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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Harpa Einarsdóttir er meðal þeirra kraftmiklu ungu Íslendinga sem eruað hasla sér völl á sviðifatahönnunar. Um þessarmundir starfar hún líkameð CCP þar sem hún hannar búninga á persón-ur Eve Online.
„Þeir eru að breyta leiknumþannig að það er hægt að sjá alla karakterana frá toppi til táar og af því tilefniþurftu þeir ný föt. Ég var ráðin í þetta af því ég getbæði teiknað og málað en erjafnframt fatahönnuður,“ segir Harpa.
Spurð hvað henni finnistum augljósan áhugaíslenskra ungmenna á fatahönnun segir hún þettavera erfiðan bransa.„Það eru til dæmis frekarfáir sem halda áfram eftirútskrift. Aðalvandamálið erað byrja að markaðssetjalínuna. Sjálf er ég með tvö börn og þarf að vera í fullu starfi til að geta komið þessu í gang. Maður þyrftieiginlega sponsor,“ segirHarpa en hönnunarlínuhennar, undir merkinuStarkiller, er hægt að kíkja á í Kjörgarði á þriðju hæð. „Við Selma, stelpan semég vinn þetta með, ætlum að markaðssetja línu nú í október en eins og staðan er í dag fást fötin í einniverslun í Stokkhólmi “ se iHa

Hannar búninga á 
persónur Eve Online

Töframenn og að-
þrengdar eiginkonur
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BT bæklingur fylgir Fréttablaðinu í dag

Áætlað er að íslensk-
ir fíkniefnaneytendur noti að 
minnsta kosti 640 kíló af hörðum 
fíkniefnum á ári og um 1.100 kíló 
af kannabisefnum. Samkvæmt því 
veltir fíkniefnamarkaðurinn hér á 
landi hátt í tveimur tonnum af 
fíkniefnum á ári.

Ofangreint magn miðast við 
svokallaða götuþyngd, það er 
þegar efnin hafa verið þynnt út til 
sölu. Hörð fíkniefni eru kókaín, 
amfetamín og e-töflur. 

Þessar tölur eru samkvæmt 
útreikningum frá sjúkrahúsinu 
Vogi fyrir árið 2005-2006. Til 
grundvallar eru lagðar ýmsar upp-
lýsingar sem safnað hefur verið, 

svo sem um fjölda fíkla sem leggj-
ast inn á Vog, aldursskiptingu, teg-
und efnis, tíðni neyslu og magn 
sem þessir sömu fíklar hafa neytt. 

Þórarinn Tyrfingsson, yfir-
læknir á Vogi, segir að neysla á 
amfetamíni hér á landi hafi farið 
vaxandi á árunum 2005-2006. 
Samkvæmt nýjustu útreikningum 
megi gera ráð fyrir að um 400 kíló 

af amfetamíni hafi verið til sölu á 
árinu 2006.

„Neysla á amfetamíni hefur 
einkum aukist meðal fólks á aldr-
inum 20 til 35 ára. Hjá hinum sem 
yngri eru hefur neyslan einnig 
aukist, en þó hlutfallslega minna 
en hjá hinum eldri miðað við 2005. 
Neysla á kókaíni og e-töflum 
stendur nokkuð í stað. Aðalniður-
staða úr tölum ársins 2006 er sú að 
fíkn í örvandi vímuefni fer vax-
andi, bæði nýgengi og algengi.“ 

Þórarinn segir að kannabisfíklar
hafi aldrei verið fleiri en undan-
farin tvö ár. „Það sem er þó 
gleðilegt í þessu er að þeir allra 
yngstu eru ekki eins margir og 

áður,“ útskýrir hann. „En neyslan 
færist upp aldurshópinn, þannig 
að magnið stendur nokkuð í stað 
milli ára.“

Að sögn Þórarins dró heldur úr 
fjölda sprautufíkla á árinu 2006:

„Nýju tilfellunum hefur fækkað 
nokkuð, einkum meðal ungs fólks, 
sem eru vissulega gleðitíðindi. 
Vímuefnafíkn almennt er minni 
meðal þeirra sem eru undir tví-
tugu.“

Þórarinn segir aukna tíðni lifrar-
bólgu C mikið áhyggjuefni. Hún 
smitast með notuðum sprautunál-
um. Árið 2005 greindust 26 ný til-
felli lifrarbólgu C á Vogi en 44 á 
síðasta ári.

Fíkniefnaneysla tæp tvö tonn
Yfirlæknir á Vogi segir að á Íslandi séu notuð tæp tvö tonn af fíkniefnum á ári. Gera má ráð fyrir að um 
400 kíló af amfetamíni einu saman hafi verið á markaði á síðasta ári. Tilfellum lifrarbólgu C stórfjölgar.

Sérfræðingar telja 
hámarki olíuframleiðslu í heimin-
um nú þegar vera náð, sem þýðir 
að olíuverð getur ekki annað en 
haldið áfram að hækka. Jafnframt 
er því spáð að bílum fjölgi um 
meira en 
helming í 
heiminum á 
næstu tuttugu 
árum. Þetta, 
ásamt kröfunni 
um að þjóðir 
heims dragi 
verulega úr 
losun gróðurhúsa-
lofttegunda,
veldur því að mikið kapphlaup er 
nú í gangi til að finna nýja 
orkugjafa og tækni sem geti tekið 
við er líður að endalokum olíualdar. 

Þessar aðstæður opna Íslending-
um tækifæri til að verða fyrsta 
þjóðin í heiminum sem verður 
nánast óháð jarðefnaeldsneyti. 

Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í fyrstu grein greinaflokks 
um framtíðarorkuna og farar-
tækin, sem hefur göngu sína í 
Fréttablaðinu í dag.

Tækifæri fyrir 
Íslendinga

Á fimmta tug starfsmanna Alþingis mun 
sinna öryggisgæslu á ársþingi Atlantshafsbanda-
lagsins (NATO), sem haldið verður í Reykjavík 5. 
til 9. október næstkomandi. 

Meðal starfsmanna Alþingis sem sinna munu 
öryggisgæslu á þinginu er mötuneytissstarfs-
menn, starfsmenn tölvudeildar, ritarar og þing-
verðir. 
 „Til þess að halda kostnaði í lágmarki höfum við 
reynt að fá sem flesta starfsmenn þingsins með 
okkur í þetta verkefni,“ segir Helgi Bernódusson, 
skrifstofustjóri Alþingis. 

Staðið hefur verið fyrir öryggisnámskeiðum 

þar sem starfsmönnum var meðal annars kennd 
vopna- og sprengjuleit. 

Búist er við um 340 þingmönnum frá hinum 26 
aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins á þingið. 
Helgi segir ljóst að verkefnið verði mjög kostnaðar-
samt og því hafi verið gripið til þessara aðgerða. 
Fólk hafi almennt haft gaman af námskeiðunum. 
„Starfsmönnum Alþingis þykir alltaf gaman að fást 
við ný verkefni,“ segir hann.

Þetta verður 53. ársfundur NATO-þingsins en í 
fyrsta sinn sem hann er haldinn á Íslandi. Þetta er 
stærsti fundur alþjóðlegra þingmannasamtaka sem 
Alþingi á aðild að. 

Vímuefnafíkn almennt er 
minni meðal þeirra sem 

eru undir tvítugu.



Samtals höfðu verið lagðir ríflega 7,5 
milljarðar króna í Gagnaveitu Reykjavíkur og 
fyrirrennara hennar í lok júní, á verðlagi þess tíma, 
segir Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri. Hann 
segist enn þeirrar skoðunar að einkavæða eigi Gagna-
veituna, sem á og rekur ljósleiðaranet á höfuðborgar-
svæðinu.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur fól Landsbankanum 
og Glitni að meta verðmæti Gagnaveitunnar, en 
trúnaður ríkir um niðurstöðurnar. Heimildir 
Fréttablaðsins herma að verðmæti Gagnaveitunnar 
sé um ellefu milljarðar króna samkvæmt mati 
Landsbanka Íslands, og gæti orðið um 28 milljarðar 
árið 2011. Glitnir mat verðmætið á um sjö milljarða.

„Í þessu mati er gert ráð fyrir verulegri aukningu 
viðskiptavina með tengingar, sem eru mjög fáar í 
dag. Ef það minnkar eitthvað örlítið breytist virði 
eiginfjár verulega mikið,“ segir Vilhjálmur. „Það eru 
forsendur sem þeir gefa sér, og það skiptir öllu hvort 
þær standist.“

Vilhjálmur segir að Orkuveitan eigi að losa sig út 
úr rekstri Gagnaveitunnar vegna þess að hún eigi 
ekki að standa í samkeppni og sinna verkefnum sem 
fyrirtæki í einkaeigu geti sinnt. „Það hefur verið mín 
skoðun frá upphafi og hún er óbreytt.“

„Þegar um er að ræða verkefni 
sem einkafyrirtæki geta sinnt með 
ágætum á markaðurinn að taka á 
því. Við eigum ekki að standa í 
samkeppni, heldur verja okkar 
fjármunum til annarra verka,“ 
segir Vilhjálmur.

Stjórn OR samþykkti að láta 
meta verðmæti Gagnaveitunnar og taka svo ákvörðun 
um söluferlið. Vilhjálmur segir að nú sé verið að 
skoða matið, en stjórnin taki ákvörðun um fram-
haldið. „Við verðum að skoða það þegar söluferli fer í 
gang hvaða verð markaðurinn býður,“ segir Vil-
hjálmur.

Gagnaveita Reykjavíkur er dótturfélag Orkuveitu 
Reykjavíkur, og varð til úr Línu.neti hf. Miklar deilur 
stóðu um fyrirtækið í borgarstjórn Reykjavíkur og 
náðu þær hámarki árið 2001.

Borgarstjóri vill selja 
Orkuveituljósleiðara
Samtals hafa verið lagðir 7,5 milljarðar í Gagnaveitu Reykjavíkur, segir borgar-
stjóri. Landsbankinn mat verðmæti veitunnar um ellefu milljarða í dag og 28 
milljarða árið 2011. Borgarstjóri vill að OR losi sig úr rekstri Gagnaveitunnar. 

 Skiptafundi í Eignar-
haldsfélaginu Samvinnutrygging-
um, sem halda átti næstkomandi 
föstudag, hefur verið frestað um 
óákveðinn tíma. Talið er að um 51 
þúsund einstaklingar eigi virk 
réttindi í félaginu.

Sérstök skilanefnd fékk það 
verkefni að fara yfir eigendur 
réttinda í félaginu, alls um 65 
þúsund, og meta hversu margir 
eigi virk réttindi, að því er segir í 
tilkynningu frá nefndinni.

 Verkefnið reyndist tíma-
frekara en ráð var fyrir gert, og 
er viðbúið að það dragist fram á 
næsta ár. Nýr skiptafundur 
verður boðaður síðar. 

Fundi frestað 
ótímabundið

Símafyrirtækið Nova 
ehf. hefur leigt aðstöðu á þökum 
nokkurra skóla í Reykjavík og 
óskað eftir leyfi byggingarfull-
trúa til að fá að setja þar upp 
farsímasenda. Um er ræða 

Borgaskóla,
Ölduselsskóla,
Rimaskóla,
Réttarholts-
skóla, Selja-
skóla og 
Breiðholts-
skóla. Einnig er 
félagið að setja 
upp búnað á 
Kjalarnesi og 
víðar. Nova 
hefur rekstrar-

leyfi fyrir 3G-farsímaþjónustu. 
Ætlunin er að þjónustan nái til 
höfuðborgarsvæðisins og 
Reykjaness fyrir lok þessa árs og 
til tíu prósenta landsmanna á 
næsta ári. Eigandi Nova er 
Björgólfur Thor Björgólfsson.

Sækir um leyfi 
fyrir 3G-senda

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.

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

Eggert, var bara Eggert eftir?

 Gæsluvarðhalds-
úrskurður yfir pilti um tvítugt, 
sem handtekinn var á bílaleigubíl 
á Fáskrúðsfirði á fimmtudaginn í 
síðustu viku, rennur út í dag en 
lögreglan hyggst óska eftir því að 
hann verði áfram í haldi. Það stað-
festi Friðrik Smári Björgvinsson, 
yfirmaður rannsóknardeildar lög-
reglu höfuðborgarsvæðisins, við 
Fréttablaðið í gær. 

Pilturinn er grunaður um að 
hafa ætlað að aðstoða Guðbjarna 
Traustason og Alvar Óskarsson, 
sem báðir eru 25 ára, við að fara 
frá Fáskrúðsfirði á bifreið en Guð-
bjarni og Alvar voru handteknir í 
skútu við Fáskrúðsfjarðarhöfn 

eftir að hafa reynt að smygla 
rúmlega sextíu kílóum af fíkni-
efnum inn í landið. 

Yfirheyrslur yfir fimm mönn-
um sem eru í haldi lögreglu vegna 
rannsóknar á Pólstjörnumálinu 
svokallaða halda áfram í dag. Lög-
reglan verst allra frétta af rann-
sókninni.

Lögreglumenn frá fíkniefnadeild 
lögreglu höfuðborgarsvæðisins
fóru til Færeyja fyrir skemmstu 
til að yfirheyra Íslending sem þar 
er í haldi en hann var tekinn með 
tvö kíló af amfetamíni í fórum 
sínum, sama dag og níu aðrir voru 
handteknir eftir að fíkniefnin 
fundust í skútunni.

Verði áfram í gæsluvarðhaldi

„Ég tel að fundur-
inn hafi verið mjög jákvæður. 
Menn urðu sammála um að eiga 
næsta fund í Kaupmannahöfn í 
byrjun nóvember,“ segir Tómas 
H. Heiðar, formaður samninga-
nefndar Íslands, eftir fyrsta dag 
fjórhliða viðræðufundar Íslands, 
Bretlands, Írlands og Danmerkur, 
fyrir hönd Færeyja, um svonefnt 
Hatton Rockall-svæði. 

„Áherslan á fundinum var að 
finna hugsanlegar leiðir til að 
skipta landgrunninu á Hatton 
Rockall-svæðinu milli aðilanna.“ 

Spurður að því hvort endanleg 
skipting svæðisins liggi fyrir 
segir Tómas að þar til aðilar hafi 
náð formlegu samkomulagi verði 
svæðið áfram umdeilt.

Á fundinum leggja fulltrúar 
Íslands höfuðáherslu á að 
samkomulag náist sem fyrst um 
skiptingu landgrunnsins.

Finna leiðir til 
að skipta land-
grunninu

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, 
hvetur Bandaríkjamenn til að fara að fordæmi 
Íslendinga og nýta sér jarðhita til orkuframleiðslu í 
stórum stíl.

Í gærmorgun sat Ólafur Ragnar vitnaleiðslu hjá 
orkunefnd öldungadeildar Bandaríkjaþings, þar sem 
hann var kallaður til sem vitni í tengslum við 
frumvarp um stórfellda eflingu á nýtingu jarðhita í 
Bandaríkjunum.

Nánast einsdæmi er að þjóðhöfðingja sé boðið til 
vitnaleiðslu þingnefndar í Bandaríkjunum og 
þakkaði Ólafur Ragnar nefndinni þann heiður sem 
sér væri sýndur með boðinu. Formaður nefndarinnar 
og fleiri nefndarmenn þökkuðu Ólafi Ragnari aftur á 
móti kærlega fyrir að gefa sér tíma til að miðla 
nefndinni af þekkingu sinni á málinu.

Þeir spurðu hann um reynslu Íslands af nýtingu 
jarðhita, sem Ólafur Ragnar sagði vera einstaklega 
góða. Jarðhiti hefði reynst afar hagkvæmur orku-
gjafi og bæði ríkin, Ísland og Bandaríkin, gætu 
hagnast á samstarfi um þróun jarðhitanýtingar í 
Bandaríkjunum. Nefndarformaður orkunefndarinn-

ar er demókratinn Jeff Bingaman frá Nýju-Mexíkó,
en í nefndinni sitja 23 öldungadeildarþingmenn, þar 
af tólf demókratar og ellefu repúblikanar.

 Jóhannes B. 
Björgvinsson, lögreglumaður í 
Búðardal, fékk afhentan nýjan 
lögreglubíl í fyrradag af Stefáni 
Skarphéðinssyni, sýslumanni í 
Borgarnesi.

Nýi bíllinn þykir hið mesta 
þarfaþing því sá gamli þótti 
mikill gallagripur. Í byrjun árs 
greindi Fréttablaðið til að mynda 
frá því að á tveimur árum hefði 
bíllinn farið á verkstæði 58 
sinnum og hefði aðalvarðstjórinn 
í bænum því ítrekað þurft að 
erindast á einkabíl sinum. 

Nýi bíllinn er af gerðinni 
Hyundai Santa Fe og búinn öllum 
nauðsynlegum tækjabúnaði.

Fær loks nýja 
lögreglubílinn

Rússar gerðu 
tilraun til að senda lítinn pakka 
úr ómönnuðu geimfari niður til 
jarðar. Það mistókst.

Pakkinn var í litlu hylki og 
festur við annan endann á þrjátíu 
kílómetra langri línu, sem send 
var niður úr geimfarinu. Hug-
myndin var sú að þegar línan 
hefði náð fullri lengd myndi 
hylkið losna og svífa niður í 
tuttugu mínútur, en þá myndi 
fallhlíf skjótast út og tryggja 
örugga lendingu á jörðu niðri.

Svo virðist sem línan hafi 
flækst þegar hylkið var komið 8,5 
kílómetra niður úr geimfarinu, 
og þar með var tilrauninni 
sjálfhætt.

Ekki tókst að 
senda til jarðar
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Eldstæði
Með loki
3899205

12.999
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Frystikista

32.999

Frystikista, Frigor
182 ltr. 89,5x73x64,5 sm, 
hraðfrystikerfi
1805486
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Skjólveggur

Skjólveggur, Skandik
180x180 sm
603150

6.990
12.990

Flíspeysa xs, dökkblá
5863447-5863451

999

2.999
4.999

Vinnubuxur
M/hnépúðavösum
5859041-5859047



Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is

5 kr. afsláttur
         þegar þú átt afmæli!
Þeir sem eru með dælulykil 
Atlantsolíu fá 5 krónu afslátt af
lítraverði þegar þeir kaupa
eldsneyti á afmælisdaginn
sinn.

 Allir starfandi lögreglu-
menn munu fá greiddar þrjátíu
þúsund krónur ofan á mánaðarlaun
sín frá og með 1. október til loka 
samningstímabils.

Þetta er niðurstaða viðræðna 
stjórnar Landssambands lögreglu-
manna og fjármálaráðuneytisins,
með aðkomu dómsmálaráðuneytis. 
Í ljósi hennar hefur dómsmála-
ráðherra ákveðið að greiða öllum
starfandi lögreglumönnum ofan-
greint tímabundið álag út samnings-
tímann, sem er til 31. október 2008.  
Þeir lögreglumenn sem eru í 
hlutastarfi fá álagsgreiðslu í sam-
ræmi við starfshlutfall. „Greiðslur
þessar byggjast á auknu starfsálagi 

lögreglumanna vegna brotthvarfs 
félaga okkar úr starfi og aukningu

verkefna vegna sameiningar 
lögregluliða um síðastliðin ára-
mót,“ segir Sveinn Ingiberg 
Magnússon, formaður LL. 

„Það er mat stjórnar LL, að 
þetta sé ásættanleg niðurstaða og 
verði vonandi til þess að stöðva þá 
óheillaþróun sem hefur blasað við 
undanfarið og verði jafnframt 
hvatning til lögreglumanna til 
áframhaldandi góðra verka.“

Steinar Adolfsson, fram-
kvæmdastjóri LL, sagði þegar 
vera farin að berast viðbrögð til 
sambandsins frá lögreglumönn-
um, sem væru í allflestum tilvikum
mjög jákvæð.

Viðbótargreiðsla vegna álags 

Uppsetning
sendibúnaðar í möstur á varnar-
svæðinu í Grindavík á vegum 
Flugstoða ohf. mætir mikilli 
andspyrnu bæjarráðs Grinda-
víkur. Segist ráðið gagnrýna 
harðlega að íslenskt hlutafélag í 
eigu ríkisins fari framhjá 
bæjaryfirvöldum í Grindavík 
með því að setja upp fjarskipta-
senda í skjóli þess að um varnar-
svæði sé að ræða. Varnarsvæðið 
hamli uppbyggingu í Grindavík.

„Bæjarráð bendir á að þetta 
svæði er ákjósanlegt sem íbúða-
byggð og leggur áherslu á að 
íslenska ríkið hlutist til um að 
Bandaríkin skili þessu landsvæði.“ 

Varnarsvæðinu 
verði skilað

 „Fólk spyr mig til dæmis hvort ég sé heyrnar-
laus, hvort ég sé fáviti eða hvort ég skilji ekki 
íslensku. Þetta kemur mjög oft fyrir,“ segir Ásta 
Soffía Lúðvíksdóttir, starfsmaður í IKEA.

Ásta Soffía er tuttugu og sjö ára gömul. Hún er 
heyrnarlaus en heyrir með hjálp tækja eftir kuðungs-
ígræðslu sem hún fór í árið 2003. Hún hefur unnið  í 
IKEA á afgreiðslukassa í þrjú ár en hefur nú beðið 
um flutning innan búðarinnar. Ástæðan er dóna-
skapur sem hún verður fyrir af hálfu viðskiptavina 
IKEA. „Ég heyri ekki nógu vel ef fólk talar lágt en ef 
það talar hátt og skýrt þá heyri ég ágætlega.“ 

Ástu Soffíu segist líða mjög illa þegar hún fær 
athugasemdir. Hún hefur þó stundum svarað fyrir 
sig. „Fólk verður stundum slegið þegar ég segi því að 
ég sé heyrnarskert og þá biðst það kannski afsökun-
ar.“ Hún segist verða fyrir dónaskap nokkrum
sinnum í viku og stundum nokkrum sinnum á dag. 
„Þetta gerðist til dæmis tvisvar í gær. Í annað skiptið 
kom kona til mín og bað mig um nótu. Ég heyrði ekki 
í fyrstu og bað hana afsökunar og sagði henni að ég 
væri heyrnarskert. Þá skellti hún því framan í mig að 
ég hefði ekkert að gera á kassa.“ 

Ásta Soffía segir oft liggja illa á fólki og það geti 

verið ástæða viðmótsins. „Þetta hefur mjög slæm 
áhrif á mig og ég fer heim úr vinnunni miður mín 
þegar þetta gerist.“

Hún telur að starfsmenn á afgreiðslukössum,
útlendingar og fatlað fólk verði helst fyrir barðinu á 
hranalegu viðmóti viðskiptavina. „Það versta sem ég 
hef fengið að heyra var hvort ég skildi ekki íslensku
og að ég ætti að koma mér aftur á þann stað sem ég 
kæmi frá. Ég svaraði því til að ég væri frá Grindavík 
og hvort ég ætti að fara aftur þangað. Ég er dökk-
hærð, með brún augu og er kannski útlendingsleg. Ég 
get ekki ímyndað mér hvernig útlendingum líður sem 
vinna á kassa og hvernig þeir fá að finna fyrir því.“ 

Ástu Soffíu finnst dónaleg framkoma viðskiptavina 
fyrst og fremst sorgleg. „Ég hef ógrynni af þolin-
mæði. Ég hef alltaf komið vel fram við fólk og skil 
þess vegna ekki hvernig fólk getur komið illa fram 
við mig.“

Spurð hvort hún sé 
fáviti eða heyrnarlaus 
Ásta Soffía Lúðvíksdóttir heyrir ágætlega með hjálp tækja. Hún vinnur á 
afgreiðslukassa í IKEA og lendir oft í harkalegu viðmóti viðskiptavina. Hún 
segir það koma fyrir að hún sé miður sín eftir vinnudaginn.

Uppselt var í öll 1.949 
sætin á tónleikum Garðars 
Thors Cortes í listamiðstöðinni 
Barbican Centre í London í 
gærkvöldi. Hann er fyrsti 
Íslendingurinn sem heldur 
einsöngstónleika í húsinu, sem 
er það stærsta af sinni tegund í 
Evrópu.

Diddú kom einnig fram á 
tónleikunum sem sérstakur 
gestur og hljómsveitarstjórn var 
í höndum Garðars Cortes, föður 
Garðars Thors. Á tónleikunum 
söng Garðar Thor lög af 
nýútkominni plötu og annað efni, 
en undir lék The National 
Symphony Orchestra.

Söng fyrir fullu 
húsi í London

 Vonir um að ljóshærð 
stúlka sem mynduð var í Mar-
okkó væri Madeleine McCann 
urðu að engu í gær þegar breskir 
blaðamenn fundu stúlkuna. Hún 
heitir Bushra Binhisa og er dóttir 
ólífubónda sem býr í þorpinu
Zinat. Að sögn Rashid Razaq, 
blaðamanns hjá Evening Stand-
ard, líkist stúlkan Maddie, sem 
hvarf af hóteli í Portúgal í maí 
síðastliðnum.

Samkvæmt fréttavef Sky News 
sagði Clarence Mitchell, tals-
maður foreldra Madeleine, það 
miður ef rétt væri að stúlkan 
væri ekki Maddie. Leitin myndi 
halda áfram. 

Ekki Maddie 
heldur Bushra

 Karlmaður um
fertugt, sem grunaður er um
innflutning á kókaíni í fljótandi 
formi, var í gær úrskurðaður í 
áframhaldandi gæsluvarðhald til 
mánudagsins 1. október nk. 
Annar karl sem einnig var 
handtekinn í tengslum við 
rannsókn málsins er laus út haldi.

Um 600 grömm af kókaíni 
mældust í 1.800 millilítrum af 
vökva úr flösku sem hald var lagt 
á samkvæmt efnagreiningu
Háskóla Íslands.

Einn áfram í 
gæsluvarðhaldi





 „Þessi dómur er þess eðlis að það er 
nánast útilokað að við hann verði unað,“ sagði Einar 
Gautur Steingrímsson, verjandi Róberts Árna 
Hreiðarssonar héraðslögmanns, að lokinni dómsupp-
kvaðningu í gær.

Róbert Árni var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn 
fjórum unglingsstúlkum á aldrinum 14 og 15 ára og 
fyrir vörslu barnakláms.

Verjandinn telur að sakfellingarnar séu „allt, allt 
of þungar miðað við dómafordæmi Hæstaréttar og 
að héraðsdómarar hafi gengið allt, allt of langt.“

Ákæran á hendur lögmanninum var í níu liðum, 
meðal annars fyrir að hafa tælt stúlkur til kynferðis-
maka gegn greiðslu.

Ein slík samskipti gengu þannig fyrir sig að 
vinkona einnar stúlkunnar ræddi við „Rikka“, eitt 
dulnefna Róberts á MSN-spjallrás á netinu. Rikki 
þóttist vera sautján ára gamall piltur. 

Stúlkan var þá talsvert ölvuð í samkvæmi og 
vantaði þær vinkonur bílfar. Rikki tjáði þeim að 
hann vissi um mann sem vildi skutla henni gegn 
munnmökum.

Féllst stúlkan á þetta tilboð og sótti Róbert þær 
klukkan fjögur að nóttu. Hún hafði við hann 
munnmök á bílastæði BSÍ og hitti hann margsinnis 
upp frá þessu og fékk greitt 10.000 til 20.000 krónur 
fyrir hvert skipti. Á tímabili hittust þau daglega, 
segir í dómsorði. 

Stúlkan var vinafá, stóð höllum fæti félagslega og 
neytti á þessum tíma fíkniefna. Róbert er sekur 
fundinn um að hafa blekkt stúlkuna og nýtt sér 
vitneskju um bága stöðu hennar og yfirburði sína 
vegna aldurs-, þroska- og aðstöðumunar, til að koma 
fram við hana vilja sínum.

Sækjandi í málinu var Kolbrún Sævarsdóttir. Hún 
sagðist sátt við niðurstöðuna en „hefði viljað sjá 
refsirammann fullnýttan, sem er fjögur ár“. Hún 
kvaðst allt eins gera ráð fyrir því að Róbert áfrýjaði. 

Verjandi Róberts vildi ekki staðfesta að áfrýjað 
yrði. Hann sagði hins vegar að refsingar í réttarríki 
ættu að miðast við brotafordæmi. Brotin varði mest 
fjögurra ára fangelsi en Róbert fái refsingu á við 
nauðgara. „Það er ekkert vit í þessu, ekki neitt.“

Róbert dvelst nú á Spáni og verjandinn segir að 
„þessar samsæriskenningar í fjölmiðlum um að 
hann sé að flýja land [séu] bara ekki réttar. Hann 
kemur til Íslands, eins og aðrir sem koma úr fríi.“
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25–70% afsláttur af stangveiðivörum og búnaði.
Gríptu tækifærið og „græjaðu þig upp“.

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

 Af 180 ríkjum heims 
telst spilling „alvarleg“ í 131 ríki, 
eða alls 73 prósentum. Þar af telst 
spillingin „stjórnlaus“ í 75 ríkjum. 
Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í nýrri skýrslu stofnunarinn-
ar Transparency International. 
Stofnunin gefur árlega út skýrslu 
þar sem mat er lagt á umfang 
spillingar í ríkjum heims. 

Spilltustu ríki heimsins eru 
Búrma og Sómalía með aðeins 1,4 
stig þar sem tíu stig teljast fullt 
hús og til marks um enga spill-
ingu. „Búrma er mjög gott dæmi 
um það þegar spilling, fátækt og 
kúgun skerast,“ sagði stjórnarfor-
maður stofnunarinnar, Huguette 

Labelle, þegar skýrslan var kynnt 
í London í gær. 

Nýja-Sjáland, Danmörk og Finn-
land tróna á toppnum sem minnst 
spilltu ríki heimsins með 9,4 stig 
af tíu mögulegum. Í 4. til 5. sæti 
eru Singapúr og Svíþjóð og Ísland 
kemur næst í 6. sæti.

Norðurlöndin raða sér öll á topp 
tíu þar sem Noregur er í 9. til 10. 
sæti. Það Evrópuríki sem var neðst 
á listanum var Hvíta-Rússland, 
sem skipaði 150. til 162. sæti ásamt 
ríkjum á borð við Síerra Leóne, 
Simbabve og Kongó.

Skýrslan byggist á afstöðu 
viðskiptamanna og greinenda til 
spillingar í hverju ríki. 

Stjórnlaus spilling í 75 ríkjum

Hefur þú verið afgreidd(ur) 
í verslun af starfsmanni sem 
talar ekki íslensku?

Finnst þér ástandið í miðborg-
inni betra eftir átak lögregl-
unnar?

Lögmaður áfrýjar 
líklega dóminum
Verjandi Róberts Árna Hreiðarssonar telur þriggja ára fangelsisdóm óviðunandi 
og ekki í samræmi við fordæmi Hæstaréttar. „Hefði viljað sjá refsirammann 
fullnýttan,“ segir sækjandi. Róbert Árni er ekki að flýja land, að sögn verjanda.

Hvorki Einar Her-
mannsson né Kristján Möller 
hyggjast aðhafast meira í deilu 
vegna ummæla Kristjáns um 
Einar, samkvæmt upplýsingum 
frá lögmanni Einars og úr sam-
gönguráðuneytinu.

Niðurstaðan, ef einhver, er sú 
að Kristján biðst afsökunar á því 
að hafa nafngreint Einar einan 
sem ábyrgan fyrir ógöngum við 
kaup á Grímseyjarferjunni. 

Þetta kveður lögmaður Einars, 
Ragnar H. Hall, þó gert í skugga 
lögsóknar, sem hafi verið boðuð 
ráðherranum bréfleiðis. Kristján 
hafi því ekki beðist afsökunar að 
eigin frumkvæði, eins og hann 
hafi látið í veðri vaka.

Lögmaður Kristjáns, Sigurður 
G. Guðjónsson, svaraði bréfi 

Ragnars og Einars þannig að ráð-
herra myndi ekki biðjast afsök-
unar, daginn áður en hann baðst 
svo afsökunar.

Ragnar segist engar athuga-
semdir gera við að lögmaður utan 
úr bæ, en ekki ráðuneytisins, hafi 
séð um málið. „Það er ákvörðun 
ráðherrans hverjum hann felur 
að svara fyrir sig,“ segir hann.

Enginn innan samgönguráðu-
neytis vill tjá sig um málið. Sam-
kvæmt heimildum þaðan er þar 
álit manna að í bréfinu hafi Einar 
farið fram á að Kristján drægi til 
baka ummæli sem hann hafi aldrei 
látið falla. Ráðherra hefði, með 
því að gera það, verið að ljúga. Því 
hafi hann hafnað því.

Deilu Einars og Kristjáns lokið

Erkibiskup kaþólsku 
kirkjunnar í Afríkuríkinu Mós-
ambík sagðist í samtali við 
fréttastofu BBC telja að sumir 
smokkar sem fluttir eru til Afríku 
frá Evrópu væru viljandi sýktir af 
HIV-veirunni „til þess að gera 
fljótt út af við Afríkumenn“.

Erkibiskupinn, Francisco 
Chimoio, sagði tvö Evrópulönd 
standa á bak við þetta en neitaði að 
segja hver þau væru.

Ummæli erkibiskupsins hafa 
vakið reiði meðal fólks sem berst 
fyrir aukinni fræðslu um eyðni og 
gegn útbreiðslu sjúkdómsins. Talið 
er að rúm sextán prósent Mósamb-
íka séu smitaðir af HIV.

Telur smokka 
sýkta af HIV



Fríhafnardagar

um helgina



Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra og 
sendinefnd Íslands sátu setning-
arfund 62. allsherjarþings 
Sameinuðu þjóðanna í New York 
í fyrradag.

Ráðherra hefur átt tvíhliða 
fundi með utanríkisráðherrum 
auk óformlegra funda með ýmsu 
forystufólki á þinginu í þeim 
tilgangi meðal annars að kynna 
framboð Íslands til öryggisráðs 
SÞ.

Í gær hélt Ingibjörg Sólrún 
erindi um utanríkisviðskipti 
Íslands og Bandaríkjanna á fundi 
íslensk-ameríska verslunarráðs-
ins.

Kynnir fram-
boð Íslands

 Hvað heitir sjónvarpsþátta-
röðin sem byggð er á bókinni 
Aftureldingu eftir Viktor Arnar 
Ingólfsson?

 Hver er framkvæmdastjóri 
Sameinuðu þjóðanna?

 Hvað heitir nýjasta hljóm-
plata múm?
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Lotus Professional
Heildarlausn fyrir snyrtinguna

WC SmartOne statíf blátt
WC SmartOne statíf hvítt

3.982 kr.

1.865 kr.

Þú sparar bæði

pappír og sápu með

nýju Lotus Professional

skömmturunum

Lotus enMotion blár snertifrír skammtari
Lotus enMotion hvítur snertifrír skammtari

Lotus sápuskammtari Foam blár
Lotus sápuskammtari Foam hvítur

1.865 kr.

PÍTUBAKKI 2.390 kr.

ÁVAXTABAKKI
2.480 kr.

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

N†TT

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 /  FRÍ HEIMSENDING*

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

Tikka masala kjúklingur,
      jöklasalatog pítubrau›.

           Reykt skinka, eggjasalat,
                 jöklasalat og pítubrau›.

Nánari uppl‡singar á somi.is

N†TT

Stjórnarherinn í Búrma 
skaut í gær á hóp mótmælenda í 
Rangún eftir að mannfjöldinn 
varð ekki við skipunum hersins 
um að dreifa sér. Um tíu þúsund 
manns höfðu komið saman með 
fjölmennan hóp búddamunka í 
fararbroddi.

Bæði Evrópusambandið og 
Bandaríkin fordæmdu aðgerðir 
stjórnarinnar gegn mótmælend-
um og öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna bjó sig undir að fjalla 
um málið strax í gærkvöld. 
Mótmæli gegn ofríki herstjórnar-
innar hófust 19. ágúst og eru orðin 
þau mestu frá því stjórnin barði 
niður lýðræðishreyfingu í land-
inu árið 1988.

Herforingjastjórnin sendi í 
gær frá sér yfirlýsingu þar sem 
hún viðurkenndi að einn maður, 
þrítugur að aldri, hefði orðið fyrir 
byssuskoti og látist. Stjórnin 
segir enn fremur að þrír aðrir 
hafi særst, en ekki af völdum 
byssuskota heldur í átökum.

Andófshópar fullyrtu hins 
vegar að fimm manns hafi látist 
af völdum byssuskota frá stjórn-
arhernum. Aðrir töluðu um að 
fjöldi særða og fallinna hafi verið 
nokkuð meiri.

Búddamunkar, sem njóta mik-
illar virðingar í landinu, hafa 
verið í fararbroddi mótmælanna 
frá því í byrjun síðustu viku og 
hafa þeir daglega komið saman í 
Rangún og fleiri borgum í Búrma. 

Ástandið í Búrma hefur vakið 
heimsathygli og meðal annars 
verið til umræðu á allsherjar-
þingi Sameinuðu þjóðanna, sem 
þessa dagana stendur yfir í New 
York. 

Gordon Brown, forsætisráð-
herra Bretlands, hvatti leiðtoga 
herforingjastjórnarinnar til að 

halda aftur af sér og láta mót-
mælendur í friði. „Allur heimur-
inn fylgist með,“ sagði hann við 
blaðamenn í gær.

Herstjórnin hefur bannað allar 
samkomur og sett á útgöngubann 
að næturlagi. Í gær söfnuðust 
engu að síður um tíu þúsund 
manns saman við Shwedagon-
pagóðuna í Rangún og hugðust 
ganga sem leið liggur að Sule-
pagóðunni, en herinn stöðvaði 
gönguna á miðri leið. 

Fleiri hópar mótmælenda komu 
saman víða um borgina, en her-
menn reyndu jafnan að dreifa 
mannfjöldanum.

Skemmdir voru unnar á bif-
reiðum og byggingum, en ekki 
var ljóst hvort þar voru andófs-
menn að verki eða stuðningsmenn 
stjórnarinnar.

Herstjórnin 
beitir hörðu 
Búrmastjórn beitti bæði skotvopnum og táragasi 
á mótmælendur í gær. Harkaleg viðbrögð stjórnar-
innar hafa verið fordæmd á alþjóðavettvangi.

Allur heimurinn fylgist 
með.

 Einar Magnús Magnús-
son, upplýsingafulltrúi Umferðar-
stofu, vísar því á bug að hugmynd 
að sjónvarpsauglýsingu sem 
hvetur til bílbeltanotkunar sé 
stolin. Aldrei hafi verið neitt laun-
ungarmál að Umferðarstofa studd-
ist við auglýsinguna „Heaven can 
wait“, sem norska vegagerðin lét 
gera fyrir nokkrum árum, og fékk 
til þess leyfi.

Í auglýsingunni, sem nefnist 
Notaðu bílbeltin, má sjá sálir stíga 
upp til himna eftir banaslys í 
umferðinni. Sál eins farþegans 
kemst ekki upp vegna þess að 
hann er með beltið spennt og því 

kemst hann lífs af. Handrit norsku 
auglýsingarinnar er hið sama, en 
útfærslan er önnur.

„Það hefur sprottið upp 
umræða í bloggheimum um að 
við höfum stolið hugmyndinni að 
auglýsingunni, og gengið svo 
langt að saka auglýsingastofuna 
okkar um óheiðarleg vinnu-
brögð,“ segir Einar. 

„Þeir sem skrifuðu þetta hefðu 
auðveldlega getað fundið það út, 
til dæmis á heimasíðu okkar, að 
við gerðum auglýsinguna eftir 
fyrirmynd frá norsku vegagerð-
inni og fengum leyfi til að útfæra 
hana fyrir íslenskar aðstæður. 
Það er eins og menn haldi að það 
megi segja hvað sem er á net-
inu.“

Rudy Giuliani, sem 
sækist eftir forsetatilnefningu 
repúblikanaflokksins, sætir 
gagnrýni vegna fjáröflunarsam-

komu í gær þar 
sem fólk var 
beðið um að gefa 
9,11 dollara til 
kosningabaráttu
hans.

Giuliani var 
borgarstjóri í 
New York þegar 
hryðjuverkaárás-
irnar á tvíbura-
turnana urðu þar 
árið 2001 og 

þykir sumum hann vera að nýta 
sér það.

„Þetta er vanvirðing við 
arfleifð þeirra þúsunda borgara 
og 343 hugrökku slökkviliðs-
manna sem létust í árásinni,“ 
sagði forseti samtaka slökkviliðs-
manna, Harold Schaitberger. 
BBC greinir frá. 

Giuliani biður 
um 9,11 dollara





Héraðsdómur Reykja-
víkur hafnaði í fyrradag kröfu 
Flugþjónustunnar á Keflavíkur-
flugvelli, IGS, um að að fella úr 
gildi úrskurð áfrýjunarnefndar 
samkeppnismála um misnotkun 
fyrirtækisins á markaðsráðandi 
stöðu. Nefndin hafði gert félag-
inu að greiða 60 milljónir í sekt 
vegna samkeppnisbrota og hefur 
héraðsdómur nú fallist á það.

Samkeppniseftirlitið komst að 
því í mars í fyrra að IGS hefði 
misnotað markaðsráðandi stöðu 
sína og gerði þeim að greiða 80 
milljóna króna sekt. Brot IGS 
fólst í því að gerðir voru einka-
kaupsamningar við tíu flugfélög 
sem lentu á Keflavíkurflugvelli  

og flugfélaginu LTU var gert 
samkeppnishamlandi tilboð. Fyrir-
tækið Vallarvinir, sem þá starfaði 

á Keflavíkurflugvelli í samkeppni 
við IGS, fór halloka úr þeim 
viðskiptum.

Þeim úrskurði var áfrýjað til 
áfrýjunarnefndar Samkeppnis-
eftirlitsins, sem staðfesti niður-
stöðuna en lækkaði sektina um 
tuttugu milljónir. IGS fór þá með 
málið fyrir dóm, sem nú hefur 
staðfest úrskurð áfrýjunar-
nefndarinnar.

Gunnar Olsen, framkvæmda-
stjóri IGS, segir að ekki hafi verið 
tekin ákvörðun um það hvort 
dómnum verður áfrýjað til 
Hæstaréttar. „En það gefur auga-
leið að menn eru ekki sammála 
þessari niðurstöðu,“ segir hann. 

Flugþjónustan sektuð um 60 milljónir
Hraðskreiðasti öku-

maður sem tekinn hefur verið fyrir 
of hraðan akstur var í gær dæmdur 
í tíu vikna fangelsi eftir að hann 
mældist á 277 kílómetra hraða á 
fyrirtækisbíl sem hann hafði tekið 
án vitundar yfirmanns síns.

Tim Brady, sem er 33 ára, hafði 
ítrekað verið neitað um að fá 
Porsche-bifreið lánaða á bíla-
leigunni sem hann vann hjá áður 
en hann laumaðist til að taka hana.

Fyrra metið átti bílasalinn Jason 
McAllister sem var tekinn á 251 
kílómetra hraða árið 2003.

Brady má ekki aka bifreið í þrjú 
ár og þarf að taka bílprófið á ný að 
þeim tíma liðnum.

Mesti ökuníð-
ingur Bretlands

Ég ætlaði bara að fá mér fiðlu

Það skiptir máli að spara á réttum stað
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„Maður heyrir stundum að 
það sem innflytjendur sakna helst 
er maturinn í heimalandi þeirra,“ 
segir Einar Skúlason, fram-

kvæmdastjóri Alþjóðahúss.
Einar segist þó sannfærður um 

að námskeið sem Alþjóðahús ætlar 
að bjóða upp á mánudaginn 8. 
október, í samvinnu við Mennta-
skólann í Kópavogi, eigi strax eftir 
að fyllast. 

Á námskeiðinu verður kennd 
sláturgerð og eiga þeir sem á það 
fara að verða fullfærir í lifrar-
pylsu- og blóðmörsgerð.  „Íslend-
ingar halda oft að slátur sé sérís-
lenskur matur en svipuð afbrigði 
má reyndar finna í flestum löndum 
þar sem mikið er um sauðfjárrækt,“ 
segir Einar um þetta þjóðlega en þó 
alþjóðlega námskeið.

Leiðtogi sértrúar-
safnaðar í Utah í Bandaríkjunum 
var í gær sakfelldur fyrir aðild að 
nauðgun eftir að hafa neytt 
fjórtán ára stúlku til að giftast 
nítján ára frænda sínum.

Kviðdómur hafnaði rökum 
verjanda um að málsóknin gegn 
Warren Jeffs væri trúarlegar 
ofsóknir. Stúlkan, sem er 21 árs í 
dag, segir málið ekki hafa snúist 
um trú heldur barnamisnotkun.

Meðlimir safnaðarins iðka 
fjölkvæni og telja Jeffs spámann. 
Söfnuðurinn klauf sig frá 
mormónakirkjunni, sem hefur 
bannað fjölkvæni.

Neydd til að 
giftast 14 ára

„Það að þau hjón 
geti ekki sætt sig við nýtt deili-
skipulag byggist að ég held ein-
göngu á því að þau fengu ekki 
stækkun á sinni lóð, sem þau þó 
vissulega gátu fengið, bara ekki án 
greiðslu,“ segir Baldur Þór Bald-
vinsson, formaður stjórnar 
Meistarafélags húsasmiða, eiganda 
Kiðjabergs í Grímsnesi. 

Eins og sagði í Fréttablaðinu í 
gær hafa hjónin Þórdís Tómas-
dóttir og Þór Ingólfsson fengið 
fellt úr gildi nýlegt deiliskipulag 
fyrir frístundahús í Kiðjabergi. Að 
auki voru byggingarleyfi tveggja 
sumarhúsa næst sumarbústað 
þeirra hjóna afturkölluð og 
framkvæmdir við þau stöðvaðar. 
Auk athugasemda við skipulagið 
sögðust hjónin ósátt við að fá ekki 
að stækka lóð sína.

Baldur Þór Baldvinsson segir 
hjónin hafa leigt 6.150 fermetra lóð 
og haft hana frá því 1990. Lóðirnar 
hafi verið misstórar og verðlagðar 
eftir stærð.

Baldur segir að í árslok 2001 hafi 
verið ákveðið að stækka lóðirnar á 
viðkomandi svæði þar sem illa hafi 
gengið að koma þeim út. Að ósk 

hjónanna hafi verið ákveðið að 
stækka lóð þeirra verulega. For-
maður Meistarafélags húsasmiða 
hafi heimsótt hjónin með uppdrátt 
að breytingunni.

„Þau voru ánægð með að fá 
stækkun á lóð sinni en létu jafn-
framt vita af því að þau væru ekki 
tilbúin að greiða neitt fyrir þetta 
viðbótarland, þetta yrði barasta 
skógrækt og þar af leiðandi þeirra 
framlag til að breyta landinu úr 
auðn í skóglendi. Hjónin vildu sem 
sagt stækkun á sínu landi, bara alls 
ekki greiða fyrir landið eins og 
allir aðrir,“ segir Baldur, sem 
kveður að þar með hafi verið hætt 
við að gera breytingar á lóðum sem 
þegar voru í útleigu.

Einnig segir Baldur að Þór og 
Þórdís hafi lagt undir sig 944 fer-
metra land utan lóðar sinnar og 
gert þar kofa, þau hafi lagt akveg 
sem náð hafi tíu metra inn á 
óbyggða nágrannalóð og enn 
fremur útbúið veglegt bílastæði.

Ívar Pálsson, lögmaður Þórs og 
Þórdísar, segir rangt að hjónin hafi 
ekki viljað greiða fyrir lóðastækk-
unina. Þeim hafi einfaldlega verið 
neitað um stækkunina.

Neituðu að borga 
fyrir stækkun lóðar



 Karlmaður á fimmtugs-
aldri hefur verið ákærður í 
Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir 
líkamsárás. Honum er gefið að 
sök að hafa að kvöldi þriðjudags-
ins 30. janúar 2007, ráðist á mann 
á fertugsaldri á skemmtistaðnum 
Classic Rock í Ármúla 5 í 
Reykjavík.

Hinn ákærði sló manninn 
hnefahöggi í andlitið með þeim 
afleiðingum að hann hlaut 
heilahristing, blóðnasir, roða og 
þrota yfir vinstri kinn og niður á 
efri vör vinstra megin, sár innan 
á efri vör og tognun í hálsvöðv-
um.

Fékk heilahrist-
ing eftir högg

 Leggja þarf bann við 
nekt og tilraunum til að slá klúr 
met á hæsta fjalli heims, Mount 
Everest, samkvæmt fjallgöngu-
samtökum Nepals.

Í fyrra svipti nepalskur 
fjallgöngumaður sig klæðum í 
nokkrar mínútur á tindi fjallsins 
og fullyrti hann að þetta væri 
heimsmet í nekt í mestri hæð. Tíu 
gráðu frost var á toppnum.

Fólk sem býr við rætur 
fjallsins tilbiður það líkt og guð 
og segir Ang Tshering, forseti 
samtakanna, að setja þurfi 
strangar reglur til að koma í veg 
fyrir óviðurkvæmilegar athafnir 
fjallgöngumanna.

Nekt bönnuð á 
Mount Everest

Hugo Chavez, 
forseti Venesúela, ætlar ekki að 
mæta á allsherjarþing Samein-
uðu þjóðanna í New York í ár. 

Hann segir 
annríkið
heima fyrir of 
mikið.

Síðasta
haust vakti 
hann heimsat-
hygli fyrir 
harðorð
ummæli sín 
um George W. 
Bush Banda-
ríkjaforseta,

sem hann kallaði djöfulinn 
sjálfan.

Chavez ræddi í síma við 
Mahmoud Ahmadinejad Írans-
forseta, sem hefur átt athygli 
umheimsins að þessu sinni. Þeir 
Chavez og Ahmadinejad eru 
nánir bandamenn og eiga það 
sameiginlegt að hafa mikla 
andúð á bandarískum stjórn-
völdum.

Chavez ætlar 
ekki að mæta
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20% endurgreiðsla
af öllum vörum
fyrir e-korthafa og e2 Vildarkorthafa, 27. – 29. september
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Það styttist í endalok olíu-
aldar, þess tímabils í sögu 
mannkynsins sem gerði því 
kleift að knýja iðnþróun og 
samgöngur á láði, legi og í 
lofti með ódýrri orku sem 
sótt var úr setlögum jarðar. 
Auðunn Arnórsson skoð-
ar, í fyrstu grein greina-
flokks, hvaða framtíð bíður 
samgangna þegar olían er 
kvödd og hvaða tækifæri 
bjóðast þar Íslendingum. 

Nýting þessa ódýra eldsneytis, 
kola, olíu og jarðgass, hefur jafn-
framt valdið hlýnun loftslags á 
jörðinni þar sem hún veldur mikilli 
losun svokallaðra gróðurhúsaloft-
tegunda, og vísindamenn og þjóðir 
heims eru nú sammála um að grípa 
verði til tafarlausra ráðstafana til 
að draga verulega úr losuninni ef 
ekki á að fara illa. Nú á dögum er 
um 30 prósentum meira af koltví-
sýringi í andrúmsloftinu en var 
áður en jarðefnaeldsneytisknúin 
iðnvæðingin hófst fyrir um 200 
árum.

Losun koltvísýrings út í and-
rúmsloftið er langmest frá orku-
verum, sem framleiða raforku með 
því að brenna kolum, olíu og jarð-
gasi. Næstmest er hún frá iðnaði. 
Þriðji mesti mengunarvaldurinn er 
vélknúin samgöngutæki heimsins. 

Ef árangur á að nást verður að 
gera allt sem hægt er á öllum þess-
um sviðum, þ.e. gera orkuver, iðnað 
og samgöngur umhverfisvænni, og 
draga almennt úr orkunotkun. Þar 
sem útlit er fyrir að bílaeign mann-
kynsins muni meira en tvöfaldast á 
næstu 20-25 árum, úr um 925 millj-
ónum nú í yfir tvo milljarða árið 
2030, er ljóst að þjóðum heims mun 
lítið verða ágengt í að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda ef 
allur þessi feiknalegi bílafloti verð-
ur knúinn bensín- og dísilvélum. 
Jafnvel þótt þær verði sparneytn-
ari. 

Svo háttar reyndar til á Íslandi að 
orkuframleiðsla og iðnaður eru 
nánast óháð jarðefnaeldsneyti; raf-
orkan kemur öll frá endurnýjan-
legum orkugjöfum og hús eru hituð 
með jarðhita. Yfir 70 prósent 
heildarorkunotkunar Íslendinga 
eru þessi endurnýjanlega orka. 
Rúm 27 prósent heildarorku-
notkunarinnar eru á kolum, olíu og 
jarðgasi. Jarðefnaeldsneytisnotkun 
Íslendinga takmarkast nánast ein-
göngu við samgöngutæki – bíla, 
skip og flugvélar. Þróun nýrra orku-
gjafa og -bera, sem komið geta í 
stað jarðefnaeldsneytis til að knýja 
farartæki, opna því möguleikann á 
því að Ísland verði fyrsta landið í 
heiminum sem sé nánast óháð 
jarðefnaeldsneyti. 

Forsenda fyrir því að nálgast 
þetta metnaðarfulla markmið er að 
Íslendingar tileinki sér fljótt þær 

tækninýjungar sem miða að því að 
gera samgöngur óháðar olíunni. 
Það segir sig líka nánast sjálft að 
þar sem sú innlenda orka sem nægt 
framboð er af er raforka þá er væn-
legast fyrir samgöngur á Íslandi að 
hægt verði að knýja þær að sem 
mestu leyti með rafmagni. 

Þorkell Helgason orkumálastjóri 
bendir á, að Íslendingar þurfa að 
hafa á hreinu hvaða markmið þeir 
setja í forgang í þessu efni. Að 
draga sem mest úr losun gróður-
húsalofttegunda á heimsvísu er eitt 
markmið. Að gera Ísland óháð inn-
flutningi á olíu og bensíni er annað. 
Og að nota eingöngu innlenda orku-
gjafa (sjálfsþurftar-orkubúskapur) 
gæti verið það þriðja. Þessi 
markmið fara að mörgu leyti 
saman, en þó ekki alveg. 

Væri sem minnst koltvísýrings-
losun á heimsvísu aðalmarkmiðið 
væri skilvirkast að flytja út okkar 

endurnýjanlegu raforku beint, sem 
komið gæti í staðinn fyrir raforku 
framleidda í jarðefnaeldsneytis-
knúnu orkuveri erlendis. Önnur 
skilvirk leið að þessu markmiði er 
að sem mest raforkufrek stóriðja 
(áliðja) sé hérlendis sem þar með 
er ekki knúin raforku unninni úr 
jarðefnaeldsneyti einhvers staðar 
annars staðar. Rafbílavæðing 
landsins kæmi fyrst á eftir þessum 
kostum. 

Ef aðalmarkmiðið væri að losna 
við olíuna, þá væri fremst í for-
gangsröðinni að breyta sem stærst-
um hluta bílaflota landans í raf-
magnsbíla og þá helzt með 
rafhlöðum frekar en knúnum efna-
rafal (með vetni). Þá væri fram-
leiðsla innlends eldsneytis mikil-
væg, en einnig innflutningur á öðru 
eldsneyti svo sem lífeldsneyti 
(etanól, lífrænt dísil). 

Ef sjálfsþurftar-orkubúskapur 
væri aðalmarkmiðið væri rafbíla-

væðing skilvirkust, auk framleiðslu 
innlends eldsneytis, bæði lífræns 
og ekki lífræns. 

Með síhækkandi olíuverði og 
fyrirséðum endalokum olíualdar 
auk kröfunnar um minni losun 
gróðurhúsalofttegunda leggjast 
aðstæður nú á eitt að þrýsta á bíla-
framleiðendur að koma fram með 
nýjar og umhverfisvænni tækni-
lausnir. Lausnir sem gera fólki 
áfram kleift að komast fyrir 
vélarafli milli staða á jafn hag-
kvæman og þægilegan hátt og það 
hefur vanizt að gera í bensínbílum, 
en án þess að valda mengun og 
gróðurhúsaáhrifum. 

Þeim orkugjöfum og -berum sem 
til greina koma sem arftakar 
olíunnar til að knýja farartæki má 
skipta í höfuðdráttum í þrennt: Raf-
magn, lífrænt eldsneyti og vetni 
(eða metanól). Tilraunir hafa verið 
gerðar með farartæki knúin öllum 
þessum nefndu orkugjöfum/-
berum, en þau eru mjög mislangt á 
veg komin að verða samkeppnis-
hæfir kostir á markaðnum. Enn 
lengra er í að samkeppnishæfir val-
kostir við jarðefnaeldsneyti komi 
fram sem knúið geta skip og flug-
vélar.  

Einfaldasta og ódýrasta leiðin sem 
bílaframleiðendur geta farið til að 
bjóða upp á umhverfisvænni val-
kost við hefðbundna bensín- og 
dísilbíla er að breyta vélunum 
þannig að þær geti gengið fyrir líf-
rænu eldsneyti. Þótt koltvísýringur
myndist líka við brennslu lífræns 
eldsneytis er því haldið fram að sú 
losun sé vart meiri en sem nemur 
því magni koltvísýrings sem 
plönturnar, sem eldsneytið er búið 
til úr, höfðu þegar síað úr loftinu. 

Það lífræna eldsneyti sem mest 
hefur rutt sér til rúms er líf-etanól. 
Af öðru lífrænu eldsneyti má 
nefna metangas og lífræna dísil-
olíu, unna úr jurtaolíu. 

Í stuttu máli má segja að lífrænt 
eldsneyti er það eldsneyti sem nú 
þegar er á markaði og getur knúið 
nánast óbreytta bensín- og dísil-
bíla og á þar með nú þegar þátt í að 
draga úr jarðolíunotkun og losun 
gróðurhúsalofttegunda.

Helzti gallinn við lífrænt elds-
neyti er sá hve orkunýtnin í heild-
arferlinu er léleg - fyrst fer heilm-
ikil orka í að framleiða eldsneytið 
og síðan nýtist ekki nema um 
fimmtungur þeirrar orku sem í 
eldsneytinu er til að knýja hefð-
bundinn sprengihreyfilsknúinn 
bíl áfram. Reyndar hefur orku-
nýtni eldsneytisnýtnustu bensín- 
og dísilvéla aldrei náðst upp fyrir 
þrjátíu prósent. Orkunýtni er það 
atriði sem mest mælir með því að 
raforka sé notuð sem mest í farar-
tækjum – líka í löndum þar sem 
raforka er ekki framleidd með 
eins umhverfisvænum hætti og 
hér á landi – auk þess að valda 

engri loftmengun og vera mjög 
hljóðlát driftækni. Aðeins lítið 
hlutfall raforku fer til spillis 
þegar henni er breytt í hreyfiorku 
í rafmótor. 

Það sem hingað til hefur aftrað 
því að rafbílar tækju við hinum 
hljóð- og loftmengandi sprengi-
hreyfilsbílum er augljóslega að 
rafhlöðutæknin hefur enn sem 
komið er ekki náð nógu langt til að 
gera rafbíla samkeppnishæfa. Sú 
nýtanlega orka sem hægt var að 
geyma á nokkur hundruð kílóa 
þungu rafhlöðusetti samsvaraði 
orkuinnihaldi eins bensínbrúsa. 
En eins og sjá má af þróuninni 
sem orðið hefur í rafhlöðutækni 
fyrir farsíma og fartölvur er ljóst 
að miklar framfarir eiga eftir að 
nást í þróun rafhlaðna fyrir farar-
tæki. 

Loks skal hér minnzt á vetnis-
tæknina, sem mjög hefur verið 
einblínt á í umræðu um framtíðar-
orkugjafa/-bera í farartækjum hér 
á landi. Þróun hennar er enn til-
tölulega skammt á veg komin, og 
sumir segja reyndar að hún eigi 
sér af eðlisfræðilegum ástæðum 
litla framtíð. Vetni er nefnilega 
ekki orkugjafi, heldur aðeins orku-
beri. Það kostar mikla orku að 
kljúfa vatn í frumefnin vetni og 

súrefni. Til að geyma og flytja 
vetnið þarf síðan að þjappa því 
saman undir marghundruðföldum 
andrúmsloftsþrýstingi, sem gerir 
geymslu þess og flutning dýran. 
Bezta orkunýtnin úr vetninu næst 
síðan með því að brenna því í efna-
rafal, en við það ferli verður eina 
affallsefnið hreint vatn. En með 
hinni dýru og viðkvæmu efna-
rafalstækni er framleitt rafmagn 
sem knýr rafmótor sem knýr far-
artækið. Þannig er efnarafalsknú-
inn vetnisbíll í raun rafmagnsbíll. 
Vetni er líka hægt að nota sem 
eldsneyti í hefðbundinn sprengi-
hreyfil, en þá er orkunýtnin mun 
lakari.

Önnur leið til að nýta vetni sem 
eldsneyti er að nota það og koltví-
sýring til að framleiða metanól 
(tréspíra). Það er fljótandi efni 
sem hægt er að flytja með alveg 
sama hætti og bensín og nota sem 
eldsneyti á sprengihreyfla. En 
mikil orka tapast í ferlinu, enn 
meiri en ef vetni er notað sem 
eldsneyti beint. 

Nánar verður farið út í tækni-
lega möguleika til að knýja farar-
tæki framtíðarinnar í næstu 
grein.

Íslendingar þurfa að hafa 
á hreinu hvaða markmið 

þeir setja í forgang.

Olían kvödd

H2
CO2

O2



*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

fimmtudag, föstudag, laugardag & sunnudag

af ÖLLUM blöndunartækjum*
Eldhústæki, handlaugartæki,
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fréttir og fróðleikur

Dæmin alveg 
jafn alvarleg

Mörg verðlaun í ýmsum flokkum

Stærð svæðanna sem 
íslensk stjórnvöld gera 
landgrunnskröfur til utan 
200 sjómílna er á við tífalda 
stærð Íslands. Nú standa 
yfir viðræður í Reykjavík 
um eina umdeilda svæðið, 
Hatton Rockall-svæðið, og 
ljóst er að talsvert greinir á 
milli krafna ríkjanna.

Fjögur ríki deila um hafsbotninn 
suður af Íslandi á svokölluðu 
Hatton Rockall-svæði; Ísland, Bret-
land, Írland og Danmörk, fyrir 
hönd Færeyja. Fulltrúar Íslands 
sitja nú viðræðufund um land-
grunnsréttindi ríkjanna fjögurra á 
svæðinu. Landgrunnsréttindi felast 
í yfirráðum yfir auðlindum á og 
undir hafsbotninum, en ekki í 
hafinu sjálfu.

Haft var eftir utanríkisráðherra 
í Fréttablaðinu á mánudag að mikil-
vægt væri að ná samkomulagi um 
skiptingu svæðisins, því annars 
sitji auðlindir ónýttar og umfangs-
mikil gagnaöflun væri unnin fyrir 
gýg. Lýsir það afstöðu íslenskra 
stjórnvalda í viðræðunum, sem lagt 
hafa áherslu á að ríkin komist að 
samkomulagi um skiptingu svæðis-
ins. Kröfur ríkjanna skarast þó 
verulega.

Formaður samninganefndar 

Íslands í viðræðunum um Hatton 
Rockall er Tómas H. Heiðar, þjóð-
réttarfræðingur utanríkisráðu-
neytisins. Að hans sögn er nú 
unnið að greinargerð til land-
grunnsnefndar Sameinuðu þjóð-
anna sem nær til til landgrunns-
krafna Íslands á Reykjaneshrygg 
og í Síldarsmugunni. Tómas segir 
íslensk stjórnvöld fyrst vilja ná 
samkomulagi við aðila Hatton 
Rockall-málsins um skiptingu 
þess svæðis og í framhaldi af því 
skila sameiginlegri greinargerð 
um ytri mörk svæðisins til land-
grunnsnefndarinnar. 

Frestur Íslands til þess að skila 
greinargerð til landgrunns-
nefndarinnar rennur út í maí árið 
2009, en gildir ekki um umdeild 
svæði á borð við Hatton Rockall-
svæðið. Landgrunnsnefndin er 
ekki bær til að fjalla um umdeild 
svæði nema allir deiluaðilar 
fallist á það. Skýrir það áherslu 
íslenskra stjórnvalda á að 
samkomulag náist sem fyrst.

Deilan um svæðið hefur staðið 
yfir frá því árið 1985, eða rétt 
áður en Íslendingar ákváðu að 
staðfesta hafréttarsamning Sam-
einuðu þjóðanna og freista þess 
að ná yfirráðum yfir víðáttu-
meira hafsbotnssvæði. 

Fjórhliða viðræður við deilu-
aðila um Hatton Rockall-svæðið, 
hófust árið 2001. Að frumkvæði 
íslenskra stjórnvalda fóru fram 
óformlegar viðræður í Reykjavík 
það ár og hefur þeim verið haldið 
áfram með reglubundnum hætti 
síðan. Þagnargildi hefur legið 
yfir viðræðunum, þar sem ekki 
þótti ljóst hvenær eða hvort niður-
staða fengist í málið, en utanríkis-
ráðherra segist nú vilja opna 
fyrir umræður um landgrunns-
kröfur Íslands á Hatton Rockall-
svæðinu.

Ísland á efnahagslögsögu að 200 
sjómílum, en getur gert tilkall til 
víðáttumeira landgrunns ef nátt-
úrulegar aðstæður leyfa. Skila 
þarf inn greinargerð til land-
grunnsnefndarinnar sem leggur 
tæknilegt mat á hana. 

Landgrunnsnefndin gerir 
aðeins tillögu að ytri mörkum 
landgrunnsins, en Ísland getur 
ákvarðað landgrunnsmörkin á 
endanlegan og bindandi hátt á 
grundvelli tillagna nefndarinn-
ar.

Hagsmunir Íslands eru fólgnir 
í ýmsum auðlindum sem er að 
finna á og undir hafsbotninum, 
svo sem olíu og gasi, en taldar 
eru nokkrar líkur á að olíu og gas 
sé að finna á Hatton Rockall-
svæðinu. Aðrar algengar auð-
lindir á landgrunni eru málmar 
og botnsetutegundir líkt og ostr-
ur og skelfiskur. Í vaxandi mæli 
beinist athygli manna að öðrum 
auðlindum, til dæmis erfða-
auðlindum, og með tækni-
framförum eykst bæði vitneskja 
um slíkar auðlindir og möguleikar 
á nýtingu þeirra. 

Hatton Rockall er ekki eina hafs-
botnssvæðið sem Íslendingar 

gera kröfu til. Önnur svæði eru 
Reykjaneshryggur, sem Ísland 
gerir eitt tilkall til, og suðurhluti 
Síldarsmugunnar. Samtals eru 
landgrunnssvæðin utan 200 sjó-
mílna sem Ísland gerir tilkall til 
milljón ferkílómetrar á stærð, 
sem er rúmlega tífalt landsvæði 
Íslands.

Samningaviðræður stóðu yfir í 
nokkra mánuði um Síldar-
smuguna og tókust samningar 
við Norðmenn og Dani, fyrir 
hönd Færeyinga, í september á 
síðasta ári. 

Samningurinn felur í sér við-
urkenningu á landgrunnsréttind-
um Íslands yfir 29.000 ferkíló-
metra svæði í framhaldi af 
efnahagslögsögunni norðaustur 
af landinu. Ríkin munu leggja 
fram hvert sína greinargerð til 
landgrunnsnefndarinnar og 
þegar tillögur hennar berast 
munu þau ganga frá þremur tví-
hliðasamningum um endanlega 
afmörkun landgrunnsins.

Niðurstaða samningsins þótti 
hagstæð fyrir Ísland að mati 
stjórnvalda, þar sem hún þótti 
auka trúverðugleika Íslands í 
deilunni um landgrunnsréttindi 
og hafa mikilvægt fordæmisgildi 
fyrir Hatton Rockall-málið. 

Ríkir hagsmunir á Hatton Rockall
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hagur heimilanna

Veiktist eftir að fá sér naflalokk
 Ilmur Dögg Gísladóttir, sem sér 

um prjónakaffihús í Norræna húsinu 
þessa dagana, opnar glugga áður en 
hún heldur að heiman. 

Á laugardögum er vinsælt 
að heimsækja sælgætisbar 
og velja bland í poka eftir 
eigin höfði. Flestar verslanir 
sem hafa sælgætisbar bjóða 
afslátt á laugardögum, enda 
eru þeir oftast nammidagar 
hjá yngri kynslóðinni. 
Fréttablaðið kannaði hvað 
kílóið af sælgæti kostar í 
nokkrum sælgætisbörum 
landsins.

Laugardagssælgætið er ódýrast á 
sælgætisbörunum í Fjarðar-
kaupum og á bensínstöðvum Olís 
af þeim stöðum sem Fréttablaðið 
kannaði. Á báðum stöðum kostar 
kílóið 580 kr. Dýrast er sælgætið í 
verslunum Select á höfuðborgar-
svæðinu, 812 krónur á kílóið, 
samkvæmt verðkönnun Frétta-
blaðsins hjá tíu verslunum og 
verslunarkeðjum. Munurinn á 
hæsta og lægsta verðinu nemur 
fjörutíu prósentum.

Aðra daga vikunnar er sælgætið 
hins vegar ódýrast hjá Bónus, 
sem gerir ekki greinarmun á 
dögum þegar kemur að sælgætis-
verði. Þar kostar kílóið af sælgæti 
769 krónur alla daga vikunnar. 
Aftur er sælgætið dýrast í 
verslunum Select á höfuðborgar-
svæðinu. Þar kostar kílóið 1.624 
krónur alla daga nema laugar-
daga. Hér nemur munurinn á 

hæsta og lægsta verði 111 pró-
sentum.

Verðið var kannað hjá Olís, 
Fjarðarkaupum, Hagkaupum, 
Nóatúni, Bónusvídeó, 11-11, 10-
11, N1, Bónus og í verslunum Sel-
ect. Meðalverð fyrir kílóið af sæl-
gæti á laugardögum var 693 
krónur, en 1.317 krónur aðra daga 
vikunnar. Allar verslanir fyrir 
utan Bónus seldu sælgætið með 
helmingsafslætti á laugardögum.

Fjarðarkaup og Olís með 
ódýrasta sælgætisbarinn 

Íslensku neytendasamtökin hvetja íslenska neytendur til að snið-
ganga vörur sem innihalda asó-litarefni. Formaður samtakanna 
krefst þess að notkun efnanna verði bönnuð.

Asó-litarefni voru bönnuð hér á landi til ársins 1997, en grunur 
hefur leikið á að samband sé á milli neyslu þeirra og ofvirkni, 
reiðikasta og annarra hegðunarvandamála barna.

Rannsókn á vegum Háskólans í Southampton í Bretlandi, sem gerð 
var fyrir sjö árum, sýndi fram á tengsl asó-litarefna og 
hegðunarvanda hjá börnum. Sérstök nefnd á vegum Bresku 
matvælastofnunarinnar var látin rýna í niðurstöður rannsóknarinnar, 
og skilaði hún nýlega niðurstöðum sínum. Þær eru á sömu lund og 
fyrri rannsóknin.

Jóhannes Gunnarsson, formaður Neytendasamtakanna, segir 
óþolandi að framleiðendur þurfi ekki að sanna skaðleysi efna heldur 
þurfi aðrir sífellt að sanna skaðsemi. „Við ætlumst til að stjórnvöld 
banni notkun efna sem gera vöru varasama fyrir stóran hóp barna. 
Þessi litarefni eru ekki síst notuð í litríkt sælgæti, þar sem oft er 
engar merkingar að finna.“

Dönsku neytendasamtökin hvetja neytendur þar í landi til að láta 
samtökin vita finni þeir matvæli sem innihalda efnin E102, E104, 
E110, E122, E124 eða E129. Í kjölfarið er nafn vörunnar sett á lista 
sem finna má á heimasíðu samtakanna.

Jóhannes segir ekkert ákveðið með hvort komið verði upp 
svipuðum lista hérlendis, það sé talsvert mikið mál. „Á heimasíðunni 
okkar, ns.is, vísum við í þennan lista dönsku neytendasamtakanna, en 
að koma upp okkar eigin lista kallar á heljarinnar vinnu.“

GJAFABRÉF

Verð frá kr.: 23.500

Aðrir söluaðilar:

Fyrir
heilsuna

Safapressa



Radisson SAS Saga Hotel
Sími: 525 9900
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   söngskemmtun
í Súlnasal

Söguleg

Upplifðu ógleymanlegt kvöld í Súlnasal Hótel Sögu með aðal skemmtikröftum 
landsins. Fullkomin blanda af söng, gleði og gríni með Hemma Gunn, Ragga 
Bjarna, Guðrúnu Gunnars, Bjarna Ara og Hara systrum. Undir fjörinu gæðir þú 
þér á girnilegri 3ja rétta máltíð framreiddri af matreiðslumeisturum hótelsins 
og að lokinni skemmtidagskrá gerir stuðbandið Saga Class allt brjálað á dans-
gólfinu. Ógleymanlegt kvöld í Súlnasal Hótel Sögu.

Pantaðu borð núna í síma 525 9900.  Verð á mann 8.900 kr. Innifalið er 3ja rétta 
máltíð, skemmtidagskrá og dansleikur. 

Sýningar: 28. sept. (uppselt), 29. sept., 05., 12. og 13. okt.



nám, fróðleikur og vísindi

Ein fyrsta lýsingin á les-
blindu birtist árið 1895 í 
British Medical Journal en 
í henni var frásögn læknis 
af vel greindum dreng sem 
átti í erfiðleikum með lestur 
þótt hann væri orðinn fjór-
tán ára gamall. Margt hefur 
breyst til batnaðar frá þeim 
tíma. 

Ráðstefna um dyslexiu, eða les-
blindu, verður haldin í Fjölbrauta-
skóla Suðurnesja 5. og 6. október.  
Er hún hugsuð fyrir kennara og í 
efri bekkjum grunnskóla og aðra 
sem málið varðar.

Markmiðið er að auka skilning á 
dyslexiu eða leshömlun og styrkja 
kennara í kennslu nemenda með 
dyslexiu og mun Gavin Reid, einn 
helsti sérfræðingur Evrópu um 
lesblindu, halda þar fyrirlestur. 
Auk hans verður fjöldi innlendra 
fræðimanna með ýmis stutt nám-
skeið í boði. Þeirra á meðal er Hró-

bjartur Árnason, lektor við Kenn-
araháskóla Íslands, en hann kynnir 
þar notkun svokallaðra hugar-
korta.

„Hugarkort eru leið til þess að 
setja það sem manni er í huga 
niður á blað á myndrænan hátt,“ 
útskýrir Hróbjartur. Aðferðina 
segir hann mun árangursríkari 
við nám og kennslu en hefðbundin 
framsetning. Ástæðan sé sú að 
aðferðin sem fólk notar við gerð 
hugarkorta líkist starfsemi hug-

ans mun meira en aðrar þekktar 
leiðir. 

„Við vitum það að hugurinn man 
myndir mun betur en svart-hvítar 
línur á blaði, eins og hefðbundnar 
glósur líta út,“ segir Hróbjartur. 
Hann segir rannsóknir á námsað-
ferðum hafa leitt í ljós að þeir 
nemendur sem setja námsefnið 
myndrænt fram, eins og til dæmis 
er gert með hugarkortum, muni 
það betur en þeir sem nota hefð-
bundnar glósuaðferðir. „Það eina 
sem þarf til að gera einfalt kort er 
blað og blýantur. Með því geta 
nemendur sett flókin hugtök og 
atburðarás niður og haldið athygl-
inni við efnið betur,“ segir hann. 

Hugarkortin eiga að virka vel 
fyrir alla nemendur en sérstak-
lega eru þau gagnleg fyrir þá sem 
eru lesblindir eða eiga við aðra 
námsörðugleika að stríða.

Þeir sem vilja kynna sér fleira 
sem boðið verður upp á á ráðstefn-
unni er bent á upplýsingar sem 
finna má á heimasíðu Fjölbrauta-
skóla Suðurnesja, slóðin er fss.is.

Lesblinda og nýstárleg 
kennsla með hugarkortum 

Fóstureyðing lætur karl ekki ósnortinn

Útgjöld ríkissjóðs til menntamála 
á Íslandi hafa aukist samtals um 
15 milljarða, eða 69 prósent, á síð-
ustu tíu árum. Þetta kemur fram í 
grein í vefriti fjármálaráðuneytis-
ins.

Í tilkynningu frá fjármálaráðu-
neytinu er bent á nýjustu skýrslu  
Efnahags- og framfarastofnunar-
innar (OECD) um menntamál í 
þessu samhengi. Þar kemur fram 
að á síðastliðnum áratug hafi fjöldi 
þeirra sem ljúka háskólanámi auk-
ist um tólf prósent og fjöldi þeirra 
sem ljúka framhaldsskólanámi 
aukist um sjö prósent innan landa 
OECD.

Í skýrslunni eru birtir mæli-
kvarðar sem tengjast útgjöldum 
til menntamála. Þar segir að opin-
ber útgjöld til menntastofnana í 
hlutfalli við landsframleiðslu  eru 
næsthæst á Íslandi meðal landa 
OECD eða 7,6 prósent en meðaltal 
OECD-landa er um 5,4 prósent. 

Skýring á hlutfallslega miklum 
útgjöldum til menntamála á 
Íslandi má til dæmis rekja til þess 
að skráðir nemendur í skólum eru 
hlutfallslega flestir af öllum lönd-
um OECD, eða um 31 prósent af 
heildarmannfjölda.

Aukist um fimmtán 
milljarða á áratug





[Hlutabréf]

Framleiðniaukning á hvern starfs-
mann hefur verið talsvert meiri í 
verslun en í öðrum greinum á tíma-
bilinu 2000 til 2006. 

Velta í verslun á því tímabili jókst 
um 36 prósent að nafnvirði á meðan 
starfsfólki í verslun fjölgaði einungis 
um átta prósent. Framleiðnin á 
hvern starfsmann hefur vaxið um 
6,8 prósent að meðaltali frá 1998 til 
2005. Þetta kemur fram í Árbók 
verslunarinnar fyrir árið 2007 sem 
Rannsóknarsetur verslunarinnar og 
Kaupmannasamtök Íslands gefa út. 

Mestur mældist vöxtur framleiðni 
fjármagns í verslun, eða um 10,9 
prosent á ári, borið saman við 1,3 
prósent meðalvöxt atvinnugreina. 
Vöxtur í framleiðni vinnuafls var 
heldur minni en þó einnig vel yfir 
meðaltali. 

Framleiðniaukning 
langmest í verslun 

Félög sem skráð eru í OMX Kaup-
höllina hér geta fyrir lok næsta 
mánaðar fengið hlutabréf sín skráð 
í evrum gangi eftir áætlanir OMX 
Verðbréfaskráningar Íslands og 
Seðlabanka Íslands.

Einar S. Sigurjónsson, forstjóri 
OMX Verðbréfaskráningar Íslands, 
segir að unnið hafi verið að lausn 
mála frá því að athugasemdir bár-
ust frá Seðlabanka Íslands varð-
andi þá fyrirhugaða evruskráningu 
hlutabréfa Straums fjárfestingar-

banka fyrr í þessum mánuði. „Við 
gerum ráð fyrir að vera komin með 
lausn ekki seinna en fyrir lok næsta 
mánaðar,“ segir hann, en ekki þarf 
að breyta lögum til þess að sú leið 
sé fær sem stefnt er að. „Seðla-
bankinn mun veita ákveðna þjón-
ustu og komin er fram tillaga um 
hvernig þessu verður fyrir 
komið.“

Seðlabanki Íslands benti á að í 
15. grein laga um rafræna eigna-
skráningu verðbréfa frá árinu 1997 
væri gert ráð fyrir að Seðlabanka 
Íslands væri falið peningalegt upp-
gjör með rafræn verðbréf. Ráðgert 
hafði hins vegar verið að Lands-
banki Íslands annaðist þetta 
uppgjör fyrst í stað, en Seðla-
banki Finnlands tæki svo við á 
næsta ári. Boðað hafði verið að 
Straumur yrði fyrstur til að 
skipta um mynt fyrir bréf sín í 

Kauphöllinni og átti það að gerast 
20. þessa mánaðar. Þessum fyrir-
ætlunum var frestað vegna ábend-
ingar Seðlabankans frá því 14. 
september.

Ekki er þó loku fyrir það skotið 
að breyta þurfi samt lögum um raf-
ræna eignaskráningu, enda skiptar 
skoðanir um hvort túlka beri 15. 
grein laganna, sem vísað er til hér 
að ofan, þannig að Seðlabankinn 
einn megi hér annast uppgjör með 
rafræn bréf. „Til þess að hafa meiri 
sveigjanleika í framkvæmdinni í 
framtíðinni þarf væntanlega að 
eyða allri óvissu,“ segir Einar. 

Evrur í Kauphöllina 
fyrir lok október
Seðlabanki Íslands mun annast uppgjör vegna evruhlutabréfa í Kauphöll 
Íslands. Einar Sigurjónsson, forstjóri OMX Verðbréfaskráningar Íslands, segir að 
breyta þurfi lögum til að fara aðrar leiðir.

TIM LUCAS
FJÖLMIÐLUN OG MARKAÐUR

Fyrir auglýsingakaupendur

Fyrir markaðsstjóra

DAGSKRÁ

Birtíngur útgáfufélag

býður þér til fyrir-

lestrar hjá Tim Lucas

á Nordica Hotel 

fimmtudaginn

4. október.

Tim Lucas stofnaði alþjóðlega ráðgjafafyrirtækið

White Lodge árið 2002. White Lodge sérhæfir sig 

í ráðgjöf á sviði útgáfu, birtingastefnu, vörumerkja-

stjórnunar og markaðsmála. White Lodge hefur 

unnið með fyrirtækjum í Vestur- og Austur Evrópu, 

Norðurlöndunum, Ástralíu og Suður Afríku. Tim

talar einnig reglulega á alþjóðlegum ráðstefnum

um birtinga- og auglýsingamál.

Skráning skuldabréfa á OMX Nordic Exchange Iceland

15.000.000.000 kr.
FL Group hf.

Nafnverð útgáfu: Heildarnafnverð bréfanna sem nú eru skráð
er 15.000.000.000 kr. og er nafnverð
hverrar einingar 5.000.000 kr.

Skilmálar skuldabréfa: Um að ræða skuldabréf til 1 árs. Skulda-
bréfin bera 3 mánaða REIBOR vexti með
195 punkta álagi. Höfuðstól þeirra ber að
endurgreiða í einni greiðslu á lokagjalddaga
20. mars 2008. Vexti ber að greiða á 3
mánaða fresti, fyrst 20. júní 2007, síðast
20. mars 2008. Auðkenni flokksins á OMX
Nordic Exchange Iceland er FL 080320 og
ISIN IS0000014546.

Skráningardagur: OMX Nordic Exchange Iceland mun taka
bréfin á skrá þann 28. september 2007.

Umsjónaraðili sölu skuldabréfanna og skráningar á OMX Nordic
Exchange Iceland er Glitnir banki hf., Kirkjusandi 2, 155 Reykjavík.
Lýsing vegna skráningar bréfanna verður birt í dag, 27. september
2007. Lýsingarnar og önnur gögn sem vitnað er til í þeim er hægt að
nálgast hjá Glitni banka og á heimasíðu útgefanda www.flgroup.is.

Reykjavík, 27. september 2007
FL Group hf.

Skuldabréfa-
skráning

Peningaskápurinn ...



Úsbekinn Alisher Usman-
ov ræður nú ríflega 
fimmtungshlut í enska 
stórveldinu Arsenal. 
Stjórnarformaðurinn 
segir að félagið verði ekki 
selt erlendum fjárfestum.

Lundúnaútibú Landsbankans hafði 
milligöngu um kaup auðkýfings-
ins Alisher Usmanov á sex pró-
senta hlut í enska knattspyrnulið-
inu Arsenal. Usmanov, sem er frá 
Úsbekistan, á nú 21 prósents hlut í 
Arsenal gegnum fjárfestingar-
félagið Red & White Holdings. 
Seljendur voru fjárfestirinn Birol 
Nadil og fjárfestingasjóðurinn 
Landsdowne Partners.

Kaupverð á sex prósenta hlut í 
Arsenal er rúmlega þrjátíu millj-
ónir punda, eða sem nemur rúm-
lega 3,8 milljörðum íslenskra 
króna. Samkvæmt því er heildar-
virði félagsins um 63,4 milljarðar 
íslenskra króna.

Miklar hræringar hafa verið 
meðal hluthafa í Arsenal undan-

farin misseri. David Dein sem var 
stjórnarformaður Arsenal í ára-
tugi hvarf úr starfi á vormánuðum 
eftir deilur við aðra stjórnarmeð-
limi. Dein hefur nú birst á ný sem 
andlit Red and White Holdings út 
á við.

Breskir fjölmiðlar hafa mikið 
spáð í hvort Usmanov hafi í hyggju 
að taka Arsenal yfir. Núverandi 
stjórnarformaður Peter Hill-

Wood, sem beint eða óbeint æður 
ríflega helmings eignarhlut, segir 
ekki í bígerð að selja félagið og þá 
sérstaklega ekki til erlendra fjár-
festa. Arsenal er oft á tíðum nefnt 
„enskasta“ knattspyrnufélag 
úrvalsdeildarinnar þrátt fyrir að 
lið félagsins skipi fjölþjóðaher 
knattspyrnumanna. Félagið telur 
sjálfa Englandsdrottningu meðal 
stuðningsmanna sinna. 

Landsbankinn hafði milligöngu 
um viðskipti með hlut í Arsenal

Útborgun
í hverjum mánuði!

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

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

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

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

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

Nýjung

www.nb.is • Sími 550 1800 

1.000.000 9.958

3.000.000 29.875

5.000.000 53.333

10.000.000 106.667

15.000.000 160.000

20.000.000 215.833

* Samkvæmt vaxtatöflu Netbankans þann 12. sept. 2007
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FL Group er orðið næststærsti 
hluthafinn í þýska bankanum 
Commerzbank eftir að hafa aukið 
hlut sinn úr 3,24 prósentum í 4,25 
prósent. Stærsti hluthafi bankans 
er ítalska tryggingafélagið Gener-
ali með um níu prósenta hlut. 

Virði heildarhlutar FL Group í 
bankanum er um 69 milljarðar 
króna. Ekki er gefið upp á hvaða 
gengi kaupin fóru fram. Má gera 
ráð fyrir að kaupverð liggi í kring-
um sextán milljarða króna. Kaup-
in verða fjármögnuð með fram-
virkum samningum og eigin fé. 

Halldór Kristmannsson, fram-

kvæmdastjóri samskiptasviðs FL 
Group, segir Commerzbank einn 
fárra evrópskra banka sem staðið 
hafa við fjárhagsleg markmið sín 
að undanförnu. Rekstur bankans 
sé mjög góður og starfsemin  hafi 
verið aukin umtalsvert að undan-
förnu.

„Við búumst við því að arðsemi 
bankans haldi áfram að aukast,“ 
segir Halldór. „Við teljum því að 
góð tækifæri felist því í kaupun-
um nú, ekki síst í ljósi þess að við 
teljum bankann lágt verðlagðan 
eftir lækkanir undanfarinna 
vikna.“

FL næststærst í 
Commerzbank

Fermetrafjöldi verslunarhús-
næðis á Íslandi jókst um rúmlega 
42 prósent á tíu ára tímabili frá 
1996 til 2006. Þetta kemur fram í 
Árbók verslunarinnar sem 
Rannsóknasetur verslunarinnar 
og Kaupmannasamtök Íslands 
gefa út. 

Aukningin var hlutfallslega 
meiri utan höfuðborgarsvæðisins. 
Hún var 44 prósent á landsbyggð-
inni en 41 prósent á höfuðborgar-
svæðinu. Verslunarstörfum hefur 
á sama tímabili fækkað á 
landsbyggðinni. Skýrist það 
hugsanlega af því að verslanirnar 
hafi orðið færri og stærri og 
þurfi því ekki jafnmarga 
starfsmenn.

Húsnæði fer ört 
stækkandi

Yfirtökutilboð kauphallasam-
stæðunnar Nasdaq og kauphallar-
innar í Dubai hefur verið hækkað 
um fimmtán prósent eða í 265 
sænskar krónur á hlut. Tilboðið 
hljóðar upp á 305 milljarða króna 
og styðja stjórnendur OMX það. 

Hækkun tilboðsins kemur í 
kjölfar þess að QIA, félag í eigu 
stjórnvalda í Katar, blandaði sér 
óvænt inn í slaginn um OMX í 
síðustu viku. Félagið hafði þá 
tryggt sér tíu prósenta hlut í 
OMX og setti við það samkomu-
lag Nasdaq og Dubai í uppnám. 
Félögin höfðu samið um að Dubai 
eignaðist tuttugu prósenta hlut í 
sameinaðri kauphöll OMX og 
Nasdaq.

Hækka boðið í 
OMX-kauphallir



greinar@frettabladid.is

A
lþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík hefst í dag. Hátt í 
hundrað kvikmyndir verða á dagskrá næstu daga, þús-
undir manna fara í bíó til að sjá efni sem annars sést 
ekki hér á landi.

Í gær voru síðustu sýningar á Nordisk Panorama í 
Oulo í Finnlandi. Þar var valið úr hátt í sex hundruð nýjum mynd-
um á dagskrána frá Norðurlöndunum og löndunum við Eystra-
salt. Hátíðin er árleg og ein margra, en hefur þá sérstöðu að sýna 
norrænt efni. Fimm íslensk verk voru á dagskránni, eitt komst á 
verðlaunapall. Engin íslensk sjónvarpsstöð var þar, ekki heldur 
íslenskir kvikmyndahúsaeigendur.

Íslenski kvikmyndaiðnaðurinn er vanþróaður. Vandamál hans er 
ekki aðeins smæð markaðarins, heldur takmarkanir, hömlur sem 
inn í hann eru byggðar. Kvikmyndahús sinna mest dreifingu fyrir 
bandaríska aðila, eru raunar upp á þá komin og sælgætissölu til 
að ná endum saman. Dæmin þekkjast varla að kvikmyndahúsaeig-
endur hafi lagt fé í framleiðslu mynda af nokkru tagi. Skólamark-
aðurinn er ekki til, og hafa stjórnvöld sýnt vítavert kæruleysi í 
vanrækslu á myndefni, íslensku og erlendu, fyrir skólakerfið. 
Myndin sem tæki til kennslu ekki notuð að gagni hér á landi.

Sjónvarpsstöð geta menn sett á stofn hér á landi án nokkurra 
skyldna við kvikmyndaiðnaðinn. Og í fákeppninni sem ríkir hér er 
íslenskt myndefni á frjálsum markaði keypt af ríki og einkaaðilum
fyrir smánarhlut af kostnaði framleiðslunnar. Menntamálaráðherra 
ber ábyrgð á þessu ástandi. Lög um ríkisútvarp og fjölmiðlalögin 
sem tóku til sjónvarpsrekstur snerust að minnstu leyti um kröfur 
til fyrirtækjanna um efnishlut íslenskra framleiðenda. Það sem 
mestu máli skipti fyrir kvikmyndaiðnaðinn í landinu kom ekki til 
umræðu.

Vitaskuld á að leggja sjónvarpsstöðvum sem starfa á landsvísu 
þá ábyrgð á herðar að hluti dagskrár sé íslenskur, keyptur á mark-
aði og þeim efnishlut sé ætlaður tiltekinn hlutur af aflafé. Eins á 
að gera svo vel í samningi við ríksfjölmiðla sem starfa í almanna-
þágu að þeir þurfi ekki að vera eins og gærur á götuhorni til að ná 
sér í auglýsingatekjur og styrkjafé. Slíkar stöðvar hafi afl til að 
sinna hlutverki sínu, sem þær gera ekki í dag af þeim þrótti sem 
sómi væri að.

Þó einkennilegt sé hefur Sjálfstæðisflokkurinn, flokkur einka-
framtaksins, aldrei haft verulegan áhuga á að efla hag smærri 
fyrirtækja í kvikmyndaiðnaði, líkast til sökum þess að toppurinn 
í flokknum hefur löngum átt sína uppáhaldsmenn í leiknum bíó-
myndum. Rétt eins og flokkurinn hefur í gegnum tíðina tryggt 
sínum mönnum stóla sjónvarps og útvarps. Það er vonlítið að 
nokkrar þær breytingar verði í skipulagi myndmiðla hér á landi 
þannig að kvikmyndaiðnaður í landinu komist með hjálp tilstyrks 
almennings á hnén nema forræði þeirra mála fari úr höndum sjálf-
stæðismanna.

Það er því sárabót að einkafyrirtæki skuli veittur styrkur til 
að bæta fyrir það sem vantar í flóru kvikmyndamenningar hér á 
landi frá ráðuneytinu, fyrst þar hafa menn ekki afl, vit og þor til 
að koma fótum undir innlendan kvikmyndaiðnað og skapi honum 
glugga í sjónvarpsstöðvum, skólum og víðar.

Í tilefni af 
kvikmyndahátíð

Hingað til lands kom um 
daginn maður að nafni 

Manuel Hinds, hagfræðingur og 
fyrrum fjármálaráðherra El 
Salvadors. Málflutningur Hinds 
vakti athygli víða um heim árin 
eftir 1990, þar eð hann varð einna 
fyrstur hagfræðinga til að brjóta 
hrun Sovétríkjanna til mergjar og 
lýsa því með þungum rökum, að 
áætlunarbúskaparlag Sovétríkj-
anna og leppríkja þeirra í Austur-
Evrópu hlaut að bera dauðann í 
sér. 

Það skerpti sýn Hinds á málið, 
að hann þekkti marga brestina að 
heiman, því að í El Salvador réðu 
fáeinir landeigendur, einkum 
kaffibændur, lögum og lofum um 
landið með þeim árangri, að 
þjóðartekjur á mann nú eru þar 
engu hærri en þær voru 1975. 
Þrjátíu ár fóru í súginn. Borgara-
stríðið 1980-92 var bein afleiðing 
af veldi landeigendanna og 
kostaði mikið mannfall og 
fólksflótta og lamaði efnahags-
lífið. Hinds var ráðherra skamma 
hríð 1979-80 og aftur 1995-99 og 
sá þá um að undirbúa mynt-
breytingu, sem fólst í að skipta 
þjóðmyntinni út og taka upp 
Bandaríkjadollara í staðinn til að 
stuðla að stöðugra fjármálalífi og 
minni verðbólgu. 

Skömmu áður hafði Ekvador 
gert hið sama. Panama hefur 
notað dollara síðan 1904. Nokkrar 
Karíbahafs- og Kyrrahafseyjar 
nota Bandaríkjadollara í stað 
eigin gjaldmiðla, aðrar nota 
ástralska dollarann, enn aðrar 
nýsjálenzka dollarann. Nokkur 
smáríki í Evrópu nota með líku 
lagi evruna, til dæmis Andorra, 
Mónakó og San Marínó auk 
Páfagarðs og Svartfjallalands. 
Bútan og Nepal nota indverska 
rúpíann. Listann mætti lengja. 
Hinds hefur nýlega sent frá sér 
bók um peningamál, Playing 
Monopoly with the Devil (2006). 
Þar lýsir hann kostum þess, að 
smálönd leggi eigin þjóðmyntir til 

hliðar og notist við nærtækar 
heimsmyntir í staðinn. Þessum 
boðskap lýsti hann fyrir Gunnari 
Gunnarssyni fréttamanni í 
Speglinum í Ríkisútvarpinu í 
síðustu viku og einnig í grein í 
Viðskiptablaðinu. Hinds varar við 
skuldasöfnun Íslendinga erlendis: 
hann hefur séð þetta allt saman 
áður á heimaslóðum. Hann mælir 
með því í ljósi reynslunnar, að 
Íslendingar taki upp evruna. 
„Sprenghlægilegt,“ segir 
Seðlabankinn.

Erlendar skuldir Íslendinga hafa 
aukizt hratt að undanförnu. 
Skuldirnar héldust nálægt 50 til 
60 prósentum af landsframleiðslu 
frá 1980 og fram undir 2000, en 
þær voru um mitt þetta ár 
komnar upp fyrir 500 prósent af 
landsframleiðslu samkvæmt 
nýjum tölum Seðlabankans. 
Vaxtabyrðin vegna skuldanna 
hefur þyngzt, þar eð eignirnar, 
sem keyptar hafa verið fyrir 
erlenda lánsféð, bera minni vexti 
og arð en skuldirnar. Með 
vaxtabyrði er átt við vaxtagjöld 
af erlendum skuldum umfram 
vaxtatekjur af erlendum eignum í 
hlutfalli við útflutning vöru og 
þjónustu. Vaxtabyrðin var á 
bilinu átta til níu prósent af 
útflutningstekjum 2003 og 2004 
og jókst upp í tólf prósent af 
útflutningstekjum 2005 og 25 
prósent af útflutningstekjum 
2006. Tölur Seðlabankans sýna, að 
vaxtabyrðin var um mitt þetta ár 

komin upp í 32 prósent af 
útflutningstekjum. Þessar tölur 
sýna, að Íslendingar taka nú ný 
lán til að borga vexti af eldri 
skuldum. Aukning vaxtabyrðar-
innar vitnar einnig um það, að 
erlenda lánsfénu hefur ekki öllu 
verið varið til arðbærrar eigna-
myndunar, heldur einnig til 
neyzlu. Skammtímaskuldirnar við 
útlönd hafa aukizt hratt að 
undanförnu: þær voru innan við 
50 prósent af útflutningstekjum 
2003, en voru um mitt þetta ár 
komnar upp fyrir 700 prósent af 
útflutningstekjum. Þessi aukning 
stafar meðal annars af vaxta-
munarviðskiptum, þar sem menn 
taka lágvaxtalán erlendis og festa 
féð í íslenzkum hávaxtabréfum 
(jöklabréfum) í þeirri von, að 
gengi krónunnar haldist hátt. Sú 
von verður sífellt veikari, sýnist 
mér, eins og ég hef lýst nú síðast í 
grein í tímaritinu Herðubreið.

Þegar vaxtagreiðslur til erlendra 
lánardrottna gleypa þriðjung 
útflutningstekna, þá er að því 
skapi minna af gjaldeyristekjun-
um aflögu til að standa straum af 
innflutningi, svo að skuldirnar 
aukast þá hraðar og hraðar. Ef svo 
fer, að ekki reynist unnt að velta 
skammtímaskuldunum áfram, 
þarf Seðlabankinn að ganga á 
gjaldeyrisforða sinn til að jafna 
metin og verja gengi krónunnar. 
En gjaldeyrisforðinn hrekkur nú 
aðeins fyrir tíunda parti skamm-
tímaskuldanna, svo að hætt er við, 
að gengið láti þá undan. Þetta er 
þekkt munstur utan úr heimi, og 
gildir þá einu, hvort viðkomandi 
lönd eru rík eða fátæk. Lögmál 
efnahagslífsins eru í grundvallar-
atriðum hin sömu um allan heim. 
Ef Ísland hefði gengið í Evrópu-
sambandið um leið og Finnland og 
Svíþjóð 1995 og tekið upp evruna 
1999, væri engin sérstök hætta á 
ferðum hér heima núna. Spreng-
hlægilegt?

Er ballið að byrja?

Sú hugmynd að nota ensku meira í 
daglegu lífi Íslendinga er ekki ný af 
nálinni. Einkum skýtur hún upp 
kollinum þegar til umræðu er að bæta 
samkeppnisstöðu landsins. Hug-
myndabankar viðskiptalífsins draga 
þá upp þetta happatromp og veifa 
framan í almenning til að reyna 
þolmörkin. Það kannast allir við þessa 
aðferð: Hve lengi nennir almenningur 
að velta virkjunum á hálendinu fyrir sér? 
Gefumst við ekki upp á því á endanum að amast 
við að kostnaður við menntun á öllum skólastigum 
aukist? Endum við ekki öll á því að nota ensku?

Á því eru þó ýmis tormerki. Auður Torfadóttir, 
dósent í ensku við KHÍ, segir að nemendur sem 
ljúka 10. bekk grunnskóla hafi oftast mjög litla 
færni í notkun orðasambanda í ensku þótt þeir 
geti verið ágætir í talmáli. Sum sé: Við erum ekki 
góð í ensku en viljum greinilega vera það.

Þau vatnaskil urðu í Morgunblaðinu 23. 
september síðastliðinn að formaður viðskipta-

nefndar Alþingis og varaformaður 
Samfylkingar, Ágúst Ólafur Ágústsson, 
lagði til að enska yrði jafnrétthá 
íslensku sem stjórnsýslumál. Þetta var 
sagt í einni málsgrein í grein um 
æskilegar breytingar á íslenskri löggjöf 
og samfélagi til að auka samkeppnis-
hæfni. Hann skýrir þetta ekki frekar. 
Mjög líklega er hann líka bara að kanna 
þolmörkin. En landið þokast hvert ár 
ofar á lista yfir samkeppnishæfar 
þjóðir. Af hverju er íslenskan þá 

vandamál? Kannski vegna þess að 
atvinnulífið vill velta þýðingarkostnaði 

sínum yfir á hið opinbera og þá er hlaupið upp til 
handa og fóta og peningar töfraðir fram. Hins 
vegar er það talið mjög erfitt að styðja frekar við 
móðurmálskennslu, bókaútgáfu og miðlun á 
íslensku.

Erum við þá hér vegna bankanna? Eða vegna 
þess að við viljum búa í samfélagi þar sem við 
getum skilið forfeður okkar, talað saman á okkar 
móðurmáli, lesið bókmenntir okkar og þurfum 
ekki að fara á enskunámskeið til að skrifa 
formanni viðskiptanefndar bréf?

Höfundur er rithöfundur. 

Samkeppnishæfni íslenskunnar

Come2 Scandinavia, Vesterbrogade 17
1620 Kaupmannahöfn.

Á leið til Norðurlandanna? 
Hafðu samband við Come2 Scandinavia og við aðstoðum þig

með flug, gistingu, bílaleigubíl og fleira.

Erum einnig með tvær íbúðir til leigu í Kaupmannahöfn sem 
henta fjölskyldum, vina- og vinnuhópum.

   www.come-2scandinavia.dk - info@come2scandinavia.com

COME2 SCANDINAVIA



Harpa Einarsdóttir er 
meðal þeirra kraftmiklu 
ungu Íslendinga sem eru 
að hasla sér völl á sviði 
fatahönnunar. Um þessar 
mundir starfar hún líka 
með CCP þar sem hún 
hannar búninga á persón-
ur Eve Online.

„Þeir eru að breyta leiknum 
þannig að það er hægt að 
sjá alla karakterana frá 
toppi til táar og af því tilefni 
þurftu þeir ný föt. Ég var 
ráðin í þetta af því ég get 
bæði teiknað og málað en er 
jafnframt fatahönnuður,“ 
segir Harpa.

Spurð hvað henni finnist 
um augljósan áhuga 
íslenskra ungmenna á 
fatahönnun segir hún þetta 
vera erfiðan bransa.

„Það eru til dæmis frekar 
fáir sem halda áfram eftir 
útskrift. Aðalvandamálið er 
að byrja að markaðssetja 
línuna. Sjálf er ég með tvö 
börn og þarf að vera í fullu 
starfi til að geta komið 
þessu í gang. Maður þyrfti 
eiginlega sponsor,“ segir 
Harpa en hönnunarlínu 
hennar, undir merkinu 
Starkiller, er hægt að kíkja 
á í Kjörgarði á þriðju hæð. 

„Við Selma, stelpan sem 
ég vinn þetta með, ætlum að 
markaðssetja línu nú í 
október en eins og staðan er 
í dag fást fötin í einni 
verslun í Stokkhólmi,“ segir 
Harpa að lokum en vænta 
má þess að meira beri á 
verkum hennar í nánustu 
framtíð, innan tölvuheima 
sem utan.

Áhugasamir geta kynnt 
sér Starkiller á heimasíð-
unni www.myspace.com/
starkillericeland

Harpa 
drepur 
stjörnur

Haustferðirnar vinsælu til St. John’s  á  Nýfundnalandi
17. - 21. nóvember í 4 nætur og 21. - 26. nóvember í 5 nætur
Beint flug aðeins 3 - 3,5 klst. með brottför síðdegis kl.17:00
Bjóðum einnig dvöl allan tímann í 9 nætur

St. John’s höfuðborg Nýfundnalands austast í Kanada er áhugaverð og ljúf borg
heim að sækja eins og ótalmargir þekkja úr ferðum okkar þangað undanfarin 10 ár.
Einstaklega hagstætt að versla. Frábær gestrisni, góðir veitingastaðir, írsk 
pöbbastemmning og fjölbreyttar skoðunarferðir. Gist á glæsilegum hótelum. 
Jólaskrúðgangan er 25. nóvember og sjávarútvegssýningin 22. - 24. nóvember.

Dæmi um verð pr. mann miðað við tvo í herbergi, með sköttum:

Holiday Inn, 4 nætur: kr. 62.800 og  5 nætur: kr. 65.600
Marriot, nýtt hótel, 4 nætur: kr. 67.400 og 5 nætur: kr. 71.100
Fairmont Newfoundland, 4 nætur: kr. 71.900 og  5 nætur: kr. 76.600 

Bókið og staðfestið strax á ferðaskrifstofunni, Hesthálsi 10.  Sími: 587 6000 - info@trex.is - www.trex.is



Tónlistarmaðurinn Jóel 
Pálsson er ekki einhamur. 
Milli þess sem hann mundar 
tenórsaxófóninn stundar hann 
umsýslu með fatnað úr ís-
lenskri ull.

Við erum stödd í litlu fríríki sem 
heitir Örfirisey. Alveg nyrst og 
vestast. Úti við olíutankana. Þar 
hafa þau Bergþóra Guðnadóttir 
hönnuður og Jóel Pálsson tónlistar-
maður opnað verslun í einu horni 
vinnustofu sinnar. Til sölu er meðal 
annars fatnaður sem Bergþóra 
hefur hannað með vörumerkinu 
Farmers Market. „Þetta er hálf-
gerð leyniverslun,“ segir Jóel bros-
andi. „Það eru bara þeir sem fara 
alla leið sem komast á staðinn en 
fólki finnst dálítið gaman að koma 
hingað. Reyndar erum við með 
lokað í næstu viku en yfirleitt er 
opið frá 12 til 17. Svo fáum við líka 
fullt af netheimsóknum á vefinn 
www.farmersmarket.is.“

Fyrirtækið var stofnað 2005. Það 
framleiðir föt og fylgihluti og 
áherslan er lögð á náttúruleg hrá-
efni með íslensku ullina í öndvegi. 

Reksturinn hefur undið upp á sig 
og nú eru vörurnar komnar í 25 
verslanir, þar af 15 erlendis. „Við 
erum aðallega á Norðurlöndunum 
enn sem komið er en ætlum okkur 
að halda áfram að nema ný lönd,“ 
segir Jóel. „Það er alltaf eitthvað 
nýtt að tínast inn og enn annað er á 
teikniborðinu.“

Spurður hvort hann sé nokkuð 
hættur að spila brosir hann og 
svarar: „Nei, ég er langt í frá hætt-
ur að spila. Er einmitt að undirbúa 
mig fyrir tónleika í Lincoln Center 
í New York. En mér finnst líka 
gaman að stússast í viðskiptunum 
og er alltaf að læra eitthvað nýtt á 
hverjum degi.“

Ætlum að nema ný lönd

Laugavegi 51 • s: 552 2201

MADE
FROM

THE WORLDS

FINEST
MATERI-
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Ný sending
Vinsælu ullarsamfellur og bolir.

Mikið úrval af ullarfötum
á ungbörn.

Laugavegi 53 • s. 552 3737
Opið 10-18  •  Laugardaga 10-16

VSK K

VV
Vaskurinn af

Lækkum verð sem nemur virðisaukaskatti
á öllum vörum í versluninni

 mmtudag, föstudag og laugardag.

Glæsilegt úrval af innigöllum fyrir konur á öllum aldri,
töskur,slæður, skart og ilmvötn ásamt

 snyrtivörumerkjunumVVVVSVVV
öllum vöru

 mmtudag, föstu

VGlæsilegt úrval af innigölluGl Vtöskur,slæður, skarVf gf g Vsnyrt



Unglingastjörnurnar skörtuðu sínu fegursta á verð-
launahátíðinni Teen Choice Awards.

Verðlaunahátíðin Teen Choice Awards hefur verið hald-
in árlega frá 1999. Þar eru tónlistarmenn, leikarar og 

íþróttamenn heiðraðir og bestu sjón-
varpsþættirnir og kvik-

myndirnar valin. Aðeins 
unglingar mega kjósa 
en verðlaunagripirnir á 
hverju ári eru brim-

bretti sem sérstak-
lega er hannað 
fyrir hvert ár.
Justin Timber-
lake hefur oftast 
unnið til verð-
launa og á nú 21 
brimbretti
(reyndar tólf 
þeirra með 
hljómsveitinni N 
Sync).
Stjörnurnar komu í sínu 
fínasta pússi og voru 
stuttir og nettir kjólar 
áberandi.

Stutt er málið

Á mánudag lauk hér í París efnakaupstefnunni „première vision“. 
Þessi kaupstefna er einn stærsti efnamarkaður heims. Hann er hald-
inn tvisvar á ári þar sem efnaframleiðendur sýna framleiðslu sína og 
þeir sem hanna og framleiða föt kynna sér og kaupa það sem verður 
ráðandi á komandi árstíðum. 
Hönnuðir eru nefnilega nú þegar langt komnir með hönnun á tísku 
næsta vetrar, 2008-9, enda strax í janúar sem herratískan verður 
sýnd og svo kventískan í júlí á næsta ári. Meðan á þessari kaupstefnu 
stendur koma saman í París allir þeir sem tengjast á einn eða annan 
hátt tísku og hönnun frá öllum heimshornum. Gestirnir fara á sama 
tíma um borgina í búðir sem eru þekktar fyrir að vera með puttann á 
púlsinum á hverjum tíma líkt og Colette-búðin fræga, Kabuki eða 
l´Eclaireur. Þessar búðir eru oft ófeimnar við að leita uppi nýja hönn-
uði eða velja aðeins það áhugaverðasta hjá hverju tískuhúsi og eru 
því gott dæmi um helstu strauma og stefnur. Sumir láta sér duga að 
snerta á öllu, skoða fóður, sauma og önnur smáatriði á hverri flík, 
aðrir reyna laumulega að taka myndir og svo eru þeir sem einfald-
lega kaupa flíkina til að taka upp sniðið eða efnið og framleiða nánast 
það sama þegar heim er komið. Oft eru það Japanar sem taka upp 
eftir öðrum en Kínverjar framleiða svo fyrir þá. Oft má sjá einhverja 
nýjung í tísku hverrar árstíðar sem verður svo meira áberandi í 
þeirri sem á eftir fylgir. Til dæmis má nefna lakkskó sem sáust að 
nýju í herratískunni í fyrravetur en eru í hverri einustu skóbúð þenn-
an veturinn. 
Á efnakaupstefnunni eru auðvitað kynntar þær nýjungar sem fram 
koma hverju sinni. Í þetta skiptið sjálfþurrkandi eða bakteríudrep-
andi efni, efni sem verja húðina fyrir útfjólubláum geislum og svo 
auðvitað umhverfisvæn efni sem sífellt verða fjölbreyttari. Náttúru-
leg efni eru sömuleiðis í mikilli sókn, efni framleidd úr bananahýði, 
kókoshnetu, korni, pappír eða mjólk svo eitthvað sé nefnt.
Á sama tíma kynna svokallaðar „bureau du style“, sem mætti kannski 
þýða sem stílstofur, hefti sín. Þær framleiða einskonar tískuhefti 
sem safna saman hugmyndum um strauma og stefnur næstu árstíða 
og selja þau jafnt til fataframleiðenda sem og til þeirra sem vinna að 
innanhússkreytingum eða iðnhönnun. Í þessum tískuheftum er til 
dæmis hægt að sjá hvaða litir verða ríkjandi jafnt í fatnaði eða ann-
arri hönnun, hvaða munstur munu verða notuð og hvaða efni. Þannig 
geta fjöldaframleiðslufyrirtækin sem sífellt reyna að fylgja eftir 
stóru tískuhönnuðunum hitt á réttu litina eða rétta smáatriðið sem 
mun öllu breyta í komandi tískulínum. 

bergthor.bjarnason@wanadoo.fr  

Auglýsingasími

– Mest lesið

Fæst í apótekum um land allt

Ofnæmisprófuð og mild lína sem er sérstkalega þróuð fyrir
viðkvæma húð ungbarna
Ungbarna andlitskrem – Verndar húðina gegn óæskilegum áhrifum umhverfis og útfjólubláum geislum. Sólarvörn SPF 18, vítamín A&E.
Bossakrem – Mýkir og verndar bleyjusvæðið gegn ertingu, útbrotum og þurrki. Býr til verndandi lag á húðina. A&B5 vítamín. Mjög gott á bruna.
Bossablautklútar – Handhægir klútar í ferðapakkningu. Húðlæknisfræðilega prófaðir. Úr 100% trefjum. Alkóhól- og litefnalausir. Ph gildi 5,5.
Ungbarna baðsápa – Sérlega mild og rakagefandi kremsápa “sápulaus”. Innih. A&E vítamín.
Ungbarna sjampó – Milt sjampó (tearless). Hefur góðan ilm og gerir hárið silkimjúkt.
Ungbarna húðmjólk – Mild og rakagefandi húðmjólk. Inniheldur E&B5 vítamín. Ph gildi 5,5.
Ungbarna olía – Mild olía sem mýkir og hefur róandi áhrif á húðina. Inniheldur A&E vítamín.

Sensitive
ungbarnalína



Skór haustsins eru með 
grófa hæla og þykkan botn 
undir táberginu. Ökkla-
skór eru einnig vinsælir og 
eru oftar en ekki dálítið 
gamaldags.

Nú eru línurnar að verða 
ljósar í skótísku haustsins. 
Ýmsar útgáfur eru af hælum 
en þó eiga þeir það sameigin-
legt að vera grófir og klossað-
ir. Algengt er að sjá tréhæla 
sem og þykka þríhyrningslaga 
hæla. Botn skónna er þykkur, 
allt upp í tvo sentímetra undir 
táberginu. Enn fremur er 

mikið um ökklaskó, oft 
háhælaða og sixtíslega.

Ýktir 
hælar og 
áberandi 
botn

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

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

®



Engin krabbamein fá meiri 
umfjöllun í fjölmiðlum en krabba-
mein í brjóstum og kemur þar 
margt til. Þessi tegund krabba-
meins er algengasta krabbamein 
meðal kvenna og nýgengi þess 
hefur jafnt og þétt aukizt á síð-
ustu áratugum. Á sama tíma 
hefur skilningur manna á tilurð 
þess, áhættuþáttum og eðli sjúk-
dómsins vaxið  hröðum skrefum, 
sem aftur hefur leitt til þess að 
greining sjúkdómsins og með-
ferð hefur gerbreytzt á síðustu 
áratugum, Allt hefur þetta orðið 
til þess að horfur þeirra, sem 
greinast með krabbamein í 
brjóstum hafa stórbatnað. 
Gera má ráð fyrir að nær 
tíunda hver kona á Íslandi 
greinist með krabba-
mein í brjósti ein-
hvern tíma á ævinni 
og nær tíðnin 
hámarki á sex-
tugsaldri.

Takast má á við 
krabbamein með þrennum 
hætti. Fyrst ber að nefna 
forvarnir, sem hægt er að 
beita ef áhættuþættir eru 
þekktir og unnt er að forðast 
þá. Arfgenga áhættuþætti er 
ekki unnt að forðast en komið 
hefur í ljós að lífsstíll getur 
haft áhrif á tilurð brjósta-
krabbameins. Þannig er 
æskilegt að konur stundi lík-
amsrækt í einhverju formi, 
haldi sig sem næst kjörþyngd, 
forðist mikla áfengisneyzlu og 
gæti varúðar við notkun horm-
ónalyfja eftir tíðahvörf. Þótt ekki 
hafi verið sýnt fram á sterkan 
þátt reykinga í tilurð brjósta-
krabbameins þá hafa nýlegar  

rannsóknir sýnt að konum, sem 
reykja eftir að hafa verið með-
höndlaðar vegna sjúkdómsins, er 
hættara við að fá sjúkdóminn 
aftur en þeim, sem ekki reykja.

Næsta skref í því að minnka 
sjúkleika vegna krabbameina er 
snemmgreining.  Það er gert með 
leit að ákveðnum sjúkdómum 
meðal einkennalausra einstakl-
inga. Oftast eru þá stórir hópar 
heilbrigðra kallaðir til skoðunar 
(hópleit) og nákvæmri en hættu-
lausri tækni beitt til að greina 
forstig eða frumstig sjúkdóma. 
Meðferð sjúkdóms, sem þannig 
greinist er mun líklegri til að 
lækna sjúklinginn en ef beðið er 
með aðgerðir þar til einkenni 
sjúkdómsins fara að gera vart 

við sig.
Þriðja skrefið í meðferð 
sjúkdóma eru aðgerðir, 

skurðlækningar, lyf-
lækningar, geisla-
lækningar o. fl. sem 
beitt er þegar sjúk-
dómurinn greinist á 

því stigi að slíkra 
aðgerða er þörf til að gefa 
sem bezta von um lækn-
ingu.

Það að á einni öld hefur 
tekizt að breyta brjósta-
krabbameini úr sjúkdómi, 
sem fáir lifðu af, í sjúkdóm, 

sem flestir lifa af er vitn-
isburður um þrotlaust 

starf vísindamanna, 
lækna og annarra 
heilbrigðisstarfs-
manna, tækjafram-
leiðenda, lyfjafram-
leiðenda, og ekki sízt 

milljóna hugaðra kvenna 
og karla, sem hafa tekið þátt 

í því að stíga hin stóru framfara-
skref með þátttöku í rannsókn-
um, sem spanna allt frá þátttöku í 
hópleit, til klíniskra rannsókna á 
sviði skurðlækninga, lyflækn-
inga og geislalækninga. Vísinda-
rannsóknir undanfarinna áratuga 
hafa leitt í ljós að bætt lifun og 
lífsgæði þeirra, sem greinast 
með krabbamein í brjósti má 
fyrst og fremst þakka því að nú 
greinist sjúkdómurinn á mun 
fyrri stigum en áður var og leyfir 
það skurðaðgerð, sem laskar 
minna brjóstið sjálft en áður, án 
þess að lækningalíkur skerðist 
og síðan hinu að tekizt hefur að 
þróa margar tegundir virkra 
lyfja, sem gefin eru jafnframt 
staðbundinni meðferð – skurðað-
gerð og geislameðferð – í þeim 
tilgangi að vinna á þeim illkynja 
frumum, sem kunna að hafa orðið 
eftir í líkamanum. Sem betur fer 
linnir ekki þróun og framleiðslu 
nýrra og betri lyfja.

Um leið og ég hvet allar íslenzk-
ar konur til að taka boði um þátt-
töku í hópleitarstarfinu vil ég nota 
tækifærið og þakka öllum, sem 
lagt hafa hönd á plóginn við að 
tryggja þann árangur í greiningu 
og meðferð brjóstakrabbameins á 
Íslandi, sem tryggt hefur okkur 
sæti í fremstu röð meðal þjóða. 
Þar á ég við fólkið í landinu, þá 
sem sýsla með fjárveitingar hins 
opinbera, fjölmörg fyrirtæki stór 
og smá og einstaklinga, sem af 
örlæti hafa stutt hin ýmsu verk-
efni, starfsmenn heilbrigðisþjón-
ustunnar og stjórnendur hennar.

Hærra verð á bensíni gæti 
orðið til þess að létta fleira 
en veski Bandaríkjamanna, 
samkvæmt nýrri rannsókn sem 
gerð var í Washington-háskóla 
í St. Louis.

Rannsóknin segir að ef bensínverð 
hækki um einn dollara á hvert 
gallon geti það fækkað offitusjúk-
lingum í landinu um fimmtán pró-
sent á fimm árum. Ástæðuna segir 

Charles Courtemance, sem gerði 
rannsóknina, vera þá að fólk gangi 
þá frekar eða hjóli í stað þess að 
keyra, og borði frekar léttan mat 
heima í stað þess að sækja skyndi-
bita- eða veitingastaði. 

Charles fékk hugmyndina að 
rannsókninni þegar hann var að 
dæla bensíni á bílinn sinn einn 
daginn og fannst bensínverðið svo 
hátt að það borgaði sig heldur að 
taka lest. Með því að ganga á stöð-
ina fengi hann þrjátíu mínútur af 
hreyfingu aukalega á dag. 

Léttari Bandaríkjamenn



Margir horfa löngunaraugum 
á ísskápa með ísmulningsvél, 
nuddpotta með sjónvarpi og 
vígaleg gasgrill, en sjá ekki 
afgangseyri í buddunni fyrir 
slíkri munaðarvöru. 

„Mig hafði lengi langað í amer-
ískan ísskáp og gasgrill af stærri 
gerðinni, en hafði ekki efni á því, 
eins og margir,“ segir Guðbrand-
ur Jónatansson, sem starfar af 
fagurri hugsjón og fer ótroðnar 
slóðir, en fyrirtækið hans 4you 
var opnað á dögunum í illa nýttri 
verslunaramiðstöð í Eddufelli í 
Efra-Breiðholti; á stað sem marg-
ir hefðu fyrir fram talið ósenni-
legan fyrir lúxusvörur.

„Hingað er auðratað og afar 
sanngjörn húsaleiga, en ég reyni 
að halda öllum kostnaði niðri til 
að bjóða betra vöruverð. Ég þarf 
ekki að vera með búð í miðbæn-
um. Fólk kemur til mín af því ég 
sel ódýrt,“ segir Guðbrandur, sem 
smitaðist af verslunarháttum 
Bónus, Rúmfatalagersins og 
Ikea.

„Þessar vinsælu verslanir selja 
vörur í magni og mig langaði að 
gera eins með vandaðar vörur. 
Með því vildi ég leyfa draumum 
annarra að rætast, eins og mínum 
eigin,“ segir Guðbrandur, sem 
flytur inn glæsilegan munaðar-
varning sem hann selur á heild-
söluverði til hins almenna borg-
ara.

„Ég versla beint við verksmiðj-
ur ytra og nota enga milliliði. 
Þegar mig langaði í stórt gasgrill 
hafði ég samband við bandarísk-
an framleiðanda sem bauð það á 
afar góðu verði. Ég spurði hvort 
hann framleiddi grillin sjálfur en 
þá svaraði hann að lítil sem engin 
framleiðsla væri lengur í Banda-
ríkjunum; allt væri unnið í Kína. 
Ég pantaði grillið því beint frá 
Kína og fékk á útsöluprís,“ segir 
Guðbrandur, sem óskar löndum 
sínum að njóta þess sama og flyt-
ur inn tvöfalda ryðfría ísskápa, 
rafmagnsnuddpotta með inn-
byggðu DVD og sjónvarpi, fjöl-
hæfar ítalskar kaffivélar, harm-
óníkur, nýmóðins vatnsrúm, 100% 
náttúrulegar og verðlaunaðar 
latexdýnur og dýrindis ekta 
nautshúðateppi í úrvali.

„Rafmagnspotta og ísskápa fá 
kaupendur á helmingi lægra verði 
en út úr búð hér heima. Grill sem 
fæst í verslunum á yfir 100 þús-

und sel ég á 49.800 krónur. Ég flyt 
þau inn í gámum, seldi síðast 240 
grill á fjórum vikum og er með 
biðlista eftir næstu sendingu. 
Nuddpotta sem kosta milljón út 
úr búð sel ég á 450 þúsund. Kaup-
endur þeirra eru himinlifandi, 
enda pottarnir fallegir með öllum 
hugsanlegum lúxus,“ segir Guð-
brandur, sem blöskrar álagning 
verslana á vörur sem Íslending-
um bjóðast.

„Nýlega kom vinsæl lífsstíls-
verslun að máli við mig og falað-
ist eftir nautshúðateppunum til 
sölu. Ég spurði hvað þeir hygðust 
selja teppin á og upp kom verð-
hugmyndin 170 þúsund. Ég bað 
þá vel að lifa; ég seldi þau sjálfur 
á 68 þúsund. Þarna stóð til að 
leggja meira á vöruna en kostaði 
mig að flytja hana inn til lands-

ins! En svona er nú álagningin og 
segir ýmislegt um okrið þegar 
fyrirtæki geta gefið allt að níutíu 
prósenta afslátt af sínum vörum,“ 
segir Guðbrandur, sem selur mest 
af sínum vörum áður en hann 
flytur þær til landsins.

„Ég stefni á útrás 4you til hinna 
Norðurlandanna, en þarlendir 
aðilar vilja kaupa sig inn í fyrir-
tækið, sem og í Bandaríkjunum. 
Fólk mun snúa sér í meira mæli 
til þeirra sem selja beint á heild-
söluverði og spara sér himinháar 
fjárhæðir í ófyrirleitna álagningu 
verslana. Ég berst á móti verð-
lagningunni eins og Múskó. Berst 
fyrir neytendur með vandaðri 
lúxusvöru á sanngjörnu og við-
ráðanlegu verði fyrir alla.“

Sjá nánar á www.4you.is.

Lúxus handa öllum

Magnaða moppuskaftið
Dagar skúringafötunnar eru taldir Alltaf tilbúið til notkunar

Gólfin þorna á augabragði

Fljótlegt og þægilegt

Sölustaðir:
Húsasmiðjan - Byko - Pottar og prik Akureyri - Áfangar Keflavík - Fjarðarkaup - Parket og gólf - 
Eyjatölvur - Miðstöðin Vestmannaeyjum - Litabúðin Ólafsvík - Skipavík Stykkishólmi -  Rými -
SR byggingavörur Siglufirði - Rafsjá Sauðárkróki - Nesbakki Neskaupsstað - Núpur Ísafirði -
Vélaleiga Húsavíkur. Heildsöludreifing: Ræstivörur ehf.
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Nafn Gunnars Björns Guð-
mundssonar er á allra vörum 
eftir velgengni kvikmyndar-
innar Astrópíu. Færri vita að 
þessi upprennandi leikstjóri 
hefur um árabil verið viðloð-
andi leikhús og kvikmynda-
gerð, þar sem Hafnarfjörður 
kemur talsvert við sögu.

Gunnar Björn Guðmundsson leik-
stjóri er í skýjunum þessa dagana 
með viðtökurnar sem mynd hans 
Astrópía hefur hlotið, þar sem 
hún hefur laðað að 40.000 bíó-
gesti. Hann segir ætlunina hafa 
verið að gera skemmtilega mynd 
sem höfðaði til almennings og ekki 
annað að sjá en ætlunarverkið hafi 
heppnast.

Kvikmyndin þykir almennt séð 
góð afþreying, bardagasenurnar 
vel útfærðar og heildarútlit 
myndarinnar til fyrirmyndar en 
þar gegnir Hafnarfjörður stóru 
hlutverki.

„Gamli byggingastíllinn er 
svo flottur og tímalaus og fæstir 
þekkja umhverfið vel nema þá 
helst Hafnfirðingar,“ segir Gunnar 
um þá ákvörðun að taka myndina 

upp í bænum. „Svo er stutt yfir í 
hraunið, sem er áberandi í mynd-
inni hvort sem það er í raunheim-
inum sem myndin gerist í eða 
ævintýraheiminum.“

Gunnar valdi Hafnarfjörð þó 
líka af þeirri einföldu ástæðu að 
hann er sjálfur uppalinn þar og 
þekkir því umhverfið af eigin 
raun. „Ég vissi alveg hvaða hús 
eða götur myndu henta í ákveðin 
atriði,“ segir hann og bendir á að 
myndin hafi meðal annars verið 
tekin upp í kringum gömlu göngu-
leiðina hans í Lækjarskóla.

„Myndirnar mínar gerast oft að 
einhverju leyti þar,“ segir hann og 
nefnir sem dæmi að Hverfisgata 
hafi verið sögusvið Karamellu-
myndarinnar, sem var valin stutt-
mynd ársins á Edduhátíðinni 2003.

Fyrir þann tíma hafði Gunnar 
getið sér góðan orðstír fyrir stutt-
myndina Á blindflugi, auglýs-
ingagerð og störf sín með Leik-
félagi Hafnarfjarðar, sem hann 
segir hafa verið góðan skóla. 
„Upphaflega var ég áhugalaus um 
leikhús, en fékk leikhúsbakteríu 
eftir að hafa unnið með mörgum 
af fremstu leikstjórum landsins. 
Það kom sér síðan mjög vel við 
kvikmyndagerð.“

Síðan þá hefur Gunnar unnið 
jöfnum höndum við leikhús og 
kvikmyndir og er um þessar 
mundir að skoða ýmis verkefni. 
„Ég er með nokkur járn í eldinum. 
Er meðal annars að vinna að kvik-
myndahandriti upp úr bókinni 
Gauragangur ásamt Ottó Geir 
Borg. Hvort úr því verður á eftir 
að koma í ljós. Þetta gæti orðið 
frábær mynd.“ - rve

Hafnarfjörður er
minn heimavöllur

Gunnari Birni finnst Hafnarfjörður kjörinn tökustaður. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR 

Jón Gnarr sem rannsóknarlögreglumaður í Karamellumyndinni. MYND/ÁRNI TORFASON

Hverfisgötu í Hafnarfirði var umbreytt í undraveröld Karamellumyndarinnar.
MYND/ÁRNI TORFASON

Hildur og félagar mæta alls kyns óskapnaði í Astrópíu, þar sem hraunið í Hafnarfirði er áberandi. MYND/BJARNI GRÍMSSON

Halldór Magnússon, sem hér sést við enda borðsins, leikur á móti bróður sínum Steini 
Ármanni í myndinni en þeir eru báðir Hafnfirðingar. Tilviljun? MYND/BJARNI GRÍMSSON

Gísli Örn Garðarsson sem óður vísinda-
maður í Karamellumyndinni.

MYND/ÁRNI TORFASON



GLÆSILEIKI VIÐ SJÁVARSÍÐUNA

Sérafnotasvæði
jarðhæðar 18,1 fm

Svalir
6,5 fm

Herb. 11,9 fm

Stofa/eldhús
64,1 fm

Bað
7,2fm

Þvottur
3,4 fm

Anddyri
4,1 fm

Föt
5,1 fm

Svalir
13,6 fm

Herb.
10,9 fm

Dæmi um 3ja herbergja íbúð

Þessir hlutir fylgja ekki með íbúð

Lóðin
Sameign og lóð eru fullfrágengin með snjóbræðslukerfi í 
bílageymslurampa og hellulögðum göngustígum og bíla-
stæðum. Brunaviðvörunarkerfi er í sameign og íbúðum og 
lyklalaust aðgengi að stigahúsum.

Í bílageymsluhúsi er aðstaða til bílaþvotta og á þaki 
bílakjallarans er sameiginlegur garður með leiksvæði, 
garðbekkjum og púttvelli.

Nýtískuleg fjölbýlishús 
Norðurbakki 15–21 eru fjögur stórglæsileg fjölbýlishús, hönnuð af arkitektastofunni Batteríinu. 
Húsin eru við sjávarsíðuna á móti suðri og í göngufæri við alla þjónustu í Hafnarfirði. Frágangur er 
mjög vandaður. Íbúðum er skilað fullbúnum með parketi á gólfum en baðherbergi og þvottahúsgólf 
eru flísalögð. Húsin eru einangruð að utan, klædd með álklæðningu og að hluta með harðvið. 
Gluggar eru álklæddir timburgluggar. Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds.

Húsin eru á fjórum og fimm hæðum með sameiginlegum bílakjallara. Alls eru átta stigahús með 
tveimur eða þremur íbúðum á hverri hæð um hverja lyftu.

Íbúðirnar
Við hönnun íbúðanna var 
mikil áhersla lögð á þægindi. 
Sérstaklega er hugað að 
hljóðeinangrun með 
tvöföldum upphituðum
gólfum. Lofthæð er
óvenjumikil eða um 
2,7 metrar.

Bjartar íbúðir, stórir 
gluggar með glæsilegt 
útsýni yfir sjóinn og gamla 
bæinn. Flestar íbúðanna 
hafa tvennar svalir.

Innréttingar eru spónlagðar 
og hægt er að velja á milli 
þriggja viðartegunda.
Heimilistæki eru mjög 
vönduð með burstaðri 
stáláferð.

• Viðhaldslítið

• Stór og björt rými

• Sérstaklega er hugað að hljóðeinangrun

• Gólfhiti

• Gluggar ná niður í gólf

• Góð lofthæð

• Tvennar svalir með flestum íbúðum

• Einungis tvær eða þrjár íbúðir á hæð um
hverja lyftu

• Mynddyrasími

• Snjóbræðslukerfi í göngustígum

• Loftskiptakerfi

• Brunaviðvörunarkerfi

• Færanlegir vindskermar á svölum

• Nútímalegar innréttingar með eldunareyju

• Íbúðir eru afhentar fullbúnar með gólfefnum

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200www.iav.is
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Óvissuferðir ehf. er fyrirtæki 
sem sérhæfir sig í tilbúnum og 
sérhönnuðum pakkaferðum.

„Aðþrengdar eiginkonur er eins 
og heitið gefur til kynna ferð sér-
sniðin að þörfum kvenna. Gert 
fyrir kvennahópa sem vilja gera 
sér góðan dag, láta dekra svolítið 
við sig og enda á ljúffengum 
mat.“

Þetta segir Inga Steinunn 
Björgvinsdóttir, verkefnastjóri 
Óvissu ehf. sem er ferðaþjónustu-
fyrirtæki í Hafnarfirði. Það útbýr 
bæði tilbúnar og sérhannaðar 
pakkaferðir handa hópum. 
Má þar nefna sveitaferðir, 

menningarferðir, adrenalín-
ferðir og fyrrnefndar aðþrengdar 
eiginkonur, sem eru nokkuð 
breytilegar að sögn Ingu.

„Þemað er það sama og snýst 
um dekur en síðan geta konurnar 
valið á milli þrenns konar ferða 
eftir því hvort þær vilja fara 
um Suðurland, Reykjanes eða til 
Reykjavíkur,“ útskýrir Inga. „Svo 
fer bara eftir hópnum hvernig 
ferðin spilast hverju sinni. 
Hversu miklum hluta dagsins 
konurnar vilja verja í dekur eða 
mat og svo framvegis.“

Inga segir ferðirnar hafa notið 
mikilla vinsælda á meðal kven-
þjóðarinnar og því augjóslega 
nóg af aðþrengdum íslenskum 

eiginkonum sem vilja gera sér 
dagamun. En skyldi ekki vera á 
döfinni að bjóða karlpeningnum 
upp á svipaðar ferðir, svolítið 
dekstur?

„Það stendur ekki til, en 
karlarnir hafa þó úr ýmsu öðru 
að velja,“ segir Inga og hlær. 
„Tækjum við hins vegar upp á 
því að bjóða upp á aðþrengda 
eiginmenn reikna ég með að það 
yrði eitthvað minna um dekur en 
meira um adrenalínflæði.“

Hægt er að afla sér frekari 
upplýsinga um ferðir Óvissu ehf. 
á vefsíðunni www.ovissuferdir.
is eða með því að hafa samband í 
síma 599 6030.

- rve

Aðþrengdar eiginkonur 
láta dekra við sig

Inga Steinunn segir eitthvað í boði fyrir alla hjá Óvissuferðum ehf. MYND/RÓSA

Sýning um sjálfbæra þróun 
stendur nú yfir í Gamla 
bókasafninu í Hafnarfirði, en 
hún er byggð á hugmyndum 
Jarðarsáttmála Sameinuðu 
þjóðanna.

„Inntak sýningarinnar er að mann-
kynið sé nú komið að sögulegum 
tímamótum og verði að taka af-
stöðu í umhverfismálum. Hvort 
það ætli að hætta að menga og 
vinna að sjálfbærni eða ekki,“ segir 
Steinunn Geirdal, meðlimur í SGI á 
Íslandi, Soka Gakkai International, 
sem stendur að sýningunni ásamt 
Umhverfisnefnd Hafnarfjarðar, 
Staðardagskrá 21 í Hafnarfirði og 
Gamla bókasafninu.

Að sögn Steinunnar er sýningin 
til komin vegna Jarðarsáttmál-
ans, sem var settur saman af 
fólki af ólíku þjóðerni, kynþáttum 
og trúarbrögðum víðs vegar um 
heim. 

Jarðarsáttmálinn var síðan 
kynntur á umhverfisráðstefnu 
Sameinuðu þjóðana í Jóhannesar-
borg árið 2002.

„Sáttmálinn gengur út á að vinna 
að sjálfbærni á öllum sviðum þjóð-
félagsins,“ útskýrir Steinunn. 

„Hann fjallar líka um að fólk fari 
að sýna hvert öðru virðingu og 
mannkynið líti á sig sem eina fjöl-
skyldu á þessari jörð.“

Steinunn segir að SGI á Íslandi 
hafi átt frumkvæði að uppsetn-
ingu sýningarinnar hérlendis en 
alþjóðlegu samtökin eru aðildar-
félag að Sameinuðu þjóðunum 
og ein stærstu friðarsamtök í 
heiminum.

„Sýningin er liður í starfi okkar 

þar sem við vinnum að friði, 
menntun og menningu, meðal 
annars með því að kynna verkefni 
af þessu tagi.“

Steinunn segir sáttmálann 
þegar hafa verið tekinn inn í 
námskrá nokkurra landa og 
vonast hún til að Íslendingar fylgi 
fordæmi þeirra þar sem um frá-
bært kennsluefni sé að ræða.

Sýningin stendur til 7. október.
- rve

Friður, menntun og menning

Steinunn Geirdal aðstoðarleikskólastjóri er meðlimur í SGI, sem er á meðal þeirra 
sem standa að sýningunni Sjálfbær þróun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Dúóið Stemma verður með opna tónleika í Hafnarborg, menn-
ingar- og listastofnun Hafnarfjarðar, í kvöld klukkan kl.20.00. 

Það eru þau Herdís Anna Jónsdóttir víóluleikari og Steef 
van Oosterhout slagverksleikari sem skipa Stemma en þau eru 
jafnframt fastráðnir hljóðfæraleikarar í Sinfóníuhljómsveit 
Íslands.

Herdís og Steef hafa leikið saman í tæp tíu ár og á þeim tíma 
hafa þau átt í samstarfi við tónskáld, sem hafa samið fyrir þau 
verk. Þeirra á meðal eru tónskáldin Sveinn Lúðvík Björnsson, 
Jónas Tómasson og Snorri Sigfús Birgisson.

Á efnisskránni hjá þeim er einnig íslensk þjóðlagatónlist þar 
sem Steef spilar meðal annars á steinaspil Páls frá Húsafelli.

Aðgangur er ókeypis er tónleikana.
Þess má jafnframt geta að Hafnarborg er höfð opin til klukk-

an 21.00 alla fimmtudaga.
Nánar á www.hafnarborg.is

Dúóið Stemma leikur í kvöld
Hafnarborg í Hafnarfirði.

Nýleg könnun leiðir í ljós að kynbundinn launamunur í Hafnar-
firði hefur minnkað á síðustu árum. Anna Jörgensdóttir, starfs-
mannastjóri Hafnarfjarðar, fagnar niðurstöðunni.

„Könnun var gerð árið 2001 og þá mældist kynbundinn launa-
munur átta prósent en mælist nú sex prósent og hefur því minnk-
að um tvö prósent,“ segir Anna.

„Án grunnskólakennara mældist kynbundni launamunurinn 
tólf prósent árið 2001 en mælist nú níu prósent. Þetta er óút-
skýrður launamunur á meðalheildarlaunum karl- og kvenkyns 
starfsmanna, þar sem tekið er tillit til aldurs, starfsgreina, yfir-
vinnu og starfsaldurs.“

Að sögn Önnu er ástæða til að fagna, sérstaklega þar sem 
munur á dagvinnulaunum kynjanna hafi eyðst út frá árinu 2001. 
Þá voru dagvinnulaun kvenna sex prósentum lægri en dagvinnu-
laun karla, en mælist nú 0,6 prósent lægra. Séu kennarar ekki 
reiknaðir með var munurinn átta prósentum lægri árið 2001 en 
er nú 0,8 prósentum hærri.

„Við höfum kerfisbundið unnið að útrýmingu kynbundins 
launamunar,“ segir Anna. „Meðal annars með sértækum aðgerð-
um innanhúss, þar sem reynt hefur verið að jafna muninn út. Nú 
er árangurinn að koma í ljós.“

Máli sínu til stuðnings bendir hún á að innleiðing nýs starfs-
matskerfis sem meðal annars tekur til starfsmanna í Starfs-
mannafélagi Hafnarfjarðar, hafi leitt til þess að ákveðnar 
kvennastéttir fengu hækkanir.

Anna segir starfinu þó engan veginn lokið. „Við ætlum að halda 
áfram og munum þá einkum horfa til yfirvinnugreiðslna, hvort 
þar sé skekkja sem þurfi að leiðrétta. Mér finnst ekki ósennilegt 
að ný könnun verði gerð eftir tvö til þrjú ár og þá verði munurinn 
minni.“ - rve

Kynbundinn launa-
munur minnkar

Anna Jörgensdóttir er ánægð með niðurstöður könnunarinnar en leggur 
áherslu á starfinu sé ólokið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 
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Jólaundirbúningur er nú 
hafinn í Hafnarfirði, snemma 
líkt og síðastliðin ár, þar 
sem meðal annars er unnið 
að því að reisa jólaþorp í 
miðbænum fimmta árið í röð.

„Þorpið verður á Thorsplani 
og samanstendur af tuttugu og 
fimm húsum, þar sem kaupmenn 
munu bjóða upp á söluvarning,“ 
segir Marín Guðrún Hrafnsdóttir, 
menningar- og ferðamálafulltrúi 
Hafnarfjarðarbæjar, og hvetur 
áhugasama til að hafa samband 
sem allra fyrst, þar sem verið er 
að taka niður pantanir í húsin.

„Við viljum helst að mikið 

sé um að vera í hverju húsi og 
höfum því stungið upp á því að 
nokkrir deili með sér húsi, svo 
söluvarningurinn verði fjöl-
breyttur og vonandi örlítið jóla-
legur. Kaupmenn hafa annars 
leyst þetta vel af hendi, skreytt 
húsin hátt og lágt og staðið fyrir 
alls kyns uppákomum.“

Að sögn Marínar tekur bærinn 
meira og minna allur þátt í jóla-
undirbúningnum; skólabörn munu 
skreyta jólaþorpið, kórar syngja og 
unglingar troða upp. „Við ætlum að 
virkja betur félagsmiðstöðvarnar 
og unglingana sjálfa, sem hafa 
af einhverjum ástæðum orðið 
svolítið útundan. Það er ein helsta 
breytingin í ár.“

Annars vill Marín gefa sem 
minnst upp varðandi dagskrána 
sjálfa, annað en að jólaballið verði 
á sínum stað. „Við ætlum að slá 
upp útijólaballi á sunnudögum. 
Þetta hefur tvisvar sinnum verið 
gert áður og heppnast gríðarlega 
vel í bæði skiptin og eins og síðast 
munu Felix og Gunni halda uppi 
fjörinu.

Þá skemmtu allir sér konung-
lega við að dansa í kringum jóla-
tréð með húfur og vettlinga, enda 
markmiðið að fjölskyldan geti átt 
notalega samverustund.“ - rve 

Notaleg fjölskyldustund

Nunnur úr Karmelklaustrinu hafa verið með frá upphafi og gera ekki undantekningu í ár.

Marín Guðrún Hrafnsdóttir, menningar- og ferðamálafulltrúi Hafnarfjarðarbæjar, 
lofar góðri skemmtun. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Jólaundirbúningur hefst snemma í Hafnarfirði og jólaþorpið í miðbænum verður opnað 24. nóvember. Verið er að kanna hvort 
flötur sé fyrir því að hafa það opið virka daga síðustu vikuna fyrir jól.
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Margt er á döfinni hjá 
Hafnarfjarðarleikhúsinu í vetur og nú 
standa yfir æfingar á leikritinu Svartur 
fugl í uppsetningu leikhússins og 
Kvenfélagsins Garps.

„Þetta er nýtt leikrit sem kall-
ast á frummálinu Blackbird og er 
eftir skoska leikskáldið David Har-
rower,“ segir Sólveig Guðmundsdótt-
ir, leikkona og meðlimur í Kvenfélaginu 
Garpi, sem átti á síðasta ári í samstarfi 
við Hafnarfjarðarleikhúsið um upp-
setningu á Gunnlaðar sögu eftir Svövu 
Jakobsdóttur.

„Verkið var frumflutt á Edinborgarhá-
tíðinni árið 2005 og ég keypti samstund-
is réttinn á því eftir að hafa séð það. Það 
greip mig bara enda vel skrifað og afar 
spennandi. Leikrit sem sýnir að lífið er 
ekki svart og hvítt.“

Að sögn Sólveigar er Svartur fugl jafn-
framt eitt umtalaðasta leikrit sem hefur 
komið frá Bretlandi í langan tíma og 
hefur það verið sýnt víða um heim við 
góðar undirtektir. Það er margverðlaun-
að og hlaut meðal annars Laurence Olivi-
er-verðlaunin í ár sem besta frumraunin. 
Leikkonan vill þó sem minnst segja um 
efniviðinn.

„Ég ætla ekki að segja of mikið en í 
grófum dráttum fjallar verkið um Ray 
og Unu, sem áttu í ástarsambandi fyrir 
fimmtán árum og hittast á ný með ófyrir-
sjáanlegum afleiðingum.“

Sólveig og Pálmi Gestsson fara með 
hlutverk Unu og Ray og hrósar leikkonan 
mótleikara sínum í hástert, sem og öðrum 
aðstandendum sýningarinnar. „Hér er 
valinkunnur maður í hverju rúmi og við 
erum svo heppin að hafa fengið til liðs við 
okkur skoska leikstjórann Graeme Maley, 
sem þekkir verkið mjög vel.“

Svartur fugl verður frumsýnt laugar-
daginn 6. október en hægt er að nálgast 
vetrardagskrá Hafnar-fjarðarleikhússins 
á vefsíðunni www.hhh.is. - rve

Eldfimt umfjöllunarefni

„Umfjöllunarefnið er eldfimt og best að það komi áhorfendum á óvart,“ 
segir Sólveig. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Pálmi Gestsson, Sólveig Guðmundsdóttir og leikstjórinn Graeme Maley.

Hansadagurinn er orðinn fastur 
liður í bæjarlífi Hafnarfjarðar 
en hann verður haldinn hátíð-
legur í október næstkomandi.

„Þetta hófst allt saman með 
því að Hafnarfjarðarbær gekk 
fyrir nokkrum árum í Hansa-
sambandið, sem var samtök 
kaupmanna í norður-evrópskum 
borgum á miðöldum. Hlutverk 
nýju Hansasamtakana er að 
tengja borgirnar aftur saman í 
gegnum menninguna og söguna 
frá þessum tíma.“

Þetta segir Björn Pétursson, 
bæjarminjavörður hjá Byggða-
safni Hafnarfjarðar, sem 
stendur fyrir sérstökum Hansa-
degi í október næstkomandi. Þá 
verður efnt til hátíðarhalda sem 
fara fram í formi sagnfræði-
legra fyrirlestra, kynningu á 
alþjóðasamtökunum, tónleik-

um, leikjum og matarveislu í 
miðaldastíl.

„Markmið er að vekja athygli 
á þessum þætti úr sögu bæjar-
ins, á því tímabili þegar þýskir 
Hansakaupmenn réðu hérna 
lögum og lofum, og kynna hugs-
unina sem býr að baki endur-
vakningunni,“ útskýrir Björn.

Að hans sögn er dagskráin 
vel á veg komin en hún fer fram 
á nýja torginu fyrir framan 
Byggðasafnið, á Vesturgötu sex 
til átta. „Torgið hefur allt verið 
endurhannað, en framkvæmd-
ir hafa staðið á því í sumar og 
er við það að ljúka, og stendur 
til að vígja það á Hansadaginn 
sjálfan.“

Þeir sem vilja upplifa ósvikna 
miðaldastemningu ættu því að 
gera sér ferð til Hafnarfjarðar 
í næsta mánuði. - rve

Aftur í miðaldir

Björn Pétursson 
lofar miðald-
astemningu á 
Hansadaginn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Hrafnista er fjölskylduvænn vinnustaður
sem býður fúsar hendur velkomnar til að

sinna gefandi vinnu með góðum félögum.
Á Hrafnistu er lögð áhersla á sveigjanleika í starfi.

Allar nánari upplýsingar á www.hrafnista.is,
magnea@hrafnista.is eða í síma 585 9529

www.hrafnista.is
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Samtök áhugafólks um starf í 
anda Reggio Emilia á Íslandi 
(SARE) voru stofnuð 13. 
september síðastliðinn. 

Leikskólinn Stekkjarás 
í Hafnarfirði vinnur eftir 
aðferðum Reggio Emilia og 
leggur áherslu á skapandi 
starf og gagnrýna hugsun. 

Í Reggio Emilia-stefnunni er 
lögð áhersla á að kennararnir 
séu þrír, það er börn, kennarar 
og umhverfið. Þessir þættir 
eru samverkandi og hafa áhrif 

hver á annan. Því er litið á börn 
og starfsfólk sem samverka-
menn og samrannsakendur. 
Áhersla er lögð á að nota náms-
kenningar sem falla að félags-
legri hugsmíðahyggju en hún 
byggir á virkni barnanna sem 
nema og að þau læri meira og 
betur í samvinnu við aðra en 
ein.

Einkunnarorð leikskólans 
eru: „Hugmyndir barnsins – 
verkefni dagsins“ og á það vel 
við. - hs

Hugmyndir barnsins 
eru verkefni dagsins

Samvinna skiptir miklu máli á leikskólanum.

Námsflokkar Hafnarfjarðar eru teknir 
til starfa og framboð fjölbreytt að venju. 
Meðal þess sem er á dagskrá í vetur er 
námskeið fyrir verðandi töframenn.

„Ég ætla að kenna öllum töfrabrögð sem 
vilja en þetta miðast við tíu ára aldur,“ segir 
töframaðurinn góðkunni Jón Víðis Jakobs-
son og bætir við að námskeiðið sé byggt á 
bók sem hann gaf út fyrir nokkrum árum. 
Sú nefnist Töfrabragðabókin og hefur að 
geyma leyndardóminn að baki nokkrum vel 
völdum brögðum.

„Við lærum hugsunina á bak við töfra-
brögð og hvernig þau eru framkvæmd. 
Klassísk brögð eins og að festa töfrastaf, 
draga pening úr eyra, trefil í gegnum háls 
og nokkra spilagaldra að auki. Jafnvel að 
breyta stelpu í strák ef tími gefst.“

Að sögn Jóns byggja töfrabrögð af þessu 

tagi á sjónhverfingum sem eiga lítið skylt við 
galdra og því skulu nemendurnir ekki búast 
við að geta lyft hlutum með hugarorkunni 
einni saman eða flogið þegar þeir útskrifast. 
„Töframenn geta alls ekki flogið. Þeir geta 
hins vegar látið líta út sem svo sé.“

Þar af leiðandi getur hver sem er lært 
að verða töframaður, ólíkt galdramönn-
um sem eru aðeins útvaldir eins og í tilviki 
Harry Potter. „Maður verður ekki góður 
nema að æfa sig,“ segir Jón. „Ég kenni 
brögð sem eru einföld kunni maður þau. 
En það þarf að tileinka sér kunnáttuna svo 
að aðferðin sjáist ekki.“

Töfrabragðanámskeiðin hefjast 2. okt-
óber og hægt að skrá sig á námskeið fyrir 
börn á aldrinum tíu ára og eldri og sextán 
ára og eldri. Nánar á www.namsflokkar.
hafnarfjordur.is - rve

Breytir stelpu í strák

Jón Víðis er formaður Hins íslenska töframannagildis, sem eru samtök íslenskra töframanna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Jón stendur fyrir komu töframanns-
ins David Jones, sem sýnir í Hafnar-
fjarðarleikhúsinu 1. nóvember.

SÓFASETT

MaryPaula

Hermes Barbara





Leikstjórinn og leikkonan Eyrún Ósk 
Jónsdóttir aðstoðaði ungverska kvik-
myndagerðarmenn við gerð teikni-
myndar um Egil Skallagrímsson.

Ungverskir kvikmyndagerðarmenn voru 
nýverið staddir í Hafnarfirði til að viða að 
sér efni fyrir nýja teiknimynd í fullri lengd 
um Egil Skallagrímsson. Eyrún Ósk Jóns-
dóttir, leikkona og leikstjóri, skipulagði 
komu hópsins til landsins og var gestunum 
innan handar á meðan á dvöl þeirra stöð.

„Þetta æxlaðist þannig að ég var úti í 
skóla með ungverskum strák, sem ég fékk 
í fyrra til að leika í einleiknum Ofurhetjan, 
sem ég skrifaði og leikstýrði,“ segir Eyrún.

„Hann fór með upptökur af leikritinu 
til Ungverjalands og þar komst leikstjóri 
myndarinnar, Erik Novák, yfir þær. Erik 
var þá á leiðinni til Íslands ásamt tökuliði og 
vantaði einhvern til að skipuleggja ferðina. 
Í framhaldi af því var haft samband við 
mig.“

Að sögn Eyrúnar var tilgangur fararinnar 
að ná andlits- og landslagsmyndum og 
mynda hesta á tölti, sem yrðu teiknað-
ir ofan í og notaðir í myndina. Fjöldi 
Íslendinga kom nálægt vinnunni, þeirra á 
meðal starfsmenn fyrirtækisins Kaoz, RÚV 
og Landnámsseturs Íslands auk rekstrar-
stjóra skátaheimilisins Hraunbúa og föður 
hennar, Jóns Hlíðars.

„Þau tóku mikið upp í Borgarfirði, Krýsu-
vík og Hafnarfirði,“ segir Eyrún og bætir 
við að Hafnarfjörður hafi hentað vel vegna 
þess hversu stutt var til hinna tökustaðana, 
auðvelt að komast í tæri við hesta og svo 

hafi ungverski leikarinn úr Ofurhetjunni 
mælt með Hraunbúum sem heppilegu gisti-
heimili.

Eyrún segir Ungverjana hafa skemmt 
sér konunglega á meðan á tökum stóð og 
þótt mikið til íslenskrar náttúru koma. „Þau 
voru mjög hrifin og ætla að koma hingað 
aftur fljótlega. Nú eru þau að ganga frá 
styrkjum eftir vinnuna hér. Ætla að sýna 
myndbúta til að fá samstarfsaðila til liðs við 
sig, bæði úti og hér heima.“

Spennandi verður að fylgjast með vinn-
unni en ráðgert er að frumsýna myndina 
árið 2009. - rve

 27. SEPTEMBER 2007  FIMMTUDAGUR12 fréttablaðið hafnarfjörður

Eyrún stýrir sem kunnugt er Jaðarleikhúsinu. Hér er hún ásamt föður sínum Jóni Hlíðari, sem hjálpaði til 
við skipulagninguna. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Teiknimynd um víkinga

Þessi mynd er tekin úr bæklingi um teiknimyndina.

Á vef Hafnarfjarðarbæjar blogga 
bæjarfulltrúar á heimasvæði vefsins. 
Svæðið er vettvangur fulltrúanna til 
að koma skoðunum sínum á framfæri 
og um leið gera bæjarbúum kleift að 
fylgjast með störfum þeirra. 

Jafnframt kemur fram á vefnum 
að bloggið sé fyrst og fremst persónu-
legar skoðanir og vangaveltur ein-
staklingsins. Þær skoðanir sem koma 
fram endurspegla ekki endilega skoð-
anir eða stefnu Hafnarfjarðarbæjar. 

Aðalbæjarfulltrúar sem eru skráðir 
með blogg eru Lúðvík Geirsson, Ellý 
Erlingsdóttir, Haraldur Þór Ólason, 
Guðmundur Rúnar Árnason, Margrét 
Gauja Magnúsdóttir, Rósa Guðbjarts-
dóttir, Guðrún Ágústa Guðmunds-
dóttir, Guðfinna Guðmundsdóttir, 
Gunnar Svavarsson, Almar Grímsson 
og Gísli Ó. Valdimarsson. - rh

Bloggandi
bæjarfulltrúar

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar, 
er meðal aðalbæjarfulltrúa sem blogga á 
vefsíðu bæjarins. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Hafnfirðingurinn Sigríður Ásta Árnadóttir hefur 
getið sér gott orð fyrir endurunninn ullarfatnað.

„Ég er menntaður textílhönnuður og hef alltaf 
verið haldin hálfgerðri ullarpeysuáráttu,“ segir Sig-
ríður spurð út í hugmyndina á bak við hönnunina, 
sem er í skrautlegri kantinum.

„Svo átti ég einu sinni ullarpeysu inni í skáp sem 
mér þótti svo leiðinleg og óspennandi að ég ákvað 
að breyta henni og hekla á hana alls konar skraut.“

Smám saman vatt þetta upp á sig og fyrr en varði 
var Sigríður komin með heilan ullarpeysulager. 

Hún fékk síðan inni í Kirsuberjatrénu þar sem 
fatnaðurinn fæst nú undir merkinu Kitchfríður.

„Kitch merkir eitthvað sem er ofhlaðið og ósmekk-
legt og það sem ég hanna er bæði skrautlegt og lit-
ríkt á íslenskan mælikvarða,“ segir Sigríður um 
nafngiftina. „Þegar ég var í námi fékk ég skot á mig 
fyrir að vera yfirdrifin og ákvað bara að snúa því 
mér í hag, með því að vinna með það sem er kitch.“

Útkomuna má sá hér á síðunni og óhætt að segja 
að orðin litríkt og skrautlegt nái vel að lýsa henni.

- rve

Ullarpeysuáráttan
Föt Sigríðar eru að vissu leyti afturhvarf til fortíðar.

Margir þekkja Sigríði undir nafninu Kitchfríður. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sigríður leggur mikinn metnað í fatnaðinn.

Hjólreiðafélag hafnfirskra 
kvenna er hópur hressra kvenna 
sem vill auka sýnileika hjólreiðar-
menningar í Hafnarfirði.

„Segja má að kveikjan hafi 
verið leti okkar stofnendanna. 
Við höfðum keypt okkur hjól og 
notuðum þau aldrei. Við ákváðum 
þess vegna að stofna klúbb til að 
beita okkur sjálfar þrýstingi, svo 
við færum út að hjóla minnst einu 
sinni í viku,“ segir Eiríksína Kr. 
Ásgrímsdóttir, sem er í forsvari 
fyrir Hjólreiðafélag hafnirskra 
kvenna.

Félagið var formlega stofnað 
á sjálfum kvennafrídeginum árið 
2006 og fóru viðtökurnar fram 
úr björtustu væntingum. Hundr-
að konur skráðu sig í félagið á 
fyrstu tveimur mánuðunum en 
á bilinu þrjátíu til fjörtíu þeirra 
eru nú virkar og vekja mikla 
athygli að sögn Eiríksínu þegar 
þær þeysast um götur bæjarins.

„Það hefur stundum legið við 
árekstri þegar hersingin mætir 
á svæðið,“ segir hún og hlær. 
„Karlarnir verða alveg lamaðir 
af skelfingu og vita náttúrulega 
ekkert hvert allar þessar víga-
legu konur eru að æða. Það er 
flautað á okkur og hvaðeina.“

Eiríksína segir að þótt félagið 
sé eingöngu ætlað konum hafi 
karlarnir tekið virkan þátt í 
starfinu meðal annars með því að 
kenna konum sínum á hjólin og 
séu því einskonar meðhjálparar. 
„Þeir mega auðvitað alveg koma 
með. Við flöggum þeim svona 
spari.“

Hópurinn hittist klukkan 
20.00 á miðvikudagskvöldum og 
11.00 á laugardagsmorgnum við 
Hafnarborg en nú fara að verða 
síðustu forvöð að mæta þar sem 
félagið fer í frí í vetur. Áhuga-
sömum er bent að hafa samband 
við Eiríksínu í síma 690 4583. -rve

Liggur við árekstri

Eiríksína með hjól sitt sem hún notar mikið í vinnuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Strandgata 55
220 Hafnarfjörður

Iceland
Tel: 565-1213
Fax: 565-1891

vikings@fjorukrain.is
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Heitur pottur og sauna !

- ATH. Morgunmatur innifalinn í öllum pökkum.
   Tilboð gilda til 15. apríl 2008.
    Aukagistinótt kostar kr. 4.000 á mann fyrir herbergið.

4. Sælkerapakki:
 Gisting og kvöldverður með þriggja rétta
 sælkeraveislu í Fjörunni. 
 Í tveggja manna herbergi kr. 9.000 á mann.

5. Fyrirtækjapakkinn:
Tilvalið í miðri viku, fyrir innlenda sem erlenda
gesti í viðskiptaerindum
Gisting með kvöldverði (súpa,
kjöt eða fiskur, kaffi)  í Fjörunni eða
í Víkingaveislu í Fjörugarðinum.
Tveggja manna herbergi kr. 8.000 á mann.

2. Þorrapakki:
Gisting og  fordrykkur með þorrahlaðborði
í Fjörugarðinum.
Í tveggja manna herbergi kr. 9.000 á mann.

3. Árshátíðarpakki:
Gisting með fordrykk og þriggja rétta
hátíðarkvöldverði í Fjörugarðinum.
Í tveggja manna herbergi kr. 10.500 á mann.

1. Jólapakki:
Gisting og morgunverður með jólahlaðborði
í Fjörugarðinum.
Í tveggja manna herbergi kr. 9.000 á mann.
*Gildir frá föstudeginum 23. nóvember 2007.

Öðruvísi stemning -
syngjandi víkingar og valkyrjur
Öðruvísi stemning -
syngjandi víkingar og valkyrjur
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TILKYNNINGAR

HJÁLMAKUR - GARÐABÆ

Fullbúið og glæsilegt 293 fm einbýli í hinu nýja
Akrahverfi. Húsið er vel staðsett fyrir neðan götu
innarlega í botnlanga. Um er að ræða staðsteypt
„Funkis“ hús með mikilli lofthæð teiknað af Úti-
Inni arkitektum. Húsið skiptist þannig: Miðpallur,
anddyri, sjónvarpsstofa, stofa, eldhús og
borðstofa. Á efripalli eru fjögur svefnherbergi,
fataherbergi og baðherbergi. Á neðri palli eru
hol, herbergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr.

Skipulag hússins er gott og frágangur allur hinn vandaðasti, innréttingar eru frá JKE -
design, gólfhiti og innfeld lýsing - hönnuð af Lúmex. Eldhústæki eru vönduð og öll
blöndunartæki eru af gerðinni Vola. 6977.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herb. 87,6 fm íbúð á 2.hæð í 3ja hæða
lyftuhúsi á eftirsóttum stað. Eignin skiptist í forstofu, tvö svefnh.,
þvottah., baðh., stofu og eldhús. Sérmerkt stæði fylgir í bílageymslu.
Útsýni. Falleg og vel skipulögð eign. Örstutt í leik og grunnskóla sem og
aðra þjónustu.

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG FIMMTUDAG FRÁ 17.30-18.30.

BAUGAKÓR 19, 2. HÆÐ – OPIÐ HÚS

EIGNIR ÓSKAST!
Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:

Fr
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• 2ja herbergja í hverfi
101, 105, 107 og 220

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

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

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

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

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Ætlar þú að selja
eða kaupa fasteign?

Við aðstoðum þig alla leið
og veitum þér góða þjónustu.

Innifalið í okkar þjónustu er m.a.
Frítt verðmat - Frí myndataka

Frí flutningsþrif
Vegna mikilla sölu þá vantar
allar tegundir eigna á skár,

hringdu núna í síma 590 9500.

Fr
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Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500
www.thingholt.is

Traust fasteignasala í 30 ár

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

kok@thingholt.is

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
GSM 896 0421

ingvi@thingholt.is

Þórarinn 
Kópsson

lögg. fast.sali
GSM 820 9505

kopsson@thingholt.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



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

Leikskólinn Heiðarborg, Selásbraut 56 
óskar eftir að ráða deildarstjóra, leikskólakennara 

og starfsfólk með aðra menntun. 

Ævintýri alla daga

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616



Samstarfsflokkarnir í 
borgarstjórnarmeiri-

hlutanum, Sjálfstæðis-
flokkur og Framsóknar-
flokkur eru ekki samstiga 
í málum Gagnaveitu 
Reykjavíkur. Allt frá því 
fyrst var hafist handa við 
ljósleiðaravæðingu fyrir 
um áratug með stofnun Línu Net 
hafa sjálfstæðismenn haft allt á 
hornum sér varðandi verkefnið. 

Spjót sjálfstæðismanna hafa í gegn-
um árin ekki hvað síst staðið á fyrr-
verandi borgarfulltrúa Framsókn-
arflokksins, Alfreð Þorsteinssyni. Í 
gagnrýni Sjálfstæðisflokksins fór 
jafnan fremstur í flokki Guðlaugur 
Þór Þórðarson sem gekk mjög hart 

fram og notaði þung orð 
um að illa væri farið með 
almannafé við ljósleiðara-
væðinguna.

Fyrir kaldhæðni 
örlaganna er síðan verð-
mat á Gagnaveitur 
Reykjavíkur lagt fram í 
stjórn Orkuveitunnar 
sama dag og birtar eru 
fréttir að því að Guðlaug-
ur Þór Þórðarson, núver-
andi heilbrigðisráðherra, 

hafi rekið Alfreð Þorsteinsson úr 
byggingarnefnd Hátæknisjúkra-
húss. Það þarf ekki að undra að 
nokkrum klukkustundum eftir að 
fundi stjórnar lauk voru fréttir af 
tugmilljarða verðmati á Gagna-
veitu Reykjavíkur búnar að leka út, 
þrátt fyrir að stjórnarformaður 

hafi lagt áherslu á að trúnaður yrði 
um málið.

Ágreiningur  samstarfsflokkanna 
nær lengra, þar sem borgarstjóri, 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, og 
stjórnarformaður OR, Haukur Leó-
son, hafa báðir lýst áhuga á að selja 
Gagnaveitu Reykjavíkur og hefur 
borgarstjóri raunar lýst því yfir að 
„Gagnaveita Reykjavíkur verði 
seld ef sanngjarnt verð fáist fyrir 
hana“, eins og fram kemur í Morg-
unblaðinu 17. júlí síðastliðinn.

Fulltrúar Framsóknarflokksins 
hafa hins vegar ekki verið jafn 
áhugasamir um söluna á Gagna-
veitu Reykjavíkur. Óskar Bergs-
son, annar helsti forystumaður 
flokksins í borgarstjórn, aftók með 

öllu að Orkuveitan yrði bútuð upp 
og einkavædd í hlutum í umræðum 
um fjárhagsáætlun borgarinnar sl. 
vetur. Ekki hefur hingað til verið 
hægt að greina nokkurn vilja í 
röðum framsóknarmanna til að 
selja Gagnaveituna og eftir fram-
komið verðmat er ekki líklegt að sá 
áhugi hafi aukist.

Ekki liggur ljóst fyrir hvaða rök 
liggja að baki því að trúnaður eigi 
að vera um verðmatið. Ákvörðun 
um einkavæðingu Gagnaveitunnar 
myndi kalla á mikla þjóðfélagsum-
ræðu þar sem verðmat og verð-
matsþróun fyrirtækisins væri ein 
af grunnforsendum umræðunnar. 
Ef marka má fréttir, er það sem 
eftir stendur, að verðmatið er vand-

ræðalegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn 
og sýnir glögglega þá tækifæris-
mennsku sem einkennt hefur þeirra 
málflutning í áratug um ljósleið-
aravæðinguna. Talsmenn flokksins 
hafa haft á röngu að standa og borið 
fyrri meirihluta í borginni þungum 
sökum. Er eðlilegt að krefjast trún-
aðar til að hylma yfir því? 

Fulltrúar Samfylkingar í stjórn 
og varastjórn hafa farið fram á að 
leynd verði aflétt af niðurstöðu 
verðmats svo að stjórnarmenn og 
aðrir geti óhindrað tjáð sig um 
málið. Þeirri beiðni hefur enn ekki 
verið svarað þrátt fyrir að upplýs-
ingar um verðmatið hafi víða 
verið.

Höfundur er borgarfulltrúi 
Samfylkingar.

Hinn stríðandi meirihluti í Reykjavík

Sumir eru alltaf að skrifa 
greinar og senda fjöl-

miðlum og er ég ekki einn 
þeirra. Ég er jafnvel ekki 
svo viss um að þessi grein 
verði birt þar sem hún fjall-
ar ekki um lyfjaskandal, eit-
urlyf eða annað sem gæti 
hneykslað lesendur eða þá 
sem stýra því sem birtist í 
fjölmiðl-
um.  

Bróðir 
minn varð 
Banda-
ríkja-
meistari í 
sam-
kvæmis-
dönsum í 
byrjun 
septemb-
er og þar 
sem mér og mörgum öðrum 
fannst það vera fréttnæmt 
þá setti ég saman smá pistil 
og sendi á þá fjölmiðla sem 
mér datt í hug að hefðu 
áhuga, Morgunblaðið, 
Fréttablaðið, Blaðið, Sjón-
varpið og Stöð 2.  Samkvæmt 
því sem ég best veit þá hefur 
einungis Blaðið birt eitt-
hvað, Fréttablaðið hafði 
samband við hann en eins og 
ég sagði þá veit ég ekki til 
þess að eitthvað hafi verið 
birt. Hinir miðlarnir höfðu 
ekki samband og hafa ekki 
birt neitt.  

Við erum að tala um að 
Íslendingur hafi orðið 
Bandaríkjameistari í sam-
kvæmisdönsum.  Bandarík-
in eru ein af stærstu þjóðum 
í heimi eins og flestir vita og 
ef það er ekki fréttnæmt að 
Íslendingur hafi orðið 
Bandaríkjameistari í sam-
kvæmisdönsum, hvað er þá 
fréttnæmt?  Jú, ég skal segja 
ykkur það.  Um leið og ein-
hver misstígur sig, t.d. ef 
dansari fellur á lyfjaprófi, 
þá er komin frétt.  Þá birta 
allir fjölmiðlar eitthvað um 
málið.  Erum við virkilega 
þannig að það sem er jákvætt 
er ekki frétt og það sem er 
neikvætt er frétt?  Eða eru 
fjölmiðlarnir bara þannig?  
Það eru jú þeir sem vinna á 
fjölmiðlunum sem stjórna 
því sem birtist þar.  Ég vona 
að ég sé ekki sá eini sem vill 
sjá meira af jákvæðum frétt-
um í fjölmiðlum.

Höfundur er danskennari. 

Erum við 
virkilega 
svona? DAGUR

ÆSKULÝÐSSTARFS

MÁLÞING UM GILDI
ÆSKULÝÐSSTARFS,
29. SEPTEMBER KL. 14:00
Í RÁÐHÚSI REYKJAVÍKUR

DRÓTTSKÁTASVEITIN DÍMON

GYLFI JÓN GYLFASON
SÁLFRÆÐINGUR

KRISTÍN RÓS HÁKONARDÓTTIR
AFREKSÍÞRÓTTAKONA

BJARNI TÖFRAMAÐUR

STEFÁN EIRÍKSSON
LÖGREGLUSTJÓRI

ICESTEP DANSHÓPURINN

TORFI TÓMASSON

VITNISBURÐIR
FRÁ STARFI AÐILDARFÉLAGA

KLIFURVEGGUR, KASSAKLIFUR,
NÆLUGERÐ, BLÖÐRUR
OG MARGT FLEIRA

LEIKTÆKI ERU OPIN MILLIKL. 13 OG 17

Bandalag íslenskra skáta



Fjölskylduhjálp Íslands 
er að hefja sitt fimmta 

starfsár um þessar mund-
ir og þörfin aldrei meiri 
við að aðstoða konur, börn 
og karla í neyð. Við treyst-
um á fyrirtæki og almenn-
ing með fjármagn, fatnað 
og matvæli. Peningar eru 
af skornum skammti og því þarf að 
gæta vel að kaupa þau matvæli sem 
hagstæðast er að kaupa hverju 
sinni.

Frá upphafi hafa eftirtaldir aðil-
ar og fyrirtæki styrkt starfið í formi 
matvæla og fl.: Ólafur Jóhann Ólafs-
son rithöfundur, Helgi S. Guð-
mundsson, Frónkex, Myllan-Brauð, 
Mjólkursamsalan, Dreifing, Ömmu-
bakstur, Lýsi, Nesbúegg, Sölufélag 
garðyrkjumanna, Bakarameistar-
inn, Osta- og smjörsalan, Mjólka, 
Papco, Plastprent, Emmessís, Góa-
Linda og Selecta. Mikið væri það 
yndislegt að geta úthlutað nýjum 
fiski, kjúklingum, góðu kjöti og 
miklu úrvali af grænmeti. Þess í 
stað erum við að úthluta kjötfarsi 
og hrossabjúgum sem er það ódýr-
asta sem völ er á því við erum að 
úthluta til yfir 100 fjölskyldna á 
hverjum miðvikudegi. Það eru um 
250 einstaklingar með börnunum 
sem hvern miðvikudag treysta á 
matarúthlutun hjá Fjölskylduhjálp 
Íslands. En við verðum að sníða 
okkar stakk eftir vexti.

Við biðlum til auðmanna þessa 
lands um að styðja við bak starfsins 
með fjárframlögum en þeir hinir 
sömu munu fá ársreikning þar sem 
fram kemur hvaða matvæli við 
keyptum og frá hverjum. Þar kemur 
líka í ljós að hver einasta króna fer 
til að hjálpa fátæku fólki á Islandi. 
Allt starf er unnið í sjálfboðastarfi.

Það er mjög átakanlegt 
hversu margir skjólstæð-
ingar okkar hafa ekki 
efni á að nota okkar góða 
heilbrigðiskerfi. Margir 
geta ekki leyft sér að nota 
tannlæknaþjónustu, hvað 
þá að leysa út lyfin sín 
eða láta snyrta hár sitt.

Hér er nýleg dæmi-
saga: Ung fimm barna 
móðir leitaði til okkar 
sökum mikillar fátæktar, 
hún er öryrki, býr með 

fimm börnum sínum í sumarbústað. 
Þegar hún kom til okkar síðasta 
miðvikudag var hún illa haldin því 
hún hafði ekki haft efni á að leysa út 
geðlyfin sín í langan tíma og geðein-
kennin því komin vel í ljós. Það var 
mjög sorglegt að horfa upp á þessa 
ungu konu sem var svo illa haldin 
að það stakk mann beint í hjarta-
stað. Þessa konu vantaði allt. Við 
hjálpuðum henni að leysa út geðlyf-
in sem kostuðu bara 1.200 krónur 
sem ekki er há upphæð, létum hana 
hafa peninga fyrir bensíni á bílinn 
svo hún kæmist til okkar aftur eftir 
tvær vikur því hún þarf að fara um 
langan veg til að koma til okkar. Þá 
létum við hana hafa mikið magn af 
matvælum fyrir hennar stóru fjöl-
skyldu og síðast en ekki síst fékk 
hún hlýjan fatnað, þykkar og góðar 
sængur og mörg teppi svo þeim yrði 
ekki eins kalt í sumarbústanum í 
vetur. Þessi kona hefur ekki getað 
leyft sér að nýta þjónustu tann-
lækna hvað þá aðra þjónustu innan 
okkar góða heilbrigðiskerfis.

Kæru auðmenn Íslands, hjálpið 
okkur við að hjálpa þeim fjölmörgu 
fátæku fjölskyldum sem til okkar 
leita. Bankareikningar eru 101-26-
66090 og 546-26-6609. Kt. 660903-
2590.

Höfundur er formaður Fjölskyldu-
hjálpar Íslands.

Ákall til auðmannaBjartsýni í orkumálum farartækja

Margir eru uggandi út af orku 
og sérílagi verði á orku far-

artækja, sjálfs einkabílismans. 
Nú er bílasýning í Frankfurt og 
næstum allir stóru framleiðend-
ur bíla eru með nýjungar, sem 
varða orku. Ekki verður alls 
getið, en línur eru farnar að skýr-
ast.

Fjölskyldubíllinn verður knú-
inn rafmagni en ekki bensíni eða 
olíu. Það verða ekki bara smábíl-
ar frá Indlandi eða Kína heldur 
frambærilegir fólksbílar, sem 
geta ekið 100 kílómetra eða 
meira á einni rafhleðslu. Bílar 
verða settir í samband við raf-
kerfið með því að stinga rafsnúru 
í samband. Með nýjum litíum 
rafgeymum er þetta hægt. Litíum 
er léttasti málmurinn, léttari en 
vatn, og verið er að þróa ýmis 
afbrigði, t.d. með vanadíum eða 
háþróuðum kolefnistrefjum. 
Þetta eru rafgeymar af þriðju 
kynslóð, en nikkelgeymar af ann-
arri kynslóð eru nú í einkabílum. 
Toyota Príus reið á vaðið með 
tvíorkubil. Hann er með tveimur 
vélum, bensín- og rafmagnsvél. 
Hann nýtir þá orku, sem losnar 
við bremsun, í umferð eða niður 
brekkur; stórsniðug hugmynd. 
Svo fæst Lexus með svipaðum 
búnaði, en í honum er nikkel-
hydríð rafgeymar, en þeir eru 
margfalt léttari en blýgeymar 
miðað við orku. 

Ekki eru á hraðbergi eyðslutöl-
ur, en ritara sýnist að Lexus jepp-
lingur þannig búinn eyði helm-
ingi minna bensíni en annars, en 
akstur er vitaskuld breytilegur. 
Slíkir bílar hafa nú verið búnir 
rafsnúru til að nota rafkerfi í 

heimahúsum. Ef ekið 
er á rafgeymunum 
einum, má auka orku-
nýtingu mörgum sinn-
um og komast 100 km 
á einni hleðslu með 
80% nýtingu orku. - 
Vetnisbílar standast 
ekki samanburð, þeir 
hafa 25-30% nýtingu 
eða aðeins meiri undir 
litlu álagi. Mikið hefur 
verið lagt í tilraunir 
hér með vetni í strætisvögnum, 
en þeim hefur verið lagt þrátt 
fyrir niðurgreitt vetni. Það hefur 
dulmögnuð áhrif á þá, sem 
heillast af því að sjá bara vatn 
koma út í púströrum. Sú aðferð 
hefur fræðilegar takmarkanir og 
framtíðin leysir ekki slíkan 
vanda. Þýskur sérfræðingur, Ulf 
Bossel, var hér nýlega og hefur 
líklega komið vitinu fyrir marga, 
en íslenskir fræðimenn hafa 
vitað þetta lengi.

En tilkoma litíums í rafgeym-
um veldur byltingu. Slíkir geym-
ar eru þegar í fartölvum og þeir 
gefa fyrirheit um fimm sinnum 
meiri orku en nikkel geymar 
miðað við þunga, en þeir geta 
verið hættulegir en það er unnið 
að aukningu á öryggi. Verkfræð-
ingar hafa notað tækni GM og 
útbúið bíl með mörgum smáum 
geymum, sem eru á markaði. 
Bíllinn er engin smátík heldur 
glæsilegur sportbill. Fyrirtækið 
breska Tesla hefur einnig útbúið 
bíl, sem er svipaður. Ennþá eru 
svona bílar fáir og dýrir, en verð 
á rafgeymunum mun lækka 
mörgum sinnum og verða e.t.v. 
200 þús. kr. fyrir fólksbíla. Fyrir-
sjánalega mun orkukostnaður 
verða 3-4 kr/km miðað við raf-
magnsverð í Reykjavík, en án 
vegagjalda. Ef menn eru ekki 

snarir í snúningum, 
þá koma Kínverjar 
bara með þannig bíl.

 En ekki er enn í 
augsýn verulega góð 
lausn fyrir landflutn-
inga. Fyrst um sinn 
verður væntanlega 
díselolía driffjöðurin, 
en smám saman má 
gera ráð fyrir stórum 
rafgeymum, sem duga 
fyrir skemmri leiðir. 

Sama máli gegnir um skip, en 
flug verður með jarðefnaelds-
neyti í fyrirsjáanlegri framtíð, 
en sparnaður verður þá bara með 
stórum flugvélum og hagkvæm-
um.

Verð á þotueldsneyti verður 
augljóslega hækkandi. En það er 
allt í lagi, að eitthvað eitthvað 
dragi úr viðskiptum með ódýr-
asta varning frá Kína eða Ind-
landi, en þar er næstum þræla-
hald. Kannski er verkafólk þar 
þó ekkert bættara með minnk-
aðri framleiðslu, en margt er 
komið út í öfgar. – Hér á Íslandi 
er allt í lagi að olía á fiskiskip 
hækki eitthvað, en það ætti að 
gagnast visvænum veiðum, 
krókaveiðum og veiðum með lag-
netum með fjölvíddarmöskvum.

En uppáhaldshugmynd ritara 
er litíum rafbíll með litlum 
sprengihreyfli sem varaafl. 
Hann verði drifinn með gasi og 
fer bara í gang ef þörf krefur og 
getur hlaðið rafgeymi fyrir 
klukkutíma akstur. Þá verða 
menn ekki strand einhvers stað-
ar. – Segja má að neyðin hafi 
kennt naktri konu að spinna og 
hugmyndasmiðum tilefni til að 
úthugsa nýjar leiðir til að spara 
orku og auka hagkvæmni. 

Höfundur er efnaverkfræðingur.

Sökum þess að framtíð 
listasafnsins Safns, 

sem starfrækt hefur verið 
við Laugaveg 37b, er í 
óvissu, vilja fulltrúar Sam-
fylkingarinnar í menning-
ar- og ferðamálaráði 
Reykjavíkurborgar stinga 
niður penna. Í fjölda ára 
hefur Pétur Arason safnað 
samtímalist af miklum 
metnaði. Hann rak lengi 
vel gallabuxnaverslun á 
Laugavegi 37b en opnaði á 
sínum tíma efri hæð húss-
ins fyrir almenningi, til að 
njóta sístækkandi safns 
síns. Í borgarstjóratíð 
Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur 
gerði Reykjavíkurborg samstarfs-
samning við hann sem gerði honum 
kleift að taka allt húsnæðið undir 
sýningarsali og þar hefur listasafn-
ið Safn blómstrað. Pétur hefur sjálf-
ur staðið straum af stærsta hluta 
rekstrarins en samstarfssamning-
urinn var grundvöllurinn að því lif-
andi starfi sem hefur einkennt lista-
safnið. Það er gaman að rifja það 
upp að það var í tvíþættum tilgangi 
sem stuðningur borgarinnar var á 
sínum tíma komið á, Laugavegurinn 
átti undir högg að sækja og það 
þótti mikilvægt að metnaðarfulla 
menningarstarfsemi, sem listasafn 
Péturs Arasonar flokkast undir, 
væri að finna við aðalverslunargötu 
borgarinnar. 

Listasafnið Safn samanstendur 
af listmunum í einkaeigu Péturs. 
Safneignin telur um 750 verk, 30% 
íslensk verk og 70% erlend. Lista-
safnið Safn nýtur sérstöðu að því 
leyti að safneignin er eingöngu 
byggð upp af samtímamyndlist, 
sýningarhald hefur verið með 
blómlegasta móti, sýningingar-
gestir á síðasta ári voru vel á annan 
tug þúsunda. Safn er vinsælt til 
skólaheimsókna og mjög vinsælt 
af ferðamönnum, eins hefur ein-
stök safneignin og orðstír safnsins 
átt mikinn þátt í því að lokka að 
stór nöfn úr heimi samtímalistar 

til sýningarhalds í Reykja-
vík. Listasafnið Safn 
hefur ávallt opnað sýning-
arsali sína fyrir íslensk-
um listamönnum og 
þannig staðið fyrir mörg-
um metnaðarfullum sýn-
ingum með yngstu kyn-
slóð framsækinna 
íslenskra listamanna. 
Sannkölluð lyftistöng 
fyrir listalífið í borginni ,  
raunar hefur sýningar-
hald í Safni verið mun 
meira en samningur borg-
arinnar kvað á um. 

Næstu áramót rennur 
samningur Safns út en síð-
ustu fjögur ár hefur 
Reykjavíkurborg stutt við 
rekstur þess. Nú blasir 
við að starfsemi lista-

safnsins er í uppnámi. Því er fyrir-
sjáanlegt að frá og með næstu ára-
mótum verði safneign Safns hvorki 
aðgengilegt borgarbúum né þeim 
fjölmörgu áhugasömu sem lagt hafa 
land undir fót sérstaklega til 
Reykjavíkur til að sjá hið einstæða 
safn í eigu Péturs Arasonar. 

Það yrði sjónarsviptir að lista-
safninu Safni, fyrir menningarlífið 
og myndlistarflóruna í Reykjavík. 
Þá er ótalið það mikilvæga hlut-
verk Safns að lokka að stór nöfn úr 
heimi samtímalistar til sýningar-
halds í Reykjavík. Fulltrúar Sam-
fylkingarinnar í Menningar- og 
ferðamálaráði óskuðu bókað á fundi 
ráðsins þann 10. september að þeir 
hvettu menningar- og ferðamálaráð 
í samvinnu við aðrar borgarstofn-
anir að leita allra leiða til að lista-
safnið Safn verði áfram í höfuð-
borginni.

Þó að fyrirsjáanlegt sé að starf-
semin muni leggjast niður nú um 
áramótin þá vonum við að það verði 
eingöngu tímabundið. Við vonum 
innilega að viðunandi lausn finnist 
sem fyrst sem henti listasafninu 
Safni svo perlurnar í safneigninni 
haldi áfram að lýsa upp skammdeg-
ið í Reykjavíkurborg. 

Höfundar sitja í menningar- og 
ferðamálaráði Reykjavíkur fyrir 

hönd Samfylkingarinnar. 

Safn við Laugaveg
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www.peugeot.is

Vatnagörðum 24 - 26  Sími 520 1100 
www.bernhard.is

Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800  Bílver, Akranesi, sími 431 1985 Höldur, Akureyri, sími 461 6020  Bragginn,Vestmannaeyjum, sími 481 1535

Það er lúxus að geta fengið allt sem Peugeot 407 býður sem staðalbúnað á kr. 2.470.000.
Það er ennþá meiri lúxus að njóta þess að aka Peugeot á götum borgarinnar. Láttu lúxus-
inn leika við þig – veldu Peugeot 407.
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Um hvað er deilt í 
íslenskum stjórn-

málum í dag? Það er 
ekki auðvelt að svara 
þeirri spurningu. Ungt 
fólk, sem er að kjósa í 
fyrsta sinn á í erfið-
leikum með að átta sig 
á mun flokkanna. Mun-
urinn hefur  minnkað og stundum 
finnst mönnum munurinn á flokk-
unum vera sáralítill.

Í dag er helst deilt um stóriðju og 
umhverfismál. Það mál var eitt 
helsta deilumálið í síðustu kosn-
ingum. Vinstri græn börðust þá 
gegn stóriðju og vildu stöðva 
stóriðjuframkvæmdir með öllu. 
Samfylkingin vildi stöðva stór-
iðjuframkvæmdir í 5 ár á meðan 
athugað væri hvað þyrfti að 
vernda í náttúru landsins og hvar 
væri óhætt að virkja síðar. Sjálf-
stæðisflokkurinn vildi óbreytta 
stefnu í stóriðjumálum. Fram-
sókn sló  úr og í. Annað mál, sem 
mikið var rætt um fyrir þing-
kosningarnar, var velferðin,vel-
ferðarmálin og kjör aldraðra og 
öryrkja. Allir flokkar sögðust 

vilja bæta kjör aldr-
aðra og öryrkja, þar á 
meðal frjálslyndir en 
Samfylkingin setti 
fram róttækustu 
stefnumálin í velferð-
armálum.

Ekkert var rætt í þing-
kosningunum um 
stærsta mál þjóðar-

innar, kvótamálið. Því var sópað 
undir teppið. Samfylkingin er 
með góða stefnu í auðlindamál-
um og kjarni hennar er sá, að 
gjald eigi að koma fyrir afnot 
allra auðlinda, þar á meðal auð-
linda sjávar. Hinir flokkarnir 
hafa mjög  óljósa stefnu í auð-
lindamálum.

Lítið er rætt um grundvallarat-
riði eins og eignarhald atvinnu-
tækjanna. Ástæðan er sú, að 
„vinstri“ flokkarnir virðast hafa 
látið af andstöðu við einkarekst-
ur. Allir flokkar virðast því í dag 
hallast að því, að einkarekstur sé 
heppilegasta rekstrarformið. 
Áður var þetta eitt helsta ágrein-
ingsmál flokkanna. Helst eru það 
Vinstri græn eða einstakir þing-
menn þar sem enn vilja opinber-
an rekstur að einhverju leyti, a.
m.k. Ég tel, að alltof langt hafi 

verið gengið á braut einkavæð-
ingar. T.d. tel ég, að halda hefði 
átt einum af ríkisbönkunum í 
eign ríkisins til þess að tryggja 
nægilega þjónustu við lands-
byggðina. Ég er andvígur einka-
væðingu orkjufyrirtækja. Hluta-
félagavæðing Orkuveitunnar 
slær mig illa og gæti verið fyrsta 
skrefið í einkavæðingu fyrirtæk-
isins.

Í stað ágreinings um rekstrar-
form fyrirtækjanna eru nú komn-
ar deilur um skattamál og vel-
ferðarmál.

Talsverðar deilur hafa verið um 
skattamálin undanfarin ár. Fyrri 
ríkisstjórn hafði þá stefnu að létta 
skattbyrði fyrirtækjanna en auka 
skatta á almenningi. Skattar á fyr-
irtækjum voru lækkaðir í 18% en 
skattar á einstaklingum (almenn-
ingi) eru yfir 35%. Fjármagns-
tekjuskattur er aðeins 10%. Skatt-
leysismörkin hafa ekki fylgt 
launum eða verðlagi. Ef svo hefði 
verið frá 1988 væru skattleysis-
mörkin yfir 140 þúsund í dag en 
eru aðeins  90 þúsund á mánuði. 
Af þessum sökum hafa skattar 
einstaklinga þyngst mikið. Í 
stjórnarsáttmála nýju stjórnar-
innar segir, að lækka eigi skatta 
einstaklinga á kjörtímabilinu. 
Væntanlega verður staðið við 
það.

Nauðsynlegt er að endurskoða 
allt kerfi almannatrygginga með   
það að markmiði að einfalda  
kerfið og afnema að mestu allar 
skerðingar og tekjutengingar.
Stórhækka þarf lífeyri aldraðra 
og öryrkja þannig að hann dugi 
til framfærslu í samræmi við 
neyslukönnun Hagstofu Íslands 
um meðaltals útgjöld einstakl-
inga til neyslu.

Höfundur er viðskiptafræðingur. 

Um hvað er deilt?

Að sögn bæjarstjóra 
Kópavogs virkar lýð-

ræðið í Kópavogi! Þvílík-
ur léttir! Þá vitum við 
hvernig lýðræði virkar í 
umhverfis-, skipulags- 
og byggingarmálum í 
Kópavogi. Það virkar 
þannig: Bæjarstjórn 
ákveður að setja niður í 
bakgarðinn hjá þér íbúa-
fjölda sem jafnast á við heilt bæj-
arfélag. Bæjarstjórn ákveður líka 
að setja niður í bakgarðinn hjá þér 
heilt iðnaðarhverfi svo þú getir 
unnið rétt hjá heimili þínu. 

Þú mótmælir. Þú keyptir húsið 
þitt vegna þess að þú vildir búa á 
rólegum stað og svo ertu líka í 
góðri vinnu í öðru bæjarfélagi. 
Ekkert gerist annað en að bæjar-
stjórn ákveður að bæta svolitlu 
meira við fram komnar tillögur. 
Þú ferð á fund bæjaryfirvalda og 
þið ræðið málin. Eftir fundinn 
ertu fullviss um að tekið verði til-
lit til athugasemda þinna og jafn-
vel fallið frá þessari vitleysu. 
Stuttu seinna færðu bréf þar sem 
þér er gert að synja skipulagstil-
lögunni eða gera athugasemdir. Ef 
þú synjar ekki þá ertu sammála. 
Þú gerir athugasemd og synjar. Þú 
þarft að rökstyðja synjunina. Þú 
telur fram rök m.a. meiri umferð, 
allt of háar byggingar, allt of mikil 
fjölgun íbúa, meiri loftslagsmeng-
un og hávaðamengun. Svo þegar 
bærinn er búinn að íhuga athuga-
semdir færðu svar. 

Svarið er þannig: Taktu strætó 
það minnkar umferð. Varðandi 
fjölgun íbúa þá ætlar bærinn að 

minnka hæð bygginga 
úr fimm hæðum í 
fjóra og hálfa. Ef þú 
stendur upp á stól við 
gluggann í stofunni 
hjá þér þá muntu sjá 
útsýnið sem þú ert að 
kvarta yfir að sjá ekki 
þegar byggðin er 
risin. Varðandi meng-
un frá bílaumferð þá 
er hún hvort eð er svo 
mikil frá nágranna-
sveitarfélögum að 
hún skiptir ekki 

máli.
Þú stofnar til mótmæla og færð 

svo marga með þér að kjörnir full-
trúar bæjarins eru hræddir um að 
ná ekki endurkjöri í næstu kosn-
ingum (í þessu tilviki sjálfstæðis-
menn og framsóknarmenn með 
litlu effi!). Bæjarstjórinn kemur 
fram í sjónvarpi og lýsir því yfir 
að lýðræðið virki. Það virkar 
þannig að þeir sem kusu hann og 
skósveina hans þurfa að knésetja 
þá með fjöldamótmælum. 

Ég vil þakka stjórnarmönnum í 
Betri byggð á Kársnesi kærlega 
fyrir að hafa haft kjark og þor til 
þess að framkvæma það sem 
okkur hinum datt ekki í hug að 
gera eða brast kjark til. En við 
skulum hafa orð Þórarins Ævars-
sonar, varaformanns Betri byggð-
ar á Kársnesi, í huga. Þetta er ein-
ungis áfangasigur! Mun núverandi 
meirihluti standa við orð sín ef 
hann nær kjöri í næstu kosning-
um?

Það held ég ekki.

Höfundur er íbúi í vesturbæ 
Kópavogs og formaður Frjáls-

lynda flokks Kópavogs.

Virkar lýðræðið 
í Kópavogi?

Auglýsingasími

– Mest lesið

Til leigu eða sölu

Sundaborg 8 & 11-15, Reykjavík
Samtals 2802 m2

Verslunar- og lagerhúsnæði á jarðhæð og í sjálfstæðri skemmu. 
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. 
Ástand húsnæðis mjög gott. 
Staðsetning í nágrenni við Sundahöfn. 
Frábært útsýni. 

Kaplahraun 2-4, Hafnarfirði
Samtals 2362 m2
Vöruskemma. Límtré. Grunnflötur 2268 m2
Milliloft. Skrifstofur og starfsmannaaðstaða 93 m2
Lofthæð rúmir 8 m undir bita í mæni 
Engir burðarveggir eða súlur inni í húsinu. 
Frábær staðsetning, stór lóð og gott útisvæði 7494 m2
Möguleiki á viðbótarbyggingarétti.

Hafðu samband í síma 899 2950 eða með tölvupósti á akso@akso.is
og fáðu nánari upplýsingar eða pantaðu skoðun. AKSO fasteignir
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Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 550 5000.

Stysta seta á páfastóli
„Síðastliðin 32 ár hef ég ekki 

gert neitt utan skemmtana-
iðnaðarins. Ég hef bæði átt 

mjög góða og slæma  tíma en 
ég elska starfið svo mikið að 

ég hef aldrei nokkurn tíma 
hugsað um að hætta.“

„Ég er svo lánsamur að vera við ágæt-
is heilsu og líða vel svo það er ekki 
hægt að kvarta. Hef aldrei verið á 
betri aldri,“ segir Jón Steinar Gunn-
laugsson hæstaréttardómari, léttur í 
sinni þegar hann er spurður hvernig 
sjötugsaldurinn leggist í hann. 

Veisluhöldum í tilefni afmælisins 
gerir hann þó ekki mikið úr en kveðst 
eiga von á nokkrum vinum til sín í 
spjall.

Talið berst að líðandi sumri, sem 
Jón Steinar er ánægður með fyrir 
sína parta. „Ég er búinn að gera ým-
islegt skemmtilegt með minni fjöl-
skyldu í sumar, meðal annars erum 
við töluvert í húsi sem við eigum aust-
ur í Landsveit. Svo er ég á seinni árum 
farinn að spila golf, hef gert mikið af 
því í sumar og haft gaman af en nú 
eru haustlægðirnar farnar að skella 
svolítið á okkur og setja strik í reikn-
inginn,“ segir hann. 

Jón Steinar er borinn og barn-
fæddur Reykvíkingur. „Ég fæddist á 
Hrísateigi en átti heima í Blönduhlíð 

frá tveggja til ellefu ára aldurs. Þar 
var ég í nábýli við knattspyrnufélag-
ið Val þó ég væri sjálfur Framari. Það 
var í góðu lagi þó að félagar mínir og 
vinir færu allir upp á Valsvöll. Ég fór 
á Framvöllinn við Sjómannaskólann 
og æfði þar minn fótbolta. Faðir minn 
var nefnilega mikill Framari og hann 
skráði mig inn í félagið 2. nóvember 
1947, um leið og ég hafði verið skírð-
ur. Þannig voru mín örlög strax ráðin 
í þeim efnum. Svo hef ég auðvitað 
ekkert yfirgefið skútuna og mæti af 
og til á völlinn að styðja mína menn. 
Auðvitað erum við svolítið leiðir á 
því Framararnir á haustin að þurfa 
að fylgjast með okkar liði heyja fall-
baráttu. En við trúum því að bjartari 
tímar séu fram undan.“ 

Skólaganga Jóns Steinars hófst í 
Hlíðaskólanum sem þá var í Eski-
hlíð þar sem leikskólinn Hlíðaborg er 
nú, svo lá leiðin í Austurbæjarskóla. 
„Reyndar lauk ég barnaskólanum í 
Langholtsskóla og tók gagnfræða-
stigið í Vogaskóla. Við fluttum svolít-

ið innanbæjar á þessum tíma,“ rifjar 
hann upp. 

Og það hefur teygst úr skólaárunum 
hjá Jóni Steinari eins og hann lýsir. 
„Ég fór í Menntaskólann í Reykjavík 
og síðan Háskóla Íslands. Nú síðast 
hef ég verið í Háskólanum í Reykja-
vík en þá reyndar sem kennari.“ 
Kveðst lengst af hafa kennt með sínu 
lögmannsstarfi enda var hann próf-
essor í lögum við Háskólann í Reykja-
vík áður en hann gerðist hæstarétt-
ardómari og stundakennari eftir það. 
„Kennsla á ágætlega við mig,“ segir 
hann. „Aðalverkefni kennarans er að 
vekja áhuga nemendanna á því sem 
þeir eru að læra. Í því er fólgin áskor-
un og mér finnst það skemmtilegt.“ 

Í lokin er Jón Steinar inntur eftir 
því hvað sé honum efst í huga á af-
mælinu. „Ekkert sérstakt annað en 
að reyna áfram að vinna mín störf af 
samviskusemi eins og ég hef reynt að 
gera og vera þakklátur fyrir það sem 
lífið hefur fært mér fram að þessu.“

Eldhúsval
Sóltúni 20 verður lokað

föstudaginn 28 sept.
vegna 30 ára afmælis fyrirtækisins.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Sigurður G. Halldórsson
rafmagnsverkfræðingur, áður til heimilis
að Mávanesi 11, Garðabæ,

lést á hjúkrunarheimilinu Holtsbúð mánudaginn 24. 
september. Útförin fer fram frá Vídalínskirkju fimmtu-
daginn 4. október kl. 11.00. Blóm og kransar vinsamleg-
ast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans er bent 
á heimahlynningu Krabbameinsfélagsins. 

Magnús Sigurðsson Kristrún B. Jónsdóttir
Halldór Sigurðsson Helga Gunnarsdóttir
Sigrún Sigurðardóttir Þorvaldur Þorvaldsson
Svava Sigurðardóttir Þorsteinn Ragnarsson

Lilja Hreinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,

Aðalsteinn Þórólfsson
Melateig 33, Akureyri,

lést á heimili sínu að morgni þriðjudagsins
25. september.  Jarðarförin auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda

Margrét Þorvaldsdóttir

MOSAIK

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

Skarphéðinn Njálsson
frá Þingeyri

sem lést þriðjudaginn 18. september sl. á öldrunar-
deild Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar, verður
jarðsunginn frá Þingeyrarkirkju laugardaginn 29.
september nk. kl. 14.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar eða Þingeyrarkirkju.

Guðrún Markúsdóttir
Gunnar Ólafur Skarphéðinsson
Sigríður Margrét Skarphéðinsdóttir     Skarphéðinn Ólafsson
Njáll Arnar Skarphéðinsson                    Pálína Baldvinsdóttir
Guðbjörg Bergþóra Skarphéðinsdóttir Hilmar Pálsson
Bjarki Rúnar Skarphéðinsson                  Sigrún Lárusdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðrún Karitas Sölvadóttir
frá Sléttu í Sléttuhreppi,

verður jarðsungin frá Áskirkju föstudaginn
28. september kl. 13.00.

Sigríður G. Sigurjónsdóttir Gunnar Kristinsson
Sigrún Gunnarsdóttir
Sólveig K. Gunnarsdóttir
Sigurður K. Gunnarsson
og barnabarnabörn.

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

María Unnur Sveinsdóttir
frá Ólafsvík

sem lést á Hrafnistu í Reykjavík 18. september, verður
jarðsungin frá Digraneskirkju föstudaginn 28. sept-
ember kl. 13. 00. Jarðsett verður í Ólafsvíkurkirkjugarði
laugardaginn 29. september kl. 12.00. Þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Slysavarnadeildina
Sumargjöf í Ólafsvík.

Aðalsteinn Guðbrandsson
Sigríður Aðalsteinsdóttir Ole Dangvard Jensen
Sjöfn Aðalsteinsdóttir
Guðrún Aðalsteinsdóttir Ævar Guðmundsson
Þórheiður Aðalsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Borgarnes hrossakjöt - saltað og úrb.
296 kr/kg. áður 591 kr/kg.

Goða léttreyktur hamborgarahryggur
1.257 kr/kg. áður 1.795 kr/kg.

41%
afsláttur

30%
afsláttur

50%
afsláttur

Þú sparar  539 kr/kg

20%
afsláttur

Frissi fríski - 3 í pakka
99 kr/pk.

af öllum Casa Fiesta vörum
20% afsláttur

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

Freschetta original italiano classico
199 kr/pk.

Ísfugl BBQ kjúklingaleggir
398 kr/kg.

Myllu heimilisbrauð
98 kr/pk.

41%
afsláttur

Goða grísakótilettur hunangskryddaðar
992 kr/kg. áður 1.682 kr/kg.

Fanta 2 ltr.
85 kr/stk.

Þú sparar 690 kr/kg

Þú sparar 1.031 kr/kg



Fyrir fimmtíu árum 
þótti það heldur 
betur ferðalag fyrir 
Hafnfirðing að 
skella sér á dansleik 
í Reykjavík. Bíllinn 

var pússaður í bak og 
fyrir og síðan tók 
við dágott ferðalag 

inn í höfuðborgina á 
malarveginum. En það var þess 
virði að hitta annað fólk og stíga 
nokkur spor á dansgólfinu við 
taktfasta tónlist Stefáns og Lúdó. 
Síðan var malbikað og ferðin til 
Reykjavíkur missti sjarmann eða 
réttara sagt, hún var ekki lengur 
þetta ævintýri. Hægt var að taka 
leigubíl fyrir morðfjár eða strætó 
til að mála bæinn rauðan. Adam 

var þó fljótur aftur inn á dansgólf 
Paradísar því þá var einfaldlega 
fleiri nektarbúllum og ölstofum 
bætt við. Partíið var svo fullkomn-
að þegar bjórinn var leyfður.

En nú virðast mannamót vera á 
undanhaldi. Þess gerist ekki leng-
ur þörf að leggja land undir fót 
eða pússa ballskóna til að hitta 
framandi fólk og kunningja  því 
nú er bara hægt að tengjast netinu 
og eignast vini í gegnum My Space 
og Facebook. Að ekki sé talað um 
aðdáendur á bloggsíðum. Nútíma-
maðurinn virðist nefnilega vera 
orðinn svo einmana í allri sam-
skiptabyltingunni að hann ráfar 
um sýndarveruleikann, kemur sér 
upp heimasíðum, bloggsíðum og 
myndasíðum í von um að einhverj-

um þyki hann og það sem hann 
hafi að segja svolítið merkilegt. Í 
það minnsta áhugavert. 

Á netinu má sjá milljónir manna 
í örvæntingarfullri leit eftir 
vinum til að „adda“, ókunnugum 
jafnt sem gömlum skólafélögum. 
Síðan getur viðkomandi sett inn 
einhverjar athugasemdir. „Ógeðs-
lega var gaman þarna hjá þér,“ 
eða „djöfull ertu flippaður þarna“ 
eru meðal þess sem „vinirnir“ 
skrifa á síðum hver annars. Og 
jafnvel þegar maður gerir heiðar-
lega tilraun til að hafa samband 
við einhvern nákominn þá er 
manni bara vinsamlegast bent á 
bloggsíðuna. „Þetta stendur allt 
þar, verðum síðan bara í bandi á 
msn.“

Ef þú getur lesið þessa auglýsingu
gleraugnalaust flettu þá strax á næstu síðu. 
Ef ekki þá eigum við mikið úrval af lesgleraugum 
fyrir 200 kr og 400 kr.

Kringlan - Smáralind - Laugavegur 13 - Glerártorg Akureyri

Villidýr í verði





Prjónakaffihús og sýningin

Handverkshefð í hönnun

í kjallara 

Norræna hússins 

22.9. - 7.10. 2007

Opnunartímar:

þriðjudaga, miðvikudaga, fimmtudaga kl. 12 – 23

föstudaga, laugardaga, sunnudaga kl. 12 – 17

Lokað á mánudögum

Norræna húsið, Sturlugötu 5, 101 Reykjavík, sími 551 7030, www.nordice.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

kl. 20
Dúó Stemma heldur tónleika í 
Hafnarborg í Hafnarfirði í kvöld. 
Dúóið samanstendur af Herdísi 
Önnu Jónsdóttur víóluleikara og 
Steef van Oosterhout slag-
verksleikara. Á efnisskránni hjá 
þeim er meðal annars tónlist eftir 
íslensk tónskáld og þjóðlagatón-
list. Ókeypis er inn á tónleikana 
og eru allir velkomnir.

Hnerrað aftur á Selfossi

Aðalheiður Eysteinsdóttir 
sýnir um þessar mundir 
tréskúlptúra í listasafninu 
Hafnarborg í Hafnarfirði. 
Viðfangsefni sýningarinnar 
er fólk að bíða.

Hugmyndin að sýningunni kvikn-
aði út frá annarri sýningu sem Aðal-
heiður setti upp í fyrra. „Þar var ég 
með skúlptúr sem sýndi mann sem 
sat og beið á löngum bekk. Það 
skapaðist afar skemmtileg stemn-
ing í kringum þennan skúlptúr; fólk 
fékk sér sæti á bekknum og spjall-
aði hvað við annað. Ég tók myndir 
af gestum sem sátu á bekknum og 
urðu þær myndir mér innblástur til 
þess að halda áfram að vinna með 
það sem gerist þegar fólk bíður,“ 
segir Aðalheiður.

Hún segir biðina áhugavert fyr-
irbæri þegar maður veltir henni 
fyrir sér. „Margir segja að það að 
bíða sé það leiðinlegasta sem þeir 
gera. En biðin getur líka verið 
skemmtileg og uppfull af eftir-
væntingu, til dæmis þegar maður 
bíður eftir jólunum eða fæðingu 
barns. Því fór ég að líta á biðina 
sem dýrmæta. Fólk kvartar yfir 
tímaskorti og stressi en undir slík-
um kringumstæðum er hægt að 
nýta biðina sem tíma til þess að 
hugsa. Raunverulegt fólk sem kann 

að nota biðtíma á skapandi hátt var 
þannig útgangspunktur margra 
verkanna á sýningunni.“

Aðalheiður leikur sér með 
afgangsefni og fundna hluti og end-
urgerir úr þeim eftirminnileg 
augnablik úr eigin lífi; fólk á förn-
um vegi, vinir eða hlutirnir sjálfir 
geta orðið kveikjan að verkum 
hennar. Hún vann skúlptúrana á 
sýningunni aðallega í timbur. „Ég 
vinn með afgangstimbur sem fellur 
til hér og þar. Enn fremur þykir 
mér gaman að nota ýmsa aðra hluti 
sem á einhvern hátt passa inn í 
formið sem ég er að skapa. Endur-
vinnsla efna er á margan hátt eins 
og fjársjóðsleit; það er fátt skemmti-
legra en að búa til eitthvað fallegt 
úr einhverju sem virðist ekki vera 
til neins nýtt.“

Á sýningunni má einnig finna 
póstkort sem Aðalheiður hefur 
unnið úr ýmsum tilfallandi efnum. 
„Það er hægt að nota biðtíma í ýmis-
legt, til að mynda í að skrifa póst-
kort til vina og vandamanna. Ég 
hvet alla sýningargesti til þess að 
setjast niður og skrifa á póstkort. 
Svo er hægt að kaupa frímerki í 
afgreiðslunni á Hafnarborg,“ segir 
Aðalheiður að lokum.

Sýningin er opin alla daga nema 
þriðjudaga frá kl. 11 til 17 og 
fimmtudaga til kl. 21.00.

Síðasti sýningardagur er 7. okt-
óber.



Sendiráð Japans og Japan 
Foundation ásamt Alþjóðlegri 
kvikmyndahátíð í Reykjavík 
bjóða upp á viku af viðburðum 
tengdum japönskum teiknimynd-
um og hefst hún í dag. Viðburð-
irnir verða haldnir á þremur 
stöðum, í Norræna húsinu, 
Háskóla Íslands og Listaháskóla 
Íslands.

Kana Okubo skipuleggur 
hátíðina. „Japanskar anime-
myndir eru afar vinsælar um 
heim allan og ekki síst hér á 
Íslandi. Því þótti okkur upplagt að 
bjóða upp á dagskrá þar sem 
Íslendingar geta fengið að 
kynnast þessari list nánar,“ 

segir Kana.
Nobuyuki

Tsugata,
sérfræðingur
í japönskum 
teiknimynd-

um, kemur 
til landsins í 
tengslum við 
hátíðina.
Hann er 
virtur
prófessor í 
anime-
fræðum og 

kennir meðal annars við háskól-
ann Gakshuin. Hann kemur til 
með að halda þrjá fyrirlestra sem 
fjalla um stöðu anime-mynda, 
fortíð þeirra og framtíð.

Á hátíðinni verða enn fremur 
sýndar tvær anime-kvikmyndir í 
fullri lengd og ein stuttmynd. 
„Tvær myndanna byggjast á 
gömlum japönskum ævintýrum. 
En það er ekki þar með sagt að 
þær séu bara fyrir börn, þær búa 
yfir meiri dýpt en svo. Ég held að 
allir aldurshópar geti haft ánægju 
af þessum myndum,“ segir Kana.

Meðan á vikunni stendur 
verður haldin manga-teiknisam-
keppni og eru nemendur á öllum 
skólastigum hvattir til að taka 
þátt í henni. Teikningin getur 
verið ein mynd eða lítil saga með 
nokkrum myndum, teiknuð á eitt 
A4 blað.  Hægt er að skila 
teikningum inn í keppnina í 
Norræna húsinu dagana 1. og 2. 
október sem og til Sendiráðs 
Japans, Laugavegi 182, 105 
Reykjavík.  Skilafrestur er til 5. 
október.

Japönsk 
ævintýri

Kaffistjóri er Davíð Þór Jónsson, þýðandi Allir velkomnir!

Glæpon eða góðmenni
– hvaða áhrif hafa samfélagslegar aðstæður á tíðni afbrota í þjóðfélaginu?
Dr. Jón Gunnar Bernburg hjá Félagsvísindadeild Háskóla Íslands 
og Jón Óttar Ólafsson hjá ríkislögreglustjóra ræða málið.

Fjórða Vísindakaffið í KVÖLD 27.sept.

- vísindamenn segja frá rannsóknum sem koma öllum við – á mannamáli
Kaffistofa Listasafns Reykjavíkur – Hafnarhúsi frá kl. 20.00 – 21.30



Vestrarnir virðast síður en 
svo dauðir úr öllum æðum 
og ef fram fer sem horfir 
verða tvær kvikmyndir í 
baráttunni um hylli áhorf-
enda í vetur.

Hollywood tekur með reglulegu 
millibili ástfóstri við þetta tíma-
bil í bandarískri sögu. Hetjurnar 
með Stetson-hattinn og sexhleyp-
una hafa fengið ófáan drenginn 
til að skella á sig kúrekahatt, 
klæðast vesti og gallabuxum og 
skella sér útí byssuó. Þessi kvik-
myndagerð á auk þess sinn þátt í 
því að hafa gert leikara á borð við  
John Wayne og Clint Eastwood að 
mestu kvikmyndastjörnum sög-
unnar. Hver sá sem vill því telj-
ast leikari með leikurum verður 
að minnsta kosti að hafa riðið um 
slétturnar á hundtryggum hesti.

En þrátt fyrir að vestri sé góð 
uppskrift að mikilli velgengni þá 
koma slíkar myndir yfirleitt í 
hrönnum en hverfa þess á milli. 
Síðast var það nánast fullkominn 
vestri Clints Eastwood, The 
Unforgiven, sem sópaði að sér 
Óskarsverðlaunum en sagan um 
morðingjann William Munny og 
baráttan við lögreglustjórann 
Little Bill Daggett fór vel ofan í 
áhorfendur og akademíuna. 
Venju samkvæmt fann Holly-
wood smjörþefinn af skjótfengn-
um gróða og árið eftir komu tvær 
kvikmyndir með skömmu milli-
bili sem fjölluðu um hinn 
réttsýna Wyatt Earp þar sem 
Kurt Russell og Kevin Cost-
ner skiptust á að leika hinn 
skeggprúða lögreglustjóra. 
En síðan þá hefur varla heyrst 
né spurst til villta vestursins á 
hvíta tjaldinu.

Á föstudaginn má 
segja að nýtt 
„vestra“-tíma-

bil hefjist  en þá verður stór-
myndin 3:0 to Yuma frumsýnd. 
Myndin skartar þeim Russell 
Crowe og Christian Bale í aðal-
hlutverku en söguþráðurinn er 
sígild barátta góðs og ills þar sem 

meðalljónið berst fyrir lífi 
sínu við harðskeytta og 
blóðþyrsta bandíta. 3:10 
to Yma hefur verið spáð 
mikilli velgengni á kom-
andi Óskarstímabili 
enda ákvað dreifingar-

aðilinn að koma 
henni strax í 

sýningu
þannig að 
hún yrði 
fáanleg á 
DVD-
mynddisk
þegar
Óskar-

sakademían gengi að kjörborð-
inu.  Þótt hinni hörundsáru Aka-
demíu þyki fátt jafn skemmtilegt 
og að láta ástralska ólátabelginn 
Russell Crowe hafa styttuna þá 
gæti The Assassination of Jesse 
James by the Coward Robert 
Ford sett strik í reikninginn. 
Myndin greinir frá síðustu dögum 
einhvers þekktasta útlaga Banda-
ríkjanna, Jesse James, sem klíku-
félagar hans myrtu skömmu fyrir 
eitt stærsta rán þeirra. Brad Pitt 
fer með hlutverk Jesse James en 
Casey Affleck (sem er litli bróðir 
Bens Affleck) leikur hugleys-
ingjann Robert Ford. Síðan má 
ekki gleyma Appaloosa með þeim 
Ed Harris, Viggo Mortensen og 
Renée Zellweger sem er hugsuð 
fyrir næsta ár en gefur sterklega 
til kynna að vestrarnir séu komn-
ir í tísku aftur.

Kvikmyndarinnar Superbad 
hefur verið beðið með mikilli 
óþreyju enda hefur hún verið 
hlaðin lofi af bandarískum gagn-
rýnendum og vilja sumir meina 
að þetta sé einfaldlega besta 
gamanmyndin í háa herrans tíð.

Myndin er byggð á strákapör-
um handritshöfundanna Evan 
Goldberg og Seth Rogen en sá 
síðarnefndi fer jafnframt með 
stórt hlutverk í myndinni. Aðal-
persónurnar, sem svo skemmti-
lega vill til að bera nöfn hand-
ritshöfundanna, eru lúðar af 
bestu gerð. Þeir bjóða sig fram 
við að útvega áfengi fyrir 
útskriftarteiti en á bak við góð-
mennsku þeirra býr hins vegar 

djöfullegt skipulag. Þeir Evan 
og Seth ætla nefnilega að sjá til 
þess að fallegustu fljóðin fái nóg 
af áfengi og sjá svo til þess að 

þeir verði þessi „mistök“ sem 
þær eigi eftir að minnast með 
hryllingi í framtíðinni.

Þeir Rogen og Goldberg eru 
taldir vera verðugir arftakar 
hinna svokölluðu frat-pack klíku 
sem hefur ráðið lögum og lofum 
yfir bandarísku gríni að undan-
förnu. 

Þeir félagar eru æskuvinir og 
unnu meðal annars saman að 
lokaþáttaröð Da Ali G-Show. 
Rogen og Goldberg þykja með 
eindæmum afkastamiklir  og 
hafa nú þegar lagt lokahöndina á 
Pineapple Express sem væntan-
lega verður frumsýnd á næsta 
ári en það yrði þá þriðja myndin 
þeirra á jafnmörgum árum.

Ofurvondir unglingsstrákar

Clint Eastwood mun að öllum lík-
indum leikstýra góðvini sínum, 
Morgan Freeman, í kvikmynd um 
Nelson Mandela. Samkvæmt kvik-
myndavef Empire er talið líklegt 
að Matt Damon bætist í hópinn. 
Eastwood og Freeman kunna upp-
skriftina að Óskarsverðlauna-
myndum en þeir gerðu saman The 
Unforgiven og Million Dollar 
Baby sem báðar hömpuðu stytt-
unni góðu.

Myndin verður að öllum líkind-
um ekki frumsýnd fyrr en 2010 
sökum verkfalls leikara sem 
lamar Hollywood á næsta ári. 

Hún er byggð á bókinni Human 
Factor eftir John Carlin og gerist 
skömmu eftir að aðskilnaðar-
stefnan í Suður-Afríku líður undir 
lok. Þá var ákveðið að heims-
meistaramótið í ruðningi skyldi 
fara fram í Jóhannesarborg þrátt 
fyrir að landslið Suður-Afríku 
hefði ekki fengið að taka þátt í því 
áður vegna stjórnmálaástandsins 
heima fyrir. 

Talið er líklegt að Damon komi 
til með að leika fyrirliða lands-
liðsins en ekki liggur fyrir hvort 
Eastwood hyggst sjálfur leika eitt 
aðalhlutverkanna. 

Morgan Freeman 
verður Mandela

Fann skúrkinn í sjálfum sér hjá Lecter
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Næst...
...þegar þú ætlar að baka blauta 
súkkulaðiköku fyrir matargesti, 
splæstu þá í gæða-
súkkulaði.
Eftirréttur-
inn verður 
ógleyman-
legur.

Vinsældir vefsíðunnar hvaderimatinn.is hafa farið 
vaxandi síðan hún fór fyrst í loftið í febrúar 
síðastliðnum. Notendur hennar er nú orðnir rúmlega 
tvö þúsund, að sögn Felix Gylfasonar verkefna-
stjóra.

Hvaderimatinn.is þjónar hagsmunum þeirra ófáu 
Íslendinga sem vinna mikið og hafa lítinn tíma til að 
hugsa um hvað þeir eigi að bera á borð í kvöldmatn-
um. „Fólk getur skráð sig hjá okkur. Það velur 
innihaldið í því sem það vill hafa yfir vikuna, hversu 
oft það vill hafa fisk eða kjúkling, til dæmis, og svo 
velur það erfiðleikastig á matseldinni. Þá setur síðan 
upp matseðil fyrir heilan mánuð fyrir fólk,“ útskýrir 
Felix. Innkaupalista dagsins er annaðhvort hægt að 
prenta út af netinu, eða fá sendan með SMS-
skilaboðum, en hægt er að aðlaga uppskriftir að 
fjölda matargesta. „Fyrir meðlimi bendum við líka 
oft á vín sem henta vel með hverjum og einum 
rétti,“ bæir Felix við. 

Betrumbætt útgáfa af síðunni fer í loftið á næstu 
vikum, þar sem notendum bjóðast enn fleiri 
möguleikar. „Við ætlum að bæta við ítarlegri 
leitarmöguleikum og setja inn matseðla fyrir 
veislur, partí og saumaklúbba,“ segir Felix. „Það 
verður líka hægt að vista uppskriftir og búa til sína 

eigin uppskriftabók, gefa einkunnir og fleira,“ 
bendir hann á. Í framtíðinni verður notendum boðið 
upp á ýmiss konar tilboð og afslátt, enda vilja 
aðstandendur síðunnar hafa hana neytendavæna. 
„Hún á að vera lifandi og skemmtilegur vefur,“ 
segir Felix.

Matseðill fyrir mánuðinn

Döðlur eru hvað ferskastar á þess-
um árstíma, svo nú er um að gera 
að gæða sér á þessu náttúrulega 
sælgæti. Döðlur hafa verið hluti 
af miðausturlenskri matargerð 
svo árþúsundum skiptir, og eru 
góðar bæði beint úr lófanum og 
sem hluti af matarréttum. 

Ferskar döðlur geymast í allt að 
tvær vikur í ísskáp, en þurrkaðar í 
allt að ár. Sætleiki þeirra gerir að 
verkum að þær geta auðveldlega 
hlaupið í skarðið fyrir súkkulaði, 
þegar sykurþörfin gerir vart við 
sig. Þær má einnig saxa og nota í 
brauð, eftirrétti eða hvað annað 
sem hugurinn girnist.

Ferskar döðlur

Öll góð matreiðsla hefst og endar á smjöri

Ostakökur njóta mikilla 
vinsælda um heim allan. 
Þær eru ekki jafn erfiðar 
við að eiga og margir halda, 
að sögn Dómhildar Sigfús-
dóttur.

Ostakökur eiga ættir sínar að rekja 
til Bandaríkjanna. Þar eru þær til í 
óteljandi útgáfum, en rjómaost-
urinn er bæði upphafið og endir-
inn á ostakökunum. Dómhildi Sig-
fúsdóttur má með réttu kalla 
ostakökusérfræðing, en hún starf-
aði hjá Osta- og smjörsölunni í 28 
ár. Nú rekur hún sitt eigið upp-
skrifta- og tilraunaeldhús, sem býr 
til dæmis yfir ábendingum um 
ostakökur. 

„Ostakökur eru ýmist bakaðar, 
hleyptar eða þykktar með eggjum 
og rjóma,“ útskýrði Dómhildur. 
„Tegundirnar eru samt mjög ólík-
ar, þær bökuðu eru til dæmis mun 
þyngri en hinar,“ benti Dómhildur 
á, en hún segir hina raunverulegu 
ostaköku vera bakaða.

 Dómhildur segir lítið mál að 
gera ostakökur, sama hvaða aðferð 
er notuð. „Það eina sem þarf að 
varast ef maður bakar kökuna er 
að þær þola ekki blástursofn,“ 

bendir hún á. Þá þarf að gefa 
kökunni tíma til að kólna áður en 
hún er tekin úr forminu. 

„Ostakökur geymast alveg í 
tvær vikur í ísskáp og eru bestar 
eftir svona tvo til fjóra daga. Ef 
þær eru notaðar nýjar er botninn 
oft svo þurr, sérstaklega á þeim 

hleyptu,“ bendir Dómhildur á. 
„Hins vegar má ekki geyma þær í 
forminu, því það er fljótt að ryðga,“ 
segir hún. 

Þeir eru margir sem á haustin 
íhuga að koma mataræði í nýtt og 
betra lag. Fyrir fólk í þeim hug-
leiðingum er úr mörgu að velja, og 
ýmiss konar námskeið í boði. 

Maður lifandi stendur reglulega 
fyrir matreiðslunámskeiðum þar 
sem hollusta og heilnæmt hráefni 
er í fyrirrúmi. Undir yfirskrift-
inni Heilsukostur eru matreiðslu-
námskeið og námskeið um kökur 
og eftirrétti. Einnig bjóðast nám-
skeið um hráfæði og um jurta-
notkun fyrir börn. 

 Í október stendur Ebba Guðný 
Guðmundsdóttir fyrir námskeiði 
um hvernig á að útbúa einfaldan 

en næringarríkan mat fyrir börn í 
Heilsuhúsinu í Lágmúla. Hún mun 
fara yfir á hvaða fæðutegundum 
er gott að byrja og hvenær, ásamt 
mörgum öðrum atriðum. 

Hildur Guðmundsdóttir hjá 
Yggdrasli mun halda námskeið 
um mataræði og holla næringu 
fyrir börn. Þau eru þegar hafin, en 
verða haldin reglulega. Hildur 
verður þar að auki með framhalds-
námskeið í október. 

Áhugasamir geta nálgast frek-
ari upplýsingar um námskeiðin á 
umræddum stöðum, eða á heima-
síðum þeirra: madurlifandi.is, 
heilsa.is og yggdrasill.is. 

Kennt á mataræði

LR HENNING VIRKAR!!





Ford-fyrirsætukeppnin fer 
fram í Iðnó í kvöld. Keppnin 
er nú í höndum Reykjavik 
Casting og fer fram með 
nýju sniði.

Tíu stúlkur koma fram í keppninni 
og ein þeirra verður send sem full-
trúi Íslands í alþjóðlega Ford- 
keppni sem haldin er í New York. 
Sigurvegari þeirrar keppni hlýtur 
starfssamning við Ford Model 
Management að andvirði 250 þús-
und dollara. 

Keppnin í ár er sú fyrsta síðan 
Reykjavík Casting tók við fram-
kvæmd hennar. „Okkur langaði að 
nota tækifærið og koma réttum 
skilaboðum áleiðis til ungu kyn-
slóðarinnar sem er að vaxa úr 
grasi og lítur upp til fyrirsætna,“ 
sagði Alexía Björg Jóhannesdóttir, 
forstjóri Reykjavík Casting, sem 
hafði því samband við Forma, sam-
tök átröskunarsjúklinga, um sam-

starf. „Þær hafa unnið með stelp-
unum í æfingaferlinu og voru líka 
með í að sjá til þess að stelpurnar 
sem við völdum í keppnina væru 
heilbrigðar,“ bætti Alexía við. 

Undanfarið ár hefur átt sér stað 
mikil umræða um átröskunarsjúk-
dóma í tískuheiminum og segir 
Alexía vitundarvakningu hafa átt 
sér stað. „Fyrirsætur eiga ekki að 
þurfa að vera veikar til að fá vinnu. 
En það er líka mikilvægt að koma 
því til skila að það eru líka til 
grannar stelpur sem eru heil-
brigðar,“ bætti hún við. 

Í dómnefnd keppninnar sitja að 
þessu sinni Robert Knapp, frá 
Ford Model Management í París, 
Eva Dögg Sigurgeirsdóttir, mark-
aðsstjóri Smáralindar, og Bern-
hard Ingimundarson ljósmyndari. 

Ágóði af miðasölu á keppnina 
mun renna til Forma, en Alexía 
segir það áform framtíðarinnar að 
styrkja mismunandi góðgerðasam-
tök eða málefni á ári hverju. 

Fjölmargar minningarathafnir 
um ítalska tenórinn Luciano 
Pavarotti verða haldnar víðs 
vegar um heiminn frá og með 6. 
október. Þá verður liðinn mánuð-
ur síðan hann lést úr krabba-
meini.

Athafnirnar verða haldnar í 
yfir níutíu ítölskum menningar-
setrum úti um allan heim, þar á 
meðal í Nýju-Delí á Indlandi þar 
sem frægar óperur sem Pavarotti 
flutti verða á efnisskránni.

Utanríkisráðuneyti Ítalíu stend-
ur fyrir athöfnunum. Með því vill 
það leyfa sem flestum heimsbú-
um að hlýða á merkustu augna-
blikin á ferli Pavarottis.

Tenórinn, sem varð 71 árs, var 
þekktur fyrir að hafa fært óper-
una til almennings. Sérstaklega 
þykir flutningur hans á laginu 
Nessun Dorma, sem var einkenn-

islag heimsmeistarakeppninnar í 
fótbolta árið 1990, hafa opnað 
eyru fjöldans.

Pavarottis minnst víða

Nýjasta verk Ólafs Elíasson-
ar, vetnisknúinn bíll smíðað-
ur úr ís, er til sýnis í stórum 
frystiklefa á Nýlistasafninu í 
San Fransisco. Bíllinn er 
hluti af sýningu listasafnsins 
á verkum Ólafs undir nafninu 
„Your Tempo: Olafur Elias-
son“. 

Bíllinn er smíðað-
ur úr áli og ryðfríu 
stáli og yfir því eru 
nokkur lög af ís. 
Með hönnuninni 
vill Ólafur sýna 
fram á tengslin 
milli bílahönnun-
ar og aukinna 
gróðurhúsaá-
hrifa í heiminum.

Þýski bílaframleiðandinn BMW 
valdi Ólaf fyrir tveimur árum til 
að hanna fyrir sig bíl í listbíla-
safnið sitt. Átti bíllinn að vera 
knúinn vetni og þurfti Ólafur að 
tengja listhönnunina við þennan 
framtíðarorkjugjafa.

Bíll Ólafs er sá sextándi í list-
bílaröð BMW sem hefur verið til 
síðan um miðjan áttunda áratug-
inn og hafa merkir listamenn 
hannað hina fimmtán. Meðal 
þeirra eru Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein og Frank Stella en 
safnið á að endurspegla þróun 
listarinnar á hverjum tíma í sam-
hljómi við iðnhönnun og tækni-
nýjungar. 

Sýningunni á ísbíl Ólafs lýkur 
þrettánda janúar á næsta ári.

Ísbíll Ólafs sýndur í frystiklefa

Enski dúettinn Prinzhorn Dance School, skoska 
sveitin Theatre Fall og Roxy Cottontail frá New 
York eru á meðal þeirra sem hafa bæst við dagskrá 
Iceland Airwaves-hátíðarinnar.

Á meðal fleiri flytjenda eru Forgotten Lores, 
Sverrir Bergman, Bootlegs, Valgeir Sigurðsson, 
Elíza og Retron. Fjöldi norskra listsamanna verða á 
Airwaves í ár. Þar á meðal verða ólótabelgirnir í 
Ungdomskulen, sem hafa vakið mikla lukku fyrir 
pönkskotna rokktónlist sína. Telja margir að þar sé á 
ferðinni skemmtilegasta hljómsveit Norðmanna í 
dag. Einnig koma fram norski teknóboltinn Mental 
Overdrive og elektró-poppdúettinn Frost.

Áður höfðu flytjendur á borð við Bloc Party, 
Deerhoof, Lali Puna, Of Montreal og múm tilkynnt 
komu sína á Airwaves, sem verður með afar 
fjölbreyttu sniði í ár.

Miðasala á hátíðina, sem hefst eftir þrjár vikur, er 
í fullum gangi og kostar armbandið 7.900 krónur út 
september. Eftir það hækkar verðið í 8.500 krónur. 

Flytjendum fjölgar á Airwaves
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NIKE 
ADIDAS ORIGINALS
AMERICAN APPAREL
DR. DENIM
KSUBI
ACNE JEANS
THOMAS BURBERRY
SURFACE 2 AIR
ANDERSON & LAUTH
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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

ÁLFABAKKA AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSSI

KRINGLUNNI

CUCK AND LARRY kl. 8 - 10:10 L

BRATZ THE MOVIE kl. 8 L

DISTURBIA kl. 10:10 12

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

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

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

DISTURBIA kl. 8 - 10:30 14

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10:10 L

ASTRÓPÍÁ kl. 6
RATATOUILLE  M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

VIP

VIP

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 5:30 L

LICENSE TO WED kl. 8 7

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10 14

TRANSFORMERS kl. 10:30 10DIGITAL

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

KNOCKED UP kl. 8 - 10:30 12

VEÐRAMÓT kl. 8 - 10:20 14

síðustu sýningar

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**
**Síðasta sýning

12

14

14

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

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 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. 10.30
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. 5.45, 8 og 10.20 12
HÁKARLABEITA ÍSL TAL kl. 6 600 kr. L
HAIRSPRAY kl. 5.45 og 10.20 L
KNOCKED UP kl. 10.20 14

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

Kiefer Sutherland var 
nýverið handtekinn í Los 
Angeles fyrir að aka undir 
áhrifum áfengis. Þetta er í 
fjórða sinn sem leikarinn er 
tekinn fyrir ölvunarakstur.

Sutherland var að koma úr partíi 
hjá Fox-sjónvarpsstöðinni sem 
framleiðir þættina 24 þegar hann 
var stöðvaður af lögreglunni eftir 
að hafa tekið ólöglega U-beygju. 
Eftir að hafa þurft að dúsa í þrjá 
klukkutíma í fangelsi var hann lát-
inn laus gegn tryggingargjaldi. 
Hann þarf að mæta fyrir rétti hinn 
16. október. 

Sutherland, sem verður 41 árs í 
desember, var á skilorði þegar 
hann var handtekinn eftir að hafa 
ekið undir áhrifum árið 2004. Þá 
var hann dæmdur í sextíu mán-
aða skilorðsbundið fangelsi og 
fimmtíu klukkustunda samfélags-
þjónustu, auk þess sem hann 
þurfti að sækja fundi um áfengis-
misnotkun. 

Svo virðist sem hinn tvífrá-
skildi Sutherland eigi erfitt með 
halda sér þurrum undir stýrt því 
á árunum 1989 og 1993 var hann 
einnig tekinn fyrir ölvunarakst-
ur. 

Hámarksrefsing fyrir nýjasta 
brot hans er eins árs fangelsi. 
Einnig gæti hann átt refsingu yfir 
höfði sér fyrir að brjóta skilorðið, 
rétt eins og Paris Hilton fékk að 
kynnast þegar hún var dæmd í 23 
daga fangelsi fyrir samskonar 
brot.

Nokkrum dögum eftir handtökuna 
átti Sutherland að koma fram á 
fjáröflunarsamkomu fyrir lög-
regluna í Los Angleles, sem hefði 
þótt einkar kaldhæðnislegt. Hættu 
skipuleggjendur samkomunnar 
því snarlega við þátttöku hans. 
Kappinn lét sig þó ekki vanta á 
samkomu í Kanada þar sem honum 
voru afhent heiðursverðlaun fyrir 
leiklistarferil sinn. Foreldrar 
Sutherlands, leikararnir Donald 
Sutherland og Shirley Douglas, 
eru kanadískir. Kiefer fæddist í 
London en gekk í menntaskóla í 
Kanada. Á hann því marga fylgis-
menn þar í landi.

Sutherland vann Emmy-verð-
launin á síðasta ári fyrir hlutverk 
sitt í 24. Þar fer hann með hlut-
verk Jacks Bauer, sem reynir að 
hafa hendur í hári hryðjuverka-
manna. 

Orðrómur hefur verið uppi um 
að þónokkrir þættir hafi verið 
endurskrifaðir vegna minni hátt-
ar meiðsla sem hann hefur fengið 
eftir að hafa verið úti á lífinu. 
„Ég get ekki neitað því að helm-
ingurinn sem hefur verið skrifað-
ur um mig er réttur. Ég hef gert 
heimskulega hluti. Maður verður 

að taka ábyrgð á misgjörðum 
sínum og reyna síðan að halda 
áfram sínu striki,“ sagði hann eitt 
sinn í viðtali við breskt dagblað. 

Skemmst er að minnast komu 
Sutherlands til Íslands fyrir 
tveimur árum þegar hann kom til 
að fylgjast með tónleikum vinar 
síns Rocco Deluca á Nasa. Meðal 
annars sást til leikarans á Dillon í 
miklu stuði með viskíflösku í 
hendi. Dvaldi hann hér yfir ára-
mótin og heillaðist mjög af flug-
eldasýningu landsmanna.



Hljómsveitirnar Benny 
Crespo’s Gang og Royal For-
tune koma fram á tónleikum 
á Organ í kvöld. Benny 
Crespo´s Gang, sem er með 
tónlistarkonuna Lay Low 
innanborðs, er að leggja 
lokahönd á sína fyrstu plötu, 
sem er væntanleg í búðir 19. 
október. Sama dag kemur 
sveitin fram á Iceland Air-
waves-hátíðinni.

Tónleikarnir hjá Benny 
Crespo´s Gang eru þeir fyrstu síðan í maí og bíða aðdáendur 
sveitarinnar því spenntir eftir að heyra nýja efnið. Royal For-
tune, sem er ólíkindablanda fimm einstaklinga úr Reykjavík, 
kemur einnig fram á Airwaves-hátíðinni. Tónleikarnir í kvöld 
hefjast klukkan 22.00.

Benny og Royal spila
Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík, RIFF, verð-
ur sett formlega í kvöld en þá verður heimildarkvik-
myndin Sigur Rós – Heima frumsýnd að viðstaddri 
hljómsveitinni sjálfri og kvikmyndagerðarmönnunum.

Hátíðin hefur sjaldan eða aldrei verið jafn glæsileg 
en búist er við að tvö hundruð erlendir gestir sæki 
hana heim. Alls 87 myndir verða sýndar á hátíðinni en 
fimmtán þeirra berjast um aðalverðlaun hátíðarinnar, 
Gullna lundann. Þar að auki verður bryddað upp á 
skemmtilegum nýjunum, svo sem sýningu Jaws í 
Laugardalslauginni og bílabíói í flugvélaskýlinu á 
gamla varnarsvæðinu í Reykjanesbæ.

Þar að auki verður blásið til finnskrar veislu þegar 
leikstjórinn Aki Kaurismäki kemur og veitir sérstök-
um heiðursverðlaunum viðtöku en auk hans mun 
Peter Greenaway og Hanna Schygulla verða sérstakir 
gestir hátíðarinnar. Þá verður einnig fróðlegt að sjá 
hvernig Embla kemur út á hvíta tjaldinu en það er 
endurklippt útgáfa af víkingamynd Hrafns Gunn-
laugssonar, Hvíti víkingurinn.   

Kvikmyndahátíðin sett í kvöld

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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Valsmenn þurfa allir sem einn að rísa upp

N1-deild kvenna í handbolta

Powerade-bikar kvenna

Enski deildarbikarinn

Norski bikarinn undanúrsl.

Meistaradeildin í handbolta

Þýska deildin í handbolta

Spænska 1. deildin

Ítalska A-deildin

Sænska B-deildin

 Ólafur Stefánsson og 
félagar komu til Flensburg 
frekar seint í gærkvöldi eftir 
frekar langt og illa skipulagt 
ferðalag frá Madríd. Liðið fór 
beint á æfingu í Campushalle, 
heimavelli Flensburg, þar sem 
Fréttablaðið hitti Ólaf að máli.

„Það er gott að vera kominn 
hingað. Hér er venjulega mikil 
stemning og gaman að keppa 
hérna,“ sagði Ólafur en hann 
bíður spenntur eftir því að mæta 
félögum sínum í landsliðinu. 

„Það verður mjög gaman og 
þetta er skemmtilegur Íslendinga-

slagur. Það væri ekki verra að 
vinna líka. Ég er líka feginn að 
Alex sé hinum megin í vörninni 
og verði því ekki á móti mér,“ 
sagði Ólafur léttur á brún.

Landsliðsfyrirliðinn hefur 
glímt við mjög erfið axlarmeiðsli 
síðustu mánuði en þau eru nú að 
baki. „Öxlin er orðin fín og ég er 
í toppstandi. Vonandi næ ég að 
sýna fínan leik sem og liðið.“

Feginn að Alex spilar ekki 
vörnina á móti mér í kvöld

 B-deildarlið Coventry sló 
í gær ensku meistarana í 
Manchester United út úr enska 
deildarbikarnum á sama tíma og 
Chelsea vann sinn fyrsta sigur 
undir stjórn Avram Grant. 

Alex Ferguson tefldi fram 
varaliði hjá United, sem varð að 
sætta sig við 2-0 tap þökk sé 
tveimur mörkum frá Möltu-
búanum Michael Mifsud. United 
var ekki eina úrvalsdeildarliðið 
sem tapaði óvænt því Leicester 
sló út Aston Villa á útivelli.

Chelsea var í stórsókn frá 
fyrstu mínútu gegn Hull og vann 
að lokum öruggan 4-0 sigur. 
Salomon Kalou skoraði tvö af 
mörkunum og þeir Scott Sinclair, 
með fyrsta mark sitt fyrir 
Chelsea, og Steve Sidwell skoruðu 
hin mörkin. Þetta var fyrsti sigur 
Chelsea undir stjórn Grant en 
hann var aðeins með fjóra menn 
úr liðinu sem tapaði á móti United 
um síðustu helgi. Dean Ashton 
tryggði West Ham 1-0 sigur á 
Plymouth á síðustu stundu en 
Everton, Tottenham og Blackburn 
komust einnig áfram.

Coventry sló út 
Man. Utd

 Ezerskis Ernestas, 
tvítugur unglingalandsliðsmaður 
frá Litháen, er kominn til reynslu 
hjá Íslandsmeistaraliði KR. 
Ernestas, sem er 195 cm hár 
leikstjórnandi, er leikmaður 
Lietuvos Rytas Vilnius en kominn í 
Vesturbæinn þökk sé samböndum 
Ágústar Björgvinssonar, sem var 
um tíma aðstoðarmaður hjá Rytas-
liðinu. KR hefur ekki gert samning 
við hann en ef marka má fyrstu 
æfinguna er þarna snjall 
leikmaður á ferðinni.

Lithái til 
reynslu hjá KR

 Fram vann 34-15 sigur 
á Akureyri í N1-deild kvenna í 
gærkvöld. Fram-liðið fer vel af 
stað í deildinni og er til alls líklegt, 
en áður hafði liðið unnið bikar-
meistara Hauka og gert jafntefli 
við Íslandsmeistara Stjörnunnar 
og er því taplaust eftir þrjá leiki. 
Lið Akureyrar er sem fyrr á 
botninum án stiga.

Sigur Fram var í raun aldrei í 
hættu en liðið skoraði fimm fyrstu 
mörk leiksins og leiddi 17-3 í hálf-
leik. Lið Akureyrar mætti þó betur 
stemmt inn í seinni hálfleik og 

veitti Fram-liðinu meiri mótspyrnu 
og skoraði þá 12 mörk, en lokatölur 
34-15 og yfirburðir Fram talsverðir 
í leiknum.

HK vann sinn fyrsta leik á tíma-
bilinu með því að vinna FH 28-23 í 
Kaplakrika og Valskonur eru 
áfram með fullt hús eftir öruggan 
27-18 sigur á Fylki í Vodafone-
höllinni á Hlíðarenda. -

Framstelpur sýndu klærnar

 Tvö af sterkustu hand-
knattleiksliðum heims – Ciudad 
Real og Flensburg – mætast í stór-
leik Meistaradeildarinnar í kvöld. 
Með liðunum leika þrír Íslending-
ar og þeir eru þess utan allir örv-
hentir. Með spænska liðinu leikur 
Ólafur Stefánsson en með því 
þýska eru þeir Alexander Peters-
son og Einar Hólmgeirsson. 

Tvímenningarnir fá það hlut-
verk að leysa Ólaf af hólmi með 
landsliðinu á næstu árum og 
verður áhugavert að sjá hvernig 
þeim gengur að eiga við læriföður 
sinn í kvöld.

„Það verður geysilega gaman að 
mæta Óla. Ég er því miður mest að 
spila niður í horni í vörninni en ef 
við spilum 5-1 vörn þá fæ ég 
vonandi aðeins að taka á honum,“ 
sagði Alexander Petersson kíminn 
á svip er Fréttablaðið heimsótti 
hann á heimili sínu í Handewitt 
sem er rétt fyrir utan Flensburg. 

„Leikurinn er ekkert upp á líf og 
dauða enda lítum við þannig á 
málið að við þurfum að vinna alla 
aðra leiki en gegn Ciudad til þess 

að komast áfram í keppninni, sem 
er það sem skiptir mestu máli.“

Það er óhætt að segja að Flens-
burg sé að spila frábæran hand-
bolta þessa dagana en um síðustu 
helgi lagði liðið sjálfa Evrópu- og 
Þýskalandsmeistarana í Kiel á 
heimavelli sínum, Campushalle. 
Gríðarleg stemning var á þeim 
leik og er ekki búist við mikið síðri 
stemningu í kvöld.

„Það er eðlilega mikið sjálfs-
traust í liðinu eftir leikinn gegn 
Kiel sem var frábær. Það verður 
gaman að sjá hvar við stöndum 
gegn spænska liðinu en að sjálf-
sögðu ætlum við okkur að leggja 
þá að velli og við teljum okkur 
geta það,“ sagði Alexander en 
Ciudad Real vann þessa keppni 
árið 2006 og er ógnarsterkt.

Ólafur Stefánsson og félagar í Ciudad Real sækja þýska liðið Flensburg heim í 
kvöld en með Flensburg leika þeir Alexander Petersson og Einar Hólmgeirsson.



 Undanúrslitaleikir 
Powerade-bikars karla í körfu-
bolta fara fram í Laugardalshöll-
inni í kvöld. KR og Skallagrímur 
mætast í fyrri leiknum klukkan 
19.00 og seinni leikurinn er síðan á 
milli Njarðvíkur og Snæfells. 
Fréttablaðið fékk Friðrik Ragnars-
son, þjálfara Grindavíkur, til þess 
að spá í leikina.

Íslandsmeistarar KR slógu út 
Hamar í átta liða úrslitunum og 
mæta liði Skallagríms sem fór í 
sigurferð til Grindavíkur og sló 
lærisveina Friðriks út. „Ég hallast 
nú að því að KR vinni þó að mér 
finnist Borgnesingar með fínt lið. 
Þeir voru að spila mjög á móti 

okkur en KR-ingar eru einfaldlega 
gríðarlega sterkir og mjög vel 
mannaðir,“ segir Friðrik um fyrri 
undanúrslitaleikinn.

Njarðvík sló ÍR út í átta liða 
úrslitunum og mætir liði Snæfells, 
sem vann nýliða Þórs frá Akureyri 
til þess að komast í Höllina. 
„Njarðvíkingar hafa bætt við sig 
mönnum og eru orðnir mjög vel 
mannað lið að mínu mati. Ég spái 
því að þeir vinni Snæfell. Njarðvík 
er reyndar svolítið óskrifuð stærð 
þar sem mikið er af nýjum 
mönnum þar en ég sá leikinn hjá 
þeim á móti ÍR og þá unnu þeir 
eins og gömul dísilvél,“ segir 
Friðrik en hann er samt mjög 

hrifinn af Snæfellsliðinu. „Mér 
finnst Snæfellsliðið stórskemmti-
legt og vel mannað en það eru 
fleiri leikmenn sem geta skorað 
20+ stig í Njarðvíkurliðinu heldur 
en hjá Snæfelli og það gæti ráðið 
úrslitum,“ segir Friðrik.

Friðrik býst því við að erki-
fjendurnir KR og Njarðvík glími 
um enn einn titilinn á sunnudaginn. 
„Þetta eru  allt hörkulið sem eftir 
eru í keppninni. Það er því ekkert 
hægt að afskrifa Borgarnes eða 
Snæfell því bæði lið eru mjög 
sterk en mér finnst líklegt fyrir 
fram að það verði KR og Njarðvík 
sem spili til úrslita,“ sagði Friðrik 
að lokum.

Spáir KR og Njarðvík í úrslit

 Hreiðar Levy Guð-
mundsson byrjar frábærlega með 
sænska úrvalsdeildarliðinu 
Sävehof en hann hefur varið 40 
skot í fyrstu tveimur leikjum 
liðsins, sem báðir hafa unnist. 

Hreiðar varði 20 skot og 2 víti í 
32-23 sigri á GUIF um helgina og 
hafði varið 20 skot í 38-31 útisigri 
á Lindesberg í fyrstu umferðinni. 
Aðeins einn markvörður í sænsku 
deildinni hefur varið fleiri skot í 
fyrstu tveimur umferðunum en 
það er Richard Kappelin í liði 
Alingsås sem hefur varið 46 skot. 

Hreiðar hefur varið 43% skota 
sem á hann hafa komið en 
Sävehof er eitt fjögurra liða sem 
hafa unnið fyrstu leiki sína.

Búinn að eiga 
tvo stórleiki

 Sigfús Páll Sigfússon, 
handboltamaður í Val, spilaði 
loksins sinn fyrsta leik fyrir sitt 
nýja félag á þriðjudag eftir 
langþráða bið. Óskar Bjarni 
Óskarsson, þjálfari Vals, er ekki 
síður feginn að málinu sé lokið. 
„Þetta er búinn að vera erfiður 
tími fyrir Sigfús og ég er 
ánægður fyrir hans hönd og mér 
fannst hann koma vel inn í þetta 
og aðlagast fljótt,“ sagði Óskar, 
sem harmar mjög hversu 
félagsskipti Sigfúsar drógust á 
langinn.

Sigfús Páll skoraði eitt mark úr 
þremur skotum leiknum.  - 

Sigfús spilaði 
loksins með Val

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

Veidimadurinn.is - Sportbudin.is - Veidihornid.is

Munið vinsælu 
gjafabréfin okkar

Öll kasthjól – 40% afsláttur
Kaststangir 20-50% afsláttur
Fluguhjól 15-50% afsláttur

Flugustangir 15-50% afsláttur
Öndunarvöðlur frá 9.995

Veiðivesti frá 1.995
10 stk. spúnar aðeins 1.990

Lítið notaðar leiguvöðlur aðeins 5.000
Sjókayakar 15-30% afsláttur

Þurrbúningar og vesti 15-50% afsláttur
Valdar haglabyssur 20-30% afsláttur

Felufatnaður 15-50% afsláttur
Útsalan hefst í dag og lýkur 7. október

Vinsælustu vörurnar seljast alltaf upp fyrst
Sjókayakar, fatnaður og búnaður aðeins í Sportbúðinni Krókhálsi 5.  Skotvopn og felugallar aðeins í 
Veiðihorninu Síðumúla 8 og Sportbúðinni Krókhálsi 5.  Leiguvöðlur aðeins í Veiðihorninu Síðumúla)

ÚTSALAN ER BYRJUÐ
BARA Í FÁEINA DAGA

 Avram Grant, nýráðinn 
stjóri Chelsea, þarf á undanþágu 
að halda til þess að stýra liði 
Chelsea í ensku úrvalsdeildinni 
vegna þess að hann hefur ekki 
svokölluð UEFA Pro réttindi sem 
eru skylda fyrir stjóra í deildinni. 
Síðustu stjórar til þess að fá 
þessa undanþága voru Glenn 
Roeder og Gareth Southgate en 
aðeins eitt félag í deildinni 
mótmælti undanþágunni sem 
þeim var veitt og það var 
Manchester United. Líklegt er að 
United geri slíkt hið sama í máli 
Avram Grant, en hvort það ber 
árangur mun tíminn einn leiða í 
ljós. -

Þarf á undan-
þágu að halda
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„Mér finnst voða gott að fá mér 
pakkanúðlusúpur með kjúkl-
ingabragði. Eftir að ég er búinn 
að hita súpuna í þrjár mínútur 
í örbylgjuofni set ég piparost 
út í.“

Kári Stefánsson, for-
stjóri Íslenskrar 
erfðagreiningar, 
fékk kvikmynda-
handrit frá 
Baltasar Kormáki 

til yfirlestrar en um 
er að ræða spennu-

mynd sem fjallar 
um líffærastuld í 
þróunarlönd-
unum. „Ég vildi 
nú bara athuga 
hvort allar 
læknisfræði-
legar stað-
reyndir væru 
ekki örugg-
lega á 
hreinu,“

sagði Baltasar þegar Fréttablaðið náði tali af 
honum. Kári gerði engar athugasemdir við 
handritið. Myndin hefur hlotið vinnuheitið Run 
for Her Life en að sögn Baltasars á enn eftir að 
finna leikara í myndina og því er hún á algjörum 
byrjunarreit.

Leikstjórinn stendur frammi fyrir hálf-
gerðu lúxusvandamáli þessa dagana því 
honum stendur einnig til boða að leikstýra 
tveimur öðrum mjög frambærilegum 
myndum, þar á meðal einni þar sem 
Óskarsverðlaunaframleiðandinn Bob 
Yari er maðurinn á bak við tjöldin. 
„Ég er ennþá að bræða það með 
mér hvað ég geri,“ segir 
Baltasar. „Maður reynir að 
hanga á þessu eins og maður 
getur. Kannski bíð ég bara 
þangað til Mýrin hefur verið 
frumsýnd í Bandaríkjunum 

og sé síðan hvað gerist,“ útskýrir hann en 
viðurkennir um leið að töluvert sé verið að 
pressa á hann að taka ákvörðun sem fyrst.

Baltasar er annars önnum kafinn og segist 
ætla að koma frá sér þeim verkefnum sem 

hann hefur þegar lofað sér í. Verið er að 
klippa kvikmyndina Brúðgumann og 

svo hyggst hann taka fram 
leikaraskóna á ný í kvikmynd 
Óskars Jónassonar, Reykjavík-
Rotterdam, en það eru Óskar 

Jónasson og Arnaldur Indriðason 
sem skrifa handritð. „Þetta er án 

efa eitt skemmtilegasta handrit sem 
ég hef lesið,“ segir 

Baltasar en 
áætlað er að 
tökur hefjist í 
næstu viku.

Kári Stefáns las yfir handrit fyrir Baltasar

Heimildarmyndin Reiði guðanna, 
eða Wrath of Gods, vann til enn 
einna verðlauna á kvikmynda-
hátíð í Portúgal fyrr í þessum 
mánuði. Hún hefur því samanlagt 
unnið til fimm verðlauna á 
hátíðum víðs vegar um heiminn. 
„Myndin var opnunarmynd 
hátíðarinnar og fékk verðlaun 
dómnefndar,“ segir Jón Gústafs-
son, sem gerði myndina þegar 
hann var aukaleikari í kvikmynd-
inni Bjólfskviðu eftir Sturlu 
Gunnarsson. Reiði guðanna 
fjallar um gerð þeirrar myndar 
og þá erfiðleika sem framleið-
endur lentu í hvað varðar óblíð 
náttúruöfl og fjármagn.

„Á hátíðinni í Portúgal var 
blandað saman myndum um gerð 

bíómynda og svo bíómyndunum 
sjálfum. Reiði guðanna var eina 
myndin sem ekki var sýnd með 
myndinni sem hún fjallar um 
enda er hún í fullri lengd og 
stendur alveg ein og sér. Þetta er 
sjálfstæð saga um mann sem 
leggur allt í sölurnar til þess eins 
að búa til kvikmynd og lendir í 
óhemju erfiðleikum.“ 

Íslendingar fá tækifæri til þess 
að sjá myndina í lok október 
þegar hún verður sýnd á RÚV en 
það hafði gengið fremur hægt að 
selja myndina hérlendis. „Þegar 
Þórhallur loksins horfði á mynd-
ina fattaði hann hvað þetta er frá-
bær mynd og ákvað að kaupa 
hana,“ segir Jón en myndin hefur 
þegar verið seld til Kanada og til-

boð frá Bandaríkjunum er í skoð-
un. „Í gær fékk ég boð um að 
koma á Zion-kvikmyndahátíðina í 
Utah, þaðan fer myndin á hátíð í 
Flórída og loks til Beirút.“

Jón Gústafsson enn á sigurbraut

„Þetta er stærsta svona kosning á netinu hér og það 
er tekið mikið mark á þessu. Þetta er vissulega 
mikill heiður fyrir okkur,“ segir Friðrik Weiss-
happel, veitingamaður í Kaupmannahöfn. Friðrik og 
félagar hans eiga og reka tvö kaffihús þar í borg 
sem kallast The Laundromat Café. Vefsíðan Alt on 
Köbenhavn, Aok.dk, stendur árlega fyrir kosning-
unni Byens bedste þar sem markmiðið er að finna 
eftirtektarverða og skemmtilega hluti í Kaupmanna-
höfn. The Laundromat Café er einn fimm veitinga-
staða sem tilnefndir eru fyrir besta „brunch“-inn, en 
morgunverðarhlaðborð Friðriks og félaga hefur 
verið rómað frá því staðurinn var opnaður. Þetta 
ætti að vekja mikla athygli á staðnum enda er Aok.
dk ein af fimm mest sóttu vefsíðum Danmerkur að 
sögn Friðriks.

„Þetta er náttúrlega alveg frábært. Hérna úti fara 
líka nánast allir í brunch um helgar. Það er bara 
rútína hjá mörgum að fara á fætur um 10 og beint út 
í brunch. Mér finnst þetta mjög góður siður, 
sérstaklega þegar vinahópar eða fjölskyldur nota 
þetta tækifæri til að hittast,“ segir Friðrik, sem 
vonast að sjálfsögðu eftir stuðningi að heiman, að 
Íslendingar greiði veitingastaðnum atkvæði í 
kosningunni. „Það hafa tugþúsundir Íslendinga 
komið til okkar síðustu fjögur ár og ég hvet alla sem 
hafa smakkað matinn okkar til að leggja lóð sitt á 
vogarskálarnar.“

Ítarlega er fjallað um The Laundromat Café á 
Aok.dk. Þar er meðal annars að finna grein um bestu 
hamborgarana sem fást í Kaupmannahöfn og er 
staðurinn einn af fimm veitingastöðum sem nefndir 
eru til sögunnar í þeim geira. Auk þess er vísað inn 
á almenna umfjöllun um staðinn þar sem meðal 
annars er að finna eftirfarandi kafla um Friðrik:

„Það var einu sinni smiður. Hann bjó á Íslandi. 
Hann kynntist eitt kvöldið ljóshærðri danskri stúlku 
í hestaferð. Kvöldið hefði getað verið upphaf og 
endir þessarar sögu hefði stúlkan ekki boðið 
smiðnum í partí í Kaupmannahöfn. Smiðurinn hreifst 
af stúlkunni og ílengdist í Kaupmannahöfn. Þannig 
kom það til að Friðrik og þrír vinir hans eiga í dag 
tvö kaffihús hér, The Laundromat Café.“ Síðan eru 
liðin fjögur ár og Friðrik og félagar hafa komið sér 
vel fyrir í borginni. Eins og Fréttablaðið greindi frá í 
vikunni á Friðrik von á fyrsta barni sínu í janúar 
með danskri unnustu sinni. Mánuði fyrr fagnar hann 
fertugsafmæli sínu svo það er í mörg horn að líta. 

Netkosningin hefst á hádegi á föstudag og stendur 
í tvær vikur. Slóðin er Byensbedste.aok.dk.
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Athafnamenn ágirnast landið, 
orkuna, vatnið, fiskinn. 

Mestur gróði fæst eflaust með því 
að leggja þjóðfélagið niður, ekki 
bara málið og krónuna. Hverjum 
Íslendingi eru því boðnar 100 
milljónir í vasann fyrir að yfir-
gefa landið. Þú mátt aldrei snúa 
aftur, enda svo sem ekki til mikils 
að snúa þegar allir eru fluttir í 
burtu og bara risavaxnar verk-
smiðjur með innfluttum þrælum 
eftir. Værirðu til í þetta? 

 dæmi setti ég upp fyrir 
Lufsuna og vitandi það að við fjöl-
skyldan fengjum 400 millur og 
tækifæri til að hefja nýtt líf í Kan-
ada (frábærasta land í heimi sam-
kvæmt Michael Moore og varla 
lýgur hann) komumst við að þeirri 
niðurstöðu að já, við værum alveg 
til í tuskið. Ég meina, þegar allt 
kemur til alls, hverjir eru kostirn-
ir við Ísland? Svona fyrir utan það 
að allir sem þú þekkir eru hérna? 
Ef þeir væru allir komnir við hlið-
ina á þér í úthverfi í Montreal, 
hvað væri þá eftir? Sundlaugarnar? 
Skyrið?

 er það veðrið. Ekki er það 
verðlagið og blygðunarlaust okrið 
– halló! Lækkun virðisauka-
skatts!? Ekki er það endalaus 
djöfulgangurinn og ruglið. Ekki er 
það fámennið og fábreytnin. Ekki 
er það hröð breyting samfélagsins 
frá tiltölulega jöfnu samfélagi í 
það að hrottalegur ójöfnuður lands-
manna þykir eðlilegur. Hver 
samþykkti þessar breytingar? Æi 
já, við búum í „opnu markaðskerfi“ 
og svona er þetta „alls staðar 
annars staðar“.

 fyrir allt þetta slæma er 
eitthvað sem heldur aftur af 
manni. Hamingjan hjálpi mér, 
gæti það verið þjóðarstolt? Gæti 
það verið hin fögru fjöll og firnindi 
og gleðin yfir góða veðrinu þegar 
það kemur loksins? Gæti það verið 
kyrrðin og hreina loftið sem má 
finna eftir hálftíma reiðhjólaferð 
úr bænum? Gæti það verið vonin 
um að ástandið lagist og að Ísland 
verði einhvern tímann alveg 
frábært fyrir alla?

 — til hvers? Jú, til að 
komast í burtu frá því. Maður 
verður að sleppa af og til. Ekkert 
er eins frískandi. Og Ísland er líka 
til þess að koma aftur til, því eftir 
dvöl í sveittri stórborg er undar-
lega ljúft að sjá hraunmolann birt-
ast aftur í nepjunni. Og þar fyrir 
utan verða okkur aldrei boðnar 
100 millur á kjaft fyrir að fara. 
Hver á þá að borga yfirdráttar-
vextina?

Ísland – 
til hvers?

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Ekkert vandamál
er okkur ofviða
Við metum tíma viðskiptavina okkar mikils og kappkostum að veita úrlausn 
á jafnvel erfiðustu vandamálum innan sólarhrings. Þetta kunna viðskiptavinir
okkar að meta, enda eru þeir ánægðustu viðskiptavinir farsímafyrirtækja, 
samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.

Hringdu í 1414 og vandamálið er úr sögunni

Leysum öll vandamál innan sólarhrings
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