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Ellen Erla Egilsdóttir hefur ýmsa fjöruna sopiðTEKUR SLÚÐRINUMEÐ

Hrafnhildur Vigfúsdóttir garðyrkjufræðingur
eldar góða máltíð á hverju kvöldi sem öll fjöl-
skyldan borðar saman og nýtur. 
„Mér þyki

aðstoðað börnin með lærdóminn eða annað sem
bíður,“ segir Hrafnhildur.Ávextir og karrí fk i
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af sérmerktum umbú›um

 Átta menn voru 
handteknir í þremur löndum í gær 
vegna smygls á allt að sextíu kíló-
um af amfetamíni til Fáskrúðs-
fjarðar. Er það mesta magn af 
fíkniefnum sem lögregla hérlend-
is hefur fundið.

Tveir menn voru handteknir um 
borð í skútu í höfninni á Fáskrúðs-
firði og meintur vitorðsmaður 
þeirra í bíl á hafnarbakkanum. 
Aðrir tveir menn voru handteknir 
á höfuðborgarsvæðinu, tveir til 

viðbótar í Danmörku og einn enn 
var tekinn höndum í Noregi. Lög-
regla leitaði meðal annars í húsum 
á höfuðborgarsvæðinu, í bát í 
Sandgerði og í húsum í Dan-
mörku.

Allir fimm mennirnir sem hand-
samaðir voru á Íslandi voru 
úrskurðaðir í fjögurra vikna 
gæsluvarðhald í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins komst lögregla á slóð 

smyglaranna á síðasta ári. Lög-
regla upplýsir að rannsókn máls-
ins hafi staðið yfir í marga mán-
uði.

Mennirnir á skútunni laumuðu 
sér á land á Fáskrúðsfirði án þess 
að gera viðvart um ferðir sínar. 
Þeir sluppu naumlega við árekst-
ur við fiskibát á opnu hafi úti fyrir 
Austurlandi í fyrrinótt. Þeir svör-
uðu ekki kalli sjómannanna sem 
þurftu að víkja sér undan.

Stefán Eiríksson, lögreglustjóri 

höfuðborgarsvæðisins, og Harald-
ur Johannessen ríkislögreglu-
stjóri segja fíkniefnafundinn og 
handtökurnar árangur mikillar 
samvinnu margra löggæsluaðila á 
Íslandi og erlendis.

Á slóð smyglara frá í fyrra
Fimm sitja í gæsluvarðhaldi á Íslandi og þrír eru í haldi lögreglu í Danmörku og Noregi eftir að upp komst 
um tilraun til smygls á allt að 60 kílóum af amfetamíni til Íslands. Stærsta mál sinnar tegundar.



Leit að 53 ára manni sem féll í 
Sogið síðdegis á miðvikudag var 
haldið áfram í gær. Leitað var á 
bátum og með þyrlu og bakkar 
gengnir án árangurs.

„Maður heldur að sjálfsögðu 
alltaf í vonina, en hann er ekki í 
ánni og á lífi [...] en við erum einnig 
að leita í nágrenni árinnar,“ segir 
Dagbjartur Brynjarsson, einn 
þeirra sem stýrðu aðgerðum í gær. 
Hann segir einhver dæmi um að 
menn sem farið hafi í Sogið hafi 
aldrei fundist aftur. „Sogið er ekki 
vænt til að skila af sér,“ segir 
Dagbjartur.

Um 100 björgunarsveitarmenn 
gengu bakka frá þeim stað þar sem 

maðurinn fór í ána, í landi Ásgarðs, 
og allt niður að Ölfusá í gær. Auk 
þess leituðu bátar, svifnökkvi, 
sæþotur og kajakar allt niður að 
ósum Ölfusár, og kafarar leituðu 
fyrir ofan Álftavatn. Þyrla Land-
helgisgæslunnar tók þátt í leitinni 
frá hádegi fram eftir degi.

Björgunarsveitarmenn og lög-
regla ætluðu að ræða framhald 
leitarinnar á fundi seint í gær-
kvöldi, en Dagbjartur reiknaði 
með að leit yrði hætt upp úr 
klukkan 22 í gærkvöldi.

• Einfaldari skilmálar
• Hærri bætur
• Lægri eigin áhætta

VÍÐTÆKASTA
FJÖLSKYLDUTRYGGINGIN

Sæðisbankar í Banda-
ríkjunum eiga í erfiðleikum með 
að svara eftirspurn fólks sem vill 
skandinavískt sæði til að eignast 
ljóshærð og bláeyg börn.

Tvö ár eru síðan Matvæla- og 
lyfjastofnunin í Bandaríkjunum 
(FDA) bannaði sæði frá Evrópu 
vegna kúariðutilfella.

Claus Rodgaard, sem stýrir 
dönskum sæðisbanka í New York, 
segir birgðirnar næstum á þrot-
um sem og í öðrum sæðisbönkum.

Berist kúariða í menn geta þeir 
fengið hrörnunarsjúkdóm en 
ekki hefur verið sannað að kúa-
riða geti smitast með sæði.

Evrópskt sæði 
að verða búið

 Um fimm prósent 
barna sem eiga að fara í bólusetn-
ingu eru ekki bólusett gegn smit-
sjúkdómum á borð við barnaveiki 
og mislinga, að sögn Haraldar 
Briem sóttvarnalæknis. „Dragi 
frekar úr bólusetningum er líklegt 
að upp blossi sjúkdómar sem ekki 
hafa komið upp í áratugi,“ segir 
Þórólfur Guðnason, yfirlæknir á 
sóttvarnasviði Landlæknis-
embættisins.

Verið er að útbúa miðlægan 
gagnagrunn um bólusetningar. 
Nákvæmar tölur um bólusetning-
ar eru því ekki þekktar en fjöldi er 
metinn frá sölutölum á bóluefni. 
Veikum börnum er sleppt við 
bólusetningu en að sögn Haraldar 
lætur þó nokkur fjöldi foreldra 
ekki bólusetja börn af ótta við 
skaðleg áhrif bólusetningar. Hann 
segir erfitt að sannfæra þann hóp. 
Haraldur segir þátttökuna nú þó 
viðunandi.

Magnús Gottfreðsson, yfir-
læknir smitsjúkdómadeildar Land-
spítalans, segir umræður þar sem 
hvatt er til þess að foreldrar láti 
ekki bólusetja börn sín geta verið 
afar skaðlegar. „Mér þykir dapur-
legt að foreldrar neiti börnum 
sínum um sjálfsagða vörn gegn 
alvarlegum sjúkdómum,“ segir 
Magnús. Hann segir að stundum 
blossi upp háværar raddir þar 
sem hvatt er til að foreldrar hunsi 
bólusetningar fyrir börn sín. Slíkt 
geti haft mjög skaðlegar afleið-
ingar. Magnús nefnir sem dæmi 
að í Bretlandi hafi komið upp 
kenningar um tengsl einhverfu og 
bólusetninga. Þó að kenningarnar 
hafi síðar verið hraktar hafi 
afleiðingarnar verið þær að stór 

hluti fólks kaus að sleppa því láta 
bólusetja börn sín.

„Það varð til þess að þar komu 
upp alvarlegir sjúkdómar sem 
læknar höfðu ekki þurft að kljást 
við áratugum saman. Mér þykir í 
raun eins og verið sé að leika sér 
með líf barna með því að neita 
þeim um þessa vörn,“ segir 
Magnús.

Hann telur umdeilanlegt hvort 
foreldrar eigi að hafa rétt til þess 
að neita börnum um lífsbjargandi 

læknismeðferð og líkir bólusetn-
ingum við blóðgjöf. Almenn sátt 
ríki um að foreldrar geti ekki neit-
að börnum sínum um blóðgjöf af 
trúarástæðum.

„Fólk heldur að sjúkdómarnir 
séu horfnir og því þurfi ekki að 
bólusetja. Við búum jú við þann 
lúxus hér á landi að margir 
alvarlegir sjúkdómar sjást ekki. 
Ástæðan fyrir því er samt einmitt 
sú að það er svo vel bólusett,“ segir 
Þórólfur.

Varasamt að láta ekki 
bólusetja barnið sitt
Yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítalans segir umdeilanlegt að foreldrar 
eigi að hafa val um að sleppa bólusetningum. Dragi frekar úr bólusetningum 
geta afleiðingarnar orðið mjög alvarlegar, að mati yfirlæknis á sóttvarnarsviði.

 Jóhannes M. 
Gunnarsson, framkvæmdastjóri 
lækninga á Landspítalanum, mun 
á næstu 
mánuðum
eingöngu vinna 
að frumáætlun 
um byggingu 
nýs háskóla-
sjúkrahúss.

Jóhannes
hefur haft þau 
störf með 
höndum upp á 
síðkastið en 
mun einbeita 
sér að verkinu 
til febrúarloka 2008. Björn Zoëga, 
sviðsstjóri lækninga á skurðlækn-
ingasviði, gegnir starfi fram-
kvæmdastjóra lækninga á meðan.

Í gerð frumáætlunar felst að 
vinna úr þarfagreiningu, móta 
þarfir nýs spítala með tilliti til 
lækninga og rannsókna og 
undirbúa gerð hönnunarsamnings.

Stjórnar áætlun 
um byggingu 
nýja spítalans

Sænska
dagblaðið Nerikes Allehanda 
braut ekki lög þegar það birti 
teiknimynd af Múhameð spá-
manni með líkama hunds, 
samkvæmt úrskurði dómstóls í 
Svíþjóð í gær.

Nokkrir sænskir múslimahópar 
vildu fara í mál við blaðið fyrir að 
hvetja til haturs gegn þjóðernis-
legum minnihlutahópum með 
birtingu teiknimyndarinnar 19. 
ágúst síðastliðinn.

Dómstólinn er eina stofnunin í 
Svíþjóð sem hefur leyfi til að 
höfða mál gegn fjölmiðlum 
varðandi málfrelsi og ærumeið-
ingar.

Sænska blaðið 
braut ekki lög

 Vatnstjón varð í fimm til 
tíu húsum í Glerárhverfi á 
Akureyri í gærmorgun þegar 
óvæntur þrýstingur myndaðist í 
hitaveitukerfi Norðurorku.

Franz Árnason, forstjóri 
Norðurorku, sagði í gærkvöldi að 
ekki væri enn ljóst hvað hefði 
valdið óhappinu. 

Franz segir of snemmt að segja 
til um hver beri ábyrgð. Hafi 
búnaður verið í lagi í húsunum en 
samt orðið tjón geti ábyrgðin 
legið hjá Norðurorku.

Þrýstingur kom 
á hitavatnskerfi

Arnbjörg, veistu ekki evra 
þinna tal?

Stefán Eiríksson 
lögreglustjóri gaf sér tíma frá 
önnum gærdagsins og brá sér 
niður í bókabúð Eymundsson til 
að koma af stað Glæpafaraldrin-
um, fjögurra vikna lestrarátaki.

Stefán las úr uppáhaldsglæpa-
sögu sinni, Svartur á leik, eftir 
nafna sinn, Stefán Mána. 

Lögreglustjóri lét þess getið að 
gott væri ef glæpir flyttust í 
bókabúðir og héldu sér þar á 
síðum bókmenntanna. Hann 
myndi skoða hvort lengja mætti 
opnunartíma bókabúða á móti 
styttingu opnunartíma skemmti-
staða.

Lögreglustjóri 
kemur af stað 
glæpafaraldri

Leitin engan árangur borið

 „Það hefur komið skýrt í ljós í þessari 
aðgerð að breytingar sem innleiddar hafa verið í lög-
gæslumálum á undanförnum árum eru að skila 
árangri,“ sagði Haraldur Johannessen ríkislögreglu-
stjóri á blaðamannafundi sem yfirmenn lögreglunn-
ar héldu á lögreglustöðinni við Hverfisgötu skömmu 
fyrir hádegi í gær. Vitnaði hann þar til breytinga sem 
innleiddar hafa verið á undanförnum árum, meðal 
annars um síðustu áramót þegar lögreglumál í land-
inu voru tekin til róttækar endurskoðunar, með það 
fyrir augum að auka skilvirkni og auðvelda samstarf 
allra þeirra sem koma að löggæslu- og björgunar-
störfum í landinu.

Haraldur sagði samstarf innlendra löggæslustofn-
anna við erlendar stofnanir hafa gengið hnökralaust. 
Tengiliður íslensku lögreglunnar hjá Europol, Arnar 
Jensson, hefði gegnt þýðingarmiklu hlutverki og þeir 
sem komið hefðu að málinu ættu honum „allnokkuð 
að þakka“. „Löggæsluaðilar landsins eru farnir að 
vinna betur saman en áður, skiptast betur á upplýs-
ingum, mannafla og tækjabúnaði. Allir þessir aðilar 
eru farnir að vinna saman sem ein heild og það má 
þakka þeim skipulagsbreytingum sem innleiddar 

hafa verið.“ Þá sagði Haraldur að alþjóðleg lögreglu-
samvinna væri orðin þannig að íslenska lögreglan 
gæti ekki unnið sína vinnu sómasamlega án þátttöku 
erlendra lögreglustofnana. „Þetta [mál] er mjög þýð-
ingarmikill prófsteinn á það hvernig skipulagsbreyt-
ingar í löggæslumálum hafa gengið fram,“ sagði Har-
aldur.  

Breytingarnar að skila árangri



„Sterkur leiðtogi er máttlítill ef hann hefur ekki
öflugt lið á bak við sig.“
- Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans 

Samkeppnin um hæfasta starfsfólkið harðnar hröðum skrefum. Tæknibyltingar, hækkandi 
menntunarstig, minnkandi tryggð, kröfur um sveigjanleika og nýr alþjóðlegur vinnumarkaður eru
aðeins forsmekkur þeirra breytinga sem eru að verða á íslensku atvinnulífi. Er þitt fyrirtæki viðbúið 
þessari þróun?

Á ráðstefnunni gefst stjórnendum einstakt tækifæri til að skyggnast inn í framtíðina 
með tveimur af fremstu sérfræðingum heims á sviði stjórnendaþjálfunar og rannsókna 
á vinnumarkaði.

ALÞJÓÐLEG RÁÐSTEFNA Á NORDICA
25. SEPTEMBER 2007

BARÁTTAN UM
BESTA FÓLKIÐ

DAGSKRÁ
12:30 Móttaka

13:00 Setning ráðstefnunnar

13:10 Mannauður og áskoranir 21. aldarinnar
Dr. Svafa Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík,
og Atli Atlason, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs Landsbankans

13:40 Adjusting to the World of Work for Creating a
Competitive Advantage - Dr. Dominique Turcq

Dr. Dominique Turcq er meðal fremstu sérfræðinga heims í málefnum
alþjóðlegs vinnumarkaðar. Hann starfar meðal annars sem ráðgjafi æðstu
stjórnenda Manpower Inc., stærstu vinnumiðlunar heims, og alþjóðlega
ráðgjafafyrirtækisins McKinsey. Dr. Turcq hefur einstaka yfirsýn yfir strauma og
stefnur í atvinnumálum á heimsvísu og innsýn í fjölbreytilegar þarfir fyrirtækja,
enda hefur hann helgað sig rannsóknum, stefnumótun og viðskiptaþróun á því
sviði um árabil.

14:50 Kaffihlé

15:20 The Future of Leadership - Sir John Whitmore

Sir John Whitmore er frumkvöðull á sviði stjórnendaþjálfunar. Hann vakti fyrst
athygli sem Bretlands- og Evrópumeistari í kappakstri en skaust upp á
stjörnuhimininn með bók sinni Coaching for Performance. Bækur hans hafa
verið þýddar á yfir tuttugu tungumál og vakið verðskuldaða athygli á
stjórnendaþjálfun sem leið að árangri, enda einkennast fyrirlestrar hans af líflegri
framsetningu og virkri þátttöku áheyrenda. Sir John Whitmore var nýlega
útnefndur sem sá fremsti á sviði stjórnendaþjálfunar í Bretlandi af blaðinu
The Independent.

16:30 Umræður

17:00 Ráðstefnulok

Ráðstefnustjórn: Dr. Margrét Jónsdóttir

Verð: 18.000 kr.
Skráning á www.hr.is eða skraning@ru.is



Hefurðu séð 

nýja pakkann?

Bertie Ahern, 
forsætisráðherra Írlands, sat í 
gær eiðsvarinn fyrir svörum 
um leynilegar greiðslur sem 
hann þáði á tíunda áratugnum. 

Sex ár eru síðan Ahern dróst 
fyrst inn í rannsókn á meintum 
mútugreiðslum til írskra 
stjórnmálamanna. Málið truflar 
tök Aherns á stjórntaumunum, 
sem hann hefur haldið um 
óslitið i áratug. 

Málið snýst um fjórar stórar 
greiðslur sem millifærðar voru 
á árunum 1994 og 1995 á 
bankareikning Aherns og 
þáverandi unnustu hans.

Ahern enn í 
yfirheyrslum

 Tvær langdrægar 
rússneskar sprengjuflugvélar flugu 
inn á íslenska lofteftirlitssvæðið 
um klukkan hálf sex í gærmorgun. 
Þær rufu ekki lofthelgi landsins.

Vélunum var flogið í hring um 
landið og fóru næst því um 43 
sjómílur suður af Kötlutanga á 
suðurströndinni.

Utanríkisráðuneytinu bárust 
upplýsingar um fyrirhugað flug í 
fyrrakvöld. Ratsjárstofnun fylgdist 
með vélunum og var skipst á 
upplýsingum við herstjórnir innan 
Atlantshafsbandalagsins í Noregi 
og á Bretlandi.

Breskar orrustuþotur mættu 
Rússunum austur af landinu 
og fylgdu þeim norður eftir að 
mörkum lofrýmiseftirlitssvæðisins.

Flugu á ný 
um íslenskt 
eftirlitssvæði

 Munkarnir í Mjanmar 
mótmæltu stjórnvöldum í gær, 
þriðja daginn í röð. Mótmæli 
þeirra hafa blásið nýju lífi í 
mótmælaöldu sem hófst í síðasta 
mánuði eftir að stjórnvöld 
hækkuðu skyndilega verð 
eldsneytis.

Meira en þúsund búddamunkar 
gengu um götur Jangon, stærstu 
borgar landsins. Fjölmennur
hópur fólks fylgdist með álengdar. 
Mótmælin í Mjanmar undanfarnar 
vikur eru þau stærstu þar í 
landi frá árinu 1996, þegar her-
foringjastjórnin barði niður 
mótmæli stúdenta harðri hendi.

Munkar ganga 
þriðja daginn

Verkalýðsfélög í 
Frakklandi búa sig nú undir að 
veita umbótaáformum Nicolas 

Sarkozy forseta 
harða mótspyrnu. 
Mótmæli verkalýðs 
og stúdenta urðu 
fyrri forseta að falli 
í kosningum í vor.

Á þriðjudaginn 
kynnti Sarkozy 
áform um að draga 
úr fríðindum sumra 
ríkisstarfsmanna. 

Á miðvikudaginn boðaði hann 
síðan byltingu á kjörum opinberra 
starfsmanna almennt, með það 
markmið í huga að draga úr 
umsvifum ríkisins.

Fyrir forsetakosningarnar í maí 
hétu verkalýðsfélögin því að mót-
mæla harðlega áformum af þessu 
tagi.

Verkalýðsfélög 
boða mótmæli

 „Þessar breytingar verða til 
hins betra,“ segir Tryggvi 
Friðriksson, annar eigenda 
Gallerís Foldar, um fyrirhugaðar 
breytingar á lagaumhverfi 
listaverkasölu. Eins og greint var 
frá í Fréttablaðinu í gær hyggst 
Björgvin G. Sigurðsson viðskipta-
ráðherra leggja til breytingar á 
lögum um verslunaratvinnu þess 
efnis að seljendur myndverka 
geri kröfu um eigendasögu 
verkanna sem eru til sölu á 
hverjum tíma.

Tryggvi, sem á og rekur Gallerí 
Fold, segir boðaðar breytingar 
geta haft góð áhrif á markaðinn. 
Breytingarnar útiloki þó ekki að 

fölsuð verk komist í umferð. „Við 
höfum tekið eigendasögu af 
verkum sem okkur hefur þótt 
ástæða til að taka. Lagabreyting í 
þessa átt setur hlutina í fastari 
skorður og ætti að stuðla frekar að 
því að nýtt málverkafölsunarmál

komi ekki upp. Hins vegar verður 
þetta aldrei útilokað alveg.“

Fyrirhugaðar breytingar má 
rekja til nefndar menntamála-
ráðuneytisins og viðskiptaráðu-
neytisins sem skoðaði hvað mætti 
betur fara eftir að málaverkaföls-
unarmálið kom upp. Eftir 
umfangsmikil réttarhöld sýknaði 
Hæstiréttur Pétur Þór Gunnars-
son og Jónas Freydal Þorsteinsson 
af því að hafa falsað og látið falsa 
listaverk og höfundarmerkingar 
þeirra og selt þau síðan sem 
ófölsuð verk. Þeir höfðu verið 
dæmdir í skilorðsbundið fangelsi í 
héraðsdómi og til greiðslu bóta.

Breytingarnar til hins betra

 Fulltrúar sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu í 
samvinnunefnd um svæðisskipu-
lag hafa samþykkt að breytt skipu-
lag Glaðheimasvæðisins í Kópa-
vogi verði kynnt, en þar er gert 
ráð fyrir samtals 195 þúsund fer-
metra verslunar-, þjónustu- og 
íbúðarhúsnæði.

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri 
Garðabæjar, segir þetta ekki jafn-
gilda því að Garðbæingar sam-
þykki uppbygginguna.

Áður en hesthúsin á Glaðheima-
svæðinu víkja fyrir hefðbundnari 
borgarbyggingum þarf að gera 
breytingar á svæðisskipulagi 
höfuðborgarsvæðisins, enda veru-
legar breytingar á svæðisskipu-
laginu. Þess vegna þurfa sveitar-
stjórnir allra sveitarfélaganna að 
fjalla um breytingarnar. 

Fjallað var um fyrirhugaðar 
breytingar á fámennum fundi í 
síðustu viku. Bæjaryfirvöld í 
Garðabæ gerðu síðasta vetur alvar-
legar athugasemdir við áætlað 
byggingamagn á svæðinu, einkum 
vegna umferðarþunga sem fyrir-
sjáanlegt væri að myndi bætast á 
Reykjanesbrautina og Arnarnes-
veginn.

Snorri Snorrason, skipulags-
stjóri í Kópavogi, segir að áhrifin 
af uppbyggingu í Glaðheimum 
muni ekki hafa mikil áhrif á 
umferðina, enda verði umferðar-
mannvirki endurbætt og stækkuð 
í samræmi við aukna umferð. 
Umferðaraukningin verði stað-
bundin í kringum hverfið, en hafi 
ekki mikil áhrif í nágranna-
sveitarfélögunum.

„Við féllumst á að heimilt yrði 
að kynna þessar tillögur eins og 
þær hafa verið lagðar fram,“ segir 
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri 
Garðabæjar.

Hann segir að um leið hafi verið 
lögð áhersla á að Kópavogsbær 
verði tilbúinn með áætlun um 

hvernig uppbygging umferðar-
mannvirkja geti haldist í hendur 
við uppbyggingu á Glaðheima-
svæðinu, þannig að ekki myndist 
umferðaröngþveiti í lengri eða 
skemmri tíma. Einnig að Vega-
gerðin veiti umsögn um tillöguna.

Sátt um næsta skref 
á Glaðheimasvæði
Fulltrúar sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu hafa samþykkt að kynna 
breytingu á skipulagi Glaðheimasvæðisins í Kópavogi. Ekki búið að samþykkja 
breytingarnar segir bæjarstjóri Garðabæjar. Umferðarþungi veldur áhyggjum.





 „Þetta er varhugaverð þróun og í 
raun og veru er þetta í fyrsta sinn í sögunni sem 
svona mikilli umræðu um mat og þyngd er beint að 
börnum og foreldrum þeirra. Þetta er nokkuð sem 
þjóðfélagið hefur verið mjög upptekið af síðustu ár 
og það finna allir fyrir því,“ segir Sigrún Daníels-
dóttir, sálfræðingur á Barna- og unglingageðdeild 

Landspítalans (BUGL). 
Sigrún segir vísbendingar frá 

Ástralíu og Bretlandi benda til 
þess að aldur sjúklinga við fyrstu 
veikindi vegna átraskana sé að 
færast neðar. Hún segir þó að 
gera þurfi frekari rannsóknir til 
að hægt sé að slá því föstu. „Það 
sem hefur þó verið nefnt í þessu 
samhengi er offitustríðið. Í allri 
umræðunni um offitu barna er 
skilaboðum mjög beint til 
foreldra og það er spurning hvort 

foreldrar séu óhóflega mikið að 
spá í mataræði og hreyfingu barna sinna.“

Í grein í dagblaðinu The Sydney Morning Herald 
kemur fram að meðalaldur barna sem komi fyrst til 
meðferðar við átröskun sé tólf til fjórtán ár en fyrir 
fimm árum hafi meðalaldurinn verið um sextán ár. 
Þar kemur einnig fram að frá árinu 2001 hafi 
sjúklingum yngri en átján ára fjölgað um tuttugu 
prósent. Ástæður sem nefndar eru í greininni eru 
meðal annars mikil samfélagsumræða um offitu. 

 Sigrún segist ekki telja ráðlegt að börn hugsi of 
mikið um mataræði og hreyfingu. „Börn eiga að 
lifa eðlilegu lífi. Við eigum að sjá til þess að líf 
þeirra sé gott, ekki bara hvað varðar hreyfingu og 
mataræði, heldur líka hvað varðar andlega líðan 
og félagsþroska og allt annað sem skiptir máli.“

Sigrún segist ekki vita til þess að átröskun meðal 
barna á Íslandi sé að aukast en bendir á að skráning-
ar BUGL nái einungis nokkur ár aftur í tímann. Hún 
segist þó taka eftir ótta margra foreldra við að börn 
þeirra fitni. „Þessi ótti við fitu er ekki heilbrigður. 
Við þurfum að átta okkur á því að við erum öll 
mismunandi og hver einstaklingur á að fá að njóta 
sín,“ segir Sigrún.

Óvitar!
Stórskemmtilegt
leikrit Guðrúnar 
Helgadóttur fæst 
í næstu bókabúð!

Allir í leikhús á 
Akureyri!
Sýningar í 
fullum gangi.

S. 4 600 200 / leikfelag.is

Metsölulisti
Eymundsson

5.
Börn og unglingar

Banaslysum fækkar en 
alvarlegum og minniháttar slysum 
fjölgar frá áramótum miðað  við á 
sama tíma og í fyrra. Þetta kemur 
fram í slysaskráningu Umferðar-
stofu um umferðarslys frá ára-
mótum. Tölurnar byggja á lög-
regluskýrslum og sýna eingöngu 
þau tilfelli umferðaróhappa og 
umferðarslysa sem tilkynnt eru 
til lögreglu.

Í skýrslunni kemur fram að 
heildarfjöldi umferðarslysa og 
umferðaróhappa frá áramótum 
er minni en meðaltal undanfarinna 
fimm ára. Árið 2006 var fjöldi 
slysa og óhappa 4.750 fyrstu sjö 
mánuði ársins en var nú 4.375 
talsins. Það er 7,89 prósenta 
fækkun. Banaslysum fækkar en 
árið 2006 voru þau ellefu talsins 
fyrstu sjö mánuði ársins en voru 
fimm fyrstu sjö mánuði þessa 
árs. 

Það sem vekur athygli er að 
fjöldi alvarlegra og minniháttar 
slysa hefur aukist töluvert. Á 
fyrstu sjö mánuðum ársins 2006 

voru alvarleg slys 69 en í ár eru 
þau komin upp í 95 talsins og er 
það 37,68 prósenta aukning.    

Alvarlegum slysum fjölgar

Ítalska verktakafyrir-
tækið Impregilo þarf ekki að 
standa skil á skattgreiðslum vegna 
portúgalskra starfsmanna tveggja 
þarlendra starfsmannaleiga. 
Hæstiréttur sneri í gær dómi hér-
aðsdóms, sem hafði staðfest kröfur 
skattayfirvalda.

Ómar R. Valdimarsson, talsmað-
ur Impregilo, segir að fyrirtækið
hafi greitt um 200 milljónir króna 
vegna kröfu skattyfirvalda, en með 
fyrirvara um að málinu yrði skotið 
til dómstóla. 

Nú þegar Hæstiréttur hefur fellt 
dóm mun Impregilo krefja ríkið 
um endurgreiðslu á skattgreiðsl-
um. Ómar segir að þar sé um að 

ræða hærri upphæðir en tengist 
þessu einstaka dómsmáli, samtals 
„einhver hundruð milljóna króna“.

Skattyfirvöld töldu Impregilo 
bera ábyrgð á skattgreiðslum 
vegna starfsmanna tveggja portú-
galskra starfsmannaleiga sem 
unnu við Kárahnjúkavirkjun sum-
arið 2003. Hæstiréttur hafnaði því 
og gerði ríkinu að greiða Impreg-
ilo 2,5 milljónir króna í málskostn-
að. Hæstiréttur segir að greiða 
hafi átt skatta vegna mannanna 
hér á landi, en að portúgölsku 
starfsmannaleigurnar hafi borið 
ábyrð á því en ekki Impregilo.

„Það sem er alvarlegt er að fyr-
irtækið hefur legið undir stöðugu 

ámæli um alls konar óheiðarleika 
og skattsvik,“ segir Ómar. „Maður 
hlýtur að spyrja sig hvort ein-
hverjir hafi ekki farið offari.“

Íbúar við Laugardal 
mótmæla ákvörðun skipulagsráðs 
borgarinnar um að leyfa byggingu 
tveggja hæða íbúðarhúss á 
grænum reit í Laugardal.

Í yfirlýsingu frá íbúum segir að 
grænum svæðum í Laugardal hafi 
fækkað um tíu til fimmtán prósent 
á undanförnum árum. Þá segir í 
yfirlýsingunni að ranglega hafi 
verið haldið fram að hávær 
minnihluti sé andvígur bygging-
unni. Í raun hafi sjötíu prósent 
íbúa fjölbýlishúsa í nágrenninu 
sent inn athugasemdir við 
framkvæmdina auk foreldrafélags 
og foreldraráðs Langholtsskóla.

Grænum svæð-
um fækkar

Ótti foreldra við fitu 
er ekki heilbrigður 
Vísbendingar utan úr heimi benda til að sífellt yngri börn greinist 
með átraskanir. Fræðimenn telja ástæðuna geta verið tengda mikilli 
samfélagsumræðu um offitu samkvæmt ástralskri blaðagrein.

Vilt þú verslunarkjarna í mið-
borg Reykjavíkur?

Viltu láta takmarka opnunar-
tíma verslana í íbúðarhverfum?



Sjáðu sjónvarpið! 
42PC52
42” Plasma sjónvarp
Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími innan við 1ms

169.900

Opið: Virka daga kl. 9-18 • Laugardaga 11-16 

50PC1RR
50” Plasma sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 10.000:1
Birtustig 1.000
Svartími innan við 1ms
80GB upptökudiskur

42LY95
42” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 5.000:1
Birtustig 500
Svartími 8ms

259.900
37LF65
37” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 5.000:1
Birtustig 500
Svartími 8ms

224.900

42LC2D
42” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 1.600:1
Birtustig 500
Svartími 8 ms
Stafrænn móttakari

32LC51
32” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 8ms

219.900
37LC2D
37” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 1.600:1
Birtustig 500
Svartími 8 ms
Stafrænn móttakari

189.900

109.900
26LC51
26” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 800:1
Birtustig 500
Svartími 3ms

105.900
42LC51
42” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 5ms

179.900
37LC51
37” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 6ms

159.900

80 GB
UPPTÖKU
DISKUR



Þau fimmtíu til sextíu kíló af 
amfetamíni sem lögreglan fann 
um borð í skútunni á Fáskrúðs-
firði í gær myndu seljast fyrir allt 
að 270 milljónir króna til neyt-
enda á Íslandi. Samkvæmt 
heimasíðu SÁÁ var gangverðið á 
einu grammi af amfetamíni í 
sumar um 4.500 krónur. Að því er 
segir á Vísindavef Háskóla 
Íslands er amfetamín mjög 
ávanabindandi. Neytendur mynda 
þurfa æ stærri skammta. „Afvötn-
un fíkils sem er langt leiddur er 
mjög óþægileg og henni getur 
fylgt ofsóknaræði, þunglyndi, 
mikil syfja og öndunarerfiðleik-
ar,“ segir á Vísindavefnum.

Söluverðmætið 
kvartmilljarður

Lögregla höfuðborgarsvæðisins 
fann um hálfsexleytið í gærmorg-
un fimmtíu til sextíu kíló af amf-
etamíni í skútu sem lá við höfnina 
á Fáskrúðsfirði. Sérsveit ríkislög-
reglustjóra, tollgæslan, fíkniefna-
deild lögreglu höfuðborgarsvæð-
isins, Landhelgisgæslan og 
lögreglan á Eskifirði tóku þátt í 
umfangsmikilli lögregluaðgerð 
þegar efnin fundust. 

Leitað var í skútunni eftir að 
hún hafði verið færð að hlið varð-
skips Landhelgisgæslunnar. Þetta 
er mesta magn af þessari tegund 
fíkniefna sem lagt hefur verið 

hald á hér á landi í einu. Átta eru 
í haldi lögreglu vegna málsins; 
fimm á Íslandi, tveir í Danmörku 
og einn í Noregi. 

Mennirnir sem eru í haldi lög-
reglu á Íslandi hafa verið úrskurð-
aðir í gæsluvarðhald til 18. októb-
er. Þeir hafa kært úrskurðinn til 
Hæstaréttar en verða að minnsta 
kosti í haldi þar til dómur Hæsta-
réttur fellur. Mennirnir sem eru í 
haldi lögreglu í Danmörku verða 
leiddir fyrir dómara í dag. 

Þrír menn voru handteknir á 
Fáskrúðsfirði. Tveir þeirra voru 
áhafnarmeðlimir skútunnar en sá 

þriðji var ökumaður bifreiðar 
sem kom að sækja mennina niður 
á höfn. Áhafnarmeðlimirnir voru 
handteknir í skútunni eftir að 
hafa hringt í ökumanninn úr 
frystihúsinu.

Tveir til viðbótar voru síðan 
handteknir á höfuðborgarsvæð-
inu eftir að húsleitir voru fram-
kvæmdar á heimilum þeirra í 
Hafnarfirði og Reykjavík. Einnig 
var leitað í bát Hafnfirðingsins í 
Sandgerði. Lítilræði af fíkniefn-
um fannst.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hófst rannsókn máls-

ins, sem hefur verið kallað Póls-
tjörnumálið eða Operation Pole 
Star upp á ensku, í fyrra en 
henni hefur frá byrjun verið 
stýrt af fíkniefnadeild lögreglu 
höfuðborgarsvæðisins. Lög-
regluyfirvöld í Færeyjum, Dan-
mörku, Noregi, Þýskalandi og 
Hollandi hafa komið að rann-
sókn málsins. Arnar Jensson, 
fulltrúi íslensku lögreglunnar 
hjá Europol, vann að samþætt-
ingu aðgerða íslenskra og 
erlendra stofnana sem komu að 
málinu. 

Átta í haldi vegna 60 kílóa  
Átta eru í haldi lögreglu í einu umfangsmesta fíkniefnamáli sem komið hefur upp á Íslandi. Fimm eru í 
haldi á Íslandi, tveir í Danmörku og einn í Noregi. Rannsókn málsins hefur staðið yfir frá því í fyrra.
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Tískudagar
Ný merki hjá Debenhams

Dömur: Gerry Weber, Turnover, Sisley, 
Femilet, Bruuns Bazaar, BZR, InWear,
Soaked in Luxury og IKKS

Herrar: Matinique, BZR, Bruuns Bazaar,
Solid og Mantaray

Starfsfólk okkar veitir ráðgjöf í öllum deildum 
             á Tískudögum Debenhams 20.–30. september

Þeir sem bóka tíma hjá tískuráðgjafa fyrir 15. október geta átt von á veglegum vinningi

Persónulegur stílisti veitir viðskiptavinum
ráðgjöf og sýnir „hinn fullkomna fataskáp“

Komdu og fáðu góð ráð hjá fagfólki 
okkar í Debenhams

Frábær tilboð, afslættir og lukkupottur



Af þeim 7.000 
tungumálum sem áætlað er að til 
séu í heiminum deyr eitt tungu-
mál út á tveggja vikna fresti. 
Vísindamenn við stofnunina 
Living Tongues Institute for End-
angered Languagaes og National 
Geograhic Society greindu frá 
þessu á þriðjudaginn.

Fimm hættusvæði í heiminum 
hafa verið skilgreind af vísinda-
mönnunum þar sem mesta hætt-
an er á að tungumál deyi út.

Þegar tungumál deyr út tapast 
með því vitneskja segir K. David 
Harrison, aðstoðarprófessor í 
málvísindum við Swarthmore-
háskóla og stjórnandi við stofn-
unina.

„Þegar við töpum tungumáli 
töpum við um leið aldagamalli 
hugsunum manna um tíma, árs-
tíðir, sjávardýr, hreindýr, ætar 
jurtir, stærðfræði, landslag, goð-
sagnir, tónlist, hið ókunna og 
daglegt líf.“

Harrison telur að allt að helm-
ingur tungumálanna hafi aldrei 
verið skrásettur sem þýðir að 
deyi á morgun síðasta manneskj-
an sem talar eitthvað ákveðið 
tungumál er tungumálið tapað að 
eilífu.

Tungumálum er stofnað í 
hættu þegar samfélag ákveður 
að tungumálið sé fyrirstaða að 
sögn Gregorys D. S. Anderson, 
forstjóra stofnunarinnar. Börn 
geta átt upptökin segir hann þar 
sem þau gera sér grein fyrir að 
önnur útbreiddari tungumál séu 
gagnlegri.

Anderson segir lykilinn að 
því að blása lífi í tungumál sé 
að fá fram nýja kynslóð af fólki 
sem talar tungumálið. Stofnunin 
vinnur með samfélögum og reyn-
ir að hjálpa þeim með því að þróa 
kennsluefni og með því að skrá-
setja tungumál sem eru við það 

að deyja út.
Harrison segir 83 af útbreidd-

ustu tungumálum heimsins töluð 
af um 80 prósentum jarðarbúa en 
3.500 sjaldgæfustu tungumálin 

eru einungis töluð af 0,2 prósent-
um jarðarbúa. „Tungumál eru í 
meiri útrýmingarhættu heldur 
en jurtir og dýrategundir.“

Tungumál deyr út á 
tveggja vikna fresti
Tungumál eru í meiri útrýmingarhættu heldur en jurtir og dýr segja vísinda-
menn. Fimm hættusvæði í heiminum hafa verið skilgreind þar sem tungumál 
eru í mestri hættu. Allt að helmingur tungumála hefur aldrei verið skrásettur.

„Það lítur helst út fyrir að verið sé að 
refsa Grindvíkingum fyrir að hafa sýnt aðhald og 
ábyrgð í rekstri undanfarin ár,“ segir bæjarstjórn 
Grindavíkur í ályktun sem samþykkt var á sér-
stökum aukafundi á mánudag.

Bæjarstjórn segir þær aðgerðir sem ríkisstjórnin 
hafi kynnt sem mótvægisaðgerðir vegna kvótaskerð-
ingar í raun ráðast af byggðasjónarmiðum. Þess sé 
ekki gætt að mæta kvótaskerðingunni hjá öllum 
byggðarlögum sem verði fyrir henni. „Ríkisvaldið 
getur ekki firrt sig ábyrgð gagnvart sjávarútvegi í 
Grindavík og velt fjárhagstjóni sem fyrirtæki, 
einstaklingar og bæjarsjóður verða fyrir vegna 
skerðingar á þorskveiði alfarið yfir á þá aðila,“ segir 
bæjarstjórnin, sem telur um óviðunandi mismunun 
að ræða milli fyrirtækja og einstaklinga. Harmað er 
að ekki skuli við undirbúning „svokallaðra mótvægis-
aðgerða“ hafa verið haft samráð við Grindavík, sem 

sé það sveitarfélag sem einna harðast verði úti við 
niðurskurð kvóta í þorski: 

„Bæjarstjórn Grindavíkur lýsir fullri ábyrgð á 
hendur ríkisvaldinu á þeim áföllum sem skella mun á 
íbúum bæjarins næsta vor þegar skip, bátar og 
vinnslustöðvar stöðvast vegna skerðingarinnar.“

Lýsa ríkið ábyrgt fyrir áföllum

Glerfínar gluggafilmur
– aukin vellíðan á vinnustað
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3M gluggafilmur fyrir 

skóla, sjúkrahús, skrifstofur,

verslanir og aðra vinnustaði

Fagmenn frá RV

sjá um uppsetningu

Íslenski lífeyrissjóðurinn býður upp á trausta 
eignastýringu byggða á þekkingu og reynslu
Lífeyrissparnaður er einn verðmætasti sparnaðurinn þinn sem leggur grunninn að
fjárhagslegu frelsi við starfslok. Hjá Íslenska lífeyrissjóðnum nýtur þú áralangrar reynslu
og þekkingar starfsmanna sem skilar sér í góðri ávöxtun á lífeyrissparnaði þínum.

Hafðu samband við ráðgjafa okkar í 410 4040 og fáðu nánari upplýsingar um
Íslenska lífeyrissjóðinn.
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LK

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
Líf I

16 - 44 ára
Líf II

45 - 54 ára
Líf III

56 - 64 ára
Líf IV

65 ára og eldri

Nafnávöxtun sl. 5 ár
Nafnávöxtun sl. 12 mán.

Nafnávöxtun á ársgrundvelli miðast við 31. júlí 2007.

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is
Tryggvabraut 1–3, Akureyri • Sími 460 3630
Opið mánud.–föstud. 8–18, laugard. 10–16 
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Útivistar-
fatnaður25–70%

AFS
LÁT

TUR

25–70% afsláttur af útivistarfatnaði. Nú er lag að gera 
kjarakaup og dúða sig vel fyrir veturinn.



 Í Víkurskarði er 
komin GSM-farsímaþjónusta. 
Þetta kemur fram í tilkynn-
ingu frá samgönguráðuneyt-
inu. Þar segir að stöðugt bætist 
við nýir sendar fyrir GSM-far-
símaþjónustu við hringveginn. 
Fleiri sendar sem hafa bæst við 
síðustu daga eru við Másvatn 
og á 43 kílómetra vegarkafla á 
Breiðdalsheiði. Á næstu vikum 
og mánuðum bætast við kaflar á 
Möðrudalsöræfum, Suðurlandi og 
á veginum um Þverárfjall. 

Í árslok er áætlað að boðið 
verði upp á GSM-þjónustu á 
öllum hringveginum.

GSM-þjónusta í 
Víkurskarð

 Samtök hernaðarand-
stæðinga bjóðast til að taka að sér 
fyrirhugaðan rekstur Friðarstofn-
unar Reykjavíkur. 

Hernaðarandstæðingar rifja 
upp að Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son borgarstjóri hafi tilkynnt í 
október í fyrra að slíkri stofnun 
skyldi komið á laggirnar.

Samtökin hvetja meirihlutann í 
borgarstjórn til að leysa úr 
læðingi krafta einkaframtaksins, 
eins og segir í tilkynningu, og 
leggja til að stofnunin verði 
einkaframkvæmd samtakanna.

Lítill tími sé til stefnu, því 
friðarráðstefna verði haldin í 
borginni í október. 

Vilja reka nýja
Friðarstofnun

Forsætisráðherra
Rúmeníu, Calin Popescu Taric-
eanu, fagnar áhuga Íslendinga á 
hreinum orkulindum í Rúmeníu 
og hvetur íslensk fyrirtæki til að 

taka þátt í efna-
hagsuppbyggingu
þess.

Lýsti hann 
þessum skoðunum 
sínum á fundi með 
Ólafi Ragnari 
Grímssyni, forseta 
Íslands, í gær.

Um sextíu manns 
úr íslensku 

viðskiptalífi eru í föruneyti 
forseta, auk Björgvins G. 
Sigurðssonar viðskiptaráðherra.

Á viðskiptaþingi í Rúmeníu í
gær fjallaði Björgvin um 
orkumál og mögulega samvinnu 
ríkjanna.

Hvatti til 
orkusamstarfs

„Við lítum á það 
sem okkar hlutverk að leggja 
okkar af mörkum svo þagnarmúr-
ar um kynferðisofbeldi rofni,“ 
segir Þórunn Þórarinsdóttir, 
starfsmaður Stígamóta, samtaka 
kvenna gegn kynferðisofbeldi.

Í fréttaskýringaþættinum 
Kompási á Stöð 2 á þriðjudag 
sagði Guðrún Jónsdóttir, talskona 
Stígamóta, að fólk úr öllum stétt-
um íslensks samfélags, meðal 
annars prestar, stjórnmálamenn, 
læknar og fleiri, hefðu beitt börn 
ofbeldi. Í þættinum var fjallað um 
meint brot lögmanns á hendur 
stúlkum undir lögaldri en dómur 
verður kveðinn upp í máli ákæru-

valdsins gegn honum hinn 26. 
september næstkomandi.

Þórunn segir samtökin ekki 
geta bent á nafngreinda menn. 
Upplýsingar samtakanna séu 

komnar frá fórnarlömbum kyn-
ferðisofbeldis og séu því trúnað-
armál. „Við getum hins vegar tjáð 
okkur um málin með almennum 
hætti.“

Spurð hvort Stígamót séu ekki 
að beina spjótum sínum að 
fyrrnefndum starfsstéttum í heild 
sinni, með ábendingum sínum, 
segist Þórunn ekki líta svo á. „Við 
erum að sjálfsögðu aðeins að 
benda á að ofbeldismennirnir eru 
innan ýmissa stétta. 

Þegar við ræðum um að það séu 
stjórnmálamenn og læknar sem 
beiti kynferðisofbeldi beinast þau 
orð aðeins að þeim sem hafa beitt 
ofbeldi en ekki öðrum.“

Þagnarmúrana þarf að rjúfa
Karlmaðurinn sem slasaðist 

þegar hann féll af bifhjóli á 
Fáskrúðsfirði á þriðjudagskvöld 
hefur verið útskrifaður af 
gjörgæsludeild Landspítalans í 
Fossvogi.

Samkvæmt lækni á gjör-
gæsludeild var maðurinn ekki 
jafn mikið slasaður og óttast var í 
fyrstu og var hann útskrifaður í 
gær. Hann er við góða heilsu og 
mun ná sér að fullu. 

Maðurinn var fluttur með 
sjúkrabifreið til Egilsstaða og 
þaðan með sjúkraflugi til 
Reykjavíkur á þriðjudagskvöld 
eftir slysið.

Útskrifaður af 
gjörgæsludeild



Fulltrúar
stjórnarandstöðunnar í 
fjárlaganefnd Alþingis 
vilja að nefndin kalli 
eftir formlegu lögfræði-
áliti vegna Grímseyjar-
ferjumálsins. Vilja þeir 
að með slíku áliti verði 
skorið úr ágreiningi 
fjármálaráðherra og 
ríkisendurskoðanda um 
túlkun fjárreiðulaga en 
þá greinir á um hvort rétt og eðli-
lega hafi verið staðið að fjármögn-
un kaupa og endurbóta ferjunnar.

Meirihluti nefndarinnar féllst 
ekki á tillögu minnihlutans.

„Þeir töldu að lögfræðiálit 
myndu ganga hvert gegn öðru,“ 
segir Bjarni Harðarson, þingmaður 
Framsóknarflokksins. „Ég tel það 
ekki rétt hjá þeim því það eru 
engar líkur á að ábyrgt lögfræðiálit 

myndi styðja málstað 
fjármálaráðherra. Ef 
einhver lögfræðingur
væri tilbúinn að skrifa 
slíkt álit væri hann búinn 
að því enda hefur Sjálf-
stæðisflokkurinn alveg 
bærileg tengsl við lög-
fræðingastéttina í land-
inu.“

Sjálfur er Bjarni 
sannfærður um að geng-

ið hafi verið á svig við lög og telur 
það niðurlægingu fyrir Alþingi að 
meirihluti fjárlaganefndar skuli 
skýla sjónarmiðum ráðherra með 
þessum hætti.

Sagt var frá afstöðu og afgreiðslu 
meirihlutans á málinu í Frétta-
blaðinu í gær. Kom fram að hann 
væri um margt sammála Ríkis-
endurskoðun og vill að reglur verði 
gerðar skýrari en nú er.A
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Mikilvægt er að haf-
svæðið á norðurheimskautinu 
verði áfram alþjóðlegt hafsvæði 
utan lögsögu einstakra þjóða, að 
mati Robert Headland, fræði-

manns við 
Scott-heim-
skautastofnun-
ina við Cam-
bridge-háskóla. 
Headland, sem 
hefur rannsak-
að sögu heim-
skautasvæð-
anna ítarlega, 
fjallaði um 
nýlegar deilur 

um yfirráð yfir norðurheimskaut-
inu og sögulegan bakgrunn þeirra í 
fyrirlestrinum „Valdabaráttan yfir 
norðurheimskautinu: Átök, ráðgát-
ur og ágreiningsefni“ í Háskóla 
Íslands í gær.

Fimm ríki eiga efnahagslögsögu 
sem liggur að norðurheimskaut-
inu; Rússland, Noregur, Danmörk/
Grænland, Kanada og Bandaríkin.

Rússland hefur allt frá árinu 
2001 gert tilkall til stórs haf-
svæðis á norðurheimskautinu og 
í ágúst síðastliðinn sendu Rússar 
kafbát á staðinn sem kom rúss-
neska fánanum fyrir á hafsbotn-
inum. Kanadamenn og Danir 
sendu strax næstu daga fulltrúa 
á norðurheimskautið. Ríkin fimm 
gera öll tilkall til hafbotnsrétt-
inda við norðurheimsskautið.

Headland segir varhugavert að 
ríki geri tilkall til svæðis á borð 
við norðurheimskautið og spyr 
hvaða afleiðingar það geti haft 
fyrir önnur alþjóðleg hafsvæði í 
heiminum. „Það sama á að eiga 
við um þetta hafsvæði eins og 
Atlantshaf, Kyrrahaf, Indlands-
haf og Suðurhaf.“

Jákvæð hlið deilnanna er sú að 
sögn Headland að þær leiða til 
fleiri vísindaleiðangra og kort-
lagningar á norðurheimskautinu, 
sem verður hugsanlega til þess að 
hægt verður að gera hafréttarlög 
skýrari.

Verði áfram 
utan lögsögu
Hafsvæði við norðurheimskautið á að vera áfram 
utan lögsögu ríkja, segir fræðimaður í heimskauta-
svæðunum. Fimm ríki gera tilkall til yfirráða þar.

Meðalaldur starfs-
manna ríkisstofnana hefur 
hækkað um rúm fjögur ár á tólf 
árum.

Meðalaldur þeirra er nú 45,4 ár 
en var 41 ár árið 1995. Meðalaldur 
kvenna er örlítið lægri en karla.
Þetta kemur fram í vefriti fjár-
málaráðuneytisins.

Jafnframt kemur fram að 

hlutfall starfsmanna ríkisins með 
háskólamenntun hefur hækkað 
frá 1998. 57 prósent hafa nú 
háskólamenntun en fyrir níu 
árum höfðu 43 prósent háskóla-
próf upp á vasann. 

Hlutfall þeirra sem eru með 
grunnmenntun hefur lækkað, úr 
tólf prósentum í innan við níu 
prósent.

Eldri og menntaðri

Gríptu tækifæriðfyrir 15. október
• Gjafabréf fyrir tvo í Borgarleikhúsið

• 10.000 kr. gjafabréf á veitingahúsið  Argentínu eftir þriggja mánaða virk viðskipti
• Frítt e2 vildarkort fyrsta árið
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DEBET MEÐ KREDIT

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON,
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

* skv. útlánareglum SPRON

Skoðaðu framtíðina með DMK
og sæktu um á spron.is

DMK þjónusta SPRON miðar að því að
mæta þörfum ungs fólks á leið út í lífið
og gera fjármálin einfaldari, hagkvæmari
og þægilegri.*

• DMK DEBETKORT – ekkert árgjald

• DMK YFIRDRÁTTARHEIMILD – LÍN-kjör fyrstu tvö árin 

• DMK TILTEKTARLÁN – á einstökum kjörum

• DMK LÉTTLÁN – léttari greiðslubyrði

• DMK RÁÐGJÖF – sérsniðin að þörfum hvers og eins

• DMK 50% AFSLÁTTUR – af kreditkortum

• DMK 90% ÍBÚÐALÁN – sérkjör á brunatryggingu fyrstu íbúðar

• DMK REGLULEGUR SPARNAÐUR – ýmis sérkjör

Frítt Einkaklúbbskort
Viðskiptavinum í DMK stendur til boða frítt Einkaklúbbskort.

Einstök
kjör

„Friðun stendur ekki í 
vegi fyrir því að hægt sé að aðlaga 
hús nýrri notkun, svo fremi það sé 
gert á þann hátt að það samræmist 
varðveislugildi hússins,“ segir 
Pétur H. Ármannsson, stjórnar-
maður í Húsafriðunarnefnd. 

Húsafriðunarnefnd lagði til við 
menntamálaráðherra á dögunum 
að ein tólf hús við Laugaveg og 
nágrenni hans yrðu friðuð. 

Eitt þeirra er Laugavegur 41, 
sem stendur við Frakkastígs-
reitinn, en Torfusamtökin höfðu 
gert tillögu um að því yrði lyft og 
gert hluti að einni stórri 
byggingu.

Pétur segir ótal mörg dæmi um 

viðlíka endurnýtingu friðaðra 
húsa og nefnir sem dæmi hótelið 
við Aðalstræti 16,  sem er eitt elsta 
hús í Reykjavík. Byggt var við það 
hús, eftir að það var friðað. Sveinn 
Björnsson, framkvæmdastjóri 
Samson Properties, sem á bróður-
hluta lóða á Frakkastígsreit, 
fagnar tillögu Torfusamtakanna 
um nýtingu reitsins. „Svona 
tillögur sýna að allt er hægt með 
réttu viðhorfi,“ segir hann.

Sveinn leggur áherslu á að enn 
sé óákveðið hvað verði um reitinn. 
„En það er auðvitað mjög áhuga-
vert að fá Listaháskólann þangað 
og setja þannig enn meira líf í 
miðbæinn,“ segir hann.
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999 kr.
77% afsláttur

VERÐDÆMI:

30-90%

OPIÐ ALLA DAGVIÐ HLIÐINA Á JL-

afsláttur

1.999 kr.
64% afslátturur

199 kr.
46% afsláttur

890 kr.
65% afsláttur

1.690 kr.
48% afsláttur

1.790 kr.
72% afsláttur72%

1.399 kr.
50% afsláttur

1.999 kr.
55% afsláttur

1.299 kr.
44% afsláttur

1.299 kr.
44% afsláttur

44% afs

999 kr.
64% afsláttur

7
990 kr.

75% afsláttur

1.499 kr.
68% afsláttur

999 kr.
80% afsláttur

499 kr.
77% afsláttur
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Allir sem versla á markaðnum fá
vandaða bók í kaupbæti.

Öll börn sem koma á markaðinn 
fá frítt Andrés blað. 

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

DÚNDURTILBOÐ

Á SYRPUM

2 FYRIR 1

799 kr.
55% afsláttur

y
10.000 kr. geta valið sér bókina
Jesús Kristur – Jesús sögunnar
eða Vín – þrúgur gleð
að gjöf.

55% afsláttur

innar

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

Dramadrottningar
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Segist dálítið góð í að mála

Kjörorð Special Olympics 
er: Ég veit að ég get. Á 
alþjóðaleikunum í Sjanghæ 
2. til 11. október keppa 
þroskaheftir og seinfærir 
einstaklingar og allir eiga 
möguleika á að vera með. 
Þátttakan er aðalatriði 
en verðlaunapallurinn 
aukaatriði.

„Þetta eru fulltrúar þjóðarinnar 
og við ætlum að sýna heiminum 
hvað við eigum glæsilega full-
trúa,“ sagði Sveinn Áki Lúðvíks-
son, formaður Íþróttasambands
fatlaðra, um fjóra þátttakendur 
Íslands á alþjóðaleikum Special 
Olympics í Sjanghæ á kynningar-
fundi um leikana í gær. Samstarfs-
samningur Íþróttasambands fatl-
aðra og bakhjarla alþjóðaleikanna, 
Actavis, Exista og Glitnis, var 
undirritaður á fundinum. 

„Special Olympics leikarnir eru 
algjörlega ólíkir Ólympíuleik-
unum. Við höfum lagt áherslu á 
það við fjölmiðla að verðlauna-
myndir séu aukatriði og  það sem 
er á bak við tjöldin er það sem 
skiptir máli eins og félagslegi 
þátturinn, æfingarnar og vináttan. 
Ekki bara það að koma heim með 
gull,“ segir Anna Karólína 
Vilhjálmsdóttir, framvæmdastjóri 
Special Olympics á Íslandi. 

Hún sagði að með fyrri þátttöku 
Íslendinga á Special Olympics 
hefðu þeir sýnt og sannað að það 
eru engir sem segja öðrum hvað 
þeir geta. „Við sem höfum starfað 
lengi í íþróttahreyfingunni þurf-
um að læra einmitt það að við 
erum öll sigurvegarar.“

Forseti Íslands, hr. Ólafur 
Ragnar Grímsson, ávarpaði 
fundinn frá Rúmeníu og sagði fátt 
hafa haft jafn mikil áhrif á hann í 
forsetatíðinni og Special 
Olympics, bæði á Íslandi og 
erlendis. „Nú er ljóst að heims-
leikarnir í Sjanghæ í næsta mán-

uði verða ekki aðeins stærsti 
íþróttaviðburður heimsins á þessu 
ári heldur líka afar merkilegur 
viðburður fyrir stöðu fólks sem 
býr við þessa fötlun og þarf að 
glíma við lífið á þann hátt sem við 
þekkjum.“ Hann  sagði stórmerki-
legt að Kínverjar skulu lyfta mál-
stað þess fólks með þeim hætti 
sem þeir gera og segir þá munu 
gera þessa leika glæsilega og eft-
irminnilega svo eftir verði tekið. 
„Margt af því fólki sem nú stund-
ar íþróttir á vegum Special Olymp-
ics vítt og breitt um veröldina 

hefði kannski verið dæmt úr leik í 
lífinu og í sumum löndum lokað 
inni á hælum eða sjúkrahúsum. 
En nú er það, fyrir tilstilli Special 
Olympics, virkir þátttakendur í 
lífinu.“

Allir þeir sem eru þroskaheftir 

og/eða seinfærir geta keppt á 
mótum samtakanna. Íslensku 
þátttakendurnir eru þrjátíu og 
tveir.  Þeir leggja af stað til Sjang-
hæ 28. september og koma heim 
13. október. 

Allir verða sigurvegarar

„Ég ætla að keppa 
í borðtennis á 
mótinu í Sjanghæ. 
Ég er búin að æfa 
lengi fyrir mótið. 
Ég ætla að gera 
mitt besta í 
Sjanghæ,“ segir 
Soffía Rúna 
Jensdóttir. Hún 
segir ekki alla 
góða í borðtennis 

en ef fólk sé duglegt að æfa geti það náð 
árangri.

 „Ég æfi tvisvar í viku, á mánudögum og 
fimmtudögum á kvöldin og eftir vinnu. Ég er 
annars að vinna á Vinnustofunni Ási.“ Undanfarið 
hefur hún æft mikið fyrir mótið í Sjanghæ. Þegar 
Soffía Rúna er ekki að æfa fer hún á útvarpsstöð-
ina Reykjavík FM með Stjána Stuð. 

Ætla að gera mitt besta
„Ég hlakka til að fara 
og skoða borgina,“ 
segir Ólafur Þ. 
Gunnarsson en hann 
keppir í boccia.

Ólafur er búinn að 
undirbúa sig vel, 
ekki bara í boccia, 
heldur líka í kín-
verskri menningu. 
„Ég ætla að taka 
myndavélina með og 
ná góðum myndum af borginni. Ég er líka búinn að 
horfa á margar kínverskar myndir í sjónvarpinu og 
læra fullt af orðum á kínversku.“ 

Ólafur er búinn að æfa boccia í um tuttugu ár og 
keppti síðast á Special Olympics í Bandaríkjunum 
þar sem hann lenti í mjög eftirminnilegu atviki. 
„Þar var tekin mynd af mér með Ólafi Ragnari, 
forseta Íslands, og Arnold Schwarzenegger.“

Lærði smá kínversku

En ekki vel varðveitt Jahá

Hneisa
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Vínanda blandað saman við bensín 

Borgaryfirvöld víða um Banda-
ríkin hafa hætt við áætlanir sínar 
um að þekja borgir sínar með 
þráðlausu neti. Í Houston, Chi-
cago, San Francisco og fleiri borg-
um hafa öll áform um þráðlaust
borgarnet verið lögð á hilluna.

Samkvæmt fréttavef Reuters 
hefur verið hætt við flest 
verkefnin vegna þess hversu dýr 
og flókin þau voru orðin. Í sumum 
borgum fannst engin hagkvæm 
leið til þess að dreifa þráðlausum 
sendum um borgina og annars 
staðar gekk ekki að semja við 
verktaka. Borgaryfirvöld í St. 
Louis hafa ekki enn komist að því 
hvernig eigi að rafvæða þráðlausa 
senda sem festir verða á 1.700 
ljósastaura, þegar ljósin eru 
slökkt.

Í flestum borgunum átti að vera 
ókeypis eða mjög ódýrt að 

tengjast þráðlausa netinu, og 
hefur kostnaðurinn sem fylgir 

því staðið þessum framkvæmdum 
fyrir þrifum. Tilkoma þriðju 
kynslóðar farsímanets, sem gerir 
fólki meðal annars kleift að 
tengjast internetinu hvar sem er í 
gegnum GSM-senda, hefur heldur 
ekki hjálpað.

Gísli Marteinn Baldursson, 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks-
ins, segir engin áform uppi hjá 
Reykjavíkurborg um að koma upp 
þráðlausu neti um alla borgina. 
Hugmyndir um slíkt hafi verið 
uppi hjá Heimdalli, félagi ungra 
sjálfstæðismanna í Reykjavík,
fyrir borgarstjórnarkosningar, en 
enginn flokkur hafi tekið málið 
upp á sína arma.

„Annars er miðborgin mjög vel 
tengd hjá okkur, það er hægt að 
komast í þráðlaust net á nánast 
hverju einasta kaffihúsi,“ segir 
hann.

Hætta við þráðlaus borgarnet

Í hverri viku koma út nýir tölvuleikir fyrir leikjatölvurnar. Sumir vekja litla athygli, 
en öðrum hafa leikjaáhugamenn beðið eftir árum saman. Fréttablaðið skoðaði þá þrjá 
leiki sem eru efstir á óskalistanum fyrir Nintendo Wii, Playstation 3og Xbox.

Efstir á óskalistanum

Halo 3 er leikurinn sem 
nánast allir eigendur 
Xbox360 bíða eftir að komi 
út, enda voru Halo og Halo 2 
vinsælustu leikirnir fyrir 
upprunalegu Xbox-
leikjatölvuna. Báðir slógu 
þeir sölumet fyrir leikja-
tölvuna þegar þeir komu út, 
og er fastlega gert ráð fyrir 
að Halo 3 geri hið sama.

Halo 3 er fyrstu persónu 
skotleikur eins og fyrri tveir 
leikirnir. Sem fyrr stýrir 
spilarinn aðalpersónunni 
Master Chief í baráttunni við 
Covenant- og Flood-
geimverurnar. Mikil áhersla 
er lögð á fjölspilunarhluta 
leiksins, sem er meðal annars 
hægt að spila í gegnum Xbox 
Live. Meðal nýjunga í Halo 3 
eru breytt og bætt vopn, nýjar 
tegundir óvina og fleiri 
farartæki en áður. 

Halo 3 kemur út í Evrópu 26. 
september, degi síðar en í 
Bandaríkjunum.

Halo 3
Metal Gear Solid-leikirnir hafa 
notið gríðarlegra vinsælda allt 
frá því sá fyrsti kom út á 
PlayStation-leikjatölvunni árið 
1998. Nú er fjórði leikurinn á 
leiðinni, og verður aðeins 
gefinn út fyrir PlayStation 3.

Líkt og í fyrri leikjunum snýst 
Metal Gear Solid 4: Guns of the 
Patriots um að læðast um 
óséður sem persónan Solid 
Snake og koma aftan að óvinum. 
Leikurinn er spilaður í þriðju 
persónu, þannig að myndavélin 
horfir skáhallt ofan á aðal-
persónuna, en hægt verður að 
skipta yfir í fyrstu persónu 
sjónarhorn. Sagan gegnir 
veigamiklu hlutverki í leiknum 
eins og áður, en nú berst Solid 
Snake við hermenn í þjónustu 
fyrirtækisins Outer Heaven til 
þess að stöðva erkióvin sinn 
Liquid Snake.

Enn hefur enginn útgáfudagur 
verið ákveðinn en tilkynnt 
hefur verið að hann verði á 
fyrstu mánuðum næsta árs.

Metal Gear 
Solid 4

Metroid Prime 3: Corruption 
frá Retro Studios er sá leikur 
fyrir Wii-leikjatölvuna frá 
Nintendo sem einna flestir 
bíða eftir í Evrópu þessa 
stundina. Hann kom út í 
Bandaríkjunum 27. ágúst og 
hefur hlotið góða dóma á 
leikjasíðum og í tímaritum.

Metroid Prime 3 er tíundi 
leikurinn í Metroid-seríunni og 
sá þriðji í leikjaröðinni, sem 
hófst með útgáfu Metroid 
Prime fyrir GameCube-
tölvuna árið 2003. Hann er 
fyrstu persónu skotleikur þar 
sem spilarinn stjórnar 
persónunni Samus Aran í 
baráttu við geimræningja. 
Samus er stjórnað með Wii 
Remote fjarstýringunni, sem 
hefur innbyggðan hreyfi-
skynjara, þannig að spilarinn 
miðar henni á sjónvarpsskjá-
inn til að skjóta.

Leikurinn kom út í Bandaríkj-
unum í lok ágúst, en kemur 
hingað til lands 26. október.

Metroid 
Prime 3
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[Hlutabréf] Peningaskápur...

Kauphöllin í Dubai eign-
ast tuttugu prósenta hlut 
í sameinaðri Kauphöll 
NASDAQ og OMX. Með 
samkomulaginu lýkur 
baráttu NASDAQ og 
Kauphallarinnar í Dubai 
um yfirráð yfir OMX. 
Sýnileiki íslenskra fyrir-
tækja eykst til muna.

„Þetta eru góð tíðindi fyrir okkur. 
Ég var ávallt þeirrar skoðunar að 
það væri mjög mikilvægt fyrir 
íslenska markaðinn að opnuð yrði 
vídd yfir til Bandaríkjanna. Því 
markmiði er náð með samrunan-
um við NASDAQ og til viðbótar er 
ágætt að ná fótfestu í Austurlönd-
um nær,“ segir Þórður Friðjóns-
son, forstjóri Kauphallar Íslands. 
NASDAQ og Kauphöllin í Dubai 
gerðu í gær með sér samkomulag 
sem felur í sér að NASDAQ mun 
eignast hina samnorrænu OMX 
kauphöll, sem Kauphöll Íslands 
tilheyrir. Kauphöllin í Dubai mun í 
staðinn eignast tæplega fimmt-
ungshlut í sameinaðri kauphöll 
NASDAQ og OMX auk 28 prósenta 
hlutar NASDAQ í Kauphöllinni í 
Lundúnum. Kauphöllin í Dubai 
mun þó einungis fara með fimm 
prósenta atkvæðavald í samein-
aðri NASDAQ og OMX kauphöll, 
enda kveða reglur NASDAQ á um 
að atkvæðisréttur einstakra hlut-
hafa takmarkist við það.

Bæði NASDAQ og Kauphöllin í 

Dubai höfðu lagt fram formleg 
yfirtökutilboð í OMX. Tilboð NAS-
DAQ hljóðaði upp á um 233 millj-
arða króna fyrir OMX. Kauphöllin 
í Dubai bauð hins vegar um 252 
milljarða í samstæðuna. Sam-
komulagið verður lagt fyrir stjórn 
og hluthafa í OMX í nóvember. 
Þórður Friðjónsson býst við því að 
yfirtökunni verði formlega lokið á 
fyrsta ársfjórðungi næsta árs.

Þórður hefur alltaf verið þeirrar 
skoðunar að heppilegra væri fyrir 
íslenska markaðinn að yfirtaka 
NASDAQ næði fram að ganga. 
Hann segir þó mikil tækifæri 
felast í þessu samstarfi. „Við 
sjáum að olíuverð er nú um stundir 
í hæstu hæðum, kringum áttatíu 
Bandaríkjadali. Því er ljóst að á 
þessum slóðum er gríðarlegt fjár-
magn sem þarf að komast í umferð. 
Samstarfið opnar glugga inn á 
markaði í Austurlöndum nær.“

Þórður býst þó ekki við miklum 
breytingum á daglegum rekstri 
Kauphallar Íslands. Hver kaup-
höll verði sjálfstæð eining.

Verður næst-
stærsta Kaup-
höll heims

Krónubréf að nafnvirði sextíu 
milljarðar króna féllu á gjalddaga 
í gær. Þetta var stærsti einstaki 
krónubréfagjalddagi frá því að 
útgáfa þeirra hófst í ágúst 2005. 

Krónan veiktist um 0,38 prósent 
í gær. Ragnhildur Jónsdóttir, sér-
fræðingur hjá Greiningu Glitnis, 
segir veikinguna sennilega ekki 
að rekja til gjalddaganna. „Við 
teljum að áhrifin af þeim hafi 
þegar verið komin fram. Það er 
líklegra að veikingu krónunnar í 
síðustu viku megi að einhverju 
leyti rekja til gjalddaganna nú, þó 
að erfitt sé að segja til um það með 
vissu.“ Greiningardeildin áætlar 
að um helmingur þeirra bréfa sem 
féllu á gjalddaga í gær hafi þegar 
verið framlengdur.  

Krónubréfaútgáfa í september 
nemur nú þrettán milljörðum 
króna en bréf á gjalddaga nema 
82,5 milljörðum. Þetta er í fyrsta 
sinn sem meira magn bréfa fellur 
á gjalddaga en er útgefið í einum 
mánuði. Í júlí og ágúst var mun 
meira magn krónubréfa útgefið 
en féll á gjalddaga. Ætla má að 
hluti af þeim útgáfum hafi verið 
framlenging á bréfunum sem féllu 
á gjalddaga nú. 

„Það virðist vera að draga 
aðeins úr krónubréfaútgáfu. Það 
skýrist helst af aukinni áhættu-
fælni og lausafjárskorti á  alþjóða-
mörkuðum í kjölfar vandræða á 
ótryggum húsnæðismarkaði í 
Bandaríkjunum,“ segir Ragn-
hildur.

Metgjalddagi hafði 
lítil áhrif á gengi

Ráðamenn í Bandaríkjun-
um viðruðu skoðanir sínar 
á stöðu efnahagslífsins 
vestanhafs í gær í kjölfar 
óróleika á fjármálamörk-
uðum vegna aukinna van-
skila á annars flokks fast-
eignalánum síðustu 
mánuði.

Ben Bernanke, seðla-

bankastjóri Bandaríkjanna, 
sagði bankann hafa gert 
allt sem í valdi hans stæði 
til að koma í veg fyrir að 
samdrátturinn skilaði sér 
út í hagkerfið. Seðlabank-
inn lækkaði stýrivexti 
umfram spár á þriðjudag 
en það gaf fjárfestum byr 
undir báða vængi.

Bernanke útilokaði þó ekki að 
frekari vandræði á fasteignalána-
markaði vestanhafs ættu enn eftir 
að koma í ljós þar eð full áhrif 
vaxtalækkunarinnar ættu eftir að 
koma í ljós. Hann lofaði hins 
vegar að bankinn myndi beita sér 
fyrir því að hindra að viðlíka 
skellur endurtæki sig á fjármála-
markaði.

Áhrifin ekki enn komin í ljós

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele
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Maður er nefndur Hernando 
de Soto. Hann er verkfræð-

ingur frá Perú, en hefur getið sér 
orð fyrir bók, sem komið hefur 
út á íslensku og heitir Leyndar-
dómar fjármagnsins. Þar spyr de 
Soto: Hvers vegna hefur kapítal-
isminn tekist vel á Vesturlönd-
um, en mistekist í mörgum 
þróunarlöndum? Svar hans er: 
Vegna þess að í þróunarlöndun-
um er fjármagnið lítt virkt. 

Erfitt er að stofna fyrirtæki, 
og margvísleg gæði, sem fátækt 
fólk nýtir, eru ekki skrásettar 
eignir þess, veðhæfar og 
framseljanlegar. Jafnólíkir 
stjórnmálamenn og Clinton, 
fyrrverandi Bandaríkjaforseti, 
og Thatcher, fyrrverandi 
forsætisráðherra Bretlands, hafa 
lokið lofsorði á bókina. Kenning 
de Sotos skýrir vel það, sem 
hefur verið að gerast á Íslandi 
síðustu sextán árin. Kapítalism-
inn hefur tekist hér vonum 
framar, vegna þess að fjármagn, 
sem var áður lítt virkt, er 
skyndilega orðið virkt.

Að sögn de Sotos er vandi 
fátækra þjóða ekki fólginn í 
skorti á fjármagni. Fólk þar 
syðra er jafnvinnusamt og 
sparsamt og Vesturlandabúar. 
En gæðin, sem það notar, til 
dæmis jarðir, hús og fyrirtæki, 
eru sjaldnast skrásettar eignir. 
Þessi gæði eru því ekki veðhæf, 
svo að erfitt er að fjármagna 
breytingar á nýtingu þeirra og 
umbætur á þeim. Af sömu 
ástæðu eru þessi gæði ekki 
framseljanleg nema að litlu 
leyti.

Hin lífræna sköpun, sem 
einkennir kapítalismann, 
þrotlaus leit framkvæmdamanna 
að nýjum nýtingarmöguleikum 
fjármagns, á sér því lítt stað í 
þróunarlöndunum. Fjármagnið 
er rígfast. Straumur þess í 

hagkvæmustu farvegi er 
stíflaður. Maður, sem á húskofa í 
fátækrahverfi í suðrænni 
stórborg, getur ekki komið 
þeirri eign sinni í verð. Húskof-
inn er verðmætur, en verðlaus. 
Þessi sami maður getur ef til vill 
lifað af því að selja flíkur á 
útimarkaði, en ef hann ætlar að 
stofna saumastofu, þá er það 
tafsamt og dýrt. Allt þetta er 
miklu auðveldara á Vesturlönd-
um. Þar er fjármagn skrásett, 
veðhæft og framseljanlegt, svo 
að það hreyfist og vex.

Þótt Íslendingar væru tekjuháir 
allt frá því í upphafi seinni 
heimsstyrjaldar, var kapítalismi 
hér miklu vanþróaðri en víða 
annars staðar á Vesturlöndum, 
aðallega vegna þess að eignar-
réttur var ófullkominn. Fiski-
stofnar á Íslandsmiðum voru til 
dæmis verðmætir frá náttúrunnar
hendi, en verðlausir í skilningi 
laganna. Aðgangur að þeim var 
ókeypis, svo að þeir voru ofnýttir. 
Þeir voru ekki skrásett, veðhæft 
eða framseljanlegt fjármagn. Hið 
sama var að segja um ríkis-
fyrirtæki, til dæmis viðskipta-
banka, síldarverksmiðjur og 
ýmsar aðrar opinberar eigur. Þau 
gengu ekki kaupum og sölum á 
markaði, og erfitt var að hagræða
í rekstri þeirra. Allir áttu þau (í 
orði kveðnu), svo að enginn bar 
ábyrgð á þeim. Þetta var fé án 

hirðis, eins og Pétur Blöndal 
alþingismaður kallar það, en 
hugsunin í þeim orðum er svipuð 
og í bók de Sotos. 

Þriðja dæmið er ýmis 
samvinnufyrirtæki. Þótt látið 
væri svo heita, að einhverjir 
aðilar ættu þau, gátu þeir ekki 
selt hluti sína í þeim eða nýtt þá 
á neinn skynsamlegan veg. 
Erfitt var að sameina slík 
fyrirtæki eða skipta þeim upp, 
eftir því sem hagkvæmast var 
hverju sinni.

Það, sem gerðist hér eftir 1991, 
en hafði auðvitað hafist að 
nokkru leyti áður, var einka-
væðing hinna eigendalausu 
gæða. Fiskistofnar komust í 
hendur útgerðarmanna í krafti 
kvótakerfisins og urðu skrásett, 
veðhæft og framseljanlegt 
fjármagn. Yngvi Örn Kristinsson 
hagfræðingur giskar á, að þetta 
nýja fjármagn hafi numið um 
350 milljörðum króna. Ríkis-
fyrirtæki voru seld, og um leið 
og þau komust í hendur nýrra 
eigenda, tóku þau að bera arð, 
urðu skrásett, veðhæf og 
framseljanleg. Að mati Yngva 
Arnar skapaðist þar um 370 
milljarða króna nýtt fjármagn. Í 
þriðja lagi voru sum samvinnu-
félög sett á markað, þar á meðal 
sparisjóðir. Um allt þetta þrennt, 
fiskistofna, ríkisfyrirtæki og 
samvinnufélög, gilti, að fjár-
magn, sem áður hafði verið lítt 
eða ekki virkt, varð nú virkt og 
tók að vaxa. Jafnframt efldust 
lífeyrissjóðir landsmanna 
stórkostlega.

Þetta skýrir það, sem hefur 
verið að gerast hér síðustu árin, 
ekki dylgjur Þorvalds Gylfa-
sonar prófessors um rússneska 
mafíupeninga, sem bergmála í 
dönskum sorpblöðum. Íslenska 
efnahagsundrið á sér eðlilegar 
ástæður. Við getum verið 
hreykin af kapítalistunum okkar.   

Hvaðan kom féð?

Framsókn var lofað áframhaldandi 
stjórnarsetu eftir seinustu alþingis-

kosningar gegn því að passa áfram kvótann, 
sem allur er í höndum sjálfstæðismanna. 
Framsóknar-Sjálfstæðisstjórn hafði haft 
eitt atkvæði í meirihluta eða 3 af 63 sem 
eru á þingi. Það dugði. Nú fór einföld og 
fróm sál á fund sjálfstæðismanna sem „nýr 
utanríkisráðherra“, ráðherraefnið. Hér fór 
Jón Sigurðsson og var að nafninu til 
formaður Framsóknarflokksins. Hann var settur 
þar af fyrri formanni Framsóknar, Halldóri Ásgríms-
syni kvótaeiganda, og ætlaði hann að láta Jón 
Sigurðsson passa Hornafjarðarkvótann fyrir sig. 
Hann valdi Jón Sigurðsson skólabróður sinn og því 
góðan kvótapössunarmann í þetta starf. Sem arftaka 
hans sem ráðherra.

Nú gerðist það eftir seinustu alþingiskosningar 
að Framsókn taldi sig vera að fara áfram í stjórn 
með Sjálfstæðisflokknum þrátt fyrir að eitt 
atkvæði væri í stjórnarmeirihlutanum. Hermann 

Jónasson stjórnaði 1934 og áfram með 
einu atkvæði. Það var nægur meirihluti. 
Þá uppgötva framsóknarmenn einn 
daginn að þetta var allt plat og fals og 
spilað var með þá. Sjálfstæðisflokkurinn 
hafði allan tímann falsað fyrir Framsókn 
og var að ganga frá stjórnarmyndun við 
Samfylkinguna bak við tjöldin. Sú stjórn 
var svo mynduð.

Nú var Framsókn hent út úr stjórn eins 
og Halldóri fyrir vestan. Nokkru áður 
kom Halldór ráðherra þaðan og sagði það 
seint gleymast enda hefði hann gert 
umyrðalaust eins og Kanar sögðu honum. 

Snatar hljóta aldrei mikla virðingu. 
Nú er ekkert fyrir Framsókn annað að gera en 

hætta að greiða atkvæði með kvótanum og þá er 
hann fallinn og úr sögunni. Öll þorpin úti um land 
blómstra á ný. Setja þarf alla togara út fyrir 50 
mílur og þá vex þorskstofninn fljótt í 300 þúsund 
tonna afla. Tekjur af þorski þrefaldast. Togaraafli 
fer að mestu í olíu og kostnað. Kemur ný vinstri-
stjórn?

Höfundur er hæstaréttarlögmaður.  

Kvótinn fellur – ný vinstristjórn

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Í
slenskir laganna verðir geta réttilega verið ánægðir með 
dagsverk gærdagsins. Aldrei áður hefur lögreglan lagt 
hald á jafn mikið magn af örvandi efnum og fundust í skút-
unni í Fáskrúðsfjarðarhöfn. Það er augljóst að stjórnend-
ur löggæslumála hafa unnið gott starf við að nútímavæða 

ýmsa þætti í starfi lögregluliðs landsins. Aðgerðin sem náði 
hápunkti með handtöku skipverja skútunnar fyrir austan virðist 
bera öll merki fumlausra vinnubragða manna sem vita hvað þeir 
eru að gera. 

Ekki er síður til fyrirmyndar að lögreglan upplýsti almenn-
ing í gegnum fjölmiðla fljótt og vel um hvað var á seyði. Blaða-
mannafundurinn í gærmorgun var sá annar á stuttum tíma sem 
stjórnendur lögreglunnar hafa staðið fyrir þegar komið hafa upp 
mál sem gætu hæglega hefðu vakið óþarfa óvissu og ugg meðal 
fólks ef dregist hefði að gera grein fyrir þeim. Fyrra dæmið er 
harmleikurinn við Sæbraut í júlí þegar maður var skotinn til 
bana. Þessi hraða upplýsingagjöf er merki um breytta tíma og 
að gömul vinnubrögð hafi verið aflögð fyrir fullt og allt.

Þetta eru jákvæðu hliðar þess grafalvarlega máls að tilraun 
hafi verið gerð til að smygla til landsins milli fimmtíu og sextíu 
kílóum af sterkum eiturlyfjum. 

Ríkislögreglustjóri vakti athygli á því í gær að Ísland er að 
mörgu leyti mjög vanbúið gagnvart því að loka sjóleiðum fíkni-
efnasmyglara til landsins. Hann benti á brýna þörf fyrir aukið 
eftirlit með landhelginni og höfnum.

Hið sorglega er að draumurinn um að loka landinu fyrir 
ólöglegum fíkniefnum er örugglega tálsýn. Kaldhamraður 
veruleikinn segir okkur að á meðan markaður er fyrir eiturlyf 
mun verða framboð af þeim. Enda voru viðbrögð reyndustu 
manna í meðferðargeiranum á þá leið að þessi umfangsmikla 
aðgerð hefði takmörkuð áhrif á fíkniefnamarkaðinn. Í samtali við 
netmiðilinn Vísi sagði Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir á Vogi, 
til dæmis að reynslan sýndi að við aðstæður sem þessar hækkaði 
verð vímuefni í stuttan tíma en færi svo fljótt í sama far.

Í því samhengi er rétt að hafa í huga þá þumalputtareglu, 
sem kunnáttumenn um fíkniefnamarkaðinn styðjast við, að 
lögreglyfirvöld ná aðeins að jafnaði einum tíunda af þeim 
fíkniefnum sem er reynt að smygla til landsins. Það þýðir að 
fyrir þá einu sendingu sem lögreglan stöðvaði í gær ná aðrar 
níu til lands. Þetta er sama staða og blasir við í baráttunni við 
ólögleg fíkniefni um allan heim.

Að fenginni reynslu undanfarinna áratuga, þar sem neysla 
fíkniefna hefur haldið áfram að aukast sama hversu mikið magn 
lögreglan nær að klófesta, blasir við að núverandi aðferðir eru 
gagnslitlar. 

Það er kominn tími til að beina sjónum af mun meira afli að 
þeim sem misnota vímuefnin, en þó umfram allt að þeim sem 
eru útsettir fyrir fíkninni. Og eins og við vitum er þar nánast 
öll þjóðin undir, þótt flestir kjósi löglega vímuefnið sem ríkið 
selur.

Eins og staðan er nú eru þeir sem neyta ólöglegu efnanna fyrir 
utan garðinn. Það er kominn tími til að huga að leiðum til að ná 
þeim inn fyrir.

Næstu níu 
ná til lands



Hrafnhildur Vigfúsdóttir garðyrkjufræðingur 
eldar góða máltíð á hverju kvöldi sem öll fjöl-
skyldan borðar saman og nýtur. 

„Mér þykir gaman að elda og finnst ég heppin með 
það, enda reyni ég að búa til hollan mat á hverju 
kvöldi handa fjölskyldunni,“ segir Hrafnhildur, sem 
býr í Eyjafjarðarsveit með eiginmanni og þremur 
börnum. Það kvöld sem Fréttablaðið truflar hana er 
hún með ilmandi indónesískan pottrétt á borðum, 
ásamt steinbökuðu brauði úr Hagkaupum og blöndu 
af villihrísgrjónum og rauðum. „Það sem er svo gott 
við þennan rétt er að þegar maður kemur heim úr 
vinnu brúnar maður kjötið og laukinn, síðan er allt 
sett í pott og látið malla í 45 mínútur. Þá er matur-
inn tilbúinn. En á meðan hann sýður getur maður 

aðstoðað börnin með lærdóminn eða annað sem 
bíður,“ segir Hrafnhildur.

Ávextir og karrí gefa réttinum austurlenskan 
keim og Hrafnhildur kveðst nota lífrænt ræktaða 
ávexti. „Stundum hef ég hugsað mér að setja rós-
marín út í og gera hann þannig Miðjarðarhafslegri,“
segir hún en sver þó af sér að vera með eitthvert til-
raunaeldhús. „Ég hef gaman af að prófa ýmislegt 
nýtt en ég er ekki fyrir uppskriftir með 40-50 atrið-
um. Það er heldur engin „Gestaboð Babettu“ stemn-
ing hjá mér þegar ég er að búa til mat heldur er allt 
á fullu og skvetta hér og skvetta þar.“ 

Hrafnhildur kveðst gera æ meira af því að halda 
matarboð. „Ég þroskast seint og örugglega,“ segir 
hún hlæjandi „Við erum orðin dugleg að bjóða í mat 
og njóta þess eftir því sem börnin stækka og meira 
næði gefst fyrir gesti.“ 

Skvetta hér og skvetta þar

Laugavegi 51 • s: 552 2201



Haustið er tími uppskeru 
berja, sveppa og ýmissa jurta 
sem hafa fengið að þroskast og 
dafna yfir sumarið. 

Reyniberin hanga gulrauð á 
greinum trjánna og bíða þess að 
frostnætur geri þau að gúmmelaði 
bæði fyrir fugla og fólk. Sveppir 
þola fyrstu frostnótt og þeir sem 
hafa komið upp úr jörðinni í 
síðustu vætu eru vel tækir eftir að 
þurrt hefur verið í tvo til þrjá 
daga. Fræpokar rósa eru margir 
hverjir bragð- og bætiefnaríkir og 
þyrnarnir verja þá fyrir fuglum. 
Hér koma nokkrar uppskriftir 
sem gagnast mega til að nýta 
þessar gjafir náttúrunnar.

Góðar gjafir móður náttúru 

indónesískur réttur
Sérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.

Fyrir verslanir:

Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

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

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

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

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is



MSI PR200 fartölva er á lækk-
uðu verði hjá Tölvulistanum.

Þau sem eru í hugleiðingum um 
tölvukaup þessa dagana ættu að 
leggja leið sína í Tölvulistann, en 
þar fæst nú góð fartölva á töluverð-
um afslætti. 

Um er að ræða MSI PR200 12“ 
ferðavél. Tölvan kostaði áður 
159.900 en er nú á sérstöku tilboði 
sem hljóðar upp á 134.900 krónur.

www.tolvulistinn.is

Tilboð Tölvulistans

Versluninni Mira Art húsgögn 
verður lokað eftir næstu viku 
og því er rýmingarsala.

„Það eru helst stofuborð, borð-
stofuborð og speglar sem eru eftir 
og eitthvað smávægilegt annað 
sem við erum að bjóða á alveg 
fáránlega lágu verði þessa síðustu 
daga til að losna við sem mest áður 
en við lokum,“ segir Hafsteinn 
Kristinsson, sem hefur átt búðina 
síðastliðin þrjú ár ásamt eiginkonu 
sinni Valdísi Árnadóttur og systur 
hennar, Kolbrúnu Árnadóttur.

„Útsalan hefur gengið mjög vel 
og við hvetjum fólk til að koma og 
prútta við okkur um verð,“ segir 
Hafsteinn og bætir því við að 
mikið virðist vera um að fólk vilji 

fá allt frítt þegar það er að 
prútta.

„Við reiknum með að útsalan 
standi út næstu viku og þá verður 
versluninni lokað. Við erum sjálf 
komin í annan rekstur og ætlum að 
snúa okkur alfarið að honum,” 
segir Hafsteinn. 

Prúttað í Miru

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

Hársnyrtistofan Adagio kynnir
20% afslátt af SP hársnyrtivörum

Einnig bjóðum við 15% afslátt af klippingum til 31. oktober

Verið velkomin

Hársnyrtisofan Adagio. Síðumúla 34. Sími 568 5555.

PUMA ESITO
TAKKASKÓR
Verð áður: 4.990
Stærðir: 40–46

PUMA EXPRESS
TRAINER
Verð áður: 9.990
Stærðir: 36–42

-þegar þú kaupir gólfefni

Krókhálsi 4 • 110 Reykjavík • Sími 567 1010 • www.parket.is

TILBOÐ!
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ATH! Aðeins í nokkra daga
Blöndunar og hreinlætistæki





21. SEPTEMBER 2007 Steingrímur Wernersson byggir 700 fm glæsivillu  Hemmi Gunn hress í vetur  Allt um skemmtanalífið

Ellen Erla Egilsdóttir hefur ýmsa fjöruna sopið

TEKUR SLÚÐRINU
MEÐ JAFNAÐARGEÐI
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Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum 
og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað fyrir lýsingu, tónlist, 
mynd og hita.

Hlíðasmári 1 / 200 Kópavogur

Sími 520 4545 / www.prodomo.is

prodomo@prodomo.is
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Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjóri Marta María Jónasdóttir

martamaria@frettabladid.is

Blaðamenn

Snæfríður Ingadóttir

Indíana Ása Hreinsdóttir 

indiana@frettabladid.is 

Forsíðumynd Hörður

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir 

kristina@frettabladid.is

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

Auglýsingasími 512 5420

Steingrímur Wernersson, eigandi Mile-
stone, og eiginkona hans, Dina 
Akhmetzhanova, sem ættuð er frá 
Kasakstan standa í ströngu þessa dag-
ana. Þau eru að byggja rúmlega 700 
fm einbýlishús við Árland 1 í Fossvogi. 
Áður stóð 230 fm einbýlishús á lóðinni 
en það varð að víkja fyrir nýja húsinu. 

Arkitektinn Davíð 
Pitt teiknaði 

húsið sem er 
öllum þæg-
indum búið 
með stórum 
útigarði eins 

og tíðkast víða 
erlendis. Húsið 

verður í funkisstíl 
og mun því ekki brjóta í bága við 
byggingarreglur í Fossvoginum. 
Undir húsinu verður kjallari með 3 
metra lofthæð en í honum verður 
vegleg frístundaaðstaða fyrir hjónin 
ásamt líkamsræktaraðstöðu. Stein-
grímur og Dina eru þekktir fagurkerar 
og því verður nostrað við hvert 
smáatriði í húsinu. Sirkus hefur 

heimildir fyrir því að stjörnuinnan-
hússarkitektinn Jóhanna Kristín Ólafs-
dóttir hafi hannað innviði hússins en 
hún teiknaði til 
dæmis skrif-
stofur 
Novator í 
Lundúnum. 
Jóhanna 
Kristín vildi 
ekki tjá sig um 
hús Steingríms 
þegar Sirkus 
leitaði 
til hennar. 
Ingunn Wernersdóttir, listaverkasafn-
ari og systir Steingríms, býr í næstu 
götu, eða Bjarmalandi 7. Steingrímur 
vildi sem minnst tjá sig við Sirkus en 
viðurkenndi að Fossvogurinn væri gott 
hverfi og ekki skemmdi fyrir að búa í 
næsta nágrenni við systur sína. 

Er þetta draumahúsið?
„Ja, þetta verður mjög fínt hús,“ sagði 

Steingrímur og hló. Hann vildi ekki 
gefa upp hvenær hann myndi flytja inn 
en vonaði að það yrði sem fyrst. - MMJ

STEINGRÍMUR WERNERSSON BYGGIR 700 FM EINBÝLI Í NÆSTU GÖTU VIÐ STÓRU SYSTUR

FRAMKVÆMDAGLÖÐ Í FOSSVOGI

Í búðin er einfaldlega orðin of lítil fyrir 
okkur. Það eru hljóðfæri hér í hverju 

horni, við þurfum að stækka við okkur, 
segir Arndís Hreiðarsdóttir (Dísa) sem 
skipar annan helming dúósins The 
Nanas ásamt eiginkonunni, Guðrúnu 
Láru Alfreðsdóttur (Nönu). Parið setti 
nýlega íbúð sína, við Sólvallagötu 60, á 
sölu en hún hefur verið í þeirra eigu í 
þrjú ár. Íbúðin, sem er 77 fm að stærð, 
var að mestu tekin í gegn í ársbyrjun og 
var af því tilefni sýnd í sjónvarps-
þættinum Innlit/útlit. Nana og Dísa 
eru þó síður en svo að flytja úr mið-
bænum  heldur eru þær að leita sér að 
stærra húsnæði í 101 eða í Vesturbæn-
um. Þær hafa þó lítinn tíma haft til að 
skoða því það er brjálað að gera hjá 
þeim. Stelpurnar munu svo stíga 
saman á svið á tónlistarhátíðinni Air-
waves í október sem The Nanas en Dísa 
mun einnig spila þar með Elízu.  – snæ

Selja íbúðina

Leikkonan Sóley Elíasdóttir hefur hafið 
framleiðslu á græðandi smyrslum sem hún 
mun selja í Heilsuhúsinu. Um er að ræða 
smyrsl úr íslenskum plöntum og hefur 
fyrirtæki Sóleyjar, Sóley, nú þegar  sent 
frá sér tvær vörur; Kysstu mig, sem vinnur 
á frunsum, og Græðir, sem er smyrsl sem 
virkar vel á ýmsa kvilla eins og barna-
exmex, varaþurrk, sóríasis og bruna-
sárum. Sóley hefur ekki langt að sækja 
þetta því í fjölskyldunni hennar eru margir 
grasalæknar og uppskriftirnar ævagamlar 
og hafa víst margsannað notagildi sitt.  

Læknandi leikkona

THE NANAS Settu íbúðina á sölu.

Heyrst hefur

Svava & Jón Ásgeir 
í eina sæng
Svava Johansen og Jón Ásgeir Jóhannes-
son hafa verið í virkri samkeppni síðustu 
ár. Hún sem eigandi Sautjánveldisins og 
hann sem aðaleigandi Haga sem rekur 
Debenhams, Top Shop, Zöru og Oasis. Nú
kveður við annan tón því Svava er komin 
með tískuvörur frá sér inn í Debenhams 
sem er í stærstum hluta í eigu Jóns 
Ásgeirs. Hvað ætli gerist næst?

ÁRLAND 1 Steingrímur Wernesson og 
eiginkona hans eru að byggja nýmóðins 
einbýlishús á besta stað í Fossvoginum.

MYND/RÓSA

BJARMALAND 7 Ingunn Wernersdóttir 
er búin að endurbyggja hús sitt frá 
grunni. MYND/RÓSA

M
YN
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Þ að hefur lengi verið draumur okkar 
beggja að fá að vinna svona náið 

saman, svo þetta er bara æðislegt,“ 
segir fjölmiðlamaðurinn og skemmti-
krafturinn Hermann Gunnarsson sem 
mun í vetur starfa við hlið sonar síns í 
nýjum söngkabarett í Súlnasal Hótels 
Sögu. Á meðan Hemmi sér um glensið 
og grínið sér sonur hans, Hendrik, um 
vínið og veitingarnar, en hann er yfir-
maður veitingadeilda hótelsins. 
Hemmi er sögumaður sýningarinnar 
en hana prýðir úrvalslið íslenskra tón-
listarmanna; Raggi Bjarna, Bjarni 
Arna, Guðrún Gunnarsdóttir, Hara-
systur og hljómsveitin Saga Class. 

Fyrsti súlustaður landsins
Á árum áður var Hótel Saga með ýmsar 
stórsýningar í Súlnasal en eftir að 
Radisson SAS tók við hótelinu hefur 
verið lítið um slíkar skemmtanir. „Þetta 
er glæsilegur hópur sem ég hef fengið 
til liðs við mig. Mér finnst líka gaman 
að sjá hve mikill áhugi er fyrir því að 
lyfta hótelinu upp til hæstu hæða,“ 
segir Hemmi sem lofar söngveislu af 
bestu gerð undir dyggri stjórn Björns 
Björnssonar. 

Þema sýningarinnar er saga hótels-
ins en hún verður rakin í léttum dúr 
allt frá árinu 1962. „Súlnasalur er nátt-
úrlega fyrsti súlustaður landsins,“ segir 
Hendrik glettinn og bætir við að hvert 
tímabil sögunnar reki annað með til-
heyrandi tónlist og gríni, þar sem bæði 
Bítlalög, Abba og Gleðibankinn koma 
við sögu. Á meðan gestir njóta dag-
skrárinnar er boðið upp á þriggja rétta 
máltíð sem inniheldur ristaða humar-
hala, lambahrygg í kryddjurtahjúp og 
skyr og súkkulaðibragga. Allt endar 
þetta svo á balli með hljómsveitinni 
Saga Class sem fengið hefur tvo nýja 
blástursleikara til liðs við sig. 

Hættur með Skólabrú
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem feðgarnir 
vinna saman. Margir muna líklega eftir 
þeim úr Íslandi í bítið á Stöð 2 þar sem 
þeir tvinnuðu saman gríni, glensi og 
matargerð. Að sögn Hendriks lá því 
beint við að hann leitaði til föður síns 
þegar ákveðið var að hressa upp á 
Súlnasalinn með skemmtidagskrá því 
eins og hann segir sjálfur: „Enginn 
segir betri brandara en pabbi.“ Sjálfur 
tók Hendrik við rekstri veitingadeilda 
Hótels Sögu um áramótin en þar á 
undan hafði hann rekið veitingastað-

inn Skólabrú í þrjú ár. „Þegar mér 
bauðst þetta starf á Sögu var ljóst að 
ég gat ekki bæði verið þar og á Skóla-
brú og því ákvað ég að hætta rekstri 
veitingastaðarins.“ Enginn veitinga-
rekstur hefur verið í húsnæði Skóla-
brúar síðan í apríl og stendur húsnæð-
ið nú autt. Eignarhaldsfélagið 
Kirkjuhvoli keypti húsnæðið í vor og 

hefur nú auglýst það til leigu. Spenn-
andi verður að sjá hvaða starfsemi 
kemur í húsið sem er klárlega eitt það 
fallegasta í miðborginni. 

„Það má segja að ég sé kominn heim 
aftur, því áður en ég fór á Skólabrú 
hafði ég unnið á Grillinu í tólf ár,“ segir 
Hendrik, sáttur við breytingarnar. 

- snæ

FEÐGARNIR HEMMI GUNN OG HENDRIK VINNA SAMAN Í VETUR

SYNGJANDI GLAÐIR 

HRESSIR FEÐGAR Hemmi Gunn og Hendrik lofa góðum mat og stuði í Súlnasal í vetur 
á sýningunni „Söngveisla í Súlnasal“. Hemmi og landskunnir listamenn sjá um 
tónlistina og grínið en Hendrik sér um veitingarnar. MYND/RÓSA

Gleraugnasmiðjan
KRINGLUNNI - Sími 588 9988

Bjóðum Guðmundu Guðlaugsdóttur
sérstaklega velkomna til starfa.

Human Child (2CD) Eivör
Graduation  Kanye West
Íslandslög 7  Ýmsir
Pottþétt 44  Ýmsir
Íslandslög 1-6 (6CD) Ýmsir
Cortes 2007  Garðar Thor Cortes
Curtis   50 Cent
Frágangur  Megas og Senuþjófarnir
Life in Cartoon Motion MIKA
Human Child  Eivör
All The Last Souls James Blunt
Carry On  Chris Cornell
Alltaf að græða  Millarnir
A Sides : Best Of  Soundgarden
Magni   Magni
Very Best Of D.Krall Diana Krall CD+DVD
All The Last Souls James Blunt CD+DVD
Sofðu sofðu  Kiddý Thor
Back To Black  Amy Winehouse
Very Best Of Diana Krall Diana Krall

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

Það var Kanye West sem hafði betur í keppninni 
við 50 Cent, en náði þó ekki að tilla sér á toppinn 
á Skífulistanum. Kanye West seldi um 1 milljón 
platna í USA á fyrstu viku og þykir það nokkuð 
gott þar á bæ en 50 cent aðeins 697 þúsund 
eintök.

Graduation

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

Skífulistinn er samantekt af mest seldu plötunum í 
Skífunni og verslunum BT út um allt land.
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Það er sem fyrr Eivör sem heldur toppsætinu og 
það 4. vikuna í röð og fátt sem bendir til þess að 
hún komi til með að gefa þetta sæti eftir á næst-
unni.
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Freestyle með fegurðardottningu 
Fyrrum alheimsfegurðardrottningin Unnur Birna Vilhjálmsdóttir er einn af kennurum vetrar-
ins hjá Dansstúdíói World Class. Þar mun Unnur Birna kenna dansa á borð við; Hip Hop, 
Street Jazz, Freestyle, New Wave Hip Hop, Jazz og Broadway. Unnur Birna, sem er kattliðug, 
hefur lengi stundað dansíþróttina en hún hefur verið í dansi frá fjögurra ára aldri. Dans-
stúdíó World Class lofar alvöru dansgleði í tímunum með Unni Birnu en í lok vorannar 
verður sett upp nemendasýning þar sem allir nemendur skólans koma fram og sýna 
listir sínar. Sjá nánar á www.myspace.com/dansstudioworldclass. Unnur Birna kennir 
líka dans í Dansskóla Birnu Björnsdóttur.

Veturinn er sá tími sem margir nota til að bæta við þekkingu sína með því að setjast á skóla-
bekk. Í boði eru hin og þessi námskeið ásamt áhugaverðum fyrirlestrum. Athygli vekur að 
fræga fólkið á Íslandi er iðið við að miðla af reynslu sinni og þekkingu. Það stendur fyrir mörg-
um fræðandi uppákomum í vetur. 

Í LÆRI HJÁ STJÖRNUNUM

JÓN GNARR, 
UNNUR BIRNA OG
MARÍA ELLINGSEN
KOMA TIL HJÁLPAR

Framkoma og ræðumennska 
Leikkonan María Ellingsen leiðbeinir fólki með framkomu og 
ræðumennsku, bæði á skipulögðum námskeiðum á vegum 
Capacent sem og í einkakennslu. Námskeið Maríu eru fyrir 
alla þá sem vilja auka öryggi og færni í framkomu en á þeim 
er unnið að því að auka útgeislun og minnka sviðsskrekk. 

Þátttakendur eru látnir gera æfingar til að ná fram auknum 
hljóm í rödd, skýrleika í tali og afslappaðri hreyfingum. Einnig 

er farið yfir helstu gildrur í textasmíð og María gefur 
góð ráð varðandi það hvernig gera má ræður meira 
lifandi og skemmtilegar. 

Kafað ofan í japanskar 
myndasögur
Bók-
menntafræð-
ingurinn og 
ljóðskáldið Úlf-
hildur 
Dagsdóttir 
fjallar um jap-
anskar mynda-
sögur (manga) í sögulegu og menning-
arlegu samhengi á námskeiði sem 
Mímir heldur í vetur. Úlfhildur mun 
taka dæmi úr fjölmörgum verkum og 
skoða sérstöðu japanskra mynda-
sagna. Sannarlega óvenjulegt en 
örugglega mjög fróðlegt námskeið hjá 
Úlfhildi. 

Upptökur og sjálfstyrking
Það verður nóg að gera í nám-
skeiðshaldi hjá Ölmu Guðmunds-
dóttur í Nylon og kærasta hennar, 
Óskari Páli Sveinssyni, í vetur. Eins 
og kunnugt er orðið er Alma að 
fara af stað með sjálfstyrkingar-
námskeið en kærastinn, sem er 
einn af reyndustu upptökumönn-
um landsins, mun miðla af þekk-
ingu sinni á upptökum hjá Tón-
vinnsluskólanum í vetur. 

Blúsað með Andreu
Blúsáhugamenn komast varla í betra læri en hjá 
sjálfri blúsdrottningu Íslands, Andreu Gylfadótt-
ur. Andrea mun kenna blús- og djasssöng í vetur 
á vegum Tónvinnsluskólans en henni til halds og 
trausts verður píanóleikarinn Kjartan Valdemars-
son. Nemendur Andreu munu vinna að ákveðnum 
lögum í tíu vikur sem síðan verða tekin upp í hljóð-
veri í lok námskeiðsins.

Sungið án allra hafta
Að undanförnu hefur söngkonan 
Margrét Eir 
Hjartardóttir 
alið manninn í 
New York þar 
sem hún hefur 
lagt stund á 
Linklater-
tækni. Nú er 
Margrét 
komin með kennsluréttindi í fag-
inu og heldur söngnámskeið sem 
byggist á þessari tækni. Tæknin 
felst meðal annars í því að geta 
notað röddina án nokkurra hafta 
svo sem vöðvaspennu og kvíða. 
Öndun og líkamsliðkun er líka 
mikilvægur þáttur í því að ná betri 
aðgangi að tilfinningalegri túlkun 
og mun Margrét kenna þátttak-
endum þetta allt saman. Nánari 
upplýsingar um námskeiðið má fá 
á www.tonvinnsluskolinn.is

Góð þjónusta hjá Jóni Gnarr
Í fyrra steig Jón Gnarr á svið á hádegisfundum VR með 
bráðfyndna fyrirlestra um þjónustu og þjónustulund. 
VR endurtekur leikinn í ár og hinn 11. október stígur 
grínistinn í pontu með fyrirlesturinn „Ég viðskiptavin-
urinn“. Eins og svo margir hefur Jón Gnarr sterkar 
skoðanir á málefninu og telur hann að víða megi gera 
betur. Fyrirlesturinn er sagður gefa djúpa og hressandi 
sýn á þjónustugreinar landsins. 

Námskeið fyrir skúffuskáld
Námskeiðið „Skapandi skrif “ með rithöfundinum 
Þorvaldi Þorsteinssyni hefur verið geysivinsælt en 
þar hefur hann gefið skúffuskáldum leiðsögn og 
hvatningu. Þorvaldur heldur áfram að miðla úr 
viskubrunni sínum í vetur með fleiri slíkum nám-
skeiðum sem eru byggð upp bæði á verklegum æfing-
um og fyrirlestrum. Skapandi skrif er tilvalið nám-
skeið fyrir þá sem vilja koma efni sínu upp úr 
skúffunni, hvort sem menn eru að skrifa sögur, hand-
rit eða leikverk. Sjá nánari upplýsingar á www.
kennsla.is

Skapandi hugsun
Fjölmiðlamaðurinn Þorsteinn J. hefur á 
undanförnum árum staðið fyrir afar 
vinsælu námskeiði sem heitir Skapandi 
hugsun. Þar fá þátttakendur m.a. að 
kynnast aðferðum til að leita uppi 
góðar hugmyndir og hugsa út fyrir 
hefðbundinn sjóndeild-
arhring. Á námskeiðinu er 
fjallað um framúrskarandi 
einstaklinga og hvernig þeir 
hafa náð einstökum 
árangri með því að 
hugsa út fyrir 
kassann. Þorsteinn 
hefur haldið nám-
skeið sín á vegum 
Capacent en á 
heimasíðu fyr-
irtækisins má 
fá nánari 
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L eiklistin heillar mig ekki og hefur 
aldrei gert,“ segir Ellen Erla Egils-

dóttir en Ellen er yngsta barn Tinnu 
Gunnlaugsdóttur þjóðleikhússtjóra 
og Egils Ólafssonar tónlistarmanns. Í 
fjölskyldu Ellenar Erlu er að finna 
fjölda landsþekkta leikara, kvik-
myndagerðarmenn og söngvara en 
hún segist sjálf oft líða eins og svarta 
sauðnum þar sem listin kalli ekki á 
hana nema þá kannski í förðun og 
saumaskap. Ellen er þó aðeins 18 ára, 
verður 19 í næsta mánuði, og hefur 
því nægan tíma til að ákveða hvað 
hún vill gera í framtíðinni. „Ég byrja í 
Snyrtiakademíunni í næsta mánuði 
og langar svo að fara út í nám og læra 
að vinna með gervi. Ef ég færi að 
vinna við kvikmyndaförðun eða eitt-
hvað í þá áttina í framtíðinni þá myndi 
það að sjálfsögðu tengjast leiklist-
inni,“ segir Ellen Erla brosandi og 
bætir við að hún sé ekki undir þrýst-
ingi foreldranna um að feta í þeirra 
fótspor og leggja leiklistina eða tón-
listina fyrir sig. „Ég hef alltaf haft 
áhuga á söng en hef aldrei lært að 
syngja fyrir utan það þegar ég var í 
kór hjá Margréti Pálmadóttur. Þar var 
ég í nokkur ár þegar ég var yngri. Það 
er samt eitthvað sem ég gæti alveg 
hugsað mér að gera í framtíðinni. 
Allavega frekar en að fara út í leik-
listina,“ segir hún. Ellen Erla hefur þó 
unun af því að fara í leikhús og segist 
ekki vera algerlega menningarsnauð. 
Hún mun heldur ekki láta sig vanta í 
Þjóðleikhúsið í vetur og segist ætla að 
mæta samviskusamlega á allar sýn-
ingar. „Ég verð þó að viðurkenna það 
að ég er ekki eins dugleg við að horfa 
á pabba syngja og fara á tónleika með 
honum. Það er helst 17. júní þegar ég 
er hvort sem er niðri í bæ,“ segir hún 
hlæjandi. Ellen Erla og kærastinn 
hennar, Ágúst Ágústsson, eru nýkom-
in heim úr rómantískri ferð frá 
Lanzarote þar sem þau sleiktu sólina 
í tvær vikur. Á dögunum byrjuðu þau 
að búa. Ellen Erla flutti þó ekki langt 
frá foreldrum sínum því þau leigja 
bakhús í garði Egils og Tinnu á 
Grettisgötunni. 

„Við erum að koma okkur fyrir og 
sambúðin hefur gengið vel hingað til 
þótt okkur finnist erfitt að halda íbúð-
inni hreinni, draslið er fljótt að safnast 
upp. Annars er þetta æðislegt, sér í lagi 
hér í miðbænum, enda erum við hvor-
ugt með bílpróf og göngum allar okkar 
ferðir. Það er samt gott að hafa mömmu 
og pabba svona nálægt. Sérstaklega til 
að fara til þeirra í mat og fá að þvo 
þvottinn hjá þeim,“ segir Ellen hlæjandi 
en hún og Ágúst hafa verið saman í 
hálft ár. Ellen Erla hefur búið alla ævi á 
Grettisgötunni ef hún dregur frá hálfa 
árið sem hún stundaði nám við Hús-
mæðraskólann á Hallormsstað. 

Hún segir þá reynslu dýrmæta en 
að það hafi verið erfitt að vera svo 
langt frá miðbæ Reykjavíkur. „Ég mæli 
með þessum skóla og þar lærði ég að 
sauma en ég hef mjög gaman af því og 
að breyta fötum og bæta einhverju 
skemmtilegu við þau. Það var fínt að 
prófa að búa annars staðar en í 101, 
en ég gæti ekki hugsað mér að 
mamma og pabbi myndu flytja. Ég vil 
að þau séu alltaf hér svo ég geti komið 
í heimsókn í gamla húsið,“ segir hún 
hlæjandi. 

Matt Dillon of gamall
Ellen Erla notar tímann þar til skól-
inn byrjar til að starfa með fötluðum 
auk þess sem hún vinnur á skemmti-
staðnum Rex þar sem hún hefur 
starfað í næstum eitt og hálft ár. Hún 
segist hafa gaman af vinnunni og að 
vinnan með fötluðum sé sérstaklega 
gefandi þótt hún geti verið erfið. 
„Vinnan á barnum er líka fín þótt 
áreitið geti verið mikið. Ég er bara 
búin að vinna þarna svo lengi að mér 

er farið að þykja vænt um staðinn og 
fólkið sem sækir hann,“ segir hún og 
bætir við að ef hún sé ekki að vinna 
um helgar þá sé hún úti að skemmta 
sér. „Maður verður að njóta lífsins,“ 
segir hún brosandi og bætir við að 
hún byrji yfirleitt djammið á Rex en 
færi sig svo yfir á Sólon eða Barinn 
þegar líði á nóttina. 

Þrátt fyrir ungan aldur hefur Ellen 
Erla ekki verið laus við slúðrið og 
hefur til dæmis lent á síðum Séð og 
heyrt. Hún tekur slíku með jafnaðar-
geði enda þekkir hún þennan heim í 
gegnum fjölskylduna sína. „Mér var 
stundum strítt þegar ég var yngri 
vegna foreldra minna en í dag er ég 
mjög stolt af því að vera dóttir þeirra 

og finnst það bara frábært. Ég er ekk-
ert að hlusta á slúðrið og veit að það 
fylgir starfi mömmu og pabba og 
þeirri staðreynd að þau eru þekkt. Ég 
sjálf fæ aukna athygli vegna þeirra en 
ætla bara að reyna að nýta mér það 
til að ná langt í lífinu,“ segir hún og 
bætir við að sögur af stefnumóti 
hennar við Hollywood-leikarann 

Matt Dillon hafi heldur betur tekið 
flug eftir viðtal sem birtist við hana í 
Séð og heyrt. „Ég hitti hann á Rex og 
hann bauð mér á stefnumót í 
hádeginu daginn eftir. Við fórum út 
að borða saman en það var ekkert 
meira en það. Þetta var fín reynsla en 
mér leist ekkert á hann. Hann var allt 
of gamall fyrir mig,“ segir Ellen og 

ELLEN ERLA EGILSDÓTTIR ER DÓTTIR TINNU GUNNLAUGSDÓTTUR OG EGILS ÓLAFSSONAR. ELLEN SEGIST
OFT LÍÐA EINS OG SVARTA SAUÐNUM Í FJÖLSKYLDUNNI. HÚN ER AÐ HEFJA NÁM Í FÖRÐUNARFRÆÐI.

UNG OG NÝTUR LÍFSINS „Ég ætla að bíða með að eignast börn enda fæ ég barnagleðina í gegnum barnið hans Ágústs auk þess sem Ólafur Egill, bróðir minn, og Esther Talía,
kona hans, eignuðust nýlega litla dóttur sem ég fæ stundum að passa.“ FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

TEK SLÚÐRINU MEÐ JAFNAÐARGEÐI
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Trésmiðja, rafvélaverk-
stæði, bílaþvottastöð, pökk-
un og mötuneyti. Allt þetta 
og miklu fleira getur fólk á 
aldrinum 16 til 24 fengið að 
vinna við innan Fjölsmiðj-
unnar á Kópavogsbraut 5. 
Auk þess er þar rekinn skóli 
með margs konar greinum, 
bóklegum og verklegum. 
Þarna fær ungt fólk góðan 
undirbúning undir nám eða 
störf.

Handboltakappinn Þor-
björn Jensson er hæstráðandi 
í Fjölsmiðjunni. Hann segir 
starfsemi Fjölsmiðjunnar 
alltaf í sókn. „Starfsemin 
hér er á uppleið og hingað 
sækir margt ungt fólk til að 
vinna tímabundið meðan það 
bíður eftir að finna eitthvað 
við sitt hæfi,“ segir hann. Á 
heimasíðu Fjölsmiðjunnar 
kemur fram að nemendur 
sem fara í skóla eða á vinnu-
markaðinn úr Fjölsmiðjunni 
geta leitað áfram til starfs-
manna þar hvort sem leit-
að er eftir námsaðstoð eða 
góðum ráðum vegna vinnu. 
„Við reynum að koma unga 
fólkinu áfram í eitthvað upp-
byggilegt og örva það í því 
að hugsa til framtíðar,“ segir
Þorbjörn. - gun

Undirbúning-
ur fyrir nám 
eða störf

Þorbjörn við eitt lystihúsið frá 
trésmíðadeild Fjölsmiðjunnar.

Kópavogsbær hefur auglýst til 
úthlutunar byggingarrétt fyrir 
íbúðarhús í Vatnsendahlíð og 
hefur bæjaryfirvöldum borist 
fjöldi umsókna.

„Þetta er rjóminn á höfuðborgar-
svæðinu. Við erum með það góðar 
lóðir að það er eðlilegt að fast sé 
sótt eftir byggingarrétti. Mest 
höfum við fengið 3.000 umsóknir, 
þegar við úthlutuðum í Þingun-
um, og hver veit nema þetta fari í 
svipaða tölu,“ segir Smári Smára-
son, skipulagsstjóri Kópavogs-
bæjar.“

Að sögn Smára er aðdráttar-
afl Vatnsendahlíðar meðal ann-
ars fólgið í stórfenglegri náttúru. 
„Svæðið hefur gríðarlega fallegt 
útsýni yfir Elliðavatnið og Heið-
mörk, Hengilssvæðið, Vífilsfell 
og allt að Bláfjöllum í austri, hluta 
af Kópavogi og Reykjavík til norð-
urs. Einnig er útsýni yfir Esjuna, 
Akrafjallið og til sjávar.“ 

Smári segir þá óupptalin skóg-
ræktarsvæði, sem eiga sinn þátt 
í að ljá svæðinu fegurð. „Þarna 
er til dæmis Guðmundarlundur, 
sem upp á sex hektara, en honum 
verður haldið. Það svæði verður 
stækkað um fjóra hektara og fyrir 
vikið verður þarna eitt stærsta 
útivistarsvæði í byggð á Íslandi.“

Svæðið er í heild sinni níutíu 
hektarar að flatarmáli og ráð-
gert að þarna komi til með að búa 
1.900 manns. Stærsti hluti byggð-
arinnar verður undir einnar eða 
tveggja hæða sérbýli.

Deiliskipulagstillagan gerir 
ráð fyri 185 íbúðum í einbýli, 44 
íbúðum í tvíbýli, 33 íbúðum í rað-
húsum og 425 íbúðum í tveggja til 
fimm hæða fjölbýlishúsum. Þarna 
verða 20 íbúðir í klasahúsum. Í 
suð- eða suðvesturhluta svæðisins 
er líka gert ráð fyrir allt að 15.000 
fermetrum í atvinnuhúsnæði. 
Gert er ráð fyrir heildstæðum 

grunnskóla og leikskóla á svæð-
inu, sem munu rísa með hverfinu.

Skipulagsins vegna segir Smári 
nýja hverfið koma til með að vera 
í miklum tengslum við opna byggð 

en styrkur þess felist einmitt í 
einstöku útsýninu.

Smári vill þó taka fram að gerð-
ur er fyrirvari um deiliskipulag 
svæðisins. -rve

Rjóminn á höfuðborgarsvæðinu

Bæjaryfirvöldum í Kópavogi hefur borist fjöldi umsókna vegna úthlutunar bygging-
arréttar í Vatnsendahlíð.

Smári segir helsta styrk Vatnsendahlíðar 
felast í einstakri náttúrufegurð.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri Kópavogs, Smári Smárason skipulagsstjóri og 
Sveinn Rúnar Traustason landslagsarkitekt. Hinir tveir síðarnefndu eru aðalhönnuðir 
svæðisins. 

Auglýsingasími

– Mest lesið

Einstakt útsýni er eitt helsta aðalsmerki Vatnsendahlíðar.

Svæðið kemur til með að vera kjörið fjölskylduumhverfi þegar það verður fullklárað.
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Í Lótushúsi á Bakkabraut í 
Kópavogi er starfræktur skóli 
þar sem kenndar eru aðferðir 
til að ná vellíðan í daglegu lífi.

„Við bjóðum upp á nokkrar gerðir 
námskeiða sem snúast fyrst og 
fremst um að hjálpa fólki að ná 
valdi á eigin líðan og finna innri 
frið. Hraðinn, spennan og streitan 
í samfélaginu er orðin svo mikil 
að fólk hefur svolítið týnt sér. Við 
kennum því að finna sinn innri 
mann á tiltölulega stuttum tíma.“

Þetta segir Þórður Barðdal 
sem hefur, ásamt eiginkonu sinni 
Sigrúnu Olsen, rekið Raj Yoga-
skólann Lótushús að Bakkabraut 
7a síðastliðin tíu ár. Iðkendur 
Raj yoga trúa því að mannfólkið 
sé andlegar verur og líkaminn 
sé dýrmætt farartæki og leggja 
því áherslu á andlega rækt til að 
ná valdi á eigin líðan. Iðkunin er 
í formi hugleiðslu sem fer fram 
með opin augu, til að ná tengingu 
við stað og stund.

Að sögn Þórðar byggist Raj 
Yoga á grunni skóla sem Brahma 
nokkur Kumaris stofnaði á Ind-
landi árið 1936 og er óvenjulegur 
fyrir margar sakir.

„Í fyrsta lagi sá hann til þess að 
konur væru strax settar í stjórn-
unarstöður, bæði til að rétta stöðu 
kvenna og eins til að hefja þessi 
kvenlegu, mýkri gildi til vegs og 
virðingar,“ útskýrir hann og rekur 
ástæðuna til bágborinnar stöðu 
kvenna á Indlandi þess tíma, sem 
hafi í rauninni lítið skánað.

„Síðan þá hafa konur verið í 
stjórnunarstöðum Raj Yoga-mið-

stöðva úti um allan heim og í raun 
taka þær allar helstu ákvarðanir 
og karlarnir styðja við bakið á 
þeim.“

Annað sem vekur athygli er að 
ókeypis er á námskeiðin í Lótus-
húsinu, en Þórður segir ástæðuna 
þá að fjárhagsstaða fólks sé mjög 
misjöfn og þar að auki ekki hægt 
að verðmerkja þekkinguna sem 
þar er kennd.

„Það kostar ekkert en þeir 
sem hafa notið góðs af geta gefið 
frjáls framlög. Skólinn byggir af-
komu sína á þeim ásamt þeirri 
sjálfboðavinnu sem kennararnir 
inna af hendi. Enda lítum við svo 
á að hér eigi sér stað mikilvæg 
samfélagsþjónusta.“

Nánari upplýsingar má finna 
á lotushus.is og is á www.bkwsu.
org. -rve

Andleg næring í aðalrétt

 Hjónin Sigrún Olsen og Þórður Barðdal hafa rekið Lótushús í ein tíu ár en húsnæðið 
var formlega vígt árið 2001. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

 Iðkendur Raj Yoga telja nauðsynlegt að 
næra kroppinn eftir andlegu næring-
una.

Sælgætisgerðin Freyja hefur starf-
að frá árinu 1918 þegar hún var 
stofnuð af Magnúsi Þorsteins-
syni kökugerðarmeistara, Brynj-
ólfi Þorsteinssyni frá Akureyri, 
Þorbergi Kjartanssyni kaup-
manni og Svíanum Allan Jönsson 
kökugerðarmeistara.

Magnús tók síðan alfarið við 
rekstrinum sem var til að byrja 
með á Vesturgötu en fluttist á 

Lindargötu 12 árið 1959, þegar 
Viggó Jónsson keypti fyrirtækið.

Guðmundur Jónsson bakara-
meistari og synir hans, Ævar 
og Jón, keyptu sælgætisgerðina 
árið 1980. Þegar Guðmundur lést 
eftir 30 ára starf hjá fyrirtæk-
inu tóku Jón og Ævar við rekstrin-
um sem er nú kominn á Kársnes-
braut 104 í Kópavogi. Þeir bræð-
ur, Jón og Ævar, voru svo vænir að 

leyfa lesendum að skyggnast inn í 
töfraheim verksmiðjunnar þar sem 
margt af vinsælasta sælgæti þjóð-
arinnar verður til.

Blaðamaður, sem er sjálfur 
mikill sælkeri, komst því svo sann-
arlega í feitt og fannst hann ekki 
svikinn þegar dyrnar að verksmiðj-
unni voru opnaðar og við blasti lit-
ríkur heimur uppfullur af góðgæti í 
öllum stærðum og gerðum.

 Bland í poka.  Súkkulaði.

Hlaup í öllum regnbogans litum er á meðal þess sem framleitt er í Freyju.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

 Og meira súkkulaði.

Svona verður nammið til

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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„Þetta er herrafataverslun fyrir 
stóra og mikla menn, sem sagt 
fyrir hávaxna eða breiða menn eða 
hvort tveggja í senn. Hér fæst ekk-
ert í hefðbundnum stærðum,“ segir 
Ingvar Óskar Sveinsson, verslunar-
stjóri High and Mighty, eða Mikl-
ir menn eins og heitið útleggst á ís-
lensku, sem er við Hlíðarsmára 13.

Að sögn Ingvars var skortur á 
búð af þessu tagi ástæða þess að eig-
andinn sá ástæðu til að hefja rekst-
ur verslunarinnar. Hún er enn eina 
verslunin á Íslandi sem sérhæfir 
sig í herrafatnaði í yfirstærð.

En hvers vegna skyldi hafa 
verið ákveðið að opna hana í Kópa-
vogi, svolítið úr alfaralei? „Það eru 
margir í þessum stærðarflokki við-
kvæmir og stíga jafnvel aldrei inn 
fyrir dyr á til dæmis Kringlunni eða 
Smáralind eða finnst óþægilegt að 
fara í verslanir á Laugaveginum,“ 
útskýrir Ingvar. „Það hentar því vel 

fyrir búðina að vera á þessum stað 
þar sem hún er svolítið frá.“

Til marks um það segir Ingvar 
verslunina vel sótta og viðskiptavin-
um fjölgi jafnt. „Sumir sem koma 
hafa gefist upp á því að versla eða 
panta sér föt að utan. Aðrir senda 
fyrst konurnar til að versla og mæta 
síðan og verða ánægðir þegar þeir 
sjá að þetta er engin plebbabúð.

Það eru alltaf að koma nýir við-
skiptavinir, alveg frá aldrinum þrett-
án ára og upp úr, og flestir þeirra 
verða fastakúnnar, enda erum við 
með þverskurðinn af herrafatnaði 
og fylgihlutum í yfirstærð, góðar 
vörur og þekkt merki frá Ítalíu, 
Danmörku og Frakklandi.

Hér koma menn ekki að tómum 
kofunum og átta sig á því að þeir fá 
engan stimpil fyrir að stunda við-
skipti í verslun eins og High and 
Mighty.“

- rve

Nánast allt í boði

Hársnyrtistofan Hárný á 
Nýbýlavegi 28 hefur verið 
starfrækt til fjölda ára en 
stofan fékk á dögunum 
allsherjar andlitslyftingu.

„Við byggðum stofuna út, sem 
stækkaði við það um heila þrjátíu 
fermetra,“ segir eigandinn Þórdís 
Helgadóttir sem hefur rekið Hárný 
síðastliðin sautján ár.

„Hún fékk líka allsherjar 
andlitslyftingu. Innréttingunum 
var skipt út og sjónvörp sett inn í 
speglana, sem er ekki bara nýjung 
hér á Íslandi heldur á Norður-

löndunum. Ítalskt fyrirtæki á 
heiðurinn að þessari hugmynd. 
Þannig að nú geta viðskiptavinirnir 
horft á myndbönd og slappað af á 
meðan þeir bíða.“

Breytingarnar segir Þórdís gott 
dæmi um hversu vel starfsfólk 
stofunnar fylgist með nýjungum 
innan hársnyrtibransans en það 
fer einnig reglulega á sýningar 
erlendis til að sækja sér þekkingu. 
Enda nauðsynlegt að vera með alla 
strauma og stefnur á hreinu ætli 
maður á annað borð að endast í 
þessum geira.

Svo virðist ætla að verða 
raunin með Hárný sem hefur 
um árabil verið rekin í Kópavogi 
eins og áður sagði en Þórdís seg-

ist ekki geta hugsað sér að flytja 
starfsemina annað. „Ég hef allt-
af kunnað vel við mig í Kópa-
vogi, enda átti ég sjálf heima hér 
í mörg ár. Hér lærði ég mitt fag 
á Bylgjunni og hef eignast fast-
an kúnnahóp sem ég vil endur-
gjalda traustið með því að vera 
hér áfram.“

Breytingarnar á stofunni eru 
frekari vitnisburður um að Hárný 
sé hvergi að fara og segir Þórdís 
þær hafa fengið góðan hljóm-
grunn hjá kúnnunum.

„Fólk er ánægt með að við 
skulum vilja bæta og fegra um-
hverfið. Það er mjög ánægjulegt 
að finna hversu vel fólk tekur 
eftir.“ - rve

Speglar með sjónvörpum

Nú er hægt að horfa á sjónvörp sem eru 
innbyggð í spegla stofunnar og dæmi 
um nýjungar 

Þórdís hefur rekið Hárný um árabil en hún var tilnefnd sem hársnyrtistofa ársins á 
Ísmóti 2007. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Ingvar Óskar 
Sveinsson er versl-
unarstjóri High and 
Mighty, sérverslun-
ar með herrafatnað 
í yfirstærð. 

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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3 innskotsborð 
kr 25.900 
kr 19.900

Kertastjaki
100x100x31

kr 2.900
kr 2.300

Hringborð
m/skúffu 60x55 

kr 21.600
kr 17.200

Náttborð/gangaborð
34x30x76
kr 15.000 
kr 12.000

Snyrtispegill
49x20x64
kr 11.500
kr 9.200

Vegghilla
58x18x73
kr 10.500
kr 5.500

Blaðaborð
81x43x55
kr 17.000 
kr 13.600

Vínrekki 24flösku 
48x35x107
kr 25.500
kr 12.750

Skrifborð
120x60x76
kr 39.000
kr 29.900

3 sófaborð í setti 
120x60x58
kr 59.000 
kr 47.000

Boga kommóða 
107x47x95
kr 54.500
kr 43.000 Gólfspegill

74x54x165
kr 28.000
kr 22.400

3 innskotsborð 
54x40x52
kr 25.900
kr 19.900

Spegill
80x99x55
kr 12.500
kr 9.900

Kommóða
90x45x90 kr

kr 49.900
kr 39.900

Skenkur
100x40x85
kr 59.000
kr 47.000

Hringborð
50x54

kr 7.900 
kr 6.300

Hálfmáni
84x35x76
kr 23.500
kr 18.800

Tvöfaldur glerskápur 
90x40x182
kr 61.500
kr 49.000

Glerskápur
46x37x140
kr 39.900
kr 29.900

Efri og neðri skenkur 
114x37x185
kr 105.000
kr 84.000

Náttkommóða
39x50x73
kr 25.000 
kr 19.900 

Skatthol
79x47x106
kr 26.500
kr 21.200

Náttborð
55x40x76
kr 23.000
kr 18.400

Snyrtiborð m/kolli 
100x45x77
kr 49.900
kr 39.000

Há kommóða 
55x37x100
kr 39.900
kr 29.900

Bókahilla
80x34x197
kr 54.000 
kr 43.500

Tv borð 
120x50x50
kr 34.900
kr 27.900

Bókahilla/
Gangaborð
110x80x34
Kr. 23.000 
kr. 18.400

Bakkaborð
58x40x63
Kr. 4.900
kr. 3.900

Glerskápur
  57x34x122
Kr. 29.900
kr. 19.900

Smáskápur
á vegg

Kr. 4.500
kr. 3.500

Danskur bekkur 
116x46x80
Kr. 29.000
kr. 21.600

Consola/
Fráleggsskenkur

120x40x80
Kr. 25.000 
kr. 19.900

Efri og neðri 
skenkur

86x40x190
Kr. 68.000
kr. 47.900

Kommóða
60x38x100
 Kr. 32.500 
kr. 26.000

Danskur
glerskápur

107x40x184
Kr. 68.000
kr. 49.900

Danskur
glerskápur
60x36x182
Kr. 44.000 
kr. 30.000

Bókaskápur
 90x40x185 
Kr. 49.000
kr. 24.500

Sófaborð
90x90x50
Kr. 31.500
kr. 24.900

CD Skápur
26x20x106
Kr.11.000
kr. 9.500Hilla

Hornskápur
68x45x180
Kr.33.000
kr. 19.900

Skenkur
 130x43x87 
Kr. 49.000
kr. 39.200

Innskotsborð
Kr.  23.000 
kr. 17.900 

Tvöfaldur
glerskápur
98x36x186
Kr.  59.000 
kr.47.200

 Náttskápur
52x79x34

Skenkur
122x41x87

Kr.20.250
kr. 16.250. 

Náttskápur
46x36x71
Kr. 17.500
kr. 14.000

Kringlótt
borð

115x79
28.900
22.900

Vínrekki
65x35x84
Kr. 17.800 
kr. 5.300

Diskarekkir
Kr. 9.900
kr. 4.950

Opnunartími: mánudaga til föstudaga frá 10-18 og laugardaga 11-17  Laugavegi 20b • Sími 552 2515 • Auðbrekku 1 • Sími 544 4480

Snyrtiborð
Kr. 18.000
kr. 14.500

spegill
7.900
6.900
stóll

13.900
6.950

Kr. 46.000
kr. 36.000

Kr. 2.900
kr. 2.300

Skrifpúlt
80x48x102

23.000
18.400

ÚTSÖLULOK

ALLT Á AÐ SELJAST 20-70% AFSL. 
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Í Gullsmára og Gjábakka í Kópa-
vogi hefur félagsstarf aldraðra 
verið rekið um árabil en þar 
vegur einna þyngst framlag eldri 
borgara sjálfra.

„Starfið hérna einkennist af því 
að svo margir taka þátt í því að 
leiða hópa. Það byggist sem sagt á 
þátttöku fólksins sjálfs, sem hing-
að kemur með hugmyndir og óskir. 
Frumkrafturinn býr í fólkinu 
sjálfu. Síðan aðstoða frábærir 
starfsmenn félagsstarfsins við að 
hrinda þeim í framkvæmd.“

Þetta segir Sigurbjörg Björgvins-
dóttir, yfirmaður félagsstarfs aldr-
aðra í Gjábakka, sem hefur verið 
rekinn síðan 1993, og Gullsmára, 
sem hefur verið starfandi frá 
1997. Þar starfa tíu starfsmenn en 
Sigurbjörg segir hlutverk þeirra 
vera að ýta undir sjálfstæði eldri 
borgara og fá því hlutverk.

Óhætt er að segja að ætlunar-
verkið hafi tekist þar sem starf-
semin er í blóma og til marks um 
það voru á síðasta ári 52 sjálfstætt 
starfandi hópar og 38 hópstjórar 
sem unnu að mestu leyti sjálfboða-
vinnu. En Sigurbjörg segir að með 
öðru móti væri ekki hægt að bjóða 
upp á jafn fjölbreytta starfsemi.

„Starfsemin er ekki síður fjöl-
breytt í vetur,“ segir hún og nefnir 
sem dæmi líkamsræktarhópa, 
gönguhópa, kór, boccia-hópa og 
skapandi skrif. „Svo er alltaf eitt-
hvað nýtt í gangi, svo sem skart-
gripagerð og bútasaumur sem er 

kenndur í Gullsmára. Þar hefur 
gífurleg vakning átt sér stað.“

Sigurbjörg hvetur sem flesta að 
kynna sér félagsstarfið á heima-
síðu Kópavogsbæjar, kopavogur.
is, með því að hringja í síma 554 

3400 og 554 5260 eða mæta á 
staðinn. Síðastnefnda aðferðin sé 
árangursrík til að koma á fram-
færi hugmyndum og óskum um 
námskeið enda nánast allt hægt ef 
viljinn er fyrir hendi. - rve

Frumkrafturinn í fólkinu

Hér sést Hafdís Benediktsdóttir leiðbeina Erlu Kristinsdóttur á meðan Sigurbjörg 
fylgist með. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sigurbjörg segist vera ósýnilegur 
leiðbeinandi sem grípur inn í gerist þess 
þörf.

„Það var algjör tilviljun sem réði 
þessu. Við fjölskyldan fluttum í 
Kópavoginn og ég ákvað að sækja 
um starf í nærliggjandi skólum, 
þar á meðal í Kópavogsskóla,“ 
segir Hulda Björk Guðmundsdóttir 
kennari, sem var ráðin til starfa 
í gamla barnaskólanum sínum 
og viðurkennir að það hafi verið 
örlítið skrýtið.

„Ég á náttúrlega góðar minning-
ar frá Kópavogsskóla, þar sem ég 
hóf mína skólagöngu en hætti tíu 
ára þar sem við fjölskyldan flutt-
um annað,“ segir hún. „Annars 
hefði maður sjálfsagt ekki sótt 
um.“

Segja má að fyrsti starfsdagur 
Huldu hafi aðallega einkennst 
af endurfundum, þar sem gömlu 

kennararnir hennar voru margir 
hverjir enn við störf og þekktu 
hana allir aftur. „Það var vel tekið 
á móti mér, enda var ég nú líka svo 
góð,“ segir Hulda og hlær.

En hvernig tilfinning skyldi 
hafa verið að koma inn á kennara-
stofuna, sem er í augum margra 
barna frekar dularfullur staður? 
„Það var svolítið skrýtið, sérstak-
lega þar sem allt var minna en mig 
minnti,“ viðurkennir Hulda. „Sömu 
sögu má segja um gömlu stofuna, 
sem var líka miklu minni.“

Á Huldu er þó ekki annað að 
heyra en hún sé ánægð með að 
vera komin aftur í sinn gamla 
skóla, enda hefur henni verið tekið 
opnum örmum bæði af starfsfólki 
og nemendum hans. - rve

Kennir nú í gamla 
barnaskólanum sínum

Hulda Björk Guðmundsdóttir sneri aftur í barnaskólann sinn til að hefja störf þar.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Hafsteinn Sigurþórsson málar blóm í 
vasa.

Náttúrufræðistofa Kópavogs

Hamraborg 6 A · Kópavogi · Sími 570 0430 · Fax 570 0431 · www.natkop.is

Náttúrufræðistofa Kópavogs
Natural History Museum of Kópavogur

Sýningarsalir opnir:
Mánudaga – fimmtudaga kl. 10–20
Föstudaga kl. 11–17
Laugardaga og sunnudaga kl. 13–17

Sýningarsalir Fræðsla Rannsóknir Ráðgjöf

Hópum veitt leiðsögn eftir samkomulagi
Pantanir í síma 570 0430
Ókeypis aðgangur
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Íþróttahöllin Kórinn við 
Vallakór var formlega opnuð 
fyrir skemmstu en um þessar 
mundir er verið að hrinda 
starfseminni í gang.

Íþróttahöllin Kórinn var ný-
lega opnuð og segir Jón Júlíus-
son, framkvæmdastjóri Knatt-
spyrnuakademíu Íslands, hana 
með glæsilegri mannvirkjum á 
Íslandi.

„Þetta knatt- og tónleikahús 
er með grunnflötinn 90 sinnum 
120 þvermetrar, en völlurinn er 
í fullri stærð og við hann upp-
steypt 1.400 manna stúka með 
heiðursstúku fyrir 50 manns. 
Auk þess er völlurinn lagður 
nýjustu gerð gervigrass, sem er 
líkara raunverulegu grasi en á 
gervigrasvöllum almennt.“

Utan við völlinn liggja nokkrar 
hlaupabrautir, búnar efnum af 
bestu gerð, sem hægt er að skokka 
á til að hita sig upp fyrir leiki. Þá 
er óupptalið þjónusturými fyrir 
áhorfendur og búningsklefar 
ásamt undirstúku. Jón segir ljóst 
að húsnæðið muni hæglega rúma 
alla starfsemina.

„Hérna verður skólaleikfimi 
Vatnsendaskóla og Hörðuvalla-
skóla frá morgnana til klukkan 14 

á daginn flesta daga vikunnar og 
íþróttafélögin munu vera hér frá 
klukkan 15 til 21, nema tvo daga 
vikunnar. Þá hefur Knattspyrnu-
akademían afnot af húsnæðinu til 
klukkan 17.30.“

Að sögn Jóns munu íþróttafé-
lögin jafnframt nýta húsnæðið um 
helgar í samneyti við KSÍ, sem 
hefur gert samning um að húsið 
sé fyrsti valkostur þeirra, hvað 
varðar unglingalandslið og jafnvel 
landsleiki. Enda segir hann bygg-
ingaframkvæmdir í samráði við 
KSÍ til að standast skilyrði UFA og 
FIFA varðandi landsleikja- og æf-
ingahús.

„Hluti þjónustunnar hefur 
verið leigður undir líkamsræktina 
Heilsuborg, sem verður rekin af 
Önnu Borg, og hefur starfsemi um 
leið og starfsleyfi fæst á húsið,“ 
segir Jón. „Vonandi verður það í 
vikunni. Hingað til hafa bara verið 
kynningar og bein starfsemi ekki 
hafin í Höllinni.“

Jón segir að einhver bið verði 
á starfsemi eins og tónleikahaldi, 
þar sem framkvæmdum er ekki að 
fullu lokið á lóðinni, en sem kunn-
ugt er kemur húsnæðið einnig til 
með að gegna hlutverki tónlist-
arhallar og bíða sjálfsagt margir 
spenntir eftir því. - rve

Hús með margþætt hlutverk

Ljóst er að mikil vinna hefur farið í að gera nýju íþróttahöllina sem glæsilegasta.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ístak hefur haft yfirumsjón með hönnun og verkframkvæmd 
íþrótta- og tónlistarhallarinnar í Vallakór og segir staðarstjórinn, 
Gissur Pálsson, verkið hafa gengið vonum framar.

„Vinnan hefur gengið mjög vel, og eins hafa öll samskipti 
við Kópavogsbæ verið alveg til fyrirmyndar,“ segir hann. „Við 
steyptum fyrst 
í ágúst í fyrra. 
Hafist var handa 
við að skrúfa 
stálið í janúar á 
þessu ári og við 
afhentum síðan 
húsið um síð-
ustu mánaða-
mót í samráði við 
Kópavogsbæ.“

Gissur segir 
verkið ekki hvað 
síst hafa gengið 
jafn vel og raun 
ber vitni þar sem Ístak hafi leitað til reyndra aðila með sérþekk-
ingu á þessu sviði.

„Þannig önnuðust VA Arkitektar hönnun, nánar tiltekið Indro 
Candi, sem hefur einstakt næmi fyrir hagnýtum lausnum og 
eins flottu útliti,“ segir hann. „Þá var hljóðhönnun í höndum 
Línuhönnunar, en gerðar voru ákveðnar hljóðkröfur, svo hægt 
yrði að halda tónleika í húsinu. Conis sá um burðarþol og lagn-
ir, Raftákn um raflagnir og Verkfræðistofa Snorra Ingimarsson-
ar um brunahönnun.“ Þá varð að gera rýmingaráætlun, með það 
fyrir augum að geta tæmt húsnæðið, sem tekur 19.000 manns, á 
tíu mínútum.

Því er ljóst að að mörgu þurfti að huga við uppbyggingu húss-
ins og þakkar Gissur ekki síst samstarfsmönnum sínum hjá Ís-
taki fyrir óþrjótandi dugnað, með þá Gísla Pálsson, Þorvarð 
Kristófersson, Jónas Lilliendahl og Axel Hilmarsson í farar-
broddi. - rve 

Alveg til fyrirmyndar

Gissur meðan á byggingarframkvæmdum stóð.Veisluþjónusta fyrir öll tækifæri
Kydd í tilveruna er veislu- og 
grillþjónusta sem leggur mikinn 
metnað í að veita persónulega og 
góða þjónustu, ásamt því að veita 
þér fl otta veislu á sanngjörnu verði. 
Allt frá litlum fundarbökkum upp í 
stórar veislur.

Grillveislan!
Við komum á staðinn með allt sem 

• Grillveislur
• Putta og pinnamatur
• Kaffihlaðborð
• Steikarhlaðborð
• Köld hlaðborð
• Framandi hlaðborð
• Margrétta veislur
• Súpuveislur
• Smörrebröd
• Samlokubakkar
• Handunnið konfekt

• Brúðkaup
• Útskriftarveislur
• Fermingar
• Afmæli
• Fundir
• Óvissuferðir
• Móttökur
• Starfsmannapartý
• Erfidrykkur
• Ættarmót
... við öll tækifæri



1. Einbýlishús á einni hæð auk kjallara. Svæði E1
Um er að ræða 18 lóðir fyrir einbýlishús á einni hæð auk kjallara:
Iðuþing nr. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 40, 42, 44, 52, 54 og 58.
Kelduþing nr. 10, 11, og 12. Kvistaþing nr. 21. 
Leiðarþing nr. 29. 

2. Einbýlishús á tveimur hæðum. Svæði E1
Um er að ræða 19 lóðir fyrir tveggja hæða einbýlishús:
Iðuþing nr. 2,14, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 48, 50 og 56.
Jötnaþing nr. 1. Kelduþing nr. 6, 7, 8, 9, 18 og 23. Leiðarþing
nr. 22.

3. Einbýlishús á einni hæð auk kjallara. Svæði E2
Um er að ræða 39 lóðir fyrir einbýlishús á einni hæð auk kjallara:
Jakaþing nr. 2, 4, 6, 8,10, 12 og 14. Kelduþing nr. 13, 14, 15
og 17. Klukkuþing nr. 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18. Kollaþing 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14 og 16. Kvistaþing nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17 og 19. Leiðarþing nr. 13, 15 og 27. 

4. Einbýlishús á tveimur hæðum. Svæði E2
Um er að ræða 41 lóð fyrir tveggja hæða einbýlishús:
Jakaþing nr. 1, 3, 5, 7 og 9. Jötnaþing nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21 og 23. Kambaþing nr. 34, 36, 38 og 40. Kelduþing
nr. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19 og 21. Klukkuþing nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15 og 17. Leiðarþing nr. 2, 4, 12, 14 og16. 

5. Einbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara. Svæði E2
Um er að ræða 9 lóðir fyrir einbýlishús á tveimur hæðum auk
kjallara. Krókaþing nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18.

6. Einbýlishús á einni hæð auk kjallara. Svæði E3
Um er að ræða 13 lóðir fyrir einbýlishús á einni hæð auk kjallara:
Stapaþing nr. 17,19, 23, 24, 28, 30, 37, 39, 40, 41, 43, 45 og
47.

7. Einbýlishús á tveimur hæðum. Svæði E3
Um er að ræða 24 lóðir fyrir tveggja hæða einbýlishús: 
Stapaþing nr. 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 
33, 35, 36, 38, 44, 46, 49, 51, 53, 55 og 57. 

8. Parhús á einni hæð auk kjallara. Svæði E2
Um er að ræða fjögur parhús (8 íbúðir) á einni hæð auk kjallara:
Kelduþing nr. 20-22, 24-26 og 28-30. Jakaþing nr. 16-18. 

9. Parhús á tveimur hæðum. Svæði E2
Um er að ræða 11 parhús (22 íbúðir) á tveimur hæðum:
Kambaþing nr. 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28
og 30-32. Klukkuþing nr. 2-4. Jakaþing nr. 11-13. Lundaþing
nr. 1-3. 

10. Parhús á tveimur hæðum auk kjallara. Svæði E2
Um er að ræða 4 parhús (8 íbúðir) á tveimur hæðum auk kjallara:
Leiðarþing nr. 1-3, 5-7. Lundaþing nr.  9-11 og 24-26.

11. Raðhús á einni hæð auk kjallara. 
Um er að ræða 21 íbúð fyrir raðhús á einni hæð auk kjallara:
Kópaþing nr.  9-15, 17-21, 23-27 og 29-33. 
Lundaþing nr. 14-22 og 25-29. 

12. Raðhús á tveimur hæðum. 
Um er að ræða 10 íbúðir fyrir raðhús á tveimur hæðum. 
Kópaþing nr. 1-3 og 5-7. Lundaþing nr. 8-12 og 31-35. 

13. Klasahús.
Um er að ræða 6 klasahús (20 íbúðir) á tveimur hæðum auk
kjallara: Lundaþing nr. 13, 15, 17, 19, 21 og 23.

14. Fjölbýlishús. Svæði F1
Um er að ræða 17 fjórbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara:
Jötnaþing nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18. Stapaþing 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8 og 12.

15. Fjölbýlishús. Svæði F2
Um er að ræða: Tvö 6 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum auk
kjallara: Krókaþing nr. 9 og 11. • Sjö 8 íbúða fjölbýlishús á
fimm hæðum auk þakhæðar og kjallara: Kollaþing nr. 1-3 og
5-7. Kópaþing nr. 2-4. Kringluþing nr. 1-3 og 2- 4. Krókaþing
nr. 1-3 og 5-7. • Fimm 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum
auk kjallara: Vallaþing nr. 1, 3, 5, 7 og 8. • Tvö 12 íbúða
fjölbýlishús á sjö hæðum auk þakhæðar og kjallara: Stuðlaþing
nr. 10 og 12. • Eitt 15 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum:
Kollaþing nr. 15-17. • Eitt 16 íbúða fjölbýlishús á fjórum
hæðum auk kjallara: Vallaþing nr. 6. • Tvö 18 íbúða fjölbýlishús
á þremur hæðum auk kjallara: Stuðlaþing 2-4 og 6-8. • Eitt 20 
íbúða fjölbýlishús á fimm hæðum auk kjallara: Vallaþing nr. 2.
• Þrjú 27 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum: Kollaþing nr.
9-13. Kvistaþing nr. 2-6 og 8-12. Um er að ræða þrjá
stigaganga með 9 íbúðum hver, Í umsókn skal tilgreina hvort
sótt er um 9, 18 eða 27 íbúðir í húsi. 

Til vara er hægt að sækja um sérbýlishús á ákveðnu svæði og er um
að ræða svæði E1, E2 og E3.  Einnig er hægt að sækja um fjölbýlis-
hús til vara á svæðum F1 og F2.

Lóðagjöld.
Lágmarks gatnagerðar- og yfirtökugjöld:
Einbýlishús

Svæði E1 20.022.800 kr.
Svæði E2 15.644.950 kr.
Svæði E3 13.144.950 kr.

Parhús 11.116.800 kr. (á íbúð)
Raðhús 10.616.800 kr. (á íbúð)
Klasahús 9.089.650 kr. (á íbúð)
Fjölbýlishús

Svæði F1 7.447.000 kr. (á íbúð)
Svæði F2 6.217.600 kr. (á íbúð)

Framangreind gjöld taka mið af byggingarvísitölu í september 2007,
sem er 375,2 stig.

Gert er ráð fyrir að ofangreindar lóðir verði byggingarhæfar í lok árs
2008, nánar verður kveðið á um afhendingu í úthlutunarbréfi. 

Úthlutunargögn fást afhent á Tæknideild Kópavogs, Fannborg 2, 3.
hæð, frá og með  þriðjudeginum 18. september 2007. 
Úthlutunargögn fást afhent fyrir kr. 1000 en einnig er hægt að
nálgast gögnin á vefsíðu Kópavogs www.kopavogurlodir.is.

Umsóknum skal skilað á sama stað fyrir kl. 14:00 
föstudaginn 5. október 2007.

Vakin er athygli á reglum Kópavogsbæjar um úthlutun á bygginga-
rétti fyrir íbúðarhúsnæði. Þá er jafnframt vakin sérstök athygli á því
að umsóknum einstaklinga um byggingarétt þarf að fylgja staðfest-
ing banka eða lánastofnunar á greiðsluhæfi: Fyrir umsækjendur
einbýlishúsalóða kr. 35 milljónir og fyrir umsækjendur parhúsa kr.
30 milljónir. Fyrirtækjum ber að skila ársreikningi sínum fyrir árið
2006 og/eða milliuppgjöri fyrir árið 2007 með áritun löggiltra
endurskoðenda. Yfirlýsing frá banka og lánastofnun um greiðsluhæfi
og lánamöguleika umsækjenda skal vera án fyrirvara. Æskilegt er að
umsækjendur leggi fram skattframtal.
Byggingarétti á lóðum verður úthlutað með fyrirvara um samþykkt
deiliskipulags.  Lóðastærðir geta því tekið breytingum. 

Bæjarstjórinn í Kópavogi.

Mikið og fagurt útsýni er frá fyrirhugaðri íbúðabyggð í Vatnsendahlíð í Kópavogi. Þaðan sér yfir Elliðavatn og Heiðmörk og allt að Hengilssvæðinu, Vífilsfelli og Bláfjöllum
til austurs og hluta af Kópavogi og Reykjavík til norðurs og vesturs með útsýni yfir Esjuna, Akrafjall og til sjávar.

Vatnsendahlíð verður ekki aðeins í nánum tengslum við íslenska náttúru heldur tengist hún einnig framtíðinni á sviði fjarskipta- og upplýsingatækni. Síminn sér til þess á 
grundvelli samkomulags við Kópavogsbæ að leggja ljósleiðaranet í hverfið með fjölbreyttu þjónustuframboði, þar með talið háhraða nettengingu og Sjónvarpi Símans

sem veitir aðgang að bestu mögulegum myndgæðum og VOD–bíói heima í stofu.

Framtíðarheimilið rís í Vatnsendahlíð - í meira en hefðbundnum skilningi.

Kópavogsbær – Vatnsendahlíð
Úthlutun á byggingarrétti

Kópavogsbær auglýsir til úthlutunar byggingarrétt fyrir íbúðarhús í Vatnsendahlíð í Kópavogi

Kópavogsbær auglýsir byggingarétt til úthlutunar á eftirtöldum lóðum:
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Gissur Páll Gissurarson hlaut 
nýverið 500.000 króna styrk úr 
sjóði Karólínu Nordal, sem er 
fyrir efnilega tónlistarmenn. 
Verðlaunin voru afhent í 
Salnum Kópavogi.

„Það sem er merkilegt við þessi 
verðlaun er að ekki er hægt að 
sækja um styrkinn heldur er út-
nefnt til hans. Þau eru veitt ungum 
listamönnum sem eru að ljúka 
námi og feta sig áfram á lista-
brautinni, sem er gríðarleg vinna. 
Þannig að þetta er bæði mikil 
hvatning og heiður fyrir styrk-
þega,“ segir Gissur, sem veitti 
viðurkenningunni viðtöku í Saln-
um Kópavogi. 

Þótt Gissur sé enn lítt þekktur 
á Íslandi á hann áralanga sviðs-
reynslu að baki sem segja má 
að hafi hafist árið 1989, þegar 
hann fór með titilhlutverkið í 
söngleiknum Oliver Twist sem 
settur var upp í Þjóðleikhúsinu. 
Hann var þá aðeins ellefu ára og 
segir reynsluna af því hafa ýtt sér 
út á listabrautina.

„Það var mjög gama að vinna 
þarna með máttarstólpum eins og 
Ladda, Erni Árnasyni og Pálma 
Gestssyni. Ég fylltist mikilli sviðs-
bakteríu í kjölfarið og ætlaði að 
verða leikari. Seinna meir heillaði 
söngurinn mig upp úr skónum og 

Kristján Jóhannsson og Pavarotti 
heitinn urðu átrúnaðargoðin mín.“ 

Gissur hóf nám í óperusöng 
við Söngskólann í Reykjavík árið 
1997, undir handleiðslu Magnúsar 
Jónssonar. Eftir þriggja ára nám 
flutti hann ásamt eiginkonu sinni, 
Sigrúnu Daníelsdóttur Flóvenz á 
Ítalíu, þar sem hann innritaðist í 
Conservatorio G.B Martini-skólann 
í Bologna. Að námi loknu árið 2005 
sótti Gissur einkatíma hjá engum 
öðrum en gamla átrúnaðargoðinu 
sínu, Kristjáni Jóhannssyni, og 
hefur ekkert nema gott um læri-
meistara sinn að segja.

„Í fyrsta lagi tókst með okkur 
mikil vinátta og við erum í reglu-
legu sambandi. Heyrumst annan 
hvern dag. Kristján er harður en 
góður kennari. Hann hættir ekki 
fyrr en hlutirnir eru í lagi og 
kemur því vel til skila sem hann 
hefur lært.“ Að sögn Gissurar var 
Kristján viðstaddur fyrstu ein-
söngstónleika hans á Íslandi, sem 
fóru fram í Salnum, og ekki annað 
að sjá en hann væri stoltur af 
frammistöðu síns gamla nemanda.

„Kristján hefur fylgt mér 
gríðarlega vel eftir og til marks 
um það mætti hann galvaskur á 
fremsta bekk þau skipti sem ég 
hef tekið þátt í söngkeppnum og 
unnið til verðlauna.“

Gissur hefur tvisvar hlotið verð-
laun á ferlinum, fyrir þátttöku sína 

í alþjóðasöngkeppninni Flaviano 
Labò þar sem hann hafnaði í þriðja 
sæti af 130 manns. Síðan tvenn 
verðlaun á concorso lirico citta di 
Brescia.

Þá hafði Gissur hlotið þónokkra 
þjálfun í að koma fram, bæði með 
kórum og sem einsöngvari, og 
ferðast víða starfsins vegna, meðal 
annars til Slóveníu og Japan. „Það 
var mjög mögnuð og skemmtileg 
upplifun að koma fram í Japan, 
þar sem áætlaður áhorfendahóp-
ur var í kringum 100.000 manns 
og því ólíkt einsöngstónleikunum 
á Íslandi,“ segir hann.

Þrátt fyrir alla reynsluna segir 
Gissur það hafa verið erfitt að koma 
fram fyrir íslenska áhorfendur 
á einsöngstónleikunum. „Tvennt 
hjálpaði. Í fyrsta lagi píanistinn 
Matteo Falloni, sem er vinur minn 
og hefur starfað mikið með mér. Í 
öðru lagi áhugi Íslendinga. Það var 
metaðsókn í Salinn þar sem seldist 
upp á tónleikana þremur dögum 
áður. Svo skemmdi gagnrýnin ekki 
fyrir. Í raun hefði ég ekki getað 
óskað mér betri byrjunar ef svo 
má að orði komast,“ segir þessi 
ungi óperusöngvari, sem virðist 
eiga framtíðina fyrir sér.

-rve

Hófst allt með Oliver Twist

Gissur Páll Gissurarson hlaut styrk úr 
sjóði Karólínu Nordal.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Kópavogsbær veitti nýlega 
umhverfisviðurkenningar til 
þeirra sem þykja bæði skara 
fram úr umhverfismálum og 
hvetja til góðrar frágengni á 
lóðum. Hjónin Stefán Eyjólfs-
son og Bergþóra Tómasdóttir 
veittu móttöku viðurkenningu 
fyrir hönnun einbýlishúss að 
Kleifakór 20.

„Það er þó í raun arkitektinn 
Björgvin Sigurðsson sem fær hönn-
unarverðlaun fyrir húsið, en hann 
upplýsti mig um viðurkenninguna,“ 
segir Björgvin. „Í framhaldinu 
fengum við viðurkenningarskjöld 
frá bænum.“

Stefán og Bergþóra hafa búið 
í húsinu um tveggja ára skeið. 
Keyptu það upphaflega fokhelt og 
gerðu samning við söluaðilann um 
að hafa frjálsar hendur með breyt-
ingar á húsinu í samvinnu við arki-
tektinn. Síðan þá hafa þau átt í sam-
starfi við Björgvin um hönnun á inn-
viðum hússins og lóðinni sem fylgir.

„Björgvin hefur haldið utan um 
verkið með okkur alveg frá upp-
hafi eða síðan árið 2005,“ útskýrir 
Stefán, sem hafði áður unnið með 
arkitektinum og vissi því að hverju 
hann gekk. „Við byrjuðum að teikna 
um haustið og fyrsta steypa var 
tekin í janúarmánuði.

Á þeim tíma vorum við að 
henda hugmyndum á milli okkar. 
Björgvin sendi okkur drög og við 
komum með hugmyndir á móti. 
Upphaflega stóð til að herbergin 
yrðu fleiri í húsinu en við vildum 
fækka þeim til að það hentaði betur 
okkar fjölskyldustærð. Þannig að 

við reiknuðum allan tímann með að 
búa lengi í því.“

Að sögn Stefáns gekk samstarfið 
vel og segjast þau hjónin vera mjög 

ánægð með útkomuna þótt viður-
kenningin hafi sannarlega komið 
þeim í opna skjöldu. „Það var nátt-
úrlega ekki markmiðið að vinna til 

verðlauna með uppbyggingu húss-
ins en ég neita því ekki að það var 
mjög ánægjulegt,“ segir Björgvin. 

-rve

Verðlaunahús í Kópavogi

Hugað hefur verið að hverju smáatriði 
svo að útkoman verði sem glæsilegust. 

Kleifakór 20 fékk umhverfisviðurkenningu Kópavogsbæjar fyrir hönnun einbýlishúss. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kínversk menning og saga verður 
í aðalhlutverki á menningarhátíð 
sem hefst í lok september í Kópa-
vogi.
Kópavogsbær stendur fyrir kín-
verskri menningarhátíð sem hefst 
29. september og stendur til 7. okt-
óber. Hátíðin er meðal annars í sam-
vinnu við sendiráð Kína og lista- og 
menningarstofnanir í Kópavogi.

Kína á sér stórbrotna sögu og 
ævaforna siðmenningu og mark-
mið hátíðarinnar er að gera 
Íslendingum kleift að upplifa hluta 
af þessu. 

Dagskráin er gríðarlega fjöl-
breytt og glæsileg. Heimskunn-
ir tónlistarmenn halda tvenna tón-
leika í Salnum, 3. og 5. október, þar 
sem er á ferð tuttugu manna hópur 
hljóðfæraleikara og söngvara frá 
Wuhan-borg sem hefur hlotið fjöl-
margar viðurkenningar.

Kínverskur menningararfur 
í Wuhan er yfirskrift sýningar í 
Gerðarsafni á merkum fornminjum 
og listmunum. Þar er að finna rjóm-
ann af sögulegum menningararfi 
svæðisins sem endurspeglar bæði 

hin sögulegu menningarstig og al-
menna listræna sköpun í Austur-
löndum. Sýningin verður opnuð al-
menningi sunnudaginn 30. sept-
ember kl. 11.00 og stendur fram til 
11. nóvember. 

Í íþróttamiðstöðinni Versölum 4., 
6. og 7. október verður mikið sjón-
arspil fyrir alla fjölskylduna. Þar 
mun loftfimleikafólk leika listir 
sínar, miðasala verður hjá Gerplu í 
Versölum og hefst 13. september.

Meðan á hátíðinni stendur mun 
Bókasafn Kópavogs kynna kínver-
skar bókmenntir og sýndar verða 
kínverskar kvikmyndir í Kórnum 
í Bókasafni og Náttúrufræðistofu. 
Einnig verður kynnt kínversk tón-
list og listmunir úr einkasafni 
sýndir  í Safnahúsinu, húsakynn-
um Bókasafns og Náttúrufræði-
stofu. Einnig má nefna sýnikennslu 
í flugdrekagerð undir leiðsögn kín-
verska flugdrekagerðarmeistar-
ans Kong Lingmin i Náttúrufræði-
stofu Kópavogs. Nánari upplýsing-
ar er að finna á vef Kópavogsbæjar. 
www.kopavogur.is  

- rh

Arfur Kína til Kópavogs

Kópavogur heiðrar menningararf Kína með fjölbreyttri menningarhátíð sem hefst í 
lok september.

Smiðjuvegur 74 – 200 Kópavogur – 5 400 600
Reykjalundur – 270 Mosfellsbær – 530 1700
Lónsbakki 2 – 601 Akureyri – 460 1760







bætir við að samkvæmt sögunum hefði hún átt að 
fara með honum upp á hótelherbergi. „Þetta var 
blásið út sem var skrýtin tilfinning en ég veit 
hvernig svona virkar enda hef ég fylgst með svona 
slúðri í kringum fjölskyldu mína.“ 

Bíður með barneignir
Námið í Snyrtiakademíunni tekur eitt og hálft ár 
en eftir það stefnir Ellen Erla á útlönd. „Mig langar 
að fara í nám til London eða jafnvel Los Angeles, 
það væri örugglega æðislegt að læra alvöru kvik-
myndaförðun þar,“ segir hún og bætir við að von-
andi komi kærastinn með. Aðspurð segir hún að 
þótt hún sé komin í alvarlegt samband liggi henni 
ekkert á að stofna eigin fjölskyldu. Þau Ágúst ætli 
ef til vill að fá sér hund en hann eigi barn frá fyrra 
sambandi sem dvelji hjá þeim aðra hvora helgi. 
„Ég ætla að bíða með að eignast börn enda fæ ég 

barnagleðina í gegnum barnið hans Ágústs auk 
þess sem Ólafur Egill, bróðir minn, og Esther 
Talía, kona hans, eignuðust nýlega litla dóttur 
sem ég fæ stundum að passa. Ég er ung og ætla að 
njóta lífsins aðeins lengur.“ Spurð segir hún for-
eldra sína styðja sig í öllu sem hún taki sér fyrir 
hendur og að þau séu meira en sátt við val hennar 
á snyrtifræðinni. „Sem betur fer eru þau ekki erfið 
í þessum málum enda hafa þau vitað um þennan 
áhuga minn í langan tíma. Þegar ég var yngri var 
ég oft baksviðs í leikhúsinu og fékk að hjálpa 
sminkunum að raða upp dótinu og fylgjast með 
og þetta er það sem ég finn mig í. Ég held að 
mamma og pabbi viti það og eru því sátt. Það 
þyrfti alla vega eitthvað mikið að gerast til að ég 
skipti um skoðun og myndi sækja um í leiklistar-
deild Listaháskólans, en maður veit samt aldrei.“

indiana@frettabladid.is

MAMMA OG PABBI Ellen Erla segir foreldra sína styðja sig í öllu því sem hún taki sér fyrir hendur.
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A ðaláherslan núna er á augun, þau eiga að vera 
mikið förðuð,“ segir Margrét R. Jónasardóttir, 
förðunarmeistari hjá Make Up Store í Kringlunni, 

þegar hún er innt eftir straumum og stefnum í förðuninni 
í haust og vetur. Hún segir að litirnir séu brúnir og gylltir 
í bland við bláa tóna. Varalitirnir eru annaðhvort mjög 
áberandi eða í björtum berjalitum. Hún segir að rauðar 
varir verði vinsælar í vetur ásamt neonmáluðum vörum.

„Ef augu og varir eru dökkmáluð er fallegra að kinna-
liturinn sé í lágmarki enda er minna um kinnalit en verið 
hefur. Það verður meira um fljótandi krem sem sett eru á 
kinnbeinin og hægt er að blanda þeim við farðann sem 
gefur húðinni heilbrigðari áferð,“ segir Margrét og bætir 
við að grundvallaratriði í förðun sé að hirða vel um húð-
ina. „Margar konur hreinsa aðeins málninguna af 
andlitinu á kvöldin en hreinsa ekki á morgn-
ana sem er jafn mikilvægt því húðin 
vinnur á óhreinindum yfir nóttina svo 
ekki er æskilegt að farði eða krem sé 
sett beint yfir án þess að hreinsa því 
þá er hætta á útbrotum.“ Margrét 
segir að gerviaugnhár, eða auka-
augnhár eins og hún vill kalla þau, 
séu afar vinsæl þessa dagana auk 
þess sem augabrúnirnar séu 
mjög sýnilegar. „Það er alltaf 
gaman að prófa sig áfram í 
augnhárunum en þau eru 
geysilega vinsæl og hafa verið 
um tíma. Augabrúnirnar eiga 
að vera miklar og þykkar og 
bæði í dekkri kantinum og 
ljósar.“

MARGRÉT R. JÓNASARDÓTTIR, FÖRÐUNARMEISTARI HJÁ MAKE UP STORE Í KRINGLUNNI, HÉLT KLÚBBAKVÖLD
Á DÖGUNUM ÞAR SEM HÚN KYNNTI HAUSTTÍSKUNA Í FÖRÐUN FYRIR GESTI. SIRKUS LEIT Í HEIMSÓKN.

MIKIÐ MÁLUÐ AUGU, AUKA-
AUGNHÁR OG DÖKKAR VARIR

MARGRÉT R. JÓNASARDÓTTIR
„Augabrúnirnar eiga að vera 
miklar og þykkar og bæði í dekkri 
kantinum og ljósar.“

KLÚBBAKVÖLD Elín Reynisdóttir
förðunarfræðingur farðar Alexöndru 
Jónsdóttur á klúbbakvöldi Make Up
Store.

THE MAKE UP STORE Margrét rekur The
Make Up Store í Kringlunni.

BLÁR ER LITURINN „Litirnir sem eru áberandi 
núna eru brúnir og gylltir og það verður mikið 
um alls kyns bláa tóna sem hafa ekki verið 
sýnilegir lengi,“ segir Margrét.

HAUSTTÍSKAN Í FÖRÐUN
Samkvæmt Margréti þykir flott að mála 
augun mikið í haust og vetur og jafnvel 

smella upp gerviaugnhárum.
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Það var glaður hópur kvenna sem 
mætti í Rafstöðvarheimilinu í Elliða-
árdal síðastliðið föstudagskvöld. 
Boðið var upp á rauðvín, hvítvín og 
bjór ásamt léttum veitingum. Ekki 
var annað að sjá en að allar skemmtu 
sér konunglega. Þegar líða tók á 
nóttina hópuðust dömurnar á dans-
gólfið og sýndu villta takta.

HRESSAR Arna Schram, formaður Blaða-
mannafélagsins, Ólöf Rún Skúladóttir
fréttamaður og Kolbrún Kristvinsdóttir. 

MYNDIR/ARNÞÓR

GLAÐAR Í BRAGÐI
Ingibjörg Bára 
Sveinsdóttir, blaðakona 
á Blaðinu, er hér ásamt 
mæðgunum Fríðu 
Björnsdóttur á 
Morgunblaðinu og Völu 
Ósk Bergsteinsdóttur. 

ALLTAF JAFN FALLEGAR Júlía Margrét 
Alexandersdóttir, blaðamaður á 
Fréttablaðinu, og Guðrún Hrund 
Sigurðardóttir, ritstjóri Gestgjafans.

BROSMILDAR
Fréttakonurnar 
Anna Kristín 
Jónsdóttir og 
Þórdís 
Arnljótsdóttir
höfðu um 
margt að tala. 

Töluðu frá 
sér allt vit!

BÁÐAR MEÐ HVÍTAR 
TÖSKUR Ofurþulan
Guðrún Kristín 
Erlingsdóttir á RÚV er 
hér ásamt Bríeti 
Konráðsdóttur. 

„Ég fór til Akureyrar um 
síðustu helgi svo ég 
held ég taki því bara 
rólega þessa helgi. 
Systir mín kemur í 
heimsókn frá útlöndum 

og svo ætla ég að 
læra fyrir Kennó og 
hafa það gott.“ 

KRISTÍN RÓS
HÁKONARDÓTTIR
SUNDKONA.

„Ég ætla að ná hinu fullkomna jafnvægi 
milli fjölskyldulífs, rómantíkur og pólitíkur. 
Það er heilmikil áskorun en ég kvíði 
engu! En vonandi gefst tækifæri til að 
kíkja á nýfæddu heimasætuna á Brú í 
Litla-Skerjafirði og hjóla 15 hringi í 
kringum Tjörnina í 
Tjarnarsprettinum 
2007 í tilefni 
samgönguviku.
Það myndi 
kóróna góða 
helgi.“

ODDNÝ
STURLUDÓTTIR
BORGARFULL-
TRÚI.

Hvað á að gera 
um helgina?

Tískuelítan fjölmennti
HIMINLIFANDI! Ásta, Ingunn og Maggí
skörtuðu sínu fegursta. 

FLOTTIR Ein af aðaltískusprautum 
bæjarins, Haffi Haff, ásamt Enver. Takið
eftir fatnaði Haffa, ef hann klæðir sig í 
eitthvað máttu bóka að það er smart! 

 Hverjir voru hvar
Eftir hrakfarir síðustu vikna 

ákvað Sirkusstjórinn að 
taka sig á. Hann var 
viss um að áruskrúbb 
og hárlitur myndu 
bjarga málunum. 
Honum var boðið í 
nokkur partí og því 
var vissara að reyna 
að vera svolítið 
flottur á því, enda 

eru partí í heimahús-
um að verða það allra 
svalasta. Allavega hjá 
þeim sem þykir enn þá 
töff að reykja. Á 

föstudags-
kvöldið rak 
hann inn 
nefið á 

Ölstofuna en 
var fljótur að 
bakka út þar sem 
fjölmiðlakonur landsins 
höfðu nánast hertekið 
staðinn. Hann fór því 
yfir á Óliver. Þar var 
Baldur hárgreiðslu-
mógúll, Hreggviður 
Steinar Magnússon, 
KB-banka gæi, ásamt 

vinum 
sínum. Á 
B5 voru 
Ragn-
hildur Steinunn 
Jónsdóttir, Pétur 
Jóhann Sigfússon og 
Birgitta Haukdal. Á 
laugardagskvöldið 
dansaði Sirkusstjórinn 
uppi á borðum í partíi 
hjá Ástu Andrés-
dóttur, aðstoðarrit-
stjóra á Nýju Lífi. Í 
því hressa teiti var 

líka Andri Snær 
Magnason, Guðmund-

ur Steingrímsson og Kristján Guy 
Burgess. Sunnudagurinn fór aðallega í 

að setja niður haust-
lauka og jafna sig 
eftir gleði helgarinn-
ar með tilheyrandi 
gulrótarsafadrykkju 
og vídeóglápi. 

Skemmtistaðurinn 7-9- 
13 var opnaður formlega 
í síðustu viku. Af því til-
efni var haldið heljarinn-
ar opnunarteiti þar sem 
helstu skrautfjaðrirnar í 
íslensku skemmtanalífi 
fjölmenntu. 

7-9-13

LÍFLEG Viktoría Ólafsdóttir og 
Þorsteinn Ólafsson skemmtu 
sér vel. MYND/HÖRÐUR

Í GÓÐUM GÍR Pétur Jónsson og 
Sigrún Sigurðardóttir drukku í sig 
stemninguna. MYND/HÖRÐUR

Rúbín

DJAMMDROTTNINGAR
ÍSLANDS Lilja Björk 
Ketilsdóttir, framkvæmda-
stjóri Remax á Íslandi, er 
hér ásamt Evu Lilju

Skagfjörð, ofurskutlu og 
hárgreiðsludömu. 

Þess má geta að 
hún er dóttir 
Valgeirs 
Skagfjörð leikara 
sem hefur 
hjálpað þjóðinni 
að hætta að 
reykja síðustu 
ár. 

TÍSKUELÍTAN 
Ragna, Harpa og 
Ási Már létu sig 
ekki vanta. 
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Föstudagur 21. september

Kl. 7.20 „Víst er gaman í strætó!“
Tónlistarmenn skemmta farþegum frá kl. 7.20 til 8.00:
Leið 1  Kira Kira  kl. 7.20  frá Firði að HÍ 
Leið 3  Mr. Silla  kl. 7.21  frá Gerðubergi að MR 
Leið 6  Svavar Knútur og Jón Geir kl. 7.20  frá Spönginni að Hlemmi 
Leið 13  Ólöf Arnalds kl. 7.38  frá Öldugranda að Versló 
Leið 14  Magga Stína kl. 7.23  frá Lækjartorgi að Grensás 

Lifandi vegvísar á Hlemmi og í Mjódd veita ráðgjöf um
leiðakerfi Strætó. 

Kl. 16.30 Retro Stefson á Hlemmi
Hljómsveitin Retro Stefson treður upp frá kl. 16.30 til 17.30.

Kl. 15.30 „Paradoxes in cycling safety – Mótsagnir í öryggi hjólreiðafólks“
Fyrirlestur á Reykjavíkurtorgi, Borgarbókasafni í Grófarhúsi,
Tryggvagötu 15. John Franklin fjallar um öryggi hjólreiða-
manna. Fyrirlesturinn er á ensku. Pokasjóður styrkir komu
Johns Franklin til Íslands.

Laugardagur 22. september

Kl. 12.00  Hóphjólreiðar til Ráðhúss Reykjavíkur

Hjólalestir leggja af stað til Nauthólsvíkur:
Kl. 12.00 frá Hafnarborg í Hafnarfirði
Kl. 12.45  frá Sjálandsskóla í Garðabæ
Kl. 13.20 frá Gerðasafni í Kópavogi
Kl. 13.00  frá Árbæjarsafni
Kl. 13.00 frá Vesturbæjarlaug

Kl. 13.45 Allir hjóla saman frá Nauthólsvík að Ráðhúsi Reykjavíkur

Kl. 14.30 Tjarnarspretturinn ræstur við Vonarstræti
Farnir verða 15 hringir kringum Tjörnina.

Kl. 15.15 Gísli Marteinn Baldursson afhendir verðlaun 
í Tjarnarsprettinum í Ráðhúsi Reykjavíkur

Kl. 14–17 Þrautabraut á Austurvelli 
Fyrir unga hjólreiðamenn á öllum aldri. 

Kl. 15.30 „Stigið á sveif með sögunni“
Óskar Dýrmundur Ólafsson fjallar um sögu hjólreiða 
á Íslandi. 

Kl. 16.00 „Hjólað af öryggi á götum borgarinnar“
Fyrirlestur Johns Franklin, bresks sérfræðings í öryggi
hjólreiðamanna. Franklin, sem talar á ensku, mun einnig
leiðbeina hjólreiðafólki í lokin.

Hjólasýning 
Sýnd verða fjölbreytt hjól; keppnishjól, liggihjól, saman-
brjótanleg hjól, fjölskylduhjól, gamalt íslenskt sendlahjól, o.fl. 

Ljósmyndir á flatskjá af hjólreiðafólki frá Ljósmynda-
safni Reykjavíkur. 

Korti af hjólaleiðum í Reykjavík verður dreift til gesta.

EVRÓPSK
SAMGÖNGU-
VIKA Reykjavíkurborg

Vitundarvakning um nauðsyn þess að draga 
úr mengun af völdum umferðar og hvatning 
til breyttra og betri samgönguhátta. 1.300 
borgir í Evrópu taka þátt í Samgönguviku 2007.

Stræti fyrir alla
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Þorgrímur Þráinsson er sexa og 
er gífurlega merki-
leg tala,“ segir Sig-

ríður Klingenberg spá-
kona um rithöfundinn. 
„Hann hefur sigurvegar-
ann í orkunni sinni og er 
ýmislegt búinn að bralla í 
gegnum tíðina. Hann er 
núna að skjótast upp á 
stjörnuhimininn með 
ógnarhraða svo það verður ekkert 
talað um annað en Þorgrím Þráins-

son. Hann á eftir að verða fyrirmynd 
allra almennilegra 
íslenskra manna og 
íslensku konurnar eiga 
eftir að dá hann. Fjöl-
skylda hans dafnar vel 
og bókin sem hann var 
að gefa út selst upp í 
metupplagi. Hann mun 
útbúa námskeið sem 
hann fer með víða  og 

allt verður eins og blómstrið eina. 
Þorgrímur hefur mikla heilunar-

orku. Allt sem hann gerir, segir, 
skrifar, fer inn í hjartastöðina á 
fólki. Hann er búinn að vera mikið 
að melta hlutina með sér, síðast-
liðið rúmt ár, og hefur ákveðið að 
sleppa mörgu sem hann ætlaði að 
gera og er búinn að finna sér frá-
bæran farveg og er að fara inn á 
nýtt þriggja ára tímabil þar sem 
sólin verður í heiði og hjá Þorgrími 
enginn leiði. Þorgrímur mun sjá og 
sigra, það er enginn vafi. Hann fær 
fimm stjörnur.“

Þorgrímur fær 5 stjörnur
Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

ÞORGRÍMUR
ÞRÁINSSON
„Hann á eftir að verða 
fyrirmynd allra 
almennilegra íslenskra 
manna og íslensku 
konurnar eiga eftir að 
dá hann.“

„Ég sá kvikmyndina Veðramót síðast 
þegar ég fór í bíó. Mér fannst þetta fín 
mynd. Vel leikin og flott.“ 

Katla Margrét Þorgeirsdóttir leikkona.

„Ratatouille og mér fannst hún mjög 
skemmtileg. Ég hló upphátt allan tímann 
og þar sem ég hlæ mjög hátt var þetta 
mjög vandræðalegt.“ 

Margrét Eir Hjartardóttir, söng- og 
leikkona.

„Ég sá The Holiday með þeim Cameron 
Diaz og Kate Winslet. Þetta er ekta 
stelpumynd sem mér fannst æðislega 
rómantísk og dásamleg. Akkúrat eins og 
mig langar að horfa á.“ 

Ólöf Nordal alþingiskona.

„Astrópíu. Mér fannst hún frábær. 
Skemmtilegt að sjá loksins íslenska 
grínmynd og bara íslenska mynd sem 
fjallar um eitthvað annað en þunglyndi, 
dóp og dauða. Hún kom mér skemmtilega 
á óvart. Mæli með henni.“ 

Skjöldur Eyfjörð hárgreiðslumaður.

Hvaða kvikmynd 
sástu síðast?

„Það verður eftirsjá að versluninni 
enda ekki margar svona búðir í borg-
inni,“ segir Högni Gunnarsson, sem 
stendur á bak við búðarborðið í 
Safnarabúðinni við Frakkastíg þar sem 
dyrunum verður brátt lokað. 

Verslunin hefur verið fastur punktur 
í bæjarferðum margra safnara í 35 ár 
en þar er hægt að kaupa og selja not-
aða geisladiska, vínylplötur, dvd, VHS, 
tölvuleiki, vasabækur og tímarit. 

Lengst af hefur Hreiðar Þór 
Sæmundsson rekið Safnarabúðina. 
Faðir hans stofnaði verslunina og rak 
hana á undan honum en nýlega seldi 
Hreiðar verslunarhúsnæðið og ákvað 
að leggja verslunina niður. 

„Ég bý hér fyrir ofan verslunina og 
var fastagestur hérna,“ útskýrir Högni 
sem keypti lager verslunarinnar og er 
að koma honum út á hreint ótrúlega 
lágu verði. „Það er hægt að gera góð 
kaup ef menn nenna að róta aðeins,“ 
segir Högni og bendir á gullmola í 
vínylsafninu á borð við leikritin Gullna 
hliðið eftir Davíð Stefánsson og 
Íslandsklukkuna eftir Halldór Laxness. 
„Ég held mér sé óhætt að segja að þetta 
sé stærsta vínylplötuverslun landsins, 
það eru ótrúlegustu hlutir til hérna.“ 
Finni maður uppáhaldsplötuna sína í 
verslunni býður Högni viðskiptavin-
um sínum upp á þá þjónustu að fá 
gangverk í hana svo hún geti verið 
öllum sýnileg sem veggklukka og 
hreinasta stofustáss. - snæ

SAFNARABÚÐINNI LOKAÐ EFTIR 35 ÁRA REKSTUR

Gullmolar á góðu verði

RISAÚTSALA Á FORTÍÐINNI Safnarabúðín hættir brátt starfsemi en þar er að finna mikinn lager af vínyl, geisladiskum og mynd-
bandsspólum. Högni hefur einnig fundið vínylplötunum nýtt hlutverk og gefur þeim framhaldslíf í formi veggklukkna. 

SPURNINGAKEPPNI Sirkuss

Helgi Seljan
1. Robert Plant.
2. Í stuði.
3. Hrefna Hallgrímsdóttir 
og Linda Ásgeirsdóttir.
4. Magni.
5. 27.

1. Hver er söngvari 
Led Zeppelin?
2. Hvað heitir nýr sjónvarpsþáttur 
Andreu Róberts?
3. Hverjar leika Skoppu og Skrítlu?
4. Hvað heitir nýja platan hans 
Magna?
5. Hvað var Janis Joplin gömul 
þegar hún lést?
6. Hver er bæjarstjóri 
Bolungarvíkur?
7. Hvað á nýjasta Indiana Jones-
myndin að heita?
8. Hver þjálfar kvennalið Vals í 
fóbolta?
9. Hver leikur Jesús í Símaauglýs-
ingunni?
10. Um hverja fjallar kvikmyndin 
TMNT?

6. Grímur Atlason.
7. Search for the Holy War.
8. Elísabet Gunnarsdóttir.
9. Björn Hlynur.
10. Veit ekki.

SPURNINGAKEPPNI SIRKUS HELDUR ÁFRAM. FJÖLMIÐLAMAÐURINN HELGI SELJAN VIRÐIST
ÓSIGRANDI EN HÉR MÆTIR HANN TROMMARANUM HANNESI HEIMI FRIÐBJARNARSYNI.

6. Grímur Atlason.
7. Indiana 4.
8. Hrafnhildur Gunnarsdóttir.
9. Björn Hlynur.
10. Turtles.

Sigurgöngu Helga er lokið. Hannes Heimir sigrar með sjö stigum gegn sex. Helgi skorar á útvarpsmanninn Andra 
Frey Viðarsson. Fylgist með í næstu viku.

Hannes H. Friðbjörnsson 7 RÉTT SVÖR

1. Robert Plant.
2. 0708.
3. Veit ekki.
4. Magnús.
5. 27.

6 RÉTT SVÖR
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KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

HEILSA

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI



ATVINNA

TILKYNNINGAR

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616



Atvinna í boði 
fyrir fólk á öllum aldri

Lausar eru til umsóknar stöður í dagvinnu í verslunum

11-11 Kirkjustétt og Gilsbúð.

11-11 er lifandi og skemmtilegur vinnustaður þar sem 

starfsfólki býðst ýmis fríðindi svo sem afsláttur í fjölda 

verslana og heilsuræktarstyrkur.

11-11 býður upp á sveigjanlegan vinnutíma og sann-

gjörn laun.

II II

Nánari upplýsingar gefur  verslunarstjóri í hverri búð fyrir sig. Einnig
er hægt er að fylla út umsókn á vefsíðu okkar www.11-11.is

HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
Löggiltur
Fasteignasali

ATHVIÐ SELJUM 
ALLA DAGA !

Þjónusta ofar öllu

Erna Valsdóttir lögg. fasteigna-, skipa- fyrirtækjasali

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Viðskiptatækifæri
— Sportbar —

Til sölu sportbar í Hafnarfirði í góðum
rekstri. Reksturinn er vel staðsettur í
snyrtilegu 240 fm húsnæði á jarðhæð
með góðu aðgengi. Spilakassar pool-
borð og skjávarpar. Allt fyrsta flokks.
Hér er um að ræða spennandi tæki-
færi fyrir trausta aðila.

Nánari upplýsingar 
gefur Guðmundur Valtýsson

hjá Fasteignakaup 
í símum 515 0500 eða 865 3022

Fr
um

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

Fr
u

m

Sörlaskjól 94
Glæsileg neðri sérhæð ásamt bílskúr

Opið hús í dag frá kl. 18-20

OPIÐ HÚS Í DAG

Glæsileg 109 fm
neðri sérhæð í þrí-
býlishúsi ásamt 25
fm bílskúr á þess-
um eftirsótta stað í
vesturbænum.
Hæðin er mikið
endurnýjuð á vand-
aðan og smekkleg-
an hátt og skiptist
m.a. í tvær rúmgóð-
ar stofur, 2 herbergi
og vandað eldhús.
Svalir til suðvesturs. 

Fallegt útsýni til sjávar. Laus
til afh. við kaupsamning.
Verð 49,0 millj. 

Eignin verður til sýnis í dag,
föstudag, frá kl. 18-20.

Verið velkomin.



Ég veit að forráðamenn hjá 
Lyfjum og heilsu á Akranesi 
reyndu hvað þeir gátu til að 
koma í veg fyrir að Ólafur 
Adolfsson fengi að opna apótek 
á Akranesi.

Samgönguvikan 2007 
stendur nú yfir en 

þetta er samevrópskt 
verkefni og í fimmta 
sinn sem Reykjavíkur-
borg tekur þátt en 
einnig er Hafnarfjarðar-
bær þátttakandi í 
dagskrá vikunnar. Mark-
miðið er að vekja almenning til 
umhugsunar um ferðavenjur sínar 
og nauðsyn þess að draga úr 
mengun af völdum bílaumferðar. 

Vitanlega er það misjafnt til 
hvaða ráða menn geta gripið til að 
minnka bílaumferð. Sumir eru vel 
í sveit settir hvað varðar notkun 
almenningssamgangna. Aðrir eiga 
þann kost að hjóla eða ganga á 
meðan stór hópur getur ekki svo 
auðveldlega sagt skilið við einka-
bílinn til þess að komast leiðar 
sinnar. Það er mikilvægt að hafa 
umferðaröryggi í huga þegar 
ferðamáti vikunnar og framtíðar-
innar er valinn. Hér verður gerð 
tilraun til að stikla á nokkrum 
mikilvægum atriðum varðandi 
öryggi hjólreiðamanna.

Það að hjóla er án efa ein heilsu-
samlegasta leiðin til að komast 
leiðar sinnar og á margan hátt mjög 
öruggur ferðamáti. Í umferðar-
lögum er reiðhjól skilgreint sem 
ökutæki og því gilda umferðar-
reglur og lög um notkun þess. 

Það hefur borið töluvert á því að 
hjólreiðamenn standi í þeirri 
meiningu að þeim leyfist að hjóla 
öfugu megin, þ.e. á móti umferð. 
Það er ekkert sem heimilar það að 

hjóla á móti umferð og 
skulu hjólreiðamenn því 
ætíð hjóla hægra megin 
líkt og lög kveða á um 
með t.d. bíla. Það er mjög 
mikilvægt að hjólreiða-
maður gefi tímanlega 
merki ef hann hyggst 
beygja eða skipta um 
akrein. Hjólreiðamaður 
má hjóla á gangstéttum 
og stígum með því 
skilyrði að tekið sé fullt 

tillit til gangandi vegfarenda. 
Stilla verður hraða þannig að fullt 
tillit sé tekið til gangandi og 
stundum getur reynst nauðsynlegt 
að gefa hljóðmerki til að vara 
gangandi vegfarendur við. Það má 
ekki reiða farþega á reiðhjóli. Þó 
má hjólreiðamaður sem náð hefur 
15 ára aldri reiða barn sem er 
yngra en 7 ára en þá þarf barnið 
að vera í sérstöku sæti og þannig 
um búið að því stafi ekki hætta af 
hjólateinum.

Það er ekki mælt með að börn 
yngri en tólf ára hjóli á akbraut-
um, nema þá í fylgd með full-
orðnum. Börnum 15 ára og yngri 
er skylt að nota reiðhjólahjálm en 
ljóst er að hann er mjög mikilvægt 
öryggistæki og því er mælt með 
því að allir noti viðurkenndan 
reiðhjólahjálm – bæði börn og 
fullorðnir. Það er mikilvægt að 
foreldrar fylgist með því að börn 
þeirra noti reiðhjólahjálma og að 
þeir séu notaðir rétt. 

Til að hjól teljist löglegt þarf 
hjólið að vera með eftirfarandi 
búnaði.
• Bremsur í lagi á fram- og aftur-
hjóli

• Bjalla – ekki má nota annan 
hljóðmerkjabúnað
• Á báðum hliðum fótstigs skulu 
vera hvít eða gul glitmerki. 
• Gul eða hvít glitmerki skulu vera 
í teinum hjólsins. 
• Þrístrend glitaugu – rautt að 
aftan og hvítt að framan.
• Reiðhjól sem notað er í myrkri 
eða skertu skyggni skal búið ljós-
keri að framan sem lýsir hvítu eða 
gulu ljósi og ljóskeri að aftan sem 
lýsir rauðu ljósi. 
• Keðjuhlíf – til varnar því að fatn-
aður festist í keðjunni.
• Lás.

Þessu til viðbótar er til margs 
konar búnaður sem eykur öryggi 
hjólreiðamanna enn frekar. Nánari 
upplýsingar um öryggisútbúnað 
hjólreiðamanna má finna á heima-
síðu Umferðarstofu www.us.is. 

Þótt hjólreiðar séu mjög öruggur 
ferðamáti stafar hjólreiðamönnum 
þó mest hætta af bílaumferð. Ef 
hjólreiðamaður lendir í árekstri 
við bíl er það eðli málsins sam-
kvæmt hjólreiðamaðurinn sem fer 
verr út úr þeim árekstri. Það 
skiptir því miklu máli að ökumenn 
taki fullt tillit til hjólreiðamanna. 
Þeir eiga sama rétt og aðrir 
vegfarendur. 

Það dugar skammt að sækja sér 
aukinn lífsþrótt og heilbrigði með 
því að hjóla ef ekki er um leið gætt 
fyllsta öryggis til verndar lífi og 
heilsu. Því skal þess gætt að 
framansögðum öryggiskröfum sé 
að minnsta kosti fylgt eftir. 

Höfundur er upplýsingafulltrúi 
Umferðarstofu.

Eflum öryggi – og heilbrigði
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Mig langar að 
leggja orð í belg 

vegna þeirra deilu sem 
komin er upp milli 
Lyfja og heilsu á Akra-
nesi og Apóteks Vestur-
lands á Akranesi 
vegna þess að ég er 
einn af þeim sem þurfa 
orðið að nota mikið af 
lyfjum, því má segja að málið 
varði mig nokkuð.

Umræðan hefur verið nokkuð 
mikil um lyfjaverð á Íslandi í fjöl-
miðlum, hún hefur líka verið 
mikil á milli fólks hér á Akranesi. 
Það spurðist út fyrir nokkrum 
árum að lyfjaverð í Borgarnesi 
væri mun lægra en hér á Akra-
nesi – það mikið lægra að það 
hreinlega borgaði sig að gera sér 
ferð í Borgarnes með lyfseðilinn. 
Það var rétt, ég sannreyndi það 
sjálfur.

Það fór nú svo fyrir lyfjaversl-
uninni í Borgarnesi að lyfjarisarn-
ir lögðu hana undir sig. Hvernig 
þeir fóru að því veit ég ekki sjálf-
ur nema það sem ég hef lesið um í 
fjölmiðlum og það er ekki fögur 
lýsing. En hitt veit ég að það hætti 
að borga sig að fara með lyfseðilinn 
í Borgarnes eftir að risarnir tóku 
yfir.

Það spurðist líka fljótt út að það 
væru lyfjaverslanir í Reykjavík 
sem borgaði sig að fara í vegna 
afsláttar, og það reyndist rétt, ég 
athugaði það sjálfur. Mér þykir 
ólíklegt annað en að þeir hjá 
Lyfjum og heilsu á Akranesi hafi 
ekki orðið varir við að fólk leysti 
út lyfseðla annars staðar, ég veit 
um marga Akurnesinga sem það 
gerðu.

Ég veit að forráðamenn hjá 
Lyfjum og heilsu á Akranesi 
reyndu hvað þeir gátu til að koma 
í veg fyrir að Ólafur Adolfsson 
fengi að opna apótek á Akranesi. 
Ekki bara að þeir reyndu að hafa 
áhrif á bæjarstjórnarmenn, þeir 
reyndu einnig eins og þeir mögu-
lega gátu að hafa áhrif á heilbrigðis-

ráðuneytið og heil-
brigðisráðherra. Þegar 
þeim varð ljóst að þeir hjá 
ráðuneytinu fengju ekki 
bæjarstjórn Akraness til 
að leggja stein í götu Ólafs 
Adólfssonar, málið væri 
tapað, þá byrjuðu þeir að 
bjóða fólki sem þeir vissu 
að þurfti að kaupa mikið 
af lyfjum afsláttarkort, 
að vísu nokkuð skrítin 
afsláttarkort en af hverju 
ekki fyrr? 

Það er glæsilegt þegar ungir 
menn hafa kjark og þor til að rísa 
gegn risunum. Það sem gerðist á 
Akranesi er að þegar Apótek 
Vesturlands opnaði byrjuðum við 
Akurnesingar að fá lyf á sama 
verði og best gerist í Reykjavík. 
Því virðast Lyf og heilsa ekki geta 
unað. Eigendur þar á bæ virðast 

ekki skilja hugtakið „frjáls versl-
un“. Þeirra hugtak ef hugtak 
skyldi kalla er „frjáls verslun er 
eins og við viljum hafa hana og 
aðrir eiga ekki að koma þar 
nærri“.

Ég vil skora á Akurnesinga að 
standa nú saman og versla við 
Apótek Vesturlands og þar með 
láta ekki lyfjarisann flæma Ólaf 
Adolfsson burtu héðan eins og 
þeim tókst að gera í Borgarnesi og 
Vestmannaeyjum og kannske 
víðar, því ef þeim tekst að flæma 
hann í burtu þá megum við vera 
viss um það, að það mun enginn 
þora að reyna að keppa við Lyf og 
heilsu framar.

Akurnesingar styðjum frjálsa 
verslun! Ekki einokun! Styðjum 
Apótek Vesturlands.

Höfundur er íbúi á Akranesi. 

Styðjum Apótek 
Vesturlands

Auglýsingasími



Frekari upplýsingar og skráning á

www.congress.is/nordnet2007

Miðvikudagur 26. september
Ráðstefnan sett

Aðalfyrirlesari:

Dr. Guðfinna S. Bjarnadóttir, þingmaður og fyrrverandi rektor HR

Móttaka í Ráðhúsi Reykjavíkur

Fimmtudagur 27. september
Aðalfyrirlesarar:

Professor Dr. Marc Sachon, IESE Business School, University of Navarra
Fyrirlesari í MBA námi Háskólans í Reykjavík
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Að auki eru yfir tuttugu aðrir fyrirlestrar, s.s:
Áhættustjórnun í fjármálaþjónustu

Verkefnastjórnun við Kárahnjúkaverkefnið

Sálrænar hindranir nýsköpunar og aðferðir til að yfirstíga þær

Fræðilegt yfirlit áhættustjórnunar í verkefnum

Bankastarfsemi og áhættustjórnun – fortíð, framtíð og nútíð

Djúpborun á Íslandi, samvinnuverkefni yfir 100 vísindamanna og verkfræðinga

Áhætta sem felst í því að velja fólk í verkefnishópinn

Framleiðslustjórnun m.v. breytilega eftirspurn

Árangursrík samskipti í verkefnishópi
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Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli 

og útfarir má senda á netfangið 

timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 

auglysingar@frettabladid.is

eða hringja í síma 550 5000.

„Við búum til hryllingssögur 
til að hjálpa okkur að takast 

á við þær raunverulegu.“

Samtökin Heimili og skóli – Landssam-
tök foreldra voru stofnuð í Gerðubergi 
og fagna 15 ára afmæli sínu um þessar 
mundir. 

Um 30 manns mættu á stofnfundinn en 
nú eru um 7.000 foreldrar í samtökunum 
auk 150 skóla og 50 foreldrafélaga. 
Áhersla er á að efla foreldrafélögin, 
foreldraráðin og bekkjarfulltrúana. En 
hvernig samtök eru þetta?

„Þetta eru grasrótarsamtök og leitast 
hefur verið við að reka samtökin sem 
miðstöð foreldrasamstarfs í landinu 
sem veitir upplýsingar og ráðgjöf. 
Helsta markmiðið er að styrkja for-
eldra í uppeldishlutverki sínu og efla 
jafningjafræðslu fyrir foreldra sín á 
milli. Fræðsla býr til tækifæri fyrir 
foreldra að tala saman í gegnum skóla-
vettvanginn og þar erum við með 
ákveðin forvarnaverkefni,“ segir Björk 
Einisdóttir framkvæmdastjóri, sem 
segir samtökin leggja ríka áherslu á 
rödd foreldra í stefnumótun um málefni 
barna almennt í samfélaginu.

„Síðastliðin ár höfum við átt fulltrúa 
í ráðum og nefndum þar sem mál 
barna eru sérstaklega rædd, til dæmis 

í menntamálaráðuneytinu þar sem við 
áttum þrjá fulltrúa þegar lög um leik- og 
framhaldsskóla voru endurskoðuð. Við 
erum mjög ánægð með þann árangur en 
þetta er líka gríðarleg vinna. Við þurfum 
stöðugt að vera á varðbergi og erum 
alltaf á byrjunarreit því það eru alltaf 
að koma nýir foreldrar,“ segir Björk. 

Fyrstu árin var starfsemin að mestu 
fjármögnuð með félagsgjöldum félags-
manna en síðastliðin tíu ár hefur það 
breyst og áhersla verið lögð á að tryggja 
samtökunum sterkari fjárhagslegar 
stoðir. Heimili og skóli eru með þjónustu-
samning við menntamálaráðuneytið og 
eru í ár í fyrsta sinn á fjárlögum. En 
hvernig gerast foreldrar félagar?

„Þeir hafa bara samband við okkur í 
síma eða senda okkur póst. Núna erum 
við að gefa út tímaritið okkar og við 
sendum það meðal annars á alla foreldra 
sex ára barna með það að markmiði að 
fá þá í samtökin,“ útskýrir Björk. 

Samtökin hafa áorkað ýmsu á þessum 
fimmtán árum og nefnir Björk nokkur 
dæmi. 

„Helstu baráttumálin og ávinningurinn 
í gegnum árin eru til dæmis krafa um 

einsetna skóla sem er orðin að veruleika. 
Við höfum líka barist ötullega fyrir 
skólamáltíðunum og bættum kjörum 
kennara.“ 

Samtökin eru einnig öflug í útgáfu; auk 
þess að gefa út tímarit árlega gefa þau 
út vefritið Samstíga einu sinni í mánuði 
og ýmiss konar fræðsluefni. Næst á 
döfinni er útgáfa fyrir yngstu bekkina 
og innflytjendur. Einnig hafa samtökin 
staðið að ýmsum forvarnaverkefnum 
ásamt því að reka símaþjónustu allt frá 
stofnun, og ásókn í þá þjónustu hefur 
aukist. Þar vegur þyngst ráðgjöf af 
ýmsu tagi. 

„Fólk fær ráðgjöf varðandi samskipti 
við skólann og annað. Það sem er líka 
ánægjuleg breyting er að stjórnendur 
skóla og starfsfólk eru líka farin að 
hringja til þess að fá ráðgjöf. Það finnst 
mér sýna þessa samstöðu. Við erum 
öll að vinna saman að einu markmiði, 
sem er velferð barnanna. Hana höfum 
við alltaf að leiðarljósi,“ segir Björk og 
horfir björtum augum til framtíðarinnar. 
Nánari upplýsingar er að finna á www.
heimiliogskoli.is

Hobbitinn kom út

Elskulegur sonur minn, faðir okkar,
stjúpfaðir, tengdafaðir, afi og bróðir,

Hjörtur Líndal Guðnason
Flétturima 24, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Akraneskirkju í dag, föstu-
daginn 21. september kl. 14.00.

F.h. aðstandenda,

Sigríður Hjartardóttir.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, systir, amma og langamma,

Edda Ásgerður Baldursdóttir
til heimilis að Rjúpufelli 46,

lést á líknardeildinni í Kópavogi, aðfaranótt þriðjudags
18. september. Útför fer fram frá Fella- og Hólakirkju,
mánudaginn 1. október kl. 13.00.

Garðar Árnason
Guðný Svana Harðardóttir
Þóra Björk Harðardóttir   Ómar Bjarni Þorsteinsson
Árný Lilja Garðarsdóttir
Sigrún Jóna Baldursdóttir
Helgi Gunnar Baldursson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Eggert Ó. Brynjólfsson
Kleppsvegi 64, Skjóli,

lést á Landspítalanum Hringbraut laugardaginn 15.
september. Útför hans fer fram frá Fríkirkjunni í
Reykjavík miðvikudaginn 26. september kl. 13.00.

Björn Hafsteinsson
Óttar Eggertsson Elín Anna Sigurjónsdóttir
Ester Eggertsdóttir Bjarni Eyjólfsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

María Unnur Sveinsdóttir
frá Ólafsvík,

lést þriðjudaginn 18. september á Hrafnistu í Reykjavík. 

Aðalsteinn Guðbrandsson
Sigríður Aðalsteinsdóttir Ole Dangvard Jensen
Sjöfn Aðalsteinsdóttir
Guðrún Aðalsteinsdóttir Ævar Guðmundsson
Þórheiður Aðalsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Kristín Guðbrandsdóttir
Svölutjörn 44, Njarðvík, áður Smáratúni
29, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja miðvikudaginn
19. september.  Jarðarförin verður auglýst síðar.

Jóhann R. Benediktsson
Benedikt Jóhannsson   María Hákonardóttir
Kristbjörg Jóhannsdóttir        Jóhann Frímann Valgarðsson
Jóhanna A. Jóhannsdóttir      Andre Masumbuko
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts föður okkar,
tengdaföður og afa,

Einars Möller
vélstjóra, Heiðarholti 40, Keflavík.

Sérstakar þakkir fær hjúkrunarfólk á
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja fyrir einstaka umönnun
og hlýju.

Kristján Möller Hólmfríður Karlsdóttir
Birgir Möller Þórstína Sigurjónsdóttir
Ragnheiður Möller Sigurður Sigurbjörnsson

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð við
andlát og útför móður minnar,

Ásdísar Finnbogadóttur

Guðrún Bjarnadóttir og fjölskylda.



Borgarnes villikryddað lambalæri

Þú sparar 746 kr/kg

1.120 kr/kg. áður 1.866 kr/kg.

Fanta - 2 ltr.
85 kr/stk.

40%
afsláttur

Nettó lambalæri - nýslátrað
979 kr/kg.

Nettó lambahryggur - nýslátrað
1.099 kr/kg.

allt í matinn á einum stað
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Goða pylsur
241 kr/pk. áður 482 kr/pk.

Ísfugl kjúklingur - ferskur
459 kr/kg. áður 655 kr/kg.

30%
afsláttur

50%
afsláttur

Nýslátrað Nýslátrað

Þú sparar 427 kr/kg

Borgarnes saltkjöt - blandað
427 kr/kg. áður 853 kr/kg.

50%
afsláttur



Ég er nú staddur í Íran 
á ferð um hið forna 
Persaveldi. Hér er 
trúin fólki mjög mikil-
væg og Íranar eru eftir 
því sem ég fæ best séð 
jafn trúaðir og við 
Íslendingar erum kaup-

óðir. Moskurnar eru vel sóttar og 
komast jafnvel nálægt því að hafa 
sömu stöðu í samfélaginu og Kringl-
an og Smáralind hjá okkur. 

Augljóst merki kaupæðis Íslend-
inga er að heima virðast verslunar-
hús spretta upp eins og gorkúlur og 
flestir hafa sína skoðun. Á að 
vernda Laugaveginn í núverandi 
mynd? Er hann að dragast aftur úr? 
Hvað verður um Kolaportið?

Ég hef nú ekki velt þessu mikið 

fyrir mér, nema þá helst þegar rætt 
er um Kolaportið, sem mér þykir 
frábær staður. Hins vegar er ég á 
því að við ættum að taka alveg 
nýjan pól í hæðina þegar næsta 
verslunargata verður skipulögð.

Strax í Teheran, sem var minn 
fyrsti áfangastaður, veitti ég því 
eftirtekt hvernig Íranar skipu-
leggja verslunargötur sínar. Nú er 
ég til dæmis staddur í borginni 
Esfahan og er í götu þar sem ein-
ungis er að finna sportvöruverslan-
ir. Ég gekk áðan um götu þar sem 
einungis eru seldir kæliskápar og 
aðra þar sem aðeins má finna jakka-
föt. Þetta skipulag þykir mér æðis-
legt.

Ef ég er að leita mér að kæli-
skáp, þá vil ég geta farið í götu þar 

sem einungis eru seldir kæliskápar. 
Þá get ég gengið búð úr búð og 
borið saman verð og gæði og 
þannig tekið ígrundaða ákvörðun. 
Hinn vel upplýsti neytandi. Þess í 
stað þarf ég heima á Íslandi að 
keyra langar vegalengdir, ætli ég 
að gera samanburð á verði og 
gæðum kæliskápa.

Smá vísir að þessu er þó til staðar 
á Íslandi en það eru bílasölurnar. 
Þær eru oft margar saman og gerir 
það rúntinn um bílasölurnar umtals-
vert þægilegri. Ég sé fyrir mér að í 
framtíðinni geti fólk sprangað um 
Jakkagötu þar sem Sævar Karl, 
Dressmann og aðrar jakkafatabúðir 
koma í röðum. Þannig mætti ein-
falda líf Kauptrúarþjóðarinnar, 
sem oft á tíðum virðist ívið flókið.





Ath 12.00
Fundaröð Íslensku kvikmynda- og 
sjónvarpsakademíunnar er hafin. Í dag 
verður fundað í fyrirlestrasal Þjóð-
minjasafns Íslands við Suðurgötu og 
stendur fundurinn í klukkustund. Þar 
mun Gunnar B. Guðmundsson leik-
stjóri fjalla um gerð kvikmyndarinnar 
Astrópíu og vinnuna við hana en 
myndin hefur notið fádæma vinsælda 
kvikmyndahúsagesta liðnar vikur.

Starfsemi Salarins er komin 
á fulla ferð eftir sumarleyfi 
og eru viðburðir þar nokkrir 
í viku hverri. Um helgina er 
mikið fyrir haft en þá heldur 
franski píanóleikarinn 
Désiré N´Kaoua tónleika 
þar sem minnst verður 
sjötugustu ártíðar franska 
tónskáldsins Maurice 
Ravel með heildarflutningi 
píanóverka hans. 

Þetta er önnur heimsókn hins 
franska meistara í Salinn en hann 
kom hingað fyrsta starfsárið sem 
tónlistarhöllin í Kópavogi var 
starfrækt og flutti þá verk eftir 
Fryderyk Chopin á 150 ára ártíð 
hans.

N’Kaoua fékk tónlist Ravels 
beint í æð strax á unga aldri: kenn-
ari hans var Marguerite Long, sem 
hafði lært hjá sjálfum Maurice 
Ravel. Hann hefur spilað verk hans 
í heild áður og er talinn einn helsti 
sérfræðingur heims í flutningi á 
verkum hans. Ravel (1875–1937) 
var af baskneskum og svissnesk-
um uppruna. Hann var afbragðs-
píanisti og er talinn til tónskálda 
impressjóníska skólans. Verk hans 
hafa verið fastur liður á verkefna-
skrá tónlistarmanna, til dæmis 
píanóverkin, kammerverk og 
stærri hljómsveitarverk. Verk 
hans eru svo vinsæl að í flutnings-
gjöldum franskra tónskálda ber 
hann höfuð yfir aðra samlanda 
sína. Píanóverk hans eru talin afar 
strembin í flutningi og útheimta 
gríðarlega tækni og næmi af flytj-
anda sínum. Meðal leikmanna eru 
kunnastar útsetning hans af verki 
Mussorgskí, Myndir af sýningu, og 
Bolero sem tónskáldið sjálft taldi 
ekki merkilega tónlist en bæði eru 
afar vinsæl og oft flutt. Og nú gefst 

einstakt tækifæri til að hlýða á 
meistara flytja öll píanóverk hans.

Désiré N’Kaoua fæddist í 
Constantine í Alsír.  Frá blautu 
barnsbeini sýndi hann frábæra 
tónlistarhæfileika og með 
snilligáfu sinni tókst honum að 
vinna fyrstu verðlaun í National 
Superior Music Conservatoire í 
París 18 ára gamall og spilaði með 
Fílharmoníuhljómsveit Berlínar. 
27 ára gamall hlaut hann hin 
viðurkenndu og fágætu fyrstu 
verðlaun í alþjóðakeppni Genfar 
og hefur hlotið fjölda verðlauna 
síðan. N’Kaoua hefur flutt öll 
píanóverk Ravels mjög víða í 
Frakklandi, en einnig í Tókýó, 
Berlín, London, Búkarest og Soffíu 
svo nokkrar heimsborgir séu 
nefndar. Fyrir nokkrum árum lék 
N´Kaoua öll píanóverk Ravels inn 

á upptöku, sem hlaut frábærar 
viðtökur. Hann hefur og leikið inn 
á fjölda annarra geisladiska verk 
eftir Fauré, Chopin, Schubert, 
Mozart, Chabrier, Alain op fleiri 
og sem útgefandi Editions Henry 
Lemoine hefur hann gefið út alla 
marzúrka og prelúdíur Chopins.

Árið 1988 stofnaði N’Kaoua 
„international Music Academy of 
Pays de la Loire“ en um það leyti 
fékk hann æðstu orðu franska 
lýðveldisins fyrir starf sitt. Hann 
setti einnig á fót „Guerande’s 
Festival“ árið 1989 og Alþjóða-
keppni í franskri tónlist árið 1991.

Jónas Ingimundarson flytur 
stutt formálsorð á báðum tónleik-
unum um Ravel og verkin sem eru 
á efnisskrá tónleikanna, en þeir 
eru á laugardag kl. 17 og sunnudag 
kl. 17. 

Um nokkurt skeið hefur staðið yfir í Þjóðminja-
safni, Bogasal, sýning á verkum þriggja 
listakvenna sem sækja efni sitt í safneignina. Á 
sunnudag kalla þær stöllur til þings þar sem þær 
vilja ræða tengsl safna og listar, horfinna gripa og 
nýrra. Hefst þingið á sunnudag kl. 15 og þar verður 
tekið á samskiptum safna og skapandi miðlunar. 
Listakonurnar þrjár sem vinna með 
menningararfinn og eiga verk á sýningunni eru 
þær Guðbjörg Lind, Guðrún Kristjánsdóttir og 
Kristín Jónsdóttir frá Munkaþverá. 

Þær hafa kallað til góða gesti: Ágústu Kristófers-
dóttur, sýningarstjóra Þjóðminjasafnsins, Lilju 
Árnadóttur, fagstjóra munasafns Þjóðminja-
safnsins, Ólaf Engilbertsson, sagnfræðing og 
sýningarstjóra, Viðar Hreinsson 
bókmenntafræðing og Þórarin Eldjárn rithöfund. 
Oddný Eir Ævarsdóttir sýningarstjóri stýrir 
pallborðsumræðum. Þátttakendur í pallborði hafa 
allir beina eða óbeina reynslu af starfi safna og 
hafa vafalaust skoðanir á stefnu mála. Málstofan er 
opin samræða pallborðsþátttakenda og gesta. Allir 
eru velkomnir og innlegg í umræðuna vel þegin. 

Á vettvangi safna- og minjamála hafa menn á 
undanförnum árum verið að vakna til vitundar um 
mikilvægi þess að opna aðgang að menningar-
arfinum og virkja leiðir um opinber minja- og 
skjalasöfn. Í því skyni hefur verið efnt til sýninga 
og fræðslu, samvinnu við fræðimenn og listamenn 
og samræðu milli safnafólks. Reynt hefur verið að 
auka svigrúmið til stefnumótunar og hvetja 
almenning til að taka þátt. 

Hvaða möguleika höfum við til að miðla 
menningararfinum? Hlýtur óhjákvæmilega að 
myndast togstreita milli varðveisluskyldu og 
kröfunnar um opnun safnaheimsins? 

Nú eru að verða síðustu forvöð að sjá hina 
frumlegu sýningu Leiðina á milli í Bogasal Þjóð-
minjasafnsins. Hún stendur til 30. september 
næstkomandi og hefur hlotið góða dóma list-
gagnrýnenda. Enginn ætti að láta hana fram hjá sér 
fara. Á sýningunni eru þrjár innsetningar, Hring-
henda, Aðdráttarafl og Gestrisni. Ný verk eru sett í 
samhengi við gömul og þjóðminjar þannig sýndar í 
nýju ljósi. 

Guðrún, Kristín og Guðbjörg gera ekki fræðilega 
úttekt á listamönnum fortíðarinnar heldur nálgast 
þá gegnum sköpun, bæði þeirra sköpun og sína 
eigin, og einnig gegnum persónulega muni. Guð-

rúnu opnaðist sýn inn í kveðskaparheim Bólu-
Hjálmars gegnum fagurlega útskorinn skáp hans 
sem nú er í eigu Þjóðminjasafnsins og Kristín náði 
sambandi við Jónas Hallgrímsson með því að draga 
rauða skrifborðið hans fram úr safngeymslu. 
Kaffibollar mynda tengingu Guðbjargar Lindar við 
förukonuna Látra-Björgu sem yfirgaf eldhússtörfin.
Sýningin í Bogasalnum er óður til þeirrar brot-
akenndu arfleifðar sem varðveist hefur í Þjóð-
minjasafninu og öðrum söfnum. Kristín, Guðrún og 
Guðbjörg Lind raða brotum fortíðarinnar saman 
gegnum listræna skynjun og sköpun. 

Þingið hefst sem fyrr segir á sunnudag kl. 15.

Að byggja brýr milli heima

Miðasala á Alþjóðlega kvikmynda-
hátíð í Reykjavík er hafin. Vika er í 
að stærsta kvikmyndahátíð Íslands-
sögunnar hefjist – alls verða 87 
myndir frá yfir 30 löndum á dag-
skrá. Stærstu flokkarnir eru bland-
aðir og nefnast Vitranir, Fyrir opnu 
hafi og Heimildarmyndir. Í Vitrun-
um keppa glænýjar og ferskar 
myndir um titilinn „uppgötvun árs-
ins“ og gullna lundann, en myndirn-

ar í Fyrir opnu hafi hafa farið víðar 
og nú þegar tryllt lýðinn í Berlín, 
Cannes, Feneyjum og Toronto. 
Íslenskum frumsýningum og 
spænskum kvikmyndum er gert 
sérstaklega hátt undir höfði í flokk-
unum Ísland í brennidepli og Sjón-
arrönd: Spánn, og stríðið í Írak er 
tekið fyrir í flokknum Mannrétt-
indi: Írak. Vefur hátíðarinnar er 
www.riff.is

Miðasala hafin á RIFF

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

GERÐUBERG
www.gerduberg.is

Verið velkomin á opnun sýninga í Gerðubergi 
laugardaginn 22. september kl. 14! 

Handverkshefð í hönnun 
34 hönnuðir, lista- og handverksfólk sýna verk 
sín í samstarfi við Heimilisiðnaðarfélag Íslands
og Handverk og hönnun 

Úr ríki náttúrunnar
Guðmunda S. Gunnarsdóttir, alþýðulistakona,
opnar sýningu á málverkum og myndverkum 
úr rekaviði og steinum



Í kvöld gefst öllum þeim 
sem misstu af tónleikum 
Sigurðar Flosasonar og félaga 
í Iðnó á nýafstaðinni Jazzhátíð 
Reykjavíkur annað tækifæri. 
Fullt var út úr dyrum og færri 
komust að en vildu. Í ljósi 
aðsóknar og þess hve frábærar 
viðtökurnar voru hefur verið 
ákveðið að blása til annarra 
tónleika, að þessu sinni í FíH-
salnum, Rauðagerði 27, í kvöld 
kl. 20.30. 

Með Sigurði leika þeir Þórir 
Baldursson á Hammond-orgel, 
Jón Páll Bjarnason á gítar og 
Pétur Östlund á trommur. Tón-

listin, sem öll er eftir Sigurð, 
var samin sérstaklega fyrir 
þessa hljómsveit og einstakl-
ingana sem hana skipa. 

Lögin eru blúskennd og 
byggja að nokkru leyti á 
gamalli hefð samruna djass 
og blústónlistar. Þess má 
geta að djassvitringurinn 
Vernharður Linnet skrifaði 
afar lofsamlegan dóm um 
fyrstu tónleika hljóm-
sveitarinnar undir 
fyrirsögninni „geggjað 
stuð“. Einstakt tækifæri til 
að upplifa þennan magnaða 
djasskvartett.

Bláir skuggar lengjastÍ dag halda 
Sólrún Braga-
dóttir sópran 
og Gerrit 
Schuil píanó-
leikari ljóða-
tónleika kl. 
17.00 í Kirkju-
hvoli, safnaðar-
heimili Vída-
línskirkju í 
Garðabæ.

Þetta eru aðrir tónleikarnir í röð-
inni „Ljóðasöngur á hausti“ þar 
sem einsöngvarar koma fram 
ásamt Gerrit Schuil píanóleikara. 

Sólrún Bragadóttir nam söng í 
Bandaríkjunum og er eftirsóttur 
konsert- og óratóríusöngvariá 
Norðurlöndum og í Þýskalandi.  
Gerrit Schuil hefur komið fram á 

tónleikum víða um lönd sem ein-
leikari og meðleikari með söngvur-
um og hljóðfæraleikurum. 

Þema tónleikanna er „ástin í 
ýmsum myndum“. Tónleikagestir 
kynnast tjáningu og túlkun sex 
tónskálda á ástinni,  Schubert, Schu-
mann, Brahms, Grieg, Wolf og 
Strauss.

Fá fyrirbæri hafa orðið tón-
skáldum heimsins jafn oft tilefni 
meistaralegra söngljóða eins og 
ástin. Í gegnum tónlistina tekst að 
dýpka tilfinningar sem orðin ein tjá 
ef til vill ekki til fulls. 

Efnisskrá tónleikanna er skipt í 
þrennt og fjallar hver hluti hennar 
um ólíkar birtingarmyndir ástar-
innar, en Sólrún segir jafnframt frá 
lögunum eftir því sem efnisskránni 
vindur fram.

Ljóðatónleikar í Kirkjuhvoli
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Susan Janet Ballion, öðru nafni Siouxsie, er loksins búin að gera 
sólóplötu. Eftir rúmlega 30 ár í bransanum. Mér fannst Siouxsie alltaf 
vera hin eina sanna pönkdrottning. Hún var hluti af fylgdarliði Sex 
Pistols, var til dæmis með þeim í Bill Grundy-sjónvarpsþættinum, en sá 
þáttur er á meðal alræmdustu uppákoma í breskri sjónvarpssögu. Það má 
segja að Grundy karlinn hafi farið út af sporinu þegar hann byrjaði að 
daðra við Siouxsie. Eftrileikinn þekkja allir – breskur almenningur náði 
ekki upp í nef sér af hneykslun, Grundy var látinn fara og frægðarsól 
Pistols skein skærar en nokkru sinni fyrr.

Siouxsie stofnaði The 
Banshees með Steve Severin á 
bassa, Sid Vicious á trommur og 
Marco Perroni á gítar í septem-
ber 1976. Fyrstu tónleikarnir 
voru á pönkhátíð í 100 Club í 
London. Þeir voru algjör óreiða, 
en eftir að Sid og Marco var 
skipt út komu hæfileikar 
sveitarinnar í ljós. Siouxsie & the 
Banshees sendu frá sér tólf 
hljóðversplötur, sumar þeirra 
frábærar, t.d. The Scream, 
Kaleidoscope og Juju. Siouxsie 

starfaði líka lengi með trommuleikaranum Budgie í sveitinni The 
Creatures. Hún hefur haft mikil áhrif á aðra tónlistarmenn, hvort sem 
við nefnum PJ Harvey, Tricky, Bat for Lashes eða Yeah Yeah Yeahs. 

Og nú er sem sagt komin sólóplata, MantaRay. Siouxsie vann hana að 
mestu ásamt upptökumönnunum Steve Evans, sem gerði The Mighty 
Rearranger með Robert Plant, og Charlie Jones sem hefur unnið mikið 
með Goldfrapp. Hún var tekin upp í Bath á Suður-Englandi í nokkrum 
hollum, en Siouxsie hefur búið á bóndabæ nálægt Toulouse í Frakklandi 
síðustu fimmtán ár. Tónlistin er nokkuð fjölbreytt og þykir minna bæði á 
plötur með Banshees og Creatures. Platan hefur fengið góða dóma og 
þykir hennar besta í langan tíma.

Hin eina sanna pönkdrottning

Ofurtrúbadorarnir De-
vendra Banhart og José 
González senda frá sér nýj-
ar skífur eftir helgi. Stein-
þór Helgi Arnsteinsson bar 
saman þessa mætu pilta og 
senuna sem þeir tengjast.

Þó að Devendra Banhart tilheyri 
San Francisco-senunni og González 
Gautaborgarsenunni eiga þessir 
tveir tónlistarmenn margt sameigin-
legt. Báðir tengjast þeir hinni ört 
vaxandi og vinsælu folk-senu og 
báðir tveir sækja mikið af sínum 
áhrifum til Suður-Ameríku. 
González á argentíska foreldra og 
Banhart var alinn upp í Venesúela.

Reyndar er mikil einföldun að 
þeir báðir tilheyri sömu folk-
senunni. González er mun jarð-
bundnari með sinn klassíska gítar 
á meðan öllu ægir saman hjá 
Banhart. Samt sem áður er einhver 
heimilislegur bragur yfir þeim 
báðum. José González er líklegast 

þekktari en Banhart, sérstaklega á 
Íslandi, enda spilað hér á tvennum 
troðfullum tónleikum. González 
sló í gegn eftir fyrstu plötu sína, 
Veneer, og var sérstaklega útgáfa 
hans af lagi The Knife, Heartbeats, 
vinsæl. Fékk Sony meðal annars 
að nota lagið í margfrægri auglýs-
ingu. Nú, fjórum árum eftir 
útkomu Veneer, er löngu kominn 
tími á nýja plötu. In Our Nature 
heitir gripurinn og ætti ekki að 
valda aðdáendunum vonbrigðum. 
Flóknari og brothættari en 
Veneer, nánast eins og fara úr því 
að drekka rauðvín úr venjulegu 
glerglasi yfir í fínan kristal. 
Gæðin njóta sín einfaldlega betur. 
„Á þessari plötu langaði mig til 
þess að kalla fram frumstæða hlið 
manneskjunnar,“ lét González 
hafa eftir sér.

Ólíkt González hefur Banhart sent 
frá sér fjölmargar skífur undan-

farin ár og er ótrúlegt hversu 
fjölbreyttur hann er í sinni 
sköpun. Samt nær hann alltaf 
einhvern veginn að halda sinni 
sérstöðu.

Nýja platan, Smokey Rolls 
Down Thunder Canyon, virðist 
síðan ætla að verða hans fjöl-
breyttasta til þessa. Hér finnur 
maður reggí, blús, gospel og salsa. 
Nefndu það bara, Banhart snarar 
því fram.

Hvor platan er þá betri? Erfitt 
kannski að segja við fyrstu 
hlustun. Plöturnar eru líka frekar 
ólíkar. Smokey Rolls Down 
Thunder Canyon er löng og marg-
slungin á meðan In Our Nature er 
heilsteypt og þægileg.

Báðar plötunnar eiga samt eftir 
að auka hróður hinnar nýlegu 
folk-senu sem virðist vera að 
koma meira og meira upp á yfir-
borðið. Ég spái því að nýju 
plöturnar frá González og Banhart 
verði þeirra mest seldu til þessa. 
Þær eiga það í það minnsta skilið.

Rúm ein milljón 
manns er á biðlista 
fyrir miða á endur-
komutónleika Led 
Zeppelin í London í 
lok nóvember. Hægt 
var að sækja um miða 
á heimasíðu sem var 
sett upp til minningar 
um Ahmet Ertegun, 
stofnanda útgáfu-
fyrirtækisins Atlanta. 

Aðeins tuttugu 
þúsund miðar verða 
dregnir út og fá þeir 
sem detta í lukkupottinn að vita niðurstöð-
una fyrir 1. október. Hver miði kostar um 
sextán þúsund krónur og rennur allur 
ágóði af tónleikunum í styrktarsjóð til 
heiðurs Ertegun, sem var náinn samstarfs-

maður Led 
Zeppelin.

„Viðbrögðin hafa 
verið ótrúleg. Við 
viljum þakka öllum 
aðdáendunum
fyrir stuðninginn 
og vonumst til að 
þeir heppnu sem 
fái miða haldi þeim 
fjarri vandræða-
gemlingum,“ sagði 
Harvey Goldsmith, 
skipuleggjandi
tónleikanna.

Þetta verður í fyrsta sinn í nítján ár sem 
eftirlifandi meðlimir Zeppelin, þeir Jimmy 
Page, Robert Plant og John Paul Jones, 
spila saman. Síðast spiluðu þeir á tónleik-
um til að fagna fertugsafmæli Atlantic.

Milljón á biðlista

Stereo Hypnosis er dúett skipaður 
feðgunum Óskari og Pan Thorar-
ensen. Parallel Island er þeirra 
fyrsta plata saman, en hvor um sig 
hefur fengist við tónlist lengi, 
Óskar sem meðlimur í Inferno 5 
og undir listamannsnafninu Jafet 
Melge, en Pan sem Beatmakin 
Troopa.

Parallel Island er tekin upp og 
hljóðblönduð í Flatey á Breiðafirði 
á tímabilinu ágúst 2006 til júní 
2007. Þeir Óskar og Pan nota 
umhverfishljóð úr eyjunni (sjávar-
nið, fuglahljóð, kindajarm...) og 
umslagið, sem er mjög flott, er 
prýtt myndum þaðan. 

Tíu lög eru á plötunni, sem er 
rúmlega klukktíma löng. Tónlistin 
er einhverskonar dub-skotið amb-
ient trip-hop. Sú lýsing hljómar 
kannski ekkert sérstaklega spenn-
andi árið 2007, en það sem gerir 
Parallel Island svona góða er að 
heildarmyndin er mjög sterk, 
hljómurinn er djúpur og ferskur 
og maður heyrir í tónlistinni áhrif 

bæði frá gamalli ambient-tónlist, 
instrúmental hiphoppi, naum-
hyggjurafdub-tónlist síðustu ára 
og trip-hoppinu sem Ninja Tune og 
Mo‘ Wax fóru fyrir á seinnihluta 
tíunda áratugarins. Úr þessum 
áhrifum öllum vinnur Stereo 
Hypnosis sína eigin blöndu sem 
virkar. 

Lögin tíu á Parallel Island eru 
tengd saman og mynda eina sam-
fellda heild þó að þau hafi hvert og 
eitt sín sérkenni. Internal Entities 
er t.d. mjög dubbað en Memory 
Pool minnir sterklega á tíu ára 
gamalt Ninja Tune trip-hop. Platan 
virkar vel sem heild og er vel 
byggð upp, en ef ég ætti að nefna 
eitt uppáhaldslag á henni þá væri 
það   titillagið, Parallel Island. 
Algjörlega dáleiðandi lag.

Þetta er mjúk og afslöppuð tón-
list sem virkar róandi og nærandi. 
Eins og heimsókn í Flatey. Hún er 
tilvalin til að slá á stressið í höfuð-
borginni, t.d. í bílinn í morgun-
umferðarteppunni...

Róandi og nærandi Flateyjarplata
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      Þig vantar bíl. Komdu núna. 
Kíktu á netið. Lækkaðu mánaðargreiðslurnar.

Vertu á betri bíl frá Brimborg.

Engin útborgun - afborgun 
undir 15.000 kr. á mán.

Engin útborgun - afborgun 
15.000 - 20.000 kr. á mán.

Engin útborgun - afborgun 
20.000 - 25.000 kr. á mán.

Engin útborgun - afborgun 
yfir 25.000 kr. á mán.

Lauflétt kaup

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000   |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700   |   www.notadir.brimborg.is
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*Engir ábyrgðarmenn ef viðkomandi er eldri en 18 ára og er fasteignaeigandi. Nánari upplýsingar um vexti og lánskjör hjá söluráðgjöfum Brimborgar. Lán háð samþykki viðkomandi fjármögnunarfyrirtækis.

41.642 kr. á mán. 

Meðalgreiðsla í 84 mánuði. 

Notaðir bílar. Lauflétt kaup - engin útborgun.
 Engir ábyrgðarmenn. Lægra verð - lægri afborgun.*

    Aðeins í dag. Komdu strax.

Ford Focus Trend 1,6 bsk. skrd. 09/2003 ek: 68.000 km.
Verð 1.170.000 kr. Tilboðsverð 1.070.000 kr. Engin útborgun.

20.689 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 60 mánuði. OR025.

Citroën C5 SX 2,0 bsk. skrd. 03/2005 ek: 173.000 km. Dísel.
Verð 1.690.000 kr. Tilboðsverð 1.290.000 kr. Engin útborgun.

21.350 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 72 mánuði. JG803.

Toyota Corolla 1,6 ssk. skrd. 05/2004 ek: 80.000 km.
Verð 1.390.000 kr. Tilboðsverð 1.190.000 kr. Engin útborgun.

22.979 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 60 mánuði. MU414.

Ford Mustang 4,0 ssk. skrd. 11/2006 ek: 11.000 km.
Verð 3.090.000 kr. Tilboðsverð 2.890.000 kr. Engin útborgun.

41.642 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 84 mánuði. AR755.

Ford Focus High Ser. 1,6 ssk. skrd. 03/2001 ek: 136.000 km.
Verð 760.000 kr. Tilboðsverð 630.000 kr. Engin útborgun.

14.894 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 48 mánuði. UK201.

Ford Fusion Trend 1,4 bsk. skrd. 08/2004 ek: 54.000 km.
Verð 1.120.000 kr. Tilboðsverð 990.000 kr. Engin útborgun.

19.163 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 60 mánuði. VS034.

Renault Megane 1,6 bsk. skrd. 07/2003 ek: 79.000 km.
Verð 1.190.000 kr. Tilboðsverð 990.000 kr. Engin útborgun.

19.163 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 60 mánuði. MJ474.

Renault Laguna II 1,6 bsk. skrd. 10/2001 ek: 110.000 km.
Verð 1.090.000 kr. Tilboðsverð 790.000 kr. Engin útborgun.

18.670 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 48 mánuði. BR452

Toyota Tundra 4,7 ssk. skrd. 07/2005 ek: 20.000 km.
Verð 3.090.000 kr. Tilboðsverð 2.790.000 kr. Engin útborgun.

40.210 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 84 mánuði. TH316.

Ford Escape XLT 3,0 ssk. skrd. 08/2004 ek: 48.000 km.
Verð 2.350.000 kr. Tilboðsverð 2.190.000 kr. Engin útborgun.

36.054 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 72 mánuði. DX620.

Ford Monedo Ghia 2,0 ssk. skrd. 07/2005 ek: 42.000 km.
Verð 2.150.000 kr. Tilboðsverð 1.990.000 kr. Engin útborgun.

28.759 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 84 mánuði. SF224.

Opel Astra-G 1,6 bsk. skrd. 05/2000 ek: 140.000 km.
Verð 590.000 kr. Tilboðsverð 470.000 kr. Engin útborgun.

14.422 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 36 mánuði. UX051.

Citroën Berlingo Van 1,4 bsk. skrd. 03/2004 ek: 47.000 km.
Verð 1.090.000 kr. Tilboðsverð 850.000 kr. Engin útborgun.

14.632 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 72 mánuði. PD793.

Ford Focus Trend 1,6 ssk. skrd. 06/2005 ek: 66.000 km.
Verð 1.500.000 kr. Tilboðsverð 1.350.000 kr. Engin útborgun.

19.598 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 84 mánuði. SE365.

14.422 kr. á mán. 

Meðalgreiðsla í 36 mánuði.

19.163 kr. á mán. 

Meðalgreiðsla í 60 mánuði. 

20.689 kr. á mán. 

Meðalgreiðsla í 60 mánuði.

18.670 kr. á mán. 

Meðalgreiðsla í 48 mánuði. 

14.632 kr. á mán. 

Meðalgreiðsla í 72 mánuði. 

21.350 kr. á mán. 

Meðalgreiðsla í 72 mánuði.

19.163 kr. á mán. 

Meðalgreiðsla í 60 mánuði. 

22.979 kr. á mán.

Meðalgreiðsla í 60 mánuði.

36.054 kr. á mán. 

Meðalgreiðsla í 72 mánuði. 

28.759 kr. á mán. 

Meðalgreiðsla í 84 mánuði.

40.210 kr. á mán. 

Meðalgreiðsla í 84 mánuði. 19.598 kr. á mán. 

Meðalgreiðsla í 84 mánuði. 

14.894 kr. á mán. 

Meðalgreiðsla í 48 mánuði. 

    Engin útborgun. Lægra verð.*

Aðeins 39 bílar - í dag.
Komdu strax.

Opið kl. 9-18 

Renault Meg. Classic 1,6 ssk. skrd. 09/2000 ek: 127.000 km.
Verð 699.000 kr. Tilboðsverð 490.000 kr. Engin útborgun.

14.949 kr. á mán. Meðalgreiðsla í 36 mánuði. YL089.

14.949 kr. á mán.

Meðalgreiðsla í 36 mánuði. 



Sigtryggur Baldursson mun 
leika hlutverk Hr. Rokk í 
söngleiknum Abbababb! Þar 
með fetar hann í fótspor ekki 
ómerkari manna en Rúnars 
Júlíussonar, Sigurjóns 
Kjartanssonar og Felix 
Bergssonar.

„Mér líst mjög vel á þetta enda er 
Herra Rokk skemmtilegur karakt-
er. Ég fór sjálfur á leikritið og hló 
mig vitlausan,“ segir Sigtryggur, 
sem stígur í fyrsta sinn á svið sem 
Hr. Rokk í söngleiknum Abbababb! 
á sunnudag sökum þess að Felix 
Bergsson forfallaðist. 

Áður var Sigurjón Kjartansson í 
hlutverkinu en það var Rúnar 

Júlíusson sem reið á vaðið sem Hr. 
Rokk fyrir tíu árum síðan þegar 
hann söng inn á upphaflegu Abba-
babb!-plötuna. Sigtryggur segist 
upp með sér að feta í fótspor ofan-
greindra manna. „Ég er ekki að ráð-
ast á garðinn þar sem hann er 
lægstur enda er Sigurjón liðlega 
tveir metrar á hæð og karakter 
eftir því. Mín útgáfa af Hr. Rokk er 
allt öðruvísi en Sigurjóns enda 
erum við um margt ólíkir. Í raun 
má segja að þetta sé minn virðing-
arvottur til þeirra góðu manna sem 
hafa leikið hlutverkið og það er 
mikill heiður að vera tekinn inn í 
þennan hóp.“ Sigtryggur segist 
ekki hafa leikið mikið um ævina en 
þvertekur þó fyrir að þjást af frum-
sýningarkvíða. „Nei, nei, ég er ekk-
ert stressaður. Ég kann þetta!“

Höfundurinn Dr. Gunni segist 
hafa hitt naglann á höfuðið þegar 
hann valdi Sigtrygg í hlutverkið. 
„Rúnar Júlíusson sló í gegn í hlut-
verki Hr. Rokk enda hefur hann 
verið kallaður nafninu síðan,“ 
segir Dr. Gunni. „Þegar við byrj-
uðum með söngleikinn var 
snemma leitað til Sigurjóns, sem 
er náttúrlega mjög ólíkur Rúnari. 
Í leikritinu er hann sjoppueigandi 
og Sigurjón var afar sannfærandi 
sem slíkur. Eiginlega eins og 
Pétur Kristjánsson með sjoppu. 
Svo kom Felix og hann var eins og 
Felix með sína eigin sjoppu. Nú 
er Bogomil Font kominn í hlut-
verkið og maður stendur hrein-
lega á öndinni af spenningi yfir 
því hvernig hann verður.“

„Ég verð með 
varasalva á 
leikjunum. Ef 
ég setti á mig 
gloss myndi 
hann mást af á 
augabragði – ég 
borða svo mikið 
af flögum.“

„Ég er mjög spenntur fyrir öllu þessu 
leiklistardæmi. Ég elska það!“

„Ég sat í bíln-
um mínum á 
bílastæði um 
jólaleytið og 
allt í einu 
fannst mér 
eins og ég gæti 
ekki farið út úr 
bílnum.“



Ég leyfi mér hiklaust 
svolítið dekur

Morgunmatur kemur brennslunni í gang og gefur þér orku 

til að byrja daginn. Kellogg's Special K er bragðgóður og

hressandi morgunmatur og með honum færðu mörg 

lífsnauðsynleg vítamín eins og t.d. fólínsýru og síðast en 

ekki síst járn.

...ekki nema 90 hitaeiningar
„Það er fátt mikilvægara en að hugsa vel um heilsuna. Ég 

borða þess vegna hollan mat og hreyfi mig reglulega og 

finnst algjörlega ómissandi að fara í nudd öðru hverju. En við 

konur megum samt ekki gleyma að dekra svolítið við okkur. 

Það er til dæmis frábært að skipta stundum yfir í Kellogg's

Special K Red Berries í morgunmat, það er ótrúlega 

bragðgott, með berjabitum saman við en fitulétt og fullt af 

nauðsynlegum næringarefnum eins fólínsýru og járni. Ég 

leyfi mér líka hiklaust Special K bliss á milli mála ef

sætuþörfin grípur um sig án þess að hafa minnstu áhyggjur 

af því að ég sé að spilla kröftugri ferð í ræktina þann daginn. 

Special K bliss stangirnar eru algjör himnasending, með 

ávöxtum og dökku súkkulaði en bara 90 hitaeiningar.“

Hulda Björk Garðarsdóttir, óperusöngkona

Bragðgóðar nýjungar 
frá Kellogg’s Special K:
Kellogg’s Special K bliss og 

Kellogg’s Special K red berries
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Búðu til eilífðarvél með Glitnispunktum

Þegar þú kaupir hamborgara með Glitniskorti færðu
punkta sem þú getur breytt í peninga til að kaupa
annan hamborgara sem þú síðan breytir í peninga til
að kaupa annan hamborgara o.s.frv. o.s.frv. Þú þarft
bara fyrst að skrá þig í Vildarklúbb Glitnis.
Þetta og fleiri snjallræði á:

www.verturikuralltaf.is



ÁLFABAKKA AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSSI

KRINGLUNNI

CUCK AND LARRY kl. 8 - 10:10 12

SHARK BATE kl. 6 L

BRATZ THE MOVIE kl. 8 L

DISTURBIA kl. 10:10 12

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:50 L

CHUCK AND LARRY kl. 3:15 - 5:30 - 8 - 10:30 12

CHUCK AND LARRY kl. 5:30 - 8 - 10:30
MR. BROOKS kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 3:15 - 5:30 - 8 - 10:30 L

DISTURBIA kl. 8 - 10:30 14

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 L

ASTRÓPÍÁ kl. 3:15
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 3:15 - 5:30 L

VIP

VIP

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 3:50 - 5:40 L

LICENSE TO WED kl. 6 - 8 7

ASTRÓPÍÁ kl. 3:40 - 6:30 - 8:30 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 10 14

TRANSFORMERS kl. 10:30 10

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 4 L

DIGITAL
DIGITAL

BRATZ - THE MOVIE kl. 6 L

SHOOT ´EM UP kl. 8 -10 16

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

MR. BROOKS kl. 8 16

VACANCY kl. 10 16

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag Allir eiga sín leyndarmál.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins. Mynd í anda Clueless 
og Mean Girls.

Skemmtilegustu vinkonur í 
heimi eru mættar.

www.SAMbio.is 575 8900

KNOCKED UP kl. 8 - 10:40 12

VEÐRAMÓT kl. 8 - 10:20 14

SHARK BATE M/- ÍSL TAL kl. 6 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:50 L

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

16

16
14
14

12

14

14

CHUCK AND LARRY kl. 6 - 8 - 10.10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 6
HAIRSPRAY kl. 8
KNOCKED UP kl. 10.10

12

14

16

16
14

CHUCK AND LARRY kl. 5.40 - 8 - 10.20
HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
ASTRÓPÍA kl. 6
BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10.30

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SHOOT´EM UP kl.6 - 8 - 10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl.6
VACANCY kl. 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.6
RUSH HOUR 3 kl. 8 - 10.20

SHOOT´EM UP  kl. 6 - 8 - 10
SHOOT´EM UP LÚXUS kl. 4 - 6 - 8 - 10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 4 - 6
HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8 - 10.30
VACANCY  kl. 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 5.40
KNOCKED UP  kl. 8 - 10.40
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 3.45

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

- L.I.B., Topp5.is

STÓRSKEMMTILEGT
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUNUM!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

CHUCK & LARRY kl. 3.45, 5.45, 8, 10.20 12
HÁKARLABEITA ÍSL TAL kl. 4 og 6 600 kr. L
HAIRSPRAY kl. 5.45, 8 og 10.20 L
KNOCKED UP kl. 8 og 10.30 14
BRETTIN UPP! ÍSL TAL kl. 4 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

Hljómsveitirnar Jeff Who?, 
Dikta og Ölvis halda tónleika á 
Nasa í kvöld. Jeff Who? er að 
leggja drög að nýrri plötu og er 
lagið She’s Got the Touch nú 
þegar komið í mikla útvarps-
spilun. Mun sveitin spila nýtt 
efni á Nasa. Dikta er einnig að 
semja ný lög fyrir væntanlega 
plötu og fær nýtt efni hennar að 
hljóma á tónleikunum í kvöld.

Þetta verður í fyrsta sinn í 

langan tíma sem Ölvis kemur 
fram hér á landi. Hann er á mála 
hjá breska útgáfufyrirtækinu 
Resonant og hefur gefið út þrjár 
plötur. Á þeirri nýjustu, Bra-
vado, eru meðlimir Sigur Rósar, 
Ham, Flís og Amiinu á meðal 
gesta. Á tónleikunum í kvöld 
mun Dikta spila undir hjá honum. 
Húsið verður opnað klukkan 23 
og hefjast tónleikarnir á mið-
nætti. Miðaverð er 500 krónur. 

Þrjár sveitir með nýtt efni

Raunveruleikaþátturinn Kid 
Nation var frumsýndur í Banda-
ríkjunum í fyrrakvöld en fyrir 
fram hafði þátturinn vakið miklar 
deilur. Í honum má sjá hvar 
fjörutíu börn eru send til drauga-
bæjar í Nýju-Mexíkó þar sem 
þeim er ætlað að byggja upp 
samfélag frá grunni. Sér í lagi 
deildu menn um hvort réttlætan-
legt væri að nota svo ung börn í 
raunveruleikasjónvarp en þátt-
takendur eru á aldrinum 8-15 ára. 
Ekki hjálpaði til að sögusagnir 

fóru á kreik um tíð slys á 
börnunum, til að mynda áttu 
fjögur þeirra að hafa drukkið klór 
fyrir slysni.

Samkvæmt fjölmiðlum ytra var 
fyrsti þátturinn sakleysislegri en 
vænta mátti eftir fjaðrafokið og 
einn gagnrýnenda sagði að bærinn 
hefði verið svo vandlega sótt-
hreinsaður og skipulagður að 
Svínka úr Prúðuleikurunum hefði 
getað átt þar góðan dag. Í lok hvers 
þáttar velur „bæjarráð“ sigur-
vegara. Í þessum fyrsta þætti var 
það hin fjórtán ára Sophie sem 
hlaut stjörnu úr skíragulli fyrir að 
hafa kennt þátttakendum að elda 
pasta. Hún fékk leyfi til þess að 
hringja í foreldra sína, sem æptu 
upp yfir sig af gleði við tíðindin.

Framleiðendur þáttanna hafa 
ítrekað tekið fram að börnunum 
sé frjálst að yfirgefa þáttinn 
hvenær sem er. Aðeins einn nýtti 
sér það í fyrsta þættinum, hinn 
átta ára gamli Jimmy. „Ég er allt 
of ungur fyrir þetta,“ sagði hann.

Barnaþáttur sakleysis-
legri en reiknað var með

Upptökur á þriðju plötu Friðriks
Ómars og Guðrúnar Gunnars-
dóttur, Ég skemmti mér um 
jólin, standa nú yfir. Fyrri tvær 
plötur Friðriks og Guðrúnar hafa 
notið mikilla vinsælda og eru því 
miklar væntingar gerðar til nýju 
plötunnar.

Í dag hefst einnig forsala á 
útgáfutónleika Friðriks Ómars 
og Guðrúnar sem verða haldnir 
í Íþróttahöllinni á Akureyri 22. 
nóvember. Forsala er í Pennanum 
Eymundssyni á Akureyri.

Þriðja platan 
í upptökum

Fjórða hljóðversplata hljómsveitarinnar 
múm, Go Go Smear the Poison Ivy, kem-
ur út á mánudag. Freyr Bjarnason ræddi 
við Örvar Þóreyjarson Smárason um 
nýja gripinn, þar sem illgresi spilar stórt 
hlutverk.

Múm var stofnuð fyrir tíu árum af þeim Gunnari 
Erni Tynes, Örvari Þóreyjarsyni Smárasyni og tví-
burasystrunum Gyðu og Kristínu Önnu Valtýsdætr-
um. Gyða hætti í sveitinni árið 2002 og í fyrra ákvað 
systir hennar að gera slíkt hið sama. 

Aðeins þeir Gunnar Örn og Örvar eru því eftir úr 
upprunalega genginu en þeim til aðstoðar, bæði á 
plötunni og á tónleikaferðum, er hópur tónlistar-
manna. Samanstendur hann af Eiríki Ólafssyni,
Hildi Guðnadóttur, Sigurlaugu Gísladóttur (Mr. 
Silla), Samuli Kosmine, Ólöfu Arnalds og Róberti 
Reynissyni.

Nýja platan var tilbúin fyrir síðustu áramót og var 
hún tekin upp á nokkrum stöðum, þar á meðal í tón-
listarskóla á Ísafirði og í Finnlandi. 

Eins og áður er aðall sveitarinnar tilraunakennd 
raftónlist með krúttlegu poppívafi. Örvar vill þó 
ekki meina að hér sé á ferðinni meira af því sama, 
enda sé hver plata öðruvísi en sú sem á undan kom. 
„Maður vill ekki gera sömu plötuna tvisvar,“ segir 
hann.

Að sögn Örvars hafa tvær meginbreytingar orðið á 
hljómsveitinni frá síðustu plötu. Annars vegar taka 
fleiri þátt í öllu sem viðkemur sveitinni og hins 
vegar eru hann og Gunnar kjarninn. „Það er mjög 
gott því við þurfum ekkert að hafa neitt voðalega 
lýðræðisleg vinnubrögð á milli okkar. Við þurfum 
lítið að ræða hlutina og þeir gerast mjög þægilega á 
milli okkar. Þetta samstarf er eins og hægri og 
vinstri hönd á búk.“

Örvar segir það yndislegt að vinna með þessum 
hópi fólks sem komi að múm. „Það er einmitt eitt af 
því skemmtilegasta að geta verið með vinum sínum 
að bralla og gera hitt og þetta og að fá tækifæri til 
að gera skemmtilega hluti.“ 

Örvar útskýrir að hálfgert 
garðyrkjuþema sé á plötunni, rétt 
eins og nafnið Go Go Smear the 
Poison Ivy gefur til kynna. 

„Ég fékk allt í einu áhuga á ill-
gresi og plöntum sem vaxa þar 
sem þær vilja vaxa og þarf ekkert 
að hafa fyrir þeim. Svona illgresi 
sem vex á milli gagnstéttarhellna 

og klifurjurtir sem klifra upp húsveggi. Þetta er 
eitthvað í sambandi við að fara sínar eigin leiðir. 

Að maður þurfi ekkert endilega blessun annarra 
til að leyfa sjálfum sér að breiða út það sem manni 
sjálfum finnst fallegt,“ segir hann.

Múm er á leiðinni í tónleikaferð um Norður-Amer-
íku í október, þar sem Ólöf Arnalds verður fjarri 

góðu gamni. Síðan er förinni heitið 
til Evrópu í nóvember og desem-
ber. Hugsanlega heldur sveitin 
tónleika hér heima fyrir jólin en 
það á eftir að koma betur í ljós. 
„Það er orðið langt síðan við höfum 
farið í almennilega tónleikaferð. 
Við höfum verið að spila hingað og 
þangað eins og í sumar en ekkert 
af viti,“ segir Örvar og er greini-
lega afar spenntur fyrir komandi 
tímum.



Tónlistarkonan Björk Guðmunds-
dóttir kemur fram í hinum vinsæla 
kvöldþætti Conans O‘Brien hjá 
bandarísku sjónvarpsstöðinni NBC 
hinn 27. september næstkomandi. 
Þar syngur hún lag af nýjustu 
plötu sinni Volta sem kom út fyrr á 
árinu. Á meðal annarra gesta í 
þættinum verða leikararnir 
Dwayne „The Rock“ Johnson og 
Ed Helms. Björk er um þessar 
mundir á tónleikaferð um heiminn 
til að fylgja eftir nýju plötunni. Í 
kvöld heldur hún tónleika í 
Montréal í Kanada og á mánudag-
inn er ferðinni síðan heitið til New 
York þar sem hún spilar í hinni 
þekktu tónleikahöll Madison 
Square Garden. 
Ferðalag um 
Suður-Ameríku 
er síðan 
fyrirhugað í lok 
október. 

Björk syngur 
hjá Conan 
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Endurgreiðsla Ellingsen er 2% af 
öllum viðskiptum. Í september 
veitir Ellingsen 4% endurgreiðslu 
af öllum viðskiptum.
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– Mest lesið



 Góður árangur íslenska 
karlalandsliðsins í knattspyrnu í 
síðustu leikjum skilar sér grein-
ilega inn á nýjan Styrkleikalista 
Alþjóða knattspyrnusambandsins.

Ísland fer nú upp um 37 sæti á 
nýjasta listanum. Ísland var í 117. 
sæti í ágúst og hefur aldrei verið 
lægra á listanum en er nú komið 
upp í 80. sætið. Íslenska landsliðið 
hefur ekki verið hærra í þrjú ár 
eða síðan liðið var í 79. sæti í ágúst 
2004.

Þrír leikir gáfu íslenska landslið-
inu stig frá því síðasti listi kom út 
í ágúst. Ísland fékk 135,98 stig 
fyrir að gera 1-1 jafntefli við Kan-
ada (nú í 54. sæti, niður um 1 sæti), 
480 stig fyrir að gera 1-1 jafntefli 
við Spán (nú í 7. sæti, upp um 1 
sæti) og loks heil 1.297,50 stig 
fyrir að vinna Norður-Íra 2-1. 
Norður-Írar voru í 27. sæti listans 
en fara nú niður um níu sæti. 

Þrátt fyrir þetta stóra stökk 
voru aðrar þjóðir að rífa sig hrað-
ar upp listann og eiga þær allar 

sameiginlegt að taka þátt í undan-
keppni HM í Eyjálfu. Þetta eru 
Fiji-eyjar (upp um 51 sæti), Nýja-
Kaledónía (upp um 44 sæti), 
Samóa-eyjar (upp um 44 sæti) og 
Salómón-eyjar (upp um 40). 

Næstu mótherjar íslenska liðs-
ins, Lettar, hækkuðu sig um 16 
sæti en eru engu að síður 14 sætum 
neðar en íslenska liðið. Lettar voru 
hins vegar 7 sætum ofar en Íslend-
ingar á síðasta lista en þeir koma á 
Laugardalsvöllinn 13. október 
næstkomandi.

Stærsta stökk landsliðsins frá upphafi

Íslands- og bikar-
meistarar Hauka í kvennakörfunni
hafa náð samkomulagi við Kieru 
Hardy, 22 ára og 168 sm bakvörð 
frá Nebraska-háskólanum, til þess 
að spila með liðinu í vetur.

Hardy var valin 39. í nýliðavali 
WNBA-deildarinnar síðasta 
sumar af liði Connecticut Sun. 
Með Sun spilar einmitt Megan 
Mahoney en hún lék með Haukum 
veturinn 2005-2006.

Hardy er mikil skytta, skoraði 
15,7 stig að meðaltali á fjórum 
árum sínum í háskóla og setti þá 
niður 267 þriggja stiga körfur, 
sem er það langmesta í sögu 
skólans. Hardy var auk stiganna 
með 3,2 fráköst og 2,4 stoð-
sendingar að meðaltali í leik. 

Hardy lék tvo leiki með 
Connecticut Sun á undirbúnings-
tímabilinu áður en hún datt út og 
var þá með 11,5 stig að meðaltali 
og 63 prósenta nýtingu í þriggja 
stiga skotum.

Kiera Hardy til 
Haukanna

Luiz Felipe Scolari, 
þjálfari Portúgals, hefur verið 
dæmdur í fjögurra leikja bann af 
aganefnd UEFA, fyrir að slá til 
Ivica Dragutinovic, leikmanns 
Serbíu, í leik liðanna á dögunum. 
„Scolari verður ekki leyft að 
hafa afskipti af Portúgölum á 
einn eða annan hátt, hvorki í 
búningsklefa þeirra fyrir leik né 
heldur á meðan á næstu fjórum 
leikjum stendur,“ sagði í yfir-
lýsingu frá aganefnd. -

Í bann fyrir að 
slá til leikmanns

Nokkur íslensk lið búin að hafa samband

 Meistaraefnin í Stjörn-
unni unnu góðan fimm marka 
sigur, 27-22, á Íslandsmeisturum 
Vals. Stjarnan er því með fullt hús 
eftir tvo leiki en meistararnir hafa 
tapað báðum sínum leikjum.

Leikurinn í gær var sá fyrsti 
sem Stjarnan leikur á sínum nýja 
heimavelli, Mýrinni. Húsið er 
stórglæsilegt og mun stærra en 
Ásgarður þar sem Stjarnan lék 
áður.

Heimamenn virtust kunna vel 
við sig í Mýrinni því þeir náðu 
fljótt fínni forystu, 4-1. Þá hrökk 
Valsvörnin í gírinn sem og Ólafur 
Gíslason markvörður. Valsmenn 
tóku öll völd á vellinum og breyttu 
stöðunni úr 4-1 í 4-6. Þeir litu 
aldrei til baka eftir það í hálfleikn-
um og leiddu í leikhléi með tveim 
mörkum, 12-14.

Það var allt annað og mun 
grimmara Stjörnulið sem mætti 
til leiks í síðari hálfleik. Þess utan 
var Roland Eradze kominn í mark-
ið í stað Hlyns Morthens sem fann 
sig ekki. Roland byrjaði strax að 
verja og vörnin lokaði öðrum leið-
um að markinu. 

Það var fljótt að skila sér því 
Stjarnan skoraði fjögur fyrstu 
mörk hálfleiksins og breytti stöð-
unni í 16-14. Ofan á þá forystu 
byggðu heimamenn síðan í róleg-
heitum og lönduðu að lokum 
öruggum sigri.

„Það þarf engan sérfræðing til 
að sjá að við byrjum þetta mót 
illa,“ sagði Óskar Bjarni Óskars-
son, þjálfari Vals. „Ég var mjög 
ánægður með fyrri hálfleikinn hjá 
okkur en í þeim seinni klikkar 
eiginlega allt. Mótið er samt rétt 
að byrja og við gefumst ekki upp 
þótt á móti blási. Við eigum mikið 
inni.“

Kristján Halldórsson, þjálfari 

Stjörnunnar, var ívið kátari en 
Óskar. 

„Ég er sáttur með stigin en við 
gerðum okkur erfitt fyrir og 
vorum heppnir að vera aðeins 

tveim mörkum undir í leikhléi. 
Vörnin og markvarslan komu í 
seinni og við erum kátir með þessi 
fjögur stig í upphafi móts.“

Íslandsmeistarar Vals eru án stiga eftir tvo leiki í N1-deildinni. Meistaraefnin í 
Stjörnunni eru aftur á móti með fullt hús eftir tvo erfiða leiki gegn HK og Val.

N1-deildin:

Powerade-bikarinn:

UEFA-bikarinn:





 Sá orðrómur að José Mour-
inho væri að yfirgefa herbúðir Chelsea 
hefur orðið æ háværari síðustu mán-
uði og því kom það ekki sérstaklega á 
óvart þegar tilkynnt var í gær að hann 
væri farinn frá liðinu.

Mourinho hefur deilt harkalega 
síðustu mánuði við eigandann Roman 
Abramovich, sem sjálfur hefur ekki 
verið par sáttur við Mourinho og þann 
fótbolta sem hann hefur látið Chelsea 
spila. Síðasta hálmstráið var 1-1 
jafntefli gegn Rosenborg á þriðjudag 
þar sem aðeins 25 þúsund áhorfendur 
mættu á völlinn.

Abramovich hafði margoft ögrað 
Mourinho með því að fá til félagsins 
menn sem voru honum að skapi en 
ekki á óskalista Mourinho. Nægir þar 
að nefna framherjann Andriy Shev-
chenko sem var augljóst bitbein á milli 
þeirra og það hefur eflaust gert eig-
andann brjálaðan að Mourinho hafi 
ekki einu sinni valið Shevchenko í 
hópinn í vetur þar til Rosenborg kom í 
heimsókn.

Það fór einnig verulega í taugarnar 
á Mourinho þegar Abramovich réð vin 
sinn Avram Grant til félagsins í óþökk 
portúgalska stjórans. Sá sagði Grant 
að halda sig fjarri liðinu en Ísraelinn 
er nú tekinn við liðinu.

Mourinho var ráðinn til félagsins 2. 
júní 2007 og síðustu þrjú ár hafa verið 
sannkallaður rússíbani fyrir Chelsea. 
Liðið hafði aðeins einu sinni orðið 
meistari (1955) áður en Mourinho kom 
til félagsins. Á þessum þrem árum 
hefur Chelsea tvisvar orðið enskur 
meistari, tvisvar hefur liðið hrósað 
sigri í deildarbikarnum og einu sinni í 
enska bikarnum. Mourinho náði ekki 
að vinna Meistaradeildina með 
Chelsea en tvisvar fór liðið í undan-
úrslit þar sem það tapaði á dramatískan 
hátt.

Hvað tekur við nú hjá Mourinho veit 
enginn en hann hefur klárlega marga 
kosti í stöðunni. Veðbankar telja lík-
legast að hann taki við portúgalska 
landsliðinu af Luiz Scolari, sem í gær 
var dæmdur í fjögurra leikja bann. 

Nágrannar Chelsea í Tottenham líta 
eflaust hýru augu til Portúgalans og 
svo er einnig talað um að Barcelona 
hafi augastað á honum. Eiður Smári 
vildi ekki tjá sig um Mourinho þegar 
Fréttablaðið leitaði eftir því. Hann 
sagðist ekki tjá sig um fyrrverandi 
þjálfara sína.

José Mourinho hefur yfirgefið herbúðir Chelsea og í hans stað er kominn Ísraelinn 
Avram Grant. Það hefur löngum verið á grunnt á því góða í samskiptum Mourinho og 
eigandans Abramovich og brottförin kemur því ekki sérstaklega á óvart.

Marga knatt-
spyrnuunnendur rak í 
rogastans þegar 
Chelsea tilkynnti að 
Avram Grant hefði 
verið ráðinn 
knattspyrnustjóri í stað 
José Mourinho. „Hver í 
fjandanum er það 
eiginlega?“ heyrðist úr 
mörgum hornum.

Avram Grant er 52 
ára Ísraeli og góðvinur 
Romans Abramovich, 
eiganda Chelsea. Hann 
kom til félagsins í 
sumar frá Portsmouth 
og það í óþökk 
Mourinhos.

Grant þessi er ekki 
eins óreyndur og margir 
halda en hann var ekki 
fjarri því að koma 
Ísrael á HM 2006 auk 
þess sem hann hefur 
gert Maccabi Tel Aviv 
og Maccabi Haifa að 
ísraelskum meisturum, 
bæði í tvígang.

Hann var ráðinn sem 
tæknilegur ráðgjafi hjá 
Portsmouth árið 2006, 
kom til Chelsea í sumar 
og er nú orðinn knatt-
spyrnustjóri liðsins. 
Ótrúlegur uppgangur. 
Hvort hann sé ráðinn til 
skamms tíma eða langs 
á eftir að koma í ljós en 
margir telja að hann 
verði stjóri þar til Guus 
Hiddink verður laus frá 
rússneska landsliðinu.

Hver er 
Grant?

Hinar mörgu 
greiðslur José

 Það var ekki 
bara beinskeyttur 
stjórnunarstíll Mourinhos 
sem vakti athygli.

Hann vakti einnig 
athygli fyrir útlit sitt og 
var litið á hann sem 
kyntákn og tískufyrir-
mynd. Hver man ekki 
eftir gráa frakkanum og 
treflunum sem hann vafði 
listilega í kringum 
hálsinn á sér?

Mourinho bauð einnig 
upp á mismunandi 
greiðslur á árunum 
þremur hjá Chelsea og 
þær voru allar tilefni 
blaðaskrifa í Englandi. 

Eftir leik-
inn á 

miðvikudag 
sátum við á skrif-
stofu minni og 
drukkum vín. Því 
miður var þetta 
vond flaska af víni 
og hann kvartaði. 
Þegar ég fer næst 
til Old Trafford 
mun ég taka
með eðalflösku
af portúgölsku
víni.“ Mourinho 
um fund með 
Ferguson eftir leik.

Vinsamlegast ekki kalla mig 
hrokafullan en ég er Evr-

ópumeistari og tel mig vera mjög 
sérstakan.“ Mourinho í sínu fyrsta 
viðtali við enska fjölmiðla eftir að 
hafa verið ráðinn stjóri hjá Chelsea.

Ég get aðeins 
farið á tvennan 

hátt frá Chelsea. Ann-
ars vegar þegar samn-
ingur minn rennur 
út 2010 og ég fæ ekki
nýjan eða ef Chelsea 
rekur mig. Ég mun 
aldrei ganga út frá fé-
laginu. Það myndi ég 
aldrei gera stuðnings-
mönnum félagsins.“ 
Mourinho í maí síðast-
liðnum.



DHD-160
DENVER HDD RECORDER 160GB
160 GB hard disc/DVD-recorder combination 
Recording up to 124 hours of video
to the hard disc
LIve buffer/time shift function up to 3 hours
Fast dubbing from HD to DVD
(up to 32x speed)  
Playback formats: HDD, DVD VIDEO DVD+RW, DVD+R 
DVD-RW, DVD-R, MPEG-4. CD Audio, SVCD,

DMRES15
PANASONIC DVD RECORDER ES15
DVD upptökutæki og spilari
Spilar og tekur upp á allar gerðir DVD diska
Timeslip - spilaðu á meðan þú tekur upp
Nýtt þægilegt viðmót
MP3 og jpg afspilun
500 línu LP mode - long play með fullum
myndgæðum
Tekur eina sekúndu að hefja upptöku

  24. 999

14.999

PSAE0E-04T01GN5
TOSHIBA SATELLITE A200-1ML
Intel Core Duo T2080
15.4” TFT  WXGA TruBrite
Intel 943 251MB skjástýring
1GB Vinnsluminni (2x512MHz)
120GB Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust netkort
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 2,72kg á þyngd
Windows Vista™ Premium
2 ára alþjóðleg ábyrgð

15084-TRU
TRUST 5.1 HÁTALARASETT 6250Z
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Aðeins til í BT Skeifunni, BT Kringlunni
og BT Smáralind.
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Innbyggð netmyndavél 
og míkrafónn!
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15,4”

DAVDZ20
SONY HEIMABÍÓ DZ20
400W  kraftmikið kerfi

S-Master stafrænn magnari
Fjölkerfa spilari
Útvarp FM/AM
Spilar Divx og skrifaða diska

 39. 999

19.999

DSCW80W
SONY CYBERSHOT W80
7,2 megapixlar
BIONZ örgjörvi (ALPHA)

3x Optical zoom
Carl Zeiss Vario Tessar linsa
Innbyggt minni 31MB
340 myndir á hleðslu með skjá

PANASONIC NV-GS230 DV TÖKUVÉL
3CCD Camera System
10x Optical Zoom
2.5” LCD skjár

Virkar sem vefmyndavél
Electric Image Stabilizer
2.3 Megapixla myndataka
Crystal Engine
USB 2.0

 39. 999

19.999
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Rithöfundarnir Einar Már Guð-
mundsson og Einar Kárason verða 
fastir pistlahöfundar í fréttavið-
talsþáttum Sigmundar Ernis 
Rúnarssonar, Mannamál, sem hefja 
göngu sína á Stöð 2 í næsta mánuði. 
„Ég er mjög stoltur yfir því að fá 
tvo helstu rithöfunda landsins með 
mér. Þeir munu koma fram í 
hverjum þætti og kortleggja 
þjóðarsálina og skamma 
þjóðina eins og þeim einum 
er lagið,“ sagði Sigmundur 
Ernir, sem segir þættinum 
ætlað að vera beittur.

Mannamál verður lagskiptur, að 
sögn Sigmundar. „Ég er fyrst og 
fremst með tvo aðalgesti, sem er þá 
fólkið sem tengist þeim fréttum 
sem eru í brennidepli í hverri viku,“ 
útskýrði hann. „Í einum kaflanum 
fer ég yfir helsta frétta-
málið hverju sinni, með 

gestum héðan og 
þaðan úr þjóð-
félaginu, og 
svo verð ég 
með stuttar 

yfirheyrslur yfir þeim sem eru 
hvað sannfærðastir um ágæti eigin 
skoðana,“ sagði Sigmundur.

Í lok þáttanna verða einnig tveir 
fastir gestir. „Það er rúsínan í 
pylsuendanum. Þær Gerður Kristný 
og Katrín Jakobsdóttir verða með 
neytendavæna menningarúttekt.
Þær munu segja okkur, í sem 
skemmstu máli, hvað við eigum að 
lesa, sjá og upplifa, og hvað ekki,“ 
sagði Sigmundur Ernir. „Það vill 
reyndar svo skemmtilega til að þær 

eru báðar óléttar og eiga báðar að 
eiga í janúar, svo við munum 
fylgjast með kúlunum vaxa 

þangað til,“ bætti hann við. 
Fyrsti þátturinn af Mannamáli 

fer í loftið 14. október næstkom-
andi. Elín Sveinsdóttir, eiginkona 
Sigmundar, stýrir útsendingu. 
„Þetta verður mjög heimilislegt hjá 
okkur,“ sagði Sigmundur
kíminn.

Góðir gestir hjá Sigmundi Erni í vetur

Í vikunni voru 62 afburðanemend-
ur við Háskólann í Reykjavík 
heiðraðir fyrir frábæran námsár-
angur á síðustu önn. Einn þeirra 
var Rósa Björgvinsdóttir, sem er 
eiginkona Jóns Jóseps Snæbjörns-
sonar, en hún leggur stund á við-
skiptafræði við skólann og er hálfn-
uð með námið. Rósa kemst 
þar með á forsetalista 
skólans og fær skól-
agjöld sín felld niður á 
yfirstandandi önn. 
„Auðvitað er mjög 
gaman að ganga vel,“ 
segir Rósa, sem settist 
á skólabekk síðasta 
haust eftir margra ára 
hlé. „Ég hef líka 

meiri áhuga á því sem ég er að læra 
í dag en þegar ég var yngri. Þá var 
maður ekki jafn fókuseraður.“

Rósa starfaði áður hjá Einari 
Bárðarsyni og umboðsskrifstofu 
hans Concert en fór í skólann eftir 
að hafa átt sitt annað barn. „Ég 
ætlaði mér alltaf að fara í skóla, 
það var spurning um hvenær en 
ekki hvort,“ segir hún. „Svo dreif 
ég mig þegar ég fann út hvað 
mig langaði að læra. Ég reikna 
með að útskrifast um næstu jól. 
Eftir það reynir maður bara að 
finna sér skemmtilega vinnu 
eða jafnvel að halda áfram í 

námi.“ Hún segir að Jónsi hafi 
verið stoltur af sinni konu. 

„Hann er náttúrlega bara 
ánægður með þetta 

enda ekki annað 
hægt held ég,“ 
segir hún og hlær.

Eiginkona Jónsa afburðanemandi

„Ég hlusta stundum á djass, ef 
ég kemst inn á góða stöð. Ég 
nota netið frekar en útvarpið, 
en annars finnst mér ekki gott 
að hlusta of mikið þegar maður 
er að vinna.“

Leikstjórinn Jón Gunnar Þórðarson 
er nú staddur í London, þar sem 
hann leggur lokahönd á leikgerð 
eftir kvikmyndinni Lilju 4-ever
ásamt leikhópi sínum. Myndin er 
eftir Lukas Moodysson, sem 
jafnframt leikstýrði Tillsammans, 
en Gísli Örn Garðarsson hefur gert 
leikgerð eftir henni.

„Þetta er leikrit sem ég skrifaði 
upp úr bíómyndinni,“ útskýrði Jón 
Gunnar í samtali við Fréttablaðið, 
en hann hefur unnið að leikgerðinni 
í ein þrjú ár. „Þetta er eitt af því 
sem ég hef alltaf viljað gera,“ sagði 
Jón Gunnar, sem setur verkið upp 
með nýstofnuðu leikfélagi, Drama 
Nova. Moodysson hefur lagt 
blessun sína yfir uppsetninguna, og 
segir Jón Gunnar hann hafa verið 
hrifinn af hugmyndinni.

Í Lilju 4-ever segir frá örlögum 
unglingsstúlku í ónefndu austan-
tjaldslandi. Vegna nöturlegra 
aðstæðna neyðist Lilja til að selja 

líkama sinn til að hafa í sig og á. 
Hún eignast vin í drengnum 
Volodya, en leiðir þeirra skilur 
þegar kærasti Lilju býðst til að fara 
með hana til Svíþjóðar, á vit betra 
lífs. Þar bíða hennar enn verri 
örlög.

Leikhópurinn hefur nú komið 
saman í viku til æfinga, þar sem 
leikgerðin verður fullkomnuð. „Við 
erum að finna út kosti og galla í 
handritinu mínu og betrumbæta
það,“ sagði Jón Gunnar, sem er afar 
ánægður með hópinn. Thomas 
Brody Sangster, sem margir muna 
eftir sem ástfangna stráknum Sam 
í Love Actually, leikur Volodya. Hin 
nýútskrifaða Beth Cook fer með 
hlutverk Lilju og Martin Brody 
leikur kærasta hennar. Sam Spruell, 
sem hefur meðal annars leikið í K-
19 og London to Brighton, fer einnig 
með hlutverk í verkinu. 

Leikritið verður frumsýnt í 
Contact Theatre í Manchester í 
mars eða apríl á næsta ári. Jón 
Gunnar hefur þó fundið fyrir 
töluverðum áhuga frá leikhúsum í 
London, svo vel er mögulegt að það 
rati á svið í höfuðborginni líka. 

Moodysson virðist falla vel í 
kramið hjá Íslendingum, en eins og 
áður sagði vinnur Vesturport nú að 
uppsetningu á Tillsammans. Jón 
Gunnar kvaðst ekki viss um hvað 
það væri sem heillaði Íslendinga 
svo við kvikmyndir hans. „Það er 
eitthvað við karaktersköpunina í 
þessum myndum sem er rosalega 
flott. Í Lilju tilfelli er þetta saga 
sem verður að segja,“ sagði Jón 
Gunnar. „Maður getur barist gegn 
mansali á þennan hátt. Ég vil vera í 
svona leikhúsi, þar sem maður 
getur sagt eitthvað sem skiptir 
máli,“ sagði hann.
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FLÖT LCD

JVC LT26A61SV
26" HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› Progressive Scan, 
1366x768 punkta upplausn og 1000:1 skerpu, 500cd/m2 
birtu, 7ms svartíma, HD Ready, 20w Nicam stereó hljó›kerfi, 
textavarpi, 2 Scart (me› RGB), SVHS, CVBS, Component og PC 
tengi (DVI), bor›standi, heyrnartólstengi og fjarst‡ringu.

JVC LT32A80ZU
32" LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, DynaPix myndtækni, HD Ready, 1.200:1 skerpu, 
fullkomnum litstýringum, 24w Nicam Stereó hljóðkerfi með 3D 
Cinema Sound, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, CVBS 
og heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

JVC LT32G80BU
32" LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, DynaPix Plus myndtækni, HD Ready, 1.200:1 skerpu, 
Black Level Correction og Digital Comb Filter, fullkomnum 
litstýringum, 20w RMS MaxxBass hljóðkerfi, 2 Scart (með 
RGB), 2 HDMI, Component, CVBS og heyrnartólstengi, 

JVC LT42P80BU
42" HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, DynaPix HD myndtækni, 100 Hz Clear Motion Drive, HD 
Ready, 1.500:1 skerpu, fullkomnum litstýringum, 20w RMS MaxxAudio 
Nicam Stereó hljóðkerfi, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, 
SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

JVC LT32A80ZU
32" LCD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, DynaPix myndtækni, HD Ready 1.200:1skerpu, fullkomnum 
litstýringum, 24w Nicam Stereó hljóðkerfi með 3D Cinema Sound 2 
Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, CVBS og heyrnartólstengi, 
textavarpi og fjarstýringu.

JVC LT37R71SV
37” LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með1366x768 punkta upplausn,
DynaPix HD D.I.S.T. myndtækni, HD Ready, 1.200:1 skerpu, Super DigiPure 
og Digital Comb Filter, fullkomnum litstýringum, 20w RMS, BBE Nicam 
Stereó hljóðkerfi, 2 Scart (með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, VGA tengi (styður VGA og XGA), textavarpi og fjarstýringu.

JVC LT46Z70
46" FUll HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1920x1080 
punkta upplausn, DynaPix HD D.I.S.T. myndtækni, HD Ready, 
1.200:1 skerpu, fullkomnum litstýringum, 20w RMS Nicam Stereó
hljóðkerfi með MaxxBass, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, 
SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, VGA tengi (styður VGA og XGA), 
textavarpi og fjarstýringu.

DYNAPIX FULL HD 
D.I.S.T. 16:9 LCD



Eftir gullaldarárin í handbolt-
anum á níunda áratugnum er 

því ekki að neita að hugtakið 
„strákarnir okkar“ hefur misst 
nokkurt vægi á síðustu árum. 
Fyrir síðasta stórmót í handbolta 
þurfti til dæmis að blása til sér-
staks átaks þar sem landsmenn 
beinlínis skuldbundu sig til að 
kalla landsliðið „strákana okkar“ 
sama hvað á dyni. Herópsins virt-
ist því bíða sama hlutskipti og 
geirfuglsins; útdauði, uppstoppun 
og að að verða vatnsskemmdum 
að bráð inni á Náttúruminjasafni. 
Þangað til í gær. 

voru þeir flottir í sjón-
varpinu í gærmorgun, strákarnir 
okkar í íslenska lögreglulandslið-
inu, nýbakaðir Evrópumeistarar í 
„haldlagningu“ fíkniefna. Þetta er 
síst minni sigur en heimsmeistar-
atitillinn í B-keppni landsliða 1989. 
Ó, bara að skútan hafi verið sænsk. 

fór fyrir sínum mönnum, eins og 
Bogdan í gamla daga, lagði þunga 
áherslu á hnökralausa samvinnu á 
meðan Gaupi... afsakið, Stefán 
Eiríksson tók fram að undirbún-
ingurinn hefði staðið í „marga, 
marga mánuði“. Í kringum þá röð-
uðu sér svo lykilmennirnir: Jón 
Bjartmarz er auðvitað Alfreð 
Gísla, Hörður Jóhannesson eins 
og Kristján Ara, Friðrik Smári 
Björgvinsson eins og Þorgils 
Óttar. Þröngu bláu joggingtreyj-
urnar hafa reyndar vikið fyrir 
straujuðum skyrtum og gljáfægðu 
látúni og svitalyktin er nú kæfð 
með kölnarvatni en í grunninn er 
þetta það sama. 

lék eins og vel smurð vél 
og einbeitingin skein af hverju 
andliti. Þetta er ekki sama 
andlausa liðið og mætti til leiks í 
Neskaupstað 2004, þar sem menn 
gerðu ekki annað en að missa bolt-
ann. Í máli Haraldar kom fram að 
helsti veikleiki liðsins hingað til 
hefði verið vörnin. „Það er eins og 
það sé opin leið frá Evrópu til 
Íslands yfir Atlantshafið!“  Menn 
hafa sem sagt bara vaðið yfir poll-
inn með „boltann“ eins og ekkert 
sé og enginn Einar Þorvarðarson í 
fjörunni.

 er sem sagt búið að stoppa 
í gatið og karlalandsliðið í 
haldlagningu fíkniefna orðið nokk-
uð öruggur hestur til að veðja á. 
Það tapar vissulega fullt af leikj-
um en það fer yfirleitt framhjá 
öllum. Við einblínum á sigra á 
borð við þessa og tökum ekki einu 
sinni eftir því þegar strákarnir 
okkar eru teknir í nefið. En getum 
orðið óþyrmilega vör við þegar 
það sama er gert við „sigurlaun-
in“.

Sigur


