
Heimsþekktir hönnuðir 
sýndu í New York BT bæklingur fylgir Fréttablaðinu í dag

 Sigurður Júlíus Hálf-
dánarson, sem dæmdur var í sex-
tán ára fangelsi árið 1998 fyrir 
manndráp af ásettu ráði, lét sig 
hverfa frá áfangaheimili Verndar, 
á Laugateig 19, á sunnudag og er 
hans nú leitað. Sigurður var dæmd-
ur, ásamt tvíburabróður sínum, 
fyrir að drepa mann á hrottalegan 
hátt í Heiðmörk aðfaranótt 2. 
október 1997. Bróðir hans var 
dæmdur í tólf ára fangelsi. 

Lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu staðfesti við Fréttablaðið í gær 
að Sigurðar væri leitað en hún hefði 
„allar klær úti“ í leitinni, eins og 
aðalvarðstjóri komst að orði.

Erlendur Baldursson, deildar-
stjóri hjá Fangelsismálastofnun, 
segir að Sigurðar hafi verið leitað 
síðan á sunnudag. „Fangar sem eru 
á Vernd fá að vera þar uppfylli þeir 
ákveðin skilyrði. Á sunnudag kom í 
ljós að hann hafði látið sig hverfa.“ 

Sigurður hafði verið á Vernd í á 
fjórða mánuð en hann var að sögn 
Erlends langt kominn með að taka 
út refsingu sína, þar sem hann hefði 
hagað sér vel í fangelsi og sýnt 
betrunarmerki.

Þeir sem telja sig geta veitt upp-
lýsingar um hvar Sigurður heldur 
sig eru beðnir um að hafa samband 
við lögreglu í síma 444 1000. 

Strokufanga leitað
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur leitað Sigurðar Júlíusar Hálfdánarsonar 
síðan hann lét sig hverfa af vistheimilinu Vernd. Hann var að ljúka við afplán-
un á sextán ára fangelsisdómi fyrir morð. Lögreglan hefur „allar klær úti“.

Randver Þorláksson verður 
ekki með Spaug-
stofunni í vetur. 
Þetta staðfesti 
hann í samtali 
við Fréttablað-
ið. Hann vildi 
ekki gefa upp 
neina eina 
ástæðu fyrir því 
að hann verður 
ekki með, sagði 
að svona 
gerðust kaupin 
einfaldlega á eyrinni. 

Örn Árnason, einn forsprakka 
hópsins, sagði að þetta hefði 
alfarið verið ákvörðun dagskrár-
stjóra RÚV, Þórhalls Gunnarsson-
ar. „Auðvitað erum við leiðir yfir 
þessu. En hvað getum við gert? 
Við erum fimm verktakar sem 
vinnum fyrir sjónvarpið,“ sagði 
Örn við Fréttablaðið í gær. 
Þórhallur Gunnarsson vildi ekki 
tjá sig um málið og vísaði á 
Randver um ástæður uppsagnar-
innar. 

Sagt upp á 
Spaugstofunni 

Mótvægisaðgerðum rík-
isstjórnarinnar vegna niðurskurðar 
aflaheimilda er einkum ætlað að 
styrkja innviði þeirra samfélaga og 
svæða sem þær ná til.

Fjórir ráðherrar ríkisstjórnar-
innar kynntu aðgerðirnar í gær. 

Með þegar kynntum flýtifram-
kvæmdum á sviði samgangna 
verður tíu og hálfum milljarði 
króna varið til aðgerða á næstu 

tveimur fiskveiðiárum. Eru þá 
ótalin aukin framlög til vísinda og 
rannsókna sem á að tvöfalda á 
kjörtímabilinu og hafa áhrif víða 
um land.

Áhersla er lögð á að efla mennta-
stofnanir, styrkja atvinnuþróun og 
sérstök rannsóknar- og nýsköp-
unarverkefni. Sveitarfélög verða 
styrkt sérstaklega vegna minni 
tekna og milljarði verður varið til 

viðhalds og endurnýjunar opin-
berra bygginga. 

Er áætlað að 500-600 ný störf og 
námspláss skapist víða um land á 
næstu tveimur árum.

Hallldóri Halldórssyni, for-
manni Sambands sveitarfélaga, 
lýst vel á  aðgerðaáætlun stjórn-
valda en telur að framlög til 
sveitarfélaga þurfi að vera hærri.
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 Sala á Laugavegi 18, 
húsnæði bókabúðar Máls og 
menningar, 
er á 
lokastigi.

Halldór
Guðmunds-
son hjá 
Máli og 
menningu
staðfesti í gær að margir hefðu 
boðið í húsið og að eitt kauptilboð 
hefði verið álitlegra en önnur, en 
gat annars ekki tjáð sig um 
söluna.

Meðal þeirra sem buðu mun 
hafa verið fyrirtækið Kaupangur, 
sem á og ætlar að rífa gömlu 
húsin við Laugaveg 4 og 6.

Forsvarsmenn Kaupangs neita 
þessu hvorki né játa. Sala hússins 
sé ófrágengin og því ótímabært að 
ræða hana opinberlega. 

Laugavegur 18 
seldur fljótlega

Fagfólk ársins



 „Við erum að leggja 
okkar á vogarskálarnir til að 
skemmtistaðirnir verði öruggari,“ 
segir Bryndís Ísfold Hlöðvers-
dóttir, fulltrúi í Mannréttinda-
nefnd Reykjavíkur.

Fulltrúar Samfylkingarinnar 
hafa lagt til að Mannréttinda-
nefndin beini því til Stefáns Eiríks-
sonar, lögreglustjóra höfuðborg-
arsvæðisins, að láta skoða öryggi 
á salernum skemmtistaða vegna 
ítrekaðra nauðgana þar. Með til-
lögunni fylgja umsagnir frá Neyð-
armóttöku vegna nauðgana og frá 
Stígamótum.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Neyðarmóttöku vegna nauðgana 
var níu konum nauðgað eða þær 
beittar öðru kynferðislegu ofbeldi 
á skemmtistöðum í fyrra og sex 
konur það sem af er þessu ári. 
Langflest brotin séu framin á sal-
ernum viðkomandi staða. Í sumum 
tilfellum hefur verið ruðst inn á 
konurnar og oft séu fleiri en einn 
gerandi.

„Langoftast er um fullframdar 
nauðganir að ræða en einnig 
nauðgunartilraunir,“ segir Eyrún 
B. Jónsdóttir í umsögn Neyðar-
móttökunnar.

Eyrún leggur meðal annars til 
að öryggismyndavélar taki upp 
ferðir til og frá salernum og að 
upptökur úr þeim séu geymdar 
lengur en nú tíðkist með slíkar 
myndavélar. Aðskilja þurfi salerni 
kynjanna og ekki sé hleypt inn 
fleirum en einum í einu. Utan 
skemmtistaðanna þurfi að loka 
húsaskotum og -sundum þar sem 
hægt sé að vera óséður í skjóli 
myrkurs.

„Við vonumst til að aukin örygg-
isgæsla og meðvitund fólks um að 
gæta að gestum og hafa afskipti af 
ofurölvi gestum, karlkyns sem 
kvenkyns, geti komið í veg fyrir 
þessi brot,“ segir Eyrún.

Í svipaðan streng er tekið í 
umsögn Guðrúnar Jónsdóttur og 
Ingibjargar Þórðardóttur hjá Stí-
gamótum.

Bryndís Ísfold segir tillöguna 
setta fram nú í ljósi breytinga á 
lögum um vínveitingaleyfi fyrir 
skemmtistaði og breytinga á 
öryggiskrðfum til slíkra staða. 
„Við erum ekki að leggja til að 
eitthvað sérstakt verði gert held-
ur að öryggið verði skoðað. Það 

teljum við einfaldlega að sé mikil-
vægt,“ segir hún. Afreiðslu tilög-
unnar var frestað á síðasta fundi 
Mannréttindanefndarinnar en 
málið verður aftur á dagskrá í 
næstu viku. 

Myndavélar fletti ofan 
af nauðgurum á krám
Lagt er til í mannréttindanefnd Reykjavíkur að beina því til lögreglustjóra að 
skoða öryggi á salernum skemmtistaða til að sporna við ítrekuðum nauðgun-
um þar. Neyðarmóttaka vegna nauðgana vill myndavélar gegn nauðgurunum.

Harður jarðskjálfti 
varð í gærmorgun skammt frá 
strönd Indónesíu og mældist 8,2 
stig á Richter. Að minnsta kosti tíu 
manns týndu lífi og tugir særð-
ust.

Töluverðar skemmdir urðu á 
byggingum við vesturströnd Súm-
ötru. Skjálftinn fannst í fjórum 
löndum og háhýsi svignuðu í allt 
að 2.000 kílómetra fjarlægð. 

Allt að þriggja metra há flóð-
alda skall á Padang, höfuðstað 
vestanverðrar Súmötru, um það 
bil 20 mínútum eftir skjálftann. 

Á Indónesíu og í öðrum löndum 
við Indlandshaf var gefin út við-
vörun um flóðahættu. Indónesía 
aflétti þó hættuástandinu hjá sér 
tveimur klukkustundum eftir 
skjálftann, þar sem ekki þótti 
lengur hætta á flóði. Á austur-
strönd Afríku var varað við flóða-
hættu, bæði í Keníu og Tansaníu.

Nokkrir öflugir eftirskjálftar 
urðu í kjölfar þess stóra, þar á 
meðal einn sem mældist 6,6 stig 
og varð til þess að viðvörun um 
flóðahættu var á ný gefin út.

Í desember árið 2004 fórust 
meira en 230 þúsund manns í tólf 
löndum af völdum flóðbylgju, sem 
fór af stað eftir að öflugur jarð-
skjálfti varð við Súmötru.

Hús skulfu í fjórum löndum

 Skrúfuþota frá SAS 
með 52 manns innanborðs rann út 
af flugbraut og annar vængur 
hennar skall í jörðina eftir að 
vélin þurfti að nauðlenda í Vilníus 
í Litháen í gær með bilaðan 
lendingarbúnaðinn hægra megin. 
Enginn slasaðist. Aðeins þremur 
dögum fyrr átti hliðstætt atvik 
sér stað á flugvellinum í Álaborg, 
þar sem sams konar flugvél, 
Q400, átti í hlut. Eftir slysið í í 
gær ákvað SAS að kyrrsetja allar 
slíkar vélar félagsins. 

Framleiðandinn, Bombardier í 
Kanada, mælti með því að allar 
Q400-vélar sem flogið hefði verið 
meira en 10.000 ferðir yrðu 
kyrrsettar og yfirfarnar. 

Q400-skrúfu-
þotur kyrrsettar

Bresk stjórnvöld 
staðfestu í gær að gin- og 
klaufaveiki hafi greinst á 
bóndabýli í Surrey, skammt frá 
London. Nautgripum á búinu var 
strax slátrað.

Síðdegis í gær var ekki búið að 
greina hvaða afbrigði veirunnar 
olli smitinu. Smitið greindist hins 
vegar nálægt því svæði þar sem 
sama veiki greindist í byrjun 
ágúst og skammt frá tilraunastöð, 
sem það smit hefur verið rakið til.

Breskir bændur lýstu strax yfir 
áhyggjum sínum af ástandinu og 
óttast að útflutningsbann verði 
lagt á bresk matvæli, eins og gert 
var í ágúst.

Veikin skýtur 
aftur upp kolli

Dr. Þorkell Helga-
son, orkumálastjóri til ellefu 
ára, baðst í gær lausnar frá 
störfum af persónulegum 
ástæðum. 

Þorkell 
verður 65 ára 
á árinu og 
hyggst 
einbeita sér 
að verkefni 
sem honum 
hefur lengi 
verið hugleik-
ið, kosninga-
málum.

Iðnaðarráð-
herra hefur 

því veitt Þorkatli leyfi frá 
daglegum störfum frá og með 1. 
október en hann mun gegna 
embættinu fram að áramótum.

Ragnheiður Inga Þórarins-
dóttir aðstoðarorkumálastjóri 
hleypur í skarð Þorkels. 

Hættur sem 
orkumálastjóri

Auðunn, varstu tekinn úr leik?

Opinber heimsókn 
Geirs H. Haarde forsætisráð-
herra til Írlands hófst í gær. Í 
heimsókninni ræðir Geir við 
starfsbróður sinn Bertei Ahern 
auk viðskipta- og dómsmálaráð-
herra landsins. Þá mun hann 
hitta forsetann, Mary McAleese, 
að máli.

Geir mun einnig heimsækja 
nokkur fyrirtæki á Írlandi sem 
eru í eigu Íslendinga og kynna 
sér starfsemi stefnumótunar- og 
ráðgjafarvettvangs írskra 
stjórnvalda á sviði viðskipta og 
vísinda. Heimsókninni lýkur á 
föstudag.

Hittir forsetann 
starfsbróður og 
aðra ráðherra

 Umhverfisráðherra og 
iðnaðarráðherra hafa skipað verk-
efnisstjórn sem falið hefur verið 
að undirbúa rammaáætlun um 
verndun og nýtingu náttúrusvæða. 

Iðnaðarráðherra segir verkefn-
isstjórninni hafa verið falið ólíkt 
hlutverk frá því sem áður var þar 
sem niðurstöður hennar verði að 
lokum lagðar fyrir Alþingi. Þá felst 
stjórnmálaleg stefnubreyting í því 
að áður var einvörðungu lögð 
áhersla á nýtingu en nú sé fjallað 
jafnt um nýtingu og verndun. 

Svanfríður Jónasdóttir, nýr for-
maður verkefnisstjórnarinnar, 
mun leiða rammaáætlunina í pólit-
ískan farveg og að lokum til 

umræðu á Alþingi. „Verkefnið 
hefur verið að þróast og kominn er 

inn nýr vinkill sem er umhverfið. 
Við erum alltaf að fá nýja sýn á það 
hvað skiptir máli í náttúru Íslands 
og mun verkefnisstjórnin taka mið 
af breyttum viðhorfum á hverjum 
tíma,“ segir Svanfríður. Hún bætir 
við að hún hafi bjargfasta trú á því 
að hægt sé að skapa sátt um málið.

Verkefnisstjórninni er ætlað að 
skila skýrslu til umhverfisráð-
herra og iðnaðarráðherra með 
heildarmati á virkjunarkostum 
fyrir 1. júlí 2009. Þá verða tíu ár 
liðin frá því að þáverandi iðnaðar-
ráðherra skipaði sérstaka verkefn-
isstjórn til þess að vinna að ramma-
áætlun um nýtingu vatnsafls og 
jarðvarma.
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Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

Fjárfestingafélögin
Lindberg og Gómur eiga orðið tvo 
stóra reiti í Örfirisey sem for-
svarsmenn félagsins vonast til að 
verði hægt að byggja á veglega 
íbúabyggð. Heildarfjárfestingar 
Lindberg og Góms þar nema um 
3,5 milljörðum króna. 

Ólafur Garðarsson hæstarétt-
arlögmaður, sem á fjórðungshlut 
í félögunum, segir uppbyggingu 
byggðar í Örfirisey geta glætt 
borgarlífið miklu lífi. „Við höfum 
auðvitað horft til þess að borgar-
yfirvöld hafa áhuga á því að 
byggja upp íbúabyggð þarna og 
okkar kaup miðast við það. Þetta 
getur orðið stórglæsilegt svæði, á 
besta stað í miðbænum.“ Aðrir 
eigendur félaganna eru Magnús 
Jónatansson, Gísli Steinar Gísla-
son og Icebank en allir eigend-
urnir eiga jafnstóran hlut.

Lindberg hefur keypt upp eign-
ir við götuna Fiskislóð, frá 16 til 
32.

Stýrihópur á vegum Reykjavík-
urborgar, sem er að meta hvernig 
best sé að haga uppbyggingu í 
Örfirisey, hefur enn ekki lokið 
störfum.

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu í gær sendi Árni Vil-
hjálmsson, stjórnarformaður HB 
Granda, erindi til stjórnar Faxa-
flóahafna þar sem óskað var eftir 
því að kvöðum um nýtingu á 
lóðum fyrirtækisins yrði aflétt, 
en þær eru skipulagðar undir 
sjávarútvegsstarfsemi. Stjórn 
Faxaflóahafna ákvað á stjórnar-
fundi á þriðjudag að verða ekki 
við kröfum HB Granda og því 
verða lóðirnar áfram ætlaðar 

undir sjávarútvegsstarfsemi.
Jón Grétar Jónsson, fram-

kvæmdastjóri fasteignasölunnar 
Húsakaupa, segist finna fyrir 
auknum áhuga á svæðinu. „Auð-
vitað skiptir miklu máli hvers 
konar nýting verður leyfð í Örfir-
isey og hvernig borgaryfirvöld 
sjá skipulagið fyrir sér. Ég hef 
orðið var við að fjárfestar hafi 
sýnt svæðinu mikinn áhuga. Alls 
konar þjónusta er farin að sækja 
nær þessu svæði, til dæmis hár-
greiðslustofur, sem ekki hefðu 
farið inn á þetta svæði fyrir 
nokkru síðan.“ 

Í starfshópi Reykjavíkurborgar 
eru Björn Ingi Hrafnsson, sem er 
formaður, Árni Þór Sigurðsson,
Gísli Marteinn Baldursson, Hanna 
Birna Kristjánsdóttir, og Dagur 
B. Eggertsson. 

Veðjað á veglega 
íbúabyggð í Örfirisey
Fjárfestar hafa í auknum mæli keypt upp eignir í Örfirisey að undanförnu. Tveir 
stórir reitir eru komnir í eigu fjárfestingafélaganna Lindbergs og Góms. Þetta 
gæti orðið glæsilegt svæði, segir Ólafur Garðarsson lögmaður og einn eigenda.

 Anders Fogh Rasmussen, 
forsætisráðherra Danmerkur, 
stokkaði upp í ríkisstjórn sinni í 
gær. Mesta athygli vakti að hann 
skipaði „flokkaflakkarann“ Karen 
Jespersen í embætti félagsmála-
ráðherra. Hún gegndi því embætti 
í síðustu ríkisstjórn jafnaðar-
manna, sem fór frá árið 2001. Hún 
gekk í flokk forsætisráðherrans, 
Venstre, í fyrra.

Auk nýs félagsmálaráðherra 
skipaði Fogh Rasmussen nýja 
menn til að fara fyrir ráðuneytum 
landbúnaðar- og samgöngumála. 
Eva Kjer Hansen úr Vestre, sem 
var félagsmálaráðherra, tekur við 
landbúnaðarráðuneytinu, og Jakob 

Axel Nielsen úr Íhaldsflokknum er 
nýr samgönguráðherra. Hans 
Christian Schmidt, sem var land-
búnaðarráðherra, og Flemming 

Hansen, sem var samgönguráð-
herra, víkja úr stjórninni. 

Fogh vísaði því á bug, að ástæða 
uppstokkunarinnar væri óánægja 
með störf þeirra ráðherra sem 
víkja úr stjórninni eða skipta um 
ráðuneyti. „Þetta er markviss upp-
stokkun, sem beinist að viðræðun-
um um umbætur [á velferðarkerf-
inu] og í orkumálunum,“ hefur 
fréttavefur Politiken eftir Fogh. 

Uppstokkunin nú kom nokkuð á 
óvart í ljósi þess að þess hefur 
verið vænst að Fogh Rasmussen 
ákveddi fljótlega að flýta næstu 
þingkosningum. Úr þessu verður 
væntanlega ekki fyrr en í fyrsta 
lagi á fyrri hluta nýs árs. 

Flokkaflakkari í félagsmálin

 Höskuldur Ásgeirsson, 
forstjóri Flugstöðvar Leifs Eiríks-
sonar, hefur 
sagt upp 
störfum.
Höskuldi var 
boðið starf sem 
forstjóri Nýsis 
ehf. Jón 
Gunnarsson,
formaður
stjórnar
Flugstöðvarinn-
ar, segir engan 
starfslokasamning hafa verið 
gerðan en kveður Höskuld, sem 
var með eins árs uppsagnarfrest, 
fá sig lausan í lok nóvember. Elín 
Árnadóttir, fjármálastjóri 
fyrirtækisins, sem verið hefur 
staðgengill forstjóra síðasta hálfa 
annað árið verður nýr forstjóri. 
„Þetta er eðlileg þróun af því að 
ég hef verið í þessu starfi,“ segir 
Elín. Flugstöðin velti 6,8 milljörð-
um króna í fyrra. 

Höskuldur í stól 
forstjóra Nýsis

Karlmaður var ákærður 
í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir 
líkamsárás og rán í febrúar og 
mars síðastliðnum. Ákæran er í 
þremur liðum og er ákærða gefið 
að sök að hafa, aðfaranótt 15. 
febrúar, veist að karlmanni og 
slegið hann hnefahöggum um 
allan líkamann svo hann viðbeins-
brotnaði og hlaut mar. Sama 
morgun fór hann með fórnar-
lambið í tvo banka þar sem hann 
neyddi það til að taka út samtals 
110 þúsund krónur. Í mars neyddi 
hann annan karlmann með ofbeldi 
og hótunum að millifæra 307.617 
krónur yfir á sinn reikning.

Neyddi fórnar-
lambið til að 
millifæra fé

Heildarafli
nýliðins fiskveiðiárs er sá 
næstminnsti á tólf mánaða 
fiskveiðiári frá upphafi. Hann var 
aðeins minni fiskveiðiárið á 
undan. Fiskveiðiár ná frá 1. 
september til 31. ágúst.

Heildarafli síðasta fiskveiðiárs 
var 1.419.427 tonn og jókst um 130 
þúsund tonn frá árinu áður. 
Botnfisksafli dróst saman um 27 
þúsund tonn á milli ára en aukning 
á heildarafla milli ára skýrist af 
meiri loðnu-, síldar- og makrílafla.

Enn eru rúm 46 þúsund 
þorskígildistonn óveidd frá síðasta 
fiskveiðiári en heimilt er að flytja 
aflaheimildir milli ára.

Heildarafli eykst 
milli fiskveiðiára

Sautján ára gömul 
stúlka var ákærð í gær í 
héraðsdómi Reykjavíkur fyrir 
líkamsárás. Ákærðu er gefið að 
sök að hafa ráðist á stúlku 
fædda árið 1992 og slegið hana 
hnefahöggum í andlitið með 
þeim afleiðingum að hún 
marðist og hlaut snúning um 
hálsliði. 

Árásin átti sér stað 1. maí 
2006 við Bónusvídeó í Hólagarði 
í Reykjavík. 

Foreldrar fórnarlambsins 
krefja foreldra ákærðu um að 
greiða  250.000 krónur í bætur 
auk vaxta vegna árásarinnar.

Unglingsstúlka 
réðist á aðra





flugfelag.is

Netið
Þú færð alltaf
hagstæðasta verðið
á www.flugfelag.is
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Acidophilus Bifidus + FOS
Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

Champignon DETOX + FOS og Spirulina
Hreinsaðu líkamann – eyðir óæskilegri lykt.

Milk Thistle DETOX
Hreinsaðu líkamann að innan.

Psyllium Husk Fibre
Rúmmálsaukandi, gott fyrir
meltinguna.

30% afsláttur
af Vega vítamínum

 „Viðbrögð lögreglumanna 
í þessu lögregluverkefni voru í einu 
og öllu í samræmi við hefðbundið 
verklag lögreglu undir slíkum kring-
umstæðum,“ segir í athugasemd frá 
Ríkislögreglustjóra, vegna fréttar 
Vísis um kæru þriggja ungra manna 
á hendur lögreglu.

Ríkislögreglustjóri neitar því 
ekki efnislega í athugasemdinni að 
lögreglan hafi miðað byssum á þrjá 
unga menn, sem voru í bíl á leiðinni 
frá verksmiðju Ora við Vesturvör í 
Kópavogi 23. júlí síðastliðinn. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru drengirnir 19 ára gaml-
ir og hafa aldrei komist í kast við 
lögin áður. Þeir voru á leið út á 
myndbandaleigu þegar lögreglan 
stöðvaði bílinn. 

Þeir saka lögreglumennina um að 
hafa beitt óeðlilega miklu harðræði 
þegar þeir voru handteknir. Þeim 
hafi verið skellt umsvifalaust í jörð-
ina og þeir handjárnaðir, meðan lög-
reglan beindi byssum að þeim. 
Heimildir herma að þeir hafi mátt 
liggja í vegarkanti í um tíu mínútur 
í votviðri.

Að því loknu hafi þeir verið færð-
ir á lögreglustöð, þar sem leitað var 
á þeim. Þeir voru þá vistaðir í fanga-
geymslu. 

Lögreglumennirnir báðu dreng-
ina síðan afsökunar, þegar ljóst þótti 
að þeir væru alsaklausir.

Ríkislögreglustjóri segir sér-
sveitina hafa verið að bregðast við 
tilkynningu um skothvelli í 
nágrenninu. Tilkynningin hafi ekki 
átt við rök að styðjast og viðkom-
andi einstaklingar hafi ekki tengst 
málinu.

Lögreglu beri að haga viðbrögð-
um sínum í samræmi við alvar-
leika tilkynninga. 

Kristín Edwald er lögmaður 
ungu mannanna. Hún vildi ekki tjá 
sig um málið að svo stöddu.

Hefðbundið að miða 
byssum á grunaða
Þrír ungir menn hafa kært lögregluna og segja sérsveit Ríkislögreglustjóra hafa 
beitt óeðlilega miklu harðræði við tilefnislausa handtöku. Ríkislögreglustjóri 
segir viðbrögð sérsveitarinnar í fullkomnu samræmi við hefðbundið verklag.

 Viðræður eru á lokastigi 
um að bandaríski fjárfestinga-
bankinn Goldman Sachs og 
Ólafur Jóhann Ólafsson, rithöf-
undur og framkvæmdastjóri hjá 
Time Warner, gangi til liðs við 
Geysi Green Energy. Þetta kemur 
fram í tilkynningu sem GGE 
sendi frá sér í gær. Samanlögð 
fjárfesting nýju hluthafanna mun 
jafngilda um 8,5 prósentum af 
hutafé GGE.

„Við erum afar glöð yfir því að 
hafa komið á samstarfi við Geysi 

Green Energy. 
Endurnýjanleg 
orka á eftir að 
leika æ stærra 
hlutverk í orku-
framleiðslu 
heimsins og á 
jarðvarmasviði 
eru miklir 
vaxtarmögu-
leikar,“ er haft 
eftir Michael 

Feldman hjá Goldman Sachs í 
tilkynningunni. 

 „Churchill sagði að það eina sem hann 
óttaðist í seinni heimstyrjöldinni hefðu verið kafbátar 
Þjóðverja,“ sagði Játvarður prins, hertogi af Kent við 
athöfn í Fossvogskirkjugarði í gær.

Játvarður hóf þannig ræðu sína og minntist 
mikilvægis hersetu bandamanna á Íslandi í seinni 
heimsstyrjöldinni. Sigur í baráttunni um Atlantshafið 
hefði ráðið úrslitum í henni. Þakkaði hann Íslending-
um sitt framlag.

Hertoginn afhjúpaði síðan minnisvarða um 
flugmenn bandamanna sem dvöldu hér á landi á styrj-
aldarárunum, en hertoginn er verndari Konunglega 
breska flughersins. 

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, hélt 
einnig ræðu og rifjaði upp að koma erlendra her-
manna í seinni heimsstyrjöldinni hefði verið mikil 
reynsla fyrir bláfátæka þjóð sjómanna og bænda.

„Við erum ekki þjóð með hernaðarsögu og því er 
erfitt fyrir Íslendinga að skilja til fullnustu framlag 
hermanna bandamanna í seinna stríði,“ sagði hann og 
þakkaði hertoganum, og sérstaklega þeim fyrrver-
andi hermönnum sem viðstaddir voru  afhjúpunina, 
þetta framlag. 

Í hópi þeirra var Ralph Thomas Hannam, sem 
giftist íslenskri stúlku og býr hér enn. Einnig Terry 
Bulloch, sem var skæður á Liberator-sprengjuflug-
vélinni á sínum tíma og grandaði fjölmörgum 
kafbátum. Ýmsir ráðamenn voru viðstaddir athöfn-
ina, svo sem Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkis-
ráðherra, Björn Bjarnason dómsmálaráðherra og 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri.

Eina sem Churchill óttaðist

Óttast þú hrun á hlutabréfa-
markaði?

Horfðirðu á leik Íslendinga og 
Norður-Íra í gærkvöldi?



Útborgun
í hverjum mánuði!

Vaxtaauki
Viðskiptavinir fá greidda vexti mánaðarlega í stað árlega. Ef vextirnir liggja
óhreyfðir inni á reikningnum safna þeir vaxtavöxtum.

•   Háir vextir, greiddir út mánaðarlega
•   Stighækkandi vextir eftir innistæðu
•   Engin skilyrði um önnur bankaviðskipti

Vaxtaauki er kjörinn fyrir fólk sem á sparifé og vill nota vextina til að standa
straum af mánaðarlegum útgjöldum.

Reikningurinn er óverðtryggður og er innistæðan laus til útborgunar hvenær
sem er.

Farðu inn á www.nb.is og stofnaðu reikning strax í dag.

Nýjung

www.nb.is • Sími 550 1800 

1.000.000 9.958

3.000.000 29.875

5.000.000 53.333

10.000.000 106.667

15.000.000 160.000

20.000.000 215.833

* Samkvæmt vaxtatöflu Netbankans 12. sept. 2007



„Þetta er takmörkuð auðlind sem á í 
vök að verjast,“ segir Sigmar B. Hauksson 
formaður Skotveiðifélagsins. Hann er sáttur við 
ákvörðun umhverfisráðherra um rjúpnaveiðar.

Tilkynnt var í gær að veiða mætti í átján daga í 
nóvember, allar helgar mánaðarins, frá fimmtu-
degi til sunnudags.  Mælt er með því að ekki fleiri 
en 38.000 fuglar verði felldir. 

Á Suðvesturlandi verður áfram bannað að veiða 
á 2.600 ferkílómetra svæði og bannað verður að 
selja rjúpur og afurðir þeirra. 

„Það er ekki rétt að hafa takmarkaða auðlind 
fyrir markaðsvöru,“ segir Sigmar um sölubannið. 
„Villt dýr eru víða erlendis utan markaðar og í 
þessu tilviki höfum við miklar upplýsingar um 
rjúpuna og það er ýmislegt sem herjar á hana,“ 
segir hann og telur til fjölgun refa og minka, vegi, 
síma- og rafmagnslínur. 

Sigmar segir rjúpnastofninn í lægð og að svo 
verði næstu þrjú árin. þangað til leggur hann 
áherslu á að skotveiðimenn vilji hafa fastan 
veiðitíma. 

„Undanfarin ár hefur veiðitíminn aldrei verið 
sá sami. Við höfum lagt það til við ráðherra að 
þetta fyrirkomulag verði næstu þrjú árin og 
leggjum á það ríka áherslu.“ 

Shinzo Abe, forsætis-
ráðherra Japans, boðaði í gær 
afsögn sína. Með því lýkur ferli 
ársgamallar ríkisstjórnar hans, 
sem vörðuð hefur verið hneykslis-
málum og niðurlægjandi kosn-
ingaósigri.

Abe, sem er 52 ára að aldri og 
yngsti ríkisstjórnarleiðtoginn í 
sögu Japans eftir stríð, lýsti því 
yfir að hann hefði ákveðið að 
hætta til að greiða fyrir sam-
vinnu bæði stjórnar- og stjórnar-
andstöðuflokkanna á þingi um að 
ákveða framlengingu á aðgerð-
um japanska flotans á Indlands-
hafi til stuðnings hernaðarað-
gerðum fjölþjóðlega herliðsins í 

Afganistan, sem Bandaríkja-
menn fara fyrir. 

„Undir núverandi kringum-
stæðum er erfitt að koma í fram-

kvæmd skilvirkri stefnu sem 
nýtur stuðnings almennings,“ 
sagði Abe á blaðamannafundi 
sem sendur var út beint um allt 
land.

Traust kjósenda á Abe mælist 
um þessar mundir innan við 30 
prósent, en var yfir 70 prósent 
þegar hann tók við embætti af 
hinum vinsæla Junichiro Koiz-
umi í fyrrahaust. 

Abe sagðist hafa sett í gang 
ferli til að finna eftirmann sinn 
innan stjórnarflokksins LDP. 
Taro Aso, fyrrverandi utanríkis-
ráðherra, sem þykir sennilegur 
arftaki, vildi ekkert tjá sig um 
málið að svo stöddu. 

Abe víkur í kjölfar hrakfara

Rjúpan er takmörkuð auðlind

 Vladimír Pútín Rúss-
landsforseti gerði sér lítið fyrir í 
gær og leysti forsætisráðherra 
sinn, Mikhaíl Fradkov, frá störf-
um og skipaði síðan nýjan mann, 
Victor Zúbkov, strax í starfið. 

Pútín segir 
þessar manna-
breytingar
nauðsynlegar
til að „búa þjóð-
ina“ undir 
væntanlegar
kosningar. 
Þingkosningar
verða haldnar í 
Rússlandi 2. 
desember

næstkomandi og forsetakosningar 
þremur mánuðum síðar.

Val Pútíns á Zúbkov í embætti 
forsætisráðherra virðist hafa 
komið öllum á óvart. Margir höfðu 
reiknað með að hann myndi velja í 
starfið þann mann, sem hann 
myndi vilja sjá taka við forseta-
embættinu á næsta ári. Þar höfðu 
einkum tveir menn verið tilnefndir, 
Igor Ivanov, fyrrverandi varnar-
málaráðherra, og Dmitrí Medved-
ev, stjórnarformaður stórfyrir-
tækisins Gazprom.

Zúbkov er lítt þekktur, en hefur 
verið yfirmaður fjármálaeftirlits-
ins í Rússlandi, stofnunar sem 
heyrir undir fjármálaráðuneytið 
og hefur haft það verkefni að 
rannsaka peningaþvætti.

Þeir Pútín og Zúbkov hafa 
þekkst lengi. Pútín var yfirmaður 
Zúbkovs þegar þeir störfuðu báðir 
í borgarstjórn Pétursborgar 

snemma á síðasta áratug. Pútín 
hefur áður kallað fyrrverandi 
samstarfsmenn sína frá Péturs-
borg til háttsettra embætta í 
stjórn Rússlands.

Sumir stjórnmálaskýrendur 
telja að Pútín hafi valið Zúbkov til 
að geta stjórnað áfram á bak við 
tjöldin.

„Þessi útnefning er leið til þess 
að framlengja í reynd stjórn Vla-
dimírs Pútín eftir að valdatíð 
hans er formlega lokið,“ segir 
Grigorí Javlinskí, leiðtogi 
Jabloko, flokks frjálslyndra.

Sergei Ivankov, sem er einn 
forystumanna í Jabloko, segir 

skipun Zúbkovs í forsætisráð-
herraembættið minna óþægilega 
á það þegar Boris Jeltsín, þáver-
andi forseti, skipaði Pútín forsæt-
isráðherra sinn árið 1999. Fáein-
um mánuðum síðar tók Pútín við 
forsetaembættinu af Jeltsín.

„Það er eins og maður hafi séð 
þetta áður,“ segir Ivankov.

Boris Gryzlov, forseti Dúm-
unnar, neðri deildar rússneska 
þingsins, lýsti strax yfir stuðn-
ingi sínum við Zúbkov. Hann 
segir að Dúman geti greitt 
atkvæði um skipan hans í forsæt-
isráðherraembættið strax á föstu-
daginn.

Pútín skiptir um 
forsætisráðherra
Rússlandsforseti hefur fengið lítt þekktan embættismann, Victor Zúbkov, til að 
vera forsætisráðherra fram að þingkosningum í byrjun desember. Hugsanlegt 
þykir að Pútín ætli Zúbkov að taka við forsetaembættinu á næsta ári.
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Unique örtrefjamoppusettið 

1 stk.

2 stk.

Dagleg þrif eru leikur einn

Rekstrarvörur
- vinna með þér

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Unique

2.980
Kr.

Unique

glerklútur

557Kr.

PÍTUBAKKI 2.390 kr.

ÁVAXTABAKKI
2.480 kr.

Vínber, melónur, ananas, appelsínur,
                  perur og fleiri gó›ir ávextir.

N†TT

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 /  FRÍ HEIMSENDING*

*Frí heimsending gildir a›eins ef panta›ir eru 3 e›a fleiri bakkar.

Tikka masala kjúklingur,
      jöklasalatog pítubrau›.

           Reykt skinka, eggjasalat,
                 jöklasalat og pítubrau›.

Nánari uppl‡singar á somi.is

N†TT



VIÐ MÆLUM MEÐ:

GJÖF
GJÖFIN ÞÍN
DAGANA 13.-19. SEPTEMBER Í SNYRTIVÖRUDEILDUM HAGKAUPA

www.esteelauder.com

ESTÉE LAUDER
ADVANCED NIGHT REPAIR
Protective Recovery Complex

Konur um allan heim þekkja ótrúlega virkni þessara dropa. Daga sem nætur 
auka þeir viðgerðarhæfni húðarinnar og veita vernd til frambúðar með því að 
gera óskaðleg allt að 90% af skaðlegum sindurefnum.

Hugsaðu um þetta sem “tryggingu” fyrir húð þína.

Þetta er þinn dagur. Notaðu tækifærið og kannaðu hvað 7 daga
skammtur af Daywear Plus kremi og Advanced Night Repair
viðgerðardropum gerir fyrir húð þína. Prófaðu Pure Color varalit og
nýtt gloss. Fyrir augu færðu 10 daga skammt af Projectionist Mascara.
Að auki færðu Perfectly Clean hreinsi fyrir andlit og Nude Rose
kinnalit.

Meðan birgðir endast.

*Sótt hefur verið um einkaleyfi fyrir þessa efnasamsetningu í Bandaríkjunum og um allan heim.



Urriðaholt í Garðabæ verð-
ur fyrsta vaktaða hverfi landsins. 
Allar íbúðirnar, um 1.600 talsins, 
verða búnar öryggiskerfi og fara 
öryggisverðir í vaktferðir um 
hverfið samkvæmt samningi Sec-
uritas og Urriðaholts ehf.

Guðmundur Arason, fram-
kvæmdastjóri Securitas, segir að 
þótt hverfið verði vaktað muni 
það ekki vera eins og sums staðar 
erlendis, sér í lagi í Bandaríkjun-
um, þar sem heilu hverfin eru girt 
af og fylgst með öllum sem fara 
inn og út.

„Þótt allir séu með kerfi þá er 
þetta ekki elítuyfirbragð sem mun 
einkenna hverfið,“ segir hann. 
„Ímyndin sem forsvarsmenn 
Urriðaholts vilja viðhalda er 
öryggi án þrúgandi öryggis-
stimpils.“

Fjögur hundruð lóðir í hverfinu 
voru seldar í vor og verða afhent-
ar til byggingar í apríl næstkom-
andi. Guðmundur segir gert ráð 
fyrir að öryggiskerfin verði 
komin í fyrstu húsin um tveimur 
árum eftir að byggingafram-
kvæmdir hefjast. Lóðirnar kosta 
allt frá 18 og upp í 60 milljónir 
króna.

Algengari tegund hverfagæslu 
er svokölluð nágrannavarsla. Þá 
skiptast íbúar á að hafa auga með 
húsum nágranna sinna, sérstak-
lega þegar þeir fara í frí og skilja 
húsin eftir mannlaus. Einnig eru 
nágrannarnir hvattir til að fylgj-
ast með hvers kyns grunsamleg-
um ferðum og punkta niður bíl-
númer og mannlýsingar.

Sérstöku nágrannavörsluverk-
efni á vegum Reykjavíkurborgar 
var ýtt úr vör í nóvember í fyrra, 
og voru Dverghamrar í Grafar-

vogi fyrsta gatan sem tók þátt í 
því. Skilti var sett upp við götuna 
sem gefur til kynna að íbúar henn-
ar hafi tekið höndum saman um 
nágrannavörslu.

Sigrún Ævarsdóttir, sem býr 
við götuna, segir reynsluna af 
nágrannavörslunni góða, hún hafi 

ekki heyrt af innbroti í Dverg-
hömrum síðan verkefnið fór af 
stað. Óformleg nágrannavarsla 
hafi þó verið stunduð í hverfinu í 
fjölda ára, en með verkefni 
Reykjavíkurborgar hafi hún orðið 
mun skipulagðari.

 „Þetta er hin full-
komna vitfirring,“ segir Örn Sig-
urðsson, arkitekt og stjórnar-
maður í Samtökum um betri 
byggð, um fyrirhugaða sam-
göngumiðstöð í Vatnsmýri.

Haft var eftir Þorgeiri Páls-
syni, forstjóra Flugstoða, í blað-
inu í gær að þurfa kynni að auka 
við rými væntanlegrar bygging-
ar, en upphaflega var reiknað 
með að hún tæki um 6.500 fer-
metra.

Vilji forstöðumanna Iceland 
Express til að fá aðstöðu í sam-
göngumiðstöðinni er helsta orsök 
líklegrar stækkunar, en félagið 
hefur farið fram á minnst 6.500 

fermetra undir eigin rekstur.
 „Samkvæmt skýrslu sam-

gönguráðherra kostar minnst 3,5 
milljarða á ári að hafa flugvöll-
inn í Vatnsmýri, okkar tölur eru 
reyndar nær 14 til 18 milljörðum, 

en hvort sem er þarf að drífa í 
því að þessi völlur fari,“ segir 
Örn.

Arkitektinn bendir á að vænt-
anleg séu úrslit úr alþjóðlegri 
hugmyndasamkeppni um fram-
tíð Vatnsmýrarinnar. „Þar komu 
tæplega 140 úrlausnir og voru 
sextán valdar til frekari 
úrvinnslu. Engin þeirra reiknar 
með flugvelli, heldur mikilli 
borgarbyggð.“

Milljarðahagsmunir séu í húfi, 
en ekki skipti minna máli áhrif 
vallarins á borgarlífið, sem snú-
ist að miklu leyti um einkabílinn, 
því byggja þurfi svo langt frá 
miðbænum.

Fullkomin vitfirring í Vatnsmýri

Öryggiskerfi í öllum 
íbúðum Urriðaholts
Fjögur hundruð lóðir hafa verið seldar í Urriðaholti, sem nú er í uppbyggingu. 
Hver einasta íbúð verður búin öryggiskerfi, og öryggisverðir fara reglulegar 
vaktferðir um hverfið. Ekkert elítuyfirbragð, segir framkvæmdastjóri Securitas.

 Aðild Írlands að Evr-
ópusambandinu hefur haft marg-
vísleg jákvæð áhrif á hagþróun í 
landinu. Þetta segir Alan Dukes, 
forstöðumaður Evrópufræða-
stofnunarinnar í Dyflinni (IEA) 
og fyrrverandi fjármálaráðherra 
Írlands, í samtali við Fréttablað-
ið, en hann er meðal ræðumanna 
á ráðstefnu sem haldin verður í 
Háskóla Íslands á föstudag undir 
yfirskriftinni „Uppspretta auð-
æfa í smáríkjum“. 

Mikill hagvöxtur hefur verið á 
Írlandi frá því á tíunda áratugn-
um og nú er svo komið að vel-
megun er orðin það mikil í land-
inu að það hefur ekki lengur 
tilkall til styrkja úr þróunarsjóð-
um Evrópusambandsins, sem 
írskt hagkerfi naut mjög góðs af 
fyrstu áratugina eftir inngöngu 

landsins í sam-
bandið árið 
1973.

Dukes til-
greinir þrjá 
þætti, sem 
ESB-aðildin
gerði fyrir 
hagþróun í 
landinu. Í 
fyrsta lagi 
bætti hún til 

muna markaðsaðgang írskra 
útflytjenda og greiddi þannig 
fyrir auknum utanríkisviðskipt-
um. Í öðru lagi bætti aðlögunin að 
sameiginlegu landbúnaðarstefn-
unni tekjur bænda til muna, að 
minnsta kosti fram á miðjan 
tíunda áratuginn. Í þriðja lagi 
ýttu styrkirnir úr þróunarsjóðum 
ESB mjög undir hagþróunina 

með arðbærum fjárfestingum í 
grunninnviðum.

Spurður hvernig Írlandi hafi 
reitt af með lágvaxtamyntina 
evruna á hagvaxtarskeiðinu frá 
því hún varð lögeyrir Íra árið 
1999 segir Dukes að evran hafi 
ýtt verulega undir útflutnings-
framleiðslu. Hún hafi jafnframt 
krafist mun meiri aga af stjórn-
völdum í umgengni við þau hag-
stjórnartæki sem þau höfðu eftir, 
þegar hefðbundin peningamála-
stjórn var komin í hendur Seðla-
banka Evrópu.

Önnur afleiðing af þessum 
aðstæðum – auðveldu aðgengi að 
lágvaxtalánsfé á sama tíma og 
þensla ríkir í hagkerfinu – sé 
fasteignabóla, sem Dukes segir 
vísbendingar um að sé að því 
komin að springa. 

ESB-aðildin bætti hagvöxt
Nánari upplýsingar og pantanir hjá 

Express Ferðum í síma 5 900 100

Flugferð fyrir e-korthafa

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

Franska
rívíeran

Nú býðst e-korthöfum flug til Nice í 

Suður-Frakklandi á einstöku verði, aðeins

26.900 kr.
Flogið út 

21. september

og komið heim

25. september

Báðar leiðir

Nánari upplýsingar og pantan

Express Ferðum í síma 5 900
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Menntamálaráðherra
hefur ráðið Guðrúnu Ögmunds-
dóttur, fyrrverandi þingmann 
Samfylkingarinnar,  sem verkefn-
isstjóra málefna þeirra fram-

haldsskólanema
sem hafa annað 
móðurmál en 
íslensku.

Starfshópur
vinnur að 
tillögum um 
stuðning til 
nema sem svo 
er ástatt um og 
hefur sjóður 
verið stofnaður 

til að styrkja íslenskukennslu 
þeirra með sértækum hætti.

Meðal aðgerða sem sjóðnum er 
ætlað að styrkja eru stuðnings-
kennsla og fræðsla fyrir kennara 
í að kenna íslensku sem erlent 
tungumál.

Guðrún í vinnu 
hjá ráðherra

 Icelandic Glacial 
vatnið er komið í lokaúrslit í 
samkeppni um þekktustu 
verðlaun sem veitt eru fyrir 
vatnsframleiðslu í heiminum. 
Ásamt Icelandic Glacial eru 
þekkt merki eins og Coca-Cola 
og Danone, sem framleiðir 
Evian-vatnið. 

Icelandic Glacial er tilnefnt 
ásamt hinum fyrirtækjunum 
tveimur í flokknum besta 
framtak í sjálfbærni.

Verðlaunin kallast Bottled-
WaterWorld Awards og verða 
úrslitin kynnt á alþjóðlegri 
ráðstefnu vatnsframleiðenda í 
Mexíkóborg á morgun. 

Keppir við 
Coca-Cola

 Akureyrarbær og 
Íþróttafélagið Þór hafa samið um 
uppbyggingu á íþróttasvæði 
félagsins.

Þór fær aukið svæði til æfinga, 
hiti verður lagður í knattspyrnu-
völl og ný áhorfendastúka byggð. 
Þá verður frjálsíþróttavelli komið 
upp á félagssvæðinu sem 
Ungmennafélag Akureyrar fær 
til umráða. 

Í frétt á akureyri.is segir að 
það sé sameiginlegur skilningur 
samningsaðila að um góðan og 
hagstæðan samning sé að ræða

Félagsfundur Þórs hafnaði 
eldri samningi um uppbyggingu 
svæðisins. Nýi samningurinn var 
undirritaður með fyrirvara um 
samþykkt bæjarráðs.

Þórsarar sáttir 
við ný áform 

veita

Cheerios er trefjaríkt og sykurlítið
og fer vel í litla og stóra maga.

Cheerios, morgunkornið sívinsæla, 
er komið í nýjan, íslenskan pakka.
Pakkinn inniheldur ekki aðeins hollan
og næringarríkan morgunverð heldur
eru skemmtilegar tilvitnanir í snillinga
eins og Snorra Sturluson, Woody Allen
og Línu Langsokk á bakhlið
pakkans gott nesti fyrir daginn.

Á innhliðum pakkans eru útlínur hluta 
sem má klippa út og lita og leika sér að.

Cheerios. Orð dagsins.

Vertu ofurhetja!

5
Settu grímuna á þig

og sláðu í gegn
Klipptu út grímuna,
vængina og skeggið

1 2
Litaðu eða málaðu grímuna,

vængina og skeggið

3
Festu vængina 

á grímuna

4
Festu teygju 
á grímuna

5 auðveld skref
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„D’Angleterre byggir á 250 ára 
gamalli hefð sem eitt þekktasta 
hótel í Skandinavíu þannig að það 
er ekki verið kaupa köttinn í 
sekknum,“ segir Gísli Þór Reynis-
son, forstjóri og aðaleigandi fjár-
festingafélagsins Nordic Partn-
ers, sem fest hefur kaup á þremur 
hótelum og veitingastað í hjarta 
Kaupmannahafnar. 

Þeirra á meðal er hið rúmlega 
250 ára gamla, fimm stjörnu Hôtel 
d‘Angleterre við Kóngsins Nýja-
torg, eitt þekktasta hótel borgar-
innar. Fjölskyldufyrirtækið 
Remmen Hotels seldi hótelin þrjú, 
d‘Angleterre, Kong Frederik og 
Front, og veitingastaðinn Copen-
hagen Corner við Ráðhústorgið. 
Kaupverðið var ekki gefið upp en 
talið er að það sé á bilinu 15 til 20 
milljarðar króna.

Gísli segist ekki óttast að missa 
viðskipti vegna gremju heima-
manna með íhlutun íslenskra auð-
manna. „Miðað við fyrri kaup 
Íslendinga í Danmörku þá má 
maður nú búast við einhverjum 
viðbrögðum en það er bara eitt-
hvað sem við munum díla við. Við-
skiptavinir okkar hótela eru að 

stórum hluta útlendingar – Danir 
eru ekki stór kúnnahópur – þannig 
að ég hef ekki áhyggjur.“

„Þetta eru hótel í sérklassa,“ 
segir Gísli, sem býst ekki við að 
gera róttækar breytingar á starf-
seminni. „Framkvæmdastjórinn 
mun halda áfram hjá okkur en 
vinna eftir nýrri markmiðasetn-
ingu sem við höfum lagt niður. Við 
munum taka mjög virkan þátt sem 
eigendur í gegnum stjórn félags-
ins.“

Viðræður um kaupin hófust í 
febrúar þegar Remmen-hjónin 
vildu koma fyrirtækinu í annarra 
hendur vegna veikinda eigin-
mannsins, sem er á áttræðisaldri. 
„Þau vildu fara hægt í sakirnar og 
var ekki sama í hvaða höndum 
þetta ævistarf þeirra endaði,“ 
segir Gísli.

Á þaki d‘Angleterre blakta þrjú 
eintök af Dannebrog, danska þjóð-
fánanum. Gísli segist ekki búast 
við að skipta neinum þeirra út 
fyrir íslenskan að svo stöddu. „Það 
stendur ekki til. Þetta byggist  allt 
upp á sterkri, gamalli, danskri 
hefð sem við munum náttúrulega 
virða í alla staði.“

Miðborgardjásn í eigu Íslendinga 

D‘Angleterre er eitt fjögurra fimm 
stjörnu hótela í Danmörku og eitt 
hið sögufrægasta. Það var reist 
árið 1755 og er jafnan kallað flagg-
skip hótela í Skandinavíu. Það 
hefur oft lent ofarlega á lista mat-
gæðinga víða um heim yfir bestu 
veitingastaðina.

Hótelið skipar stóran sess í sögu 
Danmerkur, og þar voru meðal 
annars lögð drög að stjórnarskrá 
landsins árið 1849. H.C. Andersen 
var tíður gestur á hótelinu.

Margir heimþekktir einstakling-
ar hafa gist á hótelinu og sumir 
haldið sérstaklega upp á það. Meðal 

þeirra má nefna Winston Churchill, 
Bill Clinton, Grace Kelly,  Michael 
Jackson, Walt Disney, David Rock-
efeller, Bill Gates, Henry Kiss-
inger, Isabel Allende, Tinu Turner,  
og liðsmenn hljómsveitanna Roll-
ing Stones, U2, Metallica og Red 
Hot Chili Peppers.

Þá hafa þjóðþekktir Íslendingar 
einnig haft dálæti á hótelinu. Hall-
dór Laxnes vandi komur sínar 
þangað og Vigdís Finnbogadóttir 
gisti aldrei annars staðar þegar 
hún dvaldi í Danmörku sem for-
seti.

Fjögurra stjörnu hótelið Kong 

Frederik við Ráðhústorgið er vin-
sælt meðal íslenskra ferðamanna. 
Það hlaut nafnið árið 1898 en hótel 
og gistiheimili hafa verið rekin á 
reitnum frá 14. öld. Hótelið Front 
er nýtískulegra en hin tvö og stend-
ur við Nýhöfn.

Flaggskip hótela í Skandinavíu

Gísli Þór Reynisson athafnamaður óttast ekki gremju Dana vegna kaupa hans á einu þekktasta hóteli Danmerkur, Hôtel d‘Angleterre. 
Fyrirtæki Gísla hefur keypt d‘Angleterre og fleiri hótel af fjölskyldufyrirtækinu Remmen hotels. Kaupverðið er talið 15-20 milljarðar.

Gísli Þór Reynisson hefur undan-
farinn áratug verið afar umsvifa-
mikill atvinnurekandi í Eystra-
saltslöndunum, aðallega í 
Lettlandi, þar sem hann er ræðis-
maður Íslands. Hann er forstjóri 
og aðaleigandi Nordic Partners, 
kaupanda hótelanna dönsku.

Gísli lærði fjármálahagfræði og 
tölfræði í Finnlandi. Hann hóf að 
stunda fjárfestingar í Lettlandi 
árið 1992 og fjórum árum síðar 
stofnaði hann fyrirtækið Nordic 
Industries. Hann hagnaðist á 
rekstri stærstu og þekktustu 
súkkulaði- og sætabrauðsverk-
smiðju landsins sem og safaverk-
smiðjunni Gutta og pítsu- og sam-
lokuframleiðslunni Euro-Food. Þá 
festi hann kaup á timburvinnslu 
og tveimur höfnum í landinu.

Í dag á Nordic Partners þar að 
auki stóra iðn- og skrifstofugarða 
í höfuðborginni Riga og einka-
þotuflugfélagið Ice Jet.

Í úttekt tímaritsins Sirkuss í 
sumar á ríkustu Íslendingunum 
var Gísli í 15. sæti listans. Eignir 
hans voru þá metnar á um 35 millj-
arða króna. 

Hagnaðist á atvinnu-
rekstri í Lettlandi
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SJÓNDEILDARHRING
ÞÚ ÖÐLAST NÝJAN

RX 350 sameinar glæsileika, fágun, gríðarmikið afl og einstakt öryggi. 
Hann er athvarf frá álagi hinna virku daga. Hann er hrein upplifun þar sem 
landið hættir að setja þér takmörk og víður sjóndeildarhringur opnar þér 
nýja möguleika. Komdu og gefðu Lexus RX 350 færi á að uppfylla 

ýtrustu kröfur sem þú gerir til lúxussportjeppa. Niðurstaðan verður 
gagnkvæm virðing milli þín og RX 350, bíls sem er smíðaður til að
standa undir ströngustu væntingum.

Verð frá: 5.520.000 kr.







nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Með metsölubók í kollinum
Steypubílum snúið við Júdas og Vodafone

„Ég vissi að hún ætlaði 
að blogga um þetta en 
átti nú ekki von á þessum 
viðbrögðum,“ segir Sig-
urpála María Birgisdóttir, 
lykilpersóna í pólitískum 
misskilningi sem reið yfir 
bloggheima á þriðjudag.

Málavextir eru þeir að Sóley Tóm-
asdóttir, varaborgarfulltrúi Vinstri 
grænna, greip til myndmálsins á 
bloggsíðu sinni þar sem hún gagn-
rýndi Samfylkinguna í kvenfrelsis-
málum. Líkti hún flokknum við Pálu 
nokkra frænku sína sem í barn-
æsku æfði sig aldrei á skíðum nema 
þegar stórmót voru fram undan. 

Sjónvarpsmaðurinn vinsæli Egill 
Helgason greip þessi orð á lofti og 
túlkaði sem ómaklega árás á Önnu 
Pálu Sverrisdóttur, laganema sem 
gefur kost á sér til formanns Ungra 
jafnaðarmanna. Fleiri fylgdu í kjöl-
farið. Pétur Gunnarsson, frétta-
stjóri Eyjunnar, sagði þetta dæmi 
um að frænkur væru frænkum 
verstar og bloggarinn Tómas Haf-
liðason benti á að þarna væri hinn 
yfirlýsti femínisti Sóley að bregða 
fæti fyrir kynsystur sína. 

Svo rammt kvað við að jafnvel 
Önnu Pálu, sem er alls óskyld Sól-
eyju og hefur aldrei æft skíðaíþrótt-
ir, var farið að gruna að verið væri 
að skjóta á hana. Bróðir hinnar réttu 
Pálu hjó loks á hnútinn og skýrði í 
athugasemdakerfi Sóleyjar hvernig 
í pottinn væri búið og Sóley sjálf sá 
sig knúna til að ítreka að hún hefði 
alls ekki átt við Önnu Pálu. 

Nú er hin eina sanna Pála frænka 
komin í leitirnar. Fullu nafni heitir 
hún Sigurpála María Birgisdóttir 
og starfar á bókhaldssviði Fjár-
sýslu ríkisins. Sigurpála tekur mál-
inu vel og staðfestir að orð Sóleyjar 
eigi við rök að styðjast: hún hafi 
vissulega aðeins æft skíði þegar 
stórmót voru í nánd. Þess má geta 
að Sigurpála lenti í 20. sæti í stór-
svigi níu ára stúlkna á Andrésar-
leikunum 1985.

Pála frænka komin í leitirnar

Börn sem hefja nám í grunnskóla 
í haust fá litabók um Ýmu 
tröllastelpu að gjöf frá Regnboga-
börnum, fjöldasamtökum gegn 
einelti.

Í litabókinni er 
að finna fræðslu-
verkefni um 
einelti og kennslu-
leiðbeiningar fyrir 
kennara.

Fyrirtækið
Prentmet gefur 
bókina til styrktar Regnboga-
börnum og kemur hún nú út í 
nýrri og endurbættri útgáfu.

Í tilkynningu hvetja forsvars-
menn Regnbogabarna kennara til 
þess að vekja börnin til umhugs-
unar um einelti og munu þeir 
fylgja verkefninu úr hlaði með 
því að sækja grunnskóla landsins 
heim.

Skólabörn fá 
gefins litabók

Hvílir margt 
þyngra á írösku 

þjóðinni

veita



Vekja athygli á mengun frá ökutækjum

Vekja athygli á orkunotkun ökutækja

Vekja athygli á beinum orkukostnaði ökutækja

Vekja almenning til meðvitundar um valkosti

og framtíðarlausnir
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Markmið KAPPAKSTURSINS MIKLA 2007 eru að:

fer fram mmtudaginn 13. september og hefst kl. 12:00

við eldsneytisstöð Atlantsolíu við Húsgagnahöllina á Bíldshöfða. 

Úrslit og afhending verðlauna fara fram sunnudaginn 16. septem-

ber kl. 14:30 í Perlunni á sýningu á vistvænum bílum sem er opin

15. og 16. september frá kl. 12:00 - 17:00.

2007

2007

KAPPAKSTURINN MIKLI snýst ekki um hraða heldur spar-

neytni og mengun. Í akstrinum keppa vistvænustu bifreiðar

landsins um það hver þeirra er sparneytnust og mengar

minnst.

Í keppninni er bifreiðunum skipt í okka eftir stærð. Bifreið-

unum verður ekið fyrirfram ákveðinn hring á höfuðborgar-

svæðinu í almennri umferð. Verkfræðinemar við HÍ aka

bifreiðunum en skipt verður um ökumenn nokkrum sinnum á

leiðinni til að draga úr áhrifum aksturslags einstakra öku-

manna.

Keppt verður á þremur sviðum: minnstri orkunotkun,

minnstum CO2 útblæstri og ódýrasta hringnum. Bifreiðarnar

koma frá 5 bílaumboðum og 3 bílar frá Orkuveitu Reykjavíkur.

Ennfremur taka einstaka stofnanir og fyrirtæki þátt, s.s.

Sorpa og Orkustofnun. 

Orkuveita Reykjavíkur og VOR, sem er samstarfsvettvangur atvinnu-
lífs og verkfræðistofnunar Háskóla Íslands, efna til KAPPAKSTURS-

INS MIKLA 2007.

VERKFRÆÐISTOFNUN
H Á S K Ó L A  Í S L A N D S www.driving.is



fréttir og fróðleikur

Launamunur kynjanna hefur aukist

Gefur öðrum 
tækifæri

Gott en gæti 
verið enn betra

Tíu og hálfum milljarði 
króna verður varið til 
mótvægisaðgerða vegna 
aflasamdráttar næstu tvö 
fiskveiðiár. Sex og hálfur 
milljarður fer til nýrra 
verkefna og framkvæmdum 
á samgönguáætlun fyrir 
rúma fjóra milljarða verður 
flýtt. Til viðbótar verða 
framlög til vísinda og rann-
sókna aukin.

Aðgerðunum er ætlað að draga úr 
neikvæðum áhrifum af samdrætti 
í aflamarki þorsks sem tilkynnt 
var um í byrjun júlí. Enn er á 
huldu hver og hvar áhrifin verða 
nákvæmlega og sumar ákvarðanir 
því hvorki stað- né tímasettar.
Fjórir ráðherrar; Árni Mathiesen 
fjármálaráðherra, Jóhanna Sig-
urðardóttir félagsmálaráðherra, 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra og Össur 
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra 
kynntu mótvægisaðgerðir ríkis-
stjórnarinnar á fundi með frétta-
mönnum í Þjóðmenningarhúsinu í 
gær.

Fjármálaráðherra og iðnaðar-
ráðherra báru mestan þunga af 
starfinu og nutu meðal annars 
aðstoðar Byggðastofnunar sem í 
samvinnu við atvinnuþróunarfé-
lög úti um land hafði samband við 
forsvarsmenn fjölda útgerða til að 

greina stöðuna. Þau samtöl leiddu 
í ljós að ólíklegt sé að til fjölda-
uppsagna komi á næstu mánuðum 
– útgerðarmenn muni bíða fram 
yfir áramót og sjá hvernig mál 
þróast. Þó er líklegt að skipum 
verði lagt fyrr og lengur á þessu 
fiskveiðiári en verið hefur og 
vinnsluhús muni loka fyrr og leng-
ur en fyrri ár.

Aðgerðirnar skiptast í  verkefni 
sem ætlað er að hafa áhrif strax 
og til lengri tíma og snúa ýmist að 
einstaklingum, fyrirtækjum og 
sveitarfélögum. Áætlað er að til 
verði 500-600 ný störf eða náms-
pláss og eru þá ótalin störf sem 
skapast vegna flýtingar fram-
kvæmda. Meðal staða þar sem ný 
störf verða til eru Patreksfjörður, 
Ísafjörður, Bolungarvík, Hólma-
vík, Sauðárkrókur, Húsavík, Höfn 
í Hornafirði og Vestmannaeyjar. 

Árni Mathiesen sagði vinnu við 
mótvægisaðgerðirnar hafa verið 
erfiða enda kringumstæðurnar 
erfiðar. Hagvöxtur sé víða og 
mikil þensla en erfiðleikar annars 
staðar. „Ég vona að okkur hafi tek-
ist vel til,“ sagði Árni.

Þorgerður Katrín Gunnarsdótt-
ir sagði reynsluna sýna að vaxtar-
sprotar kæmu upp þar sem hlúð 
væri að menntun og menningar-
málum og því væri reynt að 
styrkja innviði samfélaganna sem 
vonandi skilaði sér inn í framtíð-
ina. Hún sagði ríkisstjórnina ætla 
að tvöfalda rannsóknarsjóðina á 
kjörtímabilinu sem væri afar þýð-
ingarmikið fyrir Ísland sem þekk-
ingarsamfélag. Sérstaklega væri 
horft til hafrannsókna og þorsk-
eldis.

Össur Skarphéðinsson sagði 
mótvægisaðgerðirnar nú þær öfl-
ugustu sem nokkur ríkisstjórn 
hefði nokkru sinni gripið til and-
spænis erfiðleikum. Hann sagði 
víst að ekki yrðu allir ánægðir og 
engin ein leið væri rétt við að 
útdeila liðsinni af þessu tagi. Um 
aukin framlög til Byggðastofnun-
ar tók hann fram að liðsinni henn-
ar við fyrirtæki yrði á faglegum 
forsendum. „Það eru engir tékkar 
sem berast í pósti. Hún reynir að 

teygja sig langt í gegnum lenging-
ar lána og frestun afborgana en 
það er ekki um það að ræða að rík-
isstjórnin sturti peningum í von-
laus dæmi.“

Jóhanna Sigurðardóttir kvaðst 
sérstaklega ánægð með þær 
aðgerðir sem beinast að konum og 
innflytjendum. „Ég held að fjölg-
un daga sem fiskvinnslur geta 
greitt fyrir vegna hráefnisskorts 
muni koma verulega til góða fyrir 
konur sem vinna í fiskvinnslu. Svo 

er ég sérstaklega stolt af þeirri 
byltingu sem verður á starfsemi 
fjölmenningarsetursins þar sem 
fjármagn er aukið um 150 prósent 
og störfum fjölgað úr einu og hálfu 
í sex.“

Vona að okkur hafi tekist vel til

Telur tillögurn-
ar ómarkvissar

Finnst ýmislegt 
vanta upp á



Vill breytta 
fiskveiðistjórn

 fyrir e-korthafa og e2 Vildarkorthafa dagana 
13.–17. september
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hagur heimilanna

 Skjöldur Eyfjörð hárgreiðslumaður 
lumar á góðu húsráði frá ömmu sinni.

Þjóðleikhúsið, Borgar-
leikhúsið og Leikfélag 
Akureyrar eru öll með 
sama miðaverð á almennar 
sýningar, eða 3.100 krón-
ur. Samkeppnin kemur 
helst fram þegar keypt eru 
áskriftarkort. Miðaverð er 
þá ódýrast hjá Leikfélagi 
Akureyrar, en Borgarleik-
húsið gerir best við öryrkja, 
aldraða og námsmenn.

Engin verðsamkeppni er hjá stóru 
leikhúsunum þremur, ef miðað er 
við almennt miðaverð, sem er 3.100 
krónur.

Hins vegar er nokkur verðmun-
ur þegar litið er til áskriftarkorta, 
það er þegar viðskiptavinir kaupa 
miða á nokkrar sýningar í senn. 

Þannig kostar miðinn 1.975 krón-
ur hjá Leikfélagi Akureyrar (LA) 
þegar keyptur er aðgangur að fjór-
um sýningum í senn á 7.900 krónur 
og dygði aurinn annars fyrir tveim-
ur og hálfri sýningu. 

Leikfélagið slær og samkeppn-
ina út með afslætti sínum fyrir 25 
ára og yngri og námsmenn. Þeir fá 
fjórar sýningar á 3.950 krónur, eða 
987 krónur og 50 aura fyrir hvern 
miða. Öryrkjar og aldraðir fá ekki 
sérstakan afslátt af áskriftarkort-
um hjá LA.

Hjá Borgarleikhúsi kostar mið-
inn 2.080 þegar keypt er inn á fimm 
sýningar í einu á 10.400 krónur, 
kaupandi fær því um 1,7 sýningar í 
kaupbæti.

Þjóðleikhúsið selur dýrustu 
áskriftarkortin, því  sýningin kost-
ar 2.500 krónur þá keyptir eru fimm 
miðar á 12.500 krónur. Ein sýning 

er ókeypis, miðað við almennt 
verð.

Í Borgarleikhúsinu fá öryrkjar 
og aldraðir 700 króna afslátt á 
almennar sýningar. Námsmenn 
njóta nokkuð betri kjara og fá 1.200 
króna afslátt, kaupi þeir miðann 
samdægurs.

Í Þjóðleikhúsi fá öryrkjar og aldr-
aðir 600 króna afslátt af almennum 
miðum en námsmenn 500 króna 

afslátt. Hjá Leikfélagi Akureyrar fá 
25 ára og yngri, námsmenn, öryrkj-
ar og aldraðir einnig 500 króna 
afslátt af almennu miðaverði.

Miðaverð á söngleiki er 3.600 
krónur hjá Borgarleikhúsinu og 
Þjóðleikhúsinu. Leikfélag Akureyr-
ar  sker sig einnig úr að þessu leyti 
en einungis 2.600 krónur kostar á 
söngleikinn Óvitann.

Lítil verðsamkeppni        
í stóru leikhúsunum

Við erum bræður, ég og Rumsfeld





nám, fróðleikur og vísindi

Námsgagnastofnun opnaði nýlega 
vefinn Æfum íslensku. Vefurinn er 
fyrst og fremst ætlaður til að 
aðstoða börn frá ellefu ára aldri, 
sem hafa annað móðurmál en 
íslensku, við að læra málið. Sylvía 
Guðmundsdóttir, ritstjóri vefjar-
ins, segir að krakkar sem nota vef-
inn þurfi að vera orðnir læsir og 
hafa einhvern grunn í íslensku. 

Ætla má að slíkur vefur geti 
komið sér vel fyrir allan þann 
fjölda erlendra barna sem sest hafa 
að á Íslandi með foreldrum sínum á 
liðnum árum en dómsmálaráðu-
neytið gaf út tæplega fimmtán þús-
und íslenskar kennitölur til útlend-
inga á síðastliðnu ári.

Sylvía segir að vefnum sé ætlað 
að efla málfærni nemandans og til-
finningu hans fyrir íslenskum 
beygingum. „Það er ekki bara 
verið að kenna nemandanum orð 
heldur er lögð áhersla á að kenna 
honum málfræði,“ segir Sylvía og 
bætir því við að reynt hafi verið að 
gera æfingarnar lifandi og 
skemmtilegar því á vefnum sé 
bæði notaður texti, hljóð og mynd. 

Sylvía segir að vefurinn sé öllum 
opinn á vefslóðinni www.nams.is/
aefum_isl/index.htm og skorar á 
Íslendinga að láta útlendinga vita 
af honum svo börn þeirra geti nýtt 
sér hann í íslenskunáminu.

Aðstoði börn við 
íslenskunámið

Samtök áhugafólks um 
skólaþróun stendur fyrir 
ráðstefnu um námsmat í 
framhaldsskólum á morgun. 
Meðal spurninga sem þar 
verður reynt að svara eru: 
Er tími formlegs námsmats 
liðinn? og Hvernig prófar 
kennari sem ekki vill prófa?

„Ég held að það sé gríðarlega mikil-
vægt fyrir skólana að ræða hvaða 
augum þeir líta námsmatið. Aðal-
spurningin er þessi: Er námsmat 
viðhengi við skólastarfið, eitthvað 
sem kemur utan við og ofan á, eða 
er námsmatið innifalið eða hluti af 
kennslu og skólastarfi?“ segir Jón 
Torfi Jónasson, prófessor í upp-
eldis- og menntunarfræðum við 
Háskóla Íslands. Hann mun flytja 
erindi á ráðstefnunni þar sem 
hann veltir því fyrir sér hvort tími 
formlegs námsmats sé liðinn. 

Jón Torfi tekur dæmi af sam-
ræmdu prófum í grunnskólum. 
„Samræmdu prófin geta verið 
hluti af starfi skólans, það er að 
maður veltir því fyrir sér hvernig 
nemendur eru að standa sig, á 
hverju þarf að taka og hvernig 
hægt er að bregðast við. Þannig 
verða samræmdu prófin heillegur 

hluti af starfsemi skólans og þá er 
hægt að safna upplýsingum til að 
nota þau. Samræmdu prófin í 4. og 
7. bekk eru hins vegar ekki hluti 
skólans í þessum skilningi.“

„Spurningin er: Eigum við að 
nota námsmat eftir á, eins og við 
notum það almennt nú, eða ætlum 
við að nota það til að safna upplýs-
ingum um hvað megi laga, leið-
rétta og þess háttar hjá einstakl-
ingum, kennurum og skólum?“

Jón Torfi segist hins vegar ekki 
vera á því að breyta þurfi form-
legu námsmati. „Ég held að það 

þurfi að gjörbreyta viðhorfinu til 
þess. Ég held að formlegt náms-
mat gegni litlu hlutverki eins og 
það er viðhaft en eðli málsins sam-
kvæmt ætti það að gegna miklu 
hlutverki. Og svo er stóra spurn-
ingin: Hvað er formlegt náms-
mat?“

Ráðstefnan verður haldin í 
Flensborgarskólanum í Hafnar-
firði. Nánari upplýsingar um ráð-
stefnuna má finna á heimasíðu 
Samtaka áhugafólks um skólaþró-
un á vefslóðinni skolathroun.is. 

Formlegt námsmat ætti 
að gegna miklu hlutverki

Höfundarnir koma í tíma í Háskólanum

Hvað er að frétta
af mömmu?





[Hlutabréf] Peningaskápurinn ...

Raunávöxtun lífeyrissjóðanna á 
árinu 2006 var mun hærri en 
reiknað var með. Meðaltalsraun-
ávöxtunin var 10,2 prósent, en 
reiknað er með 3-3,5 prósenta 
ávöxtun til lengri tíma. 

„Þetta er mjög góð ávöxtun 
hvernig sem á það er litið,“ segir 
Kristrún Tinna Gunnarsdóttir, 
hagfræðingur hjá Greiningar-
deild Landsbanka Íslands. Hún 
segir ekki hægt að gera ráð fyrir 
svo góðri áxöxtun nema í upp-
sveiflu eins og verið hefur frá 
árinu 2003.

Mikill munur er á raunávöxtun 
lífeyrissjóðanna. Kristrún segir 
hluta af skýringunni mismunandi 
fjárfestingarstefnu sjóðanna. Þeir 
sjóðir sem ekki taki við frekari 
iðgjöldum heldur greiði eingöngu 
út fjárfesti í öruggum kostum, 
sem skili um leið verri ávöxtun. 

Fjármálaeftirlitið setur fyrir-
vara við réttmæti samanburðar á 

raunávöxtun sjóðanna. Mismun-
andi samsetning á tegundum verð-
bréfa á milli lífeyrissjóða geti 
haft áhrif á árlega raunávöxtun, 

og sama eigi við þegar söluhagn-
aður sé innleystur við sölu á 
skuldabréfum fyrir lok líftíma 
þeirra.

Ávöxtun lífeyrissjóða 
yfir markmiðum
Meðalávöxtun lífeyrissjóðanna var yfir 10 prósentum í fyrra. Reiknað er með 3,0 til 
3,5 prósenta langtímaávöxtun. FME setur fyrirvara um samanburð á raunávöxtun.

Kaupþing er á meðal þeirra 
félaga sem lagt hafa inn óform-
legt yfirtökutilboð í bresku 
kaffihúsa- og samlokukeðjuna 
Pret Á Manger. Þetta fullyrða 
breskir fjölmiðlar. Frestur til 
þess að leggja inn tilboð rann 
út á föstudag.

Fjárfestingarfélagið Bridge-
point Capital og McDonald‘s 

munu vera á meðal annarra 
mögulegra kaupenda. Ekki 
náðist í forsvarsmenn Kaup-
þings til staðfestingar á frétt-
inni.

Pret Á Manger rekur 160 
útibú víðs vegar um Bretland. 
Velta félagsins í fyrra var 200 
milljónir punda, sem samsvar-
ar 26,5 milljörðum króna.

Fer Kaupþing í kaffibransann?

Hagvöxtur var töluvert meiri í 
fyrra en áður var talið. Nýjar bráða-
birgðatölur frá Hagstofunni sýna 
að landsframleiðsla jókst að raun-
gildi um 4,2 prósent árið 2006. Fyrri 
áætlun frá því í mars síðastliðnum 
gerði ráð fyrir 2,6 prósenta hag-
vexti. Tölurnar sýna 1.163 millj-
arða króna landsframleiðslu í fyrra. 
Það er 139 milljörðum eða 13,6 pró-
sentum hærri fjárhæð en áður. 

Meiri hagvöxt en áður var gert 
ráð fyrir má rekja til meiri fjár-
festingar og samneyslu en reiknað 
var með. Útflutningur var einnig 
lítið eitt meiri. Á móti vegur að inn-
flutningur var nokkru meiri og 
einkaneysla lítið eitt minni en áður 
var talið. 

Vöxtur landsframleiðslu og 
einkaneyslu helst vel í hendur. Á 
árinu 2006 jókst einkaneysla um 
4,4 prósent. Það nemur 59 pró-
sentum af landsframleiðslu. Auk 
einkaneyslu eru það fjárfestingar 
sem drífa hagvöxtinn. Þær jukust 

um 19,8 prósent og námu 33,4 pró-
sentum af landsframleiðslu. Það 
er hæsta hlutfall þeirra frá árinu 
1975. Samneysla nam 24,5 pró-
sentum.

Endurskoðaðar hagvaxtartölur 
ættu ekki að hafa áhrif á peninga-
stefnu Seðlabankans segir í Veg-
vísi Landsbankans. Þar sem 
endurskoðunin til hækkunar hag-
vaxtarins sé einkum komin til 
vegna endurmats á fjárfestingum 
atvinnuveganna og hins opinbera 
sé að miklu leyti um vöxt fram-
leiðslugetunnar að ræða.

Hagvöxtur meiri en talið var
Landsframleiðsla jókst um 4,2 prósent í fyrra samkvæmt bráðabirgðatölum 
Hagstofunnar. Fyrri áætlun gerði ráð fyrir 2,6 prósenta hagvexti. 

Gengi hlutabréfa hækkaði lítillega 
eftir sveiflukenndan dag á fjármála-
mörkuðum í Evrópu og í Asíu í gær. 
Dagurinn byrjaði ekki vel því hluta-
bréf virtust á niðurleið eftir lækkun 
á hlutabréfamörkuðum í Japan í 
kjölfar þess að Shinzo Abe, forsæt-
isráðherra landsins, sagði óvænt af 
sér. Japansmarkaður var hins vegar 
undantekning í Asíu því gengi hluta-
bréfavísitalna hækkaði á sama tíma 
og Nikkei-vísitalan lækkaði um 0,5 
prósent. 

Greinendur segja að þrátt fyrir 
óróleika á hlutabréfamarkaði í 
Japan í kjölfar afsagnarinnar þá 
muni hún hafa góð áhrif á þróun 
hlutabréfaverðs til lengri tíma litið.

Hlutabréfamarkaðir á Norður-
löndunum fóru ekki varhluta af 
sveiflunum. Úrvalsvísitalan í Kaup-
höllinni lækkaði um eitt prósent og 
hlutabréfavísitölur í norsku kaup-

höllinni í Ósló og Kaupmannahöfn 
fóru niður um 0,1 prósent í báðum 
löndum. Vísitalan í Svíþjóð hækkaði 
hins vegar um 0,6 prósent á sama 
tíma. Gengi bréfa í Bandaríkjunum 
var á uppleið skömmu eftir opnun 
markaða ytra en fjárfestar þar 
þykja einkar bjartsýnir á að seðla-
banki Bandaríkjanna komi til móts 
við þrengingar á fjármálamörkuð-
um með lækkun stýrivaxta. 

Sveifla á mörkuðum

Stofnfjáreigendafundur hjá Byr-sparisjóði verður haldinn
miðvikudaginn 3. október næstkomandi á Hótel Nordica,
Suðurlandsbraut 2, Reykjavík. Fundurinn hefst kl. 14.00.

Á fundinum verður lögð fram tillaga um sameiningu Byrs-
sparisjóðs og Sparisjóðs Kópavogs

Fundarboð og dagskrá verða send stofnfjáreigendum í
samræmi við samþykktir sparisjóðsins.

Sparisjóðsstjórn.

Stofnfjáreigendafundur
hjá BYR-sparisjóði



Sampo flaggaði nýverið 5,4 pró-
senta hlut í Nordea, stærsta fjár-
málafyrirtæki Norðurlanda. 
Aðeins einn hluthafi fer með 
stærri hlut í Nordea en Sampo, 
en það er sænska ríkið sem held-
ur utan um fimmtungshlut. 

Sænska hægri stjórnin hefur 
boðað sölu á hlut sínum og má ætla 
að Sampo muni fylgjast grannt 
með gangi mála.

Markaðsvirði hlutarins er um 
137 milljarðar króna.

Sampo, sem er að stærstum 
hluta í eigu Existu, situr á digr-
um sjóðum eftir sölu á banka-
starfsemi fyrirtækisins. Talið er 

að fimm milljarðar evra liggi í 
sjóðum finnska fjármálafyrir-
tækisins um þessar stundir.

Flaggaði í Nordea
Sampo lét vita af 5,4 prósenta eignarhlut í félaginu.

Viðræður FL Group um yfirtöku á 
breska leikjafyrirtækinu Inspired 
Gaming Group ganga snurðulaust 
fyrir sig samkvæmt heimildum og 
má ætla að yfirtökunni ljúki form-
lega um næstu mánaðamót. Gengið 
hefur verið frá fjármögnun vegna 
kaupanna.

Yfirtökutilboð FL Group hljóðar 
upp á 385 pens á hlut í Inspired 
Gaming Group og er markaðsvirði 
félagsins samkvæmt því 35,5 millj-
arðar íslenskra króna. FL Group á 
fyrir 18,9 prósenta hlut í Inspired 
Gaming Group, en á vordögum 
keypti FL Group tíu prósenta hlut í 
félaginu á 240,5 pens á hlut.

Inspired Gaming Group er skráð 
á AIM-markaðinn í Kauphöllinni í 
London, sem er sérsniðinn fyrir 

smærri og millistór fyrirtæki. Bréf 
í félaginu stóðu í tæpum 366 pens-
um á hlut um miðjan dag í gær og 
eiga því talsvert í land með að ná 
þeirri upphæð sem FL Group býður. 
Inspired Gaming Group selur 
leikjavélar og hugbúnað fyrir 
afþreyingar- og leikjamarkað.

FL Group lýkur yfir-
töku um mánaðamót
Fyrir endann sér á yfirtöku FL Group á Inspired 
Gaming Group. Fjármögnun vegna kaupanna er klár.

Heildarlaunakostnaður hækkaði 
um 0,7 prósent í verslun og ýmissi 
viðgerðarþjónustu á öðrum árs-
fjórðungi, samkvæmt tölum frá 
Hagstofu Íslands. Launakostnað-
ur lækkaði hins vegar um 2,7 pró-
sent í byggingarstarfsemi og 
mannvirkjagerð, um tæp tvö pró-

sent í samgöngum og flutningum 
og um 0,1 prósent í iðnaði. 

Árshækkun heildarlaunakostn-
aðar frá öðrum ársfjórðungi árs-
ins 2006 var á bilinu 6,5 prósent til 
11,3 prósent. Mest var hækkunin í 
iðnaði, en minnst í verslun og 
ýmissi viðgerðarþjónustu. 

Mest hækkun í verslun 
á öðrum ársfjórðungi

Tólf mánaða verðbólga mælist nú 
4,2 prósent. Vísitala neysluverðs 
hækkaði um 1,32 prósent milli 
mánaða, samkvæmt nýjustu mæl-
ingum Hagstofunnar. Það er í sam-
ræmi við spár greiningardeilda 
bankanna. Þær bjuggust við hækk-
un á bilinu 1,2 til 1,4 prósent. 

Eins og vanalegt er vógu útsölu-
lok þungt í hækkun vísitölunnar. 
Verð á fatnaði og skóm hækkaði til 
að mynda um 13,5 prósent. Þá 
hafði veruleg hækkun á fasteigna-
verði og hækkandi matvælaverð 

jafnframt áhrif til hækkunar.
Í Tilefni, útgáfu greiningardeild-

ar Kaupþings, segir að hætta sé á 
að lækkun á gengi krónunnar að 
undanförnu hafi í för með sér tals-
verðan verðbólguþrýsting. Gengis-
lækkun  sé líkleg til að kynda undir 
frekari verðhækkunum á næstu 
mánuðum. Þá sé vinnumarkaður-
inn enn yfirspenntur og því allt 
útlit fyrir að frekari kostnaðar-
áhrifa muni gæta í náinni framtíð. 
Verðbólguhorfur til skamms tíma 
hafi því versnað. 

Verðbólgan eykst í 
samræmi við spár

17:00

www.hi.is/ams

Rannsóknasetur
um smáríki

Fjallað verður um hvernig smáríki í Evrópu hafa breyst úr fátækum kotríkjum

í auðug borgríki. Áhersla verður lögð á að skýra hvernig smáríkjum eins og Íslandi

og Írlandi hefur tekist að byggja upp auð og hefja útrás til stærri  og voldugri ríkja.

The Source of Wealth in Small States
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Hagstjórnarstefna ríkisstjórn-
arinnar og Seðlabankans 

hefur haldizt óbreytt nú í nokkur 
ár að sögn þeirra sjálfra. Hag-
stjórnarviðleitni þeirra hvílir á 
tveim meginforsendum. Ríkis-
stjórnin hefur í fyrsta lagi 
kappkostað að halda ríkisbúskapn-
um í þröngum skilningi nokkurn 
veginn hallalausum og greiða 
niður erlendar skuldir ríkisins. 
Hún hefur einnig stefnt að 
skattalækkun, eða réttara sagt að 
minnkandi skattheimtu af 
síhækkandi skattstofnum. 

Þetta hefur hvort tveggja gengið 
eftir að öðru leyti en því, að 
ríkissjóður taldi sig í fyrra 
nauðbeygðan til að slá risavaxið 
lán í útlöndum til að tvöfalda gjald-
eyrisforða Seðlabankans og ríflega 
það. Við þá lántöku jukust erlendar 
skuldir ríkisins á einu bretti um 
helminginn af öllum uppgreiðslum 
erlendra lána, sem ríkissjóður 
hafði áður innt af hendi. Hlutur 
ríkisútgjalda í þjóðarbúskapnum 
hefur aukizt undangengin ár og er 
nú nálægt meðallagi OECD-
landanna, en var áður mun minni. Í 
annan stað hefur Seðlabankinn 
fyrir sitt leyti fylgt hávaxtastefnu, 
sem hefur leitt af sér síhækkandi 
útláns- og yfirdráttarvexti til að 
hemja kraumandi verðbólgu og 
halda gengi krónunnar langt yfir 
réttu marki. 

Um þessa tvíbentu hagstjórnar-
stefnu er tvennt að segja: hún er 
röng, og hún hefur mistekizt. 
Ríkisstjórnin hefði að réttu lagi átt 
að reka ríkisbúskapinn með 
myndarlegum afgangi síðustu ár í 
ljósi þenslunnar í efnahagslífinu 
og ráðast í skipulagsbreytingar á 
fjármálum ríkisins. Hún gerði 
hvorugt. Fjármálaráðuneytið spáir 
umtalsverðum ríkissjóðshalla 
strax á næsta ári. Seðlabankinn 
hefði átt að hemja útlán viðskipta-
bankanna með því að beita 

bindiskyldu samkvæmt heimild í 
lögum og einnig með trúverðugum 
fortölum. Bankinn gerði hvorugt. 
Að vísu var þörf fyrir aukin útlán, 
og bankarnir brugðust við þeirri 
þörf, en fimmföldun útlána miðað 
við landsframleiðslu frá 1990 til 
2005 keyrði um þverbak. Enda er 
tómt mál að tala um trúverðugar 
fortölur um aðhald af hálfu 
seðlabanka, sem er rekinn eins og 
lúxushvíldarheimili handa lúnum 
stjórnmálamönnum.

Ríkisstjórnin og Seðlabankinn 
hafa leitt efnahagslífið út á yztu 
nöf. Nýjar hagtölur Seðlabankans 
vitna um hættuna. Í tölum bankans 
um erlenda stöðu þjóðarbúsins í 
lok júní 2007 kemur fram, að 
erlendar skammtímaskuldir 
þjóðarbúsins (með jöklabréfum) 
námu þá tíföldum gjaldeyrisforða 
Seðlabankans – og það þrátt fyrir 
röska tvöföldun gjaldeyrisforðans 
í fyrra með risalántöku ríkisins. 
Hlutfall erlendra skammtíma-
skulda af gjaldeyrisforðanum má 
helzt aldrei fara upp fyrir einn 
eins og allir hagstjórnendur vita, 
ef þeir eru verki sínu vaxnir. Málið 
er þetta: þjóð getur aldrei leyft sér 
að stofna til skammtímaskulda 
umfram þann gjaldeyri, sem 
geymdur er í seðlabankanum, því 
að þá vita erlendir lánardrottnar, 
að þjóðin getur ekki staðið í skilum 
á gjalddaga, séu lánin innkölluð 
með skömmum fyrirvara, og þá 
hlýtur gengi gjaldmiðilsins að falla 
og gengi hlutabréfa sömuleiðis. 
Þetta gerðist í Suðaustur-Asíu 

1997. Þar var ríkisbúskapurinn í 
þokkalegu jafnvægi eins og hér og 
nú, en einkageirinn hafði ekki sézt 
fyrir, og því fór sem fór. Það 
virðist nú æ líklegra, að íslenzkt 
efnahagslíf sé á sömu leið. 
Einkageirinn er ekki óbrigðull. 

Erlend matsfyrirtæki hafa sum 
varað við þessari hættu, til dæmis 
Lehman Brothers, eitt helzta 
fyrirtækið í bransanum. Önnur 
matsfyrirtæki virðast hafa horft í 
hina áttina. Matsfyrirtækin vinna 
fyrir bankana, sem þau meta, og 
þiggja greiðslur af þeim, svo að 
þeim er ekki að fullu treystandi til 
að fjalla hlutlaust um bankana. 
Þessu verklagi þarf vitaskuld að 
breyta.

Bankar eru ólíkir flestum öðrum 
fyrirtækjum að því leyti, að þeir 
geta varpað vandamálum sínum 
yfir á saklausa vegfarendur, ef illa 
gengur. Bankar geta vikið sér 
undan ábyrgð á eigin gerðum 
ýmist með auknum vaxtamun 
(hærri útlánsvöxtum, lægri 
innlánsvöxtum), nema samkeppni 
á bankamarkaði loki þeirri leið, 
eða með því að leita á náðir 
ríkisins, sem telur sér iðulega 
skylt að bjarga innlendum bönkum 
til að forða frekari skaða eða 
jafnvel kreppu. Af þessum sökum 
er bankasaga heimsins stráð 
misráðnum lánveitingum, græðgi, 
glannafengnu braski og dýrum 
björgunaraðgerðum á kostnað 
skattgreiðenda. Slík bjargráð 
snúast ýmist um bein fjárútlát úr 
ríkiskassanum til að mylja undir 
banka, sem riða til falls, eða 
almennar aðgerðir svo sem aukna 
lánafyrirgreiðslu seðlabanka 
handa viðskiptabönkum og 
vaxtalækkun, sem ýtir undir 
verðbólgu og gengisfall, og þá fær 
almenningur að borga brúsann. 
Við þurfum öflugt fjármálaeftirlit 
til að fylgjast með bönkunum, og 
hlutlaust áhættumat að utan. 

Við bjargbrúnina 

Menntaskólinn við Hamrahlíð er þekktur 
fyrir eftirminnilegar „dimmisjón“-

skemmtanir. Ein slík skemmtun er mér sér-
staklega minnisstæð en þá tróð einn útskrift-
arhópurinn upp í gráum jakkafötum, hárið 
var vatnsgreitt og skyrturnar stífaðar. Allir í 
hópnum létu hringla valdsmannslega í lykla-
kippum enda um lykilfólk í samfélaginu að 
ræða. Þetta var lykilfólk í lykilstöðum með lyklavöld. 
Hópurinn hrópaði marga frasa sem okkur MH-ingum 
þóttu óstjórnlega fyndnir. Einn þeirra kætti okkur 
sérstaklega en frasinn hljómaði svo: „Einkavæðum 
leikskólana!“ Steríótýpan var sjálfstæðismaður, skot-
spónninn frjálshyggjan. 

Atriðið féll sannarlega í kramið í hátíðarsal 
Menntaskólans við Hamrahlíð, þótti fyndið og 
skemmtilega súrrealískt. Ekkert þótti fjarstæðu-
kenndara en að einkavæða leikskólana, svo langt 
ganga menn nú aldrei...?! En ætli fleiri gamlir MH-
ingar en ég séu að rifja þetta upp þessa dagana? Ætli 
mörgum stúdentum, sem hlógu sig máttlausa að 
dellunni sem vall upp úr „sjálfstæðismönnunum“ á 
dimmisjón vorið 1993, sé hlátur í hug í dag? Það sem 
einu sinni þótti fyndið og skemmtilega súrrealískt er 

að raungerast í Reykjavíkurborg. 
Eftir að hafa haft lyklavöldin í rúmlega eitt 

ár sýnir Sjálfstæðisflokkurinn sitt rétta 
andlit. Sjálfstæðismenn standa frammi fyrir 
manneklu á leikskólum en í stað þess að bæta 
kjör þeirra sem þar starfa er vísað á 
„markaðslausnir“. Í stað þess að byggja upp 
smábarnadeildir og brúa bilið milli fæðingar-
orlofs og leikskólagöngu er daðrað við 
hugmyndir um leikskólarekstur stórfyrir-
tækja. Leikskólar Reykjavíkurborgar eru 
hágæða skólar sem vekja athygli á heimsvísu 

fyrir sköpunargleði og fagmennsku. Þeir eru 
samfélagslega reknir sem tryggir að góður leikskóli 
stendur öllum börnum til boða, ekki bara sumum 
börnum sumra foreldra sem vinna hjá sumum 
fyrirtækjum. Það ber vott um uppgjöf og ábyrgðar-
leysi að halda því fram að jafn mikilvægri þjónustu 
sé betur fyrirkomið hjá einkageiranum. 

Samfélag sem byggist á jöfnuði og jöfnum 
tækifærum fyrir öll börn er það samfélag sem við 
viljum búa íslenskum börnum. Og hagsmunir barna 
eiga ætíð að ráða för. Allar hugmyndir í átt til 
einkavæðingar leikskóla eru í besta falli skemmti-
lega súrrealískar og eiga vel heima á skólaskemmt-
unum. Ekki í alvörunni.

Höfundur er borgarfulltrúi Samfylkingarinnar. 

Minning úr menntó 

T
ímamót: Bandarískur banki hefur nú eignast þriðjung 
í íslensku fyrirtæki sem er nærri þriðjungseigandi að 
Hitaveitu Suðurnesja. Þessi atburður varpar ljósi á þá 
staðreynd að ríkjandi skipulag orkumála er í uppnámi.

Á úthallandi vetri seldu ríkissjóður og nokkur sveitar-
félög hluti í Hitaveitu Suðurnesja. Þar er um að ræða framleiðslu, 
einokun á almannaþjónustu, samkeppnisrekstur og varanleg auð-
lindaréttindi. Allir flokkar utan Frjálslyndir bera ábyrgð á þeim 
ákvörðunum, ýmist á Alþingi eða í sveitarstjórnum. 

Enginn stjórnmálaflokkur hefur því í reynd litið á slíka sölu sem 
grundvallarmál eða stefnufrávik af þeirri stærðargráðu að á því 
bryti í samstarfi í ríkisstjórn eða bæjarstjórn. Fyrir vikið hefur 
erlent fyrirtæki í fyrsta skipti eignast virk óbein eignarréttindi í 
íslenskri orkuauðlind.

Íslendingar eru almennt opnir fyrir erlendri fjárfestingu og sjá 
ávexti hennar víða í velferðarsamfélaginu. Eigi að síður er ástæða 
til að staldra við þessi tímamót. Þau verða án þess að djúp umræða 
hafi farið fram um þær grundvallarhugmyndir sem rétt er að ráði 
skipulagi þessara mála. Nokkrar einfaldar staðreyndir blasa við:

Alþjóðlegt rekstrarumhverfi og ný viðfangsefni kalla á að hluti 
orkubúskaparins sé rekinn í hlutafélagsformi. Í samkeppnisrekstri 
innanlands og áhætturekstri erlendis þurfa þessi fyrirtæki að eiga 
aðgang að hlutafé. Einkarekstur er að sama skapi bæði eðlilegur 
og nauðsynlegur að ákveðnu marki.

Hitt er jafn augljóst að ýmis gagnstæð álitaefni eru uppi í þess-
um efnum. Sá hluti orkubúskaparins sem er einokunarrekstur 
í almannaþjónustu lýtur til að mynda öðrum lögmálum en sam-
keppnisreksturinn. Um eignarrétt útlendinga geta aukheldur gilt 
ólík sjónarmið eftir því hvort rætt er um auðlindirnar sjálfar eða 
orkuframleiðsluna.

Með öðrum orðum: Rök eru fyrir mismunandi lausnum eftir 
ólíku eðli og hlutverki orkufyrirtækja og einstakra þátta í starf-
semi þeirra.

Í fyrsta lagi má skilja auðlindaréttindin, vatnsafl og jarðhita, 
frá framleiðslufyrirtækjunum. Stærstur hluti réttindanna er í 
eigu ríkis og sveitarfélaga. Þau geta hæglega verið það áfram í 
sérstökum rekstrareiningum. Um framsalsrétt sveitarfélaga má 
setja svipaðar takmarkanir og borgarstjórinn í Reykjavík hefur 
nýlega lagt til varðandi Orkuveituna. Alþingi hefði þar með úrslita-
vald yfir framsali allra orkuréttinda í opinberri eigu.

Í annan stað þarf að greina einokun á almannaþjónustu frá sam-
keppnisrekstri. Eðlilegt væri að sveitarfélög bæru ábyrgð á ein-
okunarrekstri eins og hitaveitum fyrst og fremst út frá neytenda-
hagsmunum. Tillit til þeirra hagsmuna gæti leitt til verulegrar 
lækkunar á heitu vatni í Reykjavík.

Með slíkum aðskilnaði gæti samkeppnisrekstur á hinn veginn 
lotið almennum reglum um hlutafélög og viðtekna viðskiptahætti. 
Raforkuframleiðslan sjálf gæti fallið þar undir. Loks þyrfti að 
afnema sjálfvirkar eignarnámsheimildir vegna samkeppnis-
rekstrar.

Með róttækum skipulagsbreytingum af þessu tagi má koma til 
móts við þarfir fyrirtækjanna um nútíma rekstrarumhverfi. Um 
leið má búa betur um þá hnúta að auðlindir í opinberri eigu og 
einokunarbundin almannaþjónusta lúti eftir atvikum ábyrgð ríkis 
eða sveitarfélaga. 

Nýjar lausnir



New York,
New York

Mercedes Benz tískuvikan í New York stóð 
frá fimmta þessa mánaðar en lauk í gær. Þar mátti 
sjá það sem koma skal frá heimsþekktum sem og 
efnilegum hönnuðum, Calvin Klein, Marc Jacobs, 
Zac Posen og hinni kínversk ættuðu Bandaríkja-
konu Önnu Sui, en stúlkan á myndinni klæðist 
einmitt hönnun eftir hana. Munstrið má rekja til 
glysrokks áranna þegar Bowie var upp á sitt besta, 
en litirnir minna á veðrið og litabreytingarnar á 
íslenskum himni þessa dagana. 

Heimsþekktar fyrirsætur og hönnuðir
opinberuðu það sem er í vændum á 
tískuviku í „stóra eplinu“.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Osteópatinn Haraldur Magnús-
son hefur gagnrýnt notkun 
sætuefnisins aspartams harð-
lega í gegnum tíðina og segir 
efnið skaðlegt. Í gagnrýni sinni 
bendir hann á fjölda skýrslna 
og rannsókna fagaðila um 
efnið sem sýni fram á miklar 
aukaverkanir sem komi fram 
við neyslu aspartams.

„Deilan um hvort aspartam sé 
öruggt eða skaðlegt virðist engan 
endi ætla að taka enda miklir hags-
munir í húfi,“ segir Haraldur og 
bætir við: „Þegar aspartam var 
fyrst sett á markað af lyfjafyrir-
tækinu Searle í Bandaríkjunum 
setti bandaríska matvæla- og 
lyfjaeftirlitið á fót tvær nefndir til 
að rannsaka starfshætti Searle. Í 
ljós kom að fyrirtækið hafði fals-
að skýrslur og haldið undan rann-
sóknum sem sýndu fram á skaðleg 
áhrif efnisins sem fór þó á markað 
að því er virðist sökum pólitískra 

áhrifa frekar en vísindalegs stuðn-
ings,“ segir Haraldur og nefnir 
sem dæmi eina rannsókn sem 
Searle hélt undan þar sem sjö 
öpum var gefið aspartam í 52 
vikur með þeim afleiðingum að 
fimm fengu flogaveiki og einn dó.

„Innihald aspartams er fenyl-
alanín, aspartiksýra og tréspíri en 
öll þessi efni geta haft skaðleg 
áhrif,“ segir Haraldur og nefnir 
dæmi: „Fenylalanín getur hindrað 
myndun gleðihormónsins serótón-
íns í líkamanum en lækkun á því er 
þekkt orsök þunglyndis og annarra 
geðrænna vandamála. Aspartik-
sýran hefur það hlutverk í líkaman-
um að vera taugaboðefni en þegar 
magn þess í líkamanum eykst, eins 
og við neyslu aspartams, oförvast 
taugafrumur og geta eyðilagst í 
kjölfarið. Um skaðsemi tréspírans 
þarf nú lítið að fjölyrða því flestir 
þekkja áhrif hans. Tréspírinn breyt-
ist í formalín í líkamanum og þar á 
eftir í maurasýru sem eru bæði 
þekkt eiturefni sem skemma tauga-
kerfi og frumur og valda krabba-
meini.“

Haraldur segir að í  samantekt á 
164 rannsóknum er vörðuðu 
öryggi aspartams sem gerð var af 
dr. Ralph G. Walton árið 1996 hafi 
komið fram að 100% rannsókna 
framkvæmdar af hagsmunaaðil-
um sýndu fram á engar aukaverk-
anir en nálægt 100% rannsókna 
hlutlausra aðila sýndu fram á 
aukaverkanir af neyslu 
aspartams.

Þá bendir hann á skýrslu frá 
bandaríska matvæla- og lyfjaeft-
irlitinu sem sýnir að yfir 90 mis-
munandi aukaverkanir hafa fund-
ist af eituráhrifum aspartams og 
nefnir sem dæmi: höfuðverk, 
svima, skapgerðarbreytingar, 
ógleði, krampa og flog, magaverki 
og -krampa, sjónskerðingu, niður-
gang og vöðva- og liðamótaverki. 

„Aspartam finnst í fjölda vara 
hér á landi eins og gosdrykkjum, 
tyggjói, mjólkurvörum, ýmsum 
megrunarvörum og sorglega 
mörgum vörum sem eru markaðs-
settar fyrir börn,“ segir Haraldur 
að lokum. 

Öruggt
eða skaðlegt?

Um þessar mundir stendur 
yfir norræn gigtarráðstefna á 
Íslandi.

Þekking, meðferð og lífsgæði eru 
einkunnarorð  á norrænni þverfag-
legri gigtarráðstefnu sem hefst í 
Reykjavík í dag og stendur til 15.
september.

Meðal þess sem fjallað verður um 

er nýjasta þekking á gigtarsviðinu 
og verkjameðferðir. Einnig mun 
Össur hf. kynna spelkur sem hafa 
nýlega verið markaðssettar og veita 
nýja möguleika í meðferð á slitgigt í 
hné. Hnéspelkan sem Össur hf. fram-
leiðir dregur verulega úr verkjum 
og slagorð Össurar hf. á ráðstefn-
unni er verkjameðferð án lyfja.  Nán-
ari upplýsingar er að finna á: www.
ossur.is/unloaderone.

Norræn gigtarráðstefna

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS

NÝTT
Fáðu fæturna mjúka og fína

á 2 vikum með Flextiol

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum,
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.
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Ein ítarlegasta rannsókn sem 
gerð hefur verið á áhrifum reyk-
ingabanns í Skotlandi gefur til 
kynna að markverður árangur 
hafi náðst í að bæta heilsufar 
almennings.

Nú þegar Íslendingar eru að venj-
ast reykingabanni á veitinga- og 
skemmtistöðum eru Skotar að upp-
skera laun þess að koma á slíku 
banni. Ný rannsókn á heilsufari 
Skota bendir til þess að reykinga-
bann auki lífsgæði og fækki inn-
lögnum á spítala. 

Samanburður á níu spítölum 
leiddi í ljós að innlögnum vegna 
hjartaáfalla hafði fækkað um 
sautján prósent milli ára frá því 
bannið var innleitt í mars 2006.  
Gæði andrúmslofts á krám í Skot-
landi eru nú sambærileg við and-
rúmsloftið utandyra og rannsókn-
in sýndi einnig að óbeinar 
reykingar höfðu minnkað um 
fjörutíu prósent meðal barna og 
fullorðinna norðan landa-
mæranna.

Ítarlegri niðurstöður rannsókn-
arinnar verða kynntar á alþjóð-
legri ráðstefnu í Edinborg sem 
skosk yfirvöld hafa skipulagt. 

Árangursríkt bann

Vísindamenn hafa svipt hulunni 
af ráðgátunni um hvernig augu 
lesa setningu.

Áður héldu rannsakendur að bæði 
augun einbeittu sér að sama bók-
staf orðs í einu, en breskir vísinda-
menn hafa komist að raun um að 
svo sé alls ekki alltaf. Raunar horfa 
augu okkar á ólíka stafi samtímis í 
helmingi tilvika, en einnig kom í 
ljós að mannsheilinn blandar 
saman tveimur aðskildum mynd-
um til að öðlast skýra mynd af því 
sem augað sér.

Háþróað tæki gerði rannsakend-
um kleift að staðsetja nákvæmlega 
þann bókstaf sem augað hafði í 
brennidepli meðan það las fjórtán 
punkta letur í eins metra fjarlægð. 
Í stað þess að færast greiðlega yfir 

textann voru hreyfingar augnanna 
skrykkjóttar og beindust að 
ákveðnum stöfum eitt augnablik 
áður en lestri setningar var haldið 
áfram. Rannsakendur komust 
einnig að því að þegar augu festust 
meðan lesið var voru þau að horfa 
hvort á sinn bókstafinn.

Augun lesa til skiptis

Heilsu barna fer hrakandi 
vegna minni möguleika á 
leikjum utanhúss. Óþarflega 
áhyggjufullum foreldrum, 
tölvuleikjum, sjónvarpsglápi og 
prófdrifnu menntakerfi er um 
að kenna.

Þetta eru niðurstöður 300 virtra 
prófessora, geðlækna og sálfræð-
inga í Bretlandi í nýrri úttekt um 
heilsufar breskra barna, en hún 
þykir undirstrika nýja samantekt 
Barnahjálpar Sameinuðu þjóð-
anna um að bresk börn séu þau 
óhamingjusömustu á meðal 21 iðn-
vædds ríkis. Hópurinn staðhæfir 
að hnignun frjálslegra útileikja 
hafi afar slæm áhrif á andlega 
heilsu barna og ógni sömuleiðis 
langtímaþroska ungs fólks. Þessi 
mikla hnignun í útileikjum síðustu 

fimmtán ár sé lykilþáttur í þeirri 
óhugnanlegu staðreynd að and-
legri heilsu barna sé að hraka.

Aukinn umferðarþungi, 
hræðsla foreldra við mannrán og 
menntakerfi sem byggist um of á 
prófum vegur þungt á þeim vogar-
skálum. Einnig spilar stórt hlut-
verk öll sú vanabindandi skjá-
afþreying og áleitna 
markaðssetning sem á börnunum 
dynur. Kallar hópurinn á yfir-
gripsmikla og upplýsta umræðu
um eðlislæga eiginleika barna og 
gildi leikja í heilbrigðu þroska-
ferli, því rétt eins og offita barna 
sé orðin faraldur í vestrænum 
heimi geti „ruslleikir“, eins og 
ruslfæði, dregið skelfilegan dilk 
á eftir sér fyrir komandi kynslóðir. 
Foreldrar þurfi að takast á við 
kvíða sinn þar sem hann skerði 
frelsi barna til að þroskast og 
dafna á heilbrigðan máta.

Útileikir mikilvægir

Eydís Hentze er þriggja 
barna móðir og útskrifaður 
fæðingarþjálfi frá Mia Jyia 
Gilling Borgman í Kaup-
mannahöfn. Samfylgd verð-
andi mæðra við fæðingar-
þjálfa verður æ sjálfsagðari 
þáttur í meðgöngu og fæðingu 
kvenna um allan heim.

„Ég hafði hugsað mér að fara 
í ljósmóðurnám þegar ég kynnt-
ist fræðum fæðingarþjálfunar-
innar og fannst ég knúin til að 
læra þau,” segir Eydís sem lauk 
námi í fæðingarundirbúningi, 
fæðingarfræðum eðlilegrar og 
áhættuflokkaðrar meðgöngu og 
fæðingu, umönnun á sængur-
legutímabili, fóstur- og nýbura-
sálfræði, líkama- og sálarmeð-
ferðarformi, líföndun, brjósta-
gjafaráðgjöf, þjálfun, næringa-
þerapíu og Rebozo-tækni. 

„Ég veiti andlegan, líkamleg-
an og verklegan stuðning í starfi 
mínu í fæðingarhjálp og hefur 
verið tekið opnum örmum af 
verðandi foreldrum og ljós-
mæðrastéttinni. Ég held ítarleg 
námskeið þar sem þunguðum 
konum gefst kostur á að kasta 
gömlum hugmyndum um fæðing-
una á glæ og skoða nýja hug-
myndafræði,” segir Eydís sem 
leggur mikið upp úr hlýlegu 
umhverfi, notalegu andrúmslofti 
og kappkostar hámarks dekur 
fyrir verðandi mæður. 

„Nálgun mín er persónuleg svo 
ég geti stutt við andlegt ferli kon-
unnar á meðgöngu, en mikið 
hefur vantað upp á að þær hafi 
getað sótt persónulegan stuðn-
ing. Við gerum tengslaæfingar 
fyrir barnið og fræðumst um hið 
virka tilfinningalíf sem barnið 
upplifir á meðgöngu, í fæðingu 
og sem nýburi. Hlutverk feðra er 
líka skoðað, þeir mæta með 
konum sínum og reynast afar 
fúsir og opnir í sinni umræðu,” 
segir Eydís sem einnig fer ítar-
lega í gegnum fæðingarferlið; 
hvað gerist í líkamanum, hvaða 
vöðvar vinna verkið og hvað unnt 
sé að gera til að leyfa líkamanum 

að vinna ákjósanlegast í fæðing-
unni.

„Fæðingarþjálfi tekur á móti 
konum á hvaða tíma með-
göngunnar sem er, en flestum 
hentar best að koma eftir fyrstu 
tólf vikurnar. Ég hugsa alltaf um 
móður, föður og barn sem eina 
heild, en ferlið mætti kalla heild-
rænt þar sem öllum þáttum kon-
unnar er sinnt; andlegu hliðinni, 
þeirri líkamlegu og barninu 
líka,” segir Eydís sem einnig er 
til staðar þegar stærstu stundir 
lífsins renna upp. 

„Þá kem ég inn sem aðstand-
andi og tek ekki stað ljósmæðra, 
en veiti leiðsögn í náttúrulegum 
og virkum fæðingum, heimaf-
æðingum, sjúkrahússfæðingum 
og vatnsfæðingum og eins fylgi 
ég fjölskyldum í keisara. Í fæð-
ingunni þekki ég orðið fjölskyld-
una náið; styrk hennar og hvaða 
hliðum þarf að sýna meiri 
aðhlynningu og hlýju. Konan fær 
þann stuðning sem hún þarf en 
saman notum við ýmsa tækni 

sem við höfum unnið með á með-
göngunni. Í flestum fæðingum 
kemur sá tímapunktur að konum 
finnst þær vera óyfirstíganlegar 
og eru tilbúnar að gera hvað sem 
er en á sama tíma þrá margar 
þeirra að upplifa verkjalyfja-
lausa fæðingu. Með ákveðnum 
aðferðum næ ég að halda þeim 
ásetningi og draumi með stuðn-
ingi og ráðadáð,” segir Eydís 
sem stofnaði fyrirtækið Draum-
afæðingu eftir starf sitt sem 
fæðingarþjálfi í Danmörku. 

„Í lok september hefst hjá mér 
hópnámskeið og enn er eitthvað 
laust, en ég býð einnig upp á 
einkatíma. Nokkru fyrir áætlað-
an fæðingardag hitti ég svo for-
eldrana nokkrum sinnum, er 
með í fæðingunni frá upphafi til 
enda og veiti áframhaldandi 
stuðning og nærveru komi upp 
erfiðleikar eftir fæðingu.” 

Nánari upplýsingar og fróð-
leik um Draumafæðingu Eydís-
ar Hentze er á www.draumafa-
eding.net.

Algjör draumafæðing



Ný prjónabók er komin út hjá 
Ístexi, full af uppskriftum eftir 
einn vinsælasta handprjóna-
hönnuð Íslands, Védísi Jóns-
dóttur. 

„Það er ákveðin nostalgía í línunni, 
óður til Íslands og rómantískrar 
fortíðarhyggju. Samt færð í 
nútímabúning,“ segir Védís Jóns-
dóttir þegar hún er spurð hverjar 
áherslurnar séu í prjónahönnun 
hennar þetta árið. Hún nefnir sem 
dæmi peysur sem hún kallar Snæ-
fellsjökul, Óróa og Land. „Ég er 
með kápur og stórar jakkapeysur 
þetta haustið sem henta vel íslensk-
um aðstæðum,“ bætir hún við. 
„Flíkurnar eru með fallegum snið-
um, þó ég segi sjálf frá, en þó ekki 
þannig að flókið sé að prjóna þær.“ 

Védís kveðst líka nýlega búin að 
hanna jakka úr léttlopa fyrir haust-
blað Vouge Knitting.

Óður til 
Íslands

Einni stærstu tískukaupstefnu í heimi í 
fjöldaframleiddum kvenfatnaði lauk á 
sunnudag í París. Sýnd var tíska kom-
andi sumars en nú styttist í tískusýning-
ar og tískuviku hér í borg í lok mánaðar. 
Þarna sýndu að vanda hundruð fram-
leiðenda auk þess sem sýningin Who´s 
next?, þar sem nýir og frumlegir hönn-
uðir láta ljós sitt skína, fór fram á sama 
tíma. Um leið streyma innkaupastjórar 
og tískufræðingar um alla borg í leit að 
einhverju ómissandi fyrir veturinn, 
aðrir, sérstaklega Asíubúar, reyna 
laumulega að taka myndir af flíkum sem 
þeir síðan stæla þegar heim er komið.

Nýjung þessarar tískukaupstefnu var 
sérstakt svæði þar sem sýnd voru föt 
fyrir ,,stórar stelpur“, nokkuð sem 
algjörlega hefur verið til hliðar fram að 
þessu. Í undirheimum tískunnar er 
þetta stundum kallað með glotti á vör 
Bernadette Chirac-stærð, stærð 44 og 
yfir. Þrátt fyrir anorexíska kvenmynd 
tískunnar er það staðreynd að 36 og 38 
eru alls ekki mest seldu stærðirnar í verslunum. Það er nefnilega 
þannig að franskar konur sem reyndar hafa fram að þessu verið heldur 
grennri og smágerðari en þær íslensku hafa farið upp um eina stærð á 
þrjátíu árum og ummál er fimmtán sentimetrum meira í dag en fyrir 
fimmtán árum. Samkvæmt opinberum rannsóknum er rúmlega 41% 
franskra kvenna í stærðum 44-56 og sú mest selda er stærð 40 sem 
20% kvenna nota,  yfir 16% eru í 42 og meira en 13% í 44. Einkennilegt 
þó í þessum heimi efnishyggju og gróða að fataframleiðendur hafi alls 
ekki haft rænu á að nýta þennan markað og uppfylla þörf markaðarins. 
Konur sem nota stærri stærðirnar segja að sá fatnaður sem þeim sé 
boðinn minni á kartöflusekki eða þá að ef þær versla í þeim fáu búðum 
sem sérhæfa sig í stærðum 44 og yfir eigi þær á hættu að mæta í boð í 
sama dressi og einhver önnur, og það meira að segja í París, svo lítið er 
framboðið í 44-56.

En nú eru þessar stærðir komnar til að vera á tískukaupstefnunni ef 
marka má forráðamenn hennar. Sama þróun varð bæði þegar 
umhverfisvænir hönnuðir sýndu þar fyrst sem og etnískir hönnuðir. 
Nú mæta þessir hönnuðir á hverja kaupstefnu og fjölgar ár frá ári. 
Stórar stelpur eru líklega komnar inn úr kuldanum og það til að vera. 
Og fyrir þá sem ekki vita notaði Marilyn Monroe stærð 46.

Auðvitað er aukið framboð á fötum í stærri stærðum (ég nota af 
ásettu ráði ekki orðið yfirstærðir) ekki ástæða eða afsökun fyrir því að 
hreyfa sig ekki eða borða minna af sykri og fitu.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

Fæst í apótekum um land allt

Ofnæmisprófuð og mild lína sem er sérstkalega þróuð fyrir
viðkvæma húð ungbarna
Ungbarna andlitskrem – Verndar húðina gegn óæskilegum áhrifum umhverfis og útfjólubláum geislum. Sólarvörn SPF 18, vítamín A&E.
Bossakrem – Mýkir og verndar bleyjusvæðið gegn ertingu, útbrotum og þurrki. Býr til verndandi lag á húðina. A&B5 vítamín. Mjög gott á bruna.
Bossablautklútar – Handhægir klútar í ferðapakkningu. Húðlæknisfræðilega prófaðir. Úr 100% trefjum. Alkóhól- og litefnalausir. Ph gildi 5,5.
Ungbarna baðsápa – Sérlega mild og rakagefandi kremsápa “sápulaus”. Innih. A&E vítamín.
Ungbarna sjampó – Milt sjampó (tearless). Hefur góðan ilm og gerir hárið silkimjúkt.
Ungbarna húðmjólk – Mild og rakagefandi húðmjólk. Inniheldur E&B5 vítamín. Ph gildi 5,5.
Ungbarna olía – Mild olía sem mýkir og hefur róandi áhrif á húðina. Inniheldur A&E vítamín.
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Í Keramikgallery við Dal-
brekku í Kópavogi má finna 
allt sem viðkemur föndri á 
keramik og postulíni. Stöllurn-
ar Kristín Ottesen og Þórunn 
Hafdís, sem reka Keramik-
gallery, eru einu keramikfram-
leiðendur landsins í dag.

„Við erum með allt sem viðkemur 
keramik og postulíni, eins og liti, 
pensla og slíkt fyrir þá sem vilja 
föndra úr slíkum efnum,“ segir 
Kristín. Hún bætir því við að 
félagasamtök, saumaklúbbar, 
vinnustofuhópar og aðrir sem vilji 
föndra saman versli mikið við 
þær, enda megi segja að Keramik-
gallery sé nokkurs konar föndur-
búð.

„Við höfum alltaf verið með 
keramik en erum nýfarnar að 
flytja inn postulín að auki,“ segir 
Kristín. „Sjálfar erum við engar 
listakonur heldur steypum við 
bara úr mótum sem við kaupum 
frá Ameríku,“ bætir hún við. 

„Við erum með keramikbolla og 

-diska auk þess sem við erum með 
leir til að nota sem glerbrennslu-
mót fyrir þá sem eru að vinna með 
glerlistina heima við. Keramikið 
er svo bara málað og lakkað og 
látið þorna, nema það sé leirtau 
því þá setur maður glerjung utan 

á það svo hægt sé að láta það í upp-
þvottavél,“ segir Kristín. Um 4.000 
vörutegundir af keramik fást í 
galleríinu og nokkur hundruð af 
postulíninu. Nánari upplýsingar 
má finna á vefsíðunni keramik-
gallery.is. 

Allt fyrir keramikföndrið
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Ísmót 2007 – Íslandsmeistaramót þjónustuiðngreina innan Samtaka iðnaðarins

Stemning á hátíðarkvöldi Ísmóts þegar ú
Brynjar Ragnarsson, markaðsstjóri Samtaka iðnaðarins, er 
ánægður með hvernig til tókst á Ísmóti 2007.

Undirbúningur fyrir Ísmót 2007 
hefur staðið yfir síðan í nóvember á 
síðasta ári og í mars var skipuð tólf 
manna undirbúningsnefnd með full-
trúum aðildarfélaga Samtaka iðn-
aðarins. Nefndin hefur hist viku-
lega fram á síðasta dag, enda hefur 
keppni af þessari stærðargráðu ekki 
verið haldin áður á Íslandi.

„Þarna komu saman aðilar úr 
mjög ólíkum iðgreinum, sem eiga 
það þó sameiginlegt að veita per-
sónulega þjónustu,“ segir Brynj-
ar Ragnarsson, markaðsstjóri Sam-
taka iðnaðarins og bætir því við að 
Ísmót 2007 hafi verið frumraun sem 
tókst.

„Sýningin var mjög vel sótt. Sýn-
endur lögðu mikið upp úr því að 
taka vel á móti gestum, sem gáfu 
sér tíma til að þiggja ráðgjöf og 
þjónustu.“

Að sögn Brynjars var keppnis-
gögnum skilað inn í suma hluta 
mótsins, í öðrum fór keppnin fram á staðnum og myndaðist oft gríðarleg 
spenna í loftinu. Ekki var stemningin síðri og þá sérstaklega á Hátíðar-
kvöldinu, sem haldið var á sunnudagskvöld, en þá voru úrslitin kunngjörð 
og verðlaunin afhent við hátíðlega athöfn.

„Það er ekki laust við að tilfinningarnar hafi borið einstaka keppendur 
ofurliði þegar nöfn þeirra voru tilkynnt,“ segir Brynjar, en hans bíður það 
verk að skipuleggja næstu hátíð í samstarfi við fagfélögin. „Við ráðgerum 
að þetta sé bara byrjunin og ætlum að halda þessu áfram, þannig að nóg er 
á döfinni.“ - rve

„Það heyrist á útlendingum úr þessum 
geirum í Evrópu og Ameríku að vel 
er fylgst með straumum og stefnum 
á Íslandi,“ segir Brynjar Ragnarsson, 
markaðsstjóri Samtaka iðnaðarins. 

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Á köflum máttu gestir vart 
mæla af hrifningu þegar 
stórbrotin sýningaratriði Rudy 
Mostarda birtust hvert á fætur 
öðru á hátíðarkvöldinu. 

Framtíðarhönnuðir
í fatatísku 
landsmanna? Á 
myndinni má sjá 
þátttakendur í 
hönnunarkeppni 
nemenda á list- og 
verkmenntabraut-
um iðnskólanna. 

Hinn þekkti hársnyrtimeistari Joakim 
Roos var gestur Ísmóts 2007. Hártísku-
sýning hans vakti mikla athygli og hér 

má sjá eitt módelið taka stakkaskipt-
um í meðförum hans á sviðinu.  

Útgáfufélag: 365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími: 512 5000 
Ritstjóri: Roald Eyvindsson Ábyrgðarmaður: Hrannar Helgason
Blaðið er unnið í samstarfi við Samtök iðnaðarins.
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úrslit voru kynnt

Verðlaunastyttur Ísmóts þykja einstaklega vel hannaðar og bera faglegu handbragði 
meistara í málmsteypu og smíði fagurt vitni. 

Hátíðarkvöld Ísmóts var galakvöld ársins og komust færri að en vildu. Hér má sjá 
Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra og Svein Hannesson, fram-
kvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins, ásamt fríðu föruneyti. 

Ítalski hársnyrtimeistarinn Rudy Mostarda 
fór á kostum í viðamikilli hártískusýningu 
á hátíðarkvöldi Ísmóts.

ísmót 2007 fréttablaðið
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Í samvinnu við fagfólk annarra þjónustuiðn-
greina innan SI kepptu fjórir hársnyrtimeist-
arar um besta heildarútlit módels í keppninni 
„Listsköpun í hári“ (Avant Garde of the Year). 
Í keppnisreglum mótsins var viðfangsefnið 
gefið frjálst og er ljóst á innsendum verkum 
keppenda að hársnyrting er sannkölluð tísku-
listgrein.

Stigagjöf dómnefndar og niðurstaða úr símakosningu 
almennings réði úrslitum á mótinu en eftirtaldir voru 
tilnefndir til verðlauna:

LISTSKÖPUN Í HÁRI NR. 114 
Sigrún K. Ægisdóttir hársnyrtimeistari, Hársögu, Reykjavík

LISTSKÖPUN Í HÁRI NR. 115 
Þórdís Eva Þórólfsdóttir hársnyrtir, Hársnyrtistofunni 
Strúktúru, Akureyri

LISTSKÖPUN Í HÁRI NR. 116
Sæunn Ósk Unnsteinsdóttir og Harpa Ómarsdóttir hár-
snyrtimeistarar, Unique hár og spa, Reykjavík

Sigur af hólmi bar Sigrún K. Ægisdóttir hársnyrti-
meistari á Hársögu fyrir sköpunarverk sitt nr. 114. 
Jónína S. Snorradóttir, formaður Meistarafélagsins í 
hárgreiðslu, og Joakim Roos gestafyrirlesari, kynntu 
úrslitin á hátíðarkvöldi Ísmóts. 

Listsköpun í hári
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Á ÍSMÓTI 2007 var keppt um titilinn „Hársnyrtir ársins“ á vegum 
Meistarafélagsins í hárgreiðslu í samvinnu við SI og aðildarfélög 
þess í þjónustuiðngreinum. Auk keppninnar kynnti félagið starf-
semi sína í Höllinni og stofur innan félagsins tóku vel á móti gestum. 
Hársnyrtistofur í Meistarafélagi í hárgreiðslu er að finna á vefnum 
Meistarinn.is.

Alls tólf hársnyrtar, meistarar og sveinar, kepptu um titilinn 
en dæmt var út frá litunar- og klippitækni og vali á litum og hár-
greiðslu. Stigagjöf dómnefndar og niðurstaða úr símakosningu al-
mennings réði úrslitum á mótinu en eftirtaldir meistarar voru til-
nefndir til verðlauna:

HÁRSNYRTING NR. 103
Ívar E. Sigurharðarson hársnyrtimeistari, Hársnyrtistofunni Strúktúru, 
Akureyri

HÁRSNYRTING NR. 104
Sigrún K. Ægisdóttir hársnyrtimeistari, Hársögu, Reykjavík

HÁRSNYRTING NR. 111
Hulda Hafsteinsdóttir hársnyrtimeistari, Hársnyrtistofunni Medullu, 
Akureyri

Titilinn „Hársnyrtir ársins“ hlaut Sigrún K. Ægisdóttir hársnyrti-
meistari á Hársögu fyrir hársnyrtingu nr. 104, en það voru þau Jónína 
S. Snorradóttir, formaður Meistarafélagsins í hárgreiðslu, og Joakim 
Roos gestafyrirlesari sem kynntu úrslitin á hátíðarkvöldi Ísmóts. 

Hársnyrtir ársins

Á ÍSMÓTI 2007 var keppt um 
titilinn „Snyrtifræðingur árs-
ins“ á vegum Félags íslenskra 
snyrtifræðinga í samvinnu 
við SI og aðildarfélög þess 
í þjónustuiðngreinum. Auk 
keppninnar kynnti félagið 
starfsemi sína og snyrtistofur 
innan félagsins tóku vel á 
móti gestum í Höllinni undir 
yfirskriftinni „Heilsueyjan Ís-
land“. Stofur í Félagi íslenskra 
snyrtifræðinga er að finna á 
vefnum Meistarinn.is.

Alls tíu snyrtifræðingar tóku þátt 
en keppt var á staðnum í þremur 
greinum: Litun og plokkun, and-
litsmeðferð og handsnyrtingu 
með lökkun. 

SIGURVEGARI Í LITUN OG PLOKKUN:
Sigríður Gróa Sigurðardóttir, 
Akranesi.

SIGURVEGARI Í ANDLITSMEÐFERÐ:
Ágústa Kristjánsdóttir, Snyrti-
stofunni Ágústu, Reykjavík.

SIGURVEGARI Í HANDSNYRTINGU 
MEÐ LÖKKUN:
Rósa Þorvaldsdóttir, Snyrtimið-
stöðinni Lancome, Reykjavík.

Hinn eftirsótta titil „Snyrtifræð-
ingur ársins“ hlaut Ágústa Kristj-
ánsdóttir snyrtifræðingur, Snyrti-
stofu Ágústu í Reykjavík, en hún 

Snyrtifræðingur 
Frá vinstri: Rósa 
Þorvaldsdóttir, 
Ágústa Kristjáns-
dóttir og Sigríður 
Gróa Sigurðardóttir, 
snyrtifræðingur á 
Akranesi. 

Keppandi nr. 103. Höfundur: Ívar E. Sigur-
harðarson hársnyrtimeistari. Hársnyrti-
stofan Strúktúra. Módel Bryndís Helga 
Ólafsdóttir.

Listsköpun í hári 
nr. 114. Höfundur: 
Sigrún K. Ægisdóttir 
hársnyrtimeistari. 
Hársaga. Módel: 
Matthildur Matthías-
dóttir.

Keppandi nr. 111. Höfundur: 
Hulda Hafsteinsdóttir hársnyrt-
imeistari. Hársnyrtistofan Med-
ulla. Módel Karen Nóadóttir.

Listsköpun í 
hári nr. 115. 
Höfundur: Þórdís 
Eva Þórólfsdóttir 
hársnyrtir. 
Hársnyrtistofan 
Strúktúra. Módel: 
Alma Sigríður 
Þórólfsdóttir.

Listsköpun í hári nr. 
116. Höfundar: Sæunn 

Ósk Unnsteinsdóttir 
og Harpa Ómarsdóttir 

hársnyrtimeistarar. 
Unique hár og spa. 

Módel: Margrét Anna 
Einarsdóttir.
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ársins

„Ég býst ekki við að sjá margar 
konur svona um höfuðið, enda 
hentar klippingin ekki í daglegu 
lífi,“ segir Sigrún Kristín Ægisdóttir 
hárgreiðslumeistari um framlag 
sitt í flokknum Listsköpun í hári, 
greiðslu sem líkist vöfflu með hita-
járni og skilaði henni verðlaunum á 
Ísmóti.

Mikil vinna fór í greiðsluna og 
hárúði eingöngu notaður til að halda 
henni uppi, sem styður þá fullyrð-
ingu að greiðslan verði sjaldséð. 

Gagnstætt klippingunni sem Sig-
rúnu vann einnig fyrir, í flokknum 
Hársnyrtir ársins.

„Markmiðið var að skila inn 
mynd af hversdagslegri klippingu 
sem gæti orðið vinsæl. Ég valdi 
stutta klippingu, form og lit sem 
klæða fyrirsætuna, og er viss um að 
hún verði áberandi.“

Sigrún er ánægð með sigurinn og 
vill hvetja sem flest hárgreiðslufólk 
til að taka þátt í keppnum. Þátttaka 
hafi heilmikið að segja. - rve

Vöffluklippingin vann
Sigrún Kristín Ægisdóttir á sigurstundu.

Sigurvegarinn. Keppandi 
nr. 104. Höfundur: Sigrún K. 
Ægisdóttir hársnyrtimeistari. 
Hársaga. Módel Edda.
MYND/ERLING Ó. AÐALSTEINSSON

náði samanlagt hæsta skori á mót-
inu. Það voru þær Hildur Ingadóttir, 
formaður Félags íslenskra snyrti-
fræðinga, og Ronelle Iten, aðalritari 
CIDESCO, sem kynntu niðurstöðu 
dómnefndar á hátíðarkvöldi Ísmóts.

Sjá viðtal við Ágústu Kristjáns-
dóttur, snyrtifræðing ársins, á bls. 
15.

Ágústa Kristjánsdóttir, á Snyrti-
stofuÁgústu, hlaut hæsta skor á 

Ísmóti eftir að hafa keppt í öllum 
þremur greinum snyrtifræðinga. 

Hér má sjá módelið í höndum 
Ágústu á keppnissvæðinu.
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„Það var rosalega gaman að 
vinna. Sérstaklega þar sem ég 
ætlaði mér það ekkert sérstak-
lega, heldur langaði bara til að 
vera með,“ segir Halla María 
Þórðardóttir, hársnyrtinemi á 
Hár- og snyrtihúsinu Ónix, sem 
varð hlutskörpust íslenskra kepp-
enda á Nordic Youth Skills 2007.

Halla viðurkennir að þátttak-
an í keppninni hafi tekið örlít-
ið á taugarnar, meðal annars þar 
sem íslensku keppendurnir hafi 
ekki haft nema viku til að undir-
búa sig fyrir mótið, á meðan und-
irbúningur þeirra erlendu hafi 
staðið yfir í langan tíma. Reynsla 

úr hestamennsku hafi komið 
henni til góða.

„Eina keppnin sem ég hafði 
áður tekið þátt í er litakeppni, þar 
sem ég varð í öðru sæti, en hún 
var miklu minni,“ segir Halla. 
„Það hjálpaði að ég hef verið að 
keppa í hestum. Þar venst maður 
því að einbeita sér að því sem 
maður er að gera og láta um-
hverfið ekki trufla sig.“

Keppendurnir þurftu að sýna 
listir sínar á staðnum og þar 
skipti góð tímasetning höfuð-
máli. „Við höfðum hálftíma til að 
greiða dúkkunni í götutískustíl,“ 
segir Halla. „Tuttugu mínútur til 

að breyta henni í brúðargreiðslu. 
Dæmt var eftir bæði skipti. Svo 
var hlé gert og eftir það var hárið 
blásið og dæmt aftur. Ég endaði á 
að greiða kvöldgreiðslu, þótt hún 
sé ekki kennd fyrr en á lokaárinu 
í náminu. Samt náðist þetta.“

Halla segir sigur sem þennan 
góðan meðbyr inn í hárgreiðslu-
bransann, þar sem fyrir liggur að 
ljúka námi og taka þátt í keppni 
í Hollandi á næsta ári. „Ég veit 
ekki mikið um þessa keppni. Býst 
samt við að hún verði svipuð og 
Ísmótið. Þannig að reynslan á 
örugglega eftir að hjálpa mér.“

- rve

Hestamennskan kom sér vel
Halla María Þórðardóttir telur að reynslan af Ísmótinu komi til góða í hárgreiðslukeppni í Hollandi árið 2008. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÍSMÓT var gestgjafi fyrstu sam-
norrænu ungliðakeppni hársnyrta 
undir yfirskriftinni „Nordic Youth 
Skills 2007“. Keppnin var skipu-
lögð af Norrænu hárgreiðslu-
meistarasamtökunum, í samvinnu 
við Meistarafélagið í hárgreiðslu 
og SI, en hún var eingöngu ætluð 
ungu norrænu hársnyrtifólki, 28 
ára og yngra.

Alls kepptu átta ungliðar til úr-
slita en dómnefnd var skipuð inn-
lendu og erlendu fagfólki. Kepp-
endur voru:
• Anita Flemmos frá Noregi
• Anna Katrín Hafsteinsdóttir, 
hársnyrtinemi á Hársögu
• Edda Baldursdóttir, hársnyrti-
sveinn á Hárný
• Halla María Þórðardóttir, hár-
snyrtinemi á Hár- og snyrtihús-
inu Ónix
•  Sanne Bruselius frá Danmörku
•  Tarja Korjus frá Finnlandi
•  Ulla Britt Heidin frá Svíþjóð
• Þorbjörg Bergþórsdóttir, hár-
snyrtinemi á Hár- og snyrtihús-
inu Ónix

Ulla Britt Heidin frá Svíþjóð varð 
hlutskörpust í keppninni og hlaut 
af því tilefni veglega verðlauna-
styttu Ísmóts. 

Íslenski ungliði ársins varð 
Halla María Þórðardóttir, hár-
snyrtinemi á Hár- og snyrtihús-
inu Ónix, en hún náði hæstu stiga-
gjöf meðal íslensku keppendanna. 

Fast á hæla hennar fylgdi svo Þor-
björg Bergþórsdóttir, einnig hár-
snyrtinemi á Hár- og snyrtihús-
inu Ónix. Það var Gunilla Ander-

son Gustafsson, fulltrúi Norrænu 
hárgreiðslumeistarasamtakanna,
sem tilkynnti úrslitin á hátíðar-
kvöldi Ísmóts.

Nordic Youth Skills – Ungliði ársins
Mynd af verðlauna-
hárgreiðslu sænska 
keppandans, Ullu 
Britt Heidin.

Mynd frá keppnisstemn-
ingu Nordic Youth Skills í 
Höllinni.
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Keppandi nr. 202. Landslag. Höfundur: 
Mats Wibe Lund ljósmyndari.

Keppandi nr. 196. Auglýsingamynd fyrir 
francas.is. Höfundur: Lárus Karl Ingason 
ljósmyndari. Stofa Ljósmynd.

Á ÍSMÓTI 2007 var keppt um tit-
ilinn Ljósmynd ársins á vegum 
Ljósmyndarafélags Íslands í sam-
vinnu við SI og aðildarfélög þess 
í þjónustuiðngreinum. Auk keppn-
innar kynnti félagið starfsemi 
sína í Höllinni og ljósmyndastof-
ur innan félagsins tóku vel á móti 
gestum. Fagljósmyndara og ljós-
myndastofur í Ljósmyndarafé-
lagi Íslands er að finna á vefnum 
Meistarinn.is.

Alls 52 myndir bárust í keppn-
ina í eftirfarandi flokkum: Por-
trett, Landslag, Arkitektúr og 
Auglýsinga- og iðnaðarljósmynd-
un. Stigagjöf dómnefndar og nið-
urstaða úr símakosningu almenn-
ings réði úrslitum á mótinu en eft-
irtaldir meistarar og verk þeirra 
voru tilnefnd til verðlauna:

• Portrett-ljósmynd nr. 177 - Er-
ling Ó. Aðalsteinsson
• Auglýsinga- og iðnaðarljósmynd 
nr. 194 og 196 - Lárus Karl Inga-
son
• Landslagsmynd nr. 202 - Matz 
Wibe Lund

Tvær ljósmyndir urðu hnífjafnar 
að stigum og ákvað dómnefnd að 
veita þeim báðum titilinn „Ljós-
mynd ársins“ á Ísmóti 2007. Ann-
ars vegar var það portrettmyndin 
„Feðgar,“ nr. 177, tekin af Erlingi 
Ó. Aðalsteinssyni á Ljósmynda-
stofu Erlings og hins vegar aug-
lýsingamynd fyrir Zo-on, nr. 194, 
tekin af Lárusi Karli Ingasyni hjá 
Ljósmynd. Hinn landsþekkti fag-
ljósmyndari Magnús Hjörleifsson 
kynnti úrslitin á hátíðarkvöldi Ís-
móts.

Ljósmynd ársins

Sigurvegari. Keppandi nr. 194. Auglýsingamynd fyrir Zo-on. Höfundur: Lárus Karl Ingason ljósmyndari. Stofa Ljósmynd.

Sigurvegari. Keppandi nr. 177. Feðgar. Höfundur Erling Ó. Aðalsteinsson ljósmyndari. Ljósmyndastofa Erlings.

Fullt hús fagljósmyndara var á hátíðarkvöldi Ísmóts. Sigurvegararnir, Lárus Karl 
Ingason, til vinstri, og Erling Ó. Aðalsteinsson, til hægri, ásamt fulltrúa Ljósmyndara-
félags Íslands, Magnúsi Hjörleifssyni. 

Erling Ólafur Aðalsteinsson ljós-
myndari, hjá Ljósmyndastofu Er-
lings, sendi inn fimm myndir á 
Ísmót 2007. Þar á meðal var mynd 
af nýbökuðum föður með nokk-
urra daga gamlan son sinn í fang-
inu, sem dómnefndin útnefndi 
mynd ársins í flokki portrett-
mynda.

„Foreldrarnir komu fyrst í 
myndatöku til mín þegar móðirin 
var ófrísk og ætluðu að koma 
aftur eftir að hún hafði fætt,“ 
segir Erling. „Ég bað þau um að 
gera það sem fyrst eftir fæðingu, 
eða þegar þau treystu sér til. Þau 
gerðu það og við áttum notalega 
stund í stúdíóinu. Tókum heilan 
helling af myndum.“

Erling segist hafa viljað koma 
til skila nálægðinni á milli föður-
ins, Fernando Ruiz, og sonarins, 
Hannesar, á myndunum. Hann gaf 
sér góðan tíma til að vinna þær og 
naut þar dyggrar aðstoðar sam-
býliskonu sinnar, Sillu Páls, förð-
unarmeistara með meiru, sem 
hefur starfað við hlið helstu ljós-
myndara landsins síðustu ár.

Eins og fyrr sagði fór að lokum 
svo að dómnefndin útnefndi 
myndina þá bestu í flokki por-

trettmynda og því virðist ætlun-
arverk Erlings hafa heppnast.

„Þetta er mjög mikilvæg viður-
kenning fyrir mig,“ segir hann 
um sigurinn. „Staðfesting á því að 
fólki finnist maður vera að gera 

góða hluti. Mér finnst persónu-
lega svo gaman að mynda fólk og 
gleðja það þegar það sækir mynd-
irnar, að helst vildi ég ekki þurfa 
að rukka fyrir þær. Maður hefur 
þó ekki um annað að velja.“ -rve

Feðgar þóttu flottastir

Erling býður upp á mánaðarmyndatökur. Þá koma mæður í bumbumyndatöku, síðan 
með barnið nýfætt og mánaðarlega fyrsta árið. Úr verður albúm mynda frá fyrsta ári 
barnsins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tvær mannverur úti í óblíðri 
náttúrunni eru viðfangsefni ljós-
myndarans Lárusar Karls Inga-
sonar en sú mynd færði honum 
verðlaun í flokknum Auglýsinga-
mynd ársins 2007.

„Þetta er auglýsingamynd sem 
ég vann fyrir bækling á vegum 
Zo-on og sýnir tvær mannverur á 
gangi úti í vondu veðri, sem á aftur 
að endurspegla styrk fatnaðar-
ins,“ útskýrir Lárus, sem hefur 
að baki áralanga reynslu af aug-
lýsinga- og portrettljósmyndun
og hefur hlotið alþjóðlega athygli 
fyrir störf sín.

Auk verðlaunanna hlaut Lárus 
tilnefningu fyrir aðra auglýsinga-
mynd sem hann myndaði fyrir 
veiðivefinn francas.is og er því 
hæstánægður með árangurinn.

„Það var fínt og ánægjulegt 
að fá alla þessa viðurkenningu. 
Þetta er klapp á bakið,“ segir 
hann. „Þar sem ég veit að maður 
er alltaf dæmdur út frá síð-
asta verki keyrir sigurinn mann 
áfram. Svo styrkir þetta vonandi 
fyrirtækin sem ég vann fyrir 
í trúnni um að þau séu að gera 
rétt.“

Spurður um hvort hann hafi 

fundið afrakstri erfiðisins, verð-
launagripnum, mátulegan stað, 
segir Lárus annað ekki hafa komið 
til greina. „Hann er nú að því er 
heita má á arinhillunni heima, 
þar sem hann sómir sér vel. Þetta 
er sannarlega góð áminning um 
að það er til einhvers að vinna á 
móti sem þessu.“ - rve

Sómir sér vel í stofunni

Lárus hefur starfað sem ljósmyndari í 
fjölmörg ár og man tímana tvenna, til 
dæmis hvaða áhrif stafræna byltingin 
hafði eins og hann kallar hana.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA
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Á ÍSMÓTI 2007 var keppt um titilinn „Klæð-
skeri og/eða kjólameistari ársins“ á vegum 
Klæðskera- og kjólameistarafélagsins (KK) í 
samvinnu við SI og aðildarfélög þess í þjón-
ustuiðngreinum. Auk keppninnar kynnti 
félagið starfsemi sína í Höllinni en félags-
menn er að finna á vefnum Meistarinn.is.

Keppni KK var hluti af keppni Tískuteyma-SI á 
mótinu og réði stigagjöf dómnefndar og niður-
staða úr símakosningu almennings úrslitum en 
eftirtaldir meistarar voru tilnefndir til verð-
launa:

• Berglind Magnúsdóttir, klæðskeri og kjóla-
meistari, Klæðskerahöllinni

• Berglind Ómarsdóttir klæðskeri, Kjólum og 
klæði

• Selma Ragnarsdóttir, klæðskeri og kjólameist-
ari, Listauka

Titilinn „Klæðskeri ársins“ hlaut Berglind 
Ómarsdóttir klæðskeri, Kjólum og klæði, en það 
var Hólmfríður Ólafsdóttir úr stjórn Klæðskera- 
og kjólameistarafélagsins sem kynnti úrslitin á 
hátíðarkvöldinu.

Klæðskeri ársins

Innan Samtaka iðnaðarins og aðildarfélaga 
í þjónustuiðngreinum starfa hundruð fag-
manna við hársnyrtingu, snyrtingu, gullsmíði, 
klæðskurð, kjólasaum og ljósmyndun. Auk 
þeirra eru innan SI nokkur þekkt fyrirtæki í 
hönnun og framleiðslu á fatnaði og fylgihlutum 
ýmiss konar.

Þótt margt virðist í fljótu bragði ólíkt með þessum 
þjónustuiðngreinum er eitt mikilvægt atriði sem 
sameinar krafta, hugvit og menntun þessa fagfólks í 

eina heild: Óskin um gott útlit og aukna vellíðan ein-
staklingsins sem til þess leitar. Tískuteymi-SI endur-
spegla þessa ósk þegar þau koma saman til að veita 
viðskiptavinum heildræna ráðgjöf og þjónustu.

Á Ísmóti 2007 kepptu sjö tískuteymi um titilinn 
Tískuteymi ársins. Stigagjöf dómnefndar og niður-
staða úr símakosningu almennings réði úrslitum 
á mótinu en eftirtalin þrjú teymi voru tilnefnd til 
verðlauna:

• Tískuteymi-1 á vegum Berglindar Ómarsdóttur, 
Kjólum og klæði

• Tískuteymi-2 á vegum Eddu Hrannar Atladóttur, 
Leðuriðjunni Atson

• Tískuteymi-7 á vegum Selmu Ragnarsdóttur, List-
auka

Titilinn „Tískuteymi ársins“ hlaut teymi nr. 1 fyrir 
framlag sitt „Runaway Bride 07.07.07.“ en í því eru:
• Klæðskeri: Berglind Ómarsdóttir, Kjólum og 

klæði
• Hársnyrtir: Magnús Þór Reynisson, Hjá Jóa og 

félögum
• Snyrtifræðingur: Berglind Alfreðsdóttir, Com-

fort snyrtistofu
• Gullsmiður: Helga Jónsdóttir, Gullkúnst Helgu
• Ljósmyndari: Ágústa Kr. Bjarnadóttir, Barna- og 

fjölskylduljósmyndum

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra kynnti úrslitin á hátíðarkvöldi Ísmóts. Nánar 
er fjallað um hvert teymi á si.is/ismot.

Tískuteymi ársins
TÍSKUTEYMI-2: Kvenleg og sterk. TÍSKUTEYMI-7: Ævintýralegur draumur.

Berglind og teymi hennar hugðu að hverju smáatriði.

Hér má sjá þær stöllur Berglindi Ómarsdóttur og Hólm-
fríði Ólafsdóttur baksviðs eftir verðlaunaafhendinguna.

TÍSKUTEYMI ÁRSINS - TÍSKUTEYMI-1. 
THE RUNAWAY BRIDE 07.07.07
Klæðskeri Berglind Ómarsdóttir, Kjólum
og klæði. Hársnyrtir Magnús Þór Reyn-
isson, Hjá Jóa og félögum. Snyrtifræð-
ingur Berglind Alfreðsdóttir, Comfort 
snyrtistofu. Gullsmiður Helga Jónsdóttir, 
Gullkúnst Helgu. Ljósmyndari Ágústa Kr. 
Bjarnadóttir, Barna- og fjölskylduljós-
myndum
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Óhætt er að segja að Berglind Ómarsdóttir, klæðskeri hjá Kjól-
um og klæði, hafi ekki farið tómhent heim af Ísmóti 2007, þar 
sem hún uppskar tvenn verðlaun og eina viðurkenningu. Minnstu 
munaði þó að hún yrði af öllu saman.

„Ég er alsæl með þetta,“ segir Berglind hress í bragði, sem 
vann í flokkunum Klæðskeri ársins og Tískuteymi ársins, ásamt 
því að fá viðurkenningu úr minningarsjóði Indriða Guðmunds-
sonar klæðskera fyrir bestan árangur á Ísmóti 2007. „Ég átti alls 
ekki von á sigrinum, þótt mér hafi óneitanlega þótt skemmtilegt 
að vinna.“

Berglind viðurkennir þó að hún hafi allt fram á síðustu stundu 
verið í vafa um hvort hún ætti að vera með á mótinu. „Ég kom 
frá Bandaríkjunum þremur dögum áður en skila átti fötunum 
fyrir myndatöku og ætlaði að hætta við, þar sem ég var ekki 
byrjuð. Svo lá ég andvaka alla nóttina vegna valkvíða. Undir 
morgun hafði ég hins vegar ákveðið að vera með og hellti mér 
út í þetta.“

Systir Berglindar brá sér í hlutverk fyrirsætu og henni tókst 
á síðustu stundu að safna saman mannskap í tískuteymið. Þá var 
hins vegar svo lítill tími til stefnu að sækja varð um eins dags 
skilafrest.

„Ég sé aldeilis ekki eftir að hafa tekið þátt í þessu,“ segir Berg-
lind. „Miðað við allt sem gekk á varð sigurinn einhvern veginn 
enn meiri. Svo þótti mér vænt um viðurkenninguna, þar sem 
Indriði kenndi mér á sínum tíma.“ - rve

Ætlaði að hætta við

Berglind var í vafa um hvort hún ætti að vera með á mótinu en sló til og 
stýrði tískuteyminu til sigurs. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON

„Keppnin var einstaklega glæsileg í alla 
staði og ekki síður skemmtileg. Við vonuð-
um að okkur gengi vel en áttum alls ekki 
von á sigri. Þetta var alveg æðislegt.“

- Magnús Þór Reynisson, 
hárgreiðslumaður hjá Jóa og félögum.

„Við stukkum á þetta og einhvern veginn 
gekk allt saman upp. Ég er ánægð með 
sigurinn og sé ekki eftir að hafa tekið 
þátt í þessu. Fyrir mitt leyti er þetta líka 
góð kynning þar sem ég var að opna nýja 
stofu.“

- Berglind Alfreðsdóttir, snyrtimeistari og nagla-
fræðingur hjá Comfort snyrtistofu.

„Mér finnst þetta vera frábært teymi og 
heildarmyndin mjög góð.“

- Helga Jónsdóttir gullsmiður, Gullkúnst Helgu.

„Þetta er náttúrlega allt öðruvísi en það 
sem ég fæst vanalega við, krafðist ekki 
grettna eða brandara til að fá börn til að 
brosa. En svo vill til að formaður Ljós-
myndarafélagsins er eigandi stofunnar 
og hann plataði mig til að aðstoða Berg-
lindi. Sigurinn var góður en kom á óvart, 
sérstaklega þar sem teymið okkar var á 
síðustu stundu.“

- Ágústa Kr. Bjarnadóttir, ljósmyndari hjá Barna- 
og fjölskylduljósmyndun.

Fulltrúar sigurteymis

ísmót 2007 fréttablaðið



Á Ísmóti 2007 var keppt um titil-
inn „Skartgripur ársins“ á vegum 
Félags íslenskra gullsmiða í sam-
vinnu við SI og aðildarfélög þess 
í þjónustuiðngreinum. Auk keppn-
innar kynnti félagið starfsemi sína 
í Höllinni og tók vel á móti gestum 
en félagsmenn þess er að finna á 
vefnum Meistarinn.is.

Alls 38 skartgripir bárust í 
keppnina. Stigagjöf dómnefndar 
og niðurstaða úr símakosningu al-
mennings réði úrslitum á mótinu 
en eftirtaldir meistarar og verk 
þeirra voru tilnefnd til verðlauna:
Í flokknum 
„Skartgripur ársins fyrir dömur“:

• Skartgripur nr. 139 - Dýrfinna 
Torfadóttir gullsmíðameistari, 
Stillholti Akranesi
• Skartgripur nr. 155 - Páll Sveins-
son gullsmíðameistari, Jóni & 
Óskari, Reykjavík

Í flokknum 
„Skartgripur ársins fyrir herra“:

• Skartgripur nr. 136 - Dýrfinna 
Torfadóttir gullsmíðameistari, 
Stillholti Akranesi
• Skartgripur nr. 158 - Kjartan Örn 
Kjartansson gullsmíðameistari, 
OR hlutagerðarfélagi, Reykjavík
Dýrfinna Torfadóttir gullsmíða-
meistari kom, sá og sigraði í 
báðum flokkum fyrir gripi sína nr. 
136 og nr. 139 og hlaut fyrir vikið 
veglegar verðlaunastyttur Ísmóts 
2007. Það var Halla Bogadóttir, 
gullsmiður og fulltrúi Félags ís-
lenskra gullsmiða, sem kynnti úr-
slitin á hátíðarkvöldinu.
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Dýrfinna Torfadóttir gullsmiður bar sigur úr býtum með 
skartgrip ársins fyrir dömur og herra á Ísmóti 2007.  

„Mér fannst þessi keppni mjög góð og þeir voru með mjög góða 
fagdómara í keppninni en það finnst mér skipta miklu máli,” segir 
Dýrfinna Torfadóttir gullsmiður um Ísmót 2007, en hún hefur tekið 
þátt í fjölda sýninga, bæði einkasýningum og samsýningum, og 
hlotið margvísleg verðlaun og viðurkenningar.
Sjálf segist hún vera keppnismanneskja og stefni líkt og aðrir á 
sigur. „Maður keppti nú í íþróttum hérna áður fyrr og fer alltaf með 
því hugarfari að sigra. Samt bjóst ég ekki við þessu því það er svo 
mikið af góðum gullsmiðum. Ég var búin að setja tvo aðra í fyrsta 
sætið.“

Þá finnst Dýrfinnu ekki hvað síst 
mikilvægt að gullsmiður utan af landi 
skuli hafa unnið til verðlauna, þar sem 
landsbyggðin vilji oft verða útundan í 
keppnum sem þessum. Sjálf fæddist 
hún í Reykjavík en ólst upp á Ísafirði 
og bjó þar eftir að námi lauk, þar til 
hún fluttist til Akraness haustið 2001.

En hvernig skyldi hugmyndin að 
kvenskartgripnum hafa kviknað? 
„Hugmyndin að baki sigurgripnum 
tengist heitinu á honum sem er „Vertu 
þú sjálf“. Skartgripurinn er breyti-
legur og þú getur breytt honum úr 
hálsmeni í hattaprjón, bindisnælu eða 
hvað sem þér dettur í hug. Þú getur því verið þú sjálf og það fer 
bara eftir þínu eigin hugmyndaflugi hvernig þú notar hann. Skart-
gripurinn hæfir því öllum á öllum aldri.“

Að sögn Dýrfinnu er herraskartið líka breytilegt þar sem bindis-
nælan er með segli svo hún skemmir ekki flíkina og hægt er að færa 
hana yfir á hattinn, jakkalafið og fleira.

„Næst á dagskrá er að fjöldaframleiða sigurgripina svo þeir 
verða brátt fáanlegir. Ég tek þó fram að enginn gripur er eins þar 
sem enginn hugsar eins.“

Margt fleira er á döfinni. Dýrfinna kemur til með að flytja stofu 
sína frá safnasvæðinu að Görðum yfir í Stillholt á Akranesi. Stofuna 
opnar hún ásamt Finni Þórðarsyni 29. september, sem verður meira 
í líkingu við gallerí í verslun. Á næsta ári heldur hún síðan sýning-
una 55° norður í Sívala turninum í Kaupmannahöfn.

hrefna@frettabladid.is 

Úr hálsmeni í 
hattaprjón

Skartgripur ársins
– fyrir dömur og herra

Herraskartgripur nr. 158. Karlkyns kúlu-
hringur í silfri. Höfundur Kjartan Örn 
Kjartansson gullsmíðameistari. Stofa OR 
hlutagerðarfélag.

MYND/UNNUR ÓLÖF MATTHÍASDÓTTIR

Sigurskartgripur Dýrfinnu 
fyrir dömur kallast Vertu 

þú sjálf eftir þínu höfðu 
– skapandi kvenskart.

Sigurskartgripur 
Dýrfinnu fyrir herra 
kallast fjara og skír-
skotar til fjöru Íslands 
og hreinleika sjávar.

Dömuskartgripur nr. 155. Hvítagulls-
hringur. Höfundur Páll Sveinsson 
gullsmíðameistari. Stofa Jón & Óskar

Dýrfinna Torfadóttir



KJARVAL
Hönnuður Sveinn Kjarval
Hannaður í kringum 1953.
Stóllinn er úr eik.
Hann fæst með leðri,
kálfskinni eða taui.
Verð frá 69.700 kr.

001 BORD
Hönnuður Ólöf Jakobína Ernudóttir. Hannað árið 1999.
Borðið er með stálgrind og fæst í ýmsum viðartegundum.
Verð 144.000 kr.

TILDRA 209
Hönnuður Pétur B.
Lúthersson. Hannaður árið
2002. Í boði eru tveggja og
þriggja sæta sófar og stólar.
Velja má um leður eða
tauáklæði.
Verð með leðri:
Þriggja sæta sófi 295.900 kr.,
tveggja sæta sófi 230.000 kr.
og stóll 158.400 kr.

TREE
Hönnuðir Michael Young
og Katrín Pétursdóttir
Hannaður árið 2000
Fatastandur úr birki,
einnig til litaður hvítur eða svartur.
Verð frá 48.400 kr.

JAKI
Hönnuður Erla Sólveig Óskarsdóttir
Hannaður árið 1997
Stálgrind, alklæddur með leðri.
Verð  48.400 kr.
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Snyrtimiðstöðin – Lancome, Kringlunni 7, Reykjavík.

Laugar Spa snyrti- og nuddstofa, Sund-
laugarvegi 30, Reykjavík

Í fyrsta sinn á Íslandi var efnt 
til samkeppni meðal fyrirtækja 
innan Samtaka iðnaðarins þar sem 
keppt var um titilinn „Stofa árs-
ins” í tiltekinni iðngrein.
Keppnin var að þekktri erlendri 
fyrirmynd og var fyrirtækjum 
boðið að skila inn ákveðnum upp-
lýsingum á skýrsluformi um 
reksturinn, ímynd þess, markaðs-
setningu, samskipti, nýsköpun og 
framtíðarsýn.

Að þessu sinni bárust alls 24 um-
sóknir frá fyrirtækjum úr snyrti-
iðn, hársnyrtiiðn og gullsmíði. 

Sérstakri dómnefnd var falið að 
meta innsend gögn en hún gat 
einnig óskað eftir frekari gögnum 
og/eða heimsótt fyrirtækin. 

Í hverri grein tilnefndi dómnefnd 
þrjú fyrirtæki til úrslita en þau 
voru sem hér segir:

Tilnefning: Hársnyrtistofa ársins
• Hárný, Nýbýlavegi 28, Kópavogi
• Hársaga, Hótel Sögu og Austur-
stræti, Reykjavík
• Unique hár og spa, Borgartúni 
29, Reykjavík

Tilnefning: Snyrtistofa ársins
• Laugar Spa snyrti- og nuddstofa, 
Sundlaugarvegi 30, Reykjavík
• Snyrtimiðstöðin – Lancome, 
Kringlunni 7, Reykjavík
• Snyrtistofan Ágústa, Hafnar-
stræti 5, Reykjavík

Tilnefning: Skartgripaverslun árs-
ins
• CARAT – Haukur gullsmiður, 
Smáralind, Kópavogi
• Gull & Silfur, Laugavegi 52, 
Reykjavík
• Gullkúnst Helgu, Laugavegi 13, 
Reykjavík

Að lokinni vandlegri yfirferð 
komst dómnefnd að niðurstöðu 
um hvaða stofur sköruðu fram úr 
og skyldu hljóta þessa eftirsóttu 
viðurkenningu á Ísmóti 2007. Eru 
þær kynntar hér á næstu síðum 
með umsögn dómnefndar.

Mikil eftirvænting ríkti meðal 
gesta á hátíðarkvöldinu þegar 
Sveinn Hannesson, framkvæmda-
stjóri Samtaka iðnaðarins, kynnti 
úrslitin.

Gull & Silfur, Laugavegi 52, Reykjavík.

CARAT – Haukur gullsmiður, Smáralind, Kópavogi.

Stofur ársins – í 
þremur iðngreinum

Hársaga, Hótel Sögu og Austurstræti, Reykjavík.

Hárný, Nýbýlavegi 28, Kópavogi.

Dómnefnd valdi Unique hár og 
spa, Borgartúni 29 í Reykjavík, 
stofu ársins í flokki hársnyrti-
stofa.

Dómnefndin horfði þar einkum til 
spennandi og nútímalegar hönn-
unar og stefnumótunar þar sem 
unnið er með vörur sem í dag eru 
háþróaðar og falla vel að óskum 
viðskiptavina sem eru meðvitaðir 
um umhverfi sitt og vellíðan.

Stjórnendur stofunnar hafa skýra 

framtíðarsýn og markmið þar sem 
alþjóðlegt samstarf, straumar og 
stefnur, vega þungt. 

Gott skipulag er á mannauðs og 
gæðamálum, góð samskipti eru 
bæði innan fyrirtækisins sem og 
við viðskiptavini og notkun upp-
lýsingatækni til fyrirmyndar.

Markviss umhverfisstefna er til 
staðar, fagleg áhersla er lögð í 
stjórnun og rekstri.

Unique hár og spa – 
hársnyrtistofa ársins

Unique hár og spa er að Borgartúni 29 
í Reykjavík. 

Unique hár og spa var valin hársnyrtistofa ársins.

Meistarafélagið í hárgreiðslu 
tilnefnir Hársnyrtistofu árs-
ins á Ísmóti 2007 til viðurkenn-
ingar og verðlauna á alþjóð-
legu verðlaunahátíðinni Global 
Salon Awards sem fram fer í 
Hollywood í júní á næsta ári.

Hársnyrti-
stofa ársins til 
Hollywood

Dómnefnd telur stjórnendur stofunnar hafa 
skýra framtíðarsýn. 

Snyrtistofan Ágústa, Hafnarstræti 5, Reykjavík.

Unique hár og 
spa, Borgartúni 
29, Reykjavík.
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Unique hár og spa vann til 
verðlauna sem Hársnyrtistofa 
ársins. Eigendur stofunnar eru 
Sæunn Ósk Unnsteinsdóttir, 
Jógvan Hansen og Jóhanna María 
Gunnarsdóttir.

„Mér fannst Ísmótskeppnin 
ótrúlega viðamikil og stórkostleg 
keppni. Sýningarbásarnir voru 
glæsilegir og aðkoman virkilega 
flott. Það var mikill íburður í öllu 
og þetta leit út fyrir að vera komið 
til að vera. Keppnin var því mjög 
fagmannleg,“ segir Sæunn Ósk 
Unnsteinsdóttir, einn eigenda 
Unique hár og spa.

Það eina sem Sæunni þótti miður 
var að Ísmótinu sjálfu skyldi ekki 
hafa verið fylgt betur eftir með 
meiri fjölmiðlaumfjöllun þar sem 
þetta var að hennar mati stór-

glæsilegt mót. En hvaða þýðingu 
hefur sigurinn?

„Sigurinn hefur mikla þýðingu 
fyrir okkur,“ segir Sæunn Ósk. 
„Þetta er hvatning til að halda 
okkar stöðu og gera okkar besta 
til að verða betri. Að útbúa 
skýrslu um fyrirtækið var mikið 
aðhald í rekstri og hvati til að 
koma hlutum í verk sem legið 
höfðu í farvatninu. Einnig vil ég 
taka fram að titillinn er ekki síður 
fyrir starfsfólkið okkar, sem er í 
raun stofan. Síðan geta nemarnir 
sagt frá því að þeir hafi lært á 
stofu sem hafi unnið titil.“

Sæunn leggur enn fremur 
áherslu á hversu mikil hvatn-
ing er í því fólgin að fá fagverð-
laun fyrir starf sitt. „Það er mikið 
talað um að kynna iðnmenntunina meira og hversu mikilvæg hún 

sé og mér finnst keppni af þessu 
tagi koma iðninni á hærra plan. 
Skýrslan sem við gerðum um fyr-
irtækið var metin af fagaðilum úr 
atvinnulífinu og var því rekstur-
inn í heild tekinn fyrir.

Það er í mörg horn að líta við 
rekstur hárgreiðslustofu og við 
eigendurnir höfum varla orðið 
tíma til að standa á gólfinu og 
klippa. En það er líka gaman að 
reka fyrirtæki. Við erum öll frek-
ar ung og ánægjulegt að fá stað-
festingu á því að við séum að gera 
góða hluti og að fyrirtækið sé á 
réttri leið.“ hrefna@frettabladid.is

Kemur iðninni á hærra plan

Eigendur stofunnar: Sæunn Ósk Unnsteinsdóttir, Jógvan Hansen og Jóhanna María 
Gunnarsdóttir.

Meistarataktar.

Það er nóg að gera á hárgreiðslustofu 
Unique og er starfsfólkið iðið.

ísmót 2007 fréttablaðið
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Dómnefnd valdi Carat - Hauk gullsmið, Smáralind í 
Kópavogi, skartgripaverslun ársins í flokki gullsmiða.

Dómnefndin horfði þar einkum til nútímalegrar 
hönnunar með fáguðu yfirbragði, fagmennsku og 
gæða.

Unnið er markvisst starf í markaðsmálum og 

markaðsáætlun vel útfærð.
Fyrirtækið er vel staðsett og aðgengilegt og vel er 

hugsað um viðskiptavini og starfsmenn.
Stöðug hugmyndavinna er í gangi, vöruþróun er 

stunduð, vörur smekklega settar fram og starfsmenn 
sýnilegir við vinnu sína.

Carat – Haukur gullsmiður 
skartgripaverslun ársins

Dómnefnd valdi Snyrtistofuna 
Ágústu, Hafnarstræti 5 í Reykjavík, 
stofu ársins í flokki snyrtistofa.

Dómnefndin horfði þar einkum 
til fagmennsku, langrar forystu, 
aðlaðandi hönnunar, hlýleika og 
traustvekjandi starfsemi.

Við rekstur stofunnar hefur 
verið lögð áhersla á að fylgjast vel 
með og vera leiðandi í nýjungum. 
Áhersla hefur alltaf verið á fag-
mennsku, góða þjónustu og áreið-
anleika.

Stofan er björt og notaleg og 
mikið lagt upp úr því að viðskipta-
vininum líði vel meðan á meðferð 
stendur.

Faglega er staðið að markaðs-
setningu stofunnar, samskiptum við 
viðskiptavini og mannauðsmálum.

Framtíðaráform og framtíðarsýn 
stofunnar ber vitni um framhald 
árangursríks rekstrar og að stofan 
verði áfram í fararbroddi.

Snyrtistofan Ágústa – snyrtistofa ársins
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Ágústa Kristjánsdóttir, fóta-
aðgerða- og snyrtifræðingur, var 
valin snyrtifræðingur ársins og 
stofa hennar, Snyrtistofa Ágústu, 
snyrtistofa ársins á Ísmóti 2007. 
„Þessi keppni hefur mikla þýð-
ingu. Þetta minnir á okkur og 
hvað við erum að gera en stundum 
gætir misskilnings á því hvað það 
raunverulega er og hvað fer fram 
á stofunum.“

Þetta segir Ágústa Kristjáns-
dóttir, fótaaðgerða- og snyrtifræð-
ingur um Ísmót 2007, þar sem hún 
varð hlutskörpust í flokkunum 
Snyrtifræðingur ársins og Snyrti-
stofa ársins.

„Fagið sem slíkt fær líka 
umfjöllun en þú gengur að því sem 
vísu að ef þú ert að fara á stofu 
sem er í Samtökum iðnaðarins 
þá sé þar fólk með réttindi sem 
stundar löggilda iðngrein,“ heldur 
hún áfram. „Því miður er það 
svo að til eru staðir þar sem fólk 

starfar án þess að vera komið með 
fullgild réttindi.“

Ágústa telur auk þess keppni af 
þessu tagi kalla á nýjungar og efla 
á margan hátt, ásamt því að auka 
fagmennskuna í geiranum.

En hvernig tilfinning 
skyldi fylgja því að vera valin 

snyrtifræðingur ársins og að eiga 
jafnframt snyrtistofu ársins? 

„Það var frábært að vinna 
keppnina. Það voru margar stofur 
sem tóku þátt í henni og því mikils 
virði að bera sigur úr býtum. 
Þetta var mikil viðurkenning fyrir 
fyrirtækið, starfsfólkið og mig 
sem stjórnanda, rekstraraðila og 
fagmann.“

Ekki þótti Ágústu síður 
ánægjulegt að vera kosin 
snyrtifræðingur ársins. „Við 
kepptum í þremur greinum – 
handsnyrtingu, plokkun og litun 
og andlitsbaði – og samanlögð stig 
úr þessum greinum gáfu titilinn 
snyrtifræðingur ársins. Ég sigraði 
í andlitsbaðinu sem mér fannst 
sérlega ánægjulegt þar sem ég 
hef verið að fjalla um í félaginu 
að það væri gaman að útbúa 
„andlitsbað ársins“ samanber 
„kaka ársins“. Þarna gafst mér 

því tækifæri til að koma mínu 
andlitsbaði á laggirnar.” 

Ágústa hefur síðustu ár verið 
að þróa „andlitsbað ársins“ en 
það er öðruvísi en hefðbundið 
andlitsbað. Notaðir eru bæði 
heitir og kaldir steinar og hendur 
og fætur eru líka meðhöndluð. 

„Ég undirbjó mig sérstaklega 
í andlitsbaðinu fyrir keppnina. 
Ég hugsaði mikið um hvernig 
best væri að framkvæma þetta 
á þessum eina og hálfa tíma sem 
ég hafði til umráða þannig að ég 
pældi heilmikið í því. Ég þurfti að 
skipuleggja þetta og undirbúa vel 
svo ég hefði örugglega allt til alls 
og að þetta gengi upp á réttum 
tíma.“  

Ágústa auglýsir því brátt 
með stolti „andlitsbað ársins“ á 
snyrtistofu sinni og á það eflaust 
eftir að vekja mikla lukku.

hrefna@frettabladid.is

Fagmennska í fyrirrúmi

Ágústa hampaði tvöföldum titli á Ísmóti 2007, sem hún segir hafa verið vel skipulagt 
og glæsilegt í alla staði.

Ágústa að störfum á stofu sinni, Snyrti-
stofu Ágústu, sem hún hefur rekið síðan 
árið 1990. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kolbrún Tinna Kvaran, nemi í 
klæðskeranámi í Iðnskólanum í 
Reykjavík, bar sigur úr býtum í 
Hönnunarkeppni nemenda á list- 
og verkmenntabraut á Ísmóti 
2007. Hún var að vonum ánægð 
með sigurinn og fannst keppnin 
takast vel.

„Ég var bara mjög montin með 
þetta. Flestallir í keppninni tóku 
þátt með stuttum fyrirvara þegar 
það kom áskorun frá Félagi klæð-
skera. Það var mjög spennandi 
að vinna þetta á stuttum tíma 
og koma þessu frá sér þannig að 
þetta virkaði.

Þemað var tímavélin og þá 
reyndi maður að hugsa eitthvað 
því tengt og skrifa smá texta. Ég 
reyndi nú bara að hafa þetta í nú-
tímanum og vera samkvæm sjálfri 
mér.“

Þar sem Kolbrún Tinna er að 
stíga sín fyrstu skref sem klæð-
skeri þá segir hún keppnina skipta 
sköpum fyrir sig. „Það er frábært 
að við skulum geta komið saman 

og séð hvað aðrir eru að gera. Gott 
að kynnast öðrum nemendum og 
skapa sér tengslanet.

Auk þess búum við í litlu landi 
þar sem allir þekkjast og því er 
gott fyrir mig innan geirans að 
geta sagt að ég hafi unnið á Ís-
móti,“ segir Kolbrún Tinna enn í 
skýjunum yfir góðum árangri.

- hs

Sætur sigur

Kolbrún Tinna Kvaran sigurvegari í 
hönnunarkeppni nemenda á list- og 
verkmenntabraut. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Skartgripaverslunin Carat í Smáralind 
var valin skartgripaverslun ársins.

Haukur Valdimarsson, gull- og silfur-
smíðameistari í Carat, var að vonum 
ánægður með sigurinn. „Við erum stolt af 
því að hafa verið valin skartgripaverslun 
ársins. Með þessu er verið að verðlauna 
útlit og umgjörð búðarinnar, vöru og 
framsetningu og eins það sem snýr 
að markaðsmálum, markaðsstefnu og 
kynningarstarfsemi fyrirtækisins. Þetta 
hvetur okkur áfram að vanda okkur 
og halda áfram að þjónusta vel okkar 
viðskiptavini.”

Haukur segir enn fremur að það hafi 
komið skemmtilega á óvart að sigra. 
„Við fórum í þetta með opnum huga og 
fyrst og fremst til að vera með. Þetta er 
náttúrulega viðurkenning fyrir okkur og 
líka jákvætt fyrir viðskiptavini okkar.”

Haukur telur að öll kynning sé af hinu 
góða og að ef rétt er að staðið sé keppni 
á borð við Ísmót mikils virði. „Fólk fær 
aðra sýn á hlutina og sér breiddina í 
þessu og hvað það er mikið til af hæfu 
fólki við störf. Ef ég nefni gullsmiðina 
og okkar sýningu á Ísmót þá voru hátt 
í fjörutíu hlutir til sýnis og fólk sá þá 
fjölbreytnina. Mismunandi efni eru 
notuð og margar útgáfur þannig að þetta 
var virkilega spennandi og ég held að 
fólk hafi upplifað það þannig.“ 

Hauki fannst keppnin vera skemmti-
leg tilbreyting. Í aðdraganda keppninn-
ar fór hann að prófa sig áfram með nýja 
hluti og fór til dæmis að nota stál sem 
hann hefur ekki gert mikið af áður og 
ætlar að innleiða það í búðina.

hrefna@frettabladid.is

Fagfólk og fjölbreytni

Haukur Valdimarsson gullsmiður að störfum. FRETTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON

Á ÍSMÓTI 2007 efndi Klæðskera- 
og kjólameistarafélagið, í 
samvinnu við SI og aðildarfélög 
þess í þjónustuiðngreinum, til 
hönnunarkeppni fyrir nemendur 
á list- og verkmenntabrautum 
framhaldsskólanna. Yfirskrift og 
þema keppninnar var „Tímavélin“ 
en leitað var að bestu útfærslu 
nemenda á fatnaði þar sem 
efnistök voru sótt úr fortíð eða 
ímyndaðri framtíð.

Tíu nemendur tóku þátt, þar af 
níu frá Iðnskólanum í Reykjavík 
og einn frá Iðnskólanum í Hafnar-
firði. Nemendur í hársnyrtiiðn og 
snyrtifræði slógust í hópinn með 
keppendum og módelum þeirra 
og efnt var til glæsilegra sviðs-
sýninga fyrir dómnefnd og gesti í 
Höllinni.

Í lok mótsins voru eftirtaldir 
nemendur tilnefndir til 
verðlauna:

RÓM - EGYPTAR
Hönnuður: Hrafnhildur Ýr Rafns-
dóttir, nemi við Iðnskólann í Reykja-
vík
Módel: Tinna Rún Kristófersdóttir

NÚTÍMINN
Hönnuður Kolbrún Tinna Kvaran, 
nemi við Iðnskólann í Reykjavík
Módel: Hún sjálf

FRAMTÍÐ OG BEAT
Hönnuðir: Svava Magdalena Ómars-

dóttir, nemi við Iðnskólann í Reykja-
vík, og  Erla Dís Arnardóttir, nemi við 
Iðnskólann í Hafnarfirði
Módel: Edda Katrín Ragnarsdóttir

Viðurkenningu og verðlaun dóm-
nefndar hlaut Kolbrún Tinna Kvar-
an, nemi við Iðnskólann í Reykja-
vík, fyrir framlag sitt „Nútíminn“. 
Það var Selma Ragnarsdóttir, for-
maður Klæðskera- og kjólameist-
arafélagsins, sem kynnti úrslitin á 
hátíðarkvöldinu.

Hönnunarkeppni
nemenda

Kolbrún Tinna Kvaran  ásamt Selmu Ragnarsdóttur, formanni Klæðskera- og kjóla-
meistarafélagsins. 

Útfærsla Kolbrúnar Tinnu Kvaran, nema 
við Iðnskólann í Reykjavík, á fatnaði 
nútímans í Tímavélinni - hönnunar-
keppni nemenda á Ísmóti 2007. Hún er 
sjálf fyrirsæta.
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samband
í síma 823 1059.

Nesbyggð
Nesbyggð ehf | Stapahraun 5 | 260 Reykjanesbær
Sími 421 2700 | Fax: 421 2765 

www.nesbyggd.is
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Glæsilegar
íbúðir
á góðu 
verði!
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Starfssvið:
  •  Móttaka og símavarsla
  •  Undirbúningur funda og kynninga
  •  Skjalavarsla
  •  Ferðabókanir
  •  Önnur almenn skrifstofustörf

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

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

Framkvæmdastjórn 
365 miðla ehf. leitar að 
móttökuritara í fullt starf

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

FISKMARKAÐURINN
AÐALSTRÆTI 12 SÍMI 578 8877

NÝR VEITINGASTAÐUR
ÓSKAR EFTIR FÓLKI:

VAKTSTJÓRI Í SAL  \\
ÞJÓNAR Á KVÖLDIN  \\

AÐSTOÐ Í SAL  \\

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

við fréttirnar, án þess að þurfa opna vafrann þinn!



ATHÞJÓNUSTA 
OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165/899 0800

Engjateig 9
105 Reykjavík

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

EIGNIR ÓSKAST!
Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:
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• 2ja herbergja í hverfi
101, 105, 107 og 220

•  3ja herbergja í hverfi
105, 107, 109, 200 og 220

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • Sími: 512 3600 • www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.is

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

SÖLUSÝNING – SÖLUSÝNING
** OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 17:00 -17:30 ** LAUS! 
KIRKJUTEIGUR 25, 105 RVK. SJARMERANDI RISHÆÐ 

Í SÉRSTAKLEGA FALLEGU FJÓRBÝLISHÚSI. 
Rúmgóð 81,3 fm ris-
hæð með fallegum
gluggum. Gólfflötur-
inn er í raun stærri.
Fallegt eldhús m/gas-
eldavél. Tvö svefn-
herb. og svefnloft
(sjónvarpshol). Rúm-
góð stofa m/parketi
(mögul.að stúka af
herbergi). Tengi fyrir
þvottavél á baði.

Sundlaugarnar í Laugardal í göngufæri. VERÐ 25,9 MILLJ.
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Sigurberg Guðjónsson hdl. 

og Hrafnhildur Bridde,

lögg.fasteignasali

Þóroddstaðir, 

Skógarhlíð 22, 

105 Reykjavík. 

Sími: 534 2000

Hrafnhildur Bridde
löggildur fast.sali
GSM 821 4400

Borgartún 29 
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

Opið hús í dag milli kl. 18 - 19
Ásgarður 2 - Endaraðhús, aukaíbúð og bílskúr

Fr
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Mjög skemmtilegt 181,9 fm endaraðhús ásamt 23,4 fm bíl-
skúr við húsið. Samt. 205,3 fm. Húsið skiptist í hæð, efri
hæð og kjallara sem nú er innr. sem 2ja herb. aukaíbúð m/
sér inng. og er í útleigu. Komið er inn í forstofu m/gest-
asnyrtingu. Eldhús er rúmgott með góðum borðkrók. Tvær
bjartar stofur m/svölum og stiga út í garð með nýlegum
sólpalli, grasbletti og trjám. Parket og flísar á gólfum. Efri
hæð; 3 svefnh. og baðh./þv.hús. Herb.gólf eru með parket-
dúk og parketi. Innang. er niður í kjallara. Bílskúr er við hús-
ið m/gönguhurð út í garð. Verið er að endurn. rafmagn, nýl.
skólp út í götu, gaflar einangr. og múraðir f. 2 árum.
Skemmtileg eign með mikla möguleika í vinsælu hverfi.
Verð 41,8 millj.

Elín Úlfarsdóttir tekur vel á móti gestum 
í dag milli kl. 18 og 19.

Fjallalind 38 - Endaraðhús.

NÝTT Í SÖLU. Mjög fallegt og mikið endurnýjað 172,7 fm
endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bíilskúr. Parket
og flísar á gólfum, Stofa og borðstofa eru mjög skemmti-
legar með gólfsíðum gluggum og útgöngum út á verönd
með skjólveggjum og garð. Stofa með mikilli lofthæð.
Hellulagt plan og aðkoma með hitalögn. Verð 51,9 millj.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Afar góð og vel innréttuð
105 fm 3ja - 4ra herb. út-
sýnisíbúð á 4. hæð þ.m.t.
geymsla í nýlegu lyftuhúsi í
Grafarvogi fyrir 50 ára og
eldri. Íbúðin skiptist í for-
stofu, 2 rúmgóð herbergi,
opið eldhús, rúmgóða
stofu og flísalagt baðher-
bergi. Gólfhiti í baðher-
bergi. Rúmgóðar suður-
svalir út af stofu. Sérbílastæði fylgir í opinni bílageymslu.
Laus við kaupsamning. Verð 28,5 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, fimmtudag, frá kl. 17.30-19.00

ÍBÚÐ MERKT 0402

Sölumaður verður á staðnum. Verið velkomin.
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Sóleyjarimi 3
3ja - 4ra herb. útsýnisíbúð í nýlegu lyftuhúsi

Opið hús í dag frá kl. 17.30-19.00

LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ,  F/OFAN BLÓMASTOFU  FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag frá kl. 17–18
ÆGISÍÐA 121 - JARÐHÆÐ

Nýlega standsett 3ja herb. íbúð á jarðhæð með suðurgarði. Sérinn-
gangur. Forstofugangur með flísum á gólfi. Samliggjandi stór borð-
stofa og stofa með parketi á gólfi. Eldhús með nýlegri gegnheilli eikar-
innréttingu, mosaikflísar milli skápa, flísar á gólfi, útgengt í góðan suð-
urgarð. Tvö svefnh. með parketi, skápar í öðru. Lítil geymsla. Baðh.,
standsett, með sturtu og góðri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf. Sér-
lóðarhluti íbúðarinnar nær ca 4 m. út frá húsi. Verð 31,9 millj.
Nánari upplýsingar gefur Steinunn í símum 533 1616/862 2969

Verið velkomin!
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Þjónusta ofar öllu

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Lögg.
fasteignasali

Drekavellir 32 og 34

Rúmgóðar 4 herbergja íbúðir í fallegu fjór og sexbýli við Drekavelli 32 
og 34, báðar íbúðirnar eru á efri hæð.  Húsin eru úr einingum frá 
Smellinn. Verktaki getur tekið að sér að fullklára íbúðirnar eftir tilboði í 
samræmi við óskir og kröfur kaupenda með innréttingum og uppset-
ningu á tækjum. Íbúðirnar eru afhentar tilbúnar til innréttinga. Nánari 
skilalýsing er eftirfarandi - Húsin eru fullkláruð að utan, lóðin skilast 
frágengin með torfi, gangstígar frágengnir, bílaplan malbikað og 
sorptunnugeymslur og sameign frágengin. Gler verður 1.flokks og 
gluggar frá BYKO. Svalahurðir, útihurðir og hurðir í sameignum eru 
hvítar frá BYKO, gler í svalahurð og útihurðum, í sameign eru 
flekahurðir. Þak verður hefðbundið timburþak, fullfrágengið og klætt 
með galvinseruðu bárujárni, kjölur og flasningar verða úr sama efni. 
Þakkantur fylgir fullfrágenginn, þakrennur og niðurföll tengd við 
drenlögn. Allar raflangir eru innsteyptar og verða komnar í samkvæmt 
teikningu. Öll veituinntök verða komnar í töflur. Góðar eignir á góðum 
stað stutt í skóla.  NÁNARI UPPLÝSINGAR  Í SÍMA 699 6165

Verð : 20.319.000 – 21.723.000

Byggingaár: 2007

Herbergjafjöldi: 4

Fermetrar frá:  104,5 – 111,4 fm

Aðeins2 íbúðireftir

Hringdu núna!

699 6165
Auglýsingasími

– Mest lesið



MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

HRAFNISTA

Austurbergi 5   111 Reykjavík   Sími 570 5600
Símbréf 567 0389   Tölvupóstur: fb@fb.is

www.fb.is

Spennandi störf í boði!



INNAN 30 DAGA

Efstihjalli Klukkuberg Sléttahraun Sléttahraun Eskihlíð Straumsalir

Flúðasel Breiðvangur Jörfagrund Laufásvegur Álfatún Flesjakór

MARKMIÐ OKKAR ER AÐ SELJA EIGNINA ÞÍNA
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Lárus
Sölufulltrúi

824 3934
lo@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.

Lögg.
fasteignasali

Vignir
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Baldur
Sölfulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Sigurður
Lögg. fast.

896 2312
sigsam@remax.is

Gunnar
Sölustjóri

822 3702
gv@remax.is

Oddsteinn
Sölfulltrúi

659 5500
oddsteinn@remax.is

Gyða
Sölfulltrúi

696 3454
gyda@remax.is

Erna
Skjalavinnsla

 Kíktu á www.eignaleit.is

Söluhæsta RE/MAX teymi á Íslandi

HRINGDU NÚNA 822 3702

SELD Á 2 DÖGUM

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

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

RE/MAX Torg :: Garðatorgi 5 :: 210 Garðabær :: Sími: 520 9595 :: Fax:  520 9599Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.
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VIÐ NÁUM ÁRANGRI Í  FASTEIGNAVIÐSKIPTUM

SÖLUHÆSTAR  HJÁ REMAX Á ÍSLANDI

Hafdís: 895 6107
Berglind: 694 4000

Berglind Hólm Birgisdóttir

Sölufulltrúi

berglind@remax.is

694 4000

Hafdís Rafnsdóttir

Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

895 6107

Bergsteinn Gunnarsson

Löggiltur Fasteignasali

ÞAÐ SEM AF ER ÁRINU 2007

FRÍTTSÖLUVERÐMAT



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

„Ég get sagt það í einlægni 
að þessi iðnaður hefur ekki 
gert mig óörugga með útlit-
ið, nema kannski þyngdina. 

Ég vona að fötin mín end-
urspegli það. Þau eru gerð 

með vellíðan í huga.“

Bítlarnir gefa út Yesterday

Jón Þórarinsson tónskáld, sem fagnar níræðisafmæli í dag, 
er nýfluttur með konu sinni, Sigurjónu Jakobsdóttur, úr 
eldrimannablokk á Aflagranda á 2. hæð í Hlíðunum. „Að ganga 
stiga er góð leikfimi,“ segja þau hressilega en viðurkenna að 
nábýli við börn og barnabörn hafi haft áhrif á íbúðarvalið. Inn-
andyra er allt eins og hjá ungu fólki, opið og stílhreint og í einu 
horni stofunnar er lestrarskjár með stórum tölum. „Ég er að 
dunda mér við að ráða sudoku-þrautir,“ segir Jón og skýrir 
stafastærðina með því að sjónin sé orðin döpur. 

„Ég missti sjónina hastarlega fyrir tveimur árum,“ segir 
hann. „Var austur á landi í ágúst 2005 og keyrði þar um allt, 
upp að Kárahnjúkum og niður á firði. En í lok september lagði 
ég inn ökuskírteinið því þá sá ég ekki orðið mun á lit götuljós-
anna.“ Bætir síðan við: „Það eru engin tímamót að eiga afmæli 
en það eru tímamót að missa sjónina og þurfa að læra margt 
upp á nýtt og breyta öðru.“ 

Jón fæddist austur á Héraði og ólst upp á Seyðisfirði. Fimmt-
án ára fór hann í Menntaskólann á Akureyri en eftir stúdents-
próf 1937 lá leiðin suður í Tónlistarskólann og til starfa hjá 
Ríkisútvarpinu. Í ársbyrjun 1944 fór hann í frekara tónlistar-
nám til Bandaríkjanna og var við Yale-háskóla í fjögur ár hjá 
þýskum kennara, Paul Hindemith.

Enn vinnur Jón einhverja stund flesta daga á Þjóðskjala-
safninu. Hann hefur fengist við ritun íslenskrar tónlistarsögu 
undanfarin ár og söfnun heimilda til hennar. Sjálfur hefur 
hann líka mótað þá sögu með eigin verkum. Fyrir utan að 
semja þekkt lög eins og Fuglinn í fjörunni á hann að baki störf 
á tónlistardeild útvarpsins og sem frumkvöðull og síðar fram-
kvæmdastjóri Sinfóníunnar auk þess að kenna í Tónlistar-
skólanum í Reykjavík. Á árunum 1968-79 var hann dagskrár-
stjóri í lista-og skemmtideild sjónvarpsins og þegar rifjað er 
upp hversu íslensk dagskrárgerð var þá með miklum blóma 
samsinnir hann því. „Við vorum með heilmikið af leiknu efni 
og skemmtiþætti alls konar enda fullt af ungu og áhugasömu 
fólki sem vann baki brotnu af ótrúlegri bjartsýni. Þetta var 
nýstárlegur vettvangur og ég tel að þarna hafi hið raunveru-
lega vor í íslenskri kvikmyndagerð hafist.“

Jón ætlar að taka á móti gestum sem vilja heilsa upp á 
hann í Sunnusalnum á Hótel Sögu í tilefni afmælisins. Þar 
verða börnin hans sjö og barnabörnin en margir skólafélag-

ar og samferðamenn hafa helst úr lestinni. „Mér hefur stund-
um fundist upp á síðkastið að það séu allir vinir mínir horfnir 
af þessum heimi,“ segir hann. „Meira að segja ýmsir sem ég 
vann með hjá sjónvarpinu þótt ég væri með þeim elstu þegar 
ég hóf störf þar.“ 

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðrún Jónsdóttir
áður til heimilis í Víðilundi 13, Akureyri,

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju mánudaginn
17. september kl. 13.30.

Jón Trausti Guðjónsson Þórdís Guðmundsdóttir
Gunnsteinn Guðjónsson
Anna Kristín Guðjónsdóttir Jón Gísli Grétarsson
Jóhann Guðjónsson
Magnús Guðjónsson Sigríður Jóhannesdóttir
Ingvar Guðjónsson
ömmu- og langömmubörn.

Ástkær systir mín, mágkona og frænka,

Guðlaug Torfadóttir
líffræðingur, Hofakri 3, Garðabæ,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju í dag, fimmtudag-
inn 13. september kl. 15.

Kristín S. Gilson          Henry L. Gilson
Valgerður Jónsdóttir      Guðni Hannesson
Kristbjörn Jónsson

90 ára afmæli
Jón Þórarinsson

 tónskáld. 

Af því tilefni mun hann taka á móti 
gestum í Sunnusal Hótel Sögu, á 

afmælisdaginn, fimmtudaginn
13. september, á milli 

kl. 17.00 og 19.00.

Ástkær móðursystir okkar,

Sigríður Ólafsdóttir,

Dvergasteini, síðast til heimilis á
dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

lést 7. september. Útförin fer fram frá Akraneskirkju
föstudaginn 14. september kl. 14.

Fyrir hönd aðstandenda,

Elín Hannesdóttir,
Helgi Hannesson,
Guðmundur Þór Hannesson.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Sigþrúður Pálsdóttir
ljósmóðir, Frá Eyjum í Kaldrananeshreppi,
Hraunvangi 3, Hafnarfirði,

lést sunnudaginn 9. september. Jarðarförin fer fram frá
Víðistaðakirkju föstudaginn 14. september kl. 13.00.

Halldór Hjálmarsson,
Steinunn Halldórsdóttir,   Einar Steingrímsson,
Hjálmar Halldórsson,
Rún Halldórsdóttir,
Páll Halldórsson,                 Stella Óladóttir,
Örn Halldórsson,                Ingibjörg Bryndís Sigurðardóttir,
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Erna Halldórsdóttir
Kolbeins
kennari, síðast til heimilis á
Hjúkrunarheimilinu Skjóli,

sem lést að morgni 5. september, verður jarðsungin frá
Langholtskirkju föstudaginn 14. september kl. 15.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á FAAS, Félag
aðstandenda Alzheimersjúklinga.

Halldór Torfason Védís Stefánsdóttir
Ragnheiður Torfadóttir Gunnar Ingi Hjartarson
Lára Torfadóttir Hafsteinn Pálsson
Ásthildur Gyða Torfadóttir Kristberg Tómasson
Erna Torfadóttir Geir Sæmundsson
ömmu- og langömmubörn.

MOSAIK

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Skúli Guðnason
Grænumörk 2, Selfossi,

verður jarðsunginn frá Selfosskirkju laugardaginn
15. september kl. 14.00.

Valgerður Guðnadóttir og fjölskylda.

Fallegir legsteinar
á góðu verði



MÆLING HEIMSINS EFTIR DANIEL KEHLMANN
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STÓRFENGLEGT
MEISTARAVERK
SKEMMTILESTUR AF BESTU GERÐ
Mæling heimsins er sambland af vísindasögu og lygasögu. Bókin er skrifuð af stórhug og er 
skemmtilestur af bestu gerð, full af litlum athugunum sem kitla hugann svo mann langar mest 
til að hrópa af fögnuði. Mæling heimsins var næst mest
selda skáldsaga heims árið 2006.

MILLJÓN

EINTÖK SELD Í

ÞÝSKALANDI



LADDI OG JÓI FEL
ILLA TEKNIR
TEKINN 2 
HEFST Á MORGUN KL. 20:15

skemmtilegri

FRÁBÆRT

ÁSKRIFTARTILBOÐ!

30% afsláttur af fyrsta

mánuðinum á Stöð 2 og 

skemmtipakki Fjölvarpsins

frír í tvo mánuði.

F
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Djöfulli er veðrið 
ömurlegt. Ömurlegt 
segi ég! Ekkert nema 
rigning og rok og 
svartnættið við það að 
gleypa allt og alla. Það 
er ekki langt í að  dags-
ljósslamparnir, sem 
halda deildinni minni 
gangandi í vinnunni, 

verði eina ljóstýran í myrkinu.
Ég sé fram á vetur baðaðan 

geislavirkum, grænum ljóma, þar 
sem ótæpileg kakódrykkja og háls-
brjóstsykursát koma talsvert við 
sögu.

En bíðið við! Þetta þarf nú ekki að 
verða alslæmt. Maður getur nú allt-
af brugðið sér frá, þó ekki sé nema í 
fáeinar mínútur, til að sækja sér 

ilmandi kaffibolla eða kíkja í 
Kringluna. Yfirleitt þarf nefnilega 
ekki meira en magafylli eða versl-
unarpoka til að lyfta sálartetrinu 
upp þegar ástandið er sem verst.

Við Íslendingar höfum nefnilega 
tileinkað okkur alveg sérstaka 
taktík til að takast á við skamm-
degið, álagið og önnur ömurlegheit. 
Við skreppum frá og það með reglu-
legu millibili yfir daginn. Svona 
alveg eins og Spánverjar taka 
síestu, nema bara oftar og í mun 
skemmri tíma í senn. Enda lítur ein-
hvern veginn svo miklu betur út að 
taka nokkrar stuttar pásur heldur 
en eina langa letipásu.  

Útlendingar hafa meira að segja 
orð á þessu þegar þeir koma til 
landsins, skilja barasta ekkert í öllu 

þessu skreppelsi á okkur. Ekki frek-
ar en af hverju við sjúgum upp í 
nefið í staðinn fyrir að snýta okkur 
í vasaklút eða tölum á innsoginu 
eins og slæmir astmasjúklingar.

Eiginlega finnst mér að fyrirtæki 
ættu bara að setja það á stefnu-
skrána að starfsmenn fái svona 
fimm góða skreppitíma yfir daginn, 
sem þeir geta varið að vild. Í stað-
inn má alveg stytta hádegismatinn. 
Íslendingar eru hvort sem er alltaf 
að flýta sér svo mikið að þeir nota 
hann aldrei  allan.

Svo ég tali nú ekki um sparnaðinn 
sem hlytist af því að slökkva á öllum 
dagsljósunum, að minnsta kosti 
hérna í vinnunni. Hver þarf á slíku 
að halda þegar hann getur skroppið 
aðeins frá.
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Í kvöld verða norræn verk á 
dagskrá Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands: flutt verður Völuspá 
Jóns Þórarinssonar. Kviðan er 
hans viðamesta verk, samið í til-
efni Þjóðhátíðarinnar 1975. Sögu-
draumur Carls Nielsen tónsetur 
atvik úr Njálu og Tapiola Sibeli-
usar lýsir heimkynnum finnsks 
skógarguðs. Þá verður 5. sinfónía 
danska tónskáldsins Rued Lang-
gaard flutt. Þetta er samnorrænt 
kvöld.

Það er finnski Esa Heikkilä sem 
leiðir sveitina en að tónleikunum 
koma einnig Selkórinn undir 
stjórn Jóns Karls Einarssonar og 
Ágúst Ólafsson söngvari. Heikk-
ilä stjórnar nú Sinfóníuhljómsveit 
Íslands í þriðja sinn en hefur einn-
ig unnið með hljómsveitum á 
Bretlandseyjum, í Eistlandi og í 
Belgíu við góðan orðstír.

Árið 1907 samdi Carl Nielsen 
(1865-1931) tónaljóðið Sögu-
draum, sem lýsir draumförum 
Gunnars á Þjórsárbökkum. „Ég 
held að þetta sé eitt af mínum 
uppáhaldsverkum,“ sagði Nielsen 
um Sögudrauminn að frumflutn-
ingi loknum. „Gunnar á Hlíðar-
enda var stórfengleg persóna og 
langt á undan sinni samtíð.“ Sögu-
draumur Nielsens er sjaldan flutt-
ur en var áður leikinn á tónleikum 
SÍ í Þjóðleikhúsinu 1965 og 1970. 
Verk Jóns Þórarinssonar (f. 13. 
september 1917) sækir einnig efni 

sitt í forna texta. Jón er eitt ást-
sælasta tónskáld þjóðarinnar og 
flestir þekkja söngperlur hans, 
Fuglinn í fjörunni og Vögguljóð á 
hörpu. Völuspá var frumflutt á 
Arnarhóli á Þjóðhátíð 1974 undir 
stjórn tónskáldsins. Síðan hefur 
SÍ leikið hana á tónleikum undir 
stjórn Karsten Andersen árið 
1977 og hljóðritað undir stjórn 
Petri Sakari árið 1997 í tilefni af 
áttræðisafmæli tónskáldsins.

Jean Sibelius (1865-1957) samdi 
fjölda tónverka sem byggjast á 
finnskri goðafræði, og nægir þar 
að nefna Lemminkäinen-svítuna 
og Kullervo. Tapiola var síðasta 
stóra hljómsveitarverkið sem 
Sibelius lauk að fullu við og hefur 
Sinfónían flutt verkið fjórum 
sinnum.

Þetta er í fyrsta sinn sem Sin-
fóníuhljómsveit Íslands leikur 
verk eftir Rued Langgaard (1893-
1952), eitt merkasta tónskáld 
Dana fyrr og síðar. Hann naut lít-
illar velgengni meðan hann lifði, 
var feikilega afkastamikill og 
samdi m.a. 16 sinfóníur, en flest 
verka hans voru aldrei flutt 
meðan hann lifði og hann var 
utangarðs í dönsku tónlistarlífi 
alla tíð. Langgaard skildi eftir sig 
meira en 400 tónsmíðar. 

Tónleikarnir í kvöld hefjast kl. 
19.30 og verður útvarpað beint 
frá flutningi þeirra á Rás 1 Ríkis-
útvarpsins.

Norrænt kvöld

Kl. 20.00 
Í kvöld verður á Bókmennta-
hátíð upplestur í Iðnó kl. 20. 
Þar koma fram höfundar 
ævisögu Maós, þau Jon 
Halliday og Jung Chang, 
Morten Ramsland og Kim 
Echlin og íslensku skáldin 
Þórdís Björnsdóttir og Jón 
Kalman Stefánsson. Hafi 
menn heppnina með kann að 
vera að Jón lesi úr væntan-
legri skáldsögu sinni.

Í dag, 13. september, opnar Eggert 
Pétursson sýningu sína 100 myndir í 
galleri i8.

Um er að ræða 
sýningu á nýjum 
verkum eftir 
Eggert sem eru 
unnin á þessu 
ári. Viðfangsefni 
myndanna eru 
íslenskar plönt-
ur og eru þær 
sýndar í tvennu 
lagi.Annars 
vegar hanga 50 

ferningslaga myndir innan rétt-
hyrnings þar sem lesa má tíma sum-
arsins frá vori til hausts í línum 
niður eftir veggnum eftir blómgun-
artíma plantnanna. Hins vegar 
hanga 50 rétthyrningslaga myndir í 
einni línu andspænis á hinum þrem-
ur veggjum salarins og aftur má 
lesa tíma sumarsins eftir línunni frá 
vinstri til hægri.

„Þetta er í raun innsetning frekar 

en málverkasýning. Á meðan á sýn-
ingunni stendur skapa þessar hundr-
að myndir tvö verk. En myndirnar 
geta líka staðið einar og sér. Þannig 
að það er svolítið á reiki hvort hér er 
um að ræða eitt verk, tvö verk eða 
hundrað verk,“ segir Eggert.  

Á meðan sýningin stendur yfir 
verður prentað bókverk sem birtir 
myndir sýningarinnar í raunstærð, í 
heild eða að hluta. „Þetta er ekki bók 
um verk mín heldur frekar bókverk 
sem hugsað er sem hluti af sýning-
unni. Bókin sýnir ekki smækkaðar 
útgáfur af verkunum á sýningunni 
heldur hluta af verkunum.“

Bókverkið kemur ekki út fyrr en 
undir lok sýningarinnar. „Ég hef 
gert hundrað búta sem eru til sölu 
og eiga eftir að fara hver í sína átt-
ina með væntanlegum eigendum. 
Aðrir sýningargestir sem ekki eign-
ast myndir fara heim með upplifun 
sína og minningar. Bókverkið getur 
geymt eitthvað af þeirri upplifun.“ 

Tími náttúrunnar

Nóbelsverðlaunahafinn 
John Maxwell Coetzee hélt 
fyrirlestur í yfirfullum 
hátíðasal Háskóla Íslands í 
gær. Coetzee, sem fæddist 
í Suður-Afríku árið 1940 en 
býr nú í Ástralíu, er gestur 
Bókmenntahátíðar í Reykja-
vík. Rúnar Helgi Vignisson, 
sem þýtt hefur tvær af 
bókum Coetzee, segir að 
bækur hans séu skýrar og 
truflandi.

„Það skín út úr texta Coetzee að 
hann veit nákvæmlega hvað hann 
er að gera. Hann skrifar hnitmið-
aðan stíl og lesandinn fær strax 
traust á orðum hans. Öll froða og 
óþarfa orð eru klippt burt. Auk 
þess eru hugmyndirnar sem liggja 
að baki bókum hans oft snjallar. 
Flétturnar í þeim virðast vera ein-
faldar á yfirborðinu en þegar að 
er gáð afhjúpa þær svo margt um 
það samfélag sem þær gerast í,“ 
segir Rúnar Helgi en önnur af 
bókunum sem hann hefur þýtt 
eftir Coetzee, Disgrace (Van-
sæmd), var kosin besta skáldsaga 
frá Bretlandi og löndum Breska 
samveldisins síðustu 25 ára í blað-
inu Guardian í vetur. Í bókardómi 
um Disgrace á sínum tíma var 
sagt að bókin væri svo nöturleg að 
það væri eins og að borða ösku að 
lesa hana. 

Bókin fjallar um David Lurie, 
hvítan miðaldra háskólakennara í 
Höfðaborg í Suður-Afríku, sem 
missir æruna og starf sitt eftir að 
hafa sofið hjá nemanda sínum. 
Lurie flytur til lesbískrar dóttur 
sinnar á sveitabæ úti á landi, 
Skömmu síðar brjótast þrír þel-
dökkir menn inn til þeirra og ræna 

þau. Þeir kveikja í Lurie og læsa 
hann inni á klósetti. Mennirnir 
raðnauðga dóttur Luries meðan 
hann liggur þar í sárum sínum. 
Dóttirin verður þunguð eftir 
nauðgunina. Lurie þarf svo að 
sætta sig við, eftir að hafa misst 
æruna fyrir siðabrot í Höfðaborg, 
að dóttir hans vill ekki láta rann-
saka glæpinn og refsa ofbeldis-
mönnunum jafnvel þó að hún viti 
hverjir þeir eru: nágranni hennar 
hafði skipulagt árásina því hann 
vill þröngva henni til að giftast sér 
vegna þess að hann ásælist eignir 
hennar. Í staðinn mun nágranninn 
vernda hana gegn frekari árásum 
í framtíðinni. Dóttirin vill búa 
áfram í þessu frumstæða bænda-
samfélagi og beygir sig því undir 
þær reglur sem gilda þar. 

„Bækur hans eru truflandi og 
hreinskilnin er mikil; sumir les-
endur þola það ekki. Hann er 
þekktur fyrir það hversu misk-
unnarlaust augnaráð hans er því 
hann dregur ekkert undan; meira 

að segja þegar hann lýsir foreldr-
um sínum í endurminningabókum 
sínum tveimur, Boyhood og Youth. 
Ég sárvorkenndi mömmu hans í 
þeim bókum og ekki fegrar hann 
alkóhólistann föður sinn,“ segir 
Rúnar.

Coetzee var þó á öðrum nótum í 
fyrirlestrinum í gær sem var 
byggður á nýútkominni bók hans, 
Diary of a Bad Year. Erlendir 
gagnrýnendur hafa sagt að í bók-
inni sé að finna húmor sem ekki 
hefur áður verið í bókum Coetzee. 
Bókin fjallar um roskinn ástralsk-
an rithöfund sem fær það verkefni 
að skrifa ritgerð í bók sem heitir 
Strong Opinions. Rithöfundurinn 
fer í kjölfarið að velta fyrir sér 
uppruna ríkisins og sambandi þess 
við borgarana. Áheyrendur sem 
hlustuðu á Coetzee lesa upp úr 
bókinni í Iðnó á sunnudaginn og í 
hátíðasalnum í gær hlógu stöku 
sinnum yfir upplestrinum, klöpp-
uðu vel í lokin og var ljóst að þeim 
líkaði lesturinn.    
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á einstöku tilboðsverði
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Í grunnskólum á að kenna tónmennt. Það stendur í námsskrá. Samt eru 
dæmi um að skólum takist illa eða alls ekki að sinna þessari kennslu. Kannski 
hugga menn sig við að þetta sé þó bara aukagrein. Heyr á endemi!

Í árþúsundir var tónlist sökkullinn í menntun ungmenna, í bland við lest-
ur og reikning auðvitað. Ég veit ekki hvenær þetta breyttist eða hver 
breytti því og af hverju.

Má ég árétta hér eitt og annað sem kemur þessu við?

1) Fyrstu skólaárin eiga að byggja upp námsfærnina, leggja grunninn. 
Lestur, málþroski og rökhugsun skipta hér miklu. Þetta verður að kenna. 
Þar fyrir utan held ég að markmið grunnnáms sé aðeins eitt: Að þjálfa 
samhæfingu hugar og atferlis. Það opnar þær rásir sem síðan eru lífæð-
in í hverju því sem maðurinn tekur sér fyrir hendur. Til er fag sem sér-
staklega fæst við þetta: Tónlist. Engin önnur grein býr yfir sama jafn-
vægi vitsmuna og athafnar, skynjunar og skilnings, sjálfstæðis og 
samvinnu.

2) „Vissulega þarf að gera veg listnáms sem mestan.“ Svo mælir fagurgal-
andi atkvæðaveiðarinn. Hægan! Málið snýst ekki um listir. Og þótt tón-
listin sé þroskameðalið snýst það ekki heldur um tónlist. Við erum að 
tala um menntun barnanna okkar. Mér gæti verið slétt sama um tónlist 
almennt, það vill bara svo til að hún hefur þennan eiginleika sem er ein-
stakur og sem börnin þarfnast.

3) Vörumst að bókgera um of fög eins og tónlist og íþróttir. Íþróttafræði 
getur ekki komið í stað íþrótta eða fróðleikur um tónlist í stað söngs. Tón-
list er fyrst og fremst iðja og hún eykur menntun og vellíðun barnanna.

4) Eða halda einhverjir að tilgangur tónmennta sé umfram annað fræðsla, 
svona til að gera börnin þátttakendur í menningunni síðar meir? Eru þá 
íþróttir kenndar til að auka aðsókn á völlinn? Nei, tónmennt er fyrir 
börnin, ekki menninguna. Þau þurfa fyrst og fremst að uppgötva þá tón-
list sem þau sjálf búa yfir. Manneskja sem hefur fengið góða menntun 
þarf nefnilega ekki að læra að listir skipta máli, hún finnur það.

5) Ég er ekki að segja að önnur listmennt sé aukaatriði í náminu heldur ein-
faldlega að hún kemur ekki í stað tónlistarinnar. Tónmenntin er reyndar 
til góðs fyrir allar aðrar listir.

6) Ef stjórnvöld standa aðgerðarlaus meðan tónmenntakennsla hopar í 
skólunum er það forkastanleg vanræksla, ekki á tónlistarnámi, ekki á 
listnámi eða menningu, heldur á MENNTUN.

Atli Ingólfsson er tónskáld og starfar í Reykjavík. Hann mun skrifa 
vikulega pistla um tónlist og tónmennt í Fréttablaðið í vetur.

Þroskatól

Leikfélag Akureyrar frum-
sýnir 15. september næst-
komandi leikritið Óvitar 
eftir Guðrúnu Helgadóttur. 

Leikritið sló í gegn þegar það kom 
fyrst fyrir sjónir landsmanna árið 
1979, en það þótti endurspegla sam-
tíma sinn á skarpan en þó gaman-
saman hátt. Þó að margt hafi breyst 
á þeim árum sem liðin eru síðan 
leikritið var samið segir Guðrún 
Helgadóttir, höfundur þess, að það 
eigi enn fullt erindi við börn og for-
eldra í dag. 

„Þótt þetta verk sé aðeins komið 
til ára sinna geta áhorfendur enn 
notið þess, enda samskipti fullorð-
inna og barna tímalaust viðfangs-
efni. Það hefur lítið sem ekkert 
verið hróflað við leikgerðinni, eftir 
því sem ég best veit. Leikritið fær 
bara að standa eins og það hefur 
verið,“ segir Guðrún. Sú breyting 
hefur þó verið gerð á verkinu að 
tónlist hefur verið bætt við það. 
Tónlistina semur Jón Ólafsson og 
söngtexta gerir Davíð Þór Jónsson. 

Óvitar var síðast sett upp í 
atvinnuleikhúsi veturinn 1988-1989, 
en þá var það á fjölum Þjóðleik-
hússins. Guðrún tekur því fagnandi 
að ný kynslóð barna fái nú tæki-
færi til þess að kynnast leikritinu. 
„Það er bara eðlilegt að setja reglu-
lega upp verk sem höfða til barna. 
Þannig kynnast þau leikhúsinu. Það 
á sér líka stað svo mikil og hröð 
endurnýjun í þessum áhorfenda-
hópi að það þarf að gæta þess að 

setja sem oftast upp sígild verk, til 
að mynda leikrit Thorbjörns Egner, 
til þess að kynslóðir barna missi 
hreinlega ekki af þeim.“

Óvitar er fjölskylduleikrit sem 
er ekki síst sérstakt fyrir þær sakir 
að þar leika fullorðnir hlutverk 
barna og börn hlutverk fullorðinna. 
Hátt í 500 börn komu í prufur fyrir 
leikritið í apríl síðastliðnum sem 
sýnir svo ekki er um að villast að 
leiklistaráhugi yngstu kynslóðar-
innar er óumdeilanlega fyrir 
hendi.

„Nokkrir af krökkunum sem tóku 
þátt í upprunalegu uppfærslunni 
eru í dag orðnir þjóðfrægir leikar-
ar. Þar má nefna Steinunni Ólínu 
Þorsteinsdóttur, Benedikt Erlings-
son og Halldóru Geirharðsdóttur. 
Því má vel vera að í barnahópnum 
sem tekur nú þátt í uppfærslunni 
leynist leikarar framtíðarinnar,“ 
segir Guðrún hlæjandi.

Guðrún er spennt fyrir uppsetn-
ingu Leikfélags Akureyrar. „Ég hef 
ekki brugðið mér norður til þess að 
fylgjast með æfingum, en Sigurður 
Sigurjónsson leikstýrir fríðum hópi 
leikara, fullorðinna og barna, og 
því getur varla verið annað en vel 
að verki staðið.“ Af þeim leikurum 
sem taka þátt í sýningunni má 
nefna Guðjón Davíð Karlsson, Hall-
grím Ólafsson, Kristínu Þóru Har-
aldsdóttur og Þráin Karlsson. 

Þrátt fyrir að hafa ekki verið við-
stödd æfingar ætlar Guðrún að 
sjálfsögðu að sjá verkið þegar sýn-
ingar hefjast. „Já, við förum öll 
stórfjölskyldan. Það er orðið það 

langt síðan að verkið var síðast sett 
upp að barnabörnin mín hafa ekki 
haft tækifæri til þess að sjá það. 
Því er tilvalið fyrir okkur að fara 
saman til Akureyrar og bregða 
okkur í leikhús.“

Guðrún er sem stendur að vinna 
að barnabók sem hún vill þó segja 
sem minnst um. „Ég er svo feimin 
að ég vil helst ekkert tala um mín 
verk fyrr en þau eru tilbúin.“ Hún 
hefur gefið út hjá Eddu undanfarin 
ár, en sem kunnugt er hafa nýverið 
átt sér stað nokkrar breytingar á 
vettvangi bókaútgáfu hérlendis. 
Guðrún kemur því til með að gefa 
út sínar næstu bækur hjá hinu nýja 
Forlagi. „Það er svolítið skemmti-
legt að þegar ég byrjaði að gefa út 
bækur var það hjá Iðunni sem á 
þeim tíma var stýrt af Valdimar 
Jóhannssyni en nú er það Jóhann 
Páll, sonur Valdimars, sem gefur út 
bækur mínar. Þannig er útgáfusaga 
mín komin í hring,“ segir Guðrún 
að lokum. 

Í dag verður opnuð sýning í Hafnar-
borg á ljósmyndum bresk-bandaríska 
myndlistarmannsins Denis Masi. 
Hann er fæddur í Vestur-Virginíu í 
Bandaríkjunum árið 1942 og mennt-
aður við Seton Hall í New Jersey, 
Slade School of Fine Art í London og 
Brera-listaháskólann í Mílanó. Masi 
hefur haldið einkasýningar og tekið 
þátt í samsýningum víða um heim og 
kennt við þekkta listaháskóla eins og 
Central Saint Martins College of Art, 
Goldsmiths College í London og Glas-
gow School of Art. 

Hann hefur búið og starfað í Evr-
ópu síðan á sjöunda áratugnum og 
tengst ýmsum listhreyfingum sem 
flokkast til jaðarsins, til að mynda 
hinni ítölsku Arte Povera. Þó hefur 
nálgun hans á myndlist einnig verið 
fræðileg og þannig tengst hugtaka-
listinni sem þróaðist í Bretlandi og í 
Bandaríkjunum fyrir rúmum fjöru-
tíu árum. Þá er Masi óhræddur við 
að taka þátt í fræðilegri umfjöllun 
um myndlist og hefur verið virkur á 
því sviði. Fræðin eru honum hug-
leikin og má sjá þess merki á sýn-
ingunni í Hafnarborg, en þar má 
meðal annars sjá ljósmynd af 
franska heimspekingnum Jacques 
Derrida sem lést árið 2004.

Jón Proppé heimspekingur 
hefur kynnt sér verk Masi. Hann 
segir tengsl á milli Hafnarborgar 
og tiltekinnar kynslóðar lista-

manna í Lundúnum hafa orðið til 
þess að Masi setur nú upp sýningu 
hér. „Masi er kunningi Boyle-fjöl-
skyldunnar sem sýndi í Hafnar-
borg fyrir nokkrum árum, og varð 
það til þess að vekja áhuga hans á 
að sýna hér. Þessir listamenn til-
heyra tiltekinni kynslóð sem hóf 
að sýna í London á áttunda ára-
tugnum í söfnum eins og ICA.“

Verk Masi hafa þróast í áranna 
rás. „Á áttunda áratugnum vann 
hann aðallega að stórum innsetning-
um en hann fór að einbeita sér meira 
að ljósmyndum eftir að hann vann 
innsetningu sem skynjaði áhorfend-
ur og tók myndir af þeim. Út frá 
þessu verki kviknaði áhugi Masi á 
portrettljósmyndun,“ segir Jón.

Á sýningunni í Hafnarborg verð-
ur Masi með tuttugu ljósmynda-
seríur sem settar eru saman úr sam-
tals 214 ljósmyndum í mismunandi 

stærðum. Mest ber á myndum sem 
hann tók á fjöldasamkomum og 
hátíðum á Ítalíu. Enn fremur má sjá 
á sýningunni portrettljósmyndir 
sem hann tók í Frakklandi og í 
Bandaríkjunum. Myndirnar eru 
allar teknar á árunum 2001 til 2006. 

Jón segir ljósmyndirnar, sem 
teknar eru á fjöldasamkomum, 
endurspegla áhuga Masi á mörkum 
einstaklingsins og félagsverunnar. 
„Þessar myndir eru teknar á bæjar- 
eða hverfishátíðum í litlum ítölskum 
bæjum. Masi rannsakar smáatriðin 
í þessum viðburðum og skrásetur 
þá sem myndlistarmaður frekar en 
fréttaljósmyndari. Hann notar lins-
una til að draga einstök andlit út úr 
hópnum og leita að kjarna andrúms-
loftsins sem myndast á fjöldasam-
komum.“  

Ljósmyndirnar á sýningunni hafa 
pólitíska og félagslega skírskotun. 
„Myndirnar sýna hvernig svona 
samkomur sem haldnar eru í smá-
bæjum og innan tiltekinna hverfa 
skapa samkennd á meðal fólks. 
Hátíðarhöldin standa fyrir og 
styrkja félagskennd þessara samfé-
laga og auka þannig á samhjálp 
manna í millum,“ bendir Jón á. 

Sýningin er opin alla daga nema 
þriðjudaga frá 11 til 17 og fimmtu-
daga er opið til 21. Síðasti sýningar-
dagur er mánudagurinn 6. október.

Samkomur skrásettar

Hvað er að
frétta af
landsliðinu?

Bláir skuggar
SIGURÐUR FLOSASON

TÓNLEIKAR
FÍH salnum Rauðagerði
Fös. 21. sept. kl. 20:30
Forsala: midi.is

PÉTUR ÖSTLUND     JÓN PÁLL BJARNASON     ÞÓRIR BALDURSSON    

S ÓLR Ú N  BRAGADÓTT IR    S I GUR ÐUR  F LO SASON

TÓNLEIKAR
Laugarneskirkju
mið. 26. sept. kl. 20:30

Forsala:  midi.is
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NÝ ERLEND
TÓNLIST
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2.999kr.

DVD

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

U2
- Popmart - Live from Mexico City

Diana Krall
- The Very Best Of

Cascada
- Everytime We Touch



Kaldastríðshetjan John 
Rambo dustar rykið af hár-
bandinu fræga og tvískipta 
hnífnum því Lionsgate-
fyrirtækið hefur tilkynnt að 
fjórða myndin um Víetnam-
hermanninn verði frum-
sýnd 23. janúar.

Hafi einhver haldið að bandaríska 
þjóðin væri búin að fá nóg af 
blóðsúthellingum og vondum körl-
um í heimi hryðjuverka þá skjátlast 
þeim hinum sama hrapallega. 
Rambo á sér einhvern furðulegan 
stað í hjörtum íbúa stórveldisins og  
víðar en yfir hálf milljón manna 
hefur skoðað myndbrot úr nýjustu 
myndinni á You Tube. 

Þetta undarlega dálæti á morðóða 
Víetnam-hermanninum er ef til 
engin tilviljun. Rambo er einfari 
sem svífst einskis til að bjarga 
bandarískum sakleysingjum úr 
klóm illvirkja, hvort sem það eru 
spilltir landar hans eða uppivöðslu-
samir kommúnistar frá Sovétríkj-
unum sem eru ógn við öryggið. Ron-
ald Reagan, fyrrverandi forseti 
Bandaríkjanna, lýsti yfir miklu 
dálæti á hæfileikum Rambos og 
taldi að það ættu að vera fleiri slíkir 
hjá bandaríska hernum. Menn eins 
og Rambo voru óskabörn banda-
ríska herveldisins á tímum kalda 
stríðsins og best til þess fallnir að 
lúskra allrækilega á rauðu hætt-
unni í austri. 

Þegar Rambo: First Blood kom út 
árið 1982 vissu menn varla hvaðan 
á þá stóð veðrið. Hún náði að hala 
inn ágætis upphæðum í kassann 
þótt gagnrýnendur, oftar sem áður 
þegar Stallone var ekki í hlutverki 
Rocky, ættu varla nógu sterk orð til 
að rakka myndina niður. Hollywood 
fann þó peningalyktina og önnur 
myndin, Rambo: First Blood II fór í 
framleiðslu. Þar fer Rambo á forn-
ar slóðir í Víetnam og er gert að 
hafa uppi á stríðsföngum sem eiga 

að vera í haldi hjá Víetkong-liðum. 
Þegar Rambo finnur félaga sína 
ákveða heryfirvöld að málinu skuli 
sópað undir teppið og Rambo 
„hverfa“ af yfirborði jarðar. En eins 
og segir svo skemmtilega í einni af 
kynningarlínum myndarinnar; 
„þeir sendu hann af stað í verkefni 
og vildu að honum mistækist. En 
þeir gerðu ein mistök. Þeir gleymdu 
að þetta var Rambo.“ Í þriðju mynd-
inni var Rambo síðan mættur til 
Afganistans og barðist þar við hlið 
Mujahideen-andspyrnuhreyfingar-
innar gegn uppivöðslusömum Rúss-
um. Og reyndi þar að auki að bjarga 
vini sínum úr haldi Sovétmanna. 
Hið skemmtilega er að í Mujahid-
een-hreyfingunni á sínum tíma 
hlaut maður að nafni Osama bin 
Laden sína þjálfun í herkænsku 
undir dyggri stjórn Bandaríkja-
manna. 

Rambo er ekki bara hetja af hvíta 
tjaldinu heldur fyrirbæri í popp-
kúltúr sem varð vinsælt á tímum 
kalda stríðsins og táknmynd banda-
rísks stríðsreksturs. Og þótt hetjan 

hafi horfið af yfirborði jarðar þegar 
þiðnaði í samskiptum stórveldanna 
þá var hún augljóslega ekki gleymd 
því á netinu má sjá núverandi for-
seta heimsveldisins, George W. 
Bush, í hlutverki Rambos, hins 
morðóða hermanns sem svífst 
einskis til að klára áætlunarverk 
sitt og skiptir varla skapi þótt sak-
laus fórnarlömb falli fyrir byssu-
kúlum í þágu bandarískra þegna og 
frelsis þeirra. Samkvæmt Heims-
metabók Guinness hafa til að mynda 
aldrei verið framin fleiri ofbeldis-
verk í einni og sömu myndinni og 
Rambo þrjú, en þar voru yfir 108 
manneskjur drepnar og meira en 
200 ofbeldisverk sjást í myndinni. 

Og margir höfðu spáð því að Stall-
one myndi halda til Afganistans á 
nýjan leik til að hafa uppi á hryðju-
verkamönnum sem flugu á Tvíbura-
turnana, svona í ljósi heimsmynd-
arinnar og til þess að koma 
„rambó-ískum“ hugsunarhætti 
aftur inn í bandarískt þjóðfélag. En 
svo verður ekki. Í fjórðu myndinni 
snýr hetjan aftur til starfa eftir að 
hafa verið í sjálfskipaðri útlegð og 
er falið að hafa uppi á hópi kristinna 
trúboða sem týnast í skógum Burma 
og fer þangað ásamt þungvopnuð-
um málaliðum. Þar bíður þeirra 
hins vegar ekkert annað en fljúg-
andi byssukúlur, sprengju- og eld-
vörpur að ógleymdum boganum 
fræga sem kemur víst töluvert við 
sögu. 

Grét yfir snjóflóðinu í Kaldaljósi
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4 Gb iPod Nano

fylgir öllum nýjum

Volkswagen Fox.

Fox
iPod
Bluetooth

Kostar bara 

18.965 kr. á mánuði
miðað við 50.000 kr. útborgun og  bílasamning SP Fjármögnunar 
í 84 mánuði. Verð 1.390.000 kr.
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Volkswagen Fox er grænn bíll





Þær Kristín Ásgeirsdóttir og Guð-
björg Halldórsdóttir í Yndisauka 
baka á stundum girnilegt brauð 
með enn girnilegri fyllingum. 
Uppskriftina er að finna á heima-
síðu þeirra, yndisauki.is, undir 
heitinu Matarbrauð – súkkulaði-
brauð. Það hentar jafn vel undir 
skinku og ost og súkkulaði og 
núggatfyllingar, að sögn Kristín-
ar. 

„Á síðunni erum við með parma-

skinkufyllingu, en það er líka rosa-
lega gott að setja í það skinku, brie-
ost og smá mangó-chutney. Svo má 
nota alls konar grænmeti, og í 
rauninni hvað sem er,“ sagði hún. 
„Við kryddum það oft með dukkah-
kryddinu sem við framleiðum. Í 
því er kúmín og alls konar fræ sem 
gefa því nýja vídd.“ Ferskar krydd-
jurtir fara líka afar vel í brauðið. 
„Alveg í bunkum helst,“ sagði hún 
og hló við. „Það er tilvalið að nota 
góða basilíku, til dæmis. Ef maður 
er með rósmarín eða timjan þarf 
bara að passa að taka allt af stilk-
unum,“ benti hún á. 

Þá er einnig lítið vandamál að 
skipta hveitinu, eða einhverjum 
hluta þess, út fyrir spelt. „Það má 
breyta hlutföllunum eftir henti-
semi, ef maður vill til dæmis hafa 
smá rúg í brauðinu,“ sagði Kristín. 
Fyrir sælkerana er svo um að gera 
að leita á náðir súkkulaðisins. „Ef 
maður vill virkilega sukka er hægt 
að setja súkkulaði, mjúkt núggat 
og hnetur, það er mjög gott,“ sagði 
Kristín.

Brauð fyrir alla

Hrísgrjón og kartöflur slást um 
titilinn sem vinsælasta meðlætið. 
Soðin hrísgrjón, sama hvort um 
ræðir hvít eða brún, geta þó orðið 
leiðigjörn til lengdar. Þá er um að 
gera að fá innblástur úr indversku 
eldhúsi, til dæmis, þar sem grjón-
in eru blönduð kryddi til að gera 
úr þeim ljúffenga rétti. Í indversk-
um hrísgrjónum er oft gripið til 
kardimommu og kúmíns til að 
gera krydduð grjón. Kóríander 
virkar einnig vel. 

Réttirnir þurfa þó ekki að tak-
markast við innblástur úr austri. 
Það má til dæmis blanda þurrkuð-
um ávöxtum eða ristuðum hnetum 
í tilbúin grjón, eða rifnum par-
mesanosti og basilíku. Einnig má 
hreinlega sjóða grjónin í blöndu af 
kjúklingasoði og hvítvíni, eða 

hefja leikinn á að léttsteikja hvít-
lauk á pönnu, bæta grjónum út í og 
sjóða í kjúklingasoði. 

Gómsæt hrísgrjón Elín Edda Árnadóttir eldar 
eftir árstíðum. Hún gefur 
uppskrift að steinbít krydd-
uðum með nornaseiði.

Elín Edda er leikmynda- og bún-
ingahöfundur. Hún hefur afskap-
lega gaman af að elda, og tekur 
mikið tillit til dagatalsins í sinni 
matargerð. „Á haustin á maður að 
borða vel af þessum íslenska mat 
sem er að koma á matarborðið. 
Maður á að nota rófurnar og 
íslenska kálið sem mest á þessum 
tíma, það er best núna,“ sagði 
Elín.
Hún er einnig mjög hrifin af græn-
metisfæði. „Ég er mjög flinkur 
grænmetiskokkur af því að mað-
urinn minn er grænmetisæta. Ég 
er vön því til margra ára að elda 
eitt fyrir strákana og annað fyrir 
manninn minn,“ sagði hún. „Nú 
erum við orðin tvö eftir, þannig að 
við förum aðeins meira á ein-
hverja af þessum léttu grænmet-
isstöðum sem eru víðs vegar um 
borgina,“ sagði Elín. 
Hún er nýsnúin heim eftir ferð 
sumarsins, sem bar hana að þessu 

sinni til Berlínar og Prag. „Þetta 
var algjörlega frábær tími, þessar 
sex vikur,“ sagði hún. „Í Berlín er 
rosalega mikil dýnamík í gangi og 
mikil von. Það var mikið af ungu 
fólki og augljóslega mikill upp-
gangur á öllum sviðum,“ sagði 
Elín. Þaðan lá leiðin til Prag, þar 
sem hún dvaldist í listhúsinu 
Leifsbúð.
„Það er framtak Þóris Gunnars-
sonar, ræðismanns Íslands í Tékk-
landi, og eiginkonu hans, Ingi-
bjargar Jóhannsdóttur,“ útskýrði 
Elín. „Þau hafa útbúið gamalt 
brugghús þarna í nágrenni Prag 
sem listhús fyrir íslenska lista-
menn, sem maður sækir um að fá 
að dveljast í,“ bætti Elín við, en 
hún var himinlifandi yfir tæki-
færinu. „Þetta var afskaplega gef-
andi sumar og mikið örlæti af 
þeim hjónum,“ sagði hún. 

Elín Edda gerir kartöflumús úr 
möndlukartöflum, smjörklípu og 
dálitlu salti með steinbítnum, og 
mælir einnig með sósu úr sýrðum 
rjóma. Hún hrærir þá sýrða rjóm-
ann upp og kryddar með salti og 
pipar. Berið fram með góðu hvít-
víni.

Bjóddu …
í kaffi og köku, upp á gamla mátann, ein-
hverja helgina í haust. Ef þú treystir þér ekki 
í hnallþórugerð er alltaf hægt að svindla og 
skjótast út í bakarí að morgni dags. 

Veitingastaður Agnars 
Sverrissonar og Xavier 
Rousset, Texture, var 
opnaður fyrir almenningi í 
London fyrir viku síðan. 
Agnar sagði viðtökur hafa 
verið góðar, þegar Frétta-
blaðið ræddi við hann. „Það 
var fullt fyrstu þrjá dagana. 
Við verðum alltaf með lokað 
á sunnudögum og mánudög-
um, en á laugardaginn 
þurftum við að vísa fjörutíu, 
fimmtíu manns frá. Þetta 
byrjar mjög vel,“ sagði 
Agnar. 

Opnun staðarins var frestað nokkrum sinnum, en upphaflega var stefnt á að staðurinn lyki upp dyrum 
sínum í júní. „Þannig er þetta bara,“ sagði Agnar. „En nú virðist ætla að verða brjálað að gera, sem er 
frábært,“ bætti hann við.

Texture vel tekið í London

Stropað svartfuglsegg skrítnasta máltíðin
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Goða blóðmör - frosin
179 kr/kg. áður 358 kr/kg.

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

Hamborgarasteik
483 kr/kg. áður 965 kr/kg.

50%
afsláttur

50%
afsláttur

40%
afsláttur

Þú sparar 483 kr/kg

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

40%
afsláttur

40%
afsláttur

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

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

Þú sparar 996 kr/kg

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

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

30%
afsláttur

40%
afsláttur

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



komist áfram,“ sagði hann. „Núna er hún líklega 
búin að eyðileggja feril sinn. Það er erfitt að snúa 

aftur eftir svona frammistöðu.“
Britney var gjöreyðilögð þegar hún 

steig af sviðinu og öskraði á sjálfa sig 
baksviðs. „Hún er alveg í rusli. Hún var 
mjög taugaveikluð og vissi að hún 
klúðraði atriðinu,“ sagði kunningi 

Britney. Annar heimildarmaður var á 
sama máli: „Hún var virkilega 

taugatrekkt. Það er langt síðan hún 
kom síðast fram og hún var að 
syngja í beinni útsendingu fyrir 
framan kollega sína í tónlistar-

bransanum. Hún hreinlega fraus 
fyrir framan alla.“

Simon Cowell, hinn óvægni dómari úr American 
Idol og X-Factor, óttast að Britney Spears hafi 
eyðilagt feril sinn með skelfilegri frammistöðu 
á MTV-verðlaunahátíðinni.

Britney ætlaði að stimpla sig inn á 
nýjan leik eftir mikinn vandræðagang á 
undanförnum árum en hafði ekki erindi 
sem erfiði. „Ef Britney hefði verið 
skjólstæðingur minn hefði nægt 
fyrir mig að horfa á hana æfa einu 
sinni til að banna henni að stíga á 
svið,“ sagði Cowell. „Það hefði 
verið þess virði að láta hana 
hætta við allt saman, svo hún ætti 
möguleika síðar meir á að endur-
heimta feril sinn. Hún var ekki tilbúin í 
þetta atriði á nokkurn hátt. Lagið var vitlaust, 
ímynd hennar var röng og hún var illa undirbú-
in. Ef hún hefði sýnt þessa frammistöðu í 
áheyrnarprufum fyrir X-Factor hefði hún ekki 

Kvikmyndabálkurinn um Harry 
Potter hefur slegið út James Bond 
og Stjörnustríð sem sá tekjuhæsti í 
sögunni. Myndirnar fimm um 
galdrastrákinn knáa hafa þénað 
um 290 milljarða króna víðs vegar 
um heiminn. Bond er í öðru sæti 
með 288 milljarða og í því þriðja er 
Star Wars með um 275 milljarða 
króna.

Enn á eftir að sýna tvær kvik-
myndir um Harry Potter. Sú næsta 
kemur út á næsta ári og sú síðasta 
2010. „Það er frábært að sjá vöru-
merkið Harry Potter ná þessum 
stalli. Það verður fróðlegt að sjá 

hversu langt það mun komast undir 
lok áratugarins,“ sagði starfsmað-
ur framleiðandans Warner Bros.

Fyrsti hauststormurinn hefur 
væntanlega ekki verið mörgum 
gleðigjafi, en verktökum við 
Smáratorg er hann sérstaklega 
óvelkominn. Þar stendur hæsti 
krani landsins, enda verið að reisa 
hæstu byggingu landsins. „Við 
erum stopp út af veðri, við getum 
ekkert notað kranann,“ sagði 
Júlíus Finnsson, verkefnisstjóri 
Jáverka í Smáratorgi. Starfsmenn 
sitja þó ekki auðum höndum á 
meðan, þar sem af nægum verk-
efnum er að taka. 

„Það er aðallega rokið sem 
hefur haft þessi áhrif. Það munar 
alveg um fjórum, fimm metrum á 
sekúndu á jörðinni og uppi í 
krana,“ útskýrði Júlíus, en kran-
inn er 110 metrar á hæsta punkti. 
„Við höfum ekki híft í meira roki 
en svona sautján metrum á sek-
úndu,“ sagði Júlíus, en í gær náðu 
verstu vindhviðurnar um 24 metr-
um á sekúndu. „Við erum með 

vindmæli þarna uppi,“ útskýrði 
hann.

Júlíus átti von á því að veðrið 
myndi versna í nótt, en hafði 
engar áhyggjur af því að kraninn 
sjálfur myndi haggast. „Það þarf 
töluvert meira til að hann velti 
eða eitthvað í þá áttina,“ sagði 
hann. „Í svona roki snýr hann sér 
hins vegar bara undan vindi og 
tekur ekkert á sig, svo það er ekki 
hægt að snúa honum neitt,“ benti 
hann á.

Verklok eru áætluð í byrjun 
október og sagði Júlíus að frekari 
hauststormar gætu sett strik í 
reikninginn. „Ef við fáum góð-
viðri aftur gengur þetta,“ sagði 
hann vongóður. 

Hauststormur stoppar vinnu

Britney kæmist ekki áfram í X-Factor

Sex and the City kvikmynd-
in er nú að verða að veru-
leika, en aðdáendur þáttar-
aðarinnar hafa beðið í þrjú 
ár eftir því að sá draumur 
yrði uppfylltur. 

Óskarsverðlaunahafinn og söngs-
tjarnan Jennifer Hudson hefur 
tekið að sér hlutverk í væntan-
legri Sex and the City kvikmynd, 
en þar mun hún leika aðstoðar-
konu Carrie Bradshaw. Sarah 
Jessica Parker leikur Carrie, eins 
og áður. Ekki er langt síðan til-
kynnt var að Chris Noth 
myndi snúa aftur í hlut-
verki Mr. Big, en á sama 
tíma spurðist út að sögu-
þráður kvikmyndarinnar 
gerði ráð fyrir því að 
hann og Carrie hefðu 
flutt undir sama þak. 
Hudson er því eingöngu 
annar leikarinn sem 
hefur tilkynnt 
þátttöku sína í 
verkefninu, fyrir 
utan stjörnurnar 
fjórar; Parker, 
Cynthiu Nixon, 
Kristin Davis og 
Kim Cattrall. 

Söguþræði
kvikmyndarinnar
hefur verið hald-
ið leyndum með 

öllum tiltækum ráðum, en ráðning 
Hudson þykir sýna fram á að 
Carrie hafi klifrað upp metorða-
stigann síðan áhorfendur skildu 
síðast við hana. Fjögur ár eiga að 
hafa liðið frá þeim tíma að fjór-
eykið kvaddi áhorfendur þar til 
þráðurinn er tekinn upp að nýju í 
kvikmyndinni.

Enn hefur ekki verið staðfest að 
Evan Handler, David Eiginberg 
eða Jason Lewis, sem leika eigin-
menn eða kærasta hinna söguhetj-
anna þriggja, muni taka þátt í 
kvikmyndinni.

Tökur eiga þó að  hefjast á Man-
hattan í næstu viku, og von-

ast aðdáendur nú til að 
athygli paparazzi-ljós-

myndara geti varpað 
einhverju ljósi á sögu-
þráðinn.

Sex and the City 
kvikmyndin verður 
frumsýnd á næsta 

ári.

Sklep bedzie zamkniety 



Halla Vilhjálmsdóttir leitar að vinnu í 
London þessa dagana. Hún söng nýlega lag 
inn á plötu Geirs Ólafs.

„Það er eiginlega óráðið. Ég er að skoða málin enda 
er tiltölulega stutt síðan staðfest var að ekki yrði af 
framleiðslu þáttanna,“ segir fyrrverandi X-factor-
kynnirinn Halla Vilhjálmsdóttir um hvað hún hyggist 
taka sér fyrir hendur. Pálmi Guðmundsson, sjón-
varpsstjóri Stöðvar 2, sagði nýverið í viðtali við 
Fréttablaðið að ekki væri víst að X-factor-þátturinn 
yrði að veruleika á þessu ári en þar var ætlunin að 
frægir Íslendingar reyndu fyrir sér í söng í þágu 
góðs málefnis.

Halla hefur tekið sér ýmislegt fyrir hendur undan-
farið. „Ég var til dæmis að syngja dúett með Geir 
Ólafs á nýju plötunni hans. Mér finnst gaman að gera 
hitt og þetta og ætla ekki að festa mig í leikhúsi alveg 
strax. Í þessum töluðu orðum er ég á leið út á flug-
völl. Nú ætla ég að vera með listrænt útibú í London. 
Reyndar átti ég flug í morgun en var svo upptekin að 
taka til langt fram á nótt að ég svaf yfir mig og missti 
af vélinni,“ segir Halla og hlær. „Ég er alltaf með 
annan fótinn þar og ætla að athuga hvort einhver vill 
ráða mig í vinnu.“ Hingað til hefur ekki verið skortur 
á því en Halla starfaði hjá sjónvarpsstöðvunum BBC 
og ITV áður en hún flutti til Íslands og hafnaði fyrr á 
árinu hlutverki í söngleiknum Eurobeat sem settur 
verður upp á West End. „Ég skrapp út og sá verkið 
um daginn. Það var þrælskemmtilegt og fékk frá-
bæra dóma. Ég neita því ekki að ég fékk pínu í mag-
ann og hugsaði að það hefði nú kannski verið gaman 
að vera með.“ 

Gefðu þér færi á brosi 
24. september, því þá 

drögum við út 30 
milljónamæringa.

Fáðu þér miða á hhi.is
eða í síma 800 6611.
Það tekur enga stund.

Nú brosa 2.915 
vinningshafar breitt eftir 

síðasta útdrátt, 
en þá eru þeir orðnir

25.859 á árinu.
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VIP
KNOCKED UP kl. 5:20 - 8 - 10:40 14

KNOCKED UP kl. 5:20 - 8 - 10:40 
DISTURBIA kl. 8 - 10:30 14

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

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10:10 L

RATATOUILLE M/- ENSKU TAL kl. 8 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

TRANSFORMERS kl. 10:10 10

KNOCKED UP kl. 8 - 10:30 14

ASTRÓPÍA kl. 8 - 10 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10:20 14

ASTRÓPÍÁ kl. 8 L

RUSH HOUR 3 kl. 10 12

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6 L

VEÐRAMÓT kl. 8 -10 14

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10 L

KRINGLUNNIK
ASTRÓPÍÁ kl. 6:30 - 8:30 - 10:30 L

LICENSE TO WED kl. 6 - 10:30 7

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

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

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

VEÐRAMÓT  kl. 8 - 10.20
KNOCKED UP  kl. 5 - 8 - 10.40
KNOCKED UP LÚXUS kl. 5 - 8 - 10.40
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 - 6
BOURNE ULTIMATUM   kl. 8 - 10.30
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 4 - 6
RUSH HOUR 3  kl. 8 - 10.10

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS14
14

14

14

14

KNOCKED UP kl. 5.45 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 5.45
DISTURBIA kl. 8 -10.10*
*Síðasta sýning

14

14

14

VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 6
SURFS UP ENSKT TAL kl. 8 - 10
ASTRÓPÍA kl. 6 - 8 - 10.10
BOURNE ULTIMATUM kl. 5.30 - 8 -10.30

SICKO
með íslenskum texta

DAGSKRÁ Á MIDI.IS

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

Sagan sem
mátti ekki 

segja.

KL. 8 Sicko
KL. 10.30 Sicko / Shortbus

VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
EVENING    kl.5.30 - 8 
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.6
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.6 - 8 - 10

“Veðramót er hugrökk ádeila sögð með 
hlýju og húmor sem hreyfir við 
áhorfendum frá fyrstu stundu.”

R.H.- FBL

SHORTBUS

-A.F.B. Blaðið

- bara lúxus
Sími: 553 2075

KNOCKED UP kl. 6 og 9 14
DISTURBIA kl. 5.45, 8 og 10.20 14
THE BOURNE ULTIMATUM kl. 5.45 og 10.20 14

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

Bandaríska sjónvarpsstöðin CBS 
mun hefja sýningar á nýjum raun-
veruleikasjónvarpsþætti hinn 19. 
september næstkomandi. Sá 
hefur fengið nafnið Kid Nation og 
fjallar um 40 börn á aldrinum 8-
15 ára sem fá 40 daga til þess að 
búa til virkt samfélag í draugabæ 
í Nýju-Mexíkó án hjálpar fullorð-
inna. Þættinum hefur verið líkt 
við söguþráðinn í bók Williams 
Golding, Lord of the Flies, þar 
sem börn stranda á eyðieyju með 
ófyrirséðum afleiðingum.

Börnin í Kid Nation verða að 
elda sínar eigin máltíðir, þrífa 
útihúsin, sækja vatn og reka 
fyrirtæki, meira að segja gamla 
bæjarpöbbinn sem þó selur 
eingöngu óáfenga drykki. Meðan 
á þessu stendur þurfa börnin að 
glíma við hefðbundna fylgifiska 
æskunnar á borð við heimþrá og 
hópþrýsting. Í lok hvers þáttar 

veitir „bæjarráðið“, sem kosið 
er af börnunum sjálfum, einum 
þátttakanda stjörnu úr skíra 
gulli sem er 1,3 milljóna íslenskra 
króna virði. Öll fengu börnin 
andvirði rúmra 320.000 króna 
fyrir að vera með í þættinum.

Þátturinn hefur vakið upp 
miklar deilur og siðferðilegar 

spurningar á borð við þá hvort 
réttlætanlegt sé að nota ung 
börn sem efnivið í þátt á borð við 
þennan. Fjögur barnanna þurftu 
aðstoð lækna eftir að hafa 
drukkið klór sem hafði verið 
skilið eftir í ómerktri gosflösku. 
Önnur stúlka tognaði á handlegg 
og enn önnur brenndist í andliti 
eftir að feiti skvettist á hana við 
eldamennsku. 

Dálkahöfundur Variety sagði 
Kid Nation nota börn sem „fóður 
fyrir skemmtun og ágóða“ á 
meðan þekktur barna-
sálfræðingur lét hafa eftir sér 
að börn á þessum aldri ættu 
erfitt með að þola slíkt álag. 

Í ljós hefur komið að lagaleg 
hlið málsins er að mörgu leyti 
gölluð en líklegt má telja að 
forsvarsmenn CBS vinni 
heimavinnuna sína þar áður en 
tökur hefjast á næstu þáttaröð.

Deilt um nýjan raunveruleikaþátt

„Mér líst mjög vel á þetta,“ 
segir útvarpskonan Andrea 
Jónsdóttir, sem vonast til 
að fá miða á endurkomutón-
leika Led Zeppelin í O2-höll-
inni í London.

Rokksveitin goðsagnakennda stað-
festi á blaðamannafundi í gær að 
hún ætlaði að koma saman á ný í 
fyrsta skipti í nítján ár. Aðeins 
verður um eina tónleika að ræða. 
Verða þeir haldnir í O2-höllinni í 
London 26. nóvember í tilefni af 
útkomu tvöföldu safnplötunnar 
Mothership sem kemur út hinn 13. 
sama mánaðar. Einnig eru tónleik-
arnir hugsaðir til heiðurs Ahmet 
Ertegun, eins af stofnendum plötu-
fyrirtækisins Atlantic Records,  
sem lést í fyrra. Mun Jason Bon-
ham leysa föður sinn John Bon-
ham af á trommunum, en Zeppelin 
hætti störfum árið 1980 eftir and-
lát hans.

„Þeir eru allir búnir að vera að 
vinna í músík, þannig að þetta er 
ekkert hættulegt. Þeir eru búnir 
að sýna góða takta síðan þeir 
hættu, sérstaklega Robert Plant, 
sem er búinn að standa sig mjög 
vel. Það sem þeir gerðu saman 
hann og Jimmy Page var einnig 
gott. Þeir hafa reyndar skilið John 
Paul Jones svolítið útundan en 
hann er búinn að gera fullt af 
skemmtilegum hlutum,“ segir 
hún.

Andrea sá Zeppelin spila í Laugar-
dalshöll 1970 og ekki nóg með það 
heldur sat hún við hliðina á piltun-
um í flugvél á leiðinni heim til 
London. Minnist hún þess sérstak-
lega hversu flughræddir Robert 
Plant og Jimmy Page voru, sem er 
nokkuð kaldhæðnislegt því sveitin 
er nefnd eftir frægu loftfari. 

Fyrir tveimur árum hitti Andrea 
Plant á nýjan leik vegna tónleika 
hans í Laugardalshöll þar sem 
hann kynnti plötuna The Mighty 
Rearranger. „Mér fannst það frá-
bært. Sú plata var mjög flott og 
er eiginlega hans besta 

plata.“ Andrea hlakkar því mikið 
til að endurnýja kynni sín af Plant 
og félögum, fari svo að hún verði 
sér úti um miða.

Led Zeppelin var stofnuð í Eng-
landi árið 1968. Sveitin var talin ein 
fyrsta þungarokkssveit heimsins 
þegar hún steig fram á sjónarsvið-
ið. Á meðal þekktustu laga sveitar-
innar eru Stairway to Heaven, 
Whole Lotta Love, Rock and Roll, 
Kashmir og Communication Break-

down. Zeppelin er í hópi 
fjögurra flytjenda sem 
hafa selt yfir hundrað 
milljónir platna í 
Bandaríkjunum.
Hinir eru Bítlarnir, 

Elvis Presley og 
Garth Brooks.

Síðustu tón-
leikar sveit-
arinnar með 

fullri liðsskipan voru í Berlín í júlí 
árið 1980, tveimur mánuðum áður 
en Bonham lést. Page, Plant og 
Jones spiluðu saman á Live Aid 
fimm árum síðar og aftur á fertugs-
afmæli Atlantic Records árið 1988. 

Mikið hefur verið rætt og ritað 
um hugsanlega endurkomu Zeppel-
in undanfarin ár og nú eru vanga-
velturnar loksins orðnar að veru-
leika, fjölmörgum aðdáendum 
sveitarinnar til mikillar ánægju.

Færeysku tónlistarmennirnir 
Budam, Jensina Olsen og Jógvan 
halda tónleika ásamt hljómsveit-
inni Ísafold í glerskálanum við Nor-
ræna húsið á laugardag.

Tilefnið er opnun færeyskrar 
sendiskrifstofu í Austurstræti 12. 
Budam er einn af ástsælustu lista-
mönnum Færeyja. Hefur sagnastíl 
hans verið líkt við Tom Waits, Nick 

Cave og Leonard Cohen. Jensina 
Olsen vann á síðasta ári söngva- og 
lagahöfundakeppni í Færeyjum og 
gefur út plötu á næstunni. Tónleik-
arnir standa yfir frá klukkan 22 til 
1. Miðaverð er 2.000 krónur en 
1.500 í forsölu.

Færeyskt kvöld á laugardag



Nýjasta plata rapparans Kanye 
West, Graduation, hefur selst 
betur en plata 50 Cent beggja 
vegna Atlantshafsins samkvæmt 
fyrstu sölutölum. Búist er við því 
að West selji um 700 þúsund ein-
tök af plötunni í þessari viku. 

50 Cent, sem heitir réttu nafni 
Curtis Jackson, hefur heitið því 
að hætta að gefa út sólóplötur ef 
plata hans selst verr en plata 
West. Stefnir því allt í að hann 
þurfi að standa við gefin loforð. 

West sakaði nýverið sjónvarps-
stöðina MTV um að hafa mis-
notað Britney Spears með því að 
láta hana koma fram á verðlauna-
hátíð sinni um síðustu helgi. 
Stöðin hafi vitað að hún væri ekki 
tilbúin en þrátt fyrir það hafi hún 
látið hana syngja til að auka áhorf 

á hátíðina. Britney var harðlega 
gagnrýnd fyrir frammistöðu 
sína, enda virkaði hún afar 
óörugg á sviðinu.

West selur meira
Tónlistarmaðurinn Brynjar Már 
Valdimarsson, eða BMV eins og 
hann kallar sig, ætlar að gefa út 
þriggja laga smáskífu í Grikk-
landi í kjölfar gríðarlegra vin-
sælda sinna þar í landi.

Á smáskífunni verður lagið In 
My Place sem nýverið komst í 
toppsætið hjá grísku útvarps-
stöðinni Radio 1 Serres eftir að 
hafa setið á vinsældalistanum í 
nokkrar vikur. Annað af bónus-
lögunum á skífunni verður 
Forget About Me, sem á síðar 
meir að taka við af In My Place 
á vinsældalistum. Lagið In My 
Place var á sínum tíma gefið út 
á stafrænan hátt víða um heim 
en það hefur hingað til ekki 
verið fáanlegt á plötu.

Brynjar útilokar ekki að halda 

tónleika í Grikklandi til að 
fylgja eftir vinsældunum. „Á 
einhverjum tímapunkti geri ég 
það tvímælalaust. Þarna er 
þrælstór markaður sem getur 
leitt gott af sér. Eigum við ekki 
að segja að þetta sé ágætis 
byrjun, eins og Sigur Rós nefndi 
plötuna sína,“ segir Brynjar í 
léttum dúr. 

In My Place verður á væntan-
legri plötu Brynjars sem kemur 
út í kringum áramótin. Standa 
upptökur á henni yfir í New 
York um þessar mundir. Með 
Brynjari starfar upptökustjór-
inn Ken Lewis, sem hefur unnið 
með stjörnum á borð við Mary 
J. Blige og Mariuh Carey, ásamt 
hljómsveitinni Fall Out Boy. 

Með smáskífu í Grikklandi

Kauptu 2 pakka saman og þú færð 2 miða á nýju Simpsons

Myndina í Bíó.
Gildir á meðan miðar endast

DVD

3.699
Hver þáttaröð

Komin
á DVD

4.999



 KR og Valur mætast í 
kvöld á KR-vellinum í opinberum 
úrslitaleik um Íslandsmeistaratit-
ilinn í Landsbankadeild kvenna. 
Liðin eru jöfn að stigum þegar 
tvær umferðir eru eftir og sigur-
vegari kvöldsins verður því með 
pálmann í höndunum.

„Það er frábært að fá svona 
hreinan úrslitaleik og bara 
skemmtilegt að mótið skuli þróast 
svona. Auðvitað hefðum við í 
Breiðabliki vilja eitthvað kroppa í 
þessi lið en það er gott fyrir 
kvennafótboltann að fá svona leik 
í lok mótsins,“ segir Jörundur Áki 
Sveinsson, þjálfari Breiðabliks, 
sem spáir spennandi leik. 

„Þetta eru mjög jöfn og áþekk 
lið. Það verður því mjög spenn-

andi að sjá hvernig þessi leikur 
fer og synd að við hin í deildinni 
skulum ekki fá að fylgjast með,“ 
segir Jörundur Áki sem mun 
stjórna Breiðabliki á móti Fjölni á 
sama tíma. Jörundur Áki á erfitt 
með að spá um úrslit en segir Vals-
liðið vera sigurstranglegra. „Fyrir 
fram myndi maður ætla að Valur 
væri sigurstranglega liðið ekki 
síst þar sem Margrét Lára virðist 
vera alveg óstöðvandi. Margrét 
Lára hefur kannski skorað lung-
ann úr mörkum Valsliðsins þá 
dreifist skorunin meira hjá KR-
liðinu og það er helst það sem er 
einn helst ólíkt með þessum liðum. 
Margrét Lára hefur oft verið sá 
leikmaður sem klárar leikina fyrir 
Valsliðið og KR-ingar þurfa að ein-

beita sér að því að stoppa hana,“ 
segir Jörundur en það er annað 
sem háir KR-liðinu. 

„KR-ingar eru á heimavelli en 
hafa á móti misst Katrínu Ómars-
dóttur sem ég tel vera mikinn missi 
fyrir þær. Það gæti sett svolítið 
strik í reikninginn að hafa hana 
ekki þar sem hún var klárlega einn 
af betri ef ekki besti leikmaðurinn 
í fyrri viðureign þessara liða í 
sumar. Það getur samt vel verið að 
KR-ingar þjappi sér saman og þá 
er aldrei að vita hvað gerist. Valur 
er búinn að missa Dóru Maríu út til 
Bandaríkjanna og það skiptir miklu 
máli fyrir Valsliðið þar sem hún er 
lykilmaður í liðinu. Það eru því 
sterkir leikmenn fjarverandi í 
báðum liðum,“ segir Jörundur Áki 

sem býst ekki við að Elísabet Gunn-
arsdóttir, þjálfari Vals, spili upp á 
jafnteflið. 

„Val nægir svo sem jafntefli en 
ég á ekki von á að Valsliðið spili 
upp á jafnteflið. Ég trúi ekki öðru 
en að Elísabet vilji vinna leikinn. 
Valsliðið er í hörku formi, var í 
Evrópukeppni og er að fara í Evr-
ópukeppni. Þær eru hundfúlar með 
að vera ekki lengur inni í bikar-
keppninni og KR er komið með 
aðra höndina á bikarinn,“ segir 

Jörundur en KR á möguleika á að 
vinna tvöfalt en eini titillinn í 
sumar er undir hjá Valsliðinu í 
þessum leik. 

Leikurinn er á KR-vellinum og 
hefst klukkan 17.00. Fyrri leik lið-
anna lauk með 1-1 jafntefli.

Fréttablaðið fékk fulltrúa frá 
hinum sjö liðum Landsbankadeild-
ar kvenna til að spá fyrir um úrslit 
leiksins og þar hafði KR betur 4-3. 
Spá þeirra fylgir hér með. 

KR og Valur spila óopinberan úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn í kvennafótboltanum í kvöld. Jörundur Áki Sveinsson, þjálfari 
Breiðabliks, segir Valsliðið vera sigurstranglegra fyrir fram en fleiri fulltrúar félaga í Landsbankadeild kvenna hafa trú á KR-sigri.

Græt mig nánast í svefn á kvöldin



 Í kvöld hefst keppni í 
N1-deild kvenna með tveimur 
leikjum. Grótta tekur á móti HK 
og Haukar fara í heimsókn til 
Framara. Í vikunni var spáð fyrir 
um lokastöðu deildarinnar og kom 
fáum á óvart að Íslandsmeisturum 
Stjörnunnar var spáð titlinum.

Haukum var spáð öðru sæti en 
þjálfari liðsins, Díana Guðjóns-
dóttir, sagðist fara í alla leiki til að 
vinna og stefna því ótrauð á topp-
inn með liðið.

„Mér líst vel á veturinn,“ sagði 
Díana. „Við höfum bætt við okkur 
þremur leikmönnum og er því 
með meiri breidd en var í hópnum 
í fyrra. Ég vonast til að fara langt 
á því.“

Hind Hannesdóttir er komin til 
Hauka frá Stjörnunni, einnig 

Laima Miliauskaite markvörður 
sem lék með FH á síðustu leiktíð 
og þá hefur Inga Fríða Tryggva-
dóttir tekið fram skóna að nýju.

Stjarnan, Haukar, Grótta og 
Valur voru í nokkrum sérflokki 
síðasta tímabil en Fram og HK 
voru þó dugleg að kroppa stig af 
toppliðunum. „Ég býst jafnvel við 
að þessi sex lið verði í baráttunni í 
efri hluta deildarinnar. Það verður 
bara gott fyrir deildina að hafa 
svo mikla breidd. Svo er Fylkis-
liðið skipað ungum stelpum með 
þremur reyndum útlendingum. 
Þær gætu því verið í því hlutverki 
að stela stigum af toppliðinum, 
rétt eins og Fram og HK gerðu síð-
ast. Ég á því von á skemmtilegu 
móti,“ sagði Díana.

Sex lið verða í bar-
áttunni um titilinn

B&L



Undankeppni EM F-riðill

 Íslenska landsliðið í 
knattspyrnu vann sinn fyrsta leik 
í rúmt ár í gær þegar Norður-Írar 
komu í heimsókn í Laugardalinn. 
Ísland hafði þá ekki unnið lands-
leik síðan 2. september 2006 er 
Ísland sótti Norður-Íra heim til 
Belfast. Uppskeran í þessari 
tveggja leikja hrinu er fjögur stig 
og mikið mun betri frammistaða 
en í leikjum liðsins síðasta árið.

Íslenska liðið mætti vel stemmt 
til leiksins. Sami ákafi og grimmd 
og var í leiknum gegn Spánverjum 
var augljóslega enn til staðar. Eyj-
ólfur hafði breytt í 4-4-2 en spilaði 
4-5-1 gegn Spánverjum og Ármann 
Smári Björnsson tók sæti Jóhann-
esar Karls sem var í leikbanni.

Íslenska liðið fékk sannkallaða 
óskabyrjun í leiknum en Ármann 
Smári kom Íslandi yfir með fyrstu 
sókn íslenska liðsins. Gunnar 
Heiðar komst þá óáreittur upp að 
endamörkum, renndi boltanum út 
í teiginn þar sem Ármann Smári 
var illa dekkaður og hann kláraði 
færið með stæl.

Í stað þess að láta kné fylgja 
kviði færðist fullmikil ró yfir 
íslenska liðið eftir markið. Strák-
arnir bökkuðu mjög aftarlega líkt 
og gegn Spánverjum. Sóknir Norð-
ur-Íra voru frekar bitlausar og 
þeir sköpuðu sér aðeins eitt færi í 
hálfleiknum en Jonathan Evans 
fór illa að ráði sínu og skaut yfir 
fyrir opnu marki.

Sóknarleikur íslenska liðsins 
var hvorki fugl né fiskur og það 
heyrði til tíðinda ef liðið náði þrem 
sendingum á milli sín. Vörnin hélt 
aftur á móti vel og Ísland leiddi í 
hálfleik.

Íslenska liðið lá enn aftar á vell-
inum í síðari hálfleik og pressa 

Íranna jókst stöðugt. Chris Brunt 
skaut í þverslá íslenska marksins 
á 50. mínútu og næstu 20 mínútur 
lá íslenska liðið í algerri nauðvörn. 
Írarnir réðu lögum og lofum en 
gekk illa að brjóta niður firna-
sterka vörn íslenska liðsins.

Á sama tíma stóð ekki steinn 
yfir steini í leik íslenska liðsins. Miðjumennirnir voru í stanslaus-

um eltingarleik og sendingar 
strákanna voru átakanlega léleg-
ar. Eitthvað hlaut undan að láta og 
á 71. mínútu braut Kári Árnason 
mjög klaufalega á David Healy. Sá 
írski þakkaði pent fyrir sig með 
því að skora úr vítinu og jafna 
leikinn.

Ellefu mínútum fyrir leikslok 
fækkaði Eyjólfur í sókninni sem 
virtist vera skynsamleg ákvörðun 
þar sem Írarnir voru miklu betri. 
Stig úr því sem komið var hefði 
verið vel sloppið.

Skömmu fyrir leikslok vann 
Ásgeir Gunnar Ásgeirsson bolt-
ann af harðfylgi á hættulegum 
stað og gaf fyrir markið. Írar 
hreinsuðu en boltinn féll beint 
fyrir fætur Grétars Rafns sem 
sendi boltann aftur fyrir og Keith 
Gillespie skoraði hrikalega slysa-
legt sjálfsmark. 

Írska heppnin var augljóslega 
búin með alla sína innistæðu en 
Íslendingar taka stigunum þrem 
fagnandi.

Þegar upp er staðið getur liðið 
þakkað vörninni fyrir stigin því 
hún stóð vaktina frábærlega. 
Vörnin hefur verið hriplek undan-
farið ár og það hefur verið helsti 
veikleiki liðsins. Þegar vörnin 
spilar aftur á móti eins og hún 
hefur gert í síðustu tveim leikjum 
getur íslenska liðið bitið frá sér. 
Varnarleikurinn er lykillinn að 
velgengni liðsins.

Miðju- og sóknarleikur liðsins 
er að sama skapi nokkuð áhyggju-
efni og þá sérstaklega miðjuspilið. 
Ísland saknaði Brynjars Björns og 
Jóhannesar Karls sárlega að þessu 
sinni. Liðið á þá inni í Letta-leikn-
um en þar hljóta strákarnir að 
mæta fullir sjálfstrausts.

Íslenska landsliðið í knattspyrnu vann sætan sigur á Norður-Írum í gær, 2-1. Þakka má varnarlínu lands-
liðsins fyrir sigurinn en vörnin var gríðarlega sterk. Sigurmark Íslands var sjálfsmark undir lok leiksins.

Eyjólfur Sverrisson 
landsliðsþjálfari var ekki í vafa 
um hvað skilaði íslenska liðinu 
sigrinum gegn Norður-Írum í 
gær. „Baráttan í liðinu var frá-
bær. Ef við skoðum stöðuna í riðl-
inum sér maður að við vorum að 
spila gegn liði sem var með mikið 
sjálfstraust og þeir léku leikinn 
af miklum krafti. En við stóð-
umst pressuna frá þeim og ég er 
mjög ánægður með úrslitin. Ég 
er ánægður með varnarleikinn 
en við hefðum getað útfært sókn-
irnar okkar aðeins betur.“

Eftir að íslenska liðið komst 
yfir tóku Norður-Írarnir öll völd í 
leiknum. Eyjólfur segir einfalt að 
útskýra það.

„Lið, eins og íslenska landslið-
ið, sem lent hefur í miklu mótlæti 
reynir allt sem það getur til að 
halda forystunni eftir að hafa 
komist yfir svo snemma í leikn-
um. Það er alveg ljóst að við 
þurftum að styrkja miðjuna og 
þess vegna skipti ég Ólafi Inga 
inn á. Ég hefði kannski átt að 
skipta honum fyrr inn á.“

Hann þvertekur þó fyrir það að 
hann hafi ætlað að verja stigið 

með því að skipta út sóknarmanni 
fyrir miðjumann. Hermann 
Hreiðarsson, Emil Hallfreðsson 
og Ívar Ingimarsson voru allir 
búnir að vera veikir síðustu daga 
og segir Eyjólfur að það hafi haft 
sín áhrif á þeirra frammistöðu. 

Nigel Worthington, landsliðs-
þjálfari Norður-Írlands, reyndi 
að leggja áherslu á jákvæðu 
punktana hjá sínum mönnum 

þrátt fyrir afar svekkjandi tap.
„Svona er fótboltinn og maður 

fær alltaf það sem maður á skilið. 
Ég er þó ánægður með strákana, 
þeir bættu sig heilmikið frá síð-
asta leik. Við spiluðum mjög vel 
en Íslendingar spiluðu alls ekki 
illa. Þeir fengu tvö tækifæri og 
nýttu þau. Við fengum 3-4 færi en 
refsuðum þeim ekki nóg.“

Ánægður með varnarleikinn

 „Ég vissi fyrir alvöru að 
ég væri í byrjunarliðinu þegar 
Eyjólfur tilkynnti það á fundi 
fyrir leikinn. Maður verður bara 
að vera klár í hvað sem er þegar 
maður veit ekkert. Það er frábært 
að skora mark fyrir Ísland,“ sagði 
Ármann Smári Björnsson, sem 
kom óvænt inn í byrjunarliðið 
gegn Norður-Írum og skoraði 
strax eftir sex mínútna leik. 

Ármann Smári kvartar ekkert 
yfir því að fara inn á völlinn 
annaðhvort sem framherji eða 
miðvörður. „Það er ágætt að hafa 
smá fjölbreytni í þessu en 
umfram allt er það frábært að fá 
að vera með þessum strákum og 
fá að spila fyrir Ísland,“ sagði 
Ármann Smári. 

Vissi ekki að ég 
fengi að byrja



Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn.
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.

LANDSBANKADEILD KVENNA

17. UMFERÐ

fim. 13. sept. kl. 17:00 KR - Valur
fim. 13. sept. kl. 17:30 Þór/KA - ÍR
fim. 13. sept. kl. 17:30 Fylkir - Keflavík
fim. 13. sept. kl. 17:30 Fjölnir - Breiðablik

Englendingar unnu 
góðan sigur á Rússum, 3-0, á 
Wembley í gær. Englendingar 
tóku þar með sex stig í lands-
leikjahrinunni og eru komnir í 
annað sæti í sínum riðli og stefna 
hraðbyri á EM eftir erfiða byrjun 
í riðlinum.

Michael Owen var stjarna 
kvöldsins á Wembley en hann 
skoraði tvö mörk í leiknum og var 
einnig á blaði gegn Ísrael um 
síðustu helgi.

„Þetta eru búnir að vera 
frábærir dagar. Við töpuðum 
fyrir Þjóðverjum fyrir skömmu 
en við létum það ekki slá okkur út 
af laginu enda vissum við að 
þessir tveir leikir skiptu öllu máli 
fyrir okkur. Það var gaman að 
skora þessi tvö mörk og ekki 
síður gaman að vera hluti af 
þessu frábæra enska liði á nýjan 
leik,“ sagði Owen kampakátur 
eftir leikinn. „Það verður ekki 
tekið af liðinu að það hefur spilað 
frábæran fótbolta í þessum 
leikjum.“

Owen raðar inn 
mörkum

Undankeppni EM:

Vináttulandsleikir:

 Eiður Smári Guðjohnsen 
sagði að sigur Íslendinga á Norð-
ur-Írum í gær hafi verið tileinkað-
ur Ásgeiri Elíassyni sem lést á 
sunnudaginn síðastliðinn. Lands-
liðsmennirnir báru sorgarband af 
því tilefni í leiknum í gær.

„Við erum allir sammála um að 
tileinka Ásgeiri sigurinn og vilj-
um við votta fjölskyldu hans 
samúð okkar. Við erum nokkrir í 
hópnum sem höfum spilað undir 
hans stjórn en missirinn er ekki 
einungis mikill fyrir knattspyrnu-
heiminn heldur var hann líka frá-
bær persóna sem er mikið sakn-
að.“

Eiður hefur átt við meiðsli að 
stríða undanfarna mánuði. „Það er 
meiriháttar fínt að vera kominn 
aftur í fótbolta og er ég ánægður 
með að hafa spilað þessar 35 mín-
útur í leiknum. Leikurinn var þó 
ekkert æðislegur. Við buðum hætt-
unni heim í síðari hálfleik en 
misstum aldrei trúna og upp-
skárum sigur. Miðað við spila-
mennsku okkar áttum við hann 
kannski ekki skilinn en miðað við 
þá vinnu sem við höfum lagt í 
þessa tvo leiki áttum við þrjú stig 
fyllilega skilin.“

Grétar Rafn Steinsson átti þátt í 
báðum mörkum íslenska liðsins. 
„Það er búin að vera mikil 
jákvæðni í kringum liðið frá Kan-
adaleiknum og það hefur verið 
stígandi í þessu hjá okkur. Það er 
mun skemmtilegra að fara inn á 
völlinn og vera á Íslandi þegar 
jákvæðni er en ekki neikvæðni. 
Það getur verið niðurdrepandi að 
koma heim og fá skít og skömm 
þrátt fyrir að vera að leggja sig 
fram og berjast,“ sagði Grétar. 

„Nú er allt annað að koma heim 
og það kemur fyrir vikið auka 
neisti í menn og þeir eru virkilega 
tilbúnir að sýna það og sanna fyrir 

þjóðinni að þeir séu að leggja sig 
fram. Það gekk allt upp í þessum 
tveimur leikjum og leiðinlegt að 
við höfum ekki unnið Spánverjana 
því við áttum það skilið. Í heildina 
litið eru þetta mjög góð úrslit fyrir 
okkur sérstaklega þegar við lítum 
til baka og sjáum hversu lélegt 
þetta hefur verið,” sagði Grétar 
Rafn sem var ekki hrifinn af norð-
ur-írska liðinu.  

„Svona lið á ekki að fara á stór-
mót. Við erum búnir að taka sex 
stig af þeim og það lið sem við 
tökum sex stig af á ekki að fara á 
stórmót,“ segir Grétar Rafn sem 
lítur bjartsýnn fram á veginn. 
„Við verðum að halda okkur áfram 
á jörðinni en það er frábært að 
áhorfendur og fjölmiðlar skuli 
þjappa sér að baki okkur og hjálpa 
okkur,“ sagði Grétar.

Tileinkum Ásgeiri sigurinn



Nútíma Holmes vantar nýja hjálparhellu





„Þetta kom okkur óvart og við 
erum frekar miður okkar yfir 
þessu,“ segir Örn Árnason leikari 
um brotthvarf kollega síns og 
vinar, Randvers Þorlákssonar, úr 
Spaugstofunni. Að sögn Arnar 
var það Þórhallur Gunnarsson, 
dagskrárstjóri RÚV, sem tók 
ákvörðunina um brotthvarf 
Randvers.

Randver er einn af upphafs-
mönnum Spaugstofunnar. Í sam-
tali við Fréttablaðið í gær stað-
festi hann brotthvarf sitt en vildi 
að öðru leyti lítið tjá sig um málið. 
Randver gat ekki gefið neina eina 
ástæðu fyrir brotthvarfi sínu, 
sagðist bara ekki verða með og að 
svona hefðu kaupin gengið fyrir 
sig á eyrinni. Randver sagðist 
ekki vita hvort hann myndi snúa 
aftur að ári, hann hugsaði einfald-
lega ekki svona langt fram í tím-
ann.

Örn Árnason sagði þetta ekki 
hafa verið þeirra ákvörðun held-
ur hefði hún komið frá Þórhalli 
Gunnarssyni, dagskrárstjóra 
RÚV. Þórhallur vildi hins vegar 
ekki tjá sig neitt frekar um brott-
hvarf Randvers og sagði það leik-
arans að greina frá sínum starfs-
lokum í Efstaleitinu. Hann sagði 
að töluverðar breytingar yrðu á 
Spaugstofunni og nefndi meðal 
annars gestaleikara sem yrðu 
reglulega hjá þeim. Meðal þeirra 
sem koma fyrir í fyrsta þættinum 
eru Hilmir Snær Guðnason, Edda 
Björg Eyjólfsdóttir og Sigrún 
Edda Björnsdóttir.

„Þórhallur vildi breytingar,“ 
segir Örn. „Auðvitað erum við 
ekki sáttir, en hvað eigum við að 
gera? Við erum fimm verktakar 
sem erum að vinna fyrir Sjón-
varpið og ef dagskrárstjórinn vill 
breytingar þá verður svo að 
vera,“ heldur Örn áfram. Ekki 
verður ráðinn maður í stað 
Randvers. Á vef Mannlífs kom 
fram í gær að drög hefðu verið 

lögð að brotthvarfi Randvers síð-
astliðið vor.

Randver hefur verið með 
Spaugstofunni frá því að hún birt-
ist fyrst á skjám landsmanna árið 
1985. Frá árinu 1989 hefur Spaug-

stofan krufið mikilvæg mál á 
laugardagskvöldum og notið ein-
stakra vinsælda hjá landsmönn-
um. Í fyrra náði Spaugstofan 
þeim einstaka árangri að taka upp 
sinn 300. þátt.
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„Það er nú bara kaffi og kleina 
í mötuneyti Ríkissjónvarpsins 
og kannski eitt rúnstykki með 
svona á góðum degi.“

„Jú, við leigjum auðvitað flugvél, 
þetta er beint flug til Kína. Hvað 
hún verður stór á hins vegar enn 
eftir að staðfesta, en enn eru nokk-
ur sæti laus,“ segir Dögg Hjalta-
lín, fjárfestatengill hjá Eimskipum. 
Fyrirtækið býður starfsmönnum
sínum og helstu viðskiptavinum í 
sannkallaða lúxusferð á kjaraverði 
til Kína í tilefni af því að fyrirtæk-
ið opnar risastóra frystigeymslu í 
borginni Quingdao. Verðið er 
aðeins 119 þúsund krónur fyrir 
tvíbýli í fimm daga en 139 þúsund 
fyrir einbýli. Eimskip hyggjast 
greiða niður ferðina að hluta. Ef 
bókað er sæti á Business Class 
hækkar verðmiðinn ögn, 214 þús-
und í tvíbýli en 234 þúsund í ein-
býli.

Herlegheitin hefjast á Keflavík-
urflugvelli miðvikudaginn 3. okt-

óber. Flogið verður  beint til hafn-
arborgarinnar sem er rómuð fyrir 
náttúrufegurð. Þar er allt sem 
hugurinn girnist; veitingastaðir, 
verslanir og fallegar baðstrendur.

Gestirnir munu sofa úr sér 
ferðaþreytuna á Shangri La, fimm 
stjörnu hóteli í miðborg Quingdao 
en þaðan er stutt í verslanir og á 
ströndina. Dögg segir fyrirtækið 
ekki taka allt hótelið á leigu en 
stærstur hluti þess verður þó und-
irlagður starfsmönnum og við-
skipavinum Eimskipa. Fyrirtækið 
býður í kvöldmat á föstudeginum 
en Dögg gat ekki staðfest hvort 
einhverjir skemmtikraftar á 
vegum fyrirtækisins myndu halda 
uppi stemningunni. Hún bjóst þó 
fastlega við því að borgaryfirvöld 
í Qingdao myndu bjóða upp á ein-
hverjar slíkar skemmtanir.

Eimskip í lúxusferð til Kína

Ljósmyndarinn Aldís Pálsdóttir 
býr í Kaupmannahöfn og starfar 
þar hjá Steen Evald en hann er 
annar af tveimur opinberum ljós-
myndurum dönsku konungsfjöl-
skyldunnar.

Undanfarið hafa þau unnið að 
því að mynda herferðina ONE 
fyrir Bono, söngvara U2, sem 
miðar að því að útrýma fátækt í 
þriðja heiminum og vekja almenn-
ing til vitundar um ástandið sem 
þar ríkir. 

Margar af þekktustu stjörnum 
Dana mættu í myndatöku og lögðu 
málefninu lið, meðal annars fyrir-
sætan Helena Christensen sem er 
einmitt góðvinkona Bono sjálfs. 
Helena tók jafnframt myndir fyrir 
bandarísku herferðina, enda ein-

beitir hún sér nú að ljósmyndun.
„Ef allir þeir sem geta gæfu 

bara eitt prósent af tekjum sínum 
gætum við gert eitthvað ótrúlegt í 
sameiningu. Þetta virkar svo ein-
falt,“ segir Aldís.  Afraksturinn úr 
myndatökunum verður sýndur í 
sýningarrými Normann Copen-
hagen á Østerbrogade 70. „Sýn-
ingin opnar í dag og stendur út 
september. Hún inniheldur bæði 
myndir og myndbönd frá okkur. 
ONE-bolirnir verða líka til sölu en 
allur ágóði rennur til samtakanna. 
Merkið á bolunum er hannað af 
eiginkonu Bono, Ali Hewson, en 
þau verða líklega bæði þarna á 
morgun,“ segir Aldís. 

Áhugasamir geta kynnt sér ONE 
og lagt sitt af mörkum á www.one.

Myndaði Helenu Christensen fyrir Bono

Hvað er að
frétta af
skjálftanum?

Auglýsingasími

– Mest lesið



Engin útborgun, 25.351 kr. á mánuði*
*M.v. 100% lán og 84 mánaða fjármögnun í blandaðri myntkörfu.
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KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU.

EYÐIR AÐEINS 4,7 LÍTRUM Á HUNDRAÐIÐ 
Í BLÖNDUÐUM AKSTRI 

Verð nú 1.775.000 kr.
Verð áður 1.875.000 kr.

100.000 KRÓNA 
LÆKKUN Á NÝJUM 
KIA RIO DÍSIL

Takmarkað magn af þessum frábæra bíl á þessu verði.
Sumar- og vetrardekk fylgja með.

KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is

Kia Rio er margrómaður og glæsilegur bíll sem hefur 
undanfarin ár vakið mikla eftirtekt. Hann býr yfir kraftmikilli og
sparneytinni 110 hestafla dísilvél sem eyðir aðeins 4,7 lítrum á 
hundraðið í blönduðum akstri. 

Rio er jafnframt búinn aksturstölvu, átta öryggisloftpúðum, ABS 
hemlalæsivörn og álfelgum. Hér fara því saman gæði, fegurð 
og hagkvæmni.



Sumir vinir mínir eru stundum 
í tómu rugli, eins og það er 

kallað. Þeim líður illa, missa fót-
ana og hrynja íða. Maður heyrir 
af þeim á þrautagöngunni, sem 
oftar en ekki endar með með-
ferð.

misserin finnst mér eins 
og íslenska þjóðin sé í tómu rugli 
eins og hún leggur sig. Í síðustu 
viku voru tvær fréttir sem ein-
hvern veginn staðfestu þennan 
grun minn og römmuðu ruglið 
inn. Þetta voru fréttir um að 43 
prósenta aukning hefði orðið á 
bílaviðskiptum frá því í fyrra – 
aðallega í sölu svokallaðra lúxus-
bíla – og að aldrei hefði önnur 
eins mannekla verið á leikskólun-
um. Þjóðin er í svo miklu rugli að 
hún hefur alltaf efni á nýjum og 
betri bíl en aldrei efni á að borga 
fólkinu sem elur upp næstu kyn-
slóð sómasamleg laun. Það má 
alltaf fá sér lúxusbíl en aldrei 
leyfa sér þann lúxus að vita af 
krökkunum hjá fólki sem líður 
vel í vinnunni sinni. Þjóðin er 
eins og flottræfill í glæsilegum 
jakkafötum. Ef betur er að gáð er 
bæði búið að skíta og míga í bux-
urnar. 

veit eiginlega ekki hvenær 
þetta gegndarlausa rugl byrjaði, 
en mig grunar að það hafi verið 
þegar Kárahnjúkastíflan tók að 
hraukast upp og fasteignaverðið 
rauk upp úr öllu valdi. Takk, 
Framsókn. Nú eru allir og amma 
þeirra komnir í startholurnar 
fyrir nýjar stíflur og ný álver til 
að halda ruglinu áfram. Til hvers? 
Til þess að næstu árin getum við 
hlustað á fréttir um að enn hafi 
orðið gífurleg aukning í sölu 
lúxusbíla og að aldrei hafi vantað 
jafn marga á leikskólana?

hvað veit ég? Kannski leysir 
markaðurinn leikskólavandann á 
endanum – leysir hann ekki allan 
vanda? Leikskólar verða kostaðir 
af stórfyrirtækjum. Í Glitnis-
heimum, Baugsborg og Alcan-
koti verða kennarar á viðunandi 
launum með lúxusbíla á rað-
greiðslum. Á þennan hátt byrja 
fyrirtækin snemma að ná til 
væntanlegra kúnna og græða að 
auki nauðsynlega góðvild meðal 
borgaranna. Þegar leikskólabörn-
in fara út í halarófu verða þau 
merkt í bak og fyrir af viðkom-
andi kostanda. Þematengd verk-
efni verða unnin upp úr sögu fyr-
irtækjanna og leikrit um 
fyrirtækin flutt á tyllidögum. Af 
hverju ekki smábörnin eins og 
allt annað?

Þjóð í rugli

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Vertu í hópi
ánægðustu
viðskiptavinanna
Við lítum ekki bara á það sem skyldu að veita viðskiptavinum okkar bestu 
mögulegu þjónustu, okkur finnst hreinlega ekkert annað koma til greina. Þetta 
hefur líka skilað sér í því að viðskiptavinir Vodafone eru ánægðustu viðskipta-
vinir farsímafyrirtækja samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.

Hringdu í 1414 og vandamálið er úr sögunni.

Viðskiptavinir Vodafone í fyrsta sæti
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