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Fortíð og framtíð
mættust á
í París sem
tískuvikunni
lauk um síðustu

helgi.
Á tískuvikun
sumarið og ni var opinberað hvað
vorið 2008
og kenndi þarverður heitast
Innan um glæsilegar
margra grasa.
gyðjur í síðkjólum
blóðheitar
senjórítur
mátti sjá
Gallianos og
Gaultiers.
Sumir hönnuðir
blóðþyrsta
sjóræning
aðrir voru
notuðu sterka
hógværari
liti óspart en ja
og hefðbundn
ýmsum áttum
ari. Áhrifin
og mættust
til fortíðar.
voru úr
óður til framtíðar
Þessar
og afturhvarf
í anda stríðsáran dömur sem skörtuðu
na voru fulltrúar
fallegum höttum
Ninu Ricci.
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Sala til starfsmanna
ekki í anda laganna
Orkuveitu Reykjavíkur ber að gera útboðslýsingu til að selja starfsmönnum
hlutafé í REI. Sé farið í kringum þær reglur ætlar FME að skoða málið.
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2¹ÈINN FYRIR HELGI
,OGI «LAFSSON VERÈUR AÈ
ÎLLU ËBREYTTU R¹ÈINN ÖJ¹LF
ARI +2 ¹ N¾STU DÎGUM
EN ÖETTA STAÈFESTI
"ALDUR 3TEF¹NSSON
STJËRNARMAÈUR
HJ¹ +2 SPORTI VIÈ
&RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R

6)¨3+)04) Óheimilt er að bjóða öllu

starfsfólki Orkuveitu Reykjavíkur að kaupa hlutafé í Reykjavík
Energy Invest nema nákvæm
skráningarlýsing liggi fyrir. Samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti myndast þessi skylda þegar
fleiri en hundrað einstaklingum
er boðið að kaupa verðbréf í
óskráðum félögum. Þetta staðfestir Hlynur Jónsson, sviðsstjóri
verðbréfasviðs
Fjármálaeftirlitsins.
Tilkynnt var í gær að 569 starfsmenn Orkuveitunnar hefðu skráð
sig fyrir kaupum á hlutafé í
Reykjavík Energy Invest fyrir
tæpar 170 milljónir króna. Hjörleifur B. Kvaran, forstjóri OR,
segir að hverjum starfsmanni hafi
verið heimilt að skrá sig fyrir að

hámarki 300 þúsund krónum á
genginu 1,28. Miðað við óskertan
hlut verður kaupverðið þá rúmar
383 þúsund krónur.
Aðspurður hvort ekki þurfi að
liggja fyrir skráningarlýsing áður
en bréfin eru seld starfsmönnum
segir Hjörleifur svo ekki vera.
Lögfræðingar Orkuveitunnar hafi
farið yfir þetta mál. Niðurstaðan
hafi verið sú að stofnað er sérstakt
félag í eigu starfsmannafélags
Orkuveitunnar sem kaupir samanlagðan hlut fyrir hönd starfsmanna. Starfsmenn munu svo eiga
í því félagi. Hluthöfum muni því
ekki fjölga um 569 í REI heldur
einn, sem fer með eignarhlut
starfsmannanna.
Hlynur Jónsson segir að ef
reynt verði að komast í kringum

lögin muni Fjármálaeftirlitið taka
það til skoðunar. Þetta falli undir
eftirlitsskyldu þess. Hann vill ekki
svara því beint hvort aðferðir
stjórnenda Orkuveitunnar séu
ólöglegar. Það þurfi sérstaka skoðun. Almennt sé það þannig, að ef
reynt sé að mynda skel utan um
fjárfestingar til að komast hjá
gerð útboðslýsingar, beini Fjármálaeftirlitið þeim tilmælum til
viðkomandi að útboðslýsingar sé
þörf.
Samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti skal útboðslýsing
innihalda upplýsingar sem eru
fjárfestum nauðsynlegar til að
geta metið eignir og skuldir, fjárhagsstöðu, afkomu, framtíðarhorfur og réttindi sem fylgja verðbréfunum.
BG

¥SLENSKA PÎNNUKÎKUPANNAN

Hönnuð fyrir
um hálfri öld
&«,+ Guðmundur Haraldsson
rennismiður hefur unnið hjá
Málmsmiðju Ámunda Sigurðssonar frá árinu 1947
en þar verður
íslenska pönnukökupannan til.
Segja má að Guðmundur sé
hönnuður
pönnunnar þó
ekki hafi verið
mikið talað um
hönnun á þeim
tíma sem hún
varð til. „Það
vantaði pönnur
og ég bara
smíðaði mótið,“
segir hann.
Um þrjú
þúsund pönnu'5¨-5.$52
kökupönnur
(!2!,$33/.
seljast á hverju
ári. Hægt er að
steypa allt að sex hundruð á dag
hjá málmsmiðjunni en þá eru
mörg handtök eftir.
GUN  SJ¹ ALLT Å MIÈJU BLAÈSINS
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&JALLAÈ UM TÅU ¹HRIFAMESTU VÅSINDAMENNINA ¹ LÅFT¾KNISVIÈI Å TÅMARITINU .EWSWEEK

+¹RI 3TEF¹NSSON SAGÈUR FLOTTUR NÎRD
20-50%

AFSLÁTTUR AF
NÝJUM VÖRUM

Fimmtudag til sunnudags
Opið til 21 í kvöld

6¥3).$) Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, er sagður einn af tíu áhrifamestu vísindamönnum á líftæknisviðinu í nýjasta hefti bandaríska tímaritsins Newsweek. Einnig er fjallað um
fyrirtækið annars staðar í blaðinu, í grein um stofnanir sem eru í lykilhlutverki í framþróun erfðafræðinnar.
Fyrri greinin ber yfirskriftina The ten hottest
nerds, eða Tíu flottustu nördarnir, en sjálfur segist
Kári ekki geta sagt til um hvort hann sé sérlega
flottur nörd. „Ég hef ekki enn séð greinina og veit

því ekki einu sinni hverjir hinir níu eru, en ef þetta
er góður félagsskapur þá er það allt í lagi.“
Hann segir ánægjulegt að fá svona hrós og voni
að fyrirtækið eigi það skilið. „Þegar maður er
skammaður er maður tilneyddur að segja að maður
eigi það ekki skilið, og það er svipuð tilfinning þegar
maður fær hrós.“
Meðal annarra á listanum eru George Church,
prófessor í erfðafræði við Harvard-háskólann og
Svante Paabo, forstöðumaður þróunarerfðatækni
við Max Planck-stofnunina í Þýskalandi.
SÖS
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0ENINGAÖV¾TTISSKRIFSTOFU B¹RUST  TILKYNNINGAR UM GRUN UM PENINGAÖV¾TTI
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4ILKYNNINGAR LEIDDU EKKI TIL SAKSËKNA

Fangar sjá um
matreiðsluna

Peningaþvættisskrifstofu
Ríkislögreglustjóra
bárust 323 tilkynningar vegna
grunsemda um peningaþvætti á
síðasta ári. Ekki barst tilkynning
vegna gruns um fjármögnun
hryðjuverka.
Þetta kemur fram í ársskýrslu
peningaþvættisskrifstofu fyrir
2006.
Samkvæmt lögum ber fjármálafyrirtækjum, líftryggingafélögum, lífeyrissjóðum, vátryggingamiðlurum og fleirum skylda
til að tilkynna um grunsamleg
viðskipti sem grunur leikur á að
rekja megi til peningaþvættis eða
fjármögnunar hryðjuverka.

,®'2%',5-,

Gísli, hvernig er Ást á kóresku?
b%INS KONAR ¹STm
3ÎNGLEIKURINN ST EFTIR 'ÅSLA ®RN 'ARÈARS
SON OG 6ÅKING +RISTJ¹NSSON VERÈUR FRUM
SÕNDUR Å 3EÒL Å 3UÈUR +ËREU Å DESEMBER
¹ N¾STA ¹RI +ËRESKAR SJËNVARPSSTJÎRNUR
VERÈA FENGNAR TIL AÈ SYNGJA LÎGIN OG TÒLKA
¹STINA

)CELANDIC 'ROUP HF

Skal gera kaupréttarsamning
$«-3-, Icelandic Group hf. er
skylt að gera kaupréttarsamning
við Þórólf Árnason, fyrrverandi
forstjóra fyrirtækisins, um
hlutabréf í því,
sem endurspegli sambærilega
samninga hjá
forstjórum
stærri fyrirtækja á
Íslandi.
Þetta er
¶«2«,&52 2.!
niðurstaða
3/. TTI AÈ F¹
Héraðsdóms
KAUPRÁTTARSAMNING Reykjavíkur. Í
EN FÁKK EKKI
ráðningarsamningi
Þórólfs var ákvæði um að félagið
myndi gera sérstakan kaupréttarsamning við forstjóra eigi síðar
en 30 dögum frá undirritun
ráðningarsamnings.
Þórólfi var sagt upp störfum
rúmum fjórum mánuðum eftir
ráðningu hans, án þess að gerður
væri kaupréttarsamningur.
JSS

¶RÅR PILTAR Å (AFNARFIRÈI

Voru með snák
og fíkniefni
,®'2%',5-, Lögreglumenn í

Hafnarfirði fundu snák og
fíkniefni á piltum sem þeir höfðu
afskipti af á dögunum.
Lögreglumennirnir höfðu þá
afskipti af þremur piltum um
tvítugt en til þeirra náðist
steinsnar frá svæðisstöðinni. Í
fórum eins þeirra fundust ætluð
fíkniefni en hjá öðrum fannst
snákur innanklæða. Piltunum var
sleppt eftir yfirheyrslur en
snákurinn, sem var rúmlega einn
metri að lengd, fékk næturgistingu, þó ekki í fangaklefa. Daginn
eftir var farið með dýrið að
Keldum og þar voru gerðar
viðeigandi ráðstafanir.
JSS
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Af þessum 323 tilkynningum á
síðasta ári bárust tíu tilkynningar
frá öðrum en þeim sem tilkynningaskyldir eru.

Tilkynningarnar voru rannsakaðar en engin þeirra leiddi til saksóknar af hálfu efnahagsbrotadeildar.
Í skýrslunni er tekið dæmi um
peningaþvætti. Fíkniefnainnflytjendur á Íslandi stofnuðu hlutafélög hér á landi og í Þýskalandi.
Fyrirtækið flutti inn tölvuvarning sem var verðlaus en var verðlagður mjög hátt samkvæmt innflutningsskjölum.
Greitt var fyrir vöruna með
tékkum gefnum út á þýska fyrirtækið auk innflutningsgjalda og
tolla af varningnum. Þessir tékkar voru síðan leystir út í banka í
Þýskalandi.
JSS

Ofbeldismenn ekki
færðir af heimilum
Ekki lítur út fyrir að fyrirhugað frumvarp dómsmálaráðherra um nálgunarbann gangi nægilega langt til að vernda fórnarlömb heimilisofbeldis, segir
þingmaður VG. Ekki gert ráð fyrir breytingum á gildandi rétti, segir ráðherra.
!,¶).') Úrræði í fyrirhuguðu frum-

varpi dómsmálaráðherra um nálgunarbann virðist ófullnægjandi, og
óútskýrt hvers vegna þar verður
ekki lögfest úrræði um að fjarlægja megi ofbeldismenn af heimilum, segir Kolbrún Halldórsdóttir,
þingmaður Vinstri grænna (VG), á
Alþingi í gær.
Kolbrún beindi tveimur fyrirspurnum til Björns Bjarnasonar
dómsmálaráðherra, annars vegar
um vernd til handa fórnarlömbum
heimilisofbeldis og hins vegar um
vernd fyrir fórnarlömb mansals.
Tillögum VG vegna þessara tveggja
málaflokka var vísað til ríkisstjórnarinnar síðastliðið vor.
Í tillögum VG var gert ráð fyrir
því að úrræði til að fjarlægja
ofbeldismenn út af heimilum eigi
síðar en sólarhring eftir að heimilisofbeldi er beitt yrði lögfest. Kolbrún sagði hugmyndina upphaflega hafa orðið til í Austurríki og
gefið mjög góða raun. Nú hafi mörg
nágrannaríki Íslands lögfest lík
ákvæði.
„Hvers vegna eru ekki talin tilefni til þess að leiða í lög það
úrræði sem þar um ræðir og hefur
reynst afskaplega vel í nágrannalöndum okkar sem vörn þeirra sem
eiga yfir höfði sér ofbeldi á heimilum sínum?“ spurði Kolbrún.
„Fjöldi kvenna og barna eru
flóttamenn í eigin löndum, sett í
athvarf á meðan ofbeldismaðurinn
fær áfram að hreiðra um sig á
heimilinu þar sem ofbeldinu var
beitt eða hótun um ofbeldi kom
fram,“ sagði hún enn fremur.
Dómsmálaráðherra sagði ráðuneytið hafa haft tillögu VG til skoð-

&!.'%,3)3-, Ellefu fangar á

Litla-Hrauni annast nú alla
matreiðslu á sinni deild. Þeir sjá
einnig um innkaup á matvælum í
gegnum verslun fangelsisins og
fá til þess tiltekna fjárhæð á dag.
Fangelsismálastofnun hefur
lagt á það áherslu undanfarin ár
að tilraun af þessum toga yrði
gerð og hafa fangarnir sýnt
málinu áhuga. Eru vonir bundnar
við að þetta verði föngum og
aðstandendum þeirra til ánægju,
kenni föngum að vinna saman og
auki lífsleikni þeirra. Verið er að
leggja grunn að sambærilegri
breytingu á eldunaraðstöðu í
fleiri deildum fangelsisins.
JSS

&2¨52 &92)2 $«-!2! ,ITH¹ARNIR NÅU
SKULU ¹FRAM S¾TA VARÈHALDI
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

'RUNAÈIR UM ÖJËFNAÈ

Litháar áfram í
gæsluvarðhaldi
,®'2%',5-, Gæsluvarðhald yfir

níu Litháum, sem grunaðir eru
um stórfellda þjófnaði hér á
landi, hefur verið framlengt um
tvær vikur. Héraðsdómur
Reykjavíkur samþykkti í gær að
Litháarnir sætu í varðhaldi til 24.
október næstkomandi.
Mennirnir, sem handteknir
voru í byrjun mánaðarins, voru
fyrst úrskurðaðir í vikulangt
gæsluvarðhald vegna rannsóknarhagsmuna. Það átti að renna út
í gær og óskaði lögreglan eftir
því að það yrði framlengt um
tvær vikur. Þetta samþykkti
Héraðsdómur Reykjavíkur.
SÖS

-AÈUR FÁLL MILLI H¾ÈA
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SPURNUM ÖINGMANNA ¹ !LÖINGI Å G¾R

unar yfir sumarmánuðina. Hann
boðaði frumvarp um nálgunarbann
á yfirstandandi þingi, en sagði ekki
gert ráð fyrir breytingum á gildandi rétti í því frumvarpi. Alþingi
hafi þó auðvitað í sínu valdi að gera
breytingar á frumvarpinu.
Kolbrún hvatti stjórnvöld eindregið til þess að fullgilda samning
Evrópuráðsins um aðgerðir gegn
mansali. Nú þegar hafi níu þjóðríki
fullgilt samninginn og aðeins vanti
eitt ríki upp á til þess að hann taki
formlega gildi. Stjórnvöld þurfi að
bera ábyrgð gagnvart fórnar-

&2¡44!",!¨)¨'6!

lömbum mansals, veita þeim stuðning og hjálp til þess að koma sér út
í lífið á nýjan leik.
Björn sagði að unnið hafi verið
að því á undanförnum misserum að
meta hvaða breytingar þurfi að
gera til að fullgilda samning
Evrópuráðsins og boðaði frumvarp
síðar í haust um breytingar á meðal
annars refsilöggjöfinni vegna
þessa. Skoðað verði í ráðuneytinu
hvort breyta þurfi öðrum lögum og
stefnt sé að því að ljúka þeirri
skoðun síðar í vetur.
BRJANN FRETTABLADIDIS

Í lífshættu eftir
vinnuslys
,®'2%',5-, Maður sem féll milli

hæða við störf í nýbyggingu í
Hafnarfirði í gærdag slasaðist
lífshættulega. Hann var fluttur
meðvitundarlaus á sjúkrahús og
er haldið þar sofandi í öndunarvél.
Fallið var 2,6 metrar.
Samkvæmt upplýsingum
slökkviliðs þurfti að nota byggingakrana til að ná manninum úr
byggingunni.
Hann hafði verið að vinna uppi á
bita þegar hann féll niður á gólf
næstu hæðar fyrir neðan. Félagi
hans var skammt frá og hringdi
samstundis í Neyðarlínuna.
SDG

-INNIHLUTINN Å B¾JARSTJËRN +ËPAVOGS SAKAR B¾JARSTJËRANN UM SPILLINGU

Réði félaga sinn á ofurlaunum
34*«2.3µ3,! Guðríður Arnardóttir,
oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi, segir það hafa verið spillingu
þegar Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri réði fyrrverandi bæjarstjóra
á Álftanesi til starfa hjá bænum.
Guðmundur Gunnarsson var
bæjarstjóri á Álftanesi þar til
Sjálfstæðisflokkurinn tapaði þar
meirihluta sínum í sveitarstjórnarkosningunum í maí í fyrra. Eftir
kosningarnar var hann ráðinn sem
verkefnastjóri hjá skipulagsdeild
Kópavogs. Guðmundur er einnig á
launum sem bæjarfulltrúi á Álftanesi.
Guðríður segir að Guðmundur
og Gunnar I. Birgisson séu vinir
og fyrrverandi viðskiptafélagar í
verktakafyrirtækinu Gunnar og
Guðmundur.
„Verkefnastjórastarf þetta var
aldrei auglýst og ekki var ljóst

'5¨-5.$52 '5..!233/. "¾JAR
STJËRASKIPTI URÈU ¹ LFTANESI EFTIR AÈ
SJ¹LFST¾ÈISMENN TÎPUÈU ÖAR MEIRIHLUT
ANUM Å SVEITARSTJËRNARKOSNINGUNUM Å
MAÅ Å FYRRA
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

hver óskaði eftir stöðugildinu,“
segir Guðríður á bloggsíðu sinni.
Guðríður fékk upplýst á síðasta
bæjarstjórnarfundi að Guðmundi
hafi verið raðað 26 launaflokkum
fyrir ofan ritara skipulagsstjóra
bæjarins en hafa þó sinnt sömu
verkum og ritarinn. Í ofanálag hafi

Guðmundur fengið greidda fasta
yfirvinnu og þannig fengið 390
þúsund krónur í mánaðarlaun.
Ekkert bendi til þess að ritarinn
hafi fengið slíkar yfirvinnugreiðslur.
Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi
Framsóknarflokksins, vísar ásökunum Guðríðar um spillingu
algjörlega á bug. Starfsmann hafi
vantað á bæjarskipulagið og því
hafi Guðmundur verið ráðinn.
Staðan hafi ekki verið auglýst því
hún væri aðeins tímabundin.
„Það er líka ævintýralega rangt
hjá Guðríði að verkefnastjóri hafi
unnið sömu störf og ritari skipulagsstjóra, þetta eru einfaldlega
ekki sambærileg störf. Það er því
lygi að hann hafi gegnt starfi ritara eins og Guðríður heldur fram,
hann var ráðinn sem verkefnastjóri.“
GAR  SÖS

F í t o n / S Í A

20-50
%
afsláttur af

nýjum vörum fim-sun

Opið til 21 í kvöld
Mán. til mið.
10.00 - 18.30

Fimmtudagur
10.00 - 21.00

Föstudagur
10.00 - 19.00

Laugardagur
10.00 - 18.00

www.kringlan.is / upplýsingasími 588 7788 / skrifstofa 568 9200

Sunnudagur
13.00 - 17.00

Nýtt kortatímabil
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&J¹RAUKALÎG LÎGÈ FRAM ¹ ÖINGI

Heimildir ráðuneyta auknar
!,¶).') Fjárheimildir ráðuneyta á

fjárlagaárinu 2007 verða auknar
um tæplega 16 milljarða króna,
verði frumvarp til fjáraukalaga
sem lagt var fram á Alþingi í gær
samþykkt.
Fram kemur í frumvarpinu að
stærstur hluti aukinna fjárheimilda, 10,7 milljarðar króna, eigi
rætur að rekja til veigamikilla
breytinga á reiknuðum stærðum,
auk ákvörðunar ríkisstjórnarinnar um mótvægisaðgerðir vegna
samdráttar á þorskafla.
Þyngst vega afskriftir 4
milljarða króna skattkrafna, 1,8
milljarða hækkun á framlagi í
Jöfnunarsjóð sveitarfélaga og 1,3
milljarðar vegna mótvægisaðgerðanna.
BJ

,®'2%',5&2¡44)2
&ÁKK SK¾RI Å BAKIÈ
+ONA UM FERTUGT ER GRUNUÈ UM AÈ
HAFA STUNGIÈ MANN Å BAKIÈ MEÈ SK¾R
UM Å SAMKV¾MI Å HÒSI Å VESTURB¾NUM
AÈFARANËTT MIÈVIKUDAGS 4VEIR
KARLMENN VORU HANDTEKNIR ¹SAMT
KONUNNI -EIÈSL MANNSINS VORU MINNI
H¹TTAR

$!.-®2+
$ROTTNINGARMAÈUR VEIKUR
(INRIK PRINS EIGINMAÈUR -ARGRÁTAR
¶ËRHILDAR $ANADROTTNINGAR DREIF SIG
HEIM TIL $ANMERKUR ÒR OPINBERRI
HEIMSËKN ÖEIRRA HJËNA TIL 3UÈUR
+ËREU Å G¾R VEGNA VEIKINDA (INRIK
SEM ER  ¹RA AÈ ALDRI VAR LAGÈUR INN
¹ SJÒKRAHÒS Å 3EÒL FYRR Å VIKUNNI OG
GREINDIST MEÈ LUNGNAKVEF
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¶INGMAÈUR VILL AÈ RÅKIÈ GREIÈI KOSTNAÈ VEGNA GREININGAR OG LEIÈRÁTTINGAR ¹ LESBLINDU

6ERSLUNARMENN Å %YJUM

Kostar foreldra kvartmilljón

Samþykktu að
sameinast VR

!,¶).') Ríkið á hiklaust að greiða
kostnað við lesblinduleiðréttingu,
og færa má rök fyrir því að það sé
skylda grunn- og framhaldsskóla
að bjóða upp á slíkt, sagði Atli
Gíslason,
þingmaður
vinstri
grænna.
Atli vakti máls á lesblindu í fyrirspurnatíma á Alþingi í gær. Hann
spurði menntamálaráðherra hvort
hún ætli að beita sér fyrir því að
lesblindir nemendur í grunn- og
framhaldsskólum eigi kost á lesblinduleiðréttingu, sér og foreldrum sínum að kostnaðarlausu.
Kostnaður foreldra við greiningu og leiðréttingu fer nærri því
að vera 250 þúsund krónur, sagði

¶/2'%2¨52 +!42¥. '5..!23$«44)2

4IL STENDUR AÈ OPNA UPPLÕSINGAVEF UM
LESBLINDU OG SKIMA EFTIR HENNI Å SAM
R¾MDUM PRËFUM
&2¡44!",!¨)¨'6!

Atli. Mikilvægt sé að bjóða nemendum upp á leiðréttingu til þess

að umbreyta náðargáfunni lesblindu í snilligáfu.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra sagði
nefnd sem hún skipaði síðla árs í
fyrra hafa lokið störfum, og
framkvæmdahópur hafi í kjölfarið verið stofnaður til að koma
tillögum nefndarinnar í framkvæmd.
Ákveðið hafi verið að koma á fót
heimasíðu um lestrarerfiðleika
þar sem nemendur og foreldrar
geti fengið upplýsingar. Auk þess
hafi Námsmatsstofnun verið falið
að breyta samræmdum prófum í
grunnskóla þannig að þar sé
skimað eftir lesblindu.
BJ

Meirihluti fyrir að
Orkuveitan eigi REI
Sjálfstæðismenn vilja einir borgarfulltrúa að hlutur Orkuveitunnar í Reykjavík
Energy Invest verði seldur. Aðrir vilja bíða og sjá. Umboðsmaður Alþingis krefst
skýringa. Kæra vegna lögmæti eigendafundar Orkuveitunnar fær flýtimeðferð.
34*«2.-, Björn Ingi Hrafnsson,
borgarfulltrúi Framsóknarflokks,
vill ekki selja hlut Orkuveitu
Reykjavíkur í Reykjavík Energy
Invest að svo stöddu.
Hann gagnrýndi harðlega samstarfsmenn sína í meirihluta borgarstjórnar á aukafundi borgarstjórnar í gær. Umræða síðustu
daga hefði komið sér á óvart. Hann
hefði ekki átt von á því að það gengi
gegn grundvallarskoðunum sjálfstæðismanna að Orkuveitan tæki
þátt í útrásarverkefnum, jafnvel
þótt í þeim fælist áhætta.
Um REI hefði Guðlaugur Þór
Þórðarson, núverandi heilbrigðisráðherra, haft frumkvæði með
stofnun fyrirtækisins. Þetta hefði
Sjálfstæðisflokkurinn stutt með
ráðum og dáð í langan tíma. Björn
Ingi hefði því talið að um þetta væri
þverpólitísk samstaða. Enn meir
undraðist hann að enginn sjálfstæðismaður hefði enn kynnt þessa
grundvallarskoðun fyrir sér.
Stuttu áður á fundinum hafði Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri lýst því að innan ákveðins
tíma yrðu sérfræðingar fengnir til
að ráðleggja hvað yrði gert við REI,
hvernig hlutur Orkuveitu yrði seldur. Kvaðst Björn Ingi vona að um
mismæli hefði verið að ræða hjá
borgarstjóra.
Björn Ingi ætlar að óska eftir því
að borgarlögmaður kanni hvort rétt
sé að aftur verði kallað til þess eigendafundar sem samþykkti samruna REI við Geysi Green Energy.
Björk Vilhelmsdóttir og Sigrún
Elsa Smáradóttir úr Samfylkingu
buðu Björn Inga velkominn í bandalag um almannahagsmuni Reykja-

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

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500
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víkur og sagði Sigrún Elsa að í
áframhaldandi
samstarfi
yrði
annaðhvort Framsókn eða Sjálfstæðisflokkur „að láta prinsippin
fjúka fyrir völdin“.
Á fundinum gagnrýndi Dagur B.
Eggertsson framgöngu sjálfstæðismanna og sérstaklega borgarstjóra.
Sagði hann borgarstjóra rúinn
trausti og taldi að sala á hlut OR í
REI væri í ætt við taugaveiklunarkast.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri virtist ekki síst beina
orðum sínum til eigin borgarfulltrúa þegar hann í löngu máli lofaði
útrásarverkefni Orkuveitunnar um
árin. Útrásin, í formi Enex, hefði
staðið síðan 1995 og samstaða verið
um hana.
Sjálfstæðismenn hefðu svo stofnað REI til að nýta krafta og fjármagn einkafyrirtækja og draga úr
ábyrgð og áhættu Orkuveitunnar.
Borgarstjóri gagnrýndi Svandísi
Svavarsdóttur fyrir ummæli sín í

fjölmiðlum en eftir skýringar hennar dró hann orð sín til baka og baðst
afsökunar á þeim.
Hann bauð síðan minnihlutanum
til viðræðna til að fara yfir málið.
Allt skyldi upp á borðið.
Minnihlutinn gaf ekki mikið fyrir
orð Vilhjálms. Dagur B. Eggertsson sagði hann búa í Undralandi og
það væri „billega boðið“ að bjóða
minnihlutanum inn í bakherbergin
til uppfræðslu, eftir allt sem á
undan væri gengið. „Hvar eru svörin? Hver ber ábyrgð?“ spurði
Dagur.
Í máli Svandísar Svavarsdóttur
kom fram að dómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur hefði fallist á að
veita kæru hennar vegna ólögmæts
eigendafundar flýtimeðferð
Margrét Sverrisdóttir, fulltrúi Flista, sagðist vilja halda hlutnum í
REI og minnti á að meirihluti borgarstjórnar hefur einungis 48 prósent atkvæða á bak við sig.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

+*!2!-, Verslunarmannafélag

Vestmannaeyja hefur sameinast
VR, sem áður hét Verzlunarmannafélag Reykjavíkur. Tillaga
þess efnis var samþykkt með
öllum greiddum atkvæðum á
aðalfundi félagsins síðastliðinn
mánudag. Einnig var samþykkt
að stofna sérstaka deild VR í
Vestmannaeyjum.
Í fréttatilkynningu kemur fram
að tvö ár séu liðin síðan samstarfssamningur VR og Verslunarmannafélags Vestmannaeyja
var undirritaður en í honum var
gert ráð fyrir sameiningu eftir
tveggja ára reynslutíma. Hún
hefur nú gengið eftir.
SÖS

5MBOÈSMAÈUR !LÖINGIS

6ILL UPPLÕSINGAR
UM 2%) OG /2
5MBOÈSMAÈUR !LÖINGIS HEFUR FARIÈ
FRAM ¹ UPPLÕSINGAR UM MEÈFERÈ
ÖESS VALDS SEM SVEITARSTJËRNIR FARA
MEÈ SEM EIGNARAÈILAR AÈ /RKU
VEITUNNI
 6AR STOFNUN 2%) SAMÖYKKT ¹
EIGENDAFUNDI /2 OG Ö¹ HVEN¾R
(VER FËR MEÈ ÖAU ATKV¾ÈI
 (VAÈA EIGNIR /2 FËRU TIL 2%)
OG HVERSU MIKIÈ VAR HLUTAFÁÈ
(VAÈA BREYTINGAR HAFA SÅÈAR
VERIÈ SAMÖYKKTAR ¹ HLUTAFÁ OG
HVERNIG VAR GREITT FYRIR ÖAÈ
 6AR S¹  MILLJËNA KRËNA HLUTI
SEM "JARNI RMANNSSON KEYPTI
¹ÈUR Å EIGU /2 6ORU ÖAU KAUP
SAMÖYKKT ¹ EIGENDAFUNDI /2
 (VERJIR GREIDDU ATKV¾ÈI MEÈ
SAMEININGU 2%) OG ''%
 «SKAÈ ER EFTIR AFRITI AF SAMÖYKKT
¹ KAUPUM EINSTAKLINGA Å 2%)
(VERJIR ERU ÖEIR TTI AÈ SELJA
HLUTABRÁF /2 TIL ÖEIRRA %F EKKI
HVAÈA HLUTI ¹TTI Ö¹ AÈ SELJA
 (VER ER AFSTAÈA SVEITARFÁLAGA
TIL ÖESS HVORT BORGARSTJËRI EÈA
SVEITARSTJËRI GETI SAMÖYKKT AÈ
SELJA EINKAAÈILA EIGUR /2 ¹N
HEIMILDAR FR¹ SVEITARSTJËRN
  HVAÈA FUNDUM VAR BORGAR
EÈA SVEITARSTJËRA VEITT HEIMILD TIL
AÈ STANDA AÈ ÖVÅ SEM VÅSAÈ ER TIL
Å SPURNINGUM    OG 
 !È HVAÈA MARKI GILTI JAFNR¾ÈIS
REGLAN Å FYRRGREINDUM ¹KVÎRÈ
UNUM (VAÈA LAGAGRUNDVÎLLUR
GILTI Ö¹
 (AFI ¹TT AÈ G¾TA JAFNR¾ÈISREGLU
HVERNIG VAR ÖAÈ GERT (VAÈA
MÎGULEIKA HÎFÈU AÈRIR ¹ AÈ
KAUPA ÖESSAR EIGNIR
 %R RÁTT AÈ STARFSMENN 2%) OG
/2 HAFI SJ¹LFIR VERÈLAGT ÖAÈ SEM
ÖEIR LÎGÈU INN Å 2%)
 (VAÈA REGLUR GILDA UM H¾FI
BORGAR OG SVEITARSTJËRA TIL AÈ
TAKA Ö¹TT Å SVONA ¹KVÎRÈUNUM
 'ILDA H¾FISREGLUR STJËRNSÕSLU
RÁTTARINS UM STÎRF ÖEIRRA SEM
ERU VALDIR TIL SETU Å STJËRN /2

0
9
2
.
3 kr/m
2

Hvíttuð eik, Family
Mattlakkað, Barclik krækja ekkert lím.
Borðastærð 15x207x2.200 mm

Askur Family
3ja stafa lakkaður, líflegt útlit.
Borðastærð 15x207x2.200 mm

146906

146911

3.190 m

2

Parket og flísar
á frábæru verði

Nýtt

BarClick krækja,
ekkert lím,
auðvelt í lögn

hjá Húsasmiðjunni

Eik Rústik
4ra stafa fallegt lifandi
lakkað eikarparket.
Borðastærð 15x207x2.200 mm

2.k4r/m90
2

146907

2.k4r/m90

5
9
1.3
kr/m
2

2

Eik Espresso
Dökkbæsuð eik í breiðum planka.
Borðastærð 15x180x2.200 mm
146933

Clipstar
Smellufestingar
Gólfflísar, Keope

Veggflísar, Metropol

Gegnheilar, frostþolnar,
8,5 mm þykkar, 30x30 sm

Lugano Blanco, hvítar,
25x50 sm

8630030/31/33

8610411

Festing fyrir gólflista frá Pedross.
Ekkert lím, engir naglar .
Auðvelt að fjarlæga þegar þarf að
mála eða leggja kapla.
84120

4.990 m

2
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0ERSËNUVERND TELUR !LCAN ¹ ¥SLANDI HAFA BROTIÈ LÎG Å KOSNINGABAR¹TTU VEGNA ST¾KKUNARHUGMYNDA

3ÎMU AÈFERÈIR OG Å STJËRNM¹LASTARFI
Vilt þú fá nýjan borgarstjóra?
*¹
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Ætlar þú að sjá heimildarmynd
Sigur Rósar, Heima?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

34*«2.3µ3,! Gunnar Steinn Pálsson, eigandi
GSP-samskipta, segir tölvukerfið sem nýtt var í
kosningabaráttu Alcan hafa verið notað í
stjórnmálastarfi árum saman án þess að nokkur
hafi gert við það athugasemd. „Nú er komið í
ljós að Persónuvernd sá sérstaka ástæðu til þess
að kanna Alcan í þessari baráttu á grundvelli
sömu aðferða og hafa verið notaðar árum saman
í stjórnmálastarfi. Það eitt og sér finnst mér
mjög merkilegt.“
Samkvæmt úrskurði Persónuverndar framdi
Alcan á Íslandi hf. lögbrot þegar félagið safnaði
saman persónuupplýsingum um íbúa Hafnarfjarðar er fyrirtækið undirbjó sig fyrir
íbúakosningu um deiliskipulagstillögu bæjaryfirvalda sem fól í sér stækkun álvers fyrirtækisins í Straumsvík.

!,#!.  ¥3,!.$) 0ERSËNUVERND TELUR !LCAN HAFA BROTIÈ
LÎG Å KOSNINGABAR¹TTU SINNI FYRIR ST¾KKUN ¹LVERSINS Å
3TRAUMSVÅK
&2¡44!",!¨)¨'6!

Í úrskurði Persónuverndar segir að Alcan hafi
ekki sinnt lögboðinni fræðsluskyldu þegar
könnun var gerð á vegum fyrirtækisins á
skoðunum Hafnfirðinga á fyrirhugaðri stækkun
álversins í Straumsvík, dagana 10.-15. mars. Er
það mat Persónuverndar að Alcan hefði átt að
tilkynna að upplýsingunum væri safnað á

vegum fyrirtækisins. Í úrskurði Persónuverndar segir jafnframt að starfsmenn Alcan hafi
hringt til Persónuverndar og tilkynnt að þeir
hefðu fengið tilmæli um að safna upplýsingum
um tíu vini sína eða nágranna. Enginn vildi
segja til nafns af ótta við uppsögn, að því er
fram kemur í úrskurðinum.
Sigurður Þór Ásgeirsson, fjármálastjóri
Alcan, segist ekki hafa trú á að starfsmenn
Alcan hafi látið Persónuvernd vita. „Okkur
finnst ólíklegt að starfsmenn Alcan hafi hringt
og höldum að þeir sem börðust gegn okkur í
kosningabaráttunni hafi gert það. Annars réðum
við almannatengslafyrirtæki, GSP-samskipti, til
þess að aðstoða okkur í þessu og það kom með
þetta tiltekna tölvukerfi sem notað var til þess
að safna saman upplýsingum.“
MH

Þið sýnið heiminum
að hrein orka virkar

Frosin læsing?
Náðu þér í lása„sprey“
með afmæliskorti Olís

Forseti bandarísku samtakanna Smart Power segir almenning í Bandaríkjunum
ekki trúa að jarðvarmi geti séð heimilum þeirra fyrir orku en að Íslendingar hafi
sýnt fram á annað. Yoko Ono segir að jarðarbúar þurfi að sigrast á svartsýni.
/2+5-, „Í Ameríku trúa menn
því ekki að jarðhiti geti séð heimilunum fyrir orku. Látum þau koma
til Reykjavíkur,“ sagði Brian
Keane, forseti samtakanna SmartPower, sem berjast fyrir notkun
vistvænna orkugjafa.
Keane var ásamt listakonunni
Yoko Ono á ráðstefnu í gær í húsi
Orkuveitu Reykjavíkur. Þar var til
umræðu vinnsla raforku úr jarðvarma og tilraunir með bindingu
koltvísýrings í jörðu.
Á fundinum gerði Yoko Ono að
umræðuefni mikilvægi þess að
bregðast við hlýnun jarðarinnar.
„Okkur er sagt að vera ekki svartsýn en auðvitað erum við svartsýn.
Og ef við erum svartsýn, þess heldur þurfum við að sigrast á þeirri
stöðu svo við náum að þeim punkti
að skapa okkur fallegan heim,“
sagði listakonan.
Keane sagðist vilja flytja kunnáttu Íslendinga í vinnslu jarðvarma
til Bandaríkjanna. „Það er gott að
þið sýnið okkur og heiminum öllum
að þetta er hægt. Hrein orka er
raunveruleg, hún er hér og hún
virkar,“ sagði Keane og bætti því
við að fyrir þetta væri Friðarsúla
Yoko í Viðey frábær tákngervingur.
Á fundinum kynnti Hólmfríður
Sigurðardóttir, stjórnandi koltvísýringsverkefnis Orkuveitunnar,
tilraunir sem nú eru undirbúnar og
miða að því að binda koltvísýring í
jarðlögum. Útskýrði Hólmfríður

Himinn og haf / SÍA - 9071173

Þú færð afmæliskortið
á næstu Olís-stöð.

"2)!. +%!.% 6),(*,-52 6),(*,-33/. 9/+/ /./ /' 0%4%2 "2/7. b(REIN
ORKA ER RAUNVERULEG HÒN ER HÁR OG HÒN VIRKAR m SAGÈI "RIAN +EANE FORSETI 3MART
0OWER SEM TËK ¹ MËTI 9OKO /NO Å HÒSI /RKUVEITU 2EYKJAVÅKUR Å G¾R
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að til slíks væri basalt afar heppilegt og að um 90 prósent Íslands
væru úr basalti. Benti Hólmfríður
á nokkra staði víðs vegar um heiminn þar sem basalt er ríkjandi bergtegund. Er það meðal annars á Indlandsskaga, í Síberíu og á Havaí.
Vakti erindi Hólmfríðar mikla
hrifningu erlendu gestanna sem
fylgdust með af athygli. Sagði Yoko
Ono þetta verkefni vera undravert.
„Systir mín, sem er hér með mér,

minntist á það að hér væri ekkert
ryk í gluggasyllunum. Það er frábært. Ég bý í New York og þar þarf
alltaf að þrífa ryk úr gluggasyllunum. Þetta er munurinn,“ sagði Yoko
sem kvaðst afar hamingjusöm með
samvinnuna við Orkuveitu Reykjavíkur og lofaði að leggja áfram sitt
af mörkum fyrir hreina orku. „Ég
skal vinna að þessu andlega og þið
sjáið um ykkar,“ sagði Yoko og
uppskar hlátur ráðstefnugesta.
GAR FRETTABLADIDIS

0ETER "ROWN FYRRVERANDI STJËRNANDI FYRIRT¾KIS "ÅTLANNA

!FAR ¹HRIFARÅK ATHÎFN Å 6IÈEY
b¶EGAR LJËSIN VORU KVEIKT OG VIÈ HEYRÈUM *OHN ,ENNON SYNGJA )MAGINE VAR
ÖAÈ AFAR ¹HRIFARÅKT m SEGIR 0ETER "ROWN FYRRVERANDI FRAMKV¾MDASTJËRI "ÅTLAFYR
IRT¾KISINS !PPLE SEM VAR Å 6IÈEY Å FYRRAKVÎLD
0ETER SEGIR AFAR SJALDG¾FT AÈ SVO MARGIR ÒR "ÅTLAFJÎLSKYLDUNNI HITTIST ¶AÈ AÈ
2INGO 3TARR /LIVIA (ARRISON OG SONUR HENNAR OG "ÅTILSINS 'EORGE $HANI SKULI
HAFI LAGT ¹ SIG FERÈALAG TIL ¥SLANDS TIL AÈ HITTA 9OKO OG SON HENNAR 3EAN HAFI
MIKLA ÖÕÈINGU b¶ETTA VAR EINS OG FALLEGUR FJÎLSKYLDUFUNDUR ÖAR SEM ALLIR VILDU
STYÈJA VIÈ 9OKO OG &RIÈARSÒLUNA (ÒN ER MJÎG DRAMATÅSK OG FALLEG OG FR¹B¾R
HUGMYND m SEGIR 0ETER "ROWN
GAR

9/+/ /./ ,ISTAKONAN HEILSAR ALDA

VINI SÅNUM 0ETER "ROWN STJËRNANDA
"ÅTLAFYRIRT¾KISINS !PPLE
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

0%4%2 "2/7.

&RAMKV¾MDASTJËRI
!PPLE
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

Auglýsingasími

– Mest lesið

%KKI BARA HRIFIN AF ORKUNNI

9OKO /NO Å
ÅSLENSKRI PEYSU
(RIFNING 9OKO /NO ¹ ¥SLANDI
VIRÈIST EKKI EINGÎNGU BUNDIN VIÈ
VISTV¾NA ORKU OG HREINA N¹TTÒRU
¥ G¾R M¾TTI 9OKO ¹ R¹ÈSTEFNU Å
HÒSI /RKUVEITU 2EYKJAVÅKUR ÅKL¾DD
#INTAMANI JAKKA SEM ER ÅSLENSKT
FATAMERKI EINS OG KUNNUGT ER -UN
HËPURINN Å KRINGUM 9OKO SÁRSTAK
LEGA HAFA ËSKAÈ EFTIR ÖVÅ AÈ F¹
#INTAMANI FLÅKUR TIL AÈ HALDA HITA ¹
MANNSKAPNUM MEÈAN ¹ DVÎLINNI
¹ ¥SLANDI STENDUR
GAR

LJÓSADAGAR
Opið til kl. 21 í kvöld

Það verður mikil ljósadýrð í verslun N1 að Bíldshöfða dagana 11.–13. október.
ð á ýmsum búnaði sem
s
þ til að lýsa
ý upp
pp skammdegið.
g
Skínandi tilboð
þarf
u rrjúkandi kaffi og
g köku.
k
Kíktu við og fáðu

Hella, blátt ökuljós

Hella, blátt ökuljós

Hella, Rallye 3000

Ljósahundur

010 1F8007560131

010 1F8007560321

010 1F8006800321

063 2001175100

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

14.266,-

19.800,-

14.460,-

1.800,-

Dorcy vasaljós
vasalj
ljós
ós
ós
760 412350

TILBOÐ

895,F í t o n / S Í A

F I 0 2 3 3 5 2

1.434,-

12.950,-

Allar
Alla
ar bílaperur

TILBOÐ

-30%

10.950,-

Allar Son Lux rafhlöður

TILBOÐ

-30%

990,-

Vinnuljós,
Vinn
uljó
ljós, gú
gúmmíklætt
úmmíklætt
010 IG3003710021

TILBOÐ

3.950,6.542,-

ÚTSALAN Í NÍTRÓ HEFST Í DAG

ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR!
N1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 · SÍMI 440 1200
REYKJAVÍK · AKUREYRI · AKRANES · HAFNARFJÖRÐUR · KEFLAVÍK · SELFOSS · HORNAFJÖRÐUR · EGILSSTAÐIR

WWW.N1.IS

OPIÐ Í DAG 8–21
FÖSTUDAG 8–18
LAUGARDAG 10–14

Tilboðin gilda 11–13. október eða á meðan birgðir endast.

9.490,-

6%)345 36!2)¨
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&LUTNINGSKOSTNAÈUR JAFNAÈUR MEÈ  MILLJËNUM KRËNA ¹ FJ¹RLÎGUM 

&RUMVARP &RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS

«R¹ÈIÈ HVERNIG FÁNU VERÈUR VARIÈ

Vilja aukinn
þorskkvóta

!,¶).') „Mjór er mikils vísir,“ segir

 Hversu margir sitja í
gæsluvarðhaldi hér á landi um
þessar mundir?
 Hvað gerði Rindy Sam við
málverk listamannsins Cy
Twombly í Frakklandi nýverið?
 Hvaða liði er spáð sigri í
kvennaflokki Iceland-Express
deildarinnar í körfubolta?
36®2). %25  3¥¨5 

Kristján L. Möller samgönguráðherra um 150 milljóna króna heimild í fjárlögum sem ætluð er til að
jafna flutningskostnað milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins.
Kristjáni var tíðrætt um nauðsyn
þess að jafna flutningskostnað á
vörum þegar hann var óbreyttur
þingmaður í stjórnarandstöðu.
Nýverið vísaði Jón Bjarnason, þingmaður Vinstri grænna, í þetta í
skriflegri fyrirspurn til ráðherra,
og spurði hvernig hann hygðist
beita sér fyrir lausn á jöfnun flutningskostnaðar á landsbyggðinni.
Kristján hefur ekki svarað fyrirspurn Jóns, en í samtali við Frétta-

blaðið sagði hann að 150 milljóna
króna framlag í fjárlögum ársins

!,¶).') Þingmenn Frjálslynda

flokksins vilja að þorskkvóti á
yfirstandandi fiskveiðiári verði
aukinn um 40 þúsund tonn frá því
sem sjávarútvegsráðherra hefur
ákveðið. Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður flokksins, mælti
fyrir frumvarpi um aukinn kvóta
á Alþingi í gær.
Í greinargerð með frumvarpinu
segir meðal annars að mikill
ávinningur felist í vexti og
viðgangi loðnu og sandsílis, það
tvennt ætti að leiða af sér
vaxtarauka þorsks. Því þurfi
stjórnvöld að endurmeta veiðar á
loðnu með það að markmiði að
efla þorskstofninn.
BJ

 ,%)¨ 4), ,!.$!-2!..!

Með réttu úti - og
innimottunum
Einar Kristjánsson,
sölumaður hjá RV

3+%''244 ¶INGMENNIRNIR !TLI 'ÅSLASON
TIL H¾GRI OG *ËN "JARNASON R¾DDU
M¹LIN ¹ !LÖINGI Å VIKUNNI EN 2AGNHEIÈUR
2ÅKHARÈSDËTTIR FYLGDIST MEÈ UMR¾ÈUN
UM
&2¡44!",!¨)¨'6!

2008 væri byrjunin. Þetta væri í
fyrsta skipti sem ríkisstjórnin viðurkenndi að þörf væri á því að jafna
flutningskostnaðinn milli landshluta og það sé mikilvægt skref.
Spurður hvernig þessar 150 milljónir verði nýttar sagði Kristján það
ekki hafa verið útfært enn þá.
Stefnt sé að því að lækka flutningskostnað til neytenda.
Kristján segir ljóst að ýmsar stórverslanir á borð við Bónus, Krónuna og fleiri jafni flutningskostnaði
í sínum rekstri og bjóði upp á sama
vöruverð um land allt. Það séu því
frekar smærri aðilar og einstaklingarnir sjálfir sem þurfi að bregðast við.
BJ

4YRKENSK HERFLUTNINGABIFREIÈ MEÈ
SKRIÈDREKA ¹ LEIÈ TIL B¾JARINS 3IRNAK
SKAMMT FR¹ LANDAM¾RUM ¥RAKS
&2¡44!",!¨)¨!0

- getur þú stoppað 80%
af óhreinindunum
við innganginn

4YRKNESKA STJËRNIN VILL R¹ÈAST Å HERNAÈARAÈGERÈIR GEGN +ÒRDUM
Á tilbo
og nóv ði í október
ember
Úti- og
2007
innimo
gerðum

ttur af
og stær ýmsum
ðum

Wayfarer grá með kanti, 120x180cm

- vinna með þér
Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is

RV UNIQUE 100702

Rekstrarvörur

Búa sig undir árásir inn í Írak
492+,!.$ !0 Tyrknesk stjórnvöld búa sig nú undir

hugsanlegan hernað gegn Kúrdum handan landamæra Íraks. Herflutningar hafa staðið yfir til
landamæranna og reglulega má sjá herþotur og
þyrlur fljúga yfir svæðið við landamærin.
Kúrdískir aðskilnaðarsinnar hafa haft bækistöðvar
handan landamæranna og gert þaðan árásir á
tyrkneska hermenn og almenna borgara í suðausturhluta Tyrklands. Nú síðast á sunnudaginn var
féllu þrettán tyrkneskir hermenn fyrir hendi
Kúrda við landamærin.
Tyrkneski herinn gerði oft árásir á Kúrda í Írak á
níunda og tíunda áratug síðustu aldar, en að þessu
sinni virðist fleira í húfi, ekki síst samskiptin við
Bandaríkin sem gætu versnað til muna ef af

árásum verður. Einnig er óttast að allt fari í bál og
brand í Kúrdahéruðum Íraks, sem hingað til hafa
að mestu sloppið við ófrið.
Enn er þó allt rólegt í landamærabæjunum Cizre,
Silopi og Sirnak þar sem íbúarnir hittast á kvöldin
að drekka te á litlum útikaffihúsum. Töluverð
fátækt er í þessum landshluta, og ekki myndi
ástandið skána ef landamærin lokast.
„Ef þessu landamærahliði verður lokað vegna
stríðs þá munu allir íbúar svæðisins finna fyrir
því,“ segir Mehmet Yavuz, tyrkneskur flutningabílstjóri sem flytur sement frá Tyrklandi til Kúrdaborgarinnar Irbil í Írak.
„Þetta landamærahlið er okkar daglega brauð.“
GB

Clarins nýjungar
í snyrtivörudeildum Hagkaupa
dagana 11.-17. október.
@z_S_V[TN_ 0YN_V[` cR_N ~ 5NTXNb]bZ 8_V[TYb
\T @Zs_NYV[Q S_s XY  % SVZZabQNT \T
S`abQNT \T YNbTN_QNT S_s XY  #
D\[QR_ YR[TaU R_ [_ ZN`XN_V `RZ  Zb[a [WaN
R`` N Xf[[N`a N R_ `aN_Rf[Q N
ZR 0YN_V[` R_ Y~SV SNYYRT_N
Glæsilegur kaupauki fylgir ef keypt er
fyrir 4.500 kr. eða meira*
Við gefum þér fallegan prufupakka fyrir manninn frá
Clarins Men ef þú lítur við á kynningar.
*Gildir á meðan birgðir endast.

dddPYN_V[`P\Z
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'ORDON "ROWN FORS¾TISR¹ÈHERRA "RETLANDS GAGNRÕNDUR Å SPURNINGATÅMA ÖINGSINS

Ásakanir dynja á Brown
"2%4,!.$ !0 „Áttarðu þig á því

%,$52 ²2 -5..) %LDGLEYPIR SÕNIR LISTIR

SÅNAR Å BORGINNI (EFEI Å +ÅNA Å TILEFNI AF
ÖJËÈH¹TÅÈARVIKU -ARGIR +ÅNVERJAR NOTA
T¾KIF¾RIÈ OG FERÈAST MEÈAN ¹ H¹TÅÈINNI
STENDUR SEM VELDUR MIKLU ¹LAGI ¹
LESTARSTÎÈVAR OG FLUGVELLI ./2$)#0(/4/3!&0

hvað þú lítur út fyrir að vera skinhelgur
núna,“
sagði
David
Cameron, leiðtogi breska Íhaldsflokksins, í spurningatíma breska
þingsins í gær þar sem Gordon
Brown forsætisráðherra sat fyrir
svörum.
Vikum saman hafa vangaveltur
staðið um hvort Brown myndi boða
til kosninga innan skamms, ekki
síst þar sem skoðanakannanir voru
stjórninni í vil. Á laugardag, þegar
skoðanakannanir snerust í fyrsta
sinn stjórninni í óhag, tók Brown af
skarið og sagðist vilja sýna Bretum hvernig stjórnin ætli að fram-

'/2$/. "2/7. &ORS¾TISR¹ÈHERRANN ER
GAGNRÕNDUR B¾ÈI FYRIR AÈ FRESTA KOSNING
UM OG BOÈAÈAR SKATTABREYTINGAR -9.$!0

fylgja stefnu sinni. Cameron sagði
í þinginu að Brown hafi „enga sannfæringu, aðeins útreikning hags-

muna, enga sýn, aðeins tómið eitt.“
Íhaldsmenn gagnrýndu stjórnina og Brown einnig harðlega fyrir
áform um lækkun erfðaskatts,
breytingar á flugvallarskatti og
endurskoðun á skattfrelsi útlendinga sem búa að mestu erlendis en
afla tekna í Bretlandi.
Þessi þrjú mál voru harðlega
gagnrýnd á flokksþingi Íhaldsflokksins í síðustu viku, og áttu
sinn þátt í því að staða flokksins
batnaði í skoðanakönnunum.
„Í síðustu viku missti Brown vinsældirnar, í þessari viku missti
hann siðferðilega stöðu sína,“ sagði
Cameron.
GB

6ERSLUNARMENN

Vilja lengja
orlofið sitt
6)..5-!2+!¨52 Undirbúningur
og mótun kröfugerða er í fullum
gangi innan verkalýðshreyfingarinnar. Trúnaðarmannaráð
Rafiðnaðarsambandsins og
Samiðnar koma saman í vikulok
og VR er að fara af stað með
kjarakönnun.
„Það er fullsnemmt að segja
hvernig kröfugerðin verður,“
segir Gunnar Páll Pálsson,
formaður VR. Hann telur sitt
fólk meðal annars vilja aukið og
sveigjanlegt orlof þar sem
orlofsréttur er lengdur um allt
að þrjá daga og reglum breytt
svo hægt verði að taka vetrarfrí.
GHS

Kynningar á n‡ju vetrarvörunum
frá Oroblu í Lyfju
BLESER
leggings
MOORE
hásokkar

Fimmtudag, kl. 14-18 á Smáratorgi
Föstudag, kl. 13-17 í Lágmúla
Laugardag, kl. 13-17 í Smáralind

Kaupauki

fylgir vöru frá Oroblu

+,-3¥¨52 ÖAÈ ER SAMFÁLAGSINS ALLS AÈ BERJAST GEGN GL¾PUM ¹ NETINU

Úrræði gegn
netofbeldi
Börn eru berskjölduð þegar þau nota netið til fróðleiks og skemmtunar. Stjórnvöld, kennarar og foreldrar þurfa að gera sér grein fyrir hættunni.
Kynferðislegt ofbeldi
gegn börnum á netinu er vandamál
sem vitað er að hefur aukist ár frá
ári eftir því sem fleiri börn nota
netið. Um ræðir annars vegar þau
tilvik þegar börn eru ginnt af fullorðnum sem beita þau ofbeldi ýmist
með kynferðislegum athöfnum í
gegnum vefmyndavélar eða fá
börnin til þess að hitta sig. Hins
vegar er heimilisofbeldi í vaxandi
mæli birt á netinu.
Barnaheill stendur fyrir ráðstefnu í dag undir yfirskriftinni Ný
tækni – sama sagan: kynferðislegt
ofbeldi gegn börnum. Þar munu
erlendir og innlendir fræðimenn
ræða leiðir til þess að takast á við
vandamálið og aðferðir til þess að
hjálpa þeim börnum sem beitt eru
ofbeldi.
„Lögreglan á ekki bara að vera
að leita eftir glæpum á netinu heldur á allt samfélagið að taka höndum
saman um að berjast gegn þessu.
Þetta er ekki bara tæknilegt vandamál, heldur nota 98 prósent barna
tölvur og það verður að vera sameiginlegur skilningur á vandamálinu,“ segir Elizabeth Skovgard,
framkvæmdastýra Barnaheilla í
Noregi. Hún mun fjalla um aðgerðir til þess að taka á kynferðislegu
ofbeldi gegn börnum á netinu í
dag.
„Stjórnvöld í Noregi gerðu breyt-

&¡,!'3-,

ingar á lögum til þess að taka á
vandanum. Sett voru ströng lög um
barnaklám sem tiltaka allar tegundir mynda, texta og hljóðs. Þau hafa
reynst mjög góð. Auk þeirra eru
svonefnd ginningarlög. Það er nú
ólöglegt að hafa samband við barn
ef tilgangurinn er að misnota það
kynferðislega. Þau lög eru tæki sem
lögregla getur beitt áður en ráðist
hefur verið á barnið og ekki þarf að
bíða þess að glæpurinn hafi verið
framinn. Þessi lög eru góður grundvöllur, en virka ekki ein og sér. Mikilvægast er að fræða foreldra, því
netnotkunin fer að mestu leyti fram
innan veggja heimilanna.“
Þá hefur norska fjarskiptafyrirtækið Pelanore, í samstarfi við lögregluna í Noregi, útbúið lista yfir
2.600 barnaklámsíður. Þeim var
læst og komast norskir notendur
ekki inn á þær. Þannig er reynt að
stýra eftirspurninni og vonast er til
að framboðið minnki.
„Það sem er efst á baugi Barnaheilla í Noregi er að fá miðlæga
stofnun, þar sem sérfræðingar á
öllum sviðum sem tengjast kynferðislegu ofbeldi á netinu vinna saman
að því að koma í veg fyrir glæpina,
finna úrræði fyrir bæði fórnarlömb
og gerendur og upplýsa samfélagið
um hættuna. Á Íslandi hafið þið nú
þegar Barnahús – það er góð byrjun.“
EVA FRETTABLADIDIS

(ÁLDU KLAUSTRI Å HERKVÅ Å TVÎ ¹R EFTIR AFSKIPTI 6ATÅKANSINS

,OK UPPREISNAR PËLSKRA NUNNA
0«,,!.$ !0 Um 150 lögreglumenn í óeirðabúningum
tóku í gær þátt í aðgerð sem fólst í að yfirbuga nunnur
sem yfirtóku klaustur í Póllandi árið 2005 í uppreisn
gegn Vatíkaninu. Nunnurnar gerðu uppreisn eftir að
skipun barst frá Vatíkaninu um að skipta um abbadís í
klaustrinu.
Lásasmiður opnaði hlið klaustursins og lögreglumenn fóru inn og handtóku abbadísina. Því næst var
um 65 nunnum fylgt út úr klaustrinu, sem sumar
kölluðu „þjónar Satans“ að lögreglunni. Nunnurnar
voru reknar úr reglunni sem þær tilheyrðu í fyrra.
SDG

.5..5- &9,'4 ²4 %RKIBISKUP KAÖËLSKU

KIRKJUNNAR Å ,UBLIN HÁRAÈI SAGÈI ÒTBURÈ
NUNNANNA ÎRÖRIFAR¹È
./2$)#0(/4/3!0
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.ËBELSVERÈLAUN Å EFNAFR¾ÈI OG EÈLISFR¾ÈI

(VARFAKÒTAR OG HÎRÈ DRIF
36¥¶*«¨ !0 Þjóðverjinn Gerhard

Ertl hlýtur Nóbelsverðlaunin í
efnafræði í ár fyrir rannsónir á
efnahvörfum á yfirborði hluta.
Þessar rannsóknir hafa meðal
annars aukið skilning manna á
því hvers vegna ósonlagið þynnist, hvernig efnarafalar framleiða
orku án þess að menga, hvernig
hvarfakútar hreinsa útblástur
bifreiða og hvers vegna járn ryðgar.
Ertl varð einmitt 71 árs í gær
og sagði fréttirnar um Nóbelsverðlaunin vera „bestu afmælisgjöf í heimi.“
„Ég verð að játa það að ég missti
gjörsamlega málið og tárin

spruttu fram,“ sagði hann við
blaðamenn í Berlín í gær.
Á þriðjudag var skýrt frá því að
Frakkinn Albert Fert og Þjóðverjinn Peter Gruenberg myndu deila
með sér Nóbelsverðlaununum í
eðlisfræði fyrir uppgötvanir sem
leiddu til þess að hægt varð að
notast við miklu smærri harða
diska í tölvum og tónstokkum en
áður.
„MP3 og iPod iðnaðurinn væri
ekki til án þessarar uppgötvunar,“ segir Borje Johansson, sem á
sæti í sænsku vísindaakademíunni.
Nóbelsverðlaunin verða afhent í
Stokkhólmi þann 10. desember. GB

3!2+/:9 /' 0²4¥. 3EGJAST STAÈR¹ÈNIR Å AÈ EFLA SAMVINNU RÅKJANNA

&2¡44!",!¨)¨!0

Segir vestrið
ógna Rússum
Meðan forsetar Frakklands og Rússlands áttu fundi
í Moskvu sendir yfirmaður rússnesku leyniþjónustunnar Vesturlöndum kaldar kveðjur.
2²33,!.$ !0 Yfirmaður rússnesku
leyniþjónustunnar FSB segir að
njósnarar á vegum Vesturlanda
vinni markvisst að því að grafa
undan Rússlandi og sundra því.
Sérstaklega segir hann breska
njósnara iðna við þann kola.
„Stjórnmálamenn sem hugsa í
viðjum kalda stríðsins hafa enn
áhrif í sumum ríkjum Vesturlanda,“ segir Nikolaí Patrusjev í
viðtali sem birtist í gær í vikublaðinu Argumentí i Faktí. „Þeir hafa
hreykt sér af því að hafa átt þátt í
hruni Sovétríkjanna, og þeir hafa
áform um að sundra Rússlandi.“
Viðtalið birtist sama dag og
Nicolas Sarkozy Frakklandsforseti
er í heimsókn hjá Vladimír Pútín
Rússlandsforseta. Þeir hafa átt
nokkra fundi í gær og fyrradag og
létu þá ágreiningsefni sín ekki
trufla sig mikið.
Sarkozy benti meðal annars á
ýmis tækifæri til frekara samstarfs og Pútín tók undir það með
Sarkozy að hvetja þurfi Írana til
þess að draga fram í dagsljósið
allar upplýsingar um áform sín í
kjarnorkumálum.
Pútín er á leið til Írans í byrjun
næstu viku á leiðtogafund Kaspíahafsríkja. Sarkozy sagði að ferð
Pútíns gæti orðið til þess að Íranar
sýni meiri samvinnu: „Það er aðalatriðið. Þetta er mál sem varðar
jörðina alla.“
Patrusjev, sem er gamall bandamaður Pútíns, segir hins vegar í
viðtalinu að vestrænir njósnarar

.)+/,!¥ 0!4253*%6 9FIRMAÈUR RÒSS

NESKU LEYNIÖJËNUSTUNNAR &3"
./2$)#0(/4/3!&0

einbeiti sér sérstaklega að því að
sá fræjum óánægju í aðdraganda
þingkosninganna í desember og
forsetakosninganna í vor.
Sérstaklega telur hann að breskir njósnarar séu „ekki aðeins að
safna upplýsingum á öllum sviðum, heldur eru þeir líka að reyna
að hafa áhrif á þróun innanríkisstjórnmála í landinu okkar.“
Samskipti Rússlands og Bretlands hafa versnað að undanförnu,
ekki síst eftir að Alexander Litvinenko, fyrrverandi starfsmaður
leyniþjónustunnar FSB, var myrtur í London í nóvember síðastliðnum. Á dánarbeði sínum sakaði
hann Pútín forseta um að standa á
bak við morðið. Rússar harðneita
slíkum ásökunum.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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*ARÈHITANÕTING ER OFARLEGA ¹ BAUGI HJ¹ KÅNVERSKUM R¹ÈAMÎNNUM

,OÈNUVEIÈAR AÈ HEFJAST

Reiði yfir nærfataauglýsingu

Vilja efla samvinnu við Ísland

Kvótinn 205
þúsund tonn

$!.-®2+ Samtök hjúkrunarfræðinga í Danmörku hafa lýst yfir
reiði sinni vegna nærfataauglýsingar þar sem hjúkrunarkona er
sýnd í kynferðislegu ljósi.
Áttunda hver hjúkrunarkona í
Danmörku hefur verið kynferðislega áreitt í vinnunni samkvæmt
könnun frá 2005. Áreitnin kemur
frá sjúklingum, aðstandendum,
samstarfsmönnum og yfirmönnum en sjúklingarnir eru verstir.
Og auglýsingin mun ekki bæta
ástandið segir varaformaður
samtakanna, Dorte Steenberg, við
fréttavef Politiken. „Það er stórt
vandamál fyrir okkur að vera
kynferðislega hlutgerðar.“
SDG

/2+5-, Í fjölþættri dagskrá Ólafs
Ragnars
Grímssonar,
forseta
Íslands, í Xian Yang-borg og
Shaanxi-fylki í Kína á sunnudag,
kom fram eindreginn vilji kínverskra ráðamanna til að stórefla
samvinnu við Ísland um jarðhitanýtingu. Fyrsti áfangi hitaveitunnar í Xian Yang, sem reist er í samvinnu Glitnis, Orkuveitu Reykjavíkur
og Enex við Sinopec, sem er þriðja
stærsta orkufyrirtæki Kína, þykir
benda til að raunhæft sé að hefjast
nú þegar handa við undirbúning
næstu áfanga. Kínversk stjórnvöld
hafa valið borgina sem miðstöð
jarðhitanýtingar í Kína.
Á fundi Ólafs Ragnars með Hu

$ANSKIR HJÒKRUNARFR¾ÈINGAR

&2 (%)-3«+. &/23%4!.3 ¥ +¥.!

3TJËRNENDUR HITAVEITUVERKEFNISINS Å
8IAN 9ANG ¹SAMT FORSETAHJËNUNUM OG
'UNNARI 3NORRA 'UNNARSSYNI SENDIHERRA
¥SLANDS

Jintao, forseta Kína, fyrir nokkrum
dögum lýsti forseti Kína eindregnum stuðningi við þessa samvinnu
enda væri hún veigamikið framlag

til að breyta orkubúskap Kínverja í
átt til hreinnar orku. Ólafur Ragnar
skoðaði einnig nýja hitaveitu í Xian
Yang en aðeins eru tvö ár liðin frá
því undirritaðir voru samningar um
það verkefni þegar forseti kom í
opinbera heimsókn til Kína.
Á sunnudagskvöld átti Ólafur
Ragnar fund með ríkisstjóra
Shaanxi-fylkis þar sem ítarlega var
rætt um næstu áfanga í jarðhitasamvinnu Shaanxi og Íslands. Forseti lagði áherslu á að ítarleg úttekt
yrði gerð á jarðhitamöguleikum
fylkisins, að hitaveituframkvæmdum yrði hraðað og samvinna vísindamanna og sérfræðinga á þessu
sviði yrði efld.
SH¹

3*6!2²46%'3-, Sjávarútvegs-

ráðuneytið hefur gefið út
reglugerð um loðnuveiðar á
vetrarvertíð 2008, að tillögu
Hafrannsóknastofnunarinnar.
Heimilt verður að hefja loðnuveiðar 1. nóvember.
Bráðabirgðakvóti fyrir
komandi vertíð hefur verið
ákveðinn 205 þúsund lestir og
koma þar af rúmar 120 þúsund
lestir í hlut íslenskra loðnuskipa.
Heildarkvóti komandi vertíðar
er áætlaður 308 þúsund lestir og
þá eykst heildarkvóti íslensku
loðnuskipanna um 100 þúsund
lestir.

!00%,3¥.5,%)¨4/'!2 4IMOSJENKË

OG *ÒSTSJENKË BJËÈA FLOKKI *ANÒKOVITSJ
STJËRNARAÈILD
&2¡44!",!¨)¨!0

-¹LAMIÈLUN Å ²KRAÅNU

Janúkóvitsj fær
boð um aðild
²+2!¥.! !0 Flokkur Viktors
Jústsjenkó forseta og flokkur
Júlíu Timosjenkó hafa samþykkt
að bjóða flokki Viktori Janúkovitsj forsætisráðherra aðild að
nýrri ríkisstjórn.
Evrópusinnuðu flokkarnir tveir
fengu nægilega mörg atkvæði í
þingkosningunum í lok september
til að geta myndað stjórn með
naumum meirihluta, en
Jústsjenkó forseti lagði til að
samið yrði við flokk forsætisráðherrans, sem hlaut flest atkvæði í
kosningunum og aðhyllist nánari
tengsl við Rússland.
GB

3PURT UM FLUTNINGSSTYRKI

Óheppilegt að
tengja styrki
þorskkvótanum
!,¶).') Óheppilegt var að kynna

breytingar á upphæðum flutningsstyrkja á sama tíma og
mótvægisaðgerðir vegna
samdráttar á
þorskveiðum,
sagði Jóhanna
Sigurðardóttir
félagsmálaráðherra á Alþingi
á þriðjudag.
Jóhanna
svaraði fyrirspurn Kristins
*«(!..! 3)'
H. Gunnarsson52¨!2$«44)2
ar, sem spurði
hvort ætlunin væri að bera fé í
fólk til að það flytti sig um set, í
stað þess að ríkisstjórnin axlaði
ábyrgð á atvinnuástandinu.
Jóhanna sagði ákvæði um
flutningsstyrki hafa verið í lögum
í vel á þriðja áratug og á síðustu
tíu árum hefðu átta styrkir verið
veittir.
BJ

5*( ¹LYKTA UM STR¾TË

Frítt fyrir börn
og öryrkja
34*«2.-, Ungir jafnaðarmenn í

Hafnarfirði (UJH) hvetja
bæjaryfirvöld og stjórn Strætó
bs. til að fella niður strætófargjöld öryrkja og barna undir 18
ára. Það sé hin mesta kjarabót
fyrir öryrkja og fjölskyldufólk og
áhrifarík leið til þess að venja
yngstu kynslóðina á notkun
almenningssamgangna.
Þá fagna UJH kjöri nýrrar
stjórnar Ungra jafnaðarmanna,
ungliðahreyfingar Samfylkingarinnar.
EB

Íslenskur raforkumarkaður
Einkavæðing - skipulagsbreytingar - samkeppni
Opinn morgunfundur Samtaka iðnaðarins
þriðjudaginn 16. október á Grand Hótel
Samtök iðnaðarins efna til morgunfundar um íslenskan raforkumarkað á
Grand Hóteli þriðjudaginn 16. október næstkomandi.
Fundurinn hefst stundvíslega kl. 8:15 og stendur til 10:30.
Ræðumenn:
Katrín Júlíusdóttir
formaður iðnaðarnefndar Alþingis

Árni Sigfússon
bæjarstjóri Reykjanesbæ

Bryndís Skúladóttir
verkfræðingur hjá SI

Friðrik Sophusson
forstjóri Landsvirkjunar

Tómas Már Sigurðsson
forstjóri Fjarðaáls og
stjórnarmaður í SI
Fundarstjóri:
Sveinn Hannesson
framkvæmdastjóri SI

Fundurinn er öllum opinn
Félagsmenn SI eru eindregið hvattir til að sækja fundinn

SH¹
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„ ORÐRÉTT“

Jólaundirbúningur hefst snemma

Leyst úr öllum málum

Kýrskýrt

b¶AÈ ER ÎLLUM LJËST AÈ ÖAÈ
VAR UM ÖETTA ¹GREININGUR
Å OKKAR HËPI ;= EN OKKUR
TËKST ¹ ÖESSUM FUNDI AÈ
LEYSA ÖESSI M¹Lm

b!UÈLINDIRNAR SJ¹LFAR SEM
ERU Å ALMANNAEIGU Å DAG EIGA
EKKI ENDILEGA AÈ VERA ANDLAG
EINKAV¾ÈINGARm
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Á móti síun
Hraðbrautar
0ERSËNUVERND
HEFUR ÒRSKURÈAÈ
AÈ -ENNTASKËL
INN (RAÈBRAUT
MEGI EKKI SPYRJA
ÒT Å PERSËNU
LEGA HAGI
UMS¾KJENDA
¹ EYÈUBLAÈI
EINS OG HVORT
VIÈKOMANDI EIGI
(%,'! 3)'52*«.3
VIÈ LESTRARÎRÈ
$«44)2
UGLEIKA EÈA
HEGÈUNARVANDA +ENNARI
M¹L AÈ STRÅÈA
3KËLINN HEFUR NOTAÈ SVÎR NEMENDA
VIÈ ÖESSUM SPURNINGUM TIL ÖESS AÈ
META HVERJIR bEIGI ENGA VON UM AÈ
N¹ ¹RANGRIm OG TAKA Ö¹ ÖVÅ EKKI INN
Å SKËLANN
(ELGA 3IGURJËNSDËTTIR KENNARI SEGIST
EINDREGIÈ ¹ MËTI SVONA AÈFERÈUM
b¡G TEL ALLS EKKI RÁTT AÈ GERA ÖETTA
¶VÅ MIÈUR NÕTUR SÒ STEFNA VAXANDI
FYLGIS Å GRUNN OG FRAMHALDSSKËLUM
AÈ SKËLARNIR SÁU AÈ META HVERN OG
EINN OG SEGJA FYRIR UM HVAÈA N¹M
HENTI HINUM OG ÖESSUM m SEGIR HÒN
b(VERNIG ¾TLA ÁG SEM KENNARI AÈ
SEGJA FYRIR UM ÖAÈ HVAÈ NEMANDI
MUN GETA ¥ N¹MI HJ¹ MÁR ERU BÎRN
OG FULLORÈNIR SEM HAFA VERIÈ D¾MD
ËH¾F TIL AÈ L¾RA ALMENNILEGA AÈ
LESA OG SKRIFA EN ÁG KENNI ÎLLUMm

FRUMSÝND 12 . OKTÓBER

Safnar fyrir ómsjá á Players
Fólk bregst við slæmum tíðindum á misjafnan hátt.
Hólmar Þór Stefánsson, smiður og samkvæmisdansari,
fékk nýlega þær fréttir að hann væri með nýrnabilun.
Læknar hafa sagt honum að hann eigi að byrja í blóðskilun um áramót og verið er að leita að heppilegum
nýrnagjafa. Hólmar sjálfur er svo að skipuleggja mikla
veislu á Players til að safna fyrir tæki sem vantar á Landspítalann.
„Mig langaði að halda almennilega upp á fertugsafmælið mitt
en hins vegar langaði mig ekkert
sérstaklega í blóm, styttur og
þess háttar. Ég spurði þau á
nýrnadeildinni hvort það væri
ekki eitthvað sem vantaði þangað. Mér var þá réttur bæklingur
sem innihélt upplýsingar um tæki
sem ég hef þegar pantað,“ segir
Hólmar.
Tækið sem um ræðir er 600
þúsund króna ómsjá. „Hún kemur
til með að nýtast fjölda sjúklinga
á spítalanum, ekki síst nýrnaveikum,“ segir Hildur Þóra Hallbjörnsdóttir, deildarstjóri á meltingar- og nýrnadeild 13E.
Afmæli Hólmars hefst klukkan
átta á Players á morgun. Hann
segir öllum velkomið að líta inn,
kunnugum jafnt sem ókunnugum.
Gestir eigi þó ekki að hafa með
sér gjafir heldur greiða 2.000
krónur í aðgangseyri. Ágóðinn
verði svo notaður til að standa
straum af tækinu.
„Ég ætla bara að vona að gömlu

- Anna Sveinbjarnardóttir, Morgunblaðið

KLIPPIÐ HÉR!

2

Minna af auglýsingum

3

Engin truﬂun
- Ekkert hlé á góðum myndum

2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.
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Friðarsúla Yoko er alger snilld

„Galina Vishnevskaya hefur yfir sér
reisn sviðsleikkonunnar...Sokurov segir
mannlega sögu í litlausum heimi
...ljúfsár og tregablandin mynd.“

Ekkert hlé

skólafélagarnir, krakkarnir úr
dansinum og fleiri sem maður
hefur kynnst láti sjá sig,“ segir
Hólmar og hlær.
Skemmtiatriðin verða ekki af
verri endanum en sjálf Andrea
Jónsdóttir ætlar að þeyta skífum
auk þess sem tónlistarmennirnir
Jónsi og Magni koma fram.
„Ég hef starfað sem húsasmiður hjá Innliti/Útliti og átti smá
greiða inni hjá þeim og tóku þau
vel í að launa hann til baka í
afmælinu,“ segir Hólmar um
ástæður þess að hann hefur fengið til sín svo vinsæla skemmtikrafta.
„Þetta átti samt aldrei að verða
svona mikið, boltinn bara fór að
rúlla og vatt upp á sig. Nú er svo
komið að fólk sem ég hef ekki séð
í fjölda ára hefur haft samband
við mig og vill leggja málefninu
lið þótt það komist ekki í veisluna,“
segir Hólmar en fyrir það fólk
hefur hann stofnað reikning í
Byr: 1195-05-402889 kennitalan
er 250967-2929. KAREN FRETTABLADIDIS
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N 2EFURINN ER EINA
SPENDÕRIÈ SEM
TALIÈ ER AÈ HAFI
VERIÈ ¹ ¥SLANDI VIÈ
LANDN¹M AÈ ÖVÅ ER
SEGIR ¹ ¥SLANDSVEFNUM ®NNUR HAFI
SÅÈAR KOMIÈ MEÈ MÎNNUM b¶AÈ
FYRSTA VAR LÅKLEGA HAGAMÒSIN SEM
FINNST NÒ UM ALLT LAND !NNAÈ ER
HREINDÕRIÈ SEM FLUTT VAR TIL LANDSINS
¹  ÎLD .ÕJASTA VIÈBËTIN VIÈ
ÅSLENSKA DÕRARÅKIÈ OG JAFNFRAMT
ÖAÈ ËVELKOMNASTA ER AMERÅSKI
MINKURINN SEM FLUTTUR VAR INN TIL
R¾KTUNAR ¹ FYRRI HLUTA  ALDAR
INNAR $ÕR SEM SLUPPU DREIFÈU SÁR
SÅÈAN UM ALLT LAND OG HAFA HAFT
MIKIL ¹HRIF ¹ FUGLALÅF VÅÈS VEGAR SVO
SEM SUMAR SJËFUGLABYGGÈIRm

b¡G VAR AÈ KOMA FR¹ 'ÅNEU "ISS¹ ÖAR SEM ÁG SKOÈAÈI VERKEFNI
SEM VIÈ ERUM MEÈ ÖAR m SEGIR 3TEF¹N )NGI 3TEF¹NSSON FRAM
KV¾MDASTJËRI 5.)#%& ¹ ¥SLANDI
b6IÈ HITTUM AÈALLEGA KENNARA SEM KENNA Å ÖEIM  SKËL
UM SEM VIÈ STYRKJUM ¶AÈ VAR ROSALEGA SKEMMTILEGT %INS OG
ALLTAF VAR SUNGIÈ OG DANSAÈ OG VERKEFNIÈ VEL UNNIN OG ÎGUÈ
¶AÈ VAR GAMAN AÈ SJ¹ HVAÈ GENGUR ROSALEGA VEL .Ò ER ÁG
KOMINN AFTUR Å ÅSLENSKA HAUSTIÈ OG LÅKAR ÖAÈ VEL &RAM UNDAN
ER VINNA OG ÁG VERÈ BARA VIÈ SKRIFBORÈIÈ MITT N¾STU VIKUR
6IÈ ERUM AÈ UNDIRBÒA ¹FRAMHALDANDI SAMSTARF VIÈ 'ÅNEU
"ISS¹ ¶¹ VERÈUR "ARNAS¹TTM¹LINN  ¹RA ÖANN  NËVEMBER
3AMKV¾MT S¹TTM¹LANUM VERÈUR HANN Ö¹ ORÈINN FULLORÈINN
6IÈ ERUM LÅKA BYRJUÈ AÈ SKIPULEGGJA JËLAKORTASÎLU
5.)#%& (ÒN HEFST Å SÅÈARA HLUTA NËVEMBER OG VERÈUR
MEÈ HEFÈBUNDNU SNIÈI *ËLAUNDIRBÒNINGURINN
BYRJAR ÖVÅ AÈEINS FYRR HJ¹ OKKUR EN ÁG KVARTA
EKKI YFIR ÖVÅm

nær og fjær
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„Þetta var alger snilld. Ég var
djúpt snortinn,“ segir ástralski
rokkblaðamaðurinn Ritchie York
sem dvelur nú á Íslandi og fylgdist með tendrun Friðarsúlu Yoko
Ono í Viðey.
Með Yoko var sonur hennar,
Sean Lennon, auk þess sem
Olivia, ekkja George Harrison,
flaug hingað með syni þeirra
hjóna og sjálfum Ringo Starr til
að vera við athöfnina í Viðey.
„Það var yndislegt að sjá þau
öll saman komin til að styðja
John. Það er frábært að þau haldi
áfram að senda jákvæð skilaboð
– eins og tónlistin þeirra gerði
alla tíð,“ segir Ritchie.
Athygli vakti hversu Ringo
leit vel út og virtist vel á sig
kominn. „En eins og þau öll þá
hefur Ringo átt sín góðu og
slæmu augnablik. Þegar maður
breytir heiminum sem einn af
Bítlunum þá breytir heimurinn
þér líka,“ útskýrir Ritchie.
Rétt fjörutíu ár eru síðan
Ritchie gerðist fyrsti rokkblaðamaður kanadíska blaðsins Toronto Globe and Mail. Hann er
einmitt hér sem fulltrúi þess
blaðs auk þess að vera á vegum
Fairfax-samtakanna í Ástralíu.
Ritchie segir John Lennon og
Yoko hafa veitt sér innblástur
um það hvernig nota mætti tón-

2)4#()% 9/2+ b&R¹B¾RT AÈ ÖAU HALDI ¹FRAM AÈ SENDA J¹KV¾È SKILABOÈ m SEGIR

BLAÈAMAÈURINN 2ITCHIE 9ORK SEM ER ¹ ¥SLANDI MEÈ KONU SINNI

list til að ná samfélagslegum
markmiðum. Hann hafi starfað
að því að breiða út friðarboðskapinn, á svipaðan hátt og Yoko
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sé enn að gera. „Það er yndislegt
að sjá Yoko enn að gera svona
dásamlega hluti,“ segir Ritchie
York.
GAR

LÍFSTRÉ

Hefur þú áhuga á
að vera þátttakandi í rannsókn sem snýr að
þróun bættrar þjónustu kvenna er greinast
með brjóstamein og aðstandenda þeirra?
=Z[jgÄ\gZ^chibZÂWg_hiV`gVWWVbZ^c[ng^gVÂb^cchiV
`dhi^+b{cjÂjbhÂVcZÂVZgiVÂhiVcYVcY^!ÄVÂZgbV`^!
WVgc&-{gVd\ZaYg^![dgZaYg^!hnhi`^c^!k^c`dcVZÂVk^cjg
`dcjhZb]Z[jg\gZ^chibZÂWg_hiV`gVWWVbZ^c[ng^gVÂ
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[g{={h`aVÏhaVcYh#
@g^hicH^\jgÂVgYii^g!]_`gjcVg[g¨Â^c\jg7HX#
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GV\cV9gVGcVghYii^g!]_`gjcVg[g¨Â^c\jg7HXd\bZ^hiVgVcZb^
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H^\jgÂjgÌgcVhdc!hg\gZ^c/`gVWWVbZ^cha¨`c^c\Vg#
Hcdgg^>c\^bVghhdc!hg\gZ^c/\ZÂ"d\`gVWWVbZ^cha¨`c^c\Vg#
HkVc]^aYjg?chYii^g!h`jgÂ]_`gjcVg[g¨Â^c\jgd\B6
bVccVjÂhhi_gcjc#
KVa\ZgÂjg=_VgiVgYii^g!]_`gjcVg[g¨Â^c\jg7HXd\Y_{`c^#
ÃgV7VaYk^chYii^g!g{Â\_V[^#
ÃgjccA{gjhYii^g!]_`gjcVg[g¨Â^c\jg7HXd\bZ^hiVgVcZb^ÄÅÂ^c\jb#
ÃdgW_g\>c\kVYii^g!h_`gVa^Â^d\[gVb`k¨bYVhi_g^@gVWWVbZ^ch[aV\h
6`jgZngVgd\c{\gZcc^h#

BZ\^ci^a\Vc\jggVcch`cVg^ccVgZgVÂ`VccVbZÂ]ek^Âiajb
gÅc^]eV[dXjh\gdjeh!k^Â]dg[d\k¨ci^c\Vg`kZccVhZb
\gZ^chi]V[VbZÂWg_hiV`gVWWVbZ^cd\VÂhiVcYZcYVÄZ^ggVi^a
hg]¨[ÂgVgWg_hiVbZ^chb^ÂhiÂkVgbZÂ]a^Âh_cV[]j\bncY
hZb[Zc\^Â]Z[jgcV[c^ÂA[hig#
BVg`b^ÂgVcch`cVg^ccVgZgVÂ`VccV]kdgi]j\bncY^chVb"
g¨b^hi]j\bncYjb`kZccVhZb\gZ^chi]V[VbZÂWg_hiV"
`gVWWVbZ^cd\VÂhiVcYZcYVÄZ^ggV{ÄZ^gg^Ä_cjhijhZbÄVj
k¨ciV[g{\gZ^c^c\ji^aad`VbZÂ[ZgÂVgd\VÂcÅiVk^Â]dg[d\
k¨ci^c\VgÄZhhVi^aiZ`cV]ehi^a[gZ`Vg^[gVbÄgjcVg{
Ä_cjhijÄZ^bi^a]VcYV#
Ì]¨iiVV[Ä{iii`jZga{\bVg`^ÄVghZb{]Zghajgk^Â[Vc\hZ[cV
gÅc^]eVccVZgj{Ä¨ii^Ä_cjhijccVgZcZ``^{jeea^[jc
Ä{iiiV`ZcYVV[h_`Yb^hcjb#C^ÂjghiÂjggVcch`cVg^ccVg
\ZiVaZ^iii^a[gVb[VgV]Z^aWg^\Â^hÄ_cjhij[ng^g`dcjghZb
\gZ^cVhibZÂWg_hiVbZ^cd\VÂhiVcYZcYjgÄZ^ggV#
Óh`VÂZgZ[i^g'&%Ä{iiiV`ZcYjb#K^Âia^ckZgÂV{)"+k^`cV
ibVW^a^d`iWZgd\ckZbWZg'%%,#=kZg]ejg]^ii^hiZ^cjc\^h
Z^cjh^cc^d\bjc]kZgi]ek^ÂiVaiV`Vjb&"& `ahi#AZ^iVÂZg
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kZgÂV]_{@gVWWVbZ^ch[aV\^ÏhaVcYh!;aV\^haZch`gV
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[aV\^6jhi[_VgÂVd\@gVWWVbZ^ch[aV\^6`jgZngVg#
ÃZ^ghZb`nccjVÂ]V[V{]j\VZgjWZÂc^gjbVÂaZ^iV
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Heiður og upphefð Nóbelsverðlaunahafa









.ËBELSVERÈLAUNAHAFAR ¹RSINS  HAFA VERIÈ
TILKYNNTIR HVER ¹ F¾TUR ÎÈRUM UNDANFARNA VIKU
4ILKYNNT VERÈUR UM SÅÈASTA VERÈLAUNAHAFANN ¹
M¹NUDAGINN 3J¹LF VERÈLAUNAAFHENDINGIN FER ÖË
EKKI FRAM FYRR EN  DESEMBER ¹ D¹NARAFM¾LI
STOFNANDA VERÈLAUNANNA !LFREÈS .ËBELS









(VAÈ ERU .ËBELSVERÈLAUNIN
.ËBELSVERÈLAUNIN ERU VEITT ¹RLEGA Å SEX FLOKKUM
SEM ERU EÈLISFR¾ÈI EFNAFR¾ÈI LÅFEÈLISFR¾ÈI EÈA
L¾KNISFR¾ÈI BËKMENNTIR FRIÈUR OG HAGFR¾ÈI ¶YKJA
.ËBELSVERÈLAUNIN EIN MESTA UPPHEFÈ OG HEIÈUR
SEM H¾GT ER AÈ ÎÈLAST Å VIÈKOMANDI FLOKKUM

(%)-),$ (!'34/&! ¥3,!.$3

(VER ER UPPRUNI .ËBELSVERÈLAUNANNA
3¾NSKI VÅSINDAMAÈURINN !LFREÈ .ËBEL SETTI ¹RIÈ
 Å ERFÈASKR¹ SÅNA AÈ VEITA ¾TTI VERÈLAUN Å SÅNU
NAFNI Å FIMM FLOKKUM 6ERÈLAUNIN VORU FYRST AFHENT
¹RIÈ  FYRIR UTAN .ËBELSVERÈLAUNIN Å HAGFR¾ÈI

fréttir og fróðleikur
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Rannsóknarhagsmunir
4UTTUGU OG SEX
MANNS SITJA Å
G¾SLUVARÈHALDI
HÁR ¹ LANDI ÖAR AF
NÅTJ¹N Å EINANGRUN
!LDREI HAFA FLEIRI
VERIÈ Å G¾SLUVARÈ
HALDI ¹ SAMA TÅMA
6!,4µ2
-EÈAL ÖEIRRA ERU
3)'52¨33/.
FIMM SEM SITJA Å
&ANGELSISM¹LA
EINANGRUN VEGNA
STJËRI
AMFETAMÅNSSMYGL
M¹LSINS ¹ &¹SKRÒÈSFIRÈI OG NÅU ,ITH¹AR
SEM ERU Å EINANGRUN VEGNA GRUNS UM
STËRFELLDAN ÖJËFNAÈ 6ALTÕR 3IGURÈSSON
ER FANGELSISM¹LASTJËRI
(VERS VEGNA ERU MENN ÒRSKURÈAÈIR Å
G¾SLUVARÈHALD
b¶AÈ ER MAT LÎGREGLUNNAR HVORT HÒN
TELUR SIG ÖURFA AÈ ËSKA EFTIR G¾SLU
VARÈHALDI Å EINSTÎKUM M¹LUM OG EF
HÒN TELUR SVO F¹ ÖEIR G¾SLUVARÈHALDS
ÒRSKURÈ HJ¹ DËMARA ¶ETTA ER OFTAST
VEGNA RANNSËKNARHAGSMUNA SVO AÈ
VIÈKOMANDI AÈILI HAFI EKKI SAMBAND
VIÈ AÈRA ¹ MEÈAN RANNSËKN STENDUR
YFIRm
(VERS VEGNA ERU SUMIR Å EINANGRUN
EN AÈRIR EKKI
b¶AÈ ER AF SVIPAÈRI ¹ST¾ÈU TIL AÈ
VIÈKOMANDI GETI EKKI HAFT SAMSKIPTI
VIÈ AÈRA ¹ MEÈAN HANN SITUR Å G¾SLU
VARÈHALDI $ËMARINN ¹KVEÈUR HVERSU
MIKIL EINANGRUNIN ER AÈ BEIÈNI
RANNSËKNARAÈILAm
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Það er kannski lýsandi fyrir breytingar á íslensku samfélagi síðustu
þrjá áratugi að þegar Samtök áhugafólks um áfengisvandann var stofnað var það vegna óánægju með þá
meðferð sem stóð áfengissjúku
fólki til boða. Það var ekki fyrr en
síðar að vímuefnavandanum var
hnýtt aftan við upphaflegt nafn
samtakanna. Áfengisbölið er vissulega enn hluti af lífi stórs hóps
Íslendinga en eftir að hafa hlýtt á
fjölmörg erindi fræðimanna og
hagsmunaaðila þá þrjá daga sem
ráðstefnan stóð þá er neysla annarra vímuefna jafnvel enn stærri
vandi. Gamli túrakarlinn hefur
gengið úr rúmi fyrir ungt fólk sem,
að sögn Þórarins Tyrfingssonar,
yfirlæknis SÁÁ, kemur hundruðum
saman hálfsturlað í meðferð vegna
neyslu örvandi vímuefna.

"RENNIVÅNIÈ
Enn er það svo að áfengi er það
vímuefni sem rekur flesta einstaklinga í meðferð hjá SÁÁ. Á síðasta
ári greindust átta af hverjum tíu
sem komu á Vog með áfengisvanda.

THE
EDGE
OF
HEAVEN

„Dramatísk, falleg og bjartsýn þrátt fyrir
grimma atburðarás...einkar ánægjulegt
að sjá Schygullu, drottnandi líkt og á
tímum Fassbinders ...ein athyglisverðasta mynd hátíðarinnar.“

HIN HLIÐIN | AUF DER ANDEREN SEITE

KVIKMYND EFTIR

FATIH AKIN
KLIPPIÐ HÉR!

1

Ekkert hlé

2

Minna af auglýsingum

3

Engin truﬂun
- Ekkert hlé á góðum myndum

2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.

www.graenaljosid.is -

3ÁRSTAKAR STOFNANIR Å 3VÅÖJËÈ SJ¹ UM AÈ
SKIPA NEFNDIR NOKKURRA EINSTAKLINGA FYRIR
HVERN VERÈLAUNAFLOKK FYRIR SIG OG SJ¹ Ö¾R UM
AÈ VELJA VERÈLAUNAHAFA %INA UNDANTEKN
INGIN ER AÈ NORSKA ÖINGIÈ SÁR UM AÈ SKIPA
NEFNDINA SEM VELUR FRIÈARVERÈLAUNAHAFANN
.OKKUR ÖÒSUND MANNS ERU BEÈNIR UM AÈ
SENDA INN TILNEFNINGAR SEM NEFNDIRNAR
FARA SÅÈAN YFIR ,OKAFRESTUR TIL AÈ SKILA INN
TILNEFNINGUM ER  JANÒAR NEMA FYRIR
FRIÈARVERÈLAUNIN ÖAR SEM LOKAFRESTUR ER
 FEBRÒAR
(EIMILD 7IKIPEDIAORG

SÁÁ fagna 30 ára starfsafmæli um þessar mundir og
af því tilefni stóðu samtökin
fyrir þriggja daga ráðstefnu um fíkn. Niðurstaðan
er að hér sé stórt lýðheilsuvandamál við að eiga.

TILNEFND TIL
GULLPÁLMANS
CANNES 2007

- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

(VERNIG ERU VERÈLAUNAHAFAR VALDIR

Fíkn er stórt lýðheilsuvandamál

SÝND Í REGNBOGANUM

BESTA HANDRITIÐ
CANNES 2007

SEM B¾TTUST VIÈ SEM VERÈLAUNAFLOKKUR ¹RIÈ
 AÈ FRUMKV¾ÈI SEÈLABANKA 3VÅÖJËÈAR
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²2 -)¨".5- FENGIS OG VÅMUEFNAVANDINN ER OFT R¾DDUR Å SAMHENGI VIÈ b¹STANDIÈm Å MIÈB¾ 2EYKJAVÅKUR -ARGIR TELJA ÖË AÈ

UM STËRT LÕÈHEILSUVANDAM¹L SÁ AÈ R¾ÈA

Valgerður Rúnarsdóttir, læknir
SÁÁ, og Sigurður Gunnsteinsson
ráðgjafi fluttu athyglisvert erindi
um áfengissýki eldra fólks. Niðurstaða þeirra er að áfengissýki fólks
á seinni hluta ævinnar hefur aukist
mikið hér á landi síðastliðinn áratug. Eldra fólk leitar sér aðstoðar
hjá SÁÁ í síauknum mæli og neyslumynstur á áfengi hefur breyst í
sjúklingahópi sjúkrahússins og einkennist nú meira af dagdrykkju en
áður. Vandi þeirra sem eldri eru er
oft flóknari og djúpstæðari en yngri
sjúklinga sem leita sér aðstoðar.
„Eldri einstaklingar koma til
okkar með þennan vanda sem birtist í félagslegum erfiðleikum og
ekki síst í samskiptum innan fjölskyldunnar,“
sagði
Valgerður.
„Áfengisneyslan kemur hart niður
á líkamlegri og andlegri heilsu
eldra fólks og félagsleg staða þess
er oft bágborin.“ Sigurður Gunnsteinsson ráðgjafi fjallaði sérstaklega um meðferð á fullorðnum einstaklingum sem hefur skilað góðum
árangri.

®RVANDI VÅMUEFNI
Á ráðstefnunni kom fram ítrekað
að á síðustu fjórum árum hefur
neysla amfetamíns aukist gríðarlega. Starf SÁÁ árið 2006 einkennist ekki hvað síst af því að aldrei
hafa komið eins margir einstaklingar til meðferðar sem eru stórneytendur amfetamíns. Þórarinn
Tyrfingsson setti í brennipunkt
fyrir ráðstefnugesti hversu vandinn er orðinn mikill. „Sennilega
fara fjögur prósent af öllum piltum
á aldrinum 20 til 25 ára inn í þessa
fíkn á þessu aldursbili eins og staðan er í dag. Af þeim sem greindust
með þessa fíkn árið 1996 eru 30
þegar látnir og 20 af þeim náðu
ekki 35 ára aldri.“
Stór hópur þeirra sem eiga við
fíkn í örvandi vímuefni að stríða
eru sprautufíklar. Í erindum Haraldar Briem sóttvarnarlæknis og
Sigurðar Ólafssonar, læknis á
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Landspítalanum, kom fram að
margir sprautufíklar eru smitaðir
af lifrarbólgu C en alnæmissmit
innan þessa hóps er nær óþekkt.
Mikil fjölgun tilfella af lifrarbólgu
C er þó metin sem varúðarmerki
um að stutt sé í að alnæmisfaraldur geti herjað á þennan hóp.

'RUNNSKËLARNIR
Rafn M. Jónsson, sviðsstjóri á Lýðheilsustofnun, fjallaði um kannanir á neyslu grunnskólabarna á
Íslandi og kom fram í máli hans að
frá árinu 1995 er vel merkjanlegt
að neysla áfengis og vímuefna auk
tóbaks hefur minnkað innan þessa
hóps. Jafnframt var sleginn sá varnagli að ósennilegt væri að kannanir af þessu tagi næðu til þeirra
sem í mestu neyslunni eru. Þórarinn Tyrfingsson sýndi fram á að
tölfræði sjúkrahússins sanni að
neyslutölur hafa ekki forspárgildi
en sýni að gott forvarnastarf er
unnið á grunnskólastiginu. Sagði
hann gífurlegt magn gagna um
neyslu ungmenna liggja fyrir en
fjármagn skorti frá hinu opinbera
til að greina þær upplýsingar
markvisst.
/FBELDI
Ófeigur T. Þorgeirsson, yfirlæknir
á slysa- og bráðadeild Landspítalans (SBD), hélt erindi um eina
öfgafyllstu birtingarmynd þess
vanda sem við er að glíma, ofbeldi.
Kom fram í máli hans að einstaklingum sem koma á SBD með
ofbeldisáverka hefur fjölgað um
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35 prósent síðan 1998. Það segir þó
ekki nema hálfa söguna því árin
2005 og 2006 skera sig úr þar sem
fjölgunin er sláandi.

,AUSNIR
Umræðan um áfengis- og vímuefnavandann kristallast iðulega í
umræðunni um „ástandið í miðbænum“. Einföldunin er mikil og
gerir jafnvel lítið úr þeim vanda
sem við er að eiga. Á ráðstefnunni
sagði Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
borgarstjóri í pallborðsumræðum
að sér fyndist yfirvöld ekki hafa
tekið á aukinni vímuefnaneyslu af
nægilega mikilli festu. „Þrátt fyrir
góðan vilja ríkis, sveitarfélaga og
félagasamtaka til að láta gott af sér
leiða þá virðist mér eins og menn
viti ekki nákvæmlega hvað eigi að
gera.“
Þórarinn Tyrfingsson vill að
borgarstjóri taki að sér að kalla til
þá sem hagsmuna hafa að gæta og
segir hann lykilmann vegna pólitískrar stöðu sinnar. Hann geti kallað til samstarfs yfirmenn heilbrigðisstofnana, þá sem annast meðferð
vegna áfengis- og vímuefnaneyslu
og hagsmunaaðila eins og fulltrúa
íbúa og fyrirtækja. Þórarinn telur
samstarf þessara hópa og skilning
yfirvalda á þörf á auknu fjármagni
forsendu þess að snúa vörn í sókn.
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 +ÅLËVERÈ ¹ HANGIKJÎTS¹LEGGI Å ¹GÒSTM¹NUÈI HVERS ¹RS
MEÈALVERÈ ¹ LANDINU ÎLLU

Hefði eins getað keypt ritvél















hagur heimilanna

b6ERSTU KAUP ¾VI MINNAR ERU -INI$ISC SPILARINN
SEM ÁG KEYPTI MÁR ¹RIÈ  m SEGIR !TLI &REYR
3TEINÖËRSSON ÒTVARPSÖULUR b%KKI AÈEINS VAR
HANN ËENDANLEGA DÕR HELDUR ¹ MÎRKUM ÖESS AÈ
VERÈA ÒTDAUÈUR Å MANNLEGU SAMFÁLAGI OG ÖESS
VEGNA VILL ENGINN HEILBRIGÈUR MAÈUR
KAUPA HANN AF MÁR NÒNA -JÎG
ËVITURLEG KAUPm !TLI HÁLT AÈ KAUPIN ¹
SPILARANUM HEFÈU VERIÈ SANNKALLAÈ
SNJALLR¾ÈI b¡G ¾TLAÈI AÈ TAKA UPP
FYRIRLESTRA Å EINUM KÒRSI OG M¾TA Å
ANNAN HINUM MEGIN ¹ GANGINUM
!LGJÎR H¹MARKSNÕTING ¹ TÅMA ÁG
HÁLT ÁG FENGI VERÈLAUN FYRIR SKILVIRKNI
OG DUGNAÈ .EMA HVAÈ ÁG GREINDI
EKKI HVAÈ FËR FRAM ¹ UPPTÎKUNNI
ÖAÈ TËK SAUTJ¹N KLUKKUTÅMA
AÈ HLAÈA NIÈUR EINUM
FYRIRLESTRI ¹ TÎLVUNA OG

N .ÕJAR TRYGGINGAR

'OLFTRYGGING 3JËV¹
3JËV¹ 'OLFKLÒBBURINN /DDUR OG (EIMIR +ARLSSON KYNNA
NÒ NÕJA TRYGGINGU FYRIR GOLFARA GEGN ÕMSU TJËNI SEM GETUR
ORÈIÈ ¹ GOLFVELLINUM 3LÅK TRYGGING GILDIR UM TJËN ¹ BÒNAÈI
TJËN SEM GOLFARAR VERÈA SJ¹LFIR FYRIR EÈA VALDA ÎÈRUM
5PPHAFIÈ AÈ ÖESSARI TRYGGINGU ER ÖAÈ AÈ (EIMIR
+ARLSSON FËR AÈ HUGSA UM ÖETTA SÅÈASTA VOR ÖEGAR
HANN SPILAÈI GOLF ¹ 5RRIÈAHOLTSVELLINUM HJ¹
'OLFKLÒBBNUM /DDI %FTIR AÈ HAFA KANNAÈ M¹LIÈ
MEÈ ÖVÅ AÈ R¾ÈA VIÈ Ö¹ SEM VORU AÈ SPILA GOLF
¹ VELLINUM KOMST HANN AÈ ÖVÅ AÈ FLESTIR GOLFSPIL
ARAR ERU ALVEG ËTRYGGÈIR ¹ GOLFVELLINUM 3LÅKT GETUR
VERIÈ BAGALEGT EF TIL D¾MIS KEMUR TIL TANNBROT TAP ¹ SJËN EÈA
SKEMMDIR ¹ BÒNAÈI ÖEGAR GOLFKÒLURNAR RATA EKKI RÁTTA LEIÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM GOLFTRYGGINGU M¹ FINNA ¹ VEF 3JËV¹R
SJOVAIS

N (OLLUSTA

(AFRAGRAUTURINN LANGBESTUR
3AUTJ¹N AF  MORGUNKORNSTEGUNDUM SEM SELDAR ERU Å $ANMÎRKU INNIHALDA
OF MIKINN SYKUR SAMKV¾MT KÎNNUN DÎNSKU NEYTENDASAMTAKANNA ¶ETTA
KEMUR FRAM ¹ HEIMASÅÈU .EYTENDASAMTAKANNA NSIS
!F ÖESSUM  TEGUNDUM TELJAST  TEGUNDIR INNIHALDA
OF MIKIÈ AF SYKRI OG OF LÅTIÈ AF TREFJUM ¶¾R TEGUNDIR
SEM KOMA BEST ÒT ERU MEÈAL ANNARS HAFRAMJÎL
-INI 7EETABIX -INI &RAS OG MÒSLI FR¹ #OOP (OLLASTI
MORGUNMATURINN ER HAFRAGRAUTUR OG MÒSLÅ SEM EKKI
ER HUNANGSRISTAÈ !UK ÖESS ER TEKIÈ FRAM AÈ HAFRA
GRAUTURINN METTI VEL OG SÁ EINN ALBESTI MORGUNMATUR
SEM VÎL ER ¹ AUK ÖESS AÈ VERA EINN S¹ ËDÕRASTI

FYRSTI LANCÔME MASKARINN SEM SVEIGIR
AUGNHÁRIN UM 100° OG VEITIR HÁMARKS LENGD
NÝTT

VIRTUÔSE

MASKARI SEM SVEIGIR OG VEITIR HÁMARKS LENGD

Kynning í Lyf og heilsu Melhaga
og Mjódd, 11. - 12. október
Snyrtifræðingar frá Lancóme sýna þér nýjustu förðunartæknina frá París og aðstoða við val á snyrtivörum.
Haustlitirnir eru mjög fallegir og að sjálfsögðu eru nýir,
spennandi og öðruvísi hlutir með þeim. Að þessu sinni
er það fyrst og fremst Destiny Cube töfrateningurinn
sem inniheldur 2 augnskugga og 2 varaliti.
Flottir kaupaukar fylgja þegar keyptar eru Lancôme
vörur fyrir 5.500 kr. eða meira.

T¾KISLUFSAN BR¾DDI ÒR SÁR EFTIR TVO DAGA ¡G HEFÈI
ALVEG EINS GETAÈ KEYPT MÁR RITVÁL %ÈA LEIRTÎFLUR
HERTAR Å ELDI ¡G VEIT EKKI HVAR ÖESSI -INI$ISC SPIL
ARI ER HEIMA OG ÁG VIL EKKI VITA ÖAÈ m SEGIR !TLI
b(INS VEGAR VEIT ÁG HVAR ÖÕSKA FRAMBURÈAR
ORÈABËKIN MÅN ER $UDEN !USSPRACHEWÎRTER
BUCH m SEGIR !TLI SEM TELUR BËKINA EIN SÅN
ALLRA BESTU KAUP b(ÒN ER Å SK¹PNUM
SEM ER MIÈL¾GASTUR ¹ HEIMILINU SVO AÈ
MEÈTALTALSLENGD Å BËKINA SÁ ¹VALLT SEM
STYST ¡G KEYPTI HANA ¹ BËKAMARKAÈI Å
-¹LI OG MENNINGU EINHVERN TÅMA OG
BORGAÈI SAMKV¾MT VIGT ®LL SÁRNÎFN
OG ÎRNEFNI Å HEIMINUM ERU HLJËÈRITUÈ Å
HENNI ¡G MYNDI BJARGA HENNI ÒR HÒSBRUNA
FREKAR EN SJ¹LFUM MÁR b$UDEN IST 'ESETZ m
SEGIR M¹LT¾KI b$ÒDEN M¾LIR LÎG m SEM
ER ALVEG RÁTT HANN VEIT MEIRA AÈ SEGJA
HVERNIG ¹ AÈ BERA FRAM b6ATNAJÎKULLmm
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N Einar Magnús Magnússon fann
loksins hreinsiefni sem virkar á ryðfrítt
stál, og hlífðarolíu sem auðveldar þrif.
b¡G REYNI AÈ NOTA
MINNA AF YFIRAUG
LÕSTUM ÖVOTTAEFN
UM OG MEIRA AF
VOLGU VATNI VIÈ ÖRIF
¶AÈ ER ÖË EITT EFNI
SEM ER ALGERLEGA
BR¹ÈNAUÈSYNLEGT
OG EKKERT ANNAÈ
VIRKAR JAFN VEL TIL AÈ ÖRÅFA RYÈFRÅTT
ST¹L m SEGIR %INAR %FNIÈ ER FRAMLEITT AF
7URTH OG F¾ST TIL D¾MIS Å VERSLUNINNI
&RÅFORM EN %INAR SEGIST EKKI HAFA
FUNDIÈ ÖAÈ Å STËRMÎRKUÈUM "¾ÈI ER
H¾GT AÈ F¹ SÁRSTAKAN HREINSIÒÈA FYRIR
RYÈFRÅTT ST¹L OG KAUPA HLÅFÈAROLÅU SEM
AUÈVELDAR ÖRIF ¹ ST¹LINU EFTIR AÈ HÒN
HEFUR VERIÈ BORIN ¹

Sýnir skort á hreinlæti
Kólígerlar fundust í miklu
magni í borgurum á nokkrum skyndabitastöðum á
höfuðborgarsvæðinu, einum
á Vestfjörðum og á Suðurlandi fundust bæði saurkólíog kólígerlar. Kólígerlarnir
gefa til kynna að hreinlæti
sé ábótavant.
Kólígerlar fundust í miklu magni í
hamborgurum og kjúklingaborgurum á American Style og Hlöllabátum á höfuðborgarsvæðinu, eða
á bilinu 4.900 gerlar upp í 10 þúsund gerlar í einu grammi. Hjá
American Style fundust jafnframt
tíu saurkólígerlar sem er innan
marka. Sýnin eru metin fullnægjandi.
Hjá Aktu taktu í Fellsmúla fundust 4.000 Staphylococcus aureus,
klasasýklar, í einu grammi af hamborgara. Það þykir ófullnægjandi
en klasasýklar mynda hitaþolið
eitur og geta valdið matareitrun.
Hjá Tvistinum á Suðurlandi fundust 5.500 kólígerlar í einu grammi
af hamborgara með sósu og káli og
250 saurkólígerlar í einu grammi.
Sú mæling fær einkunnina ófullnægjandi. Hjá Hvíldarkletti á Suðureyri fundust 1.100 kólígerlar í
einu grammi af hamborgara með
osti.
Þetta eru helstu niðurstöður eftirlitsverkefnis á hollustuháttum í
sjoppum og skyndibitastöðum frá
því í sumar. Í niðurstöðum kemur
fram að örverumat matvælasýna
sé fullnægjandi samkvæmt viðmiðunarreglum Umhverfisstofnunar nema í tilfellunum tveimur.
Þetta segir þó ekki alla söguna því
engin regla er til um það hversu
margir kólígerlarnir mega vera,
að sögn Elínar Guðmundsdóttur,
forstöðumanns hjá Umhverfisstofnun. Mæling á þeim verður því
alltaf fullnægjandi.
Jóhann Þórarinsson, forstjóri
Foodco, rekstrarfélags American
Style og Aktu taktu, segir að stíft
og virkt eftirlit sé með þrifum og
hreinlæti á stöðum American Style
og Aktu taktu. Hjá Aktu taktu hafi

%.'!2 2%',52 4), %NGAR REGLUR ERU TIL UM ÖAÈ HVERSU MARGIR KËLÅGERLAR MEGA FINNAST
Å MAT AÈ SÎGN %LÅNAR 'UÈMUNDSDËTTUR SVIÈSSTJËRA HJ¹ 5MHVERFISSTOFNUN
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N +ËLÅGERLAR
3UMAR TEGUNDIR KËLÅGERLA GETA
MYNDAÈ EITUREFNI OG VALDIÈ ALVARLEG
UM SJÒKDËMUM EINS OG TIL D¾MIS
SAURKËLÅGERLAR !ÈEINS ÖARF ÎRF¹AR
%KËLI  TIL AÈ VALDA VEIKINDUM
%INKENNI GETA KOMIÈ FRAM EFTIR EINN
TIL TVO DAGA
N "ACILLUS CEREUS
"AKTERÅA SEM GETUR VALDIÈ TVEIMUR
ËLÅKUM TEGUNDUM AF MATAREITRUN
ALGENGARA EITUREFNIÈ VELDUR NIÈUR
GANGI OG MAGAVERKJUM HITT ËGLEÈI
OG UPPKÎSTUM %INKENNI KOMA
SKJËTT FRAM OG GETA VARAÈ Å EINN TIL
TVO DAGA
N 3TAPHYLOCOCCUS AUREUS
!LGENG MATAREITRUNARBAKTERÅA SEM
GEFUR TIL KYNNA AÈ HREINL¾TI SÁ
¹BËTAVANT 'ETUR MYNDAÈ EITUREFNI
SEM ERU HITAÖOLIN OG ÖOLIR SUÈU Å
ALLT AÈ H¹LFA KLUKKUSTUND ,ÅTIÈ ÖARF
fundist gerlar í einu sýni af fimm
og það sé ekki marktækt. Heilbrigðiseftirlitið hafi ekki séð
ástæðu til að koma með athugasemd og hreinlætismálin séu því í
lagi. „Ef athugasemdir koma þá
munum við að sjálfsögðu grípa inn
í og bregðast við,“ segir hann.
Birgir Sveinsson, eigandi Tvistsins, segir að farið hafi verið yfir
málið, annað sýni tekið og það sýnt
að hreinlætið sé í fínu lagi. Elías

&5,,.'*!.$) "/2'!2!2 +ËLÅGERLAR
FUNDUST Å BORGURUM ¹ NOKKRUM SKYNDI
BITASTÎÈUM ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ¹
6ESTFJÎRÈUM OG 3UÈURLANDI

TIL AÈ FËLK VEIKIST NOKKRUM STUNDUM
EFTIR NEYSLU

N #LOSTRIDIUM PERFRINGENS
"ÒAST M¹ VIÈ AÈ #LOSTRIDIUM PER
FRINGENS FINNIST Å FLESTUM MATV¾L
UM EN EF HÒN ER INNBYRT Å MIKLU
MAGNI VELDUR HÒN EITRUNUM (ELSTU
EINKENNI ERU MAGAVERKUR OG NIÈUR
GANGUR Å EINN TIL TVO DAGA
Guðmundsson, framkvæmdastjóri
Hvíldarkletts, segir mælinguna
eiga við um Söluskála N1 á Suðureyri og niðurstöðurnar komi sér
verulega á óvart. „Við höfum ekki
fengið neina athugasemd. Við
munum kalla eftir frekari upplýsingum og fara yfir okkar mál.“
Svavar Smárason, framkvæmdastjóri Hlöllabáta, segir að þetta
geti ekki átt við um sitt fyrirtæki.
GHS FRETTABLADIDIS

0RËFESSOR Å S¹LFR¾ÈI VIÈ BRESKAN H¹SKËLA R¾ÈIR UM NEYTENDAM¹L ¹ -ATV¾LADEGI

Fimm Fjöreggstilnefningar
Fimm hafa fengið tilnefningu til
Fjöreggs Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands, sem afhent
verður á Matvæladeginum næstkomandi þriðjudag. Verðlaunin eru
veitt fyrir lofsvert framtak á matvæla- og næringarsviði.
Tilnefningarnar hlutu Áslaug
Traustadóttir, grunnskólakennari í
Rimaskóla, fyrir að auka áhuga
ungs fólks á matargerð með nýstárlegum aðferðum, Ávaxtabíllinn
fyrir að auðvelda fyrirtækjum og
stofnunum aðgang að ávöxtum og
Fylgifiskar fyrir að gera fisk að
veislumat í huga nútímamannsins.
Móðir náttúra hlaut einnig tilnefningu fyrir holla máltíð í handhægum umbúðum og Stoðmjólk MS
fyrir járnbætta mjólk sem löguð er

að næringarþörf íslenskra barna.
Meðal þeirra sem halda fyrirlestur á Matvæladeginum eru dr.
Richard Shepherd, sem ræðir um
skilning á hegðun neytenda. Hann
er prófessor í sálfræði og aðstoðarforstjóri rannsóknarseturs um matvæli og hegðun neytenda við háskólann í Surrey í Bretlandi. Rannsóknir
hans fjalla aðallega um að skilja
hvaða ástæður liggja að baki fæðuvali fólks, breytingar á neysluhegðun og áhættu í sambandi við matvæli.
SÖS
&*®2%'')¨ %GGIÈ ER ÅSLENSKT GLERLISTAVERK

SEM VEITT ER MEÈ STUÈNINGI FR¹ 3AM
TÎKUM IÈNAÈARINS 'UÈRÒN !DOLFSDËTTIR
HLAUT VERÈLAUNIN Å FYRRA FYRIR N¹MSKEIÈIN
"ORÈUM BETUR
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HELSINKI

MINNEAPOLIS
– ST. PAUL

STOKKHÓLMUR
AKUREYRI

TORONTO
WASHINGTON D.C.
(BWI)
BOSTON
ORLANDO NEW YORK
HALIFAX

REYKJAVÍK

OSLÓ
BERGEN GAUTABORG
KAUPMANNAHÖFN
BERLÍN
FRANKFURT
AMSTERDAM
GLASGOW
MÜNCHEN
MANCHESTER
LONDON
MÍLANÓ
PARÍS

Sölutímabil:
11. okt. til og með 15. okt.
Ferðatímabil:
1. nóv. til og með 10. des.
Takmarkað
sætaframboð.

BARCELONA
MADRID

*Innifalið: Flug og skattar.

+ Nánari upplýsingar
og bókanir á www.icelandair.is
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 &JÎLDI NEMENDA  ¹RA OG ELDRI ¹
H¹SKËLASTIGI ¹RIÈ 

Menningarfræðileg þekking verði arðbær
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+JARNI M¹LSINS

+ARLAR

+ONUR

6IÈAR (REINSSON BËKMENNTAFR¾ÈINGUR STARFAR
SEM FRAMKV¾MDASTJËRI 2EYKJAVÅKUR!KADEMÅ
UNNAR SEM ER SKILGREIND SEM NÕSKÎPUN
ARMIÈSTÎÈ Å FÁLAGS OG HUGVÅSINDUM 6IÈAR
NAM BËKMENNTIR VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS OG
(AFNARH¹SKËLA ÖAÈAN SEM HANN LAUK MAG
ART PRËFI ¹RIÈ  (ANN VAR AÈALRITSTJËRI
ENSKRAR ÖÕÈINGAR ¥SLENDINGASAGNA SEM KOM
ÒT Å FIMM BINDUM HJ¹ "ËKAÒTG¹FUNNI ,EIFI
%IRÅKSSYNI ¹RIÈ  OG RITAÈI ¾VISÎGU 3TEP
HANS ' 3TEPHANSSONAR SEM KOM ÒT Å TVEIM
BINDUM ¹RIN  OG  ,ANDNEMINN
MIKLI OG !NDVÎKUSK¹LD ,ANDNEMINN MIKLI
VAR TILNEFNDUR TIL ¥SLENSKU BËKMENNTAVERÈ
LAUNANNA
2EYKJAVÅKUR!KADEMÅAN ER SJ¹LFSEIGNAR
STOFNUN MEÈ UM  FR¾ÈIMENN INNAN SINNA
RAÈA OG ER TÅU ¹RA UM ÖESSAR MUNDIR "EÈINN
UM AÈ T¾PA ¹ ÖVÅ HELSTA SEM KOMI UPP Å
HUGANN SEGIST 6IÈAR UPPTEKINN VIÈ AÈ KOMA

(%)-),$ (!'34/&! ¥3,!.$3

nám, fróðleikur og vísindi
N (¹SKËLAMENNTUN

-EISTARAN¹M Å STJËRNUN HEILBRIGÈISÖJËNUSTU
-EISTARAN¹M Å STJËRNUN HEILBRIGÈISÖJËNUSTU VERÈUR Å BOÈI HJ¹ (¹SKËLANUM ¹
"IFRÎST FR¹ OG MEÈ N¾STU ¹RAMËTUM .¹MIÈ VERÈUR KENNT B¾ÈI Å STAÈAR OG
FJARN¹MI OG LJÒKA NEMENDUR TËLF N¹MSKEIÈUM
AUK LOKAVERKEFNIS +ENNARAR ERU INNLENDIR OG
ERLENDIR SÁRFR¾ÈINGAR ¹ SVIÈI HEILBRIGÈISM¹LA OG
VIÈSKIPTA EFTIR ÖVÅ SEM KEMUR FRAM Å FRÁTTATIL
KYNNINGU FR¹ H¹SKËLANUM +YNNINGARFUNDUR
UM N¹MIÈ VERÈUR HALDINN ¹ (ILTON 2EYKJAVÅK
.ORDICA Å DAG KLUKKAN 

N (¹DEGISFYRIRLESTUR

"ANDARÅKIN OG +ÅNA p HVER ËGNAR HVERJUM
$R (ENRY 2OSEMONT JR PRËFESSOR EMERITUS Å HEIMSPEKI OG KÅNVERSKUM FR¾ÈUM
VIÈ 3T -ARYkS #OLLEGE Å -ARYLAND HELDUR FYRIRLESTUR M¹NUDAGINN  OKTËBER Å
.ORR¾NA HÒSINU ¶AR MUN HANN FJALLA UM ÖAÈ MAT MARGRA "ANDARÅKJAMANNA
AÈ ÖEIM STAFI EFNAHAGSLEG EÈA HERNAÈARLEG ËGN AF +ÅNA 2OMEONT TELUR ÖESSA
AFSTÎÈU AÈ MIKLU LEYTI RANGA EN GAGNST¾TT MAT +ÅNA ¹ "ANDARÅKJUNUM EIGI
HINS VEGAR FULLAN RÁTT ¹ SÁR ¶¹ TELUR HANN AÈ HELSTU ËGNIR SEM HVORT RÅKI UM SIG
STENDUR FRAMMI FYRIR STAFI INNAN ÒR RÅKJUNUM SJ¹LFUM
$R (ENRY 2OSEMONT JR ER TALINN EINN HELSTI FR¾ÈIMAÈUR HEIMS Å KONFÒSÅAN
ISMA !UK ÖESS AÈ VERA PRËFESSOR EMERITUS VIÈ 3T -ARYkS ER HANN R¹ÈGEFANDI
PRËFESSOR VIÈ &UDAN H¹SKËLANN Å 3JANGH¾ Å +ÅNA
¶AÈ ER !LÖJËÈAM¹LASTOFNUN (¹SKËLA ¥SLANDS OG !3¥S !SÅUVER ¥SLANDS SEM
STANDA SAMAN AÈ FYRIRLESTRINUM SEM HEFST KLUKKAN  OG LÕKUR KLUKKAN
 %RINDIÈ VERÈUR HALDIÈ ¹ ENSKU !ÈGANGUR ER ËKEYPIS OG ÎLLUM OPINN

   

  














 



 




















RANNSËKNUM FR¾ÈIMANNA INN Å ARÈB¾R
NÕSKÎPUNARVERKEFNI b¶AÈ ER NAUÈSYNLEGT
AÈ VEITA MENNINGARFR¾ÈILEGA OG MENNING
ARSÎGULEGA ÖEKKINGU INN Å ARÈB¾R VERKEFNI
¥ ÖVÅ SAMBANDI M¹ MINNAST ¹ TVÎ VERKEFNI
!NNAÈ KÎLLUM VIÈ (ANDRITIN HEIM ÖAR SEM
VIÈ ¾TLUM AÈ BÒA TIL GAGNAGRUNN UM SÅÈARI
TÅMA HANDRIT EFTIR ÖVÅ HVAÈA STÎÈUM ÖAU
TENGJASTm 4ILGANGURINN ER AÈ SKAPA GRUNDVÎLL

UNDIR STAÈBUNDNAR RANNSËKNIR Å MENNING
ARFR¾ÈUM SEM GETA HJ¹LPAÈ BYGGÈARLÎGUM
TIL AÈ ¹TTA SIG ¹ SINNI MENNINGARARFLEIFÈ
SEM NÕST GETUR Å MENNINGARTENGDRI FERÈA
MENNSKU b(ITT VERKEFNIÈ HEITIR 3VART¹RKOT
p MENNING N¹TTÒRA 6IÈ ¾TLUM AÈ SETJA
UPP KENNSLU OG RANNSËKNASETUR UM
ÅSLENSKA MENNINGU OG N¹TTÒRU ¹ EINUM AF
AFSKEKKTARI STÎÈUM ¹ ¥SLANDI 3VART¹RKOTI Å
"¹RÈARDAL SEM ER ¹ MÎRKUM MANNABYGGÈAR
OG N¹TTÒRU ¶ETTA G¾TI TALIST ÒTR¹SARLEIÈ FYRIR
MENNINGARFR¾ÈILEGA ÖEKKINGUm
6IÈAR SEGIST LÅTIÈ GETA SINNT RANNSËKNUM
OG SKRIFUM UM ÖESSAR MUNDIR EN ER AÈ KL¹RA
HANDRIT AF ¾VISÎGU 3TEPHANS ' 3TEPHANS
SONAR ¹ ENSKU b¡G ER SVO MEÈ H¹LFKARAÈ
VERK SEM ER ENDURMAT ¹ FR¹SAGNARHEFÈ
FORNSAGNA OG MARGT ANNAÈ ER Å FARVATNINU
¡G ¾TLA EKKI AÈ VERÈA ELLIDAUÈUR Å FRAM
KV¾MDASTJËRASTËLm

Ævintýralega skemmtilegt á Dvergasteini
Á leikskólanum Dvergasteini í Vesturbæ Reykjavíkur er fengist við ýmis
verkefni er snúa að íslensku
máli og málörvun. Til þess
eru notaðar þjóðsögur með
gamaldags og stundum
skrítnu orðalagi.
„Verkefnið heitir Ótrúleg eru ævintýrin og er eftir hana Sigríði J.
Þórisdóttur. Við vinnum stöðugt
með mál og málörvun hér og vinnum með eina þjóðsögu hvern vetur,“
segir Jóhanna Ragnarsdóttir leikskólakennari. „Þetta var upphaflega sérkennsluefni en var síðar
sett upp fyrir bæði leik- og grunnskóla,“ heldur hún áfram.
„Við erum þau einu sem vinnum
með þetta sem þema hússins,“
bætir Elín Mjöll Jónasdóttir, leikskólastjóri á Dvergasteini, við. „Við
leituðum í fjölmarga kenningasmiði og vinnum í máli og verki og
nýtum marga möguleika. Við lesum
ekki bara söguna heldur látum við
börnin tjá sig í gegnum mörg
form.“
„Við fléttum alla þætti námsins
inn í þetta verkefni og þannig sinnum við okkar skyldum gagnvart
námskránni. Við leggjum inn söguna, lesum hana nákvæmlega og
vinnum síðan með einstök orð og
tengjum þau nútímanum. Mörg orð
eru erfið en fljótlega eru börnin
farin að nota þau. Sem dæmi þegar
við lásum Gilitrutt þá sagði einhver: Ef ég hefði nú verið duglaus
og dáðlaus, þá væri ég nú ekki búin
að gera þetta!“ segir Jóhanna og
hlær dátt.
Börnin á Dvergasteini kynnast
þjóðsögunum á margvíslegan hátt
og leikur myndmennt stórt hlutverk, þar sem leikskólinn er í samstarfi við Myndlistaskóla Reykjavíkur. Þá er einnig notuð hreyfing
og dans, tónlist og stærðfræði.

5.' -9.$,)34!2+/.! $VERGASTEINN ER Å SAMSTARFI VIÈ -YNDLISTASKËLA 2EYKJAVÅKUR

!,,)2 %25 -%¨ 9NGSTU BÎRNIN Ö¾FA ULL 5NNIÈ ER MEÈ ÖJËÈSÎGUR ¹ ÎLLUM DEILDUM

LEIKSKËLANS MEÈ MISMUNANDI AÈFERÈUM

Börnunum er einnig boðið upp
á fjölbreytilegan efnivið. Þau
sauma svuntur, búa til kæfu,
kryfja fiska og þæfa ull svo dæmi
séu tekin.
„Við byrjum á því að ákveða
sjálfar hvað við ætlum að gera en
ef það koma upp hugmyndir frá
börnum á leiðinni þá reynum við
að framkvæma þær. Við ráðum

ekkert ferlinu, heldur stýra börnin því. Þannig verður þetta frumleg og frjó vinna og allir taka þátt
í henni. Eldhúsið og foreldrarnir
líka. Sagan er alltaf í huga okkar
hvað sem við erum að gera,“ segir
Jóhanna og þær Elín sammælast
um að fjölbreytileiki og flæði
hugmyndafræðinnar sé einstakt.
EVA FRETTABLADIDIS

4¾KNIN SEM NETIÈ BÕÈUR UPP ¹ ER NOTUÈ Å KENNSLU HJ¹ 4UNGUM¹LASKËLANUM
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Nýr tungumálaskóli á netinu
Nýr tungumálaskóli á netinu sem
mun bjóða upp á námskeið í
ýmsum tungumálum hefur nú
verið opnaður. Tungumálaskólinn
er íslenskt fyrirtæki og meðal
tungumála sem í boði verða eru
íslenska, spænska og ítalska.
Menntamálaráðuneytið hefur
gefið vilyrði fyrir því að niðurgreiða nám hjá Tungumálaskólanum í íslensku fyrir nema sem búa
á Íslandi.
Námið í Tungumálaskólanum
byggist á því að lesa, hlusta, skrifa
og tala tungumálið í gegnum þá
tækni sem netið býður upp á.
Helsta nýjungin sem Tungumálaskólinn býður upp á eru taltímar
sem fara fram í gegnum símaforritið Skype sem hægt er að sækja
sér af netinu endurgjaldslaust.

Einnig verður unnið að ákveðnum „samtalsþætti“ á samskiptaforritinu MSN sem hefur gefist
vel í kennslu hjá kennurum Tungumálaskólans. Þá verða í hverju
námskeiði spjallþræðir þar sem
nemendur geta kynnst.
Nemendur Tungumálaskólans
munu hafa aðgang að afþreyingarvef á því tungumáli sem þeir eru
að læra þar sem hægt verður að
vinna leikjatengt efni.
Skráning hófst í gær og munu
námskeið hefjast 1. nóvember.

 .%4).5 &ORRITIN 3KYPE OG -3. ERU

MEÈAL ANNARS NOTUÈ VIÈ TUNGUM¹LA
KENNSLUNA
./2$)#0(/4/3'%449

NÝJAR VÖRUR
NÝTT KORTATÍMABIL

NÝJAR
BARNAVÖRUR
-50% tilboð

OPIÐ
VIRKA DAGA 10 – 18
LAUGARD. 11 – 16

Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322
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Góður skrifstofustóll
er það sem þú saknar
mest þegar þú þarft
að vinna annars staðar

 
 
 

&JÎLDI VIÈSKIPTA 
6ELTA  MILLJËNIR
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HÅG H09

Framúrskarandi
Margverðlaunaður skrifstofustóll sem
hentar vel fyrir þá sem aðeins velja það
besta. Í þessum stól sameinast bæði glæsileg
hönnun og framúrskarandi gæði.
Hönnuður: Svein Asbjørnsen

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð
á hæðarpumpu.

• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling
• Hæðarstillanlegur bakpúði
• Dýptarstillanleg seta
• Hæðar- og breiddarstillanlegir armar með leðurklæðningu
• Fæst með hærra baki og höfuðpúða
• Parkethjól

3!-.).'!2 5.$)22)4!¨)2 4ËMAS -¹R 3IGURÈSSON FORSTJËRI !LCOA &JARÈA¹LS OG

SBJÎRN 'ÅSLASON FORSTJËRI 3AMSKIPA SKRIFUÈU UNDIR SAMNING UM FLUTNINGA ¹ ¹LI OG
¹LVARNINGI FR¹ 2EYÈARFIRÈI TIL %VRËPU Å G¾R
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Tilboð kr. 99.900.-

Samskip flytja
fjórðungsviðbót

HÅG H05

Samskip flytja ál frá Reyðarfirði til Evrópu
og tvöfalda flutninga sína frá landinu.

Þægilegur og sterkur
Mjög sterkur og endingargóður skrifstofustóll,
hannaður fyrir mikla notkun. Þetta er einstaklega þægilegur og notendavænn stóll sem slegið
hefur í gegn hjá íslenskum notendum.
• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling fram og aftur
• Stærðarstilling og hæðarstillanlegt bak
• Hæðar- og breiddarstillanlegir armar
• Fæst með höfuðpúða
• Parkethjól

Tilboð kr. 75.760.-

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð
á hæðarpumpu.

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð
á hæðarpumpu.

HÅG H03

Einstakur
Hönnuður: Søren Yran

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð
á hæðarpumpu.

Stóllinn sem uppfyllir allar helstu kröfur um
heilsu- og umhverfisvæna stóla. Hann er unninn
úr gosflöskutöppum og öðru endurunnu plasti
sem gerir hann einstakan í sinni röð.
• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling
• Stærðarstilling og dýptarstillanleg seta
• Hæðarstillanlegir armar
• Fæst með lægra baki
• Parkethjól

Tilboð kr. 43.900.-

Ármúla 22 108 Reykjavík Sími 533 5900 Fax 533 5901 skrifstofa@skrifstofa.is
Opnunartími: mánudaga - föstudaga 9:00 - 18:00

www.skrifstofa.is

kaldaljós 2007

Hönnuður: Peter Opsvik

Alcoa Fjarðaál hefur samið við
Samskip um að annast flutninga á
framleiðslu fyrirtækisins til Evrópu næstu fimm árin. Virði samningsins er ekki gefið upp, en ætlað
er að verðmæti útflutnings Fjarðaáls nemi um 50 til 60 milljörðum
króna á ári, miðað við álverð og
gengi gjaldmiðla. Samkvæmt heimildum blaðsins gæti virðið legið
nálægt 600 milljónum króna á ári.
Tómas Már Sigurðsson, forstjóri
Alcoa Fjarðaáls og Ásbjörn Gíslason, forstjóri Samskipa, skrifuðu
undir samning um flutningana í
upplýsingamiðstöð Alcoa Fjarðaáls
og Fjarðabyggðar við Sómastaði í
Reyðarfirði í gær.
Í
sameiginlegri
tilkynningu
Fjarðaáls og Samskipa kemur fram
að árleg framleiðslugeta álversins í
Reyðarfirði sé áætluð um 346 þúsund tonn og að meginhluti framleiðslunnar verði sendur á Evrópumarkað. Ásbjörn Gíslason segir
umsvif Samskipa hér stóraukast
með samningnum, en flutningar
félagsins héðan ríflega tvöfaldast.
Heildarvöruútflutningur frá Íslandi
eykst hins vegar um tæpan fjórðung í tonnum talið með tilkomu
Fjarðaáls. Hann segir ráð fyrir því
gert að álverið nái fullri framleiðslugetu í febrúar eða mars á
næsta ári. „Framleiðslan fór af stað
í apríl og hefur verið að byggjast
upp síðan,“ segir hann.

Tómas Már Sigurðsson, forstjóri
Alcoa Fjarðaáls, segir samninginn
bæði mikilvægan og hagstæðan
fyrir fyrirtækið. Þá kveðst hann
reikna með að flutningarnir komi
Norðausturlandi öllu til góða og
breyta flutningamunstri á landinu
öllu.
Undir það tekur Ásbjörn enda
stefnt að enn frekari uppbyggingu
Samskipa eystra, en félagið hefur
þegar fengið úthlutað lóð á athafnasvæði Mjóeyrarhafnar og í kjölfarið á þessum samningi verður siglingakerfi félagsins eflt enn frekar
og skip stækkuð. Hann segir hins
vegar að flutningar sem félagið hafi
þegar annast vegna framkvæmda
við Kárahnjúka, bæði fyrir Impregilo og Bechtel, hafi gert það að verkum að það hafi verið í stakk búið til
að taka að sér þetta verkefni. „En
skipin verða stækkuð á nýju ári til
að anna þessu magni.“
Ásbjörn segir útflutninginn fyrir
Fjarðaál allan vera í gámum, en á
Reyðarfirði er jöfnum höndum
framleitt hreint ál, margvíslegar
álblöndur og álvírar sem notaðir
eru í háspennustrengi. Flutt er út til
Hollands og Bretlands og þaðan er
álvarningnum dreift á áfangastaði í
Evrópu. „Við eigum svo eftir að sjá
um eitthvað af þeim flutningum
líka,“ segir hann, en umfang þeirra
viðskipta skýrist ekki fyrr en á
næsta ári.
OLIKR FRETTABLADIDIS

Verðbólgan eykst
Verðhækkun á íbúðarhúsnæði,
útsölulok og verðhækkanir á eldsneyti og matvöru stuðlaði að 0,5
prósenta hækkun vísitölu neysluverðs milli september og október.
Tólf mánaða verðbólga mælist nú
4,5 prósent. Hækkun vísitölunnar
var í samræmi við spár Greiningar
Glitnis en eilítið undir spám greiningardeilda Kaupþings og Landsbankans.
Greiningardeildir bankanna eru
sammála um að verðbólga muni
haldast há fram til upphafs næsta
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árs, þegar áhrif matarskattslækkana detta út úr tólf mánaða verðlagsbreytingum. Þá megi búast
við því að 2,5 prósenta verðbólgumarkmið Seðlabankans muni nást
fyrir lok næsta árs.
HHS
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+ÎNNUN ¹ MARKAÈSV¾ÈINGU SAMFÁLAGSÖJËNUSTU

Allur pakkinn
¶/234%).. 0,33/. 3+2)&!2

V

instrihreyfingin – grænt framboð hefur flutt tillögu til
þingsályktunar um athugun á því sem kallað er markaðsvæðing samfélagsþjónustu. Þetta er allsendis óvitlaus hugmynd ef réttilega er að slíkri rannsókn staðið og til verksins fengnir sjálfstæðir fræðimenn eða
rannsóknarstofnanir.
Umræða um einkavæðingu einskorðast gjarnan við stór viðfangsefni eins og banka, auðlindir eða heilbrigðisþjónustu. Markaðsvæðing felst þó ekki bara í sölu á stóreignum. Hún tekur líka
til tekjuöflunar þar sem einkafyrirtæki hafa verið kölluð til að
kosta margvíslega opinbera þjónustu. Fjölmörg opinber viðfangsefni hafa sannarlega blómstrað með þess háttar markaðsvæðingu.
Þessi óbeini en ótvírætt jákvæði þáttur markaðsvæðingarinnar
má ekki gleymast þó að verkefnin séu ekki öll stór í sniðum.
Forseti Íslands hefur til að mynda haft forgöngu um einkakostun opinberra samfélagsverkefna á vegum embættisins með
athyglisverðum hætti. Má þar nefna umfangsmikið forvarnarverkefni í baráttunni gegn eiturlyfjum. Menntaverðlaun forsetans eru ekki síður mikilvæg í þessu sambandi með því að þau fela
í sér opinbera viðurkenningu á gildi samkeppni fyrir skólastarf. Í
báðum tilvikum leggja einkafyrirtæki til nauðsynlega fjármuni.
Fjölmargar opinberar stofnanir hafa fetað í þessi fótspor.
Þannig kosta fyrirtæki atburði á vegum sendiráða og greiða
aðgangseyri almennings að menningarstofnunum, svo dæmi séu
nefnd. Landgræðslan hefur hagnýtt áhrifamátt slíkrar markaðsvæðingar. Jafnvel vöktun arnarhreiðra er markaðsvædd.
Háskólarannsóknir tengjast markaðnum í vaxandi mæli. Fyrirtækin sjá einfaldlega margvíslegan hag í þátttöku í opinberum
verkefnum af þessu tagi.
Einhverjir hafa orðið til þess að gagnrýna forseta Íslands fyrir
að nota einkaþotur stórfyrirtækja og fjárfesta vegna þátttöku í
viðburðum á þeirra vegum. Sú gagnrýni er óyfirveguð. Forseti
Íslands er afar sterk lyftistöng fyrir atburði sem stórfyrirtækin
og fjárfestarnir skipuleggja hvort heldur er erlendis eða á Bessastöðum til þess að vekja athygli á starfsemi sinni. Þetta þarf ekki
að fela í sér einhvers konar fyrirtækjavæðingu forsetaembættisins.
Stórfyrirtækin eiga réttilega að borga fyrir þá opinberu þjónustu sem ríkið veitir með þessari árangursríku athafnasemi forsetans. Ekki er óeðlilegt að þau greiði hluta af þeim kostnaði með
því að auðvelda ferðalög forsetans í þeirra þágu. Pukur með þetta
getur valdið grunsemdum. Þessir hlutir eru hins vegar í góðu lagi
ef þeir lúta opnum og gegnsæjum reglum stjórnsýslunnar. Flugferð í þessu samhengi á þannig að bóka sem tekjur hjá ríkissjóði
rétt eins og ferðafríðindi eru bókuð sem tekjur á skattskýrslu
almennra skattgreiðenda.
Þjónusta sendiráða við fyrirtæki er seld. Eðlilegt er að sambærileg þjónusta á hærra plani við stórfyrirtæki sé seld með
sama hætti. Ef allir hlutir eru réttilega bókfærðir fer vel á því
að æðsta embætti þjóðarinnar vinni eins og verið hefur að framgangi íslenskra atvinnufyrirtækja á erlendum vettvangi.
Verði tillaga Vinstri græns samþykkt þarf hún að ná til allra
þessara smáu en afar jákvæðu þátta í markaðsvæðingu opinberrar þjónustu. Slík rannsókn má ekki beinast einvörðungu að einhverju sem menn fyrir fram telja neikvætt. Allur pakkinn þarf
að vera með.
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6ILHJ¹LMUR Å VÎRN
6ILHJ¹LMUR 6ILHJ¹LMSSON BORGARSTJËRI
¹ Å VÎK AÈ VERJAST OG KEMUR HARÈASTA
ATLAGAN FR¹ HANS EIGIN FLOKKSBR¾ÈRUM
'EIRS ARMURINN SVONEFNDI SEM FER
MEÈ TÎGL OG HAGLDIR Å (EIMDALLI OG
353 HEFUR GAGNRÕNT 6ILHJ¹LM HARÈLEGA
OG SMÅÈUÈU $EIGLUPENNAR MEÈAL
ANNARS UPPNEFNIÈ 6ILHJ¹LMUR VOLGIBJËR
BORGARSTJËRANUM TIL H¹ÈUNGAR 3J¹LF
ST¾ÈISMAÈURINN &RIÈJËN &RIÈJËNSSON
SEM ER HANDGENGINN "IRNI "JARNASYNI
STÅGUR HINS VEGAR SKREFINU LENGRA
¹ BLOGGSÅÈU SINNI OG KALLAR
BORGARSTJËRANN ÖAR SPILLTA TRYLLTA
6ILLA Å TILEFNI AF ATBURÈAR¹S
SÅÈUSTU DAGA 3J¹LFST¾ÈIS
MENN HAFA LENGI BÒIÈ VIÈ ÖANN
MUNAÈ AÈ ÖURFA EKKI
AÈ HLUSTA AF ATHYGLI
¹ Ë¹N¾GJURADDIR

UTAN FLOKKSINS %N ÖEGAR ÖEIR BEINA
SPJËTUM AÈ EIGIN FLOKKSBR¾ÈRUM ERU
YFIRLEITT BLIKUR ¹ LOFTI
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2AFMAGNI VAR HLEYPT ¹ &RIÈARSÒLU 9OKO
/NO ¹ MIÈVIKUDAG SEM SKÅN HUNDRUÈ
METRA UPP Å LOFT SVO FREMI SEM EKKI
ER L¹GSKÕJAÈ %KKI ER ANNAÈ AÈ HEYRA
EN AÈ UPP¹T¾KIÈ M¾LIST VEL FYRIR
HJ¹ BORGARBÒUM ENDA LJËSGEISLINN
FAGUR OG TILGANGURINN GÎFUGUR 5NN
ENDUR ORÈSINS SÒLA HLJËTA EINNIG
AÈ FAGNA ÖVÅ AÈ ORÈIÈ ER GENG
IÈ Å ENDURNÕJUN LÅFDAGA
¶ANNIG ER EKKI LANGT
SÅÈAN MARGIR HEFÈU
SJ¹LFSAGT REKIÈ UPP STËR
AUGU VIÈ Ö¾R FRÁTTIR AÈ TIL
ST¾ÈI AÈ BREYTA 6IÈEY
Å SÒLUSTAÈ

,JËÈ FELLA DËM
%INS OG OFT M¹ LESA ¹ HEIMASÅÈU
"JÎRNS "JARNASONAR SÁR DËMSM¹LAR¹È
HERRA LÅFIÈ OFT MEÈ AUGUM SK¹LDSINS
.ÕLEG F¾RSLA UM TENDRUN &RIÈARSÒL
UNNAR BER ÖESS TIL D¾MIS SKÕR MERKI
%KKI ÖARF NEMA AÈ B¾TA VIÈ NOKKRUM
LÅNUSKIPTINGUM OG VIÈ BLASIR LJËÈ HLAÈ
IÈ MERKINGU OG MEITLUÈU MYNDM¹LI
b,JËS Å Ö¹GU FRIÈAR BOÈAÈI 9OKO
/NO MEÈ SËLGLERAUGU ¹ NEFI Å
MYRKRI Å 6IÈEY ÖEGAR KVEIKT VAR ¹
FRIÈARSÒLUTIL MINNINGAR UM *OHN
,ENNON /RKUGJAFI FRIÈARSÒL
UNNAR ER /2  ÖAR SEM
ALLT LOGAR Å ËFRIÈIm 3VONA
HEFUR R¹ÈHERRA EKKI ORT
SÅÈAN (ANNES VAR OG
HÁT
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

Samkeppni minnkar vaxtamun
Þ

jónusta er mikilvægasti
atvinnuvegur heims. Hefjum
söguna 1971. Þá stóð þjónusta á
bak við tæpan helming landsframleiðslunnar hér heima á móti
röskum 60 prósentum í Bandaríkjunum. Nú er skerfur þjónustu
til þjóðarbúsins kominn upp fyrir
70 prósent hér á móti tæpum 80
prósentum í Bandaríkjunum
(tölurnar eru frá 2005). Sums
staðar eru tölurnar orðnar enn
hærri en fyrir vestan. Í Lúxemborg stendur þjónusta nú á bak
við 83 prósent af þjóðarbúskapnum og 90 prósent í Hong
Kong. Þróunarlöndin eru á sömu
siglingu. Skerfur þjónustu til
framleiðslunnar þar á heildina
litið er nú kominn upp fyrir
helming á móti röskum þriðjungi
1971 og stefnir hærra. Þetta er
nútíminn. Hlutur þjónustu í
mannaflanum er yfirleitt
svipaður og í framleiðslunni.

,ANGÖR¹È BYLTING
Meiri og betri fjármálaþjónusta
hefur verið snar þáttur í þjónustuvæðingu undangenginna ára.
Það er þó ýmsum vandkvæðum
bundið að slá máli á skerf
ýmislegrar bankaþjónustu til
efnahagslífsins á hverjum stað.
Einn vandinn er sá, að ýmis
fjármálaþjónusta, svo sem
ráðgjöf, er ekki verðlögð beint
eins og til að mynda fótsnyrting,
og þá er að því skapi erfitt að
meta bankaþjónustuna til fjár
eins og aðra þjónustu. Annar
vandi snýr að ýmsum óbeinum
áhrifum bankastarfsemi. Bankar
greiða fyrir framkvæmdum og
viðskiptum og rétta atvinnulífinu
örvandi hönd, án þess að þeim sé
þakkað framlagið í þjóðhagsreikningum. Það flækir málið
enn, að bankar hafa tekjur af því
að annast viðskipti með hlutabréf, þar sem hagnaður eins er
annars tap. Hér er í mörg horn
að líta, og þess vegna eru
sambærilegar tölur um vægi
fjármálaþjónustu í ólíkum
löndum ekki auðfundnar í
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skýrslum. Alþjóðabankinn birtir
ekki slíkar tölur í öllu talnaflóðinu, sem frá bankanum berst.
Hagstofa Íslands birtir tölur
um samsetningu landsframleiðslunnar hér heima og þá einnig um
hlut fjármálaþjónustu í framleiðslunni. Þar kemur fram, að
skerfur sjávarútvegs, bæði veiða
og vinnslu, hefur skroppið saman
um meira en helming frá 1997.
Þá stóð útvegurinn á bak við 13
prósent af landsframleiðslunni,
en hlutfallið var 6 prósent 2005
og stefnir neðar. Sömu sögu er að
segja af landbúnaði: skerfur
hans til þjóðarbúsins minnkaði
úr 1,8 prósentum 1997 í 1,4
prósent 2005. Framlag iðnaðar til
þjóðarbúsins stóð nokkurn
veginn í stað; það var 24 prósent
1997 og 22 prósent 2005. Eftir
stendur þá þjónustan, sem jók
hlut sinn í þjóðarbúskapnum úr
61 prósenti 1997 í 71 prósent
2005. Fjármálaþjónusta er þó
ekki stór hluti þjónustugeirans í
heild. Fjármálaþjónusta og tengd
starfsemi nam 5 prósentum af
landsframleiðslu 1997 og tæpum
10 prósentum 2005. Það gerir
næstum tvöföldun á átta árum.
Þessar tölur Hagstofunnar vitna
um þá langþráðu atvinnubyltingu, sem er að eiga sér stað á
Íslandi og annars staðar.

,¾RDËMAR AÈ AUSTAN
Einkavæðing banka og fjárfestingarsjóða lagði grunninn að
grósku bankaþjónustunnar nú.
Einkavæðing Landsbankans og
Búnaðarbankans 1999-2003
dróst að vísu of lengi, en hún

hvíldi hér heima líkt og annars
staðar á þeim rökum, að
einkabankar standa jafnan betur
að vígi en ríkisbankar, því að
ríkisbönkum hættir til að taka
atkvæði fram yfir arðsemi.
Íslenzk stjórnvöld þurftu af
staðbundnum og sögulegum
ástæðum lengri tíma til að átta
sig á yfirburðum einkarekstrar í
fjármálaþjónustu líkt og á
öðrum sviðum. Enn virðist vanta
talsvert á fullan skilning á því,
hvernig einkavæðing þarf að
ganga fyrir sig, svo að hún geti
skilað fullum árangri. Reynsla
Austur-Evrópulandanna bregður
birtu á málið. Þar höfðu menn
snör handtök og seldu talsverðan hlut í bönkunum í hendur
útlendinga; nær allur bankarekstur Eistlands er nú í
erlendum höndum.
Tilgangurinn var tvíþættur: að
tryggja samkeppni og virkja
erlenda reynslu og sérþekkingu,
enda var engri þekkingu á
nútímabankarekstri til að dreifa
í Austur-Evrópu á valdaskeiði
kommúnista þar. Einn mælikvarði á samkeppni í bankarekstri er vaxtamunurinn.
Samkeppni í bankarekstri
tryggir jafnan lægri útlánsvexti
en ella og hærri innlánsvexti,
það er minni vaxtamun. Tökum
dæmi. Litháar minnkuðu hlut
ríkisins í bankarekstri úr 44
prósentum 1999 í 12 prósent
2003. Vaxtamunurinn á mælikvarða Alþjóðabankans minnkaði eins og hendi væri veifað úr
8 prósentum 1999 í 4 prósent
2005. Pólverjar minnkuðu hlut
ríkisins í bankarekstri úr 44
prósentum 1999 í 24 prósent
2003 og Rússar úr 68 prósentum
í 36 prósent. Vaxtamunurinn
minnkaði úr 6 prósentum 1999 í
4 prósent 2005 í Póllandi og úr
26 prósentum 1999 í 7 prósent
2005 í Rússlandi. Hér heima
jókst vaxtamunurinn úr 5
prósentum 1999 í 7 prósent 2004
samkvæmt tölum Alþjóðabankans.

Umhverfisþing í beinni útsendingu
Starfshópur á vegum umhverfisráðuneytisins vinnur nú að undirbúningi næstu
náttúruverndaráætlunar og verða fyrstu
drög að nýrri náttúruverndaráætlun kynnt á
þinginu. Einnig má geta þess að efnt verður
mhverfisþing umhverfisráðuneytistil málstofu um náttúruvernd á 21. öld og um
ins fer fram dagana 12. og 13. október
náttúru og byggð.
næstkomandi. Þetta er í fimmta sinn sem
Umhverfisráðuneytið mun sýna beint frá
Umhverfisþing er haldið og mun það að
Umhverfisþinginu á heimasíðu ráðuneytisþessu sinni fjalla um náttúruvernd og lífins, www.umhverfisraduneyti.is. Með því er
fræðilega fjölbreytni. Búist er við um 300
komið til móts við þá sem vilja fylgjast með
þátttakendum á þinginu, þar á meðal eru
fulltrúar frjálsra félagasamtaka, stjórn- '5¨-5.$52 (®2¨52 umræðunum en eiga ekki heimangengt.
Útsending sem þessi er í anda framkvæmdamálaflokka, sveitarfélaga, atvinnulífs og '5¨-5.$33/.
áætlunar Dagskrár 21 og stefnu stjórnvalda
stofnana.
um nýtingu upplýsingatækni, sem báðar gera ráð
Heiðursgestur þingsins er Achim Steiner, framfyrir að stjórnvöld auki tækifæri almennings á að
kvæmdastjóri Umhverfisstofnunar Sameinuðu
afla sér þekkingar og hvetji til aukinnar þátttöku
þjóðanna (UNEP). Hann mun flytja erindi um
almennings í umræðum og ákvörðunartöku.
náttúruvernd við setningu þingsins. Þátttaka Achim
Það er von umhverfisráðuneytisins að UmhverfisSteiner er mikið fagnaðarefni fyrir áhugafólk um
þing verði vettvangur upplýstrar umræðu og
umhverfisvernd því að UNEP er í fararbroddi í
skoðanaskipta um náttúruvernd og líffræðilega
alþjóðlegri stefnumótun á sviði umhverfismála og
fjölbreytni, sem nýtist stjórnvöldum við þá stefnuveitir ríkisstjórnum og Sameinuðu þjóðunum
mótun sem nú er unnið að, og almennt til að efla
vísindalegar ráðleggingar um umhverfismál. Hér er
umræðu um þessi mál hér á landi.
því á ferðinni einn merkasti málsvari umhverfisverndar í heiminum um þessar mundir.
Höfundur er upplýsingafulltrúi umhverfisráðuMeðal umfjöllunarefnis þingsins er náttúruvernd.
neytisins.
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 TÅSKUVIKUNNI Å 0ARÅS M¹TTI
SJ¹ FJÎLDA FYRIRS¾TNA SEM
VORU EINS OG KLIPPTAR ÒT ÒR
¾VINTÕRUM

(LUTVERK MEINAFR¾ÈINGA VIÈ
GREININGU BRJËSTAKRABBAMEINS
ER TIL UMFJÎLLUNAR Å PISTLI
DAGSINS Å GREINARÎÈ UM
BRJËSTAKRABBAMEIN
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Dularfullar
,EÈURSËFASETT
HORNSËFASETT
SËFASETT MEÈ INNBYGGÈUM SKEMLI
BORÈSTOFUBORÈ OG STËLAR

dívur

Fortíð og framtíð mættust á tískuvikunni
í París sem lauk um síðustu helgi.

Á tískuvikunni var opinberað hvað verður heitast
sumarið og vorið 2008 og kenndi þar margra grasa.
Innan um glæsilegar gyðjur í síðkjólum mátti sjá
blóðheitar senjórítur Gallianos og blóðþyrsta sjóræningja
Gaultiers. Sumir hönnuðir notuðu sterka liti óspart en
aðrir voru hógværari og hefðbundnari. Áhrifin voru úr
ýmsum áttum og mættust óður til framtíðar og afturhvarf
til fortíðar. Þessar dömur sem skörtuðu fallegum höttum
í anda stríðsáranna voru fulltrúar Ninu Ricci.

SKENKAR
SËFABORÈ
ELDHÒSBORÈ
RÒM Å ÕMSUM ST¾RÈUM OG GERÈUM
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"RÒNKUKREM ER ¹G¾TIS LEIÈ TIL AÈ HRESSA UPP ¹ ÒTLITIÈ Å SKAMMDEGINU
OG RIGNINGUNNI OG MUN HEILSUSAMLEGRA EN AÈ HANGA Å LJËSABEKKJUM

(ÎNNUN 3ONIU
2YKIEL VAR SVO
SANNARLEGA
SUMARLEG

%INFALDUR GL¾SILEIKI OG
HËGV¾RIR LITIR VORU
ALLSR¹ÈANDI HJ¹
.INU 2ICCI

.EGLUR FYRIR VANDL¹TA
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6AXA NEGLURNAR H¾GT %RU Ö¾R OF LINAR OG VEIKBYGGÈ
AR RISPAÈAR OG ËJAFNAR .AGLALÅNUNNI FR¹ 7ETlN WILD
ER ¾TLAÈ AÈ VINNA ¹ SLÅKU (¾GT ER AÈ F¹ MISMUNANDI
LAKK FYRIR MISMUNANDI NEGLUR SEM ¹ AÈ GERA NÎGLUN
UM GOTT
.AIL 4HICKEN
ER .AGLA
ÖYKKIR SEM
FYLLIR UPP Å
ËJÎFNUR UM
LEIÈ OG HANN
SKILUR EFTIR SIG
VARNARFILMU
¹ NÎGLUNUM
)NNIHELDUR
! VÅTAMÅN

.AIL 'ROWTH 'L¾RT LAKK FYRIR
VEIKBYGGÈAR OG STUTTAR NEGL
UR % VÅTAMÅN OG SOJAPRËTÅN
EIGA AÈ ÎRVA OG STYRKJA
NEGLURNAR )NNIHELDUR MEÈAL
ANNARS FORMALDEHÅÈ

!USTURLENSK
¹HRIF OG STERKIR
LITIR EINKENNDU
VOR OG SUMARLÅNU
(ERMES

(VER KANNAST EKKI VIÈ LEIÈ
INDIN SEM FYLGJA ÖVÅ AÈ BÅÈA
EFTIR AÈ NAGLALAKKIÈ ÖORNI
-EÈ ÖVÅ AÈ ÒÈA %XPRESS
$RYER 3PRAY ¹ NEGLURNAR
Å UM  CM FJARL¾GÈ FR¹
NÎGLUNUM ÖORNAR LAKKIÈ FYRR
OG GLJ¹IR MEIRA

Skinnfatnaður
Minnkasjöl - Refir

3JËR¾NINGJAR
VORU ¹BERANDI
¹ SÕNINGU
'AULTIERS

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is
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%LIE 3AAB
SÕNDI FJÎLDA
GL¾SILEGRA
PRINSESSU
KJËLA

Ævintýraprinsessur
úr öllum áttum
Fjölbreytileikinn var allsráðandi í París í síðustu viku.
Fjöldi hönnuða sýndi vor- og sumarlínu sína fyrir árið 2008 á tískuvikunni
sem stóð yfir í París í síðustu viku. Áhrifin voru úr öllum áttum og mátti sjá
alls konar kjóla sem áttu lítið sameiginlegt en voru hver öðrum glæsilegri.
EMILIA FRETTABLADIDIS
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kápurnar komnar
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3JË¾NINGJAR OG PASTELLITIR Å 0ARÅS
Tískuviku í París lauk á sunnudag og að vanda var margt að sjá. Hönnuðir lofa litríku sumri í kventísku en eru langt frá því að vera einslitir
í stíl. Allt frá fáguðum Hollywood-stíl áranna 1930-40 að pönkuðu rokk
og róli Vivienne Westwood, inni á milli arkitektúrískur stíll Cristobals
Balenciaga sem Nicolas Ghesquiere endurvinnur í sterkari litum og
skarpara sniði.
Einn af áhugaverðari nýjum hönnuðum sem sýndu í þetta skiptið í
París er indverskur, Manish Arora að nafni. Hann er ættaður frá NýjuDelí og hefur í tíu ár hannað í föðurlandi sínu þar sem hann er stjarna
og hannar meðal annars fyrir hinar frægu Bollywood-myndir en
dreymdi eins og marga um að sýna í París. Arora tekur ýmis inversk
tákn og vinnur með nýstárlegum hætti og er því trúr uppruna sínum.
Fyrsta sýningin til að vekja umtal var hjá Pierre Balmain en þar
hefur Christophe Decarnin yngt stílinn upp hjá hinu gamla tískuhúsi
og hefur tekist á nokkrum mánuðum að gjörbreyta ímynd þess og
skreytir sig nú með stjörnuviðskiptavinum sem vilja ólmir ganga í
hönnun hans.
John Galliano ætlar lengi að nota sér 60 ára afmæli tískuhússins til
að endurvinna hugmyndir meistara „New-look“ Christians Dior. Sýning Dior-tískuhússins var mjög mótuð af hönnun Dior frá um 1940 í
anda Hollywood-stjarna eins og Marlene Dietrich, Gretu Garbo og svo
seinna Audrey Hepburn (í Breakfast at Tiffany´s er allt sem Hepburn
klæðist frá Dior). En það er svo merkilegt með John Galliano eins og
hann getur verið „extravaganskur“ þá reyndist hann frekar þægur í
þetta skiptið og fatnaðurinn óvenju nothæfur. Mikið unnið með þunnt
silki, litirnir fölir pastellitir, bleikt, myntugrænt og parme. Annaðhvort síðir kjólar eða örstuttir sem minna á klæðnað í gleðihúsum
snemma á tuttugustu öld. Galliano þarf hins vegar að fara að endurnýja sig.
Jean-Paul Gaultier var með frumlega sýningu í anda sjóræningjanna úr Karíbahafinu og korselettinu hans fræga. Litirnir sterkir,
rautt, hvítt, svart og röndótt og alls kyns höfuðföt og klútar að hætti
sígauna. En Gaultier segir sjónræningjana sem ferðuðust og stálu hér
og hvar minna á fatahönnuði sem eru alltaf að leita að hugmyndum og
stela hver frá öðrum. Að vanda blandar hann saman kvenlegu og karlmannlegu og af því að Gaultier þarf alltaf að vera öðruvísi en aðrir þá
dugði ekkert minna en fimmtán brúðir í lok sýningarinnar.
Engin ein lína lýsir kventísku næsta sumars, hún er sambland af
ýmsum stílum, straumum og litum, sumt er í fölum pastellitum en
annað er í hressandi litum sem gleðja augað.

• 100% náttúrulegir jurtalitir
• Engin skaðleg aukaefni
• Ekkert ammóníak
• Laust við festiefni (Resorcinol)
• Þægilegt og fljótlegt í notkun
• 30 litir (Hægt að blanda fleiri)
Einnig sjampó, hárnæring o.fl.
Fæst í heilsubúðum,
apótekum,
og heilsuhornum
verslana
DREIFING: BLÓM Í EGGI: SÍMI: 552 6500

BERGTHORBJARNASON WANADOOFR
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Nýjar vörur
Nýtt kortatímabil
Sendum í póstkröfu

Hringdu í síma
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Kveikt á kertum
Kvöldin lengjast og kertin
verða ómissandi.
Með haustinu skapast gullin tækifæri fyrir þá sem vilja skreyta
hús sín með kertum. Margir eiga
eflaust lager í skúffum frá síðasta
vetri sem hafa bara batnað við
geymsluna og ekki skortir heldur

úrvalið í verslunum. Kerti í stjökum eru alltaf hátíðleg en kubbakertin standa stöðugri. Þau geta
líka verið í alls konar lögun, litum
og stærðum. Öruggust eru þó teljósin og krukkur undir þau eru til í
óteljandi gerðum. Þeir sem vilja
ilmkerti velja þau og afar kósí er
að hafa slík á baðinu.
GUN

®RUGGUST ERU SPRITTKERTIN ÖVÅ ¹ ÖEIM SLOKKNAR AF SJ¹LFU SÁR

"ËK UM HINN LATA EIGINMANN (ANDH¾G BËK ÖAR SEM GREINDAR ERU
MISMUNANDI TÕPUR AF LÎTUM EIGINMÎNNUM OG HAGNÕT R¹È TIL AÈ SNÒA
VÎRN Å SËKN OG HVETJA EIGINMENN TIL AÈ VERÈA BETRI FEÈUR OG LÅFSFÎRU
NAUTAR &¾ST ¹ !MAZON

'UÈMUNDUR HEFUR SEXTÅU
¹RA REYNSLU Å RENNISMÅÈI
(ÁR L¾ST HANN VERA AÈ
AUSA  STIGA HEITUM
M¹LMI UPP ÒR POTTI Å
VÁLINA FYRIR AFTAN SIG (ÒN
ÖRÕSTIR M¹LMINUM INN
Å MËTIÈ OG STUTTU SÅÈAR
FELLUR PANNAN NIÈUR ¹
BAKKA &2¡44!",!¨)¨!.4/.

Það vantaði pönnur
Íslenska pönnukökupannan er
ómissandi á hverju heimili. Á
henni eru bakaðar þynnri og
fínlegri pönnukökur en þekkjast meðal annarra þjóða.
Það er hjá Málmsmiðju Ámunda
Sigurðssonar sem íslenska pönnukökupannan verður til. Þar er
Guðmundur Haraldsson rennismiður og hreint enginn viðvaningur í faginu. „Ég byrjaði hér
árið 1947 og er búinn að vera í
fullu starfi síðan, fyrir utan eitt
ár sem ég var í Danmörku að læra
verkfærasmíði,“
segir
hann.
Spurður hvort hann sé hönnuður
pönnunnar góðu svarar hann af
fullkomnu látleysi. „Já, það kom
algerlega af sjálfu sér. Það vantaði pönnur og ég bara smíðaði
mótið.“
Þetta var upp úr miðri síðustu
öld og orðið hönnun varla til á

UMBROT
Tökum að okkur að setja upp prentverk, stór sem smá.
Auglýsingar, bækur, blöð, dreifibréf, fréttabréf,
nafnspjöld, tímarit og hvað eina sem þarf að prenta.

AUGLÝSINGAR
Útbúum auglýsingar í alla prentmiðla.
Einnig skjá-, strætisvagna- og skiltaauglýsingar.

Frum

Láttu þínar upplýsingar sjást.

Grensásvegi 12A
108 Reykjavík
sími: 568 1000// frum@frum.is// www.frum.is
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&ORMIÈ FYRIR PÎNNUNA SMÅÈAÈI
'UÈMUNDUR SJ¹LFUR ¹RIÈ 

þeim tíma. Guðmundur sýnir
blaðamanni og ljósmyndara
gríðarmikla maskínu sem
pannan er steypt í og fer
viðurkenningarorðum um þá græju.
„Þessi
gengur
¶AÈ ER LEIKUR
alltaf. Það var
EINN AÈ BAKA
engin
hrákaLJÒFFENGAR
smíð á vélum
PÎNNSUR ¹
fyrir
sextíu
ÖESSARI
árum,“
segir
hann og bætir við:
„Í dag eru menn

sektaðir ef vélarnar endast meira
en tíu ár. Þá er ekki hægt að selja
nóg.“
Í næsta herbergi er plaststeypuvél sem notuð er til að
smíða handfangið á pönnuna.
Handtökin eru mörg við hverja
pönnu því hún er gróf þegar hún
kemur úr steypuvélinni. Því þarf
að stansa hana út og pressa, slípa
vel og vandlega og renna bæði að
utan og innan. „Við getum steypt
allt upp í 600 á einum degi þegar
vel gengur en þá er heilmikil
vinna eftir,“ lýsir Guðmundur og
segir um 3.000 pönnur seljast á
ári gegnum heildsöluna Ásbjörn
Ólafsson. Hvort hann sjálfur
ætli að halda lengi áfram að
smíða svarar hann brosandi:
„Ég hlýt að fara að hætta. Er
að verða 76. En ég er hraustur. Þetta virðist ekki heilsuspillandi vinna eða ég svona
baneitraður að það bíti ekkert
á mig.“
GUN FRETTABLADIDIS
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Laga sig að aðstæðum
Á hverju heimili er nauðsynlegt að hafa stóla.
Setja má skemmtilegan svip á heimilið með því að velja
sérstaka stóla sem standa líkt og skúlptúrar á gólfinu
en þægindin skipta þó alltaf miklu máli. Algengt er að
opið sé úr eldhúsi inn í stofu og renna þá oft borðstofan
og eldhúsið í eitt. Þá er sniðugt að hafa stóla sem má
nota á báðum stöðum. Hér má sjá
nokkra skemmtilega stóla sem
henta við fjölbreyttar aðstæður.
HREFNA FRETTABLADIDIS
0ANTON STËLLINN ER
LÎNGU ORÈINN KLASSÅSKUR
OG HEFUR UNNIÈ TIL VERÈ
LAUNA 6ERNER 0ANTON
HANNAÈI HANN FYRIR 6ITRA
¹RIÈ  OG
ER STËLLINN ÒR
FORMBEYGÈU
PLASTI (INN
DANSKI 0ANTON
ÖËTTI BYLTINGAR
KENNDUR Å HÎNNUN SINNI
¹ SÅNUM TÅMA OG DJARFUR
Å LITANOTKUN 3TËLLINN ER
F¹ANLEGUR Å ÕMSUM BJÎRT
UM LITUM EN LÅKA Å HVÅTU

RIÈ  OLLI &INNINN %ERO
!ARNIO BYLTINGU Å NÒTÅMAHÎNNUN
MEÈ UPPHENGDA KÒLUSTËLNUM
SÅNUM ¶ESSI STËLL VEKUR ENN Å
DAG MIKLA ATHYGLI (¾GT ER AÈ
HENGJA STËLINN Å N¹NAST HVAÈA
H¾È SEM ER OG EINNIG M¹
SKIPTA UM PÒÈA 3TËLLINN
ER AUK ÖESS ÖEIM EIGIN
LEIKA G¾DDUR AÈ HANN
GLEYPIR HLJËÈ OG ÖVÅ
UPPLIFIR MAÈUR EINS KONAR
NOTALEGA EINANGRUN ÖEGAR
MAÈUR SITUR Å STËLNUM

6/44!6²,

/H STËLLINN EFTIR +ARIM 2ASHID
ER SÁRSTAKLEGA KRÒTTLEGUR SVONA
BLEIKUR EN ANNARS F¾ST HANN Å
FLEIRI LITUM 3TËLLINN ER STÎÈUGUR
EN ÖË SVEIGJANLEGUR OG ER BÒINN
TIL ÒR FORMBEYGÈU PLASTI LÅKT OG
0ANTON STËLLINN &¾TURNIR ERU
HINS VEGAR ÒR MÎTTU ST¹LI (¾GT
ER AÈ STAFLA ÖESSUM STËLUM OG
M¹ NOTA Ö¹ JAFNT INNANDYRA
SEM UTAN
!MÎBUSTËLLINN ER EINNIG
HANNAÈUR AF 6ERNER 0ANT
ON (ANN ER MEÈ MJÒKAR
LÅNUR MUNÒÈARFULLUR
OG Ö¾GILEGUR OG Å RAUN
D¾MIGERÈ KLASSÅK Å NÒTÅMA
HÎNNUN 3TËLLINN ER T¹KNR¾NN
FYRIR ANDA ¹TTUNDA ¹RATUGARINS
OG LIGGUR MJÎG
N¹L¾GT GËLFI
3TËLLINN F¾ST Å
ÕMSUM LITUM
OG NÕJA ÒTG¹FAN
ER JAFNVEL ENN
Ö¾GILEGRI ÖAR
SEM BAKIÈ ER
SVEIGJANLEGT

¶ESSI SKEMMTILEGI STËLL ER
EFTIR HINN VÅÈKUNNA HÎNNUÈ
&RANK 'EHRY OG ER ÒR MÎRGUM
PAPPALÎGUM (ANN ER OFTAST
KALLAÈUR bWIGGLEm STËLL
INN ÖAR SEM HANN
VIRÈIST ALLUR VERA
¹ HREYFINGU OG
KRUMPAST EINHVERN
VEGINN SAMAN ¶Ë
SVO AÈ STËLLINN VIRÈ
IST FREMUR EINFALDUR
ER HANN MJÎG STERKUR
OG STÎÈUGUR OG ¹ SAMKV¾MT
PRËFUNUM AÈ GETA ÖOLAÈ
MÎRG HUNDRUÈ KÅLËA

DÖMUKVÖLD
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 KG AF ¡URRUM ¡VOTTI
6INDUR VEL
&LJØT A¦ ¡VO
3PARNEYTIN
4EKUR HEITT OG KALT VATN
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Tjáðu þig!

Ný útlit í viku
hverri!
Búðu til eigið útlit
eða veldu tilbúið!

Í KVÖLD
Komdu og njóttu kvöldsins með
okkur frá kl. 18 til 22
Kynnum nýjungar
Við verðum með lifandi tónlist
og bjóðum upp á léttar veitingar.
Glæsilegir vinningar í boði
sem dregnir verða út kl. 21.

15

%

Viltu sýn’eikkað?

afsláttur af ÖLLUM vörum á
dömukvöldinu.

Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Rut hjá Dívu ætlar að koma
og bjóða upp á glæsilegt
naglaskraut til styrktar
krabbameinsfélaginu.
Kaupum skraut og styðjum
saman við bakið á málefni
sem snertir okkur allar.

Fákafeni 9 Sími: 568 6700
mán-fös. 10-18, laug. 11-16 og sun 13-16

www.unika.is

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

;
NÝTT

Fáðu fæturna mjúka og fína
á 2 vikum með Flextiol

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum,
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

NÝTT!!

Plokkari með ljósi

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

Birkiaska
Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239

www.birkiaska.is

Minnistöflur
Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239

www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

ALCO-GEL

Sótthreinsandi handgel.
Engin ﬂörf fyrir sápu og vatn.

Fæst í apótekum
um land allt.

"ËLUSETNINGAR GEGN INFLÒENSU FARA AÈ VERÈA TÅMAB¾RAR ÖAR SEM
INFLÒENSUFARALDRAR GANGA YFIR FR¹ OKTËBER TIL MARS ¹ NORÈURHVELI JARÈAR
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-EINAFR¾ÈILEG GREINING BRJËSTAKRABBAMEINS
Í þessari grein verður fjallað um
hlutverk
meinafræðinga
við
greiningu brjóstakrabbameins en
með meinafræðilegri greiningu
eða vefjarannsókn er sjúkdómsgreiningin staðfest auk þess sem
hægt er að aðgreina mismunandi
æxlisgerðir og athuga líffræðilega
eiginleika æxlanna og þar með
mismunandi horfur.
Langflest
brjóstakrabbamein
eru fyrst greind með frumurannsókn eftir að gerð hefur verið fín
nálarástunga á æxlið en sérhæfður
frumumeinafræðingur
skoðar
sýnið í smásjá og staðfestir að um
krabbamein sé að ræða. Mun meiri
upplýsingar fást með vefjarannsókn, þar sem allt æxlið kemur til
skoðunar eftir að hafa verið fjarlægt með skurðaðgerð, en einnig
er í sumum tilvikum sjúkdómsgreining staðfest með vefjarannsókn. Eftir sérhæfða meðhöndlun
á vefnum eru skornar örþunnar
sneiðar af æxlinu, sem settar eru á
smásjárgler, litaðar og skoðaðar í
smásjá af læknum, sem eru sérfræðingar í vefjameinafræði.
Brjóstakrabbameinum má skipta
gróflega í tvo hópa eftir dreifingu.
Annars vegar eru það staðbundin
brjóstakrabbamein, sem enn eru
bundin við mjólkurganga og
mjólkurkirtla, og hins vegar
ífarandi brjóstakrabbamein. Þau
vaxa út í brjóstvefinn og geta jafnframt vaxið inn í æðar og myndað
meinvörp í svæðiseitlum eða
öðrum líffærum. Ífarandi krabbamein eru svo aftur flokkuð meinafræðilega eftir ýmsum þáttum,
sem hafa áhrif á horfur, s.s. stærð,
vefjagerð og æxlisgráðu.
Tvær helstu vefjagerðir ífarandi
krabbameins í brjóstum eru
krabbamein af gangatoga (útgengin

frá mjólkurgöngum) og bleðlakrabbamein (útgengin frá mjólkurkirtlum). Gangakrabbameinin, sem
eru miklu algengari, eru langflest
ósérhæfð en til eru þó sérhæfðar
gerðir, sem flestar hafa heldur
betri horfur. Oftast er um eitt æxli
að ræða en bleðlakrabbamein hafa
meiri tilhneigingu til að koma upp í
báðum brjóstum eða á mörgum
stöðum í sama brjóstinu. Öllum
ífarandi brjóstakrabbameinum eru
síðan gefnar æxlisgráður óháð
vefjagerð þeirra. Æxlisgráða segir
til um hversu vel eða illa æxlin eru
þroskuð, þ.e. hversu vel þau líkjast
eðlilegum þekjuvef brjóstanna.
Æxlisgráður eru þrjár og hefur
gráða 3 verstu horfurnar. Aðrir
þættir, sem metnir eru við vefjagreiningu, eru m.a. hvort æxlisvöxtur sést vaxa inn í æðar, sem
bendir til að æxlið geti verið farið
að dreifa sér til eitla eða annarra
líffæra. Einnig eru skoðaðar fjarlægðir æxlisins frá skurðbrúnum
sýnisins, sem gefur til kynna hvort
skurðlæknum hafi tekist að fjarlægja allt æxlið. Í þeim tilfellum,
sem holhandareitlar fylgja með
sýninu, eru þeir einnig skoðaðir til
að sjá hvort og hve margir þeirra
innihalda meinvörp frá æxlinu, en
það er þáttur, sem hvað sterkastar
vísbendingar gefur um horfur.
Auk hefðbundinnar vefjarannsóknar eru jafnframt gerðar sérrannsóknir sem gefa viðbótarupplýsingar um horfur sjúklinganna
auk þess sem þær leiðbeina varðandi meðferð. Hér er um að ræða
flæðigreiningu (flow cytometry)
auk athugunar á því hvort æxlisfrumur tjái hormónaviðtaka (estrógen og prógesterón viðtaka) og
hvort um mögnun á æxlisgeninu
HER-2 sé að ræða. Með flæði-

greiningu er annars vegar mælt
DNA innihald í kjörnum æxlisfrumna og hins vegar er mældur
vaxtarhraði æxlisins (svokallaður
S-fasi, þ.e. hversu stórt hlutfall
frumna úr tilteknu æxli sé í skiptingu). Að öllu jöfnu er afbrigðilegt
DNA innihald og hár S-fasi tengt
verri horfum, en ef um eðlilegt
DNA innihald eða lágan S-fasa er
að ræða. Hormónaviðtakar eru
metnir í smásjá með mótefnalitunum á vefjasneiðum, en tjáning
þeirra í æxlinu er forsenda þess að
unnt sé að beita hormónameðferð
hjá sjúklingi. Mat á mögnun HER-2
er einnig gert með mótefnalitun.
Ef um sterka svörun eða alveg neikvæða er að ræða þarf ekki frekari
rannsóknir, en ef að svörun er óljós
þarf að beita viðbótarrannsókn á
sýninu. Ef um mögnun er að ræða
kemur til greina að meðhöndla
sjúklinginn með mótefnum sem
beint er gegn HER-2.
Um þessar mundir eru rannsakendur víða um heim að skoða
brjóstakrabbamein með tilliti til
þess hvaða gen eru tjáð í æxlunum
með svokallaðri örflögutækni.
Komið hefur í ljós að unnt er með
þessari tækni að skipta brjóstakrabbameinum í nokkra hópa eftir
tjáningu og benda fyrstu niðurstöður til þess að horfur sjúklinga
innan mismunandi hópa séu ólíkar.
Hér um mjög athyglisverðar rannsóknir að ræða sem hugsanlega
verða í framtíðinni notaðar auk
annarra rannsókna til að segja til
um horfur einstakra sjúklinga auk
þess að leiðbeina um meðferð með
meiri nákvæmni en hægt hefur
verið.
,¹RUS *ËNASSON OG "JARNI ! !GNARSSON
L¾KNAR VIÈ 2ANNSËKNASTOFU Å MEINAFR¾ÈI
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Sensitive
ungbarnalína
Ofnæmisprófuð og mild lína sem er sérstkalega þróuð fyrir
viðkvæma húð ungbarna
Ungbarna andlitskrem – Verndar húðina gegn óæskilegum áhrifum umhverfis og útfjólubláum geislum. Sólarvörn SPF 18, vítamín A&E.
Bossakrem – Mýkir og verndar bleyjusvæðið gegn ertingu, útbrotum og þurrki. Býr til verndandi lag á húðina. A&B5 vítamín. Mjög gott á bruna.
Bossablautklútar – Handhægir klútar í ferðapakkningu. Húðlæknisfræðilega prófaðir. Úr 100% trefjum. Alkóhól- og litefnalausir. Ph gildi 5,5.
Ungbarna baðsápa – Sérlega mild og rakagefandi kremsápa “sápulaus”. Innih. A&E vítamín.
Ungbarna sjampó – Milt sjampó (tearless). Hefur góðan ilm og gerir hárið silkimjúkt.
Ungbarna húðmjólk – Mild og rakagefandi húðmjólk. Inniheldur E&B5 vítamín. Ph gildi 5,5.
Ungbarna olía – Mild olía sem mýkir og hefur róandi áhrif á húðina. Inniheldur A&E vítamín.

Fæst í apótekum um land allt

blessuð börnin

Leynifélagið heldur
leynifundi í allan vetur
BLS. 2
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Algjört leyndó

Barnahúsgögn
Allt í barnaherbergið - sjón er sögu ríkari

Fossaleynir 6 - 112 Reykjavík
Sími: 586 1000 - www.husgogn.is
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Algjört leyndó
Leynifélagið er nýr barnaþáttur á Rás eitt sem heldur
reglulega leynifundi í allan
vetur.
Fyrsti
fundur
Leynifélagsins
var haldinn 10. september síðastliðinn og tók við af barnaþættinum
Vitanum sem hefur verið á dagskrá
Ríkisútvarpsins í tæp átta ár.
Þær Kristín Eva Þórhallsdóttir
og Brynhildur Björnsdóttir leiða
fundi Leynifélagsins sem hefjast
stundvíslega klukkan átta á kvöldin, frá sunnudegi til miðvikudags.
„Hverjum fundi er útvarpað
beint til leynifélaga um allt land.
Allir geta gerst leynifélagar en
þættirnir eru kannski helst stílaðir inn á krakka á aldrinum sex
til tíu ára. Einnig mælumst við til
þess að fullorðnir hlusti í fylgd
með börnum,“ segir Kristín Eva og
bætir við að leynifélagar erlendis
geti einnig hlustað í gegnum netið
bæði í beinni útsendingu og á eldri
þætti.
„Öll þessi íslensku börn sem búa
erlendis, annað hvort vegna starfs
eða náms foreldra, geta hlustað
og þannig heyrt og haldið við íslenskunni. Einnig eru leynifélagsfundir góðir fyrir erlend börn sem
eru búsett á Íslandi til þess að þau
geti lært málið enn betur,“ segir
Kristín Eva.
Leynifélags þættirnir eru hálftíma langir og taka fyrir allt sem
viðkemur börnum og barnamenningu. „Okkur er ekkert óviðkomandi. Við förum inn í samfélag
barna og fylgjumst með því sem
þau eru að gera og heyrum í þeim.
Við tökum fyrir nýjar bækur, menningu og myndlist, ásamt tómstundum, sundi, fótbolta og þess háttar.
Síðan er alltaf lesin framhaldssaga
í hverjum þætti og að þessu sinni
er það Elsku Míó minn eftir Astrid

Lindgren, sem Þorleifur Hauksson les. Á sunnudögum hvílum við
framhaldssöguna og erum með
sérstaka fræðsluþætti. Þar höfum
við meðal annars verið að fjalla um
jörðina frá ýmsum sjónarhornum,“
útskýrir Kristín Eva.
Leynifélagið er á dagskrá klukkan átta á kvöldin og þar hefur
barnaefninu verið seinkað um
klukkutíma vegna mikillar eftirspurnar frá foreldrum og börnum.
„Útvarpinu bárust kvartanir
vegna þess að barnaefnið var alltaf klukkan sjö. Þá er mikið annríki á heimilum í kringum kvöldmat og undirbúning fyrir háttinn
svo þessu var breytt. Enda hafa
foreldrar það hlutverk að draga
börnin að viðtækinu og verða að
hafa tíma til þess. Núna er hægt að
kveikja á tækinu og taka með sér
leynifund í háttinn,“ segir Kristín
Eva og bætir við: „Langflestum krökkum finnst gott að hlusta
og það er mun rólegri afþreying
en sjónvarp og tölvuspil. Þátturinn er á rólegu nótunum og gefur
ímyndunarafli barnanna lausan
tauminn. Síðan endar hann á framhaldssögunni enda finnst flestum
börnum mjög gott að láta lesa fyrir
sig fyrir háttinn.“
Leynifélagar geta sent bréf og
tölvupóst á leynifélagsfund og
Kristín Eva segir þættinum þegar
hafa borist mörg skemmtileg bréf.
„Við lesum upp úr bréfunum
í þættinum svo við hvetjum alla
leynifélaga, bæði hérlendis og erlendis, til að láta í sér heyra.“
Netfangið er leynifelagid@ruv.
is og póstfangið er Leynifélagið,
RÚV, Efstaleiti 1, 103 Reykjavík.
rh@frettabladid.is

Þær Brynhildur Björnsdóttir og
Kristín Eva Þórhallsdóttir leiða fundi
Leynifélagsins á Rás eitt í vetur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bangsi bestaskinn
Þessi krúttlegi bangsastrákur er einstaklega
mjúkur og er með
bakpoka. Fæst
einnig í bleikum
buxum í Lene Bjerre
á 1.610 kr.

Flestir hafa einhvern tíma á lífsleiðinni átt sinn
uppáhaldsbangsa sem gott var að knúsa og
kúldrast með.

Bangsasnagi útskorinn úr tré.
Tilvalinn fyrir litla fingur að
hengja klæðin sín á. Einnig
eru til snagar með þremur
hönkum. Fæst í Lene Bjerre og
kostar 1.500 kr.

Mikið úrval er af tuskudýrum í margs konar litum,
stærðum og af ýmsum tegundum. Gamli góði bangsinn stendur hins vegar alltaf fyrir sínu og er kjörinn
svefnfélagi með sínar mjúku línur. Auk þess er hægt
að fá ýmiss konar fylgihluti með bangsamyndum sem
gaman getur verið að prýða barnaherbergi með.
- hs

Þessi stóri og myndarlegi
bangsi er klassískur með
sínar mjúku línur og
ljósbrúna lit. Hann
fæst í TekkCompany á
7.500 kr.

Lítill bangsaengill með silfraða
vængi og kodda. Er með hanka
sem hægt er að hengja hann upp
á. Hann hentar til dæmis vel
til að skreyta vöggur eða
rúm. Fæst í Lene
Bjerre á
980 kr.
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Sögustund á Sólbakka
Á leikskólanum Sólbakka eru fjörugir og skemmtilegir krakkar. Við vorum svo heppin að fá að spjalla við fjóra hressa krakka á leikskólanum og eru þau ýmist orðin
fimm ára eða alveg að verða fimm.

TRYGGVI KLEMENS
TRYGGVASON:
Hvað gerðirðu í sumar?
„Ég fór til Danmerkur og fór í tívolí og það
var rosalega skemmtilegt. Ég fór í flugvélina í tívolíinu.“
Þetta var í fyrsta skipti sem Tryggvi
Klemens fór til útlanda og fannst honum
það mjög spennandi. Honum fannst sérstaklega gaman að fara í ávaxtabúðina og
fá Spiderman-ís.
„Þegar ég borða Spiderman-ís þá fæ ég
svona bláa tungu,“ segir Tryggvi Klemens
og hlær. Næsta spurning var hins vegar aðeins erfiðari.
Hvað þýðir að vera kurteis?
„Ég er nú eiginlega með kvef,“ skýtur
Tryggvi Klemens inn í en segir svo: „En að
vera kurteis er að segja eitthvað fallegt og
líka að segja elskan.“
Hvert er uppáhaldsdótið þitt?
„Það er skjöldurinn minn og sverðið mitt.
Það er riddaradót og það er svo gaman að
vera í riddaraleik,“ segir Tryggvi Klemens
spenntur.
Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?
„Kjötsúpa.“
Hvað langar þig að verða þegar þú verður
stór?
„Ég ætla að verða lögga,“ segir Tryggvi
Klemens ákveðinn.

EMIL ÖRN
JÓHANNESSON:
Hvað gerðirðu í sumar?
„Ég fór á ströndina í Reykjavík. Ég var
með svona hring og synti með hann á mér.
Í dag kann ég að synda með engan kút því
ég er farinn á sundnámskeið,“ útskýrir
Emil Örn stoltur. En næst ræddum við um
aðeins flóknari hluti.
Hvað þýðir að vera kurteis?
„Það er að segja eitthvað fallegt eins og ég
elska þig,“ segir Emil Örn einlægur.
Hvert er uppáhaldsdótið þitt?
„Það er svo margt en ég held mikið upp
á risaeðlurnar mínar og bílinn minn sem
er með 11 framan á og gulldekk. Hann er
flottur.“
Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?
„Grjónagrautur og hafragrautur og spagettísúpa,“ segir Emil Örn, sem er mjög
hrifinn af öllum grautum og súpum.
Hvað langar þig að verða þegar þú verður
stór?
„Sterkasti maður Íslands, sterkasti maður
heims og töframaður og trúður,“ segir Emil
Örn ákveðinn og greinilegt að hann hefur
háleit markmið og öflug.

ÁSDÍS ÓSK
EIRÍKSDÓTTIR:
Hvað gerðirðu í sumar?
„Ég fór bara í sumarbústað og var í sólbaði. Það var heitur pottur og ég fór líka í
sund,“ segir Ásdís Ósk.
Hvað þýðir að vera kurteis?
„Bara að leika við hvort annað og vera
góð. Líka að leyfa öðrum að leika sér með
dótið.“
En hvað þýðir að vera dónalegur?
„Að rífa í hárið og svoleiðis.“
Hvert er uppáhaldsdótið þitt?
„Blettatígursbangsinn minn af því hann er
vinur minn og hafmeyjubarbí sem heitir
Ariel,“ segir Ásdís Ósk en bætir svo við
ásamt vinkonu sinni Guðrúnu Maríu:
„En veistu, stundum eru strákarnir að
elta okkur stelpurnar og þeir eru alltaf að
meiða okkur og svoleiðis. En sumir eru
hættir og byrjaðir að vera vinir okkar, en
sumir eru ekki hættir,“ útskýra stelpurnar
og er mikið í mun að þetta komi fram. En
aftur að hversdagslegri hlutum.
Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?
„Spagettí.“
Hvað langar þig að verða þegar þú verður
stór?
„Söngvari,“ segir Ásdís Ósk dreymin.

GUÐRÚN MARÍA
ÁRNADÓTTIR:
Hvað gerðirðu í sumar?
„Ég fór í sund og líka á ströndina og í sólbað. Mér fannst skemmtilegast í sundinu,“
segir Guðrún María kát.
Hvað þýðir að vera kurteis?
„Að leyfa hinum að vera með.“
En hvað þýðir að vera dónalegur?
„Það þýðir að segja eitthvað ljótt og að
vera vondur við mann og að rífa í hárið á
manni og meiða mann. Eða klemma mann.
En það er samt gott að klemma nefið ef
maður finnur vonda lykt,“ bætir Guðrún
María við og sýnir hvað hún meinar.
Hvert er uppáhaldsdótið þitt:
„Dúkkan mín sem heitir Öskubuska og hún
á Öskubuskukjól. Hún er dúkkan mín og ég
elska hana og hún má fara í sund en ekki
hárið.“
Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?
„Grjónagrautur.“
Hvað langar þig að verða þegar þú verður
stór?
„Prinsessa,“ segir Guðrún María ákveðin
enda fer ekki framhjá neinum að hér er
svo sannarlega lítil prinsessa á ferð.
hrefna@frettabladid.is

Mæðrablessun
Margir kannast við sængurgjafaveislur
úr amerískum kvikmyndum, þegar konur
koma saman með gjafir til heiðurs ófæddu
barni, en einnig er til mæðrablessun sem er
ævaforn athöfn Navajo-indjána til heiðurs
verðandi móður, styrk hennar, fegurð, reisn
og skapandi kröftum.
Mæðrablessun er skipulögð út frá persónuleika og þörfum konunnar. Fagnaðurinn
getur tekið allt frá klukkustund upp í heilan dag, en til samfundanna býður hin verðandi móðir konum sem henni eru kærar. Tilefni mæðrablessunar geta verið mörg; að
fagna meðgöngu konunnar, kvenleika hennar, dekra við hana, sækja kraft, innblástur,
viðurkenningu og stuðning kynsystra, þörf
fyrir sterkt stuðningsnet kvenna, upplifTil mæðrablessunar býður hin verðandi móðir
konum sem henni eru kærar.

un andlegrar athafnar, dýpri upplifun meðgöngu, fæðingar og móðurhlutverks, eða
bara hvað sem er.
Við mæðrablessun er hús móðurinnar
fagurlega skreytt, allir taka með sér góðan
mat, móðirin fær nudd, andlitsbað, hand- og
fótsnyrtingu eða annað dekur, gestir hennar búa til hálsfesti og henni eru gefnar táknrænar gjafir. Einnig er útbúið fallegt albúm
með bænum, óskum eða sögum til móður og
barns, farið í slökun, hugleitt, beðist fyrir,
kveikt á reykelsi og jurtir brenndar, farið
með sólar- og mánakveðjur, gifsbumbur
skreyttar, snæddar táknrænar máltíðir eða
hvaðeina sem skipuleggjendum dettur í
hug.
Draumafæðing www.draumafaeding.net
skipuleggur mæðrablessanir fyrir móðurina sjálfa, eða aðra sem vilja halda mæðrablessun sem gjöf til móðurinnar.
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Ég er búúúúiiiiin!
Þér finnst líklega stutt síðan þú
skiptir á fyrstu bleiu barns þíns, en
ert samt farin(n) að bræða með þér
hvort tímabært sé að venja það á
kopp. Sum börn hafa til þess nægilegan vitsmuna- og líkamsþroska á
milli 18 og 24 mánaða, en margir
setja ekki börn sín á kopp fyrr en
þau eru orðin tveggja og hálfs til
þriggja ára, en þá hafa flest börn
betri stjórn á þvagblöðrunni.
Notaðu gátlistann hér að neðan
til að sjá hvort smábarnið þitt sé
tilbúið á kopp. Ekki þarf að bíða
þar til merkt hefur verið við allt
sem þar er upptalið; horfðu frekar
á almenna tilhneigingu barnsins í
átt að sjálfstæði og skilning þess
á því hvað þýðir að fara á klósett
eins og fullorðnir gera.

horfa á þig fara á klósettið).

N Gefur líkamlegt eða munnlegt

5

Sunshine kids aukahlutir

merki þegar það kúkar, eins
og rembist, situr á hækjum sér
eða segir frá.
N Sýnir löngun til sjálfstæðis.
N Er stolt af kunnáttu sinni.
N Sýnir ekki mótstöðu gagnvart
því að læra á koppinn.
N Er samvinnuþýtt en ekki neikvætt eða þverlynt.
Vitsmunaþroski:
VITSMUNAÞROSKI:

N Getur fylgt einföldum leiðbeiningum, eins og „farðu og náðu
í dótið“.
N Hefur skilning á að setja hluti
þar sem þeir eiga að vera.
N Skilur og kann að segja: „pissa“
og „koppur“.

S
Lock-Tite Smella
til að halda
öryggisbeltum saman.
Aðeins ætlað 5p öryggisbeltum
fyrir stóla upp að 18kg.

S
SPEGILL
Easy View Stór
og góður spegill
SNÒA 
sem hægt er að snúna
360°
auðvelt að festa -afar skýr

LÍKAMLEG EINKENNI:

V
Stuff´n Scuff Vörn
fyrir
framstólinn með vösum,
festist á höfuðpúðann.

N Getur gengið og jafnvel hlaupið
og haldið stöðugleika.

N Pissar allgóðu magni á sama
tíma.
Hefur reglulegar, vel
formaðar hægðir á tiltölulega fyrirsjáanlegum tíma.
N Hefur þurr tímabil að
minnsta kosti þrjár til
fjórar
klukkustundir,
sem sýnir að þvagblöðruvöðvar hafa þroskast
nóg til að hafa stjórn á
þvaglátum.

N

Side-Rider Clip-On karfa - úr mjúku
efni sem gefur vel eftir. Hægt að
smella eða krækja. Passar á öll sæti.

M
Super Mat Motta
til að setja
undir barnabílstól.

HEGÐUNAREINKENNI:
N Getur setið rólegt í

Útsölustaðir:

sömu stellingu í tvær
til fimm mínútur.
N Getur dregið buxur upp
um sig og niður.
N Líkar ekki að vera með
blauta eða óhreina
bleiu.
N Sýnir áhuga á klósettvenjum annarra (vill

Bílasmiðurinn hf
Bíldshöfða 16
sími .5672330
www.bilasmidurinn.is

Baby Sam
Fífa barnavöruverslun
Smáralind og Bíldshöfði 20
Skeifunni
( Húsgagnahöllin )
sími : 568 2200

Barnafataverslunin Spez
Hafnarstræti 106
sími . 461133
Akureyri

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
sími . 4604300
Akureyri

Bílasala Suðurlands
Fossnesi 14
sími . 4808000
Selfossi

Mikid úrval af módelum, myndum til ad mála eftir númerum og pússluspilum.

Tómstundahúsið,
Nethyl 2, sími 5870600,
www.tomstundahusid.is

(UNDAGALLERq
Smáhundaræktun

Við ræktum: Papillon, Chihuahua, Pomeranian, Japanese Chin, Pug, French bulldog, Cavalier King Charles, Spaniel, Miniature Pinscher, Miniature Púðli, Pekingese, Silky Terrier
Dalsmynni *116 Reykjavík, Sími:566-8417 Fax:5668457 hundagalleri@simnet.is, www.dalsmynni.is
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Það reynir á kraftana að draga fé í dilka en Hafþór Logi og Elín Helga hafa gaman af því.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Spennandi að ná kindum
og draga þær í dilka
Ég nota Sterimar, það hjálpar
- kvef
- ofnæmi
- eyrnabólga
- ennis og
kinnholusýking

Fæst í apótekum

Börn hafa gaman af að hjálpa
til og láta muna um sig. Slík
tækifæri gefast oft í sveitinni,
til dæmis í réttunum á haustin.
Elín Helga Sigurðardóttir átta ára
og Hafþór Logi Heiðarsson sex
ára voru að handsama fé og draga
það í dilka í Hnappavallarétt í Öræfum þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar þar að.
„Það getur verið erfitt að ná
kindunum en það er spennandi,“
segir Elín Helga svolítið móð eftir
átökin. „Maður verður að reyna
að króa þær af og henda sér svo á
þær,“ segir Hafþór Logi til að útskýra vinnubrögðin. „Já, og grípa
í hornin,“ bætir Elín við. Þau eru
kappsöm og iðin að eiga við óþægar kindurnar og láta sig engu skipta
þó að þau detti stundum í drulluna.
Allt í lagi þó að fötin óhreinkist,
þau fara bara í þvottavélina.

Elín Helga á heima á Hnappavöllum. Aðspurð kveðst hún dálítið dugleg við bústörfin og segir
skemmtilegast af öllu að smala á
hesti. „En þegar féð er rekið úr
girðingunum hleyp ég og labba,“
útskýrir hún. Hafþór Logi á heima
á Höfn en kemur oft í sveitina til
ömmu sinnar og annars frændfólks. Honum finnst gaman að
hjálpa til að reka kindur í réttina
og ná þeim þar en hefur ekki prófað að smala á hesti. „Ég hef samt
farið á bak honum Léttfeta hennar
Elínar,“ tekur hann fram.
Þau Elín Helga og Hafþór
Logi eru dálítið rík því þau eiga
sínar eigin kindur. „Ég á tvær ær,
önnur heitir Glógló og ég er búin
að eiga hana alveg síðan ég man
eftir mér og fékk tvö lömb undan
henni í vor,“ segir Elín Helga. „Ég
skírði hina ána mína Fýlu því hún
er alltaf í fýlu!“ bætir hún glettin
við.

Hafþór Logi á líka tvær ær.
„Fluga mín eignaðist tvö lömb í
vor og stal því þriðja. Svo dó eitt
lambið og þá átti hún tvö eftir, hrút
og gimbur. Hin ærin mín heitir Ír,
hún er undan Flugu og var líka
með hrút og gimbur.“
Viðtalið er tekið á sunnudegi
og eftir réttarstússið fara börnin
heim að undirbúa sig fyrir skólavikuna. Elín Helga er í Hofsskóla.
Oftast frá klukkan níu til þrjú,
nema á föstudögum, þá er hún
búin um hádegi. „Ég vakna yfirleitt klukkan átta því ef ég sef
til hálf níu verð ég að vera alveg
rosalega fljót að drífa mig í skólabílinn,“ segir hún.
Hafþór Logi er í 2. bekk Nesjaskóla í Hornafirði og finnst gaman
þar. Hann á samt erfitt með að
benda á uppáhaldsnámsgrein.
„Mér finnst nú skemmtilegast
í frímínútunum,“ segir hann og
brosir.
gun@frettabladid.is

Að búa til barn
Góð heilsa og gott líkamsform
eykur líkur á heilbrigðri meðgöngu.
Par í barneignarhugleiðingum ætti
að gera allar breytingar til batnaðar nokkru áður en þær eru fyrirhugaðar. En ef þið brennið af löngun í barn akkúrat núna er gott að
hafa hugfast að flestum pörum
tekst ekki að verða barnshafandi
um leið og löngunin kviknar. Oftast
líða nokkrir mánuðir þar til kona
verður þunguð.

KARLMENN:
N Hættið að reykja. Reykingar
draga úr frjósemi karla, sem
og frjósemi kvenna sem reykja
óbeint í gegnum maka sína.
Feður sem reykja stefna heilsu
barna sinna í hættu, bæði fyrir
og eftir fæðingu þeirra, og auka
hættu á vöggudauða.
N Slakið á drykkjunni. Áfengi dregur úr gæðum sæðis og gerir vel
heppnaða meðgöngu ólíklegri.
N Varist streitu. Stress veldur
hormónabreytingum sem geta
leitt til frjósemisvanda.

N Klæðið ykkur létt. Sæðisframleiðsla er rétt undir venjulegum
líkamshita. Forðist heit böð og
klæðist boxer-nærbuxum til að
auka loftrás í kringum eistun.
N Borðið vel. Heilbrigt mataræði
og regluleg hreyfing minnkar
streitu og eykur hreysti.

KONUR:
N Gætið að vigtinni. Að vera sem
næst kjörþyngd eykur líkur á
getnaði og gerir meðgönguna
þægilegri. Of lítið hold getur
komið í veg fyrir getnað, á meðan
offita eykur líkur á háþrýstingi
og sykursýki á meðgöngu.
N Hættið að reykja. Reykingar
auka líkur á fósturláti, andvanafæðingu, fæðingu fyrir tímann
og lágri fæðingarþyngd. Reykingar á meðgöngu hafa áhrif á
alla bernsku barnsins og valda
þeim margvíslegum sjúkleika og
kvillum.
N Ekkert áfengi. Sérfræðingar
ráðleggja konum að sniðganga
áfengi alveg hyggi þær á barneignir.
N Taktu fólínsýru. Fólat er mikil-

Varist streitu ef barneignir eru á döfinni.

vægt B-vítamín sem kemur í veg
fyrir hryggrauf og sjúkdóma í
miðtaugakerfi. Mælt er með inntöku fólínsýru nokkru áður en
getnaður er reyndur. Fólat finnst
einnig í grænu grænmeti, appelsínum, grófkorna brauði og
morgunkorni.

N Stundið kynlíf. Það hljómar auðvitað augljóst en reglulegt kynlíf
eykur líkur á þungun. Reynið að
hafa kynmök alla daga frjósemistímabilsins. Konur hafa egglos
einu sinni í hverjum tíðahring og
er getnaður líklegastur fjórtán
dögum fyrir næstu blæðingar.
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Heilsubuff
Öflugt starf einstæðra foreldra
Félag einstæðra foreldra hefur
opnað nýja heimasíðu.
Hagsmunir barna sem alast upp
hjá öðru foreldri er helsta mál Félags einstæðra foreldra. Félagið,
sem var stofnað árið 1969, er í
miklum vexti og það sem af er
ári hafa hundrað nýir félagsmenn skráð sig að sögn Laufeyjar
Ólafsdóttur, formanns félagsins.
Félags- og lögfræðiráðgjöf er
meðal þeirrar þjónustu sem fé-

lagsmenn geta gengið að ókeypis.
Þar fást góð ráð um skilnað, forsjármál og annað um málefni einstæðra foreldra og barna þeirra.
Í haust hefjast námskeið og hópstarf sem eru stíluð inn á ófrískar
einstæðar mæður, tuttugu og
fimm ára og eldri, sem gengur út
á almenna fræðslu um meðgöngu,
fæðingu, uppeldi, réttindi, forsjá og annað tengt hlutverki einstæðs foreldris. Allar nánari upplýsingar: www.fef.is.
- rh

fulleldað, tilbúið á 5 mín.

ÁN MSG

Hagsmunir barna einstæðra foreldra eru
leiðarljós félagsins.

Frískandi og freistandi ávextir.

Seilst í sjónvarpsgott
Þegar fjölskyldan sest fyrir
framan sjónvarpið í vikulok
og horfir saman á mynd tilheyrir líka að eiga eitthvað
gott í gogginn. Til að seðja
sárasta sætindahungrið eða
löngun í fitandi flögur er
sniðugt að bera fyrst fram
grænmetisfingramat
með viðeigandi
sósu
eða
ávaxtasalat, vínber eða
aðra freistandi
Við Íslendávexti. Síðan ingar eigum
auðlind þar
geta poppkorn,
sem harðhnetur, harð- fiskurinn er.
fiskur
eða
dökkt súkkulaði fylgt á eftir.
Ef flögur og skrúfur þykja
alveg ómissandi er sniðugra
að hver og einn fái skammt í
eigið ílát en skella stórri
skál á borð. Eins er lítil kók
handa hverjum og einum til
þess fallin að draga úr
neyslunni frekar en tveggja
lítra flöskur sem hver og
einn gengur í að vild. En
vatnið er vitaskuld besti
drykkurinn.

Fjallahjól
24 gírar og læsanlegir
demparar.

Verð 44.000

kr. 35.200
Afsláttur 20%

Hausttilboð
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.

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%

PI PAR

•

SÍA

•

71714

Afsláttur 20%

Afsláttur 30%

Dömu borgarhjól

Grænmetið er gott til að byrja á.

Þægilegt dömu borgarhjól
með 21 gírum.

Verð 33.900

kr. 23.730
Afsláttur 30%

Stelpuhjól
Dökkt
súkkulaði er gómsæt náttúruafurð.

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

REYKJAVÍK
NAUTHÓLSVÍK

FOSSVOGUR

SKÓGRÆKT

KRINGLUMYRARBRAUT

KÁRSNESBRAUT

KOPAVOGUR

PI PAR • SÍA • 71814

KFC hefur opnað glæsilegan
stað í Nesti Fossvogi.
Komdu við á KFC Nesti
og taktu gómsætan KFC með
í nesti á leiðinni heim.
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4OYOTA ,ANDCRUISER

$ODGE RAM  ¹RG k EK
 Ö "EISLI m DEKK FILMUR STIG
BRETTI -ÎGULEIKI ¹  L¹NI (EKLA
2EYKJANESB¾  

4OYOTA ,ANDCRUISER  VX  LEÈUR
LÒGA SSK EKINN AÈEINS  ÖÒS KM
GULLFALLEGUR BÅLL MEÈ TOPP ÖJËNUSTU EINN
MEÈ ÎLLU ¹SETT VERÈ  BL¹N
 "ÅLABANKINN  
%YRHÎFÈA 
--# '!,!.4 ',3)3%$!. RG 
EK  ÖKM 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 4),"/¨
 ÖÒS 6ERÈ ¹ÈUR ÖÒS 2NR
4IL SÕNIS OG SÎLU HJ¹ "ÅLALÅF +LETTH¹LSI
 S  3J¹ FLEIRI MYNDIR WWW
BILALIFIS

"ÅLABANKINN
"REIÈHÎFÈA  2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILABANKINNIS

 GÎTUNA l EK   ÖÒS 6ERÈ 
ÖÒS "ÅLASAMN  ÖÒS .Õ NAGLADEKK ¹
FELGUM KOPPAR FYLGJA 3IMI  

.ÕR  -AZDASPEED  , 4URBO
 HP  SEC Å  KM

4¾KNIBYLTING (YBRID GEFUR AUKINN KRAFT
MEÈ MINNI EYÈSLU !LLT AÈ  AUKIN
SPARNEYTNI (9"2)$ TVINNBÅLAR FR¹ 4OYOTA
&ORD '-# ,EXUS OG (ONDA ¹ ISLANDUS
COM .ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU
ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

,EXUS )3  ¹RG l EK  Ö 3SK
FILMUR ¹LFELGUR OG SPOILERKIT &ALLEGUR
BÅLL (EKLA 2EYKJANESB¾  

.ISSAN 4ERRANO ¹RG k $IESEL  DYRA
3K k $R¹TTARKRËKUR "ÅLL Å TOPPSTANDI
SETT VERÈ  Ö 3    

.ÕR -AZDA #X  , 4URBO  HP
FRAMÒRSKARANDI HÎNNUN ¹ SPORTJEPPA
FR¹ -AZDA %IGUM TIL AFHENDINGAR STRAX
NOKKRA #8  MEÈ  KR AFSL¾TTI

"ÅLASALA 6ESTURLANDS
*EEP 'RAND #HEROKEE ,AREDO
¹RGERÈ    CILENDRA BENS
ÅN 6ERÈ KR ¹ SUMAR
OG VETRARDEKKJUM
"ÅLASALA 6ESTURLANDS

67 #ADDY ,IFE  EK  Ö  MANNA
¹LFELGUR HVÅLANDI  Ö  Ö ¹ M¹N
(EKLA 2EYKJANESB¾  
4/9/4! #/2/,,!   664) RG
 EK  ÖKM 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
4),"/¨  6ERÈ ¹ÈUR  ÖÒS
2NR 4IL SÕNIS OG SÎLU HJ¹ "ÅLALÅF
+LETTH¹LSI  S  3J¹ FLEIRI MYNDIR
WWWBILALIFIS

(EKLA 3ÎLUUMBOÈ
.JARÈARBRAUT  
2EYKJANESB¾
3ÅMI  
WWWHEKLAKEFIS

67 0!33!4 4 EK  ÖÒS ¹RG 
NÕ YFIRFARINN SK b ¹HVÅLANDI  ÖÒS
6%2¨  ÖÒS UPL   0ÁTUR

 "ORGARNESI
3ÅMI   OG  

3J¹LFSKIPTUR OG LEÈUR

.ÕR  -AZDA 4RIBUTE NÕTT OG BREYTT
ÒTLIT MEÈ MEIRI STAÈALB EN ¹ÈUR %IGUM
TIL AFHENDINGAR STRAX NOKKRA 4RIBUTE MEÈ
 KR AFSL¾TTI

(95.$!) 42!*%4 .ÕSKR 
CC  DYRA &IMMGÅRA (VÅTUR %KINN
 Ö
6ERÈ 
0%5'%/4  "2%!+ 347 RG 
EK  ÖKM  GÅRA 6ERÈ 4),"/¨ 
ÖÒS 6ERÈ ¹ÈUR ÖÒS 2NR
4IL SÕNIS OG SÎLU HJ¹ "ÅLALÅF +LETTH¹LSI
 S  3J¹ FLEIRI MYNDIR WWW
BILALIFIS

.ÕR -AZDA #8  , 6  HP
 MANNA LÒXUS SPORTJEPPI +OMDU Å
REYNSLUAKSTUR Å DAG

3ËLBAKKA 

3UZUKI 'RAND 6ITARA l %K  Ö
3SK ,EÈUR HITI Å S¾TUM RAFM Å RÒÈUM
#$ 4OPPBÅLL SETT6  MIL 4ILBOÈ 
MIL HV RÒML  MIL 3  
- "ENZ # #$) DISEL ¹RG k EK
 ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

(IPPAR

 AFM¾LISTILBOÈI  ÖÒS MEÈ GÎTU
SKR¹NINGU  CC MEÈ FJARSTARTI ÖJËFA
VÎRN ROLLBAR TÎSKUM !"3 BREMSUR 
LITIR SVART OG VÅNRAUTT

4ILBOÈ  Ö

(ONDA #IVIC  6 4ECH ¹RG k 3SK
 DYRA EK  Ö LFELGUR OG RISASTËR
SPOILER ,ISTAV  Ö 4ILBOÈ 6  Ö
3  

.ÕR  -AZDA  SEDAN , SSK
EIGUM TIL AFHENDINGAR STRAX

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

¥TALSKAR VESPUR

4),"/¨ 4),"/¨ 4),"/¨ ¶ESSI F¾ST ¹
YFIRTÎKU &ORD %SCAPE ¹RG  EK
AÈEINS  ÖÒS KM ¹KV   ÖÒS
¹ M¹NUÈI

"ÅLAR TIL SÎLU

CC MEÈ FJARSTARTI OG ÖJËFAVÎRN !"3
BREMSUKERFI BREIÈ DEKK  LITIR 6ERÈ
 ÖÒS MEÈ HJ¹LMI GÎTUSKR¹NINGU OG
BOXI AÈ AFTAN

-ËTOR OG SPORT EHF
3TËRHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
6ARAHLUTIR OG VIÈGERÈAÖJËN
USTA S  

&/2$ +! ) RG  EK  ÖKM 
G 6ERÈ 4),"/¨  ÖÒS 6ERÈ ¹ÈUR 
ÖÒS 2NR 4IL SÕNIS OG SÎLU HJ¹
"ÅLALÅF +LETTH¹LSI  S  3J¹ FLEIRI
MYNDIR WWWBILALIFIS

+ORANDO ¹RG  EKINN  Ö KM  G
BEINSKIPTUR DÅSEL m BREYTTUR 4ILBOÈ
 KR 5PPL Å S  

6EL MEÈ FARIN $AIHATSU 3IRION SJ¹LF
SKIPTUR EKINN  ÖÒS ¹RGERÈ 
VETRARDEKK FYLGJA MEÈ ¶ARFNAST SM¹
LAGF¾RINGAR 6ERÈ  ÖÒSUND 5PPL Å
S  

.ISSAN !LMERA   #OMFORT RG k
BSK SK k HV  ÖÒS 6  ÖÒS
5PPL Å S  

6OLVO 3 ¹RG k %K  Ö  I 
(Î -JÎG VEL FARINN EINN EIGANDI ,EÈUR
LOPROFILE HEILS¹RS DEKKK NÕ SUMARDEKK
FYLGJA 3     

6OLVO 8#  ,  CYL ¹RG  EK 
ÖKM LEÈUR LÒGA m FELGUR OFL SEM NYR
VERÈ  MIL ¹KV  MIL  ¹ M¹NUÈI

)-02%:! 728 , HÎ ¹RG  EK
Ö KV  6ERÈ  SUMARVETRAR
DEKK 5PPL 

&/2$ &)%34! RG  EK 
ÖKM "EINS 6ERÈ 4),"/¨ ÖÒS 6ERÈ
¹ÈUR ÖÒS 2NR 4IL SÕNIS OG
SÎLU HJ¹ "ÅLALÅF +LETTH¹LSI  S 
3J¹ FLEIRI MYNDIR WWWBILALIFIS

"ÅLALÅF
+LETTH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   LAUG
 
WWWBILALIFIS

&YRSTUR ¹ ¥SLANDI "-7 8  ,  CYL ¹RG
 EK  ÖKM STËRGL¾SILEGUR BÅLL MEÈ
MIKLUM AUKABÒNAÈI VERÈ  MIL

3+/$! /#4!6)! ¹RG  EK Ö KM
 'ÅRA , 8ENON LJËS TOPPLÒGA SPOIL
ER m KRËMFELGUR 6ERÈ  Ö ¹HV
 Ö .¹NARI UPPL ¹ WWWARNARBÅLAR
IS RN  3  

"ÅLASALAN "ÅLFANG
-ALARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBILFANGIS

!RNARBÅLAR EHF
'YLFAFLÎT   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWARNARBILARIS

2EYFARAKAUP ¹ VERKSMIÈJUÒTSÎLUM
MEÈ L¾GRI DOLLAR *APANSKIR !MERÅSKIR
%VRËPSKIR BÅLAR ¹ ÒTSÎLU 4D $ODGE
#ALIBER EÈA &ORD & FR¹ ÖÒS
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

--# ,ANCER ¹RGl EK Ö BEINSK
VETRARD SKOÈAÈUR  VERÈ Ö 3


#HEROKEE /VERLAND k ÖESSI ER MEÈ
ÎLLUM AUKAHLUTUM MÎGULEGUM -JÎG
FLOTTUR BÅLL 6ERÈ  M HV 5M  M
5PPL  

%CONOLINE k m FR¹B¾R FERÈA OG FJÎL
SKYLDUBÅLL ,OFTL FR OG AFT 4OPP VIÈHALD
ALLA TÅÈ 5PPT SKIPT 6ERÈ Ö 5PPL
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  MILLJËNIR

6ÁLSLEÈAR

0ARTASALAN 3ÅMI  

+ERRUR

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA

6IÈGERÈIR
4IL SÎLU 0LYMOUTH 'RAND 6OYAGER ¹RG
 HELST Å SKIPTUM SÅMI  

WWWBILAPARTARIS

%IGUM NOKKRA 4OYOTA FËLKSBÅLA OG
JEPPA TIL SÎLU 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 "ÅLAPARTAR EHF 'R¾NAMÕRI 
-OSFELLSB¾

'L¾SIKERRA - "EN: 3 k M ÎLLU
%K  Ö  HÎ LÅTUR ÒT EINSOG NÕR
!TH SKIPTI ¹ ËDÕRARI 3   
 

4IL SÎLU !STRA  , "SK ¹RG k JA DYRA
EK  ÖÒS 3K k 6ERÈ  ÖÒS 3
 

.ÕR  4OYOTA (IGHLANDER 3L¾R
,ANDCRUISER ÒT MEÈ KRAFT OG SPARNEYTNI
 HÎ  ,KM %INNIG 
TILBOÈSBÅLAR &R¹ ÖÒS .ÕJIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹ 
ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI
 WWWISLANDUSCOM

4IL SÎLU 3KI DOO  2EV ¹RG k
4ILBÒINN Å FJALLIÈ EÈA KEPPNI 3ELST ËDÕR
3  0¹LL

(JËLHÕSI

  ÖÒS

3NORKEL SK¾RALYFTUR ¹
LAGER

 M INNISK¾RALYFTA KR 
63+ M INNISK¾RALYFTA KR 
63+ ,YFTAIS
.JARÈARBRAUT A
2EYKJANESB¾   WWWLYFTAIS

4IL SÎLU .ISSAN .ARVARA  EK 
Ö +M 6ERÈ  Ö ¹HV  Ö 3
 
!ÈEINS Ö KR ÒT OG YFIRT L¹N .ISSAN
!LMERA RG  %K Ö  DYRA BEINSK
3 6 DEKK VERÈ  3  

«DÕR DÅESEL BÅLL

.ISSAN 0RIMERA ¹RG k  4URBO $IESEL
#$ RAFM Å RÒÈUM EYÈIR LITLU ÖARFNAST
SM¹ LAGF 6  Ö 3  

4ROOPER m &34  9&)24®+5 6EL
ÒTBÒINN  ¹RG EKÖÒS 4ILBÒINN
¹ FJÎLL 6(F LOFTD¾LA L¾SINGAR OFL 3


 MILLJËNIR

 GËÈIR 0EUGOT  3T k  6 
Ö 3KODA &ELICIA k PICKUP 6  Ö
3 
,AND 2OVER $ISCOVERY 4$ 3 S¾TA
¹RG k EK  ÖÒS 6   MIL 5PPL Å
S  

/PEL !STRA 3TAISON ¹RGl 3K l
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

"ÅLAÖJËNUSTA

%RUM MEÈ SKJËLGOTT ÒTISV¾ÈI Å 2VK
FYRIR HJËLHÕSI OG HÒSBÅLA KR  ÖÒS OG
FELLIHÕSI KR  ÖÒS FYRIR VETURINN 5PPL Å
S   EÈA SVERRIR BARRIS

&ELLIHÕSI

4OYOTA ,ANDCRUISER  '8  GULL
MOLI %K  SJSK %INS OG NÕR 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL  

4), 3®,5 ,!'%2(),,52 TV¾R GERÈIR
(M SAMT HILLUMETRAR  OG LM
5PPL Å SÅMA  

(JËLBARÈAR

%XPEDITION k EKINN  KM 
MANNA SPARNEYTINN LÒXUSJEPPI MEÈ
N¾R ÎLLUM AUKAHLUTUM LEÈUR BAKK
VÎRN $6$ KRËKUR OFL ,ISTAVERÈ UM
 M 3TGR VERÈ  M HV 5M  M 
5PPL  

#OROLLA  k EK Ö "3+
.ÕSKOÈAÈUR LFELGUR 'EISLASPILARI 6
 Ö *ÎRGEN  OG 

-USTANG '4 0REMIUM  EKINN
 KM %INN S¹ FALLEGASTI ¹ LANDINU
6ERÈ  ÖÒS 5PPL  

0ALLBÅLAR

%' 4ËNAR ²RVAL AF HARMONIKUM AUK
FYLGIHLUTA FR¹ KR !KUREYRI 3
    2EYKJAVÅK 3 
   +ENNSLA FYRIR BYRJENDUR
(ARMONIKU STILLINGAMAÈUR ER V¾NTAN
LEGUR Å N¾STU VIKU ¹HUGSASAMIR HAFIÈ
SAMBAND

#OLEMAN  FETA  TIL SÎLU -JÎG VEL
MEÈ FARIÈ  GASKÒTAR SËLARSELLA TENGING
FYRIR  V NÕTT FORTJALD SJËNVARP ÒTVARP
STËR DEKK FARANGUS KASSI 5PPLYSINGAR Å
SÅMA 

"ÅLSKÒRSSALA -IÈVIKUDAG OG FIMMTUDAG
FR¹ KL  'R¾NATÒN  6EGNA FLUTTN
INGS ÕMISTLEGT ÒR BÒSSTLËÈ TIL SÎLU 3ÅMI
 

/PEL !STRA   V SPORTTÕPA EK 
NÕLEG TÅMAREIM ¹S  Ö 4),"/¨ 
Ö ÖARF AÈ SELJAST SÅMI  
 GËÈIR )MPREZA 3EDAN k  X 3SK
%K  Ö 6  Ö ,EGACY k ST 3SK
6  Ö 3  

  ÖÒS

(ARMONIKKA M¹LVERK EFTIR -UNDU DYR
FELL 5PPL Å S  

6INNUVÁLAR

%DGE 3%, !WD X k EKINN  KM
FR¹B¾R BÅLL 6ERÈ  M¹HV  M 5PPL
 

"ÅLAR ËSKAST
6ANTAR ËDÕRAN BÅL &R¹  Ö KR 3 
   

$ODGE $AKODA ¹RG k X %K 
ÖÒS MÅLLUR  DEKKJAGANGAR 5PPL Å S
 

4IL SÎLU

'EYMSLA FYRIR HJËLHÕSI

-USSO ¹RG k $ISEL EK  ÖÒS
.µ3+/¨!¨52 6  ÖÒS 5PPL Å S
 

  ÖÒS
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,2 VEITIR R¹ÈGJÎF UM ,2 VÎRURUN
AR HVERNIG ÖÒ GERIST SÎLUAÈILI !NNA
3NYRTIFR¾ÈINGUR  
6ILT ÖÒ FARA ALLA LEIÈ Å ,2 .¹MSKEIÈ
VERÈA HALDIN AÈ $VERGSHÎFÈA  ¹ LAUG
ARDÎGUM FR¹   3KR¹NING Å S 
 %INAR

&¾ÈUBËTAREFNI
,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  
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2EYKJAVÅK EÈA ¹ TÎLVUPËSTFANG
IÈ KVARNIR KVARNIRIS FYRIR 
OKTËBER

3ERRANO 3M¹RALIND &ULLT
3TARF -¹NAÈARLAUN
 
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSFËLK
Å AFGREIÈSLU ¹ NÕJAN OG GL¾SI
LEGAN 3ERRANO STAÈ Å 3M¹RALIND
3TARFIÈ FELST AÈALLEGA Å ÖVÅ AÈ
AFGREIÈA VIÈSKIPTAVINI 3ERRANO
UM MAT OG SVO Å ALLS KYNS STÎRF
UM VIÈ ¹FYLLINGAR ÖRIF OG ÎNNUR
STÎRF ¹ STAÈNUM 6IÈ ERUM AÈ
LEITA EFTIR DUGLEGU J¹KV¾ÈU
OG LÅFSGLÎÈU FËLKI TIL AÈ VINNA
¹ SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ
"YRJUNAR M¹NAÈARLAUN ERU UM
  KR
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹ WWW
SERRANOISATVINNA EÈA MEÈ
ÖVÅ AÈ SENDA PËST ¹ STEIN
GERDUR SERRANOIS .¹NARI
UPPLÕSINGAR VEITIR 3TEINGERÈUR
REKSTRARSTJËRI 3ERRANO Å SÅMA
 

6ÎRUBÅLSTJËRI &JÎLBREYTT STARF
TD FLUTNINGUR BYGGINGA KRANA
OFL -EIRAPRËF ¹SAMT PRËFI ¹
BÅLKRANA OG LEYFI TIL AKSTURS MEÈ
VÁLAVAGN SKILYRÈI
!FGREIÈSLUMAÈUR ¹ LAGER
&JÎLBREYTT STARF MA GERÈ TIL
BOÈA LEIGUSAMNINGA AFHENDING
VARA OG FLEIRA ¶ARF AÈ GETAÈ
STJËRNAÈ FËLKI
3TARFSMAÈUR ¹ LAGER (ANDLAGINN
STARFSMANN TIL AÈ SINNA FJÎL
BREYTTU LAGERSTARFI VIÈHALDI OG
ÎÈRU SEM TIL FELLUR
¥ ÎLLUM TILVIKUM ER ËSKAÈ EFTIR
AÈ VIÈKOMANDI HAFI LYFTARA
PRËF SÁ STUNDVÅS HEIÈARLEGUR
OG MEÈ HREINT SAKARVOTT
ORÈ OG GETI HAFIÈ STÎRF SEM
FYRST -ÎTUNEYTI ¹ STAÈNUM
3KRIFLEGAR UMSËKNIR MEÈ UPP
LÕSINGUM UM ALDUR OG FYRRI
STÎRF SENDIST ¹ +VARNIR EHF
,YNGH¹LS   2EYKJAVÅK EÈA
¹ KVARNIR KVARNIRIS Å SÅÈASTA
LAGI  OKTËBER

3TARFSKRAFTUR ËSKAST
6ANTAR STARFSKRAFT Å SÎLUTURN UM
HELGAR Å MIÈB¾NUM 4ILVALIÈ
FYRIR SKËLAFËLK
5PPL Å S  

3TARFSKRAFTUR ËSKAST
HEILSUSTÒDÅË
¶ARF AÈ HAFA GËÈA ÖJËNUSTULUND
OG ¹HUGA ¹ ÒTLITI OG HEILSU 5M
HLUTASTARF ER AÈ R¾ÈA
HUGASAMIR SENDI TÎLVUPËST ¹
INFO FYRIROGEFTIRIS

3NYRTIFR¾ÈINGUR EÈA
MEISTARI
«SKAST Å HLUTASTARF VERÈUR AÈ
VERA DUGLEGUR METNAÈARFULLUR
OG GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
'ËÈ LAUN Å BOÈI
5MSËKNIR SENDIST ¹ ENGLA
KROPPAR ENGLAKROPPARIS EÈA Å
S  
%NGLAKROPPAR HEILSUSTÒDÅË
SNYRTISTOFA 3  

-ATREIÈSLA
6ILJUM R¹ÈA MATREIÈSLUMANN
EÈA MANNKONU MEÈ REYNSLU
,EITUM AÈ FERSKUM OG KRÎFTUG
UM STARFSKRAFTI SEM H¾GT ER AÈ
STËLA ¹
¹HUGASAMIR HAFI SAMBAND Å
SÅMA   EÈA ¹ STAÈNUM
EÈA ¹ WWWKRINGLUKRAINIS

"AKARÅIÈ (AGAMEL 
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA HRESST OG
DUGLEGT STARFSFËLK TIL AFGREIÈSLU
STARFA 5M ER AÈ R¾ÈA VAKTA
VINNU   6INNUTÅMI EFTIR
FREKARA SAMKOMULAGI %KKI
YNGRI EN  ¹RA ¥SLENSKUKUN¹TTA
NAUÈSYNLEG
.¹NARI UPPL VEITA !NNA 2ËSA
Å S   OG 'UNNAR Å S
 

'ARÈAB¾R

µTUSTJËRI 'RÎFUMAÈUR OG
"ÒKOLLUSTJËRI
!RNARVERK EHF «SKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA STARFSMANN ¹ *ARÈÕTU
'RÎFUMANN OG "ÒKOLLUSTJËRA
REYNSLA RÁTTINDI OG LIPURÈ Å
MANNLEGUM SAMSKIPTUM 5M
FRAMTÅÈARSTÎRF ER AÈ R¾ÈA
3TARFIÈ STENDUR B¹ÈUM KYNJUM
TIL BOÈA (EITUR MATUR Å H¹DEG
INU -IKIL VINNA FRAMUNDAN
!LLAR N¹NARI UPPLÕINGAR UM
STARFIÈ VEITIR GÒSTA Å SÅMA 
 5MSËKNIR SENDIST ¹ ARN
ARVERK SIMNETIS

!46)..!

«SKUM EFTIR SMURBRAUÈSDÎMU
¶ARF AÈ GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
  ¶ËRA

2¾STING Å (¹SKËLANUM Å
2EYKJAVÅK
,EITUM AF HÎRKUDUGLEGU OG
SKEMMTILEGU FËLKI Å R¾STINGAR
VIÈ STARFSTÎÈ OKKAR Å /FANLEITI
5M ER AÈ R¾ÈA B¾ÈI FULLT STARF
OG HLUTASTARF
6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND
VIÈ (ERDÅSI Å SÅMA   EÈA
SENDIÈ ¹ NETFANGIÈ RAESTING
RUIS (LÎKKUM TIL AÈ HEYRA FR¹
YKKUR

Tunguháls, Rvk, Laust fljótlega!

Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.og skipasölu, ráðgjafi
atvinnuhúsnæðis
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Rut Ólafsdóttir
ritari , skjalavarsla

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
Drangahraun Hfj.

Grandatröð, Hfj., 271 fm.

Í einkasölu fremri hluti
hússins samtals 1070
fm iðnaðarhúsnæði
ásamt 211 fm steyptu
milligólfs. Með fylgir
byggingarréttur eignarhlutans fyrir samtals 1700 fm á tveimur hæðum. Samtals
yrði þá um að ræða
2770 fm heildarstærð þar sem grunnflötur hússins yrði um 1560 fm
og um 900 fm á 2. hæð. Góðar stórar innkeyrsluhurðir og góð aðstaða. Vel innréttaðar skrifstofur, kaffistofa og eldhús. Teikningar
og nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Hverafold 240 fm

Frum

Í einkasölu nýtt og
glæsilegt atvinnuhúsnæði að grunnfl.
201 fm auk 70 fm
milligólfs þar sem er
skrifstofa, kaffistofa
og eldhús, snyrting
og rannsóknarstofa.
Húsið er nýtt stálgrindarhús frá 2004, klætt utan með liggjandi stórbáráttri aluzink
klæðningu. Vegghæð er um 5,5 mtr og hurðarhæð (innkeyrslu ) er
um 5 mtr. Stór mænisgluggi er eftir endilöngu þaki og gefur milka
ofanbirtu. Frágangur húss góður. Malbikað plan fyrir framan húsið.
Mjög góð aðkoma að húsinu.
Í einkasölu vel staðsett steinsteypt atvinnuhúsnæði, skiptist í
1.122 fm framhús á tveimur hæðum auk 255 fm bakhúsi, samtals
um 1.377 fm. Neðri hæðin er að mestu nýtt undir létta iðnaðarstarfsemi en getur hentað verslun, hlaupaköttur, innkeyrsluhurðir
í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á efri hæð eru m.a. skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús. Bakhúsið með 3 innkeyrsluhurðum og góðri lofthæð. Mögulegur byggingarréttur. Teikningar og
frekari upplýsingar á skrifstofu okkar

Drangahraun, Hfj, 528 fm.

Völuteigur, Mos, 365 fm.

Bíldshöfði - Innkeyrslubil.

Til sölu nýtt og
glæsilegt 365 fm
endabil í nýju stálgrindarhúsi með
samlokuklæðningu. Grunnflötur
270 fm. Vegghæð
er 4,7 mtr., auk
milligólf 95 fm, þar
sem gert er ráð fyrir starfsm.aðst., skrifstofu og snyrtingu. Góðir gluggar í austur á
efri hæð. Lóð malbikuð. Innkeyrsluhurðir að framanverðu eru 4,3
mtr en baka til 3,7 mtr. Skilalýsing á skrifstofu okkar að Síðumúla
35. Hiti í gólfum.

Súðarvogur, 241 fm iðnaðarhúsnæði

Í einkasölu vel staðsett samtals 528 fm iðnaðarhúsnæði, þar af er
108 fm á 2. hæð m.a. undir skrifstofur. Húsið er steinsteypt hornhús með mjög rúmgóðri lóðaraðkomu. Húsið er með mikilli lofthæð, 5,8 vh. og 7,4 í mæni, stálbitarennur fyrir allt að 5 tonna brúarkrana gafla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x talsins, skrifstofur,
wc og kaffistofa. Húsið er til sölu eða leigu og hentar undir flesta
atvinnustarfsemi. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum okkar.

Fallegt húsnæði
mót suðri sem er
nýtt undir hverfispöbb, vel innréttað. Góð aðkoma
og
bílastæði.
Skjólveggir
við
húsnæðið og verönd. Allt sér. Gott
lán getur fylgt. Tilboð óskast.

Til sölu glæsilegt
nýstandsett 320
fm húsnæði með
tveimur
innkeyrsluhurðum.
Fín starfsmannaaðstaða. Lofthæð
ca. 3,5 mtr. Góð
aðkoma og malbikað plan. Leitið
nánari upplýsinga
á skrifstofu.

Hólmaslóð, Rvk, 100 fm.

Til sölu 241 fm iðnaðarhúsnæði með
1x innkeyrsluhurð
og
gönguhurð.
Húsnæðið skiptist í
vinnusal með lofthæð ca. 3,5 mtr,
skrifstofur og kaffistofa, rýmið er
gluggalaust aftast.
Til leigu um 100 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð við Hólmaslóð.
Húsnæðíð er laust nú þegar. Húsnæðið hentar vel undir hverskyns
verslunar- og þjónustustarfsemi. Leiga 150 þús. /mán.
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:ATRUDNIMY OSOBY DO FILETOWANIA RYB
7YMAGANE DOSWIADCZENIE "ARDZO
DOBRE WYNAGRODZENIE 4EL  

Sími
456 3244

!TVINNA ËSKAST

3BARRO AUGLÕSIR EFTIR STARFS
MANNI Å FULLT STARF Å ELDHÒSI OG
VIÈ AFGREIÈSLU 6IÈKOMANDI ÖARF
AÈ BÒA YFIR MIKILLI ÖJËNUSTU
LUND HAFA MIKINN METNAÈ VERA
STUNDVÅS OG EIGA AUÈVELT AÈ
VINNA MEÈ ÎÈRU FËLKI 6INNUTÅMI
ER SAMKOMULAGSATRIÈI 'ËÈ LAUN
Å BOÈI 3TARFSMAÈUR ÖARF AÈ TALA
ÅSLENSKU OG VERA ELDRI EN  ¹RA
5MS¾KJENDUM ER BENT ¹ AÈ
S¾KJA UM RAFR¾NT ¹ WWW
SBARROIS EÈA HAFA SAMBAND
VIÈ 3TEINA Å SÅMA   EÈA
®NNU  

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Hafnarstræti 19 - 400 Ísafirði - www.fsv.is

3TÒLKA UTAN AÈ LANDI
ËSKAR EFTIR VINNU
3TÒLKA LEITAR AÈ VINNU FR¹ OG
MEÈ l %R VÎN AÈ VINNA
OG HÎRKUDUGLEG 6INNA SEM
KEMUR TIL GREINA ERU AFGREIÈSLU
STÎRF AÈSTOÈARMAÈUR Å ELDHÒSI
UMMÎNNUN OG MARGT FLEIRA
HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND Å
SÅMA   (ALLDËRA

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Frum

(EFUR ÖÒ ¹HUGA ¹ ÅTALSKRI
MATARGERÈ

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

&!34%)'.)2

Einbýlishús á Suðureyri til sölu! Aðalgata 34 Suðureyri er 94 m²
einbýlishús á einni hæð, staðsett við sjávarsíðuna á Suðureyri.
Verð aðeins kr. 5.500.000,-

TILKYNNINGAR

Nánari upplýsingar á Fasteignasölu Vestfjarða s. 456 3244
eða á www.fsv.is

ÞÓRSGATA M/BÍLSKÝLI - 101 Rvík.
Nýleg og glæsileg 3ja herb. íbúð á 1. hæð
ásamt stæði í bílgeymslu. Lyfta er í húsinu.
Hurð úr stofu út á stóran timbursólpallur.
Vandaðar innréttingar og tæki. Þvottahús í
íbúð. Þrefalt gler. Verð 35.0 millj.

Auglýsingasími

%INKAM¹L
%RT ÖÒ AÈ LEITA AÈ
SKEMMTILEGRI VINNU MEÈ
SKËLA
3UBWAY ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
OG DUGLEGU FËLKI MEÈ MIKLA
ÖJËNUSTULUND 5M ER AÈ R¾ÈA
VAKTAVINNU UM KVÎLD OG HELGAR
"REYTILEGAR VAKTIR Å BOÈI SEM
HENTA VEL MEÈ SKËLA
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹ SUB
WAYIS .¹NARI UPPLÕSINGAR
VEITIR STARFSMANNASTJËRI Å SÅMA
  !LDURSTAKMARK ER
 ¹R

PLÒSIS

3ÕNDU ÖIG SJ¹ÈU AÈRA ¥SLENZKUR AFÖREY
INGARVEFUR FYRIR FULLORÈNA

– Mest lesið

4),+9..).'!2

HRAUNBÆR - ENDAÍBÚÐ
(LUTASTARF ¹ SPENNANDI
VEITINGASTAÈ

Frum

3BARRO AUGLÕSIR EFTIR STARFSFËLKI
Å HLUTASTARF 5M ER AÈ R¾ÈA
STARF Å ELDHÒSI OG VIÈ AFGREIÈSLU
¹ NÕJUM OG GL¾SILEGUM STAÈ Å
&AXAFENI SKILEGIR EIGINLEIKAR
ERU STUNDVÅSI MIKIL ÖJËNUSTU
LUND METNAÈUR OG EIGA GOTT
MEÈ AÈ VINNA MEÈ ÎÈRU FËLKI
3VEIGJANLEGUR VINNUTÅMI Å BOÈI
SEM HENTAR VEL MEÈ SKËLA 'ËÈ
LAUN Å BOÈI %KKI YNGRI UMS¾KJ
ENDUR EN  ¹R
5MS¾KJENDUM ER BENT ¹ AÈ
S¾KJA UM RAFR¾NT ¹ WWW
SBARROIS EÈA HAFA SAMBAND
VIÈ 3TEINA Å SÅMA   EÈA
®NNU  

Góð 3ja herb, íbúð á annari hæð í vel staðsettu fjölbýli. Vel skipulögð og björt íbúð með
gluggum á þrjá vegu. Rúmgóð herbergi og
stofa. Útsýni frá stofu og svölum. Litlar
franskar svalir í hjónaherbergi. Góð sameign.
Stærð 90,9 fm. Verð 20,8 fm.

&!34%)'.)2
%RT ÖÒ N¾TURMANNESKJA
3UBWAY ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
OG DUGLEGU FËLKI MEÈ MIKLA
ÖJËNUSTULUND 5M ER AÈ R¾ÈA
HLUTASTARF Å N¾TURVINNU UM
HELGAR UNNIÈ   'ËÈ LAUN
Å BOÈI (¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹
SUBWAYIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
VERSLUNARSTJËRI Å SÅMA 
 3UBWAY (RINGBRAUT. 
!LDURSTAKMARK ER  ¹R

3TARF Å HEIMAÖJËNUSTU

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMENN Å
HEIMAÖJËNUSTU HJ¹ 3ELTJARNARNESB¾
&ULLT STARF OG HLUTASTÎRF Å BOÈI 'EFANDI
OG FJÎLBREYTT STARF SEM GETUR M A HENT
AÈ N¹MSMÎNNUM +YNNIÈ YKKUR KAUP
KJÎR OG VINNUTÅMA .¹NARI UPPLÕSINGAR
HJ¹ ¶ËRU EÈA 3NORRA Å SÅMUM 
 EÈA 

TJARNARBÓL - SELTJARNARNESI

.ORÈURBRÒ  ÅBÒÈ  ,AUS STRAX
4IL SÎLU EÈA LEIGU

Rúmgóð og björt 5 til 6 herb. íbúð á 2. hæð í
fjölbýli við Tjarnarból. Alls 126,7 fm. Rúmgóð stofa með parketi, suðvestur svalir út frá
borðstofu. Laus fljótlega. Verð 28 millj.

(¹SETA VANTAR STRAX ¹  TONNA NETA
B¹T 5PPL Å S  
2IZZO0IZZAAUGLÕSIREFTIRBÅLSTJËRUM KVÎLD
OG HELGARVINNA 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹
STAÈNUM EINNIG H¾GT AÈ HRINGJA Å (ELGA
Å S  

&YRIRT¾KI Å MÎTUNEYTIS
REKSTRI

«SKAR EFTIR GËÈU STARFSFËLKI TIL ÕMISSA
STARFA ¹ SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ 'ËÈ
LAUN Å BOÈI 5PPL Å S  

(JËLBARÈAVERKST¾ÈIÈ
"ARÈINN

2ÎSKA MENN VANTAR ¹ HJËLBARÈAVERKST
5PPL Å S   EÈA ¹ STAÈNUM
"ARÈINN 3KÒTUVOGI 
3MIÈIR «SKA EFTIR ÅSLENSKUM¾LANDI
SMIÈUM EÈA VÎNUM MÎNNUM Å FJÎL
BREYTTA INNI SEM ÒTIVINNU 5PPL Å S
 

!KTU 4AKTU 3KÒLAGÎTU

,EITAR AÈ ÖÁR +VÎLD OG HELGARVINNA Å
BOÈI 3KEMMTILEG VINNA ¹ SKEMMTILEG
UM VINNUSTAÈ !LLIR HVATTIR TIL AÈ S¾KJA
UM 5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS

GULLENGI - ÚTSÝNI Rúmgóð og björt
3ja til 4ra herb. íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli.
Stærð 111,1 fm. Tvennar suður svalir.
Þvottahús í íbúð. Stutt í alla þjónustu.
Glæsilegt útsýni. Laus fljótlega.
Verð: 25,8 millj.
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090
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Sigurberg Guðjónsson hdl.
og Hrafnhildur Bridde,
lögg.fasteignasali

Þóroddstaðir,
Skógarhlíð 22,
Hrafnhildur Bridde
löggildur fast.sali

105 Reykjavík.

Sími: 534 2000

GSM 821 4400

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 17:00-17:30
ÞÓRSGATA 7, 101 RVK 2. HÆÐ. LAUS!!
FRUM

Sjamerandi
3.
herb. 57,7 fm
íbúð á 2. hæð á
þessum eftirsótta
stað í miðbæ
Reykjavíkur. Ný
eldhúsinnrétting
og gólfefni. Parket á stofu og herbergjum. Stutt í
verslun og þjónustu. Íbúðin er
laus og til afhendingar við kaupsamnings.
Verð 19,9 millj.

EIGNIR ÓSKAST!

MÚRARAR

Erum með vana múrara á skrá sem
eru klárir til vinnu.
.UDIWDÀ ehf S: 840-1616

SMIÐIR

Erum með vana smiði á skrá sem
eru klárir til vinnu.
.UDIWDÀ ehf S: 840-1616

!TVINNA ²TIVERA
¥ HJARTA MIÈBORGARINNAR

Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:
• 2ja herbergja í hverﬁ
101, 105, 107 og 220
• 3ja herbergja í hverﬁ
105, 107, 109, 200 og 220

Frum

6EGNA AUKINNA VERKEFNA ËSKUM VIÈ EFTIR
J¹KV¾ÈUM OG LIPRUM EINSTAKLINGUM TIL
STARFA SEM FYRST
%INNIG VANTAR FLEIRI KONUR Å HËPINN Å
HLUTASTARF EÈA FULLT STARF

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!
Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.is

3TARFSSVIÈ

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

o %FTIRLIT MEÈ BIFREIÈASTÎÈUM OG NOTKUN GJALDSKYLDRA
BÅLAST¾ÈA UTANHÒSS
o 2ITUN UMSAGNA VEGNA ¹LAGÈRA GJALDA
o -IKIL SAMSKIPTI VIÈ VIÈSKIPTAVINI OG SAMSTARFSMENN

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

FASTEIGNASALAN

(¾FNISKRÎFUR

570 4800

o ®KURÁTTINDI ¹SKILIN
o &¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM ÖJËNUSTULUND
J¹KV¾ÈNI OG ¹R¾ÈNI
o 3TUNDVÅSI REGLUSEMI OG ALMENNT HREYSTI
o 3KRIFF¾RNI ¹ ÅSLENSKU
o SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAFI GOTT VALD ¹ ENSKU
OG EINU NORÈURLANDAM¹LI

Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali
Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800

Frum

RAÐHÚS, PARHÚS EÐA EINBÝLI
ÓSKAST Í KÓPAVOGI,
GARÐABÆ EÐA HAFNARFIRÐI

,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR OG
3TARFSMANNAFÁLAGS 2EYKJAVÅKURBORGAR 5MSËKNARFRESTUR ER TIL 
OKTËBER NK OG SKAL SENDA UMSËKNIR TIL "ÅLAST¾ÈASJËÈS 2EYKJAVÅKUR
MERKT m3TÎÈUVÎRÈURn (VERFISGÎTU   2EYKJAVÅK (¾GT ER AÈ N¹LGAST
UMSËKNAREYÈUBLÎÈ Å AFGREIÈSLU OKKAR EÈA SENDA UMSËKN ¹ ALBERT
HEIMISSON REYKJAVIKIS .¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR Å SÅMA  

Við á fasteignasölunni Gimli höfum verið beðin um
að leita eftir raðhúsi, parhúsi eða einbýli í Kópavogi,
Garðabæ eða Hafnarfirði.
Um er að ræða ákveðna kaupendur með góðar
greiðslur. Rúmur afhendingartími ef óskað er. Hús á
tveimur hæðum kemur til greina.
Verð 45 - 60 milljónir.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu
Gimli sími 570 4800

4),+9..).'!2

Sveinbjörn Halldórsson
lögg. fasteignasali
sími 892 2916

.ORÈURÖING
!UGLÕSING UM TILLÎGU AÈ DEILISKIPULAGI LËÈARINNAR
²TGARÈS  ¹ (ÒSAVÅK

4),+9..).'!2

3VEITARSTJËRN .ORÈURÖINGS AUGLÕSIR HÁR MEÈ TIL ALMEN
NRAR KYNNINGAR TILLÎGU AÈ DEILISKIPULAGI LËÈARINNAR
²TGARÈS  ¹ (ÒSAVÅK ,ËÈIN AFMARKAST AF !UÈBREKKU
0¹LSGARÈI OG ²TGARÈI Å AUSTRI SUÈRI OG NORÈRI 6ESTUR
MÎRK LËÈARINNAR LIGGJA UM MIÈJAN GÎTUREIT SEM AFMAR
KAST AF OFANGREINDUM GÎTUM OG +ETILSBRAUT ,ËÈIN ER
UM  M AÈ ÚATARM¹LI

!UGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI
¹ AUGLÕSTUM TILLÎGUM AÈ DEILISKIPULAGI
¥ SAMR¾MI VIÈ  MGR  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR  MEÈ
SÅÈARI BREYTINGUM ER HÁR MEÈ AUGLÕST AFGREIÈSLA B¾JARSTJËRNAR +ËPAVOGS ¹
EFTIRFARANDI DEILISKIPULAGSTILLÎGUM

3KIPULAGSTILLAGAN GERIR R¹È FYRIR  ÖJËNUSTUÅBÒÈUM
Å ALLT AÈ  H¾ÈA HÒSUM INNAN LËÈARINNAR (EIMILAÈ
NÕTINGARHLUTFALL LËÈARINNAR VERÈI   FYRIR UTAN NIÈUR
GRAFNA BÅLGEYMSLU

,INDIR )6 3KËGARLIND  OG  "REYTT DEILISKIPULAG
¥ SAMR¾MI VIÈ SKIPULAGS OG BYGGINGARLÎG NR  MEÈ SÅÈAR BREYTINGUM HEFUR B¾JARSTJËRN +ËPAVOGS SAMÖYKKT ÖANN  ¹GÒST
 SAMÖYKKT TILLÎGU AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI VIÈ 3KËGARLIND  OG 
3KIPULAGSTOFNUN HEFUR YÙRFARIÈ M¹LSGÎGNIN SBR BRÁF DAGS  SEPTEMBER  ÖAR SEM EKKI ER GERÈ ATHUGASEMD VIÈ AÈ BIRT VERÈI AUGLÕS
ING UM SAMÖYKKT DEILISKIPULAGSINS SBR SKIPULAGS OG BYGGINGARLÎG NR  !UGLÕSING UM GILDISTÎKU DEILISKIPULAGSINS BIRTIST Å " DEILD
3TJËRNARTÅÈINDA  OKTËBER 

3KIPULAGSTILLAGAN VERÈUR TIL SÕNIS ¹ SVEITARSTJËRNARSKRIF
STOFU .ORÈURÖINGS AÈ FR¹  OKTËBER TIL  NËVEMBER
 ¶EIM SEM EIGA HAGSMUNA AÈ G¾TA ER GEÙNN
KOSTUR ¹ AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA TIL OG
MEÈ ÙMMTUDAGSINS  NËVEMBER  3KILA SKAL
SKRIÚEGUM ATHUGASEMDUM TIL SVEITASRSTJËRNARSKRIFSTOFU
.ORÈURÖINGS AÈ +ETILSBRAUT   ¹ (ÒSAVÅK ¶EIR SEM
EKKI GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA TELJAST HENNI
SAMÖYKKIR

$ALVEGUR  "REYTT DEILISKIPULAG
¥ SAMR¾MI VIÈ SKIPULAG OG BYGGINGARLÎG NR  MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM HEFUR B¾JARSTJËRN +ËPAVOGS SAMÖYKKT ÖANN  JÒLÅ 
TILLÎGU AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI VIÈ $ALVEG 
3KIPULAGSSTOFNUN HEFUR YÙRFARIÈ M¹LSGÎGNIN SBR BRÁF DAGS  SEPTEMBER  ÖAR SEM EKKI ER GERÈ ATHUGASEMD VIÈ AÈ BIRT VERÈI
AUGLÕSING UM SAMÖYKKT DEILISKIPULAGSINS SBR SKIPULAGS OG BYGGINGARLÎG NR  !UGLÕSING UM GILDISTÎKU DEILILSKIPULAGSINS BIRTIST Å
" DEILD 3TJËRNARTÅÈINDA  OKTËBER 
.¹NARI UPPLÕSINGAR EÈA GÎGN UM OFANGREINDAR DEILISKIPULAGS¹¾TLANIR OG AFGREIÈSLUR ÖEIRRA ER H¾GT AÈ N¹LGAST ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS
&ANNBORG   +ËPAVOGI MILLI KL  OG  M¹NUDAGA TIL ÙMMTUDAGA OG ¹ FÎSTUDÎGUM FR¹  TIL 

3M¹RI 3M¹RASON
3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS


(ÒSAVÅK  OKTËBER 
'AUKUR (JARTARSON
3KIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒI
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Fyrirsjáanlegt taut
ágætu grein Jóns fellur
hann í þá gryfju að gera
lítið úr skoðunum annarra og talar um fyrirsjáanlegt taut gegn því
Fréttablaðinu 9. oktsem þegar hefur verið
óber skrifar Jón Kaldal
ákveðið og honum finnst
um merkan atburð, sem
flott. Í því sambandi
er tendrun á friðarsúlu
tekur hann dæmi og nefnYoko Ono í Viðey. Jón
ir þekktar byggingar í
gerir þessu framtaki góð
3./22)
höfuðborginni, Perluna,
skil og augljóst er að
Ráðhús Reykjavíkur og
hann hrífst af hugmynd- 3)'52*«.33/.
Hallgrímskirkju. Gegn þessum
inni. Það geri ég líka. Hann getur
byggingum hafi verið höfð uppi
þess þó að friðarsúlan sé ekki
hörð mótmæli og gerir Jón með
óumdeild.
orðavali lítið úr þeim tilburðum og
Ekkert er eðlilegra en fólk hafi
segir erfitt að hugsa sér borgina
á þessu mismunandi skoðanir eins
án þessara merku bygginga í dag.
og hverjum öðrum mannanna
Þessi orð Jóns eru í góðu samræmi
verkum sem við þurfum að hafa
við ummæli Davíðs Oddsonar
fyrir augum, en í þessari annars

5-2¨!.
3KIPULAGSM¹L
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þegar hann kvartaði yfir því að
fólk hefði skoðanir en allir yrðu
ánægðir og stoltir þegar Ráðhúsið
væri risið. Við dramb af þessu tagi
verðum við Íslendingar að búa ef
við leyfum okkur að hafa uppi
aðrar skoðanir en valdhafar
hverju sinni, og á það ekki síst við
um skoðanir gegn vilja Sjálfstæðisflokksins sem birtist oft sem
eitthvert óskilgreint afl sem vill
ekki kenna sig við pólitík. Þar á
bæ virðist oft litið á pólitískar
skoðanir sem eitthvað vont og
óþægilegt.
Mér finnst Perlan flott (reyndar
engan hitt sem finnst það ekki,
deilan stóð um annað þar), mér
finnst hús Hæstaréttar (sem var
umdeilt) fara vel á sínum litla

byggingarreit, mér finnnst Hallgrímskirkja of stór, enda teiknaði
Guðjón hana í öðru umhverfi þar
sem hún átti að standa á torgi
umkringd hærri bygggingum.
Mér finnst Ráðhúsið skandall á
þessu stað. Það er of lítið til að
gegna hlutverki sínu, samt of stórt
og fellur ekki inn í umhverfið. Ég
sá miklu flottari útfærslu af
Tjarnarhorninu, að mig minnir í
Þjóðviljanum á sínum tíma, teikning eftir Sigrúnu Eldjárn. Það
ákveður enginn fyrir mig hvað
mér finnst, þannig er nú það. Nú
ætla ég rétt að vona að metnaðarfullar og snjallar hugmyndir um
skipulag Kvosarinnar í Reykjavík
sem nýlega voru verðlaunaðar
verði að veruleika í stað þess að

fallið verði fyrir peningalegum
hagsmunum sem við eigum svo
sorgleg dæmi um.
Borgarstjórn og stjórnarandstaða virðast nokkuð sammmála
um þessa hugmynd. Þar hefur
Margrét Sverrisdóttir, borgarfulltrúi og varaformaður Íslandshreyfingarinnar, tjáð sig mjög
ákveðið fylgjandi hugmyndinni.
Hún hefur einnig fylgt eftir
ákveðnum skoðunum sínum og
Ólafs Magnússonar gegn niðurrifi
merkra húsa. Sumt hefur borið
árangur en annað ekki. Fagurfræðilegt og vistvænt umhverfi
skiptir máli. Svona raddir þurfa
að heyrast. Þær eru ekki fyrirsjáanlegt taut.
Höfundur er lögreglufulltrúi.

Er Kristur
guðlaus,
siðrænn
húmanisti?
5-2¨!.
4RÒM¹L

F

östudaginn
5. október
síðastliðinn birtist
í Fréttablaðinu
grein eftir
sr. Hjört
Magna
Jóhannsson prest '5¨-5.$52 +!2,
Fríkirkj"29.*!233/.
unnar
í
Reykjavík undir yfirskriftinni
Eru húmanistar óvinir Krists? Tilefnið er margrædd guðlaus brúðkaupsgleði í Fríkirkjunni sem fulltrúi
Siðmenntar
annaðist.
Umræðan um þessa athöfn var
mikil og ætla ég engu að bæta við
hana nema því að það kom mér
nett á óvart að Fríkirkjupresturinn skuli hafa verið tilbúinn að
annast athöfnina sjálfur hefði
hann ekki haft öðrum hnöppum að
hneppa, eins og kom fram í
umræddri grein.
Svo tekur Hjörtur Magni upp
hanskann fyrir húmanista og
hrósar þeim fyrir gagnrýni þeirra
á boðskap kirkjunnar um
erfðasyndina og syndugt eðli
mannsins. Orð Hjartar Magna eru
sett fram á þann hátt að ekki
verður annað séð en að hann telji
að hin eina rétta leið mannanna til
frelsis sé leið húmanismans og
því best að hafna kirkjunni, sem
brýtur sjálfsmynd mannsins
niður og vinnur þannig beinlínis
gegn boðun Jesú Krists.
En er Fríkirkjupresturinn ekki
að gleyma einhverju? Kristur
kom til að kalla syndara, ekki
réttláta (Mt. 9.13, Mk. 2.17, Lk.
5.32).
Í guðspjöllunum kemur orðið
synd 47 sinnum fram í beinni
ræðu Jesú. Hvergi sér þess stað
að hann segi að syndin sé ekki til.
Nægir að minna á dæmisögu hans
um faríseann og tollheimtumanninn. Hvor þeirra var það sem
sneri heim úr helgidóminum
réttlættur?
Hjörtur hrósar húmanistum
einnig fyrir að „byggja ekki
lífsskoðun sína á bókstafslegri
tilvísun í yfirnáttúruleg furðuverk“. Um hvað er Hjörtur Magni
að tala? Kraftaverk Jesú?
Upprisuna?
Ég velti fyrir mér hvaðan Hirti
Magna kemur mynd sín af Jesú
Kristi, því að ekki er hún fengin
úr Nýja testamentinu. Getur
hugsast að Hjörtur Magni rugli
sjálfum sér saman við Jesú Krist?
Höfundur er sóknarprestur í
Lindasókn í Kópavogi.
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Leiðtogar í Höfða

,5+% 0%229 ,%)+!2) %2  23

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Elín Steinþóra Helgadóttir
frá Kárastöðum í Þingvallasveit,

sem lést á hjúkrunarheimilinu í Víðinesi 1. október
síðastliðinn, verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju
föstudaginn 12. október kl. 13.00. Þeim sem vildu
minnast hennar er bent á Minningarsjóð Guðbjargar
Einarsdóttur, reikningsnúmer 0323-13-301467,
kt. 520606-0920.
Gunnlaugur Geir Guðbjörnsson
Guðrún Guðbjörnsdóttir
Erla Guðbjörnsdóttir
Einar Guðbjörnsson
Kári Guðbjörnsson
og fjölskyldur.

Böðvar Guðmundsson
Kristinn Víglundsson
Hugrún Þorgeirsdóttir
Þóra Einarsdóttir
Anna María Langer

„Þegar ég var krakki fór ég í
keiluhöll og hljóp þar á gossjálfsala. Ég er ennþá með
ör á hægri augabrúninni,
eins og sjá má.“
!MERÅSKI LEIKARINN ,UKE 0ERRY
VARÈ FYRST ÖEKKTUR FYRIR LEIK
SINN Å UNGLINGAÖ¹TTUNUM
"EVERLY (ILLS 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

,EIÈTOGAFUNDUR 2ONALDS 2EAG
AN "ANDARÅKJAFORSETA OG -IKHAIL
'ORBATSJOV LEIÈ
TOGA 3OVÁTRÅKJ
ANNA VAR HALD
INN Å 2EYKJAVÅK ¹
ÖESSUM DEGI ¹RIÈ

,EIÈTOGAFUND
URINN VAR HALDINN
Å (ÎFÈA MËTTÎKUHÒSI 2EYKJA
VÅKURBORGAR DAGANA  OG 
OKTËBER OG ER EINN MERKASTI VIÈ
BURÈUR ¥SLANDSSÎGUNNAR
&UNDURINN ER SAGÈUR HAFA
KOMIÈ ¥SLANDI ENDANLEGA INN ¹
HEIMSKORTIÈ AUK ÖESS SEM HANN
HEFUR OFT VERIÈ TALINN UPPHAFIÈ
AÈ ENDALOKUM KALDA STRÅÈSINS

,EIÈTOGAFUNDURINN BEINDI ¹
SÅNUM TÅMA ATHYGLI UMHEIMS
INS AÈ ¥SLANDI ¹
ÖANN H¹TT SEM
ALDREI HAFÈI GERST
¹ÈUR EN ¥SLAND VAR
Å SVIÈSLJËSI ALÖJËÈ
LEGRAR FJÎLMIÈLUN
AR DÎGUM SAMAN
 FUNDINUM
LÎGÈU LEIÈTOGARNIR GRUNNINN AÈ
STËRB¾TTUM SAMSKIPTUM MILLI
AUSTURS OG VESTURS OG ÖVÅ
AFVOPNUNARSAMKOMULAGI SEM
LEIÈTOGARNIR GERÈU MEÈ SÁR ¹RI
SÅÈAR
&UNDURINN HEFUR VERIÈ TALINN
EINN AF H¹PUNKTUNUM ¹ FORSETA
FERLI 2ONALDS 2EAGANS

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, dóttir, systir, tengdadóttir og
mágkona,
Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Guðmundur Karl
Óskarsson
lést á Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri, mánudaginn
8. október síðastliðinn. Jarðsungið verður frá
Akureyrarkirkju þriðjudaginn 16. október kl. 11.00.
Óskar Örn Guðmundsson
Hörður Már Guðmundsson
Kristín Sigrún Grétarsdóttir
Hermann Hrafn Guðmundsson Elín Gísladóttir
Ísleifur Karl Guðmundsson
Kristín Konráðsdóttir
Magnús Geir Guðmundsson
Ingibjörg Gunnarsdóttir
Gunnar Rafn Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þuríður Linda Alfreðsdóttir
Hjöllum 7, Patreksfirði,

andaðist sunnudaginn 7. október 2007. Jarðarför
auglýst síðar.
Ragnar Fjeldsted
Stella Björk Fjeldsted
Elmar Már Einarsson
Kristinn Fjeldsted
Alfreð Már Fjeldsted
Rakel G. Magnúsdóttir
Kristinn Fjeldsted
systkini og aðrir aðstandendur.

Rósu Bjargar Sveinsdóttur
Sæbóli 16, 350 Grundarfirði.

Sigurður Jón Guðjónsson
lést hinn 6. október á Borgarspítalanum.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni 12. október kl. 11.00.
Árna I. M. Guðjónsdóttir
Guðrún Guðjónsdóttir
og börn.

Ægir Karl Kristmannsson
Benedikt Þórisson

Sérstakar þakkir til starfsfólks St. Franciskusspítala
Stykkishólmi fyrir frábæra umönnun og einstaka hlýju
við hana og okkur öll, einnig færum við starfsfólki
Heilsugæslu Grundarfjarðar okkar bestu þakkir.
Guð blessi ykkur öll.
Ragnar Ingi Haraldsson
Jóna Björk Ragnarsdóttir
Auður Hanna Ragnarsdóttir
Ásgeir Ragnarsson
Sveinn Ingi Ragnarsson
og barnabörn.

Guðmundur Smári Guðmundsson
Reynir Ragnarsson
Þórey Jónsdóttir
Hjördís Pálsdóttir

SKËLASTJËRI 4ËNLISTARSKËLANS ¹ !KRANESI

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ruth Jónsdóttir
dvalarheimilinu Höfða,
áður Sólvöllum, Innri-Akraneshreppi,

sem lést fimmtudaginn 4. október verður jarðsungin
frá Akraneskirkju föstudaginn 12. október kl. 14.00.
Elín Kolbeinsdóttir
Guðbjörn Ásgeirsson
Þorgeir Kolbeinsson
Hrönn Hjörleifsdóttir
Guðfinna Valdimarsdóttir
Sigurður Hauksson
Ingólfur Valdimarsson
Guðný Sjöfn Sigurðardóttir
barnabörn og langömmubörn.

!+2!.%3 4«."%2' 4%+)¨ ¥ ./4+5.

Tónberg er nýtt og glæsilegt húsnæði Tónlistarskóla
Akraness við Dalbraut 1
sem nýlega var vígt að viðstöddu fjölmenni.
Nafnið var valið úr 84 tillögum sem bárust og nokkur önnur nöfn úr þeim potti
verða notuð til að aðgreina
herbergin. Lárus Sighvatsson skólastjóri er að sjálfsögðu himinsæll með nýja
húsnæðið. „Hér höfum við
1300 fermetra pláss með
öllum þeim möguleikum
sem einn tónlistarskóli getur
sett fram. Þar með talinn er
salur sem tekur 177 manns
í sæti og er með fullkomnum DVD- og breiðbandsmöguleikum og öllu sem
hægt er að óska sér í sambandi við hljóð og mynd.“ Í
upphafi segir Lárus salinn
hafa verið þeim annmörkum
háðan að lofthæðin var ekki
næg en lausnin var fundin
á því vandamáli sem felst í
hljóðmögnun. „Salurinn er í
raun eitt hljóðkerfi. Hægt er
að stilla ómtímann frá 0 sek-

Kársnesbraut 99, Kópavogi,

Skúli Sigurgrímsson
Bergþór Skúlason
Sigurgrímur Skúlason
Skúli Skúlason
Hildur Skúladóttir
Bryndís Skúladóttir
og barnabörn.

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

GUN FRETTABLADIDIS

Laura
Joyeux anniversaire

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

Við elskum þig!

Haukur Matthíasson
Sóltúni 5, Reykjavík,

Ragnhildur Björg Konráðsdóttir
Freydís J. Freysteinsdóttir
Svandís Guðjónsdóttir
Borgar Ólafsson
Haukur Þór Haraldsson

úndum og langt upp úr Hallgrímskirkjuómnum. Þetta er
alveg nýtt fyrirkomulag hér
á landi og gert í samvinnu við
fyrirtæki í Boston sem heitir Lares. Þar er mjög hæfur
maður sem heitir Steve Barbar. Hann var hér og hannaði
hljóðvistina í salinn.“
Lárus segir hafa verið
unnið hratt en örugglega að
innréttingu skólans sem var í
höndum Smáragarðs og Húsbygg. „Aðalarkitekt er Elín
G. Gunnlaugsdóttir en VGK
Hönnun sá um annars konar
hönnun og Stefán Guðjónsson um hljóðvist í samvinnu
við fyrirtækið HljóðX,“ lýsir
hann.
Lárus segir bæjarbúa afar
ánægða með Tónberg og að
um 800 manns hafi komið að
skoða það um síðustu helgi.
Ljóst er að það kemur mörgum að notum því 340 eru í
beinu tónlistarnámi við skólann, auk 100 í grunnskólanum og þar starfa 24 kennarar
í 18 stöðugildum.

8 ára afmæli

Elín Tómasdóttir
lést á Landspítalanum við Hringbraut hinn 3. október.
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju föstudaginn
12. október kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er
vinsamlegast bent á líknarstofnanir.

-9.$(),-!2 3)'6!,$!3/.

!LLT SEM H¾GT
ER AÈ ËSKA SÁR
Ástkær bróðir okkar, frændi og vinur,

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar eiginkonu, móðir, tengdamóðir
og ömmu,

,9+),-%.. 3TEVE "ARBAR )NGËLFUR ®RN !RNARSON OG ,¹RUS 3IGHVATSSON

Amma Janine og pabbi þinn.

sem lést laugardaginn 6. október á Landakotsspítala,
verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju föstudaginn
12. október kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hins látna er
bent á FAAS, félag aðstandenda Alzheimersjúklinga.
Sími 898-5819 og 533-1088.
Arnfríður Aradóttir
Matthías Pétur Hauksson
Arnar Páll Hauksson
Ásrún Hauksdóttir
Ari Jóhannes Hauksson
barnabörn og langafabörn.

Janet Monsen
Aldís M. Norðfjörð
Torstein Tveiten
Sólveig Magnúsdóttir

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA

MOSAIK

(AMARSHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI   WWWMOSAIKIS

Full búð af frábærum tilboðum
40%

33%

afsláttur

afsláttur

1.523 kr/kg, áður 2.539 kr/kg

599 kr/kg, áður 898 kr/kg

Borgarness grísk lambalærissteik

KEA sagaður hangiframpartur

r
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30%

afsláttur

129 kr X-tra appelsínusaﬁ 129 kr X-tra eplasaﬁ
99 kr X-tra hvítlauksbrauð
45%

398 kr/pk, áður 568 kr/pk
Goða alvöruhamborgarar 175 gr, 2 í pk

35%

afsláttur

35%

afsláttur

afsláttur

198 kr/kg, áður 360 kr/kg

396 kr/kg, áður 609 kr/kg

183 kr/kg, áður 281 kr/kg

Ísfugls Buﬀalovængir

Matfugls fersk læri

Matfugls ferskir vængir

Gríðarlegt
verðfall!

Hönnun:

Umbrot: Víkurfréttir

Verulegun
verðlækk

1.299 kr/ds
Mackintosh, 1.7 kg

35%

ka og
o
p
3
u
t
k
a
T
ná
fáðu pokan
129 kr. stk.

129 kr/pk, áður 189 kr/pk

Dorritos Cool American, 200 g
Dorritos Nacho Cheese, 200 g

afsláttur

Hatting

Filone Spelta-Filone Bianco
Panino Fibra-Panino Noce

Þú sparar
50 kr

89 kr/ﬂ, áður 139 kr/ﬂ
Egils Pepsi Max 2 l

full
búð af frábærum tilboðum
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 11.–14.
23.–26. okt.
ágústeða
eðaá meðan
á meðanbirgðir
birgðirendast
endast
www.netto.is

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn
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Þjóðleikhúsið
Á öllum sviðum lífsins

Afgreiðsla miðasölu á Hverfisgötu er opin frá kl. 12.30–18.00
mán. og þri. Aðra daga frá kl. 12.30–20.00.
Símapantanir frá kl. 10.00 virka daga.

Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is

Ný íslensk verk

345¨ -),,) 342¥¨! ,¹GGJALDAFERÈIR ÎÈLAST NÕJA MERKINGU
2/!,$ 6)¨!2 %96).$33/. &,!++!2 (%)-3(/2.!  -),,) (%)-!  ¥3,!.$)

Mér finnst fátt eins
skemmtilegt í lífinu
og að ferðast. Aldrei
finnst mér ég vera
meiri heimsborgari
en þegar ég sit um
borð í flugvél með
rauðvínsglas og rjúkandi omelettu að lesa
Heat, vandlega innpökkuðu í The Economist.
Því miður leggja ríkið og lánadrottnarar stöðugt á ráðin til að
gera mér ókleift að komast í öll þau
ferðalög sem mig langar í og þannig
varð ég til dæmis af lúxusferð til
Kína á dögunum. Þið getið rétt
ímyndað ykkur vonbrigðin þegar
ég komst ekki heldur til Glasgow,
París og Dubaí.

Þessi óþægilega og ósanngjarna
staða hefur þvingað mig til að upphugsa ýmsar aðferðir, til að slá á
ferðabakteríuna. Sú árangursríkasta hingað til er þykjustuleikur
sem ég fer gjarnan í á stöðum sem
mér þykir draga dám af helstu
unaðsreitum heimsins.
Langi mig óstjórnlega til uppáhaldsborgarinnar minnar Barcelona bregð ég mér til dæmis í búðarrölt niður Laugaveginn sem
breytist í Römbluna á góðum degi
með góðu ímyndunarafli. Svo kíki
ég í Kolaportið og kem við hjá
grænmetisbásunum sem - barbabrella - umbreytast í Mercat de la
Boqueria.
Kolaportið er sá staður, ásamt
Bónus á Laugaveginum, sem kemst

næst því láta mér líða eins og ég sé
í útlöndum. Það er bara nóg að loka
augunum og hlusta á öll þau ólíku
tungumál sem þar eru töluð til að
finnast maður vera kominn til Taílands eða Póllands.
Vilji ég heimsækja Rússland
þykist ég sjá Dómkirkjuna í Sánkti
Pétursborg þar sem ég horfi á
Háteigskirkju úr heita pottinum í
Sundhöllinni. Samt eru kirkjurnar
ekki beinlínis líkar og svo hef ég
ekki einu sinni komið til Rússlands.
Þótt ég viti vel að þessar ímynduðu uppákomur jafnist ekki á við
raunveruleikann, eru þær samt
sem áður sárabót sem gefur lággjaldaferðum sannarlega nýja
merkingu.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

3ORRÅ ¡G
VAR AÈ ELTA
BOLTANN

&LOTT ¶
¶ETTA ER SKO
ALLT Å LAGI

%%N ÖAÈ ¹ AÈ VERA
H¾GT AÈ SJ¹ MUN
& FËTBOLTA
MAÈUR

Óhapp!
eftir Bjarna Jónsson

"BOLTI

3KO .Ò VARÈ HANN
ALVEG MIÈUR SÅN
3VONA KALD
H¾ÈNI ER ALDREI
VIÈ H¾FI

&,/.
+

„Óhapp! er æðisleg leiksýning,
hröð og örugg...“
Silja Aðalsteinsdóttir, tmm.is

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

%R 0IERCE ¹N¾GÈUR MEÈ
TEINANA SÅNA
-JÎG SVO

(ANN LÅTUR ¹ TANNRÁTT
INGAR SEM NÕJA LEIÈ TIL
AÈ SKREYTA LÅKAMANN
ALVEG EINS OG HINA
LOKKANA

&ÅNT FYRIR HANN

(LUSTAÈU ¶EGAR ÖAÈ ER ROK
HLJËMAR HÎFUÈIÈ ¹ HONUM EINS
OG VINDHARPA

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

Gott kvöld
Áslaugu Jónsdóttur

%FTIR 4ONY ,OPES

!UÈVITAÈ ER HANN GËÈUR
STR¹KUR !F HVERJU V¾RI
HANN ANNARS AÈ VINNA
EITT ÖÒSUND KLUKKUTÅMA Å
SAMFÁLAGSÖJËNUSTU

„Gott kvöld er eins konar lofgjörð
til ímyndunaraflsins, lýsing á
lækningarmætti þess og krafti.“
Jón Viðar Jónsson, DV

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

/HHH
¶ETTA ER
LANGUR LISTI

(VAÈ ER ¹ JËLALISTANUM
MÅNUM Å ¹R
LLA
ÈU A
LSKA
%



N "ARNAL¹N

LEG

söngleikur eftir Hugleik Dagsson og Flís

Tólf tilnefningar til Grímunnar
„Óhikað get ég fullyrt að Leg er
skemmti-legasta leikrit sem ég
hef séð.“
Margrét Hugrún Gústavsdóttir, Fréttablaðið

&YRST VELTUM VIÈ ÖVÅ FYRIR OKKUR
AÈ GEFA TVÅBURUNUM NÎFN SEM
TENGJAST KVÎLD
INU SEM ÖEIR
%N ¹HUGA
KOMU UNDIR
VERT

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

+VÎLDIÈ SEM ÁG VARÈ ËLÁTT AF
FYRSTA BARNINU HORFÈUM VIÈ
"JÎSSI ¹ MYND UM ÅSLENSKA
LISTM¹LARA OG AUÈ
VITAÈ FÁKK BARNIÈ
%N RËM
NAFNIÈ *ËHANNES
ANTÅSKT

%N ÁG HELD .Ò (VAÈA MYND
AÈ ÖAÈ VIRKI HORFÈUÈ ÖIÈ ¹ Å
ÖETTA SKIPTIÈ
EKKI NÒNA

(EIMSKUR OG
HEIMSKARI

²FF

BÓNUS BÝÐUR BETUR
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BÓNUS BÝÐUR BETUR
AFGREIÐSLUTÍMI MÁNUD-FIMMTUD. 12.00 TIL 18.30.
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ATH kl. 16.13
Í dag er Hlaupanótan á Rás 1 send út frá Salnum í
Kópavogi. Fjallað verður um starfsárið fram undan og
eru viðmælendur þau Vigdís Esradóttir forstöðumaður,
Árni Harðarson skólastjóri og Robert Faulkner
tónlistarfrömuður að norðan. Flytjendur eru Kristjana
Stefánsdóttir ásamt Kjartani Valdemarssyni, Gunnari
Hrafnssyni og Pétri Grétarssyni; hljómsveitin Ice
Marimba frá Hafralækjarskóla í Aðaldal og tónlistarmenn úr röðum kennara í Tónlistarskóla Kópavogs sem
öll koma fram í Salnum á næstu dögum. Verður opið
hús fyrir áheyrendur í sal meðan á útsendingu stendur
milli kl. 16 og 17 og eru allir velkomnir. Umsjónarmaður Hlaupanótunnar er Berglind María Tómasdóttir.

MENNING FRETTABLADIDIS

3)..%0
!TLI )NGËLFSSON

Hrópera
Ég hafði séð ófáar gamlar óperur á sviði þegar rann loksins upp
fyrir mér hvað þetta var merkilegt leikhús. Reyndar ekki á sviðinu
heldur í salnum: Háþróaður hópspuni sem gekk út á að láta eins og
sviðsetningin væri áhrifamikil. Léki hver og einn áhorfandi sitt
hlutverk samviskusamlega varð hún það í raun. Að vissu leyti.
En æ færri virðast æfðir í þessum spuna.
1) Auðvitað hrífast menn líka í raun og veru: Af góðri tónlist,
góðum söng og merkingarríkri sjónrænni umgjörð. En er það
sviðslistræn upplifun? Hvað um textann, sem oftast er ekki inni í
skynmyndinni? Eða líkamstjáning, hvað um hana? Og raunveruleg
leikhvörf, coup de théatre, eru þau bönnuð?
2) Lítum á stöðu leikstjórans. Óperan er eiginlega eins og lágmynd
á vegg og hann eins og málari sem á að lita hana. Ef hann gerist of
djarfur er kvartað yfir að lágmyndin njóti sín ekki. Ætlast er til að
hann vinni af hógværð og listfengi og fari ekki að hreyfa um of við
undirlaginu. Hann á ekki að endursegja lágmyndina, bara lita.
3) Til að nálgast óperuna eins og lifandi leikhús þarf hann líklega
að tempra lotningu sína fyrir upprunalegri mynd verksins, líta bara
á tónlistina eins og hvern annan leiktexta: Breyta ef hann telur sig
hafa nægar listrænar ástæður til. Sem er að vísu erfitt því tónlistin
er sterkbyggð og frek.
4) Þá væri ágætt fyrir hann að minnast þess að óperan var ekki
fundin upp af söngvurum og í raun ekki af tónskáldum heldur.
Óperan þarf einfaldlega að brjótast út úr sjálfhverfum heimi
sínum, úr gíslingu óperuunnenda þar sem söngvarar og tónskáld
eru stundum eins og fangaverðir.
5) Allir innviðir hennar ættu að vera í þjónustu HUGMYNDAR.
Enginn efast um þá kynngi sem felst í listrænum samruna texta,
tónlistar og sviðs. Hana þarf stöðugt að enduruppgötva.
6) Áfram verður karpað um efnahagslegar forsendur óperuflutnings. En er verið að tala um lifandi sviðslist eða trúarbrögð?
Kannski er vandi óperunnar ekki fjárhagslegur heldur fyrst og
fremst listrænn.
7) Óperuleikhúsið þarf að gera upp hug sinn hvort það vill heldur
bjóða áhorfandanum upp á fæðingu forms eða dauða þess.

-ARGLITIR SKUGGAR
Undanfarin fjögur ár hefur verið haldin í London
feiknastór myndlistarmessa
sem kallast Frieze Art Fair.
Í ár er engin breyting þar á
og hefst hátíðin á fimmtudag.
Hátíðin leggur áherslu á samtímalist og býður upp á það
áhugaverðasta sem er í gangi á
þeim vettvangi hverju sinni. Í ár
eigum við íslendingar okkar fulltrúa á Frieze þar sem Elín Hansdóttir myndlistarmaður var fengin til þess að setja þar upp verk.
„Maður að nafni Neville
Wakefield hafði samband við mig
í febrúar síðastliðnum, en hann
hefur yfirumsjón með verkefninu Frieze Projects sem gengur
út á að bjóða völdum listamönnum að setja upp verk á hátíðinni.
Ég er því ein af sex listamönnum
sem setja upp verk hér undir formerkjum þessa verkefnis,“ segir
Elín.
Hátíðin er í grunninn sölumessa, en að sögn Elínar stendur
verk hennar utan við kaupsýsluna sem þarna á sér stað. „Stærstur hluti þessarar hátíðar er básar
sem ýmis gallerí halda úti til að
kynna sína listamenn og selja
verk þeirra. Frieze Projectsverkefnið er aftur á móti frekar
óháð þessum söluhluta. Verkin
tilheyra ekki sölubásunum og eru
þannig dálítið eins og sýning
innan kaupmessunnar.“
Verk Elínar á messunni er
bundið við áhorfandann. „Hátíðin
fer fram í stóru tjaldi. Ég set upp

,*«3"2/4 6ERK %LÅNAR ¹ &RIEZE

verk í inngangi þess, en hann er
70 metra langur. Ég hef lýst innganginn upp með rauðum, grænum og bláum ljósum. Þessi ljós
mynda hvíta birtu þegar þau lýsa
upp tómt rými, en um leið og
áhorfendur ganga þangað inn
birtast skuggar þeirra á veggjunum. Skuggarnir eru ekki svartir
vegna þess að ljósin splundra
þeim upp í litaskalann og því birtast á veggjunum marglitir
skuggar. Verkið er háð nærveru
áhorfandans, án hans gerist ekkert.“
Þetta er fimmta árið í röð sem
Frieze-myndlistarhátíðin
er
haldin og hefur hróður hennar
farið vaxandi ár frá ári. Það
gefur því auga leið að þátttaka í
henni skapar ýmsa möguleika.

„Þetta er ómetanlegt tækifæri
fyrir mig að koma mér á framfæri. Í fyrra komu 60.000 manns
á þessa hátíð. Það má gera ráð
fyrir öðrum eins fjölda í ár og
munu allir gestirnir sjá verkið
mitt þar sem það er í innganginum. Þátttaka í svona stórum viðburðum er ekki á hverju strái,
sérlega ekki fyrir ungan myndlistarmann frá lítilli eyju í
norðri.“
Hátíðinni lýkur á sunnudaginn
en þrátt fyrir það verður áfram
mikið um að vera hjá Elínu. „Ég
tek þátt í samsýningu í New York
í nóvember og er svo með sýningu í Berlín í febrúar. Það er
meira en nóg að gera hjá mér og
ég kvarta ekki yfir því.“
VIGDIS FRETTABLADIDIS

Málþing um enskukennslu
Notkun og hlutverk enskrar tungu
á Íslandi er meginviðfangsefni
Málþings um enskukennslu á
Íslandi: Til heiðurs Auði Torfadóttur sem fer fram á morgun í
Öskju, náttúrufræðihúsi Háskóla
Íslands, frá kl. 14-17.
Þingið er haldið í tengslum við
útkomu bókarinnar „Teaching
and Learning English in Iceland.
In honour of Auður Torfadóttir“
sem Stofnun Vigdísar Finnboga-

dóttur gefur út. Bókin er safn
greina um nýjar rannsóknir á
enskunámi og enskukennslu á
Íslandi. Hún er gefin út í tilefni af
starfslokum Auðar Torfadóttur
dósents
við
Kennaraháskóla
Íslands.
Þetta er í fyrsta sinn sem bók
um þetta efni kemur út á Íslandi
og þótt enskukennsla sé í brennidepli á innihaldið einnig erindi til
þeirra sem fást við tungumála-

kennslu almennt og til áhugafólks
um tungumál. Ritstjórar eru
Birna Arnbjörnsdóttir dósent og
Hafdís Ingvarsdóttir dósent sem
báðar starfa við Háskóla Íslands.
Á málþinginu verða flutt erindi
sem byggjast á efni bókarinnar.
Meðal annars verður fjallað um
stöðu enskunnar á Íslandi og
skyggnst verður inn í starf
enskukennarans. Þingið er öllum
opið.
VÖ

Blús fyrir norðan
Tónlistarmaðurinn Kristján Kristjánsson, betur þekktur sem KK,
heldur norður í land í vikunni og
kemur fram á þrennum tónleikum í
Eyjafjarðarsýslu og Suður-Þingeyjarsýslu á fimmtudag, föstudag og
sunnudag.
Fimmtudagstónleikarnir
fara
fram í Þorgeirskirkju. Hefjast þeir
kl. 20.30 og verður andans tónlist á
efnisskránni.
Föstudagstónleikarnir fara fram
í félagsheimilinu Laugarborg og
hefjast einnig kl. 20.30. Efnislega
verða þessir tónleikar öllu blúsaðri
en þeir fyrri. Guðmundur Péturs-

son gítarleikari spilar með KK á
báðum tónleikunum og er miðaverð
á þá 2.000 kr.
Á laugardag heldur KK námskeið
í blústónlist fyrir nemendur við
Tónlistarskóla Eyjafjarðar. Á
sunnudag kl. 15 verða svo
haldnir tónleikar í Laugarborg þar sem nemendurnir
koma fram ásamt KK til
þess að sýna fram á afrakstur námskeiðsins. Aðgangur að sunnudagstónleikunum er ókeypis.
VÖ
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ÅMAÖJËFURINN SK¹LDSAGA 3TEINUNNAR
3IGURÈARDËTTUR FR¹  ER KOMIN
ÒT Å ENSKRI ÖÕÈINGU 2ORYS -C4URK HJ¹
FORLAGI -¹LS OG
MENNINGAR 3AGAN
VAR ¹ SÅNUM TÅMA
UMDEILD OG VINS¾L
OG VAR 3TEINUNN
UPP FR¹ ÖVÅ TALIN
FREKAR SAGNASK¹LD
EN LJËÈSK¹LD
4ÅMAÖJËFURINN
HEFUR VERIÈ ÖÕDDUR
¹ FJÎLDA TUNGUM¹LA
OG VAR KVIKMYNDAÈ
UR AF FRÎNSKUM LEIKSTJËRA 9VES !NGELO
MEÈ %MMANUELLE "ÁART Å HLUTVERKI
SÎGUHETJUNNAR ®LDU ¶ÕÈINGIN ER Å
VASABËKARBROTI OG MUN EINKUM HUGS
UÈ FYRIR FERÈAMANNAMARKAÈ

¥

SLANDSVINURINN 7OLFGANG -ULLER
HEFUR SENT FR¹ SÁR BËK UM ¥SLAND
.EUES VON DER %LFENFRONT ÖAR SEM
HANN HELDUR UPPTEKNUM H¾TTI AÈ
SKOÈA LANDANN OG
LANDIÈ MEÈ AUGUM
GESTSINS EN HANN
HEFUR KOMIÈ HING
AÈ TIL LANDS MARG
SINNIS .ÕJA BËKIN
ER EINS OG FYRRI VERK
HÎFUNDARINS HELG
UÈ LANDINU (ÒN
ER BR¹ÈSKEMMTILEG
OG SKONDIN LÕSING
Å FJÎLDA SM¹GREINA
EÈA KAFLA UM
ËLÅKLEGUSTU FYRIRB¾RI Å SAMTÅMANUM
3UHRKAMP FORLAGIÈ GEFUR BËKINA ÒT

ATNIÈ OG HIN DULDU SKILABOÈ ÖESS
ER LÅTIL BËK SEM KOMIN ER ÒT HJ¹
FORLAGINU 3ÎLKU (ÎFUNDURINN ER JAP
ANSKUR -ASARU %MOTO (ANN HEFUR UM
¹RABIL RANNSAKAÈ
VATN OG EIGINLEIKA
ÖESS (ANN BYGGIR
TILRAUNIR SÅNAR ¹
MYNDUM SEM
HANN TEKUR AF
KRISTÎLLUM Å FROSNU
VATNI VIÈ ÕMSAR
AÈST¾ÈUR ¶EIR
TAKA SL¹ANDI BREYT
INGUM OG STYÈJA
KENNINGU HANS AÈ
ALLT LÅF BYGGIST ¹ MISMUNANDI BYLGJU
HREYFINGUM EN  MANNSLÅKAMANS
ER VATN +ENNINGAR HANS HAFA VAKIÈ
MIKLA ATHYGLI OG HEFUR ÖESSI LITLA BËK
VERIÈ OFARLEGA ¹ METSÎLULISTUM VÅÈA UM
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Þríleikur Stieg Larsson selst vel Kvöldgestir
Þessi viðbrögð eru svo
Í vikunni kom út í Dansem ekkert nýtt: Larsson
mörku þýðing á sænskfékk Glerlykilinn 2004
um krimma, sem er ekki
fyrir Menn sem hata
í
frásögur
færandi.
konur, en í Danmörku
Glæpasagan
„Luftseldist sú saga í 175 þúskastellet
der
blev
und eintökum. Næsta
sprængt“ er þriðja og
bók, Stúlkan sem lék með
síðasta bókin í þríleik
eld, seldist þar í 100 þússænska blaðamannsins
und eintökum. Í heimaStieg Larsson. Eftirlandi sínu hefur Larsson
vænting var svo mikil
selt 1,9 milljónir eintaka,
hjá dönskum aðdáendlokabindið í þríleiknum
um hans að biðraðir "«+-%..4)2 3TIEG
voru við búðir, 110 þús- ,ARSSON   seldist þar í 430 þúsund
eintökum.
und eintök voru prentuð
Larsson lést úr hjartaslagi
í fyrsta umgangi og bókin er ekkfimmtugur að aldri árið 2004 og
ert þunnildi: 671 síða. Af upplagvar þá búinn með þessar þrjár
inu voru 80 þúsund eintök seld
samtengdu sögur, en aðeins ein
áður en sagan kom út.



þeirra komin út. Hann var blaðamaður og ritstjóri Expo og aflaði
sér í starfi sínu sérþekkingar á
störfum
leynilögreglunnar
sænsku og starfsemi pólitískra
öfgahópa í Svíþjóð og víðar og
var talinn einn helsti sérfræðingur í heimi á því sviði. Umhverfi
þríleiksins er blaðamennska og
efnið snýst um uppgjör kringum
aldamótin síðustu. Hefur þegar
verið afráðið að kvikmynda þríleikinn og danski leikstjórinn
Niels Arden Oplev við stjórnvölinn. Ari-útgáfa hefur tryggt sér
rétt á sögum Larssons og eru þær
væntanlegar í íslenskri þýðingu
á næstu mánuðum og misserum.
PBB
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Ekkert hlé

„Ekki eintóna hrollvekja heldur rómmikill
lofsöngur til dýrðar hugrekki og vináttu,
listarinnar að komast af við ómennskar
aðstæður...vann Gullpálmann á Cannes í vor
og er vel að honum kominn, myndin er enn
ein rós í hnappagat rúmenskrar kvikmyndargerðar sem hefur eflst með ólíkindum
síðustu árin.“
- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

KLIPPIÐ HÉR!

1

2

Minna af auglýsingum

3

Engin truﬂun

- Ekkert hlé á góðum myndum

2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.

www.graenaljosid.is -

Skráning í Bíóklúbb Græna ljóssins margborgar sig

'OTT KVÎLD
EFTIR SLAUGU *ËNSDËTTUR
"RÒÈUR OG BÒNINGAR (ELGA !RNALDS
,EIKMYND SLAUG *ËNSDËTTIR 4ËNLIST
3IGURÈUR "JËLA 3ÎNGTEXTAR $AVÅÈ
¶ËR *ËNSSON ,EIKSTJËRI ¶ËRHALLUR
3IGURÈSSON ,EIKARAR "ALDUR 4RAUSTI
(REINSSON 6IGNIR 2AFN 6ALÖËRSSON OG
¶ËRUNN %RNA #LAUSEN
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.IÈURSTAÈA 3NOTUR SÕNING EN
NOKKUÈ ÖUNN Å ROÈI

Winston McKay hefur
sett mark sitt á bókaskreytingar í rúmlega heila öld: Nemo
in Slumberland var
heilsíðu teiknimyndasaga um strákinn sem
sofnar, lendir í ævintýrum í draumheimum,
og vaknar með kuðlaða
sæng á gólfinu. Milton
Glacer þræddi sömu slóð í
sinni skemmtilegu sögu
Where the Wild Things Are og í
fyrra kom út Gott kvöld eftir
Áslaugu Jónsdóttur. Í þeirri sögu
kallar strákur til sín ýmis skrímsli
sem öll eru til í málinu: hrekkjasvínið, leiðindaskjóðan og fýlupokinn, þau birtast okkur bæði sem
brúður og síðan skuggamyndir á
tjaldi. Félagi hans er bangsinn
hugleysi en þeir eru einir heima
því pabbi hefur brugðið sér frá til
að sækja mömmu í vinnuna. Og nú
er hún komin á svið í kúlunni,
barnaleikhúsi Þjóðleikhússins.
Það er harla erfitt að átta sig á

fyrir hvaða aldurshóp þessi sýning
er. Margt er fallega unnið í frágangi hennar: skuggamyndir á
tjaldi með fígúrum á stöng, búningar næturgestanna skelfilegir
og flúðu yngstu áhorfendur úr
fremstu sætaröðum á sýningunni
sem ég sá, í sæluhrolli. Leikurinn
er sléttur og felldur hjá þeim þremenningum. En efnið er frekar
lítið unnið. Til að koma kjöti á beinin er
skeytt inn í verkið söngum við áheyrilega tónlist
Sigurðar Bjólu en textar
Davíð Þórs eru samdir
fyrir fullorðna, merking
þeirra er allt of flókin
fyrir
börn
og
reyndar má efast
um að þau þekki
ýmis þau heiti sem
málið býr yfir þó að
flestir
fullorðnir
geri það.
Sýningin er þannig
misvísandi, rétt eins
og höfundar hafi ekki
gert sér fyllilega grein
fyrir við hverja átti að
tala. Mínir menn á fimmta
ári skemmtu sér samt vel
og voru nokkuð hugsi yfir þessu
þótt ekki hefðu þeir náð hugtökunum sem þarna holdgervðust á sviðinu. En sýningar sem þessar verða
að hafa skýrt erindi. Þessi saga er
laus við móral, hún bendir ekki á
eðli fýlupokans, leggur ekki út af
breytni hans sem mátti þó útskýra
auðveldlega fyrir bangsanum vitgranna.
En sýningin er samt skemmtileg
reynsla ungum áhorfendum og
verandi nema rétt klukkustund
ætti hún að laða að sér foreldra
með börn.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

Oftrú á málæði orðsins

3ÓMI  

-IASALAN ER OPIN ALLA DAGA NEMA MÉNUDAGA KL   OG FRAM A SâNINGU SâNINGARDAGA
3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN

FRUMSÝND 12 . OKTÓBER

,%)+,)34

Ég ætla að hitta þig segir skáldkonan í upphafi bókar og þú ert
allt í senn lesandinn, persóna sem
ávörpuð er innan ljóðanna, og
ljóðmælandinn (ég) sem þá stígur út úr fyrstu persónunni og
býður lesanda sínum dús (t.d. 17,
37). En þú ert fjarlæg(ur) og reikul(l) og týnist að endingu ein(n) í
myrkrinu (53). Ljóðin hverfast
um mig, ljóðmælandann, ég ætla
5, ég horfi 53, ég heyri 23, ég
geymi 57, ég öfunda 49, mig
dreymir 15, ég er (listamaður).
Leiðarstefið er; ég í náttúrunni,
andstæður náttúrunnar og samsvörun þeirra í mér, hjartsláttur
náttúrunnar og taktur hennar í
mínu brjósti, listamaðurinn og
sköpunin. Gamalkunn minni;
flúx, hringrás, eilífð á undanhaldi, blekking, draumur, von,
tíminn og gleymskan. Í ljóðunum
birtist þrá listamannsins að mega
töfra sig krafti náttúrunnar, eiga
við hana andleg mök sem fæða
nýja sköpun. Sígild viðfangsefni
með sígildum táknum (fremur en
„hlakkandi háð frumleikans“ 9);
höfuðskepnurnar – loft, vatn (ís),
eldur, jörð – togstreita þeirra og
þanþol, mörk þeirra og samruni
– andi/efni, kona/karl, straumur/
stöðnun. En afar litsterkt myndmál og víða mikill orðaflaumur.
Náttúran (hitinn) „gælir við
húð mína og hjarta sem slær taktfast í eyra mér“ (15), forleikur,
„brimið kallast á við hrynjandi í
sjálfri mér, líkt og annar hjartsláttur“ (23), andlegt samræði,
„eins og þanin tromma tókstu við
fótum mínum jörð, fannstu
skjálftann í hjarta mínu“ (27). En
eðli (lista)mannsins er yfirráð,
ég er dómína og veiðimaður,
hindrun er eggjandi (37), ég
drekk í mig blóð þess sem frjóvgar mig, skrýði mig náttúru þess,
ég á það sem ég kemst yfir; „nú
ert þú hjá mér steinn, stirnað
hjarta elds ... hnöttótt og kalt ...
minning um logandi rautt frelsið“ (33). Nú ert þú hjá mér, nú er
ég skaparinn.
Listin nærist á náttúrunni og
lofsyngur hana, „ómælanlegur
léttleiki ber mig yfir land mitt“
(54), en reynir jafnframt að sigra
hana og fjötra, er með uppsteyt,
heimtar og drottnar, tælir hana
til samræðis, „mótar uppkast að

"«+-%..4)2
%INYRKJA p LJËÈMYNDIR
(ARPA "JÎRNSDËTTIR
%IGIN ÒTG¹FA

((
«FULLVAXINN SK¹LDSKAPUR

manneskju“ (9), afskræmir hana
og afhjúpar, „ekkert skjól fyrir
augum“ (41). Skapari sem beitir
valdi sínu – og skáldskapur sem
hrópar upp yfir sig eins og hlýðinn meðhjálpari í eigin útför.
(Lista)maðurinn rænir náttúrunni en rænir hana þó engu, ekki
til frambúðar, berháttar sig sigurviss í skauti hennar og reynir
að afmá eigin útlínur í framburði
hennar og skriði en týnist í suddanum, sekkur í fenið, verður úti,
er bara „stöðugur sláttur tímans í
steinrunninni bið“ (39), hverfult
frosið andartak, jafnvel tilbúningur eins og nátttröll í þoku, bið
eftir því að eilíf hringrás náttúrunnar „breiði loðmjúkan feld yfir
allar misfellur“ á ný (31), má sín
einskis gagnvart vilja náttúrunnar þegar upp er staðið og að endingu „stefnt til himins“ í von um
betri byr (57). Við „hnoðum“
eigin tilfinningar og „bindum í
orð“ (25) en temjum ekki höfuðskepnurnar, lútum ljúfsáru ægivaldi náttúrunnar jafnvel þegar
hún er undirlægjan og krúnkar
til (lista)mannsins í „ástsjúku“
„tilhugalífi“ hans (35,17).
Myndir sem fanga augað en
ófullvaxinn skáldskapur sem einkennist af oftrú skáldsins (málarans) á málæði orðsins.
3IGURÈUR (RËARSSON
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6EFSÅÈAN %MPIRE GREINIR FR¹ ÖVÅ
AÈ 7ARNER "ROS KVIKMYNDA
FYRIRT¾KIÈ ¾TLI AÈ HEFJA
FRAMLEIÈSLU ¹ NÕJUM ÖRÅLEIK
UM STRÅÈ MANNFËLKSINS VIÈ
3KYNET SEM *AMES #AMER
ON GERÈI GOÈSAGNAKENNT
Å 4ERMINATOR KVIKMYND
UNUM (ERMT ER AÈ 6IN
$IESEL TAKI VIÈ AF !RNOLD
3CHWARZENEGGER SEM
MORÈËÈA VÁLMENNIÈ

Kvikmyndaklúbburinn
Græna
ljósið
hyggst taka til sýninga þrjár myndir sem
nutu mikilla vinsælda á Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík sem lauk á
laugardaginn.
Græna ljósið átti kvikmyndirnar áður en
hátíðin hófst og gaf góðfúslega leyfi sitt
fyrir því að myndirnar yrðu meðal rétta á
hlaðborðinu. Myndirnar voru sýndar
tvisvar til þrisvar á hátíðinni og nú gefst
þeim sem misstu af þessum gæðamyndum
að sjá þær á vegum Græna ljóssins. Myndirnar fengu alls staðar frábæra dóma og
viðtökur hjá áhorfendum RIFF og því
ánægjulegt að boðið verði upp á þennan
möguleika.
Myndirnar þrjár eru rúmenski Cannesverðlaunahafinn Fjórir mánuðir, þrjár
vikur og tveir dagar sem hefur fengið ein-
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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Dane Cook Jessica Alba Dan Fogler
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6ERKFALL LAMAR (OLLYWOOD
Handritshöfundar í kvikmynda-og sjónvarpsgeira
Bandaríkjanna gætu sett
allt á annan endann ef
þeir ákveða að fara í verkfall 1. nóvember. Kvikmyndaverin gætu sloppið
fyrir horn en sjónvarpsframleiðendur verða líklega fyrir miklum skaða.

!¨¶2%.'$!2 ¥
2!5. 3JËNVARPS

Ö¾TTIR ¹ BORÈ
VIÈ !ÈÖRENGDAR
EIGINKONUR G¾TU
BORIÈ MIKINN
SKAÈA AF VERK
FALLINU

,EIKSTJËRI .EIL *ORDAN

-IÈ !USTUR
LÎND VIRÈAST
¹ GËÈRI LEIÈ
MEÈ AÈ
VERÈA HIÈ
N¾STA 6ÅET
NAM +VIK
MYNDIN 4HE
+INGDOM
SEGIR FR¹ HËPI
FULLTRÒA FR¹ &") SEM SENDIR ERU TIL
3¹DI !RABÅU OG FALIÈ AÈ RANNSAKA
SPRENGJU¹R¹SIR EN TALIÈ ER AÈ VEL
SKIPULÎGÈ HRYÈJUVERKASAMTÎK
STANDI FYRIR ÖEIM

SMKUSR

róma lof gagnrýnenda en hún
tekur á því eldfima málefni
sem fóstureyðingar eru,
Himinbrún eftir Faith Akin
með Hönnu Schygulla í aðalhlutverki og Aleksandra eftir Alexandr
Sokurov sem leikstjórinn sjálfur hefur lýst
sem stríðsmynd án stríðs.
Sýningar á myndunum hefjast allar
föstudaginn 12. október og fá félagar í
bíóklúbbi Græna ljóssins boðsmiðakóða
sendan í vikunni sem tryggir þeim tvo fría
miða á eina af þessum sýningum.

Viðræður milli Samtaka handritshöfunda og AMPTP, samtaka sjónvarps-og kvikmyndaframleiðenda, hafa siglt í strand
hvað eftir annað og nú síðast á
föstudaginn lauk samningafundi
þeirra eftir aðeins 45 mínútur ef
marka má Reuters-fréttastofuna.
Málið er sagt vera í miklum hnút
og stóru kvikmyndaverin óttast að
framleiðslan kunni að lamast.

6ERKFALLSDEILA Å HNÒT
Handritshöfundar hafa lengi barist fyrir auknum greiðslum sér til
handa en þeir telja sig ganga heldur snauða frá borði þegar sjónvarpsþáttum eða kvikmyndum er
dreift á dvd-mynddiskum, á netinu eða teknir til endursýninga.
Auk þess sem handritshöfundar
vilja að greiðslum fyrir höfundarverkin verði breytt. Hingað til
hafa þær greiðslur borist eftir að
framleiðandinn hefur tekið til sín
allan kostnað og náð inn gróða en
samkvæmt
handritshöfundum
reynast þær fjárhæðir sem eftir
standa heldur rýrar. Reiknilíkan
framleiðendanna sé eins og
völundarhús og þegar allt hefur
verið talið saman standi lítið sem
ekkert eftir handa handritshöfundinum.
Mikill ótti ríkir nú í Hollywood
því upphaflega var talið að verk3*«.6!20)¨ 6%2¨52 6%234 ²4) ¶ËTT KVIKMYNDAVERIN GETI ORÈIÈ FYRIR EINHVERJUM
fallið myndi ekki skella á fyrr en
SKAÈA VERÈA LÅKLEGA SJËNVARPSSTÎÈVARNAR VERR ÒTI
í sumar. Kvikmyndaverin hafa
$ÕRKEYPT
þættir á borð við Grey‘s Anaþví sankað að sér háum bunka af
tomy og Desperate Housewifes
handritum og látið flestar
Verkfall hefur ekki verið í kviknáð stjarnfræðilega háu áhorfi
umboðsskrifstofur vita að ekki
myndahöfuðborginni síðan 1988
og rakað inn gulli fyrir sjónþegar handritshöfundar fóru í
verði tekið við fleiri hugmyndum
varpsstöðvarnar. Ef verkfallið
fyrr en lausn er í sjónmáli. Verk22 vikna verkfall. Þá lamaði það
skellur á mun það hins vegar
alla haustframleiðslu sjónvarpsfallið á eftir að snerta flesta þætti
hafa mikil áhrif á þessa þætti og
stöðvanna og hafði mikil áhrif á
kvikmynda- og sjónvarpsframverða sjónvarpsstöðvarnar þá
leiðslu og munu förðunarkvikmyndaframleiðsluna. Tapið
að grípa til framleiðslu á raunsem varð vegna þessa verkfræðingar jafnt sem kvikveruleikasjónvarpi sem hefur
falls var talið nema hálfum
myndatökumenn
og
sífellt verið að fikra sig neðar og
milljarði Bandaríkjadollleikstjórar standa uppi
neðar
á
áhorfendalistanum.
ara, eða 30 milljörðum
án verkefna auk þess
Þættir með lítið áhorf gætu hins
íslenskra króna. Þeir sem
sem menn spá miklu
vegar orðið hvað verst úti og
hafa fylgst með gangi mála
atvinnuleysi
meðal
þeim hreinlega ýtt út af dagtelja að þetta verkfall gæti
handritshöfunda. Samtök
skránni.
jafnvel varað mun
handritshöfunda hafa
Og þótt kvikmyndaverin seglengur og þar af
þegar sent út
ist hafa verið undirbúin þá er
leiðandi
haft
atkvæðaseðil
talið nokkuð augljóst að þau
mikil áhrif á
þar sem greiða
fylgjast taugaspennt með gangi
afþreyingariðná atkvæði um
mála. Fréttir frá kvikmyndaaðinn.
hvort til verkborginni benda til þess að kvikHollywood
fallsaðgerða
myndaverin hafi búist við verkhefur smám
eigi að grípa.
falli næsta sumar en skelli það á
saman verið
Fulltrúar
í nóvember gæti það haft alvarað ná sér
AMPTP segjlegar afleiðingar. Kvikmyndir á
eftir mögur
ast þegar vera
borð við Harry Potter & The
tímabil
í
búnir að gera
Half Blood Prince og stórmyndmiðasölunni
ráðstafanir en
3%).+!¨ %¨! &,µ44
ina Pompeii auk næstu James
og því var farið
fréttaskýrendur
*AMES "OND MYNDINNI
YRÈI KANNSKI FLÕTT VEGNA
Bond-myndarinnar gætu þurft
að gæta ákveðinní Hollywood eru á
VERKFALLSINS EN KVIKMYNDA
að fara annaðhvort mun fyrr í
ar bjartsýni meðal
einu máli um það
VERIN HAFA REYNT AÈ SANKA
framleiðslu en áætlað var eða
kvikmyndarisað þetta eigi eftir
AÈ SÁR HANDRITUM FYRIR 
þeim jafnvel frestað um óákveðanna. Jafnframt
að reynast HollyNËVEMBER
inn tíma.
hafa sjónvarpswood dýrt spaug.

NÝJUNG
NÓTT EFTIR NÓTT SKILAR
AUKIN ORKA SÍFELLT
UNGLEGRI HÚÐ

PRODIGY

NIGHT TISSULAR
fyrir Helena Rubinstein

NÆTURKREM – STÓRFENGLEG ÁHRIF

KYNNING Í LYF & HEILSU KRINGLUNNI
FIMMTUDAG, FÖSTUDAG OG LAUGARDAG
Sérfræðingur HR finnur réttu húðsnyrtivörurnar út frá þínum þörfum og kennir þér nýjustu förðunartæknina fyrir
haustið. PRODIGY NIGHT TISSULAR er einstakt næturkrem sem fullkomnar húðina og er ómissandi viðbót við
lúxus húðsnyrtilínu HELENA RUBINSTEIN.
AÐRAR NÝJUNGAR.
COLOR CLONE HYDRAPACT er hinn fullkomni farði í kökuformi. Húðin verður einfaldlega ekki fallegri.
MAGIC PRIMER farðagrunnurinn margfaldar endingu farðans og sléttir úr línum og ójöfnum.
EYE BROW FIX mótar og litar augabrúnir. Jafnvel óreglulegustu augabrúnir verða jafnar og fallegar.
FACE SCULPTOR vinsæla línan sem lyftir húðinni án skurðaðgerðar hefur verið endurnýjuð svo kremin eru enn virkari en áður.

Glæsilegir kaupaukar fylgja ef keyptar eru Helena Rubinstein vörur fyrir 6.000 kr. eða meira.
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Hafragrautur og hrossakjöt heilla ekki

Prófaðu...
...að búa til þitt eigið
kryddsmjör. Hrærðu
kryddjurtum að
eigin vali út í
mjúkt smjör,
rúllaðu inn í
bökunarpappír og
snúðu
endunum til
að loka. Kældu
í klukkutíma og
smjörið er klárt í
næstum hvaða slag

(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N TLI ÖAÈ SÁ EKKI BARA
SERÅOS OG UNDANRENNA ÁG HUGSA ÖAÈ ¶AÈ ER MORGUNMATUR
INN -ÁR FINNST MJËLK OF FEIT EN UNDANRENNA ER GËÈ
"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
¶AÈ ER NÒ BARA JËLAM¹LTÅÈIN 2JÒPUR SEM ÁG HEF VEITT SJ¹LFUR
ÁG HELD AÈ ÖAÈ SÁ EKKERT ÎÈRUVÅSI
%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST VONDUR -ÁR ÖYKIR HAFRA
GRAUTUR EKKI GËÈUR EKKI BJÒGU HROSSAKJÎT EÈA SIGIN GR¹
SLEPPA ¶ETTA ER ÖAÈ SEM ÁG MYNDI SEGJA NEI TAKK VIÈ
,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM ¶AÈ ER 0RINS PËLË ÖAÈ
FINNST STUNDUM Å SK¹PNUM HJ¹ MÁR ¶¹ F¾ ÁG MÁR 0RINS PËLË
OG UNDANRENNU ¶AÈ ER ALVEG KLASSAGOTT
(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA BETUR ¶¹ BORÈA ÁG FISK
FR¹ «SKARI VINI MÅNUM (ANN ER SJËMAÈUR SVO ÁG F¾ ALLTAF
FERSKAN OG GËÈAN FISK FR¹ HONUM
(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å ÅSSK¹PNUM ¡G ¹ N¹TTÒRULEGA ALLTAF TIL
UNDANRENNU 3VO ¹ ÁG ALLTAF OST OG OFTAST SKINKU ¡G ¹ EKKERT
HEIMSBORGARALEGT ÁG ER MJÎG KLASSÅSKUR Å ÖESSU

%F ÖÒ YRÈIR FASTUR ¹ EYÈIEYJU HVAÈ
T¾KIRÈU MEÈ ÖÁR ¡G T¾KI N¹TTÒR
LEGA SERÅOS ÖAÈ ER EKKI UM NEITT
ANNAÈ AÈ R¾ÈA ¶AÈ ER H¾GT AÈ
BORÈA ÖAÈ ÖURRT +ANNSKI BANANA
LÅKA OG HARÈFISK "ANANANA ÖYRFTI
ÁG AÈ BORÈA FLJËTT SERÅOSIÈ OG
HARÈFISKURINN MYNDI HINS VEGAR
GEYMAST VEL
(VAÈ ER ÖAÈ SKRÅTNASTA SEM ÖÒ
HEFUR BORÈAÈ ¡G HEF BORÈAÈ FROSKA
LAPPIR OG ÕMISS KONAR D¹DÕRAKJÎT OG VILLI
SVÅNAKJÎT 3VO HEF ÁG BORÈAÈ EITTHVAÈ AF
DÒFUM OG H¹MAÈ Å MIG ALLS KONAR KRABBA
¡G HEF ALDREI BORÈAÈ SLÎNGU HELD ÁG EN ÁG
HEF VOÈA GAMAN AF ÖVÅ AÈ PRËFA EITTHVAÈ
NÕTT EF ÁG FER ¹ ÎÈRUVÅSI STAÈI

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

Liverpool-búar fá
bragð af Íslandi
Veitingastaðurinn Domo í
Reykjavík og veitingastaðurinn
Room Restaurant í Liverpool
munu innleiða samstarf í tilefni
af menningarhátíðinni Ice 2007.
Hátíðin, sem fram fer í Liverpool, er haldin í tilefni af 800 ára
afmæli borgarinnar. Hún mun
standa yfir frá 29. nóvember til
2. desember næstkomandi, og
einkennist af ýmiss konar
uppákomum undir íslenskum
formerkjum.
Ragnar Ómarsson,
yfirmatreiðslumaður á Domo,
mun skapa matseðil undir heitinu
„Taste of Iceland“ í samvinnu
við yfirmatreiðslumann Room í
Liverpool. Veitingastaðurinn er
staðsettur í hjarta borgarinnar,
og hluti af þriggja staða keðju.
Room-veitingastaðir fyrirfinnast
einnig í Leeds og Manchester.

2!'.!2 ¥ 2//- 2AGNAR «MARSSON

MUN VINNA MEÈ YFIRMATREIÈSLUMANNI
VEITINGASTAÈARINS 2OOM Å ,IVERPOOL VIÈ
AÈ SKAPA MATSEÈIL FYRIR H¹TÅÈINA )CE
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Ítölsk eggjakaka
Eggjakökur eru ágætis kostur þegar
skammdegið fer
að gera vart við
sig. Þær má gera
upp á gamla mátann, en svo má
jafnframt þreifa
sig áfram með
aðrar
tegundir.
Ítölsk eggjakaka, sem
oftar en ekki er kölluð frittata,
er tilvalin tilbreyting.
Eins og með aðrar eggjakökur
veltur grænmetisinnihaldið helst
á smekk kokksins. Grunnurinn er
þó alltaf nokkur egg, sem eru pískuð saman við örlitlu af salti og
pipar og jafnvel parmesanosti.
Grænmetið, eða annað innihald, er
því næst steikt á pönnu í smjörklípu. Þá er eggjahrærunni bætt á

&2)44!4! ¥TALSKAR EGGJAKÎKUR

ERU BRAGÈGËÈUR YLJANDI
KOSTUR ÖEGAR SKAMMDEGIÈ
S¾KIR AÈ

pönnuna og hún
elduð þangað til
hún fer að þykkna
að ofan.
Þá eru tvær aðferðir
til að klára eldamennskuna. Annars vegar er hægt að
skella pönnunni inn í heitan ofn í 3
til 4 mínútur, þangað til kakan er
orðin gullinbrún að ofan. Frittata
þýðir hins vegar steikt, svo þeir
sem vilja vera alvöru snúa kökunni
við í pönnunni svo að efri hluti
hennar steikist líka.
Eggjakökuna má svo borða heita
eða kalda, með salati eða öðru
meðlæti sem hugurinn girnist.

COME2 SCANDINAVIA

Á leið til Skandinavíu?
Við hjá Come2 Scandinavia aðstoðum þig að ﬁnna bestu verðin
á ﬂugi, gistingu, bílaleigubíl og annarri afþreyingu.
Erum með tvær stórar og rúmgóðar íbúðir á Vesterbrogade til
leigu. Frábær lausn fyrir hópa og fjölskyldur.

Come2 Scandinavia, Vesterbrogade 17
1620 Kaupmannahöfn.
www.come-2scandinavia.dk - info@come2scandinavia.com - +45 33 25 64 25

¥TÎLSK MATARGERÈ HEILLAR
Rakel Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Safnaráðs,
hefur í mörg horn að líta.
Ítölsk matargerð er í miklu
uppáhaldi á heimili hennar.
Rakel og maður hennar, Arnar
Bjarnason, eiga saman fyrirtækið
Vín og matur, sem flytur inn uppáhaldsvín þeirra og mat frá landinu. „Við bjuggum á Ítalíu, svo
ítölsk matargerð er í miklu uppáhaldi hjá okkur,“ sagði Rakel,
sem deilir hér með lesendum
Fréttablaðsins uppskrift að einföldum en ljúffengum pastarétti.
„Þessi réttur er mjög vinsæll
hjá fjölskyldunni og er reglulega á
borðum hjá okkur, líklega einu
sinni í viku meira að segja,“ sagði
Rakel. „Hann er fljótlegur í matreiðslu sem ég kann vel að meta,
enda þriggja barna móðir í fullu
starfi, þótt ég sé í fæðingarorlofi
núna,“ bætti hún við.
Þar fyrir utan er rétturinn meinhollur, að sögn Rakelar. „Olían
heldur öllum sínum góðu, hreinsandi og uppbyggjandi eiginleikum
þar sem hún er ekki hituð, hrár
hvítlaukur hreinsar æðarnar og
vinnur gegn bakteríum og tómatarnir og basilíkan eru líka full af
vítamínum og bætiefnum,“ sagði
hún.
Með matnum mælir hún með
ítalska hvítvíninu Casal di Serra
frá Umani Ronchi. „Fyrir börnin
er það svo Rynkeby-trönuberjasafi til hálfs á móti sódavatni, með
skvettu af límónu eða sítrónu. Út í
set ég frosin ber sem kæla og
skreyta og skreyti glasið með
ávaxtasneið eða öðru. Börn kunna
að meta þegar það er stjanað svolítið við þau,“ sagði Rakel.
Eftirrétturinn ætti að hennar
mati að samanstanda af netlutei
með hunangi og sítrónu, eða góðu
kaffi. „Með því má svo gæða sér á
góðu, dökku súkkulaði, eins og því
frá Amedei,“ benti hún á.
SUNNA FRETTABLADIDIS

%).&!,4 /' &,*«4,%'4 2AKEL (ALLDËRSDËTTIR KANN VEL AÈ META GËÈA RÁTTI SEM JAFN
FRAMT ERU FLJËTLEGIR ENDA ÖRIGGJA BARNA MËÈIR Å FULLU STARFI
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"ASILÅKU OG TËMATPASTA
  G SPAGHETTÅ
 BÒNT AF FERSKRI BASILÅKU
  TËMATAR
 GËÈ NÕ HVÅTLAUKSRIF
  DL GËÈ JËMFRÒARËLÅVUOLÅA
SLÁTTFULL MATSKEIÈ AF GËÈU SJ¹VARSALTI
NÕMALAÈUR SVARTUR PIPAR
 BOLLI MOZZARELLA
%F EKKI ER TIL MOZZARELLA ER Å FÅNASTA
LAGI AÈ NOTA 'OTTA SKËLAOST EÈA ANNAN
BRAUÈOST 4ËMATARNIR EIGA AÈ VERA VEL
ÖROSKAÈIR RAUÈIR OG MJÒKIR
3PAGHETTÅIÈ ER SOÈIÈ ÖAR TIL AL DENTE 5M

LEIÈ OG ÖAÈ ER KOMIÈ Å POTT ER BASILÅKAN
SÎXUÈ OG SETT Å STËRA SK¹L SEM BERA ¹
RÁTTINN FRAM Å (VÅTLAUKSRIFIN ERU KREIST
EÈA SÎXUÈ ÒT Å ËLÅVUOLÅUNNI HELLT YFIR OG
SALTINU DREIFT YFIR ¶ESSU ER BLANDAÈ VEL
SAMAN MEÈ SLEIF OG L¹TIÈ STANDA
4ËMATARNIR ERU SKORNIR SM¹TT NIÈUR OG
ÖEIM HR¾RT JAFNËÈUM ÒT Å BLÎNDUNA Å
SK¹LINNI 3VO ER OSTURINN SKORINN SM¹TT
OG HR¾RÈUR SAMAN VIÈ ¶EGAR SPAGETTÅIÈ
ER TILBÒIÈ ER ÖVÅ HELLT YFIR OG ÎLLU BLANDAÈ
VEL SAMAN !È SÅÈUSTU ER SVARTUR PIPAR
MALAÈUR YFIR OG BLANDAÈ SAMAN "UON
APPETITO

Ábendingar atvinnumanns
Í eldhúsum veitingastaða gengur ýmislegt á. Þeir
sem hafa atvinnu af matreiðslu vita því hvað er mikilvægast til að vinnan gangi hratt og vel fyrir sig og
svo að árangurinn verði sem bestur. Matreiðslumaðurinn Björn Bragi Bragason deilir með lesendum
þremur þeirra atriða sem honum þykja hvað mikilvægust í vinnu sinni.
„Mér finnst skipta miklu máli að vera með rétt og
góð verkfæri og hugsa vel um þau,“ nefnir Björn
Bragi. „Það er til dæmis betra að eiga færri hnífa og
hafa þá vandaða. Ekki setja þá í uppþvottavél eða þvo
þá með of heitu vatni, bara með volgu sápuvatni. Svo
er gott að stála þá reglulega með fínu stáli, þá haldast
þeir alltaf góðir og það verður skemmtilegra að vinna
með þeim,“ sagði hann.
Hráefnið er einnig aðalatriði í starfi hans, sem og
eldamennsku heima við. „Það borgar sig að velja alltaf ferskt og gott hráefni og hafa hlutina bara einfalda,“ sagði Björn Bragi. „Ekki sýna allt sem þú
kannt í sama matarboðinu, geymdu frekar eitt eða
tvö tromp þangað til næst,“ bætti hann við og kímdi.
„Það sem skiptir hins vegar langmestu máli að
muna er að ef maturinn er ekki góður, er það vegna
þess að félagsskapurinn var slæmur. Það er aldrei
kokkurinn,“ sagði Björn Bragi og hló við.
SUN

&%23+4 (2%&.) "JÎRN "RAGI "RAGASON SEGIR MIKILV¾GT AÈ NOTA

FERSKT HR¹EFNI Å MATSELDINA OG EIGA GËÈ VERKF¾RI TIL AÈ VINNA
MEÈ
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Mugiboogie tilbúin

6)33)2 ¶²
!NGELINA *OLIE ER EKKI ALVEG
EINS OG FËLK ER FLEST (ÒN
VILDI VERÈA ÒTFARARSTJËRI
ÖEGAR HÒN VAR YNGRI OG HÒN
SAFNAR HNÅFUM !UK ÖESS
HATAR HÒN FAÈMLÎG b¶EGAR
ÁG VAR AÈ VAXA ÒR GRASI
FANNST MÁR MJÎG ËÖ¾GILEGT
AÈ L¹TA FAÈMA MIG JAFN
VEL AF MINNI EIGIN MËÈUR m
SAGÈI *OLIE EINHVERN TÅM
ANN Å VIÈTALI

on í London en það datt líka upp fyrir.
„Ég hætti við hálftíma áður en ég átti
að fara í flugið. Ég fílaði ekki útgáfuna
af laginu þannig að við skelltum okkur
í „live take“ á laginu. Ég fílaði hana og
hún endaði á plötunni. Það vantaði
gredduna í hina útgáfuna.“
Mugison spilar næst laugardaginn
20. október á Nasa á Iceland Airwaveshátíðinni þar sem lög af nýju plötunni
fá væntanlega að hljóma í bland við
eldri slagara.

Tónlistarmaðurinn Mugison hefur
lokið við nýjustu plötu sína og er hún
væntanleg í búðir sautjánda október.
Platan nefnist Mugiboogie og er töluvert rokkaðari en Mugimama is this
Monkeymusic? sem kom út fyrir þremur árum.
„Þetta gæti eiginlega verið plata
með Elvis Presley, svona Elvis á síðustu metrunum í Vegas orðinn alltof
feitur,“ segir Mugison, sem fékk góða
aðstoð við gerð plötunnar. Meðal þeirra
sem voru honum til halds og trausts
voru Pétur Ben, Davíð Þór Jónsson og
gítarleikarinn Björgvin Gíslason.
Að sögn Mugisons varð ekkert úr því
að hann færi til Memphis, heimaborgar Elvis, til að taka upp plötuna. Þess í
stað ætlaði hann að taka upp lagið
Jesus is a Good Name to Moan í Brixt-

FOLK FRETTABLADIDIS

Sölutölur eru leyndarmál
þeir vilja geta þeir sótt hana án
endurgjalds. Ekki er talið að platan
komist á vinsældalista í Bretlandi á
meðan sölutölunum er haldið leyndum. Stærri útgáfa af plötunni, með
aukadisk og textabók, verður fáanleg frá og með 3. desember.

Hljómsveitin Radiohead ætlar ekki
að gefa upp hversu margir hafa
pantað nýjustu plötu þeirra, In Rainbows, á netinu. Sveitin ætlar heldur
ekki að segja frá því hversu mikið
aðdáendur hafa borgað fyrir plötuna, sem var fyrst hægt að hlaða
niður af heimasíðu hennar í gær.
Aðdáendur geta ráðið því hversu
mikið þeir borga fyrir plötuna og ef

%.'!2 3®,54®,52 (LJËMSVEITIN 2ADIO

HEAD ¾TLAR EKKI AÈ GEFA UPP HVERSU MARGIR
HAFA PANTAÈ )N 2AINBOWS

FB

-5')3/. 4ËNLISTARMAÈURINN -UGISON HEFUR
LOKIÈ VIÈ NÕJUSTU PLÎTU SÅNA -UGIBOOGIE

4ÅSKUSTJÎRNURNAR
TILNEFNDAR
Breska tískuráðið, the British Fashion Council, hefur
tilkynnt hvaða hönnuðir eru
tilnefndir til verðlaunanna
í ár. Þrír eru tilnefndir sem
tískuhönnuðir ársins, en svo
skemmtilega vill til að þar
eru eingöngu konur á ferðinni: þær Anya Hindmarch,
Luella Bartley og Stella
McCartney.
Christopher Kane, Gareth Pugh
og Marios Schwab slást hins
vegar um upphefðina sem fylgir
því að vera valinn nýgræðingur
ársins í tískuheiminum. Verðlaunahafar í öllum flokkunum tíu
verða tilkynntir við hátíðlega
athöfn 27. nóvember næstkomandi.

FIMMTUDAGINN 11.OKTÓBER
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TÅSKUHEIMSINS SL¹ST UM VERÈLAUN BRESKA
TÅSKUR¹ÈSINS EN TILKYNNT VERÈUR UM
VINNINGSHAFANA Å LOK NËVEMBER ,UELLA
"ARTLEY ER NÒ TILNEFND SEM HÎNNUÈUR
¹RSINS ANNAÈ ¹RIÈ Å RÎÈ EN Å FYRRA VANN
'ILES $EACON TITILINN ¶ETTA Å FYRSTA SKIPTI
Å SÎGU VERÈLAUNANNA SEM ÖRJ¹R
KONUR ERU TILNEFNDAR TIL
AÈALVERÈLAUNANNA
(®..5. ,5%,,5
"!24,%9

,5%,,! "!24,%9
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'!2%4(
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Dagskráin byrjar á tískusýningu kl. 18.30
á móti KAREN MILLEN í Kringlunni
Sigga Lund kynnir
Sigga Beinteins syngur lög af nýrri
plötu sem kemur út í haust
Make up store kynnir nýjustu línuna
Allir viðskiptavinir eiga möguleika á
að vinna 25-30 þús. kr. Inneignir

K AREN MILLEN

ALLSAINTS

WAREHOUSE
(®..5. 34%,,5
-##!24.%9
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48 dagar í fanglesi

Zúúber sýndur í sjónvarpi

Leikarinn Kiefer Sutherland þarf að dúsa í
fangelsi í 48 daga eftir að hafa játað að hafa
ekið undir áhrifum áfengis. Sutherland
afplánar dóminn þegar hann verður í hléi frá
tökum á sjónvarpsþættinum vinsæla 24.
Leikarinn var handtekinn í Los Angeles í
lok síðasta mánaðar þegar hann var ennþá á
skilorði vegna ölvunaraksturs á árinu 2004. Í
yfirlýsingu sinni baðst hann afsökunar á
dómgreindarleysi sínu og þeim áhrifum sem
athæfið hefur haft á fjölskyldu hans, vini og
samstarfsmenn.
Sutherland fékk þrjátíu daga fangelsisdóm fyrir að hafa ekið undir áhrifum og
átján daga dóm fyrir að hafa brotið skilorðið.
Hann má ekki keyra bíl næstu sex mánuðina
auk þess sem hann þarf að sækja fræðslunámskeið um áfengismisnotkun næstu átján
mánuðina. Jafnframt þarf hann að mæta í
vikulega meðferðartíma næsta hálfa árið.

Morgunþátturinn Zúúber, sem hefur verið á dagskrá
FM957 í þrjú ár, er nú sendur út á sjónvarpsstöðinni
Popptíví í beinni útsendingu og geta því aðdáendur
þáttarins fylgst með því sem gengur á í hljóðverinu
dags daglega. „Við ætluðum alltaf að senda þáttinn út
á netinu en lentum í vandræðum vegna þess að ekki
er hægt að senda út hljóð og mynd á sama hraða,“
segir Sigvaldi Kaldalóns eða Svali sem stjórnar þættinum ásamt þeim Jóhanni Garðari Ólafssyni eða
Gassa og Sigríði Lund. „Það reyndist auðveldara að
senda þáttinn út af sjónvarpsstöð og setja hann þaðan
á netið.“
Svali segir að útsendingarnar fari rólega af stað.
„Við erum enn að átta okkur á því hvernig við ætlum
að hafa þetta og höfum lítið látið vita af útsendingunum. Fyrstu tvo dagana vissi maður svolítið af myndavélinni en nú er þetta orðið eins og hver annar dagur.
Maður mætir myglaður og ósminkaður, alveg eins og
það á að vera.“ Í Bandaríkjunum eru ýmsir útvarpsþættir sendir út í sjónvarpi en það hefur ekki verið
gert hér á landi fyrr. „Þættir Howards Stern eru til

+)%&%2 354(%2,!.$ ,EIKAR
INN HEIMSFR¾GI ÖARF AÈ DÒSA
Å FANGELSI Å  DAGA VEGNA
ÎLVUNARAKSTURS

%).3 /' (/7!2$ 34%2. 3IGVALDI +ALDALËNS ER EINN ÖRIGGJA

UMSJËNARMANNA :ÒÒBER ÒTVARPSÖ¹TTAR SEM NÒ ER SENDUR ÒT Å
SJËNVARPI LÅKT OG Ö¹TTUR (OWARDS 3TERN Å "ANDARÅKJUNUM

dæmis allir sendir út í sjónvarpi. Ísland í bítið var
öðruvísi að því leytinu til að það var sjónvarp í útvarpi
en ekki öfugt. Þetta er einfaldlega ein tegund afþreyingar í viðbót.“
SËK

&2¡44)2 !& &«,+)
4ËNLISTARMAÈURINN +ID
2OCK M¾LIST TIL ÖESS
AÈ 0AMELA !NDER
SON FYRRVERANDI
"AYWATCH STJARNA
SKILI TRÒLOFUNAR
HRINGNUM SEM HANN
GAF HENNI ¹ SÅÈASTA
¹RI +ID 2OCK OG
!NDERSON VORU
GIFT Å FJËRA M¹N
UÈI EN 0AMELA
TRÅTLAÈI HINS VEGAR
AFTUR UPP AÈ ALTARINU ¹ DÎGUNUM ¥
ÖETTA SKIPTIÈ VAR ÖAÈ 2ICK 3OLOM
ON SEM ER HVAÈ ÖEKKTASTUR FYRIR
KYNLÅFSMYNDBAND HANS OG 0ARISAR
(ILTON SEM !NDERSON J¹TAÈIST ¶AR
SEM HÒN HEFUR V¾NTANLEGA SKIPT
UM HRING VILL 2OCK ËÈUR OG UPP
V¾GUR F¹ SINN TIL BAKA EN HANN ER
RÅFLEGA  MILLJËNA KRËNA VIRÈI b¡G
EFAST UM AÈ ÖAÈ GERIST EN ÖAÈ V¾RI
FALLEGT m SEGIR HANN

Ég leyfi mér hiklaust
svolítið dekur
Morgunmatur kemur brennslunni í gang og gefur þér orku
til að byrja daginn. Kellogg's Special K er bragðgóður og
hressandi morgunmatur og með honum færðu mörg
lífsnauðsynleg vítamín eins og t.d. fólínsýru og síðast en
ekki síst járn.

...ekki nema 90 hitaeiningar

&LEIRI FYRRVERANDI
"AYWATCH STJÎRNUR ERU
Å BOBBA ÖVÅ $AVID
(ASSELHOFF ER
FARINN AFTUR Å
¹FENGISMEÈFERÈ
(ANN VAR LAGÈUR
INN ¹ #EDARS 3INAI
MEÈFERÈARHEIMIL
IÈ Å ,OS !NGELES Å
VIKUNNI b(ANN LEIT
HRYLLILEGA ÒT ÖEGAR
HANN KOM INN (ANN
VAR ÎSKUGR¹R Å FRAMAN
¶AÈ VAR SVO SORGLEGT m
SEGIR HEIMILDAMAÈUR
.ATIONAL %NQUIRER
(ASSELHOFF HEFUR ¹TT Å
MIKLUM VANDR¾ÈUM MEÈ ¹FENGI
¹ÈUR OG ÖESS ER SKEMMST AÈ
MINNAST ÖEGAR DËTTIR HANS TËK UPP
MYNDBAND MEÈ LEIKARANUM ÖAR
SEM HANN VAR N¹NAST MEÈ ËR¹ÈI
VEGNA ¹FENGISNEYSLU

„Það er fátt mikilvægara en að hugsa vel um heilsuna. Ég
borða þess vegna hollan mat og hreyfi mig reglulega og
finnst algjörlega ómissandi að fara í nudd öðru hverju. En við
konur megum samt ekki gleyma að dekra svolítið við okkur.
Það er til dæmis frábært að skipta stundum yfir í Kellogg's
Special K Red Berries í morgunmat,

nauðsynlegum næringarefnum eins fólínsýru og járni. Ég
leyfi mér líka hiklaust Special K bliss á milli mála ef
sætuþörfin grípur um sig án þess að hafa minnstu áhyggjur
af því að ég sé að spilla kröftugri ferð í ræktina þann daginn.
Special K bliss stangirnar eru algjör himnasending, með
ávöxtum og dökku súkkulaði en bara 90 hitaeiningar.“
Hulda Björk Garðarsdóttir, óperusöngkona

F í t o n / S Í A
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%NN B¾TIST VIÈ Ö¾R RADD
IR SEM HALDA ÖVÅ FRAM
AÈ *ENNIFER ,OPEZ BERI
BARN EIGINMANNS
SÅNS -ARC !NTH
ONY UNDIR BELTI
&YRRVERANDI EIG
INKONA !NTHON
YS $AYNARA
4ORRES
SAGÈI Å VIÈTALI
VIÈ SP¾NSKA
TÅMARITIÈ %L .UEVA $IA AÈ ËLÁTTAN
V¾RI STAÈREYND b¡G BÕST VIÈ ÖVÅ
AÈ ÖAU VERÈI MJÎG HAMINGJUSÎM m
SEGIR HÒN $AYNARA ¹ TVÎ BÎRN MEÈ
!NTHONY EN ÖAU VORU GIFT Å FJÎGUR
¹R (JËNIN SKILDU FORMLEGA  JÒNÅ
 HEILUM FJËRUM DÎGUM ¹ÈUR
EN -ARC GEKK Å ÖAÈ HEILAGA MEÈ
*ENNIFER ,OPEZ
*ESSICA 3IMPSON ER MEÈ NÕJA
K¹NTRÅ PLÎTU Å BÅGERÈ (ÒN HYGGST
NÒ SNÒA SÁR AFTUR AÈ TËNLISTINNI EN
TÎKUM ¹ KVIKMYNDINNI -AJOR -OVIE
3TAR VAR AÈ LJÒKA ÈUR EN 3IMPSON
SKELLIR SÁR Å K¹NTRÅSÎNGINN ¾TLAR HÒN
HINS VEGAR AÈ FINNA SÁR
ÅBÒÈ Å .EW 9ORK b¡G
VIL VERA N¹L¾GT
ÒTG¹FUFYRIRT¾K
INU n SEGIR STJARNAN
3IMPSON S¾TTIR SIG
ÖË EKKI VIÈ NEITT SLOR
EN SAMKV¾MT 4MZ
COM HEFUR HÒN NÒ
ÖEGAR SKOÈAÈ
NOKKRAR ÅBÒÈIR ¹
VERÈBILINU 
TIL  MILLJËNIR

það er ótrúlega

bragðgott, með berjabitum saman við en fitulétt og fullt af

Bragðgóðar nýjungar
frá Kellogg’s Special K:
Kellogg’s Special K bliss og
Kellogg’s Special K red berries
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KEMUR EIN SVAKALEGASTA
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Hljómsveitin Sigur Rós hélt í
ógleymanlega tónleikaferð um
Ísland sumarið 2006.

SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM
OG FÓR BEINT Á TOPPINN.

Samspil Sigur Rósar, náttúru
Íslands og íslensku þjóðarinnar má
finna í þessu ógleymanlegu
meistarastykki Sigur Rósar, mynd
sem engin má missa af!





- FBL

- MBL

“ ALG JÖRLEGA EIN STÖK”

Fagna nýrri plötu
Hljómsveitin Dúkkulísur heldur
útgáfutónleika á Organ í kvöld í
tilefni af útgáfu plötunnar Dúkkulísur 25. Er hún gefin út í tilefni af
25 ára afmæli hljómsveitarinnar.
„Það er rosalega fín stemning í
bandinu og við hlökkum mikið til,“
segir slagverksleikarinn Adda
María Jóhannsdóttir. „Það var
búið að standa lengi til að gefa út
þennan disk og núna er hann loksins kominn.“
Platan inniheldur lög frá sokkabandsárum Dúkkulísnanna og ný
lög sem hafa verið í vinnslu síðastliðið ár. Eberg sá um upptökur

“H EIMA ER BEST”

Dóri DNA - DV

DÓMSDAGUR DJÖFULSINS!



“SI GUR ROS HAVE
REIN VENTED THE
ROCK FILM ”
“TOP 10 CONC EPT
-Q
FILMS EVER ”

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI
MÖGNUÐU
HRYLLINGSMYND!


“VÁ”

- B LAÐIÐ

- O BSERVER





“SO BEAUTI FUL
ITS HYPNOTIC”

“M E Ð GÆSA HÚÐ AF
HRIFNIN GU”

- EMPIRE

- DV

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

- I. Þ. Film.is

-A.F.B. Blaðið

SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

16
kl. 5.30 - 8 - 10.25
12
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
16
kl. 10.10
kl. 3.50 - 6
kl. 5.30 - 8
14
kl. 10.20
kl. 4
kl. 3.45 300 kr. Síð. sýningar

HALLOWEEN
THE 11TH HOUR
VEÐRAMÓT
BROTHERSOM MAN

16

kl.5.30 - 8 - 10.30
kl.6 - 8 - 10
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6 - 8 -10

14

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

kl. 6 - 8 - 10
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6 - 8 - 10.10

$²++5,¥352 $ÒKKULÅSURNAR 'UÈBJÎRG

0¹LSDËTTIR 'RÁTA 3IGURJËNSDËTTIR %RLA
)NGADËTTIR (ARPA ¶ËRÈARDËTTIR (ILDUR
6IGGËSDËTTIR !DDA -ARÅA *ËHANNS
DËTTIR OG %RLA 2AGNARSDËTTIR

Hún afboðaði komu sína í
fyrra á Airwaves en í ár fær
hún annað tækifæri. Steinþór Helgi Arnsteinsson
spjallaði við Jenny Wilson,
hina frábæru poppsöngkonu
frá Svíþjóð.

- D.Ö.J., Kvikmyndir.com - J. I. S. Film.is

HEIMA - SIGURRÓS
3:10 TO YUMA
VEÐRAMÓT
ASTRÓPÍA

og hljóðblöndu á nýju lögunum.
Hljómsveitin Dúkkulísur var
stofnuð á Egilsstöðum 10. október
1982 og er án efa elsta starfandi
hljómsveit landsins sem eingöngu
er skipuð konum. Sveitin vann
Músíktilraunir haustið 1983 og ári
síðar gaf hún út sína fyrstu plötu.
Árið 1987 fóru Dúkkulísurnar í frí
sem stóð yfir í tíu ár, eða þangað
til þær spiluðu á fimmtíu ára
afmælishátíð Egilsstaða.
Fram undan hjá Dúkkulísunum
eru tónleikar á Sauðárkróki annað
kvöld og á Akureyri á laugardaginn.
FB

&EMÅNISMI EKKI S¹RSAUKAFULLUR

- L.I.B., Topp5.is

HALLOWEEN
SUPERBAD
SUPERBAD LÚXUS
SHOOT´EM UP
HÁKARLABEITA 600 KR.
HAIRSPRAY
KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL
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12
16
14
14

HALLOWEEN
SUPERBAD
CHUCK AND LARRY
*Síðustu sýningar

16
12
14

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

„Ég kom ekki síðast því ég átti
barn stuttu fyrir hátíðina en ég
hafði verið bókuð á hátíðina einmitt níu mánuðum fyrr,“ afsakar
Jenny sig. Einmitt núna hefur
Jenny hins vegar verið að semja
haug af nýrri tónlist. „Ég vonast
til þess að geta tekið eitthvað af
nýju dóti á Íslandi en auðvitað í
bland við lög af Love and Youth
[fyrsta og eina breiðskífa Jennyar].“
Í stað Jennyar á Airwaves í
fyrra kom Jens Lekman en þau
tvö eru góður vinir. „Vegna þess
hve Svíþjóð er lítið þurfa tónlistarmennirnir að vinna saman. Þú
þarft einfaldlega að finna þér vini
innan tónlistarsenunnar og það
finnst mér frábært.“ Annað sem
hefur einkennt sænsku senuna er
mikill fjöldi kvenkyns sóló-listamanna. Má í því samhengi nefna
til dæmis Fridu Hyvönen, El Perro
Del Mar, Brittu Persson og Sally
Shapiro. Jenny segir að ein af
ástæðunum sé sú að nú sé mun
auðveldara en áður að taka upp
tónlist, allir geti gert slíkt í tölvunni heima hjá sér.
Önnur ástæða fyrir þessari
bylgju kvenkyns tónlistarmanna
frá Svíþjóð sé að margir í landinu
séu stoltir af því að vera femínistar, ólíkt til dæmis í Danmörku.
„Ég talaði við blaðamann í Danmörku sem útskýrði fyrir mér að í
Danmörku væri femínismi eitt-

34/,4 *ENNY 7ILSON HEFUR SKIPAÈ SÁR ¹ FREMSTA BEKK POPPTËNLISTARBRANSANS ¹ .ORÈUR

LÎNDUNUM ENDA TËNLIST HENNAR AFSKAPLEGA HEILLANDI

hvað sársaukafullt eða eitthvað
sem þér líkar ekki við. Ég held að
þetta hafi að gera með pólitík á
einhvern hátt. Ef ég tala samt
fyrir sjálfa mig þá eru textar
mínir ekkert pólitískir. Ég er ekkert að syngja um að ég sé femínisti en ég sanna samt ýmislegt
með því að vera að skapa mína
tónlist.“
Eftir heitar umræður um stöðu
femínismans á Norðurlöndunum

berst talið hins vegar að Íslandi en
Jenny er að sjálfsögðu farin að
hlakka gífurlega mikið til komunnar hingað. „Ég mun vera
nokkra daga á landinu og verð
bara þessi týpíski túristi,“ segir
Jenny og hlær dátt. Segir hún jafnframt að líklega muni hún leita til
Jens Lekmans um hvað hún eigi að
gera sér til dundurs. Jenny spilar
svo í Hafnarhúsinu á fimmtudagskvöldi Airwaves-hátíðarinnar.

Siglt á vit sígildra ævintýra

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
STARDUST
3:10 TO YUMA
CHUCK & LARRY

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

www.laugarasbio.is - Miðasala á

10
16
12

sýnir að honum er meira til lista
Góðar og vandaðar ævintýralagt en að gera góða krimma.
myndir hafa verið sjaldséðar síðValinkunnur leikari er í hverju
ustu ár, þótt framleiðsla slíkra
hlutverki. Mark Strong túlkar vel
mynda hafi ekki staðið á sér. Enda
vægðarlausa prinsinn Septimus
hafa of margir kvikmyndagerðarsem ásælist krúnuna í konungsmenn ætlað að slá við þríleiknum
ríkinu, á meðan afturgengnir
um Hringadróttinssögu en ekki
bræður hans eru frekar ófyndnir
haft erindi sem erfiði. Stardust er
og ofnotaðir. Robert De Niro á
ánægjuleg tilbreyting frá þeirri
skemmtilegt innslag sem sjórænviðleitni og að vissu leyti afturingjaforinginn Shakespeare, sem
hvarf til sígildra ævintýramynda
á sér leyndarmál sem ekki má
á borð við Willow og The Princess
spyrjast út, þótt bandarískur
Bride.
hreimur stórleikarans stingi í stúf
Myndin segir af drengnum
við breskan hreim annarra í myndTristan Thorne (Cox) sem reynir
inni.
að vinna hug og hjarta stúlkunnar
Charlie Cox er eilítið litlaus
(Miller) sem hann elskar, með
í hetjuhlutverkinu og heldþví að færa henni fallna
ur varla í við mótleikkonstjörnu. Tekst hann á hendur
una Claire Danes, sem
hættuför í ævintýraríki einu
hefði þó mátt túlka
til að hafa uppi á stjörnunni,
stjörnuna af meiri
sem reynist þegar á hólmdýpt.
Raunveruleg
inn er komið vera hugguleg
stjarna myndarinnsnót, og etur þar kappi við
ar er hins vegar
sjóræningja, illar nornir,
Michelle Pfeiffer,
blóðþyrsta prinsa og
sem stelur senunni
annan óaldarlýð.
í hlutverki herfiMyndin byggist á
legrar nornar sem
samnefndri sögu ritásælist
hjarta
höfundarins
Neil
stjörnunnar til að
Gaiman og ekki
endurheimta æsku
annað hægt að segja
sína og fegurð.
en að ágætlega hafi
-)#(%,,%
Umgjörð
tekist að færa hana á
0&%)&&%2
myndarinnar,
hvíta tjaldið. Það er
FER ¹ KOSTUM
sem var tekin
ekki síst öruggri leikSEM BLËÈ
upp í skosku
stjórn
Matthew
ÖYRST NORN
hálöndunum og
Vaughn að þakka, sem

+6)+-9.$)2
3TARDUST
,EIKSTJËRI -ATTHEW 6AUGHN
!ÈALHLUTVERK #HARLIE #OX #LAIRE
$ANES 2OBERT $E .IRO -ICHELLE
0FEIFFER 3IENNA -ILLER OG -ARK 3TRONG

(((
3TARDUST ER FÅN AFÖREYING Å ¾TT VIÈ
MYNDIR EINS OG 7ILLOW OG 4HE
0RINCESS "RIDE

að einhverju leyti á Íslandi, kemur
ævintýrinu vel til skila. Á nokkrum stöðum hefði þó mátt fínpússa
betur tæknibrellurnar, einkum í
bláskjásatriðunum.
Sömuleiðis
handrit Vaughn og Jane Goldman
þar sem frásögnin er svolítið
sundurlaus í byrjun, en réttir sig
af þegar líða tekur á.
Stardust er þó á heildina litið fín
skemmtun sem rær á mið gamalla
ævintýra, þar sem hetjan sigrar
að lokum og óþokkarnir fá það
óþvegið.
2OALD 6IÈAR %YVINDSSON
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 ,EGGUR "JÎRGËLFUR SKËNA ¹ HILLUNA
3VO G¾TI FARIÈ AÈ FRAMHERJINN SNJALLI "JÎRGËLFUR 4AKEFUSA
LEGGI SKËNA ¹ HILLUNA 3AMNINGUR "JÎRGËLFS VIÈ +2 ER AÈ
RENNA ÒT OG SAMKV¾MT HEIMILDUM &RÁTTABLAÈSINS ER "JÎR
GËLFUR ALVARLEGA AÈ ÅHUGA AÈ LEGGJA SKËNA ¹ HILLUNA (ANN
ER Å KREFJANDI STARFI HJ¹ ,ANDSBANKANUM SEM OG Å N¹MI
OG ÖAÈ TEKUR SINN TOLL ¶Ë SVO
"JÎRGËLFUR SÁ ¹ ÖEIM SKËNUM
AÈ H¾TTA MUN HANN ENGU
AÈ SÅÈUR F¹ FJÎLDA TILBOÈA
UM AÈ GANGA Å RAÈIR FÁLAGA
Å ,ANDSBANKADEILDINNI ENDA
EINN STERKASTI FRAMHERJINN Å ÅSLENSKA
BOLTANUM SÅÈUSTU ¹RIN
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KR ekki á eftir Ólafi og Logi ráðinn fyrir helgi
"ALDUR 3TEF¹NSSON STJËRNARMAÈUR HJ¹ +2 3PORT
SEGIR EKKERT H¾FT Å ÖEIM ORÈRËMI AÈ +2 SÁ ¹
HÎTTUNUM EFTIR «LAFI +RISTJ¹NSSYNI ÖJ¹LFARA
"REIÈABLIKS 3¹ ORÈRËMUR HEFUR VERIÈ ÖR¹L¹TUR
SÅÈUSTU DAGA OG ORÈRËMURINN FÁKK BYR UNDIR
B¹ÈA V¾NGI ÖEGAR "ALDUR OG «LAFUR
S¹UST SN¾ÈA H¹DEGISVERÈ SAMAN ¹ ,A
0RIMAVERA ¹ ÖRIÈJUDAG
b FUNDI OKKAR «LAFS VAR EKKI R¾TT
UM ÖJ¹LFARASTARF OG ÁG VAR EKKI AÈ
BJËÈA HONUM VINNU «LI ER FÁLAGI
MINN OG GAMALL +2 INGUR OG ÁG
VAR AÈ BERA UNDIR HANN ÕMSAR
P¾LINGAR SEM VIÈ HÎFUM VERIÈ
Å UNDANFARNAR VIKUR ENDA ERUM
VIÈ STAÈR¹ÈNIR Å AÈ L¾RA AF REYNSLU
SUMARSINS ¶ESS VEGNA ERUM VIÈ
AÈ SKOÈA MARGA HLUTI NÒNA SEM
SNÒA AÈ OKKAR INNRA STARFI m SAGÈI

"ALDUR VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R b«LAFUR HEFUR VÅÈT¾KA
REYNSLU OG STERKA SKOÈUN ¹ ÕMSU ¡G BAR UNDIR HANN
HUGMYNDIR OKKAR ENDA HOLLT AÈ HEYRA ¹LIT FËLKS UTAN
FÁLAGSINS %ITTHVAÈ KLIKKAÈI HJ¹ OKKUR Å SUMAR ¶AÈ ER
ALVEG LJËST 6IÈ ¾TLUM AÈ L¾RA AF REYNSLUNNI OG GERA
BETURm
"ALDUR SEGIR STJËRN +2 3PORTS EKKI HAFA
TEKIÈ NEINAR ¹KVARÈANIR Å LEIKMANNAM¹LUM
!È GANGA FR¹ ÖJ¹LFARAM¹LUNUM HAFI FORGANG
OG SÅÈAN MUNI ÖJ¹LFARINN SKOÈA HËPINN OG
KOMA MEÈ SÅNAR SKOÈANIR ¹ ÖVÅ HVERJUM
HANN VILJI HALDA HVAÈA LEIKMENN HANN
VILJI F¹ OG SVO FRAMVEGIS b6IÈ ERUM FYRST
OG FREMST AÈ EINBEITA OKKUR AÈ ÖJ¹LFARA
M¹LUNUM EN VIÈR¾ÈUR VIÈ ,OGA «LAFSSON
GANGA VEL OG VIÈ V¾NTUM ÖESS AÈ KL¹RA
Ö¾R VIÈR¾ÈUR FYRIR HELGI ¶AÈ ÖARF EITTHVAÈ
MJÎG ËV¾NT AÈ KOMA UPP SVO VIÈ R¹ÈUM
EKKI ,OGA «LAFSSON m SAGÈI "ALDUR

&IMM ¹R ER H¾FILEGUR TÅMI
Ólafur Jóhannesson er hættur að þjálfa karlalið FH í knattspyrnu. Ólafur náði frábærum árangri og undir
hans stjórn unnust fyrstu titlar Fimleikafélagsins – þrír Íslandsmeistaratitlar og einn bikarmeistaratitill.
Framhaldið er óljóst hjá Ólafi. Hann útilokar þó ekkert, hvorki félagslið né landsliðið.
&«4"/,4) Það urðu kaflaskil í knatt-

spyrnusögu FH í gær þegar Ólafur Jóhannesson tjáði stjórn knattspyrnudeildar félagsins að hann
væri hættur að þjálfa karlalið
félagsins. Undir stjórn Ólafs varð
FH algjört yfirburðalið í íslenskri
knattspyrnu. FH varð Íslandsmeistari þrjú ár í röð og tók bikarinn í ár. Hin tvö árin sem Ólafur
stýrði FH varð liðið í öðru sæti
deildarinnar. Titlarnir voru þess
utan þeir fyrstu hjá FH í fótboltanum.
„Þetta er búinn að vera fínn tími
hjá FH. Ég hef stýrt liðinu í fimm
ár og það er hæfilegur tími. Ég
held það sé kominn tími til að leyfa
einhverjum öðrum að prufa. Ég
skil mjög sáttur við félagið og mér
líður vel með ákvörðunina og að
hafa þorað þessu,“ sagði Ólafur
við Fréttablaðið í gær en menn
spyrja sig óhjákvæmilega að því
hvað hann ætli sér að gera framhaldinu.
„Ég veit ekkert hvað ég geri
næst. Ég tek á því þegar á þarf að
halda,“ sagði Ólafur en hann hefur
meðal annars verið orðaður við
KR síðustu daga. Hefði hann
áhuga á að þjálfa KR? „Ég er ekkert farinn að leiða hugann að því
einu sinni. Ég ætla að skoða aðeins
hvað gerist hjá mér næstu daga.
Það kemur vel til greina að hætta.

Konan mín sagði mér að panta
utanlandsferð 15. júní næsta
sumar því þá væri hún búin að
kenna.“
Ólafur vildi heldur ekki tjá sig
um hvort hann hefði áhuga á landsliðsþjálfarastarfinu en samningur
Eyjólfs Sverrissonar við KSÍ rennur bráðlega út. Ólafur segir það
ekki eintóman dans á rósum að
þjálfa í Landsbankadeildinni.
„Þetta er mjög skemmtileg
vinna en einnig mjög erfið. Því
lengur sem maður er hjá sama
félaginu þeim mun erfiðara verður starfið. Hættan er sú að maður
verði kærulaus og annað álíka,“
sagði Ólafur sem neitar því að
hafa verið orðinn saddur eftir að
hafa unnið allt með FH. „Það er
fullt af áskorunum hjá FH og það
var mjög gott að starfa þar.“
HENRY FRETTABLADIDIS

3)'526%'!2) ¶AÈ ER ERFITT
AÈ LÕSA «LAFI *ËHANNESSYNI ¹
ANNAN H¹TT EN AÈ SEGJA AÈ
HANN HAFI VERIÈ SIGURVEGARI
4ÅMI &( UNDIR HANS STJËRN
VAR N¹NAST EIN SAMFELLD
SIGURGANGA FR¹ UPPHAFI TIL
ENDA
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

(EIMIR 'UÈJËNSSON AÈSTOÈARMAÈUR «LAFS *ËHANNESSONAR TEKUR VIÈ &( LIÈINU AF «LAFI

Verðugt verkefni að feta í fótspor Ólafs
&«4"/,4) FH-ingar voru ekki lengi

að ganga frá þjálfaramálum
sínum því um leið og Ólafur
Jóhannesson tjáði þeim að hann
væri hættur settust þeir að samningaborðinu með Heimi Guðjónssyni og lokuðu málinu á stuttum
tíma. Heimir mun skrifa undir
tveggja ára samning við FH með
endurskoðunarákvæði í lok næsta
sumars.
„Ég lít á þetta verkefni sem
mikla áskorun fyrir mig. Ég er
búinn að vera hjá FH sem leikmaður, fyrirliði og aðstoðarþjálfari þannig að þetta er rökrétt
skref í framhaldi af því,“ sagði
Heimir við Fréttablaðið í gær en
óttast hann ekkert að þurfa að
feta í fótspor farsæls þjálfara á

(.!. /' %'')¨ (EIMIR 'UÈJËNSSON LÁK UNDIR STJËRN «LAFS *ËHANNESSONAR OG

ÖJ¹LFAÈI SÅÈAN MEÈ HONUM .Ò F¾R (EIMIR T¾KIF¾RI TIL AÈ L¹TA SITT LJËS SKÅNA
&2¡44!",!¨)¨34%&.

borð við Ólaf? „Ég óttast það ekkert en það er vissulega verðugt

verkefni að halda velgengninni
áfram enda hefur Óli gert alveg

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

SMSR
LEIKU

frábæra hluti með FH-liðið.“
Heimir er lítið farinn að skoða
leikmanna- og aðstoðarþjálfaramálin en hann segist ætla að taka
sér góðan tíma í að finna rétta
aðstoðarmanninn. Hann var lengi
orðaður við sitt gamla félag, KR,
og fer ekkert í grafgötur með að
hafa verið í viðræðum við KR.
„KR talaði við mig. Þeir vildu
fá mig til að koma að uppbyggingu yngri flokka og hugsa um
akademíuna þeirra. Það var vissulega freistandi líka en þegar í ljós
kom að Óli myndi hætta gat ég
ekki sleppt tækifærinu á að taka
við liðinu enda rökrétt framhald á
mínum ferli. Mér hefur liðið mjög
vel í FH og mun líða þar vel
áfram,“ sagði Heimir.
HBG

SENDU SMS JA GLF
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR 9. HVER
VINNUR!
UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
OG MARGT FLEIRA!
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N1-deild kvenna í handbolta
(AUKAR 3TJARNAN

+ARLALANDSLIÈ ¥SLANDS Å FËTBOLTA ¾FIR NÒ AF KRAFTI FYRIR SÅÈASTA HEIMALEIK LIÈSINS Å UNDANKEPPNI %- GEGN ,ETTUM

Eigum harma að hefna gegn Lettum

   

-ÎRK (AUKA SKOT  (ANNA 'UÈRÒN 3TEF¹NSDËTTIR
  .ÅNA +RISTÅN "JÎRNSDËTTIR  
2AMUNE 0EKARSKYTE   (ARPA -ELSTED  
%RNA (ALLDËRSDËTTIR   (IND (ANNESDËTTIR 
 3ANDRA 3TOJKOVIC   )NGA &RÅÈA 4RYGGVA
DËTTIR   
6ARIN SKOT ,AIMA -ILIAUSKAITE   
'UÈRÒN "RYNDÅS *ËNSDËTTIR   
(RAÈAUPPHLAUPSMÎRK  %RNA (ANNA .ÅNA
&ISKUÈ VÅTI  (ARPA  %RNA (IND 3ANDRA
2AMUNE 
"ROTTREKSTRAR  MÅNÒTUR
-ÎRK 3TJÎRNUNNAR 3KOT  2AKEL $ÎGG "RAG
ADËTTIR   STA "JÎRK !GNARSDËTTIR 
 SDÅS 3IGURÈARDËTTIR   3ËLVEIG ,¹RA
+J¾RNESTED   !LINA 0ETRACHE   "IRGIT
%NGL   
6ARIN SKOT &LORENTINA 'RECU   
(ELGA 6ALA *ËNSDËTTIR   
(RAÈAUPPHLAUPSMÎRK  3ËLVEIG  !LINA 2AKEL
SDÅS STA 
&ISKUÈ VÅTI  SDÅS  !LINA STA "IRGIT (ARPA
3IF %YJËLFSDËTTIR 
"ROTTREKSTRAR  MÅNÒTUR

&«4"/,4) Íslenska karlalandsliðið í

fótbolta er komið saman til æfinga
fyrir landsleikinn gegn Lettum á
Laugardalsvelli á laugardag, en
boðað var til opinnar æfingar á
Leiknisvelli í Breiðholtinu í gær.
Strákarnir létu rigninguna ekkert
á sig fá og léttleikinn var í fyrirrúmi hjá hópnum.
Íslendingar eiga harma að hefna
gegn Lettlandi, en Lettar unnu
fyrri leik liðanna í Riga 4-0 og Eyjólfur Sverrisson, þjálfari landsliðsins, er því var um sig.

Þýska deildin í handbolta:
(AMBURG 'UMMERSBACH

 

2ËBERT 'UNNARSSON SKORAÈI TVÎ MARKA 'UMMERS
BACH OG 3VERRE *AKOBSSON VAR Å VÎRNINNI EN 'UÈ
JËN 6ALUR 3IGURÈSSON LÁK EKKI VEGNA MEIÈSLA

6!2+2 %YJËLFUR 3VERRISSON VEIT HVAÈA
ËGN STAFAR AF ,ETTUM EN SEGIR ¥SLENDINGA
VERA KL¹RA Å SLAGINN
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

"!244! ,EIKUR (AUKA OG 3TJÎRNUNNAR
VAR LEIKUR HINNA STERKU VARNA (ÁR HEFUR
3TJÎRNUSTÒLKAN "IRGIT %NGL MISSTI (IND
(ANNESDËTTUR FRAM HJ¹ SÁR EN ER EKKI
TILBÒIN AÈ GEFAST UPP
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

. DEILD KVENNA

Stjörnustúlkur
slakar en unnu
(!.$"/,4) Stjörnustúlkur unnu

16-18 seiglusigur á Haukum á
Ásvöllum í N1-deild kvenna í gær.
Það leit lengi vel út fyrir að
heimastúlkur ætluðu að vinna
Íslandsmeistarana því Haukaliðið
var 11-4 yfir eftir 24 mínútur.
Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari
Stjörnunnar tók leikhlé í stöðunni
10-4 og náði greinilega að hrista
upp í sínum stúlkum. Þær
skoruðu fimm síðustu mörk fyrri
hálfleiks og héldu síðan Haukaliðinu í fimm mörkum síðustu 36
mínútur leiksins.
„Þetta var eiginlega mjög
slakur leikur hjá okkur og við
byrjuðum hrikalega. Það er
auðvitað búið að vera mikið álag
en það er ekki hægt að skýla sér á
bak við það. Sóknin var skelfileg
og vörnin vann þennan leik í dag
enda sést það á lokatölunum. Það
er styrkleikamerki að klára leiki
sem maður er slakur í og ég er
mjög ánægð með að vinna Hauka
hér á Ásvöllum því það er alltaf
erfitt að spila við Haukastelpurnar,“ sagði Rakel Dögg Bragadóttir, fyrirliði Stjörnunnar.
„Leikmennirnir mínir klára
ekki leikinn. Við spiluðum vel í
tuttugu mínútur en síðustu 40
mínúturnar eru mjög slakar.
Leikmenn voru óöryggir, við
skorum aðeins fimm mörk í
seinni hálfleik og stelpurnar fóru
ekki eftir því sem lagt var upp
með,“ sagði Díana Guðjónsdóttir,
þjálfari Hauka sem var heldur
ekki ánægð með framlag Ramune
Pekarskyte sem skoraði 2 mörk
úr 10 skotum og tapaði að auki 8
boltum.
„Ég held að þetta sé lélegasti
leikur hennar á Íslandi. Það er
alveg á hreinu að ég þarf að fá
hana í gang,“ sagði Díana.
Sóknarleikur beggja liða var
ekki upp á marga fiska og í raun
aðeins hægt að hrósa markvörðunum og varnarleiknum. Laima
Miliauskaite varði mjög vel í
marki Hauka og hjá Stjörnunni
var Florentina Grecu líka góð í
marinu. Ásdís Sigurðardóttir og
Birgit Engl voru einnig öflugar í
vörninni. Þær eiga mikið í slökum
leik Ramune.
ËËJ

„Fyrri leikurinn var mjög opinn
og við ætlum að passa okkur að
detta ekki aftur í það far, heldur
þurfum við að verjast vel eins og
við höfum gert í síðustu leikjum.
Þeir hafa ekki fengið á sig mörg
mörk í keppninni og byggja sinn
leik mikið upp á skyndisóknum og
því verðum við að passa okkur,“
sagði Eyjólfur sem segist ekki
finna fyrir neinni sérstakri pressu
fyrir leikinn.
„Við viljum fara inn í alla leiki
til að vinna þá og það er ekkert
öðruvísi með þennan leik. Við
þurfum fyrst og fremst að sjá til
þess að menn komi rétt stemmdir
í leikinn og tilbúnir í verkefnið.
Við ætlum okkur sigur í síðasta
heimaleiknum í keppninni og
halda áfram að reyna að koma inn
stöðugleika hjá liðinu,“ sagði
Eyjólfur bjartsýnn.
Eiður Smári Guðjohnsen, fyrirliði landsliðsins, er búinn að jafna
sig eftir meiðsli og er því spenntur fyrir leikinn gegn Lettum.
„Ég er ánægður með að vera
kominn aftur af stað og aukaæfingar hafa verið að hjálpa mér
mikið og vonandi fæ ég tækifæri
gegn Lettum til að byggja enn
frekar upp leikformið hjá mér. Við

&2%-3452 ¥ &,/++) %IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN LANDSLIÈSFYRIRLIÈI ER KL¹R Å LEIKINN GEGN

,ETTUM OG FER HÁR FYRIR HËPNUM ¹ ¾FINGU ¹ ,EIKNISVELLI Å G¾RDAG

erum náttúrulega staðráðnir í því
að halda áfram því sem við erum
búnir að vera að gera upp á síðkastið,“ sagði Eiður Smári sem
veit þó af hættunni sem stafar af
leiknum gegn Lettum.
„Það er óhætt að segja að við
eigum harma að hefna gegn Lettum, en svona leikir eru yfirleitt

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

þær stundir sem við höfðum valdið hve mestum vonbrigðum fram
að þessu. Það er að segja þegar
fólk býst við sigri af okkur, þá
höfum við stundum dottið niður og
það er bara eitthvað sem við verðum að lifa með og draga lærdóm
af sem lið,“ sagði Eiður Smári.
ËÖ
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*ÒLÅUS *ËNASSON VALDI TVO NÕLIÈA Å ! LANDSLIÈ KVENNA Å HANDBOLTA FYRIR ¾FINGAMËT Å (OLLANDI Å N¾STU VIKU

Framstúlkur fjölmennastar í landsliðinu

%&4)23«4452 2AGNAR 3IGURÈSSON ER

UNDIR SM¹SJ¹ 2OMA EF MARKA M¹
S¾NSKA FJÎLMIÈLA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

2AGNAR 3IGURÈSSON 'AUTAB

Er orðaður við
stórlið Roma
&«4"/,4) Ragnar Sigurðsson,

miðvörður íslenska landsliðsins
og Gautaborgar, hefur vakið
mikla athygli fyrir góðan leik í ár
og samkvæmt sænskum fjölmiðlum er stórlið Roma á eftir honum.
„Ég reyni nú að hugsa ekki mikið
um það á meðan félagsskiptaglugginn er lokaður og það yrði
enginn heimsendir ef ég yrði
áfram hjá Gautaborg. En auðvitað
eru svona fréttir mikið hrós og
jafnframt spark í rassinn til þess
að leggja sig meira fram,“ sagði
Ragnar ákveðinn.
ËÖ

(!.$"/,4) Júlíus Jónasson, þjálfari A-landsliðs kvenna, hefur valið
16 manna hóp fyrir æfingamót
sem fram fer í Hollandi dagana
17.-21. október. Í hópnum eru tveir
nýliðar; Framararnir Sara Sigurðardóttir og Þórey Rósa Stefánsdóttir, en eins eru í liðinu fleiri
ungir leikmenn sem eiga ekki
marga leiki að baki. Fram á líka
flesta leikmenn í liðinu en liðið er
einmitt óvænt á toppnum í N1deildinni.
„Framstelpurnar hafa verið að

! ,!.$3,)¨3(«052)..
-ARKMENN
"ERGLIND ¥RIS (ANSDËTTIR
¥RIS "JÎRK 3ÅMONARDËTTIR
!ÈRIR LEIKMENN

6ALUR
'RËTTA

!NNA ²RSÒLA 'UÈMUNDSDËTTIR 'RËTTA
!RNA 3IF 0¹LSDËTTIR
(+
!UÈUR *ËNSDËTTIR
(+
STA "IRNA 'UNNARSDËTTIR
&RAM
$AGNÕ 3KÒLADËTTIR
6ALUR
%VA -ARGRÁT +RISTINSDËTTIR
'RËTTA
(ANNA 'UÈRÒN 3TEF¹NSDËTTIR (AUKAR
(ILDIGUNNUR %INARSDËTTIR
6ALUR
2AGNHILDUR 'UÈMUNDSDËTTIR
&(
2AKEL $ÎGG "RAGADËTTIR
3TJARNAN
2UT *ËNSDËTTIR
(+
3ARA 3IGURÈARDËTTIR
&RAM
3IGURBJÎRG *ËHANNSDËTTIR
&RAM
¶ËREY 2ËSA 3TEF¹NSDËTTIR
&RAM

%).! 34*®2.534²,+!. 2AKEL $ÎGG "RAGADËTTIR ER EINI LEIKMAÈUR ¥SLANDSMEISTARA
3TJÎRNUNNAR Å LANDSLIÈSHËPNUM AÈ ÖESSU SINNI

standa sig vel og stóðu sig líka vel
í fyrra þar sem það var mikill stígandi hjá þeim. Þær eru að uppskera fyrir það. Ég hef verið að
taka jafnt og þétt yngri leikmenn
inn í hópinn og mun halda mig við
það að taka þær inn við hlið eldri
stuðbolta,“ segir Júlíus en mótið í
Hollandi er fyrsta verkefni landsliðsins síðan í vor.
„Þetta er árlegt mót og við

höfum verið með í nokkur ár. Þetta
er æfingamót fyrir undankeppni
EM í Litháen í næsta mánuði. Þetta
er mjög flott mót, vel skipulagt og
það mætir mikið af áhorfendum.
Það er vel staðið að öllu,“ segir
Júlíus en íslenska liðið er í riðli
með Hollandi, Japan og Spáni á
mótinu í Hollandi.
„Þýskaland er sterkast í hinum
riðlinum og Holland er sterkast í

okkar riðli,“ segir Júlíus en
íslenska landsliðið spilaði tvo
æfingaleiki við bæði þessi lönd í
vor. „Það verða allir leikir erfiðir
fyrir okkur. Ég er með nokkuð
breytt lið miðað við oft áður. Það
eru forföll, bæði vegna óléttu og
annarra ástæðna,“ segir Júlíus.
Hrafnhildur og Drífa Skúladætur
eru báðar í barnsburðarfríi alveg
eins og Ágústa Edda Björnsdóttir.
Guðbjörg Guðmannsdóttir fær frí
vegna persónulegra ástæðna og
Stjörnustúlkurnar Elísabet Gunnarsdóttir (meidd) og Sólveig Lára
Kjærnested (nám) eru heldur ekki
með.
„Við vorum með æfingar í vor
þar sem við fórum til Hollands og
spiluðum leiki við Þýskaland.
Síðan þá hafa stelpurnar bara
verið með sínum félagsliðum.
Þegar maður valdi þennan hóp þá
tók maður bæði inn í þennan
árangur sem leikmenn hafa verið
að ná í haust en einnig hvernig
þær stóðu sig í vor því það eru svo
fáir leikir búnir,“ segir Júlíus, sem
ætlar að nýta mótið vel til þess að
slípa liðið fyrir undankeppnina
þar sem Ísland er í riðli með HvítaRússlandi, Litháen, Bosníu, Grikklandi og Ísrael.
ËËJ
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.ÕTT .JARÈVÅKURLIÈ M¾TIR 3N¾FELLI
Fyrsta umferð Iceland Express-deildar karla fer fram í kvöld með fjórum leikjum og hefur KR titilvörnina
gegn Fjölni á heimavelli en Njarðvík og Snæfell mætast í stórleik umferðarinnar í Njarðvík.
+®2&5"/,4) Fyrsta umferð Iceland
+/-).. -%¨ +!.! .EMANJA 3OVIC ER

BÒINN AÈ F¹ NÕJAN LEIKSTJËRNENDA HJ¹
&JÎLNI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

)CELAND %XPRESS DEILD KARLA

Fjölnisliðið með
nýjan Kana
+®2&5"/,4) Fjölnismenn hafa
fundið nýjan Bandaríkjamann í
staðinn fyrir David Fanning, sem
yfirgaf liðið eftir stutta veru hér
á landi.
Nýi maðurinn heitir Karlton
Mims og er 27 ára og 189 sm
bakvörður sem er að upplagi
leikstjórnandi en getur einnig
spilað skotbakvörð. Á síðasta
tímabili skoraði hann 12,1 stig og
gaf 2,8 stoðsendingar að meðaltali
með Porvoon Tarmo í finnsku
úrvalsdeildinni.
Tarmo-liðið endaði í 7. sæti og
datt út fyrir verðandi meisturum
í Honka í úrslitakeppninni en þar
skoraði Mims þó aðeins 5,7 stig að
meðaltali og klikkaði á 20 af 26
skotum sínum.
ËËJ

Express-deildar karla í körfubolta
hefst í kvöld kl. 19.15 með fjórum
leikjum.
Teitur Örlygsson, þjálfari Njarðvíkinga, getur ekki beðið eftir því
að mótið hefjist. „Loksins, segi ég
bara, sama þótt ég væri svo sem
alveg til í að fá aðrar tvær vikur
með liðið fyrir mót. Það var mikil
óvissa hjá okkur og við komum
frekar seint saman en þetta er allt
á réttri leið,“ sagði Teitur sem er
sérstaklega glaður að fá Friðrik E.
Stefánsson aftur til leiks eftir
veikindi.
„Friðrik verður að finna sig
sjálfur í þessu, en hann æfði með
okkur á þriðjudag og þá fundum
við fyrir því hvað liðið saknaði
hans mikið. Hann er ekki bara frábær leikmaður, heldur gerir hann
líka alla í kringum sig betri. Það
eru reyndar miklar breytingar á

,%)+)2 +6®,$3).3
.JARÈVÅK 3N¾FELL
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+2 &JÎLNIR
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(AMAR 4INDASTËLL
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¶ËR !K ¥2

KL 

6%2+ &92)2 (®.$5- 4EITUR ®RLYGSSON ÖJ¹LFARI .JARÈVÅKUR ¹ VERK FYRIR HÎNDUM AÈ

BYGGJA UPP NÕTT LIÈ HJ¹ .JARÈVÅK

liðinu og við höfum misst átta leikmenn frá síðasta tímabili, en
höfum fengið Ágúst Dearborn,
Sverri Þór Sverrisson, Hörð Axel
Vilhjálmsson og Charleston Long í
staðinn og við gerum bara gott úr

&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

þessu,“ sagði Teitur sem býst við
hörkuleik á móti Snæfelli.
„Við töpuðum fyrir þeim í
Powerade-bikarnum um daginn og
það verður bara að segjast eins og
er að mér fannst þeir vera langt á

undan okkur og mun samæfðari.
Þeir eru með mjög gott lið og eru
eitt af þeim liðum sem geta farið
alla leið en deildin er almennt
orðin mjög sterk og það verður
mikið af járn-í-járn leikjum í
vetur,“ sagði Teitur en Njarðvík
var á dögunum spáð fjórða sæti af
þjálfurum, fyrirliðum og forráðamönnum liða deildarinnar.
Geof Kotila, þjálfari Snæfells,
talaði á svipuðum nótum og Teitur.
„Ég held að hvert lið verði að
mæta ákveðið til leiks í hvern leik,
annars tapar það klárlega, vegna
þess að það eru núna 7-8 lið sem
eiga möguleika á að ná langt,“
sagði Kotila sem fannst þó spá
þjálfara, fyrirliða og forráðamanna liða í deildinni, þar sem
Snæfellingar voru settir í annað
sæti, heldur djörf.
„Það er allt of hátt. Poweradetitillinn sem við unnum á dögunum gegn KR hefur ekkert að segja
um deildina í vetur, þar sem liðin
eru ekkert komin í gang á þessum
tímapunkti, en auðvitað ætlum við
að gera okkar besta,“ sagði Geof
Kotila að lokum.
OMAR FRETTABLADIDIS
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 #ALISTA &LOCKHART
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,EIKKONAN #ALISTA +AY &LOCKHART
ER NEFND EFTIR MËÈUR SINNI
SEM HEITIR +AY #ALISTA
#ALISTUNAFNIÈ ER REYNDAR
KOMIÈ ÒR GRÅSKU OG DREGIÈ
AF ORÈINU KALLISTA SEM
ÖÕÈIR HIN FEGURSTA (ÒN
HEFUR LEIKIÈ Å FJÎLDA Ö¹TTA
SJËNVARPSMYNDA OG MYNDA
EN VAKTI MESTA ATHYGLI Å
TITILHLUTVERKI Ö¹TTARAÈARINNAR
!LLY -C"EAL ¶ESSA DAGANA LEIKUR
HÒN +ITTY 7ALKER Å Ö¹TTARÎÈINNI
"ROTHERS3ISTERS SEM
3JËNVARPIÈ SÕNIR Å KVÎLD

Samsæri sjónvarpsstjóra á heimsvísu
¡G GERÈIST ¹SKRIFANDI AÈ ÎLLUM STÎÈVUNUM ¹ $IGITAL
¥SLAND UM DAGINN OG S¹ FRAM ¹ BJARTA TÅÈ MEÈ BLËM Å
HAGA HVAÈ SJËNVARPSGL¹P VARÈAR 2EYNDAR ËTTAÈIST ÁG
EINNA HELST AÈ ÖURFA AÈ KLJ¹ST VIÈ KRËNÅSKAN VALKVÅÈA
¹ HVERJU EINASTA KVÎLDI EN SÒ HEFUR EKKI ORÈIÈ RAUN
IN 3TÎÈVAR ¹ BORÈ VIÈ !NIMAL 0LANET $ISCOVERY
-46 OG .ATIONAL 'EOGRAPHIC VORU K¾RKOMIN VIÈ
BËT Å Ö¹ F¹T¾KLEGU FLËRU SEM ÁG BJË VIÈ ¹ÈUR 3VO
ER ALLTAF GOTT AÈ GETA VALIÈ UM MARGAR FRÁTTASTÎÈVAR
OG ÖAÈ ER EITTHVAÈ HEIMILISLEGT VIÈ AÈ GETA HLUSTAÈ
¹ DÎNSKU ¹ $2 ÖEGAR MANNI SÕNIST %N HIÈ
ËTRÒLEGA HEFUR GERST ¡G HITTI REGLULEGA ¹ TÅMA ÖAR
SEM MÁR FINNST bEKKERTm VERA Å SJËNVARPINU
ÖR¹TT FYRIR AÈ STÎÈVARNAR SKIPTI NÒ TUGUM
¶AÈ VIRÈIST VERA ÖEGJANDI SAMKOMULAG
DAGSKR¹RSTJËRA UM ALLAN HEIM AÈ SÕNA EKKI
ALMENNILEGT SJËNVARPSEFNI ¹ VISSUM TÅMUM
DAGS -AÈUR HEFÈI HALDIÈ AÈ TÅMAMISMUN

%++) -)33! !&

 2OCK 3+*2%)..

3*«.6!20)¨
 +ILJAN E
 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 $ANNI 
 3TUNDIN OKKAR
 !UKALEIKARAR  E
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 "R¾ÈUR OG SYSTUR  "ANDA
RÅSK Ö¹TTARÎÈ UM HËP SYSTKINA VIÈBURÈARÅKT
LÅF ÖEIRRA OG FJÎRUG SAMSKIPTI -EÈAL LEIKENDA
ERU $AVE !NNABLE #ALISTA &LOCKHART

 4ALK 3HOW 7ITH 3PIKE
&ERESTEN 3)2+53

T

  BÅË LEIKHÒS ¥ Ö¾TTINUM ER
PÒLSINN TEKINN ¹ KVIKMYNDA OG LEIKHÒSLÅFINU
2ITSTJËRI ER ¶ORSTEINN * OG AÈRIR UMSJËNAR
MENN !NDREA 2ËBERTS SGRÅMUR 3VERRISSON
OG %LSA -ARÅA *AKOBSDËTTIR
 3KEMMTIÖ¹TTUR #ATHERINE
4ATE  "RESKA LEIKKONAN #ATHERINE 4ATE
BREGÈUR SÁR Å ÕMIS GERVI Å STUTTUM GRÅNAT
RIÈUM
 4ÅUFRÁTTIR
 !RKANGELSK !RCHANGEL "RESK

,IFE ON -ARS 34®¨ 

 !ÈÖRENGDAR EIGINKONUR 

3KEMMTIÖ¹TTUR #ATHER

 "¥«

4HE 7OODSMAN 34®¨

HIA .µ44  3KEMMTILEG GAMANÖ¹TTARÎÈ
UM FJËRA FÁLAGA SEM REKA SAMAN BAR EN ERU
OF SJ¹LFUMGLAÈIR TIL AÈ GETA UNNIÈ SAMAN ¹N
ÖESS AÈ ÖAÈ VERÈI ¹REKSTRAR ¹ MILLI ÖEIRRA

 "ONES  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 ,IFE ON -ARS ®NNUR Ö¹TTARÎÈ
BRESKRA Ö¹TTA SEM SEGJA FR¹ LÎGREGLUMANNIN
UM 3AM 4YLER SEM LENDIR Å ALVARLEGU SLYSI OG
ÖEGAR HANN VAKNAR ER HANN STADDUR ¹ ¹RINU
 (VAÈ ER HÁR AÈ BAKI 

 3PEED  #RUISE #ONTROL
 -RS $OUBTFIRE
 &EVER 0ITCH
 4RIUMPH OF ,OVE
 -RS $OUBTFIRE
 &EVER 0ITCH
 4RIUMPH OF ,OVE
 3PEED  #RUISE #ONTROL
 4HE 7OODSMAN 6ERÈLAUNAKVIK
MYND ÖAR SEM VARPAÈ ER EINSTAKLEGA RAUN
SÎNNU LJËSI ¹ HUGARHEIM BARNANÅÈINGSINS
!ÈALHLUTVERK +EVIN "ACON +YRA 3EDGWICK
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 "EAUTY AND THE 'EEK 
 ¥ FÅNU FORMI
 4HE "OLD AND THE "EAUTIFUL
 7INGS OF ,OVE 
 7IFE 3WAP  E
 "LUE #OLLAR
 -ATUR OG LÅFSSTÅLL
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 &ORBOÈIN FEGURÈ 
 &ORBOÈIN FEGURÈ 
 /SBOURNES  
 3AVED 
 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR 
 4HE "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 4HE 3IMPSONS 
 &RIENDS  4HE /NE 7HERE
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SPENNUMYND Å TVEIMUR HLUTUM UM PRËFESS
OR SEM FER TIL 2ÒSSLANDS AÈ RANNSAKA HVERN
IG L¹T 3TALÅNS BAR AÈ ¹ SÅNUM TÅMA -EÈ AÈAL
HLUTVERK FER $ANIEL #RAIG BEST ÖEKKTUR SEM
*AMES "OND OG MEÈAL ANNARRA LEIKENDA ERU
!VTANDIL -AKHARADZE 9EKATERINA 2EDNIKOVA
OG 'ABRIEL -ACHT

3+*2%)..

 4HE "IG (IT
 !IR 0ANIC
 4HE 7OODSMAN

 4EKINN   "RYNDÅS SMUNDS
DËTTIR LEIKKONA OG 8 &ACTOR STJARNAN *ËGVAN
LENDA ILLA Å ÖJËNUSTUFËLKI OG HËPI LANGVEIKRA
BARNA 

 ¶ÕSKI HANDBOLTINN (AMBURG
'UMMERSBACH

 ¶ÕSKI HANDBOLTINN (AMBURG
'UMMERSBACH
 ¶AÈ HELSTA Å 0'! MËTARÎÈ
INNI )NSIDE THE 0'! 4OUR ER FR¹B¾R Ö¹TTUR
ÖAR SEM GOLF¹HUGAFËLK F¾R T¾KIF¾RI TIL ÖESS
AÈ KYNNAST BETUR KYLFINGUNUM Å BANDARÅSKU
0'! MËTARÎÈINNI
 3UMARMËTIN  +AUPÖINGS

 )NNLIT  ÒTLIT E
 $R 0HIL E
 6ÎRUTORG
 6ÎRUTORG
 TH (EAVEN E
 $R 0HIL
 ,ESS 4HAN 0ERFECT E
 'AME TÅVÅ  3VERRIR "ERGMANN

MËTIÈ

OG «LAFUR ¶ËR *ËELSSON FJALLA UM ALLT ÖAÈ NÕJ
ASTA Å T¾KNI TÎLVUM OG TÎLVULEIKJUM

 $AVID "ECKHAM 3OCCER 53!

 &AMILY 'UY  4EIKNIMYNDA

 'L¾NÕIR Ö¾TTIR ÖAR SEM FYLGST ER
MEÈ $AVID "ECKHAM Å NÕJUM HEIMKYNNUM
HANS Å ENGLABORGINNI Å "ANDARÅKJUNUM

 .&, 'AMEDAY 5PPHITUN FYRIR LEIKI
HELGARINNAR Å BANDARÅSKA FËTBOLTANUM AUK
ÖESS SEM HELSTU TILÖRIF SÅÈUSTU HELGAR ERU
SÕND
 ,ANDSBANKADEILDIN 
 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS 6AL
ERO 4EXAS /PEN

 7ORLD 3ERIES OF 0OKER  
(EIMSMËTARÎÈINNI Å PËKER SETJAST SNJÎLLUSTU
PËKERSPILARAR HEIMSINS AÈ SPILABORÈINU OG
KEPPA UM STËRAR FJ¹RH¾ÈIR

 !RSENAL 3UNDERLAND
 %NGLISH 0REMIER ,EAGUE 
 0REMIER ,EAGUE 7ORLD .ÕR Ö¹TTUR
ÖAR SEM ENSKA ÒRVALSDEILDIN ER SKOÈUÈ FR¹
ÕMSUM ËV¾NTUM HLIÈUM ,EIKMENN HEIM
SËTTIR GÎMLU STJÎRNURNAR LEITAÈAR UPPI OG
SVIPMYNDIR AF ¾ÈINU FYRIR ENSKA BOLTANUM
UM HEIM ALLAN

 0, #LASSIC -ATCHES (¹PUNKTARN
IR ÒR BESTU OG EFTIRMINNILEGUSTU LEIKJUM ÒR
VALSDEILDARINNAR

 .¾TURVAKTIN 
 4HE 4UDORS 
 $AMAGES .µ44 
 4HE  
 #OLD #ASE 
 "OGUS 7ITCH 0ROJECT
 "ONES 
 4HE 3IMPSONS 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP

 0, #LASSIC -ATCHES
 'OALS OF THE SEASON ®LL GL¾SILEG

4Å6Å

&ARIÈ YFIR ÎLL MÎRKIN OG HELSTU ATVIKIN Å LEIKJ
UM SÅÈUSTU UMFERÈAR Å #OCA #OLA DEILDINNI
EN ÖAR EIGA ¥SLENDINGAR NOKKRA FULLTRÒA

Ö¾TTIRNIR UM 'RIFFIN FJÎLSKYLDUNA ERU GEÈ
VEIKISLEGA BILAÈIR GERSNEYDDIR PËLITÅSKRI RÁTT
HUGSUN OG ¾ÈISLEGIR 0ETER OG ,OUIS EIGA 
BÎRN ÖAÈ YNGSTA ER SADISTI MEÈ SNILLIG¹FU
SEM EINBEITIR SÁR AÈ ÖVÅ AÈ KOMA MËÈUR
SINNI FYRIR KATTARNEF OG EYÈA HEIMINUM

  2OCK  "ANDARÅSK GAM
ANSERÅA ÖAR SEM 4INA &EY OG !LEC "ALDWIN
FARA ¹ KOSTUM Å AÈALHLUTVERKUNUM ,IZ REYNIR
AÈ HALDA HINUM SJ¹LFUMGLAÈA *ACK FJARRI HER
BERGI HANDRITSHÎFUNDANNA

T



UR MILLI LANDA K¾MI Å VEG FYRIR ÖETTA ÖËTT EKKI V¾RI ANNAÈ
!NNARS SAKNA ÁG Ö¹TTARAÈARINNAR -EN IN 4REES ¹ 3TÎÈ 
(ÒN FJALLAR UM NÕFR¹SKILINN SAMBANDSR¹ÈGJAFA FR¹ .EW 9ORK
SEM SEST AÈ Å SM¹B¾NUM %LMO Å !LASKA N¹NAST FYRIR TIL
VILJUN -ÁR FANNST LOKAÖ¹TTURINN EKKI UPP ¹ MARGA FISKA
OG HEFÈI VILJAÈ SJ¹ SÎGUHETJURNAR *ACK OG -ARIN ENDA
SAMAN ¶AÈ ¾TTI AÈ VERA BANNAÈ AÈ L¹TA Ö¹TTARAÈIR
ENDA bILLAm &YRRVERANDINÒVERANDI KONAN HANS M¹
MISSA SÅN p ÖËTT HÒN SÁ ËLÁTT EFTIR ANNAN MANN OG EIGI
B¹GT 3VONA ER MAÈUR LJËTUR Å SÁR
3VO ER ÁG ¹KVEÈIN Å AÈ HORFA ¹ HEIMILDARMYNDINA
,YSTIN AÈ LIFA EFTIR "ERGHILDI %RLU "ERNHARÈSDËTTUR OG
STU 3ËL +RISTJ¹NSDËTTUR SEM SÕND VERÈUR Å 3JËNVARP
INU ¹ SUNNUDAGSKVÎLD -YNDIN FJALLAR UM UNGA
ÅSLENSKA STÒLKU SEM ER LANGT LEIDD AF ¹TRÎSKUN OG
HEFUR BARIST VIÈ SJÒKDËMINN ¹RUM SAMAN -YND
SEM ¹ ERINDI VIÈ ALLA

 (OUSE  "ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ
UM L¾KNINN SKAPSTIRÈA DR 'REGORY (OUSE
OG SAMSTARFSFËLK HANS (OUSE GLÅMIR VIÈ
ST¾RRA VANDAM¹L EN NOKKRU SINNI FYRR
 4HE "LACK $ONNELLYS  .Õ
BANDARÅSK DRAMASERÅA UM FJËRA ÅRSK¾TTAÈA
BR¾ÈUR SEM BÒA Å HARÈASTA HVERFINU Å .EW
9ORK HINU SVOKALLAÈA (ELLS +ITCHEN 4OMMY
REYNIR AÈ KOMAST AÈ ÖVÅ HVER ER AÈ KAUPA
UPP LËÈIR Å HVERFINU OG KEMST AÈ ÖVÅ HVER
MYRTI PABBA HANS
 6ENNI 0¹ER E
 !MERICAlS .EXT 4OP -ODEL E
 "ACKPACKERS E
 (EARTLAND E
 #3) 7ILLIAM , 0ETERSEN S¹ BESTI AF
ÖEIM BESTU ER HÁR Å HLUTVERKI RÁTTARRANNSËKN
ARMANNSINS 'ILS 'RISSOM

 6ÎRUTORG

USTU MÎRK HVERRAR LEIKTÅÈAR Å ²RVALSDEILDINNI
FR¹ UPPHAFI TIL DAGSINS Å DAG

    ¶¹TTUR SEM ER EKKERT MINNA
EN BYLTING Å UMFJÎLLUN UM ENSKA BOLTANN ¹
¥SLANDI 4VÅEYKIÈ (EIMIR +ARLSSON OG 'UÈNI
"ERGSSON STANDA VAKTINA ¹SAMT VEL VÎLDUM
SPARKSPEKINGUM OG SAMAN SKOÈA ÖEIR ALLT
SEM TENGIST LEIKJUM DAGSINS ¹ SKEMMTILEG
AN OG N¹KV¾MAN H¹TT

 #OCA #OLA MÎRKIN  

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 3AMANTEKT HELSTU FRÁTTA VIKUNN
AR ¹ . %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL
 ¹ SUNNUDAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

Vinsælustu
myndböndin
í dag
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"RESK SPENNUMYND Å TVEIMUR HLUTUM
UM PRËFESSOR SEM FER TIL 2ÒSSLANDS
AÈ RANNSAKA HVERNIG L¹T 3TALÅNS BAR AÈ
¹ SÅNUM TÅMA -EÈ AÈALHLUTVERK FER
$ANIEL #RAIG BEST ÖEKKTUR SEM *AMES
"OND EN MEÈAL ANNARRA LEIKENDA
ERU !VTANDIL -AKHARADZE 9EKATERINA
2EDNIKOVA OG 'ABRIEL -ACHT

)TkS !LWAYS 3UNNY IN
0HILADELPHIA
'AMANÖ¹TTARÎÈIN )TlS !LWAYS 3UNNY
IN 0HILADELPHIA FJALLAR UM FJËRA
FÁLAGA SEM REKA SAMAN BAR EN ERU
OF SJ¹LFUMGLAÈIR TIL AÈ GETA UNNIÈ
SAMAN ¹N ÖESS AÈ TIL ¹REKSTRA KOMI
¹ MILLI ÖEIRRA ¥ Ö¾TTINUM Å KVÎLD
¹KVEÈA $ENNIS OG -AC AÈ FESTA
KAUP ¹ BYSSU EFTIR AÈ INNBROTSÖJËFAR
L¹TA GREIPAR SËPA ¹ BARNUM $EE
OG #HARLIE HAFA ÎNNUR VANDAM¹L AÈ
KLJ¹ST VIÈ SVO SEM LEIGUSALA OG K¾R
ASTA SEM HAFA ALLT OF MIKINN ¹HUGA
¹ SKOTVOPNUM

23  &-   
 "¾N
 -ORGUNVAKTIN
 /KKAR ¹ MILLI
 -ORGUNLEIKFIMI
 ,ITLA FLUGAN
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
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 3KINS  TAKANLEG BRESK SERÅA
UM HËP UNGLINGA SEM REYNIR AÈ TAKAST ¹
VIÈ DAGLEGT LÅF Å SKUGGA ¹TRÎSKUNAR EITURLYFJA
NEYSLU OG FLEIRI VANDAM¹LA SEM STEÈJA AÈ
UNGLINGUM Å DAG 

 "IG ,OVE  ¶¹ ER KOMIÈ AÈ
ANNARRI SERÅU ÖESSARA FR¹B¾RU Ö¹TTA UM
"ILL (ENRICKSON OG EIGINKONUR HANS "ILL LIFIR
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FER ,OVE (EWITT SNÕR AFTUR Å HLUTVERKI SJ¹
ANDANS -ELINDU 'ORDON Å ÖESSUM DUL
R¾NA SPENNUÖ¾TTI SEM NOTIÈ HEFUR MIKILLA
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Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inﬂúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyﬁð ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíﬂu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar ﬂjótt og áhriﬁn vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilﬁnningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töﬂur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu.Venjulega er ein taﬂa látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyﬁð
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töﬂur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöﬂur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töﬂur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum. Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyﬁð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyﬁð ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Markaðsleyﬁshaﬁ: Novartis Healtcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.
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Meistari ljósvakans blæs til sóknar
„Fyrst drekk ég staðið vatn
með sítrónusafa og tek með
því nokkrar vítamíntöflur og
eina matskeið af hörfræolíu.
Síðan borða ég korngraut með
rúsínum, rjóma og kanil. Með
þessu drekk ég yfirleitt myntute
eða rauðrunnate. Að öllu þessu
loknu fæ ég mér kaffi.“
%VA -ARÅA *ËNSDËTTIR SJËNVARPSKONA
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLAÈSÅÈU 

 
 (ÒN KYSSTI M¹LVERKIÈ
 +EFLAVÅK

„Við erum komin til að vera, það er ekki
spurning,“ segir fjölmiðlamaðurinn
Ingvi Hrafn Jónsson en á morgun hefur
sjónvarpsstöð hans, ÍNN, útsendingar að
nýju eftir sumarleyfi. Eins og Fréttablaðið hefur greint frá hóf Ingvi Hrafn
tilraunaútsendingar á stöðinni í vor en
þá byggðist dagskráin í kringum hans
eigin þátt, hið sívinsæla Hrafnaþing. Að
þessu sinni verður dagskráin bæði fjölbreyttari og öflugari, þó að Hrafnaþing
verði sem fyrr flaggskip stöðvarinnar.
„Ég verð með Hrafnaþing þrisvar í
viku, hálftímaþátt tvisvar sinnum og svo
klukkutíma á föstudögum. Annars verða
þarna með mér Katrín Jakobsdóttir og
Illugi Gunnarsson sem stjórna saman
þætti, Kiddi sleggja verður með þátt og
svo verða þau Magga Frímanns og Mörð-

ur Árnason hvort með sinn þáttinn,“
segir Ingvi Hrafn kokhraustur. En þar
með er dagskráin ekki upp talin því
Maríanna Friðjónsdóttir, sem jafnframt
er sjónvarpsstjóri ÍNN, og Ólína Þorvarðardóttir skiptast á um að stjórna
vikulegum þætti þar sem fjórar konur
verða í aðalhlutverki hverju sinni. Ásdís
Olsen mun stjórna neytendaþættinum
Vertu ekki að plata mig og Guðjón Bergmann verður með eigin þátt.
„Svo má ekki gleyma þættinum hans
Randvers Þorlákssonar,“ segir Ingvi sem
útilokar ekki að Randver gleðji aðdáendur sína með því að koma fram í kvenmannsgervi á stöðinni. „Hann hefur
alveg frjálsar hendur, það gæti meira en
verið að Randólína láti sjá sig.“
Sjónvarpsstöðin ÍNN mun senda út frá

klukkan 20 til 22 á virkum dögum. Stöðin
verður áfram aðgengileg á Vísi.is en
sú breyting er nú orðin á að hægt er
að nálgast hana á rás 20 á Digital
Ísland. „Við eigum að nást á 90 þúsund heimilum, alveg frá Vestmannaeyjum og austur að Egilsstöðum.“
HDM
&2)2 ²4
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)NGVI (RAFN
*ËNSSON VERÈUR
MEÈ ÎFLUGA
DAGSKR¹ ¹
SJËNVARPSSTÎÈ
SINNI ¥.. Å
VETUR
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%GILL (ELGASON KYNNIR NÕJAN
TENGDASON ÖJËÈARINNAR
„Ég vil ekkert tjá mig um þetta og
ætli ég haldi mig ekki bara við
aðstoðarmanna-söguna,“ segir fyrirsætan og sálfræðineminn Sólveig
Káradóttir. Sólveig, sem er dóttir
Kára Stefánssonar, forstjóra deCODE, hefur þráfaldlega verið orðuð
við Dhani Harrison, son Bítilsins
George Harrison og Oliviu Harrison. Þær sögusagnir fengu byr
undir báða vængi þegar þau mættu
saman í móttöku borgarstjóra
Reykjavíkur í Hafnarhúsinu eftir að
hafa fylgst með ekkju Johns Lennon,
Yoko Ono, kveikja á Friðarsúlunni
úti í Viðey. Vísir greindi frá vinfengi
þeirra Sólveigar og Dhanis í september en þá vildi Sólveig ekkert
kannast við að örvar Amors hefðu
hæft þau í hjartastað heldur að hann
væri „aðstoðarmaður hennar“, eins
og hún komst að orði þá.
Sólveig sagði í samtali við Fréttablaðið í gær að þau Dhani hefðu ekki
staldrað lengi við meðal þotuliðsins
í Hafnarhúsinu. Enda kunni hún
ekkert sérstaklega vel við sig í slíkum hópi. Dhani fékk síðan far með
Ringo Starr á einkaþotunni og flaug
til London en Sólveig er á leið til
New York þar sem hún hyggst klára
BA-ritgerð sína í
sálfræði.
En
samband þeirra
Sólveigar
og Dhansi
er farið að
vekja
athygli og
Egill Helga-

&¡++ &!2 -%¨ 2).'/ $HANI FÁKK FAR MEÈ EINKAÖOTU 2INGO 3TARR TIL ,ONDON ¹SAMT

MËÈUR SINNI /LIVIU (ARRISON
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son sá sig knúinn til að greina frá
því á bloggi sínu að hann hefði jafnvel séð vísi að sköpun næsta tengdasonar þjóðarinnar í hlaðborði borgarstjórans. „Dhani var í fylgd […]
með ljóshærðri íslenskri stúlku. Ég
sá ekki betur en að hann væri að
kyssa hana. Nýr tengdasonur fyrir
þjóðina?“ spyr Egill á bloggi sínu og
bætir því við að Dhani hafi verið sá
eini úr Bítlafamilíunni sem hann
hafi komist í tæri við og hann hafi
lýst yfir ánægju sinni með útgáfu
Dhanis og Jakobs Dylan, sonar Bobs
Dylan, á laginu Gimme Some Truth.
Sólveig er dóttir Kára Stefánssonar, forstjóra deCODE, og hefur getið
sér gott orð fyrir fyrirsætustörf.
Dhani er hins vegar meðlimur í
electro-blues hljómsveitinni thenewno2.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
.µ2 0%2%: (),4/. %GILL (ELGASON BR¹
SÁR Å LÅKI BLOGGARANS 0EREZ (ILTON UM
STUNDARSAKIR OG SP¹ÈI FYRIR UM NÕJAN
TENGDASON ÖJËÈARINNAR

+,2!2 3,&2¨).! 3ËLVEIG +¹RADËTTIR
SEGIR $HANI VERA GËÈAN VIN EN VILL EKKERT
TJ¹ SIG FREKAR UM SAMBAND ÖEIRRA
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6ARLA FËR ÖAÈ FRAMHJ¹ NOKKRUM
MANNI AÈ HIN SM¹VAXNA 9OKO /NO
TENDRAÈI ¹ &RIÈARSÒLU SINNI Å 6IÈEY ¹
ÖRIÈJUDAGSKVÎLDIÈ AÈ VIÈSTÎDDUM
ÎLLUM HELSTU FYRIRMENNUM ÖJËÈ
ARINNAR !È ÖVÅ LOKNU VAR BOÈIÈ TIL
MIKILLAR VEISLU Å (AFNARHÒSINU EN
ATHYGLI VAKTI AÈ UMBOÈSMAÈURINN
KN¹I %INAR "¹RÈARSON VAR VÅÈSFJARRI
%INAR OG FYRIRT¾KIÈ HANS #ONCERT
VANN MEÈ 9OKO VIÈ UNDIRBÒNING
HINNAR MARGUMR¾DDU SÒLU Å FYRRA
EN UMBOÈSMAÈUR ¥SLANDS VAR VANT
VIÈ L¹TINN Å ,ONDON %INAR
ER HINS VEGAR ÖEKKTUR FYRIR
SKOPSKYN SITT OG LÁT HAFA
EFTIR SÁR AÈ HANN HEFÈI NÒ
FRESTAÈ ÎLLUM PLÎNUM EF
0AUL -C#ARTNEY HEFÈI
L¹TIÈ SJ¹ SIG
/G ÖAÈ VAR MEIRA SEM
VAKTI ËSKIPTA ATHYGLI ¹ GESTALISTANUM
EN DVIS BIRTI HANN ¹ VEFSÅÈU SINNI ¶AR
M¹TTI MEÈAL ANNARS SJ¹ NÎFN "JÎR
GËLFS FEÈGANNA OG «LAFS «LAFSSON
AR SEM OFTAST ER KENNDUR VIÈ 3AM
SKIP (INS VEGAR VAR HVERGI AÈ FINNA
NÎFN ANNARRA ATHAFNAFEÈGA NEFNILEGA
ÖEIRRA *ËNS SGEIRS OG *ËHANNESAR
Å "ËNUS ÖËTT EFLAUST SÁU ¹ ÖVÅ EÈLI
LEGAR SKÕRINGAR (INS VEGAR HEFUR VERIÈ
HAFT ¹ ORÈI AÈ LOKSINS HAFI ÖAÈ VERIÈ
SKJALFEST HVERJIR TILHEYRA HINU
EIGINLEGA ÖOTULIÈI ¥SLANDS
/G ÖVÅ VERÈI FRAMVEGIS
GRIPIÈ TIL ÖESSA LISTA
ÖEGAR BL¹SIÈ VERÈI TIL
STËRVIÈBURÈA Å HÎFUÈ
BORGINNI
/G ,EE (AZLEWOOD
TËNLEIKARNIR ÖËTTUST TAKAST MEÈ
EIND¾MUM VEL EN ÖAR KOM FRAM
MIKILL FJÎLDI TËNLISTARMANNA TIL AÈ
HEIÈRA ÖENNAN MIKLA SNILLING -IKIL
LEYND HVÅLDI YFIR LEYNIGESTINUM OG
KVISAÈIST FLJËTLEGA ÒT AÈ SJ¹LFUR .ICK
#AVE V¾RI STIGINN ¹ SVIÈ HORFENDUR
¹TTU VÅST ERFITT MEÈ AÈ SJ¹ SVIÈIÈ OG
VARÈ FISKISAGAN FLJËTLEGA AÈ HELBERUM
SANNLEIKA 6IÈ N¹NARI EFTIR
GRENNSLAN KOM HINS VEGAR
Å LJËS AÈ LEYNIGESTURINN
VAR EKKI ¹STRALSKI ÖUNG
LYNDISPOPPARINN HELDUR
HINN ÅSLENSKI BL¹SKJ¹R
'EIR «LAFSSON
FGG

Raggi á kanadískum kagga
„Ég er með dellu fyrir svona amerískum ævintýradrekum,“ segir
söngvarinn Raggi Bjarna en hann
er kominn á glæsilegan, vínrauðan
Mercury Gran Marquis árgerð
2006. Mercury-merkið er reyndar
flutt til Kanada en engum dylst um
amerískan uppruna hans, enda
rúmgóður og leðurklæddur í bak
og fyrir að hætti bandarískra
glæsivagna. Og Ragnar viðurkennir að hann sé kannski ekki sá
eyðslugrennsti á markaðinum. „Ég
átti einn svona frá árinu 1998 og
keyrði hann út um allt. Er reyndar
að reyna að selja hann en hann er
keyrður 248 þúsund kílómetra
enda held ég að ég sé einn uppteknasti ellilífeyrisþegi landsins,“ segir
Raggi, hress að vanda og að sjálfsögðu úti að keyra á nýju drossíunni.
Ragnar segist hafa átt marga
bíla, helst ameríska þótt auðvitað
hafi það komið fyrir að hann hafi
svikið lit. „Ég var alltaf á svona

',3),%' 2%..)2%)¨

2AGGI SEGIST KUNNA BEST
VIÈ SIG ¹ AMERÅSKUM
KAGGA ÖËTT -ERCURY SÁ
FRAMLEIDDUR Å +ANADA
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köggum þegar ég var í harkinu og
keyrði út um allt,“ segir söngvarinn og rifjar upp kaupin á fyrsta
bílnum sínum en hann var keyptur
hjá bílasölu Guðmundar á Klapparstígnum árið 1956. „Þetta var
Dodge ´55 árgerð og ég fékk lán

fyrir honum hjá Vátryggingarfélaginu. Ég rétt náði honum áður en
einhverjir náungar frá happdrætti
keyptu hann,“ segir Ragnar og
hlær en hann er á fullu að syngja á
söngskemmtun Hótel Sögu ásamt
Hara-systrum og Bjarna Ara. FGG
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Ég sá ljósið

É

g var búinn að bíða dögum
saman við póstkassann eftir
sendli frá Reykjavíkurborg með
miða handa mér á súlugillið. Því
miður virðist miðinn minn hafa
týnst á leiðinni. Þegar ljóst var
hvert stefndi, laust eftir sjö á
þriðjudaginn, skellti ég mér í
skóna, setti soninn í stóru úlpuna
yfir náttfötin og brunaði niðrí
Sundagarða. Þetta var Bítlatengdur stórviðburður og fáránlegt að
láta sér nægja beina útsendingu á
báðum stöðvum fyrst maður gat
séð þetta læf.
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eru vitanlega besta
hljómsveit allra tíma. Það er munaður að vera samtímamaður þessara snillinga og þegar frá líður
mun saga Bítlanna fá á sig enn
goðsagnakenndari blæ. Fólk verður jafnvel farið að trúa á Lennon á
næstu öld. Það að Yoko Ono skuli
hafa valið Viðey er ekki bara
ánægjulegt heldur eiginlega stórfurðulegt líka. Viðey af öllum stöðum?! Þetta andlausa hrökkbrauð
sem ekki hefur verið neinum til
gagns síðustu áratugina. Yoko
talar um að friðarsúlan sé það stórkostlegasta sem hún og John hafa
gert saman, sem er dálítið leiðinlegt fyrir John því hann er jú
dáinn. En Yoko er líklega að gefa
sér að sál Johns sé einhvers staðar
á sveimi yfir Viðey, enn í svaka
friðarpælingum og jafnvel semjandi ný lög. Magnað.

¶%'!2 Yoko tók að mæra Ísland
á heimasíðu sinni – sem er ein mest
lesna heimasíða í heimi, skilst mér
– tóku sig upp gamlir smáþjóðarkomplexar og orðið „landkynning“
heyrðist á ný. Því orði hefur að
mestu verið skipt út fyrir orðið
„útrás“ og heyrðist síðast, minnir
mig, þegar hvalur var fluttur með
ærnum tilkostnaði til Vestmannaeyja. Vonandi fer ekki eins fyrir
súlunni og Keikó.
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gleymdist að senda fleirum
en mér boðskort svo nokkur mannfjöldi var mættur og mændi á
ógreinileg veisluhöldin eins og
margar litlar stúlkur með eldspýturnar. Ljóskastarar lýstu upp
partíið og ljósmyndaflöss blikkuðu
látlaust. Loksins varð myrkur og í
því mátti greina óminn af Imagine.
Svo kom ljósið, nokkuð flott bara.
Verður kannski enn flottara í
meira myrkri og við betri veðurskilyrði. Ekki stimplaðist friðarboðskapurinn þó sérstaklega inn í
viðstadda því það gaf mér enginn
séns út úr bílastæðinu þegar fólkið
dreif sig í burtu. Nema ein kona
sem var næstöftust í bílastrollunni. Friður sé með yður, systir.
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Það var mark!
Þrusu GSM tilboð og við bjóðum þér á landsleik
Nú er rétti tíminn til að endurnýja GSM símann því þú færð í kaupbæti 2 miða á
landsleik Íslendinga og Letta sem fram fer á laugardaginn. Tilboðið gildir fyrir alla
GSM síma til 13. október eða meðan birgðir endast.

Sony Ericsson Z310i
Frábær nýr samlokusími með myndavél
og MP3 spilara. Þessi sími er sannarlega
flottur og spennandi.

12.900 kr.
Nokia 6085
Nettur, þægilegur og einfaldur í notkun.
Stækkanlegt minni. Styður Vodafone live!
Fæst einnig í bleiku og svörtu.

16.900 kr.
Nokia 6131
Stórglæsilegur og þunnur samlokusími
sem hægt er að opna með einni snertingu.
Styður Vodafone live!

22.900 kr.
Gríptu augnablikið og lifðu núna

