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Nýr skóli fyrir börn með 
fötlun mun rísa innan skamms. 
Skólinn mun sameina starfsemi 
Öskjuhlíðarskóla og Safamýrar-
skóla þar sem þeir þykja ekki 
lengur uppfylla þær kröfur sem 
gerðar eru til skóla sem annast 
menntun fatlaðra barna. 

Júlíus Vífill Ingvarsson, 
formaður menntaráðs 
Reykjavíkurborgar, tilkynnti 
þetta á fundi í Þjóðminjasafninu 
í gær sem boðað hafði verið til 
vegna opnunar ljósmynda-
sýningar Mary Ellen Mark. 
Sýningin ber nafnið Undrabörn 
og á henni má sjá myndir sem 
teknar voru af fötluðum börnum 
á Íslandi. Skólinn mun rísa á 
óbyggða svæðinu í grennd við 
höfuðstöðvar Íþróttafélags 
Reykjavíkur. Umhverfis skólann 
verður útbúið stórt 
útivistarsvæði.

Ljóst er að miklum fjármunum 
verður varið til verksins og 
staðfesti Júlíus að fjársterkir 
einstaklingar kæmu að 
fjármögnun þess. Af virðingu við 
óskir þeirra kvaðst hann ekki 
gefa upp nöfn þeirra.

Undrabörn fá 
nýjan skóla

 Bæjarins beztu, fyrirtækið 
sem rekur pylsuvagnana vinsælu, 
á sjötíu ára afmæli á þessu ári. Af 
því tilefni verður pylsa og kók á 
tuttugu krónur alla helgina, og 
rennur ágóðinn til góðgerðamála.

„Við erum orðin svo gamalt 
afmælisbarn að okkur fannst við 
hæfi að afþakka gjafir en gefa 
þær í staðinn,“ segir Guðrún 
Kristmundsdóttir, eigandi 
fyrirtækisins. „Ég held að þetta sé 
elsti skyndibitastaðurinn sem er 
ennþá starfandi í Reykjavík.“

Bæjarins beztu reka pylsuvagna 
á nokkrum stöðum á höfuð-
borgarsvæðinu, en sá vinsælasti 
stendur við bílaplanið hjá 
Tryggvagötu. Þangað var hann 
fluttur árið 1944, en hafði áður 
staðið í Austurstræti við Kolasund 
frá stofnun fyrirtækisins árið 

1937. Guðrún segir leyndarmálið 
að baki velgengninni vera fyrsta 
flokks hráefni og gott starfsfólk. 

Vinsældir pylsuvagnsins við 
Tryggvagötu teygja sig langt út 
fyrir landsteinana því fræga fólkið 
heimsækir varla Ísland án þess að 
fá sér eina með öllu. Aðspurð 
hverjir frægustu gestirnir hafi 
verið segir Guðrún að Bill Clinton, 
fyrrverandi Bandaríkjaforseti, sé 
sennilega sá frægasti. „Svo hafa 
Metallica-strákarnir komið hingað 
nokkrum sinnum.“ 

Pylsa og kók á tuttugu krónur

„Ég held að íslensku áhorfendurnir eigi 
eftir að græða á þeirri staðreynd að ég og 
hljómsveitin höfum spilað saman í fimm 
mánuði.“

Tískuvikan í New York hefst með 
glæsibrag

 Athafnamaðurinn Sigur-
jón Sighvatsson hefur hug á að 
kaupa gömul hús við Laugaveg og 
Hverfisgötu sem annaðhvort á að 
rífa eða fjarlægja vegna 
fyrirhugaðra framkvæmda í 
miðbænum en hús sem eru í hættu 
skipta þar tugum. Sigurjón er með 
hugmyndir uppi um að koma 
húsunum fyrir annars staðar í 
Reykjavík, jafnvel búa til nýja götu 
með húsum úr miðbænum. 

„Það er mikil synd að láta gömlu 
húsin fara svona og að mínu mati er 
það misskilningur að halda að 
Laugavegurinn muni gjörbreytast 

með komu nýrra húsa. Nýju húsin 
sem eru þar eru mörg hver mis-
heppnuð,“ segir Sigurjón sem fékk 
hugmyndina þegar umræðan um 
Laugaveg 4-6 stóð sem hæst. „Það 
yrði menningarsögulegt slys ef 
húsin myndu öll tapast. Það er mjög 
skrýtið að ekki hafi verið settar 
neinar kvaðir um að halda húsun-
um óbreyttum, jafnvel þótt þau 
verði flutt.“

Sigurjón hefur hug á að byggja 
upp nýja götumynd, ekki ólíkt því 
sem gert var á Bráðræðisholtinu 
svokallaða. „Þetta þarf að vera sam-
stillt átak en ég sé fyrir mér að það 

sé hægt að koma upp lifandi hverfi 
sem sameinar íbúðarhúsnæði, 
viðskipti, verslun og sögu,“ segir 
Sigurjón sem rekur sjálfur tvær 
verslanir í miðborginni. Hann bætir 
við að slík uppbygging þekkist víða: 
„Besta dæmið sem ég veit um er í 
Los Angeles. Þar er hundrað ára 
gamall ávaxta- og grænmetis-
markaður, The Grove, sem var 
tengdur við gamlan veitingastað og 
nýja uppbyggingu.“ 

Sigurjón hefur í samstarfi við 
opinbera aðila og sjóði hafið endur-
byggingu nokkurra húsa á 
Seyðisfirði. „Þar leggst einstaklings-

framtak og hið opinbera á eitt að 
bjarga menningarverðmætum. Það 
er langtímaverkefni sem er að 
komast í gang. Eftir fjögur ár erum 
við farnir að sjá árangur. Þetta er 
langhlaup.“

Sigurjón segir mörg hverfi koma 
til greina, þar á meðal Árbæinn, 
Skerjafjörð og Vatnsmýrina. Hann 
hefur ekki rætt við eigendur 
húsanna sem verða hugsanlega 
rifin eða flutt. „Ég vil kanna til 
hlítar hvaða staðsetning hentar og 
síðan mun ég ræða við þá um 
varðveislu húsanna áður en þeir 
hefjast handa.“

Vill kaupa húsin við Laugaveg
Sigurjón Sighvatsson vill kaupa upp hús við Laugaveg og Hverfisgötu sem á að rífa eða flytja. Hann hefur 
hug á að búa til reykvíska götumynd og sér fyrir sér hverfi sem sameinar meðal annars íbúðir og verslun.



Kílóverð ýsu á fiskmarkaði, sem 
síðar er seld í verslunum hérlendis, fer niður 
í 160 krónur en meðalverð er um 200 krónur 
kílóið.

 Samkvæmt óformlegri verðkönnun 
Fréttablaðsins í fiskbúðum kostar ýsa með 
roði 980 krónur kílóið en roðflett og beinlaus 
1.170 til 1.180. Í Fiskisögu, sem fjallað var 
um í Fréttablaðinu í gær, kostar ýsan litlu 
meira eða 990 og 1.290 krónur. 

Þess skal getið að kostnaður fisksala og 
afföll eru talsverð, líkt og lesa má neðar á 
síðunni.

Fisksalar telja að þetta verð komi til með 
að hækka enn. „Fiskverðið á eftir að hækka 
töluvert, því það er alltaf að verða erfiðara 
að fá hráefnið,“ segir Eiríkur A. Auðunsson, 
fisksali í Hófgerði í Kópavogi.

Vegna erlendrar samkeppni um fiskinn 
verði hann sífellt dýrari í innkaupum. 
Erlendir sölumenn heiti innlendum framleið-
endum nú orðið sölu fyrirfram; kostnaður sé 

að verða aukaatriði. „Úti er fiskur munaðar-
vara en hér er hann alltaf í öðru sæti. Fólk 
vill halda í hefðina og fiskveiðiþjóðin hefur 
það fyrir hugsjón að fiskur sé ódýr. Okkur 
myndi mörgum bregða í brún ef ýsan kostaði 
2.500 krónur eins og erlendis. Þar kostar 
kjúklingurinn síðan 500 krónur kílóið!“

Eiríkur segir að samþjöppun á smásölu-
markaði fisks komi sinni búð afar vel. Veltan 
í Hófgerði hafi aukist um 120 prósent milli 
ára og búðin hafi vart undan. 

Samþjöppun hefur orðið á innlendum 
fiskismásölumarkaði. ASÍ hefur bent á að í 
fyrra hafi fimm fiskbúðir breyst í Fiskisögu.

  Framkvæmdastjóri Fiskisögu telur að 

fyrirtækið og systurfyrirtæki þess, Sjófisk-
ur, sé með um 70 prósent innlendrar smásölu 
á fiski og flestar af fiskibúðum borgarinnar.

Formaður Neytendasamtakanna sagðist í 
gær vænta þess að Samkeppnisstofnun 
skoðaði þessa samþjöppun nánar.

Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppn-
isstofnunar, segir að smásala fisks hafi ekki 
verið til sérstakrar athugunar hingað til. 
Ólöglegt sé að misnota markaðsráðandi 
stöðu, en sem slík sé hún ekki ólögleg. 

Nú standi yfir rannsókn á matvörumark-
aði. Fiskismásalan verði hugsanlega inni í 
þeirri aðgerð.

Ýsan kostar um tvö hundruð 
krónur kílóið á fiskmörkuðum
Ýsan kostar að meðaltali 200 krónur kílóið óunnin á fiskmörkuðum, en verðið rokkar nokkuð og getur verið 
mun hærra. Fisksali telur að verðið eigi eftir að hækka töluvert. Samkeppnin kemur frá öðrum löndum, þar 
sem fiskur er munaðarvara. Samkeppnisstofnun útilokar ekki að skoða markaðsstöðu Fiskisögu og Sjófisks. 

Jóhann, sendið þið starfsmenn 
á námskeið í ljónatamningu?

Foreldrar Madeleine 
McCann, bresku stúlkunnar sem 
hvarf á sumarleyfisstað í Portúgal í 
vor, liggja nú báðir undir grun um 
að hafa átt hlutdeild að hvarfi 
hennar.

Móðirin, Kate McCann, var 
yfirheyrð hjá lögreglunni í Portúgal 
í fyrradag og í gær. Faðirinn, Gerry 
McCann, var síðan kallaður til 
yfirheyrslu í gær.

„Þeir telja sig hafa sannanir fyrir 
því að hún tengist með einhverjum 
hætti dauða dóttur sinnar, sem er 
gjörsamlega fáránlegt,“ sagði 
Justine McGuinness, talsmaður 
fjölskyldunnar.

Að hennar sögn byggir lögreglan 
þetta á því að leifar úr blóði 
stúlkunnar hafi fundist í bifreið sem 
þau hjónin hafa haft á leigu. 
McGuinness fullyrðir að þau hafi 
ekki tekið þessa bifreið á leigu fyrr 
en 25 dögum eftir hvarf stúlkunnar.

„Þeir eru að gefa í skyn að Kate 
hafi með einhverjum hætti valdið 
dauða Madeleine fyrir slysni, 
geymt líkið af henni og síðan losað 
sig við það,“ segir Philomena 
McCann, systir móðurinnar. „Ég 
hef aldrei heyrt neitt jafn fárán-
legt um ævina.“

Niðurstöður hafa fengist að 
hluta til úr DNA-rannsókn á blóð-
leifum sem fundust í íbúð hjón-
anna í Portúgal. Þau hafa þó ekki 
fengið að vita hverjar þessar nið-
urstöður eru, en rannsóknin var 
gerð í Bretlandi.

Auk þeirra hjóna hefur aðeins 
einn maður legið undir grun í 
þessu máli. Það er Robert Murat, 
sem býr með móður sinni skammt 
frá íbúðinni sem McCann-fjöl-
skyldan bjó í þegar Madeleine 
hvarf 3. maí síðastliðinn. Murat 
hefur alla tíð haldið fram sakleysi 
sínu.

Foreldrarnir báðir undir grun

 Allir nemendur í Breið-
holti sendu kveðjur sínar til heims-
ins á Breiðholtsdeginum í gær. 
Nemendurnir slepptu blöðrum upp 
í loftið í sameiginlegu hópatriði. 

Dagurinn er nú haldinn hátíðleg-
ur í fimmta sinn. Fjölbreytt leikja-
dagskrá var á íþróttasvæði ÍR í 
gærmorgun. Fjölskylduskemmtun 
hófst síðar í gærdag í risatjaldi á 
ÍR-svæðinu þar sem Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson borgarstjóri flutti 
ávarp og afhenti heiðursviður-
kenningar. Hátíðarhöldunum lauk 
klukkan níu í gærkvöldi þegar ung-
menni kveiktu á eitthundrað blys-
um á ÍR vellinum í tilefni af eitt-
hundrað ára afmæli ÍR. 

Haldinn í 
fimmta sinn

Eimskipsmenn skipa nú 
meirihluta stjórnar Icelandic 
Group. Með ráðningu Guðmundar 
Davíðssonar sem forstjóra 
starfsemi Eimskips á Íslandi eru 
þrír af fimm stjórnarmönnum, þar 
á meðal formaður og varaformað-
ur, nátengdir Eimskipafélaginu.

Magnús Þorsteinsson stjórnar-
formaður er einnig formaður 
stjórnar Eimskipafélags Íslands, 
Guðmundur Davíðsson vara-
stjórnarformaður er sem fyrr 
segir forstjóri yfir starfsemi 
Eimskips á Íslandi og Baldur 
Guðnason stjórnarmaður er 
forstjóri Eimskips, dótturfélags 
Eimskipafélags Íslands.

Eimskipsmenn 
í meirihluta

„Baðaðu þig á milli 
heimsálfa í Bláa lóninu,“ gæti 
orðið eitt af slagorðum Bláa 
lónsins á Reykjanesi í framtíð-
inni. Páll Einarsson, prófessor í 
jarðeðlisfræði við Háskóla 
Íslands, greindi frá því í Frétta-
blaðinu á fimmtudaginn að skil 
Ameríku- og Evrópuflekans 
lægju meðal annars um Bláa 
lónið en ekki um Þingvelli, en 
það hefur verið lífseig meinloka. 

Magnea Guðmundsdóttir, 
kynningarstóri Bláa lónsins, 
segir að þessi staðreynd um 
flekaskilin sé áhugaverð fyrir 
stjórnendur lónsins. „Það er 
auðvitað skemmtilegt fyrir 
okkur að segja þeim að þeir geti 
baðað sig á milli heimsálfa hérna 
í lóninu,“ 

Magnea segir að gestum 
lónsins verði sagt frá þessari 
skemmtilegu staðreynd á 
næstunni.

Baðaðu þig á 
milli heimsálfa
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Ákvörðunin um að 
Ísland sæktist eftir sæti í örygg-
isráði Sameinuðu þjóðanna „lýsir 
nýrri sýn á stöðu Íslands á 
alþjóðavettvangi og nýju 
sjálfstrausti og virkni í utanríkis-
málum“. Þetta sagði Geir H. 
Haarde forsætisráðherra í ávarpi 
á opnunarmálþingi um Ísland og 
alþjóðamál, sem haldið var í 
Háskóla Íslands í gær. Málþingið 
markaði upphafið að fyrirlestraröð 
um þetta efni, sem utanríkis-
ráðuneytið hefur efnt til í 
samstarfi við háskóla landsins. 

Að sögn Geirs felst í þessari 
nýju sýn „skilgreining á Íslandi 
sem öflugu smærra ríki en höfnun 
á þeirri sjálfsímynd að Ísland sé 
vanmáttugt örríki“. Þetta lýsi ekki 
„hégómlegu drambi“ heldur eðli-
legu endurmati og sífelldri við-
leitni til að treysta stöðu Íslands í 
hnattvæddum heimi nútímans. 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, sem 
einnig hélt ávarp á vel sóttu mál-
þinginu, sagði Íslendinga eiga 
„kinnroðalaust að gera sig gild-
andi“ á alþjóðavettvangi og að 
sækjast eftir setu í öryggisráðinu 
væri eðlilegur liður í því.

Bæði Geir og Ingibjörg Sólrún 
lýstu því yfir að á því rétta ári 
þangað til gengið verður til atkvæða 
í allsherjarþingi Sameinuðu 
þjóðanna um það hverjar tvær af 
þeim þremur þjóðum sem eru í 
framboði fá sæti í öryggisráðinu 
2009-2010, verði lagt aukið kapp á 
kynningu á framboði Íslands, enda 
geti slík kynning á þessum 
lokaspretti ráðið úrslitum. 

Aðrir fyrirlesarar á málþinginu
voru Baldur Þórhallsson, prófessor 

í stjórnmálafræði, Alyson Bailes, 
fyrrverandi forstöðumaður sænsku 
friðarrannsóknastofnunarinnar 
SIPRI og gestaprófessor við 
Háskóla Íslands, og Björg 
Thorarensen lagaprófessor. 

Ingibjörg Sólrún lagði í lokaorðum 
áherslu á að opinber umræða um 
stöðu, hlutverk og stefnu Íslands í 
alþjóðakerfinu væri mjög mikilvæg; 
ekkert væri verra en að stjórnvöld 
einangruðust frá borgurunum við 
mótun stjórnarstefnunnar og hún 
vonaðist til að málfundaröð sem 
þessi gagnaðist til að virkja 
almenning til þátttöku. 

Geir boðaði jafnframt að 
ríkisstjórnin hygðist styrkja 
faglega umfjöllun um íslensk 
utanríkis- og öryggismál með því 
að stofna Rannsóknasetur um 
utanríkis- og öryggismál, sem yrði 
í senn samráðsvettvangur 
stjórnmálaflokkanna um öryggis-
mál og öflug rannsókna-stofnun. 
Þar gæfist stjórnmálamönnum, 
embættismönnum og fræði-
mönnum tækifæri til að fjalla um 
og rannsaka íslensk utanríkis- og 
öryggismál með markvissari hætti 
en tíðkast hefur. 

Lýsir nýju sjálfstrausti 
í utanríkismálum
Að sögn bæði forsætis- og utanríkisráðherra lýsir framboð Íslands til öryggis-
ráðs Sameinuðu þjóðanna árin 2009-2010 nýju sjálfstrausti og virkni í utanríkis-
málum. Aukið kapp verður lagt á að kynna framboðið á næstu tólf mánuðum. 

„Við höfðum verk að vinna 
og tíndum upp heilmikið drasl við 
strendur Reykjavíkur og einnig 
úti á landi,“ segir Veraldarvinur-
inn Lukas De Ventura.

Erlendir sjálfboðaliðar í 
samtökunum Veraldarvinum hafa 
tínt rusl meðfram strandlengju 
Íslands í sumar. Þeir stóðu fyrir 
kynningu á verkefninu í Borgar-
skóla í gær þar sem þeir fræddu 
nemendur um hvernig þeir gætu 
komið að umhirðu landsins. Rusl 
sem sjálfboðaliðarnir hafa tínt 
upp eftir sumarið verður til sýnis 
15. september.

Heilmikið rusl 
við ströndina

 Nemendafjöldi í 
Hjallaskólum hefur tvöfaldast á 
milli ára. Þetta kemur fram í 
ársreikningi Hjallastefnunnar. 

Skólum Hjallastefnunnar 
fjölgaði úr þremur í átta, 
nemendum fjölgaði úr 380 í 750 
og velta félagsins fór úr 276 
milljónum í um hálfan milljarð. 

Margrét Pála Ólafsdóttir er 
frumkvöðull Hjallastefnunnar en 
hún stofnaði fyrirtækið árið 2000 
í kringum leikskólann Hjalla í 
Hafnarfirði.

Nú eru Hjallaleikskólar í 
Garðabæ, Reykjanesbæ, Reykja-
vík, Akureyri og Bifröst. Félagið 
rekur einn skóla sem starfar bæði 
á leik- og grunnskólastigi í 
Garðabæ og er með útibú í 
Hafnarfirði og á háskólasvæði 
Keilis í Reykjanesbæ.

Nemendafjöldi 
tvöfaldast

 Nýtt myndband 
með boðskap frá Osama bin 
Laden, í tilefni af því að á 
þriðjudag verða rétt sex ár liðin 
frá hryðjuverkaárásunum 11. 
september, er komið í hendur 
fulltrúa Bandaríkjastjórnar. 
Sérfræðingar hennar vinna nú að 
því að rannsaka myndbandið, að 
því er ónafngreindur fulltrúi 
hryðjuverkavarnayfirvalda
vestra greindi frá. 

Allt frá árásunum á New York 
og Washington haustið 2001 hefur 
al-Kaída-hryðjuverkanetið minnt 
á sig í kringum 11. september ár 
hvert. Þrjú ár eru hins vegar liðin 
frá því að síðast birtist 

opinberlega mynd af bin Laden, 
leiðtoga samtakanna. Skýrt var frá 
væntanlegri birtingu mynd-
bandsins á vefsíðu herskárra 
múslima, sem al-Kaída hefur oft 

notað til að koma skilaboðum á 
framfæri við umheiminn. 

Sérstaka athygli vakti að á mynd 
sem fylgdi tilkynningunni var 
Osama bin Laden kominn með 
svart skegg, og hefur því 
greinilega látið lita það og snyrta, 
en á síðustu myndum hefur hann 
verið gráskeggjaður. „Ég held að 
það sé þeim í hag að hann virðist 
vera ungur og heilbrigður,“ segir 
Rita Katz, framkvæmdastjóri 
SITE-stofnunarinnar, sem fylgist 
grannt með skilaboðum frá 
hryðjuverkasamtökum.

Síðast birtust myndir af bin 
Laden rétt fyrir þingkosningar í
Bandaríkjunum haustið 2004. 

Fjörutíu kornabörnum 
var bjargað og 47 manns voru 
handteknir þegar lögregla í 
austurhluta Kína fletti ofan af 
glæpahring sem stundaði mansal 
með börn.

Glæpahringurinn hafði selt yfir 
sextíu börn og leitar lögreglan nú 
að þeim börnum sem ekki hafa 
fundist.

Mikið er um að glæpahringir 
stundi mansal á börnum í Kína. 
Börnunum er stolið eða þau keypt 
af fátækum fjölskyldum og síðan 
seld til para sem vilja börn, 
þjónustufólk eða framtíðarbrúðir 
fyrir syni sína. Þúsundir barna eru 
yfirgefin árlega í Kína.

Fjörutíu korna-
börnum bjargað

Jón Þór Sturluson, 
aðstoðarmaður Björgvins G. 
Sigurðssonar viðskiptaráðherra, 
tilkynnti á fundi bankaráðs 
Seðlabankans á fimmtudag að 
hann segði sig frá störfum 
bankaráðsins.

Ekki hefur verið 
ákveðið hver mun 
setjast í bankaráð 
í hans stað, en 
forseti Alþingis 
fékk í gær bréf 
þess efnis að Jón 
Þór væri hættur 
og að Alþingi 
þyrfti að tilnefna 
nýjan fulltrúa. 

Þar til Alþingi kýs nýjan 
fulltrúa mun varamaður Jón Þórs,  
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, 
hagfræðingur í félagsmálaráðu-
neytinu, taka sæti Jóns Þórs í 
bankaráði Seðlabankans.

Hættur í 
bankaráði
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Fimm manns, fjórir karl-
menn og ein kona, hafa verið 
ákærðir fyrir frelsissviptingu, 
húsbrot, rán, gróft ofbeldi og morð-
hótanir gegn manni í Reykjavík.

Fimmmenningarnir ruddust inn 
á heimili mannsins í janúar. Konan 
blekkti manninn til að hleypa sér 
inn og hleypti síðan mönnunum 
inn. Tveir þeirra þvinguðu fórnar-
lambið til að setjast á stól og konan 
batt hann síðan fastan, keflaði hann 
með munnkúlu með áfastri ól og 
setti leðurgrímu yfir höfuð hans.

Tveir mannanna kýldu síðan 
manninn í andlitið, spörkuðu í hann 
og annar þeirra hellti eldfimum 

vökva yfir hann. Manninum var 
síðan hótað frekari barsmíðum, að 

tennurnar í honum yrðu mölvaðar 
og borað yrði í hnéskeljar hans. 
Honum var einnig hótað að dælt 
yrði í hann úr sprautu þannig að 
hann hlyti bana af. Þá var honum 
ógnað með hnífi og hann barinn 
með járnstöng. Tilgangur þessara 
ofbeldisaðgerða fimmmenning-
anna var að fá manninn til að vísa á 
verðmæti í íbúð sinni, fá hann til að 
afhenda lykla að bifreið sinni og 
gefa út afsal fyrir henni.

Fimmmenningarnir höfðu á 
brott með sér verðmæti í eigu 
mannsins að andvirði hundraða 
þúsunda króna, þar á meðal 
bifreiðina.

Rændu mann og misþyrmdu

Vissir þú að Þingvellir væru 
ekki á mörkum tveggja 
heimsálfa?

Finnst þér of lítil samkeppni á 
fiskmarkaðnum í dag?

„Í mínum huga hefur 
sífellt orðið ljósara að krónan 
hentar okkur ekki sem 
uppgjörsgjaldmiðill og ekki sem 
skráningargjaldmiðill fyrir 
hlutabréf okkar,“ segir Sigurður 
Einarsson, stjórnarformaður 
Kaupþings banka. Hann leggur 
fyrir stjórnarfund bankans í lok 
september tillögu um að bankinn 
geri upp í evrum í stað krónu og 
skrái sömuleiðis hlutabréf sín í 
evrum. 

Til þess að breytingin nái fram að 
ganga á næsta reikningsári hjá 
Kaupþingi þarf að sækja um heimild 
til að færa reikninga í annarri mynt 
en krónu til ársreikningaskrár hjá 
Ríkisskattstjóra fyrir lok október.

Sigurður gerir ráð fyrir að um 
komandi áramót verði um 15 
prósent af áhættu bankans hér á 
landi. Krónan segir hann hins vegar 
að ýki sveiflur hlutabréfa bankans  
í Kauphöllinni í Stokkhólmi því 
gengi hlutabréfa hér virðist 
sveiflast í takt við krónuna. Þá 
segist Sigurður ekki eiga von á að 
fyrirætlanir bankans mæti andstöðu 
hjá stjórnvöldum og telur að hér á 
landi eigi fordómalaust að skoða 
upptöku evru, enda sé krónan að 
syngja sitt síðasta.

„Engin umræða hefur átt sér stað 
um slíkar ákvarðanir hjá æðstu 
yfirstjórn bankans,“ segir Halldór 
J. Kristjánsson, bankastjóri 
Landsbanka Íslands, um hvort 
Landsbankinn kunni að taka upp 
reikningshald í evrum eða skrá 
hlutabréf sín í sömu mynt. Hann 
telur hins vegar eðlilegt að ákvörðun 
um þessa hluti ráðist af alþjóðlegum 
reikningsskilareglum. „Þær gera 
ráð fyrir að félög geri upp og skrái 
hlutabréf sín í þeirri mynt sem er 
starfrækslumynt viðkomandi 
félags. Samkvæmt alþjóðlegum 

reikningsskilareglum er það sú 
einstaka mynt sem vegur þyngst í 
útgjöldum félagsins. Ef gjöld og 
tekjur eru orðnar meira en 50 
prósent í tiltekinni mynt annarri en 
krónu hjá félagi skráðu hér á landi 
myndu ákvæði reikningsskilareglna 
benda til að eðlilegt væri hjá því 
félagi að huga að hvort ástæða væri 
til að breyta,“ segir Halldór og 
kveður þeim tímapunkti ekki náð 
hjá Landsbankanum. „Þetta eru hin 
almennu sjónarmið, en kunna þó að 
þurfa nánari skoðun í tilviki 
fjármálafyrirtækja sem eru 
kerfisbankar í viðkomandi ríki.“

Lárus Welding, forstjóri Glitnis, 
segir spurninguna um myntina 
mikilvæga fyrir fjármála-
fyrirtæki. „Ljóst er að langtíma-
hagsmunum Íslands er best borgið 
með að meiri stöðugleiki sé í 
myntinni en verið hefur. Það er 
erfitt að sjá að það gerist með 
öðru en aðild að stærra myntkerfi, 
svo sem evrunni.“

Kaupþing stefnir á 
upptöku evrunnar
Fyrir stjórnarfund Kaupþings verður lögð tillaga um að bankinn taki upp evru sem 
uppgjörsmynt og í kauphöll. Forstjóri Glitnis segir langtímahagsmunum landsins 
betur borgið með stöðugri mynt. Landsbankinn vill að reikningsskilareglur ráði.

Slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamenn vantar á 
höfuðborgarsvæðinu. Auglýst var 
eftir starfsfólki á vef slökkviliðs-
ins í gær. Margvíslegar kröfur 
eru gerðar um líkamlegt og 
andlegt atgervi, og er hægt að 
sækja um til 26. september.

Þorsteinn Karlsson, deildar-
stjóri fjármáladeildar, segir ekki 
um mikinn starfsmannaskort að 
ræða, en árleg starfsmannavelta 
valdi því að þurfi að auglýsa eftir 
fólki. „Það stendur líka til að 
fjölga stöðugildum eftir rúmt ár 
og þess vegna ráðum við ívið 
fleiri í ár,“ segir hann.

Vantar fleiri 
slökkviliðsmenn



Fatnaður á alla

fjölskylduna
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– Mest lesið

 Starfs-
greinasamband Austur-
lands (AFL) og Rafiðn-
aðarsamband Íslands 
sendu frá sér harðorðar 
yfirlýsingar í gær um 
aðgerðir Vinnumála-
stofnunar við Kára-
hnjúka.

AFL segir að nú sé 
svo komið að stjórn 
félagsins treysti ekki 
Vinnumálastofnun til 
að verja rétt launafólks 
í landinu. Miðað við 
vinnubrögðin þurfi verkalýðs-
hreyfingin sjálf að annast þetta í 
framtíðinni.

Guðmundur Gunnarsson, for-
maður Rafiðnaðarsambandsins, 
segir stofnunina „enn einu sinni 
með allt niðrum sig“. Hún hafi 
sent þau skilaboð til fyrirtækja 
að engu skipti þótt þau brjóti 
samninga á starfsmönnum.

Vinnumálastofnun fór á 
fimmtudag á Kárahnjúka í fylgd 
lögreglu í þeim yfirlýsta tilgangi 
að stöðva framkvæmdir vegna 
óskráðra starfsmanna hjá 
tveimur fyrirtækjum. Upphaflega 
átti að stöðva vinnu fyrirtækjanna 
á mánudag. Þess í stað var samið 
við þriðja fyrirtækið, Arnarfell. 
Fundurinn tók um fimm klukku-
tíma.

Jóhanna Sigurðardóttir félags-
málaráðherra kveður ásakanirnar 
gegn Vinnumálastofnun ómak-

legar. Hún bendir á að 
samningarnir hafi 
verið bornir undir 
aðaltrúnaðarmanninn á 
Kárahnjúkum. Hann 
hafi síðan hrósað 
framgöngu Vinnumála-
stofnunar í sín eyru. 

Aðgerðin hafi verið 
fyrsta skrefið í herferð 
til að uppræta svona 
starfsemi. Hún verði 
ekki liðin hér eftir.

„Ég er mjög ánægð 
með hert vinnubrögð 

Vinnumálastofnunar að undan-
förnu. Niðurstaðan á Kára-
hnjúkum var sú að Arnarfell 
ábyrgist réttindi starfsmannanna 
að öllu leyti og að greitt verður í 
samræmi við kjarasamninga, 
ekki bara í framtíðinni, heldur 
einnig aftur í tímann,“ segir hún. 

Spurð hvort þetta þýði ekki að 
fyrirtæki geti hér eftir stólað á 
að óþarfi sé að semja við Vinnu-
málastofnun fyrr en stofnunin 
mæti í lögreglufylgd, segir 
Jóhanna svo ekki vera. 

„Þetta hefur aldrei verið gert 
áður og markmiðið er auðvitað 
ekki að loka fyrirtækjum, heldur 
að ná fram réttindum starfs-
manna. Við teljum að þessu mark-
miði hafi verið náð og munum 
beita öllum tiltækum ráðum til að 
uppræta þessa starfsemi í fram-
tíðinni,“ segir Jóhanna. 

Vantrausti 
lýst á Vinnu-
málastofnun
Verkalýðsfélög eru óánægð með aðgerðir Vinnumála-
stofnunar við Kárahnjúka, sem gengu ekki nógu langt 
að þeirra mati. Ráðherra bendir á að markmið aðgerð-
anna hafi ekki verið vinnustopp heldur árangur. 

 Sautján ára stúlka 
reyndi að stela joggingbuxum í 
fataversluninni Sparkz í Kringlunni 
um fimmleytið í fyrradag. 

Stúlkan hafði fjarlægt þjófa-
varnarmerki af joggingbuxum og 
klætt sig í sínar eigin buxur yfir. 
Árvökull starfsmaður búðarinnar 
fann þjófavarnarmerkið á gólfinu og 
kallaði á öryggisvörð sem hringdi á 
lögregluna.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 
koma upp nokkur tilvik á dag vegna búðarhnupls í Kringlunni. 

Reyndi að ganga út 
í ránsfengnum
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Nánari upplýsingar veitir Margrét Óskarsdóttir, 
margreto@lv.is, sími 862 4120.

Tækniráðstefna um Kárahnjúkavirkjun
Landsvirkjun efnir til ráðstefnu um Kárahnjúkavirkjun í Reykjavík 17. og 18. september, þar sem fjöldi íslenskra
og erlendra sérfræðinga flytur erindi um alla helstu þætti þessarar stærstu framkvæmdar sem ráðist hefur verið í 

á Íslandi. Ráðstefnan fer fram á ensku og er einkum ætluð fagfólki sem tengist framkvæmdum af þessu tagi.

Meðal annars verður fjallað um undirbúning
virkjunarinnar, hönnun mannvirkja, sjálfar
framkvæmdirnar ofan- og neðanjarðar, tæki og
tæknibúnað, umhverfisvöktun og upplýsingamiðlun.

Ráðstefnan verður haldin á Grand Hóteli í Reykjavík
mánudaginn 17. og þriðjudaginn 18. september. 
Gestir á ráðstefnunni skrái sig í síðasta lagi 
þriðjudaginn 11. september. Aðgangur er ókeypis.

Gert er ráð fyrir kynnisferð ráðstefnugesta um
framkvæmdasvæðið á Austurlandi miðvikudaginn
19. september. Gjald fyrir ferðina er 20.000 krónur.

Dagskrá tækniráðstefnunnar um Kárahnjúkavirkjun er
birt í heild á heimasíðu Kárahnjúkavirkjunar,
www.karahnjukar.is. Þar er jafnframt hægt að skrá
sig til þátttöku á ráðstefnunni.





[Hlutabréf]

Forsvarsmenn Sparisjóðsins í 
Keflavík, Sparisjóðs Vestfirðinga 
og Sparisjóðs Húnaþings og 
Stranda ætla að leggja til við 
fundi stofnfjáreigenda í nóvem-
ber að sjóðirnir sameinist. 

Unnið er að samrunaáætlun en 
ætla má að Sparisjóðurinn í Kefla-
vík, þriðji stærsti sparisjóður 
landsins, taki langstærstan hlut 
gangi tillagan eftir.

Stjórnendur sjóðanna telja að 
margvísleg tækifæri felist í sam-
runa sjóðanna. Þeir nefna til 
dæmis að útlána- og fjár-
festingargeta aukist til muna.

Samanlagt eigið fé sparisjóð-
anna er um 21 milljarður króna og 
gera áætlanir ráð fyrir að stofnfé 
verði aukið í tengslum við sam-
eininguna. Það komi til með að 
verða 5,7 milljarðar. 

Þrír sparisjóðir vilja sameinast

Peningaskápur...

Dauft var yfir helstu 
fjármálamörkuðum í gær en gengi 
hlutabréfa lækkaði í Evrópu og 
Asíu auk þess sem helstu vísitölur 
fóru niður um allt að tvö prósent 
við opnun markaða í Banda-
ríkjunum. 

Munar þar um tölur bandarísku 
Vinnumálastofnunarinnar sem 
birtar voru í gær og sýna að mun 
fleiri hafi misst vinnuna í 
Bandaríkjunum í síðasta mánuði en 
gert var ráð fyrir. Flestir hættu í 
byggingariðnaði og framleiðslu-
greinum en á móti varð aukning í 
heilbrigðis- og menntageiranum. 

Atvinnuleysi stendur eftir sem áður 
óbreytt milli mánaða, 4,6 prósent. 

Inn í spila ummæli Alans 
Greenspan, fyrrum seðla-
bankastjóra Bandaríkjanna, sem 
segir ótta stýra ákvarðanatöku 
fjárfesta og líkti óróleika á 
fjármálamörkuðum við niður-
sveifluna á árunum 1987 og 1998. 

Henry Paulson, fjármálaráðherra 
Bandaríkjanna, segir í samtali við 
fréttaveituna Bloomberg í gær að 
tölur um atvinnuþátttöku kæmu 
stundum á óvart. „Þróunin er aldrei 
línuleg, stundum koma sveiflur,“ 
segir hann. 

Rauð ljós á markaði

Skuldatryggingarálag íslensku við-
skiptabankanna hefur hækkað tölu-
vert undanfarinn mánuð í kjölfar 
óróa á erlendum fjármálamörkuðum. 
Álag Kaupþings hefur rúmlega þre-
faldast og er það nú hærra en þegar 
það var hæst í mars í fyrra. Sömu 
sögu er að segja af skuldatryggingar-
álagi Glitnis, sem hefur hækkað 
næstmest. Álag Landsbankans hefur 
rúmlega tvöfaldast á sama tíma en 
það er engu að síður þriðjungi lægra 
en það var í mars í fyrra. 

Greiningardeild Landsbankans 
segir í Vegvísi sínum í gær að síðan 
í júní hafi álagið farið hækkandi og 
hafi vísitala yfir skuldatryggingar-
álag fjármálafyrirtækja (ITRAXX-
vísitalan) rúmlega fimmfaldast 
síðan þá.

Þótt álagið hafi aukist mikið síð-
ustu vikur bendir greiningardeild-
in hins vegar á að hækkun íslensku 
bankanna sé hlutfallslega nokkuð 
minni en hækkun fjármálavísitöl-
unnar á sama tímabili. 

Álagið eykst í kjöl-
far óróa á markaði

Sinfóníudagurinn

545 2500 ::: WWW.SINFONIA.IS

Hljómsveitar-
meðlimir

kynna hljóðfæri sín
og spjalla við gesti, trúð-

urinn Barbara leiðir fólk um
svæðið og „vitringarnir þrír“

veita ráðgjöf um áskrifta-
leiðir. Dagskránni lýkur
með stuttum, aðgengilegum tónleikum fyrir 
alla fjölskylduna. Tveir heppnir gestir vinna

áskrift að tónleikum Sinfóníunnar í vetur.

Fyrsti konsert er frír
Skráning og upplýsingar á www.sinfonia.is

VIÐ BJÓÐUM ALLA, UNGA SEM ALDNA, VEL KOMNA
Í HÁSKÓLABÍÓ Í DAG, LAUGARDAG KL. 13.00.
AÐGANGUR ÓKEYPIS.
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REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12

KÓPAVOGUR:
Smáralind

GARÐABÆR:
Miðhraun 11

AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is

Rán Light
Vind- og vatnsheld 
hlífðarföt

jakki 5.500 kr.
buxur 3.700 kr.

Þó að rigni
þó að blási...



Afrekskvennasjóður Glitnis og Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands var stofnaður í 
byrjun ársins með 20 milljóna króna framlagi Glitnis. Tilgangur sjóðsins er að styðja við 
bakið á afrekskonum í íþróttum og gera þeim betur kleift að stunda íþrótt sína og ná árangri. 

Sjóðurinn auglýsir eftir umsóknum um styrki. Umsóknarfrestur er til fimmtudagsins 
13. september.

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð er að finna á www.glitnir.is og www.isi.is.
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Allt of fáir borgarbúar hafa frétt af 
þeim áhyggjum sem rekstraraðilar 
Kolaportsins hafa af framtíð starf-
seminnar. Ástæðan er tillaga að 
viðbyggingu við Tollhúsið, Tryggva-
götu 19, sem gerir ráð fyrir að efri 
hæðir hússins og ný viðbygging verði 
innréttaðar sem bílastæði. Þetta þýðir 
að tveir inngangar Kolaportsins hverfa, 
fimmtungur gólfflatarins einnig og lofthæð 
aðalsölurýmisins lækkar um helming. Þá er ógetið 
að vegna framkvæmdanna þyrfti Kolaportið að 
vera lokað í um 18 mánuði.

Sjálfsagt geta margir sett sig í spor starfsfólks í 
bílastæðavanda. Fáir vinnustaðir búa þó að því að 
hinum megin götunnar sé verið að steypa stærsta 
bílakjallara landsins með 1.600 stæðum, neðan-
jarðar. Viðbyggingu við Tollhúsið væri líka án efa 
betur varið til að koma þar fyrir höfuðstöðvum 
fyrirtækja eða miðborgartengdri starfsemi, og þá 
í sátt við Kolaportið. 

Í raun má velta því fyrir sér hvort aðrir 
fasteignaeigendur en ríkissjóður væru líklegir til 
að fá þá hugmynd að nýta byggingarmöguleika á 

þessum eftirsóttasta stað landsins 
undir bílastæði ofanjarðar. Nýjar 
höfuðstöðvar Landsbankans, fimm 
stjörnu hótel á hafnarbakkanum og 
Tónlistarhúsið sjálft munu í það 
minnsta rísa á næstu lóðum, án 
nokkurs einasta bílastæðis ofanjarðar. 

Framtíð Kolaportsins snýst þó ekki 
aðeins um fasteignarekstur eða 
skipulagsmál. Kolaportið er iðandi 
mannlífsvettvangur sem er ómissandi 
vídd í miðborgarlífinu og borgarlífinu 
yfir höfuð. Kolaportið er kjörlendi 

þjóðlegra matgæðinga, uppáhaldsverslun hinna 
fundvísu og einfaldlega skemmtilegur staður til að 
sýna sig og sjá aðra. 

Ýmsar skemmtilegustu og litríkustu borgir 
heimsins státa af ómissandi mörkuðum í verslun-
arhverfum eða úthverfum. Í Reykjavík á Kola-
portið hins vegar hvergi heima nema í miðborg-
inni. Ekki síst nú þegar við erum að byggja upp 
fleiri og stærri glæsibyggingar á hafnarsvæðinu 
en nokkurn tímann fyrr. Kolaportið er nauðsynleg 
vídd í miðborg sem á að vera fyrir alla. Lúxusvæð-
um ekki alla hluti. Tryggjum framtíð Kolaportsins. 

Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar
í Reykjavík.

Framtíð Kolaportsins

Eins og finnski heimspekingur-
inn Georg Henrik von Wright 

benti á, þá er framfarahugtakið 
gildishlaðið orð og sker sig að því 
leyti frá skyldum hugtökum á borð 
við breyting, vaxtaraukning eða 
þróun. Framfarir eru jákvæðar og 
í andstöðu við afturhald eða 
hnignun.

Í ljósi þessa er sérkennilegt 
hversu mjög inntak framfara-
hugtaksins er á reiki. Flestir telja 
sig vilja framfarir, en ekki er þar 
með sagt að stefnan sé endilega sú 
sama hjá þessu framfarasinnaða 
fólki. Framfarir geta haft mismun-
andi merkingu fyrir ólíka einstakl-
inga. Þess vegna er hætt við að 
umræða um framfarir verði 
marklaus. Hugtakið er ekki 
nothæft ef öllum finnst þeir stefna 
fram á við en fara eigi að síður í 
ýmsar áttir.

Í orðræðu um vísindi er iðulega 
rætt um framfarir. Vísindasagn-
fræðingurinn Thomas S. Kuhn 
reyndi að skilgreina hvernig 
framfarir yrðu innan vísinda og 
lagði áherslu á snögg umskipti í 
hugsun manna um tiltekin 
viðfangsefni, sem hann kallaði 
vísindabyltingar. Dæmi um slík 
umskipti er sólmiðjukenning 
Kópernikusar. Á hinn bóginn er 
ekki einfalt að skilgreina hvernig 
sólmiðjukenningin er framför frá 
eldri kenningum um stöðu 
jarðarinnar í veröldinni. Sólmiðju-
kenningin er ekki beint framhald 
af því heldur viðsnúningur; ný sýn 
á gamalt álitamál. Hið sama má 
segja um fleiri vísindakenningar 
sem hafa miðað hugsun manna um 
náttúruna fram á við, s.s. þróunar-
kenningu Darwins. Þróunarkenn-
ingin byggir t.d. ekki á eldri 
hugmyndum um sköpun lífsins af 
alvaldri og yfirnáttúrulegri 
goðveru heldur er í andstöðu við 
þær.

Framfarir í vísindum felast 
þannig í einhverju nýju, en alls 
ekki áframhaldi fyrri vísinda. Þær 
verða vegna þess að vísindamenn 
eru gagnrýnir í hugsun og efast 
um viðtekin sannindi. Hið sama má 
segja um ýmsar framfarir sem 
orðið hafa á samfélagsskipaninni. 
Á 19. og 20. öld vék einræði kónga 
og keisara fyrir lýðræðisfyrir-
komulagi víða um lönd. Víðast 
hvar var hin nýja stjórnskipan 
ekki framhald af fyrri stjórnar-
háttum heldur eitthvað annað; ný 
stefna og ný hugsun um mannlegt 
samfélag. Þeir framfarasinnar 
sem börðust fyrir lýðræði vildu 
ekki stefna áfram sama veg heldur 
fara í allt aðra átt. Lýðræði þróast 
ekki sjálfkrafa úr einræði; til þess 
að koma því á þarf rof og 
viðsnúning, jafnvel byltingu.

Sýn vísindamanna á framfarir er 
ekki sú eina sem er möguleg og 
jafnvel má efast um að hún sé 
ríkjandi. Margir telja sig fram-
farasinna án þess að því fylgi 
efasemdir um ríkjandi hugsun eða 
gagnrýni á viðtekin gildi. Þessari 

tilteknu framfaragoðsögn fylgir 
þvert á móti mikil sátt um ríkjandi 
ástand jafnhliða kröfu um meira af 
hinu sama. Aukinn hagvöxt, meiri 
neyslu, fleiri verksmiðjur og meiri 
orkunotkun til að knýja 
framleiðsluna.

Þetta viðhorf til framfara er 
auðsjáanlega gerólíkt því hvernig 
vísindasagnfræðingar eins og 
Kuhn skilgreina framfarir í 
vísindum. Á bak við þessa 
framfarahugmynd er enginn efi 
eða gagnrýnin hugsun heldur er 
búið að formbinda framfarir í 
afmörkuðum mælanlegum 
stærðum án þess að velta fyrir sér 
þeim gildum sem liggja að baki. 
Aukin þekking og verkkunnátta, 
sem leiðir til meira drottnunar-
valds mannsins yfir náttúrunni, er 
sjálfkrafa álitin til góðs, óháð því 
hvort hún er notuð til að lækna 
sjúkdóma eða smíða kjarnorku-
sprengjur.

Framfarir í þessum skilningi 
hafa gildi í sjálfum sér og því ekki 
hægt að leggja gildismælikvarða á 
þær. Þannig eru allar leiðir til að 
auka hagvöxt góðar, allar uppgötv-
anir ber að hagnýta án tillits til 
afleiðinga þeirra, allt sem eykur 
vald mannsins yfir umhverfi sínu 
er jákvætt óháð því hvort valdinu 
er beitt til að skapa eða tortíma. 

Nú er ekkert sem segir að einn 
skilningur á framfarahugtakinu sé 
betri en annar. Hitt er ljóst, að hin 
vísindalega og tæknilega sýn á 
framfarir fara ekkert sérstaklega 
vel saman. Annars vegar er sýn á 
framfarir sem vélrænt flæði sem 
leiðir átakalítið til stöðugt meiri 
vaxtar á ýmsum sviðum. Leiðin til 
framfara er ein og altæk. Hins 
vegar er hugmyndin um framfarir 
sem rof, breytingu á ríkjandi 
ástandi sem er afleiðing af efa og 
gagnrýnni hugsun. En eitt af því 
sem efinn hlýtur að beinast að er 
einmitt sjálf framfaragoðsögnin.

Framfaragoðsögnin

Framfarir í þessum skilningi 
hafa gildi í sjálfum sér og 
því ekki hægt að leggja 
gildismælikvarða á þær. 
Þannig eru allar leiðir til að 
auka hagvöxt góðar...

H
áð getur verið beittara en röksemdir í pólitískri 
umræðu. Það er gömul saga og ný. Íslendingar voru 
lengur að hverfa frá höftum og miðstýringu en aðrar 
vestrænar þjóðir. Það skýrist meðal annars af því að 
lengi var skopast að þeim sem sagðir voru gapa upp í 

erlenda sérfræðinga og boðuðu frjáls viðskipti.
Ýmsir voru farnir að trúa því að höftin væru séríslensk hag-

fræðikenning. Fram á tíunda áratug síðustu aldar töluðu virtir 
menn enn um að vestræn hagfræðilögmál ættu ekki við á Íslandi. 
Í reynd voru höftin þó tær erlend kenningasmíð sem Íslendingar 
trúðu hins vegar lengur á en flestir aðrir. Það var það eina sem var 
séríslenskt við þau.

Um nokkurra missera skeið hafa Samtök atvinnulífsins talið 
að Seðlabankinn ætti að lækka vexti þrátt fyrir þenslu og þvert á 
ríkjandi erlendar kenningar. Seðlabankinn hefur þar á móti fylgt 
fram af mikilli festu og einurð peningastefnu sem grundvallast 
á erlendum hagfræðikenningum og góð reynsla er af í öðrum 
vestrænum myntsamfélögum.

Seðlabankinn hefur bæði hlustað á erlenda kenningasmiði á þessu 
sviði og tekið mark á reynslu annarra seðlabanka um að árangur 
stefnunnar ráðist af festu og trúverðugleika. Samtök atvinnulífsins 
hafa hins vegar talað fyrir hagfræðilegum úrlausnum sem segja 
má að séu í ríkari mæli heimatilbúnar.

Sannarlega er það svo að Samtök atvinnulífsins hafa sitt hvað til 
síns máls í gagnrýni sinni á núverandi stöðu. Þeim hefur þó ekki 
tekist að sýna fram á að eftirgjöf af hálfu Seðlabankans myndi 
tryggja langvarandi stöðugleika. Fyrir þá sök er rétt að virða 
að Seðlabankinn hefur hlustað meir á ráð og kenningar erlendra 
sérfræðinga. Ástandið væri trúlega verra ef hann hefði ekki gert 
það.

Þetta breytir ekki hinu að Ísland hefur þolað meiri peningalegan 
óstöðugleika en aðrar þær þjóðir sem næst standa í menningar- 
og viðskiptalegum efnum. Skiljanlegt er að hvorki atvinnulífið né 
heimilin sætti sig við að Ísland festist í því fari. Í því liggja margar 
hættur bæði fyrir heimilin og fyrirtækin.

Ástæðuna fyrir óstöðugleikanum er á hinn veginn ekki unnt að 
rekja til einhverra grundvallar mistaka í hagstjórn stjórnvalda 
eða Seðlabanka. Hundurinn liggur annars staðar grafinn. Þeirri 
staðreynd þarf að gefa gaum.

Fáir erlendir hagfræðingar hafa gefið sér tóm til að rýna sérstak-
lega í íslenska hagkerfið. Sumir þeirra fáu sem það hafa gert hafa 
bent á að kraftar utan íslenska hagkerfisins ráði meir um straum-
stefnu krónunnar en kraftar Seðlabankans. Þetta leiðir af sjálfu sér 
þegar krónan flýtur á algjörlega opnu alþjóðlegu peningahafi.

Í fljótu bragði sýnast þeir sem koma fram með þessar ábend-
ingar hafa nokkuð til síns máls. Með skynsamlegum rökum er ekki 
unnt að gera þá kröfu til Seðlabankans að hann ráði við alla þá 
krafta sem raunverulega stýra striki krónunnar. Spurningin er sú 
hvort rétt er að leggja við hlustir þegar kenningar af þessu tagi 
eru settar fram af útlendingum. Annar kostur er að hlæja að þeim 
sem það gera.

Sjálfsagt er ekki til neitt lögmál sem mælir rétt eða rangt 
í því efni. En fátt bendir til að unnt sé að njóta hvors tveggja í 
senn, krónu og stöðugleika. Honum geta svo fylgt hliðarverkanir, 
meiri hagstjórnaraga bæði í kjarasamningum og við 
fjárfestingarákvarðanir. Matið snýst á endanum um það hvort 
hliðarverkanirnar eru skárri en óstöðugleikinn. 

Krónan

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Hlökkum til að sjá ykkur
Starfsfólk Bæjarins beztu

Í tilefni þessa merka áfanga munu SS pylsa og Coke kosta 20 kr. og rennur allur ágóði til góðgerðamála.Við opnum klukkan 10 á laugardagsmorgun í Tryggvagötu, Skeifunni og Smáralind
... og hættum ekki fyrr en allir eru orðnir saddir og sælir á sunnudagskvöld.







G
reind,
er
orðið
sem
flestir

viðmælendur taka 
sér fyrst í munn 
þegar þeir eru 
beðnir um að lýsa 
kostum Berglind-
ar Ásgeirsdóttur, 
nýjum ráðuneytis-
stjóra í heilbrigð-
is- og trygginga-
málaráðuneytinu.
Fyrir framan 
skeyta þeir svo 
ýmist flug-, eðlis-, 
bráð- eða mjög.

Berglind er 
aftur komin í 
gamalkunnugt
embætti – í nýju 
ráðuneyti þó – en 
hún var ráðuneyt-
isstjóri félags-
málaráðuneytisins
um árabil. Hún 
var fyrst kvenna 
skipuð ráðuneytis-
stjóri en það var 
Jóhanna Sigurðar-
dóttir sem skipaði 
hana í starfið fyrir 
tæpum tuttugu 
árum. Jóhanna 
vildi helst fá konu 
og fann hana í 
stöðu sendiráðu-
nauts í sendiráð-
inu í Stokkhólmi. 
Skipunin kom 
nokkuð á óvart, 
ekki bara af því að 
Berglind er kona 
og var þá aðeins 
33 ára, heldur líka 
vegna þess að hún 
var lítt þekkt 
innan embættis-
mannakerfisins.
Hermt er að ekki 
hafi spillt fyrir 
Berglindi að vera 
dóttir föður síns, 
kratans Ásgeirs 
Jóhannessonar, 
sem var forstjóri 
Innkaupastofnun-
arinnar og 
bæjarfulltrúi
Alþýðuflokksins í 
Kópavogi, án þess 
að það hafi ráðið 
úrslitum.

Ráðuneytis-
stjóraferill
konunnar
Berglindar hófst 
með nokkuð 
táknrænum hætti; 
hún byrjaði á að 
fara í fæðingaror-
lof.

Á yngri árum 
sinnti Berglind 
ýmsum félags-
störfum, sat til 
dæmis í stjórnum 
Amnesty Inter-
national á Íslandi 
og Kvenréttinda-
félags Íslands. Á síðari árum hefur hún á hinn 
bóginn setið í fjölmörgum stjórnum, nefndum og 
ráðum á vegum stjórnvalda.

„Berglind getur farið á mikið flug þegar hún 
fær hugmyndir og á auðvelt með að hrífa fólk 
með sér,“ sagði einn viðmælenda og bætti við að 
stundum væru hugmyndir hennar fullháleitar 
fyrir kerfið. Aðrir sögðu hana geta verið 
fljótfæra og ætla sér um of. Fljótfærnin var 
raunar sögð hennar helsti galli. Þá var nefnt að 
hún ætti til að bíta eitthvað í sig og vera lítt fús 
til að líta á mál frá öðrum hliðum ef hún hefði 
þegar myndað sér skoðun á því. 

Framkoma Berglindar þykir til eftirbreytni, 
hún kemur vel fyrir sig orði, er kurteis og 
háttvís og hefur góða stjórn á sjálfri sér. Þá 
þykir hún prýðisgóður félagi og þægilegur 
samstarfsmaður. 

Í könnun sem tímaritið Sirkus gerði meðal 
valdra álitsgjafa úr röðum stjórnmála- og 
blaðamanna á góðum kandídötum í embætti 
forseta Íslands var Berglind nefnd. Um hana var 
sagt: „Skarpgreind og glæsileg kona sem hefur 
náð mjög langt í starfi sínu. Hikar ekki við að 
taka að sér erfið störf og skilar þeim öllum með 
miklum sóma. Hefur gegnt hinum ýmsu trúnað-

arstörfum
fyrir íslenska 
ríkið og eftir 
henni er 
tekið
hvarvetna.“
Og: „Hefur 
fjölþætta
reynslu úr 
stjórnsýslu
auk þess sem 
hún hefur 
gegnt
mikilvægum
forystustörf-
um á 
alþjóðavett-
vangi sem 
einn af 
fram-
kvæmda-
stjórum
OECD og 
sem fram-
kvæmda-
stjóri
Norðurlanda-
ráðs. Vel 
menntuð, vel 
máli farin, 
hefur gott 
vald á erlend-
um málum og 
er vel heima í 
menningu og 
sögu þjóðar-
innar.“

Á árunum í 
félagsmála-
ráðuneytinu
starfaði
Berglind náið 
með fjórum 
ráðherrum
og í utanrík-
isráðinu með 
tveimur. Hún 
er því að 
leggja upp í 
vegferð með 
sjöunda
ráðherran-
um. Ráðherr-
arnir sjö 
koma úr 
fjórum
stjórnmála-
flokkum. Af 
þessu sést 
glögglega að 
menn treysta 
Berglindi til 
góðra verka, 
sama hvar í 
flokki þeir 
standa. Einn 
viðmælend-
anna gat þess 
sérstaklega
að hún væri 
afar trú 
sínum
ráðherrum.
Sjálf hefur 
Berglind ekki 
haft afskipti 
af stjórnmál-
um utan að 
starfa í Vöku 
í stúdentapól-
itíkinni í 
Háskólanum.

Árið 1996 lést eiginmaður Berglindar, Gísli 
Ágúst Gunnlaugsson, sagnfræðingur og dósent, 
eftir erfið veikindi. Hún er sögð hafa sýnt mikinn 
styrk á þeim tíma og reyndi að láta erfiðleika 
heima fyrir ekki koma niður á störfum sínum.

Eftir margvísleg og ólík störf, innanlands og 
utan, hefur Berglind öðlast mikla og dýrmæta 
reynslu. Utan að vinna í Reykjavík hefur hún 
starfað í Bonn, Stokkhólmi, Kaupmannahöfn og 
París.

Það er sagt til marks um metnað hennar að 
reyna fyrir sér á nýjum sviðum en þau sjónarmið 
heyrast líka að sá fjöldi starfa sem hún hefur 
gegnt beri vitni um óþreyju. Slíkra einkenna 
gætir líka í daglegum störfum; Berglind er sögð 
eiga til að snúa sér að öðrum verkum þó fyrri 
verkefnum sé ekki að fullu lokið. Þá er nefnt sem 
bæði kostur og ókostur að hún kafar ekki djúpt 
ofan í fá mál heldur skautar yfir mörg. Hvað sem 
því líður er Berglind Ásgeirsdóttir sögð leggja 
sig alla fram í hverju því sem hún tekur sér fyrir 
hendur.

Þessari stuttu lýsingu lýkur á orðum eins af 
viðmælendum Fréttablaðsins sem sagði: „Vin-
gjarnlegur og vel greindur vinnuþjarkur er á leið 
til starfa í heilbrigðisráðuneytinu.“

Fluggreind en fljótfær
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Fólk sem starfar hjá 
Reykjavíkurborg starf-

ar flest eftir kjara-samning-
um, samningum sem samið 
er um af hálfu Reykjavíkur-
borgar annars vegar og 
verkalýðsfélaga hins vegar.

Einstök fagráð og stofn-
anir eins og leikskólaráð og 
leikskólasvið hafa enga aðkomu að 
þeim samningum og hafa engin áhrif 
á þann kostnað sem af nýjum kjara-
samningum hlýst.

Nú horfir svo við í Reykjavík að 
svið eins og til dæmis velferðarsvið 
og leikskólasvið hafa ekki fengið 
hækkanir vegna kjarasamnings-
bundinna launahækkana inn í fjár-
hagsramma sína. Borgin gerir kjara-
samninga við starfstéttir eins og 
leikskólakennara en gerir svo ekki 
ráð fyrir hækkunum í fjárhags-
ramma leikskólasviðs. Þrátt fyrir að 
borgin hafi samið um hækkanirnar 
og leikskólasviði sé skylt að greiða 
starfsmönnum sínum laun eftir 
þeim.  

Samkvæmt sex mánaða uppgjöri 
leikskólasviðs er sviðið komið 80 
milljón krónur fram úr samþykktri 
rekstraráætlun. Ástæðan fyrir þessu 
er að ekki hefur verið tekin ákvörð-
un um hvort eða í hvaða mæli leik-
skólasvið fái hækkanir vegna kjara-
samninga inn í ramma sinn. Nú í 
septemberbyrjun liggur ekki einu 
sinni fyrir hvort leikskólasviðið fái 
aukinn kostnað vegna kjarasamn-
inga fyrir árið 2006 bættan. En 
hækkanir vegna kjarasamninga sem 
borgarsjóður í raun „skuldar“ leik-

skólasviði fyrir árið 2006 eru um 150 
milljónir króna. Sömu sögu er að 
segja af ýmsum öðrum sviðum borg-
arinnar í 6 mánaða uppgjörum 
þeirra. Þannig var upplýst á fundi 
velferðarráðs að tugi milljóna vant-
aði til að bæta upp á fjárhagsramma 
til að greiða samkvæmt kjarasamn-
ingum.

Mikil áhersla var lögð á það af 
hálfu fyrri meirihluta að stofnanir 
og svið héldu sig innan fjárhags-
ramma og að rammarnir væru raun-
sæir. Þannig tíðkaðist að hækkanir 
vegna kjarasamninga væru sjálf-
krafa viðurkenndar sem hækkanir 
sem borgarsjóður yrði að standa 
undir og komu því hækkanirnar 
sjálfkrafa til viðbótar ramma þeirra 
sviða og stofnana sem greiddu laun 
eftir þeim kjarasamningum.

Nýr meirihluti boðaði við upphaf 

kjörtímabils endurskoðun á 
gerð fjárhagsáætlana, nið-
urstaða þeirrar vinnu ligg-
ur ekki fyrir. Borgarstofn-
anir og svið eins og 
leikskólasvið hafa á þessum 
tíma ekki fengið aukna fjár-
hagsramma til að standa 
undir auknum kostnaði 
vegna undirritaðra kjara-
samninga og því ríkir mikil 
óvissa um úr hve miklum 

peningum einstök svið hafa að spila.
Þetta er einkum óheppilegt í ljósi 

þess að óspart hefur verið vísað til 
þess í umræðunni um manneklu á 
leikskólum að leikskólasvið og leik-
skólastjórar fullnýti fjárhagsramma 
sína til að koma til móts við starsfólk 

á álagstímum. En það er vandséð 
hvernig hægt er að fullnýta ramma 
sem enginn veit hverjir eru.

Til viðbótar við þær 150 milljónir 
sem leikskólasvið hefur enn ekki 
fengið vegna hækkana á kjarasamn-
ingum árið 2006, ríkir óvissa um 
hvort sviðið fái hækkanir vegna 
kjarasamninga á árinu 2007 en þær 
hækkanir eru um 290 milljónir. Ef 
sviðið fær þessar hækkanir ekki 
bættar er ljóst að leikskólarnir munu 
skila halla upp á hundruð milljóna, 
sama til hvaða aðhaldsaðgerða verð-
ur gripið. 

Það sama er uppi á teningnum á 
öðrum sviðum borgarinnar, því 

hvergi er gert ráð fyrir auknum 
útgjöldum borgarsjóðs vegna hækk-
unar á kjarasamningum í rekstrará-
ætlunum borgarinnar í dag. En stað-
an er sérstaklega slæm hvað 
leikskólana varðar þar sem kjara-
samningar við leikskóla-kennara 
vega þungt. En nýir samningar við 
leikskólakennara voru undirritaðir í 
september í fyrra og því staðfestir 
af núverandi borgarstjóra. 

Ef þessi vinnubrögð eru það sem 
koma skal verður þess ekki langt að 
bíða að enginn mun taka mark á 
fjárhagsáætlunum og fjárhags-
römmum stofnana og sviða borgar-
innar. Ef rekstrarrammar eru ekki 

raunsæir og gegnsæir og í samræmi 
við það þjónustustig sem stjórnvöld 
vilja halda uppi hverju sinni, eru 
þeir gagnslitlir. 

Þá verða mál fljótlega komin í 
sama far og þegar Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson var síðast í meirihluta í 
Reykjavík. Ef menn eru búnir að 
gleyma því hvernig þetta var þá er 
kannski nærtækara að skoða hvern-
ig ríkisstofnanir hafa í skjóli sama 
Sjálfstæðisflokks keyrt langt fram 
úr óraunhæfum fjárlögum ár eftir 
ár. Slík óstjórn getur ekki verið fyr-
irkomulag sem er eftirsóknarvert 
að koma aftur á í Reykjavík. 

 Höfundur er borgarfulltrúi Sam
fylkingarinnar.

Ekkert aðhald í óstjórn

Ef rekstrarrammar eru ekki 
raunsæir og gegnsæir og í 
samræmi við það þjónustustig 
sem stjórnvöld vilja halda uppi 
hverju sinni, eru þeir gagnslitlir.  

Málstofurnar eru öllum opnar, aðgangur ókeypis, og allir nemendur Háskólans á Bifröst taka þátt í þeim auk 
kennara og annars starfsfólks.

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

Málstofur Háskólans á Bifröst
á haustmisseri 2007

Málstofur Háskólans á Bifröst fara fram í Hriflu, aðalsal Háskólans á 
Bifröst, og hefjast kl. 15:30 á þriðjudögum

11.9.
Stefanía Óskarsdóttir
stjórnmálafræðingur
Hverju breytti 11. september; 
skuggi hryðjuverka og skipan alþjóðamála

18.9.
Björg Thorarensen
forseti lagadeildar HÍ
Utanríkismál og utanríkismálanefnd

25.9.
Friðrik Snorrason
framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá Nýherja
Stafræn veröld: framtíðin og hið óvænta

2.10.
Eggert B. Guðmundsson
forstjóri Granda
Þróun sjávarútvegs hérlendis og erlendis

9.10.
Henry Rosemont Jr.
prófessor St. Mary's College Maryland
Kína og Bandaríkin; var, er, verður

16.10.
Páll Þórhallsson
lögfræðingur forsætisráðuneytis
Undirbúningur lagasetningar; 
málamiðlanir og vinnubrögð

23.10.
Berglind Ásgeirsdóttir
ráðuneytisstjóri í heilbrigðisráðuneytinu
Ísland og OECD. Samstarf og samanburður landa

30.10.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
utanríkisráðherra
Erindi Íslands í Öryggisráð SÞ

6.11.
Sigurður Jónsson 
framkvæmdastjóri SVÞ
Þróun í þjónustustarfsemi; tækifærin framundan

Háskólinn á Bifröst býður öllum að koma á Bifröst og hlusta á 
vandaða fyrirlestra í ofangreindum málstofum og taka þátt í 
umræðu í kjölfar þeirra.

Dagskrá haustmisseris er eftirfarandi:



Fórum vestur í Landnámsetrið í 
Borgarnesi að sjá Benedikt Erlings-
son með einleiksþátt sinn Mr. 
Skallagrímsson. Sá galdur að geta 
hrifið áheyrendur svo að þeir breyt-
ast í börn er mikil list. Benedikt 
Erlingsson er mikill listamaður.

Í dag lauk ég við frábæra bók sem 
heitir Stasi-land. Þar er lýst per-
sónulegri upplifan nokkurra mann-
eskja sem lentu upp á kant við yfir-
völdin fengu að kenna á valdi Stasi 
en það var nafnið á greiningardeild 
lögreglunnar í Austur-Þýskalandi. 

Aldrei (þangað til Íslendingum 
var þröngvað til að taka upp kenni-
tölur) hefur verið safnað saman 
jafnmiklum upplýsingum um dag-
lega hegðan og skoðanir nokkurrar 
þjóðar. Skjalamöppurnar, þetta var 

fyrir tíma tölvuvæðingar, hlið við 
hlið eru 180 kílómetrar og búið 
verður að yfirfara síðustu Stasi-
pappírana eftir 340 ár.

En það er margt líkt með skyld-
um. Þegar einhver fær sér pitsu-
bita er það vandlega skráð í tölvu 
og aðgengilegt lögreglu- 
og greiningardeildum, 
fyrir utan hvað það er 
þægilegt fyrir kapítal-
ista að vita allt um 
neysluvenjur almúgans. 

Svona góðum tökum 
náði Stasi aldrei á 
upplýsingasöfnun.

Litla Sól er búin að ná 
ágætum tökum á íslensku 
og getur tjáð sig um flókin 
heimspekileg efni. Einhver 
gömul sál á leikskólanum 
hefur verið að kenna þeirri 
stuttu undirstöðuatriðin í bölvi 
og ragni.

Litlu stúlkunni finnst mikið 
nýnæmi í blótsyrðum og er meira 
að segja soldið smeyk þegar hún 
finnur hjá sér þörf til að segja 
ljótt. Af því að afi og amma kæra 
sig ekki um rammar 
formælingar á heimilinu hefur 
það orðið að samkomulagi að 
litla Sól fari inn í fataskáp þegar 
henni er mál að blóta. 

Þetta góða ráð held ég hún 
hafi fundið í bók eftir Astrid 
Lindgren sem skrifaði svo 

ljómandi vel um þá staðreynd að 
börn eru breysk ekki síður en við 
fullorðna fólkið.

Núna kemur hún til mín og spyr 
hvort ég hafi heyrt nokkuð til henn-
ar úr fataskápnum.

Nei, ekki nokkurn skapaðan hlut.
„Það er gott,“ segir litla Sól því 

að henni þykir vænt um afa sinn og 
vill hlífa honum sem mest við því 

ljóta í veröldinni.

Lesarinn minn hjá JPV 
er búin að lesa bókina 

mína ENGLA DAUÐANS. 
Hún er himinsæl og segir að 
bókin vegi salt á milli þess að 
vera æsileg spennusaga og 
safaríkur róman um líf fólks 
og tilfinningar. Ég get ekki 
verið annað en ánægður með 
það.

Fór í ræktina í fyrsta 
sinn í þrjá mánuði og 

gekk mér til húðar. 
Næsta takmark hjá 

mér úr því að ég er búinn 
með bókina er að koma 

sjálfum mér aftur til fullrar 
heilsu. Vírusinn sem ég fékk í 

vor er búinn að ólmast í mér eins 
og naut í flagi. Öll liðamót eru 
stirð og búkurinn undirlagður af 

gigtarverkjum. Með illu skal 

illt út reka. Nú skal ég puða í rækt-
inni þar til ég er orðinn alheilbrigð-
ur – eða spítalamatur.

Notkun kreditkorta reyni ég að 
stilla í hóf. Mér finnst það skrýtin 
tilfinning að einhverjir aðilar skuli 
taka sér umboðslaun og þóknun í 
hvert skipti sem ég tek út einhverj-
ar krónur sem banki hefur tekið að 
sér að varðveita og ávaxta fyrir 
mig. Fyrir nú utan að skrásetja við-
skiptin og geyma á íslenskum Stasi-
skýrslum.

Tvisvar í mánuði tek ég út pen-
inga og reyni að borga sem flesta 
hluti í reiðufé. Þegar skotsilfur 
þrýtur nota ég debetkort innan-
lands. Kreditkort í útlöndum.

Um daginn fékk ég á tilfinning-
una að lágsjávað væri orðið á deb-
etkortinu, fór inn í netbankann 
minn og sá þar standa einhverja 
athugasemd sem var svona ATH 
FIT. Ég millifærði af öðrum reikn-
ingi (sem er ekki alveg vaxtalaus) 
yfir á debetreikninginn sem gefur 
vægast sagt lítið af sér. Hélt að 
málið væri afgreitt.

Í dag fékk ég rukkun frá bankan-
um mínum. Mér er tjáð að ég hafi 
farið 7.923 kr. yfir á kortinu og eigi 
að borga 750 kr. fyrir þau mistök. 
Ennfremur að dráttarvextir 
reiknist af 2.474 krónum – hvernig 
svo sem sú upphæð er tilkomin. 
Heildarskuld við bankann nemur 
því 8.675 krónum og hefur vonandi 
verið innheimt nú þegar því að ég 
lagði inn á kortið samstundis og ég 
uppgötvaði mistökin.

Málið er að ég hef aldrei beðið 
bankann um yfirdráttarlán svo að 
hann átti ekkert með að samþykkja 
þessa úttekt úr því að það sem var 
inni á kortinu nægði ekki fyrir 
henni. Þaðan af síður kæri ég mig 
um að bankinn láti mig fá peninga 
til að geta síðan sektað mig fyrir að 
taka við þeim. Þegar ég 

notaði kort-
ið án inni-
stæðu átti 
bankinn
einfald-
lega að 
neita
mér um 

úttekt. Þá hefði 
ég einfaldlega getað
greitt með kreditkorti og komist 
hjá þessum innheimtuaðgerðum. 
Ennfremur hefði verið hægðar-
leikur fyrir bankann að sjá að ég 
hafði næga peninga inni á öðrum 
reikningum svo að heildarstaða 
mín í bankanum var prýðileg – og 
útlátalítið hefði verið að gera mér 
þann greiða að taka kúfinn af ein-
hverjum öðrum reikningi og bæta 
inn á þann sem var uppétinn.

Mér er sagt að þetta ómerkilega 
fjárplógsbragð heiti FIT-kostnaður. 
Ég veit ekki hvað FIT þýðir nema 
sem sundfit á fuglum, kannski eru 
bankarnir líka komnir með sund-
FIT til að geta svamlað í peningun-
um okkar.

Horfði á kvikmyndina Zeitgeist í 
tölvunni minni í gærkvöldi. Gúgl-
aði bara Zeitgeist movie og fékk 
strax ókeypis aðgang að þessari 
mögnuðu mynd sem allir ættu að 
sjá. Fyrsti hluti myndarinnar fer í 
fremur tíðindalitlar útskýringar á 
því að trúarbrögð séu eiginlega öll 
sama mýtan sem fjalli í raun um 
stjörnufræði og árstíðaskipti.

Síðan víkur sögunni að því sem 
verra er, en það er hvernig 
auðmagnið stjórnar og ræður 
hérna á jörðinni. Lýðræðið ræður í 
raun og veru ákaflega litlu. 
Kannski ráða kjósendur álíka 
miklu um samfélag sitt og stjórn 
þess eins og konur gerðu í hörðu 
hjónabandi – áður en þeim datt í 
hug að fara að berjast fyrir 
kvenréttindum og síðan jafnrétti 
kynjanna. Zeitgeist er allavega 
merkileg mynd sem fær mann til 
að hugsa, en það er mikilvæg iðja 
þótt hún sé vanmetin.

Sá á netinu einhverja frétt um 
að alls konar efni sem blandað er í 
matvæli séu stórhættuleg og valdi 
meðal annars margvíslegum hegð-
unarvanda hjá börnum. Er ekki til 
eitthvert manneldisráð að ég tali 
nú ekki um barnaeldisráð? Allar 
búðir eru stútfullar af matvöru 
sem er beinlínis hættuleg. Meira 
að segja Mjólkursamsalan notar 
meiri sykur í
mjólkuraf-
urðir og 
barnamat
en nokkur 
sælgætis-
gerð.

Það er 
auðvelt að 
segja fólki að það eigi ekki að gefa 
börnum sínum sykur en ég get 
lofað ykkur því að barni, sem 
mætti með mjólk á flösku til að 
drekka með nestinu sínu þegar 
allir aðrir þamba dýsætan Svala, 
mundi verða strítt mjög rækilega 
– sem nú er kallað einelti.

Ég þori að veðja að meira en 
helmingur af því sem boðið er upp 
á til manneldis í flestum matvöru-
verslunum er beinlínis skaðlegt 
og margt af því beinlínis eitrað. 
Engum bónda myndi detta í hug að 
gefa skepnum sínum eitrað fóður.

Þetta borðar fólk með glöðu 
geði. Látum vera með okkur sjálf 
en við höfum ekki rétt til að gefa 
börnum okkar eitur – jafnvel þótt 
það sé sykurhúðað.

Eitur handa börnum! 
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá ferðalagi til Stasilands, formælingum í fataskáp og kvikmyndinni Zeitgeist. Einnig er 
minnst á bankaokur og vikið að eiturefnaframleiðslu handa börnum.

Viltu vera vinur?

Um helgina munu Vinir Kolaportsins mótmæla 
byggingu bílastæða í rými Kolaportsins.

Vertu vinur okkar og komdu og skrifaðu nafn
þitt á undirskriftarlista í Kolaportinu um helgina.

Veljum menningu en ekki bílastæði.

Opið um helgina
frá kl. 11-17



BMW xDrive breytir slæmri færð í góða, þökk sé framúrskrandi veggripi og rásfestu. Á BMW 3 línunni
nýtur þú ósvikinnar akstursánægju til fulls. Þegar skilyrði til aksturs eru góð, tryggir afturdrifið sportlegri
takta og skemmtilegri svörun, en þú átt að venjast. Um leið og skilyrðin versna og færð þyngist, sér breyti-
leg aflmiðlun xDrive aldrifskerfisins til þess, að vélaraflið leitar á nokkrum sekúndubrotum til þeirra
hjóla sem mesta veggripið hafa hverju sinni. Færðin skiptir því ekki máli; BMW xDrive tryggir bestu
mögulegu aksturseiginleika, rásfestu og vegrip. BMW 3 línan með xDrive veitir þér örugglega ósvikna
akstursánægju við öll skilyrði. Komdu í reynsluakstur og upplifðu af eigin raun BMW 3 línuna með xDrive.

B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - Sími 575 1200 - www.bl.is - www.bmw.is



AFGREIÐSLUTÍMI LAUGARDAG: 10.00 til 18.00   sunnudag: 12.00 til 18.00

FORSOÐIN!
ÞARF AÐEINS

AÐ HITA



HEIMASÍÐA BÓNUS ER: bonus.is   aðalsími bónus: 588 8699
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Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 
550 5000.

„Mér finnst ég alltaf hálf 
draugalega óraunverulegur 
þangað til ég verð aftur ein-

hver annar á hvíta tjaldinu.“

40 ára
Vinkonurnar

Bjarnheiður Hallsdóttir
og

Hildigunnur
Guðmundsdóttir

Skagakonurnar urðu fertugar í vor og 
ætla af því tilefni að halda á heimaslóðir.

Þær fagna með fjölskyldu og vinum 
þessa helgi á Skipaskaga.

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

Skúli Guðnason
Grænumörk 2, Selfossi,

lést á gjörgæsludeild Landspítala, fimmtudaginn
6. september.

Valgerður Guðnadóttir og fjölskylda

Mætti ekki í eigið brúðkaup

Á morgun, sunnudaginn 9. september, 
eru liðin 130 ár frá því að Þingeyrakirkja 
var vígð. Af því tilefni verður boðið upp 
á veglega tónlistarhátíð í kirkjunni þar 
sem verða frumflutt tvö tónverk sem 
Jón Hlöðver Áskelsson tónskáld samdi 
sérstaklega fyrir tilefnið.

„Hugmyndin að þessari hátíð 
kviknaði hjá mér þegar ég tók eftir 
því hve lítil umferð virtist liggja til 
þessarar merkilegu kirkju,“ segir Jón 
Hlöðver. „Kirkjan á sér áhugaverða 
sögu og marga fallega gamla gripi 
sem gaman er að sjá, en hún er eilítið 
úr alfaraleið og fer þannig fram hjá 
mörgum. Því þótti mér tilvalið að beina 
athygli fólks að kirkjunni með þessari 
hátíð.“

Dagskráin hefst með hátíðar-
guðsþjónustu kl. 14.00. Herra Jón 
Aðalsteinn Baldvinsson, vígslu-
biskupinn á Hólum, predikar og þjónar 
til altaris ásamt séra Sveinbirni R. 
Einarssyni, sóknarpresti kirkjunnar. 

Á hátíðinni verða frumflutt tvö 
tónverk eftir Jón Hlöðver sem tengjast 
sögu Þingeyra, en frá 1133 og fram 

til siðaskipta stóð þar munkaklaustur. 
Þar var mikil menningarstarfsemi 
á miðöldum og voru þar rituð mörg 
handrit. Þar ritaði Arngrímur 
Brandsson ábóti Sögu Guðmundar 
biskups góða sem inniheldur m.a. elstu 
drög að lýsingu Íslands. Arngrímur er 
Jóni Hlöðveri hugleikinn meðal annars 
vegna þess að árið 1329 flutti hann til 
landsins organ, lítið orgel, sem hann 
hafði sjálfur smíðað þegar hann var 
í læri hjá orgelsmið í Þrándheimum. 
Annað verkanna sem Jón samdi fyrir 
hátíðina ber nafn Arngríms og er samið 
og flutt honum til heiðurs.

Hitt verkið sem frumflutt 
verður er kórverk sem ber heitið 
„Þingeyramótetta: Vir iste in populo.“. 
Í verkinu er vísað til samnefndrar 
latneskrar tíðagerðar sem var flutt 
Guðmundi Arasyni til heiðurs þegar 
hann heimsótti Þingeyraklaustrið 21. 
október árið 1200, ári áður en hann 
tók biskupsvígslu. Tíðagerðin hefur 
varðveist að hluta til á skinnhandriti frá 
þessum tíma og byggði Jón að nokkru 
leyti á henni er hann samdi verkið.

Á hátíðinni verður einnig sýnt 
nýtt myndverk eftir Heimi Frey 
Hlöðversson sem ber heitið „Súlur“. 
Verkið er myndtúlkun á hvítu 
tjaldi á samnefndu orgelverki eftir 
Jón Hlöðver, og verður upptaka 
með flutningi Harðar Áskelssonar 
orgelleikara á því leikin samtímis 
myndverkinu. Hátíðinni lýkur með 
flutningi á þremur kórverkum eftir 
Jón.

Flytjendur á hátíðinni eru Hymnodia, 
kammerkór Akureyrarkirkju, undir 
stjórn Eyþórs Inga Jónssonar, Hrafnkell 
Orri Egilsson leikur á selló og Hörður 
Áskelsson á orgel. 

Eins og við má búast af svo gamalli 
byggingu er margt í kirkjunni 
frábrugðið þeim nútímaþægindum 
sem þekkjast úr nýbyggingum. 
Þannig bendir Jón Hlöðver á að bekkir 
kirkjunnar eru úr viði en óbólstraðir 
og því væri vel til fundið hjá þeim 
sem hafa í hyggju að sækja hátíðina 
að taka með sér púða til ásetu, svo að 
harðir bekkirnir dragi ekki úr ánægju 
þeirra. 

Bæjarráð Sandgerðisbæj-
ar ákvað í byrjun sumars 
að veita Björgunarsveit-
inni Sigurvon lóð á hafn-
ar-svæði bæjarins endur-
gjaldslaust, en stjórn 
sveitarinnar hefur unnið 
að því að byggja upp öfl-
uga sjóbjörgunarsveit og 
því gott að komast nær 
höfninni.

Sandgerðisbær mun 
kaupa húsnæði Sigurvon-
ar við Strandgötu 17 og 
munu ýmsar breytingar 
fylgja í kjölfarið. Slökkv-
iðliðið mun bæta aðstöðu 
sína, pílukastarar og skát-
ar munu fá aðstöðu í hús-
inu og lögreglan mun einn-
ig hafa aðsetur í húsinu.

Nokkrir félagar úr Sig-
urvon tóku fyrstu skóflus-
tunguna að nýju miðstöð-

inni á dögunum og voru 
kampakátir.

Útlits- og grunn-myndir 
af nýju björgunarmiðstöð-
inni eru klárar og útboð 
verður auglýst á næstu 
dögum. Áætluð verklok 
eru í maí 2008 og er stefn-
an að halda upp á 80 ára 
afmæli Björgunarsveitar-
innar Sigurvonar 28. júní 
2008 með pomp og prakt í 
nýja húsnæðinu.

Það er völlur á Sigurvon 
en fyrir rúmum mánuði 
var fjárfest í nýjum björg-
unarsveitarbíl af gerðinni 
Transporter ‘07 og er það 
sendiferðabíll sem not-
aður verður í ýmis minni 
verkefni sem Ford Econ-
line ‘98 og Ford F350 ‘91 
voru áður notaðir í.

Frétt af www.245.is

Ný miðstöð  
fyrir Sigurvon

AFMÆLI









Á
rið 2005 steig Alma 
Guðmundsdóttir 
sín fyrstu spor með 
hljómsveitinni 
Nylon. Hún hafði 
þá nýverið út-

skrifast úr Fjölbrautaskólanum í 
Garðabæ og í framhaldinu fengið 
starf á skrifstofu skólans. Þar 
kynntist Alma óvenju kraftmikilli 
konu sem átti eftir að breyta lífi 
hennar. 

„Freyja Haraldsdóttir hefur 
frá fæðingu glímt við bein-
stökkva sem lýsir sér í því að 
bein hennar brotna mjög auð-
veldlega. Hún er því bundin við 
hjólastól en mér bauðst að starfa 
sem aðstoðarmanneskja hennar 
meðan hún stundaði nám í Fjöl-
braut í Garðabæ. Þá upphófst 
vinátta með okkur sem hefur 
haldið áfram að blómstra,“ segir 
Alma sem er nú að leggja 
lokahönd á bók sem fjallar um 
lífshlaup Freyju. 

„Þegar við kynntumst komst 
ég að því hvað Freyja er mögnuð 
manneskja. Líf hennar er 
frábrugðið lífi allra sem ég þekki 
og þess vegna fékk ég þá 
hugmynd að við settumst niður 
til að setja sögu hennar á blað.“ 

Samstarfið reyndist algjör 
vítamínsprauta fyrir Ölmu. 
„Fyrst þegar ég kynntist Freyju 
fannst mér mjög ósanngjarnt að 
hún þyrfti að upplifa þessa 
erfiðleika sem tengjast bein-
brotastökkvanum. Svo upp-
götvaði ég hvað Freyja er 
hamingjusöm. Hún vinnur út frá 
því sem hún hefur, finnur sína 
möguleika og nýtir þá. Það er 
ekkert sjálfgefið í lífi Freyju, 
hvort sem það er að fara í 
skólann, koma sér í rúmið á 
kvöldin eða ferðast. Þrátt fyrir 
það hefur hún ferðast yfir hálfan 
hnöttinn og meðal annars búið í 
Nýja-Sjálandi í tvö ár. Hún 
dúxaði í Fjölbrautaskólanum í 
Garðabæ og vann um tíma á 
leikskóla en hefur líka haldið 
fyrirlestra á vegum félagsmála- 
og menntamálaráðuneytisins í 
flestum framhaldsskólum 
landsins undir yfirskriftinni 
„Það eru forréttindi að lifa með 
fötlun“. 

 Freyja hlaut Samfélagsverðlaun 
Fréttablaðsins fyrr á árinu fyrir 
metnaðarfull störf en hún heldur 
nú sem annar af tveimur 
fulltrúum frá Íslandi til að taka 
þátt í umræðum á Evrópu-
ráðstefnu í Portúgal sem ber 
yfirskriftina Young Voices. Alma 
fer sem aðstoðarmanneskja 

Freyju á ráðstefnuna en þar 
koma fulltrúar frá öllum 
Evrópulöndunum saman til að 
ræða skólamál ungs fólks með 
sérþarfir. „Án þess að nokkur 
ætli sér það á fólk það til að tala 
og koma ósjálfrátt öðruvísi fram 
við þá sem eru hreyfihamlaðir 
og eða þroskahamlaðir. Freyja 
hefur oft upplifað það sjálf og í 
því felst mikil vanvirðing. Fólki 
bregður stundum þegar hún 
svarar fyrir sig, en það skiptir 
máli að komið sé fram við 
hreyfihamlað og þroskahamlað 
fólk eins og hverja aðra 
manneskju. Ef það þarf að tala 
skýrar þá kemur það síðar í ljós, 
en það borgar sig ekki að upplýsa 
vanþekkingu sína með því að 
koma öðruvísi fram.“ 

Í stað þess að aumkast yfir lífi 
fatlaðs fólks er mikilvægt að 
vinna í því að bæta og breyta 
aðgengi svo eitthvað sé nefnt. 
„Freyja kemst til dæmis ekki á 
uppáhaldskaffihúsið mitt því þar 
eru stigar en ekki lyftur. Við 
ættum ekki að ætlast til þess að 
fólk sem er hreyfihamlað eigi 
bara að sætta sig við að missa 
aðgengi að ákveðnum stöðum.“ 

 Þó að bókin um Freyju sé fyrsta 
ritverk Ölmu hefur blundað rit-
höfundur í tónlistarkonunni um 
tíma. „Ég hafði lengi látið mig 
dreyma um að skrifa eitthvað 
annað og meira en ljóð og 
dægurlagatexta en hefði aldrei 
grunað að ég ætti eftir að skrifa 
bók um lífshlaup íslenskrar 
konu,“ segir Alma sem hefur að 
eigin sögn alltaf haft brennandi 
áhuga á ævisögum kvenna. 

„Ég hef til dæmis lesið tölu-
vert um konur sem tilheyra 
öðrum menningarheimum. Ein 
til frásagnar er dæmi um bók 
sem er í uppáhaldi og ég er viss 
um að ævisagnalesturinn hefur 
nýst mér við skrifin á bókinni 
okkar Freyju. Það er kannski 
skrýtið að tala um ævisögu konu 
sem er einungis 22 ára því 
Freyja er náttúrlega ung og á 
margt eftir ólifað. Bókin endur-
speglar ekki bara ævi Freyju 
heldur líka jákvætt lífsviðhorf 
hennar og segir frá hennar 
helstu baráttu sem fólst í því að 
komast yfir eigin fordóma. Mér 
fannst saga hennar einfaldlega 
of dýrmæt til að beðið yrði með 
hana.“

Alma og Freyja hafa unnið að 
ævisögu Freyju í sameiningu. 
„Ég tók viðtöl við Freyju, fjöl-
skyldu hennar og vini en svo 
höfum við sent textann á milli 

okkar til að breyta og bæta. 
Freyja getur unnið á tölvu svo 
hún hefur skrifað heilan helling 
og síðastliðið ár hefur meira og 
minna allur okkar frítími farið í 
bókarskrifin. Við vorum ekki 
með útgefanda þegar við lögðum 
af stað en vorum ákveðnar í að 
koma þessu alla leið og ferlið 
hefur verið mjög lærdómsríkt. 
Þegar við vorum komnar með 
góðan grunn að handriti tók 
Kristján B. Jónasson að sér rit-
stjórnina og hjálpaði okkur að 
finna útgefanda.“ 

Það hlýtur að teljast óvana-
legt að tónlistarkona ráðist í 
bókarskrif en Alma viðurkennir 
að hún hafi ansi breitt áhuga-
svið. ,,Það er mjög ánægjulegt 
þegar manni gefst færi á að 
starfa á svona ólíkum sviðum. 
Það eru svo ótal mörg tækifæri 
á Íslandi og mér finnst gaman 
að sjá fólk sem bregður út af 
vananum og tekur sér eitthvað 
nýtt fyrir hendur. Mér finnst 
skipta máli að við séum opin 
fyrir því að fólk geti tekist á við 
mismunandi hluti í stað þess að 
festa fólk í ramma. Þótt maður 
vinni við eitthvað eitt er hægt að 
hafa gaman af einhverju allt 

Saga Freyju er dýrmæt
Það er í nógu að snúast hjá tónlistarkonunni Ölmu Guðmundsdóttur um þessar mundir. Ásamt því að vinna að upptökum 
á nýrri plötu með hljómsveitinni Nylon og byggja hús í Hvalfirði er hún að skrifa bók í samstarfi við vinkonu sína, Freyju 
Haraldsdóttur. Þóra Karítas fékk að forvitnast um afraksturinn sem lítur dagsins ljós hjá Sölku forlagi í október. 

Ég hafði lengi lát-
ið mig dreyma um 
að skrifa eitthvað 
annað og meira en 
ljóð og dægurlaga-
texta en hefði aldrei 
grunað að ég ætti 
eftir að skrifa bók 
um lífshlaup ís-
lenskrar konu



Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins býr yfir miklum 
bílaflota til ýmiss konar björgunarstarfa og 
sjúkraflutninga. Dælubíllinn á Slökkvistöðinni 
við Skógarhlíð er þeirra á meðal og er fullur 
af búnaði til að fást við ótal tegundir útkalla. 
Slökkviliðsmennirnir Þórarinn, Jónas, Hörður og 
Guðmundur vita allt um dælubílinn.

Guðmundur Garðar Halldórsson er varðstjóri í 
Slökkviliðinu og segir að almennt séu fimm slökkviliðs-
menn sem manna dælubílinn. „Það má segja að við 
séum með allt í bílnum sem þarf í vatnsleka, minni 
háttar efnaslys, allt gagnvart eldi og björgun úr 
lyftum, bílum, undanfargi og þess háttar,“ segir 
Guðmundur en bíllinn er meðal annars búinn klippum, 
sögum, kúbeinum, járnkörlum, lyftibúnaði og fleiru. 

Nýlega var bætt við tösku með stuðtækjum í dælu-

bílana og segja slökkviliðsmennirnir það góða viðbót 
þar sem þeir þurfi að geta veitt fyrstu skyndihjálp á 
vettvangi. Þeir bæta því við að það geti líka verið 
nauðsynlegt fyrir þá sjálfa til dæmis ef verið er að 
æfa reykköfun því þá geti alltaf eitthvað komið upp á. 
„Það fer enginn á æfingu á æfingasvæðinu án þess að 
hafa sjúkrabíl með sér,“ segir Guðmundur.

Stærsti hluti slökkviliðsmanna eru iðnaðarmenn 
þótt þeim fari fækkandi og segja félagarnir það vissu-
lega betra að hafa iðnaðarmenn á hverri vakt enda 
reyni varðstjórarnir að stýra því þannig að ef rjúfa 
þarf þak þá séu smiðirnir fengnir í það og pípararnir 
ef loka þarf fyrir vatnsleka og svo framvegis.

Spurðir hvað dælubíllinn fari í mörg útköll á hverju 
ári, segja þeir að þrír dælubílar séu á höfuðborgar-
svæðinu og fari samtals í um 1.200 útköll á ári. Dælu-
bíllinn í Skógarhlíðinni eigi líklega allt að helming 
þeirra útkalla þannig að hann er vel nýttur allt árið um 
kring.

Dælubíllinn er vel búinn

Auglýsingasími

– Mest lesið



Ráðstefnan Driving Sustain-
ability fer fram dagana 17.-18.
september, þar sem orkugjafar 
í samgöngum framtíðarinnar 
verða í brennidepli. Orkusetur 
tekur þátt í ráðstefnunni og 
mun kynna tengiltvinnbíl sem 
framtíðarlausn.

„Við erum að smíða fyrsta „plug-in 
hybrid“ bílinn, eða tengiltvinnbíl-
inn á Íslandi, sem er næsta skref á 
eftir tvinnbíl,“ segir Sigurður Frið-
leifsson, framkvæmdastjóri Orku-
seturs, sem stendur fyrir breyt-
ingu á Toyota Prius úr tvinnbíl í 
tengiltvinnbíl, en breskir sérfræð-
ingar frá Amber Jack hafa verið 
kallaðir til verksins.
„Tvinnbílar eru eins og vitað er 
með rafmagnsmótor og keyra 
þannig annaðhvort á rafmagni eða 
eldsneyti. Munurinn á þeim og 
tengiltvinnbíl er sá að verið er að 
auka rafmagnshlutann með því að 
setja í tengiltvinnbílinn stærri raf-
hlöðu. Eitt stærsta atriðið við þetta 
fyrirkomulag er að hægt er að 
hlaða rafhlöðuna.“

Að sögn Sigurðar eru kostirnir 
við þetta fyrirkomulag margir. 
„Þetta er náttúrulega umhverfis-
vænt. Hægt er að keyra tengil-
tvinnbílinn á rafmagni á góðum 
hraða innanbæjar og draumurinn 
er að stór hluti innanbæjaraksturs 
fari þannig fram á hreinu raf-

magni, sem þýðir minni útblástur 
og hávaðamengun.“

Sigurður bendir einnig á að 
tengiltvinnbílinn megi hlaða á nótt-
unni þegar almenn rafmagnsnotk-
un er mjög lítil, þannig að það jafni 
út rafmagnsnotkunina og bæti 
nýtni raforkukerfisins. Að hans 
mati þyrfti því fræðilega séð ekki 
að virkja fyrir alla þessari nýju 
orku.

„Þetta er síðan sérstaklega væn-
leg lausn fyrir Ísland, þar sem hér 
er allt rafmagn endurnýjanlegt,“ 
segir hann. „Með þessu móti er 
hægt að koma því í samgöngur. 
Hún er samnefnari fyrir allar 
aðrar lausnir. Þetta er tækni sem 
gæti fræðilega samsvarað við 
hvaða eldsneyti sem er, sem eru þá 
hjálpareldsneyti. Í raun gæti það 
alveg verið vetni, etanól og svo 
framvegis. Þannig að hugsanlega 
verða allir bílar svona í framtíð-
inni.“

Sigurður segir lítið mál að upp-
færa búnaðinn í tvinnbílunum. 
Tæknilegar hindranir standi ekki í 
vegi fyrir að þessi nýjung nái  
skjótri útbreiðslu. Helsta fyrir-
staðan sé kostnaður og markaðs-
setning en hann álítur að útbreiðsl-
an muni ganga hratt fyrir sig þegar 
bílaframleiðendur bjóða svona bíla 
á hagstæðu verði.

Sem stendur er þetta verkefni 
Orkuseturs á tilraunastigi. Segir 
Sigurður ætlunina að fylgjast með 
tengiltvinnbílnum í rekstri í heilt 
ár, skrá rekstrartölur og nýta þær 

til að framreikna hvaða áhrif svona 
floti kæmi til með að hafa á raf-
orkukerfið, eyðslu útblásturs og 
svo framvegis.

Verkefnið tengist eins og áður 
sagði samgönguviku Reykjavíkur-
borgar, sem samanstendur af 
ýmsum uppákomum: Keppni meist-
arabíla, sýningu í Perlunni, og fyrr-
nefndri Driving Sustainability-ráð-
stefnu þar sem ýmsir framtíðar 
samgöngumöguleikar, sem eiga að 
taka við af olíunni, verða kannaðir 
og bornir saman.

Þess má geta að á meðal ræðu-
manna á ráðstefnunni verður 
Bandaríkjamaðurinn Felix Kramer 
sem fyrstur manna breytti tvinnbíl 
í tengiltvinnbíl.

Tengiltvinnbíll framtíðin

Ferðamannabólusetningar 
og ráðgjöf

tímapantanir í síma: 535-7700

Læknasetrið Mjódd,      Þönglabakka 1
www.ferdavernd.is       ferdavernd@ferdavernd.is

ferðavernd



Glamúr og glæsibragur á 
árlegri ráðstefnu dragdrottn-
inga í Ástralíu. 

Hin árlegu DIVA-verðlaun 
voru veitt hinn tuttugasta 
ágúst síðastliðinn en sú keppni 
var haldin sautjánda árið í röð. 
Hátíðin fór fram í Randwick 
Pavilion í Sidney í Ástralíu og er 
talin með þeim glæsilegri til 
þessa.

Ástralar hafa löngum haft sér-
stakt yndi af körlum í kvengerv-
um enda muna flestir kvik-
myndaunnendur eftir 
myndinni Priscilla -Queen 
of the Desert þar sem 
drottningarnar heilluðu 
menn upp úr skónum. 

Þær voru ekki síður 
heillandi þessar herra-
dömur í Sidney, en mynd-
irnar tala sínu máli.

Dýrðlegar 
drottningar

Nútíma karlmenn verða æ meðvitaðri um mikilvægi þess að 
næra húðina með góðum kremum.

Lancôme hefur verið leiðandi í baráttu gegn öldrunarmerkjum húðar-
innar og kynnti nýlega alhliða húðsnyrtilínu fyrir karlmenn. Í Lancôme 
Men-línunni eru átta vörur sem svara þörfum karlmanna á öllum 
aldri.

Lancôme byggir á 70 ára reynslu og býr yfir kröftum 200 vísinda-
manna sem gerðu þúsund prófanir á karlmannshúð við þróun hinnar 
nýju Lancôme Men-húðsnyrtilínu. 

Undirflokkar Lancôme Men eru þrír. Age Fight vinnur gegn þreytu-
legri húð og fyrstu merkjum öldrunar. Hydrix er uppbyggjandi og 
róandi vörn og rakagjöf og Rénergy 3D berst gegn slappri húð.

Lancôme fyrir karlmenn

LAUGAVEGUR 86-94, S: 511-2007
REYKJAVIK STORE



Ferdatorg.is er ný vefsíða þar sem með nokkrum 
einföldum handtökum er hægt að finna drauma-
ferðina.

„Þessi vefur hefur þá sérstöðu að þar er hægt að finna 
pakkaferðir í ýmsum flokkum sem íslenskar ferðaskrif-
stofur framleiða. Borgarferðir, knattspyrnuferðir og 
blandaðar ferðir, sem geta innihaldið rútuferð, siglingu 
eða eitthvað annað, svo dæmi séu tekin.“ 

Þetta segir Sigurður Gunnarsson, eigandi vefsíðunn-
ar ferdatorg.is, sem var upphaflega opnuð fyrir ári en 
var lokað aftur þar sem aðstandendunum þótti hún ekki 
uppfylla tilskyldar kröfur. Opnað var aftur fyrir síðuna 
fyrir mánuði, en þar inni er eins og áður sagði hægt að 
finna allar upplýsingar um þær ferðir sem íslenskar 
ferðaskrifstofur bjóða.

„Til þess eru síðan ýmsar aðferðir,“ útskýrir Sigurð-
ur. „Hægt er að leita að flokkum eftir ákveðnu tímabili 
og jafnvel öllum tegundum ferða velji maður ekki til-
tekna veitu. Síðan er hægt að setja inn orð í orðaleit og 
framkalla flokka eða tímabil eða hvort tveggja.“

Á vefsíðunni er einnig dálkur sem kallast umfjöllun. 
Þar geta menn leitað uppi vinsæla áfangastaði vinstra 
megin og þá birtast upplýsingar um þá, stuttur texti 
með krækjum inn á nánari upplýsingar. Einnig er að 
finna google-kort af áfangastöðunum þar sem áhuga-
verðir staðir hafa verið merktir og hægt að fá um þá 
frekari upplýsingar með því að færa bendilinn á þá. Til 
að kóróna þetta fylgir myndskeið hverjum áfangastað.

Þá eru óupptaldar upplýsingar um veðurfar á við-
komandi stað ásamt brottfarar- og komutímum í Leifs-
stöð, sem uppfærast sjálfkrafa.

„Við erum líka með umræðusvæði þar sem notendum 

er velkomið að koma athugasemdum á framfæri,“ bend-
ir Sigurður á. Hvort sem menn vilja beina spurningum 
til ferðaskrifstofa, gera athugasemdir, benda á góð hótel 
eða veitingastaði og svo framvegis. Þegar ferð hefur 
verið valin færist notandinn sjálfkrafa inn á vefsíðu 
ferðaskrifstofunnar sem heldur utan um ferðina og þar 
er hægt að klára bókunina. „Við viljum að á vefsíðunni 
geti ferðalangurinn fundið allt sem hann þarf að vita 
fyrir ferðalagið,“ segir Sigurður.

Upplýsingar á einum stað

Fjögur göngukort af suður-
hluta Vestfjarða hafa verið 
gefin út og þrjú til viðbótar eru 
væntanleg á næsta ári. 

Ferðamálasamtök Vestfjarða gefa 
út göngukortin og afhentu þau 
Kristjáni L. Möller samgönguráð-
herra kortin nýlega.

Kortin fjögur sem þegar eru 
komin út ná til sunnanverðra Vest-
fjarða og Dala en þau þrjú sem 
koma út á næsta ári ná yfir norður-
hluta Vestfjarða eða Strandir, 
Hornstrandir og Ísafjarðarsýslur.

„Við vonum að þetta sé mikil 
bót fyrir göngufólk en hingað til 

hafa verið gefin út kort af minni 
svæðum í einu. Þessi kort ná yfir 

stærri svæði og má segja að þau 
sýni heildræna mynd því þetta er 
sería þar sem öll kortin sjö tengj-
ast saman,“ segir Sævar Pálsson, 
formaður Ferðamálasamtaka 
Vestfjarða, og bætir því við að 
kortin hafi verið unnin í sam-
starfi við Ferðamálafélag Reyk-
hóla og Dala.

Kortin má nýta til skipulagn-
ingar göngu- og hestaferða um 
byggðir og óbyggðir Vestfjarða. 

Helgi M. Arngrímsson frá 
Borgarfirði eystri sá um korta-
gerðina en fékk dygga aðstoð 
frá heimamönnum á Vestfjörð-
um, sem gáfu góð ráð og lásu 
kortin yfir.

Heildræn mynd af Vestfjörðum
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Vörn gegn bakteríum,
vírusum og sýklum

Vörn gegn bakteríum,
vírusum og sýklum

Flensa

Áblástur o.fl.

Kvef

Sveppasýking

Meltingarsýking

Fuglaflensa

Blöðrubólgusýking

Sótthreinsandi
blautklútar

Sótthreinsandi
blautklútar

Barcelona

Borgin ein best varðveitta miðaldarborg
 Evrópu og er á minjaskrá Unesco. Þá er Tallinn með 

fallegri borgum Evrópu.

Kastalar, hallir, markaðir, næturlíf,  ódýrar veitingar og 
verslanir. Úrval skoðunarferða.

avík

3 dagar og 2 nætur -helgarferð
3 dagar og 2 nætur 



BÍLAR &
FARARTÆKI



Til sölu
Nýr Porsche Cayenne 2007
Innfluttur af Bílabúð Benna

Aukabúnaður:

Uppl. gefur Ragnar í síma 899 4370

500.000 kr. afsláttur af nýjum bíl

Nálgunarskynjarar
Dekktar afturrúður

Sóllúga
Xenon ökuljós

Rafknúinn afturhleri
Dráttarkúla, hægt að taka af

Servotronic aflstýri
Tiptronic S, sjálfskipting
Sjálfvirkt loftræstikerfi

Hiti í framsætum
BOSE digital surround hljómkerfi,

250W, 14 hátalar og bassabox



PÉTUR LÚTHERSSON

Ekki nóg að vera frægur
HEIMILIÐ

Rökkur og rómantík
INNLIT

Garðyrkjustjóri í garðbýli

hús&heimili
FÖSTUDAGUR 8. SEPTEMBER 2007

28. ágúst -       . september10



hús&heimili

 HESTSLAMPINN FRÁ MOOOI OG 
FRONT HÖNNUNARTEYMINU Margir 
hafa eflaust rekið augun í sérstakan lampa sem 
prýðir glugga kaffihússins B5 í Bankastræti. Þar 
er svartur hestur í fullri stærð með lampaskerm 
á hausnum. Þessi sérstaki lampi er hannaður af 
sænska hönnunarteyminu Front sem í eru fjórar 
konur. Þær hönnuðu lampann fyrir hollenska 
hönnunarfyrirtækið 
Moooi sem státar sig 
af framúrstefnulegri 
hönnun. Lampinn er 
hluti af seríu sem kallast 
„Animal Thing“. Þessi 
húsgögn hafa oftast þau 
áhrif á fólk að annaðhvort 
fellur það fyrir þeim við 
fyrstu sýn eða þolir þau 
alls ekki. Hestslampinn 
góði fæst í Saltfélaginu.

STELTON CLASSIC 
KAFFIKÖNNURNAR
eftir Eric Magnussen 
eru löngu orðnar 
klassískar. Þær fást
í öllum regn-bogans
litum og líka úr stáli. 
Hitakönnurnar taka 1 
lítra og eru 30 cm á hæð 
og þvermálið er 10,5 cm. 

Verðið fer eftir gerð og lit og fást könnurnar í ýmsum 
búsáhalda- og hönnunarverslunum.

hönnun

Forsíðumynd: Halldór Sveinbjörnsson tók þessa mynd 
af húsi Ásthildar Cecil Þórðardóttur garðyrkjustjóra á 
Ísafirði. Útgáfufélag: 365 - miðlar ehf, Skaftahlíð 24, 105 
Reykjavík, sími: 512-5000 Ritstjórar: Kristín Eva Þórhalls-
dóttir kristineva@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir 
solveig@frettabladid.is. Auglýsingar: Ámundi Ámunda-
son og Ásta Bjartmarsdóttir s. 517-5724 Útlitshönnuður:
Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

„Ég geri eins og fólkið í Friends, 
þarf að fara út um gluggann 
til að komast á svalirnar, en í 
gluggakistunni finnst mér ægilega 
gott að vera,“ segir Sonja sem 
stundar eins konar hugleiðslu þar á 
morgnana meðan hún sötrar kaffið 
sitt og horfir á fólk fara til vinnu.  

„Það er svo gott að horfa upp 
á Snæfellsjökul og út á sjó þegar 
maður drekkur morgunkaffið. 
Þetta heldur í manni lífinu í 
höfuðborginni,“ segir hún, en Sonja 
er fædd og uppalin á Akureyri.  
„Svo flutti ég til Reykjavíkur 
þegar ég var sautján ára gömul, 
með appelsínugult hár og til í allt.“

Það er óhætt að fullyrða að 
Sonja sé með ansi sérstæðan 
menntunarbakgrunn en hún er 
lærður húsasmiður úr Iðnskólanum 
í Reykjavík. 

„Eins og svo margir aðrir 
þá kláraði ég reyndar aldrei 

sveinsprófið, en ég vann við 
þetta í fimm ár eftir að ég hætti í 
skólanum. Þá kom að því að mig 
langaði til að vinna inni, sótti um 
hjá Kaffitári og var svo heppin 
að vera valin úr fimmtíu manna  
hópi,“ segir Sonja og bætir því við 
að síðasta mánudag hafi hún haldið 
upp á tólf ára starfsafmæli sitt hjá 
fyrirtækinu.

„Þegar ég fann kaffibransann þá 
vissi ég hvað ég vildi gera í lífinu. 
Núna er ég alþjóðlegur kaffidómari 
og þvælist því um allan heim til 
að kynna mér kaffi. Er til dæmis 
nýkomin heim frá Japan og er að 
fara til Rússlands og Svíþjóðar 
á næstunni,“ segir Sonja ánægð. 
Fyrir mörgum gæti eftirnafnið 
Grant hljómað kunnuglega en 
Sonja á einmitt bróður með 
sama eftirnafni sem getið hefur 
sér gott orð sem einkaþjálfari. 
Sá heitir Arnar og segir hún 

þau systkin bæði hafa sérlega 
gaman af því að elda góðan mat. 

„Ég er reyndar ekki með eins 
flottan sixpakk og hann bróðir 
minn, en ég er að vinna í þessu. 
Er komin með tvípakk,“ segir hún 
og flissar en bendir um leið á að 
hún kunni þó sitthvað fyrir sér 
í þjálfun þótt það sé ekki á sviði 
líkamsþjálfunar.

„Mér var veittur titillinn 
Besti kaffikennari og kaffi-
barþjónaþjálfari Evrópu 2007, 
við hátíðlega athöfn í Antwerpen 
fyrr á árinu og jafnaði þannig 
þjálfarastöðuna upp að vissu marki, 
en hins vegar náum við systkinin 
mjög vel saman í eldhúsinu enda 
miklir ástríðukokkar bæði tvö og 
til að styrkja fjölskylduböndin 
hittumst við um það bil einu sinni 
í viku til að elda saman góðan 
mat,“ segir þessi skemmtilega 
kona að lokum. margret@frettabladid.is

Hálftíma kaffihugleiðsla
 Sonja B. Grant er ein af fáum konum á landinu sem lært hafa húsasmíðar. Hún starfar 

þó ekki við það í dag heldur á kaffi hug hennar allan.

Í þessari gluggakistu drekkur Sonja kaffið sitt á hverjum morgni meðan hún fer yfir daginn í huganum. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA
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„Það var erfiður tími á Íslandi þegar ég kom heim úr 
námi; markaðurinn einangraður og nánast enginn inn-
flutningur á húsgögnum. Í verslunum voru íslenskar 
eftirlíkingar af danskri húsgagnahönnun og alls ekki 
auðvelt að koma inn nýrri hugsun hér heima,“ segir 
Pétur B. Lúthersson, sem fyrstur íslenskra húsgagna-
hönnuða gerði samning um hönnunarþóknun og auglýs-
ingar undir nafni við Gamla kompaníið, þar sem menn 
voru víðsýnni en gekk og gerðist í þá daga.

„Síðustu tvo áratugi hef ég haft tekjur að hálfu fyrir 
hönnun á erlendri grund. Þessa dagana er ég önnum 
kafinn við að hanna nýja stólalínu fyrir fyrirtæki í Nor-
egi og teiknaði þar á undan stól fyrir Rosenthal. Sam-
keppni í hönnun húsgagna hefur alltaf verið geysihörð 
og fjallið kemur ekki til Abrahams. Maður þarf að hafa 
svolítið fyrir þessu og kannski stundum spurning um 
heppni í bland við góða hönnun,“ segir Pétur, sem með 
sanni breytti viðhorfi landa sinna gagnvart innlendri 
hönnun á íslensk heimili.

„Þetta byrjaði allt með lampanum Heklu sem við Jón 
Ólafsson sköpuðum. Hann fékk fyrstu verðlaun í lampa-
hönnunarkeppni, var framleiddur í fimmtán ár í Dan-
mörku og fæst í dag á uppboðsmörkuðum sem antik. 
En ætli stóllinn Stacco frá 1981 sé ekki mitt frægasta 
verk. Hann er búið að selja í hundruðum þúsunda ein-
taka um allan heim,“ segir Pétur sem enn teiknar mest 
fjölnota húsgögn fyrir skrifstofur, stofnanir og hinn al-
menna markað.

„Ég vinn við það sem gengur vel og orðið langt síðan 
ég teiknaði til að fá myndir í tímarit. Það skilar litlu. 
Fólk verður að kunna að meta og vilja nota það sem 
maður hannar, annars er hönnun tilgangslaus,“ segir 
Pétur sem nýlega skoðaði hönnunarsýningu á Kjarvals-
stöðum.

„Ég vil auðvitað vera mjög jákvæður en er ekki viss 
um að sýningin hafi gefið rétt skilaboð. Hönnun verð-
ur að höfða til neytenda og framleiðenda; annars er hún 
bara tómstundagaman og í besta falli list. Það hefur 
ekkert að segja að vera frægur ef hönnun er gagns-
laus,“ segir Pétur sem segist stoppa við þegar básúnuð 
er gróska í hönnun nútímans. 

„Ungt fólk talar eins og ekkert hafi gerst áður, 
en það er ekki alls kostar rétt. Hin mikil gróska í 
húsgagnahönnun á árunum 1960 til 1970 
gleymist en þá voru haldnar virki-
lega spennandi sýningar á nýjum 
húsgögnum sem menn teiknuðu 
og smíðuðu sjálfir. Þegar svo inn-
flutningur varð óheftur lenti íslenskur 

húsgagnaiðnaður í klípu og er enn í molum, þótt eitt-
hvert líf sé í hönnun,“ segir Pétur sem furðar sig á lítilli 
eftirspurn nútíma efnafólks eftir sérhönnun íslenskra 
hönnuða í húsgögnum.

„Um miðja síðustu öld var algengt að menn létu sér-
hanna og smíða stásslegar mublur til heimilisins, en nú 
er eins og mönnum detti þetta ekki í hug. Ég er hissa á 
að Íslendinga langi ekki að eignast eigulegan húsbúnað 
sem þeir einir geta átt lengi og erfist seinna til barna-

barnanna. Slíkt verkefni þætti mér ákaflega spenn-
andi.“

Hönnun Péturs B. Lútherssonar fæst í Epal, hjá 
Á. Guðmundssyni og í Sólóhúsgögnum.

Ekki nóg að vera frægur
 Pétur B. Lúthersson er einn af þeim sem ruddi brautina í íslenskri húsgagna- og innan-

hússhönnun. Hann menntaði sig í Danmörku á sjöunda áratugnum og hefur síðan með 
einum eða öðrum hætti snert líf og fegurðarskyn heimsbyggðarinnar.

Pétur B. Lúthersson, innanhúsarkitekt og húsgagnahönnuður.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA  

Stacco-stólar í stafla.    

Faxi .

Fundarstóll frá 1991.

Ljósið Brandur.

Til bókaútgefenda:

BÓKATÍÐINDI 2007

————————————— —————————————

Skráning nýrra bóka í 
Bókatíðindi 2007 er hafin. 

Útgefendur eru hvattir til að skrá 
bækur sínar sem allra fyrst 

en lokaskil  vegna kynninga og 
auglýsinga er 17. október nk.

Bókatíðindum verður sem fyrr dreift 
á öll heimili á Íslandi.

Allar upplýsingar á skrifstofu 
Félags íslenskra bókaútgefenda,

Barónsstíg 5, sími 511 8020.
Netfang: baekur@simnet.is
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1. Krummi kroppar í gæruskinn. Þetta fallega, 
ólitaða skinn kostar 8.390 krónur og færi vel á hvaða 
stól eða sófa sem er.

2. Íslenskt handverk eins og það gerist best. 
Útskorin gestabók með mynd af Geysi á 18.100 
krónur. Fyrirtaks gjöf á stórafmælum eða við 
önnur góð tilefni. 

3. Kópavogskirkja Hjá Thorvaldsens bazar fást 
litlar styttur af ýmsum þekktum byggingum á land-
inu, meðal annars af mörgum kirkjum og þar á 
meðal Kópavogskirkju. 830 krónur.

4. Ljóstýra í steini sem passar vel á baðið eða 
hvar sem er þar sem áhrif frá náttúrunni fá notið 
sín. 990 krónur. 

5. Að hafa allt á hornum sér er máltæki sem við 
grípum oft til, en hvað með að grípa í hornið sjálft? 
Þetta fína hrútshorn fer vel á vegg og getur jafnvel 
hentað sem nýstárlegur blómavasi. 1.500 krónur.

margret@frettabladid.is

Gerðu þjóðlegt góðverk
Thorvaldsens bazar hefur í dag verið rekinn í 106 ár og er því elsta fyrirtæki landsins sem 

ekki er rekið í gróðaskyni, en allur ágóði af sölunni rennur beint til góðgerðamála og þá helst 
til barna sem þurfa á stuðningi að halda. Hjá Thorvaldsens bazar hefur íslensku handverki 
alltaf verið gert hátt undir höfði og því slá viðskiptavinir þrjár flugur í einu höggi með því að 
versla þar – styðja einstaklingsframtakið, halda við hefðum og styrkja þá sem á þurfa að halda.

1

2

 VINNURÝMI þarf ekki endilega að 
vera stórt og mikið. Hægt er að skipta 
upp stærra rými og skapa sér ágætis 
pláss úti í horni eða bak við skilrúm. 
Hér er gott dæmi um góða nýtingu á 
litlu rými. Hér er einfaldlega borðplötu 
smellt í hornið og hillurnar látnar falla 
inn í vegginn. Ef vinnurýmið er inni í 
öðru rými, til dæmis stofu, og þarf því 
að líta sómasamlega út, er gott að hafa 
hillupláss til að geyma hluti í og sniðugt  
að hafa fallegan stól til að prýða rýmið. 

3

4

5

RafmagnshandverkfæriRafmagnshandverkfæriNÝ SENDING

Laugavegi 29, sími 552 4320
www.brynja.is, brynja@brynja.is

Gæðavara á góðuverði

Gæðavara á góðuverði
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HAUSTTÓNLEIKAR
HÖRÐUR TORFA

Í BORGARLEIKHÚSINU

Í 32 ár hefur hann haldið sína annáluðu Hausttónleika.

Líkt og undanfarin ár verða tvennir tónleikar, þeir fyrri 

hefjast klukkan 19.30 en þeir seinni klukkan 22.00.

Miðasala er hafin hjá Borgarleikhúsinu og Midi.is.

www.hordurtorfa.com

september14.



hús&heimili

Ásthildur Cecil Þórðardóttir, garðyrkjustjóri á Ísafirði, býr í kúlulaga 
húsi sem er að hluta úr gleri og að hluta undir torfi. Fjölskyldan 
sefur og eldar undir torfþakinu. Þar er íbúð á þremur pöllum, 120 
fermetrar að flatarmáli en Ásthildur segir borðað í garðhúsinu flesta 
daga frá því í mars fram í október. Þar er líka suðræn stemning. 
„Þetta hús er yndislegt allan ársins hring,“ segir hún „Líkast eins og 
leg í móðurskauti því það vefur mann að sér og garðhúsið gerir það 
að verkum að sumarið lengist um marga mánuði.“ 

Ásthildur segir Einar Þorstein Ásgeirsson arkitekt hafa hannað 
húsið eftir hugmyndum eigendanna. „Hann kallaði þetta garðbýli,“ 
segir hún brosandi. „Við byggðum húsið sjálf og fluttum inn í ágúst 
1987 svo það eru 20 ár síðan. Nú fer að koma að viðhaldi.“

Það er fleira athyglisvert kringum Ásthildi því garðurinn um-
hverfis húsið er bæði stór og fjölskrúðugur og tveir litlir lækir renna 
gegnum hann, hvor sínum megin við húsið. Í öðrum þeirra er foss.  
„Garðurinn minn er bara villigarður. Ég hef engan tíma til að hugsa 
um hann því ég þarf að sinna opnum svæðum og umhverfi stofnana í 
bænum,“ segir hún. „En lækjarniðurinn er þægilegur og ég held við 
vöxum aldrei upp úr því að hafa gaman af vatni.“ gun@frettabladid.is

Einar Þorsteinn Ásgeirsson arkitekt hannaði húsið 
eftir hugmyndum eigendanna. MYND/HALLDÓR 

Fjölskyldan sefur og eldar undir torfþakinu. MYND/HALLDÓR 

Hann kallaði þetta garðbýli
 „Ánægjan er auði betri“ er áletrun fyrir ofan dyr Ásthildar Cecil Þórðardóttur, garðyrkjustjóra á Ísafirði. Hún býr 

ekki í neinu venjulegu húsi því bæði er það kúlulaga og nær helmingur þess undir gleri en hinn þakinn torfi.

„Þetta hús er yndislegt allan ársins hring,“ segir Ásthildur Cecil Þórðardóttir, garðyrkjustjóri á Ísafirði. „Líkast eins og leg í móðurskauti því það vefur mann að sér 
og garðhúsið gerir það að verkum að sumarið lengist um marga mánuði.“ MYND/HALLDÓR

Ásthildur er garðyrkjustjóri á Ísafirði og því viðeig-
andi að hún búi í hálfgerðu gróðurhúsi. MYND/HALLDÓR

Inngangurinn í hið óvenjulega hús er í hæsta máta 
þjóðlegur. FRÉTTABLAÐIÐ/GUN

Hér glittir í læk, grjót, rótarhnyðju og gamla sláttu-
vél í garðinum. FRÉTTABLAÐIÐ/GUN

 8. SEPTEMBER 2007  LAUGARDAGUR8



E c o s e a l e r u m h v e r f i s v æ n n
a k d ú k u r s e m i n n i h e l d u r

e k k i p l a s t e s i s e r o g e r á n e i-
t u r e f n a .

E c o s e a l T P O - d ú k u r e r s á
m e s t n o t a i í h e i m i n u m a f

e s s a r i t e g u n d .

E c o s e a l v e i t i r 1 5 á r a á b y r g .

E c o s e a l d ú k u r i n n s t e n s t a l l a
a l j ó l e g a s t a l a o g
í s l e n s k a r r e g l u g e r i r.

M E E C O S E A L E R N Á T T Ú R A N VA R I N

a  er mikilvægt a  hafa
umhverfisvæna valkosti í ak-
hönnun.Aukin gæ i akefna
eru líka æskileg. Ecoseal er 
styrkt fjölli a sem hefur bá a
fyrrnefnda kosti og a  sem 
meira er - 
á samkeppnishæfu ver i.
Umhverfisvænar vörur, áratuga
notkun og gó reynsla geta
fari  saman vi e lilegt ver
egar ær eru bornar saman 

vi  önnur akkerfi sem eru 
ska leg umhverfinu.

Haf u samband vi
sérfræ inga okkar og vi a s-
to um ig vi a  finna lausn á 
lágmarks ver i me  hámarks
endingu.

Ecoseal og hönnun 

Dúk ak ehf  Melabraut 24 220 Haf. www.dukthak.is



1. Fjólublár flauelspúði með 
stungnu ferningsmynstri. Mjúkur 
að sjá og snerta. Fæst í Lene 
Bjerre á 2.600 kr.

2. Kringlóttur hvítur púði með 
gráu mynstri og silfruðum þræði 
í miðju. Flottur í svefnherbergið. 
Tekk-Company, 5.400 kr.

3. Tveir flottir saman. Flauels-
púði í djúpum túrkislit á 4.500 kr 
og munstraður silkipúði á 4.900 
kr. Fást í Tekk-Company.

4. Drapplitur púði með
glansáferð og silfurþræði, 
útflúraður með barokk-
mynstri. Fæst í Lene 
Bjerre á 7.300 kr. 

5. Svartur aflangur púði úr
riffluðu flaueli með útflúri og 
gráum röndum þvert yfir. Lene 
Bjerre, 3.100 kr.

 Hlýir og djúpir tónar
Tilvalið er að breyta um púða í stofunni þegar árstíðaskipti eru og velja þá liti og mynstur

sem hæfa betur stað og stund. Ódýrara er að skipta um nokkra púða en heilu húsgögnin. Um
þessar mundir eru haust- og vetrarvörur að tínast inn í verslanirnar og er mikið um hlýja og
djúpa liti eins og fjólubláan, brúnan, dökkan túrkislit og síðan er svarti liturinn klassískur. Víða
má finna falleg mynstur og einnig getur komið vel út að hafa ljósa og kalda liti og þá jafnvel
með silfruðu skrauti til að tóna við veturinn. Hlýir og djúpir tónar ásamt köldum litbrigðum
munu því leysa af ferska og skæra liti sumarsins sem lifna síðan að nýju er vora tekur.

1

5

3

2
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 ASCASO ESPRESSO-
VÉLIN er orðin æ algengari
sjón á íslenskum heimilum
enda hefur hún klassískt útlit og
fæst í mörgum litum, burstuðu
stáli og jafnvel skjöldótt!
Vélin er til dæmis fáanleg í
Te og kaffi-verslununum og
hægt er að fá kaffikvörn í
stíl. Skrokkur kaffivélarinnar
er úr endingargóðu áli og
bruggtækin úr látúni. Ascaso-
verksmiðjan var stofnuð
árið 1962 á Spáni og hefur
fyrirtækið því áratuga reynslu
í kaffiheiminum. Nú er Ascaso
einn af helstu framleiðendum
kaffivéla og selur vörur sínar til
yfir fimmtíu landa víðs vegar
um heiminn. Aðalsmerkið er
einfaldar vélar með fallegri
hönnun sem endast lengi.

klassískt

14 vikna námskeið fyrir 3-5 ára

14 vikna námskeið fyrir 8 -12 ára

14 vikna námskeið fyrir ungt fólk

KERAMIKDEILD
14 vikna námskeið í leirrennslu og -mótun

námskeið fyrir 6-9 ára vetrarlöng og 14 vikna

I N N R I T U N
sími 551 1990 

www.myndlistaskolinn.is

TEIKNIDEILD
undirstöðugreinar sjónmennta

BARNA- OG UNGLINGADEILD

MÁLARADEILD

3-5 ára laugard. 10.15-12.00 Gerður Leifsdóttir
3-5 ára miðvikud. 15:15-17:00 Sigríður Helga Hauksd.

6 - 9 ára mánud. 15:15-17:00 Elva Hreiðarsdóttir
6 - 9 ára  mánud. 15:15-17:00 Björk  Guðnadóttir
6 - 9 ára  þriðjud. 15:15-17:00 Kristín Reynisdóttir
6 - 9 ára Korpu þriðjud. 15:15-17:00 Elva Hreiðarsdóttir
6 - 9 ára  miðvikud. 15:15-17:00 Gerður Leifsdóttir
6 - 9 ára Korpu miðvikud. 15:15-17:00 Helgi Þórsson
6 - 9 ára fimmtud. 15.15-17.00 Kristín Reynisdóttir
6 - 9 ára föstud. 15:15-17:00 Anna Hallin
6 - 9 ára laugard. 10:00-11:45 Björk Guðnadóttir

10-12 ára Korpu mánud. 15:00-17:15 Helgi Þórsson
10-12 ára Myndlist-verkmennt-video   Gerður Leifsóttir
  mánud. 15:00-17:15
9 -13 ára Myndlist-tæknifikt Anna Hallin og
  þriðjud. 15:00-17:15 Pétur Örn Friðriksson
10-12 ára miðvikud. 15:00-17:15 Þorbjörg Þorvaldsdóttir
9 -11 ára Leirrennsla og mótun Guðbjörg Káradóttir og
  fimmtud.15:00 - 17:15 Anna Hallin 
8 -11 ára Myndlist-verkmennt   Gerður Leifsdóttir
  fimmtud. 15:00-17:15
10-12 ára Myndlist / myndasögur   Þorbjörg Þorvaldsd.Búi
  föstud. 15:00-17:15 Kristj. Bjarni Hinriksson
10-12 ára Leirrennsla og mótun Guðbjörg Káradóttir og
  laugard. 10:00-12:15 Anna Hallin

13-16 Teikning-málun-þrívídd Korpu Sigríður Ólafsdóttir og
       fimmtud.15:30-18:30   Helgi Þórsson 
13-16 Myndasögugerð fimmtud.16:00-19:00   Bjarni Hinriksson og
            Búi Kristjánsson
13-16 ára Leirmótun     föstud.   16:30-19:30   Guðný Magnúsdóttir
13-16 Teikn.-Málun-þrívídd.          Sigríður Ólafsdóttir og
       föstud 16:00-19:00     Þorbjörg Þorvaldsdóttir
13-16 Grafík-Götulist    laugard.10:00-13:00   Kristín Hauksd.og Sara Riel
 16-19 ára Vídeó, hljóð og allra handa föndur  Sigurður Guðjónsson og
       þriðjud.  17.45-21.45  Helgi Þórsson

Leirkerarennsla     mánud.17:30-20:15 Guðbjörg Káradóttir
Leirmótun og rennsla   þriðjud.17:30-20:15 Guðný Magnúsdóttir
Grundvallaratriði     miðvikud.18:00-22:00 Guðný Magnúsdóttir 
         í keramik   og Guðbjörg Káradóttir.
Leirrennsla morgunt.   föstud.  09:00-11:45 Guðbjörg Káradóttir

Módelteikning mánud. 17:45-20:30 Þorbjörg Þorvaldsdóttir
Teikning 1 þriðjud. 17:30-21:30 Eygló Harðardóttir
Teikning 1 morgunt. miðvikud.  09:00-11:45 Sólveig Aðalsteinsdóttir
Teikning 1 miðvikud. 17:30-21:30 Sólveig Aðalsteinsdóttir
Teikning 2 mánud. 17:30-21:30 Hilmar Guðjónsson
Portretteikning fyrir byrjendur  fimmtud. 17:30-20:30 Karl Jóhann Jónsson
Módelteikn.-mótun-hreyfimynd miðvikud 17:30-20:30 Sigríður H. Hauksd.

Bókverk        mánud.  17.30-21.30 Ósk Vilhjálmsdóttir
Stafræn ljósmyndun      mánud.  18:00-20.45 Brooks Walker
Svart / hvít ljósmyndun  mánud.  18:00-20.45 Erla Stefánsdóttir
Form, rými og hönnun   mið.     17:30-20:30
   Brynhildur Pálsdóttir, Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir og Guja Dögg Hauksd.
Skapandi starfsvettvangur (portfolio)
       þriðjud.17:30-20:15 Ósk Vilhjálmsdóttir
Indesign/photoshop Helgarnámskeið (tími augl.síðar) Magnús V.Pálsson

Vatnslitun þriðjud. 17:30-20:15 Hlíf Ásgrímsdóttir
Litaskynjun fimmtud. 17:30-21:30 Eygló Harðardóttir
Frjáls málun föstud. 13:00-15:45 Þuríður Sigurðardóttir
Málun 1  (vetrarl.) þriðjud. 17:30-20:15 Þorri Hringsson
Málun 2  (vetrarl.) mánud. 17:30-20:15 Sigríður Ólafsdóttir
Málun 3  (vetrarl.) mið. 17:30-20:15 JBK Ransú
Málun/litaskynjun mið. 09:00-11:45 Sigríður Ólafsdóttir 
Málun/olía-vatnsl. mið. 09.00-11.45   Þorri Hringsson/Hlíf Ásgrímsd.
Málun framhald mið. 09:00-11:45 JBK Ransú
Framhaldsnámskeið í málun fimmtud. 17:30-20:15  Hulda Stefánsdóttir
Portret / málun framhald. laugard. 10:00-13:00  Karl Jóhann Jónsson

www.myndlistaskolinn.is

H A U S T   2 0 0 7
NÁMSKEIÐ eru frá 24.SEPTEMBER
JL-húsinu, Hringbraut 121 
og á Korpúlfsstöðum

form/rými - bókverk - portfolio - ljósmyndun - indesign

Tunguháls 15
sími: 564 6070
www.kvarnir.is

Tröppur og stigar

Iðnaðartröppur
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H O T E L  H V O L S V Ö L L U R

…er staðsett í hjarta Njáluslóða þar sem sagan svífur yfir vötnum 
aðeins um 100 km. frá Reykjavík

Haustdagsskrá 2007
Nóvember- desember
Frá 9.11.2007 tíl 22.12.2007 Bjóðum við uppá skemmtilegar og matar miklar helgar með Villibráðahlaðborði föstudaga og Jólahlaðborði laugardaga.Einnig er dinner músik og dans báða dagana.

Gistu tvær nætur á verði einnar!Gestir sem velja að gista föstudag og laugardag frá 09.11.2007-22.12.2007 greiða aðeins gistingufyrir eina nótt.
Önnur nóttin frí.

Einnig bjóðum við uppá barnapössun, þar sem ungarvanar stúlkur sjá um að passa börnin meðan foreldranir njóta matarins.

September
 Hausthátíð í Rangárþingi Eystra

  dagskrá á www.hvolsvollur.is

Október
 Kreole matur - Amerísk vín
 Spánar helgi Spönsk vín
 Frönsk helgi

Nóvember
  Villibráðarhlaðborð

 Hlíðarvegur 7 | 860 Hvolsvöllur | s: +354 487 8050 | fax: +354 487 8058 | hotelhvolsvollur@simnet.is

Matar miklar helgar

… við tökum vel á móti þér!
Verið velkominn



Auglýsingasími

– Mest lesið

Viðgerðir á listaverkum Samúels 
í Selárdal hafa staðið yfir í 
sumar. Reyndar hafa þær staðið 
mun lengur en í apríl 1998 var 
stofnað félag um endurreisn 
listasafns Samúels Jónssonar í 
Selárdal. Tilgangur félagsins er að 
stuðla að endurreisn og viðhaldi 
á listaverkum og byggingum 
Samúels Jónssonar (1884-1969) í 
Selárdal við Arnarfjörð og kynna 
verk Samúels innan lands sem 
utan.

Þetta sama sumar fékk félagið 
þýska myndhöggvarann Gerhard 
König til að gera áætlun um viðgerðir 
á styttum Samúels og í framhaldi 
af því fór Gerhard í Selárdal og 
gerði tilraun til viðgerðar á hluta 
af ljónagosbrunninum. Hlé varð 
hins vegar á viðgerðum næstu árin 
en þær hófust að nýju vorið 2004. 
Á hverju sumri hefur verið unnið 
ötullega að viðgerðum en í sumar 
voru lagfærðar svalir yfir inngangi 
listasafnsins og pílárar steyptir 
á ný. Efri hæð listasafnsins var 
einnig hreinsuð og þak hússins 
málað. Verkinu er síður en svo 
lokið. Næsta sumar er stefnt að því 
að endurreisa íbúðarhús Samúels 

og gera það fokhelt. Vonir standa 
til að íbúðarhúsið komist í notkun 
sumarið 2010 sem gestaíbúð fyrir 
lista- og fræðimenn. Þá er einnig 
ætlunin að taka kirkju Samúels 
í gegn sem þarfnast bráðra 
endurbóta.

Hægt er að leggja 
endurreisnarstarfi í Selárdal lið 
með því að leggja inn á reikning 
félagsins; 512-26-4403, kt. 440398-
2949.

Gert við lista-
verk Samúels

 Viðgerðir á listaverkum og listasafni Samúels í Selárdal 
hafa gengið vel síðastliðin sumur. Þó er mikið verk enn fyrir 
höndum.

Ljónin eru falleg á að líta svona nýmáluð.

Listasafn Samúels í Selárdal 
er litríkt og minnir um 
margt á dúkkuhús.
MYNDIR/GERHARD KÖNIG

MIKIÐ ÚRVAL
BLÖNDUNARTÆKJA

MORA INXX
- fyrir baðherbergi og eldhús

Virka daga
8.00 -18.00
Laugardaga

10.00 -15.00

  Smiðjuvegi 76  • 200 Kópavogur  •  Sími 414 1000  •  Fax: 414 1001  • www.tengi.is  •  tengi@tengi.is •  Baldursnes 6  • 603 Akureyri  •  Sími 414 1050  •  Fax: 414 1051   
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Húseignir í FlórídaHúseignir í Flórída

KynningKynning
á Hótel Loftleiðum (sal 1)

laugardag og sunnudag kl. 12-18

Nú er rétti tíminn
• Góð verð (kaupendamarkaður)
• Miklir leigumöguleikar
• Hagstætt verðlag
• Óendanlegir afþreyingarmöguleikar
• Frábærir golfvellir.

Garðatorg eignamiðlun í samstarfi við
Meredith Mahn hjá Domus Pro Realty
hafa aðstoðað fjölda Íslendinga unda-
farin þrjú ár við kaup á eignum í Flór-
ída. Nú í fjórða sinn kemur Merdith og
verður með okkur á Hótel Loftleiðum og
kynnir með okkur frábær kauptækifæri
íbúða, raðhúsa og einbýla í Flórída – af
öllum stærðum og verðum. Við höfum í
boði húseignir á öllum verðbilum.

Komdu við hjá okkur um helgina og fáðu góðar
upplýsingar um það besta sem er í boði.

Nánari upplýsingar
Þórhallur hjá Garðatorgi í síma 896 8232/thor@gardatorg.is

Orlandó er paradís
fjölskyldunnar

og himnaríki golfarans.



hús&heimili

4
1. Silfruð leirkanna sem 

ekki fellur á. Góð undir 
vatn og vín. 4.100 kr.

2. Rómantískur leirbolli 
úr „country collection“. 
Hvítur með brúnburstuðu 
mynstri á undirskál. 2.550 

kr. bolli og 
undirskál.

3. Stórt vatns-
glas úr sömu línu og 

rauðvínsglasið. 
1.118 kr.

4. Glæsilegt rauð-
vínsglas úr brúnu 
gleri með sandblásnu 
mynstri. Fæst líka 
glært. 1.250 kr. 

5. Smekklegt staup
með silfurrönd. Fíngert 
og tilvalið undir góðan 
líkjör. 980 kr.

 Er degi tekur að halla, veður verða válynd og innistundum 
fjölgar er gott að ylja sér með góðan drykk í hendi. Þá eykur á 

munaðinn að væta varirnar á fallegri bollabrún eða glæsilegu 
glasi. Gaman er að bera fram drykkjarföng í sérstökum ílátum sem 

láta drykkinn jafnvel bragðast betur fyrir vikið. 
Ýmsar búðir bæjarins bjóða upp á gullfalleg glös, 

bolla og annan borðbúnað. Verslunin Lene Bjerre í 
Bæjarlind 6 er með mikið úrval af rómantískri smávöru 
og hér má sjá brot af því.

1 Rökkur
RÓMANTÍK
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Lokað í dag! 
Opnum á nýjum stað 

á sunnudag kl. 13 
við Breiðhöfða.





KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA



SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



OPIÐ HÚS Í DAG KL: 14-15.
Hestavað 1-3. Íbúð nr. 106, 1. hæð/endaíbúð.

Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir í góðu lyftu-
húsi rétt við Rauðavatn. Stílhreinar innréttingar. Bað-
herbergi flísalögð í hólf og gólf með baðkari. Á 3. hæð
eru ca 200 fm lúxus íbúðir með 44 fm svölum. Stæði í
bílageymslu fylgir íbúðum.

Nánari upplýsingar hjá 
sölufulltrúum Akkurat 

símar 594 5000 og 898 3474

Fr
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

HESTAVAÐ 1-3

OPIÐ HÚS 
sunnudag kl. 14-16 

SUMARHÚS
HÁLSUM Í SKORRADAL

Fallegt sumarhús í landi
Hálsa í Skorradal. Húsið er

75 fm að grunnfleti með 30 fm svefnlofti. Húsið skilast
fullbúið að utan með stórum palli. Að innan skilast húsið
með hvíttaðri panelklæðningu og óuppsettum innihurð-
um. Verð 21,5 millj.
Leiðarlýsing: Ekið er sem leið liggur í Skorradal um Andakíl,
þá er beygt til hægri áður en komið á Borgarfjarðarbrú og yfir
brúna á Andakílsá beygt aftur til hægri og ekið framhjá Fossabæj-
unum og upp í Skorradalinn þegar komið
er að Hálsum er ekið ca 300 m og beygt
til vinstri upp Refsholt. Þar verður skilti
við bústaðinn. 
Jón Haukur sýnir, sími 860 8810.
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

OPIÐ HÚS UM HELGINA
SUMARHÚS Í GRÍMSNESI Á EIGNARLÓÐ

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Til sölu stórglæsilegt 86m² sumarhús í Ásgarðslandi Grímsnesi, eignin
skiptist í 3 góð svefnherbergi, baðherbergi, anddyri, eldhús, stofu og
geymslu. Húsið er fullbúið að utan og tilbúið til klæðningar og innrétt-
inga að innan. Lóðin er 7007 m² eignarlóð, jaðarlóð með mjög góðu út-
sýni. Húsið verður opið bæði laugardag og sunnudag milli kl. 14-16.
Leiðarlýsing: Ekið framhjá Þrastarlundi, beygt til vinstri í átt að Þing-
völlum, keyrt að Búrfellsvegi og hann ekinn ca. 1 km. 

Frekari upplýsingar veittar í símum 821 4124 eða 821 4166.
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TILKYNNINGAR

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
u
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14.00 OG 14.30
Í einkasölu sérlega björt og falleg 2ja herb, 70,8  fm íbúð á jarðhæð ásamt sér verönd í nýlegu
fjölbýli á þessum frábæra stað miðsvæðis í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu, gang, baðherbergi,
eldhús, stofu, gott herbergi, þvottahús og tvær geymslur. Fallegar innréttingar, gólfefni eru parket
og flísar. Laus strax. Verð 21.7 millj.

Hlynur sölumaður tekur á móti gestum, s. 698 2603

LJÓSALIND 4 - KÓPAVOGI



öðru, mjög ólíku. Ég hef til dæmis 
líka mjög mikinn áhuga á 
matargerð, finnst gaman að bjóða 
fólki í mat og fæ mikið út úr því 
að breyta og bæta uppskriftir.“ 

Alma stendur einnig í stórræðum 
í einkalífinu því hún og eiginmaður 
hennar, Óskar Páll Sveinsson, eru 
að byggja hús í Hvalfirði. „Óskar 
átti sumarhús á sama stað þegar 
við kynntumst og þarna höfum 
við átt góðar stundir og meðal 
annars unnið saman að tónlist,“ 
en Óskar starfar sem 
upptökustjóri og kynntist Ölmu í 
tengslum við tónlistarstörf. 
„Fyrst fannst mér Hvalfjörðurinn 
alltof langt í burtu til að geta búið 
þar en svo uppgötvaði ég 
sveitarómantíkina og næðið sem 
fylgir því að vera úti á landi. Nú 
nýti ég bílferðirnar í að hlusta á 
góða tónlist eða hugsa og kann vel 
að meta hvað umhverfið hentar 
vel til skapandi vinnu. Ég hef 
notið þeirra forréttinda að skrifa 
stóran hluta af bókinni í 
Hvalfirðinum og í framtíðinni 
stefnum við á að koma upp góðri 
tónlistaraðstöðu í nýja húsinu.“ 

Það vakti athygli þegar Alma og 
Óskar kynntust fyrir tveimur 
árum enda er sautján ára 
aldursmunur á parinu. „DV gerði 
hneykslismál úr þessu en aldurs-
munurinn hefur aldrei truflað 
okkur. Foreldrar mínir tóku Óskar 
í sátt um leið og þau kynntust 
honum og sáu að mér var alvara 
með sambandinu enda treysta þau 
mér alveg fyrir því að velja mér 
maka,“ segir Alma. 

„Við erum algjörir jafningjar 
og eigum mjög gott samband, 
erum bæði steingeitur og rosalega 
lík að mörgu leyti. Ég skil svo 
margt í honum vegna þess að ég 
kannast við það úr sjálfri mér. Við 
erum til dæmis bæði mjög 
metnaðargjörn og gefum hvort 
öðru svigrúm og skiljum hvort 
annað þegar við hellum okkur út í 
vinnutarnir hvort í sínu lagi. 
Vegna vinnu höfum við líka dvalið 
mikið hvort í sínu landinu. Það 
krefst mikils trausts og hefur sýnt 
okkur hvað við eigum í raun í góðu 
sambandi. 

Óskar og Alma trúlofuðu sig á 
síðasta ári. „Hann er ekki orðinn 
eiginmaður minn eins og stóð í 
Séð og heyrt,“ segir Alma og hlær. 
„Það er svo mikið að gera hjá 
okkur í augnablikinu en ég treysti 
því bara að brúðkaup og börn 
komi á þeim tíma sem því er ætlað 
að koma.“ 

 Þrátt fyrir annríkið er Alma 
hvergi nærri hætt í hljóm-
sveitinni Nylon. „Ég verð í Nylon 
svo lengi sem hljómsveitin starfar. 
Við erum að vinna í því að taka 
upp nýtt efni og laga okkur að 
þeirri breytingu sem orðið hefur 
á bandinu eftir að við urðum þrjár 
en ekki fjórar. En einn daginn 
klárast það ævintýri og þá hef ég 
mikinn áhuga á því að skrifa 
meira og fást við eigin tónlist.“ 

Á næstunni er það nýja bókin 
sem Alma beinir allri orkunni í. 
„Við Freyja erum búnar að leggja 
hug og hjarta í skrifin í mjög 
langan tíma og erum nú á 
lokasprettinum. Við verðum 
ánægðar þegar við sjáum 
afraksturinn í bókahillunum og 
ég get varla beðið eftir að sjá 
viðtökurnar þegar bókin er 
komin út.“ 



M
æðrahúsið hér í 
þorpinu hefur 
fyrst og fremst 
leitt til þess að 
konum og 
kornabörnum 

sem deyja hefur fækkað í hérað-
inu. Við höfum náð til mun fleiri 
þungaðra kvenna úti í strjálbýlum 
svæðum Camoapa eftir að mæðra-
húsið opnaði og það hefur haft 
mikil áhrif á heilsu kvenna,“ segir 
Jose Salvador Guzmán, læknir og 
aðstoðarframkvæmdastjóri heilsu-

gæslunnar í 
Camoapa.

Þróunarsam-
vinnustofnun 
Íslands (ÞSSÍ) 
fjármagnaði 
byggingu 
mæðrahússins í 
Camoapa í Ník-
aragva og opn-
aði húsið form-
lega í maí. 
Mæðrahúsið í 
Camoapa er eitt 
af þeim 56 
mæðrahúsum 

sem eru starfrækt í landinu og 
ÞSSÍ hefur tekið þátt í byggingu 
eða endurbyggingu fimm mæðra-
húsa á árinu. 

Mæðrahúsin eru ætluð óléttum 
konum úr strjálbýli sem hafa ekki 
beinan aðgang að heilbrigðisþjón-
ustu. Konurnar eru velkomnar í 
mæðrahúsið undir lok meðgöngu 
og þar hafa þær aðgengi að nauð-
synlegri heilbrigðisþjónustu. Fæð-
ingin sjálf á sér svo stað á nálægri 
heilbrigðisstofnun og þær dvelja 
aftur í mæðrahúsinu eftir fæðingu 
á meðan þær eru að jafna sig. Þjón-
usta mæðrahússins er með öllu 
ókeypis. 

Í Camoapa hefur starfsemi mæðra-
hússins gengið framar vonum. 72 
konur hafa dvalið í húsinu það sem 
af er árinu og það vakti athygli 
starfsfólks ÞSSÍ að þar af voru 15 
stúlkur á aldrinum 13-18 ára, en 
þunganir meðal barna- og ungl-
ings-stúlkna eru algengar á þess-
um slóðum. Á meðan starfsmenn 
ÞSSÍ voru á vettvangi í Camoapa 
dvöldu tvær barnshafandi stúlkur í 
húsinu, önnur 15 ára og hin 17 ára. 
Önnur hafði heyrt um kosti mæðra-
hússins í útvarpinu og heilsugæslu-
stöðin ráðlagði hinni að fara í húsið. 
Þær létu vel af dvölinni og sögðu 
feimnar og hlédrægar að það væri 
mikið lán fyrir þær að vera í örugg-
um höndum og geta beðið rólegar 

fram að fæðingu barnsins. 
Mæðrahúsið í Camoapa er rekið 

af Rauða krossinum og samkvæmt 
Guadalupe Calero, framkvæmda-
stjóra hússins, var þörfin fyrir 
þjónustu af þessu tagi verulega rík 
í sveitarfélaginu. Hann segir húsið 
í Camoapa hafa verið fullt nánast 
upp á dag eftir að það var opnað og 
stundum hafi meira að segja dval-
ið allt að tíu konur í þeim átta 
plássum sem til staðar eru. „Það að 
húsið sé nú þegar orðið of lítið eru 
í raun jákvæðar fréttir og segir 
okkur að við séum að gera góða 
hluti. Engin verkefni eru fullkom-
in, það er alltaf eitthvað sem hægt 
er að klaga yfir en að mínu mati 
hefur reksturinn á mæðrahúsinu 
ekki verið neitt annað en jákvæð-
ur,“ segir Guadalupe. 

Guadalupe er fimmtugur hug-
sjónamaður sem tók þátt í stofnun 
Rauða krossins í Camoapa fyrir 
um aldarfjórðungi. Hann starfaði 
fyrst með ungliðahreyfingunni og 
hefur gegnt ýmiss konar trúnaðar-
störfum innan samtakanna. Fyrir 
ári varð hann síðan framkvæmda-
stjóri. Guadalupe setur hug og 
hjarta í verkefni Rauða krossins og 
mæðrahúsið er þar efst á 
blaði. „Fólki finnst oft 
skrýtið að sjá karlmann 
stýra mæðrahúsi sem 
snýr eingöngu að konum 
en fyrir mér skiptir það 
höfuðmáli að geta orðið 
að liði. Ég er sjálfur 
fátækur og veit hvað það 
er að þurfa að hafa fyrir 
lífinu. Það að reka 
mæðrahúsið með góðum 
árangri er eitt af mínum 
markmiðum í lífinu. Karl 
eða kona, það skiptir ekki 
máli, ég hef skilning á 
þessum konum,“ segir 
Guadalupe. 

Guzmán læknir segir frá 
því að úti í sveitum 
Camoapa séu fimm svo-
kallaðir læknapóstar með 
lækni á vakt og að eftir 
opnun mæðrahússins sé 
mun auðveldara að ná til 
þungaðra kvenna úti í 
sveit sem eru í hættu því 
nú geti læknarnir á 
lækna-póstunum greint 
konurnar og sent þær 
áfram í mæðrahúsið. 

„Áður var engin hald-
bær lausn fyrir þungaðar 
konurnar nema fara aftur heim og 
eiga barnið heima hjá sér fjarri 
allri faglegri þjónustu. Það segir 
sig sjálft að því fylgir mikil hætta. 
Við höfum nú betri tök á aðstæð-
um. Á árinu hafa til dæmis nítján 
konur dvalið í húsinu sem þurftu 
að fara í keisaraskurð sem annars 
hefði ekki verið í boði hefðu þær 
ekki komið í húsið. Þessar konur 
eiga ekki peninga til að gista á hót-
eli á meðan þær bíða eftir því að 
fæða barn sitt í heiminn á sem 
öruggastan hátt. Þær hefðu aldrei 
komið í bæinn nema vegna mæðra-
hússins sem býður þær velkomn-
ar,“ segir Guzmán læknir. 

Guzmán segir frá því þegar hann 
vann fyrr á árinu sem læknir á 
einum læknapósti úti í sveit. Til 
hans kom þunguð kona sem átti 

von á sínu tólfta barni en hún býr 
dagleið frá bænum ef farið er fót-
gangandi, með bíl og á kanó. Konan, 
sem var 45 ára, var með 
meðgöngueitrun á háu stigi og í 
mikilli lífshættu. Guzmán tókst að 

sannfæra bæði kon-
una og eiginmanninn 
um að konan skyldi 
fara í mæðrahúsið og 
fá aðhlynningu og 
eiga barnið á heilsu-
gæslu-stöðinni. 

„Já, það var erfitt að 
sannfæra hana en enn 
þá erfiðara að sann-
færa eiginmanninn. 
Konan hafði aldrei 
farið langt frá heima-
slóðum og átti erfitt 
með að hugsa sér að 
fara frá öllum hinum 
börnunum. En það 
tókst og konan ferðað-
ist hingað með bíl og á 
bát og var strax metin 
af kven-sjúkdóma-
lækni og fékk þá með-
höndlun sem þurfti. 
Það bjargaði lífi henn-
ar. Ég veit svo fyrir 
víst að eftir að hafa 
fengið fræðslu um 
getnað og varnir í 
mæðrahúsinu reynir 
umrædd kona að gera 
ráðstafanir til að koma 
í veg fyrir þrettándu 
þungunina.

Mæðrahúsið hefur 
því einnig gildi 

fræðslu og upplýsinga á þessu sviði. 
Af hræðslu við manninn sinn vildi 
konan ekki fara í ófrjósemisaðgerð 
og það að maðurinn fari í slíka 
aðgerð er ekki inni í myndinni, það 
vegur að karlmennsku hans,“ segir 
Guzmán. 

Mæðrahúsin eru byggð í samstarfi 
við heilbrigðisyfirvöld og segir Gua-
dalupe einstaklega góða samvinnu 
yfirvalda, Íslands og fólksins í þorp-
inu hafa skipt sköpum í því hversu 
vel hafi gengið. Hann lofar framlag 
Íslands til verksins. „Það er sama 
hvað ég legg hart að mér, það verða 
að vera til peningar til að geta unnið 
þetta starf og aðstoð Íslands er 
ómetanleg.“ Guadalupe segir jafn-
framt brosandi að Ísland sé orðið 
vel þekkt meðal fólksins í þorpinu. 
„Ég er sífellt að útskýra það að 
Ísland sé ekki það sama og Finnland 
og þótt þið séuð lítið land hafið þið 
haft mikil áhrif á líf okkar hér og 
fólkið er ykkur afar þakklátt.“ 

Að sögn Guadalupe er það ekki sjálf-
sagt mál að starfsemi mæðrahúss-
ins gangi svona vel sem raun ber 
vitni. Hann hefur lagt mikið í að 
auglýsa starfsemi mæðrahússins en 
það gerir hann í gegnum útvarpið í 
sveitarfélaginu. 

Upplýsingar og áróður í útvarpi 
virkar vel að hans mati þar sem 

hver einn og einasti íbúi eigi útvarp 
og sé með eyrað límt við tækið, og 
gildi þá einu hversu fátækur hann 
er eða búi í afskekktustu sveitum 
héraðsins án vatns og rafmagns. 
„Það er nauðsynlegt að vera með 
áróður um mæðrahúsin því vissu-
lega ríkir mikil karlremba hér í 
samfélaginu og það er langt frá því 
að vera sjálfsagt fyrir konurnar að 
fá að fara langan veg frá 
fjölskyldunni og dvelja hér. Fólkið 
tekur mark á því sem fram kemur í 
útvarpinu og ég finn að auk þess 
sem konurnar sjálfar frétta af 
mæðrahúsinu í gegnum útvarpið að 
þá eru eiginmennirnir einnig mun 
jákvæðari í garð þess að leyfa 
konum sínum að koma hingað. Ég 
hef sannfært margan eiginmanninn 
að koma með konuna sína hingað og 
útskýri fyrir þeim að annars eigi 
hún á hættu að deyja. Eftir að hafa 
heyrt tilkynningarnar í útvarpinu 
og svo í mér persónulega hafa þeir 
langflestir þegið þjónustuna. Til 
gamans má svo geta að í útvarpinu 
hljóma reglulega tilkynningar um 
þær konur sem eru við það að fæða 
og þá er fjölskylda hennar vinsam-
legast beðin um að leggja af stað úr 
sveitinni og koma í húsið og aðstoða 
konuna aftur til síns heima,“ segir 
Guadalupe brosandi. 

Þá segir hann prestinn í þorps-
kirkjunni tala vel um húsið í 
messu og minna kirkjugesti reglu-
lega á mikilvægi þess að konur 
njóti öruggrar þjónustu á með-
göngu. „Besta auglýsingin er samt 
konurnar sjálfar. Konurnar hafa 
sagt mér að aðstaðan hér og þjón-
ustan hafi komið þeim á óvart. 
Þær hjálpast að við að elda og 
þrífa og hér er heimilislegt and-
rúmsloft. Þeim líður vel og það 
spyrst út.“ 

Auk þess sem öryggi mæðra hefur 
batnað til muna og heilsu kvenna 
sé almennt betur borgið eftir að 
mæðrahúsið var opnað, fullyrðir 
Guzmán læknir að í kjölfarið hafi 
ungbarnadauði einnig lækkað um 
30-40 prósent í héraðinu. „Það eru 
bein og augljós áhrif þarna á milli,“ 
segir hann en bendir á að erfitt sé 
að festa reiður á nákvæmar tölur 
þar sem skráning síðustu ára hafi 
verið ónákvæm. „Að fjölga fæðing-
um með aðstoð fagaðila er mark-
mið yfirvalda í Níkaragva og það 
hefur tekist með mæðrahúsakerf-
inu. Hér í Camoapa eru áhrifin 
augljós, mæðrahúsið bjargar bæði 
lífi kvenna og barna,“ segir Guz-
mán að lokum.

Lífi kvenna og barna bjargað
Mæðrahús Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í Níkaragva komst í fréttir fyrr í vikunni. Þar hefur dvalið níu ára ófrísk stúlka, en 
fóstureyðingar eru bannaðar með lögum. Erla Sigurlaug Sigurðardóttir, starfsnemi Þróunarsamvinnustofnunarinnar í Níkaragva, 
ræddi við Jose Salvador Guzmán lækni og Guadalupe Calero, framkvæmdastjóra mæðrahússins í Camoapa, um mikilvægi þess. 

Ég hef sann-
fært margan 
eiginmann-
inn að koma 
með konuna 
sína hingað 
og útskýri 
fyrir þeim 
að annars 
eigi hún á 
hættu að 
deyja. 



allt í matinn á einum stað
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Goða bayonneskinka
917 kr/kg. áður 1.528 kr/kg.

Goða unganautahakk
952 kr/kg. áður 1.360 kr/kg.

Matfugl kjúklingabringur
1.559 kr/kg. áður 2.515 kr/kg.

40%
afsláttur

38%
afsláttur

30%
afsláttur

Þú sparar 956 kr/kg

Hy-Top jarðarber og bláber 454 gr.
199 kr/pk. áður 299 kr/pk.

34%
afsláttur

50%
afsláttur

Sprite og Sprite Zero
99 kr/stk.

Hy-Top Marshmallows
75 kr/pk. áður 149 kr/pk.

Þú sparar 611 kr/kg

Þú sparar 408 kr/kg

Freschetta brick  oven italiano 2 pack

299 kr/pk. áður 499 kr/pk.

Ísfugl kalkúnanuggets
656 kr/kg. áður 1.312 kr/kg.

50%
afsláttur

40%
afsláttur

Þú sparar 656 kr/kg



HAUST Í BYKO

829

Lengjum sumarið með blómstrandi haustlyngi.

Nú þegar sumarblómin fara að falla er tilvalið að 

skipta þeim út með blómstrandi Erikum. Henta 

jafnt í beð, potta, ker og sóma sér einstaklega vel

í kirkjugörðum. Erikur má einnig nota innandyra

og setja þannig skemmtilegan haustsvip á heimilið.

5Erikur

Vrn. 55092220

Fæst í BYKO Breidd,

Akureyri & Selfossi

Bangkirai, 19x90 mm, rásað á 1 hlið. 390 kr.

Vnr. 0039480

Bangkirai, 25x145 mm rásað 2 hliðar. 609 kr. 870 kr.

Vnr. 0039482

Bangkirai, 42x70 mm, heflað. 590 kr. 733 kr.

Vnr.0039484

Bangkirai, 90x90 mm rásað 4 hliðar. 1.650 kr. 2.021 kr.

Vnr. 0039486

Bangkirai, 45x145 mm rásað 1 hlið. 1.490 kr. 1.860 kr.

Pallaefni
Vnr. 0058254

Fura, alheflað 22x95 mm, A-gagnvarið. 119 kr./lm. 160 kr./lm.

Vnr. 0058324

Fura, alheflað 27x95 mm, A-gagnvarið. 174 kr./lm. 233 kr./lm.

Vnr. 0058504

Fura, alheflað 45x95 mm, A-gagnvarið. 217 kr./lm. 289 kr./lm.

Vnr. 005506

Fura, alheflað 45x145 mm, A-gagnvarið. 330 kr./lm. 441 kr./lm.

Vnr. 0058954

Fura, alheflað 95x95 mm, A-gagnvarið. 433 kr./lm. 579 kr./lm.

119
160



Vnr.50614016

Hitastandur
Standur fyrir geislahitara.

9.900 kr.

Frábær og hagkvæm 
lausn á pallinn.

Hitinn fýkur
ekki burt!
Vnr.50614014-5

Geislahitari
Geislahitari 1,3W, IP54 eða 
1,5W, IP65, vatnsþolinn, hitar 
allt að 8 m2.18.300

7.900

Útiarinn

Njóttu þess að vera á pallinum
með gæðavöru á lægra verði!

Útiarinn

16.900
Verð
frá

Vnr. 50632107

Gashitari
Gashitari með borði,
ryðfrír, 12,5 kw, 
hæð 230 cm,
hattur 84 cm 
með hjólum.

34.900



V
iðkunnanleg en gróf rödd heilsar mér og ég 
heilsa herra Chris Cornell. Cornell spyr mikið 
um lífið í Reykjavík og segist hafa beðið eftir 
því lengi að fá að spila hér. Greinilega kynnt 
sér eitthvað um land og þjóð. 

Hvað var það eiginlega í Seattle sem kom 
allri þessari grósku af stað á 9. áratugnum? Með til dæmis 
Sub Pop, grunge og allar þessar fínu hljómsveitir?

Umm, það er erfitt að segja. Ég held að þetta hafi átt sér 
stað frekar náttúrulega, ekki kannski yfir eina nótt heldur 
lengri tíma. Tónlistarsenan þróaðist í miðbænum í kringum 
post-pönk-indí-senuna. Ég held að það hafi síðan verið tvær 
hljómsveitir sem komu hlutunum af stað. Önnur þeirra var 
Blackouts en allir meðlimir sveitarinnar, fyrir utan 
söngvarann, urðu seinna meðlimir í Ministry. Síðan var 
önnur sveit sem hét U-Men en þessar tvær sveitir urðu 
leiðtogar listasenunnar sem innihélt tónlistarmenn, 
myndlistarmenn og ljóðskáld sem tengdust háskólanum. 
Senan var síðan keyrð áfram af háskólaútvarpsstöðvunum. 
Indí-senan sem varð til á þessum tíma var ekki einhver ein 
ákveðin tónlistarstefna. Menn vildu eingöngu spila eitthvað 
sem var ekki eins og það sem heyrðist í meginstraumsútvarpi, 
bara búa til eitthvað öðruvísi.

Þú og Soundgarden byrjuðuð hjá þessum minni, sjálfstæðu 
plötufyrirtækjum en fluttuð ykkur seinna til eins af plötu-
risunum. Var það erfitt skref fyrir sveitina?

Jaaa, svona. Þetta tók langan tíma og … uh … gerði mig 
stressaðan. Við þurftum samt að taka þetta skref ef við 
vildum víkka út hlustendahóp okkar. Ég held að það hafi 
verið mikið af ranghugmyndum í heimi indí-plötufyrirtækja 
og indí-hljómsveita um að ef þú færir til plöturisa þá myndu 
þeir breyta því sem þú værir að gera eða að þú værir að 
ganga á vit markaðsaflanna, en hvorugt er satt. 

Þannig að fólk í kringum senuna talaði um að Soundgarden 
væri að selja sál sína?

Já, og hvert eitt og einasta þeirra endaði á því að semja við 
plöturisa. Einnig hljómsveitir utan senunnar í Seattle, til 
dæmis Sonic Youth enduðu hjá plöturisa. Þannig að för okkar 
yfir til plöturisa sannar að við gengum ekki á vit markaðs-
aflanna heldur vorum við frekar að vinna frumkvöðlastarf 
(mikil hlátrasköll). Ég las líka einu sinni viðtal við Metallicu 
þar sem þeir voru að segja sömu sögu. Ég leit raunhæft á 
hlutina því sú hugmynd að litlu sjálfstæðu plötufyrirtækin 
séu heiðarleg og svíki ekki listamennina sína er algjörlega 
ósönn. Ég hef séð sveitir sem hafa verið sviknar og 
niðurlægðar af indí-plötufyrirtækjum.

Er málið ekki að þau plötufyrirtæki vilja vera eins og 
risarnir?

Jú, algjörlega. Ég veit samt alveg um heiðarlegt fólk hjá 
indí-plötufyrirtækjum sem vilja gefa út hljómsveit vegna 
þess að því líkar vel við tónlist sveitarinnar. Við höfðum samt 
miklar áhyggjur af því að plöturisinn vissi hvernig hann ætti 
að ná til aðdáenda okkar. Þær áhyggjur voru líka á rökum 
reistar. Fyrsta platan okkar hjá plöturisa (Louder Then Love) 
seldist minna en síðasta platan okkar hjá indí-plötufyrirtæki 
(Ultramega OK). Við lentum samt aldrei í vandræðum með 
plöturisana og og allra síst hjá A&M. Þeir gáfu okkur oft 
peninga til baka því þeir höfðu eytt peningum sem áttu að 
renna til okkar í einhverjar vondar hugmyndir. Aldrei á 
mínum ferli hef ég reyndar lent í því að plötufyrirtæki hafi 
beðið mig um að gera eitthvað öðruvísi.

Nú stofnaðir þú Temple of the Dog (á sama tíma og Cornell 
var í Soundgarden) til þess að heiðra minningu herbergis-
félaga þíns, Andrew Wood (söngvari Mother Love Bone). 
Varstu aldrei sár yfir því að sveitin skyldi ekki endast lengur, 
ég meina Pearl Jam urðu til úr ösku sveitarinnar, þannig að 
þetta var hálfgerð súpergrúppa?

Að vísu var búið að stofna Pearl Jam á þessum tíma sem er 
ástæðan fyrir því að Eddie [Vedder] endaði á því að syngja 
með okkur eitt lag. Hann var eingöngu að bíða eftir að  ein af 
fáum æfingum okkar í Temple of the Dog lyki þannig að hann 
kæmist á æfingu með Pearl Jam. Ég held samt að það hefði 
aldrei verið hægt fyrir okkur að vera ein sveit og ég lít ekki 
á endalokin með eftirsjá. Frekar fannst mér ég heppinn að 
hafa náð þessu í gegn. Allt frá upphafi Soundgarden samdi 
ég lög, bara einn heima, tilviljunarkennt á fjögurra rása 
upptökutæki, sem voru ekkert samin sérstaklega fyrir 
Soundgarden eða hvað sem er. Ég vildi einfaldlega njóta þess 
að gera þetta. Þú veist, ég gerði þetta að gamni mínu.

Komu vinsældir Temple of the Dog þér þá á óvart?
Vinsældir Temple of the Dog, allavega hvað varðar plötu-

sölu, hafði miklu meira að gera með vinsældir Soundgarden 
og Pearl Jam. Í alvöru, platan kom út og seldist ekki mikið. 
Einu og hálfu ári síðar átti Soundgarden platínum-plötu, 
Pearl Jam margfalda platínum-plötu og einhver af MTV í 
New York fattaði allt í einu: „Hey, eigum við ekki myndband 

einhvers staðar af þessum tveimur sveitum í sama laginu?“ 
og þá byrjuðu þeir að spila lagið [Hunger Strike]. Á þeim 
tímapunkti fór platan úr 75 þúsund seldum eintökum í tvær 
milljónir. Það fyndna samt við þetta var að í upphafi spurði 
fólk hvort Temple of the Dog væri eitthvað frábrugðið sóló-
verkefnum mínum því ég samdi svo mikið af efninu sjálfur. 
Eftir að sveitin varð síðan fræg þá var þetta allt í einu orðin 
Pearl Jam-platan sem Chris Cornell söng inn á.

Þú talar mikið um þessi einmenningsverkefni þín. Samt 
kom fyrsta platan þín, Euphoria Morning, ekki út fyrr en 
árið 1999 og önnur kom út á þessu ári, átta árum seinna. 
Hvernig hafa hlutirnir breyst og þróast á þessum tíma?

Eftir að Soundgarden hætti vissi ég að ég vildi allavega 
gera eina sólóplötu sem myndi hljóma allt öðruvísi en það 
sem ég hafði áður gert. Ég fékk óendanlega mörg sam-
starfstilboð frá frægum og ófrægum tónlistarmönnum 
en ég sagði nei við alla og gerði mína plötu. Þetta var 
samt erfiður tími í mínu lífi. Ég glímdi við hjónabands-
örðugleika og þetta var einfaldlega hræðilegur tími. Allt 
í einu, algjörlega út í bláinn, fékk ég símtal frá Rick 
Rubin og Tom Morello um að mynda Audioslave með 
þeim þremur meðlimum Rage Against the Machinesem 
eftir voru. Þá hringdi einhver bjalla í hausnum á mér sem 
minnti mig á Temple of the Dog og ég hugsaði með mér:  
„Hey, þetta yrði frábært“ og ég …

Þannig að þú byrjaðir í Audioslave því það hentaði þér 
á þeim tíma. Var sveitin leyst upp af sömu ástæðu?

Já … Við gerðum þrjár frábærar plötur en ég held samt 
að ég hafi vitað frá byrjun að einhvern tímann myndi ég 
vilja takast á við nýjar áskoranir. Síðan komu upp nokkrir 
erfiðleikar í sambandi við Audioslave, sem hafði reyndar 
verið allt frá byrjun. Mismunandi hugmyndir um hver 
ætti að koma fram í fjölmiðlum undir okkar nafni, mis-
munandi hugmyndir um fjármálin og svo framvegis. 
Allir lögðu sig fram við að ná sáttum en þær náðust aldrei. 
Ég hafði alltaf verið í hljómsveit en eins og þú sagðir þá 
hef ég alltaf verið að semja mikið mitt eigið efni. Ég vildi 
því fá tíma til að einbeita mér að því, mér fannst ég þurfa 
að grípa gæsina meðan hún gafst. Í framtíðinni verð ég 
samt líklega opinn fyrir samstarfsverkefnum þó ég efist 
um að þau endi með þremur plötum, frekar nokkrum 
lögum eða einni plötu.

Hvað með endurkomu með einhverjum af þínum fyrr-
verandi sveitum?

Ég hef nú ekki talað við einn eða neinn í sambandi við 
slíkt. Mér finnst það samt frekar svona týpískt. Ég á samt 
engan fyrrverandi samstarfsfélaga sem ég á í vondu 
sambandi við. Í raun hef ég aldrei lent í einhverri rosa-
lega dramatískri aðstöðu með neinni sveit. Ég hef hins 
vegar séð slíkt gerast enda var ég á tónleikaferðalagi 
með Guns ‘n Roses í heillangan tíma (hlær kaldhæðnis-
lega). 

Hverju mega íslenskir aðdáendur þínir eiga von á? 
Þetta er jú í fyrsta skiptið sem þú kemur hingað þannig að 
þú þarft að sýna þig og sanna. Þú veist það.

Já, ég geri mér fyllilega grein fyrir því. Ég held að 
íslensku áhorfendurnir eigi eftir að græða á þeirri stað-
reynd að ég og hljómsveitin höfum verið að spila saman í 
fimm mánuði. Við kunnum núna einhver 50 lög sem 
spanna allt frá 1990 til dagsins í dag, og jafnvel líka lög 
sem hafa aldrei komið út. Í Reykjavík erum við 
aðalnúmerið þar sem við getum gert hvað sem við viljum 
og spilað eins lengi og við viljum. Við erum vanir að spila 
í um tvo og hálfan tíma og flökkum mikið á milli. Allt frá 
ágjarnasta Soundgarden-dótinu yfir í mig, einan á svið-
inu, spilandi á kassagítar og allt þar á milli. Þannig að 
þetta er frábær tímasetning fyrir tónleikana. Ég hef 
heldur aldrei verið eins sáttur á tónleikaferðalagi og 
þetta er langbesta settið sem ég hef spilað.  

Aldrei verið eins sáttur
Einn stærsti rokktónlistarmaður síðustu 
tíu til fimmtán ára, Chris Cornell, ætlar 
sér að rífa þakið af Laugardalshöllinni 
á tónleikum sínum í kvöld. Cornell er 
lifandi goðsögn og hefur gert garðinn 
frægan með ekki ómerkari sveitum en 
Soundgarden, Temple of the Dog og 
Audioslave. Nýlega kom síðan út önnur 
sólóbreiðskífa kappans sem nefnist Carry 
On. Steinþór Helgi Arnsteinsson heyrði 
í þessari miklu stjörnu og ræddi við 
hann um ferilinn, dramatíkina, eftirsjá, 
væntingar og fleira.

Sú hugmynd að litlu 
sjálfstæðu plötufyrirtækin 
séu heiðarlegri og svíki 
ekki listamennina sína er 
algjörlega ósönn. Ég hef séð 
sveitir sem hafa verið sviknar 
og niðurlægðar af indí-
plötufyrirtækjum



GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

fimmtudag, föstudag & laugardag

HÁMARKSSLÖKUN
Á LÁGMARKSVERÐI

Official Hot Tub
Sponsor for

The American
Institute of Stress

Ótrúleg tilboð í Lagnadeild BYKO í Breidd, Akureyri og Selfossi

M
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Nú dúndrum við verðinu niður 
þannig að allir eiga að geta 
fengið sér nuddpott fyrir veturinn.
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„Lágkúran er því gamall og mjög 
þrálátur kvilli í bókmenntum 
Íslendinga, en orsök hennar er það 
sálarástand höfundanna, sem kall-
að er menningarleysi. Þessir kal-
blettir í sálarlífi þeirra, er bækur 
rita, eru aftur litlar skellur í miklu 
víðáttumeiri menningarauðnum. 
Það er menningarleysi og lágkúru-
skapur þjóðlífsins, þessi fjósa-
mennska í þjóðarsálinni, sem 
einangrun og örbirgð margra alda 
hefur gert að okkar innra manni.“ 
Svo ritar Þórbergur Þórðarson í 
frægri grein Einum kennt – öðrum 
bent. Er lágkúran horfin með 
einangruninni, eða er hún enn að 
gera sama usla á frægum tímum 
útrásar?

Í markaðsfréttum á Stöð 2 13. 
ágúst var komist svo að orði „að 
ástandið [á markaðnum] sé að ná 
áttum“. Nú eru fréttamenn fjár-
mála ekki allra manna snjallastir í 
málfari, en er þetta nú ekki nokkuð 
langt gengið að persónugera 
ástand? Er vandi að orða þetta 
betur?

Það er tiltölulega ný tískuplága í 
orðafátækt að segja í sífellu að 
eitthvað „sé í gangi“. Hvað er 
eiginlega í gangi? „Fundurinn 
hefur verið í gangi síðan klukkan 
tvö“, var sagt í kvöldfréttum 
Ríkisútvarpsins 13. ágúst. Hingað 
til hefur verið sagt um fund að 
hann hafi staðið svo eða svo lengi, 
eða varað.

Æ oftar sést og heyrist notað líka 
ekki í stað ekki heldur. Þannig var 
sagt í fréttum Ríkisútvarpsins 14. 
ágúst um tiltekið atriði að það 

væri „líka ekki í samræmi við 
lög“. Mér þykir þetta undarlegt 
orðfæri og átta mig ekki heldur á 
því hvernig þessi misskilningur er 
til kominn.

Áður hefur verið vikið að því í 
þessum pistlum hvernig orðið
magn er sífellt misskilið og mis-
notað. Hér er dæmi úr leiðara í 
Fbl. 15. ágúst: „Þjöppun skemmt-
analífsins [ekki er það nú fallegt] 
á ferkílómetra í miðborginni er 
ábyrgðarhluti hins opinbera. Hver 
bar ábyrgð á þeirri þjöppun? Hver 
gaf út leyfin? Skilgreindi magn 
staða á ferkílómetra“. Magn staða?
Megum við kannski búast við að 
sjá mikið magn manna saman-
komið?

Eitt það fyrsta sem menn þurfa að 
læra í ritun, er að forðast nástöðu, 
síendurtekningu sama orðs, sem 
Þórbergur telur hluta lágkúrunn-
ar. Mér brá dálítið (en engin ósköp 
reyndar) að sjá eftirfarandi klausu 
í Mbl. 15. ágúst: „Nú hefur Markar-
fljót tekið upp á því að brjóta sér 
leið gegnum núverandi veg inn á 
Þórsmörk við svonefnda Lága. 
Þarna liggur vegurinn um svonefnt 
Langanes og liggur niður á aurinn 
við svonefnda Lága, svo hefur 
bílvegurinn alltaf gert.“ Ég mæli 
með lestri greinar Þórbergs.

Regnið leggur lófa yfir
 ljósan   gróður

strýkur höndum stöku rjóður
stilltur morgunn vakir hljóður.

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

Wyoming, Montana og Nebraska 
eru fámenn, strjálbýl og framandi 
fylki. Langar vegalengdir gera það 
að verkum að fólk lifir í mikilli  
einangrun og sveitabragur er á 
bændum og búaliði. Ferðalangar 
eru sjaldgæf sjón á þessum slóðum, 
hvað þá af íslensku bergi brotnir. 
„Iceland! where the heck is that?“ Í 
augum heimamanna var ég frá 
annarri plánetu. Allir sem urðu á 
vegi mínum voru mjög vinalegir og 
höfðu húmor fyrir eigin umhverfi. 
Sem dæmi rak ég augun í skilti, sem 
lýsti yfir með stolti „Welcome to the 
Middle of Nowhere“ er ég keyrði 
gegnum Ainsworth í Nebraska. 
Afstaða bæjarbúa til annarra 
málefna er ekkert grín, á næsta 
skilti stóð „Abortion is MURDER, 
Choose life... your mom did“. Því 
austar sem við færðumst þeim mun 
einsleitara varð landslagið. Þegar til 
Indíana var komið voru kornakrar 
til beggja handa eins langt og augað 
eygði. Korni er plantað á mjög svo 
reglulegan máta, í þráðbeinar línur. 
Þegar keyrt er meðfram ökrunum 
mynda þessar línur sjónhverfingu. 
Akurinn virðist ferðast með bílnum, 
dáleiðandi sjón. Ég stóðst ekki mátið 
eitt kvöldið og hljóp inn á kornakur. 
Kornplantan er á hæð við hávaxinn 
mann og stuttu eftir að inn á akurinn 
var komið leið manni eins og í 
frumskógi, umkringdur háum 
plöntum, siðmenning hvergi 
sjáanleg. Etanól, sem unnið er úr 
korni, er hið fljótandi gull mið-
ríkjanna um þessar mundir. 
Bandaríkjastjórn ætlar þessum 
orkugjafa stórt hlutverk í 
framtíðinni, þrátt fyrir skiptar 
skoðanir um ágæti etanóls.

Eftir að hafa yfirgefið hinn 
manngerða frumskóg héldum við til 
Kentucky. Aldrei á ævinni hef ég 
séð slíkan fjölda af kirkjum á jafn 
litlu svæði. „Creation Museum“ var 
punkturinn yfir i-ið í trúaröfgunum. 
Safnið útskýrir sköpunarsöguna 
eins og henni er lýst í Biblíunni. 

Furðulegt nokk leika risaeðlur stórt 
hlutverk í þeirri sögu. Sjá má 
uppstillingar af mennskum börnum 
á skinnskýlum einum klæða og 
risaeðlum leiðast hönd í hönd. Því 
líkt og manninn, skapaði guð 
risaeðlur á sjötta degi alheimsins 
fyrir um sex þúsund árum. Risaeðlur 
og fílar voru einnig mestu mátar, 
satt að segja þá sátu fílar og 
risaeðlur hlið við hlið í örkinni hans 
Nóa og slúðruðu um að gíraffinn 
mætti ekki í kirkju. Safnið, sem 
kostaði 27 milljónir dollara, er, að 
frátöldum forneskjulegum hugsunar-
hættinum, mjög nútímalegt. Sem 
dæmi er syndaflóðið sýnt í 
kvikmyndahúsi þar sem sætin 
hristast og vatni er skvett á gesti.

Við keyrðum eins hratt og við 
gátum gegnum Ohio í átt að 
Niagarafossunum í New York ríki, 
á landamærum Kanada og 
Bandaríkjanna. Tveir bæir hafa 
byggst upp í kringum fossana, hvor 
sínum megin við landamærin. Báðir 
heita þeir Niagara-falls og báðir eru 
þeir örsmá útgáfa af Las Vegas. 
Spilavíti og minjagripabúðir á 
hverju strái, bærinn sem er Kanada 
megin er þó sínu verri. Fossarnir 
draga að um 20 milljónir ferðalanga 
ár hvert og ekki að ástæðulausu. 
Þeir eru mjög tilkomumiklir og 
hægt er að skoða fossana frá öllum 
mögulegum hliðum. Göngutúr yfir 

landamærin til Kanada er án efa 
stysta utanlandsferð sem ég hef 
lagt í.

Síðustu fimm daga ferðarinnar 
keyrðum við um tvö þúsund og 
fimm  hundruð mílur eða u.þ.b. 
þrisvar sinnum hringinn í kringum 
Ísland. Þetta væri ómögulegt án 
þess að yfirgefa fáförnu vegina, 
sem hafa einkennt ferðina að mestu 
hingað til, og þjóta eftir hraðbrautum. 
Mjög aðdáunarvert er að hafa 
möguleikann á að ferðast á svo 
skjótan og skilvirkan máta. Vegirnir, 
sem eru kallaðir „interstates“ voru 
byggðir í kalda stríðinu er 
Eisenhower sat á forsetastóli og eru 
þeir nógu breiðir til að orrustuþota 
geti lent á þeim. Það er þó einstaklega 
leiðinlegt að ferðast eftir þessum 
vegum. Þeir sníða fram hjá smærri 
bæjum og þegar keyrt er gegnum 
borgir, sér maður rétt svo grilla í 
hæstu háhýsin. Eina uppbyggingin í 
kringum hraðbrautina eru 
þjónustumiðstöðvar, sem best er að 
lýsa sem  bensínstöðvum á sterum. 
Oft eru þessar miðstöðvar byggðar 
af sama aðila og er þá öll hönnun 
nákvæmlega eins. Á langri keyrslu 
þar sem  keyrt er fram hjá fjölda 
slíkra miðstöðva líður manni eins og 
keyrt  sé í hringi, mjög ruglandi. 
Okkur tókst þó að komast klakklaust 
til Boston á tilsettum tíma, ótrúlegt 
en satt. 

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





Fyrir tvö þúsund árum 
fæddist þeim Maríu og 
Jósef sonur í Betlehem. 
Og hefur sú fæðing fylgt 
vestrænni menningu. 
Þessi ágæti piltur hafði 

þá sérstöðu að vera eingetinn og 
Jósef greyið hefur velt vöngum yfir 
því fyrirbæri og grunað að einhver 
fjárhirðir hafi átt næturgaman með 
spúsu sinni á meðan hann tálgaði til 
viðinn. En honum skjátlaðist 
hrapallega eins og sagan sýnir.

Fyrir mörg hundruð árum deildu 
svo guðfræðingar um hvort Jesús 
hefði í raun verið maður. Hvort hann 
hefði ekki verið meiri guð en 
manneskja, enda vissu þeir eflaust 
af eigin raun að sú nauðgallaða 
skepna var syndug upp fyrir haus. 

Jafnvel var um það rætt hvort 
frelsari mannkyns hefði haft hægðir 
og hvort þeir staðir þar sem hann 
hefði teflt við páfann væru þá ekki 
heilagir. En guðfræðingarnir komust 
loks að þeirri niðurstöðu að Jesús 
væri jafnmikill guð og hann er 
maður. Annað hefði enda varla 
gengið upp því þjáning hans var jú 
svo stór hluti af trúnni.

En áfram héldu fræðimennirnir 
að þræta og nú var komið að sjálfri 
syndinni, holdsins lystisemdum. Því 
sú ákvörðun að lýsa Jesú sem manni 
kveikti aðrar og mun alvarlegri 
vangaveltur; gat það verið að Jesús 
hefði á einum eða öðrum tímapunkti 
orðið ástfanginn? Og kannski smellt 
einum rembingskossi á Maríu 
Magdalenu? En þessu var auðvitað 

vísað frá sem firru enda höfðu menn 
þá lengi stundað það að loka sig inni 
í háum byggingum og lifað skírlífi, 
alveg eins og Jesús sjálfur.

Hafi menn haldið að deilurnar um 
Jesú myndu hverfa fyrir fullt og allt 
skjátlaðist þeim hinum sömu 
allverulega. Því ekki þurft annað en 
rauðhærðan grínista til að kveikja 
eitt bál í hjörtum hinna sanntrúuðu. 
Og því er nú spurt hvort þeir þarna 
uppi hafi húmor fyrir því að gert sé 
léttúðugt grín að mestu svikum 
mannkynssögunnar. Hið merkilega er 
að hvorki jarðskjálftar né plágur hafa 
geisað í höfuðstöðvum Símans enda 
veit himnafaðirinn sem er að G3-
síminn hefði aldrei breytt gangi mála; 
þessu hafði öllu verið spáð í hinni 
heilögu bók nokkrum öldum áður.





Listasafn Árnesinga hefur stenft 
saman tveimur listamönnum á 
sýningu sem opnar kl. 14 í dag og 
eru hvor af sinni kynslóðinni. 
Gabríela Friðriksdóttir (1971) er 
kunn sem einn merkari listamanna 
af yngri kynslóðinni. Málverk 
hennar leiða okkur í draumkenndan 
heim furðudýra. Og á sýningunni 
í Hveragerði kallast þau á við 
málverk Einars Þorlákssonar 
(1933-2006). Hann var menntaður 
í Hollandi á þeim tíma þegar 
CoBrA var hvað áhrifamest og á 
raunar heima í þeirra skóla. Rétt 
eins margir málarar CoBrA birtir 
hann í verkum sínum annarlegar 
verur. Þetta varð til þess að 
sýningarstjórarnir Markús Þór 
Andrésson og Dorothée Kirch 

kusu að stilla þeim saman eða 
andspænis hvort öðru: „Sýningin 
býður upp á samtal tveggja ólíkra 
og mjög afgerandi listamanna sem 
í verkum sínum kanna leiðir til að 
kortleggja sinn innri heim með 
myndmáli fantasíu og abstrakt-
sjónar,“ segir Markús í 
sýningarskrá. 

Þau Dorothée hafa bæði stundað 
nám í myndlist og síðan 
sýningarstjórn og eru nú að feta 
sig inn í sýningarhald hér á landi 
eftir reynsluár í þjónustu safna og 
gallería. 

Listasafn Árnesinga er nú opið 
allt árið, yfir veturinn frá 
fimmtudegi til sunnudags. Sýning 
Gabríelu og Einars stendur til 
4.nóvember.

Undraverum stillt 
upp í Hveragerði

Á morgun verður haldið 
listmunauppboð í Súlnasal 
Radisson SAS Hótel Sögu 
á vegum Gallerí Foldar. 
Á uppboðinu er þónokkuð 
af áhugaverðum verkum 
eftir bæði innlenda 
og erlenda listamenn. 
Fréttablaðið fékk Tryggva 
Friðriksson, listmunasala 
og uppboðshaldara, til 
þess að segja frá því hvaða 
verk honum þykja vera 
þau eftirtektarverðustu á 
uppboðinu.

„Uppboð geta verið misjöfn að 
gæðum, þ.e.a.s. það geta verið 
misáhugaverð verk í boði hverju 
sinni. En það má fölskvalaust 
segja að þetta er mjög gott upp-
boð, á því má finna mörg fín 
verk,“ segir Tryggvi. Á uppboð-
inu má finna verk unnin í ýmsa 
miðla, svo sem olíu- og vatnslita-
málverk, grafíkverk, keramík og 
fleira.

Á meðal þeirra verka sem 
Tryggvi nefnir sem sérlega 
áhugaverð eru verk eftir Stefán 
Jónsson, betur þekktur sem 
Stórval, Jón Stefánsson og Kristínu 
Jónsdóttur. Enn fremur má á 
uppboðinu finna mjög sérstök verk 
eftir Þórarin B. Þorláksson. Fyrst 
má nefna olíumálverkið 
Snæfellsjökull frá Rauðasandi frá 
árinu 1911. Tryggva þykir mikið til 
þess koma. „Þessi mynd er afar 
falleg og er þar að auki óvenjustór. 

Þórarinn málaði aðallega fremur 
litlar myndir og því er fengur að 
svo stórri mynd eftir hann.“ 

Önnur markverð mynd eftir 
Þórarin er Dale i Sondefjord i 
Norge frá árinu 1891. Mynd þessi 
er eftirmynd af málverki eftir 
norska listmálarann Anders 
Askevold og er elsta mynd Þórarins 
sem Gallerí Fold hefur boðið upp.

Á uppboðinu má einnig nálgast 
myndir eftir Ásgrím Jónsson og 
má í því samhengi nefna 
olíumálverkið Frá Húsafelli sem 
er stórt og fallegt verk.

Nokkur verk eftir Kristján 
Davíðsson verða boðin upp. Það 
elsta er frá árinu 1940, en einnig 
má finna á uppboðinu verk eftir 
hann frá fimmta og sjöunda 

áratugnum, sem og verk frá því í 
fyrra. „Það er sjaldgæft að svona 
gömul verk eftir Kristján fari á 
uppboð og því ríkir viss 
spenningur í kringum þau. Það er 
afar ánægjulegt að sjá þessar 
gömlu myndir og bera þær saman 
við nýrri myndir hans,“ segir 
Tryggvi.

Að auki verða verk eftir 
erlenda listamenn boðin upp. 
„Þar má helst nefna þrjú þrykk 
eftir Dieter Roth og tvö silkiþrykk 
eftir Andy Warhol. Þessi verk 
eru öll frá sjöunda áratugnum. 
Það er að sjálfsögðu gaman að 
því að hafa erlenda listamenn í 
bland við þá íslensku á svona 
uppboði,“ segir Tryggvi að lokum. 

Á morgun sýnir Íslenski 
dansflokkurinn tvö verk, annað 
þeirra er frumsýning, hitt hefur 
verið á verkefnaskrá flokksins 
um nokkurt skeið. Það eru þau 
Serge Ricci og Helena Jónsdóttir 
sem eru höfundar verkanna. Með 
þessari haustsýningu á Nýja sviði 
Borgarleikhússins hefst 
vetrarstarf flokksins. Bæði 
verkin eru ávextir af erlendu 
samstarfi Íd: Verk Serges, Til 
nýrra vídda, er afrakstur 
samstarfs milli franskra og 
íslenskra aðila í tengslum við 
Franskt vor snemma á þessu ári. 
Serge nýtur aðstoðar lista-
mannsins Fabiens Almakiewicz 
við verkið, en Serge er kunnur 
fyrir að fara óvanalegar leiðir að 
sköpun dansa sinna en hann 
vinnur mikið út frá Feldenkrais-
tækninni svokölluðu. Hann 
starfar annars með eigin flokki 
Mi Octobre. Hann lýsir verkinu 
sem óvissuferð á móti ljósi. 
Ljósahönnun við dansinn er í 
höndum Aðalsteins Stefánssonar. 

Serge segir að hann notist aðeins 
við tækni Feldenkrais við 
vinnsluna, hún leiði sig að því að 
losa dansarann úr viðjum hreyfinga 
vanans. Verkið segir hann koma til 
út frá dansaranum. Hann sé í 
fyrirrúmi í vinnunni en dansinn 
komi seinna. Líkami hans og 
hreyfingar veki dansinn. Þeir 
félagar voru hér á ferðinni í vor og 
voru þá með vinnubúðir með 
dönsurum Íd. Þeir hafa verið hér í 
hálfan mánuð til að reka 
smiðshöggið á sýninguna og koma 
henni á svið. 

Hitt verkið sem flutt verður á 
sunnudagskvöld er gestum 
dansflokksins nokkuð kunnugt. 
Það hefur verið á verkefnaskrá Íd 
síðan það var frumflutt í samkeppni 
LR og Íd 2003. Það hefur verið flutt 
erlendis og er nú í þriðja sinn flutt 
í Borgarleikhúsinu. Það hefur í 

tímans rás þróast og tekið breyt-
ingum – raunar fullyrða þær hjá 
dansflokknum að það sé aldrei 
eins. Trútt heiti sínu og umfjöllun-
arefni.

Open Source spyr: Hvaðan koma 
hugmyndir, hreyfingar, flæðið – 
hverjar eru uppspretturnar í líf-
inu? Þær spurnir hefur verkið 
kveikt víða um heim í ferðum 
sínum og víða hlotið afbragðs 
undirtektir. Helena Jónsdóttir 
hefur starfað í dansi um margra 
ára skeið og á að baki fjölbreyttan 

feril sem hófst þegar hún dansaði 
sjálf. Hún hefur þróast frá dansi 
sem hreinu skemmtiformi sem hún 
vann við í léttum skemmtiverkum í 
dans fyrir mynd sem hún vann í 
upphafi með Unni Ösp Stefánsdóttur 
og síðar í eigin nafni. Hún hefur 
starfað erlendis og er raunar sá 
sjálfstæðra danshöfunda, auk Láru 
Stefánsdóttur, sem hefur markað 
sér völl án beinna tengsla við Íd.

Verkin verða flutt á Nýja sviði 
Borgarleikhússins næstu vikur. 

Víddir opnast og flæði hefst

Í dag verður opnuð Ljósmynda-
sýningu hjá Gallerí Auga fyrir 
auga í Reykjavík. Christopher 
Taylor er breskur ljósmyndari  
sem heldur til skammt frá Mont-
pellier í Frakklandi. Hann hefur 
verið kvæntur íslenskri konu 
síðan 1983 og á Íslandi gerði 
hann myndröð sem fjallar um 
ættarsögu og lauk henni 1998. 

Nýlega var Taylor veittur styrk-
ur frá franska menningar-ráðu-
neytinu til að fullgera „Stéles“ 
sem er myndverkefni og bók um 
Gulárdalinn í Kína. „Red Square“ 
er yfirstandandi verkefni sem er 
ljósmyndasería um Kolkata (Cal-

cutta) og arfleifð nýlendustefn-
unnar. Bók með þessum myndum 
og texta eftir bengalska rithöf-
undinn Soumitras verður gefin út 
í haust hjá Niyogi Offset í Nýju-
Delí og verða samtímis haldnar 
nokkrar sýningar á Indlandi. 

Verk hans eru til sýnis í Gall-
eria Camera Obscura í París, 
Galeria Bacelos í Vigo á Spáni og 
í Tasveer í Bangalore á Indlandi. 
Þetta er fyrsta sýning á verkum 
Taylors á Íslandi. Gallerí Auga 
fyrir Auga er opið fimmtudaga 
til sunnudaga frá 14.00–17.00 og 
er til húsa að Hverfisgötu 35 í 
Reykjavík.

Rautt torg á mynd

Salurinn
VERTU MEÐ Á NÓTUNUM



Í tilefni stórtónleikanna í kvöld 

áritar sjálfur Chris Cornell

nýjustu plötuna sína Carry On

í verslun Skífunnar á 

Laugavegi kl. 16 í dag.
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MIÐASALA Á TÓNLEIKANA Í FULLUM GANGI



Um þessar mundir gengur yfir 
bylgja af fatahönnun kvenna sem 
aldrei hafa lært hana en leggja þó 
nafn sitt við tískulínur. Þar má 
nefna Kate Moss og Madonnu fyrir 
Top Shop og H&M, leikkonuna 
Siennu Miller fyrir Twenty2-

Twelve og fyrirsætuna Millu 
Jovovich með Jovovich Hawk. 
Gwen Stefani byrjaði með 
merkið L.A.M.B fyrir um 
þremur árum síðan og merkið 
var kynnt á tískuvikunni í 
New York sem hófst á 

miðvikudag, en þar eru allir 
helstu hönnuðir að sýna vor- og sumarlínur 
fyrir 2008. Stefani hefur ekki hannað sérlega 
frumleg föt í þetta sinn, því áhrifa mátti gæta 
frá ýmsum hönnuðum og stefnum síðasta árs. 
En fötin voru þó skemmtileg og klæðileg, í 
anda sjöunda áratugarins með rokk og ról 
ívafi. Tískusýningin var afar vel sótt af 
stjörnum úr tónlistar- og leikarasenunni 
vestra.

Hversu margar konur hafa lent í því að karlmenn segja við þær; mér 
finnst þú lang fallegust/kynþokkafyllst án farða? Mér skilst að Pete 
Doherty hafi líka verið duglegur að segja þetta við hana Kate sína (sem 
útskýrir að hálfu leyti hvers vegna hún hefur litið svona skelfilega út 
undanfarið ár). Karlmenn halda kannski að við konur séum fallegri án 

tískufatnaðar, glansefna í hárinu eða farða, en það 
er þó eitt sem við verðum að muna. Karlmenn vita 
ekkert hvað þeir eru að tala um, þeir halda það 
bara. Strákar halda að „náttúrulegt“ útlit sé svona 
Cameron Diaz týpan sem er alltaf frískleg og rjóð 
í kinnum með óaðfinnanlega húð, glansandi varir 
og með einhvern eðlislægan ferskju- eða sítrónu-
keim af líkamanum. Karlmenn vita ekki að það 
tekur svona þrjú korter og níu snyrtivörur til að 
ná þessu útliti, meira að segja fyrir Cameron Diaz 
sjálfa. Hins vegar get ég fallist á þá skoðun að 
meira sé minna þar sem það er eitthvað dálítið 
fráhrindandi við dömur sem líta út eins og þær 
hafi eytt þremur klukkustundum í Carmen-rúllur 
og förðun áður en þær skella sér út úr húsi. 
Krulluð augnhár og of glansandi varir við  
grímukennda húð og fagurlega teiknaðar og 

plokkaðar augabrúnir minna á Dolly Parton, eða eitthvað þaðan af verra, 
Victoriu Beckham. Erlend vinkona mín er alltaf agndofa yfir lituðu meiki 
sem við íslensku dömurnar notum víst gjarnan. Hún segist eyða mörgum 
mínútum í að ganga á milli stúlkna á börum bæjarins og þurrka af þeim 
brúnu línurnar sem myndast á kjálkanum og andvarpar hástöfum yfir því 
af hverju þær nota ekki bara „Touche-Éclat“. Það krefst nefnilega 
ákveðinnar tækni að vera farðaður án þess að líta út fyrir að hafa eytt of 
miklum tíma í verkið. Ég fékk einu sinni frábært ráð frá fallegri konu um 
hvernig væri best að búa sig undir partíkvöld. Galdurinn er að mála sig 
fyrst og stíga svo ofan í heitt bað. Gufan gerir augnmálninguna aðeins 
sjúskaða, gerir farðann eðlilegri og gefur þér svona „ég var að stunda 
kynlíf“-roða í kinnarnar. En tískudrósir athugið: eldrauður varalitur er 
kominn aftur í tísku fyrir veturinn. Notist sparlega en með „attitjúd“. 

Farðalaus fegurð?

Frönskunámskeið
hefjast 17. september

Námskeið fyrir fólk á öllum aldri, 
byrjendur og lengra komna 

Tryggvagata 8,
101 Reykjavík,

Veffang: www.af.is
Netfang: alliance@af.is

Innritun í síma
552 3870

3.-14. sept.
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Langar þig að læra 
tungumál Risessunnar?



Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is

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 háglansBorðstofuborð – hvítt háglans

Fáanlegt í stærðum:
180x100

Verð: 98.000,-
220x110

Verð: 128.000,-

Borðstofuborð – hvítt háglans
Fáanlegt í stærðum:
180x100

Verð: 98.000,-
220x110

Verð: 128.000,-

Piero leðursófasett
3+1+1

Verð: 249.000,-
3+2

Verð: 215.000,-

Bókahilla – háglans svört og hvít
Stærð: 120x30xH:206

Verð: 58.000,-

Piero leðursófasett
3+1+1

Verð: 249.000,-
3+2

Verð: 215.000,-

Bókahilla – háglans svört og hvít
Stærð: 120x30xH:206

Verð: 58.000,-

Lucas leðurtungusófi
Stærð: 285x220

Einnig fáanlegur í hvítu leðri

Verð: 235.000,-

Lucas leðurtungusófi
Stærð: 285x220

Einnig fáanlegur í hvítu leðri

Verð: 235.000,-

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



Stöð 2 bauð vinum og 
velunnurum á Apótekið 
í Austurstræti og kynnti 
fyrir þeim haustdagskrá 
sína.

Fjöldi fólks lagði leið sína í miðbæ 
Reykjavíkur og kíkti á myndbrot af 
væntanlegri dagskrá stöðvarinnar í 
haust en þar ber væntanlega hæst 
tvær nýjar leiknar þáttaraðir, ann-
ars vegar Næturvaktin með þeim 
Jóni Gnarr og Pétri Jóhanni Sigfús-
syni fremstum í flokki, og hins 
vegar Pressa eftir þá Sigurjón 
Kjartansson og Óskar Jónasson. 
Góð stemning var í veislunni og 
margt þekktra andlita lét sjá sig.

„Þetta er náttúrlega frábært,“ segir 
Ingvar Þórðarson, einn framleiðandi 
kvikmyndarinnar Astrópíu, en Ísland er 
eitt af fáum löndum í heiminum þar sem 
þriðja myndin um hinn minnislausa Jason 
Bourne trónir ekki á toppnum. Hér á landi 
eru það nefnilega Ragnhildur Stein-
unn og félagar í nördabúðinni sem 
skáka leyniþjónustumanninum 
harða með sverðum sínum, hlut-
verkaspili og skjöldum og sér kvik-
myndatímaritið Screen Inter-
national ástæðu til þess að 
gera sér mat úr þessari 
staðreynd í nýjasta 
hefti sínu.

Fram kemur í 
grein blaðsins að á 
meðan áhorfið á 
Bourne Ultimatum 

hafi hrunið um tæp fimmtíu prósent um 
síðustu helgi hafi Astrópía bætt við sig 
áhorfi ef eitthvað er og stefnir hún nú 
ótrauð að því að komast yfir þrjátíu þús-
und áhorfenda markið. „Þetta hefur vakið 
mikla eftirtekt og kvikmyndarisinn 
Warner Bros. hefur beðið um að fá að sjá 
söguþráð myndarinnar til að athuga hvort 
þarna sé eitthvað. Hollywood finnur 
alltaf lykt af peningum og þar sem er aur 
þar er Draumaverksmiðjan,“ segir 

Ingvar. En næsta verkefni 
Kvikmyndafélags Íslands hefur 

ekki síður vakið eftirtekt en 
það er RWM, eða The 

Reykjavik Whale Massacre. Þar snýr 
Gunnar Hansen, Leðurfésið víðfræga, 
aftur á fornar slóðir. „Þessi horror-heimur 
er algjört költ og Gunnar er auðvitað 
algjört goð í þeirri veröld,“ segir Ingvar 
en Júlíus Kemp ætlar þá að setjast í 
leikstjórastólinn sjálfur.

Astrópía drepur Bourne

Hjartaknús-
arinn George 
Clooney
mætti með 
nýja kærustu 
upp á arminn 
á kvikmynda-
hátíðina í 
Feneyjum.
Sú heppna 
heitir Sarah 
Larson og er 
28 ára 
barþjónn.
Hittust þau á 
næturklúbbi
í Las Vegas í júní þar sem Larson 
var að vinna. Hafa þau verið 
óaðskiljanleg síðan Larson flaug 
til Frakklands 1. september til að 
hitta Clooney við upphaf 
kvikmyndahátíðarinnar
Deauville, sem þar fór fram. 

Clooney með 
nýja kærustu





FÓR BEINT 
Á TOPPINN 
Í USA

Magnaðasta spennumynd sumarsins

MATT DAMON ER JASON BOURNE

Ertu að fara að gifta þig? 

Þá viltu alls ekki lenda í honum!!!

Drepfyndin gamanmynd með 
hinum eina sanna Robin Williams 

og ungstirninu Mandy Moore. Langmest sótta myndin á Íslandi í dag

www.SAMbio.is 575 8900

KEFLAVÍK

AKUREYRIA

S. 482 3007SELFOSSI

ÁLFABAKKA
KNOCKED UP kl. 5 - 8 - 10:50 14

KNOCKED UP kl. 5 - 8 - 10:50
DISTURBIA kl. 5:40 - 8 - 10:30 14

LICENSE TO WED kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 7

ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

RATATOUILLE M/- ENSKU TAL kl. 8 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 12:30 - 2 - 3 - 5:30 L

THE TRANSFORMERS kl. 3 - 10:10 10

HARRY POTTER 5 kl. 12:30 10

KRINGLUNNI
ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6:30 - 8:30 - 10:30 L

LICENSE TO WED kl. 6 - 8 - 10:10 7

BOURNE ULTIMATUM kl. 5:40 - 8 - 10:20 14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 4 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 3:30 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10:20 14

ASTRÓPÍÁ kl. 1:30 - 6 -  8 -10 L

RUSH HOUR 3 kl. 3:30 12

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

TRANSFORMERS kl. 5:30 10

KNOCKED UP kl. 5:30 - 8 - 10:30 14

ASTRÓPÍA kl. 1:30-3:30-8-10 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 -3:40-5:50 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

VEÐRAMÓT kl. 6 - 8 -10 14

ASTRÓPÍÁ kl.  2 - 4 - 6 - 8 L

LICENSE TO WED kl. 10 7

VIP

DIGITAL

KL. 5.30 Away From Her
KL. 8 Sicko
KL. 10.30 Sicko / Shortbus
VEÐRAMÓT kl. 3 - 5.40 - 8 - 10.20
EVENING    kl. 5.30 - 8 
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.3- 6
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.3 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl.3

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

VEÐRAMÓT kl. 8 - 10.20
KNOCKED UP kl. 2 - 5 - 8 - 11
KNOCKED UP LÚXUS kl. 2 - 5 - 8 - 11
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 2 - 4 - 6
BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10.30
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 2 - 4 - 6
RUSH HOUR 3 kl. 8 - 10.10
SKOPPA & SKRÍTLA kl. 2 - 3 500 kr 45 mín.

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS14
14

14

12

14

14

KNOCKED UP kl. 5.45 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.4 - 6
DISTURBIA kl. 8 
BOURNE ULTIMATUM kl. 10.10
SKOPPA & SKRÍTLA  kl. 2 - 3 500 kr 45 mín.

14

14
14

14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

VEÐRAMÓT kl. 3.20 - 5. 40 - 8- 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 4 - 6
SURFS UP ENSKT TAL kl. 8 - 10
ASTRÓPÍA kl. 4 - 6 - 8 - 10.10
BOURNE ULTIMATUM kl. 5.30 - 8 - 10.30

AWAY
FROM HER

 DAGSKRÁ Á MIDI.IS

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

Áhrifarík og mögnuð ný íslensk stórmynd 
sem fjallar á óvæginn hátt um sifjaspell, 

ofbeldi og mannshvörf!

Missið ekki 
af þessari!

Sagan sem mátti ekki segja.

Í SMÁRABÍÓI
KL 2 OG 3

- bara lúxus
Sími: 553 2075

KNOCKED UP kl. 3, 6 og 9 14
DISTURBIA kl. 5.45, 8 og 10.20 14
BRETTIN UPP íslenskt tal kl. 2 og 4 L
THE BOURNE ULTIMATUM kl. 5.45, 8 og 10.20 14
RATATOUILLE íslenskt tal kl. 1.30 og 3.35 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Nýjasta lag bandaríska tónlistar-
mannsins Beck, Time Bomb, kom 
hingað til lands á nokkuð óvenju-
legan hátt, eða í gegnum umboðs-
manninn og tónleikahaldarann 
Kára Sturluson. 

Kári, sem er vinur umboðs-
manna Beck í Los Angeles, 
fékk tölvupóst að utan þar 
sem hann var beðinn um að 
koma laginu á framfæri á 
hérlendum útvarpsstöðvum 
og skoraðist vitaskuld 
ekki undan því. „Ég hef 
aldrei verið beðinn um 
eitthvað þessu líkt af 
svona risastórum „art-
ista“. Það hefur oft 

verið leitað til mín að koma plötum 
í spilun hér og þar en ekki af 
einhverjum svona stórum,“ segir 
Kári. „Hann er að gera þetta nett 
sjálfur með sinni umboðs-
skrifstofu. Hann er að biðla til 

sinna aðdáenda hér og þar um 
heiminn að þeir verði 
markaðstólið fyrir þetta lag. 
Ég fíla þetta konsept og ég 
fíla Beck líka í tætlur, það 
skemmir ekki fyrir.“

Kári var fyrir nokkru 
síðan staddur í Los 
Angeles þegar honum var 
boðið óvænt á tónleika 
með Beck. „Þetta voru 
tónleikar sem hann setti 
upp með eins dags 

fyrirvara á litlum klúbbi 
sem heitir The Echo. 

Þetta er 300 manna staður og það 
voru seldir 250 miðar á 
tónleikadeginum í gegnum 
aðdáendaklúbb hans. Það var alveg 
frábært, bara ógeðslega gaman. Ef 
maður ber þetta saman við eitthvað 
hérna heima þá var þetta eins og að 
sjá Beck á Grandrokk.“

Kári kemur Beck á framfæri

Dreifingarréttur Jar City eða Mýrarinnar 
hefur verið seldur til dreifingarrisans IFC, 
en þetta þýðir að myndin verður sýnd í 
öllum stærstu borgum Bandaríkjanna.

Þetta er algjör lottóvinningur,“ segir leikstjóri 
Mýrarinnar, Baltasar Kormákur, en samningar tókust 
í gærdag á Toronto-kvikmyndahátíðinni sem nú 
stendur yfir.  „Fleiri aðilar höfðu falast eftir henni en 
þegar ég heyrði að þetta fyrirtæki væri áhugasamt sló 
ég til nánast um leið,“ bætir leikstjórinn við. Hann 
vildi ekki gefa upp hversu háar fjárhæðir væru í boði 
og sagði að upphæðin væri að einhverju leyti bundin 
við árangur. „Þetta er mjög ásættanlegt verð en ég vil 
ekkert fara frekar út í þá sálma.“

IFC nýtur mikilla virðingar í hinum svokallaða inde-
pendent-geira eða sjálfstæðri kvikmyndagerð. 
Fyrirtækið dreifði meðal annars After Brylluppet 
eftir Susan Bier og Days of Glory í leikstjórn Rachid 
Bouchareb en þær voru báðar tilnefndar til 
Óskarsverðlauna sem besta erlenda myndin í ár. IFC á 
sín eigin kvikmyndahús í helstu borgum Bandaríkjanna 
og rekur auk þess sína eigin sjónvarpsrás. „Maður 
veit eiginlega ekkert hvar þetta endar því það hafa 
verið örlög margra mynda að þær deyja á svona 
kvikmyndahátíðum. En Mýrin virðist bara vera að 
öðlast nýtt líf,“ segir Baltasar, en eftir sigurinn á 
Karlovy Vary hefur hróður Mýrarinnar borist víða.

Að sögn Baltasars er nú setið yfir skipulaginu 
hvernig og hvenær eigi að sýna myndina í 
Bandaríkjunum og mun leikstjórinn að öllum líkindum 
þurfa að fylgja henni eftir þar í landi. Þá er einnig 
töluvert mikið af fundahöldum með erlendum aðilum 
sem vilja endurgera myndina en Baltasar sagði í 
viðtali við Fréttablaðið fyrir skömmu að honum 
fyndist það tilgangslaust. „Ég stend við þau orð en 
auðvitað vill maður leyfa einhverjum að spreyta sig á 

þessu og þetta gæti náttúrulega orðið til þess að vekja 
enn meiri athygli á forveranum,“ segir Baltasar, en 
hann hefur jafnframt fengið töluvert af handritum 
upp í hendurnar og mörg tilboð um að leikstýra í henni 
Ameríku.

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

HARRY POTTER 5
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA

NÝJASTA MEISTARAVERK

PIXAR OG DISNEY

RATATOUILLE KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA
1:30 Á SELFOSSI OG Í KEFLAVÍK.

 OG KL. 2 Á AKUREYRI

LICENSE TO WED
KL. 2 Í ÁLFABAKKA



Sopranos-leikarinn Michael 
Imperioli, sem var staddur hér á 
landi í vor til að leika í myndinni 
Stóra planið, er afar undrandi á 
pípusprengju sem sprakk fyrir 
utan leikhús hans í New York, 
Studio Dante.

„Ég veit ekkert um þessa 
sprengju sem sprakk fyrir 
framan leikhúsið mitt. Ég skil 
ekkert í þessu. Ég sagði lögregl-
unni allt sem ég veit, sem er í 
raun og veru ekki neitt,“ sagði 
Imperioli. Enginn slasaðist í 
sprengingunni en Imperioli og 
nágrannanir í kring voru að 
vonum skelfdir. Ekki er vitað 
hverjir voru að verki.

Skilur ekkert 
í sprengingu

Hljómsveitin Skátar fær góða 
dóma fyrir fyrstu plötu sína, 
Ghost of the Bollock to Come, í 
enska tónlistartímaritinu Plan B 
Magazine. Þar segir að platan sé 
aldeilis frábær þar sem ýmsum 
tónlistarstefnum sé blandað 
saman.

„Stórt í sniðum og yndislega 
metnaðarfullt. Hver einasti kafli í 
hverju lagi fær mann til að 
brosa,“ segir í dómnum. Af plötu 
Skáta er það einnig að frétta að 
hún er um þessar mundir plata 
vikunnar á háskólaútvarps-
stöðinni Newcastle College Radio 
Online í Englandi sem nær til yfir 
450 þúsund hlustenda. 

Yndislegur 
metnaður

Þeir félagar Stefán Hilmarsson og 
Eyjólfur Kristjánsson eru á leiðinni 
í haustferð um landið til að kynna 
plötu sína, Nokkrar notalegar 
ábreiður, sem kom út í fyrra. 

Fyrstu tónleikarnir verða í 
Ísafjarðarkirkju á sunnudagskvöld 
og kvöldið eftir verða þeir í 
Patreksfjarðarkirkju. Þeir verða í 
Bragganum í Hólmavík 11. 
september og á Hvammstanga hinn 
12. Á meðal fleiri staða sem þeir 
heimsækja verða Dalvík, Akureyri, 
Neskaupstaður og Akranes. Allir 
tónleikarnir hefjast klukkan 20.30. 
Á lagaskránni verða þekktir 
slagarar á borð við Draumur um 
Nínu, Góða ferð, Pínulítið lengur og 
Álfheiður Björk.

Stebbi og 
Eyfi í stuði

Síðasta Dansa meira-kvöld 
sumarsins verður haldið á Barnum 
í kvöld. Plötusnúðarnir Kap10Kurt 
og  Lovefingers frá New York 
þeyta skífum ásamt Jack Schidt.

Kap10Kurt hélt uppi frábæru 
stuði í garðpartíi Party Zone á 
Hressó í fyrrasumar og lofar hann 
miklu stuði í kvöld. Hundrað ein-
tökum af plötunni Dansa meira 2 
sem Jack Schidt og DJ Lazer settu 
saman í vor verður dreift til gesta 
og gangandi. Húsið verður opnað 
klukkan 23 í kvöld.

Hinsti dans á Barnum
Megas, Jakobínarína, 
Ólafur Arnalds og 
Shadow Parade koma 
fram á styrktar-
tónleikum í Iðnó í 
kvöld. Allur ágóði 
rennur til upplýsinga-
miðstöðvar sem tvær 
stúlkur byggðu í 
Mósambík er þær 
störfuðu þar að 
góðgerðamálum.

„Við kynntumst úti 
og stofnuðum eigin 
verkefni sem var 
upplýsingamiðstöð 
fyrir ungar stelpur,“ 
segir Stefanía Vignis-
dóttir, sem stendur 
fyrir tónleikunum 
ásamt vinkonu sinni, Charlotte 

Ólöfu Ferrier. Að sögn 
Stefaníu vantar fólk til 
starfa í nýju miðstöðina 
því heimastúlkurnar eru 
ekki alveg tilbúnar til að 
taka við rekstrinum. 
Aukinn peningur kæmi 
því að mjög góðum 
notum við þetta mikla 
uppbyggingarstarf.

Auk tónleikanna í Iðnó 
verður haldin þar 
ljósmyndasýning sem 
hefst fyrr um daginn 
þar sem sýndar verða 
myndir frá Mósambík. 
Einnig verður lifandi 
tónlist spiluð meðfram 
sýningunni. Tónleikarnir 
sjálfir hefjast klukkan 

21 og er miðaverð 1.000 krónur.

Styrkja Mósambík



 Allar líkur eru á að það 
verður þéttsetið á landsleik 
Íslands og Spánar á Laugardalsvelli 
í kvöld en leikurinn er liður í 
undankeppni EM 2008. Spánverjar 
eru í harðri toppbaráttu og þurfa 
allra helst á öllum þremur 
stigunum á að halda. Möguleikar 
Íslands eru fyrir löngu fyrir bí en 
nú spila strákarnir fyrir eigið stolt 
og stuðning íslensku þjóðarinnar.

„Við höfum farið í gegnum 
varnarleikinn og föst leikatriði 
sem við þurfum að nýta okkur 
vel,“ sagði Eyjólfur Sverrisson 
landsliðsþjálfari um áhersluatriði 
í undirbúningi sínum fyrir leikinn. 
„Það er líka mikilvægt að 
hugarfarið sé á réttum stað. Við 
höfum spjallað mikið við leikmenn 
og lagt áherslu á að æfingar 
séu hraðari og snarpari. Við 
viljum hafa mikla 
samkeppni í liðinu,“ 
sagði hann.

Eiður Smári 
Guðjohnsen
kom óvænt 
inn í 

landsliðshópinn en hann hefur átt 
við hnémeiðsli að stríða 
undanfarna tvo mánuði.

„Ég er nokkuð sáttur. Batinn er 
eins góður og ég óskaði mér og 
jafnvel betri en ég átti von á. Ég 
var óöruggur á fyrstu æfingunni 
en það er nánast alveg farið úr 
mér,“ sagði Eiður Smári. „Ég er 
ekki í nógu góðu líkamlegu formi 
til að byrja inni á í leiknum en það 
fer væntanlega eftir því hvernig 
leikurinn þróast hvort og hvernig 
ég kem við sögu.“

Eyjólfur staðfesti að Eiður yrði 
ekki í byrjunarliðinu. „En hann 
getur kannski komið inn á og breytt 
leiknum fyrir okkur,“ sagði hann.

Hermann Hreiðarsson verður 
fyrirliði íslenska liðsins í kvöld í 

fjarveru Eiðs Smára. Hann segir 
þennan leik gríðarlega 
þýðingarmikinn fyrir Spánverja. 
„Það er mikil pressa á þeim. Þeir 
vilja vinna riðilinn og komast beint 
á EM. En við ætlum okkur að fá 
eitthvað út úr þessum leik, hvort 
sem það er jafntefli eða sigur, og 
förum með þannig hugarfari í 
hann. Til að ná því þurfum við að 

spila vel en það er kominn tími til 
að við sýnum hvað í okkur býr.“

Spurður um hvort hætta sé á því 
að Spánverjar vanmeti íslenska 
landsliðsins segir hann hafa litla 
trú á því. „Þeir hafa nú þegar 
brennt sig of mikið í þessum riðli. 
Þeir þurfa þrjú stig úr leiknum og 
vita að þeir þurfa að spila vel til að 
ná því.“

Rijkaard hefur ekki sagt mér að fara annað

Ísland mætir í kvöld Spáni í undankeppni EM 2008. Spánverjar þurfa nauðsynlega á þremur stigum að 
halda en Íslendingar spila nær eingöngu upp á stoltið og stuðning þjóðarinnar. Eiður Smári byrjar ekki.

 Íslenska karlalandsliðið 
í knattspyrnu hefur ekki unnið 
leik án fyrirliða síns, Eiðs Smára 
Guðjohnsen, síðan á Indlands-
mótinu fyrir sex og hálfu ári 
síðan.

Eiður Smári hefur ekkert leikið 
með Barcelona í haust vegna 
meiðsla á hné en hefur æft með 
íslenska landsliðinu í vikunni og 
ætlar sér að taka þátt í leikjunum 
við Spán í kvöld og Norður-Írland 
á miðvikudaginn.

Síðasti landsleikur sem Ísland 
vann án Eiðs Smára var gegn 
Indlandi á Indlandsmótinu í 
ársbyrjun 2001. Ísland mætti þá 
heimamönnum í Cochin 13. janúar 
og vann 3-0 þökk sé þrennu frá 
Tryggva Guðmundssyni en tvö 
markanna komu eftir sendingar 
frá Guðmundi Benediktssyni. Þeir 
eru báðir á fullu með FH og Val í 
Landsbankadeildinni en eru báðir 
fjarri góðu gamni í leiknum í dag. 

Síðan þá hefur íslenska liðið 

spilað 17 leiki án Eiðs, tapað 9 og 
gert 8 jafntefli en markatalan er 
8-31 okkur í óhag. Eiður Smári 
hefur verið með í 37 landsleikjum 
frá þeim tíma, 12 þeirra unnist 
en 21 tapast. 

Eiður Smári hefur aðeins misst 
af þremur keppnisleikjum á 
þessum tíma og þeir hafa allir 
tapast með tveimur mörkum eða 
meira og samtals með 
markatölunni 1-12.

Ekki unnið án Eiðs Smára í sex ár
Fram undan eru tveir 

heimaleikir hjá íslenska 
karlalandsliðinu í undankeppni 
EM en þetta er í fimmta sinn sem 
íslenska landsliðið spilar svona 
tvo heimaleiki á nokkrum dögum. 
Í hin fjögur skiptin hefur liðinu 
tekist að vinna annan leikinn. 

Síðast gerðist það í júní 2005 
þegar íslenska tapaði 2-3 fyrir 
Ungverjalandi á laugardegi en 
vann síðan Möltu 4-1 
miðvikudeginum eftir. 

Alltaf unnið 
annan leikinn

 Fernando Torres verður í 
lykilhlutverki á Laugardalsvellin-
um í dag en þessi framherji 
Liverpool og spænska landsliðs-
ins hefur byrjað vel á sínu fyrsta 
ári í ensku úrvalsdeildinni og 
skorað þrjú mörk í fyrstu þremur 
leikjum sínum. 

„Það er erfiðast að ná að skora 
fyrsta markið því um leið og það 
kemur þá verður auðvelt fyrir 
okkur að ná góðum úrslitum,“ 
sagði Torres um leikinn í dag. 

„Íslendingarnir verða ánægðir 
með jafntefli og það er auðveld-
ara fyrir þá að verjast á eins 
litlum velli og þeirra heimavöllur 
er. Vandamálið er því að ná að 
brjóta múrinn og skora þetta 
fyrsta mark,“ sagði Torres sem 
náði ekki að skora í tveimur 
leikjum sínum gegn Íslendingum 
og hefur leikið 92 mínútur á móti 
Íslandi án þess að skora.

Fyrsta markið 
skiptir öllu

Undankeppni EM U-21

Landsbankadeild kvenna

Þýska úrvalsdeildin

Evrópukeppni bikarhafa

Forkeppni Meistarad. Evr.

Íslandsmeistarar Vals 
geta farið að rúlla út rauða 
dreglinum fyrir Gummersbach, 
Celje Lasko og Veszprém enda 
rúllaði Hlíðarendaliðið yfir litháíska 
liðið Viking Malt í gær, 28-19, og 
ekkert minna en stórslys getur 
komið í veg fyrir að Valur komist í 
riðlakeppni Meistaradeildarinnar.

Þetta var fyrsti leikurinn sem fór 
fram í hinni stórglæsilegu 
Vodafonehöll og það var ekki laust 
við að nokkur sviðsskrekkur væri í 
leikmönnum Vals í upphafi leiks. 
Fyrsta mark Vals í nýja húsinu kom 
ekki fyrr en eftir tæplega sex 
mínútur og það skoraði línumaðurinn 
sterki Ingvar Árnason. 

Litháarnir leiddu framan af og 
það var ekki fyrr en Ólafur Haukur 

Gíslason kom í markið sem Valsmenn 
duttu í gírinn. Ólafur hreinlega 
lokaði rammanum og þá komu 
hraðaupphlaupin hjá Valsmönnum. 
Valur komst yfir í fyrsta skipti í 
stöðunni 8-7 og leiddi með fjórum 
mörkum í leikhléi, 12-8.

Það var aðeins eitt lið á vellinum í 
síðari hálfleik. Ólafur hélt áfram að 
verja eins og berserkur og 
sóknarleikurinn hjá Val var mun 
beittari en í fyrri hálfleik. Valsmenn 
hreinlega keyrðu yfir Litháana sem 
voru átakanlega slakir í síðari 
hálfleik. Lokatölur 28-19 fyrir Val 
en leikurinn taldist vera útileikur 
Íslandsmeistaranna og þeir eiga 
heimaleik í kvöld.

„Við erum með ungt lið og 
strákarnir voru svolítið stressaðir 

framan af. Taugarnar róuðust 
þegar Óli byrjaði að verja. Síðan 
var bara eitt lið á vellinum. Ég vissi 
að þetta lið gæti spilað vörn en 
sóknarleikur þess var mjög slakur. 
Við eigum að klára dæmið í seinni 
leiknum,“ sagði Óskar Bjarni 
Óskarsson, þjálfari Vals.

Mörk Vals (skot): Baldvin 
Þorsteinsson 11/3 (14/3), Arnór 
Gunnarsson 4 (7), Ingvar Árnason 3 
(3), Ernir Hrafn Arnarson 3 (7), 
Kristján Karlsson 2 (2), Anton 
Rúnarsson 1 (2), Gunnar Harðarson 
1 (1), Ægir Hrafn Jónsson 1 (3), 
Elvar Friðriksson 1 (3), Fannar 
Friðgeirsson 1 (4).

Það vantaði allt Malt í Litháana í Viking
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Hryllingurinn í Hollywood
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Áslaug Snorradóttir

Sjónvarpskokkurinn og bakarinn Jói Fel 
er á leiðinni í mikla pílagrímsför til Ítalíu 
þar sem hann ætlar að kynnast þarlendri 
matargerðarlist. Afraksturinn verður 
sýndur í nýrri þáttaröð sem hefst á Stöð 
2 í næsta mánuði sem nefnist Ítalíuævin-
týri Jóa Fel.

„Við ætlum að sjá hvernig þeir búa til 
þessar vörur sem við erum að kaupa eins 
og ólífuolíu, pestó og parmesanost. Síðan 
fer ég inn á nokkur veitingahús til að sjá 
hvernig þeir elda og fer svo heim og elda 
þar líka,“ segir Jói Fel, sem heldur af 
landi brott á sunnudag. Fetar hann þar 
með í fótspor kollega síns Jamie Oliver 
sem hefur verið duglegur að kynna sér 
ítalska matargerð og ítalskt hráefni af 
eigin raun. 

Að sögn Jóa hefur Ítalíuförin verið 

rúmt ár í pípunum og því kominn tími til 
að hleypa verkefninu af stað.

 „Ég er búinn að hitta Ítalana og þeir 
bíða spenntir eftir okkur.“

Jói viðurkennir að vera mikill aðdá-
andi ítalskrar matargerðarlistar, rétt 
eins og svo margir aðrir. „Þarna er 
grunnurinn að góðum mat. Við ætlum að 
læra hvað hráefnið skiptir miklu máli, 
eins og við þekkjum sjálf af lambakjöti 
og mjólkurafurðum. 

Þetta er gert til að sýna Íslendingum 
fram á að við getum keypt allt það besta 
frá Ítalíu, það sem þeir eru að búa til 
fyrir íslenskan markað,“ segir hann.

Jói Fel í pílagrímsför til Ítalíu

„Ég er í A-landsliðsnefnd og tek 
bara hlutverk mitt alvarlega. Þetta 
er minn stuðningur við liðið,“ 
segir rithöfundurinn og knatt-
spyrnuhetjan Þorgrímur Þráins-
son en margir ráku upp stór augu 
þegar fyrrum landsliðskempan 
birtist á hádegisæfingu hjá lands-
liðinu í gær. Og sást ræða málin 
við Eyjólf Sverrisson landsliðsein-
vald. Þorgrímur sást þar hlaupa á 
eftir hverjum bolta og gaf lítið 
eftir. „Já, það má eiginlega kalla 
mig boltastrák og ég reyni alltaf 
að mæta og vera til taks í takka-
skónum ef á þarf að halda,“ bætir 
hann við. 

Þorgrímur segist aðallega 
hjálpa Birki Kristinssyni við 

markmannsæfingarnar og sér til 
þess að hann nái að halda tempói 
við æfingarnar með því að sækja 
bolta og stilla þeim upp á réttan 
stað. Og hann er bjartsýnn á gott 
gengi landsliðsins sem etur kappi 
við stjörnum prýtt lið Spánverja í 
kvöld á Laugardalsvelli. „Ég spái 
þessu tvö-eitt fyrir okkur. Ég held 
að strákarnir eigi eftir að peppast 
upp og það verður engin minni-
máttarkennd sem háir liðinu,“ 
segir Þorgrímur sem sjálfur á að 
baki sautján landsleiki á árunum 
1980 til 1990.

En rithöfundurinn Þorgrímur 
hefur einnig haft í mörg horn að 
líta en eins og Fréttablaðið greindi 
frá í apríl síðastliðnum er von á 

bók frá honum þar sem Þorgrímur 
kennir körlum að vera góðir við 
konurnar sínar. „Ég held að ég 
hafi aldrei upplifað önnur eins við-
brögð og þegar sú frétt kom. Bókin 
er komin vel á veg, er farin í 
umbrot og hönnun og kemur út í 
lok október,“ útskýrir Þorgrímur. 
„Og ef marka má þessi viðbrögð 
þá er augljóslega mikil þörf á 
þessari bók.“

Þorgrímur boltastrákur hjá landsliðinu

„Navia og kraftaverkin eru að fara 
af stað,“ segir Bjarney Lúðvíksdóttir 
sem stendur að baki hinu svokallaða 
Navia-verkefni auk Birgittu 
Haukdal, Trausta Bjarnasonar og 
Svanhvítar Aðalsteinsdóttur. Eins 
og fram hefur komið í Fréttablaðinu 
er um að ræða samnorrænt verkefni 
sem ætlað er að hjálpa þeim sem 
minna mega sín í heiminum, meðal 
annars með framleiðslu sjónvarps-
þátta og útgáfu tónlistar með 
þátttöku norrænna söngkvenna.

Í fyrradag var haldinn stofnfundur 
Naviator, samtaka sem ætlað er að 
halda utan um Navia-sjóðinn. „Í 
sjóðinn fara þeir peningar sem 
safnast auk frjálsra framlaga,“ 
segir Bjarney. „Við erum að taka 
fyrstu skrefin í átt að framleiðslu á 
Navia-þáttunum en næst á dagskrá 
er hins vegar að semja og æfa 
Navia-tónlistina sem notuð verður 
til kynningar á verkefninu.“

Fyrsta Navia-lagið, Gloria, var 
frumflutt á fundinum í fyrradag af 
Birgittu Haukdal, Magna 
Ásgeirssyni og Klöru Elíasdóttur úr 
Nylon. Þau koma þó ekki til með að 
verða flytjendur lagsins heldur 
fimm norrænar stórsöngkonur. „Í 
lok október koma hingað til lands 
fimm söngkonur, ein frá hverju
Norðurlandanna. Allar hafa þær 
selt tugþúsundir platna í sínu 

heimalandi og ferðast víða um heim 
til þess að halda tónleika. Þær koma 
til með að syngja lagið og skoða 
hugsanlega möguleika á þátttöku í 
Navia-þáttunum. Þær verða hér í 
nokkra daga úti á landi, fá að kynnast 
og við að kynnast þeim. Það er okkur 
mikilvægt að komast að því hversu 
mikinn áhuga þær hafa á 
góðgerðastarfinu sem þetta snýst 
allt um.“

Hjördís Elín Lárusdóttir, Dísella, 
hefur verið valin til þess að syngja 
fyrir hönd Íslands í laginu og 
Christine Guldbrandsen verður 
fulltrúi Noregs. Hún er afar þekkt 
í heimalandi sínu og hafnaði í 14. 
sæti í aðalkeppni Eurovison á 
síðasta ári. Enn er verið að ganga 
endanlega frá samningum við 
fulltrúa frá Svíþjóð, Finnlandi og 
Danmörku. „Það koma nokkrar til 
greina frá Danmörku, meðal 
annars Julie Berthelsen,“ segir 
Trausti Bjarnason, tónlistarstjóri 
verk-efnisins, en Julie er 
hálfgrænlensk og hafnaði í öðru 
sæti í nokkurs konar Idol-þáttum 
Danmerkur. „Við erum hins vegar 
með mörg nöfn á borðinu og ég er 
þessa dagana að ræða við þá aðila 
sem við höfum áhuga á að vinna 
með. Meðal þeirra eru Lisa 

Miskovsky frá Svíþjóð og Hanna 
Pakarinen frá Finnlandi en Hanna 
keppti fyrir Finnlands hönd í 
Eurovision fyrr á árinu.“ Allt eru 
þetta miklar söngkonur og því 
spennandi að sjá hvernig laginu 
reiðir af í vinsældaslagnum, en það 
verður sett í spilun um öll 
Norðurlöndin.





Maður mér nákominn, sem er 
búsettur erlendis, hefur verið 

að dunda við það undanfarin ár að 
endurnýja kynni sín af íslensku, en 
tungumálið talaði hann sem krakki. 
Þetta hefur gengið með afbrigðum 
vel, svo að nú talar hann hið ástkæra 
ylhýra með miklum glæsibrag. 

 íslenskumaður fagna ég 
auðvitað hverju tækifæri sem gefst 
til þess að ræða dýpri leyndardóma 
hinna húmanísku fræða. Að lokinni 
lambasteik uppi í íslenskri sveit á 
dögunum spannst eilítil umræða við 
hinn íslenskumælandi Bandaríkja-
mann um eðli og gerð íslenskunnar 
af hans sjónarhóli og mínum.

 hvað íslenska er 
skáldlegt tungumál, sagði hann. Það 
er endalaust hægt að búa til ný orð. 
Þetta er svona tungumál fyrir skáld. 
Já, það er alveg rétt, sagði ég. Og 
það sem er skemmtilegt við þetta er 
það, að allir Íslendingar taka þátt í 
þessu. Ný orð verða til, og þau eru 
síðan notuð af öllum. Tökum orð eins 
og „sími“. Það hefði verið einfaldasta 
mál að kalla fyrirbærið „telefón“, en 
Íslendingar gerðu það ekki. 

 sagði hann. 
Interesting. Og meira að segja 
unglingarnir, hélt ég áfram stoltur, 
þeir segja ekki „dude“ eins og í 
Ameríku heldur segja þeir „gaur“. 
Það er gamalt og gott íslenskt orð. 
Og þeir fara heldur ekki á 
„skateboard“ heldur fara þeir á 
„bretti“. 

 sagði hann. Yngsta kynslóðin 
ber meira að segja umhyggju fyrir 
tungumálinu. En segðu mér annað. 
Ég tók eftir því að osturinn sem ég 
var að borða er með rotvarnarefnum. 
Hvernig stendur á því? Í 
Bandaríkjunum er komið svo mikið 
„awareness“ fyrir öllu svona. Hvers 
vegna er íslenskur ostur með 
rotvarnarefnum? Hvert er íslenska 
orðið yfir „awareness“? 

 sagði ég. Nú veit ég ekki. Eftir 
að hafa fallist á það að íslenskan 
væri jú tungumál fyrir skáld datt 
mér helst í hug að segja að íslenskan 
væri þar með ekki tungumál sem 
næði vel utan um félagsleg 
framþróunarhugtök. „Vitundar-
vakning“ og „aukin meðvitund“ væri 
jú notað, tuldraði ég, en hann horfði 
bara á mig og hristi höfuðið. 

Gaur 

NÝR VÖRULISTI Sænskar kjötbollur
með kartöflum, týtuberjasultu 

og rjómasósu (10 stk.) 

540,-

heillandi
HUGMYNDIR

BELLINGE motta
120x180 cm 1.290,-

ÅNES kommóða m/4 skúffum 
90x50x113 cm 18.950,- LUDDE gæra

hvít 4.490,-

MANDAL rúmgrind 160x200 cm fura 15.950,-
Ath. rimlabotn, dýna og rúmföt eru seld sér 
HEDDA BLOM sængurverasett 240x220/50x60cm 4.990,-

MANDAL hirslueining
139x48x38 cm 9.950,-

POLARVIDE teppi 
130x170 cm ýmsir litir 495,-

MANDAL höfðagafl m/6 færanlegum hillum
240x28x62 cm fura 9.950,-

KILAN rúmteppi
180x280 cm 3.990,-

BRUNKRISSLA sængurverasett
150x200/50x60 cm 1.790,-

HEMNES spegill
60x90 cm svarbrúnn 4.990,-

MANDAL náttborð
45x49x52 cm 4.990,-

MYLONIT borðlampi 
Ø12, H31 cm 695,-

HEDDA BLOM púðaver 
65x65 cm 895,-

LACK vegghilla
130x26 cm hvít 2.490,-

1.290,-
DUDERÖ gólflampi H137 cm hvítur


