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Búist við að sex hundruð
störf tapist í fiskvinnslu
Tvö fiskvinnslufyrirtæki í Þorlákshöfn og á Eskifirði sögðu upp samtals 98 starfsmönnum í gær. Formaður
Samtaka fiskvinnslufyrirtækja býst við að sex hundruð störf tapist í greininni. Fyrirsjáanlegt segir ráðherra.
!46)..5-, Eskja á Eskifirði og

Humarvinnslan í Þorlákshöfn
sögðu í gær upp samtals 98 starfsmönnum í landvinnslu.
Forsvarsmenn beggja fyrirtækjanna segja uppsagnirnar
mega rekja til þess mikla samdráttar í aflaheimildum sem
ákveðinn var í sumar.
Í Eskju var 39 starfsmönunum
sagt upp. Þar er jafnvel búist við
að öll starfsemi leggist af í frystihúsinu um áramót.
„Þegar viðamikil endurskipulagning liggur fyrir þótti rétt að
segja upp öllu starfsfólki til að

skapa svigrúm til nauðsynlegra
breytinga,“
segir
Hjörleifur
Brynjólfsson, framkvæmdastjóri
Humarvinnslunnar, þar sem 59
starfsmönnum var sagt upp.
„Þetta sýnir okkur hve tæpur
rekstrargrundvöllur margra fyrirtækja er þegar svo mikill kvótasamdráttur verður. Við höfum
gengið út frá því að fimm til sex
hundruð störf muni tapast í fiskvinnslu en 4.500 einstaklingar
vinna slík störf í dag,“ segir Arnar
Sigurmundsson, formaður Samtaka fiskvinnslustöðva.
Arnar segist telja að flest fyrir-

tæki reyni að halda óbreyttum
rekstri áfram en hann óttist að
uppsagnir hefjist af fullum þunga
á næsta ári.
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra
segir
þessar
fréttir ekki koma sér á óvart.
„Ég óttast það hins vegar að við
séum ekki farin að sjá það síðasta
í þessum efnum,“ segir ráðherrann,
sem jafnframt bendir á að í
landinu í heild vanti fólk til starfa.
Af þeim ástæðum hafi ríkistjórnin
verið gagnrýnd fyrir of miklar
mótvægisaðgerðir. Sjálfur sé hann
algerlega ósammála þeirri gagn-

$ANSKUR PILTUR Å FANGELSI

Sagði Rasmussen
deyja brátt

«LAFUR HAFÈI BETUR
«LAFUR 3TEF¹NSSON HAFÈI
BETUR GEGN ARFTÎKUM
SÅNUM Å -EISTARA
DEILDINNI Å G¾R

$!.-®2+ !0 Danskur nítján ára
piltur var í gær dæmdur í sextíu
daga fangelsi fyrir að hafa hótað
Anders Fogh Rasmussen
forsætisráðherra í tölvupósti.
Pilturinn
sendi Rasmussen tölvupóst
í mars í fyrra
þar sem sagði
að forsætisráðherrann „yrði
!.$%23 &/'(
dauður innan
2!3-533%.
níu daga“.
Tveimur
vikum síðar var hann dæmdur í
sextíu daga skilorðsbundið
fangelsi en þeim dómi var í gær
breytt í óskilorðsbundið fangelsi.
Pilturinn, sem er virkur meðlimur vinstrisinnaðrar ungliðahreyfingar, sagðist hafa sent póstinn
vegna þess að honum leiddist.
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rýni. „Þrátt fyrir að þensla sé til
staðar sums staðar í landinu er
hún aldeilis ekki alls staðar
veruleikinn.“
Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir,
formaður Afls starfsgreinafélags
á Austurlandi, segir uppsagnirnar
„afleiðingar kvótakerfisins í sinni
verstu mynd“.
Hjördís segir forsvarsmenn
fiskvinnslufyrirtækja á Austurlandi nú ígrunda stöðuna sem upp
er komin. „Niðurskurðurinn hefur
mikil áhrif hér og fyrirséð að þetta
verður erfitt víða,“ segir Hjördís
Þóra.
SH¹  GAR
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Hefur tíu daga til að borga
.%94%.$!-, Sparisjóði Reykja-

víkur og nágrennis, SPRON, hefur
verið gefinn tíu daga frestur til
þess að endurgreiða viðskiptavini
sparisjóðsins 33.442 krónur sem
hann hefur þurft að greiða vegna
svonefnds FIT-kostnaðar. Það er
gjald sem nemur 750 krónum fyrir
hverja færslu umfram heimild á
debetkortareikningi.
Oddgeir Einarsson, héraðsdómslögmaður og einn þriggja
eigenda lögmannsstofunnar Opus,
sendi SPRON í gær bréf þar sem
segir að innheimta FIT-kostnaðarins sé ólögmæt. Í bréfinu segir að
viðskiptavinurinn sem eigi í hlut
hafi ekki samið um að greiða það
gjald sem tekið var af honum við
hverja „færslu yfir heimild [...]

(®&5¨34®¨6!2 302/. ,ÎGMAÈUR

VIÈSKIPTAVINAR 302/. TELUR INNHEIMTU
&)4 KOSTNAÈARINS ËLÎGLEGA
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

umfram það sem farið var yfir um
auk dráttavaxta. Til þess að slík
heimild hefði getað talist hluti af
samningi aðila hefði það þurft að
koma fram berum orðum eða skjal
fylgja með sem hluti samnings.“
Það hafi ekki verið svo.

Þá er einnig tekið fram í bréfinu, að jafnvel þótt gjaldskráin
sem SPRON innheimtir FIT-kostnaðinn samkvæmt væri hluti samnings, og um heimild væri að ræða
til að taka af viðskiptavini „fjárhæðir sem nema tvöföldum eða
margföldum þeim úttektum sem
ekki var innistæða fyrir“, þá væri
slíkt ákvæði ekki skuldbindandi
fyrir viðskiptavini, þar sem þau
væru andstæð ógildingarákvæðum samningarlaga. „Ég tel innheimtu á FIT-kostnaðinum ekki
standast lög og ef til þarf munu
dómstólar skera úr um hvort svo
sé.“
Ekki náðist í Ásdísi Bragadóttur, innheimtustjóra SPRON, í gærkvöld.
MH

MORA INXX
BLÖNDUNARTÆKI
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(AMFARAFLËÈ Å 6ARM¹

Skallaði mann og rauf skilorð

Varað við að
kaupa veiðileyfi

$«-3-, Karlmaður á fertugs-

Róbert, er Grímseyjarferjumálið loks í höfn?
b¶AÈ ER AÈ MINNSTA KOSTI KOMINN
TÅMI ¹ AÈ ÖESSI FERJA SIGLI SINN SJËm
-IKILL STYR HEFUR STAÈIÈ UM 'RÅMSEYJAR
FERJU %INAR (ERMANNSSON SKIPAVERK
FR¾ÈINGUR OG +RISTJ¹N -ÎLLER SAMGÎNGU
R¹ÈHERRA HYGGJAST EKKI AÈHAFAST MEIRA
Å DEILU VEGNA UMM¾LA +RISTJ¹NS UM
M¹LIÈ 2ËBERT -ARSHALL ER AÈSTOÈARMAÈUR
R¹ÈHERRA

3¾NSKA LEIÈIN Å REYKVÎRNUM

Nikótínsala
ekki skoðuð
í ráðuneyti
(%),3! Ekki hefur komið til skoð-

unar í heilbrigðisráðuneytinu að
leyfa almenna sölu nikótínlyfja í
verslunum.
Sænska ríkisstjórnin ákvað í
vikunni að leyfa slíka sölu, á þeim
forsendum að erfitt væri að rökstyðja að í landinu væri auðveldara að ná í sígarettur en nikótíntyggjó.
„Við höfum ekki skoðað þetta
sérstaklega, en þessi mál eru í
stöðugri skoðun,“ segir Hanna
Katrín Friðriksdóttir, aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra.
Ráðherra hafi þó rætt fyrirkomulag lyfsölu, almennt séð, við
fjölmarga síðustu vikurnar.
KËÖ

6!,52 )3  3KIPIN L¹GU Å VARI UNDIR
"JARNARNÒP Å G¾RDAG &2¡44!",!¨)¨(!,,$«2

,ANDHELGISG¾SLAN KÎLLUÈ ÒT

Vélarvana
í Jökulfjörðum
3,93 Níu mönnum á Vali IS-18 var

komið til bjargar í gær eftir að
báturinn varð vélarvana í um
einni og hálfri sjómílu frá landi.
Björgunarskipið Gunnar
Friðriksson og hafnsögubátur frá
Ísafirði voru kölluð út um
tvöleytið í gær en Valur, sem er
158 brúttólesta bátur, rak hratt í
norður í mjög slæmu veðri.
Sædísin, ferðaþjónustubátur úr
Bolungarvík, kom fyrst að Val um
klukkan hálfþrjú. Gunnar
Friðriksson kom á staðinn rétt
fyrir þrjú og gekk ferð þeirra til
hafnar áfallalaust.
LBB

"ÅLSLYS ¹ (ELLISHEIÈI EYSTRI

Einn alvarlega
slasaður
3,93 Karlmaður er alvarlega

slasaður eftir að bíll sem hann
var farþegi í fór út af í beygju
austanmegin á Hellisheiði eystri
um klukkan þrjú í gærdag.
Maðurinn var fluttur með
sjúkraflugi á Landspítalann í
Fossvogi. Engar fréttir fengust
frá lækni í gærkvöldi um
líðan mannsins en hann var í
rannsóknum þegar blaðið fór í
prentun.
Þrír karlmenn voru í bílnum og
var hinn slasaði farþegi í aftursæti.
Ökumaðurinn slapp við meiðsli en
sá þriðji hlaut minniháttar meiðsl.
Engin hálka var á veginum en
mjög hvasst. Lögreglan rannsakar
tildrög slyssins.
LBB

aldri var í gær dæmdur í fjórtán
mánaða fangelsi fyrir að skalla
annan mann á gamlárskvöld 2005.
Maðurinn var dæmdur í tólf mánaða fangelsi í héraði en þar sem
hann rauf skilorð með broti sínu
þótti eðlilegt að tíu mánaða dómur
hans, frá árinu 2003, væri tekinn
með í reikninginn.
Maðurinn var hjá foreldrum
sínum í heimsókn á gamlárskvöld
en þar voru einnig bróðir hans og
sambýliskonur þeirra ásamt fleiri
gestum. Bræður rifust í fjölskylduboðinu og enduðu leikar
með því að til átaka kom. Félagi

(34)2¡4452 -AÈUR VAR D¾MDUR Å

FANGELSI FYRIR AÈ SKALLA VIN BRËÈUR SÅNS
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

bróður árásarmannsins reyndi að
stía bræðrunum í sundur ásamt
föður þeirra, en það endaði með
því að hann var skallaður með því

afleiðingum að framtennur í
honum brotnuðu. Auk þess kom
stór skurður í neðri vörina á manninum en sauma þurfti tólf spor til
að loka skurðinum.
Árásarmaðurinn
viðurkenndi
hjá lögreglu, þegar skýrsla var
tekin af honum, að hafa skallað
manninn en hafði aðra sögu að
segja fyrir dómi.
Í dómi Hæstaréttar segir að
ekkert hafi komið fram sem rýrði
játningu hans hjá lögreglu og því
væri staðfest niðurstaða héraðsdóms um að maðurinn væri sekur
um brotið sem hann var ákærður
fyrir.
MH

34!.'6%)¨) „Við vörum við

veiðileyfakaupum í Varmá uns
flóð réna,“ sagði á vef Stangaveiðifélags Reykjavíkur í gær.
Mikil flóð hafa verið í Varmá í
Mosfellbæ eftir úrhellisrigningu
sem slegið hefur öll met á
svæðinu. „Sem dæmi eru
göngubrýr við golfvöllinn orðnar
ánni að bráð en á þeim slóðum
eru vinsælir veiðistaðir stangaveiðimanna,“ segir enn fremur á
vef Stangaveiðifélagsins. Þar er
þó bent á að vatnsmagn Varmár
sé fljótt að réna þegar styttir upp.
Veitt er í Varmá til og með 20.
október.
GAR

Keyptu fíkniefni fyrir
sjö og hálfan milljarð
Veltan á götumarkaði fíkniefna hér á landi nam allt að 7,6 milljörðum króna
á síðasta ári, samkvæmt nýrri samantekt yfirlæknisins á Vogi. Yfirmaður
fíkniefnadeildar segir hluta fjármagns áfram í veltunni.
&¥+.)%&.!-, Íslenskur götumarkaður fíkniefna hér á landi veltir
allt að 7,6 milljörðum króna á ári,
séu lagðir til grundvallar útreikningar um áætlað magn, svo og
fíkniefnaverðskrá SÁÁ.
Samkvæmt upplýsingum og
útreikningum sem Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir á Vogi, hefur
undir höndum má áætla að um 1,1
tonn af kannabisefnum hafi verið
á markaði hér á síðasta ári, um 400
kíló af amfetamíni, um 200 kíló af
af kókaíni og að minnsta kosti 20
kíló af e-töflum. Heildarsöluverð
er miðað við að ofangreint magn
seljist á götuverði.
Karl Steinar Valsson, afbrotafræðingur og yfirmaður fíkniefnadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir ekki liggja
fyrir neinar staðfestar tölur um
árlega veltu fíkniefnamarkaðarins. Einungis sé hægt að áætla út
frá upplýsingum sem geti gefið
ákveðnar vísbendingar.
„Útilokað er að kortleggja hvaðan það mikla fjármagn sem neytendur fíknefna greiða fyrir þau á
götunni er komið,“ segir hann.
„Neytendurnir koma úr öllum
stéttum þjóðfélagsins. Greiðslur
fyrir fíkniefni geta verið með
einum eða öðrum hætti. Algengt
er að þeir sem eru í neyslu séu
einnig í dreifingu og fjármagni
þannig efnin sem þeir neyta. Þá er
hluti fíkniefnakaupa fjármagnaður með innbrotum og þjófnaði.
Þekkt um allan heim að skýr tengsl
hafa verið á milli fíkniefnaviðskipta og verslunar með annan
ólöglegan varning,“ segir Karl
Steinar enn fremur.
Spurður um hvert megi ætla að

6)¨ (²3 &*®,.)3 +RAKKARNIR BIÈU ¹
MEÈAN SLÎKKVILIÈIÈ VANN SÅN STÎRF
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+RAKKAR SLUPPU MEÈ SKREKK

Eldur kveiktur í
salernisrúllum
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andvirði milljarða fíkniefnasölu
renni segir Karl Steinar að gera
megi ráð fyrir að hluti af fjármagninu haldi áfram í fíkniefnaveltunni.
„En það sem skiptir mestu máli
fyrir þá sem eru í þessum heimi er
að koma þeim fjármunum sem
þeir ná inn, umfram fíkniefnaviðskiptin, í löglegt umhverfi. Menn
hafa notað ýmsar leiðir í þeim
efnum, svo sem að stofna til
rekstrar af ýmsu tagi, þar sem
þeir geta svo aukið veltuna með

afrakstri fíkniefnaviðskipta. Það
getur verið um að ræða umsýslu
með lausafjármuni, húsnæði eða
bifreiðar eða þá rekstur verslunar
eða veitingahúsa og svo mætti
áfram telja. Séu umsvifin nógu
mikil geta menn verið með allar
þessar leiðir opnar í einu. Með
þessu móti geta menn komið ólöglega fengnum fjármunum inn í
umgjörð sem lítur löglega út á
yfirborðinu þar til farið er að
rekja peningana til uppruna síns.“
JSS FRETTABLADIDIS

(ERINN R¾ÈST ¹ KLAUSTUR OG BEITIR VOPNUM GEGN MËTM¾LENDUM

!ÈGERÈIR HERSINS Å "ÒRMA HARÈNA
"²2-! !0 Að minnsta kosti níu manns létust og
ellefu særðust þegar stjórnarherinn í Búrma greip
til vopna gegn tugum þúsunda andófsmanna í gær.
Til harðra átaka kom í Rangún, stærstu borg
landsins, og 31 af hermönnum stjórnarinnar
særðist.
Einn hinna látnu er fimmtugur japanskur
fréttamaður, Kenji Nagai, sem var að taka myndir
af atburðunum. Japönsk stjórnvöld hugðust senda
stjórnvöldum í Búrma harðorð mótmæli vegna
atviksins.
Fyrir dögun í gærmorgun réðst herinn inn í
nokkur klaustur þar sem hreyfing mótmælenda
hefur verið öflug. Munkur í einu klaustranna, Ngwe
Kyar Yan, segir að fjöldi munka hafi orðið fyrir
barsmíðum og milli 100 og 150 hafi verið handteknir.
„Hermennirnir lokuðu klausturhliðinu með
bifreið sinni, brutu upp lásinn og réðust inn í
klaustrið,“ segir munkurinn, sem vildi ekki láta
nafns síns getið. „Þeir brutu niður hurðir, og brutu
rúður og húsgögn. Þegar munkarnir sýndu
mótspyrnu skutu þeir á munkana og beittu táragasi,
börðu munkana og drógu þá út í bílana.“

,®'2%',! Börn sem voru við
æfingar í karate og taekwondo
urðu skelkuð þegar eldur kom upp
í salerni í búningsklefa síðdegis í
gær í íþróttahúsi Fjölnis í
Grafarvogi. Eldurinn uppgötvaðist
er mikinn reyk lagði um kjallara
hússins. Engin börn voru þá í
klefanum en sum barnanna voru í
sal þar skammt undan. Eldur
reyndist hafa verið kveiktur í
nokkrum rúllum af salernispappír.
Börnin voru leidd út úr húsinu en
föt barnanna voru hins vegar
áfram í búningsklefanum og taldi
þjálfari sem rætt var við að fötin
væru ónýt af reyknum.
GAR

Verður áfram í
gæsluvarðhaldi
$«-3-, Karlmaður á þrítugs-

aldri var í gær úrskurðaður í
áframhaldandi gæsluvarðhald til
18. október en fyrri gæsluvarðhal
dsúrskurðurinn rann út í gær.
Maðurinn var handtekin á
hafnarbakkanum á Fáskrúðsfirði
á sama tíma og Guðbjarni
Traustason og Alvar Óskarsson,
sem báðir eru 25 ára, voru
handteknir um borð í skútu með
rúmlega 60 kíló af fíkniefnum
innanborðs, þar af um 45 kíló af
amfetamíndufti.
Ranglega var frá því greint í
Fréttablaðinu á miðvikudag að
Bjarni Hrafnkelsson, sem
grunaður er um að hafa skipulagt
smyglið, hefði verið yfirheyrður
hjá lögreglunni fyrr í vikunni.
Það hefur ekki verið gert enn og
óvíst hvenær byrjað verður á því,
að sögn Sveins Andra Sveinssonar, lögmanns Bjarna.
MH

54!.2¥+)3-,
2¹ÈHERRA SÁRSTAKUR GESTUR
)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR UTANRÅKIS
R¹ÈHERRA VAR SÁRSTAKUR GESTUR Å H¹DEGIS
VERÈI ¥SLENSK AMERÅSKA VERSLUNARR¹ÈSINS
¹ MIÈVIKUDAG Å 3CANDINAVIAN (OUSE
Å .EW 9ORK (ÒN FJALLAÈI UM BREYTT
UMHVERFI ¥SLANDS Å ALÖJËÈAM¹LUM Å
R¾ÈU SINNI Å H¹DEGISVERÈINUM

$!.-®2+
2EKIN FYRIR REYKINGAR
4®+ ¥ 2!.'². -ËTM¾LENDUR L¹TA SÁR EKKI ALLIR SEGJAST ÖËTT

HERINN SÁ M¾TTUR ¹ SV¾ÈIÈ

&2¡44!",!¨)¨!0

Svipaðar sögur bárust frá fleiri klaustrum í
Rangún og víðar í Búrma. Hermenn handtóku
einnig Myint Thein, talsmann lýðræðishreyfingarinnar sem Aung San Suu Kyi er í forystu fyrir.
GB

$AGMËÈIR Å «ÈINSVÁUM VAR REKIN
EFTIR AÈ UPP KOMST UM REYKINGAR
EIGINMANNS HENNAR Å KRINGUM BÎRNIN
SEM HÒN PASSAÈI 3AMKV¾MT NÕJUM
LÎGUM Å $ANMÎRKU ER DAGM¾ÈRUM
OG ÎÈRUM BANNAÈ AÈ REYKJA ¹ ÖEIM
STÎÈUM SEM BARNAG¾SLA FER FRAM

www.toyota.is

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 39035 09/07

STÓRSÝNING
með danska laginu

Toyota os alle glæder um helgina
Við tökum danska lagið og höfum það huggulegt hjá Toyota um helgina.
Opið hjá Toyota Kópavogi, bæði laugardag og sunnudag og hjá
umboðsmönnum um land allt á laugardeginum.

Eyfi flytur danska lagasyrpu
Eyfi mætir í Kópavoginn og tekur danska lagasyrpu, laugardag og sunnudag kl. 14:30
Taktu Strikið til Toyota um helgina!

- Spennandi tilboð á völdum bílum
- Veitingar að dönskum hætti
- Danskir gestasölumenn á Nýbýlaveginum

Opið laugardag kl. 12 - 16 hjá umboðsmönnum um land allt
Opið sunnudag kl. 13 - 16 hjá Toyota Kópavogi

Skemmtiferð til Köben

Taktu þátt í happdrætti og þú gætir unnið flugmiða* til Köben.

*Flugvallarskattar ekki innifaldir.
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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Segja trúnað verja pólitíska hagsmuni
2%9+*!6¥+ Fulltrúar Samfylkingar-

innar í borgarráði óskuðu eftir því
á fundi ráðsins í gær að verðmat
Glitnis og Landsbanka Íslands á
Gagnaveitu Reykjavíkur yrði lagt
fram. Í bókun var því hótað að
aflétta trúnaði einhliða.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur
(OR), móðurfélags Gagnaveitunnar, ákvað að láta meta verðmæti Gagnaveitunnar, áður Línu.
nets, og að trúnaður skyldi ríkja
um niðurstöðurnar. Matið var
unnið að frumkvæði Guðlaugs
Þórs Þórðarsonar þegar hann
gegndi stjórnarformennsku í
OR.
Í bókun fulltrúa Samfylkingar-

innar segir að ekki verði unað við
að gögnin séu trúnaðarmál. „Einu
hagsmunirnir sem þar er verið að
verja eru pólitískir hagsmunir
Sjálfstæðisflokksins en áralangur
málflutningur þeirra og gagnrýni
á stofnun Gagnaveitu Reykjavíkur
er að engu orðinn með ofangreindu
verðmati,“ segir í bókuninni.
Þar segir enn fremur að
hagsmunir eigenda, og þar með
almannahagsmunir, séu þeir að
virði Gagnaveitunnar verði dregið
fram í dagsljósið. Samfylkingin
áskilji sér rétt til að kynna verðmatið einhliða komi ekki fram gild
rök sem styðji leyndina.
Björn Ingi Hrafnsson, formaður

borgarráðs og fulltrúi Framsóknarflokks í stjórn OR, segir að það sé
ekki á valdi borgarráðs að aflétta
trúnaði um verðmætamatið. Stjórn
OR hafi ákveðið að trúnaður eigi
að ríkja um málið, og taka verði
breytingar á því upp á stjórnarfundi þar.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
borgarstjóri sagði í Fréttablaðinu
í gær að skoðun hans um að
einkavæða eigi Gagnaveituna
væri óbreytt. Björn Ingi segir að
ánægjulegt sé að sjá að fyrirtækið
sé efnilegt og standi styrkum
fótum. Nú sé ekki rétti tíminn til
að selja fyrirtækið.
BJ

,*«3,%)¨!2) 'AGNAVEITA 2EYKJAVÅKUR ¹
OG REKUR LJËSLEIÈARAKERFI ¹ HÎFUÈBORG
ARSV¾ÈINU &ORVERI FYRIRT¾KISINS VAR HIÈ
UMDEILDA FYRIRT¾KI ,ÅNANET

Allir fái starf við sitt hæfi
Hjá Reykjavíkurborg starfa um 500 manns af erlendum uppruna. Mikill mannauður í erlendum starfsmönnum, segir mannauðsráðgjafi hjá borginni. Grunnur í íslensku er stærsta verkefnið.
3®,5!5+.).' !UÈMENN VILJA DÕRAR

BYSSUR UM ÖESSAR MUNDIR

3ÎLUAUKNING ¹ DÕRARI BYSSUM

Dýr skotvopn
vinsæl í góðæri
6%23,5. „Sala á dýrari skotvopnum hefur aukist hjá okkur,“ segir
Ólafur Vigfússon, verslunarmaður í Sportbúðinni.
Ólafur segir söluna fara eftir
efnahagsástandinu í þjóðfélaginu.
Þrátt fyrir að góðæri hafi líka
ríkt í fyrra er marktæk söluaukning að sögn Ólafs. Hann segir
skotveiði ekki dýrt sport og hægt
sé að sníða sér stakk eftir vexti.
Ólafur segir vandaðar og góðar
veiðibyssur kosta á bilinu 100 og
150 þúsund krónur. Dýrasta
byssan sem hann er með á lager
kostar 250 þúsund krónur. „Ef þú
hefur biðlund í nokkra mánuði
getum sérpantað fyrir þig byssur
upp á milljónir. Það er ekki
algengt að menn biðji um þetta en
þó er það til.“
LBB

&YRRVERANDI 0ËLLANDSFORSETI

Bauð Kaczinski
í kappræður
0«,,!.$ !0 Aleksander Kwasni-

ewski, fyrrverandi forseti
Póllands, hefur skorað á Jaroslaw
Kaczinski forsætisráðherra í
sjónvarpseinvígi.
„Í gamla daga var skorað á
mann í einvígi með sverðum eða
byssum,“ voru viðbrögðin frá
Kaczynski. „Í dag er skorað á
mann í sjónvarpseinvígi. Ég tek
þessari áskorun.“ Stutt er í
þingkosningar í Póllandi þar sem
stjórn Kaczinskis hefur misst
meirihluta sinn. Kosningarnar
verða haldnar 21. október.
GB

3!-&¡,!'3-, „Við erum að skoða

hvernig við getum helst nýtt þann
mannauð sem býr í erlendum
starfsmönnum. Starfsmannastefna
Reykjavíkurborgar er að allir eigi
að fá störf við sitt hæfi þannig að
þekking og menntun fólks nýtist
sem best,“ segir Berglind Bergþórsdóttir,
mannauðsráðgjafi
hjá
mannauðsskrifstofu Reykjavíkurborgar.
Starfsmenn
af
erlendum
uppruna sem vinna hjá Reykjavíkurborg
var
viðfangsefni
mastersritgerðar Berglindar í
mannauðsstjórnun við Háskóla
Íslands en leiðbeinandi hennar var
Gylfi Dalmann Aðalsteinsson
lektor. „Reykjavíkurborg er með
fjölmarga erlenda starfsmenn í
vinnu og það vantaði yfirsýn yfir
þennan hóp.“
Berglind segir markmiðið hafa
verið að skoða menntun, fjöldann,
bakgrunninn, hvaða störfum fólkið
sinnir, íslenskufærni og hvaða
áhrif hún hefur á stöðu þeirra á
vinnustaðnum.
„Útgangspunkturinn er fólk af
erlendum uppruna. Þá er átt við að
foreldrarnir séu báðir útlendingar
og móðurmálið annað en íslenska.
Sá fjöldi er í kringum 500 manns
en í heildina vinna um átta þúsund
manns hjá borginni.“
Berglind segir verkefnið lið í að
að framfylgja mannréttinda- og
starfsmannastefnu Reykjavíkurborgar. Hún lagði meðal annars
fram
spurningakönnun
til
forstöðumanna og stjórnenda hjá
borginni þar sem spurt var um
ákveðna þætti varðandi hópinn og
fékk upplýsingar um 470 manns.
„Flestir forstöðumenn og stjórnendur mátu íslenskukunnáttu
starfsmanna sem þokkalega.
Þetta mat stjórnenda segir þó
ekki alla söguna því dvalartími
fólks hefur áhrif á íslenskukunnáttuna. Menntun og bakgrunnur
skiptir máli og færni í íslensku er

(,54&!,, %2,%.$2!
34!2&3-!..!  ®¨256)..534®¨5,ANDSPÅTALI
 STARFSMENN Å VIRKU STARFI
¶AR AF ERU  MEÈ ERLENT RÅKISFANG
3TARFSMENN MEÈ ERLENT RÅKISFANG  
!UK ÖESS ER FLEIRA STARFSFËLK AF ERLENDU
BERGI BROTNU EN FJÎLDINN ER EKKI LJËS

(RAFNISTA Å 2EYKJAVÅK
(LUTFALL ERLENDRA STARFSMANNA
¶AR AF ERU  Å UMÎNNUN



(RAFNISTA Å (AFNARFIRÈI
(LUTFALL ERLENDRA STARFSMANNA 
¶AR AF ERU  Å UMÎNNUN
(ÁR ER ¹TT VIÈ EINSTAKLINGA SEM ERU F¾DDIR
ERLENDIS EIGA ERLENDA FORELDRA OG ÅSLENSKA ER
EKKI MËÈURM¹L ÖEIRRA

"%2',).$ "%2'¶«23$«44)2 "ERGLIND SEGIR ÖAÈ VILJA BORGARINNAR AÈ H¾FILEIKAR

STARFSFËLKSINS NJËTI SÅN EN Å RANNSËKNINNI HAFA KOMIÈ Å LJËS ¹KVEÈNAR HINDRANIR SEM
M¾TA ERLENDUM STARFSMÎNNUM
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

misjöfn eftir því hvert móðurmálið er. Starfsmenn sem koma frá
óskyldari
tungumálasvæðum
virðast eiga erfiðara með að tileinka sér íslensku.“
Berglindi fannst merkilegast að
sjá hversu hátt menntunarstigið
er. „Skýringarnar á því hvers
vegna hluti starfsmanna með
háskólagráðu sinnir störfum sem
ekki krefjast háskólaprófs eru
tengdar tungumálakunnáttu. Það
er erfitt að ganga inn í starf sem
krefst háskólamenntunar ef tungumálakunnáttan er ekki góð og viðkomandi hefur búið stutt hér á
landi.“
Berglind segir að stærsta verkefnið hjá Reykjavíkurborg sé að
finna leiðir til að aðstoða fólk að fá
grunn í íslensku til að það geti
bjargað sér dagsdaglega bæði til

að aðlagast vinnustaðnum og sinna
starfi sínu. „Við erum að hrinda úr
vör áætlun um íslenskukennslu
fyrir alla erlenda starfsmenn.
Taka þarf til greina mismunandi
menntunarbakgrunn
fólksins,
hvaðan fólk kemur og hvar það er
statt í íslenskunni. Kortlagningin
með þessu verkefni er grunnurinn
sem við erum að byggja á núna.“

-«¨52-, 34!2&3-!..!
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 STARFSMENN TALA  TUNGUM¹L
3T¾RSTU TUNGUM¹LAFLOKKARNIR ERU
4AÅLENSKA
4AGALOG OPINBERT TUNGUM¹L &ILIPPSEYJA
0ËLSKA
%NSKA
3P¾NSKA
2ÒSSNESKA
3ERBË KRËATÅSKA
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¶ÕSKA
,ITH¹ÅSKA

LARAB FRETTABLADIDIS
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"ILL #LINTON OG (ANS "LIX KOMA VIÈ Å &¾REYJUM ¹ FYRIRLESTRAFERÈ SINNI UM HEIMINN %IGNARHALDSFÁLAGIÈ &ASTEIGN

Skráning á
markað skoðuð

Clinton kemur til Færeyja
Finnst þér ástandið í miðborginni betra eftir átak lögreglunnar?
*¹
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Á að taka upp tvítyngda stjórnsýslu hér á landi?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

&2%9*!2 Bill Clinton, fyrrverandi
Bandaríkjaforseti, er væntanlegur
til Færeyja á mánudag. Clinton
ætlar að flytja ræðu um alþjóðavæðingu á ráðstefnu sem haldin
verður í Norðurlandahúsinu. Einnig
flytur Hans Blix, fyrrverandi yfirmaður Alþjóðakjarnorkustofnunarinnar, ræðu á þessari ráðstefnu.
„Þetta er stór viðburður í Færeyjum,“ segir Tórun Ellingsgard, sem
hefur séð um fjölmiðlakynningu
fyrir þennan viðburð.
Það er Vinnuveitendasambandið í
Færeyjum sem efnir til ráðstefnunnar. Ráðstefna af þessu tagi hefur
reyndar verið árlegur viðburður í
Færeyjum, og sú hefð hefur skapast

Rýmum fyrir
2008 línunni
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Nú er tækifæri til að kaupa draumahjólhýsið á gjafverði.
Við bjóðum 2007 árgerðina með 200–600 þúsund kr. afslætti

Himinn og haf/SÍA

og geymum hýsið til vors, þér að kostnaðarlausu.

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is
Opið mánud.–föstud. 8–18, laugard. 10–16

rir
mur fy
ggafil krifstofur,
lu
g
M
s
3
i
ús,
sjúkrah ra vinnustað
skóla,
og að
ir
n
la
V
R
vers
nn frá
Fagme psetningu
p
u
m
sjá u

Glerfínar gluggafilmur

#,).4/. ¥ 2¨534«, "ILL #LINTON
"ANDARÅKJAFORSETI HEFUR UNDANFARIN ¹R
FERÈAST UM HEIMINN TIL AÈ HALDA R¾ÈUR
¶ESSAR VIKURNAR ER (ANS "LIX JAFNAN MEÈ
Å FÎR MEÈ HONUM
&2¡44!",!¨)¨!&0

að jafnan eru fengnir þekktir einstaklingar til að flytja fyrirlestur.

Á síðasta ári kom upp sú hugmynd í lok ráðstefnunnar að næst
ættu menn að fá einhvern virkilega
stóran til að tala.
„Einhver úti í sal sagði þá í gríni
að við ættum bara að fá Clinton,“
segir Tórun. „En þetta var bara
brandari fyrst.“
Brandarinn varð síðan að alvöru
þegar í ljós kom að Clinton væri
fáanlegur til verksins. Þegar hann
frétti af þessu sagðist hann „alltaf
hafa langað að koma til Færeyja“.
Upphaflega stóð til að hann kæmi
í vor, en af persónulegum ástæðum
þurfti hann að fresta ferðinni þá. Nú
er hins vegar komið að því, Clinton
er á leiðinni til Færeyja.
GB

36%)4!234*«2.)2 Stjórn Eignarhaldsfélagsins Fasteignar hf.
íhugar nú hvort vænlegt sé að
skrá félagið á markað. Í bréfi til
sveitarfélaga sem eiga hlut í
Fasteign segir að ef af yrði þá
værisérstaklega gætt að því
aðstaða eða kjör sveitarfélaganna
yrði jafngóð eða betri en nú sé.
Hugmyndir eru um að aðgreina
hlutabréf í félaginu í A-flokk og
B-flokk þar sem eigendur A-bréfa
réðu yfir félaginu en eigendur Bbréf hluta hefðu svokallaða
markaðshluta án yfirráða. Í eigu
Fasteignar eru til dæmis skólar,
gæsluvellir, íþróttahús, sundlaugar og bankar.
GAR

Virði vatnsréttinda
hundruð milljarða
Verðmæti vatnsréttinda sem ekki hafa verið virkjuð hér á landi nema tugum
milljarða á hverju ári að mati verkfræðiprófessors við Háskóla Íslands. Hann
telur augljóst að miklum verðmætum hafi þegar verið ráðstafað vegna virkjana.
/2+5-, Verðmæti allra þeirra
virkjunarkosta sem ekki hafa
verið virkjaðir hér á landi, bæði
fallvatna og jarðvarma, nema
hundruðum milljarða króna, segir
Egill Benedikt Hreinsson, prófessor í verkfræði við Háskóla
Íslands.
„Menn hafa verið að tala um að
virkjunarréttindi í jarðvarma og
vatni séu mikils virði, og þá er
auðvitað æskilegt að reyna að
meta verðmætið nánar,“ segir
Egill.
Hann átti sæti í matsnefnd sem
lagði mat á verðmæti vatnsréttinda vegna Kárahjúka. Egill skilaði sératkvæði í nefndinni, og vildi
reikna út svokallaða auðlindarentu til að ákvarða bætur til vatnsréttarhafa.
Auðlindarentu má skilgreina
sem markaðsvirði afurðarinnar, í
þessu tilviki raforkuverð á markaði, að frádregnum nýtingarkostnaðinum, þeim kostnaði sem felst í
að koma afurðinni í söluhæft
horf.
Egill hefur nú beitt þessari
aðferð við að reikna gróflega út
verðmæti ónýttra vatnsréttinda
hér á landi.
„Það er erfitt að nefna nákvæmlega upphæðina, þar sem forsendurnar geta verið umdeilanlegar.
Ég valdi að finna núvirðið, sem
mælist í einhverjum hundruðum
milljóna króna,“ segir Egill.
Hann segir að einnig megi skoða
verðið á ársgrundvelli, og þá sé
það mælanlegt í tugum milljarða
króna. Í raun sé æskilegra að
meta verðmætið á ársgrundvelli
því aðstæður breytist ár frá ári,

¶*«23 ¥ (!- !ÈEINS LÅTILL HLUTI ÖESS VATNSMAGNS SEM H¾GT V¾RI AÈ VIRKJA HÁR ¹

LANDI HEFUR ENN VERIÈ VIRKJAÈUR
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-AT ¹ AUÈLINDUM ÒT FR¹ HUGTAKINU AUÈLINDARENTA
HEFUR VERIÈ NOTUÈ ERLENDIS Å NOKKURN TÅMA EN AÈEINS
ER UM ¹RATUGUR FR¹ ÖVÅ ÖAÈ VAR FYRST NOTAÈ TIL AÈ
META VERÈM¾TI VATNSRÁTTINDA SEGIR %GILL "ENEDIKT
(REINSSON
.ORÈMENN NOTA ÒTREIKNINGA ¹ AUÈLINDARENTU SEM
GRUNN FYRIR SKATTLAGNINGU %R Ö¹ MIÈAÈ VIÈ VERÈ ¹ RAF
ORKU Å KAUPHÎLL AÈ FR¹DREGNUM BËKF¾RÈUM KOSTNAÈI
OG ER SKATTURINN  PRËSENT SEGIR %GILL

og slíkt mat því nákvæmara.
Hann
metur
eingöngu
verðmæti réttinda sem ekki hafa
verið virkjuð, en segir augljóst út
frá þeim tölum að miklum verðmætum hafi þegar verið ráðstafað með virkjunum. Þeir sem hafi
fengið rétt til að virkja jarð-

varma eða vatn hafi þar með
fengið mikil verðmæti.
Egill mat ekki sérstaklega
mögulegt aukið verðmæti vegna
þess að um vistvæna orku er að
ræða. Sá eiginleiki getur þá enn
aukið verðmætið þegar fram líða
stundir.
BRJANN FRETTABLADIDIS

– aukin vellíðan á vinnustað
3KIPULAGSSTOFNUN SÎGÈ MISMUNA SVEITARFÁLÎGUM VEGNA SKIPULAGSGJALDA

RV6209

(VERGERÈINGAR TELJA BROTIÈ ¹ SÁR
34*«2.3µ3,! „Þetta er klárt bort á jafnræðisreglu
stjórnsýslulaganna og ég er fullviss um að Skipulagsstofnun er þetta ekki heimilt,“ segir Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri í Hveragerði.
Skipulagsstofnun hefur hafnað ósk Hveragerðisbæjar um að fá helming af þeim skipulagsgjöldum
sem stofnunin innheimtir vegna nýrra íbúða í
sveitarfélaginu.
„Sum sveitarfélög fá helming innheimtra skipulagsgjalda í sinn vasa. Það á til dæmis við um öll
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, Akranes og
Akureyri. Önnur sveitarfélög, þar á meðal við,
höfum hingað til eingöngu fengið framlag vegna
kostnaðar við aðalskipulagsgerð,“ segir bæjarstjórinn.
Aldís bendir á að í Hveragerði standi fyrir dyrum
skipulagning svokallaðs Eyktarsvæðis með meira en
850 íbúðum. Þar geti munað tugum milljóna króna
fyrir bæjarsjóð eftir því hvorri aðferðinni Skipulagsstofnun beitir. „Þar sem mikið er byggt er það
klárlega miklu meiri hagur fyrir sveitarfélagið að fá
hlutdeild í skipulagsgjaldinu heldur en framlag til a
ðalskipulagsgerðarinnar,“ segir hún.
Hveragerðisbær hyggst að sögn Aldísar ekki fara

!,$¥3 (!&34%).3$«44)2 2ÁTTL¾TISM¹L AÈ F¹ HELMING SKIPU
LAGSGJALDS EINS OG SVEITARFÁLÎG ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
-9.$%'),, "*!2.!3/.

dómstólaleiðina heldur treysta á að Alþingi taki
málið upp við yfirstandandi endurskoðun á skipulagslögum. „Við viljum ekki fara dómstólaleiðina en
okkur finnst þetta einfaldlega réttlætismál sem vert
er að vekja athygli á,“ segir bæjarstjórinn.
GAR
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 Hvað heitir yfirlæknirinn á
Vogi?

 Í hvaða heimsálfu er
Búrma?
 Hvaða starfsstétt hlýtur
viðbótargreiðslu vegna álags að
upphæð þrjátíu þúsund krónur
á mánuði?
36®2  3¥¨5 
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¥SLENDINGUR HANDTEKINN ¹ )NDLANDI VEGNA GRUNS UM ÖV¾TTI ¹ FÅKNIEFNAGRËÈA

TLAÈI EKKI AÈ MEIÈA NEINN

Tekinn eftir fjögurra ára flótta

Bréfasprengjumaður dæmdur

,®'2%',5-,
Gunnar
Stefán
Möller Wathne var handtekinn á
Indira Gandhi-alþjóðaflugvellinum
í Nýju-Delí á Indlandi síðastliðinn
föstudag. Hann er grunaður um
stórfellt peningaþvætti á fíkniefnagróða í Bandaríkjunum og
hefur verið eftirlýstur af þarlendum yfirvöldum undanfarin ár.
Þetta kemur fram á fréttavefnum
Indianexpress.com.
Samkvæmt heimildum indverska miðilsins var gefin út
ákæra á hendur Gunnari Stefáni í
Bandaríkjunum snemma árs 2003
eftir að Willam nokkur Pikard var
sakfelldur fyrir framleiðslu og
sölu á LSD. Stefáni er gefið að sök

&¡ ¥ 5-&%2¨ %F 'UNNAR 3TEF¹N VERÈUR
FRAMSELDUR TIL "ANDARÅKJANNA G¾TI HANN
¹TT YFIR HÎFÈI SÁR LANGAN FANGELSISDËM

að hafa hjálpað Pikard við fjárfestingar í Rússlandi fyrir allt að
200 milljónir íslenskra króna af
fíkniefnagróða hans.
Peningaþvættið er talið hafa

farið fram með þeim hætti að Pikard hafi notað rannsóknastöðu við
háskóla í Los Angeles sem skálkaskjól. Rannsóknir hans voru fjármagnaðar fyrir milligöngu rússnesks starfsbróður hans við
háskólann en peningarnir voru í
raun í eigu Pikards og voru þvættaðir í fyrirtækjum í eigu Gunnars
Stefáns.
Peningaþvætti er litið alvarlegum augum í Bandaríkjunum og er
hámarksrefsing fyrir slíkt brot
þar í landi tuttugu ára fangelsi.
Gunnar Stefán kemur fyrir
dómara á Indlandi í dag en hann
hefur farið fram á að vera sleppt
gegn tryggingu.
SH¹

,/.$/. !0 Breskur maður var í

gær sakfelldur fyrir að hafa sært
átta manns með bréfasprengjum.
Miles Cooper, 27 ára, viðurkenndi
að hafa sent bréfasprengjurnar
en sagðist saklaus og ekki hafa
ætlað að meiða neinn. Kvaðst
hann hafa sent þær til að mótmæla gagnagrunnum með
erfðaefni, tillögu stjórnvalda um
auðkenniskort og að lögum gegn
hryðjuverkum sé beitt gegn
friðsömum mótmælendum.
Bréfasprengjurnar bárust á
þrjár rannsóknastofur réttarlækna, ökuréttindastofnun, í
tölvufyrirtæki, endurskoðendafyrirtæki og á eitt heimili.
SDG

(¾STIRÁTTUR SNÕR HÁRAÈSDËMI Å NAUÈGUNARM¹LI

Dómur ómerktur
og sendur í hérað
$«-3-, Hæstiréttur ómerkti í

,%9.)&,5' "ANDARÅSK STJËRNVÎLD HAFA

EKKI NEITAÈ ÖVÅ AÈ VÁLAR ¹ VEGUM #)!
HAFI FARIÈ UM EVRËPSKA LOFTHELGI
./2$)#0(/4/3!&0

%VRËPUSAMBANDIÈ

Stöðva leyniflug um Evrópu
342!33"/2' !0 Herða þarf reglur
til að koma í veg fyrir leyniflug í
evrópskri lofthelgi. Þetta segir
Franco Frattini, sem fer með
dóms- og innanríkismál í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Sýnt þykir að leyniþjónusta
Bandaríkjanna, CIA, hafi staðið
fyrir slíku flugi við flutning á
grunuðum hryðjuverkamönnum.
Samkvæmt skýrslu Evrópuþingsins hefur CIA staðið fyrir
yfir þúsund leyniflugum um
Evrópu frá 11. september 2001.
Sérstakar reglur verða settar
árið 2009 sem kveða á um að allar
flugvélar þurfi að leggja inn
flugáætlanir, að sögn Frattini. SDG

gær sýknudóm í kynferðisbrotamáli og vísaði málinu aftur í
hérað til meðferðar.
Karlmaður á þrítugsaldri var
sýknaður í Héraðsdómi Reykjavíkur af ákæru um að hafa
nauðgað unglingsstúlku í bifreið
sumarið 2005 en maðurinn var
kærður í mars 2006.
Maðurinn neitaði því við yfirheyrslur fyrir dómi að hafa átt
kynmök við stúlkuna en dómarar
töldu
vitnisburð
stúlkunnar
sanna að þau hefðu haft mök inni
í bifreiðinni. Héraðsdómur taldi
framburð stúlkunnar óskýran og
að ekki væri gott að átta sig á því
hvort stúlkan hefði skynjað að
sér hefði verið nauðgað. Á þeim
forsendum, meðal annarra, var
ákærði sýknaður.
Ingibjörg
Benediktsdóttir

hæstaréttardómari skilaði sératkvæði í málinu þar sem hún
gagnrýndi héraðsdóm fyrir að
standa ekki nægilega vel að því
þegar skýrsla var tekin af
stúlkunni. Við skýrslutöku sem
fram fór fyrir dómi 3. september
2007 voru þrír héraðsdómarar en
Ingibjörg segir það hafa verið
óþarft og jafnvel íþyngjandi fyrir
stúlkuna.
„Í ljósi þess hversu íþyngjandi
yfirheyrsla í kynferðisbrotamálum er fyrir barn hefði verið
nægilegt að dómsformaður hefði
annast yfirheyrsluna en meðdómsmenn fylgst með henni í þar
til gerðu herbergi við hlið þess
fyrrnefnda, enda gátu þeir beint
því til dómsformanns að leggja
spurningar um sakarefnið fyrir
barnið hefðu þeir óskað þess,“
segir í sératkvæðinu.
MH
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Mengunarríki
funda í kjölfar
leiðtogaþings
Mestu mengunarríki heims eru sameinuð í andstöðu sinni við að ríki skuldbindi sig til að draga
úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda eins og
Sameinuðu þjóðirnar og Evrópuríkin kalla eftir.

(34)2¡4452 )NGIBJÎRG "ENEDIKTSDËTTIR H¾STARÁTTARDËMARI GAGNRÕNDI YFIRHEYRSLU

AÈFERÈIR HÁRAÈSDËMS Å SÁRATKV¾ÈI SÅNU

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

7!3().'4/. !0 Bandaríkin stilla
sér upp ásamt Kína, Indlandi og
fleiri stórum mengunarríkjum í
útblæstri gróðurhúsalofftegunda
í andstöðu sinni við að ríki
skuldbindi sig til að draga úr
útblæstri gróðurhúsalofttegunda
eins og Sameinuðu þjóðirnar og
Evrópuríki kalla eftir.
Fulltrúar sextán stærstu mengunarríkja heims í útblæstri gróðurhúsalofttegunda komu saman í
Washington, höfuðborg Bandaríkjanna, í gær til að ræða hvernig
bregðast
skuli
við
loftslagsbreytingum í heiminum.
Bandaríkjastjórn stendur fyrir
þessari tveggja daga ráðstefnu
en henni ber upp þremur dögum
eftir að Sameinuðu þjóðirnar
stóðu
fyrir
sérlegu
þingi
háttsettra leiðtoga um loftslagsbreytingar sem fram fór í
New York.
Á þinginu sagði Ban Ki-Moon,
framkvæmdastjóri
Sameinuðu
þjóðanna, að tími fyrir efasemdir
væri liðinn og hvatti til þess að
gripið yrði til skjótra aðgerða til
að bjarga komandi kynslóðum frá
skaðlegum áhrifum af hlýnun
jarðar.
Condoleezza Rice, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem stýrði
ráðstefnunni í gær, hvatti stærstu
mengunarríkin til að reiða sig
minna á jarðefnaeldsneyti með
því að skipta yfir í orkuauðlindir
sem að draga úr hlýnun jarðar –
án þess að það skaðaði efnahag
ríkjanna. Rice sagði ekki hægt að
takast á við loftslagsbreytingar
einungis sem umhverfismál.
Fulltrúar
Evrópuríkja
í
loftslagsmálum hafa margir lýst
áhyggjum yfir því að ráðstefna
Bandaríkjastjórnar geti afvegaleitt viðræður á vegum Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál
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sem hingað til hafa verið helsti
vettvangur slíkra viðræðna.
„Við getum ekki gert þetta á
þeim grundvelli að tala um að tala
eða að setja okkur markmið um
að setja okkur markmið,“ sagði
John Ashton, sérstakur fulltrúi
breska utanríkisráðuneytisins í
loftlagsmálum. „Við vitum að ef
ríkjum er í sjálfvald sett hvernig
þær bregðast við hlýnun jarðar
er það álíka árangursríkt og að ef
fólki væri í sjálfsvald sett hvernig það brygðist við hraðatakmörkunum á vegum. Við þurfum
ekki bara úrræði sem virkar, við
þurfum úrræði sem virkar snarlega.“
SDG FRETTABLADIDIS

NÝLEGIR BÍLALEIGUBÍLAR

SANTA FE
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3) SEGIR BIÈ EFTIR DVALARLEYFUM ERLENDRA SÁRFR¾ÈINGA STANDA ATVINNULÅFINU FYRIR ÖRIFUM

6OPNAKAPPHLAUP Å GEIMNUM

6ERÈUR AÈ BREGÈAST VIÈ NÒNA

Rússland varar
Bandaríkin við

6)..5-!2+!¨52 Sá tími sem það

/34!34!&,!2 3VISSNESKUR BËNDI STAFL
AR UPP V¾NUM STYKKJUM AF OSTI Å SVISS
NESKU ®LPUNUM RLEGA KOMA B¾NDUR
SAMAN TIL AÈ DEILA ¹ MILLI SÅN OSTUM Å
SAMR¾MI VIÈ MJËLKURFRAMLEIÈSLU KÒA
ÖEIRRA +ALLAST ÖESSI VIÈBURÈUR b#HAES
TEILETm
./2$)#0(/4/3!&0

tekur erlenda sérfræðinga frá
löndum utan Evrópusambandsins
að fá dvalarleyfi hér á landi
stendur hátæknifyrirtækjum fyrir
þrifum, segir Sveinn Hannesson,
framkvæmdastjóri
Samtaka
iðnaðarins (SI).
Hann segir að bregðast verði
við þessum vanda strax því ef
meiningin sé að laða hingað til
lands erlend fyrirtæki á borð við
Google og Microsoft verði að vera
hægt að fá nauðsynlega sérfræðinga til starfa án þess að bíða í
þrjá til sex mánuði.
„Þetta er of langur tími, það er
svo mikill hraði á öllu hjá okkur,“

Tilkynning
um birtingu
lýsingar

3¡2&2¨).'!2 5M ÖRJ¹ M¹NUÈI GETUR

TEKIÈ FYRIR SÁRFR¾ÈINGA FR¹ LÎNDUM UTAN
%VRËPUSAMBANDSINS AÈ F¹ DVALARLEYFI HÁR
¹ LANDI
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segir Sveinn. Hann segir að taka
ætti tillit til þarfa fyrirtækja, og

veita sérfræðingum sem mikil
eftirspurn sé eftir flýtimeðferð.
Sveinn segir að fyrirtæki í landinu gætu til dæmis sett saman lista
með sérfræðingum sem vanti til
landsins. Einnig mætti fara sömu
leið og Danir, sem reikni einfaldlega
með því að allir sem fái yfir ákveðinni krónutölu í mánaðarlaun séu
sérfræðingar.
Sveinn gefur ekki mikið fyrir þau
rök að ekki megi mismuna umsækjendum með því að veita ákveðnum
hópum flýtimeðferð. Ef heimilt sé
að taka tillit til þarfa fyrirtækja
með þessum hætti í Danmörku og
Noregi ætti ekkert að standa í vegi
fyrir slíku hér á landi.
BJ
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sér upp vopnum í geimnum munu
Rússar svara í sömu mynt, sagði
Vladimir Popovkin, yfirmaður í
rússnesku geimvísindastofnuninni. Þetta þykja skýr skilaboð til
Bandaríkjanna, sem hafa áætlanir
um geimvopn.
„Við viljum ekki heyja stríð í
geimnum, við viljum ekki ná
yfirráðum í geimnum, en við
munum ekki leyfa neinu öðru ríki
að ráða yfir geimnum,“ sagði
Popovkin enn fremur.
Vladimír Pútín Rússlandsforseti
hefur sagt áætlanir Bandaríkjanna
um vopn í geimnum geta komið af
stað vígbúnaðarkapphlaupi.
SDG

Selt ofan af tuttugu
manns á Siglufirði
Sveitarfélagið Fjallabyggð hyggst selja sex íbúðir á Siglufirði. Í þeim búa um
tuttugu manns. „Ég sé fyrir mér að ég lendi með börnin á torginu,“ segir fimm
barna móðir. „Rekstrarlegur baggi á sveitarfélaginu,“ segir sveitarstjórnin.
3)',5&*®2¨52 „Þessi hús hafa verið

FL Group hf. birtir í dag lýsingu vegna hækkunar á hlutafé
félagsins um 973.673.140 hluti og skráningar hlutanna
á Aðallista OMX Nordic Exchange Iceland. Hlutirnir verða
skráðir 28. september 2007. Lýsingin verður aðgengileg
á heimasíðu félagsins, www.ﬂgroup.is. Jafnframt má
nálgast eintak af lýsingunni á skrifstofu félagsins að
Suðurlandsbraut 12, Reykjavík, sími 591 4400 á tímabilinu 28. september 2007 til 28. september 2008.
Reykjavík, 28. september 2007

FL GROUP

Lifandi laugardagur í
Samtökunum ‘78
Laugardaginn 29. september verður opið hús í Samtökunum ‘78
að Laugavegi 3, 4.hæð. Skemmtileg dagskrá fyrir alla sem
vilja kynnast fjölbreyttu starfi á vettvangi Samtakanna ‘78.

Dagskrá

10:30 Félag foreldra og aðstandenda samkynhneigðra
11:00 Hommabolti. Fófboltafélagið St. Styrmir
11:30 Bókasafn Samtakanna ‘78
12:00 Trans-Ísland. Transgender og gagnkynhneigt gildismat
12:30 Ungliðhópur Samtakanna '78 og FSS
13:00 Gay pride
13:30 Góðir gestir, verðlaunastuttmynd eftir Ísold Uggadóttur
14:00 Blaklið KMK og blakmót evrópskra kvennablakliða
14:30 Bræðrabylta, verðlaunastuttmynd eftir Grím Hákonarson
15:00 Ráðgjöf og fræðsla Samtakanna ‘78
16:00 Verndarvættirnar, samstarf Samtakanna ‘78 og Amnesty

Allir velkomnir!
Nánari upplýsingar er að finna á www.samtokin78.is
Samtökin ‘78, félag lesbía og homma á Íslandi.

rekstrarlegur baggi á sveitarfélaginu,“
segir
Ólafur
Þór
Ólafsson, skrifstofustjóri Fjallabyggðar. Sveitarfélagið hyggst
selja sex íbúðir á Siglufirði til
Rauðku ehf. sem ætlar að nota
húsin fyrir ferðaþjónustu. Í þeim
búa um tuttugu manns sem vita
ekki hvað tekur við eftir að salan
gengur í gegn.
„Þetta snertir okkur öll mjög illa.
Bæjaryfirvöld sögðu okkur ekki
frá þessu og því fréttum við þetta
flest niðri í bæ eða á vefnum,“ segir
Steindóra Á. Sigurðardóttir, þriggja
barna einstæð móðir og íbúi í
Hafnartúni 30, sem stendur til að
selja. Í sama streng tekur Sigurrós
Sveinsdóttir, fimm barna móðir í
Hafnartúni 28.
„Ég veit ekki hvað tekur við.
Maðurinn minn er að vinna fyrir
austan til að fá meiri tekjur en hægt
er að afla hér í bænum. Það er alveg
ljóst að við eigum ekki eftir að hafa
efni á eigin húsnæði strax. Ég sé
fyrir mér að ég lendi með börnin á
torginu. Við höfum ekki verið búin
undir þetta,“ segir Sigurrós.
Í Hafnartúni 29 flutti þriggja
manna fjölskylda inn fyrir um
hálfum mánuði. „Við hefðum
auðvitað ekki flutt ef við hefðum

-%'! &,94*! ¥ "*!2",/++).! ¥BÒARNIR Å (AFNARTÒNI  ¶ËR (ERBERTSSON OG 3VAN
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GETA EKKI VERIÈ MEÈ G¾LUDÕRIÈ SITT ¹ NÕJA HEIMILINU
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vitað að þetta lægi fyrir. Ekki síst
vegna þeirrar fórnar sem við
þurftum að færa,“ segir María Lillý
Jónsdóttir en fjölskyldu hennar var
gert að lóga hundi sínum til að fá að
flytja inn í íbúð hjá bænum.
Eyrún Pétursdóttir, einstæð
móðir í Hafnartúni 34, segist mjög
reið yfir vinnubrögðum bæjarins.
„Ég er þó heppnari en margir aðrir
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2ËBERT 'UÈFINNS
SON ANNAR STJËRNAR
MANNA 2AUÈKU
EHF SEM HYGGST
KAUPA ÅBÒÈIRNAR Å
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STAÈINN ¶AÈ ER NAUÈSYNLEGT AÈ GERA
KDK
EITTHVAÈ m SEGIR 2ËBERT

þar sem ég er bara ein með syni
mínum og mér tókst því að finna
húsnæði strax og ég frétti af þessu,“
segir hún.
Þór Herbertsson, eldri borgari,
sem býr ásamt konu sinni, Svanfríði Stefánsdóttur, í Hafnartúni 36,
kveðst hafa fregnað að þau hjónin
geti fengið íbúð í blokk á vegum
bæjarins. „Við megum samt ekki
taka gæludýrið okkar með,“ sagði
hann.
Málið þykir þó horfa fremur
einkennilega gagnvart þriggja
manna fjölskyldu í Hrauntúni 32
sem reynt hefur að fá að kaupa
íbúðina sem þau búa í frá því í maí.
„Þetta er mjög einkennilegt,“ segir
Júlíus H. Kristjánsson, öryrki og
fjölskyldufaðir, sem reynt hefur að
fá að kaupa heimili fjölskyldu
sinnar án árangurs.
„Sveitarfélagið mun reyna að
koma til móts við íbúana,“ segir
Ólafur.
KAREN FRETTABLADIDIS

!FKOMA RÅKIS OG SVEITARFÁLAGA ¹RIÈ  HAGST¾ÈARI EN ¹ÈUR HEFUR M¾LST

92 milljarðar afgangs árið 2006
%&.!(!'3-, Tekjuafkoma hins

opinbera var jákvæð um 81 milljarð króna árið 2006 og hefur aldrei
mælst hagstæðari, að því er segir
í nýjustu Hagtíðindum Hagstofu
Íslands. Afkoman var hagstæð
um sem nemur sjö prósentum af
landsframleiðslu en var 5,2 prósent árið 2005 og 0,2 prósent árið
2004. Niðurstaðan skýrist að
mestu af miklum tekjuafgangi
ríkissjóðs.
Fjárhagur
sveitarfélaganna
hefur einnig batnað á sama tímabili og nam tekjuafgangur þeirra
ellefu milljörðum króna árið 2006
samanborið við 4,4 milljarða árið
2005. Tekjuafgangur sveitarfélaganna nam 0,9 prósentum af lands-
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OPINBERA JAFNT SEM SVEITARFÁLAGA VAR GËÈ
¹RIÈ 
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framleiðslu ársins 2006 og 0,4 prósentum ársins 2005.
Tekjur hins opinbera námu um
570 milljörðum árið 2006 og hækk-

uðu um tæpan 81 milljarð króna
frá fyrra ári. Sem hlutfall af
landsframleiðslu námu tekjurnar
nærri 50 prósentum og hafa ekki
verið hærri áður. Útgjöld hins
opinbera námu tæpum 490 milljörðum og hækkuðu um ríflega 53
milljarða króna milli ára, en sem
hlutfall af landsframleiðslu lækkuðu þau hins vegar úr 42,3 prósent árið 2005 í 41,8 prósent árið
2006.
Af heildarútgjöldum hins opinbera árið 2006 runnu 107,5 milljarðar til heilbrigðismála, 96,5
milljarðar til fræðslumála og til
almannatrygginga og velferðarmála var ráðstafað 94,6 milljörðum króna.
SH¹
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Kapphlaupið um framtíðarorkuna
Bílaframleiðendur heims
keppast nú við að þróa
tækni sem gerir fólki kleift
að komast með jafn hagkvæmum og þægilegum en
mun umhverfisvænni hætti
milli staða og það hefur
vanizt að gera á bensínbílum. Samkeppnin stendur
ekki sízt milli ólíkra orkukosta. Önnur grein af
fjórum.
Eins og rakið var í fyrstu grein
þessa greinaflokks koma fyrst og
fremst þrír orkugjafar/-berar til
greina sem arftakar hins olíugrundvallaða
samgöngukerfis.
Þeir eru lífrænt eldsneyti, rafmagn og vetni (eða metanól).

,ÅFR¾NT ELDSNEYTI Å SËKN
Það lífræna eldsneyti sem mest
hefur rutt sér til rúms á síðustu
árum er lífetanól. Etanólbílar eru
nú orðnir markaðsráðandi í Brasilíu og stjórnvöld til að mynda í
Bandaríkjunum og Svíþjóð hvetja
mjög til etanólvæðingar bílaflotans og eldsneytisdreifikerfisins.
Því er haldið fram að bílar sem
ganga á E85-eldsneyti – sem er 85
prósent etanól og 15 prósent bensín – losi allt að 80 prósentum minni
koltvísýringi en þegar þeir ganga á
hreinu bensíni.
Ýmis vandamál fylgja þó etanólvæðingunni, en þau tengjast að

mestu þeim aðferðum sem beitt
hefur verið hingað til við framleiðslu eldsneytisins. Gagnrýnin
sem fram hefur komið beinist fyrst
og fremst að lífetanóli framleiddu
úr niðurgreiddri repju af ökrum í
Evrópu og maís í Bandaríkjunum. Í
nýlegum rannsóknum hefur verið
komizt að þeirri niðurstöðu, að
dæmi væru um að lífetanól ylli á
heildina meiri gróðurhúsaáhrifum
en bensín. Í einu slíku dæminu
mældist
tvínituroxíð-innihald
(N2O) í útblæstri frá etanólbíl mun
meira en talið hafði verið, en N2O
– betur þekkt sem hláturgas – er
296 sinnum virkara sem gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur.
Fylgjendur
etanóltækninnar
segja þó að þessi vandamál muni
ekki há „næstu kynslóð“ lífetanóls,
sem framleitt verður að miklu
meira leyti úr sellulósa en nú er.
Hagkvæmasta leiðin til framleiðslu etanóls er með ræktun sykurreyrs í hitabeltinu – þar sem ljóstillífun er virkust og minnst þarf af
köfnunarefnisáburði – eins og gert
er í stórum stíl í Brasilíu.
Lífeldsneytisframleiðendur
á
borð við SEKAB í Svíþjóð stefna að
því að gera framleiðsluna mun
hagkvæmari og skilvirkari en nú
er, bæði með því að nýta umframlífmassa sem fram til þessa hefur
ekki þótt eins hentugur til eldsneytisframleiðslu og jafnvel með
því að standa að lífmassarækt þar
sem hún skilar mestu – í hitabeltislöndum í Afríku. Þetta kom meðal
annars fram í máli Pers Carstedt,
forstjóra SEKAB, á ráðstefnunni
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Driving Sustainability ´07 sem
fram fór í Reykjavík á dögunum.

¥SLENZKT LÅFELDSNEYTI
Þó er ljóst, ekki sízt vegna áreksturs við matvælaræktun og aðra
landnýtingu, að lífeldsneytisframleiðsla getur aldrei svarað eldsneytisþörf heimsins nema að takmörkuðum hluta. Vonir eru þó bundnar við
að lífmassaframleiðsla með nýjum
aðferðum, svo sem með þörungum,
geti aukið framleiðslumöguleika lífræns eldsneytis til muna. Íslenska
lífmassafélagið, sem Víglundur Þorsteinsson er í forsvari fyrir, hyggur
að hans sögn á að gera tilraunir með
framleiðslu lífmassa hér á landi sem
hægt er að framleiða eldsneyti úr
með því að nýta heitt affallsvatn frá
jarðhitaorkuverum landsins til að
hámarka lífmassauppskeruna.
Í orkuáætlun Evrópusambandsins er gert ráð fyrir að notkun lífræns eldsneytis í farartækjum
verði komin í að minnsta kosti 5,75
prósent árið 2010 og 10 prósent árið
2020. Í þessu skyni hafa til að mynda

(EIMILD $AIMLER#HRYSLER

stjórnvöld í Þýzkalandi nú þegar
gert olíufélögunum þar í landi að
blanda lífrænu eldsneyti saman við
bensín og díselolíu (minnst 1,2
prósent af lífetanóli í bensín og
minnst 4,4 prósent af lífrænu dísel í
díselolíu). Stefnt er að því að þetta
skyldu-blöndunarhlutfall aukist í
áföngum og verði komið í allt að 15
prósent árið 2015. Að sögn Víglundar
Þorsteinssonar væri vel hugsanlegt
að drýgja með sama hætti innflutt
bensín með lífetanóli framleiddu úr
íslenzkum lífmassa. Slík íblöndun
hefði að auki þann kost að geta
komið í staðinn fyrir rokgjörn
íblöndunarefni í venjulegu bensíni.
E85-eldsneyti og etanól-bensíntvíorkubílar hafa nú verið fluttir til
landsins til að kynna þá tækni fyrir
Íslendingum. Að verkefninu standa
Brimborg – umboðsaðili Ford, Volvo
og Citroën – og Olís. Þar sem stjórnvöld hafa hins vegar ekki enn tekið
ákvörðun um hvernig skattlagningu
af bæði eldsneytinu og tvíorkubílunum skuli háttað liggur hins vegar
enn ekki fyrir hvort Íslendingum
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bjóðist að fara svipaða leið og Svíar
hafa gert. Í Svíþjóð hefur etanóláfyllingarstöðvum fjölgað úr 50 í
1.000 á sex árum og um 70.000 etanólbílar eru komnir í umferð þar og
þeim fer áfram ört fjölgandi.

2AFMAGN BEZTA ORKUNÕTNIN
Að nota rafmagn til að knýja bíla er
jafngömul tækni og bíllinn sjálfur.
En á þeirri rúmu öld sem sprengihreyfilsknúni bíllinn hefur farið
sína sigurgöngu hefur lítið verið
fjárfest í að þróa rafbílatæknina
þannig að hún verði samkeppnishæf. Akkilesarhæll rafbílanna er
rafhlöðutæknin; hún er enn í dag
ekki nógu langt komin til að loft- og
hljóðmengunarlausir rafbílar taki
fram úr mengandi og orkusóandi
sprengihreyfilsbílunum. Lengi vel
var sú nýtanlega orka sem hægt var
að geyma á nokkur hundruð kílóa
rahlöðusetti ekki meiri en sem samsavaraði orkuinnihaldi 5 lítra bensínbrúsa. En það þarf ekki annað en að
líta til þeirrar gríðarlegu þróunar
sem orðið hefur á fáum árum í
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%LDSNEYTISNOTKUN OG KOLTVÅSÕRINGSLOSUN
ÅSLENZKA FISKISKIPAFLOTANS ER MEIRI EN ALLS
BÅLAFLOTANS ¶AR VIÈ B¾TIST AÈ FLUGFLOTI
¥SLENDINGA EYÈIR H¹TT Å JAFNMIKLU
ELDSNEYTI OG BÅLAFLOTINN ¶ETTA ÖÕÈIR
AÈ TIL ÖESS AÈ ¥SLAND GETI ORÈIÈ ALVEG
ËH¹È JARÈEFNAELDSNEYTI ÖARF AÈ FINNA
NÕJA ORKUGJAFA TIL AÈ KNÕJA SKIP OG
FLUGVÁLAR
 HEIMSVÅSU ER ÖVÅ SP¹È AÈ
KOLTVÅSÕRINGSLOSUN FR¹ B¾ÈI SKIPA
OG FLUGVÁLAFLOTA HEIMSINS KUNNI AÈ
TVÎFALDAST FRAM TIL ¹RSINS  ÖR¹TT
FYRIR SPARNEYTNARI OG MINNA MENGANDI VÁL
BÒNAÈ (NATTV¾ÈINGIN KALLAR ¹ SVO MIKLA
AUKNINGU Å SKIPA OG FLUGUMFERÈ
6ANDINN ER S¹ AÈ VALKOSTIRNIR ¹ NÕJUM
ORKUGJÎFUM FYRIR LAGAR OG FLUGSAMGÎNGUR
ERU F¾RRI EN FYRIR LANDSAMGÎNGUR
2AFMAGN SEM LOFAR BEZTU SEM FRAMTÅÈARORKUGJAFI
LANDFARART¾KJA GETUR MIKLU SÅÈUR NÕTZT Å FLUGI ÖAR SEM ÖAR
SKIPTIR MESTU AÈ ORKUGJAFINN SÁ SEM LÁTTASTUR OG FYRIRFERÈ
ARMINNSTUR HAFI MEÈ ÎÈRUM ORÈUM SEM MEST ORKUINNI
HALD ¹ RÒMM¹LS OG ÖYNGDAREININGU ¶OTUHREYFLA ER EKKI
H¾GT AÈ KNÕJA NEMA MEÈ BRENNSLUELDSNEYTI
5NNIÈ ER AÈ TILRAUNUM MEÈ FRAMLEIÈSLU LÅFR¾NS

ÖOTUELDSNEYTIS ¶¾R TILRAUNIR ERU LENGST KOMNAR Å "RASILÅU
6ONIR ERU BUNDNAR VIÈ AÈ LÅFMASSAFRAMLEIÈSLA
MEÈ ÖÎRUNGUM OPNI NÕJA MÎGULEIKA ¹ SLÅKRI
FRAMLEIÈSLU OG GERI JAFNVEL MÎGULEGT AÈ
SJ¹ ÎLLUM ÖOTUFLOTA HEIMSINS FYRIR
ELDSNEYTI ÖEGAR FRAM LÅÈA STUNDIR
3KIP ÖURFA AÈ GETA HAFT
ORKUGJAFA UM BORÈ SEM GERIR
ÖEIM MÎGULEGT AÈ VERA ÒTI ¹ SJË
Å MARGAR VIKUR Å SENN ¹N ÖESS
AÈ KOMA TIL HAFNAR ¶ETTA ÒTILOKAR
RAFMAGN SEM ORKUGJAFA Å SKIP NEMA
Ö¹ Å FORMI VETNIS OG EFNARAFALS EN FORSENDA
FYRIR ÖVÅ ER AÈ HAGKV¾M LEIÈ FINNIST TIL AÈ
GEYMA VETNI ÖANNIG AÈ ORKUINNIHALD ELDS
NEYTISINS ¹ RÒMM¹LSEININGU SÁ H¹MARKAÈ
 N¾STA ¹RI HYGGST NORSK ÖÕZK SAMSTEYPA
KYNNA TILRAUNASKIP SEM BÒIÈ ER  K7 EFNARAFAL
%LDSNEYTIÈ ER JARÈGAS SEM VETNI Å EFNARAFALINN ER KLOFIÈ ÒR
VIÈ  GR¹ÈU HITA
¥ BILI BEINAST TILRAUNIR TIL AÈ GERA SKIPAUMFERÈ UMHVERF
ISV¾NNI ANNARS AÈ MESTU AÈ ÖVÅ AÈ H¹MARKA ORKUNÕTNI
OLÅUKNÒINNA SKIPAVÁLA OG HREINSA ÒTBL¹STURINN FR¹ ÖEIM
¥SLENZKA SPROTAFYRIRT¾KIÈ -ARORKA SÁRH¾FIR SIG Å SLÅKUM
T¾KNILAUSNUM ¶¹ GETA SKIPAVÁLAR LÅKA GENGIÈ ¹ LÅFR¾NNI
DÅSELOLÅU OG DREGIÈ ÖANNIG ÒR LOFTMENGUN
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rafhlöðutækni fyrir farsíma og fartölvur til að sjá að mikil þróun er
fram undan í rafhlöðutækni fyrir
farartæki.
Í erindi sem Gerbrand Ceder, efnisfræðingur við MIT-háskólann í
Bandaríkjunum sem unnið hefur að
rannsóknum á rafhlöðutækni, hélt á
ráðstefnunni Driving Sustainability,
kom fram að sú efnasamsetning
sem reynzt hefði bezt í rafhlöður
fyrir farsíma og fartölvur hentaði
miklu síður fyrir farartæki. Hún
væri bæði of dýr og skammhlaupshætta of mikil þegar slíkar rafhlöður væru komnar í þá stærð sem
þyrfti í bíl. Nú væru mestar vonir
bundnar við að þróa megi liþíumjárn-hýdríð-rafhlöður þannig að
þær leysi vandann. Þær verði bæði
nægilega léttar og fyrirferðarlitlar,
þær geti geymt næga orku og verið
hlaðnar og afhlaðnar á nægilega
skömmum tíma – og verið öruggar
(ekki skammhlaups- eða eldhætta,
ekki efnamengunarhætta). Síðast
en ekki sízt verður hún að vera
nægilega ódýr í framleiðslu.

4VINNT¾KNIN
Reyndar er nú komin á markað
tækni sem gerir ástæðulaust að bíða
eftir því að hin fullkomna rafbílatækni verði fullþróuð. Það er tvinntæknin svokallaða, þar sem sami bíll
er búinn bæði hefðbundnum sprengihreyfli og rafmótor. Toyota í Japan
gerðist frumkvöðull að því að setja
slíka bíla á markað fyrir tíu árum en
fyrirtækið hefur nú selt yfir eina
milljón tvinnbíla. Þar á meðal er
Lexus-bíll forseta Íslands.
Margir aðrir bílaframleiðendur
eru líka farnir að bjóða slíka bíla.
Framan af voru til að mynda bílaframleiðendur í Evrópu vantrúaðir
á tvinntæknina, enda er hún dýr og
flókin og skilaði að minnsta kosti í
fyrstu ekki meiri eldsneytissparnaði
en nýjasta kynslóð díselbíla gerði
ein og sér.
Á nýafstaðinni bílasýningu í
Frankfurt í Þýzkalandi, sem er
stærsta sýning sinnar tegundar í
heiminum, kepptust bílaframleiðendur við að sýna hvað þeir væru að
gera til að bæta „græna“ ímynd
sína. Í næstu grein þessa greinaflokks verður betur farið út í dæmi
um þær umhverfisvænu tæknilausnir sem bílaframleiðendur eru
að vinna að.
4ENGIL TVINNT¾KNIN
Það sem gefur þó fyrirheit um að
skila enn betri árangri, sérstaklega
fyrir íslenzkar aðstæður, er tengiltvinntæknin. Það er tækni sem „sameinar það bezta úr báðum heimum,“
eins og Felix Kramer, stofnandi California Cars Initiative, komst að orði í
máli sínu á ráðstefnunni Driving
Sustainability, það er býður upp á
kosti rafbíls (mengunarleysi, orkunýtni) en drægi bensínbíls.
Tengil-tvinntæknin felst í því að
setja stærri rafhlöðu í tvinnbíl og
láta hreyfillinn ekki einn um að
hlaða rafhlöðuna heldur er hún hlaðin (gjarnan á nóttunni) með því að
stinga í samband við venjulega
heimilisinnstungu. Þannig getur
bíllinn gengið að miklu meira leyti á
rafmagni og innlend raforka þar
með komið í stað bensíns (eða annars innflutts eldsneytis) til að knýja
bílinn, sérstaklega í innanbæjarumferð, og dregið jafnframt stórlega
úr loftmengun.
Þegar er einn slíkur bíll kominn í
umferð hér á landi. Það er Toyota
Prius sem fyrir tilstuðlan Orkuseturs var breytt í tengilbíl af
sérfræðingum Amberjac Projects í
Bretlandi. Það var gert að fyrirmynd
California Cars Felix Kramers, sem
voru fyrstir til að gera slíka breytingu á tvinnbíl. Að sögn eiganda
bílsins, Guðmundar Árnasonar,
lofar fyrsta reynslan góðu. Toyota
hefur einnig boðað að fljótlega komi
Priusinn á markað í tengilútgáfu frá
verksmiðjunni. Guðmundur segir
þá útgáfu reyndar verða með mun
minni rafhlöðu en sett hafi verið í
sinn bíl.
Annar kostur við tvinntæknina er
að hún útheimtir engar dýrar breytingar á eldsneytis- og orkudreifikerfi landsins.
6ETNIÈ UMDEILT
Á áðurnefndri ráðstefnu um framtíðarorkulausnir í samgöngum var
hart sótt að vetninu og því haldið
fram að það gæti aldrei orðið slík
lausn. Ulf Bossel, talsmaður European Fuel Cell Forum sem hefur höf-
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uðstöðvar í Sviss, gekk svo langt að
lýsa því yfir að vetnissamfélagið
ætti sér enga framtíð. Aðalrök Bossels fyrir þessu eru þau, að framleiðsla vetnis og dreifing verði af
eðlisfræðilegum ástæðum ávallt of
orkufrek og verði því þrisvar til
fjórum sinnum dýrari kostur til að

knýja farartæki en rafmagn. Að
nota vetni til að knýja efnarafal til
að knýja rafmagnsbíl eigi þannig
enga framtíð fyrir sér í samanburði
við hreinræktaðan rafmagnsbíl.
Þessu andmæltu Þorsteinn I. Sigfússon, forstöðumaður Nýsköpunarmiðstöðvar, og Jón Björn Skúla-

son, framkvæmdastjóri Íslenskrar
nýorku. Sakaði Þorsteinn Bossel um
að taka ekki tillit til aðstæðna. Á
Íslandi væru aðstæður til vetnisframleiðslu miklu hagstæðari en til
að mynda á meginlandi Evrópu. Jón
Björn benti á, að stórfyrirtækin í
bílaiðnaðinum og aðrir aðilar væru
ekki að fjárfesta þær upphæðir sem
raun ber vitni í vetnistækninni ef
þau tryðu því ekki að hún ætti framtíð fyrir sér.
Á ráðstefnunni talaði líka Baldur
Elíasson, sem lengi starfaði hjá ABB
í Sviss, fyrir því að vetni væri frekar
nýtt til að framleiða metanól (tréspíra). Slík framleiðsla gæti tekið
mikinn koltvísýring frá iðnaði úr
umferð, þar sem aðalhráefnið í
metanól er vetni og koltvísýringur.
Metanól er fljótandi eldsneyti sem
hægt er að flytja og nýta með sama
hætti og bensín eða etanól. En gegn
því mælir hve mikil orka tapast í
ferlinu, auk þess sem það skiptir

máli að tréspíri er eitraður. Eins og
Jón Björn Skúlason benti á í andsvari hafa olíufyrirtækið Shell og
Daimler-Chrysler (sem nú hefur
verið skipt aftur upp í Daimler og
Chrysler) hætt tilraunum með metanól sem eldsneyti en fjárfesta hins
vegar enn í þróun vetnistækninnar,
meðal annars hér á landi.

&RAMTÅÈIN ER FJÎLORKUKERFI
Í samantekt má segja, að engin ein
lausn muni taka við af olíugrundvallaða
samgöngukerfinu.
Framtíðin liggur öllu heldur í
fjölorkukerfi, þar sem allir fáanlegir
orkugjafar eru nýttir í blöndu sem
fer eftir aðstæðum á hverjum stað.
Á Íslandi mun rafmagn tvímælalaust
verða langmikilvægasti orkugjafinn
í samgöngum framtíðarinnar.
 -/2'5.
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25%

afsláttur af öllum fylgihlutum fyrir saumavélar,
s.s. forritum, quiltborðum, útsaumsdiskum, nálum, fótum, tvinna o.ﬂ.

BÚTASAUMSDAGAR

Föstudag 11:00-18:00
Laugardag 11:00-16:00

Sérfræðingar kynna vinsælustu bútasaumsvélarnar frá Pfaff og Husqvarna
Öllum seldum vélum fylgir títuprjónasegull og geymsluhringur fyrir spólur.

PFAFF 2056

KR. 159.900.BÚTASAUMSSETT AÐ UPPHÆÐ KR. 19.700.- FYLGIR MEÐ

PFAFF 2048 QUILT EXPRESSION
KR. 119.900.QUILTERS CUT AÐ UPPHÆÐ KR. 8.000 FYLGIR MEÐ

PFAFF EXPRESSION 2028

KR. 84.900.-

QUILTERS CUT AÐ UPPHÆÐ KR. 8.000 FYLGIR MEÐ

FÖSTUD. KL. 15-17 OG LAUGARD. KL.13-16
ÁSDÍS ERLA GUÐJÓNSDÓTTIR FRÁ FÖNDUR.IS
VERÐUR MEÐ SÝNIKENNSLU OG KYNNIR NÝJUSTU
BÚTASAUMSSNIÐIN SEM HÚN HANNAR.
LAUGARD. KL.13-16 ÞÓRUNN SÍMONARDÓTTIR FRÁ TEXTÍL GALLERÝ SÝNIR Á GRAND QUILTER
SAUMAVÉLINA.

NÝ ÞÆFINGARVÉL

KR. 29.900.-

5 NÁLA VÉL, SEM NÁLAR EFNI SAMAN, TILVALIÐ Í ULLARVINNSLUU HÆGT
AÐ VINNA MEÐ ULLARVOÐ, ULLARKEMBU, LOPA OG MARGT FLEIRA.

FERSKUR HOLTA KJÚKLINGUR 40% afsláttur !
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 6ERÈM¾TI INNFLUTTRA VARA FR¹ 0ËLLANDI Å MILLJËNUM
KRËNA

Loftslagsmál í brennidepli á 62. þingi

 

 

 

 

 

¥ VIKUNNI VAR  ALLSHERJARÖING 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA Å .EW
9ORK SETT OG SAT UTANRÅKISR¹ÈHERRA OG SENDINEFND ¥SLANDS
SETNINGARFUNDINN HERSLA ÖINGSINS Å ¹R ER ¹ LOFTSLAGSM¹L
OG ERU UMR¾ÈUR SEM ÖAR FARA FRAM STEFNUMËTANDI FYRIR
MÎGULEGAR AÈGERÈIR Å ÖEIM EFNUM
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(VAÈ ER ALLSHERJARÖING 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA
!LLSHERJARÖINGIÈ VAR STOFNAÈ ¹RIÈ  OG ER EITT AF SEX
AÈALSTOFNUNUM 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA ¶AÈ HEFUR EKKI
BEIN VÎLD OG GETUR EKKI FRAMFYLGT ¹LYKTUNUM SÅNUM
EN ÖAÈ ER MIKILV¾GUR SAMR¹ÈSVETTVANGUR OG ÖAR SITJA
FULLTRÒAR  ÖJËÈA HEIMS ¶AÈ HEFUR SIÈFERÈILEGT V¾GI Å
ALÖJËÈAM¹LUM OG HEFUR UNNIÈ AÈ BINDANDI ALÖJËÈALÎGGJÎF
FYRIR AÈILDARRÅKI SÅN ¥SLAND HEFUR ¹TT AÈILD AÈ 3AMEIN
UÈU ÖJËÈUNUM FR¹ ¹RINU  ¶EMA ÖINGSINS Å ¹R ERU
LOFTSLAGSBREYTINGAR OG VAR HAFT EFTIR FORSETA ÖINGSINS
AÈ VÅSINDIN HAFI TALAÈ OG TÅMI V¾RI KOMINN TIL
AÈGERÈA

(VAÈ GERIR ALLSHERJARÖING 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA
!LLSHERJARÖINGIÈ ER EINN HELSTI VETTVANGUR RÅKJA
HEIMS TIL AÈ KOMA SKOÈUNUM SÅNUM ¹ FRAMF¾RI
OG ÖAR HEFUR HVERT RÅKI EITT ATKV¾ÈI ,EIÈTOGAR
ALLS STAÈAR AÈ ÒR HEIMINUM KOMA SAMAN TIL
FUNDAR Å SEPTEMBER TIL DESEMBER ¹R HVERT OG
ÖESS ¹ MILLI EFTIR ÖÎRFUM

(VERJIR SITJA ¹ ALLSHERJAÖINGINU FYRIR ¥SLANDS
HÎND
3ÁRSTÎK NÅU MANNA SENDINEFND ¥SLANDS GAGN
VART 3AMEINUÈU ÖJËÈUNUM ER Å .EW 9ORK
¶¹ ¹ !LÖINGI FULLTRÒA Å SENDINEFND ¥SLANDS ¹
ALLSHERJARÖINGINU !LLS S¾KJA SEX ALÖINGISMENN
ALLSHERJARÖINGIÈ ¹RLEGA OG ERU ÖEIR TILNEFNDIR AF
ÖINGFLOKKUM ¶INGMENNIRNIR FYLGJAST MEÈ
STÎRFUM ALLSHERJARÖINGSINS OG S¾KJA
FUNDI Å EINSTÎKUM NEFNDUM

fréttir og fróðleikur
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Undarlegur
þjófnaður
%INAR -AGNÒS
-AGNÒSSON
UPPLÕSINGAFULLTRÒI
5MFERÈARSTOFU
VÅSAR ¹SÎKUNUM
UM AÈ 5MFERÈAR
STOFA HAFI STOLIÈ
NORSKU SJËNVARPS
AUGLÕSINGUNNI
b(EAVEN CAN
WAITm ¹ BUG
3T¹LUÈ ÖIÈ
%).!2 -!'.²3
-!'.²33/.
AUGLÕSINGUNNI
5PPLÕSINGAFULLTRÒI
b.EI HINGAÈ
5MFERÈARSTOFU
TIL HEFUR ÖAÈ
EKKI VERIÈ
TALIÈ ÖJËFNAÈUR AÈ F¹ L¹NAÈA HLUTI
EÈA HUGMYNDIR MEÈ FULLU SAMÖYKKI
EIGANDAm
(VERS VEGNA HEFUR FËLK SAGT YKKUR HAFA
STOLIÈ AUGLÕSINGUNNI
b¶AÈ HEFUR ALDREI VERIÈ LEYNDARM¹L AÈ
VIÈ FENGUM HANDRIT AUGLÕSINGARINNAR FR¹
NORSKU VEGAGERÈINNI 6IÈ SÎGÈUM FR¹
ÖVÅ Å FRÁTTATILKYNNINGUM OG ¹ HEIMASÅÈU
OKKAR %INHVERJIR HAFA GREINILEGA LEGIÈ
Å HÅÈI ÖEGAR GETIÈ VAR UPPRUNANS ¹
SÅNUM TÅMA ¶EIR HINIR SÎMU VIRÈAST
SÅÈAN HAFA VAKNAÈ OG MEÈ UNDARLEGUM
H¾TTI LEITAÈ SÁR ANDLEGRAR N¾RINGAR Å
SAMS¾RISKENNINGUM ¹ NETINU 3LÅKT
ANDLEGT RUSLF¾ÈI ER ENGUM HOLLTm

Vopnavaldi beitt gegn munkum
Herforingjastjórnin í
Búrma hefur látið til
skarar skríða gegn öldu
mótmæla, sem hófst í ágúst
síðastliðnum og hefur vaxið
dag frá degi. Allt bendir til
að sagan frá 1988 ætli að
endurtaka sig.
Munkarnir í Búrma hafa áður
gegnt lykilhlutverki í mótmælum
og andspyrnu gegn ógnarstjórnum
í landinu, bæði gegn bresku
nýlendustjórninni á fjórða og
fimmta áratug síðustu aldar, og
síðar gegn herforingjastjórninni.
Þeir áttu meðal annars stóran hlut
að andófshreyfingunni árið 1988,
sem var barin niður af mikilli
hörku.
Tímaritið Economist upplýsir að
búddamunkar í Búrma séu líklega
um það bil 400 þúsund talsins, eða
álíka margir og hermennirnir sem
stjórnin hefur yfir að ráða. Munkarnir njóta stuðnings almennings,
en hermennirnir hafa vopnavaldið.

(ERFORINGJASTJËRN
Herforingjastjórn hefur verið við
völd í Búrma allar götur frá árinu
1962. Búrma var nýlenda Breta í
rúmlega 60 ár, eða frá 1886 til 1948.
Eftir að sjálfstæði fékkst ríkti þar
lýðræði í nærri hálfan annan áratug, en þá framdi herinn valdarán
undir forystu hershöfðingjans Ne

Avant hf., kt. 561205-1750, hefur gefi› út l‡singar vegna
skráningar víxla sem OMX Nordic Exchange Iceland hf.
hefur samﬂykkt og gert a›gengilega almenningi frá og
me› 28. september 2007.
Eftirfarandi víxlaflokkar hafa veri› gefnir út:
• Víxlaflokkur a› fjárhæ› kr. 2.000.000.000 var gefinn út
ﬂann 27. júní sl. og er au›kenni flokksins í OMX Nordic
Exchange Iceland hf. AVAN 07 1002. Víxlarnir eru
vaxtalaus eingrei›slubréf sem skulu endurgrei›ast
ﬂann 2. október 2007. Víxlarnir ver›a skrá›ir í OMX
Nordic Exchange Iceland hf. ﬂann 28. september 2007.
• Víxlaflokkur a› fjárhæ› kr. 660.000.000 var gefinn út
ﬂann 14. ágúst sl. og er au›kenni flokksins í OMX
Nordic Exchange Iceland hf. AVAN 08 0814. Víxlarnir
eru vaxtalaus eingrei›slubréf sem skulu endurgrei›ast
ﬂann 14. ágúst 2008. Víxlarnir ver›a skrá›ir í OMX
Nordic Exchange Iceland hf. ﬂann 28. september
2007.
L‡singar ﬂessar er hægt a› nálgast hjá útgefanda Avant hf.,
Su›urlandsbraut 12, 108 Reykjavík í eitt ár frá birtingu
l‡singanna. L‡singarnar er einnig hægt a› nálgast vefsetri
útgefanda Avant, www.avant.is. Umsjónara›ili skráningarinnar
er Kaupﬂing banki hf.
Reykjavík 28 september 2007
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Win. Allar götur síðan hefur herinn
jafnan barið allar andófstilraunir
lýðræðissinna niður af fullri
hörku.
Fyrst urðu almenn mótmæli árið
1974 þegar gerð var útför U Thant,
Búrmamannsins sem um áratug
var framkvæmdastjóri Sameinuðu
þjóðanna. Næst fór fjöldahreyfing
af stað árið 1988 og krafðist lýðræðis en herinn braut þá hreyfingu
á bak aftur með vopnavaldi. Meira
en þrjú þúsund manns týndu þá
lífinu.
Herstjórnin lofaði þó að efna til
kosninga, og stóð við það loforð
árið 1990. Lýðræðishreyfing undir
forystu andófskonunnar Aung San
Suu Kyi vann þá yfirburðasigur,
hlaut 392 þingsæti af 489, en herinn
tók ekki mark á þeim úrslitum og
setti Suu Kyi í stofufangelsi frekar
en að sætta sig við að hún yrði forsætisráðherra.

.Õ MËTM¾LAALDA
Mótmælaaldan nú í haust hófst
upp úr miðjum ágúst eftir að
herforingjastjórnin hækkaði verð
á eldsneyti skyndilega upp úr öllu
valdi. Herinn beitti strax vopnum
gegn mótmælendum, en ekki létu
allir það stöðva sig og mótmælin
héldu áfram, smá í sniðum fyrst í
stað en síðan jafnt og þétt
vaxandi.
Upp úr sauð síðan þegar herinn
réðst til atlögu gegn munkum sem
efndu til mótmæla í bænum
Pakkoko. Nokkrir munkanna urðu
fyrir barsmíðum og skotið var úr
byssum yfir höfuð þeirra. Eftir
þetta fóru munkar landsins af
alvöru að mótmæla, kröfðust
afsökunarbeiðni frá stjórninni og
héldu síðan daglega út á götur

 ®FLUG LÕÈR¾ÈISHREYFING
KEMST ¹ KREIK EN ÖÒSUNDIR MANNA
FALLA ÖEGAR STJËRNARHERINN R¾ÈST TIL
ATLÎGU
 (ERFORINGJASTJËRNIN LÕSIR YFIR
ÖVÅ AÈ HERLÎG GILDI Å LANDINU OG
ENDURSKÕRIR LANDIÈ -JANMAR
 3TJËRNM¹LAFLOKKUR !UNG 3AN
3UU +YI VINNUR YFIRBURÈASIGUR Å
ÖINGKOSNINGUM (ERSTJËRNIN TEKUR
EKKI MARK ¹ ÒRSLITUM KOSNINGANNA
OG SETUR 3UU +YI Å STOFUFANGELSI
 4HAN 3HWE HERFORINGI TEKUR
VÎLDIN OG VEKUR VONIR UM AÈ LÕÈ
R¾ÈI KOMIST ¹ AÈ NÕJU
 3UU +YI F¾R FRELSI EFTIR SEX ¹RA
STOFUFANGELSI
 "ÒRMA F¾R AÈILD AÈ !3%!.
BANDALAGI 3UÈAUSTUR !SÅURÅKJA
 3UU +YI AFTUR SETT Å STOFU
FANGELSI
 (ERFORINGJASTJËRNIN FLYTUR
HELSTU STJËRNARSTOFNANIR FR¹ 2ANGÒN
TIL NÕJU HÎFUÈBORGARINNAR .AY 0YI
4AW
 JANÒAR +ÅNA OG 2ÒSSLAND
BEITA NEITUNARVALDI GEGN ¹LYKTUN
3AMEINUÈU ÖJËÈANNA GEGN HER
STJËRNINNI Å "ÒRMA
-AÅ 3TOFUFANGELSI 3UU +YI FRAM
LENGT UM EITT ¹R
GÒST (ERFORINGJASTJËRNIN TVÎFALDAR
ELDSNEYTISVERÈ -ËTM¾LI BRJËTAST
ÒT (ERNUM TEKST EKKI AÈ STÎÈVA
MËTM¾LIN

!5.' 3!. 355 +9)
"AR¹TTUKONAN !UNG 3AN 3UU +YI
HEFUR ¹RUM SAMAN VERIÈ HELSTI
FULLTRÒI OG UM LEIÈ SAMEININGART¹KN
ANDËFSMANNA Å "ÒRMA (ÒN HEFUR
SETIÈ Å STOFUFANGELSI HEIMA HJ¹ SÁR
Å 2ANGÒN MEIRA OG MINNA FR¹ ¹RINU
 TIL ÖESSA DAGS (ÒN HLAUT
FRIÈARVERÈLAUN .ËBELS ¹RIÈ 
(ÒN ER F¾DD Å "ÒRMA ¹RIÈ 
OG ËLST UPP Å 2ANGÒN EN FLUTTI MEÈ
MËÈUR SINNI TIL )NDLANDS ¹RIÈ 
OG HÁLT SÅÈAN TIL N¹MS Å %NGLANDI
(ÒN SNERI AFTUR TIL "ÒRMA ¹RIÈ 
OG LENTI Ö¹ FYRIR TILVILJUN Å HRINGIÈU
LÕÈR¾ÈISBAR¹TTUNNAR SEM HERSTJËRN
IN BARÈI NIÈUR AF MIKILLI HÎRKU
RIÈ  EFNDI STJËRNIN TIL ÖING
KOSNINGA OG Ö¹ VANN LÕÈR¾ÈISHREYF

helstu borga landsins eftir að sú
afsökunarbeiðni barst ekki.
Herinn lét mótmælagöngur
munkanna afskiptalausar að mestu
til að byrja með og smám saman
bættist í hópinn. Æ fleiri munkar
tóku þátt og æ fleiri íbúar landsins
gengu til liðs við þá. Á mánudaginn
er talið að hundrað þúsund manns
hafi krafist lýðræðis á götum
Rangún, og voru mótmælin þá
orðin stærri og fjölmennari en
þekkst hefur í sögu landsins allt frá
árinu 1988.

&ULLRI HÎRKU BEITT
Daginn eftir lét herforingjastjórnin þau boð út ganga að
herlög væru gengin í gildi. Samkomur eru bannaðar og algert
útgöngubann er að næturlagi. Á
miðvikudag mætti herinn og skaut
aðvörunarskotum
að
mannfjöldanum og í gær réðust her-

INGIN UNDIR
FORYSTU HENNAR
YFIRBURÈASIGUR
3UU +YI HEFÈI
Ö¹ ¹TT AÈ VERÈA
FORS¾TISR¹È
HERRA EN HER
FORINGJASTJËRNIN
HUNSAÈI ÒRSLIT
KOSNINGANNA OG
SETTI 3UU +YI Å
STOFUFANGELSI
!5.' 3!. 355 +9)
3UU +YI HEFUR
JAFNAN NOTAÈ T¾KIF¾RIÈ ÖEGAR HENNI
HEFUR VERIÈ SLEPPT ÒR STOFUFANGELSI
TIL AÈ HALDA ¹FRAM BAR¹TTU SINNI FYRIR
LÕÈR¾ÈI Å "ÒRMA MEÈ ÎLLUM TILT¾K
UM R¹ÈUM

menn inn í fjölda klaustra, brutu
þar og brömluðu, börðu munka og
handtóku hundruð þeirra. Á annan
tug manna hefur misst lífið.
Ekki er annað að sjá en að herforingjastjórnin ætli nú að berja
niður mótmælin af fullri hörku,
rétt eins og gert var árið 1988.
Spurningin snýst um það hvort
andstaða almennings við stjórnina
sé orðin það sterk að valdbeiting
hersins nægi ekki til að stöðva
öldu mótmælanna. Væntanlega
kemur það smám saman í ljós
næstu vikur og mánuði.
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Langflestir kaupa flugmiða í gegnum netið
6EFURINN 'OOGLE #ALCULATOR
!LLIR ÖEKKJA 'OOGLE EN F¾RRI VITA AÈ H¾GT
ER AÈ FRAMKV¾MA ALLS KYNS ÒTREIKNINGA OG
ST¾RÈARBREYTINGAR MEÈ LEITARVÁLINNI 0RËFIÈ
TIL D¾MIS AÈ LEITA AÈ bTEN DOLLARS IN )3+m EÈA
b  MG IN POUNDSm OG SJ¹IÈ SVARIÈ
WWWGOOGLECOM

taekni@frettabladid.is

6EFUR FLUGFÁLAGSINS )CELAND %XPRESS VAR
VALINN BESTI VEFURINN ¹ HEIMSR¹ÈSTEFNU
L¹GGJALDAFLUGFÁLAGA Å ,UNDÒNUM Å
SÅÈUSTU VIKU 6EFSV¾ÈI YFIR HUNDRAÈ L¹G
GJALDAFLUGFÁLAGA TËKU Ö¹TT Å FORVALI ÖAR
¹ MEÈAL VEFIR EASY*ET 2YANAIR 3OUTHWEST
OG *ET"LUE 3NORRI +RISTJ¹NSSON ER
VEFRITSTJËRI HJ¹ )CELAND %XPRESS
b¥ SJ¹LFU SÁR ER EKKI MIKIÈ
FËLGIÈ Å VERÈLAUNUNUM ANNAÈ EN
HEIÈURINN AÈ HAFA UNNIÈ ÖAU EN
ÖETTA VAR STËR STUND FYRIR OKKUR
¶ETTA KEMUR OKKUR ¹ KORTIÈ ÖVÅ VIÈ
ERUM ALLS EKKI ST¾RSTA FYRIRT¾KIÈ
Å BRANSANUM m SEGIR HANN b6IÈ
ERUM STRAX FARIN AÈ TAKA EFTIR ATHYGLI
ERLENDIS VEGNA VERÈLAUNANNAm
(ANN SEGIR VEFDEILDINA
SAMANSTANDA AF FJËRUM MÎNNUM

4+.)(%)-52)..
.OKIA LËFATÎLVA OG NÕ ÒTG¹FA 0LAY3TATION 
,EYFISUMSËKNIR T¾KNIFYRIRT¾KJA TIL BANDARÅSKU FJARSKIPTASTOFNUNARINNAR &##
GETA LEITT ÕMISLEGT Å LJËS UM VÎRUR SEM EKKI ENN ERU KOMNAR ¹ MARKAÈ .Õ
LËFATÎLVA MEÈ '03 MËTTAKARA ER TIL D¾MIS ¹ TAKTEINUM HJ¹
.OKIA SAMKV¾MT UMSËKN ÖEIRRA %NGINN SÅMI
VERÈUR Å T¾KINU HELDUR AÈEINS 7I &I ÖR¹ÈLAUS
NETTENGING '03 OG "LUETOOTH 3ONY HYGGST
EINNIG GEFA ÒT NÕJA ÒTG¹FU LEIKJATÎLVUNNAR
0LAY3TATION  ¹ N¾STUNNI EN AFAR LITLAR UPPLÕS
INGAR FENGUST UM BREYTINGAR EÈA NÕJUNGAR Å UMSËKNINNI

+¹RI 3TEF¹NSSON VERÈLAUNAÈUR FYRIR VÅSINDASTÎRF
+¹RI 3TEF¹NSSON FORSTJËRI ¥SLENSKRAR ERFÈAGREININGAR ¥% TËK VIÈ (# *ACOBEUS
VIÈURKENNINGUNNI Å G¾R FYRIR VÅSINDASTÎRF 6IÈURKENNINGIN VAR VEITT VIÈ ATHÎFN Å
'AUTABORG ÖAR SEM +¹RI FLUTTI FYRIRLESTUR UM RANNSËKNIR ¥% ¹ ERFÈUM ALGENGRA
SJÒKDËMA 6ERÈLAUNIN ERU VEITT VÅSINDAMÎNNUM SEM ÖYKJA HAFA STUNDAÈ
FRAMÒRSKARANDI RANNSËKNIR ¹ SVIÈI LÅFEÈLISFR¾ÈI EÈA INNKIRTLAFR¾ÈI SAMKV¾MT
FRÁTTATILKYNNINGU

,ATIB¾R GEFINN ÒT ¹ ($ 6-$
3JËNVARPSÖ¾TTIRNIR UM ,ATAB¾ VERÈA GEFNIR
ÒT Å H¹SKERPUG¾È
UM ¹ ($ 6-$
MYNDDISKAFORMINU
 Ö¾TTIR HAFA VERIÈ
F¾RÈIR ¹ H¹SKERPU
FORM OG VERÈA GEFNIR ÒT ¹
($ 6-$ DISKUNUM Å SAMVINNU VIÈ
.EW -EDIUM %NTERPRISES FYRIRT¾KIÈ AÈ BAKI T¾KN
INNI ($ 6-$ ER ÖRIÈJI Ö¹TTTAKANDINN Å MYNDDISKASTRÅÈINU ÖAR SEM "LU 2AY OG
($ $6$ ERU FYRIR 6ON ER ¹ FYRSTU SPILURUNUM TIL LANDSINS ¹ N¾STU M¹NUÈUM
EN .-% HEFUR SAMIÈ VIÈ -YNDFORM OG 3ENU UM DREIFINGU ¹ ÎÈRUM KVIKMYND
UM HÁR ¹ LANDI

'EIMKANNI HEIMS¾KIR LOFTSTEINABELTI
"ANDARÅSKA GEIMFERÈASTOFNUNIN .!3! SKAUT GEIMKANNANUM $ÎGUN ¹ LOFT
¹ H¹DEGI Å G¾R AÈ ÅSLENSKUM TÅMA ¶ANNIG HËFST ¹TTA ¹RA FERÈALAG KANNANS TIL
LOFTSTEINABELTA Å SËLKERFINU OKKAR ÖAR SEM HANN MUN TAKA N¹KV¾MAR LJËSMYND
IR OG SENDA HEIM TIL JARÈAR 6ONAST ER TIL AÈ H¾GT SÁ MEÈ ÖESSU AÈ VARPA LJËSI
¹ ÖAÈ HVERNIG SËLKERFIÈ VARÈ TIL EN LOFTSTEINARNIR Å BELTINU ERU TALDIR VERA LEIFAR
PL¹NETNANNA Å SËLKERFINU EFTIR AÈ Ö¾R URÈU TIL

.JËSNARAR HANDTEKNIR Å "ANDARÅKJUNUM
4VEIR BANDARÅSKIR TÎLVUVERKFR¾ÈINGAR HAFA VERIÈ
¹K¾RÈIR FYRIR NJËSNIR ¶EIR ERU SAGÈIR HAFA LAGT
¹ R¹ÈIN UM AÈ STELA HÎNNUNARSKJÎLUM UM
ÎRTÎLVUKUBB FR¹ FYRIRT¾KINU .ETLOGICS -ICRO
SYSTEMS TIL AÈ SELJA KÅNVERSKA HERNUM 6ERÈI
ÖEIR SAKFELLDIR EIGA ÖEIR YFIR HÎFÈI SÁR ALLT AÈ
FIMMT¹N ¹RA FANGELSI EN AÈEINS ÖRÅR HAFA ¹ÈUR
VERIÈ D¾MDIR FYRIR VIÈSKIPTANJËSNIR Å "ANDARÅKJUNUM

"ÎRNUM KENNT AÈ BORÈA Å STUTTUM KENNSLUSTUNDUM
"ÎRNUM ER KENNT AÈ BORÈA RÁTT Å NÕJUM NETLEIK SEM ST¾RSTU HEILSUVERNDARSAM
TÎK "ANDARÅKJANNA KOMU ¹ FËT ¹ ÖRIÈJUDAGINN VAR 4IL ÖESS AÈ KOMA Å VEG FYRIR
AÈ BÎRNIN SITJI KLUKKUTÅMUM SAMAN FYRIR FRAMAN TÎLVUNA AÈ SPILA HEILSUTÎLVULEIK
SLOKKNAR ¹ LEIKNUM EFTIR TUTTUGU MÅNÒTNA SPILUN

TVEIMUR SEM SJ¹ UM AÈ SETJA INN EFNI
OG TVEIMUR SEM SJ¹ UM T¾KNIM¹L
b6IÈ HÎFUM AUGLÕSINGASTOFU OKKUR
TIL HALDS OG TRAUSTS VARÈANDI ÒTLIT
EN ERUM ANNARS SJ¹LFUM OKKUR N¾G
VARÈANDI FLESTA HLUTI 6EFURINN
ER BYGGÈUR ¹ KERFI SEM
HEITIR ECWEB EN SVO
NOTUM VIÈ BËKUNARVÁL
SEM ER SÁRSNIÈIN
FYRIR OKKUR 6IÈ
HÎFUM LÅKA REYNT
AÈ VERA AÈEINS
ÎÈRUVÅSI MEÈ
ÖVÅ AÈ HALDA ÒTI
BLOGGSÅÈU ÖAR
SEM BIRTAST ÎÈRUVÅSI
FRÁTTIR OG UMFJÎLLUN
UM LANDIÈ m SEGIR HANN

6IÈ VALIÈ ¹ BESTA VEFSV¾ÈINU VAR LÎGÈ
¹HERSLA ¹ AÈ VEFURINN V¾RI STÅLHREINN OG AÈ
UPPLÕSINGAR V¾RU SETTAR FRAM ¹ SKÕRAN H¹TT
%INFALT OG Ö¾GILEGT BËKUNARFERLI VAR SÁRSTAK
LEGA MIKILV¾GT EN EINNIG VAR TEKIÈ TILLIT TIL
ÒTLITSHÎNNUNAR MYNDA OG TEXTAGERÈAR
3NORRI SEGIR VEFSV¾ÈI SÁRSTAKLEGA MIKIL
V¾GT FYRIR FYRIRT¾KI EINS OG L¹GGJALDAFLUG
FÁLAG ÖVÅ STËR HLUTI VIÈSKIPTANNA FARI FRAM
¹ NETINU b6IÈ ERUM MEÈ SÎLUSKRIFSTOFU
Å 'RÅMSB¾ ÖAR SEM FËLK GETUR KOMIÈ OG
KEYPT MIÈA EN LANGST¾RSTI HLUTI MIÈANNA ER
KEYPTUR Å GEGNUM VEFINN 6EFURINN ER OKKAR
LÅF¾Èm
!ÈRAR VIÈURKENNINGAR ¹ "UDGIES VERÈLAUNA
H¹TÅÈINNI VORU MEÈAL ANNARS FYRIR BESTA
FLUGVÎLLINN BESTU FARÖEGAÖJËNUSTUNA BESTA
NÕLIÈANN OG BESTA L¹GGJALDAFLUGFÁLAGIÈ
3ÅÈASTNEFNDU VERÈLAUNIN HLAUT 2YANAIR

Þrjú hundruð mættu á
miðnætursölu Halo 3
Útgáfa skotleiksins Halo 3
fyrir Xbox 360 leikjatölvuna á miðvikudag fór ekki
fram hjá neinum tölvuleikjaáhugamanni. Fjöldinn
allur af fólki mætti á miðnæturopnun BT til að kaupa
leikinn á þriðjudagskvöld,
en tollurinn setti strik í
reikninginn fyrir suma.
Hátt í þrjú hundruð manns mættu
á miðnætursölu tölvuleiksins Halo
3 fyrir Xbox 360 leikjatölvuna í BT
Skeifunni á þriðjudagskvöld. Miðnæturopnunin var haldin í samvinnu við Íslenska Xbox samfélagið
(ÍXS). Framkvæmdastjóri Microsoft á Íslandi, Halldór Jörgensson,
mætti á svæðið, en Microsoft
framleiðir leikjatölvuna.
Örvar G. Friðriksson, forsprakki
ÍXS og aðalskipuleggjandi kvöldsins, segir mætinguna hafa verið
framar vonum. Hann hafi unnið
að þessu kvöldi undanfarnar þrjár
vikur, og í raun ákveðið að halda
það áður en hann talaði við
forsvarsmenn BT. „Ég neyddi
þetta eiginlega upp á þá, en þeir
eru mjög áhugasamir um samstarf núna.“
Hugmyndin með kvöldinu var
ekki eingöngu að fagna útgáfu
Halo 3, heldur einnig til að sýna
fram á að til sé markaður á Íslandi
fyrir Xbox 360. Til að spila fjölspilunarleiki í leikjatölvunni þurfa
Íslendingar að skrá heimili sitt
erlendis enda þjónustan, sem
heitir Xbox Live, ekki í boði hér.
„Við tókum þetta allt upp á
myndband og ætlum að koma því
til forsvarsmanna Microsoft í
Lúxemborg, sem sjá um Xbox Live
í Evrópu. Þeir vita nákvæmlega
ekkert um Ísland, en þegar þeir sjá
þrjú hundruð manns bíða eftir að
Halo 3 komi út átta þeir sig vonandi
á að það er grundvöllur fyrir
þjónustunni hér,“ segir Örvar.
Sala Halo 3 fór vel af stað um
allan heim. Á fyrsta sólarhringnum seldust eintök fyrir sem samsvarar tæpum ellefu milljörðum
íslenskra króna. SALVAR FRETTABLADIDIS
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FËR AÈ N¹LGAST MIÈN¾TTI ¹ ÖRIÈJUDAGSKVÎLD &ËLKI VAR HLEYPT AÈ AFGREIÈSLUKÎSSUNUM Å
HOLLUM
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4®,65,%)+)2.)2 4%+.)2 ¥ 4/,,).5-IÈN¾TUROPNUNIN Å "4 GEKK EKKI
AÈ ÎLLU LEYTI VEL OG ER TOLLINUM ¹
+EFLAVÅKURFLUGVELLI ÖAR HELST UM AÈ
KENNA )NNKAUPASTJËRI "4 HAFÈI FARIÈ
TIL ,ONDON FYRR UM DAGINN TIL AÈ
S¾KJA T¾PLEGA SJÎTÅU EINTÎK AF SÁR
ÒTG¹FU LEIKSINS E LIMITED EDITION
SEM EKKI TËKST AÈ SENDA MEÈ PËSTI
TIL ¥SLANDS Å T¾KA TÅÈ ,EIKINA ¹TTI AÈ
SELJA UM LEIÈ OG INNKAUPASTJËRINN
K¾MI Å HÒS ENDA MARGIR BÒNIR AÈ
PANTA EINTAK ¶AÈ FËR EKKI BETUR EN
SVO AÈ MAÈURINN VAR STÎÈVAÈUR Å
TOLLINUM OG LEIKIRNIR GERÈIR UPPT¾KIR
b6IÈ VORUM BÒNIR AÈ FARA YFIR
ÖETTA ALLT MEÈ TOLLINUM Å 2EYKJAVÅK
OG Å +EFLAVÅK ¹ÈUR EN MAÈURINN FËR
AF STAÈ EN SVO KOM ANNAÈ Å LJËS
ÖEGAR HANN KOM AFTUR HEIM (ANN
KOMST EKKI Å GEGNUM TOLLINN m SEGIR
'UÈJËN 'UÈJËNSSON MARKAÈSSTJËRI
"4 (ANN SEGIR M¹LIÈ HAFA VERIÈ LEYST
DAGINN EFTIR ÖEGAR TOLLURINN SENDI
TÎSKURNAR ¹ 2EYKJAVÅKURFLUGVÎLL ÖAR
SEM Ö¾R VORU SËTTAR

36%++%,3) 'UÈJËN MARKAÈSSTJËRI

ÒTSKÕRIR FYRIR GESTUM AÈ SÁRÒTG¹FAN
AF (ALO  MUNI EKKI KOMA Å HÒS UM
KVÎLDIÈ EINS OG ¹¾TLAÈ VAR VEGNA
TOLLAVANDR¾ÈA
&2¡44!",!¨)¨3!,6!2

b¶AÈ VAR ÎMURLEGT AÈ ÖURFA AÈ
ÒTSKÕRA FYRIR ÖEIM SEM M¾TTU ¹
MIÈN¾TUROPNUNINA AÈ ÖEIR G¾TU
EKKI FENGIÈ LEIKINN Å KVÎLD EN SEM
BETUR FER FËR ENGINN REIÈUR Å BURTU
6IÈ SENDUM ÎLLUM 3-3 UM LEIÈ OG
LEIKURINN VAR KOMINN Å HÒS DAGINN
EFTIR OG LÁTUM VITA AÈ ÖEIR G¾TU
SËTT SITT EINTAKm 'UÈJËN SEGIR ENGAR
ÒTSKÕRINGAR HAFA FENGIST FR¹ TOLLINUM

4VEIR OG H¹LFUR METRI ¹ BREIDD

Risasjónvarp á
átta milljónir

&LOTTIR NUDDPOTTAR TIL SÎLU
FR¹ KR

 TIL KR 

%INNIG BAÈKÎR SAUNA OG STURTUR
&LYTJUM LÅKA INN LOFTEFNI OG HURÈAR
)CE )NNPORT EHF
)NNÚUTNINGUR OG HEILDSALA
"OLAFËTUR  .JARÈVÅK
SIMI  

Eitt stærsta háskerpusjónvarp
heims, 103 tommu plasmaflatskjár frá Panasonic, er til sýnis í
verslun Sense í Kópavogi þessa
dagana. Sjónvarpið er í eigu
tækjaleigu Nýherja, en þrjú tæki
hafa verið pöntuð til landsins til
að setja í almenna sölu. Verðið er
ekki fyrir alla, 7.990.000 krónur.
„Með þessum skjá geturðu
loksins sýnt efni og haldið
kynningar í stóru rými þannig að
allir sjái vel á skjáinn,“ segir
Hrafnkell Pálmarsson verslunarstjóri. „Ég hef aldrei séð annað
eins.“
SÖS

3+*2).. 34«2) (RAFNKELL 0¹LMARSSON VERSLUNARSTJËRI VIÈ SKJ¹INN  SKJ¹NUM ER 3ID
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Þú sparar 1.031 kr/kg

41%

afsláttur

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

Þú sparar 690 kr/kg

41%

afsláttur
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6ERNDUN FJ¹RFESTA
&J¹RM¹LAEFTIRLITIÈ HELDUR  OKTËBER R¹ÈSTEFNU UM
YFIRTÎKUR FYRIRT¾KJA -IKLIR SPEKINGAR MUNU STÅGA
ÖAR ¹ STOKK EINS OG (EIMIR ®RN (ERBERTSSON
H¾STARÁTTARLÎGMAÈUR (LYNUR *ËNSSON SVIÈSTJËRI
HJ¹ &-% OG ¶ORVALDUR ,ÒÈVÅK 3IGURJËNSSON
FORSTJËRI 3AGA #APITAL *ËNAS &R
*ËNSSON FORSTJËRI &-% SEGIR Å FRÁTT
¹ HEIMASÅÈU STOFNUNARINNAR b¥
HNOTSKURN ÖARF AÈ SPYRJA HVORT
SJËNARMIÈIN UM MINNIHLUTAVERND
OG JAFNR¾ÈI FJ¹RFESTA SÁU TRYGGÈ
¹ FULLN¾GJANDI H¹TTm (ËPUR ¹
VEGUM !LÖJËÈABANKANS
HEFUR EINMITT KOMIST
AÈ ÖEIRRI NIÈURSTÎÈU
Å SKÕRSLUNNI $OING
"USINESS AÈ
¥SLAND HAFI
B¾TT SIG

Gjaldeyrisviðskipti hafa
stóraukist á þremur árum
Frá árinu 2004 hefur dagvelta gjaldeyris aukist um 70
prósent. Velta nemur nú 195 þúsund milljörðum króna.
Gjaldeyrismarkaður heldur áfram
gífurlegum vexti á komandi árum,
segir í nýrri spá Saxo Bank í Danmörku. Spáin er gerð í kjölfar
útgáfu skýrslu Bank for International Settlement (BIS) þar sem
teknar eru saman upplýsingar um
gjaldeyrisviðskipti frá 54 seðlabönkum víðs vegar um heim, auk
annarra fjármálayfirvalda. Skýrsla
BIS kemur út þriðja hvert ár.
Í skýrslu BIS kemur fram að
hefðbundið magn viðskipta hefur
aukist úr 1,9 billjónum dala á dag
árið 2004 í 3,2 billjónir dala á dag í
apríl 2007. Ein billjón jafngildir
eitt þúsund milljörðum og því
nemur magn gjaldeyrisviðskipta á
dag í apríl síðastliðnum um og yfir
195 þúsundum milljarða króna,
samanborið við tæplega 116 þúsund milljarða árið 2004. „Aukningin, sem er upp á 70 prósent, er líklega sú mesta síðan mælingar
hófust,“ segir Claus Nielsen, framkvæmdastjóri á sviði miðlunar og
nýmarkaða hjá Saxo Bank. „En við
spáum áframhaldandi vexti gjald-

MEST Å VERNDUN FJ¹RFESTA MILLI ¹RA  ÖAÈ VIÈ UM
GAGNS¾I MARKAÈARINS STÎÈU FJ¹RFESTA GAGNVART
STJËRNENDUM OG RÁTTARÎRYGGI ÖEIRRA

¶REYTTUR ¹ SEINAGANGI
(ANNES 3M¹RASON FORSTJËRI &, 'ROUP VIRÈIST
VERA ORÈINN ÖREYTTUR ¹ ÖVÅ AÈ HVETJA STJËRN
BANDARÅSKA FLUGFÁLAGSINS !-2 TIL D¹ÈA EFTIR
HEFÈBUNDNUM LEIÈUM &, 'ROUP ER ÖRIÈJI ST¾RSTI
HLUTHAFINN Å FÁLAGINU EN ER SAMT EKKI MEÈ MANN
Å STJËRN %F TIL VILL FINNST (ANNESI AÈ BREYTINGAR
¹ REKSTRINUM SÁU EKKI NËGU ¹RANGURSRÅKAR OG
ATHUGASEMDIR EFTIR HEFÈBUNDNUM LEIÈUM INN Å
STJËRNINA HAFI LÅTIL ¹HRIF ¶VÅ KJËSI HANN NÒ AÈ
OPINBERA ¹SKORUN SÅNA OG F¹ VONANDI AÈRA
HLUTHAFA TIL LIÈS VIÈ SIG ¶ANNIG MYNDIST
MEIRI ÖRÕSTINGUR ¹ STJËRNINA AÈ TAKA
¹KVARÈANIR SEM HAFA EINHVERJA VIGT
ÖEGAR NIÈURSTÎÈUR REKSTRARINS
LIGGJA FYRIR

'REINING 'LITNIS R¹ÈLEGGUR FJ¹RFESTUM
AÈ KAUPA BRÁF Å "AKKAVÎR HORFT TIL
LANGS TÅMA 'REININGARDEILDIN L¾KK
AÈI Å G¾R VERÈMATSGENGI FÁLAGSINS
ÒR  Å  KRËNUR ¹ HLUT -ARKGENGI
V¾NT GENGI EFTIR SEX M¹NUÈI ER HIÈ
SAMA OG ¹ÈUR EÈA  KRËNUR ¹ HLUT
6ÅSITALA FRAMLEIÈSLUVERÈS Å ¹GÒST
 VAR   STIG OG H¾KKAÈI
UM   PRËSENT FR¹ FYRRI M¹NUÈI
6ÅSITALAN HEFUR EKKI H¾KKAÈ SVO
MIKIÈ MILLI M¹NAÈA SÅÈAN Å JÒNÅ ¹
SÅÈASTA ¹RI
!LÖJËÈABANKINN GAF Å FYRRADAG ÒT
KRËNUBRÁF AÈ ANDVIRÈI TVEGGJA
MILLJARÈA MEÈ GJALDDAGA Å MARS ¹RIÈ
 ²TISTANDANDI BRÁF !LÖJËÈA
BANKANS NEMA NÒ FIMM MILLJÎRÈUM
&R¹ ÖESSU SEGIR Å 6EGVÅSI ,ANDSBANK
ANS

FL Group þrýstir á
breytingar hjá AMR
Hlutur FL Group í AMR
er kominn í 9,14 prósent. Í
tilkynningu frá félaginu er
þrýst á um breytingar til
að auka virði AMR. Gengi
bréfa AMR hefur lækkað
um 47 prósent frá því í janúar. FL Group kennir meðal
annars um slælegri upplýsingagjöf.

+2«.52 /' %6252 3ÁRFR¾ÈINGUR 3AXO

"ANK Å $ANMÎRKU TELUR AÈ ¹HUGI ¹ GJALD
EYRISVIÈSKIPTUM EIGI ENN EFTIR AÈ AUKAST
&2¡44!",!¨)¨'6!

eyrisviðskipta og að smásöluvelta
á gjaldeyrismarkaði sé jafnframt
líkleg til að halda áfram að aukast
á jafnvel enn meiri hraða.“ Hann
segir að eftir því sem þekking
aukist á eðli þessara viðskipta
komi áhugi á þeim til með að aukast enn meira.
ËK¹

Vilja kaupa EIBank
Stjórnendur tveggja erlendra fjármálafyrirtækja hafa sýnt áhuga á
að kaupa búlgarska bankann
EIBank, sem er að stærstum hluta
í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar. Ásgeir Friðgeirsson, talsmaður Björgólfs, segir marga vera
áhugasama um EIBank, meðal annars eftir að Búlgaría gerðist aðili
að Evrópusambandinu. Ekki sé um
neinar formlegar viðræður að
ræða og ekkert söluferli farið af
stað. Þetta sé hins vegar í fyrsta
skipti sem hlustað sé á hugmyndir
hugsanlegra fjárfesta.
Fyrirtækin tvö sem hafa sýnt

-!2+!¨305.+4!2

Peningaskápurinn ...

EIBank áhuga eru belgíska fjármálafyrirtækið KBC og spænski
bankinn La Caixa. Búlgarskir fjölmiðlar hafa haldið því fram að niðurstaða liggi fyrir um næstu mánaðamót.
Björgólfur Thor jók hlut sinn í
EIBank, Economic and Investment
Bank, um 14,6 prósent í febrúar á
þessu ári. Samtals á félag hans,
Novator Finance Bulgaria, 48,6
prósent í bankanum. Markaðsverðmæti EIBank stóð í rúmum 62
milljörðum króna í gær. Hefur
gengi félagsins hækkað í kjölfar
sögusagna um yfirtöku.
BG

FL Group hefur sent stjórn flugfélagsins AMR í Bandaríkjunum bréf
og óskað eftir því að hún leiti nýrra
leiða til að auka virði félagsins. FL
Group er meðal þriggja stærstu
hluthafa AMR, sem er einnig er
móðurfélag American Airlines, og
á í félaginu 9,14 prósenta hlut. Í
bréfi FL Group til stjórnar AMR er
raunar tiltekinn 8,3 prósenta hlutur, en í gegn gengu kaup eftir sendingu þess.
Gengi bréfa AMR hefur lækkað
um 47 prósent frá því um miðjan
janúar og kostað hluthafa nálægt
fimm milljörðum dala, segir FL
Group. Tillögur félagsins fela meðal
annars í sér að Vildarklúbbur AMR,
AAdvantage, verði aðskilinn frá
rekstri félagsins, sem og viðhaldsog
viðgerðarþjónusta.
Hannes
Smárason, forstjóri FL Group,
bendir á að FL hafi umfangsmikla
reynslu af rekstri flugfélaga og
félagið telji að stjórn AMR beri að
leita nýrra leiða til að auka verðmæti félagsins. Með því að aðskilja
Vildarklúbb félagsins sé hægt að
minnka skuldir og auka virði AMR.
Virðisaukning með þeirri breytingu
einni er metin á fjóra milljarða dala,
eða tæplega 250 milljarða króna.
FL Group telur sig ekki hafa
fengið miklar undirtektir við fyrri
ábendingar til stjórnar og kaus því

")¨2®¨ (* !-%2)#!. !)2,).%3 ¥ &,«2¥$! ¥ "!.$!2¥+*5.5- !MERICAN !IRLINES ER
DËTTURFÁLAG !-2 EN ÖAR ER &, 'ROUP MEÈAL LANGST¾RSTU HLUTHAFA MEÈ   PRËSENTA
HLUT
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að gera þær opinberar í gær. Standa
vonir félagsins til þess að þrýstingur kunni að aukast frá öðrum hluthöfum um breytingar í framhaldinu.
Halldór Kristmannsson, framkvæmdastjóri samskiptasviðs FL
Group, segir félagið sjá tækifæri
til framtíðar í rekstri AMR, sem
hafi verið ágætur, þótt hann hafi
ekki náð væntingum markaðarins.
„Við teljum að um sé að kenna upplýsingagjöf félagsins og ekki sé
nógu gegnsætt hvaða virði leynist
innan þess. Gegnsæi og upplýsingagjöf þarf að aukast til að stuðla að
eðlilegri verðmyndun á markaði.
Við vonumst til að eiga góð samskipti við stjórn félagsins í framhaldinu en ljóst að við viljum sjá
skjót viðbrögð við tillögum okkar,“
segir Halldór.
Ekki þykir hafa blásið gæfulega
fyrir fjárfestingar FL Group núna
á þriðja ársfjórðungi. Slegið hefur
verið á að gengistap FL Group sé
nálægt 20 milljörðum. Þannig hafði
í gær gengi bréfa Commerzbank
lækkað um 19,8 prósent frá lokum
annars ársfjórðungs. Þá var virði
3,24 prósenta eignarhlutar FL

Group 63,8 milljarðar króna, en
hefur síðan lækkað um rúma 12,6
milljarða króna. FL Group hefur
hins vegar litið til tækifæra í lækkandi gengi og aukið við hlut sinn í
bankanum.
Í vikunni var frá því greint að
félagið væri orðið næststærsti hluthafi bankans með 4,25 prósenta
hlut.
Miðað við gengi AMR í gær nemur
svo gengistap af hlut FL frá lokum
fyrri ársfjórðungs af þeirri eign um
fimm milljörðum króna, Finnair
hefur lækkað um sem nemur 10 prósentum og gengistap þar nálægt 2,4
milljörðum, og af eign í Glitni um
tveir milljarðar. Ef svo er tekinn inn
í dæmið fjármagns- og rekstrarkostnaður á borð við þann sem var
á öðrum ársfjórðungi eykst kostnaður um rúma fjóra milljarða. Á móti
kemur svo hagnaður af Inspired
Gaming Group sem hækkað hefur
um rúm 20 prósent, en var í hálfsársuppgjöri metið á um 2,3 milljarða króna. Þá er talið að töluverð
dulin verðmæti liggi í eign FL í hollenska
drykkjarvörufyrirtækinu
Refresco.
OLIKR FRETTABLADIDIS

HVERNIG KOM FJÖ
ÚT Á SÍÐASTA ÁRSFJ
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Næstmest flogið
Mið- og Suður-Ameríka munu
þurfa 1.730 flugvélar fyrir sem
nemur 120 milljörðum Bandaríkjadala, eða yfir 7.300 milljörðum
króna, næstu tvo áratugina.
Í nýrri spá flugvélaframleiðandans Boeing kemur fram
að þetta sé annað mesta vaxtarsvæði heims á sviði flugrekstrar. Í fyrsta sæti er Kína.
Boeing kynnti spá sína í
byrjun vikunnar á ráðstefnu
flugiðnaðarins í Rio de Janeiro í
Brasilíu. „Á tímabilinu mun flug
aukast um 6,6 prósent í Mið- og
Suður-Ameríku, vel yfir spáðri
meðalaukningu í heiminum sem
er 5,0 prósent. Aukningin er
hvergi meiri nema í Kína þar
sem spáð er 8,8 prósenta
vaxtarhraða,“ segir í tilkynningu
Boeing.
ËK¹
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3TJËRN !LFESCA HEFUR FENGIÈ HEIMILD TIL AÈ
AUKA HLUTAFÁ TIL AÈ FJ¹RMAGNA FREKARI VÎXT
FYRIRT¾KISINS
-!2+!¨52)..!.4/.

Hlutafjáraukning heimiluð
Stjórn Alfesca hefur fengið heimild
aðalfundar félagsins til að auka
hlutafé um allt að 1,7 milljarða
króna að nafnvirði.
Heimildin er veitt með það fyrir
augum að auka eigið fé félagsins til
frekari vaxtar. Á fundinum, sem
haldinn var á mánudag, var einnig
samþykkt að greiða hluthöfum ekki
arð fyrir síðasta rekstrarár.
Hlutafjáraukningin er í tveimur
hlutum, hvor um sig 850 milljónir
króna að nafnvirði. Hluthafar hafa
forkaupsrétt í annarri aukningunni.
Alfesca stefnir að því að styrkja
rekstrarstoðir félagsins á næstu
misserum með kaupum á breska
matvælaframleiðandanum Oscar
Mayer. Xavier Govare, forstjóri
Alfesca, sagði viðræður á byrjunarstigi, en gengju kaupin eftir yrði
til fimmta stoðin í starfsemi
Alfesca.
JAB

HSBC skrúfar
fyrir lán í BNA
Stjórn HSBC, stærsta banka
Evrópu, hefur ákveðið að loka
fasteignalánadeild sinni í
Bandaríkjunum. Deildin hefur
fram til þessa einbeitt sér að
lánveitingum til einstaklinga með
litla greiðslugetu sem hafa ekki á
kost á að fá hefðbundið fasteignalán.
Stóraukin vanskil í þessum
lánaflokki hafa valdið miklu tapi
hjá bandarískum fjármála- og
lánafyrirtækjum, sem leitt hefur
til óróleika á alþjóðlegum
fjármálamörkuðum.
JAB

MANNAUÐUR er samstarfsverkefni Háskólans í Reykjavík,
Landsbankans, Deloitte, Morgunblaðsins
og Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins.
Landsbankinn er meginstyrktaraðili verkefnisins.

ÖLSKYLDAN ÞÍN
JÓRÐUNGI?
mannaudur.hr.is
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²TLENDINGAR Å ÖJËNUSTUSTÎRFUM OG
ALMENNIR MANNASIÈIR

Rétturinn til að
sýna dónaskap
*«. +!,$!, 3+2)&!2

Í

seinni tíð hafa fáar fréttir kallað fram jafn mörg símtöl inn
á ritstjórn Fréttablaðsins og fréttin af dónaskap við útlent
starfsfólk í þjónustustörfum. Þeir sem hringdu voru margir
sjóðillir, þeir sögðust ekkert hafa á móti útlendingum en það
væri sko þeirra réttur að tala íslensku á Íslandi.
Svipað var uppi á teningnum meðal ýmissa álitsgjafa sem skutu
upp kollinum hér og þar; á Íslandi á að gera kröfu um að allir sem
taka að sér þjónustustörf séu mæltir á íslensku.
Gott og vel, þessu geta allir örugglega verið sammála. Öll viljum
við tala móðurmálið í okkar eigin landi. En hvað svo? Að hverjum
beinist þessi krafa? Og er hægt að verða við henni?
Nú vill svo til að hér er aðeins 0,9 prósenta atvinnuleysi þrátt
fyrir að þúsundir útlendinga séu þegar að störfum í þjóðfélaginu.
Þar á meðal eru margir í þjónustustörfum sem ekki er hægt að
manna með íslenskumælandi fólki. Þetta er til dæmis tilfellið í
Sandholtsbakaríi, sem við sögðum frá í umræddri frétt. Án útlendu
starfsmannanna má segja að kostirnir sem eigendur Sandholts
standi frammi fyrir séu tveir: Að bjóða viðskiptavinum sínum upp
á þá vondu þjónustu að bíða mjög lengi eftir afgreiðslu á íslensku
eða loka bakaríinu.
Það merkilega er að margir af þeim sem hringdu í Fréttablaðið
eru einmitt á þeirri skoðun að þeir sem ekki geta boðið þjónustu á
íslensku eigi hreinlega að loka. Enn öfgafyllri sjónarmið eru á þá
leið að ef fólk hittir fyrir starfsmann sem ekki talar íslensku sé
það í fullum rétti til að sýna dónaskap og fara út.
Það var og. Við þá sem eru tilbúnir að réttlæta dónaskap við
náunga sinn, vegna þess að hann talar ekki íslensku, er ekki ástæða
til að rökræða. Þeir mega endilega vera úti.
En hina, þá sem vilja loka bakaríum, kaffihúsum og annarri
starfsemi sem treystir á útlendinga, má spyrja hvort þeir vilji líka
skella í lás á elliheimilum, leikskólum og sjúkrahúsum? Sú þjónusta myndi lamast án erlendra starfsmanna, misvel eða ótalandi á
íslensku.
Rétt er að ítreka, að gefnu tilefni, að fréttir af fjölda útlendinga í þjónustustörfum snúast ekki um rétt heimamanna til að tala
íslensku. Þær fréttir eru ekki heldur árás á íslenska tungu né upphafning á ensku. Þetta eru fréttir af veruleika sem er til staðar.
Útlendingarnir eru hér til að leysa sára þörf fyrir starfsfólk.
Auðvitað má fara fram á að atvinnurekendur veiti þeim grunntilsögn til að þeir geti sinnt sínu starfi, til dæmis hvað vörurnar heita
á íslensku sem þeir selja. En hitt er líka dagljóst að mun færri
útlendingar komast í íslenskunám en vilja. Í fyrra lögðu stjórnvöld tuttugu milljónir króna til íslenskukennslu fyrir útlendinga.
Í ár er framlagið 200 milljónir og á næsta ári liggur fyrir að það
þarf að vera enn hærra.
Sá sem hér skrifar hefur áður reifað mikilvægi íslenskukennslu
fyrir þá sem hingað flytja, ekki síst með framtíð barna þeirra í
huga. Hætt er við að önnur kynslóð innflytjenda sitji eftir þegar
líður á námið ef foreldrarnir geta ekki veitt það bakland sem er
nauðsynlegt.
Þarna er komið verkefni sem allir geta lagt sitt af mörkum
við með því að sýna þeim sem ekki kunna íslensku þolinmæði og
aðstoð í stað hroka og leiðinda.
Þessi nýja staða í íslensku samfélagi hverfur ekki þótt fólk segi
að svona eigi þetta ekki að vera. Því svona er þetta samt.
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TAKA UNDIR MEÈ
)NGA OG SAGÈI
!LDINGARÈINN
SKRIFAÈAN ¹ bANSI
FORNRI ÅSLENSKUm
SEM bER EKKI
NÒTÅMAM¹Lm %N
NÒ GEKK GAGNRÕNI
)NGA ALLS EKKI ÒT
¹ AÈ STÅLL «LAFS
V¾RI FORN HELDUR

®GMUNDUR *ËNASSON FORMAÈUR "32"
FLUTTI R¾ÈU ¹ HEIMSÖINGI 3AMTAKA
LAUNAFËLKS Å ALMANNAÖJËNUSTU
¶AR HVATTI HANN TIL AÈ AUKNUM
KRAFTI OG FJ¹RMAGNI YRÈI VARIÈ TIL AÈ
RANNSAKA AFLEIÈINGAR MARKAÈS OG
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anski stórkratinn og fyrrum
forsætisráðherrann Poul
Nyrup Rasmussen hyggst nú enn
auka hróður sinn sem rithöfundur. Í vændum er útkoma bókar
eftir hann sem ber sama heiti og
þetta greinarkorn. Bókin mun að
vísu einkum innihalda umfjöllun
um fjárfestingarsjóði austanhafs
og vestan fremur en almennt
uppgjör við græðgisvæðingu
samtímans, en efnið er áhugavert
engu að síður. Evrópskir kratar
hafa að sögn krækt saman
höndum með bandarískum
demókrötum í skoðun á fyrirbærinu og hvaða samfélagsáhrif
sjóðir af þessu tagi hafi til ills eða
góðs í græðgiskapítalisma
nútímans. Undirritaður bíður
bókarinnar nokkuð spenntur því
viðfangsefnið er verðugt. Ég hef
af og til á undanförnum árum
skrifað greinar og reynt að
kveikja hér heima á foldu
umfjöllun um áhættufjármagnið
og vegferð þess um heiminn.

(VERFLYNT FÁ
Hin blinda og harða ávöxtunarkrafa áhættufjármagnsins er
ráðandi þáttur á mörkuðum
heimsins nú um stundir. Er
nánast hægt að kalla það eðlisbreytingu sem orðið hefur á
kapítalismanum með tilkomu
þess. Sú var tíðin að atvinnurekstur og eignarhald fyrirtækja
var að mestu í höndum þeirra
sem atvinnuumsvifin stunduðu.
Þannig voru t.d. fyrir 30-40 árum
60-80% skráðra fyrirtækja í
kauphöllinni í Stokkhólmi í eigu
sænsku atvinnurekendanna
sjálfra eða fjölskyldna þeirra sem
byggt höfðu upp fyrirtækin. Nú
lætur nærri að þessi hlutföll hafi
snúist við og að svipuð prósenta
sé í eigu áhættufjárfesta eða
annarra fjármagnseigenda sem
engin gamalgróin eða söguleg
tengsl eiga við atvinnureksturinn.
Það er eðli áhættufjármagnsins

(VERFISBLAÈIÈ ,AUGARDALUR BIRTIR
YFIRLÕSINGU FR¹ "JÎRK 6ILHELMSDËTTUR
BORGARFULLTRÒA Å TILEFNI FRÁTTA UM AÈ
HÒN HAFI V¾NT ¥BÒASAMTÎK ,AUGARDALS
UM AÈ VERA ¹ MËTI GEÈFÎTLUÈUM
¶AÈ SEGIR "JÎRK VERA AF OG FR¹ bENDA
EKKI H¾GT AÈ VERA ¹ MËTI FËLKI BARA
AF ÖVÅ AÈ ÖAÈ ER MEÈ SJÒKDËM &ËLK
ER HELDUR EKKI ¹ MËTI RAUÈH¾RÈUM
BLINDUM EÈA HEYRNARSKERTUMm 'OTT
ER AÈ VITA AF UMBURÈARLYNDI
BORGARFULLTRÒANS ÖËTT SUMIR
HAFI EFLAUST KLËRAÈ SÁR Å
RAUÈH¾RÈUM KOLLINUM YFIR
ÖVÅ AÈ H¹RLITUR ÖEIRRA
V¾RI TILGREINDUR Å
SÎMU ANDR¹ OG
SJÒKDËMAR OG
FÎTLUN
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

Þannig hefur einkavæðing á
grónum opinberum fyrirtækjum,
með mikil dulin innri verðmæti,
víða reynst áhættufjármagninu
drjúg matarhola.
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að það er kvikt og fljótt í förum.
Það leitar þangað sem ávöxtunin
er best hverju sinni en tekur svo
jafnskjótt til fótanna ef á bjátar.
Efnahagsuppgangurinn í
Suðaustur-Asíu, sem mikið var
hampað meðan allt lék í lyndi,
sótti næringu sína að talsverðu
leyti í mikið innstreymi slíks
fjármagns. En hagkerfi „litlu
drekanna“, sem svo eru stundum
nefndir, fengu því miður einnig
að kynnast því hversu fljótt
áhættufjármagnið getur tekið til
fótanna. Af þessum ástæðum og
ugglaust fleirum er það að víða
gætir í skrifum og umræðum um
þessi mál eftirsjár og kveður
jafnvel við saknaðartón þegar
rætt er um heiðarlega gamaldags
atvinnurekendur og kapítalista.
Þá sem byggðu upp sinn atvinnurekstur og áttu sitt fé bundið í
honum og sættu sig við þá
ávöxtun sem atvinnureksturinn
sjálfur gaf af sér og virðisaukann
sem fólst í jafnri og stöðugri
uppbyggingu fyrirtækjanna.
En það, eins og kunnugt er,
nægir ekki hinu hungraða
áhættufjármagni. Þar er leitað
leiða til að hámarka skyndigróðann, m.a. með því að kaupa og
selja fyrirtæki fram og til baka,
sameina þau eða skipta þeim upp,
sem sagt flá innan úr þeim fituna
með öllum tiltækum ráðum. Og
vissulega hafa margir efnast vel á
þessum aðferðum, sérstaklega þeir
sem eru fyrstir á ferðinni í slíku
umbreytingarskeiði atvinnulífsins.

(RIFNINGIN DVÅNAR
Meðan víxlverkunarskrúfan
snýst rétt og gengi hækkar ár frá
ári á öllum hlutabréfum, líta
hlutirnir auðvitað afar vel út. En
hætturnar á þessari vegferð
leynast við hvert fótmál. Netbólan sem sprakk, nýja hagkerfið
sem átti að lúta öðrum lögmálum
en hið eldra og aldrei framar
lækka gerði það nú samt. Hvað er
raunverulegt og efnislegt við
svona aðstæður og hvað er froða,
ja það er efinn. Það er vel, að
meira að segja sósíaldemókrötum
og mönnum sem voru vægast
sagt hallir undir „þriðju leiðina“
blairísku séu að verða hættumerkin ljós. Batnandi mönnum er
best að lifa, einnig vesturevrópskum krötum, sem féllu
flatir fyrir nýfrjálshyggjunni og
gáfust upp í eiginlegri andstöðu
við hana. Þeir bera margir
hverjir mikla ábyrgð á því að
færa inn landamærin í varðstöðunni um velferðarsamfélagið. Þá
var það að sumir fóru að tala um
kapítalisma með félagslega
ásjónu eða framhlið.
Ísland er seint á ferð í kynnum
sínum af þessari þróun og lætur
sennilega nærri að hún sé nálægt
því að ná hámarki sínu hér á landi
þessi árin. Viðfangsefnið á því
klárlega erindi inn í íslenska
þjóðmálaumræðu. Verður
fróðlegt að sjá hvort viðhorfsbreyting af því tagi sem vonandi
er á ferðinni hjá Poul Nyrup
Rasmussen eigi eftir að verða
víðar, þ.á m. hjá íslenskum
flokkssystkinum danska forsætisráðherrans fyrrverandi.
Höfundur er formaður Vinstrigrænna.

Hvað þýðir tvítyngd stjórnsýsla?
koma hingað. En íslenskir neytendur
hafa lengi furðað sig á því af hverju
erlendir bankar komi ekki hingað til
lands. Þessi leið sem ég er að leggja til
er leið sem fjölmargar aðrar þjóðir
vatning mín í blaðagrein um að
hafa farið með góðum árangri. Hvort
stjórnsýslan ætti að vera tvísem það lýtur að bættum hag íslenskra
tyngd hefur vakið mikil viðbrögð
neytenda með lækkun vöruverðs eða til
sem búast mátti við. Það gætir þó
að stuðla að áframhaldandi fjölgun
nokkurs misskilnings um hvað það
hálaunastarfa, þá er tvítyngd stjórnnákvæmlega er sem ég var að leggja
sýsla mikilvæg.
til og er mér því bæði ljúft og skylt
Að endingu vil ég ítreka það að
að útskýra málið betur.
'²34 «,!&52
auðvitað var ég ekki að leggja til að
Grein mín snerist einungis um
'²3433/.
tungumál ríkisins verði í framtíðinni
hvernig hægt væri að laða að fleiri
tvö eða að enska og íslenska verði jafnrétthá sem
erlenda fjárfesta til Íslands. En ein af hugmyndstjórnsýslumál.
unum sem fram hafa komið, til að ýta undir
Að sjálfsögðu verður íslenskan áfram hið
fjárfestingar á Íslandi, er tvítyngd stjórnsýsla.
opinbera tungumál íslenskrar stjórnsýslu og
Hvað þýðir þetta í raun? Hér á ég við það eitt
þýðing á nokkrum lagabálkum yfir á ensku
að stjórnsýslan sem lýtur að erlendum fjárfestbreytir engu þar um. Við eigum að sjálfsögðu að
um verði þeim aðgengileg á enskri tungu og að
hlúa áfram vel að tungumálinu okkar, hér eftir
íslensk lög og reglur verði þýdd á ensku og gerð
sem hingað til. Íslensk tunga er stór þáttur í
aðgengileg á netinu. Sömuleiðis þýðir þetta að
sjálfsmynd þjóðarinnar og verður áfram
eftirlitsstofnanir verði í stakk búnar til að svara
óþrjótandi uppspretta hugmynda og menningar.
erindum á ensku og birti niðurstöður sínar
jafnframt einnig á því tungumáli.
Því miður hindrar skortur á þekkingu á
Höfundur er varaformaður Samfylkingarinnar.
íslenskum markaði mörg erlend fyrirtæki í að
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(ANNES ER HAGVANUR Å &LËANUM OG ÖAR TÅNIR HANN BLËM MJAÈURJURTAR Å MJÎÈINN FÅFU Å KVEIKI OG SÎL TIL ¹TU "ERJANNA Å VÅNIÈ AFLAR
HANN ANNARS STAÈAR
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Blóm mjaðurjurtarinnar
eru langbest í mjöðinn
Hannes Lárusson myndlistarmaður nýtir blóm
og ber til víngerðar, tínir söl og snýr sér fífukveiki í lampa. Þetta heitir að lifa á landsins
gæðum.
„Ég er búinn að fást við það í um það bil þrjátíu ár
að brugga vín úr jurtum. Byrjaði af menningarsögulegum áhuga á að kynna mér allt um mjöðinn
sem mikið var drukkið af í fornöld, meðal annars
hér á Íslandi,“ segir Hannes Lárusson og lýsir
víngerðinni nánar. „Mjöður er búinn til úr vatni,
hunangi, geri og bragðbætandi jurtum og það tekur
hann um 3-4 mánuði að verða góðan. Ég prófaði
mismunandi styrkleika og mismunandi jurtir og
niðurstaðan varð sú að mjöðurinn er bestur 6-9%
sterkur. Mjaðurjurtin gefur besta bragðið, einkum

blómin. Það er ekki af engu sem hún heitir
mjaðurjurt. Það er hunangið sem gefur fyllinguna
og því betra sem það er því betri verður mjöðurinn.
Best er að fá hunang frá Rússlandi eða Kanada.
Síðastliðin fimmtán ár hef ég svo búið til bláberjaog krækiberjavín. Það er best í kringum 10-12
prósenta styrkleikann. Má ekki verða of sterkt. Það
er fjölskylduaðgerð að tína 20-30 kíló af berjum og
ég nota ekkert nema ber, vatn, ger og sykur. Engin
aukaefni. Í seinni tíð hef ég sett mestmegnis hunang
í berjavínið líka í stað sykurs.
Það tekur ár að búa til gott berjavín. Ég legg í á
haustin og tappa á flöskur ári síðar. Svo geymist
vínið í sex til tólf mánuði í sínum mestu gæðum.
Þroskast ekki með aldrinum eins og rauðvín heldur
verður flatt við geymslu.“

NÝJAR OG BETRI JÚMBÓ
HYRNUR Í NÆSTU VERSLUN

GUN FRETTABLADIDIS
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Norræn matargerðarlist á heimskortið
Nýr norrænn matur og matargerðarlist er samstarfsáætlun
á vegum norrænu ráðherranefndarinnar. Tilgangurinn er
að skapa jákvætt viðhorf til
norrænnar matargerðarmenningar og stuðla að staðbundinni notkun hráefna.
„Samstarfsáætlunin New nordic
food eða Nýr norrænn matur og
matargerðarlist byggir á því að
taka tillit til matarhefða innan
Norðurlandanna og skapa jákvætt
viðhorf til norrænnar matargerðarmenningar,“ segir Emilía Martinsdóttir, deildarstjóri hjá Matís.
„Enn fremur á að stuðla að
staðbundinni
notkun
hráefna
þannig að hvert hérað vinni úr
sínum eigin hráefnum í staðinn
fyrir að flytja matinn langar vegalengdir.“
Norræna ráðherranefndin setti
samstarfsáætlunina af stað í upphafi þessa árs og hefur lagt töluverða peninga í verkefnið. Auk
Emilíu eru þrír fulltrúar Íslands í

nefndinni, þau Laufey Haraldsdóttir, Siggi Hall og Baldvin Jónsson. Þeir tveir síðastnefndu eru
svokallaðir sendiherrar og eiga að
standa að kynningu á norrænni
matargerð og menningu.
Norræna ráðherranefndin veitir
styrki í verkefni sem talin eru
draga fram staðbundna norræna
matarmenningu.
Með
þeirra
stuðningi verður meðal annars
efnt til norræns þings matreiðslumanna, keppni áhugamanna um
matreiðslu og gerð uppskriftabóka. „Talið er að þetta samstarf
efli matvælaframleiðslu og ferðamennsku í strjálbýli. Með nýrri
norrænni matargerðarlist vilja
ríkisstjórnir Norðurlanda koma
norrænni matargerðarlist á heimskortið. Eitt af markmiðunum er
að bjóða Norðurlandabúum holl og
heilsusamleg matvæli. Annað
markmið er að styrkja samkeppnishæfni Norðurlanda á alþjóðlegum matvælamarkaði,“ segir Emilía að lokum en nánari upplýsingar
um styrkveitingar er að finna á
www.matis.is.

0APRIKA EÈA S¾T PIPARALDIN ER SKYLD
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ÖVÅ FREKAR NOTUÈ SEM GR¾NMETI EN
KRYDD 0ARIKUR ERU TIL Å FJÎLMÎRGUM
LITUM GR¾NAR RAUÈAR GULAR APPELS
ÅNUGULAR RJËMAHVÅTAR LJËSGR¾NAR
VÅNRAUÈAR EÈA ÖVÅ SEM N¾ST SVARTAR
0ARIKUR M¹ NOTA ¹ MARGAN M¹TA ¥
SALÎT OFAN ¹ BRAUÈ EÈA JAFNVEL SEM
SNAKK MEÈ ÅDÕFU ¶¾R ER H¾GT AÈ
SJËÈA STEIKJA GRILLA EÈA BAKA OG
BRAGÈAST VEL MEÈ TËMÎTUM OG ËLÅFU
OLÅU 0ARIKA ER HITAEININGASNAUÈ OG
FULL AF # VÅTAMÅNI OG STEINEFNUM

Uppáhald Ameríkana
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&LESTIR F¹ ¾ÈI FYRIR ÖESSUM LJÒFA
EINFALDA PASTARÁTTI OG UM AÈ GERA
AÈ SLEPPA HUGMYNDAFLUGINU LAUSU
 SLËÈINNI HTTPWWWFOODNET
WORKCOMFOODRC?COMFORT?FOOD
ARTICLE  &//$??
 HTML ER AÈ FINNA 
GIRNILEGAR UPPSKRIFTIR SEM SL¹ Å
GEGN HJ¹ KRÎKKUM SEM KRÎFUHÎRÈ
UM S¾LKERUM
ÖLG

MARIATHORA FRETTABLADIDIS

NÝTT SYKURLAUST
SÓLBERJA
ÞYKKNI
Ríkt af C-vítamíni
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+¹PUR Å ST¾RÈUM  TIL  FYLLA NÒ VERSLUNINA 3TASIU Å
+RINGLUNNI EN UM HELGINA VERÈUR LÅKA SÁRSTAKT TILBOÈ ¹ TOPPUM Å
ÕMSUM LITUM OG F¹ST ÖEIR ¹ ALLT NIÈUR Å ÖÒSUND KRËNUR

Tvö vinstri stígvél
Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir
leikkona segir verstu kaupin
sín hafa átt sér stað í London
en hún áttaði sig ekki á því
hversu slæm kaupin voru fyrr
en hún kom aftur heim til
Íslands.
„Ég er alveg með það á hreinu
hvað eru verstu kaup sem ég hef
gert,“ segir Ísgerður Elfa og hlær
að minningunni. „Ég keypti mér
stígvél í London og mátaði bara
annað þeirra. Þau voru föst saman
með klemmu og þegar ég kom
heim til Íslands með nýju stígvélin tók ég eftir því að þetta voru
tvö vinstri-stígvél,“ bætir hún við
hlæjandi. „Ég er búin að henda
þeim núna enda voru þetta alveg
pottþétt verstu kaupin mín. Sem
betur fór voru þau ekkert sérstaklega dýr þannig að ég þurfti ekkert að gráta það.“
Bestu kaupin segir Ísgerður
vera spil sem heita Skilaboð frá
hulduheimum. „Þetta eru heilræðaspil og ef manni líður eitt-

¥SGERÈUR %LFA 'UNNARSDËTTIR LEIKKONA SEGIR SPIL MEÈ SKILABOÈUM FR¹ HULDUHEIMUM
VERA BESTU KAUPIN SÅN ENDA SÁU ÖAU MJÎG UPPLÅFGANDI
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

hvað illa er rosalega gott að draga
spil og fá upplífgandi skilaboð,“
segir Ísgerður og bætir því við að
hún dragi oft spil og hafi mjög
gaman af að fá skilaboð úr hulduheimum.
„Svo er það ketillinn minn sem

er eiginlega bæði bestu og verstu
kaupin. Ég nota hann svo mikið að
ég hef þurft að kaupa tvo eða þrjá
því þeir eyðileggjast alltaf svo
þetta er svona sambland af góðum
og slæmum kaupum,“ segir leikkonan.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS
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Sólað inn í veturinn

*AKKAR

Umfelgun er á 10% afslætti
hjá Sólningu á Smiðjuvegi
68-70 í Kópavogi. Þar er
líka hægt að fá fría geymslu
á sumardekkjum.

3TUTTK¹PUR

Tími vetrardekkjanna er að
renna upp, enda haustið skollið
á og frostnætur fram undan. Ef
komið er í dekkjaskipti fyrir 20.
október gefur Sólning í Kópavogi 10% afslátt af umfelgun.
Enn betra er þó að fyrirtækið
býður upp á geymslu fyrir sumardekkin í allan vetur endurgjaldslaust og getur það komið
sér vel fyrir þá sem hafa lítið
geymslupláss.

0ELSAR

²LPUR
(ÒFUR

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

6ETRARDEKKIN AUKA ÎRYGGIÈ
!CER TÎLVUR ERU NÒ ¹ ÒTSÎLUVERÈI HJ¹ 3VAR
T¾KNI

Veiðivörur á tilboði
Hjá Veiðimanninum, Veiðihorninu og Sportbúðinni er
hafin útsala á veiðivörum.
Mikið úrval af veiðivörum er á tilboði hjá Veiðimanninum, Veiðihorninu og Sportbúðinni. Þetta eru
vörur á borð við kasthjól, kaststangir, fluguhjól, flugustangir,
öndunarvöðlur, veiðivesti, spúnar,
leiguvöðlur, sjókayaka, þurrbúninga og vesti, ásamt völdum haglabyssum og felufatnað.
Sjókayakar, fatnaður og búnaður fæst aðeins í Sportbúðinni,
Krókhálsi 5. Leiguvöðlur fást
aðeins í Veiðihorninu, Síðumúla 8.
Skotvopn og felugallar fást á
báðum stöðum. Afslátturinn er frá
15-50 prósentum og útsalan stendur til 7. október.

Í versluninni Svar tækni er
hægt að gera góð kaup en þar
fást Acer-tölvur á mjög lækkuðu verði.

¶RJ¹R VERSLANIR ERU MEÈ VEIÈIVÎRUR ¹
TILBOÈSVERÈI

Nánari upplýsingar: www.veidihornid.is, www.veidimadurinn.is,
www.sportbudin.is

Hjólhýsi á gjafverði
Ellingsen gefur stórafslátt af
hjólhýsum um helgina.
Ævintýraverslunin Ellingsen er
með stórkostlegt tilboð á Adria- og
Hymer-hjólhýsum fram yfir helgi,
því rýma þarf pláss fyrir 2008-línunni af nýjum hjólhýsum.
Um er að ræða sex tegundir Adriahjólhýsa og eina tegund Hymerhjólhýsa af 2007-árgerð. Hjólhýsin
eru
sannkallaður
draumaferðamáti með heitu og

Acer-tölvur
á útsölu

köldu vatni, ísskáp og
frysti, Alde-ofnakerfi
sem hentar sérstaklega
íslenskum aðstæðum,
eldhúsi, salerni og
svefnaðstöðu fyrir þrjá
til fimm fullorðna.
Gefinn er 200 til 600
þúsund króna afsláttur. Fyrir þá sem vilja
láta hjólhýsadrauminn rætast
geymir Ellingsen hýsin til vors
að kostnaðarlausu.
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Nú eru Acer-tölvur á lækkuðu
verði hjá Svar tækni, Síðumúla
37. Acer Aspire 3693, Intel Celeron 1.73Ghz, 512MB DDR2 minni,
80GB harður diskur, 15,4 tommu
skjár með fjórum USB tengjum,
WiFi og S-Video á 56.000 kr. Acer
Aspire 5103 á 86.750 kr. og Acer
Travelmate 6292 á 126.750 kr.
Í Svar tækni ætti því að vera
hægt að gera góð kaup en nánari
upplýsingar eru veittar í síma 510
6000 eða á www.svar.is.
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"ÅLAR TIL SÎLU

2ANGE 2OVER (3%  EK 
ÖKM BENSÅN SJ¹LFSK BL¹R FLOTTUR BÅLL
¹SETT VERÈ  OG F¾ST ¹  STGR
%R ¹ STAÈNUM

4OYOTA ,AND #RUISER  68 
 EKINN  ÖÒS KM LEÈUR TOPP
LÒGA AUKAS¾TI DR¹TTARKR FILMUR OFL
SETT VERÈ  ÖÒS

4OYOTA ,AND #RUISER  ,8 m 
  ÖÒS KM m BREYTTUR DR¹TT
ARKR FILMUR MOTTA Å SKOTT OFL SETT
VERÈ  ÖÒS

"ÅLASALA 2EYKJAVÅKUR
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIS

"-7  RGERÈ  EKINN  ÖKM
"ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR 4ILBOÈ 
AÈEINS ÖÒS YFIRTAKA ¹ L¹NI
.ÕR $AIHATSU 3IRION  "JËÈUM ÖÁR AÈ
KOMA ¹ FRUMSÕNINGU HJ¹ 8 EHF OG
REYNSLUAKA 3IRION 

4OYOTA ,AND #RUISER  ,8 
 EKINN  ÖÒS KM m 68 ¹LFELG
UR DR¹TTARKR OFL SETT VERÈ  ÖÒS

67 '/,& ', RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR SETT
6ERÈÖ 4ILBOÈ  2NR
4OYOTA ,AND #RUISER  68 
 EKINN  ÖÒS KM LEÈUR
WEBASTO NAVIGATION DR¹TTARKR OFL
SETT VERÈ  ÖÒS

$ODGE $AKOTA X ¹RG  EK
 ÖKM SJ¹LFSKIPT SK ¹N ATHUGA
SEMDA 6 ÖÒS  L¹N Å BOÈI S
    

"ÅLAHORNIÈ
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILAHORNIDIS

"ÅLASALAN "ÅLFANG
-ALARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBILFANGIS
4OYOTA ,AND #RUISER  68 m 
 EKINN  ÖÒS KM m BREYTT
UR LEÈUR DR¹TTARKR FILMUR OFL SETT
VERÈ  ÖÒS

.ÕR $AIHATSU 4REVIS "JËÈUM ÖÁR AÈ
KOMA ¹ FRUMSÕNINGU HJ¹ 8 EHF OG
REYNSLUAKA 4REVIS

8 EHF
-ALARHÎFÈI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ LAUGARD  
WWWXIS

4OYOTA ,AND #RUISER  6 
 EKINN  ÖÒS KM m BREYTT
UR DR¹TTARKR LEÈUR FILMUR OFL SETT
VERÈ  ÖÒS

-EGA BULL VERÈ 

0/23#(% #!9%..%  &R¹B¾RT
EINTAK EKIN AÈEINS  Ö KM ,EÈUR
,EIÈSÎGUKERFI OG FL6ERÈ  Ö 3KIPTI
MÎGULEG .¹NARI 5PPL ¹ WWWARNARBIL
ARIS RN  3 

3UBARU )MPREZA 7' ¹RG  EKINN 
Ö KM SJ¹LFSKIPTUR KRËKUR  SPOILERAR
¹LFELGUR GËÈ DEKK SK  6ERÈ  
4ILBOÈ   

"ENZ 3PRINTER DIESEL ¹RGERÈ  
MANNA MEÈ PALLI EKINN  ÖÒS SK
k Å MJÎG GËÈU LAGI  L¹NAÈ VERÈ
KR  3  

4OYOTA ,AND #RUISER  4$) 
 EKINN  ÖÒS KM LEÈUR
TOPPLÒGA TEMS FILMUR OFL SETT VERÈ
 ÖÒS

%KKI MISSA AF ÖESSUM

-ERCEDES "ENZ #  + #LASSIC
 EK  ÖKM 3J¹LFSKIPTUR
/BSIDIANSVARTUR %30 STÎÈUGLEIKAKERFI 
SPËLVÎRN6ERÈ KR  4ILBOÈSVERÈ
KR   BÅLAL¹N MÎGULEGT

4OYOTA ,AND #RUISER  ,8 
 EKINN  ÖÒS KM m 68
¹LFELGUR SAMLITUR DR¹TTARKR OFL SETT
VERÈ  ÖÒS

4OYOTA ,AND #RUISER  '8 
 EKINN  ÖÒS KM ¹LFELGUR
DR¹TTARKR OFL SETT VERÈ  ÖÒS

4OYOTA 3ELFOSSI
&OSSNES   3ELFOSS
3ÅMI  
HTTPWWWTOYOTASELFOSSIIS

4OYOTA 3ELFOSSI
&OSSNES   3ELFOSS
3ÅMI  
HTTPWWWTOYOTASELFOSSIIS

Auglýsingasími

– Mest lesið

4OPP BÅLL 

4OYOTA -2  NÕSKR  EKINN  Ö
KM SMT SKIPTUR LEÈUR MAGASIN HARD
TOPPUR BL¾JA SPOILERKITT ¹LFELGUR VERÈ
 UPPL Å SÅMA  

4OYOTA ,AND #RUISER  68 
 EKINN  ÖÒS KM LEÈUR TOPP
LÒGA TEMS DR¹TTARKR OFL SETT VERÈ
 ÖÒS

"-7 I  EK AÈEINS  Ö
KM  GÅRA SVARTUR METALLIC %30 !"3
¹LFELGUR ÒTVCD OFL 6ERÈ KR 
"ÅLAL¹N MÎGULEGT

4OYOTA ,AND #RUISER  '8 m 
 EKINN  ÖÒS KM m BREYTTUR
DR¹TTARKR OFL SETT VERÈ  ÖÒS
HVÅLANDI  ÖÒS

6OLVO 8#

6OLVO 8# ¹RGERÈ  3VARTUR DIESEL
MEÈ ÎLLU  H¹TALARA HLJËÈKERFI SÁR
ÒTVARP FYRIR AFTURS¾TISFARÖEGA GEISLA
DISKAMAGASÅN RAFMAGN Å S¾TUM XENON
LJËS SÅMI TËL OG HANDFRJ¹LS m ¹LFELGUR
TÅMASTILLTUR FORHITARI LJËST LEÈUR CRUISE
CONTROL VIÈARKL¾ÈNING Å M¾LABORÈI
SJ¹LFSSKIPTUR EKINN AÈEINS  KM
6ERÈ   SKOÈA SKIPTI ¹ NÕLEGUM DÅS
ILBÅLUM GOTT L¹N FR¹ 4- GETUR FYLGT
5MBOÈSBÅLL !LLAR UPPLÕSINGAR Å SÅMA
 

.ÕR $AIHATSU 4ERIOS X JEPPLINGUR
"JËÈUM ÖÁR AÈ KOMA ¹ FRUMSÕNINGU
HJ¹ 8 EHF OG REYNSLUAKA 4ERIOS

3+/$! /#4!6)! $)3%, 3%$!. ¹RG
 EK Ö KM  GÅRA $ÅSEL %YÈIR
N¹NAST ENGU 6ERÈ Ö ¹HV 
Ö 4ILBOÈ Ö .¹NARI UPPL ¹ WWW
ARNARBÅLARIS RN  3 

4OYOTA ,AND #RUISER  68 m
  EKINN  ÖÒS KM
m BREYTTUR LEÈUR DR¹TTARKR FILMUR OFL
SETT VERÈ  ÖÒS

3NARL¾KKAÈ VERÈ ¹ NÕJUM OG NÕLEGUM
BÅLUM (RINGDU NÒNA OG GERÈU REYFARA
KAUP ¹ HAUSTÒTSÎLUM Å 53! 4D $ODGE
#ALIBER EÈA &ORD & ¹ ÖÒS .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

'L¾SILEGUR 9ARIS ¹RG  TIL SÎLU EK
 ÖÒS "ÅLL Å TOPPSTANDI SUMAR OG
VETRADEKK SETT 6  Ö 5PPL Å S
 
4/9/4! !6%.3)3 3*,&3+)0452  EK
 Ö KM 6ERÈ Ö 'OTT EINTAK .¹NARI
UPPL ¹ WWWARNARBÅLARIS RN 
3 

67 ,4   MANNA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖÒS KM MIKIÈ ENDURNÕJAÈ NÕ TÒR
BÅNA OG FLEIRA SK k  L¹NAÈ VERÈ
KR  3  

.¾STA GREIÈSLA  NËV

4IL SÎLU .ISSAN .OTE 4EKNA ¹RGl EK
 ÖÒS SSK LFELGUR SUMARVETRA
DEKK RAFM Å ÎLLU LYKLALAUS FR¹B¾R FJÎL
SKYLDUBÅLL 9FIRTAKA ¹ L¹NI 3  
-ERCEDES "ENZ #  + !VANTGARDE

MODEL¹R  7
3J¹LFSKIPTUR )RIDIUM SILFURMETALLIC
'LERTOPPLÒGA !VANTGARDE PAKKI HITI Å
S¾TUM m ¹LFELGUR OFL OFL 6ERÈ KR
 4ILBOÈSVERÈ KR 
 BÅLAL¹N MÎGULEGT

4/9/4! 9!2)3 4 30/24 ¹RG  EK
Ö KM  GÅRA ,  HESTÎFL 6ERÈ
Ö ¹HV Ö .¹NARI UPPL ¹ WWW
ARNARBÅLARIS RN  3 

)NTERPORT EHF
+RËKH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWINTERPORTIS

!RNARBÅLAR EHF
'YLFAFLÎT   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWARNARBILARIS

67 4RANSPORTER DOUBLE CAB DIESEL
¹RGERÈ  4$) SYNCRO EKINN  ÖÒS
KM MANNA VSK BÅLL SK k 
L¹NAÈ VERÈ KR  3  

"REIÈAN EHF
3ÅMI  

"-7 I  SSK EK AÈEINS
 SSK SËLLÒGA OFL %INN EIGANDI
6ERÈ 

Arnþrúður Dögg Sigurðardóttir hefur átt viðburðaríkt líf

MEÐ HÚMORINN AÐ VOPNI
N Bugaboo-æði grípur þjóðina N Freyja ﬁtnessdrottning í hnapphelduna N Kristján Ra & Halla Vilhjálms ﬂytja
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Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum
og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað fyrir lýsingu, tónlist,
mynd og hita.

Hlíðasmári 1 / 200 Kópavogur
Sími 520 4545 / www.prodomo.is
prodomo@prodomo.is
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N Heyrst hefur

Selur 110 milljóna villuna!
Ritstjórinn Jónas Kristjánsson og eiginkona
hans, Kristín Halldórsdóttir stjórnmálakona, hafa sett hús sitt á sölu en um
glæsilegt 255 fermetra einbýlishús á
Seltjarnarnesi er að ræða. Á fasteignavef
mbl.is sést að litlar 110 milljónir eru settar
á húsið sem er hannað
af arkitektunum
Helga og Vilhjálmi
Hjálmarssynum.
Kristín vildi
ekkert tjá sig um
söluna við Sirkus né
í hvaða hverfi þau
hjónin vildu helst flytja.

KRISTJÁN RA OG HALLA VILHJÁLMSDÓTTIR FLYTJA

70 MILLJÓNA ÍBÚÐIN
KOMIN Á SÖLU!
Nýtt tímarit!
Rauðhærða blaðakonan Brynhildur
Björnsdóttir og Tómas Bolli Hafþórsson
umbrotsmaður hafa sett á laggirnar nýtt
tímarit um miðborgina. Tímaritið fjallar
aðallega um lífsstíl og tísku og er dreift
frítt. „Blaðið er hugsað sem kynningarrit
um miðbæinn og það sem er í boði þar.
Miðbærinn hefur mikla sérstöðu, þar eru
allar fallegu hönnunarverslanirnar og
þangað fer fólk til að fagna þjóðhátíðardeginum, menningarnótt og upplifa hjarta
borgarinnar,“ segir Brynhildur, sem einnig
stýrir barnaþættinum Leynifélagið, sem er
á dagskrá Rásar 1, ásamt Kristínu Evu
Þórhallsdóttur kvikmyndagerðarmanni.

in af glæsilegustu íbúðum miðbæjarins er
komin á sölu en hún stendur á horni HverfisE
götu og Vatnsstígs. Íbúðin er á einni hæð og tæplega
200 fm á stærð. Á síðustu árum hefur íbúðin verið
endurnýjuð frá grunni á mjög smekklegan hátt og
ekkert hefur verið til sparað. Í íbúðinni er til dæmis
Boser-hljóðkerfi, Arne Jacobsen-blöndunartæki og
Küpperbusch-eldhústæki, Íbúðin minnir mjög á
svokölluð „loft“ og gæti allt eins verið staðsett í New
York eða London. Lofthæðin í íbúðinni er 2,8 metrar og lítið er um óþarfa milliveggi. Íbúðin fæst alls
ekki gefins en hún kostar um 70 milljónir. Hingað til
hefur íbúðaverð verið hæst í Skuggahverfinu en nú
virðist það verðlag vera að skríða hægt og rólega
upp að Laugaveginum.
Stjörnukærustuparið Kristján Ra Kristjánsson
leikhúsframleiðandi og Halla Vilhjálmsdóttir búa í
íbúðinni, sem er í eigu föður Kristjáns. Kristján
starfar mikið erlendis og þá aðallega í Svíþjóð en
Halla er með annan fótinn í Lundúnum. Í nýjasta
hefti Ísafoldar er Halla Vilhjálmsdóttir í viðtali. Þar
segir hún að það sé allt of dýrt að borga af þremur
íbúðum. Hún og Kristján eru því greinilega að reyna
að einfalda lífið með því að flytja úr 70 milljóna
íbúðinni. Áhugasamir geta skoðað íbúðina nánar á
remax.is
martamaria@frettabladid.is

LÚXUSINN Í FYRIRRÚMI Baðherbergið er sérlega glæsilegt með frístandandi baðkari, ljósum náttúruflísum og

JÓN ARNAR OG INGIBJÖRG SELDU OASIS-VERSLANIR SÍNAR Í KAUPMANNAHÖFN

Hugurinn er á Íslandi
Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Ritstjóri Marta María Jónasdóttir
martamaria@frettabladid.is
Blaðamenn
Snæfríður Ingadóttir
Indíana Ása Hreinsdóttir
indiana@frettabladid.is
Forsíðumynd Arnþór
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir
kristina@frettabladid.is
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24
105 Reykjavík, sími 512 5000
Auglýsingasími
512 5420

„Menn eru alltaf að skoða og pæla en
það verður ekkert af þessu,“ segir Jón
Arnar Guðbrandsson athafnamaður
um þær sögusagnir að hann og kona
hans, Ingibjörg Þorvaldsdóttir, ætluðu sér að kaupa Húsgagnahöllina.
„Við höfum nóg að gera hér í Habitat
og haustið er afar spennandi. Við
erum hér allan sólarhringinn og
höfum því í nógu að snúast,“ segir Jón
Arnar en þau hjónin hafa selt Oasisverslanir sínar í Kaupmannahöfn til
fyrirtækis í eigu Baugs. Spurður hvort
um frekari útrás til Danmerkur sé að
ræða segir Jón Arnar aldrei að vita.
„Allavega ekki með Habitat, það eru
aðrir aðilar sem reka verslunina í
Skandinavíu með góðum árangri.

Okkar fókus er á Habitat hér heima og
við höfum bæði afskaplega gaman af
því sem við erum að gera. Við höfum
verið í fasteignaviðskiptum og höfum
gaman af að laga hús og gera þau fín.
Þetta á gríðarlega vel við okkur og við
erum stolt af þeim stað sem við höfum
komið versluninni á.“
indiana@frettabladid.is

KJÓSA ÍSLAND

Ingibjörg Þorvaldsdóttir og Jón Arnar
Guðbrandsson eru búin að selja Oasisverslanir sínar í Kaupmannahöfn.

Skífulistinn er samantekt af mest seldu plötunum í
Skífunni og verslunum BT út um allt land.
Eivör
1 Human Child
N Pavarotti
2 Forever
James Blunt
3 All The Last Souls
Ýmsir
4 Íslandslög 1-6 (6CD)
Ýmsir
5 Pottþétt 44
Megas og Senuþjófarnir
6 Frágangur
N Mark Knopﬂer
7 Kill to get crimson
Ýmsir
8 Íslandslög 7
Garðar Thor Cortes
9 Cortes 2007
50 Cent
10 Curtis
MIKA
11 Life in Cartoon Motion
Graduation
Kanye West
12
N
From
the
heart
Katherine
Jenkins
13
N
Snákar
í
garðinum
Rúnar
Júl
14
Amy Winehouse
15 Back To Black
Diana Krall CD+DVD
16 Very Best Of D.Krall
N Vilhelm Anton
17 Midnight circus
N Ýmsir
18 Astropía
N Sigurður Flosason - kvartett
19 Bláir skuggar
Millarnir
20 Alltaf að græða
A Aftur á lista N Nýtt á lista

Lækkar frá síðustu viku

Hækkar frá síðustu viku

Stendur í stað

Pavarotti
Það er kóngurinn sem er í 2.sætinu Pavarotti
sjálfur og er nú megnið af hans diskum komið í
Skífuna sem unnendur Pavarotti ættu ekki að láta
framhjá sér fara.

Astropía
Astrópia kemur ný inn á listann í þessari viku og
kannski ekki skrítið. Hörku góð tónlist í þessari
mynd og nú tæplega 50 þúsund manns búin að
sjá myndina.

Nældu þér í eintak
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HÆTT VIÐ BÓKAÚTGÁFU Í sumar birtust fregnir af því að Ellý væri að skrifa skáldsögu sem ætti að koma út fyrir jólin. Nú hefur hún
hætt við það því hún segir að það séu engir peningar í bókaútgáfu.

NÝTT UPPHAF HJÁ ELLÝ ÁRMANNS

Verður vefsjónvarpsstjarna!
ú er ég farin að birtast annars
staðar og varð því að hætta á
N
RÚV,“ segir Ellý Ármanns, ein þekktasta sjónvarpsþula landsins, sem
kvatt hefur áhorfendur eftir sjö ára
starf sem þula.
Ellý er þó ekki alfarin af skjánum
því í dag hefst afþreyingarþáttur
hennar á vefvarpi mbl.is.
„Ég mun fara á frumsýningar, í leikhús og tala við tónlistarfólk og þá sem

eru að gera eitthvað spennandi. Hægt
verður að fylgjast með þessu öllu
saman á netinu. Ég ætla að taka púlsinn á Íslendingum því ég hef engan
áhuga á París Hilton,“ segir Ellý, sem
var á árinu valin vinsælasti bloggari
landsins. Nú er hún hætt að blogga og
aðspurð segist hún ekki ætla að taka
upp þráðinn þótt hún sé farin yfir á
mbl. „Það var komið nóg af bloggi en
hins vegar mun ég kannski komast

upp með meira vegna bloggsins. Fólk
tekur mér með meiri fyrirvara, veit að
ég er með húmor, svo ég get látið allt
flakka,“ segir Ellý, sem mun sakna
þulustarfsins.
„Ég mun sakna fólksins í Efstaleiti,
þetta var mjög góður tími, hins vegar
eru spennandi tímar fram undan og
það er skemmtilegast að fá að taka
þátt í sjónvarpsævintýrinu á mbl.is
frá byrjun.“
indiana@frettabladid.is

Guðrún Möller, flugfreyja og fyrrum fyrirsæta,
hefur keypt meirihlutann í Snyrtiakademíunni.

Þekkir bransann
af hliðarlínunni
6ETRALÅNAN FR¹ ,EVANTE
ER KOMIN Å VERSLANIR

„Við hættum með rekstur fyrir um
tveimur árum og höfum verið að
skoða ýmsa möguleika síðan þá,“ segir
Guðrún Möller, flugfreyja og fyrrum
fyrirsæta, sem rak verslunina Thyme
Maternity, en hún og eiginmaður
hennar keyptu nýlega meirihlutann í
Snyrtiakademíunni og heildverslunina Hjöl. „Ég er rosalega spennt fyrir
þessu. Þetta er lifandi fyrirtæki og
húsnæðið ávallt fullt af fólki. Þetta er
svona eins og að vera komin aftur í
menntaskóla,“ segir Guðrún, sem
þekkir þennan heim vel í gegnum
starf sitt sem fyrirsæta. „Ég hef unnið
við tískusýningar og hin ýmsu módelstörf frá því ég var unglingsskvísa. Ég
er ekki menntuð sem snyrtifræðingur
en kem af hliðarlínunni og þekki
bransann þá leiðina.“ Guðrún stundar
nám í mannauðsstjórnun við Endurmenntun Háskóla Íslands og rekur
stórt heimili en þau hjónin eiga fjögur
börn svo það er í nógu að snúast.
Aðspurð segir hún lítið mál að sameina móðurhlutverkið og bisnessinn.
„Það hjálpast allir að og við pössum
hvert annað. Við eigum líka góða að
og fjölskyldurnar okkar og vinir eru
duglegir að hjálpa okkur.“ Hægt er að
lesa meira um Snyrtiakademíuna á
heimasíðunni www.snyrtiakademian.
is
indiana@frettabladid.is
Tónlistarmaðurinn og pólitíkusinn

Eyþór Arnalds og eiginkona
Una Ólafsdóttir, eiga von á sínu fyrsta barni

hans, Dagmar

,EVANTE VEKJA EFTIRTEKT

saman í lok ársins. Dagmar Una, sem
er 26 ára, er komin rúmar 26 vikur á
leið en hún er sett á 27. desember svo
um jólabarn verður að ræða.
Hjónakornin vita kynið en ætla að
halda því fyrir sig fram að fæðingu.

GUÐRÚN MÖLLER „Ég hef unnið við

tískusýningar og hin ýmsu módelstörf
frá því ég var unglingssvísa. Ég er ekki
menntuð sem snyrtifræðingur en kem af
hliðarlínunni og þekki bransann þá
leiðina.“
MYND/EYÞÓR

*GILDIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. GILDIR AÐEINS MEÐ ÞEIM 50 ML ILMUM SEM
ERU TALDIR UPP Í TEXTANUM. EIN TASKA MEÐ HVERJUM ILMI.

ÞESSI FALLEGA TASKA FRÁ CACHAREL FYLGIR MEÐ SEM KAUPAUKI*
ÞEGAR ÞÚ KAUPIR 50 ML LIBERTÉ, NOA, NOA PEARL, AMOR, AMOR ELIXIR,
ANAIS EAU LEGERE EÐA PROMESSE ILM FRÁ CACHAREL. ÞITT ER VALIÐ.
ÚTSÖLUSTAÐIR CACHAREL.
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SIRKUS LEITAÐI TIL MÁLSMETANDI AÐILA Í TÍSKUHEIMINUM TIL AÐ LEGGJA LÍNURNAR VARÐANDI HAUSTIÐ OG VETURINN.

KVENLEG EN ÞÆGILEG HAUSTTÍSKA FYRIR ALLAR KONUR
Fjölbreytt og persónuleg hártíska í vetur

Leggings, sokkabuxur og leður

„Mér finnst ekki beint að marka
frægu fyrirsæturnar þegar kemur að
hártísku því þær eru alltaf með sítt
hár vegna vinnunnar,“ segir Ásgeir
Hjartarson hárgreiðslumaður á
Supernova um hártískuna í haust en
Ásgeir opnaði nýlega nýja stofu í
Smáralindinni með eiginkonu sinni.
Ásgeir segir marga stíla í gangi í hárgreiðslu í vetur. Tímarnir séu breyttir
frá því þegar allar konur vildu vera
með Meg Ryan-klippinguna. „Tískan
er fjölbreytt og hver og einn verður
að finna hvað hentar honum. Að
mínu mati eru þungir þvertoppar
rosalega flottir en þeir passa ekki við
alla alveg eins og bleikar gallabuxur ELSKAR TÝPUR SEM ÞORA „Ég elska týpur sem þora að taka
eru ekki heldur fyrir alla. Með haust- hlutina alla leið og þessi 1920-30 greiðsla hennar Christinu er
inu finnst mér skemmtilegt að setja mjög flott ásamt eldrauðum varalit og háum hönskum,“ segir
MYND/HÖRÐUR
smá liði í hárið og ég mæli með að Ásgeir á Supernova.
konur noti frekar sléttujárnið en
krullujárnið til að fá mýkri og rómantískari liði. Krullurnar eru mjög heitar núna eins og sést á stjörnunum í Hollywood og eins og bótox og sílikon yngja krullurnar og gefa mýkra yfirbragð.“ Ásgeir segist
reglulega spurður hvort strípur séu ekki örugglega dottnar út en það sé algjör fjarstæða. „Við verðum
bara að kunna að nota þær rétt og muna að djúpnæra. Djúpnæring er mjög mikilvæg til að halda hárinu heilbrigðu og það getur enginn litað sig ár eftir ár án þess að djúpnæra. Það væri eins og stunda
ljósabekkina án þess að nota rakakrem.“ Ljós litur og liturinn hennar Gisele Bündchen, djúpur í rótinni með ljósgylltum endum, séu einnig heitir sem og Christina Aguilera greiðslur. „Ég elska týpur
sem þora að taka hlutina alla leið og þessi 1920-30 greiðsla hennar Christinu er mjög flott ásamt eldrauðum varalit og háum hönskum. Annars er mikil tenging á milli hársins, litsins, förðunarinnar og
fatanna og við verðum að passa samræmið þar á milli.“

„Í kventískunni í vetur munum
við sjá vandað efnisval. Silki,
kasmír, leður og merínóull
verða meira áberandi en áður,“
segir Hilmar Már Hálfdáns,
stílisti Vero Moda, Only, Vila,
Jack and Jones, Selected, Exit
og Outfitters Nations. Hilmar
segir að mikið verði um prjónavörur og að lagt verði upp úr
þægilegum peysum. „Leggings
eru náttúrlega nauðsynlegar
bæði við kjóla, túlipanapils og
peysur auk þess sem kjólar,
peysur og kápur í blöðrusniðum verða algengar í vetur.
Sokkabuxurnar eru líka að
koma í stórum stíl og verða
þykkar
með
alls
kyns KVENLEG TÍSKA „Konur eiga að njóta þess að vera kvenlegar og í dag er
munstrum og það smartasta fókusinn á fallegustu líkamshlutana auk þess sem efnin eru þægileg og
er að velja sama lit á sokkabux- henta íslenskum aðstæðum,“ segir Hilmar Már, stílisti Vero Moda og fleiri
unum og peysunni eða kjóln- verslana.
MYND/RÓSA
um. Og jafnvel skónum líka,“
segir Hilmar og bætir við að mittið verði áfram hátt uppi. „Meiri fókus verður á skemmtilegar skyrtur
auk þess sem við eigum eftir að sjá mikið af leðurkjólum, pilsum, jökkum og frökkum en þá er um
fínna leður að ræða. Í litunum verður dökkgrár algengur, svart, cream, en fyrir utan þessa aðalliti
verður einnig dökkfjólublár, silfur, dökkblátt og metallic.“
Þegar hann er spurður um hvernig honum lítist á hausttískuna segir Hilmar Már að honum finnist
hún æðisleg. „Þetta er góð tíska fyrir allar konur því það er margt í gangi og allar geta fundið eitthvað
fyrir sig. Konur eiga að njóta þess að vera kvenlegar og í dag er fókusinn á fallegustu líkamshlutana
auk þess sem efnin eru þægileg og henta íslenskum aðstæðum.“

ROKKMANTÍK „Skartið verður í einfaldari

kantinum, púffið og pífurnar sjá um
skrautið en hárskrautið heldur áfram og
verður bara meira og stærra,“ segir Íris
Eggertsdóttir fatahönnuður.
MYND/RÓSA

Grand rokkokó
vetrartíska
„Markmið mitt er að reyna að læða
einhverjum lit á hverjum vetri með
þessum svarta. Í ár held ég að rauður, dökk túrkís og vínrauður verði
flottir,“ segir Íris Eggertsdóttir fatahönnuður sem hannar undir merkinu Rokkmantík fyrir verslunina
KVK. Íris segist sjálf vera að vinna
mikið með peysur yfir peysur eða lag
yfir lag eins og hún kallar það. „Ég
held að það verði mikið um slár og
stóra trefla, langa hanska og grifflurnar halda áfram en verða hærri.
Háar legghlífar verða líka inni.“ Íris
segir margt leyfilegt. Mittið verði
áberandi en að í boði verði að hafa
beltið í mittinu eða uppi undir brjóstinu. „Það verður mikið af lausum
peysum sem eru teknar saman í
mittinum með beltum. Við erum að
færast svolítið nær rokkokó ívafi og
frá 9. og 10. áratugnum svo tískan
verður meira grand. Skartið verður í
einfaldari kantinum, púffið og pífurnar sjá um skrautið en hárskrautið
heldur áfram og verður bara meira
og stærra.“
indiana@frettabladid.is

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA - 07-1007
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ER MEÐ TENGI FYRIR iPOD

Ást við fyrsta akstur
Hann er kominn, bíllinn sem er að slá í gegn í
Evrópu, Skoda Fabia. Auðvitað skiptir útlitið ekki öllu en
það er það fyrsta sem hrífur. Ríkulegur staðalbúnaðurinn lætur
þér líða eins og heima hjá þér. Handhæg tenging fyrir ipodinn
gefur rétta tóninn, hitinn í sætunum yljar, flott hönnunin gleður
augað og sex loftpúðar og ESP stöðugleikakerfi veita
öryggistilfinningu.

Komdu og eigðu stefnumót við Skoda Fabia.
Þú finnur strax að leitinni er lokið.

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi
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ARNÞRÚÐUR DÖGG SIGURÐARDÓTTIR, EÐA ADDÚ EINS OG HÚN ER OFTAST KÖLLUÐ, ER EIN AF SKRAUTFJÖÐRUM BÆJARINS. HÚN HEFUR LIFAÐ VIÐBURÐARÍKU LÍFI OG ÞAÐ ER ALDREI LOGNMOLLA Í KRINGUM HANA.
ADDÚ BÝR Í MIÐBÆNUM MEÐ SINDRA KJARTANSSYNI, SEM HÚN KRÆKTI Í Á TOM SELLECK-MOTTUKEPPNINNI.

BRJÁLÆÐINGUR Á PINNAHÆLUM!
eimili Addúar og Sindra er frumlegt og fallegt, það brakar í gólfH
unum og ekki laust við að það bóli á
marókkóskri stemningu. Miðbæjarheimilið er þó ansi ólíkt æskuheimili
Addúar, sem ólst upp í risastórri villu
í Árbænum.
„Ég er ótrúlega ánægð með að hafa
alist upp í Árbænum og er mjög stolt
af því. Árbær city er náttúrlega stórborg í úthverfi. Húsið í Lækjarásnum
var rosalegt hús sem faðir minn
byggði handa mömmu minni þegar
hann var 27 ára,“ segir Addú og hlær
sínum dillandi hlátri og bendir á að
sjálf eigi hún langt í land hvað varðar
Árbæjarvilluna.
„Þetta eru breyttir tímar, ég vil
hvergi annars staðar vera en í miðbænum, en ætli ég sé ekki enn þá
bara svo mikill unglingur í mér og
finnst miðbærinn vera það allra heitasta.“
Sjálf segist hún hafa verið draumur hvers foreldris þegar hún var barn
en um leið og hún varð tólf ára breyttist allt og ekki laust við að villingurinn Addú tæki völdin. Hún var þó
aldrei í neinu rugli, henni fannst bara
svo ógurlega gaman að vera til.
„Ég byrjaði að fikta við að reykja
þegar ég var 14 ára. Það kostaði peninga svo ég fór að vinna á bensínstöðinni í Árbænum sem mamma
mín rak til að eiga fyrir rettunum.
Upp frá þessu varð ég háð því að eiga
alltaf peninga. Einn af kostunum við
að vera að vinna á bensínstöðinni
var að meðan skólafélagar mínir
voru í félagsmiðstöðinni Árseli að
borða kleinuhringi þá hékk ég úti á
bensínstöð í frímínútum og át Júmbósamlokur sem ég skrifaði á mig.“
En svo hættir þú í Júmbósamlokunum og fékkst hálfa Reykjavík til að
staupa sig á eplaediki í megrunarskyni?
„Já, drottinn minn, það var ótrúlegt. Það átti að vera ægilegt heilsutrikk að drekka eplaedik. Ég var búin
að bæta aðeins á mig og vinkona mín
setti mig á vigtina og sagði að nú
þyrfti ég aðeins að tálga mig. Svo ég
keypti mér eplaediksflösku og drakk
heilmikið af því sem gerði það að
verkum að kílóin hrundu af mér. Eftir
smá tíma var ég orðin hasarpía og þá
vildi fólk fá að vita hvert leyndarmálið væri. Þetta gerði það að verkum að
eplaedik hreinlega kláraðist í verslunum og á tímabili var það ófáanlegt. Þá dauðsá ég eftir því að hafa
verið að segja fólki frá þessu.“
Ertu ennþá á eplaediki?
„Nei, með tímanum lærði ég inn á
líkamann og í dag veit ég að það er
mun skynsamlegra að borða hollan
mat og drekka vatn.“

Kynntust á Tom Selleck
Sumarið 2004 krækti Addú í dagskrár- og kvikmyndagerðarmanninn
Sindra Pál Kjartansson. Þau voru
búin að þekkjast í töluverðan tíma
en möguleikinn á sambandi hafði
einhvern veginn ekki hvarflað að
henni. Það var ekki fyrr en hann
reyndi að kyssa hana fyrir utan
SPRON á Skólavörðustíg um miðja
nótt að hún velti því fyrir sér hvort
hann væri ekki góður kostur. Stuttu
seinna var Tom Selleck-keppnin
haldin á Sirkus en í henni er keppt í
flottasta yfirvararskegginu.
„Sindri er einn af aðalhvatamönnunum í þessari keppni og því vissi ég
að hann yrði þarna. Það var liðinn
svolítill tími frá atvikinu fyrir utan
SPRON og ég var harðákveðin í að ná
í hann. Ég klæddi mig upp, mætti á
svæðið og nældi í kallinn. Síðan erum
við búin að vera saman.
Ég er ekkert smá heppin því ég

FATAFRÍK Addú segist spá mikið í tísku þótt hún fylgi henni ekki blindandi.

krækti í einn mesta snilling sem
Ísland hefur alið af sér. Sindri er besti
maður í heimi. Við erum ótrúlega
samstiga og löðum fram það besta í
hvort öðru. Það er mikil ást og gleði á
Vatnsstíg.“
Þegar Skjár einn hóf göngu sína
varð Addú mjög áberandi í skemmt-

analífi borgarinnar og þótt hún ynni
ekki beint á Skjá einum tilheyrði hún
engu að síður klíkunni.
„Besta vinkona mín vann á símanum á Skjá einum og þar sem við
vorum eins og samlokur fékk ég að
vera með í öllu. Þetta var hrikalega
skemmtilegur tími og ég hef aldrei,

MYNDIR/ARNÞÓR

fyrr eða síðar, upplifað jafn mikinn
kraft,“ segir hún og hlær. Síðan unnu
þær vinkonur sig upp í því að vera
með eigin sjónvarpsþætti. Sigga Lára
vinkona hennar með Mótor og Addú
með Nítró sem var þáttur um
íslenskar akstursíþróttir. „Þegar það
vantaði þáttastjórnanda í Nítró þá

var náttúrlega kallað í mig því ég
hafði unnið á bensínstöð og var með
bíladellu. Maður var ungur og hress
á þessum tíma og fannst hrikalega
töff að ferðast um landið þvert og
endilangt til að horfa á torfærukeppnir og kvartmílur. Og ekki var félagsskapurinn verri, ég kynnstist svo

Efnalaugin Björg
Gæðahreinsun
Góð þjónusta
Þekking

Opið: mán-fim 8:00 - 18:00
föst 8:00 - 19:00
laugardaga 10:00 - 13:00

í skólanum

Tungumál auka
málvitund
Börnin í Ísaksskóla læra
ensku frá unga aldri. BLS. 6
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Búðu til eilífðarvél með Glitnispunktum
Þegar þú kaupir hamborgara með Glitniskorti færðu
punkta sem þú getur breytt í peninga til að kaupa
annan hamborgara sem þú síðan breytir í peninga til
að kaupa annan hamborgara o.s.frv. o.s.frv. Þú þarft
bara fyrst að skrá þig í Vildarklúbb Glitnis.
Þetta og ﬂeiri snjallræði á:

www.verturikuralltaf.is
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Stefnumót við vísindafólk
Rannís stendur í þriðja sinn fyrir
Vísindavöku – stefnumóti við
vísindamenn, í kvöld, föstudaginn
28. september. Dagurinn er tileinkaður evrópskum vísindamönnum
og haldinn hátíðlegur í helstu
borgum Evrópu.

Börn eru sérstaklega velkomin í Vísindaveröld Fjölskyldu- og húsdýragarðsins
sem verður með útibú á Vísindavökunni.

Vísindavakan verður haldin
í
Listasafni
Reykjavíkur
–
Hafnarhúsi klukkan 17 til 21
en slíkar vökur eru haldnar í

yfir þrjátíu borgum í Evrópu.
Markmiðið með þessum atburðum
er að kynna fyrir almenningi
fólkið á bak við rannsóknirnar –
vísindafólkið sjálft og verk þess,
draga fram mikilvægi rannsókna
og þróunar í nútímasamfélagi
og beina sjónum ungs fólks að
þeim möguleikum sem liggja í
starfsframa í vísindum.
Á Vísindavökunni mun vísindafólk frá háskólum, stofnunum og
fyrirtækjum kynna yfir 50 rannsóknarverkefni sem þeir vinna.
Gestir fá að skoða og prófa ýmis
tæki og tól sem notuð eru við
rannsóknirnar, skoða hinar ýmsu
afurðir rannsóknanna og spjalla
við vísindafólkið um starfið í vísindum og nýsköpun. Opið hús og
allir velkomnir.
Meðal þeirra sem taka þátt eru
Háskóli Íslands í samstarfi við
Kennaraháskóla Íslands. Menning Japans og Kína, nýstárlegur
hálkuvari, fræðsla um alnæmi í
Malaví, nýjungar á Vísindavefnum, þjóðtrú og menningararfur og
jarðskjálftamælingar eru meðal
verkefna sem Háskólinn kynnir.
Börn eru sérstaklega velkomin í Vísindaveröld Fjölskyldu- og
húsdýragarðsins sem verður með
útibú á Vísindavökunni.

Dagur nautgriparæktarinnar verður haldinn á Hvanneyri 6. október.

L DAGUR NAUTGRIPARÆKTARINNAR
Landbúnaðarháskóli Íslands stendur fyrir opnu húsi í kennslu- og
rannsóknafjósum og Bútæknihúsi skólans á Hvanneyri í Borgarfirði
laugardaginn 6. október frá klukkan 12 til 18.
Skapast hefur góð reynsla af því undanfarin ár að hafa opið hús í
kennslu- og rannsóknarfjárhúsum LbhÍ að hausti og er vonast til að
Dagur nautgriparæktarinnar muni festa sig í sessi sem árlegur viðburður.
Ætlunin er að kynna rannsóknaverkefni í nautgripa- og jarðrækt á
vegum LbhÍ og samstarfsaðila, auk fyrirhugaðra verkefna á komandi
misserum. Þá er ráðgert að hafa nokkrar hressilegar uppákomur yfir
daginn ætlaðar bæði börnum og fullorðnum.
Nánar á www.lbhi.is

Skagamaðurinn Bjarni Guðjónsson og Valsarinn Helgi Sigurðsson eru báðir nýbyrjaðir í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík
og hjálpast að við námið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í námi samhliða boltanum
Knattspyrnumennirnir Bjarni
Guðjónsson úr ÍA og Helgi
Sigurðsson úr Val sitja saman
á skólabekk í Háskólanum í
Reykjavík þar sem þeir nema
viðskiptafræði.
„Við vorum bara að byrja í náminu og erum búnir með einn
mánuð,“ segir Helgi og Bjarni
er honum sammála um að námið
gangi vel þótt það sé mjög erfitt. Helgi bætir því við að námið
sé alveg full vinna og eiginlega
meira en það því þegar heim sé
komið taki við verkefnavinna
fram eftir kvöldi.
„Ég þyrfti helst þrjá til fjóra
tíma í viðbót í sólarhringinn til
að sinna öllu því sem ég þarf að
sinna,“ segir Bjarni og bætir því
við að það sé mjög fínt að fara
aftur í skóla eftir tíu ára hlé frá
námi. „Við erum reyndar að læra
þetta allt frá grunni sem hinir
krakkarnir sem koma hingað
beint eftir framhaldsskóla eru
þegar með þannig að við þurfum
að hafa aðeins meira fyrir
þessu.“
Bjarni og Helgi vissu ekki
hvor af öðrum þegar þeir skráðu
sig í námið og segja það algjöra
tilviljun að þeir séu saman í öllum
tímum. Helgi segir þá auðvitað

reyna að hjálpast að í náminu
og hlýða hvor öðrum yfir. „Það
er mikill stuðningur af því að
hafa hvorn annan en við reynum
auðvitað að sækja visku annars
staðar líka til að leyfa öðrum
að njóta þess með okkur,“ segir
hann og hlær.
Félagarnir segja lítið fara fyrir
keppni á milli þeirra í náminu.
„Það er frekar að við séum
saman í liði hérna,“ segir Bjarni
brosandi og bætir því við að nú
hafi þeir skilning á því að þeir
þurfi á því að halda að mennta
sig en þeir eru báðir sannfærðir
um að þeir séu frekar tilbúnir
til þess núna en þegar þeir voru
tvítugir. „Síðast þegar ég var í
skóla var ég ekki að því fyrir
sjálfan mig heldur var þetta bara
eitthvað sem ég varð að gera,“
segir Bjarni, sem stefnir á að
ljúka viðskiptafræðinni á þremur
árum, eins og Helgi.
Spurðir hvernig gangi að
samræma fótboltann og námið
segja þeir að þar sem þeir séu
í dagskóla smelli þetta nokkuð
vel. „Við erum í skólanum til
klukkan fjögur og brunum þá
beint á æfingu, þannig að það er
fínt,“ segir Bjarni. Helgi bætir
því við að fótboltinn sé auðvitað
að syngja sitt síðasta í bili og ekki
nema vika eftir.

Helgi og Bjarni eru báðir
fjölskyldumenn og viðurkenna
að meðan fótboltinn sé enn í
fullum gangi sé lítill tími fyrir
fjölskylduna. „Nú er farinn að
vera meiri hraði í náminu og þá
minnkar tíminn enn meira fyrir
fjölskylduna,“ segir Bjarni en
Helgi skýtur því hlæjandi inn í
að það sé kannski spurning hvort
þeir eigi einhverja fjölskyldu
eftir námið, en dregur svo í
land og segir fjölskylduna að
sjálfsögðu sýna mikinn skilning.
Báðir hafa félagarnir verið
atvinnumenn
í
knattspyrnu
erlendis og svara því játandi að
það fylgi því mjög ólíkur lífsstíll
að vera í atvinnumennskunni
annars vegar og hér heima hins
vegar. „Þegar maður er úti í
atvinnumennskunni er maður
alla daga að reyna að finna sér
eitthvað að gera yfir daginn en það
er enginn skortur á verkefnum
hér heima og jafnvel of mikið
að gera á köflum,“ segir Bjarni.
„Fótboltinn hefur tekið sinn tíma
og auðvitað einbeitir maður sér
að honum meðan maður er úti.
Núna er forgangsröðin öðruvísi
því það er skólinn sem er orðinn
númer eitt því það verður að huga
að framtíðinni,“ segir Helgi að
lokum og félagarnir drífa sig beint
í dæmatíma.
sigridurh@frettabladid.is

Fjallahjól
24 gírar og læsanlegir
demparar.

Verð 44.000

kr. 35.200
Afsláttur 20%

Haustilboð
Borgarhjól
18 gírar. Bretti, bögglaberi
og standari fylgja með.

Fjallahjól

Verð 33.500

kr. 23.450

24 gírar og dempari.

Verð 37.800

kr. 30.240

Afsláttur 30%

Afsláttur 20%

Fjallahjól

Verð 48.000

kr. 38.400

24 gírar og diskabremsur.

PI PAR • SÍA • 71714

Afsláttur 20%

Borgarhjól

Barnahjól

Verð 45.200
Þægilegt borgarhjól með 24
gírum. Einnig til í herra útfærslu.

kr. 36.160

6 gírar og dempari fyrir 6-8 ára.

Verð 24.900

kr. 17.430

Afsláttur 20%

Afsláttur 30%

Dömu borgarhjól
Þægilegt dömu borgarhjól
með 21 gírum.

Verð 33.900

kr. 23.730
Afsláttur 30%

Stelpuhjól
Fyrir 4-6 ára létt og gott.

Strákahjól

Verð 12.900

kr. 9.030
Afsláttur 30%

Fyrir 4-6 ára létt og gott.

Verð 12.900

kr. 9.030
Afsláttur 30%

www.markid.is

sími 553 5320

Ármúla 40
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Það er allt svo dýrt að við verðum að vinna
Í lítilli og lauslegri könnun
í tveimur framhaldsskólum
kom í ljós að meirihluti
nemendanna vinnur með
náminu.
Tuttugu voru spurðir í hvorum
skóla og hlutföllin voru eins í
báðum. Tólf að vinna en átta ekki.
Þótt könnunin væri nafnlaus
stakk blaðamaður hjá sér stöku
setningu sem nemendurnir létu
fylgja með jákvæðu svari sínu
eins og: „Það er allt svo dýrt að
við verðum að vinna,“ og „Ef
maður ætlar að eiga einhvern
pening þá er eina ráðið að vinna,“
eða „Ef maður vill vera á bíl þá
þýðir ekkert annað en afla tekna
á móti.“
Agla Sigríður Björnsdóttir
hjá vinna.is hefur lengi starfað
við ráðningar. Hún telur að þeim
fari fækkandi sem vinna með
skólanum frá því sem áður var.
„Ég er ekki með haldbærar tölur
en það er mín tilfinning að heldur
hafi dregið úr vinnu ungmenna
með skóla og þau geri æ meiri
kröfur um frítíma. Ég held líka
að ungt fólk eigi auðveldara með
að fá lán hjá bankastofnunum
en áður og geti velt skuldum
yfir á sumarið. Það hefur sitt að
segja.“
Agla segir háskólanemendur

Agla Sigríður telur að þrátt fyrir mikla
vinnu skólafólks nú hafi hún verið enn
meiri fyrir nokkrum árum.

10-11 er vinsæll vinnustaður skólafólks.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

taka frekar að sér vinnu við
ræstingar og símasölu en í
verslunum enda sé vinnutíminn
þar yfirleitt styttri.
Ægir Már Þórisson er mannauðsstjóri hjá Capacent. Hann
segir úthringistörf í tengslum
við kannanir vera lið í starfsemi
fyrirtækisins og þau séu að
nokkru leyti mönnuð með framhaldsskólafólki.
„Starfsstöðin
á Akureyri er mun stærri en
á höfuðborgarsvæðinu og þar
erum við með öflugan hóp
úr Verkmenntaskólanum, og
Menntaskólanum á Akureyri í
vinnu á kvöldin. Meiri hreyfing
er á fólki í þessum störfum á
höfuðborgarsvæðinu. Það stoppar
yfirleitt styttra við en þó erum
við þar með ákveðinn kjarna,“
segir hann.
Ingólfur Hlynsson, innkaupastjóri hjá 10-11, segir talsvert
um vinnu skólafólks á vegum
fyrirtækisins. „Við erum með
26 verslanir í öllum hverfum á
höfuðborgarsvæðinu og þar eru
störf sem henta skólafólki mjög vel
vegna hins langa afgreiðslutíma.
Miðað við þá umræðu sem verið
hefur undanfarið um að erfitt sé
að manna vinnustaði getum við
ekki kvartað. Þetta er besta haust
sem við höfum upplifað í mörg ár
hvað það varðar.“
Ingólfur segir 10-11 hafa farið

Í lauslegri könnun Fréttablaðsins í tveimur framhaldsskólum kom í ljós að sextíu
prósent nemenda starfa með skóla.

í markvissar aðgerðir til að halda
fólki og því hafi starfsmannavelta
farið úr áttatíu prósentum niður
í undir þrjátíu. „Við erum með
gott starfsmannafélag sem sér

um uppákomur tvisvar í mánuði,
skemmtikvöld, ferðir og fleira
þannig að alltaf er eitthvað að
hlakka til. Það skiptir miklu
máli.“
gun@frettabladid.is

Upplýsingar og s

kráning:

544 4500 / www.n
tv.is

ALLT AÐ GERAST HJÁ NTV!
SKRÁÐU ÞIG STRAX! - ÞAÐ GÆTI VERIÐ OF SEINT SEINNA

Í krefjandi vinnuumhverfi er nauðsynlegt að búa yfir afburða færni og fjölbreyttri þekkingu. Markmið
okkar hefur alltaf verið að styrkja einstaklinginn og þjálfa hann til verka og sjálfstæðra vinnubragða.

Skrifstofu- og tölvunám

Kerfisstjórinn - fyrir alvöru nörda!

258 stundir - Verð: 233.000

180 stundir - Verð: 233.000

Byrjar 15. október. Kennt virka daga kl. 8:30-12:30.

Byrjar 15. október. Kennt mán. og mið. frá 18-22 og lau. frá 8:30-12:30

Frábært nám fyrir þá sem vilja styrkja stöðu sína í starﬁ eða eru á leið
inná vinnumarkaðinn eftir nokkurt hlé. Í náminu er lögð mikil áhersla á að
styrkja einstaklinginn og gera hann hæfari til að takast á við krefjandi störf
á vinnumarkaðnum.
•
•
•
•
•

Windows stýrikerﬁð • Word ritvinnsla • Excel töﬂureiknir • Power Point kynningarefni
Access gagnagrunnur • Bókhald • Tölvubókhald Navision MBS® • Streitustjórnun
Internetið & Tölvupóstur • Verslunarreikningur • Tímastjórnun og markmiðasetning
Atvinnuumsóknir • Sölutækni og þjónusta • Auglýsingatækni • Gerð birtingaráætlana
Framsögn og framkoma • Markhópagreining • Mannleg samskipti • Gagnvirkar
tengingar forrita • Flutningur lokaverkefnis

Líﬂegt og fjölbreytt nám fyrir þá sem lifa og hrærast í tölvuheiminum og vilja starfa á þeim vettvangi.
Námið er tvískipt og undirbýr nemendur undir 3 alþjóðleg próf: A+ próﬁn frá Comptia og MCP.

FYRRI HLUTI - TÖLVUVIÐGERÐIR

SEINNI HLUTI - MCP – XP NETUMSJÓN

Nemendur læra að uppfæra, bilanagreina og
gera við tölvubúnað af ýmsum toga. Mikið er
um “Hands on” verkefni með raunverulegum
æﬁngum. Kennslan fer fram í fullkominni
tölvuviðgerðarstofu NTV.

Nemendur öðlast færni og kunnáttu til að setja
upp og hafa umsjón með tölvum sem keyra á
Windows XP stýrikerﬁnu, öðlast víðtækan skilning á netkerfum og verða færir í að leysa
vandamál sem að þeim snúa.

Skrifstofu- og rekstrarnám

Photoshop EXPERT - fyrir þá sem vilja meira!

462 stundir - Verð: 449.000

72 stundir - Verð: 106.000

Byrjar 15. október. Kennt virka daga kl. 8:30-12:30.

Byrjar 7. nóvember. Kennt mánudaga og miðvikudaga frá 18:00-22:00.

Námið eykur enn frekar samkeppnishæfni nemenda og býr þá vel undir
krefjandi störf á vinnumarkaðnum. Mikil áhersla er lögð á að undirbúa
nemendur til starfa við almenn skrifstofustörf og gera þá færari í bókhaldsstörfum. Einstakt tækifæri til að ná sér í þekkingu og færni sem nýtist við
rekstur fyrirtækja.
Námið byggir á 3 námskeiðum sem styðja hvert annað, Skrifstofu- og tölvunám, Fjármál & rekstur ásamt viðbótarnámi í Navision viðskiptakerﬁnu.

Skrifstofunám og hönnun
414 stundir - Verð: 389.000
Byrjar 15. október. Kennt virka daga kl. 8:30-12:30.

Nám sem þjálfar nemendur til starfa á nútímaskrifstofu. Mjög góður undirbúningur fyrir almenn skrifstofustörf. Nemendur læra að útbúa hvers konar
kynningarefni auk þess sem þeir fá leiðsögn í tengslavinnu milli fyrirtækja
annars vegar og auglýsingastofa, prentsmiðja og fjölmiðla hins vegar.
Námskeiðið samanstendur af Skrifstofu- og tölvunámi og Auglýsingatækni.

Þetta er eina alvöru námskeiðið sem uppfylli
kröfur þeirra sem reynslu hafa í Photoshop.
Kennt er á forritið með með það í huga að
það nýtist fólki í starﬁ. Námið hentar þeim

sem vilja fá dýpri þekkingu og skilning á nær
óendanlegum möguleikum þessa vinsæla verkfæris. Námið er undirbúningur fyrir alþjóðlegu
gráðuna: - Adobe Certiﬁed Expert.

Bókhaldsnám

Navision viðbætur

108 stundir - Verð: 105.000

16 stundir pr. námskeið
Verð: 29.000 pr. námskeið

Morgunnámskeið byrjar 2. nóvember.
Kvöldnámskeið byrjar 22. október

Markmið námskeiðsins er að þjálfa fólk til
starfa við bókhaldsstörf. Námið er byggt upp á
kennslu í verslunarreikningi (24 st.), bókhaldi
(36 st.) og tölvubókhaldi (48 st.). Allar námsgreinar eru kenndar frá grunni. Nemendur
þurfa að vera orðnir 18 ára og hafa sæmilega
þekkingu á tölvum.

SÖLU- OG VIÐSKIPTAMANNAKERFI
Kvöld og mogunnámskeið byrja 5. nóv.

LAUNABÓKHALD
Kvöld og mogunnámskeið byrja 19. nóv.

TÖLVUBÓKHALD - FRAMHALD
Kvöld og mogunnámskeið byrja 3. des.

BIRGÐIR OG TOLLSKÝRSLUGERÐ
Kvöld og mogunnámskeið byrja 7. jan.

Allar nánari upplýsingar er að finna á: www.ntv.is

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI : HLÍÐASMÁRA 9 : KÓPAVOGI : SÍMI 544 4500 : WWW.NTV.IS
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Tungumál auka málvitund
Í Ísaksskóla byrja börnin að
læra ensku í fimm ára bekk og
þá talar kennarinn bara ensku.
„Við fórum að kenna átta ára
börnunum ensku árið 1993. Á
þeim tíma hófst enskukennsla í
hinum almenna grunnskóla í 6.
bekk en þarna fannst okkur tími
kominn að kenna þeim yngri. Í
dag fá allir bekkir enskukennslu
og byrja þegar í fimm ára bekk,“
segir Edda Huld Sigurðardóttir,
skólastjóri Ísaksskóla. Skólinn er
sjálfseignarstofnun og tekur á móti

Edda Huld Sigurðardóttir skólastjóri
og Ingibjörg Ýr Pálmadóttir aðstoðarskólastjóri bjóða ensku fyrir alla bekki í
Ísaksskóla.

börnum frá fyrsta upp í fjórða bekk
auk þess að bjóða upp á fimm ára
bekk. Áhrif enskukennslunnar eru
greinileg að sögn Ingibjargar Ýrar
Pálmadóttur aðstoðarskólastjóra
sem sjálf hefur kennt fagið.
„Síðast í gær varð ég vitni að
dreng sem talaði lýtalausa ensku
við enskumælandi móður annars
barns og var gjörsamlega ófeiminn
við það. Hann hefur lært ensku í
fjögur ár og hefur enga aðra örvun
en sjónvarp og tónlist eins og flest
önnur börn,“ segir Ingibjörg Ýr
og Edda Huld bætir við: „Börnin
eru tilbúin að byrja enskunám
svona ung. Rannsóknir hafa sýnt
að börn sem læra erlend tungumál
samhliða sínu eigin móðurmáli
eru betur í stakk búin til að glíma
við eigið móðurmál. Málvitundin
eykst og það er alls ekki þannig
að þau gangi um og sletti ensku sí
og æ,“ segir Edda Huld hlæjandi
og bætir við: „Enskan er allt í
kringum okkur og með því að
hefja kennsluna svona snemma
greina þau enskuna enn betur
frá íslenskunni.“ Flest íslensk
börn kunna að sögn Ingibjargar
þó nokkuð í ensku þegar þau
byrja og það kemur þeim jafnvel
sjálfum á óvart. „Ég byrja alltaf
á því að benda þeim á hversu
mikið þau kunna. Þá segja þau
gjarnan að þau hafi aldrei komið
til útlanda og kunni þar af leiðandi
ekki útlensku,“ segir Ingibjörg
brosandi.

Kennarinn talar alltaf ensku
við börnin í enskutímunum og
þá kemur í ljós að sögn þeirra
Eddu Huldar og Ingibjargar
hversu mikið börnin skilja. „Þau
kunna heilmikið, það þarf bara
að setja þetta í rétt samhengi og
hjálpa þeim að nota það sem þau
þegar kunna. Einnig er gríðarlega
mikilvægt að kennarinn tali ensku
í tímanum við börnin. Þannig er
langbest að ná til þeirra ásamt því
sem einbeiting barnanna eykst,“
segir Ingibjörg, sem telur að það
stafi mest af feimni ef kennarar
tala ekki ensku í tímum.
Tungumálanám
hefst
mun
seinna á Íslandi en hjá hinum
Norðurlandaþjóðunum.
Edda
Huld og Ingibjörg telja það hins
vegar löngu tímabært og ekki
bara varðandi enskuna.
„Fólk er kannski ekki búið að
átta sig á að börnin eru tilbúin í
enskuna miklu fyrr. Sama á við
um dönskuna eða eitthvert þriðja
tungumál og það ætti að keyra
þetta í gegn strax frá fyrsta bekk,“
segir Ingibjörg og Edda Huld
bætir við: „Sérstaklega á meðan
þau eru ófeimin við að takast á
við þetta og það á einnig við um
dönskuna, sem hefur orðið fyrir
barðinu á áunnum fordómum frá
samfélaginu. Ef hún væri kennd
fyrr þætti hún sennilega jafn
skemmtileg og enskan. Tungumálanám er af hinu góða og börnin geta
bara hagnast á því.“ rh@frettabladid.is

Í Ísaksskóla læra öll börnin ensku.

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

www.hrafnista.is

FJÖLBREYTT
STÖRF Í BOÐI

vilborga@centrum.is

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
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mikið af sjúklegum gaurum þarna,“
segir hún hlæjandi.
Ertu með bíladellu?
„Já, ég verð að viðurkenna það, þótt
ég passi alltaf upp á dömuna í sjálfri
mér og fari helst ekki út úr húsi án
þess að vera vel til höfð í pinnahælum. Ég á það þó til að detta í groddann. Þegar ég var unglingur keyptu
pabbi og bróðir minn tvo Mustang
Mach cvv1 bíla og bjuggu til einn fegursta bíl sem ég hef augum litið. Ég
fylgdist með þessu ferli af miklum
áhuga. Seinna seldi bróðir minn bílinn en ég sé alltaf hrikalega eftir
honum.“
Addú er þó ekki bara með bíladellu
því þegar hún var unglingur ferðaðist
hún um á vespu. Og oft mátti sjá hálfan vinkonuflotann aftan á hjólinu.
Núna keyrir hún um á mótorhjóli og
fílar sig vel.

Mögnuð sjónvarpsvinna!
Þegar Addú var unglingur ætlaði hún
að verða hárgreiðslukona en svo
flosnaði hún upp úr námi því hún var
orðin svo peningaþyrst. Þetta þróaðist þannig að síðustu ár hefur hún
unnið „freelance“ í auglýsingabransanum og við kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Þar á undan stafaði hún
sem viðburðarstjóri hjá Ölgerðinni, á
Kaffibarnum, i Sautján svo eitthvað
sem nefnt. Einnig starfaði hún við
kvikmyndirnar Bjólfskviðu og Flags
of Our Fathers. Síðast var hún framkvæmdastjóri Næturvaktarinnar en
einnig þriðju seríu af Stelpunum. En
báðir þesir þættir eru sýndir á Stöð 2
um þessar mundir.
„Þetta á vel við mig því ég er svo
mikill Roger í mér og elska að redda
hlutum og láta allt funkera. Það var
mjög spes að vinna að Næturvaktinni
því þættirnir voru teknir upp á næturnar. Í þessu verkefni sá ég hvað næturvinna getur haft svaðaleg áhrif á
fólk. Álagið er svo mikið þegar þú
snýrð sólarhringnum við í 6 vikur,
reyndar slapp ég vel því ég vann frá
hádegi til miðnættis svo ég gæti sinnt
skrifstofustörfum.“
Hvernig þá, getur þú nefnt eitthvað
atriði?
„Þessir snillingar unnu baki brotnu
til að láta hvern dag ganga upp.
Meðan á tökum stóð gengu nokkrar
flensur og einhvern tímann voru
læknar kallaðir á bensínstöðina til að
bjarga málunum. En allir stóðu sína
plikt og rúlluðu þessu upp. Ég dáist
mikið að þessu fólki enda eru forréttindi að fá að vinna með þeim.“
Hvernig er þinn húmor?
„Hann er frekar svartur og kaldhæðinn og ég kýs að gera frekar grín
að sjálfri mér en öðru fólki.“
Addú vann líka við gerð þáttanna
um Strákana þar sem Auddi, Sveppi
og Pétur Jóhann fóru á kostum. Þar
var hún aðstoðarkona Kristófers
Dignus í þriðju seríu af Strákunum.
Eitt af aðalstarfi Addúar við Strákana
var að redda hlutum og fá áskoranir
til að virka.
„Þetta var magnað, hef sjaldan
þurft að framkvæma aðra eins vitleysu. Mér er mjög minnisstætt þegar
ég hringdi í múrara til að spyrja hann
hvort hann væri til í að múra Auðun
Blöndal og spyrja hann: „Er í lagi þótt
hann verði ber í steypunni?“ Ég hef
sjaldan hlegið jafn mikið. Eitt sinn
hringdi ég í allar snyrtistofur á Íslandi
sem buðu upp á vaxmeðferðir því
það átti að vaxa pung í þættinum.
Það var ekki nokkur snyrtifræðingur
til í þetta enda getur það verið stórhættulegt að vaxa punga. Á endanum
náði ég að redda vaxgræjum og við
enduðum á að gera þetta sjálf inni á
skrifstofunni. Þetta var hrikalega
fyndið,“ segir Addú og ljómar öll af
endurminningunum og bætir við:
„Einu sinni átti Pétur Jóhann að
taka þeirri áskorun að drekka blóð. Ég
brunaði upp í SS og fékk einn lítra af
frosnu kindablóði í landabrúsa. Það
versnaði þó í því þegar ég komst að því
að það ætti að taka atriðið upp hálftíma síðar. Ég fór með blóðið inn í eldhús og lét buna heitt vatn á brúsann.
Það sem ég vissi ekki var að blóð hleypur í kekki ef það er þítt með þessum
hætti. Það var ekki geðsleg sjón sem
blasti við Pétri Jóhanni þegar hann
ætlaði að hella blóðinu í vínglas og fá
sér sopa því blóðið var allt í kekkjum.
Hann náði að fá sér sopa en atriðið
endaði á því að hann ældi af viðbjóði.
En hann stóðst áskorunina.“
Núna er Addú á krossgötum. Hún

er komin með nóg af óreglulegum
vinnutíma og þyrstir í að breyta til.
„Mér finnst ég vera búin að gera svo
margt og nú langar mig að prófa eitthvað nýtt á öðrum vettvangi. Ég verð
samt að vera í lifandi starfi þar sem
er skemmtilegt fólk og mikið um að
vera. Það hefur líka alltaf blundað í
mér að læra að sauma og það kæmi
mér ekki á óvart þótt ég myndi framkvæma það núna.“ Það liggur beint
við enda hefur hún alltaf haft bullandi áhuga á tísku .
„Ég myndi samt ekki segja að ég
væri neitt tískufórnarlamb því ég þori
alveg að fara ótroðnar slóðir.“
Þegar hún er spurð að því hvað sé
heitast í vetrartískunni 2007 nefnir
hún selsskinnskó. Hún er örugglega
ekki að tala um bomsur, þeir hljóta
að vera með pinnahæl!
martamaria@frettabladid.is

ALLTAF JAFN SMART! Þegar
Addú var yngri fékk hún hálfa
Reykjavík til að drekka
ógrynni af eplaediki í
megrunarskini.
MYND/ARNÞÓR
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NÝJASTA TÍSKUBÓLAN Í BARNAVÖRUM ER ÁN EFA BUGABOO-KERRUR OG -VAGNAR. EKKI ER NÓG
MEÐ AÐ HOLLYWOOD-STJÖRNURNAR KAUPI BUGABOO HANDA BÖRNUM SÍNUM HELDUR ERU ÍSLENSKAR
STJÖRNUR EINNIG FARNAR AÐ SJÁST Á GÖTUM ÚTI MEÐ ÞESSAR FLOTTU KERRUR.

FLOTT OG SNIÐUG KERRA „Ég vissi samt ekki að þessi kerra væri

TÓNLISTARFJÖLSKYLDA Söngkonan Gwen Stefani ásamt eiginmanni
sínum, tónlistarmanninum Gavin Rossdale, og Kingston James, barni
þeirra, sem situr í Bugaboo-kerrunni sinni.
MYND/GETTY

sérstaklega vinsæl á meðal Hollywood-stjarnanna. Það skyldi þó
aldrei vera að Matthildur yrði trendsetter á Íslandi,“ segir Finnur.

NÍNA BJÖRK „Við vissum ekki hvort kynið við vorum með en

keyptum bláa pokann eftir að Rakel María fæddist.“
MYND/ANTON

MYND/HÖRÐUR

NÝJASTA ÆÐIÐ Á MEÐAL

BARNAFÓLKS
F

ræga og ríka fólkið í Hollywood
skapar venjulega tískuna. Nú
virðist sem áhugi stjarnanna hafi
beinst að Bugaboo-kerrum og -vögnum
svo nýbökuðu mæðurnar í Hollywood
sjást varla án þess að ýta þessum flottu
kerrum á undan sér. Eins og svo oft
áður virðist þessi bylgja hafa smitað
Íslendinga en sífellt fleiri Bugabookerrur sjást á götum Reykjavíkur. Á
meðal þeirra íslensku foreldra sem
tryggt hafa sér kerrurnar eru Finnur
Beck, fyrrum fréttamaður, Helga Ólafsdóttir, fatahönnuður í Danmörku,
Bjarni Benediktsson alþingismaður,
Nína Dögg Filippusdóttir leikkona og
Sigurður Bollason fjárfestir. Þau er því
komin í hóp með Hollywood-leikkonunum Juliu Roberts og Maggie Gyllenhaal en þær ásamt tónlistarhjónunum
Gwen Stefani og Gavin Rossdale sjást
reglulega úti á labbinu með börnin sín í
þessum litskrúðugu flottu kerrum.

Fólk með Bugaboo heilsast
„Við fengum kerruna í gjöf þegar Baldvin litli fæddist fyrir tæpum tveimur
árum,“ segir Helga Ólafsdóttir fatahönnuður um Bugaboo-kerruna þeirra
sem keypt var í Ameríku en þar bjó fjölskyldan fyrir tveimur árum. „Bugaboo
er góð kerra og svo er hún líka rosalega
flott. Við ferðumst mikið og hún hentar
einkar vel til ferðalaga vegna þess hve
létt og meðfærileg hún er. Hún er líka
ekta borgarkerra og þegar við fengum
hana bjuggum við rétt utan við Washington DC en núna búum við í Kaupmannahöfn,“ segir Helga og bætir við að
kerran sé ótrúlega vinsæl bæði í Evrópu
og í Bandaríkjunum. „Það fyndna er að
þegar maður mætir foreldrum með
Bugaboo þá heilsar maður,“ segir Helga
hlæjandi og bætir við að punkturinn
yfir i-ið hafi verið að velja litinn. „Eftir
miklar vangaveltur völdum við appelsínugula og svarta. Við vissum ekki kynið
á barninu en okkur fannst þessir litir
henta einkar vel.“

Dóttirin trendsetter á Íslandi
„Kerran var hugmynd konunnar
minnar en hún hafði legið yfir
þessu á netinu og skoðað allar
mögulegar útfærslur,“ segir Finnur Beck, fyrrverandi fréttamaður og núverandi laganemi.
María Hrund, eiginkona
hans, og Matthildur, sem
er tíu mánaða, eru alsælar með kerruna. „Bugaboo-kerran hefur reynst
okkur mjög vel og fylgt
Matthildi frá upphafi, fyrst
sem vagn en núna kerra. Við
erum búin að fara með hana til
útlanda og Matthildur fór til
dæmis í henni um alla Washingtonborg,“ segir Finnur og bætir við að
María hafi líklega fallið fyrir kerrunni
því hún sé bæði flott og mjög sniðug.
„Ég vissi samt ekki að þessi kerra væri
sérstaklega vinsæl á meðal Hollywoodstjarnanna. Það skyldi þá aldrei vera að
Matthildur yrði trendsetter á Íslandi.“
Ánægð með vagninn
„Við keyptum vagninn okkar í
London þar sem vinur okkar
hafði mælt með honum í
hástert,“ segir Nína Dögg Filippusdóttir leikkona en hún
og Gísli Örn Garðarsson
keyptu
Bugaboo-vagn
handa Rakel Maríu dóttur sinni. „Í búðinni
spurðum við tvær konur
sem áttu svona vagn hvernig þeim líkaði við hann. Þær
sögðu okkur að við þyrftum
ekkert að hugsa málið frekar
heldur kaupa hann. Við slógum til
og höfum ekki séð eftir því,“ segir Nína
Dögg en fyrir valinu varð svartur og
rauður vagn með bláum poka. „Við vissum ekki hvort kynið við vorum með en
keyptum bláa pokann eftir að Rakel
María fæddist.“
indiana@frettabladid.is

HELGA OG SONURINN
BALDVIN

NÝTT ÆÐI

Myndin var tekin fyrir
utan uppáhaldsverslun
Helgu í Georgetown DC sem
heitir BCBG.

Kerrurnar koma í
alls kyns útfærslum
og litum en fást
ekki á Íslandi.

BLÁ BUGABOO Leikkonan Maggie

Gyllenhaal valdi þessa bláu Bugaboo-kerru
fyrir Ramonu dóttur sína.
MYND/GETTY
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TÍSKUFYRIRTÆKIÐ NTC OPNAÐI NÝLEGA DÖMU- OG HERRADEILD Í DEBENHAMS Í SMÁRALIND.

GLÆSILEG OPNUN Á FLOTTUSTU
N Hverjir voru hvar
Sirkusstjórinn ákvað að taka helgina
rólega og rækta sinn innri mann. Hann
gerði sér nefnilega grein fyrir því hvað
það er auðvelt að verða frústreraður og
nánast andsetinn á því að eyða of
miklum tíma á börunum. Hans fyrsta
verk var að hringsóla um húsgagnaverslanir borgarinnar í leit að innri frið.
Á ferðum sínum áttaði hann sig á því að
pallíettupúðalaus tilvera
væri ígildi andlegrar
stöðnunar. Hann
labbaði teinréttur
inn í IKEA í leit að
veraldlegu góssi.
Hann var þó ekki
sá eini sem vildi
flikka upp á
heimilið því í
IKEA var
stjörnurithöfundurinn Hallgrímur Helgason og
kona hans, Oddný Sturludóttir, með
börnin. Þegar hann kom heim gerði
hann nokkrar jógaæfingar, staupaði sig
í eplaediki og lét hugann reika á
fjarlægar sólarstrandir í
suðurhöfum.

SAMKOMA Í
SMÁRALIND Sonja

MERKJUNUM

Reynisdóttir og Guðný
Ævarsdóttir mættu í
Debenhams í
Smáralind þegar NTC
var opnað í
versluninni.

SMART Björn

Sveinbjörnson
hjá NTC
ásamt þeim
Trausta
Einissyni,
rekstarstjóra
Zöru, og
Herði
Magnússyni,
rekstrarstjóra
Útilífs.
NTC Í DEBENHAMS

Þær Anna Karlsdóttir,
Sigríður Sigurjónsdóttir og Brynja
Sigurmundsdóttir
mættu í opnunina en
mörg af flottustu
merkjum NTC eru nú
komin í Debenhams..

ELÍTAN Í TÍSKUNNI Svava Johansen,

FJÓRAR FLOTTAR Sunneva Sigurðardóttir, Gerður
Ríkharðsdóttir, Svava Johansen og Matthildur Guðmundsdóttir eru flottar konur.

forstjóri NTC, og Björn Sveinbjörnsson
framkvæmdastjóri í góðra vina hópi.

TÍSKUTEITI Stella
Skúladóttir og Ásta
Bjarnadóttir létu sig
ekki vanta.

Daginn eftir frétti
hann af því að
mesta stuðið um
helgina hefði verið á
Akureyri. Þar
voru til
dæmis Villi
naglbítur,
Heiða,
Rúnar,
Hulda Karlotta og Guðrún Lár hjá
Nikita og Hanna Stína innanhússhönnuður. Hann frétti líka að Friðrik fimmti
væri heitasti staðurinn.

N Hverjir voru hvar

OPNUN Í DEBENHAMS Svava og Björn ásamt Gerði
Ríkharðsdóttur, framkvæmdastjóra sérvörufyrirtækja
Haga, Rannveigu Ólafsdóttur, rekstarstjóra NTC,
Halldóru Lárusdóttur, rekstrarstjóra Debenhams, og
Höllu Rut Sveinbjörnsdóttur.

N Hvað á að
gera um helgina?

Á meðan Sirkusstjórinn náði sér í innri
frið voru Anna Rakel og Ragnheiður
Guðfinna að dansa á Óliver og nýkjörin
stjórn SUS skvetti úr klaufunum á
Ölstofunni. Á Organ
voru líka Jóní
Jóns úr
Gjörningaklúbbnum, Anna
verslunarstjori í
Kronkron, Daníel
Ágúst og hin fagra
Agnieszka
ofurstílisti.
Sirkusstjórinn frétti
að hann hefði misst af geðveikustu
helgi haustsins en hann lét það ekki
koma sér úr jafnvægi því hann veit að
innri friður er gulli betri.

MÆTTI MEÐ DÓTTUR SÍNA Hannes Heimir

og Finnur Beck, fyrrum fréttamaður,
sem mætti ásamt dóttur sinni.

FLOTT SAMAN Jón Bjarni, Dóra Sif
Sigurðardóttir og Sæmundur Norðfjörð
fögnuðu saman.

HRESS OG KÁT Finnur, Þórdís og Vala

skemmtu sér vel á haustfagnaði
Republik.

HINN ÁRLEGI HAUSTFAGNAÐUR REPUBLIK KVIKMYNDAGERÐAR VAR
HALDINN Í HÖFUÐSTÖÐVUM FYRIRTÆKISINS UM SÍÐUSTU HELGI.

KVIKMYNDAGERÐARMENN
FÖGNUÐU HAUSTINU

HERRA SAGA
FILM Jón Þór

HRESSIR Þeir Elli Cassata, Víðir
Ólafsdóttir, Sigurrós Pálsdóttir og Katrín Sigurðarson og Rúnar Ingi Einarsson
voru í góðu stuði.
Oddsdóttir létu sig ekki vanta í fjörið.

HAUSTFAGNAÐUR REPUBLIK Sigrún

Hannesson
og Finnur
Jóhannsson
voru í
góðum gír.
MYND/RÓSA

„Ég ætla að læra fyrir próf sem ég þarf
að ná til að komast inn í háskóla í
Bandaríkjunum. Það á eftir að vera erfitt
að sitja heima og læra allan daginn svo
ég ætla líka í afmæli í kvöld og kíki
örugglega eitthvað út á tjúttið.“
Greta Mjöll Samúelsdóttir, knattspyrnu- og tónlistarkona.

„Ég er að fara í tvö barnaafmæli svo það
verður þokkalegt fjör. Einnig ætla ég að
elda gómsæta humarsúpu hjá tengdó
svo þetta verður mikil áthelgi. Ég bíð
spennt.“
Guðbjörg Hermannsdóttir, fyrrum
fegurðardrottning.
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SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

Hver er uppáhaldsárstíðin þín?

„Ávallt sú sem er að líða. Allar æðislegar,
hver með sinn sjarma.“

Ragnhildur Steinunn
á ári frjóseminnar
„Ragnhildur Steinunn er talan 7. Eins hress, kát og streyma til hennar peningarnir, alveg hægri vinstri.
Þetta er mikið ár fjárfestinga hjá Ragnfrábær og hún er þá er hún töluvert
hildi en hún er einnig á frjósemisári
dul á sín innstu mál,“ segir Sigríður RAGNHILDUR STEINUNN
svo ef það er ekki allt lok lok og læs og
Klingenberg spákona um sjón- „Ragnhildur er rétt að
allt í stáli verður opnað fyrir litlum
varpsstjörnuna. „Það hefur alltaf byrja að sjá og sigra.
verið keppnisskap í Ragnhildi og hún Hún mun halda áfram í
Páli eða Pálínu. Á frjósemisári margmun nýta sér það í öllu sem hún sjónvarpi við góðan orstír faldast allt sem maður gerir svo ef
á
þessu
ári
og
munu
tekur sér fyrir hendur. Það er samt
Ragnhildur gróðursetur eitt tré mun
koma heill skógur. Erfið ást springur
ekki þannig hugsun hjá henni að hún streyma til hennar
peningarnir, alveg hægri
og þá er ég að tala um vináttu og fjölsé að keppast við aðra heldur er hún
vinstri,“ segir Sigríður
skyldu en góð ást eflist. Í þessu ári er
sífellt að keppast við sjálfa sig. Þetta Klingenberg um
mikill kraftur og töluvert miklar breyter lykillinn að því að ná árangri. sjónvarpsstjörnuna.
ingar verða á lífi Ragnhildar upp úr
Ragnhildur er rétt að byrja að sjá og
mars á næsta ári en við lesum um það
sigra. Hún mun halda áfram í
sjónvarpi við góðan orðstír á þessu ári og munu þegar þar að kemur. Ragnhildur er ofsalega trygg,

ein af þessum fáu í dag
sem geta þagað yfir
leyndarmálum og þar
af leiðandi á hún gott
með að vinna með
karlkyns samstarfsfélögum. Þeir munu meta
hana og bjóða henni í
póker ef svo ber undir.
Það er heilmikil
strákaorka
í
Ragnhildi sem
nýtist henni
vel á vinnustaðnum.“

Björn Leifsson í World Class.

FREYJA SIGURÐARDÓTTIR FITNESSKONA Á VON Á SÍNU ÖÐRU BARNI Í BYRJUN
NÓVEMBER. FREYJA BÝR Í NOREGI EN MUN KOMA TIL ÍSLANDS Í DESEMBER TIL AÐ
GANGA Í ÞAÐ HEILAGA.

Himinlifandi með annan strák
„Meðgangan hefur gengið eins og í
sögu. Ég fann aldrei fyrir ógleði og
hefur liðið mjög vel og ég er enn að
vinna,“ segir Freyja Sigurðardóttir fitnesskona, sem er komin 35 vikur á leið
að sínu öðru barni. Samkvæmt sónar á
hún von á öðrum dreng. Freyja býr
„Uppáhaldsárstíðin mín er síðsumarið því
þá er veðrið yfirleitt gott og gróðurinn svo
fallegur. Þá er einnig góður veiðitími í
mörgum ám og berjatími en við
fjölskyldan förum saman í veiðiferðir,
tínum ber og tökum rabarbara til að frysta
og sulta.“
Siv Friðleifsdóttir alþingiskona.

STÓRI BRÓÐIR „Jökull Máni er mjög

spenntur en skilur ekki alveg af hverju litla
barnið þarf að vera svona lengi í
bumbunni,“ segir Freyja, sem er komin 32
vikur á leið á myndinni. MYND/ÚR EINKASAFNI

Ragnhildur Gísladóttir tónlistarkona.

„Uppáhalds árstíðirnar eru reyndar tvær.
Haustið er svo rómantískt og ég nýt þess
að kveikja á kertum. Haustið kallar líka á
hreingerningar og skipulag, því það er svo
kósí að kúra inni og þá þarf allt að vera
fínt og flott. Hins vegar elska ég líka vorið
því það ber með sér von og tilhlökkun.“
Guðlaug Halldórsdóttir verslunarkona.

FJÖLGUN Í FJÖLSKYLDUNNI Freyja og Haraldur ætla að ganga í það heilaga sama dag

og þau skíra ófædda soninn.

skipuleggja hér í rólegheitunum,“ segir
hún en Freyja er frá Sandgerði en Haraldur frá Keflavík.
Freyja á Jökul Mána frá fyrra hjónabandi og er ófæddi drengurinn því
fyrsta barn Haraldar. „Halli er mjög
áhugasamur um þetta allt saman, duglegur að taka þátt í þessu og góður við

MYND/ÚR EINKASAFNI

mig. Við erum að gera allt tilbúið með
hjálp tengdaforeldranna. Ég hef verið
að æfa á meðgöngunni og liðið vel með
það en Halli er alltaf að segja mér að
slaka á og taka því rólega. Hann passar
vel upp á kellu sína,“ segir Freyja brosandi að lokum.
indiana@frettabladid.is

SPURNINGAKEPPNI Sirkus
TROMMULEIKARANUM HANNESI HEIMI FRIÐBJARNARSYNI TÓKST AÐ SLÁ FJÖLMIÐLAMANNINN
HELGA SELJAN ÚT ÚR SPURNINGAKEPPNINNI Í SÍÐUSTU VIKU EN HELGI HAFÐI VERIÐ ÓSIGRANDI Í MARGAR VIKUR. HÉR MÆTIR HANNES ÚTVARPSMANNINUM ANDRA FREY VIÐARSSYNI.
1. Hvað heitir karakterinn
sem Pétur Jóhann Sigfússon
leikur í Astrópíu?
2. Hver er nýráðinn knattspyrnustjóri Chelsea?
3. Hver skrifaði bókina
Skipið sem kom út í fyrra?
4. Hver syngur lagið
Rooftop?
5. Hvar á landinu er Ungmannafélagið Sindri?
6. Hvað heitir skólastjórinn í
Simpson?
7. Hver er ritstjóri tímaritsins Sagan öll?
8. Hver er Brian Griffin?
9. Hver stjórnar sunnudagsmorgunþættinum á Bylgjunni?
10. Hvaða ár fæddist
tónlistarmaðurinn Mika?

1. Pési.2. Avram Grant.3. Stefán Máni.4. Jógvan
Hansen.5. Höfn í Hornafirði.6. Seymour Skinner.7. Illugi
Jökulsson.8. Hundurinn í Family Guy.9. Valdís Gunnarsdóttir.10. 1983

„Ég er svo heppin að þykja hver árstíð
yndisleg og spennandi. Nú er haust og því
fylgja klikkaðir litir og ilmur fallinna laufa
sem um leið veit á byrjun á einhverju nýju.
Veturinn hefur jól og kósíheit sem ég
elska, logn og kuldi, dimma og hlý föt
sem halda utan um mann. Svo kemur
vorið með fjölbreytileikann í náttúrunni,
lyktina af moldinni og allt er svo mikið í
fyrsta sinn á ævinni, þú ert endalaust að
uppgötva umhverfið.“

ásamt fjölskyldu sinni í Noregi þar sem
hún starfar sem einkaþjálfari. Sonur
Freyju, Jökull Máni, verður 4 ára hinn
27. október svo það er aldrei að vita
nema hann fái lítinn bróður í afmælisgjöf. „Jökull Máni er mjög spenntur en
skilur ekki alveg af hverju litla barnið
þarf að vera svona lengi í bumbunni.
Hann vildi eignast litla systur í byrjun
en er alveg búinn að sætta sig við að fá
bróður. Sjálf held ég að ég sé meiri
strákamamma en stelpumamma og er
því voðalega ánægð með þetta allt
saman. Halli kærastinn minn vildi líka
fá strák og er því himinlifandi. En ef
þetta væri stelpa væri eintóm gleði
líka. Við fáum kannski litla fitnesstelpu næst,“ segir Freyja brosandi. Hún
og kærastinn, Haraldur Freyr Guðmundsson, ætla að ganga í það heilaga
hinn 14. desember á Íslandi. Athöfnin
verður í Keflavíkurkirkju en veislan í
samkomuhúsinu í Sandgerði. „Halli á
afmæli 14. desember og við ætlum að
skíra litla prinsinn okkar sama dag svo
það verður nóg að gera þegar við
komum á klakann. Þetta verður stórt
brúðkaup en foreldrar okkar ætla að
hjálpa okkur mikið þar sem við búum í
öðru landi. Við erum voðalega spennt
yfir þessu öllu saman og erum bara að

N Andri F. Viðarsson3 RÉTT SVÖR

N Hannes H. Friðbjörnsson 6 RÉTT SVÖR

1. Sæþór Hoffman.
2. Egill Helgason.
3. Stefán Máni.
4. Four tops.
5. Höfn í Hornafirði.

1. Sverrir.
2. Avram Grant.
3. Stefán Máni.
4. Jógvan.
5. Höfn í Hornafirði.

6. Skinner.
7. Pass.
8. Sonurinn í Family Guy.
9. Hemmi Gunn.
10. 1978.

6. Veit ekki.
7. Illugi Jökulsson.
8. Veit ekki.
9. Valdís Gunnarsdóttir.
10. 1977.

Hannes Heimir sigrar með sex stigum gegn þremur. Andri Freyr skorar á bloggarann Jens Guð. Fylgist
með í næstu viku.
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!UKAHLUTIR Å BÅLA

$A #ABO ÖJËÈLAGAGÅTAR POKI OG STILLI
FLAUTA +R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA
 3ÅMI   WWWGITARINNIS
GITARINN GITARINNIS

3JËNVARP
4IL SÎLU #ADILLAC &LEETWOOD k ¹ UPP
GERÈARSTIGI 5PPL Å S   6ERÈ
 Ö

%IGUM VATNSKASSA Å MARGAR GERÈIR BÅLA
'RETTIR 6ATNSKASSAR 6AGNHÎFÈI  3 


3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

6ERSLUN

 SEPTEMBER  &®345$!'52



3-!5',µ3).'!2

µMISLEGT

%ÈALGARÈAR 'RÎFUÖJËNUSTA ¹ TVÁL
HELLULAGNIR DRENLAGNIR OG ALMENN GARÈ
OG LËÈAVINNA 3  

'ERVIHNATTAÒTBÒNAÈUR MEÈ 3+9 OG
&/2#% AFRUGLURUM TIL SÎLU VFLUTNINGA
3  

(ÒSAVIÈHALD

&¾ÈUBËTAREFNI
,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  

0ÅPULAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å PÅPU
LÎGNUM OG FLÅSALÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

3LATWALL PLÎTUR TIL SÎLU ,ITUR "EYKI &¹ST
ËDÕRT EF VIÈKOMANDI TEKUR Ö¾R NIÈUR
LLISTAR FYLGJA (ANNAÈ TIL AÈ NOTA Å VERSL
UNUM 3   3INDRI

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE«LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM

4ÎLVUR

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

4ÎLVUÖJËNUSTA

9FIR  FYRIRT¾KI Å FÎSTUM VIÈSKIPTUM
OG HUNDRUÈIR EINSTAKLINGA +EM ¹ STAÈ
INN -ICROSOFT VOTTUN  ¹RA REYNSLA
-IÈNET EHF 2ÅKHARÈUR 3  

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

.UDD

ÞJÓNUSTA

-ASSAGE -ARIA TEL  

(REINGERNINGAR

3P¹DËMAR

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

,ÎGG RAFVERKTAKI GETUR B¾TT VIÈ SIG
VERKEFNUM .ÕLAGNIR BREYTINGAR OG SUM
ARBÒSTAÈIR TEIKNINGAR  4ILBOÈ EF ËSKAÈ
ER 3  

&YRIRT¾KJA FLUTNINGS OG NÕBYGGINGAR
ÖRIF 3V¾ÈI EHF 3  

'RÎFUÖJËNUSTA HELLULAGNIR ÖÎKULAGNIR
DRENLAGNIR JARÈVEGSSKIPTI OG ÎLL ALMENN
LËÈAVINNA 3KJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA
6ÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ 33 HELLULAGNIR 3
    

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

3ELJUM OG LEGGJUM PARK

4ÎKUM AÈ OKKUR LAGNINGU SLÅPUN LÎKK
UN OFL ¹ PARKETI EIGUM EINNIG PARKET
TIL SÎLU (RÎÈ OG GËÈ ÖJËNUSTA 3 


%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3   WWWFLYTJAIS
4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA BÒSLËÈAFLUTNINGA
OG AÈRA FLUTNINGA 'ËÈ ÖJËNUSTA %RUM
MEÈ BESTA VERÈIÈ 5PPL Å SÅMA 
   

4), 3®,5

3ILFURLEIR SKARTGRIPAGERÈ

+VÎLDN¹MSKEIÈ   OG  OKT 3KR¹NING
OG UPPL S   %INNIG TRÁÒTSKURÈUR
STEINASKART OG T¹LGUN (ANDVERKSHÒSIÈ
"OLHOLTI 

®NNUR ÖJËNUSTA

%NGLALJËS 3   
 

HEIMILIÐ

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN
(VAÈ VILTU VITA UM FRAMTÅÈINA
!NDLEG LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR
TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹ 
¹ H¹DEGI TIL  ¹ MIÈN¾TTI
,¹RA  +LARA SP¹MIÈLAR6ISA
%URO

$ÕRAHALD

!LSP¹  

-IÈLUN DRAUMAR R¹ÈGJÎF HEILUN FYRIR
B¾NIR .,0 3ÅMASP¹ EINKAT OG M FL
6ÅSA %URO -ASTERS /PIÈ   WWW
SPAMIDLUNCOM

(ANNA  

3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO

+ -ATT EHF VEFSÅÈA WWWK MATTIS 3ÅMI
  % MAIL K MATT K MATTIS

"ULLMASTIFF TIL SÎLU 2ËLEGIR BARNGËÈIR
OG YNDISLEGIR HEIMILISHUNDAR "ËLUSETTIR
ÎRMERKTIR ORMAHREINSAÈIR OG MEÈ ¾TT
BËK HJ¹ (2&) 5PPL Å SÅMA 
3ELMA .ET  ISMASTIFF

KETTLINGUR

,ÅTIL DAMA ËSKAR EFTIR NÕJU HEIMILI VÎN
HUNDUM BÎRNUM KASSAVÎN LJÒF OG
GËÈ 5PPL Å S  

)ÈNAÈUR
-ËTALEIGA TIL LEIGU MËT OG KRANI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

HEILSA

2AFVIRKJUN

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

(EILSUVÎRUR
RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS
,ÁTTIST UM  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2EYNSLA Å HEILSUR¹È
GJÎF +AUPAUKI FYLGIR WWWHEILSUVAL
TOPDIETIS 2ANNVEIG S  
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

6ALMIKI

+RINGLUNNI

3TÒLKUR OG ST¾LG¾JAR

2OOMS AND STUDIO APARTMENT TO RENT
IN DOWNTOWN 2EYKJAVIK !LL ROOMS ARE
FULLY FURNISHED WITH SHARED BATHROOM
AND KITCHEN FACILITIES 46 INTERNET ACCESS
AND LAUNDRY FACILITIES 2ENT IS  
PER MONTH !PARTMENT IS FULLY FURNISHED
INTERNET ACCESS AND WASHING MACH
INE 2ENT IS  PER MONTH &URTHER
INFO AT    BETWEEN  AND

(ERBERGI TIL LEIGU Å MIÈB¾ 2VK MJÎG
GËÈ SAMEIGINLEG AÈSTAÈA 5PPL Å S
 
4IL SÎLU ER BJÎRT  FM KJALLARAÅBÒÈ Å
%FSTASUNDI  .ÕTT PARKET NÕTT HVÅTTAÈ
LERKI Å LOFTI NÕTT EFNI ¹ VEGGJUM NÕIR
OFNAR NÕ ELDHÒSINNRÁTTING NÕTT HORN
BAÈKAR MEÈ NUDDI OG 'ROHE BLÎND
UNART¾KJUM OG NÕ HALËGEN LJËSAST¾ÈI
Å LOFTI 4V¾R SÁRGEYMSLUR OG BÅLAST¾ÈI ¹
LËÈ 3ÁRINNGANGUR 6  MILL 5PPL Å S
  
(ERBERGI Å  3AMEIGINLEGT ELDHÒS
7# ÖVOTTAV ÖURRKARI 46 !$3, MÎGUL
6ERÈ  Ö 3  
 (ERBERGJA ÅBÒÈ MEÈ ÎLLUM HÒSBÒN
AÈI TIL LEIGU Å (FN ,EIGIST FR¹  NËV
k  MARS k 5PPL Å S   
 

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

&ERÈALÎG
'L¾SILEG EINBÕLISHÒS TIL LEIGU VIÈ ,A
&INCA GOLFVÎLLINN ¹ 3P¹NI 5PPL Å S
  WWWSKUGGINNIS
EÈA SKUGGINN SKUGGINNIS

'ISTING
/RLOFSÅBÒÈ ¹ !KUREYRI

 KR NËTTIN 5PPL Å S  
NETFANG LEO INTERNETIS ,EË

'L¾SIB¾

.Õ   HERBÅBÒÈ TIL LANGTÅMARLEIGU
REGLUSEMI OG SKILVÅSUM GR KRAFIST
4RYGGINGARVÅXILL OG MEÈM¾LI 5PPL Å S
 

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
 ¹RA KONA FR¹
6ESTFJÎRÈUM ËSKAR EFTIR
EINSTAKLINGSÅBÒÈ SEM
FYRST
%R MEÈ VINNU Å 2VK ER REGLUSÎM
OG REYKLAUS ¥BÒÈIN ÖARF AÈ
VERA SNYRTILEG MEÈ SÁRINNGANGI
OG EKKI V¾RI VERRA AÈ HÒN
V¾RI ¹ JARÈH¾È 3TAÈSETNING
SKIPTIR EKKI M¹LI BARA 2VK OG
N¹GRENNI 'REIÈSLUGETA  
ÖÒS 3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ
5PPL Å S   ¶URÅÈUR
4VEIR REGLUSAMIR NEMAR ¹ ÖRÅTUGSALDRI
LEITA AF ÅBÒÈ MIÈSV¾ÈIS (ELST JA HER
BERGJA 6ERÈBILINU   ÖÒSUND ¹
M¹NUÈI 'ËÈRI UMGENGNI HEITIÈ ¹SAMT
SKILVÅSUM GREIÈSLUM OG MÎGULEIKA ¹ AÈ
GREIÈA Å GEGNUM GREIÈSLUÖJËNUSTU *ËN
¶ËR Å   OG !RNAR )NGI  
EÈA ARNAR ITKIS
 UNGAR SKËLASTELPUR ËSKA EFTIR JA HERB
ÅBÒÈ N¹L¾GT MIÈB¾NUM ¹ VERÈB 
 ÖÒS HUGASAMIR HAFI SAMBAND Å S
  EÈA  
3JÒKRALIÈI  ¹RS KK ËSKAR EFTIR STÒDÅO
ÅBHERBERGI SEM FYRST HELST Å   3
  ADALTHOR GMAILCOM
(¹SKËLANEMA BR¹ÈVANTAR   HERB ÅBÒÈ
HELST N¹L¾GT (¹SKËLANUM 2EGLUSEMI
OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 5PPL
GEFUR 9NGVI Å SÅMA  

35-!2(²3  ,«¨)2

www.101grimsnes.is

'ARÈAÖJËNUSTA ('

 OG  MANNA HERBERGI TIL LEIGU ERU LAUS
UM HELGINA 3  

4RÁSMÅÈI

'ARÈYRKJA
®LL HELSTU GARÈVERK HELLULAGNIR SËLPALL
AR 5PPL Å S  

.¹MSKEIÈ

,EIGUSALAR AUGLâSA FRÓTT
3KRÉU EIGNINA ÓNA É LEIGAIS
EA HRINGDU Ó SÓMA  
,EIGJENDUR LEITA FRÓTT
,EIGAIS BâUR
լ LEIT A LEIGJANDA
լ LEIGU OG TRYGGINGARÉGJÚF
լ GER LEIGUSAMNINGA FYRIR
ÓBÞAR OG ATVINNUHÞSNI

SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í

"ARNLAUST PAR ËSKAR EFTIR  HERB ÅBÒÈ ¹
STËRHÎFUÈBORGARSV 3KILVÅSUM GREIÈSLUM
OG REGLUSEMI HEITIÈ GREIÈSLUGETA MAX
 Ö KR 3  

GRÍMSNESI

'¾ÈABAKSTUR BR¹ÈVANTAR   FM ÅBÒÈ
FYRIR STARFSMANN 3KILVÅSUM GREIÈSLUM
HEITIÈ %IRÅKUR  

EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

¶RÅTUGUR REGLUSAMUR KK ËSKAR EFTIR STU
DIO ÅBÒÈHERB 3KILVÅSAR GREIÈSLUR 3
 

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK
-

HITAVEITA
RAFMAGN
KALT VATN
INTERNET
NÁTTÚRUFEGURÐ
Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is

«SKA EFTIR STUDIO EÈA JA HERB ÅBÒÈ Å
2VK 3KILVÅSUM GREIÈSLUM OG REGLUSEMI
HEITIÈ REYKLAUS S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

4JALDVAGNAR FELLIHÕSI BÅLAR B¹TAR OFL
5PPL Å S     

0ANTIÈ TÅMANLEGA FYRIR
HÒSVAGNINN

.ÕSTANDSETT OG UPPHITAÈ HÒS ¹
%YRARBAKKA 3TËR HJËLH
HÒSB 
P M¹N ,ÅTIL HJËLH
HÒSB  P
M¹N &ELLIH  P M¹N Å  M¹NUÈI
3  
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4IL LEIGU SÁR GEYMSLUBIL   OG  M
%INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈ
ARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3 
 WWWGEYMSLAEITTIS

"AKARI OG AÈSTOÈARMAÈUR
ËSKAST

 FM BÅLSKÒR Å +ËP +JÎRIN GEYMSLA FYRIR
BÒSLËÈIR OG LAGERA 3  
4IL LEIGU GEYMSLUHÒSN¾ÈI Å 3KAGAFIRÈI
FYRIR FELLIHÕSI TJALDVAGNA OG HÒSBÅLA
5PPL Å S  

"ÅLSKÒR
«SKA EFTIR BÅLSKÒR EÈA LITLU IÈNAÈARHÒS
N¾ÈI TIL LEIGU ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
5PPL Å S  

'ISTING
3TÒDÅËÅBÒÈ Å 2EYKJAVÅK

4IL LEIGU STÒDÅËÅBÒÈ Å 2EYKJAVÅK FULLBÒINN
HÒSGÎGNUM 3ËLARHRINGURINN ¹ 
KR 5PPL Å S   INFO THFLOOR
HOTELIS

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BAKARA OG AÈSTOÈ
ARMANN TIL STARFA Å BAKARÅ Å "REIÈHOLTI
5PPL Å S     

,OFTORKA 2EYKJAVÅK
«SKAR EFTIR VERKAMÎNNUM TIL
JARÈVINNU FRAMKV¾MDA -ATUR Å
H¹DEGINU OG HEIMKEYRSLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

9FIRMAÈUR 3ERRANO Å
3M¹RALIND
3ERRANO MUN Å BYRJUN NËVEMBER
OPNA GL¾SILEGAN NÕJAN VEITINGA
STAÈ Å 3M¹RALIND 6IÈ LEITUM AÈ
YFIRMANNI TIL AÈ STJËRNA ÖESSUM
NÕJA VEITINGASTAÈ 3TARFSSVIÈ
6ERSLUNARSTJËRA 2¹ÈNINGAR
STARFSFËLKS OG UMSJËN MEÈ
STARFSMANNAM¹LUM 5PPGJÎR
!FGREIÈSLUSTÎRF 5MSJËN MEÈ
VÎKTUM 0ANTANIR OG BIRGÈA
HALD-ENNTUNAR OG H¾FNIS
KRÎFUR 2EYNSLA AF STÎRFUM Å
VERSLUN EÈA ¹ VEITINGASTÎÈUM
6IÈKOMANDI VERÈUR AÈ VERA
MJÎG ÖJËNUSTULUNDAÈUR
6IÈKOMANDI VERÈUR AÈ VERA
STERKUR Å MANNLEGUM SAMSKIPT
UM 2EYNSLA AF REKSTRI MIKILL
KOSTUR
6INSAMLEGAST S¾KIÈ UM ¹
WWWSERRANOISATVINNA EÈA
SENDIÈ UMSËKNIR ¹ STEINGERD
UR SERRANOIS !LLAR N¹NARI
UPPLÕSINGAR VEITIR 3TEINGERÈUR
REKSTRARSTËRI 3ERRANO Å SÅMA
 

6EITINGAHÒS
¥SLENSKUM¾LANDI STARFSFËLK ËSK
AST SKILEGUR ALDUR  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

"AKARÅ

,¾KJARBREKKA
+ORNIÈ "ORGARTÒNI

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å AFGREIÈSLU FR¹ KL
  OG FR¹ KL   (ENTAR VEL ELDRA
FËLKI 'ËÈ LAUN Å BOÈI 5PPL Å S 
 EÈA  

.ONNABITI
3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL STARFA
EKKI YNGRI EN  REYKLAUS
5PPL Å S     
EÈA ¹ STAÈNUM

+EILUHÎLLIN ®SKJUHLÅÈ
«SKAR EFTIR VÎNUM STARFSMANNI
Å ELDHÒS 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR
RÁTTA AÈILA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

6EITINGARHÒSIÈ ,¾KJARBREKKA
ËSKAR EFTIR FËLKI Å EFTIRFAR
ANDI STÎRF ¶JËNANEMA
!ÈSTOÈARFËLK Å SAL -ATREIÈSL
UMENN 5PPVASKARA
HUGASAMIR VINSAMLEGAST
SENDIÈ TÎLVUPËST ¹ INFO
LAEKJARBREKKAIS EÈA S¾KIÈ UM
¹ STAÈNUM M¹NUDAG OG ÖRIÈJU
DAG MILLI  

. 2ÁTTARH¹LSI

!&-,)

.ÕR OG GL¾SILEGUR SKEMMTISTAÈ
UR ËSKAR EFTIR HRESSU OG DUGLEGU
STARFSFËLKI ¥ BOÈI ER B¾ÈI DAG
OG KVÎLDVINNA  STÎÈUR
'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTA AÈILA
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ
2AKEL Å S    RAKEL
RUBINIS

+EILUHÎLLIN ®SKJUHLÅÈ
+EILUHÎLLIN ®SKJUHLÅÈ ËSKAR EFTIR
STARFSFËLKI Å AFGREIÈSLU 
STAÈA 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   OG
AGNAR KEILUHOLLINIS

(LÎLLAB¹TAR +ËPAVOGI

!UÈMERKT 3KILTAGERÈ ËSKAR EFTIR STARFS
MANNI 2EGLUSEMI OG STUNDVÅSI SKYLIRÈI
5PPL Å S  

&URÈUFISKAR EHF
&URÈUFISKAR EHF SEM REKA MEÈAL
ANNARS +OKKANA VEISLUÖJËN
USTU FISKBORÈIN Å (AGKAUPUM
OG /STA OG S¾LKERABORÈIN Å
(AGKAUPUM KRINGLUNNI OG
3M¹RALIND 6ANTAR "ÅLSTJËRA
SEM STARFAR EINNIG VIÈ SAM
ANTEKT ¹ VÎRUM ¹SAMT FLEIRU
.AUÈSYNLEGT ER AÈ VIÈKOMANDI
HAFI MIKLA ÖJËNUSTULUND OG
H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPT
UM ÖVÅ STARFIÈ ER ANDLIT FYRIR
T¾KISINS ÒT ¹ VIÈ
HUGASAMIR SENDIÈ TÎLVUPËST
¹ RUNAR KOKKARNIRIS EÈA
HRINGIÈ Å SÅMA   MILLI
KL  OG  ¹ VIRKUM DÎGUM
&URÈUFISKAR EHF
&ISKISLËÈ A
 2EYKJAVÅK

-¹LARAR

(ÎFUM Å BOÈI AFGREIÈSLUSTÎRF Å
BAKARÅINU OKKAR ¹ +LEPPSVEGI
%INNIG Å BOÈI HELGARVAKTIR SEM
HENTA VEL FYRIR SKËLAFËLK
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

+EILUN¹MSKEIÈ

+EILUFÁLAG 2EYKJAVÅKUR HELDUR N¹MSKEIÈ FYRIR BÎRN OG
UNGLINGA  TIL  ¹RA
+ENNT ER Å +EILUHÎLLINNI ®SKJUHLÅÈ ¹ ÖRIÈJUDÎGUM OG
ÙMMTUDÎGUM MILLI  

#AFE /LIVER
#AFE «LIVER ËSKAR EFTIR REYNDUM
BARÖJËNUM OG ÖJËNUM Å SAL Å
FULLT STARF OGEÈA HLUTASTARF
6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND
Å   EÈA CAFEOLIVER
CAFEOLIVERIS

(VERT N¹MSKEIÈ STENDUR Å  VIKUR
.¹MSKEIÈ   OKTËBER TIL  NËVEMBER
.¹MSKEIÈ   NËVEMBER TIL  DESEMBER
6ERÈ KR  !TH 4AKMARKAÈUR FJÎLDI
3KR¹NING ER Å SÅMA  $ËRA EÈA DORA KEILAIS

/ERRX§´
WO]RHMLNÉPT#


&RÅSTUNDAHEIMILI
3TARFSFËLK ËSKAST ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILIN VIÈ GRUNNSKËLA
2EYKJAVÅKURBORGAR EFTIR H¹DEGI ¹
VIRKUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWITR
IS OG Å SÅMA  

,OFTORKA 2EYKJAVÅK
«SKAR EFTIR BÅLSTJËRA MEÈ
MEIRAPRËF -ATUR Å H¹DEGINU OG
HEIMKEYRSLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  


/ºTEZSKWHIMPH6EY¤EOVSWWÚWPERHWLIPHYVRÉQWOIM¤¿
EPQIRRVMWO]RHMLNÉPTQM¤ZMOYHEKMRRSOXºFIV
OP¿,EQVEFSVKL¤

äRÉQWOIM¤MRYPVE§ÉXXXEOIRHYVKVYRHZEPPEVEXVM¤M¿
WO]RHMLNÉPTSKIRHYVP¿JKYR1EVOQM¤M¤IVE¤
§ÉXXXEOIRHYVZIV¤MLJMVXMPE¤ZIMXEJ]VWXYLNÉPTÉ
WP]WWXE¤

2ÉQWOIM¤WKNEPHOV
7OVÉRMRKSKRÉREVMYTTP°WMRKEV¿W¿QEI¤E
QI¤X¸PZYTºWXMÉOSTEZSKYV$VIHGVSWWMW
7OVÉRMRKIVXMPSOXºFIV





7NÉPJFS¤EQM¤WX¸¤,EQVEFSVKL¤ 3TM¤EPPEZMVOEHEKEOP

TILKYNNINGAR
%INKAM¹L

"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI
TIL
AFGREIÈSLUSTARFA
¥SLENSKUKUNN¹TTA ER SKILYRÈI (ELGA GEFUR
FREKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
4RAUST FYRIRT¾KI VANTAR GËÈA M¹LARA
5PPL Å S   MILLI KL  

+%..3,!

'LAUMBAR

«SKUM EFTIR HRESSU STARFSFËLKI ¹ BAR OG
Å SAL 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR DUGLEGA OG
SAMVISKUSAMA EINSTAKLINGA 5PPL VEITIR
3TEINAR Å SÅMA  

 LEIKSKËLA ER GAMAN

«SKA EFTIR STARFSFËLKI Å KVÎLD OG
HELGARVINNU %KKI YNGRI EN 
¹RA &ÅNT FYRIR SKËLAFËLK
5PPL Å S     

b6ILTU SL¹ST Å HËPINN MEÈ
*«! &%, m

6ANAN SJËMANN VANTAR STRAX ¹ 
TONNA NETAB¹T SEM GERÈUR ER ÒT FR¹
3UÈURNESJUM 5PPL Å S  

,EIKSKËLINN 3KERJAGARÈUR ËSKAR EFTIR LÅFS
GLÎÈU J¹KV¾ÈU OG ¹HUGASÎMU FËLKI TIL
STARFA SEM FYRST TIL AÈ VINNA SKEMMTI
LEGT STARF MEÈ FR¹B¾RUM BÎRNUM 5PPL
Å S   OG  

.ÕR OG GL¾SILEGUR
SKEMMTISTAÈUR
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ST¾ÈI . AÈ 2ÁTTARH¹LSI .¹NARI UPPLÕS
INGAR VEITIR SGRÅMUR 2EISENHUS Å SÅMA
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KÓPAVOGSBÆR

3KËLASKRIFSTOFA (AFNARFJARÈAR

,EIKSKËLINN 6ESTURKOT
6ILTU VINNA UPPBYGGILEGT STARF TAKA Ö¹TT Å BREYTINGARFERLI OG
LEYFA ÖÅNU ¹HUGSVIÈI AÈ NJËTA SÅN
6IÈ LEIKSKËLANN 6ESTURKOT ERU LAUSAR STÎÈUR AÈSTOÈARLEIK
SKËLASTJËRA LEIKSKËLAKENNARA OG DEILDARSTJËRA EN Å SKËLANUM
VERÈUR GENGIÈ ÒT FR¹ NÕJUM HORNSTEINUM
&,¨) ,%)+52 &2.)
-ËTUN NÕRRAR STEFNU ER Å GANGI OG ÖVÅ KJÎRIÈ T¾KIF¾RI FYRIR
METNAÈARFULLA EINSTAKLINGA AÈ HAFA ¹HRIF OG SETJA MARK SITT ¹
STARÙÈ
3J¹ N¹NAR ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS VESTURKOT HAFNARFJORDURIS
!LLAR UPPLÕSINGAR VEITIR *ËNA 'UÈBJÎRG «LAFSDËTTIR
LEIKSKËLASTJËRI Å SÅMA  
&R¾ÈSLUSTJËRINN Å (AFNARÙRÈI

Frá Digranesskóla
• Í Digranesskóla viljum við bæta við
kennara í teymi sérfræðinga, sem sinna
kennslu einhverfra nemenda í sérdeild og
til að sinna sérkennslu.
Stefna Digranesskóla er að skapa tækifæri
til lærdóms og þroska, sem grundvallast
á virkni, virðingu og vellíðan nemenda og
starfsmanna.

"IFREIÈASTJËRAR
MEÈ HËPBIFREIÈARÁTTINDI

6EGNA AUKINNA VERKEFNA VANTAR OKKUR NOKKRA BIFREIÈASTJËRA
TIL STARFA SEM FYRST 5M ER AÈ R¾ÈA B¾ÈI  STÎRF OG
HLUTASTÎRF SEM HENTA B¾ÈI KONUM OG KÎRLUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA GÒST OG *ËNAS Å SÅMA
  ¹ SKRIFSTOFUTÅMA

Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
starfið.
Nánari upplýsingar veitir Magnea Einarsdóttir,
skólastjóri í síma 570 4170,
mein@kopavogur.is

www.kopavogur.is - www.job.is

-¹LMT¾KNI ER TRAUST OG RËTGRËIÈ FYRIRT¾KI OG VINNUR ¹ SVIÈI
INNÚUTNINGS OG EFNISSÎLU (J¹ FYRIRT¾KINU STARFA UM  MANNS
OG ER VEL HALDIÈ UM STARFSMENN FYRIRT¾KISINS

&!34%)'.)2

5M R¾ÈIR FJÎLBREYTT OG KREFJANDI AFGREIÈSLU OG LAGERSTARF %F
UMS¾KJANDI V¾RI MEÈ MEIRAPRËF V¾RI ÖAÈ ¹LITINN KOSTUR EN
ER EKKI SKILYRÈI
6INNUTÅMI ER FR¹   M¹NUDAGA TIL ÙMMTUDAGA OG  
FÎSTUDAGA

Þjónusta ofar öllu
Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500

Frum

www.thingholt.is
Traust fasteignasala í 30 ár

6EGNA AUKINNA VERKEFNA ËSKAR
-¹LMT¾KNI (& EFTIR VINNUSÎMUM OG
TRAUSTUM AÈILA Å FULLT STARF

Ingvi
Þórarinn
Kjartan
Rúnar
Kópsson
Kópsson
sölufulltrúi
lögg. fast.sali
sölufulltrúi
GSM 820 9505 kok@thingholt.is GSM 896 0421
ingvi@thingholt.is
kopsson@thingholt.is

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.

ATH

VIÐ SELJUM
ALLA DAGA !

HRINGDU NÚNA

699 6165

-¹LMT¾KNI BÕÈUR STARFSMÎNNUM UPP ¹ HEITAN MAT Å H¹DEGI
OG ÕMIS ÎNNUR HLUNNINDI SVO SEM REGLULEGAR UPP¹KOMUR
¹RSH¹TÅÈARFERÈIR FYRIR STARFSMENN ¹SAMT MAKA OG ÚEIRA SKEM
MTILEGT EINS OG GËÈ LAUN
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR ®RN 3IGURBJÎRNSSON Å SÅMA
  EÈA (ÎSKULDUR ®RN !RNARSON Å SÅMA  
%INNIG ER H¾GT AÈ SENDA UMSËKNIR MEÈ TÎLVUPËSTI ¹
MT MTIS
-¹LMT¾KNI (&
6AGNHÎFÈA 
 2EYKJAVÅK
 
WWWMTIS
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,ISTAMANNALAUN 
5MSËKNARFRESTUR LISTAMANNALAUNA RENNUR ÒT
 OKTËBER KL
%YÈUBLÎÈ F¹ST ¹ SKRIFSTOFU 3TJËRNAR LISTAMANNALAUNA 4ÒNGÎTU
 OG ¹ WWWLISTAMANNALAUNIS
5MSËKNUM SKAL SKILA ¹ SKRIFSTOFU 3TJËRNAR LISTAMANNALAUNA
(ALLVEIGARSTÎÈUM 4ÒNGÎTU   2EYKJAVÅK

3TJËRN LISTAMANNALAUNA

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Löggiltur
Fasteignasali

www.isam.is

LAGERSTARFSMAÐUR
FRAMTÍÐARSTARF
ÍsAm leitar eftir dugmiklum
og drífandi lagerstarfsmanni
til framtíðarstarfa
Viðkomandi verður að tala góða íslensku og æskilegt
að viðkomandi hafi lyftarapróf, sem er þó ekki skilyrði.

Auglýsingasími

Áhugasamir sendi inn umsókn með tölvupósti á
helga@isam.is eða með pósti, merkt “Lagerstarfsmaður” á:
ÍsAm • Tunguháls 11 • 110 Reykjavík
Einnig er hægt að senda inn umsókn á www.isam.is
Umsókarfrestur er til 1. október

– Mest lesið

Íslensk Ameríska leggur áherslu á
framsækna fyrirtækjamenningu og að
skapa liðsheild sem hefur einstaka
blöndu af hæfni, þekkingu og jákvæðu
viðhorfi til að ná hámarks árangri.
Ánægt starfsólk er okkar metnaður!

FYRIRMYN

DA R

I
F YR IR TÆ K

2007

Íslensk Ameríska • Tunguháls 11 • 110 Reykjavík
sími: 522 2700 • fax: 522 2727 • www.isam.is
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Styrkur starfsmanna er styrkur fyrirtækis
starfsráðgjöf á vinnustað
(sjá mimir.is) býðst fyrirtækjum og stofnunum
að fá ráðgjafa í heimsókn, þeim að kostnaðarannauður er af
lausu. Markmiðið er að
mörgum talinn ein
hvetja fólk til virkrar
verðmætasta
auðlind
símenntunar og efla
fyrirtækis. Þegar hlúð er
færni sína, veita upplýsað starfsfólki hefur það
ingar um námsframboð
áhrif á líðan og ánægju
!2.(%)¨52
'¥'*!
og aðstoða það við að
og getur aukið afköst og
trúnað og minnkað starfs- '5¨-5.$3$«44)2
finna nám við hæfi.
Mörg fyrirtæki sinna fræðslumannaveltu fyrirtækja.
málum mjög vel og bjóða starfsVaxandi áhersla er hér á landi
mönnum upp á ýmiss konar
og víða erlendis á að nýta námsfræðslu á vinnutíma og utan hans.
og starfsráðgjöf í aðgerðum til að
Til hvers þá að fá náms- og
auka menntun og þjálfun starfsstarfsráðgjafa í heimsókn? Með
fólks og þar með auka samkeppnisþví að ræða við náms- og starfshæfi fyrirtækja og þjóðar. Í
ráðgjafa gefst einstaklingum tækitengslum við verkefnið Náms- og

5-2¨!.
3TARFSMANNAM¹L

M

færi til að skoða og ræða eigin
stöðu til dæmis áhuga og hæfni,
átta sig á hvaða möguleikar eru í
boði varðandi nám og gera áætlun
um hvert skal stefna. Þannig má
auðvelda fólki að taka ákvörðun
um nám og/eða frekari þróun í
starfi eða sækja nám og námskeið
sem veita hverjum og einum
aukna ánægju í frístundum.
Vandi margra sem vilja auka
menntun sína er að átta sig á þeim
möguleikum sem eru í boði og
finna nám við hæfi. Framboð
skóla, stéttarfélaga, símenntunarmiðstöðva og ýmissa fræðslufyrirtækja á námi hefur aldrei verið
meira en nú. Sem dæmi má nefna
að hægt er að stunda nám á
ýmsum starfstengdum náms-

brautum framhaldsskóla í kvöldog fjarnámi. Þá eru í boði ýmsar
lengri óformlegar námsleiðir á
símenntunarmiðstöðvum,
til
dæmis verslunarfagnám fyrir
starfsfólk í verslun og þjónustu
og Landnemaskólinn fyrir innflytjendur. Margir skólar og fyrirtæki
bjóða að auki upp á styttri námskeið svo sem tölvu- og tungumálanám.
Fleiri þættir s.s. tímaskortur
eða vandi tengdur lestri eða ritun
getur verið hindrun fyrir einstaklinga í að taka ákvörðun um nám. Í
því sambandi má nefna námsleiðir
eins og Aftur í nám sem er ætluð
fólki sem komið er af unglingsaldri
sem glímir við lestrar- og skriftarörðugleika. Tilgangur námsins er

að þjálfa nemendur í lestri og
skrift, auka hæfni til náms og
starfa og stuðla að jákvæðu viðhorfi til frekara náms.
Með því að veita starfsmönnum
svigrúm til að taka þátt í verkefninu Náms- og starfsráðgjöf á
vinnustað eru fyrirtæki að bjóða
upp á þjónustu sem hingað til
hefur ekki verið í boði fyrir fólk á
vinnumarkaði. Ávinningur fyrirtækis ætti meðal annars að felast
í aukinni færni, starfsánægju og
almennri lífsánægju starfsmanna.
Styrkur starfsmanna er styrkur
fyrirtækis.
Höfundur er náms- og
starfsráðgjafi hjá Mími –
símenntun.

"2¡& 4), ",!¨3).3
(VAÈ ER MENNING

!LLA DAGA ¹RSINS M¹ SJ¹ OG HEYRA
MISNOTKUN ¹ ÖESSU ORÈI bMENNINGm
(VAÈ VELDUR *Ò ÖAÈ AÈ ¹KVEÈINN
FJÎLDI FËLKS Å FJÎLMIÈLAGEIRANUM
AÈRIR MENNTAMENN OG STJËRNM¹LA
MENN HAFA KOMIÈ ÖVÅ SVO Å KRING
AÈ NOTA ÖAÈ Å STAÈINN FYRIR bLISTIRm
%KKI VEIT ÁG AF HVERJU ÖAR SEM LISTIN
ER AÈEINS BROT AF ALLRI MENNINGU
MANNSINS !È VÅSU AFAR MIKILV¾G
EN BARA HLUTI AF HENNI !LLT SEM
MAÈURINN AÈHEFST SÁR TIL ÖROSKA
ER KALLAÈ MENNING EKKI BARA LISTIR
6EIT EKKI HVORT ÁG ÖARF AÈ NEFNA
EINHVER NÎFN JÒ SVEI MÁR Ö¹ (ÁR
KOMA F¹EIN D¾MI !LLIR SKËLAR
ALLUR IÈNAÈUR GARÈYRKJAR¾KTUN ÎLL
VERKMENNTUN T¾KNI MATARGERÈ
SJÒKRAHÒS AF ÎLLUM GERÈUM VÅSINDI
ÎLL UMÎNNUNARSTÎRF ALLAR VERKSMIÈJ
UR ÅÖRËTTIR SAMGÎNGUR OG SVO ËTAL
MARGT ANNAÈ
¥ DAG  ER SVO NÕTT BLAÈ KYNNT
Å &RÁTTABLAÈINU NEFNILEGA BLAÈ
IÈK¹LFURINN b-ENNINGm SEM FJALLA
¹ UM MENNINGU OG LISTIR ¹ FAG
LEGAN M¹TA "ÅÈUM VIÈ AF HVERJU
MENNINGU OG LISTIR %R EKKI NËG
AÈ SEGJA LISTIR ÖAR SEM AÈEINS ER
FJALLAÈ UM Ö¾R /G EF ¹ AÈ FJALLA
UM MENNINGU OG LISTIR HVAÈA ANGA
MENNINGARINNAR ¹ Ö¹ AÈ FJALLA
UM UTAN LISTARINNAR 6IÈ VITUM JÒ
HVAÈ TILHEYRIR LISTINNI RITLIST LEIKLIST
SÎNGLIST MYNDLISTSJËNLIST DANSLIST
KVIKMYNDAGERÈ POPP OG FLEIRA %R
Ö¹ EKKI NËG AÈ KALLA BLAÈIÈ b,ISTINm
EÈA b,ISTIRm !F HVERJU Å ËSKÎPUNUM
b-ENNINGm 6ERÈUR KANNSKI LÅKA
FJALLAÈ UM VÅSINDI SAUÈFJ¹RR¾KT
SKËLASTARF L¾KNISFR¾ÈI EÈA ANNAÈ
SEM ¹ÈUR VAR UPP TALIÈ
¡G VEIT AÈ SVARIÈ VERÈUR EITTHVAÈ
Å ÖESSUM DÒR b*Ò Å LANGAN TÅMA
HEFUR ÖAÈ BARA TÅÈKAST AÈ NOTA
ORÈIÈ MENNING YFIR LISTIR ÖËTT ANNAÈ
STANDI Å ORÈABËKUMm %N HVERS
VEGNA Å ËSKÎPUNUM M¹ EKKI BREYTA
ÖESSARI RÎNGU ORÈANOTKUN ÖËTT HÒN
SÁ NOKKURS KONAR HEFÈ
¶AÈ V¾RI SVO SEM Å LAGI AÈ KALLA
ÖETTA BLAÈ b-ENNINGm EF ALLIR ANGAR
MENNINGARINNAR F¹ ÖAR INNI EKKI
BARA LISTIR %N AÈ NOTA ÖAÈ AÈEINS
YFIR LISTIR SÕNIR BARA bMENNINGARSTIGm
ÖEIRRA ER NOTA ÖAÈ ¡G PERSËNULEGA
MËTM¾LI KRÎFTUGLEGA ÖESSARI RÎNGU
NOTKUN ¹ ORÈINU ÖAR SEM ÁG ÖYKIST
LÅKA TAKA Ö¹TT Å ÅSLENSKU MENNINGAR
LÅFI ÖËTT ÁG VINNI EKKI VIÈ LISTSKÎPUN
OG ÖËTT ÁG NJËTI HENNAR TAKMARKAÈ
¶AÈ ER LÅKA MENNING UTAN LISTARINN
AR -ENNINGIN ER ALLS STAÈAR OG ALLT
UM KRING
&RÁTTABLAÈIÈ ALLT FJALLAR UM ALLAR
HLIÈAR MENNINGARINNAR OG ¾TTI ÖESS
VEGNA SKILIÈ AÈ HEITA b-ENNINGAR
BLAÈIÈm

Aukabúnaður á mynd: Álfelgur

-ARGRÁT *ËNSDËTTIR AÈSTOÈARMAÈUR
HÒSAM¹LARA SKRIFAR

PEUGEOT
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2.470.000

r)%J EÎTJM IFTUÕGM
r.F£BMFZ£TMB MLN
r"#4CSFNTVLFSGJ
r&41TUÕ£VHMFJLBLFSGJ
og spólvörn
rMPGUQÙ£BS
r-PGULMJOH
r3BGTUÝS£JSIMJ£BSTQFHMBS
r"LTUVSTUÕMWB

3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR
OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGN
ORÈ %INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI
SEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI
¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEIN
INGAR 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI
BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA
Å B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT
INGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI

www.peugeot.is
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 lúxusinn leika við þig – veldu Peugeot 407.
Vatnagörðum 24 - 26 r Sími 520 1100
www.bernhard.is

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



Haltu mér, slepptu mér
hann, og skiptir þá auðvitað máli hvað fram
5-2¨!.
fer innan þess. Hjón eru frátekin fyrir hvort
annað. Er karl samt bara karl og kona bara
6ERALDLEGAR KIRKJUATHAFNIR
kona? Er þá allt leyfilegt innan vébanda
hjónabandsins? Nei! Kirkjuhúsið ber ekki
iðmennt tilkynnti á dögunum um fyrstu
uppi lofgjörðina til Guðs, heldur er hún
„veraldlegu giftinguna“ á sínum
borin uppi af því sem fram fer innan þess.
vegum. Því var slegið upp að þetta væri
fyrsta „gifting“ Siðmenntar. Þetta er ekki
Nú var stofnað til Siðmenntar sem mótrétt. Siðmennt giftir engan enda hefur
vægi við íslensku Þjóðkirkjuna. Félagið
félagið ekki umboð til þess. Þarna var um
leitast við að lágmarka sýnileika trúar í
að ræða hátíðlega athöfn í kjölfar borgsamfélaginu og hefur lengi deilt á grundaralegrar hjónavígslu frá embætti sýsluvöll kristilegrar kirkju og starf hennar.
manns. Ég samgleðst þeim hjónum sem '5..!2 *«(!..%33/.
Það hlýtur að vekja broslega athygli að
þarna áttu í hlut, óska þeim til hamingju og bið þeim
félagið skuli athafna sig með þessum hætti í kristinni
alls góðs í framtíðinni.
kirkju helgaðri þríeinum Guði; og ekki aðeins það
heldur eftir forskrift kirkjulegrar athafnar. Siðmennt
&ORSENDUR KIRKJULEGRAR ATHAFNAR
virðist þá ekki hafa meira ónæði af kirkjunni en svo
að félagið telji sér fært að fá inni í kirkju með athöfn
Siðmennt byggir „starfsemi sína á lífsviðhorfi óháðu
af þessu tagi og láti sér í léttu rúmi liggja þá þvertrúarsetningum“, sbr. stefnuskrá þess. Athafnir
stæðu sem það sér þó sjálft í þeirri staðreynd. Nú
félagsins eru því guðlausar. Sú þverstæða að áðurbýst ég ekki við því að Siðmennt skrifi undir þessi orð
nefnd athöfn fór fram í kirkju (Fríkirkjunni í Reykjamín og má þá vissulega spyrja hvað það sé til marks
vík), í húsi sem hefur verið vígt undir og frátekið
um af hálfu félagsins?
fyrir þjónustuna við Guð, vekur því undrun. Áður var
leitað til þjóðkirkjupresta sem ekki sáu sér fært að
'UÈLEYSI HÕST Å KIRKJU +RISTS
veita lið í þessu máli. Kirkjuhús eru jú tákn og samhengi hins kristna trúarsamfélags. Kirkjan virðir og
Prestur og safnaðarstjórn Fríkirkjunnar í Reykjavík
tekur alvarlega það fólk sem ákveður að standa utan
geta ráðstafað Fríkirkjunni að vild enda ekki bundin
þess samfélags og býst ekki við minna frá því sama
af starfsreglum Þjóðkirkjunnar. Þær starfsreglur
fólki í sinn garð. Kirkjan gerir því ráð fyrir skilningi
minna þó á að hver kirkja (líka Fríkirkjan í Reykjaá því að kirkjuleg athöfn skuli vera á forsendum
vík) er vígð undir þjónustuna við Guð og því skuli ekkkirkjunnar sjálfrar.
ert fara fram í kirkju sem ekki samrýmist vígslu
Kirkjan vill koma til móts við þá sem til hennar
hennar. Af hverju ætti að koma á óvart að prestur fallleita en eru af öðrum meiði en þeim kristna. Kirkjan
ist ekki á að að hýsa í kirkju athöfn sem úthýsir Guði
getur þó ekki fórnað sér á altari eigin umburðarlyndúr kirkjunni? Að guðleysingjar banki upp á kirkjudyr
is og víðsýni. Þegar beðist er undan athöfn sem þesstil að fá inni með tímamótaviðburði í sínu lífi kemur
ari þá er Siðmennt auðsýnd meiri virðing en hún auðjafn mikið á óvart og að prestur skuli ljúka þeim upp.
sýnir kirkjunni – og eigin félagsskap.
Trúverðugleiki er fyrir miklu; að standa fastur á
sínum gildum og vera samkvæmur sannfæringu sinni.
(ÒS ER EKKI BARA HÒS
Trúverðugleiki verður prestum þeim mun mikilvægari í ljósi þeirra breytinga sem hafa orðið á starfsumMundi Siðmennt skjóta skjólshúsi yfir kristilega
hverfi þeirra. Nú skulu prestar annars vegar sýna trúathöfn – athöfn þar sem kross væri settur á borð og
mennsku við Drottin og hins vegar „sjálfsagðan“
Guð lofaður? Ef svarið er nei, sem ég býst við að það
sveigjanleika í þjónustunni í hans nafni. Þetta getur
hljóti réttilega að vera, vekur það spurningar um trúekki alltaf farið saman. Þótt vilji kirkjunnar sé ríkur
verðugleika Siðmenntar, sem ég tel að hafi beðið
þá verður ekki bæði haldið og sleppt.
hnekki í samhengi þessa máls. Þótt veraldlegir hlutir
líkt og hús séu ekki heilagir í sjálfum sér þá verður
kirkjuhúsið að heilögum vettvangi helgrar iðkunar
Höfundur er sóknarprestur í Hofsóss- og Hólaþegar það hefur verið vígt Guði og þjónustunni við
prestakalli.
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Betur má ef duga skal
kalla íslenskunámskeið
og handleiðslu kjarabætur
er
beinlínis
grátbroslegt við þessar
aðstæður.
ýlega
tilkynnti
leikskólanefnd
Þá er hvergi í tengslKópavogs
aðgerðarum við aðgerðaráætlunáætlun er miðar að því
ina minnst á hvenær
að laða að hæft starfsþessar aðgerðir eiga
fólk á leikskóla Kópaað koma til framvogs. Svo virðist sem
kvæmda.
Í
kjaraformaður
leikskóla- '5¨2¥¨52
samningi Félags leiknefndar hafi boðað til !2.!2$«44)2
skólakennara
við
Launanefnd
sveitarblaðamannafundar sl.
fimmtudag en gleymt að láta
félaga er ákvæði um að heimilt
fulltrúa Samfylkingarinnar vita.
sé
að
greiða
viðbótarlaun
(svokölluð TV laun) vegna verkEnginn þeirra vissi af umræddum
fundi fyrr en af honum fréttist í
efna og hæfni annars vegar og
vegna markaðs- og samkeppnisfjölmiðlum. Ég trúi því ekki fyrr
en á reynir að formaðurinn hafi
aðstæðna hins vegar. Strangt til
tekið gefur þetta ákvæði sveitarvísvitandi sýnt slíkan dónaskap,
þar sem umrædd aðgerðaráætlun
félögunum heimild til að hækka
var studd og samþykkt af öllum
laun leikskólakennara um allt að
fulltrúum í leikskólanefnd Kópa100.000 kr. á mánuði. Þegar
vogs.
gengið var frá þessari útfærslu í
Kópavogi síðasta vor gerðum við
Staða leikskólanna í Kópavogi er
bæjarfulltrúar
Samfylkingargrafalvarleg. Formaður leikskólainnar athugasemd við þá lágu
nefndar fór reyndar ekki alveg með
upphæð sem Kópavogsbær lagði
rétt mál þegar hann sagði vanta
starfsfólk í 30 stöðugildi við leikí pottinn því allt snýst þetta jú
um peninga. Þá vildum við a.m.k.
skóla Kópavogs. Þá nefndi hann
einungis þá leikskóla sem Kópatvöfalda þá upphæð þótt staðan
sé einfaldlega þannig núna að
vogsbær rekur. Til viðbótar vantar
það þyrfti að margfalda hana.
að manna á annan tug stöðugilda
við
einkareknu
leikskólana.
Með því að hækka framlag
Aðgerðaráætlunin er góðra gjalda
bæjarins núna svo um munar má
verð og mun efla faglegt innra starf
leiðrétta laun leikskólakennara og
leikskólanna til lengri tíma. Sem
annars starfsfólks samhliða og
dæmi um það verður stjórnendum
þannig freista þess að draga úr
mikilli starfsmannaveltu leikleikskólanna m.a. gert kleift að
sækja stjórnunarnám og nemendum
skólanna og um leið laða nýtt fólk
í leikskólafræðum verður boðið
til starfa. Fjárhæðirnar sem við
hlutastarf á leikskólunum með
erum að tala um eru taldar í
möguleika á námsstyrk. Auk þess á
milljónum á ársgrundvelli, smámunir í sveitarfélagi sem stærir
m.a. að bæta vinnuaðstöðu, uppfæra
sig af metafkomu ár eftir ár. Er
heimasíður, bjóða upp á námskeið
fyrir starfsmenn til að draga úr
góð rekstrarniðurstaða bæjarins
kannski á kostnað þjónustunnar
streitu og bæta andlega líðan,
ásamt því að bjóða upp á íslenskuvið börnin í bænum? Góðum vilja
námskeið fyrir erlenda starfsmenn.
leikskólanefndar verður að fylgja
fjármagn, annars eru fögru fyrirHvergi í umræddri aðgerðaráætlun
er rætt um beinharða peninga eða
heitin ekki pappírsins virði!
beinar launaleiðréttingar sem er þó
eina raunhæfa lausnin ef leikskólar
Kópavogs eiga að hafa betur í
Höfundur er oddviti
samkeppninni um starfsfólk. Að
Samfylkingarinnar í Kópavogi.
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Samgöngur við
Vestmannaeyjar
20 metra háir. Þeir
varnargarðar
koma
líklega til með að kosta
15 til 18 milljarða
króna, þannig að öll
ar sem ríkisstjórnin
framkvæmdin kostar
hefur nú afskrifað
ekki undir 22 til 25
frekari framkvæmdir
milljörðum króna, ef
við rannsóknir á göngnotaðar eru kostnaðarum milli lands og eyja,
áætlanir úr skýrslu
þá hafa hafist aftur
„Stýrihóps um hafnarumræður um næstbesta
gerð í Bakkafjöru
framtíðarkostinn í sam- '¥3,) *«.!33/.
Mars 2007“ um kostngöngumálum til Vestað við stórskipahöfn og ferjumannaeyja og er þá ferjuhöfn í
höfn.
Bakkafjöru mjög haldið á lofti sem
næstbesti kosturinn.
Verði farið af stað með litla 500
Sá kostur á þó, að mínu mati,
metra x 10 metra háa sjóvarnarlangt í land að verða að veruleika,
garða, sem hannaðir eru samef farið verður af stað með framkvæmt skýrslu Siglingastofnunkvæmd samkvæmt hönnun Siglar, er betur heima setið en af stað
ingastofnunar þá er ég hræddur
farið, þar sem litla ferjuhöfnin
um að margra ára framkvæmdir
verður sífellt full af sandi eða
séu fram undan, sem skili bara
ófær vegna veðurs og brims þar
vonbrigðum Það er kannski í uppsem hún er staðsett inni í brimsiglingu nýr Grímseyjarferjugarðinum og nær ekki út fyrir
skandall. Þess vegna er nauðsynrifið.
Ætla
starfsmenn
og
legt að fá nú þegar stærra og
hönnuðir Siglingastofnunar að
hraðskreiðara skip í stað Herjólfs
vera ábyrgir fyrir því að
á meðan milljörðum króna verður
frátafirnar
á
ferjusiglingu
sóað í Bakkafjöru.
Herjólfs í Bakkafjöru, í litla og
Bæjarráð Vestmannaeyja samófullkomna höfn, verði ekki meiri
þykkti á fundi 24. júlí að óska eftir
en nú eru á siglingu Herjólfs til
að flýta framkvæmdum við gerð
Þorlákshafnar, eins og bæjarráð
ferjuhafnarinnar, þó með þeim
Vestmannaeyja fer fram á með
fyrirvara að nauðsynlegt væri að
samþykkt frá 24. júlí 07?
hafnarmannvirki verði þannig úr
Það er svo skrýtið að það hefur
garði gerð að frátafir á ferjusiglalltaf hist á gott veður og ládauðingum í Bakkafjöru verði ekki
an sjó þegar hönnuðir Siglingameiri en er nú á siglingu Herjólfs
stofnunar og ráðgjafar innlendir
til Þorlákshafnar.
sem og erlendir koma á sjó í
Bakkafjöru, líka nefnd frá Det
Bæjarráð og bæjarstjórn VestNorske Veritas sem kom á vettmannaeyja eru sér vonandi meðvang í blíðuveðri til að áhættuvitandi um að þetta þýðir það að
greina
siglingaleiðina
milli
sjóvarnargarðar ferjuhafnarinnBakkafjöru og Vestmannaeyja.
ar verða að ná út fyrir rifið út á
12 til 14 metra dýpi, þá þurfa þeir
að vera um fimmtán hundruð
Höfundur er fyrrverandi
metra langir og að minnsta kosti
skipstjóri.
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„Ég vildi að ég væri sú
sem fann upp kynlífið.
Kynlíf er númer eitt.“
"RIGITTE "ARDOT ÖËTTI ELDHEIT
KYNBOMBA ¹ SÅNUM TÅMA EN
Å DAG ER HÒN EINNA ÖEKKTUST
FYRIR AÈ FORÈAST ANDLITSLYFT
INGAR OG ELSKA DÕR

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Bítlarnir slá nýtt met

 2ËSA 'UÈMUNDSDËTTIR FR¹

¶ENNAN DAG FYRIR 
¹RUM N¹ÈI HIÈ SÅVINS¾LA
LAG (EY *UDE MEÈ
"ÅTLUNUM FYRSTA S¾TI
BRESKA VINS¾LDALISTANS
,AGIÈ SEM KOM ÒT
TVEIMUR VIKUM FYRR VAR
LENGSTA D¾GURLAG TIL AÈ
N¹ FYRSTA S¾TI LISTANS
OG ÖAÈ MET STENDUR
ENN Å DAG EN ÖAÈ ER SJÎ
MÅNÒTNA LANGT  N¾STU
¹RUM ÖAR ¹ EFTIR SELDIST
SM¹SKÅFAN Å UM ¹TTA
MILLJËNUM EINTAKA
0AUL -C#ARTNEY SAMDI
LAGIÈ ¹ ÖEIM TÅMA ÖEGAR
*OHN ,ENNON VAR AÈ
SKILJA VIÈ EIGINKONU SÅNA

(EY *UDE MUN UPPHAFLEGA HAFA ¹TT AÈ HEITA
(EY *ULES EN 0AUL -C#ARTNEY SAMDI ÖAÈ TIL
UPPÎRVUNAR FYRIR *ULIAN ,ENNON ÖEGAR FORELDRAR
HANS SKILDU *ULIAN ER TIL H¾GRI ¹ MYNDINNI EN
TIL VINSTRI ER H¹LFBRËÈIR HANS 3EAN

#YNTHIU OG KVAÈ LAGIÈ
UPPHAFLEGA HAFA BYRJAÈ
¹ ORÈUNUM b(EY *ULESm
OG ¹TTI HANN Ö¹ VIÈ SON
ÖEIRRA #YNTHIU OG *OHNS
*ULIAN -EÈ LAGINU VILDI
HANN KVEÈA HUGGUNARORÈ
TIL DRENGSINS SEM TËK
SKILNAÈINUM ILLA
-ARGIR AÈD¹ENDUR
"ÅTLANNA TELJA LAGIÈ EKKI
VERA ORT TIL *ULIANS HELDUR
TÒLKA ÖAÈ SEM EINS
KONAR FORSP¹ UM ENDALOK
SVEITARINNAR SEM URÈU
TVEIM ¹RUM SÅÈAR EÈA ¹RIÈ
 ¶¹ TILKYNNTI 0AUL
-C#ARTNEY OPINBERLEGA AÈ
SVEITIN V¾RI H¾TT









6ATNSENDA BETUR ÖEKKT
SEM 3K¹LD 2ËSA EÈA
6ATNSENDA 2ËSA HVERFUR
YFIR MËÈUNA MIKLU
(LAUP Å 3KEIÈAR¹
¥ DYSJUM NORÈAN ¶ËRS
MERKUR FINNAST BEIN
MANNS OG HESTS ¹SAMT
SPJËTSODDI OG ÕMSU FLEIRU
(ÒS %LLIHEIMILISINS
'RUNDAR Å 2EYKJAVÅK VÅGT
(ARALDUR "ÎÈVARSSON ÒT
GERÈARMAÈUR OG KONA
HANS GEFA !KRANESKAUP
STAÈ KVIKMYNDA OG
HLJËMLEIKAHÒS "ÅËHÎLLINA
,ANDSBJÎRG LANDSSAM
BAND BJÎRGUNARSVEITA ER
FORMLEGA STOFNUÈ EN ÖAR
MEÈ SAMEINUÈUST &LUG
BJÎRGUNARSVEITIN (J¹LPAR
SVEIT SK¹TA OG FLEIRI

6%24¥¨!2,¥&  "*!2"29''*5..) ¥
6%34-!..!%9*5- 2)¨  %LSTI HLUTI

BRYGGJUNNAR VAR TEKINN Å NOTKUN ¹RIÈ  5M
ÖESSAR MUNDIR FAGNA 6ESTMANNAEYINGAR ÖESSUM
TÅMAMËTUM

"2! ²TGERÈARFÁLAGIÈ (JALLASANDUR FÁKK NÕLEGA B¹TINN "¹RU 3( 
-9.$3+%335(/2.

Bára á Rifi
Útgerðarfélagið Hjallasandur á Rifi keypti nýlega bátinn
Arneyju HU 136 frá Blönduósi sem heitir nú Bára SH 27.
Bára er rúmlega 29 brúttótonn sem er nokkuð minni en
sá sem útgerðin seldi nýlega. Að sögn Arnar Arnarsonar,
útgerðarmanns og skipstjóra, er það bein afleiðing af niðurskurði aflaheimilda. Nýi báturinn sé betur til þess fallinn
að ná afla upp í þær heimildir sem útgerðin hefur yfir að
ráða. www.skessuhorn.is
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(JARTAÈ SL¾R VIÈ HÎFNINA
Elskulega eiginkona mín

Kristrún Eiríksdóttir
Álfatúni 17, Kópavogi,

er látin. Útförin hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hinnar látnu.
Árni Stefánsson

Við þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför

Páls Sigurðssonar
fyrrverandi skrifstofumanns,
Hæðargarði 35, Reykjavík.
Þorsteinn Pálsson
Valgeir Pálsson

Ingibjörg Rafnar
Margrét Magnúsdóttir

Um þessar mundir halda Vestmannaeyingar upp á hundrað ára afmæli
Bæjarbryggjunnar sem var tekin í
notkun árið 1907. Frá náttúrunnar
hendi hefur þó verið höfn í Eyjum frá
landnámstíma.
„Eins og frægt er orðið var fyrsta
kirkjan á Íslandi reist við höfnina í
Vestmannaeyjum þegar kristnitakan
átti sér stað árið 1000. Svo liðu aldirnar og árin og alltaf var útgerð frá
Eyjum, enda er þar ein af elstu verstöðvum Norður-Atlantshafs,“ segir
Arnar Sigurmundsson, formaður
framkvæmda- og hafnarráðs Vestmannaeyja.
„Fyrsta bryggjan var svo reist þegar
vélbátar hófu að koma til landsins og
til að sinna þeim betur réðist þetta litla
sveitarfélag í að byggja hana. Fljótlega
fékk hún nafnið Bæjarbryggjan og í
ár minnumst við Vestmannaeyingar
þessara tímamóta,“ segir Arnar.
Nokkrum árum síðar, eða árið 1911,

var bryggjan stækkuð og endanlega
mynd fékk hún árið 1925. Nú er hins
vegar verið að vinna í að endurgera
þessa aldargömlu bryggju og er stefnt
að því að hún fái eins upprunalegt útlit
og kostur er enda höfðar slíkt bæði til
heima- og ferðamanna.
„Höfnin í Vestmannaeyjum hefur
alltaf verið talin mjög góð og eftir
gosið varð hún enn betri því við það
þrengdist innsiglingin. Við höfum
um tvo kílómetra af bryggjuplássi
en það er svo mikil vegalengd að
allir eyjarskeggjar gætu raðað sér
upp á bryggjunni og myndað óslitna
röð á bryggjukantinum,“ segir Arnar
svolítið stoltur og bætir því við að
íbúar eyjarinnar séu rúmlega fjögur
þúsund í dag.
„Skipum hefur fækkað með árunum,
en á móti hafa þau stækkað svo við
höfum virkilega þörf fyrir allt þetta
pláss og jafnframt góða þjónustu
við skipin. Bæði skemmtiferða-

og farskip. Menningartengd ferðaþjónusta er líka stöðugt að sækja í
sig veðrið og í okkar tilfelli er þetta
einstakt því það er svo margt við
menninguna í Eyjum sem tengist
höfninni. Stafkirkjan er til dæmis
hérna við höfnina og húsið Landlyst,
sem er fyrsta fæðingarstofnunin
sem reist var á landinu og svo er
náttúrlega umhverfið við höfnina, sem
er stórskorið og einstaklega fallegt,“
segir Arnar og tekur um leið fram að
daglega sé mikið líf við þessa höfn.
„Herjólfur siglir til og frá landi
tvisvar sinnum á dag og þá eru
ónefnd fiski-, flutninga- og skemmtiferðaskipin. Því er um að gera að búa
svo um að hér séu allar aðstæður til
fyrirmyndar svo að hafnarlífið haldi
áfram að blómstra eins og það hefur
gert undanfarnar aldir,“ segir Vestmannaeyingurinn Arnar Sigurmundsson.
MARGRET FRETTABLADIDIS
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Gæinn á svarta Benzanum
Ps. Feiti rostungurinn sem og
ljóti ítalski nef-apinn biðja að heilsa!

60 ára afmæli
r

Ástkær dóttir, eiginkona, móðir og amma,

Lísa Björk Steingrímsdóttir
Raftahlíð 28, 550 Sauðárkróki,

sem andaðist á Heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki
21. september síðastliðinn, verður jarðsungin frá
Sauðárkrókskirkju laugardaginn 29. september kl. 14.00.
Kári Gunnarsson
Steingrímur Garðarsson
Atli Kárason
Sif Káradóttir
systkini og barnabörn.

Baldvina Þorvaldsdóttir
Ámundi Rúnar Sveinsson

70 ára afmæli
Ása Sigríður
Ólafsdóttir
Dvalarheimilinu Höfða á Akranesi er 70 ára
í dag. Ása, Valur og börn bjóða frændfólki
og vinum að gleðjast með sér í tilefni
afmælisins laugardaginn 29. september nk.
í félagsheimilinu Miðgarði, Innri
Akraneshreppi, kl. 15.00.

Gunnar I. Birgisson
bæjarstjóri Kópavogs
mun halda upp á sextugsafmæli sitt
laugardaginn 29. september næstkomandi
klukkan 20.00 í Glaðheimum, reiðhöll Gusts
í Kópavogi að Álalind 3 í Kópavogi. Vinir
og vandamenn eru hjartanlega velkomnir
til að samgleðjast Gunnari á þessum
tímamótum.
Blóm og g jaﬁr eru vinsamlega afþökkuð.
Að öðrum kosti þætti Gunnari vænt um að
andvirði g jafar myndi renna til Dvalar, athvarf fyrir fólk með
geðraskanir. Reikningsnúmer er 0132-26-00098,
kennitala 601098-3269
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Þegar ég var lítil
voru mér kenndir
ýmsir góðir siðir,
eins og almenn
kurteisi og ábyrgðarkennd
gagnvart
náunganum. Það að
standa upp fyrir gömlu fólki og
barnshafandi konum í strætó var
því nokkuð sem ég vissi strax að
ætti alltaf að gera. Í einfeldni minni
hélt ég líka að það væri nokkuð sem
allir gerðu en seinna komst ég að
því að svo var ekki.
Fyrir nokkrum árum síðan gekk
ég nefnilega sjálf með barn og þar
sem ég átti ekki bíl var ég mikið í
strætó. Flesta daga tók ég strætó á
sama stað á háannatíma og venjulega kom gamall maður með staf

inn í vagninn um leið og ég.
Yfirleitt var allt yfirfullt og engin
sæti laus, sem kom svo sem ekkert
á óvart, en það sem kom meira á
óvart var að aldrei stóð neinn upp.
Sjálfri fannst mér reyndar ekkert
mál að standa, þó að í sumum
tilfellum geti það verið erfitt fyrir
barnshafandi konur, en fætur gamla
mannsins voru orðnir svo beygðir
af mikilli notkun að oft furðaði ég
mig á því hvernig þeir bæru hann.
Allt þetta fólk sem aldrei stóð
upp var, eins ótrúlega og það
hljómar, ekki óalandi og óferjandi
unglingar heldur bara venjulegt
fullorðið fólk sem maður hefði
haldið að kynni kurteisi. Reyndar
var það svo að í eina skiptið sem
einhver stóð upp var það svona tólf

ár stelpa sem vék úr sætinu sínu
fyrir gamla manninum og því
greinilegt að hún ein hafði lært
mannasiðina sína.
Fyrstu ferðirnar velti ég því
fyrir mér af hverju svona margir
vissu ekki af þessari óskráðu reglu
í strætó en fljótlega gerði ég mér
grein fyrir því að allir sem sátu
sem fastast vissu alveg að þeir
hefðu átt að standa upp. Þegar við
gamli maðurinn komum inn í litu
nefnilega alltaf allir út um gluggann
eins og þar væri eitthvað merkilegt
að sjá.
Það að stinga höfðinu í sandinn
breytir því hins vegar aldrei að
ennþá er maður á staðnum og ætti
því að bera svolitla ábyrgð á náunga
sínum og sýna honum kurteisi.
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(RESSTU ÖIG VIÈ ,ÅFIÈ Å
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Ljóð Jónasar á dönsku
Kl. 17
Þórunn Eymundardóttir opnar
sýningu sína INRI kl. 17 í dag í
Gallerí Bláskjá á Egilsstöðum.
Á sýningunni má sjá skúlptúra,
innsetningar og tvívíð verk.
Galleríið er opið þriðjudaga,
miðvikudaga, fimmtudaga og
föstudaga frá 13-18 og laugardaga frá 12-16.

MENNING FRETTABLADIDIS

¥ TILEFNI  ¹RA AFM¾LIS *ËNASAR
2ITIÈ ER PRÕTT MYNDUM EFTIR 0¹L
(ALLGRÅMSSONAR KOM NÕVERIÈ ÒT
3TEF¹NSSON SEM SETJA FALLEGA
UMGJÎRÈ UM KV¾ÈI *ËNASAR b3UM
SÁRÒTG¹FA AF TÅMARITINU )CELAND
2EVIEW SEM INNIHELDUR ÖÕÈINGAR
AF ÖEKKTUSTU LJËÈUM SK¹LDSINS
¹ LJËÈUM *ËNASAR OG UMFJÎLLUN
BIRTAST Å SÁRÒTG¹FUNNI OG VÎLDUM
UM SK¹LDIÈ ¹ DÎNSKU
VIÈ SKEMMTILEGA MYND EFTIR 0¹L VIÈ
"ENEDIKT *ËHANNESSON RITSTJËRI
HVERT LJËÈANNA m SEGIR "ENEDIKT
"ÎÈVAR 'UÈMUNDSSON SKRIFAÈI
SÁRÒTG¹FUNNAR SEGIR HANA KOMA
ÒT Å TENGSLUM VIÈ BËK MEÈ
FORM¹LA RITSINS EN ÖAR REKUR HANN
DÎNSKUM ÖÕÈINGUM 3ÐREN
¾VI *ËNASAR SEGIR FR¹ ¾SKU HANS
3ÐRENSEN ¹ LJËÈUM *ËNASAR SEM
OG N¹MS¹RUM OG TÅMANUM Å +AUP
MANNAHÎFN
KEMUR ÒT Å NËVEMBER N¾STKOM
ANDI b¶ETTA ER MERKILEG BËK ÖAR
"ENEDIKT ER ¹N¾GÈUR MEÈ VIÈ
*«.!3 (!,,'2¥-33/.
BRÎGÈIN VIÈ ÒTG¹FUNNI b6IÈ HÎFUM
SEM LJËÈ *ËNASAR HAFA EKKI ¹ÈUR
VERIÈ ÖÕDD ¹ DÎNSKU Å SVO STËRUM .OKKUR AF LJËÈUM HANS
ORÈIÈ VÎR VIÈ AÈ ÒTLENDINGAR ERU
BIRTAST ¹ DÎNSKU Å SÁRBLAÈI ¹HUGASAMIR UM ÖESSA ÒTG¹FU OG
STÅL MÁR AÈ VITANDI /KKUR DATT
)CELAND 2EVIEW
UM LJËÈ *ËNASAR ¶AÈ ER HIÈ BESTA
Å HUG AÈ ÖAÈ G¾TI VERIÈ GAMAN
M¹L ENDA VAR TILGANGURINN MEÈ ÒTG¹FUNNI AÈ
AÈ BIRTA NOKKRAR AF ÖÕÈINGUNUM ÒR BËKINNI OG
¹KV¹ÈUM ÖVÅ AÈ FARA AF STAÈ MEÈ ÖESSA SÁRÒT
VEKJA ATHYGLI FËLKS ¹ *ËNASI OG VERKUM HANS m
G¹FU m SEGIR "ENEDIKT
SEGIR "ENEDIKT AÈ LOKUM
VÖ
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Hljóðslettur
Tölvuteiknaðar myndir sem sýndust bara vera litamynstur. Munið
þið eftir þeim? Ef maður horfði rétt á þær birtist þrívíddarmynd af
fallegu landslagi, hesti eða einhverju.
Mér tókst aldrei að sjá neitt út úr þessu. Þess vegna hef ég vissa
samúð með fólki sem finnst nútímatónlist ekki vera annað en
myndlausar slettur á hljóðhimnunni. Ég hef ekki samúð með þeim
sem fyrirlíta hana fyrir það.
En er til einhver lykill að ósönghæfri tónlist?
1) Karlinn sem var að selja þrívíddarmyndina reyndi að hjálpa
mér: „Fá rétta fjarlægð,“ sagði hann. „Horfa ekki í fókus. Gleyma
sér.“ Þetta eru nokkuð holl ráð fyrir þann sem finnst einhver tónlist
torgripin. Óvant eyra nemur meiri upplýsingar en því tekst að henda
reiður á. Smáatriðin trufla. Á sama hátt trufluðu pensilförin augað á
fyrstu árum impressjónismans. Svo vandist augað og heildarmyndin
birtist. Smám saman hvarf fordómurinn um hvað ætti að vera á
myndinni.
2) Eins er með ljóðin: Sá sem les of smásmugulega og leitar að
röklegum, hlutlægum skilningi villist. Að skilja ljóð er ekkert annað
en að upplifa það á þess eigin forsendum, að leyfa því að kveikja
mynd eða ný hugsanatengsl. Til þess þarf enga sérstaka þekkingu,
bara það sem kalla mætti samhygð, innlifun, innsæi. Sá sem „fílar“
ljóðið skilur það. Uppskeran verður meiri og fyrirhöfnin minni en
margir halda.
3) Að skilja er ekki það sama og að unna. Við tengjumst ástvini allt
annars konar sambandi en því sem orðið „skilningur“ nær yfir. Það
sama á við um listaverk.
4) Ráðvilltur hlustandi gæti spurt hvar stefið sé, hvað sé aðalatriði,
hvar séu kaflaskil og hvað þetta tákni. Þetta mundi hann heyra ef
höfundurinn hefði ætlað sér það. Svo er eins og margir leiti bara að
„fegurð“, huggun og andakt í tónlist. Allt sýnir þetta fordóma. Jú,
músík getur verið ágætt geðlyf, en hún er líka óendanlega margt
annað: Víma, dans sársauki, háð, öskur, fjör, ljóð, ögrun og allt hitt. Í
stuttu máli: Líf. Og eins og lífið er tónlist hvorki heilög né göfug.
Hún er bara sönn.
5) Hlustum á karlinn með tölvumyndina. Það getur jafnvel borgað
sig að líta ekki á þetta sem tónlist. Er þetta ekki bara einhver
atburður sem á sér stað meðan vill svo til að við sitjum í nágrenninu?
Og hvað ef við gleymum okkur á meðan? Hver veit nema að verkinu
loknu sitji einhver ný mynd eftir í sálinni. Þá uppgötvum við kannski
að í því bjó meiri huggun en við héldum: Sú huggun að nokkurt vit sé
þrátt fyrir allt í því að sitja hér einmitt nú, að lifa í nútímanum en
ekki fortíðinni, að fylgjast með sköpun heimsins og taka þátt í henni.

Hulda Stefánsdóttir myndlistarmaður opnar einkasýningu sína hlutlaus. á
hreyfingu í Gallerí Ágúst
laugardaginn 28. september.
„Hugmyndin að þessari sýningu
kviknaði út frá því að ég hafði
mikið unnið með hvíta litinn.
Mig langaði til þess að vinna með
enn meiri litleysu og fór því að
vinna með grátt og aðra daufa
liti. Í gegnum þessa vinnu uppgötvaði ég þó að fullkomin
litleysa er ekki til og að allir litir
eru miklir litir, ef svo má segja.
Afraksturinn má svo sjá á sýningunni í Gallerí Ágúst,“ segir
Hulda.
Uppistaða sýningarinnar eru
málverk og ljósmyndir. „Ég vinn
út frá málverkinu þannig að
verkin á sýningunni líkjast málverkum þótt þau séu það ekki.
Ljósmyndatæknin hefur verið
hálfgerð ögrun við málverkið
alveg frá því hún kom fyrst fram
og því er spennandi að vinna
með málverk og ljósmyndir og
sjá hvernig þessir miðlar kallast
á. Svo eru þrjú myndbandsverk
á sýningunni sem er varpað á
vegg. Þau vinna saman og
hreyfast og frjósa sitt á hvað og
draga því fram muninn á frosnum ramma málverksins og ljósmyndarinnar annars vegar og
hreyfanleika myndbandsins hins
vegar.“
Enn fremur eru á sýningunni
verk unnin í aðra miðla. Vekur
athygli að Hulda vinnur með
ljósrit. „Ljósritið er vissulega
fremur óvenjulegur myndlistarmiðill en hentar mér vel í þess-

Ertu með eitthvað NÝTT á prjónunum?
Prjónanámskeið fyrir byrjendur
fjögur mánudagskvöld 1. - 22. okt kl. 19:30 - 22:30.
Kennari: Ásta Kristín Siggadóttir.
Skráning á www.heimilisidnadur.is,
s. 551 7800 og 895 0780

Komdu að kveða í Gerðubergi!
Kvæðamannafélagið Iðunn
Dagskrá haustsins er að hefjast
.Y äDODJD ¿QJPLäRNWyEHUNORJ
félagsfundur fös 5. október kl.20. Sjá www.rimur.is

ari sýningu. Ég hef tekið hálfgerðu ástfóstri við tiltekna
ljósritunarvél sem skilar öllu frá
sér rákóttu og illskiljanlegu.
Hún hentar mér vel,“ segir
Hulda og hlær.
Á sýningunni eru verk sem
áður voru á sýningu Huldu, The
Neutral: In Motion, í PLUG IN
Institute of Contemporary Art í
Winnipeg í Kanada.
„Þetta er að mestu leyti sama
sýning og ég setti upp í Winnipeg, en þar sem galleríin tvö eru

afar ólík hef ég lagað hana að
þessum nýja vettvangi. Það er
afar spennandi ferli, enda finnast mér verkin endurlífgast
þegar þau eru komin í nýtt rými.
Það veitir mér tækifæri til að sjá
þau í öðru ljósi en áður,“ segir
Hulda að lokum.
Hlutlaus. á hreyfingu opnar í
Galleríi Ágúst laugardaginn 29.
september kl. 16 og stendur sýningin til 10. nóvember.
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Úr ríki náttúrunnar
Guðmunda S. Gunnarsdóttir, alþýðulistakona,
sýnir málverk og myndverk úr rekaviði og steinum
Auglýsingasími

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

,)4)2 /' ,)4,%93) %ITT AF VERKUM (ULDU

3ALURINN

www.gerduberg.is

34 hönnuðir, lista- og handverkskfólk sýna verk sín
Boðið er upp á leiðsögn fyrir hópa
Leiðsögn á skandivanísku kl.14 á laugardag
Leiðsögn á íslensku kl.14 á sunnudag

3ÕNINGUNNI &RAMHALDSLÅF
HLUTANNA Å (ÎNNUNARSAFNI
¥SLANDS  SÕNINGUNNI M¹ BERJA
AUGUM VISTV¾NA OG ENDUR
VINNANLEGA NYTJAHLUTI B¾ÈI ÒR
FËRUM SAFNSINS OG EFTIR ERLENDA
HÎNNUÈI 3AFNIÈ ER TIL HÒSA
AÈ 'ARÈATORGI  Å 'ARÈAB¾
OG ER OPIÈ ALLA DAGA NEMA
M¹NUDAGA FR¹   3ÕNINGIN
STENDUR TIL  SEPTEMBER

,AGSKIPTAR UPPLIFANIR

GERÐUBERG
Handverkshefð í hönnun

%KKI MISSA AF 

– Mest lesið

VIGDIS FRETTABLADIDIS
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Samskipti menningarheima
Verkið Hálsfesti Helenu verður tekið
til sýninga í Þjóðleikhúsinu á ný í
haust, en verkið var frumsýnt á
Smíðaverkstæðinu í vor. Leikritið er
eftir eitt þekktasta nútímaleikskáld
Kanada, Carole Fréchette, en hún
skrifaði verkið eftir að hafa dvalið
um tíma í Líbanon árið 2000.
Leikstjóri sýningarinnar er María
Sigurðardóttir en leikarar í sýningunni eru Edda Arnljótsdóttir, Arnar
Jónsson og Guðrún Snæfríður Gísladóttir.
Aðalpersóna leikritsins er Helena,
kona frá norðlægu landi, sem er á
heimleið af ráðstefnu í borg í Austurlöndum nær, þar sem uppbygging er
hafin eftir langvarandi stríðshörmungar. Hún ákveður að lengja dvöl
sína í landinu í von um að finna hálsfesti sem hún hefur tapað.

(,3&%34) (%,%.5 'UÈRÒN 3N¾FRÅÈUR

'ÅSLADËTTIR Å HLUTVERKI SÅNU

Leit Helenu um götur borgarinnar
leiðir hana á vit fólks sem hefur ekki
síður en hún glatað einhverju sem er
því dýrmætt. Hún öðlast nýjan skilning á samskiptum ólíkra menningarheima og verður ljóst að „við getum
ekki lifað svona lengur“. Hér er á
ferðinni einstaklega áleitið og óvenjulegt verk um mannlega samkennd og
löngunina til að endurheimta hið

glataða. Þetta er einnig mikilvægt
verk á tímum stríðshörmunga í
Austurlöndum nær.
Líkt og í vor býður Þjóðleikhúsið
áhorfendum upp á stutt erindi og
umræður eftir nokkrar sýningar á
Hálsfesti Helenu. Fyrirlesarar koma
úr ýmsum áttum, en eiga það sameiginlegt að hafa sérstaka þekkingu á
málefnum Austurlanda nær.
Sýningarnar hefjast að nýju í
kvöld en aðeins eru fimm sýningar
fyrirhugaðar. Á sunnudaginn mun
Viðar Þorsteinsson heimspekingur
flytja erindi að lokinni sýningu en
aðrir frummælendur verða Gréta
Gunnarsdóttir, lögfræðingur og
nýskipaður sviðsstjóri alþjóða- og
öryggissviðs utanríkisráðuneytisins,
og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra.
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Ein vinsælasta sýning Lundúnaborgar 2006
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Málþing
um Eggert

Hamskiptin

Listasafn Reykjavíkur gengst
fyrir málþingi og listamannaspjalli
um málarann Eggert Pétursson
laugardaginn 29. september kl. 13 í
fundarsal Kjarvalsstaða. Þátttakendur eru auk listamannsins, Ólöf
K. Sigurðardóttir, sýningarstjóri
og deildarstjóri fræðsludeildar
safnsins, og myndlistarmaðurinn
Ingólfur Arnarson, en bæði rita í
hina veglegu bók um listamanninn
sem kom út í tilefni af sýningunni.
Sýningu Eggerts Péturssonar
hefur verið afar vel tekið af öllum
aldurshópum og aðsókn á hana
verið jöfn og þétt. Frá því sýningin
var opnuð, 8. september, hafa
daglegir gestir að jafnaði verið 450
eða alls um 8.500 gestir á tæplega
þremur vikum. Sýningin spannar
feril Eggerts frá upphafi til
dagsins í dag og eru þar rúmlega
fimmtíu verk til sýnis.

¶*«¨-).*!3!&.)¨ "ÕÈUR UPP ¹ LEIÈ

SÎGN UM SÕNINGUNA

Sýningarlok
Þjóðminjasafnið kveður sýninguna
Leiðina á milli nú um helgina. Á
sýningunni eiga verk listamennirnir Guðrún Kristjánsdóttir,
Guðbjörg Lind og Kristín Jónsdóttir frá Munkaþverá. Við
sýningarlok sunnudaginn 30.
september klukkan 15 fá gestir
leiðsögn um Leiðina á milli hjá
Gísla Sigurðssyni íslenskufræðingi.
Gísli mun fjalla um sýninguna í
tengslum við varðveislu- og
miðlunarhlutverk safna á borð við
Þjóðminjasafnið. Slíkum söfnum
ber að varðveita hinn svokallaða
menningararf, tilteknar minjar
fortíðar sem tengjast þjóðum eða
öðrum hópum. Þessum minjum er
meðal annars miðlað til samtímans
gegnum fastasýningar safnanna en
þar er þó yfirleitt aðeins brot af
öllum safnkostinum. Þannig eru til
dæmis einungis um 2.000 munir til
sýnis á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins en í eigu safnsins eru
tugir þúsunda gripa.

Fimm stjörnur
The Guardian, Michael Billington

„85 mínútna meistaraverk.“
Daily Mail

Tilnefnd til Evening Standard
verðlaunanna árið 2006.
Leikgerð og leikstjórn: Gísli Örn Garðarsson og David Farr
Tónlist: Nick Cave og Warren Ellis
Leikarar: Elva Ósk Ólafsdóttir, Gísli Örn Garðarsson,
Ingvar E. Sigurðsson, Nína Dögg Filippusdóttir og
Ólafur Egill Egilsson

Takmarkaður sýningafjöldi!
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is
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Bítlar með tónleika í heimaborginni
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TONLIST FRETTABLADIDIS

Bítlarnir fyrrverandi Paul McCartney og
Ringo Starr ætla að koma fram á hátíðarhöldum á næsta ári þegar Liverpool
verður vígð sem menningarborg Evrópu.
„Ég er mjög ánægður með að Liverpool
verði menningarborg Evrópu árið 2008,“
sagði McCartney. „Það verður margt
skemmtilegt um að vera.“
McCartney treður upp á tónleikum á
heimavelli knattspyrnuliðsins Liverpool,
Anfield, hinn 1. júní fyrir framan rúmlega þrjátíu þúsund manns. Ringo Starr
spilar aftur á móti á opnunarathöfn
hátíðarinnar hinn 12. janúar ásamt Dave
Stewart úr Eurythmics og Sinfóníuhljómsveit Liverpool.
Á hverju ári eru tvær borgir í Evrópu
valdar sem menningarborg Evrópu. Auk
Liverpool verður Stafangur í Noregi þess
heiðurs aðnjótandi á næsta ári.

4«..).. '%&)..
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

Nostalgíukast
Tónlistarsmekkur er eins og bragðskyn mannanna sem þroskast og
frjóvgast eftir því sem tímarnir líða. Ég hlaut dræmt tónlistaruppeldi
í heimahúsum en var blessunarlega mataður í gegnum vini og útvarp.
Þannig byrjaði ég að hlusta á Prodigy og seinna jungle vegna þess að
vinir mínir sögðu mér að þetta væri skemmtilegt. Mér fannst þetta
reyndar fáránlega skrýtið dót í byrjun en eftir tíð og tíma var ég
byrjaður að kaupa mér smáskífur með Prodigy og jungle-vínylplötur
í Þrumunni af miklum móð. Seinna var öllum vínylplötunum stolið í
félagsmiðstöðinni minni, Fjörgyn í Grafarvogi. Á þeim tímapunkti
ákvað ég að gerast stafrænn enda allir á því að geisladiskurinn væri
með betri uppfinningum samtímans.
Í dag sé ég eftir því að hafa ekki haldið áfram vínylsöfnuninni en
ég á mína geisladiska ennþá og safna þeim í gríð og erg. Finnst vænt
um þetta form tónlistar enda bundið órjúfanlegum böndum við mína
kynslóð. Ég lenti samt alveg á mörkum geisladiskakynslóðarinnar og
Mp3-kynslóðarinnar. Þegar ég var sextán ára átti ég meira að segja
32 mb Mp3-spilara sem þótti últra mega á þeim tíma. Niðurhal
freistar mín hins vegar lítið á þessum síðustu og verstu. Ljóst þykir
samt að niðurhal hefur eyðilagt gríðarlega margt í tónlistarbransanum en jafnframt stuðlað að ákveðinni þróun og breytingu sem var
orðið tímabært.
Framtíð hins stafræna tónlistarmarkaðs verður rædd á sérstakri
alþjóðlegri ráðstefnu hérlendis um miðjan næsta mánuð og verður
forvitnilegt að sjá hvað kemur út úr henni. Ljóst er að aðeins 2%
þeirra sem niðurhala tónlist borga fyrir hana og ef hægt væri að
hækka þá prósentutölu myndi slíkt gjörbylta öllu. Á tónlistarkaupráðstefnunni PopKomm sem haldin var í Berlín í síðustu viku fékk
maður einmitt smjörþefinn af öllum þeim möguleikum sem í boði
eru. Reyndar vona ég að ein skondin áletrun á bol sem ég sá þarna
reynist á rökum reist: „Vinyl is killing the Mp3-industry“.
Nostalgían, hún er oft dásamleg.

Mynd um Harrison
ánægður hefði hann
Óskarsverðlaunaleikstjórinn Martin
vitað að Martin
Scorsese
hefur
Scorsese ætlaði að
segja sögu hans,“
ákveðið að gera
sagði
Olivia
heimildarmynd um
Harrison.
ævi Bítilsins George
Auk þess að fjalla
Harrison.
Olivia,
um tíma Harrison í
ekkja
Harrison,
Bítlunum
mun
mun aðstoða við
framleiðslu myndarmyndin greina frá
sólóferli hans og
innar, auk þess sem
kvikmyndaverkfyrrum
félagar
efnum, þar á meðal
hans,
Paul
myndunum Monthy
McCartney og Ringo
Starr, koma hugsanPython´s Life of
Brian
og
Time
lega að myndinni.
Bandits.
Einnig
„Tónlist hans og
ætlar Scorsese að
leit að andlegum
svörum er umfjöll- -!24). 3#/23%3% ,EIKSTJËRINN kanna áhuga Harrison á austrænum
unarefni sem á enn -ARTIN 3CORSESE ¾TLAR AÈ GERA
trúarbrögðum, sem
þá við í dag. Ég HEIMILDARMYND UM "ÅTILINN
voru mjög áberandi
hlakka til að kafa 'EORGE (ARRISON
í hans lífi.
dýpra ofan í þetta
Harrison lést úr lungnaverkefni,“ sagði Scorsese.
Hann er ekki ókunnur heimildarkrabbameini árið 2001, 58 ára
gamall. Tveimur árum áður hafði
myndum um tónlistarmenn því
hann lifað af hnífstungu eftir að
nýlega leikstýrði hann myndum
brjálaður maður réðst inn á
um Bob Dylan og The Rolling
heimili hans.
Stones. „George hefði orðið mjög

MBER

FRUM

S

PTE
8. SE
2
D
N
Ý

 0LATA VIKUNNAR
MÒM 'O 'O 3MEAR THE
0OISON )VY

((((

0!5, -##!24.%9 "ÅTILLINN FYRRVERANDI SPILAR ¹

TËNLEIKUM ¹ !NFIELD N¾STA SUMAR

b-ÒM FER ¹ NÕJAR SLËÈIR MEÈ
NÕRRI MANNASKIPAN ¹ 'O
'O 3MEAR THE 0OISON )VY
-ARGSLUNGIN OG METNAÈARFULL
PLATA MEÈ ¹HRIFUM VÅÈA AÈm 4*

!LÖÕÈUMAÈUR OG STËRSTJARNA
Fyrir skömmu kom út
þriðja plata spænskættaða tónlistarmannsins
Manu Chao, La Radiolina,
en hann sló óvænt í gegn
með fyrstu plötunni sinni,
Clandestino, fyrir tæpum
tíu árum. Trausti Júlíusson
tók púlsinn á Manu.
„Tíminn hefur liðið mjög hratt,“
segir Manu Chao í nýlegu viðtali
þegar hann er spurður af hverju
það hafi liðið sex ár á milli síðustu plötu hans og þeirrar nýju.
„Það er engin sérstök ástæða,
nema hvað ég hef tekið þátt í alls
konar öðrum verkefnum.“
Fyrsta plata Manu Chao, Clandestino, sló í gegn út um allan heim
og seldist í yfir fjórum milljónum
eintaka. Hún kom út árið 1998, en
þremur árum seinna kom plata
númer tvö, Proxima Estacion.
Esperenza. Í síðustu viku kom
svo loks plata númer þrjú, La
Radiolina.

4EKIÈ UPP ¹ BAKPOKAFERÈALAGI
Manu Chao er fæddur í París 26.
júní 1961. Hann var af spænskum
ættum, en foreldrar hans höfðu
flúið fasistastjórn Francos. Manu
varð fyrir áhrifum frá pönkinu á
unglingsárunum og hreifst sérstaklega af The Clash. Hann var í
pönkhljómsveitum sem vöktu litla
athygli, t.d. Les Hot Pants, en
stofnaði Mano Negra ásamt
frænda sínum árið 1987. Mano
Negra náði nokkrum vinsældum,
m.a. hérlendis, og sendi frá sér
fimm plötur. Tónlist hennar var
fjörugt sambland af pönki, reggí,
suður-amerískri og afrískri tónlist.
Eftir að hljómsveitin hætti um
miðjan tíunda áratuginn flæktist
Manu um heiminn með bakpoka og
hljóðritaði á því ferðalagi fyrstu
sólóplötuna sína, Clandestino.
3PILAÈ FYRIR SK¾RULIÈA OG KËKAÅN
SMYGLARA
Manu hreifst mjög af SuðurAmeríku. Hann ferðaðist m.a. um
Kólumbíu með Mano Negra árið
1993, en þá ferðaðist hljómsveitin
með lestum og bátum um landið
allt og spilaði fyrir skæruliða,
kókaínsmyglara og sveitafólk. Sú
ferð reyndi mjög á samstarfið og
var upphafið að endalokum sveitarinnar, en Manu varð fyrir miklum áhrifum og það heyrist á plötunum hans.
Manu er mikill alþýðumaður og
lítið gefinn fyrir óþarfa umstang

'!'.2µ.).. %. ',!¨52 4EXARNIR HJ¹ -ANU ERU MARGIR PËLITÅSKIR EN PARTÅSTEMNING

IN R¾ÈUR SAMT RÅKJUM Å TËNLISTINNI

eins og kom í ljós þegar ljósmyndari fylgdi honum á þriggja vikna
tónleikaferð til að taka myndir
fyrir plötuumslag. Hjá Virginfyrirtækinu ráku menn upp stór
augu þegar þeir tóku eftir því að
hann var í sama bolnum á öllum
myndunum. Hann hafði bara einn
með sér í ferðina og þvoði hann í
vaskinum á hverju kvöldi …

4EXTAR ¹ FIMM TUNGUM¹LUM
Á meðal þess sem Manu gerði í
hléinu á milli Esperanza og nýju
plötunnar var að taka upp tónlist
með malísku sveitinni Amadou
&d Mariam og alsírska söngvaranum Akli D og semja lag um
Diego Maradona fyrir næstu
kvikmynd Emirs Kusturica.
En nú er sem sagt nýja platan
komin. Það eru rúmlega tuttugu
lög á La Radiolina. Tónlistin er
sem fyrr léttleikandi sambland af
alls konar tónlist, m.a. latin-tón-

list og pönki og textarnir eru á
spænsku, ensku, frönsku, portúgölsku og ítölsku. Þeir eru margir
pólitískir
og
sumir
þeirra
skemmtilega einfaldir, t.d. Politic
kills: „Politic needs force/politic
needs cries/politic needs ignorance/politic needs lies//that‘s why
my friend/it‘s an evidence/politic
is violence …“
Manu tekur heimsmálin fyrir
og er mjög gagnrýninn á Bush
Bandaríkjaforseta. Hann varð
samt ekki fyrir neinum leiðindum
á vel heppnaðri sex vikna tónleikaferð um Bandaríkin í sumar. Þó
að Manu sé pólitískur er hann
alltaf jákvæður fyrst og fremst.
Og glaður.
Tónleikar með Manu og hljómsveitinni hans, Radio Bemba, eru
frábær upplifun. Algjör partístemning. Hvernig væri nú að fá
Manu hingað til lands. T.d. á
Vorblót eða Listahátíð?

)%

#%

%%

A

'<7K^cchajb^cc^
CVjÂhncaZ\iZgVÂ]V[V\diik^cchajb^cc^
iakjcc^i^aVÂign\\_V]gVÂVk^cchaj#

¡

@@

JC

&,¹

>ciZa8dgZ9jd
CÅ_V[Vgiakji¨`c^c[g{>ciZa#HigVj`^c
V[`VhiV\ZiV!aZc\g^gV[]aÂjZcY^c\d\
Vj`^Âgn\\^#

&+%<7=VgÂjgY^h`jg
Ã\Zijg\Znbi\gncc^V[`k^`bncYjb!
a_hbncYjbd\ica^hi{&+%<7]gÂjb
Y^h`#

EHE7+:"%(=%'LC*
IDH=>76H6I:AA>I:E'%%"&+8
>ciZa8dgZ'9jdI,&%%
"&#-<=o!'B7A'!-%%B=o;H7
&,¹LM<6Igj7g^iZh`_{g
6I>BdW^a^inGVYZdc=9')%%&'-B7
'<7K^cchajb^cc^&%')m'
&+%<7H6I6=VgÂjgY^h`jg
&#(BEcZibncYVkad\]a_ÂcZb^

9jVaAVnZg9K9h`g^[Vg^
>ccWn\\iÄg{ÂaVjhicZi
>ccWn\\Âjg*"&`dgiVaZhVg^
=VgbVc@VgYdc]{iVaVgVg
7ajZiddi]
+mJH7'$;^gZL^gZ$IKdji
6ÂZ^ch(#'`\{Änc\Y

&(.#...

KZgÂ[g{/

(#.*+
*.b{cVÂV

&,.#

6
6AA6
H6
IH
ÖI
6Ö
6AA6
H6
ÖIH
;jaa`db
;jaa`db^ccÄg^Â_j`nchaÂVghb^#
HinÂjg
HinÂjgbncYhbiad\]{]gVÂVcZi"
iZc\^c\
iZc\^c\Vg

KZaiW^cchb^#BZÂ
bncYVka!ikVge^d\
]VcY[g_{ahjb]{iVaVgV#

KcYj
KcYjÂ'#%bZ\Ve^maV
bncY
bncYVkabZÂVjid"
[`jh
[`jhd\[aVh]^#

;g{W¨gi]ccjc#+*#%%%
a^iVh`_{gd\]Åh^c\g
WjghijÂj{a^#

<HBH6BHJC<H<="M+-%
HkVgijg!GVjÂjgZÂVDgVc\Z
<HB.%%$&-%%$&.%%
H`_{gjiVc{hbV.+m.+ejc`iVg
(`ahi#iVa^d\'*%`ahi#W^Â
K<6bncYVka
+)%m)-%"]gZn[^bncYViV`V

HiZgZd]VcY[g_{ah
WcVÂjg[na\^g[ng^g
ikVge^Âd\Wa^cc#

&)#...

<HBH6BHJC<H<="M+-%
HkVgijg!GVjÂjgZÂVDgVc\Z
<HB.%%$&-%%$&.%%
H`_{gjiVc{hbV.+m.+ejc`iVg
(`ahi#iVa^d\'*%`ahi#W^Â
K<6bncYVka+)%m)-%"]gZn[^bncYViV`V

&(#...

BE($668he^aVg^
>ccWn\\i('B7b^cc^
<EGH$:9<:\V\cV[ajic^c\jg
7ajZiddi]
&%%%c[chbVh`g{

HinÂjgiakjehi>bVe
d\ede(#

JBIHd\Ig^"7VcY<HB.%%$&-%%$&.%%
Ãnc\Y-.\!bZÂ'*+Äh#a^iVI;Ih`_{
:cY^c\gV[]aÂj,`ahi#iVa^
)%%`ahi#W^Â
'bZ\Ve^mZabncYVka
BE(he^aVg^
(<"K^g`Vg[ng^gÄg^Â_j`nchaÂ[VghbV
ÏhaZch`ikVabncYV`Zg[^
<EGH\V\cV[ajic^c\jg
EDE(d\>B6Eiakjehijg
JH7`VeVaa!haZch`jgaZ^ÂVgkh^g
d\&%%"')%k]aZÂhaji¨`^[na\^gbZÂ

:^c[VaYjgd\\Âjg
ica^hiVghe^aVg^be(d\
ikVge#

')#...

*

&%

%

#%

6

;H

%%

A

AÌ

¡

II

JH7'#%
'<7>ccWn\\ib^cc^
HiV[g¨ccY^`iV[cc
>9(hijÂc^c\jg
>ccWn\\iJH7iZc\^
*Ic_V[cVgVhi^aa^c\Vg

.#...
=ZngcVia[na\_V
=¨\iVÂjee[¨gV[^gblVgZ
8V#&'`ahi#gV[]aÂjZcY^c\
'-\
&M666GV[]aVÂV&!*K;na\^g

9BG:=**
E6C6HDC>8&+%<7Jeei`ji¨`^
&+%<7]VgÂjgY^h`jg
(*ibVjeeiV`VMEbdYZ
'-)ibVjeeiV`V:EbdYZ
He^aVg9^kMV[89ZÂV9K9
He^aVgBE(
BeZ\'jeeiV`V
H9`dgiVaZhVg^[ng^gk^YZdd\a_hbncY^g

')#...
).# ...

@@

JC

JG

H8"EI&*%
E6C6HDC>8=:>B67ÏÓEI&*%
((%GBHLii
*]{iVaVgVgd\WVhhVWdm
JH7iZc\^BE(!LB6!?E<
Egd\gZhh^kZHXVc

')#...
()# ...

6AAI6Á.%6;HAÌIIJG
'%

&*!)¹

#%

'%¹

%%

A

'%

#%

%%

A

¡

@@

JC

EHA)%:"%'G%&FC*
IDH=>76H6I:AA>I:A)%"&(.
>ciZa8ZaZgdcB*'%
&*#)¹I;ILM<6
>ciZa.)('*&B7h`_{hiÅg^c\
&<7K^cchajb^cc^'m*&'B=o
&'%<7=VgÂjgY^h`jg
9K9h`g^[Vg^9jVaAVnZg
>ccWn\\iÄg{ÂaVjhicZi`dgi
An`aVWdgÂ[jaag^hi¨gÂ
6ÂZ^ch'!,'`\{Änc\Y
L^cYdlhK^hiVEgZb^jb
'{gVVaÄ_ÂaZ\{Wng\Â

6ÂZ^ch7IH`Z^[jcc^!
7IHb{gVa^cY!
7I@g^c\ajcc^!
7I6`jgZng^#

¡

@@

'%

#%

%%

A

JC

+.#...
-. ...

KZgÂ[g{/

'#&%(
*.b{cVÂV

@@

JC

).#...

..#...

+*,%>H
B:9>DCK&'9J6A8DG::'&)%
>ciZaEZci^jb9jVa8dgZ:'&)%
"&!+%<=o!&BXVX]Z!-%%B=o;H7
cK^Y^V<Z;dgXZ-*%%<I'*+B7
"=98E"=9B>$9K>">"IK"dji=9IK"9M&%
('%<7,'%%gebH6I6=VgÂjgY^h`jg
'%)-B799G'++,k^cchajb^cc^
9K9H`g^[Vg^"9jVaAVnZg
BZY^dcBZY^V7Vn

¡

&&.#

+.# ...

KZgÂ[g{/

'#-.,
*.b{cVÂV

98GHG('
HDCN=99=6C9N86BHG('
-%%#%%%=69bncY[aV\V
6aaiVÂ'%`ahi#jeeiV`V{(%<7]VgÂVcY^h`
8VgaOZ^hhKVg^d"IZhhVga^chV
)%mdei^XVaVÂYg{iijg
'!*¹A89hcZgi^h`_{g
(<[Vaakgc{]gÂjbY^h`^

H`Z^[Vc@g^c\aVcHb{gVa^cY<gV[Vgkd\jg=V[cVg[_gÂjgHZa[dhhÏhV[_gÂjg6`gVcZh:\^ahhiVÂ^g6`jgZng^

 SEPTEMBER  &®345$!'52

;SbaZcZWabW
3g[c\Raa]\
:Sg\RO`[tZW

;«ZW\UVSW[aW\a

@V]\RO0g`\S

2O\WSZ9SVZ[O\

:Sg\RO`[tZWì
dW`YO`
;SbaZcPYW\
:Sg\RO`[tZWì
VSTc`dS`Wì
\[S`SWbbt
[SbaZcZWabO
aìO\V\Y][
b0YW\aS[
OZZW`bOZOc[

3W\[SabaSZRO
PYąaYOZO\RW
tc\RO\T`\c[
t`c[]U\S`
V\Z]YaW\a
Y][W\aZS\aY`W
ąìW\Uc

:]T]`W

C[ZO\UO\dSU

6c\R`aRbbW`

7aV[OSZ0SOQV

ÓV`WTO`Y]U
a^S\\O\RW
aOUOaS[Zªbc`
S\UO\a\]`bW\\
6ZOcbÖaZS\aYc
PO`\OPYO
dS`ìZOc\W\t`

;OAOUO\aS[
dO`OZR`SWaU
8c\U1VO\U8]\6OZZWROg
0YW\c[
;OS`SW\OT
c[bZcìcabc
]Uc[RSWZRcabc
ªdWaUc[aìO`W
t`O4`ìZSU
ªdWaOUOSW\a
c[RSWZROabO
abX`\[tZO
ZSWìb]UO 
OZRO`

3W\abªìT`taU\
Tg``dS`O\RWVS`
R`S\UaÖPYW\\W
aSUW`7aV[OSZ0SOV
aS[\S`]`ìW\\
bcbbcUc]UaSft`O
UO[OZZtbOYO\ZSUO
aUca\OaS[S`
U`W[[S\VSWZZO\RW
c[ZSWì

DWZbcdW\\O[WZZXO`DWYOaAeO`c^
6SWZZO\RWS\
XOT\T`O[b
U\dSYXO\RW
ªdW\bą`OTS`ì
0YW\aOb
&dWYc`aO[TSZZb
Tg`abOaªbW
YWZXcZWabO\a

AOTT`O\SZRVaW

AdO`bTcUZ

GOa[W\1`]ebVS`

5c\\O`5c\\O`aa]\

:XT]UU`^O\RW
aOUOc[
aO[PO\R[ìc`
]URbbc`adWY
]U`STaW\Uctab
TXZaYgZRcP\R]U
YZ]T\OaXtZT[g\R
6Tc\Rc`
dO`USabc`
0Y[S\\bO
VtbìO`

0OYU`c\\c`
AdO`bTcUZa
S`SWbbVdS`b
T`ªUOabO
[]`ì[tZÖaZO\Ra
aUc\\O`
;WYWZaOUOOT
[U\c^cTZYW
ÖaZS\aYYZOaaY
aS[tS`W\RWdWì
\ąXOb[O

9]\c\UaPY

BdSW`VadOU\O`

/`\OZRc`7\R`WOa]\

;O`W\O:SegQYO

;U\cì]U
a^S\\O\RWaOUO
c[VdS`Xc[t
T`\O]UVdS`Xc
dS`ìc`OìT`\O
Tg`W`Rą`cabc
US`aS[O`
Yg\aZìO\\O

<ąPYSTbW`
VTc\RÓU`W^aOT
aUcb`OYb]`aW\a
tY`O\aYc
aS[VSTc`\]bWì
[WYWZZOdW\aªZRO
c[OZZO\VSW[

#^lW[hjÞ
Wb[iW

Sg[c\Raa]\Wa

„Ég er alltaf spurður hvort
við ætlum okkur að eignast
fimmta barnið. Ég segi já
og það sjötta og sjöunda
og áttunda og níunda.
Það er mitt svar við
þessari spurningu.“
"2!$ 0)44
UM BARN
EIGNIR SÅNAR
OG !NGELINU
*OLIE

„Ég ætla að
borga lausnargjaldið fyrir OJ
og fá hann til
þess að keyra
Britney Spears
í partíið mitt í
kvöld. Þau eru bæði í ruglinu.“
$/.!,$ 425-0 ER AÈ SKIPULEGGJA NÕTT HVERFI
Å .EW 9ORK OG HÁLT PARTÅ AF ÖVÅ TILEFNI

„Í augnablikinu er það hvorugkyns.
Það hljómar samt eitthvað svo rangt.
Við köllum það „barnið“. Þegar við
tölum við það segjum við „þú“.“
*OEL -ADDEN UNNUSTI .)#/,% 2)#()% UM V¾NTANLEGT
BARN ÖEIRRA

FOLK FRETTABLADIDIS

3ANDRA "ULLOCK
EKKI TIL ¥SLANDS

Ekkert verður af fyrirhuguðum tökum á Hollywood-kvikmyndinni Agenda 1 á Vestfjörðum í vetur. Eins og Fréttablaðið greindi frá í apríl var búið að ráða stórleikkonuna
Söndru Bullock í aðalhlutverkið. Handritið var fremur
óvænt selt til annars kvikmyndavers en þetta kom fram
á símafundi sem Jón Bjarni Guðmundsson sat á miðvikudagskvöld ásamt öðrum framleiðendum myndarinnar.
„Við höfðum fengið að vita að það væru góðar fréttir og að það væru
slæmar fréttir,“ segir Jón Bjarni í samtali við Fréttablaðið en góðu
fréttirnar voru þær að handritið hefur vakið mikla athygli hjá stóru
kvikmyndaverunum og að ágætis upphæð fékkst fyrir verkið.
Um var að ræða gríðarlega stórt verkefni
á íslenskan mælikvarða en breska fyrirtækið Focus Films og Dead Crow Productions áttu að koma að því ásamt Saga
Film. Tökulið myndarinnar átti að vera
nánast alíslenskt og fastlega var gert
ráð fyrir því að íslenskir leikarar gætu
látið ljós sitt skína á hvíta tjaldinu
ásamt Bullock.
Jón Bjarni segir þessa niðurstöðu
ekki koma sér á óvart, þeir hjá Saga
Film hafi allt eins búist við þessu en
áréttar engu að síður að þeir gangi
fullkomlega sáttir frá borði. „Handrit í Hollywood ganga kaupum og sölum fyrir stóran
pening og verkefnið heldur áfram en í breyttri
mynd,“ útskýrir hann
en vildi hvorki segja af
eða á hvort Saga Film
myndi kynna Ísland
sem hentugan tökustað fyrir nýjum eigendum myndarinnar.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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"ULLOCK KEMUR
EKKI TIL LANDSINS
ÖAR SEM HANDRITIÈ
AÈ KVIKMYNDINNI
!GENDA  HEFUR
VERIÈ SELT TIL NÕRRA
AÈILA

Jackson í
hjónaband?
Orðrómur er
uppi um að
fyrrverandi
konungur
poppsins,
Michael
Jackson, hafi
kvænst
fertugri
barnfóstru
sinni, Grace
Rwaramba, í
Las Vegas
-)#(!%, *!#+3/.
fyrr á árinu. 0OPPARINN -ICHAEL
Nýleg
*ACKSON ER HUGSANLEGA
fasteignaBÒINN AÈ KV¾NAST Å
skjöl þykja
ÖRIÈJA SINN
staðfesta
giftinguna. „Grace er einn af bestu
vinum hans. Hún var ein af fáum
sem stóðu með honum allan tímann
í vandræðum hans, þar á meðal í
réttarhöldunum þegar hann var
ákærður fyrir kynferðisbrot,“
sagði kunningi Jacksons. Eigi
orðrómurinn við rök að styðjast er
þetta þriðja hjónaband Jacksons.
Áður var hann kvæntur Debbie
Rowe og Lisu Marie Presley.

Fimmtug í
tónleikaferð
Söngkonan
Madonna
ætlar að fagna
fimmtugsafmæli sínu á
næsta ári með
því að fara í
umfangsmikla
tónleikaferð
undir yfirskriftinni
Madonna at
-!$/..! 3ÎNGKON
50. Madonna
AN -ADONNA VERÈUR
FIMMTUG ¹ N¾STA ¹RI
verður
fimmtug í
ágúst og vill halda upp á áfangann með þessum hætti. Síðasta
tónleikaferð hennar, Confessions,
var farin á síðasta ári við mjög
góðar undirtektir.

Mannlífið auðgað í Campillo
Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík er farin af stað og verður dagskráin í kvöld afar þétt. Hápunkturinn er vafalítið heimsfrumsýning á
spænsku
heimildarmyndinni
„Campillo, já“ í Regnboganum
klukkan
20
að
viðstöddum
leikstjóranum Andrés Rubio og
bæjarstjóranum Francisco Martoto
sem er áberandi í myndinni.
Myndin segir frá þorpinu Campillo de Ranas þar sem fjöldi
samkynhneigðra hefur látið gefa
sig saman eftir að samþykkt voru
lög á Spáni fyrir tveimur árum um
að veita samkynhneigðum pörum
sömu réttindi og gagnkynhneigðum. Ákveðin hægrisinnuð borgaryfirvöld neituðu að fylgja lögunum
eftir en bæjarstjórinn Francisco
Maroto sá tækifæri til að auðga
mannlífið í afskekkta þorpinu
Campillo de Ranas. Árangurinn lét
ekki á sér standa: Íbúum hefur

stöðugt verið að fækka þar síðastliðin ár en nú er þorpið komið aftur
á kortið. Fjöldi samkynhneigðra
para mætir í sveitasæluna til að
gifta sig og Maroto er orðinn nokkurs konar hetja á svæðinu.
Að sýningu lokinni verður opnað
fyrir spurningar úr sal. Kolbrún
Halldórsdóttir þingmaður, Hrafnhildur Gunnarsdóttir, formaður
Samtakanna 78, og fulltrúar dómsmálaráðuneytis og kirkju munu
sækja sýninguna og taka þátt í
umræðunum.
Myndin „Heimsókn hljómsveitarinnar“ verður sýnd klukkan 18 í
Tjarnarbíói að viðstöddum leikstjóranum Eran Kolirin frá Ísrael
og á sama tíma verður sýnd myndin „Stelpur rokka!“ í Regnboganum
að viðstöddum leikstjóranum Arne
Johnsson
frá
Bandaríkjunum.
Nánari upplýsingar um hátíðina má
sjá á www.riff.is.

#!-0),,/ * 3P¾NSKA HEIMILDARMYND

IN #AMPILLO J¹ VERÈUR SÕND Å 2EGNBOG
ANUM Å KVÎLD

I6M

;G::

HCNGI>KyGJ

96<6G
;GÏ=6;C6G96<6G
9V\VcV',#"(%#hZeiZbWZg
V[cZbjbk^Âk^gÂ^hVj`Vh`Vii
V[hcngi^kgjb#

r
a
g
a
afnard

Fríh
a
n
i
g
l
e
um h
6Âh_{a[h\Âj[¨gg`^hh_Âjg')!*k^gÂ^hVj`Vh`ViiV[ÄZhhVg^
haj#KZgÂa¨``jc^cZgVa[Vg^Â{`dhicVÂ=V\`VjeV#
I^aWdÂ^c\^aYVihjccjYV\^cc(%#hZeiZbWZg'%%,#



www.SAMbio.is § 575 8900

 SEPTEMBER  &®345$!'52

Stórskotalið heiðrar Hazlewood
Úrvalslið íslenskrar tónlistar
kemur saman á hljómleikastaðnum Organ föstudaginn 5.
október til að heiðra minningu
tónlistarmannsins Lee Hazlewood sem lést 4. ágúst síðastliðinn
eftir harða baráttu við
krabbamein. Hazlewood
var goðsögn í lifanda
lífi og er ef til vill
þekktastur
fyrir

Leiðin að hjartanu er í gegnum ljúfengan mat!

Hugljúf rómantísk gamanmynd
Skemmtilegustu vinkonur í
heimi eru mættar.

Allir eiga sín leyndarmál.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins.

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag

Mynd í anda Clueless
og Mean Girls.

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

NO RESERVATIONS
NO RESERVATIONS

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

L

NO RESERVATIONS

kl. 8 -10

L

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

12

kl. 8 -10
kl. 6

16

SUPER BAD
CHUCK AND LARRY
MR. BROOKS

3:10 TO YUMA
BRATZ - THE MOVIE

12

ASTRÓPÍÁ

kl. 6

L

BRATZ

kl. 3:15 - 5:30

L

DISTURBIA
ASTRÓPÍÁ

kl. 10:10
kl. 4 - 6 - 8

14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 3:15

L

VIP

KEFLAVÍK

16

L

KRINGLUNNI

CUCK AND LARRY
SHOOT EM UP

kl. 8 - 10:10
kl. 8

VACANCY
BRATZ THE MOVIE

kl. 10
kl. 5:50

L

LICENSE TO WED

kl. 6

L

DISTURBIA
VEÐRAMÓT

kl. 8 - 10:20
kl. 8

14

kl. 10:20
kl. 6

12

NO RESERVATIONS
MR. BROOKS
BRATZ

kl. 6:10 - 8:20 - 10:40
kl. 8:20 - 10:40
kl. 3:50 - 6:10

L

LICENSE TO WED

kl. 6

7

ASTRÓPÍÁ
BOURNE ULTIMATUM

kl. 4 - 8
kl. 10

L

KNOCKED UP
SHARK BATE M/- ÍSL TAL

14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:50

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 3:50

L
16
16

-%¨ 3+% "JÎRN (LYNUR MUN TROÈA

UPP ¹SAMT HLJËMSVEITINNI 3KE

SELFOSSI

16
L

DIGITAL

L

14

L
L

L

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
3:10 TO YUMA
CHUCK & LARRY
HAIRSPRAY
KNOCKED UP

kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 5.40, 8 og 10.20
kl. 5.40 og 8
kl. 10.20

16
12
L
14

www.laugarasbio.is - Miðasala á

1ç77Ì%ÌÐ

“ÁN NOKKURS VAFA FYNDNASTA MYND ÞESSA ÁRS.
ÓFYRIRSJÁANLEGUR OG FRÁBÆR HÚMOR.”
HEIÐAR AUSTMANN, FM957

- L.I.B., Topp5.is

-A.F.B. Blaðið

SÍMI 564 0000

SUPERBAD
SUPERBAD LÚXUS
SHOOT´EM UP
HÁKARLABEITA 600 KR.
HAIRSPRAY
VACANCY
KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10
kl. 3.50 - 6
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 10.40
kl. 5.20 - 8
kl. 4
kl. 3.45

SÍMI 551 9000

12 VEÐRAMÓT

14

16

16
14

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík

27. SEPTEMBER
7. OKTÓBER 2007

DAGSKRÁ OG MIÐASALA
Á WWW.RIFF.IS

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

SUPERBAD
3:10 TO YUMA
CHUCK AND LARRY
VEÐRAMÓT
BOURNE ULTIMATUM

kl. 5.40 - 8 - 10.20

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 5.40
kl. 5.40
kl. 10.20

12
16
12
14
14

SUPERBAD
CHUCK AND LARRY
HAIRSPRAY
THE ART OF CRYING RIFF

kl. 8 - 10.10
kl. 8 - 10.10
kl. 6
kl. 8 - 10.10

12
14

samstarf sitt við söngkonuna
Nancy Sinatra og gítarhetjuna
Duane Eddy.
Meðal þeirra sem hyggjast
halda merki Hazlewood á lofti
eru hljómsveitin Unun sem
hyggst koma aftur saman eftir
töluvert langa fjarveru. Þá
mun Ágústa Eva Erlendsdóttir einnig hefja upp raust
sína og gamlir félagar hennar
úr Ske ætla einnig að troða
upp með leikaranum Birni
Hlyni Haraldssyni. Strengjasveitin Amiina mun
síðan spila undir hjá
sjálfum Hazlewood.
Þá ætla bæði Magga
Stína og Megas að
stíga á sviðið og
Óttarr Proppé mun
syngja dúett með
Ólöfu Arnalds. Auk
þeirra munu Der
. 3+% GÒSTA %VA
VERÈUR MEÈAL ÖEIRRA SEM
SYNGJA ¹ TËNLEIKUNUM

3®'5,%' %.$52+/-! 5NUN KEMUR
SAMAN AFTUR EFTIR LANGT HLÁ OG LEIKUR ¹
MINNINGARTËNLEIKUM UM ,EE (AZLEWOOD

Sturm, Singapore Sling og Páll
Óskar Hjálmtýsson koma fram.
Miðaverð er 2.000 krónur.

Algjörlega einstök
Heima, heimildarmynd um tónleikaferð Sigur Rósar um Ísland sumarið
2006, er ein sérstæðasta mynd sem
gerð hefur verið í sínum flokki. Í
raun er erfitt að líkja Heima við
einhverja aðra tónlistar- eða
tónleikaheimildarmynd, til dæmis
The Last Waltz með The Band, Stop
Making Sense með Talking Heads,
Rattle and Hum með U2 eða I Am
Trying to Break Your Heart með
Wilco. Vissulega er aðalmiðja
myndarinnar tónleikar sveitarinnar
vítt og breitt um Ísland. Sýnt er frá
tónleikum á stöðum eins og
Öxnadal, Ísafirði, Seyðisfirði og
Gömlu Borg en einnig frá því þegar
Sigur Rós spilar ein síns liðs í
tómum sal og á miðju túni. Við fáum
heldur ekki að sjá lag eftir lag á
hverjum stað fyrir sig, eingöngu
nokkur brot. Myndin dregur hins
vegar fram eitthvað víðtækara og
dýpra en einhverja einfalda
tónleikaupplifun.
Megináherslan er ekkert endilega á Sigur Rós uppi á sviði að
flytja tóna sína heldur flettast inn
áhorfendur, ungir sem aldnir, svipbrigði þeirra og stemning, ýmis
skot frá íslensku landslagi og áhorfandinn fær alla upplifunina beint í
æð. Áhorfandinn finnur þannig
vöffluilminn frá Gömlu Borg,
hvernig
tómleiki
síldarverksmiðjunnar á Djúpuvík umlykur
mann, heyrir fuglahljóð við listaverk Samúels Jónssonar í Selárdal
og hvað vindurinn leikur blítt um
hárið á sléttunum við Snæfell.
Rómantíkana vantar svo sannarlega ekki í myndina en fer aldrei
offorsi. Tónlist Sigur Rósar er líka
rómantísk í eðli sínu og hefur alltaf
haft sterka tengingu við náttúruna
og öfgarnar sem finna má í landslagi Íslands. Enginn ætti að fara
varhluta af því í myndinni.
Öll myndataka er sérlega stórbrotin og þessi fyrrnefndu brot frá

íslenskri nátturu ættu að vera
meira en lítið góð landkynning.
Ekki nema fólk haldi að fossar
streymi í alvörunni afturábak á
Íslandi. Þá er ferðaþjónustan í
vondum málum. En að öllu gríni
slepptu eru nátturumyndbrotin vel
skiljanleg. Þó að þau geti í upphafi
farið í taugarnar á manni líður ekki
langar tími áður en allt smellur
saman; tónleikarnir, sviðbrigði
tónleikagesta, varðeldar, lækirnir,
ullarpeysurnar, hreimur liðsmanna
Sigur Rósar og amiinu og auðvitað
skemmtilegar athugasemdir frá
þeim sem gefa oft nýja sýn á þetta
hógværa fólk. Sérstaklega finnst
manni stjarna Jónsa skína skært og
atriði frá fylliríslátum er stórfyndið. Atriðin frá Djúpuvík,
Gömlu Borg, Ásbyrgi og Klambratúni í lokin standa þó upp úr í
myndinni. Flest atriðin fara reyndar
auðveldlega með að valda ýmiss
konar geðshræringu.
Hvað varðar alla tæknivinnslu
þá er Heima algjörlega í sérflokki.
Leikstjórinn Dan DeBlois (sem er
þekktastur fyrir að hafa leikstýrt
Disney-myndinni Lilo and Stich) og

+6)+-9.$)2
(EIMA
(EIMILDARMYND UM TËNLEIKAFERÈ
3IGUR 2ËSAR
,EIKSTJËRI Dan DeBlois. Heimsfrumsýnd á RIFF í Háskólabíói.

(((((
Tilkomumikið meistaraverk, gullfallegt og áhugavert. Persónuleg
mynd og nærgætin þar sem gríðarlega vel hefur tekist að reiða
fram hina sérstæðu tónleikaferð
Sigur Rósar um Íslands.
allir sem að myndinni koma hafa
skapað tilkomumikið listaverk og
sýna ótrúlegan skilning á tónlist
Sigur Rósar og tenginu sveitarinnar við land og þjóð. Að lokum bera
að geta hlutverks Birgis Þórs Birgissonar, sem sá um alla hljóðvinnslu.
Tónlistin er jú aðalatriði myndarinnar og tónlist Sigur Rósar hefur
sjaldan haft jafn djúpstæð áhrif og
í Heima.
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON
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Spector látinn laus Boðið á þrjá bandaríska klúbba
skotin í munninn.
Morðmál
upptökuVerjendur Spector
stjórans Phil Spector
sögðu að um sjálfshefur verið fellt niður
morð hefði verið að
eftir að kviðdómur
ræða. Saksóknarar í
gat ekki komist að
málinu ætla aftur á
einróma niðurstöðu.
móti að áfrýja og
Tíu kviðdómendur af
segjast ekki ætla að
tólf töldu að Spector
hætta fyrr en réttværi sekur en það
lætinu hafi verið
dugði ekki til.
fullnægt.
Spector, sem hefur
Spector
hefur
verið látin laus, átti
unnið með mörgum
yfir höfði sér allt frá
af þekktustu nöfnum
fimmtán ára- til lífstónlistarbransans,
tíðarfangelsis hefði 0(), 30%#4/2 5PPTÎKU
þar á meðal Bítlunum.
hann verið fundinn STJËRINN HEIMSFR¾GI VAR
Er hann frægur fyrir
sekur um morðið á ¹K¾RÈUR FYRIR AÈ HAFA MYRT
að hafa skapað „hljóðleikkonunni
Lönu LEIKKONUNA ,ÎNU #LARKSON
múrinn“ með upptökuClarkson á heimili
tækni sinni á sjöunda árasínu í Kaliforníu árið 2003. Fannst
tugnum.
hún látin eftir að hafa verið

4(% -!')# .5-"%23 (ELDUR TËNLEIKA ¹

¥SLANDI Å OKTËBER
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Magic
Numbers
til Íslands

Bjarna töframanni hefur verið boðið að skemmta á
uppistandsklúbbi í Miami og á tveimur stöðum í Los
Angeles. Annars vegar á Magic and Comedy Club þar
sem David Letterman og Jay Leno hafa komið fram
og hins vegar á töframanna- og veitingastaðnum The
Magic Castle.
„Ég var að sýna félaga mínum töfrabrögð og þá
vildi fólkið á næsta borði fá að sjá. Síðan kynnti það
sig og þetta voru þá eigendur staðarins. Þeim fannst
þetta mjög áhugavert því þessi töfrabrögð sem ég er
búinn að æfa heima eru öðruvísi en úti í hinum stóra
heimi. Þau vildu fá mig til að skemmta og halda
fyrirlestur um það hvernig er að vera töframaður á
hinu afskekkta Íslandi,“ segir Bjarni.
Bandaríski uppistandarinn Pablo Francisco treður
upp í Háskólabíói í kvöld. Bjarni var kynnir þegar
Pablo hélt þrjár sýningar á Hótel Nordica fyrir
þremur árum en var ekki beðinn um að endurtaka
leikinn í þetta sinn. Eftir samstarfið með Pablo stóð
Bjarna til boða að skemmta í Bandaríkjunum en
ekkert varð af því. „Ég hafði ekki tíma til þess og svo
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Breska hljómsveitin The Magic
Numbers er væntanleg til
Íslands og heldur tónleika hér í
næsta mánuði. Tónleikarnir
verða í Fríkirkjunni sunnudagskvöldið 21. október. Samkvæmt
heimasíðunni Gigwise.com eru
tónleikarnir haldnir á vegum
Coca Cola í Evrópu. Athygli
vekur að tónleika The Magic
Numbers ber upp á sömu helgi
og tónlistarhátíðin Iceland
Airwaves er haldin. Fréttablaðið
hefur fyrir því heimildir að
tónleikarnir verði í raun hluti af
hátíðinni en aðstandendur
Airwaves vildu ekki staðfesta
það.
The Magic Numbers er skipuð
tvennum systkinum. Sveitin sló í
gegn með fyrstu plötu sinni,
samnefndri sveitinni, árið 2005.
Í fyrra kom svo út önnur plata
Magic Numbers, Those the
Brokes.

+,!8/.3 "RESKA HLJËMSVEITIN +LAXONS

SPILAÈI ¹ SÅÈUSTU !IRWAVES H¹TÅÈ

Beint frá
Airwaves
Áhuginn á Iceland Airwaveshátíðinni verður sífellt meiri á
meðal útvarpsstöðva í Evrópu. Nú
þegar hafa bæði DR P3 og BBC
Radio 1 óskað eftir aðstoð frá
Ríkisútvarpinu við beinar
útsendingar frá Airwaves 2007
sem stendur yfir 17. til 20.
október.
Undanfarin ár hafa tíu til
fimmtán útvarpsstöðvar sótt efni
Rásar 2 frá Airwaves og notað í
sína dagskrá. Á síðustu hátíð
hljóðritaði Rás 2 næstum þrjátíu
hljómsveitir og valdi úr því brot
af því besta sem er tilbúið til
niðurhals hjá höfuðstöðvum EBU.
Á meðal þeirra hljómsveita sem
voru valdar eru Klaxons, The Go!
Team, Mugison og Jakobínarína.

"*!2.) 4®&2!-!¨52 "JARNA HEFUR VERIÈ BOÈIÈ AÈ SKEMMTA ¹
ÖREMUR BANDARÅSKUM KLÒBBUM

gekk erfiðlega að hafa samband við umboðsmanninn
hans,“ segir Bjarni, sem veit ekki hvenær hann getur
þekkst boðið um að koma fram vestanhafs.
FB

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

LEIKTÆK
I ERU
OPIN M
ILLI
KL. 13 O
G 17

MÁLÞING UM GILDI
ÆSKULÝÐSSTARFS,
29. SEPTEMBER KL. 14:00
Í RÁÐHÚSI REYKJAVÍKUR
Bandalag íslenskra skáta
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 (VORT KEMST ¶RËTTUR EÈA ¥"6 UPP Å KVÎLD
,OKAUMFERÈ  DEILDAR KARLA Å FËTBOLTA FER FRAM Å KVÎLD
OG ÖAR R¾ÈST HVAÈA LIÈ FYLGIR 'RINDAVÅK OG &JÎLNI UPP Å
,ANDSBANKADEILDINA ¶RËTTUR OG ¥"6 EIGA B¾ÈI MÎGULEIKA
EN STAÈA ¶RËTTARA ER MUN BETRI ÖAR SEM ÖEIM N¾GIR
JAFNTEFLI ¹ MËTI 2EYNI Å 3ANDGERÈI TIL ÖESS AÈ TRYGGJA SÁR
S¾TIÈ .¹I ÖEIR EKKI Å STIG GETA %YJAMENN FARIÈ UPP MEÈ
ÖVÅ AÈ VINNA &JÎLNI Å 6ESTMANNAEYJUM 'RINDVÅKINGAR GETA
TRYGGT SÁR DEILDARMEISTARATITILINN MEÈ SIGRI ¹ &JARÈABYGGÈ
FYRIR AUSTAN EN EF 'RINDAVÅK GERIR JAFNTEFLI EÈA TAPAR GETA
&JÎLNISMENN TRYGGT SÁR
TITILINN MEÈ SIGRI ¹ ¥"6
2EYNIR OG +! BERJAST UM
AÈ SLEPPA VIÈ FALLIÈ
EN STAÈA 2EYNISMANNA
ER
SL¾M ÖVÅ ÖEIR ÖURFA
B¾ÈI AÈ VINNA UPP ÖRIGGJA
STIGA OG SEX MARKA FORSKOT
!KUREYRINGA

SPORT FRETTABLADIDIS
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Tjái mig bara á minni „frábæru“ ítölsku
%MIL (ALLFREÈSSON ER AÈ STÅGA SÅN FYRSTU SKREF
MEÈ LIÈI 2EGGINA Å ÅTÎLSKU 3ERIE ! DEILDINNI EFTIR
STUTT STOPP HJ¹ ,YN Å .OREGI 'ENGI LIÈSINS HEFUR
VERIÈ ERFITT Å DEILDINNI TIL AÈ BYRJA MEÈ OG LIÈIÈ ER
ENN ¹N SIGURS Å FIMM LEIKJUM EN %MIL TELUR HINS
VEGAR AÈ LIÈIÈ EIGI EFTIR AÈ STANDA FYRIR SÅNU Å ÖESSARI
STERKU DEILD
b6IÈ ERUM MEÈ FÅNT LIÈ EN ERUM N¹TTÒRLEGA BÒNIR
AÈ M¾TA ÎFLUGUM LIÈUM EINS OG 2OMA 5DINESE OG
*UVENTUS ÖANNIG AÈ ÖAÈ ER ERFITT SVONA Å BYRJUN MËTS
,EIKIRNIR ¹ MËTI !TALANTA OG 4ORINO VORU FÅNIR OG VIÈ
HEFÈUM GETAÈ FENGIÈ MEIRA ÒT ÒR ÖEIM m SAGÈI %MIL
SEM ER BÒINN AÈ KOMA SÁR VEL FYRIR Å BORGINNI 2EGGIO
SYÈST ¹ ¥TALÅU
b"ORGIN ER Å FÅNNI ST¾RÈ FYRIR
MIG OG ÁG KVARTA EKKI YFIR
VEÈRINU +LÒBBURINN TËK LÅKA
VEL ¹ MËTI MÁR OG HJ¹LPAÈI
MÁR AÈ FINNA ÅBÒÈ OG BÅL

OG ÖAR SEM FÁLAGSSKIPTIN ¹TTU SÁR STAÈ MJÎG SKYNDILEGA Ö¹ VAR ENN
MIKILV¾GARA AÈ KOMA SÁR FLJËTT OG VEL FYRIR VEGNA ÖESS HVE STUTT
VAR Å MËT m SAGÈI %MIL SEM ER AÈ REYNA SITT BESTA TIL AÈ L¾RA AÈ TALA
ÅTÎLSKU
b¡G TALAÈI N¹TTÒRLEGA EKKI STAKT ORÈ Å ÅTÎLSKU ÖEGAR ÁG KOM EN
ÁG ER Å ÅTÎLSKUKENNSLU ÖRISVAR SINNUM Å VIKU OG ÖAÈ HLÕTUR AÈ
FARA AÈ SKILA SÁR )NNI ¹ VELLINUM TALA MENN BARA ÅTÎLSKU OG ÁG
REYNI BARA AÈ TJ¹ MIG ¹ MINNI bFR¹B¾RUm ÅTÎLSKU OG BULLA
EITTHVAÈ EN VEIT EKKI ALVEG HVORT ÖAÈ SÁ AÈ KOMAST
TIL SKILA m SAGÈI %MIL Å LÁTTUM DÒR OG ER AUGLJËSLEGA AÈ
NJËTA LÅFSINS ¹ ¥TALÅU
%MIL KVAÈST SAMT ALLTAF KOMA FAGNANDI HEIM TIL
¥SLANDS ÖEGAR T¾KIF¾RI G¾FIST b¶AÈ ER ALLTAF FR¹B¾RT
AÈ SPILA LANDSLEIKI OG LÅKA ALVEG YNDISLEGT AÈ F¹
T¾KIF¾RI TIL ÖESS AÈ KOMA HEIM OG HITTA
VINI OG ¾TTINGJA ¶EIR M¾TTU BARA VERA
DUGLEGRI AÈ HEIMS¾KJA MIG ÒTI m SAGÈI
%MIL OG HLË VIÈ

"ARA FJÎGUR LIÈ HAFA MISST TOPPS¾TIÈ
Íslandsmeistaratitilinn vinnst nú í lokaumferðinni í 17. skipti á því 31 tímabili sem efsta deild karla hefur
innihaldið tíu lið. 27 sinnum hafa verðandi Íslandsmeistarar setið á toppnum eftir 17. umferðina.

6%)4 (6!¨ (!.. 6),, (IDDINK NEITAÈI

AÈ TAKA VIÈ #HELSEA

./2$)#0(/4/3'%449

'UUS (IDDINK ÖJ¹LFARI 2ÒSSA

Ég neitaði boði
Abramovich
&«4"/,4) Guus Hiddink, þjálfari

Rússa, sagði í gær að eigandi
Chelsea hefði komið að máli við
sig um að taka við Chelsea-liðinu
af José Mourinho. „Roman
Abramovich spurði mig hvað
þyrfti til þess að fá mig til að taka
við Chelsea, en ég sagði honum að
ég væri að einbeita mér að
Rússum í augnablikinu.“
Uppljóstrun Hiddink kemur
aðeins degi eftir að Chelsea gaf út
yfirlýsingu þess efnis að
núverandi stjóri liðsins, Avram
Grant, hefði ekki verið fenginn til
bráðabirgða og liðið væri ekki að
leita að arftaka hans.
- ËÖ

&«4"/,4) Lokaumferð Landsbankadeildar karla fer fram á morgun
og þar geta Valsmenn tryggt sér
titilinn í fyrsta sinn í 20 ár með því
að vinna HK á heimavelli sínum á
Laugardalsvelli. FH-ingar eiga
einnig möguleika á titlinum
misstígi Valsmenn sig en meistarar
síðustu þriggja ára sækja Víkinga
heima. Mótherjar toppliðanna eru
báðir að berjast fyrir lífi sínu í
deildinni.
Það er við hæfi að á síðasta
tímabilinu sem tíu lið eru í efstu
deild karla að úrslitin úr baráttunni
um Íslandsmeistaratitilinn skuli
ekki ráðast fyrr en í lokaumferðinni, alveg eins og í 55
prósentum tilfella síðan deildin
varð fyrst tíu liða deild sumarið
1977.
Það hefur enn fremur aðeins
fjórum sinnum gerst að toppliðið
fyrir síðustu umferðina hefur
misst af titlinum í 18. umferð. Það
voru lið Vals (1979), FH (1989), KR
(1996) og Fylkis (2002) sem öll
höfðu málin í sínum höndum en
þurftu að horfa á eftir Íslandsmeistaratitlinum.
Haustið 1979 voru Valsmenn og
Eyjamenn jafnir að stigum fyrir
lokaumferðina, Valsliðið var með
betri markatölu en þá þurfti
aukaleik ef liðin yrðu jöfn. ÍBV
vann Víking 1-0 í 18. umferðinni
en Valsmenn sóttu falllið KA
heima daginn eftir og þurftu að
vinna til þess að tryggja sér
aukaleikinn. KA gerði hins vegar
út um meistaravonir Valsmanna
með því að ná 1-1 jafntefli. KA
komst í 1-0 eftir 28 mínútna leik,
Valsmenn náðu að jafna á 67.
mínútu en nær komust þeir ekki
og Eyjamenn urðu meistarar.
FH-ingar voru með aðra höndina
á titlinum 1989. Þeir voru með eins

(6%.2 (%&52 4)4),)..
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'UNNLAUGSDËTTIR SPILA B¹ÈAR MEÈ
+EFLAVÅK Å KVÎLD
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0OWERADE BIKAR KVENNA

Undanúrslitaleikirnir í kvöld
+®2&5"/,4) Undanúrslitaleikir

Powerade-bikars kvenna fara
fram í Laugardalshöllinni í
kvöld. Klukkan 19.00 taka
Íslands- og bikarmeistarar
Hauka á móti Val og tveimur
tímum síðar mætast nágrannarnir í Keflavík og Grindavík.
Haukaliðið hefur unnið þessa
keppni tvö síðustu ár og hefur
ekki tapað leik í henni síðan 4.
október 2005. Keflavík vann hins
vegar keppnina þrjú skipti þar á
undan.
Liðin í kvennakörfunni hafa
tekið þónokkrum breytingum frá
því í fyrra og því verður fróðlegt
að sjá hvernig fer í kvöld.
ËËJ

&!'.!¨ /& 3.%--! 6ALSMENN FÎGNUÈU VEL SIGRINUM ¹ MËTI &( EN ÖEIR ÖURFA AÈ VINNA LEIKINN GEGN (+ ¹ MORGUN TIL ÖESS AÈ

VINNA TITILINN

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

stig forustu og þurftu „bara“ að
vinna botnlið Fylkis á sínum eigin
heimavelli til þess að vinna titilinn.
FH fékk draumabyrjum og komst
í 1-0 eftir aðeins 3 mínútur en
Fylkir jafnaði 13 mínútum síðar
og það var síðan hinn 17 ára gamli
Kristinn Tómasson sem tryggði
Fylki óvæntan 1-2 sigur með marki
11 mínútum fyrir leikslok. KA
vann á sama tíma 0-2 sigur í
Keflavík og tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn.
KR-ingum nægði jafntefli gegn
ÍA í lokaleik 18. umferð 1996 til
þess að vinna Íslandsmeistaratitilinn, liðin voru jöfn að stigum
fyrir lokaumferðina en KR var
með betri markatölu. Skagamenn
unnu hins vegar þennan óopinbera
úrslitaleik 4-1 og tryggðu sér
titilinn með sannfærandi hætti.
Fylkismenn áttu haustið 2002
alveg eins og FH-ingar 13 árum
áður möguleika á að tryggja sér

sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil
með því að vinna sinn leik í
lokaumferðinni. Fylkir var með
eins stig forskot á KR og sótti ÍA
heim en Skagamenn höfðu litlu að
keppa. Skagamenn skoruðu hins
vegar tvö mörk á þremur mínútum
í upphafi seinni hálfleiks og
tryggðu sér 2-0 sigur þar sem
Fylkismenn áttu sinn slakasta leik
á tímabilinu. Á sama tíma vann
KR 5-0 stórsigur á Þór og tryggði
sér Íslandsmeistaratitilinn.
Útlitið hefur líka oft verið svart
hjá nokkrum liðum sem var þó
aðeins til þess að auka dramatíkina
og spennuna á lokadegi mótsins.
Bestu dæmin um það eru Íslandsmótin 1990, 1991 og 2000. Í öll
skiptin lentu verðandi meistarar
undir í sínum leikjum en náðu að
bjarga sér á lokamínútunum.
Framarar voru 2-0 undir á móti
Val í 18. umferð 1990 og allt benti
til þess að titilinn væri á leiðinni í

Vesturbæinn. Framarar skoruðu
hins vegar þrisvar á síðasta hálftímanum og var það varnarmaðurinn Viðar Þorkelsson sem
tryggði þeim sigur og þar með
Íslandsmeistaratitilinn með marki
á 83. mínútur. Ári síðar var það
Víkingurinn Björn Bjartmarz sem
var hetjan. Hann kom inn á sem
varamaður þegar Víkingar voru 01 undir, skoraði tvö mörk og lagði
upp eitt og tryggði Víkingum
titilinn. Afrek KR-ingsins Andra
Sigþórssonar níu árum síðar var
ekki minna en hann skoraði fernu
á 19 mínútum, breytti stöðunni úr
0-1 fyrir Stjörnuna í 4-1 sigur og
færði um leið KR-ingum Íslandsmeistaratitilinn.
Nú er að sjá hvað gerist í
lokaumferðinni og það er öruggt
að margir bíða spenntir þegar það
verður flautað til leiks klukkan
14.00 á morgun.
OOJ FRETTABLADIDIS

,ANDSLIÈSMAÈURINN &RIÈRIK 3TEF¹NSSON ÖARF AÈ FARA Å HJARTAÖR¾ÈINGU EFTIR HELGI

.ÕR +ANI ¹ LEIÈ Å 6ESTURB¾INN

Má ekki spila körfubolta

Monique spilar
með KR-konum

+®2&5"/,4) Friðrik Stefánsson,
landsliðsmiðherji og fyrirliði
Njarðvíkur, lék ekki með liðinu í
undanúrslitum Powerade-bikarsins í gær samkvæmt læknisráði.
Friðrik þurfti að leggjast inn á
sjúkrahús eftir leik Njarðvíkur
og ÍR í átta liða úrslitunum
síðasta sunnudag og er á leiðinni
í hjartaþræðingu eftir helgi.
Frá þessu var fyrst sagt á
vefsíðu Víkurfrétta en Friðrik
sagði í samtali við hana að hann
hefði ekkert æft í þessari viku
og vissi lítið um framhaldið fyrr
en eftir hjartaþræðingu.
Friðrik spilaði í 33 mínútur í
leiknum á móti ÍR, skoraði 12

stig og tók 8 fráköst.
Það er ljóst að fjarvera
Friðriks mun hafa mikil áhrif á
leik
Njarðvíkurliðsins
enda
hefur hann verið miðpunkturinn
í leik liðsins undanfarin ár.
Friðrik
var
kosinn
besti
leikmaður tímabilsins 2005-06
en Njarðvíkingar unnu þá
Íslandsmeistaratitilinn. Friðrik
lék sinn 100. landsleik í sumar
og spilaði stórt hlutverk í
frábærum árangri landsliðsins
sem vann 8 af 9 leikjum ársins.
ËËJ
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+®2&5"/,4) Kvennalið KR hefur

fengið til sín nýjan bandarískan
leikmann fyrir tímabilið en það er
Monique Martin sem er 24 ára og
180 cm bakvörður.
KR-ingar vonast til að Martin
finni sig betur á Íslandi en Aarica
Ray-Boyd sem kom til liðsins í
haust en var aðeins á landinu í
nokkra daga.
Martin var í æfingabúðum hjá
WNBA-liðinu Connecticut Sun í
vor og þótti standa sig vel þar.
Hún lék með Brewton Parkerháskólanum í NAIA-deildinni
síðasta vetur þar sem hún var
með 29,5 stig, 9,7 fráköst og 3,7
stolna bolta í leik.
ËËJ
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Meistaradeildin í handbolta
&LENSBURG #IUDAD 2EAL
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HÁR AÈ MARKI #IUDAD 2EAL Å G¾R
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!LEXANDER 0ETERSSON

Fann mig aldrei
(!.$"/,4) Alexander Petersson
var ekki nema skugginn af
sjálfum sér í gær og lék langt
undir getu. Hann var ekki par
sáttur eftir leik.
„Ég fann mig aldrei í leiknum
og á stundum fannst mér ég
hreinlega vera einhvers staðar
annars staðar. Þetta var fyrsti
leikurinn minn í Meistaradeildinni og það gegn stóru liði. Þetta
var svolítið erfitt og ég var ekki
alveg með sjálfum mér,“ sagði
Alexander, sem var ekki síður
ósáttur við síðari hálfleikinn.
„Fyrri hálfleikur var fínn en
þeir voru mun ákveðnari en við í
seinni og kaffærðu okkur
hreinlega á örfáum mínútum. Við
svekkjum okkur ekkert á þessu
enda verðum við sáttir við annað
sætið í riðlinum. Það er mikilvægari leikur um næstu helgi í
deildinni gegn Hamburg og við
byrjum að hugsa um hann núna,“
sagði Alex að lokum.
HBG

3«44 !¨ -!2+) %INAR (ËLMGEIRSSON

SKORAÈI ÖRJÒ MÎRK GEGN #IUDAD 2EAL Å
G¾R
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Skárra en þegar Patti var að lemja á mér
(!.$"/,4) Ólafur Stefánsson lék

listir sínar á fjölum Campushalle
og arftakar hans í landsliðinu –
Alexander Petersson og Einar
Hólmgeirsson – lærðu vonandi af
landsliðsfyrirliðanum.
Ólafur var brattur þegar
Fréttablaðið hitti á hann eftir leik
en hann varð fyrst að hlusta á
vænta messu frá Dujshebaev
þjálfara áður en hann mátti koma
í viðtöl. Spænski þjálfarinn var
óvenju hávær miðað við stórsigur
síns liðs.
„Hann var bara að fara yfir
hlutina. Hann vill gera það
kallinn,“ sagði Ólafur léttur en
hann var sáttur við leik síns liðs í
síðari hálfleik. „Vörnin var frábær
sem
og
hraðaupphlaup.

og gaman að mæta Patta,“ sagði
Ólafur og glotti í kampinn.
HBG

¶2*² -®2+ «LAFUR 3TEF¹NSSON S¾KIR HÁR

AÈ MARKI &LENSBURG
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!FTAKA HJ¹ #IUDAD Å SÅÈARI H¹LFLEIK
Ciudad Real sýndi mátt sinn í síðari hálfleik gegn Flensburg í gær. Þá litu þýsku leikmennirnir út fyrir að
vera áhugamenn við hliðina á gríðarsterku og vel skipulögðu liði Spánverjanna.
(!.$"/,4) Eftir frekar brösugan
fyrri hálfleik þar sem markvörðurinn Arpad Sterbik hélt Ciudad
Real á floti gegn Flensburg setti
spænska liðið í gírinn og hreinlega
kaffærði þýska liðið. Lokatölur
urðu 26-34 í skemmtilegum leik.
Aðeins einn Íslendingur hóf
leikinn í gær og það var Alexander
Petersson. Einar sat á bekknum
sem fyrr hjá Flensburg en Ólafur
er vanur að spila síðustu 15
mínúturnar af hvorum hálfleik.
Einar fékk aftur á móti mjög
óvænt tækifæri eftir sjö mínútur
þegar Pólverjinn Lijewski fékk að
hvíla sig í 2 mínútur. Það mátti sjá
á Einari hann ætlaði svo sannarlega að nýta sér sjaldséð tækifæri
því hann var fljótur að láta til sín
taka.
Fyrsta skotið var þröngvað og
auðveldlega varið af hinum frábæra Sterbik sem varði 14 skot í
fyrri hálfleik. Einar lét það ekki
slá sig út af laginu og skoraði tvö
mjög góð mörk áður en hann var
aftur tekinn af velli.
Ólafur skoraði tvö mörk í röð
þegar hann kom inn á og við það
komst Ciudad yfir í eina skiptið í
fyrri hálfleik, 7-8. Annars var
Flensburg alltaf skrefi á undan og
leiddi með einu marki í leikhléi,
14-13.
Síðari hálfleik verður best lýst
með einu orði – aftaka. Það var
lyginni líkast að fylgjast með stórkostlegu liði Ciudad Real brjóta
hið sterka Flensburgar-lið niður í
öreindir. Ciudad skoraði fjögur
fyrstu mörk hálfleiksins og leit
aldrei til baka eftir það. Um miðjan hálfleikinn var staðan orðin 1726 eða 3 mörk Flensburg gegn 13
mörkum spænska liðsins í seinni
hálfleik.
Það voru fyrst og fremst frábær
varnarleikur og vel útfærð hraðaupphlaup sem skiluðu þessu lygilega forskoti. Ólafur var í essinu
sínu, lagði upp hvert markið á
fætur öðru og spilaði þess utan
frábæran varnarleik.
Einar kom af bekknum á ný
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Sóknarleikurinn var líka flottur.
Það var gott að hanga í þeim í
fyrri hálfleik.“
Eins og áður segir var Ólafur að
leika vel sem fyrr og hann var
nokkuð sáttur við eigið framlag.
„Smá varnarmistök í upphafi
fyrri hálfleiks en svo kom þetta.
Ég þarf að læra að maður þarf að
koma strax af bekknum og vera
hress,“ sagði Ólafur en hvernig
finnst honum að mæta félögum
sínum í landsliðinu? „Það er alltaf
gaman að hitta strákana og svo
skiptir máli hvort þeir spili vörn á
móti manni. Þeir voru passlega
langt frá mér strákarnir í dag.
Þetta er öðruvísi og skárra en
þegar Patti var að lemja á manni í
gamla daga. Það var alltaf heiður

«,!&52  &%2¨)..)  MYNDINNI FYRIR

OFAN F¾R «LAFUR 3TEF¹NSSON TVEGGJA
MÅNÒTNA BROTTREKSTUR FR¹ DËMURUM
LEIKSINS EN FYRIR NEÈAN HEFUR HANN HAFIÈ
EITT AF FJÎLMÎRGUM HRAÈAUPPHLAUPUM
#IUDAD
%&4)2 ,%)+).. «LAFUR 3TEF¹NSSON OG
!LEXANDER 0ETERSSON ÖAKKA HVOR ÎÈRUM
FYRIR LEIKINN EN VORU AÈ SJ¹LFSÎGÈU
MISS¹TTIR MEÈ ÒRSLITIN
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

þegar 20 mínútur voru eftir en
hann fann sig ekki frekar en aðrir
leikmenn Flensburg. Áfallið dundi
svo yfir þegar átta mínútur lifðu
leiks er Einar féll í gólfið sárkvalinn. Hann var borinn á brott á
sjúkrabörum undir dynjandi lófaklappi áhorfenda sem sýndu stuðning sinn við hann. Vonandi eru
meiðsli hans ekki í samræmi við
kvalirnar.
Alexander náði aldrei að sýna
sitt rétta andlit enda var hornaspilið ekkert hjá Flensburg og
Alex náði ekki takti frekar en Lars
Christiansen.

3!-!. )..)  4IL VINSTRI M¹ SJ¹ !LEXANDER

0ETERSSON OG %INAR (ËLMGEIRSSON Å
LEIKNUM Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-
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SKRIFAR FR¹ &LENSBORG
HENRY FRETTABLADIDIS

%INAR (ËLMGEIRSSON VARÈ FYRIR ENN EINU ¹FALLINU Å #AMPUSHALLE Å G¾RKVÎLDI

Líklega með rifinn lærvöðva
(!.$"/,4) Það var erfitt að horfa
upp á Breiðhyltinginn Einar
Hólmgeirsson verða fyrir þriðja
áfallinu á einu ári þegar hann
meiddist í leiknum á móti Ciudad
Real í Campushalle í gær.
Einar hefur lítið sem ekkert
spilað með Flensburg í vetur en
hann fékk langþráð tækifæri í
gær. Hann náði þó ekki að klára
leikinn því hann hneig niður átta
mínútum fyrir leikslok og var
sárþjáður.
„Ég var í loftinu og lendi eitthvað illa og svo finn ég þennan
svakalega sársauka í innanverðu
lærinu og þeir halda að vöðvinn

sé rifinn í tvennt,” sagði Einar en
hann trúði því vart að hann væri
að lenda í enn einu áfallinu.
Á þessari stundu er alls óvíst
hversu alvarleg meiðslin eru en
Einar gæti verið frá í nokkrar
vikur eða mánuði.
„Þetta kemur betur í ljós í
rannsóknum á morgun í [dag] en
ég vil helst ekkert spá í hvað ég
verð lengi frá. Þetta lítur í það
minnsta ekki vel út. Þetta eru
þriðju alvarlegu meiðslin á einu
ári og ég er alveg búinn að fá nóg
af þessu,“ sagði Einar áður en
hann fór á hækjum út í bíl.
HBG

 "®25.5- %INAR (ËLMGEIRSSON

FËR AF VELLI ¹ SJÒKRABÎRUM «LAFUR
FYLGIST MEÈ
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Sigurbergur tryggði Haukum eitt stig

N1-deild karla í handbotla
&RAM (AUKAR

 

-ÎRK &RAM SKOT  !NDRI "ERG (ARALDSSON 
 (JÎRTUR (INRIKSSON   *ËHANN 'UNNAR
%INARSSON  3TEF¹N "ALDVIN 3TEF¹NSSON 
 *ËN ¶ORBJÎRN *ËHANNSSON   %INAR )NGI
(RAFNSSON   &ILIP +LITSZYCZK   'UÈJËN
&INNUR $RENGSSON    6ARIN SKOT "JÎRGVIN 0¹LL
'ÒSTAVSSON    
(RAÈAUPPHLAUP  (JÎRTUR 'UÈJËN 
&ISKUÈ VÅTI  !NDRI "ERG +LITSZYCZK 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK (AUKA SKOT  3IGURBERGUR 3VEINSSON
  (ALLDËR )NGËLFSSON   *ËN +ARL
"JÎRNSSON   &REYR "RYNJARSSON  
'ÅSLI *ËN ¶ËRISSON   'UNNAR "ERG 6IKTORSSON
  !NRAR 0ÁTURSSON   !NDRI 3TEFAN  
!RNAR *ËN !GNARSSON   ¶RÎSTUR ¶R¹INSS   
6ARIN SKOT -AGNÒS 3IGMUNDSSON  
 'ÅSLI 'UÈMUNDSSON    
(RAÈAUPPHLAUP 
&ISKUÈ VÅTI  !NDRI (ALLDËR 'UNNAR ¶RÎSTUR 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

(!.$"/,4) Fram og Haukar gerðu
jafntefli 29-29 í hörkuleik í N1deild karla í Framhúsinu í gærkvöld, en fyrir leikinn voru bæði
lið búin að vinna fyrstu tvo leiki
sína í deildinni.
Leikurinn var mjög hraður og
skemmtilegur og það var lið Fram
sem var alltaf skrefinu á undan
Haukum þangað til í lok fyrri hálfleiks þegar lið Hauka náði í fyrsta
skipti forystu í leiknum og staðan
13-14 Haukum í vil í hálfleik.
Í seinni hálfleik voru það Framarar sem fyrr sem leiddu leikinn

og var það ekki síst fyrir frábæra
frammistöðu Björgvins Páls í
markinu. Allt leit út fyrir sigur
Fram og liðið leiddi 29-27 þegar
lítið var eftir, en Haukar náðu á
einhvern ótrúlegan hátt að jafn
leikinn. Síðasta mark leiksins kom
með lokaskoti leiksins, þegar
Sigurbergur sveinsson stökk hátt í
loft upp og negldi boltanum
framhjá Björgvini í markinu. Lokatölur því 29-29 í ótrúlega spennandi
leik í Safamýrinni.
Aron Kristjánsson, þjálfari
Hauka, var að vonum sáttur með

jafnteflið úr því sem komið var.
„Þetta var mjög hraður leikur,
hátt tempó í sóknarleiknum og
skemmtanagildið mikið. Miðað við
hvernig
síðustu
mínúturnar
þróuðust er ég auðvitað sáttur
með jafnteflið og ef maður tekur
leikinn í heild sinni þá er jafntefli
kannski sanngjörn úrslit,“ sagði
Aron að lokum.
- ËÖ
+,$$52 ²2 &RAMARINN %INAR )NGI
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(AUKAMANNINUM !RNARI 0ÁTURSYNI Å G¾R
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ÖJ¹LFA LIÈ &LENSBURG
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Vilja hafa KentHarry áfram
(!.$"/,4) Mikið hefur verið spáð

42 3.),,$ -ARTA SÕNDI MÎGNUÈ TILÖRIF

ÖEGAR HÒN SKORAÈI MÎRKIN SÅN Å G¾R
./2$)#0(/4/3'%449

(- KVENNA Å FËTBOLTA

Brasilía burstaði Bandaríkin
&«4"/,4) Brasilía tryggði sér sæti

í úrslitaleik HM í knattspyrnu
kvenna á móti Evrópumeisturum
Þýskalands með því að vinna 4-0
stórsigur á bandaríska landsliðinu.
Þær bandarísku lentu 2-0 undir
og spiluðu síðan allan seinni
hálfleikinn manni færri. Besta
knattspyrnukona heims, Marta,
skoraði tvö frábær mörk í
leiknum en hún er nú markahæst
í keppninni með sjö mörk í fimm
leikjum.
Þetta var fyrsta tap bandaríska
landsliðsins í þrjú ár og 51 leik en
með þessum sigri komst brasilíska liðið í sinn fyrsta úrslitaleik í
HM kvenna frá upphafi.
ËËJ
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VÍSINDAVAKA 2007

STEFNUMÓT
VIÐ
VÍSINDIN
Þátttakendur á Vísindavöku

Stjörnu-Oddi  Össur  Hjartavernd  ReykjavíkurAkademían  MIRRA - Miðstöð innflytjendarannsókna  Vísindahátíðin í Perugia
ORF Líftækni Hexia.net  Hafrannsóknastofnun  Orkustofnun  Náttúrufræðistofnun  Actavis  Veðurstofa Íslands  Háskólinn á Akureyri  Háskólinn í Reykjavík
MATÍS Rannsókna- og þróunarmiðstöð HA  Stoð stoðtækjasmíði  Landbúnaðarháskóli Íslands  Nýsköpunarmiðstöð Íslands  Marel Kíne Íslenskar orkurannsóknir
HÍ félagsvísindi - sálfræði  HÍ raunvísindi - Jarðvísindastofnun  HÍ félagsvísindi - mannfræði HÍ Rannsóknasetur um barna- og fjölskylduvernd  HÍ Rannsóknastofa í næringarfræði
HÍ félagsvísindi - mannfræði  HÍ verkfræði HÍ hugvísindi - japanska  HÍ hugvísindi  Vísindavefurinn  HÍ lögfræði  HÍ félagsvísindi - Þþjóðfræði  HÍ hugvísindi - Asíufræði
Stofnun Árna Magnússonar  HÍ Háskóli unga fólksins  HÍ raunvísindi - sjávarlíffræði  HÍ Evrópukeppnin Ungir vísindamenn  Kennaraháskóli Íslands

Og sérstaklega fyrir káta krakka: Stjörnufræði, stjörnuskoðun o.fl.

nir!
Allir velkom

MENNTAMÁLA
RÁÐUNEYTIÐ

IÐNAÐAR
RÁÐUNEYTIÐ

HNOTSKÓGUR grafísk hönnun

í hvort Svíinn Kent-Harry
Anderson verði áfram með
Flensburg eftir núverandi leiktíð
eða hvort honum verði skipt út
fyrir nýjan mann þegar
samningur hans rennur út næsta
sumar.
Þær vangaveltur verða
væntanlega senn á enda því flest
bendir til þess að Kent-Harry
verði áfram næstu tvö árin. Þetta
staðfesti Anders-Dahl Nielsen,
íþróttastjóri Flensburg, við
Fréttablaðið í gær.
„Við erum mjög ánægðir með
Kent-Harry og viljum endilega
halda honum áfram. Við erum í
samningaviðræðum við hann sem
stendur og vonandi getum við
gefið það út fljótlega að hann sé
búinn að skrifa undir nýjan
samning við félagið,“ sagði
Anders-Dahl við Fréttablaðið en
Svíinn hefur jafnað sig á þeim
veikindum sem plöguðu hann á
síðustu leiktíð.
HBG
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,IV HEITIR HÎFUÈIÈ ¹ NORSKU LEIKKONUNNI
,IV 5LLMANN -ËÈIR HENNAR ER "EBE
"UELL EN FAÈIR HENNAR 3TEVEN 4YLER ÒR
!EROSMITH ,IV KOMST ÖË EKKI AÈ ÖVÅ
FYRR EN HÒN VAR NÅU ¹RA GÎMUL OG
S¹ HVERSU LÅK HÒN VAR -IU 4YLER
YNGRI DËTTUR 3TEVENS (ÒN ER
HVAÈ FR¾GUST FYRIR LEIK SINN Å
!RMAGEDDON OG SEM !RWEN
Å ,ORD OF THE 2INGS (ÒN
LEIKUR LAFÈI 2EBECCU 'IBSON Å
MYNDINNI 3TIGAMENN ¹ DAGSKR¹
3JËNVARPSINS Å KVÎLD

Kvöld sem getur ekki klikkað
¡G EYÈI ALLTAF KVÎLDINU FYRIR FRAMAN SJËNVARPIÈ ¶AÈ ER ORÈIÈ SVO MIKIÈ
FRAMBOÈ AF MEIRIH¹TTAR GËÈU EFNI AÈ ÁG EYÈI ÎLLUM FRÅSTUNDUM Å
,AZY "OYINUM TIL AÈ MISSA EKKI AF NEINU 3KREPP REYNDAR ÒT Å SJOPPU Å
AUGLÕSINGUM NEMA ÖAÈ SÁU NÕJAR OG FLOTTAR AUGLÕSINGAR AUÈVITAÈ %N
SVONA VERÈUR PRËGRAMMIÈ
3KJ¹REINN  $R 0HIL p .Ò ER KALLINN AÈ GERA SIG
(¾TTUR Å HIPPARUGLINU OG FARINN AÈ SENDA ELDGÎMUL
N¾STUM FERTUG HRUKKUDÕR Å NOKKURRA VIKNA
LEYSIGEISLAMEÈFERÈIR OG TRÅTMENT 6EL GIFTUR KALLINN
3TÎÈ   &RÁTTIR p !LLTAF EITTHVAÈ AÈ GERAST
+LIKKAR EKKI 'OTT AÈ HAFA ÖESSI GRÅÈARLEGA
TRAUSTVEKJANDI ANDLIT ¹ SKJ¹NUM
3TÎÈ   &RIENDS p &RIENDSARARNIR KLIKKA EKKI ¹
ÖESSU *OEY ALLTAF JAFN HEIMSKUR OG SVONA ¶AÈ M¹
HORFA ¹ ÖETTA ENDALAUST
2²6  ²TSVAR p 3PURNINGAKEPPNI LANDSHLUTA ¶AÈ
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LANDSINS KEPPA SÅN ¹ MILLI Å SKEMMTILEG
UM SPURNINGALEIK .Ò EIGAST VIÈ .ORÈUR
ÖING OG 2EYKJAVÅKURBORG OG MEÈAL KEPP
ENDA ERU "IRGITTA (AUKDAL OG 'ÅSLI -ARTEINN
"ALDURSSON
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 -ORÈG¹TUR -URDOCHS +ANADÅSK
SAKAM¹LAMYND FR¹  -YNDIRNAR UM
SP¾JARANN 7ILLIAM -URDOCH Å 4ORONTO GERAST
¹  ÎLD OG Å ÖEIM ÎLLUM F¾ST VIÈ SNÒIN
GL¾PAM¹L ,EIKSTJËRI ER -ICHAEL $E#ARLO
OG MEÈAL LEIKENDA ERU 0ETER /UTERBRIDGE
+EELEY (AWES &LORA -ONTGOMERY OG #OLM
-EANEY
 3TIGAMENN 0LUNKETT  -ACLEANE
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"RESK BÅËMYND FR¹  4VEIR MENN ¹ %NG
LANDI ¹  ÎLD GERA MEÈ SÁR SAMKOMULAG
UM AÈ LOSA AÈALSMENN VIÈ EIGUR SÅNAR ,EIK
STJËRI ER *AKE 3COTT OG MEÈAL LEIKENDA ERU
*ONNY ,EE -ILLER )AIN 2OBERTSON 2OBERT
#ARLYLE OG +EN 3TOTT !TRIÈI Å MYNDINNI ERU
EKKI VIÈ H¾FI BARNA

ÎKUÖËR SEM BEYGLAR BÅLINN HANS EN SEGIR AÈ
6ALTÕR BERI ¹BYRGÈINA %INNIG F¾R (ERMANN
(REIÈARS AÈ FINNA FYRIR ÖVÅ ÖEGAR ËSVÅFINN
ÖJËNN R¾ÈST MEÈ SKÎMMUM ¹ EIGINKONU
HANS 

 )NNSTA EÈLIÈ )NSTINCT E
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK
 &ORMÒLA  4ÅMATAKA

SÎNGVAMYND MEÈ -EL 'IBSON OG 2OBERT
$OWNEY *R $AN $ARK ER RITHÎFUNDUR SEM
HALDINN MIKLU OFSËKNAR¾ÈI OG ÖÎRF FYRIR AÈ
SYNGJA ÎLLUM STUNDUM ÖEGAR HANN LIGGUR
VEIKUR ¹ SPÅTALA 
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-ELVIN 3MILEY ER EKKI VIÈ EINA FJÎLINA FELLDUR
Å KVENNAM¹LUM !ÈALHLUTVERK ,OU $IAMOND
0HILLIPS -ARK 7AHLBERG #HRISTINA !PPLEGATE
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Ívar og Arnar Grant munda byssurnar
„Það var engin sérstök þörf fyrir
skóla eins og HA og ég held að
það hafi verið mistök að setja
hann á stofn.“
'UNNAR (ELGI +RISTINSSON PRËFESSOR Å STJËRN
M¹LAFR¾ÈI Å 0RESSUNNI 
b¡G HELD AÈ SÒ STEFNA AÈ BRJËTA H¹SKËLASTIG
IÈ ¹ ¥SLANDI UPP Å MJÎG MARGAR STOFNANIR HAFI
VERIÈ MISTÎK ÖAÈ HLÕTUR AÈ BITNA ¹ G¾ÈUM
H¹SKËLASTARFSINS (INS VEGAR M¹ SEGJA AÈ
(! HAFI ¹ MARGVÅSLEGAN H¹TT VIRKAÈ VEL FYRIR
BYGGÈARLAGIÈ  ÖANN H¹TT HEFUR HANN SANN
AÈ GILDI SITT m SEGIR 'UNNAR (ELGI NÒ
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 FARMRÒM  TVEIR EINS  HVERS
VEGNA  TAUG  KLAFI  ËLÎGL
INNFLUTNINGUR  ENDURTEKNING 
TËNLISTARMAÈUR  LEYFI  FARFA 
TIL  ÒTG¹FUNÒMER TËNVERKS
,«¨2¡44
 S¾TI  SKAMMSTÎFUN  SVELGJA 
T¾FA  GUFUSKIP  GAGN  ÒTDEILDI
 SVÅFA  NÎGL  Å RÎÈ
,!53.

Ívar Guðmundsson og Arnar Grant
tóku upp sjónvarpsauglýsingu fyrir
prótínsúkkulaði sitt, Hreysti, á dögunum. Þeir fetuðu nokkuð bókstaflega í fótspor boxhetjunnar Rocky.
„Við vildum endurgera hið ódauðlega æfingaprógramm sem Rocky
notaði í myndunum sínum fjórum,“
útskýrði Ívar en þeir félagar þykja
með hrikalegri mönnum á velli og
pössuðu því vel inn í hlutverkin.
Ívar og Arnar hófu leika í Nauthólsvíkinni í tveggja stiga hita, þar
sem þeir endurgerðu hlaupaatriði
úr þriðju myndinni um Rocky. „Svo
fórum við í gamla skemmu í Skútuvogi. Þar var settur upp boxhringur, aðstaða til að sippa, upphífingarslá og fleira,“ útskýrði Ívar, sem
sagði ýmislegt hafa verið gert til að

finna sem Rocky-legust æfingaföt.
Næst ná leiðin í kæligeymslu, þar
sem Ívar og Arnar gengu í skrokk á
nautaskrokki.
„Hann var orðinn mjög meyr og
góður þegar við vorum búnir, við
vorum að spá í að kaupa hann,“
sagði Ívar hlæjandi.
Þrettán tíma tökunum lauk svo
við Flensborgarskólann í Hafnarfirði, þar sem tökuliðið reyndi að
endurskapa hið víðfræga atriði
þegar Rocky hleypur upp tröppurnar við listasafnið í Philadelphia.
„Það verður að viðurkennast að það
var farið að síga svolítið í okkur
undir lokin. Daginn eftir var eins og
það hefði verið gengið yfir mann,“
sagði Ívar og hló við. Auglýsingin
fer í sýningar á næstu vikum.
SUN
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%YÖËR TEKUR GL¾SIEIGN Å
¶INGHOLTSSTR¾TI Å GEGN
„Við sáum þarna einfaldlega kærkomið tækifæri og vildum taka
þátt í því endurreisnarstarfi sem
hefur verið í gangi í Þingholtunum,“ segir bæjarfulltrúinn Eyþór
Arnalds en hann og eiginkonan
Dagmar Una Ólafsdóttir keyptu í
sumar hundrað ára gamalt timburhús við Þingholtsstræti 21. Hjónin
hafa sótt um leyfi hjá skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborgar
fyrir því sem Eyþór segir vera
„gagngerar endurbætur á húsinu í
anda upphaflegrar hönnunar þess“
en eignin mun stækka töluvert og
verður 420 fermetrar þegar þeim
framkvæmdum er lokið. „Sumir
kaupa sér sumarbústað í sveitinni
en við snúum dæminu við því
þetta verður eiginlega okkar
„bústaður“ í borginni,“ bætir
Eyþór við, sem alla jafna býr í
sveitasælunni í Árborg.
Að sögn Eyþórs var húsið í
hálfgerðri niðurníðslu þegar þau
keyptu það en hjónin ætla að
bretta upp ermarnar við að koma
því aftur í sitt upprunalega horf.

34«2%)'.!(*«. %YÖËR OG $AGMAR EIGA BËNDAB¾INN (REIÈUBORG OG NÕVERIÈ B¾TTIST

VIÈ STËR EIGN Å ¶INGHOLTSSTR¾TI

„Við ætlum ekki að ráðast í
einhverja nútímavæðingu og niðurrifsstarfsemi,“
segir
Eyþór.
Hjónin hafa fengið arkitektinn Pál
Bjarnason til liðs við sig en hann á

,«¨2¡44  SESS  EH  SVOLGRA
 TÅK  EIMSKIP  NYT  GAF 
LÅÈA  KLË  TU
,2¡44  LEST  EE  HVÅ  SIN
 OK  SMYGL  STAGL  KK 
FRÅ  LIT  AÈ  ËPUS
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+933)2 "93352.!2 !RNAR 'RANT ER MEÈ
2OCKY TAKTANA ¹ HREINU %FTIR TÎKUR Å
¾FINGASKEMMUNNI L¹ LEIÈIN Å FRYSTIKLEFA ÖAR
SEM GENGIÈ VAR Å SKROKK ¹ NAUTASKROKKUM
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meðal annars heiðurinn af endurreisn Iðnó. „Að rífa ný hús virðist
vera í tísku og kemur sennilega
betur út á Excel-skjali,“ segir
Eyþór.
Bæjarfulltrúinn í Árborg vildi
ekki gefa upp hversu mikið hann
hefði borgað fyrir eignina en samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
er fermetraverðið í Þingholtunum
með því hæsta í höfuðborginni og
getur farið upp í allt að þrjú
hundruð þúsund. Eftir því sem
Fréttablaðið kemst næst er venjan
að óskað sé eftir tilboðum í eignir
á þessu svæði en fastlega má gera
ráð fyrir því að verðið hafi ekki
verið undir 100 milljónum. Með
fyrirhugaðri stækkun verður það
hins vegar ríflega 120 milljóna
króna virði.
Eyþór segist vera lítið smeykur
við meintan miðbæjarskríl í 101
enda séu engir veitingastaðir eða
ölstofur í næsta nágrenni. „Og svo
er fólk náttúrlega svo misjafnt.
Við erum til að mynda ekki mikið
á ferli eftir kvöldmat,“ segir
Eyþór.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

ÕMISLEGT HAFA VERIÈ GERT TIL AÈ N¾LA
Å SEM 2OCKY LEGUST ¾FINGAFÎT ,EITIN
VIRÈIST HAFA BORIÈ ¹RANGUR
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+RISTINN *AKOBSSON REYNDASTI
KNATTSPYRNUDËMARI LANDSINS F¾R EITT
ERFIÈASTA VERKEFNI SUMARSINS ÖEGAR
HANN D¾MIR LEIK +EFLAVÅKUR OG ¥!
Å LOKAUMFERÈ ,ANDSBANKADEILDAR
KARLA %INS OG MÎRGUM ¾TTI ENN
AÈ VERA Å FERSKU MINNI SAUÈ UPP
ÒR Å LEIK LIÈANNA FYRR Å SUMAR EFTIR
SKRAUTLEGT MARK "JARNA
'UÈJËNSSONAR OG HAFA
+EFLVÅKINGAR VARLA UNNIÈ
LEIK SÅÈAN Ö¹ +RISTINN
¾TTI HINS VEGAR AÈ
VERA ÎLLUM HNÒTUM
KUNNUGUR Å ÖEIRRI
HARÈVÅTUGU DEILU
ÖVÅ HANN VAR
EINNIG MAÈURINN
Å SVARTA GALLANUM
ÖEGAR LIÈIN ¹TTUST VIÈ
UPPI ¹ 3KIPASKAGA
(ALLA 6ILHJ¹LMSDËTTIR ER Å VIÈTALI
Å ¥SAFOLD OG R¾ÈIR ÖAR UM FERILINN
VEIKINDI SÅN OG SAMBANDIÈ VIÈ
+RISTJ¹N 2A (ALLA VARÈ STJARNA Å
8 &ACTOR OG VAR ¹ ALLRA VÎRUM ÖEGAR
FREGNIR AF STEFNUMËTI
HENNAR OG BRESKA
HJARTAKNÒSARANS
*UDE ,AW RÎTUÈU
¹ SÅÈUR BRESKA
SLÒÈURBLAÈSINS 4HE
3UN %N (ALLA VIRÈIST
HAFA HAFT LÅTINN
¹HUGA ¹ AÈ R¾ÈA
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Þórhallur labbar á höndum
Þórhallur
Gunnarsson,
dagskrárstjóri RÚV, sýndi starfsmönnum sínum á miðvikudaginn
að hann er fær í flestan sjó.
Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir,
sem er þaulreynd fimleikakona,
skoraði á yfirmann sinn um
hvort þeirra gæti gengið lengra
á höndum um gólfin í Efstaleitinu. Og taldi fullvíst að hún væri
með pálmann í höndunum. Samstarfsmennirnir horfðu á sjónvarpskonuna ganga um gólf á
höndunum og voru handvissir
um að Þórhallur gæti engan veginn leikið þetta eftir. Og hvað þá
slegið Ragnhildi við.
En Þórhallur sýndi að hann er
síður en svo dauður úr öllum
æðum, setti hendurnar í gólfið
og gekk ekki eingöngu jafnlangt
heldur helmingi lengra en Ragn-
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hildur,
heila
sex
metra,
starfsfólkinu
og
keppinauti
sínum til mikillar undrunar.
Enda Þórhallur ekki beint þekktur fyrir að setja sig í fimleikastellingar.
Lengi býr hins vegar að fyrstu
gerð því samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins á Þórhallur sér
fortíð úr fimleikum, æfði íþróttina þegar hann var ellefu ára
með Gerplu og þótti kattliðugur
í leiklistarskólanum á sínum
yngri árum.
Hann vildi hins vegar ekki tjá
sig um málið þegar Fréttablaðið
leitaði eftir því.
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Tólf ára í tísku

Þ

egar ég fer í gegnum myndaalbúm foreldra minna eru
fáar myndir sem vekja með mér
meiri óhug en myndirnar sem
teknar voru af mér þegar ég var
tólf ára. Ég var upp á mitt allra
ljótasta á þeim aldri. Einhvern
veginn á mörkum þess að vera
barn og unglingur og hlutföll líkamans í samræmi við það. Búkurinn orðinn nær 170 cm á hæð
en vó aðeins 40 kíló. Andlitið lítið,
nefið stórt og spangirnar á
nýsprottnum fullorðinstönnunum leiðinlega áberandi. Bekkjarfélagar mínir voru síst skárri.
Öll vorum við jafn skelfilega
ólöguleg.

¡' varð því nokkuð hissa þegar
ég heyrði þær fréttir frá Ástralíu
að tólf ára gömul stúlka hefði
verið valin andlit tískuvikunnar
þar í landi. Af myndum að dæma
er hún reyndar nokkuð snoppufríðari en ég en það breytir ekki
þeirri staðreynd að hún er bara
tólf ára. Á þeim aldri var ég ennþá
barn og þótt ég þekki áströlsku
stúlkuna ekki neitt leyfi ég mér að
fullyrða að hún sé það líka.
/' .² á þetta barn að vera fyrirmynd fullvaxta kvenna. Ég hef í
gegnum árin reynt að sætta mig
við þá fásinnu að fyrirmyndir
mínar í tískublöðunum séu
fimmtán eða sextán ára grunnskólabörn en nú er mér allri lokið.
Með nokkurra mánaða svelti gæti
ég mögulega látið mig líkjast sextán ára unglingi en það þarf
stökkbreytingu eigi ég að ná tólf
ára markmiðinu. Þar spillir kynþroski minn helst fyrir.
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tískuvikunnar
í London gera þá kröfu að sýningarstúlkurnar hafi náð sextán ára
aldri. Það er jákvæð þróun. Ekki
aðeins til að sporna gegn
átröskunum og þunglyndi fullorðinna kvenna sem gráta æskuljóma sinn heldur ekki síður til
þess að sporna gegn fáránleikanum. Það er bara eitthvað ankannalegt við að sjá flatbrjósta börn
spranga um sýningarpallana í
rándýrum Dior- og Chanel-kjólum
enda duga launin úr vinnuskólanum skammt upp í slíkar flíkur.

342!,!2 hafa pakkað í vörn
og á heimasíðu tískuvikunnar er
nú tekið fram að stúlkan sem um
ræðir sé orðin þrettán ára. Hún
átti víst afmæli í vikunni sem leið
og nálgast fermingaraldurinn
óðfluga. Það er gott að heyra því
öll vitum við að um fermingu eru
konur á hápunkti fegurðar sinnar.
Um það vitnar fjöldi fermingarmynda sem faldar eru í læstum
skúffum á flestum heimilum.
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