FRAMTÍÐARTRYLLINUM MEÐ 

MILLU JOVOVICH Í TOPPFORMI!
FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

Mögnuð heimildarmynd, sem 
segir örlagasögu drengjanna,

sem vistaðir voru á Breiðavík á 
árunum 1952-1973.

Hvaða hræðilegu atburði upplifðu 
drengirnir og hvernig unnu þeir 

úr þeim?

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

www.SAMbio.is 575 8900.SAMbbio.is.SAMwwww.wwww. 5755 89900www.SAMbio.is 575 8900

AKUREYRIÁLFABAKKA

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

THE HEARTBREAK KID kl. 5 - 8 - 10:20 12

GOOD LUCK CHUCK kl. 8 12

NO RESERVATION kl. 10 L

STARDUST kl. 2 10

VEÐRAMÓT kl. 5:40 16

HÁKARLABEITA m/ísl tali kl. 2 - 3:50 L

STARDUST kl. 2 - 5 - 8 -10:20 10

RATATOUILLE - ÍSL TAL kl. 2 L

BRATZ - THE MOVIE kl. 4 L

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

THE BRAVE ONE kl. 8 - 10:20 12

HEARTBRAKE KID kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 12

HEARTBRAKE KID kl. 8 - 10:30
THE BRAVE ONE kl. 8 - 10:30 16

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

STARDUST kl. 12:30 - 3 - 5:30
NO RESERVATIONS kl. 5:30 - 8 L

CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10:30 12

SUPER BAD kl. 10:30 12

BRATZ kl. 12:30 - 3 L

ASTRÓPÍÁ kl. 1 - 3 - 5:30 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 12:30 - 3 - 5:30 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1 L

IN THE LAND OF WOMEN kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 L

THE KINGDOM kl. 8 - 10:20 10

THE BRAVE ONE kl. 5:40D - 8D - 10:20D 16

STARDUST kl. 2D - 5D 10

ASTRÓPÍÁ kl.  1:30 - 3:40 L

RATATOUILLE  M/- ÍSL TAL kl. 1:30D L

SELFOSSI

STARDUST kl. 3 - 5:30 - 8  10

SUPERBAD kl. 8 - 10:20 12

BRATZ kl. 3:40 L

HAIRSPRAY kl. 5:50 L

3:10 TO YUMA kl. 10:30 16

SHARK BATE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE HEARTBREAK KID kl. 2, 5.40, 8 og 10.20 12
THE KINGDOM kl. 5.40, 8 og 10.20 16
3:10 TO YUMA kl. 5.30, 8 og 10.30 16
HÁKARLABEITA    ÍSL TAL kl. 2 og 4 (600 kr.) L
BRETTIN UPP!  ÍSL TAL kl. 4 L
HAIRSPRAY kl. 1.45 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Dagskrá Iceland Airwaves-
hátíðarinnar hófst af fullum 
krafti á fimmtudagskvöld. 
Trausti Júlíusson og Stein-
þór Helgi Arnsteinsson tóku 
púlsinn á stemningunni.

Þar sem dagskrá Moshi Moshi-
kvöldsins á Nasa á fimmtudaginn 
leit stórvel út ákvað ég að vera allt 
kvöldið á sama staðnum. Fyrsta 
sveit á svið var Sheffield-dúóið 
Slow Club. Þau syngja bæði en 
hann spilar á gítar og hún á tromm-
ur. Tónlist þeirra var glaðlegt sam-
bland af þjóðlagapoppi, kántríi og 
rokkabillíi. Ekki slæmt. Eftir að 
Best Fwends voru búnir að trylla 
lýðinn með sprelli var komið að 
eina íslenska atriðinu á dag-
skránni. Retro Stefson er um 
margt glæsileg sveit. Á sviðinu 
voru níu snyrtileg ungmenni sem 
sungu og spiluðu vandað og fjöl-
breytt popp sem sækir meðal ann-
ars áhrif í 60’s popp, djassfönk, 
ska og bossa nova. Óvenjuleg og 
áhugaverð sveit sem olli mér samt 
smá vonbrigðum. Hljómurinn hjá 
þeim var ekki alveg að gera sig og 
lögin voru misgóð. Þau bestu þó 
frábær. Retro Stefson er ennþá 
fyrst og fremst efnileg, en þau 
hafa nógan tíma. 

Næst var það svo fransk-breska 
sveitin The Teenagers. MySpace 
og lagið Homecoming vakti athygli 
á þeim. Á sviði eru gítarleikari, 
bassaleikari og söngvari, en hljóm-
borð og taktar á bandi. Hrátt, en 
melódískt dansrokk. Á eftir þeim 
var komið að Friendly Fires. 

Annað dansrokk band skipað 
söngvara, gítarleikara, bassaleik-
ara og trommara. Mjög þétt og 
kraftmikil sveit sem náði upp 
gríðarlegri stemningu, en það 
truflar mann svolítið hvað þeir 
minna mikið á The Rapture. Loka-
bandið var svo neu-rave bandið 
Late Of The Pier sem er að slá í 
gegn þessa dagana með smáskíf-
unni Bathroom Gurgle. Fínt band 
með sinn eigin stíl sem einkennist 
m.a. af hamförum á beatboxið og 
tíðum kaflaskiptum. Skemmtilegt 
kvöld eins og við var að búast frá 
Moshi. Dansvænt og stuðvekjandi.

Hóf kvöldið á vænni danssveiflu á 
Nasa þar sem Slow Club og Best 
Fwends spiluðu. Slow Club var 
frábær en Best Fwends helst til of 
flippaðir. Einum of mikið að vera 
kúl frekar en að halda almenni-
lega tónleika. Færeyska hljóm-
sveitin Boys in a Band náði að 
vera allt sem Best Fwends reyndu 
að vera en tókst ekki; kúl, flippað-
ir, skemmtilegir og frábærir á 
sviði. Piltarnir léku við hvurn sinn 
fingur og hægt var að tjútta vel og 
innilega á hinum ágæta stað Lídó. 
Því næst var haldið á Organ þar 
sem Kimono var að hefja upp 
raust sína. Ég hef alltaf haft mikið 
dálæti á þeirri sveit sem minnkaði 
ekki á þessum tónleikum. Nýr 
bassaleikari, Árni Hjörvar úr Fut-
ure Future, er kominn í sveitina 
og smellur inn í hana eins og flís 
við rass. Toppframmistaða hjá 
Kimono.

Mesti spenningur kvöldsins var 
líklegast fyrir tónleika Grizzly 

Bear á Listasafninu en því miður 
varð ég fyrir nokkrum vonbrigð-
um. Kannski hafði ég gert of 
miklar væntingar. Sveitin náði 
ekki að halda athygli minni allan 
tímann og það var helst trommu-
leikarinn sem náði að heilla mig. 
Ég dreif mig því yfir á Iðnó þar 
sem ég náði í rassgatið á Ben Frost 
sem hélt veislu fyrir bæði augu og 
eyru með sex gítarleikurum uppi 
á sviði. Sam Amidon fylgdi í kjöl-
farið en hann og Ben Frost eru 
báðir hjá hinu íslenskættaða plötu-
fyrirtæki Bedroom Community. 
Sam náði algjörlega að heilla mig 
og aðra viðstadda upp úr skónum 
með lostafullum tónum sínum og 
angurværri rödd. Með í för var 
líka fjöldinn allur af hljóðfæra-
leikurum; strengir, blásarar og 
hvaðeina, sem gáfu tónlist Sam 
enn meiri dýpt. Magnaður endir á 
fínu kvöldi.

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

STARDUST KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA
OG 2 Á AKUREYRI  OG Í KEFLAVÍK

HEARTBREAK KID KL. 3 Í ÁLFABAKKA BRATZ KL. 12:30 Í
ÁLFABAKKA

OG 4 Á AKUREYRI

SHREK 3 M. ÍSL TALI
KL. 1 Í ÁLFABAKKA

RATATOUILLE M. ÍSL TALI
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA, 2 Á 

AKUREYRI OG 1:30 Á SELFOSSI

STARDUST ER MÖGNUÐ

ÆVINTÝRAMYND

STÚTFULL AF GÖLDRUM,
HÚMOR OG HASAR.



Á MySpace-síðu hljómsveitarinnar Steed 
Lord er að finna lagið Bucket of Blood en 
það er bæði samið og sungið af Krumma í 
Mínus. Söngkona Steed Lord, Svala 
Björgvinsdóttir, er sem kunnugt er systir 
Krumma. „Ég og Einar [Egilsson] sömdum 
lagið saman. Ég samdi textann og laglínuna 
og hann sá um restina,“ segir Krummi og 
bætir því við að lagið sé í raun ekki ólíkt því 
sem hann hefur samið áður. „Þetta er bara 
rokklag með „tölvubíti“. Það eru kannski 
viss hljóð í þessu sem menn eiga ekki að 
venjast hjá Mínus en krafturinn og pönkið 
er bara svo mikið í tölvutónlist í dag.“

Krummi segist auk þess hafa sungið lög í 
svipuðum dúr áður. „Ég hef sungið með Gus 
Gus og öðrum hljómsveitum þótt fjölmiðlar 
hafi ekki endilega frétt af því. Ég byrjaði 
meira að segja að hlusta á danstónlist áður 
en ég fór að hlusta á rokk. Þessi músík 
hefur alltaf verið nálægt mínu hjarta og það 

er gaman að fá að reyna sig með Steed 
Lord.“

Steed Lord verður á Iceland Airwaves-

tónlistarhátíðinni á Gauknum kvöld. 
Krummi kemur fram með sveitinni en 
segist ekki ætla í glimmergalla í tilefni af 
því. „Ég fer ekki eftir þeirra „dresskódi“ og 
verð í mínum eigin fötum. Ég klæði mig 
ekki í svona neonlituð gangsteraföt. Þau eru 
flott en ekki minn stíll. Ég held að enginn 
geti verið eins flottur og þau í þessum 
dressum. Maður á ekki einu sinni að vera að 
reyna það!“

Fer ekki í neonlituð gangsteraföt



Valið kom þeim báðum skemmtilega á óvart

 Alfreð Gíslason 
landsliðsþjálfari valdi í gær 
leikmannahópinn sem mætir 
Ungverjum í tveimur vináttu-
leikjum næstkomandi föstudag og 
laugardag.

Tveir nýliðar eru í hópnum en 
viðtal má sjá við þá hér að ofan. 
Þess utan vekur helst athygli að 
Jaliesky Garcia Padron er 
kominn aftur í hópinn eftir 
tveggja ára fjarveru. 

Garcia snýr aft-
ur í hópinnN1-deild karla í handbolta:

Iceland Express-deild karla:

Handboltalandslið kvenna:

 HK vann Fram 26-24 í 
fyrsta leik 6. umferðar N1-deildar 
karla í gærkvöld og er því komið 
upp að hlið Fram og Hauka á toppi 
deildarinnar með 9 stig. Þetta var 
fyrsta tap Fram á tímabilinu.

Heimamenn í HK byrjuðu af 
krafti og skoruðu fyrstu fjögur 
mörk leiksins, en Framarar virk-
uðu þungir og ekki til margs 
líklegir. Þegar stundarfjórðungur 
var liðinn af leiknum var enn fjög-
urra marka munur á liðunum, 8-4, 
en þá tóku Framarar loks við sér 
og náðu að minnka muninn niður í 
eitt mark 11-10. Staðan var orðin 
14-12 þegar flautað var til hálf-
leiks og var forysta HK ekki síst 
Egidijus Petckevicius, markverði 
liðsins, að þakka sem varði alls 14 
skot í fyrri hálfleik.

Í síðari hálfleik byrjaði Fram 
betur og komst snemma yfir í 
fyrsta skipti í leiknum, 14-15, en 
eftir það skiptust liðin á að hafa 
forystu. Staðan var jöfn 19-19 
þegar um stundarfjórðungur lifði 
leiks og þá tók við tíu mínútna 
kafli þar sem varnarleikurinn og 
markvarslan voru í fyrirrúmi og 
hvort lið skoraði einungis tvö 
mörk. 

Lokamínútur leiksins voru gríð-
arlega spennandi en þar voru það 
HK-menn sem sýndu mikinn 
styrk og höfðu betur og lokatölur 
urðu 26-24 í hörkuleik.

Gunnar Magnússon, aðstoðar-
þjálfari HK, var að vonum sáttur í 
leikslok. „Þetta var kannski ekki 
fallegur sóknarleikur hjá báðum 
liðum en á móti kemur að varnar-
leikurinn var góður og markvarsl-
an að sama skapi góð. Það var 
mikið undir í þessum leik og þetta 
var í raun algjör lykilleikur fyrir 
toppbaráttuna í deildinni,“ sagði 
Gunnar og hrósaði hungrinu sem 

hans menn sýndu í leiknum. „Við 
komum virkilega vel undirbúnir 
fyrir leikinn og byrjuðum strax í 
upphafi af miklum krafti. Við 
sýndum það í verki að við vorum 
klárir í verkefnið og vorum verð-
launaðir með sigri gegn feiki-
sterku Framliði,“ sagði Gunnar og 
spáir mikilli spennu í deildinni í ár. 
„Þetta eru það jöfn lið í deildinni 
að það er í raun bara dagsformið 
sem gildir og ég held að við vildum 
sigurinn meira en þeir,“ sagði 
Gunnar sigurreifur í leikslok. 

Hjá HK var Augustas Strazdas 
atkvæðamestur með 7 mörk, 
Tomas Etutis og Ragnar Hjalte-
sted skoruðu 4 mörk hvor og í 
markinu varði Egidijus Petke-
vicius 21 skot.

Hjá Fram var Jóhann Gunnar 
Jóhannsson markahæstur með 6 
mörk en Daníel Berg Grétarsson 
og Filip Kliszczyk skoruðu 5 
mörk hvor. Björgvin Páll Gúst-
avsson  markvörður varði 16 
skot.

HK vann 26-24 sigur á Fram í toppslag N1-deildar karla í handbolta í gær og 
Gunnar Magnússon, aðstoðarþjálfari HK, sagði að HK hefði verið hungraðra.

 Fjölnismenn unnu 85-
75 sigur á Stjörnunni í gær í 
annarri umferð Iceland Express-
deildar karla. Á sama tíma unnu 
Keflvíkingar 109-113 sigur á 
Snæfelli í framlengdum leik í 
Stykkishólmi.

Keflvíkingar hafa unnið báða 
leiki sína eins og nágrannar 
þeirra í Njarðvík en Snæfell er 
enn án stiga. Fjölnismenn unnu 
þarna sinn fyrsta sigur og komu í 
veg fyrir að Stjarnan væri með 
fullt hús eins og Reykjanesbæjar-
liðin.

Fjölnisliðið gerði út um leikinn 
með frábærum þriðja leikhluta 
sem liðið vann 30-9. Kristinn 
Jónasson skoraði 12 af 17 stigum 
sínum í leikhlutanum og var besti 
leikmaður Fjölnis ásamt þeim 
Nemanja Sovic sem kom með 20 
stig og 10 fráköst af bekknum og 
Karlton Mims sem var með 13 
stoðsendingar auk 18 stiga. Hjá 
Stjörnunni stóð Kjartan Atli 
Kjartansson upp úr með fimm 
þrista og 15 stig.

Frábær þriðji 
leikhluti

 Haukar gerðu góða ferð 
í Mosfellsbæinn í N1-deild karla í 
gærkvöld. Frábær varnarleikur 
skóp öruggan sigur Hauka á 
Aftureldingu, 30-24, í miklum bar-
áttuleik. Eftir leikinn eru því þrjú 
lið efst og jöfn á toppi deildarinnar 
því Haukar hafa níu stig alveg 
eins og lið Fram og HK.

Leikurinn var í járnum fyrstu 
15 mínútur leiksins en þegar 
staðan var 9-8 heimamönnum í vil 
settu Haukar í lás. Afturelding 
skoraði aðeins átta mörk næstu 30 
mínúturnar á meðan Haukar skor-
uðu 14 mörk, mörg þeirra úr 
hraðaupphlaupum. Afturelding 
náði aldrei að ógna forystu Hauka 
eftir það þrátt fyrir mikla baráttu 
og öfluga 3-3 vörn síðustu 15 
mínútur leiksins.

Með mikilli þolinmæði fundu 
Haukar alltaf glufur á vörn Aftur-
eldingar auk þess sem Arnar Jón 
Agnarsson skoraði hvert glæsi-
markið af fætur öðru á lokasprett-
inum með þrumuskotum.

„Við vorum ákveðnir í að spila 
hörkuvörn eftir að hafa tapað 
leiknum á móti Stjörnunni á vörn-
inni,“ sagði Arnar Jón að leik 
loknum. „Aftureldingarliðið er 

mjög sterkt og við vorum ákveðnir 
í að vanmeta það ekki. Þeir eru vel 
spilandi og með mjög efnilegan 
markvörð sem er einn sá besti í 
deildinni. Það er erfitt að koma 
hingað en að sama skapi má ekki 
tapa stigum hér ætli liðið að vera í 
titilbaráttunni.“

Haukar skoruðu mörg mörk úr 
hraðaupphlaupum í leiknum sem 
var það sem skildi á milli í leiks-
lok. Arnar tók undir það. „Vörnin 
var sterk og þá fylgdi markvarslan 
og hraðaupphlaupin. Við náum 
líka að spila á miklum hraða allan 
leikinn því við erum með mikla 
breidd og getum skipt ört. Á 
meðan hægðist á leik þeirra er 
leið á leikinn og þá náðum við 
tökum á þessu.”

Aðspurður út í formið á sjálfum 
sér sagði Arnar Jón að hann væri 
allur að koma til. „Ég hef verið 
mjög lélegur þannig að þetta hlaut 
að koma. Ég stefni að því að bæta 
mig með hverjum leik.“ 

Þrjú lið efst og jöfn á toppnum



LEIKIR
STÓR

Á ÞRIÐJUDAG KL. 18:30

DYNAMO KYIV 
MAN.UTD.
MEISTARADEILDIN

Á ÞRIÐJUDAG KL. 16:20
CSKA Moskva – Inter Sýn

Á ÞRIÐJUDAG KL. 18:30
Dynamo Kyiv – Man. Utd. Sýn
Arsenal – Slavia Prag Sýn Extra
Rangers – Barcelona Sýn Extra 2

Á MIÐVIKUDAG KL. 18:30 
Besiktas – Liverpool Sýn
Chelsea – Schalke Sýn Extra
AC Milan – Shakhtar Sýn Extra 2

Upphitun hefst kl. 18:00
Umfjöllun um alla leiki kvöldsins 
kl. 20:40

SS
Á ÞRIÐJUDAG KL.
CSKA Moskva – In

Á ÞRIÐJUDAG KL.
Dynamo Kyiv – Ma
Arsenal – Slavia Pr
Rangers – Barcelo

Á MIÐVIKUDAG K
Besiktas – Liverpo
Chelsea – Schalke
AC Milan – Shakht

Upphitun hefst kl.
Umfjöllun um alla 
kl. 20:40



 Þetta var ár Valsmanna í 
íslensku knattspyrnunni og það 
kemur vel fram í niðurstöðunum 
úr einkunnagjöf blaðamanna 
Fréttablaðsins sem gáfu mönnum 
einkunn fyrir alla níutíu leiki 
deildarinnar. Valsmenn eiga tvo 
bestu leikmenn sumarsins og alls 
níu leikmenn með þeirra 40 hæstu. 
Til þess að komast á listann þarf 
leikmaður að fá einkunn fyrir tvo 
þriðju mótsins eða í 12 leikjum 
eða fleiri. 

Helgi Sigurðsson og René Carls-
en spiluðu báðir mikilvægt hlut-
verk hjá Val í sókn þeirra að lang-
þráðum Íslandsmeistaratitli og 
samkvæmt einkunnagjöf Frétta-
blaðsins voru þeir jafnir með 
hæstu meðaleinkunn allra leik-
manna í Landsbankadeildinni í 
sumar.

Helgi Sigurðsson skoraði 12 
mörk fyrir Val í sumar, átti þátt í 
undirbúningi sex til viðbótar og 
var driffjöðrin í sóknarleik liðs-
ins. Helgi fékk sjö eða hærra í tíu 
af þeim 17 leikjum sem hann fékk 
einkunn fyrir og hæst fékk hann 9 
fyrir 2-0 sigurleik Valsmanna 
gegn FH. Helgi var valinn maður 
leiksins í fimm leikjum. 

Helgi var gríðarlega ánægður 
með sumarið og sér eðlilega ekki 
eftir ákvörðun sinni að fara yfir í 
Val frá Fram fyrir tímabilið. „Ég 
vissi það þegar ég ákvað að leika 
fyrir Val að ég var kominn í hóp 
góðra leikmanna og með mjög 
færan þjálfara þannig að það var 
allur grundvöllur til staðar fyrir 
mig til þess að ég gæti staðið mig 
vel. Ég komst meiðslalaus í 
gegnum undirbúningstímabilið og 
náði að æfa vel og við ákváðum 
snemma að við ætluðum að gera 
atlögu að titlinum og það tókst og 
við erum virkilega sáttir með 
það,“ sagði Helgi og hrósaði liðs-
félögum sínum í Val í hástert. 

Spurður út í René Carlsen sér-
staklega, sem deilir efsta sætinu 

með Helga í einkunnagjöf Frétta-
blaðsins, var ekkert lát á svörum 
hjá honum. „Það var klárlega 
mikill fengur fyrir Valsmenn að fá 
hann til liðsins og hann stóð sig 
frábærlega vel, sérstaklega í stóru 
leikjunum. Hann er fljótur og 
sterkur líkamlega, er auk þess 
með fínar sendingar fram á völlinn 
og styrkir okkur mikið í sókninni. 
Það er bara vonandi að hann haldi 
áfram á sömu braut og spili áfram 
jafn vel á næsta ári,“ sagði Helgi.

René Carlsen lék mjög vel í 
vinstri bakvarðarstöðunni hjá 

Valsmönnum og var auk þess að 
vera mjög traustur í vörninni 
lykilmaður í sóknaruppbyggingu 
liðsins sem og í mörgum föstum 
leikatriðum. René fékk sjö eða 
hærra í 10 af þeim 14 leikjum sem 
hann einkunn fyrir og hæst fékk 
hann 9 fyrir 2-0 sigurleik Vals-
manna gegn FH. René náði því 
aldrei að vera valinn maður 
leiksins.

René Carlsen sjálfur var heldur 
hógværari á eigin frammistöðu 
sína í sumar og hrósaði Valsliðinu 
í heild sinni fyrir vel unnin störf. 

„Ég spilaði ágætlega og ég held að 
deildin henti mínum leikstíl ágæt-
lega. Ég fann það strax þegar ég 
kom til Vals að þetta væri sterkt 
lið og ég held að við verðum enn 
sterkari á næsta ári. Það komu 
margir nýir leikmenn fyrir tíma-
bilið og ég held að ef við höldum 
sama mannskap þá eigum við eftir 
að geta gert sömu hluti og FH 
hefur gert síðustu árin,“ sagði 
René.

Spurður út í liðsfélaga sinn, 
Helga Sigurðsson, sagði René 
hann afar mikilvægan fyrir Vals-
liðið. „Hann er frábær markaskor-
ari og notar reynslu sína af 
atvinnumennsku erlendis sér í vil 
inni á vellinum og það smitar út 
frá sér. Mér finnst það mjög mikil-
vægt fyrir íslenska knattspyrnu 
að leikmenn eins og hann, sem 
hafa verið í atvinnumennsku 
erlendis, snúi heim á leið og spili 
síðustu ár sín í boltanum á Íslandi,“ 
sagði René.

Hér á síðunni má sjá lista yfir 
frammistöðu leikmanna í sumar, 
samkvæmt einkunnagjöfunni, 
bæði heildarlistann og einnig er 
sundurliðað eftir leikstöðum og 
liðum.

Helgi Sigurðsson og René Carlsen, leikmenn Íslandsmeistara Vals, voru efstir og jafnir samkvæmt einkunna-
gjöf Fréttablaðsins í Landsbankadeild karla. Fréttablaðið gerir í dag upp frammistöðu leikmanna í ár.





Nigella er drottning matreiðsluþáttanna

Í DAG KL. 11:25
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Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inflúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfið ef að áður hefur komið fram ofnæmi 
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíflu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fljótt og áhrifin vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilfinningu. Einnig ógleði og höfuðverk.Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Strepsils töflur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein tafla látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfið
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töflur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar 
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöflur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum,svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfið ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Markaðsleyfishafi: Novartis Healtcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

VECTAVIR FRUNSUKREM VOLTAREN DOLO

FYRSTA
HJÁLP

STREPSILS HÁLSTÖFLUROTRIVIN NEFÚÐI



„Þetta er allt á byrjunarstigi en við 
höfum átt nokkra fundi með for-
svarsmönnum Nintendo og þeir 
hafa tekið vel í okkar hugmyndir,“ 
segir Magnús Scheving, forstjóri 
Latabæjar en í breska blaðinu The 
Observer er greint frá því að Lati-
bær verði hugsanlega ný viðbót í 
tölvuleikjaflóru japanska risans. 
Magnús áréttar þó að þetta sé allt á 
byrjunarreit og að svona ferli geti 
tekið nokkur ár. Hann viðurkennir 
þó að nýjasta tölvan frá Nintendo, 
svokölluð Wii, henti Latabæ mjög 
vel enda geri stjórntækin mikið út 
á hreyfingu samfara því að spila 
tölvuleikina.

Nintendo er einn af stóru fyrir-
tækjunum á tölvuleikjamarkaðn-
um en mátti lúta í lægra haldi 
þegar Playstation-tölva Sony kom 
á markað. Síðan þá hefur Nintendo 

mátt þola smá niðursveiflu og ekki 
skánaði ástandið þegar X-box 
Microsoft kom á markað. En frá 
því að Wii-tölvan kom á markað 
hefur nýju blóði verið hleypt í sam-
keppnina og horfa forsvarsmenn 
fyrirtækisins nú björtum augum til 
framtíðar enda loks tekist að veita 
hinum tveimur tölvunum verðuga 
samkeppni. Eitt frægasta vöru-
merki Nintendo er Super Mario og 
það er ef til vill vísir að því sem 
koma skal því ítalski pípulagningar-
maðurinn og Íþróttaálfurinn eru 
nokkuð áþekkir útlits; báðir með 
yfirvaraskegg og á sífelldum 
þönum. „Þetta er vissulega mjög 
spennandi og við erum að reyna 
berjast áfram í þessu. En, eins og 
ég segi, þetta er eitthvað sem getur 
tekið sinn tíma og við erum bara 
rétt að byrja,“ segir Magnús.

Í The Observer er því svo haldið 
fram að dagskrá Magnúsar sé þétt-
skipuð og nánast hver dagur sé 
skipulagður fram til ársins 2011. 
Magnús vill kannski ekki ganga 
svo langt en segist hafa í nógu að 
snúast. „Kannski eftir 2011 verður 
þetta aðeins farið að sjatna,“ segir 
Magnús en eins og Fréttablaðið 
greindi frá var hann nýverið í 
Þýskalandi þar sem átakinu Fimm 
á dag var hleypt af stokkunum og 
var heilbrigðisráðherra Þýska-
lands, Ulla Schmidt, viðstödd. 
Magnús þurfti reyndar vernd frá 
lífvörðum hennar eftir að það 
spurðist út að þarna væri sjálfur 
Íþróttaálfurinn kominn og neydd-
ist Magnús í kjölfarið til að halda 
tveggja tíma leikfimiskennslu 
fyrir æsta aðdáendur í jakkafötum.
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Eldar Ástþórsson

Eins og kemur fram framar í 
blaðinu var heimildarmyndin 
Syndir feðranna frumsýnd á 
fimmtudagskvöld. Athygli vakti 
að fáir þingmenn, ráðherrar og 
aðrir stjórnmálamenn sáu sér 
fært um að mæta og mátti aðeins 
sjá glitta í tvo í stóra sal Háskóla-
bíós, þá Ögmund Jónasson og 
Helga Hjörvar. 

Hrönn Kristinsdóttir, framleið-
andi myndarinnar, segir að stjórn-
málamenn hafi gert sig seka um 
virðingarleysi gagnvart drengjun-
um sem sátu í salnum. „Þetta er 
mjög svekkjandi,“ segir Hrönn en 
formönnum flokkanna, ráða-
mönnum í Hafnarfirði og núverandi 
og fyrrverandi borgarstjórnar-
meirihluta var til að mynda einnig 

boðið til sýningarinnar. Nefnd 
sem rannsakar nú Breiðavíkur-
málið var hins vegar mætt og 
horfði á myndina.

Ögmundur Jónasson sagði 
samstarfsfélögum sínum það 
til varnar að þingfundur hafi 
staðið yfir í Alþingishúsinu á 
sama tíma og því hafi þing-
menn eflaust ekki gert sér 
grein fyrir því að þeir 
þyrftu að gera sér-
stakar ráðstaf-
anir, sem 
Ögmundur
reyndar
gerði.
„Myndin
er mjög 
sterk og 

sláandi framlag til þessarar 
umræðu og ég hefði ekki viljað 
missa af henni,“ segir Ögmundur.

Samkvæmt Grétu Ingþórsdóttur, 
aðstoðarkonu Geirs H. Haarde, 
forsætisráðherra, var búið að ráð-
stafa þeim tíma sem myndin var 
frumsýnd þegar boðsmiðinn kom 

og samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins 
eru óvenju margir 
ráðherrar ríkistjórn-
arinnar ekki á 
landinu.

Fáir stjórnmálamenn á Syndum feðranna

Einhver bið verður á því að kvikmynd um leiðtogafund 
Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov í Höfða árið 
1986 verði gerð. Kvikmyndafyrirtækið True North 
hefur verið í sambandi við framleiðslufyrirtæki 
breska leikstjórans Ridley Scott en fulltrúar þess 
komu hingað til lands fyrr á þessu ári og funduðu með 
fráfarandi borgarstjóra, Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni og 
aðstoðarmanni hans Jóni Kristni Snæhólm. Frá þessu 
var greint í fréttum Stöðvar 2 fyrr í sumar. 

„Það á enn eftir að skrifa handritið og menn eru 
svona að velta vöngum yfir því hvort það eigi að ýta 
þessu verkefni af stað núna eða bíða með það þar til að 
verkfallsdeilan í Hollywood hefur verið leyst,“ segir 
Leifur Dagfinnsson hjá True North. „Þeir voru 
ákaflega hrifnir af því sem þeir sáu og eins mjög 
hrifnir af þekkingu Íslendinga á hvað fór fram á 
þessum fundi leiðtoganna,“ bætir hann við. 

Að sögn Leifs var borgarstjórinn þáverandi, 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, mjög jákvæður í garð 
kvikmyndarinnar og sagði að dyr sínar stæðu opnar 
hvenær sem er. Nýr borgarstjóri, Dagur B. Eggerts-

son, segir að afstaða borgaryfirvalda hafi lítið 
sem ekkert breyst. „Ég held að við verðum 
svo sannarlega að standa vörð um leiðtoga-
fundinn,“ segir Dagur. „Við verðum 
jafnframt að varðveita sögu Höfða og 
þessi leiðtogafundur er svo sannarlega 
einn af þeim hlutum sem heldur henni á 
lofti,“ bætir hann við og segir að það sé 
spennandi í sjálfu sér að gera Reykjavík að 
ákjósanlegum stað fyrir kvikmyndagerð. „Ef 
borgin getur eitthvað gert til að greiða götu 
kvikmyndagerðar í Reykjavík þá er það bara 
hið besta mál,“ segir Dagur og því ljóst að 
Höfði er, þrátt fyrir breytingar í borgar-
stjórn, enn opinn fyrir Hollywood.

Höfði enn opinn fyrir Hollywood
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Segðu bless við mömmu og
pabba, afa og ömmur, helstu 
systkini og leiðinlegustu 
vinina því að Football 
Manager 2008 er lentur í BT 
með nýtt útlit og fjölmörgum
nýjum eiginleikum og nú hefur 
íslenska deildin verið 
vandlega uppfærð.

Ert þú 

besti stjórinn?

Frábær leikjapakki sem 
inniheldur Half Life 2, 
Half Life 2 Episode 1 & 2 
Team Fortress 2 og
þrautaleikinn  Portal 
sem fer sigurför um 
heiminn. Einn besti 
leikja pakki allra tíma. 
Eurogamer gefur 
pakkanum 10 í einkunn.

Fjörtíu gígabæta 
kvikindið er lent í 
BT  ...eigum við að 
ræða það eitthvað?
...nei, hélt ekki
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Hangikjöt
með kartöflum, uppstúf, rauðkáli 

og grænum baunum     

690,-

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,-

Jólaknús!

495,-
ISIG púði, hjartalaga, ýmsir litir
495,-
ISIG púði, hjartalaga, ýmsir litir

ISIG lugt fyrir kubbakerti
H44 cm 1.490,-
ISIG kubbakerti, rautt
H15 cm 150,-

GLÄNSA DIAMANT
innisería, 16 ljós, ýmsir litir 
lengd 5 m 1.290,-

ISIG blómavasi
H40 cm 495,-

ISIG gerviblóm, hjarðlilja
H58 cm, ýmsir litir 295,-

ISIG púði, Ø50 cm
ýmsir litir 1.490,-

ISIG skál Ø20 
H17 cm 495,-

ISIG kubbakerti með kertadisk
H10 cm ýmsir litir 495,-

ISIG kerti, Ø7 cm
4 stk. ýmsir litir 495,-

ISIG teppi 130x170 cm
grænt/lillablátt 695,-

ISIG skraut, 62 hlutir
ýmsir litir 995,-

ISIG gerviblóm H30 cm
jólastjarna, ýmsir litir  495,-

ISIG jólaskraut 5 m 
snúra, ýmsir litir 195,-

ISIG skraut, 4 m grænt
greni 1.490,-

Nú hefur háttvirtur þing-
heimur setið á rökstólum í 

upp undir viku um það hvort að 
léttvín og bjór eigi að vera selt í 
matvöruverslunum. Ég hef verið 
þess heiðurs aðnjótandi að fá að 
sitja inni í þingsal og hlýða á 
röksemdir hinna stríðandi fylk-
inga og jafnvel taka lítillega þátt 
í þeim undanfarna daga. Vitnað 
er í Biblíutexta, markaðsrök, 
kannanir og rannsóknir. Spurt 
er: Fer allt til fjandans ef léttvín 
og bjór fer í matvöruverslanir? 

tel svosem ekki að framtíð 
þjóðarinnar velti á þessu máli, 
en er þó fremur fylgjandi tillög-
unni Aðeins tvítugum yrði leyft 
að afgreiða vínið og það yrði 
bannað að selja það eftir átta. 
Þetta þýðir í praxís að inni í búð-
unum yrði áfengissalan alltaf 
afmörkuð, sem er ósköp svipað 
og það er núna. 

er margt í þessu máli. Ég 
held að Íslendingar hafi mjög 
gaman af því að tala um áfengi. 
Ég held líka að Íslendingar 
þrífist dálítið á því að viðhalda 
ýmsum klisjum um sig og áfengis-
neyslu. Til dæmis grunar mig, að 
þjóðarsálin vilji mjög sterklega 
upplifa sig sem drykkfellda – og 
því verði að passa sérstaklega 
upp á okkur þegar áfengi er ann-
ars vegar – jafnvel þótt ýmislegt 
sé ekki alveg á hreinu hvað 
varðar þannig fullyrðingar.

er til dæmis haldið fram að 
vínsala og þar með víndrykkja 
hafi aukist undanfarin ár. En þá 
velti ég fyrir mér, sem ég sé ekki 
að nokkur hafi svarað, hvort að 
inni í þeirri tölu sé tekið tillit til 
þeirrar æpandi staðreyndar að 
erlendum ferðamönnum hefur 
fjölgað gríðarlega og eru orðnir 
um 400 þúsund á ári. Kaupa þeir 
ekki vín? Getur verið að drykkja 
þeirra sé skrifuð á okkur? 

er sagt að aukið aðgengi, 
eins og það er kallað, muni auka 
neyslu. En þá spyr ég á móti: 
Kaupa ekki Íslendingar þegar 
nokkurn veginn allt það vín sem 
þá langar í? Er ekki aðgengið 
þegar það gott? Það getur auð-
vitað vel verið að breytt neyslu-
mynstur hafi í för með sér aukna 
neyslu, en það eru líka tvær 
hliðar á því: Ef allir drykkju tvö 
glös af rauðvíni á dag, sem er 
hollt, myndi það líklega hafa í 
för með sér meiri neyslu í 
vínandatali. Neyslan yrði hins 
vegar betri. Málið er ekki endi-
lega hvað við drekkum mikið, 
heldur hvernig við drekkum 
það.

Vín í búðir


