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Óður til framtíðar og 
afturhvarf til fortíðar

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.

Óheimilt er að bjóða öllu 
starfsfólki Orkuveitu Reykjavík-
ur að kaupa hlutafé í Reykjavík 
Energy Invest nema nákvæm 
skráningarlýsing liggi fyrir. Sam-
kvæmt lögum um verðbréfavið-
skipti myndast þessi skylda þegar 
fleiri en hundrað einstaklingum 
er boðið að kaupa verðbréf í 
óskráðum félögum. Þetta stað-
festir Hlynur Jónsson, sviðsstjóri 
verðbréfasviðs Fjármálaeftir-
litsins.

Tilkynnt var í gær að 569 starfs-
menn Orkuveitunnar hefðu skráð 
sig fyrir kaupum á hlutafé í 
Reykjavík Energy Invest fyrir 
tæpar 170 milljónir króna. Hjör-
leifur 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 saman-
lagðan hlut fyrir hönd starfs-
manna. 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 skoð-
un. Almennt sé það þannig, að ef 
reynt sé að mynda skel utan um 
fjárfestingar til að komast hjá 
gerð útboðslýsingar, beini Fjár-
málaeftirlitið þeim tilmælum til 
viðkomandi að útboðslýsingar sé 
þörf.

Samkvæmt lögum um verð-
bréfaviðskipti skal útboðslýsing 
innihalda upplýsingar sem eru 
fjárfestum nauðsynlegar til að 
geta metið eignir og skuldir, fjár-
hagsstöðu, afkomu, framtíðar-
horfur og réttindi sem fylgja verð-
bréfunum.

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.

 Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfða-
greiningar, er sagður einn af tíu áhrifamestu vís-
indamönnum á líftæknisviðinu í nýjasta hefti banda-
ríska tímaritsins Newsweek. Einnig er fjallað um 
fyrirtækið annars staðar í blaðinu, í grein um stofn-
anir sem eru í lykilhlutverki í framþróun erfða-
fræðinnar.

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.

Guðmundur Haraldsson 
rennismiður hefur unnið hjá 
Málmsmiðju Ámunda Sigurðsson-

ar frá árinu 1947 
en þar verður 
íslenska pönnu-
kökupannan til. 
Segja má að Guð-
mundur 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-
kökupönnur
seljast á hverju 
ári. Hægt er að 

steypa allt að sex hundruð á dag 
hjá málmsmiðjunni en þá eru 
mörg handtök eftir.

Hönnuð fyrir 
um hálfri öld



Gísli, hvernig er Ást á kóresku?

Úrræði í fyrirhuguðu frum-
varpi dómsmálaráðherra um nálg-
unarbann virðist ófullnægjandi, og 
óútskýrt hvers vegna þar verður 
ekki lögfest úrræði um að fjar-
lægja megi ofbeldismenn af heim-
ilum, segir Kolbrún Halldórsdóttir, 
þingmaður Vinstri grænna (VG), á 
Alþingi í gær.

Kolbrún beindi tveimur fyrir-
spurnum 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 ríkis-
stjórnarinnar 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 heimil-
isofbeldi er beitt yrði lögfest. Kol-
brún sagði hugmyndina upphaf-
lega hafa orðið til í Austurríki og 
gefið mjög góða raun. Nú hafi mörg 
nágrannaríki Íslands lögfest lík 
ákvæði.

„Hvers vegna eru ekki talin til-
efni til þess að leiða í lög það 
úrræði sem þar um ræðir og hefur 
reynst afskaplega vel í nágranna-
löndum okkar sem vörn þeirra sem 
eiga yfir höfði sér ofbeldi á heimil-
um 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 ráðu-
neytið hafa haft tillögu VG til skoð-

unar yfir sumarmánuðina. Hann 
boðaði frumvarp um nálgunarbann 
á yfirstandandi þingi, en sagði ekki 
gert ráð fyrir breytingum á gild-
andi rétti í því frumvarpi. Alþingi 
hafi þó auðvitað í sínu valdi að gera 
breytingar á frumvarpinu.

Kolbrún hvatti stjórnvöld ein-
dregið 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-

lömbum mansals, veita þeim stuðn-
ing 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.

Ofbeldismenn ekki 
færðir af heimilum
Ekki lítur út fyrir að fyrirhugað frumvarp dómsmálaráðherra um nálgunar-
bann gangi nægilega langt til að vernda fórnarlömb heimilisofbeldis, segir 
þingmaður VG. Ekki gert ráð fyrir breytingum á gildandi rétti, segir ráðherra.

 Guðríður Arnardóttir, 
oddviti Samfylkingarinnar í Kópa-
vogi, segir það hafa verið spillingu 
þegar Gunnar I. Birgisson bæjar-
stjóri réði fyrrverandi bæjarstjóra 
á Álftanesi til starfa hjá bænum.

Guðmundur Gunnarsson var 
bæjarstjóri á Álftanesi þar til 
Sjálfstæðisflokkurinn tapaði þar 
meirihluta sínum í sveitarstjórn-
arkosningunum í maí í fyrra. Eftir 
kosningarnar var hann ráðinn sem 
verkefnastjóri hjá skipulagsdeild 
Kópavogs. Guðmundur er einnig á 
launum sem bæjarfulltrúi á Álfta-
nesi.

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 

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 yfirvinnugreiðsl-
ur. 

Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi 
Framsóknarflokksins, vísar ásök-
unum 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 skipu-
lagsstjóra, þetta eru einfaldlega 
ekki sambærileg störf. Það er því 
lygi að hann hafi gegnt starfi rit-
ara eins og Guðríður heldur fram, 
hann var ráðinn sem verkefna-
stjóri.“

Réði félaga sinn á ofurlaunum

 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 rannsókn-
arhagsmuna. Það átti að renna út 
í gær og óskaði lögreglan eftir 
því að það yrði framlengt um 
tvær vikur. Þetta samþykkti 
Héraðsdómur Reykjavíkur. 

Litháar áfram í 
gæsluvarðhaldi

Icelandic Group hf. er 
skylt að gera kaupréttarsamning 
við Þórólf Árnason, fyrrverandi 
forstjóra fyrirtækisins, um 

hlutabréf í því, 
sem endur-
spegli sam-
bærilega
samninga hjá 
forstjórum
stærri fyrir-
tækja á 
Íslandi.

Þetta er 
niðurstaða
Héraðsdóms
Reykjavíkur. Í 
ráðningar-
samningi

Þórólfs var ákvæði um að félagið 
myndi gera sérstakan kaupréttar-
samning 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. 

Skal gera kaup-
réttarsamning

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.

Fangar sjá um 
matreiðsluna

 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 næturgist-
ingu, þó ekki í fangaklefa. Daginn 
eftir var farið með dýrið að 
Keldum og þar voru gerðar 
viðeigandi ráðstafanir. 

Voru með snák 
og fíkniefni

Peningaþvættis-
skrifstofu 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 fjár-
málafyrirtækjum, líftrygginga-
félögum, lífeyrissjóðum, vátrygg-
ingamiðlurum og fleirum skylda 
til að tilkynna um grunsamleg 
viðskipti sem grunur leikur á að 
rekja megi til peningaþvættis eða 
fjármögnunar hryðjuverka. 

Af þessum 323 tilkynningum á 
síðasta ári bárust tíu tilkynningar 
frá öðrum en þeim sem tilkynn-
ingaskyldir eru.

Tilkynningarnar voru rannsak-
aðar en engin þeirra leiddi til sak-
sóknar af hálfu efnahagsbrota-
deildar.  

Í skýrslunni er tekið dæmi um 
peningaþvætti. Fíkniefnainnflytj-
endur á Íslandi stofnuðu hluta-
félög hér á landi og í Þýskalandi. 
Fyrirtækið flutti inn tölvuvarn-
ing sem var verðlaus en var verð-
lagður mjög hátt samkvæmt inn-
flutningsskjölum.

Greitt var fyrir vöruna með 
tékkum gefnum út á þýska fyrir-
tækið auk innflutningsgjalda og 
tolla af varningnum. Þessir tékk-
ar voru síðan leystir út í banka í 
Þýskalandi.

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 bygg-
ingakrana 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.

Í lífshættu eftir 
vinnuslys 
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Verslunarmannafélag 
Vestmannaeyja hefur sameinast 
VR, sem áður hét Verzlunar-
mannafélag 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 sam-
starfssamningur VR og Verslun-
armannafélags Vestmannaeyja 
var undirritaður en í honum var 
gert ráð fyrir sameiningu eftir 
tveggja ára reynslutíma. Hún 
hefur nú gengið eftir. 

Samþykktu að 
sameinast VR

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

Björn Ingi Hrafnsson, 
borgarfulltrúi Framsóknarflokks, 
vill ekki selja hlut Orkuveitu 
Reykjavíkur í Reykjavík Energy 
Invest að svo stöddu. 

Hann gagnrýndi harðlega sam-
starfsmenn sína í meirihluta borg-
arstjórnar á aukafundi borgar-
stjórnar í gær. Umræða síðustu 
daga hefði komið sér á óvart. Hann 
hefði ekki átt von á því að það gengi 
gegn grundvallarskoðunum sjálf-
stæðismanna að Orkuveitan tæki 
þátt í útrásarverkefnum, jafnvel 
þótt í þeim fælist áhætta. 

Um REI hefði Guðlaugur Þór 
Þórðarson, núverandi heilbrigðis-
ráðherra, 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 sjálfstæð-
ismaður hefði enn kynnt þessa 
grundvallarskoðun fyrir sér.

Stuttu áður á fundinum hafði Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson borgar-
stjóri lýst því að innan ákveðins 
tíma yrðu sérfræðingar fengnir til 
að ráðleggja hvað yrði gert við REI, 
hvernig hlutur Orkuveitu yrði seld-
ur. 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 eig-
endafundar sem samþykkti sam-
runa REI við Geysi Green Energy. 

Björk Vilhelmsdóttir og Sigrún 
Elsa Smáradóttir úr Samfylkingu 
buðu Björn Inga velkominn í banda-
lag um almannahagsmuni Reykja-

víkur og sagði Sigrún Elsa að í 
áframhaldandi samstarfi yrði 
annaðhvort Framsókn eða Sjálf-
stæðisflokkur „að láta prinsippin 
fjúka fyrir völdin“.

Á fundinum gagnrýndi Dagur B. 
Eggertsson framgöngu sjálfstæðis-
manna og sérstaklega borgarstjóra. 
Sagði hann borgarstjóra rúinn 
trausti og taldi að sala á hlut OR í 
REI væri í ætt við taugaveiklunar-
kast.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borg-
arstjóri virtist ekki síst beina 
orðum sínum til eigin borgarfull-
trúa 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 stofn-
að REI til að nýta krafta og fjár-
magn einkafyrirtækja og draga úr 
ábyrgð og áhættu Orkuveitunnar. 

Borgarstjóri gagnrýndi Svandísi 
Svavarsdóttur fyrir ummæli sín í 

fjölmiðlum en eftir skýringar henn-
ar 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. Eggerts-
son 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 svör-
in? Hver ber ábyrgð?“ spurði 
Dagur.

Í máli Svandísar Svavarsdóttur 
kom fram að dómstjóri Héraðs-
dóms Reykjavíkur hefði fallist á að 
veita kæru hennar vegna ólögmæts 
eigendafundar flýtimeðferð

Margrét Sverrisdóttir, fulltrúi F-
lista, sagðist vilja halda hlutnum í 
REI og minnti á að meirihluti borg-
arstjórnar hefur einungis 48 pró-
sent atkvæða á bak við sig.

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.

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 fyrir-
spurnatíma 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 les-
blinduleiðréttingu, sér og foreldr-
um sínum að kostnaðarlausu.

Kostnaður foreldra við grein-
ingu og leiðréttingu fer nærri því 
að vera 250 þúsund krónur, sagði 

Atli. Mikilvægt sé að bjóða nem-
endum upp á leiðréttingu til þess 

að umbreyta náðargáfunni les-
blindu í snilligáfu.

Þorgerður Katrín Gunnarsdótt-
ir menntamálaráðherra sagði 
nefnd sem hún skipaði síðla árs í 
fyrra hafa lokið störfum, og 
framkvæmdahópur hafi í kjöl-
farið verið stofnaður til að koma 
tillögum nefndarinnar í fram-
kvæmd.

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.

Kostar foreldra kvartmilljón

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 fjárheim-
ilda, 10,7 milljarðar króna, eigi 
rætur að rekja til veigamikilla 
breytinga á reiknuðum stærðum, 
auk ákvörðunar ríkisstjórnarinn-
ar 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 mótvægisað-
gerðanna.

Heimildir ráðu-
neyta auknar



Parket og flísar
á frábæru verði

Hvíttuð eik, Family
Mattlakkað, Barclik krækja ekkert lím. 
Borðastærð 15x207x2.200 mm
146906

Gólfflísar, Keope
Gegnheilar, frostþolnar, 
8,5 mm þykkar, 30x30 sm
8630030/31/33

1.395
kr/m2

3.290
kr/m2

Nýtt
hjá Húsasmiðjunni

BarClick krækja, 
ekkert lím, 
auðvelt í lögn

3.190m2

Askur Family
3ja stafa lakkaður, líflegt útlit.
Borðastærð 15x207x2.200 mm
146911

4.990m2

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

Eik Rústik
4ra stafa fallegt lifandi 
lakkað eikarparket. 
Borðastærð 15x207x2.200 mm
146907

2.490
kr/m2

Veggflísar, Metropol
Lugano Blanco, hvítar, 
25x50 sm
8610411

2.490
kr/m2

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



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 Hafnar-
fjarðar er fyrirtækið undirbjó sig fyrir 
íbúakosningu um deiliskipulagstillögu bæjar-
yfirvalda sem fól í sér stækkun álvers fyrirtæk-
isins í Straumsvík. 

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 Persónuvernd-
ar 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.“

Auglýsingasími

– Mest lesið

„Í Ameríku trúa menn 
því ekki að jarðhiti geti séð heimil-
unum fyrir orku. Látum þau koma 
til Reykjavíkur,“ sagði Brian 
Keane, forseti samtakanna Smart-
Power, 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 jarð-
varma 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 svart-
sýn en auðvitað erum við svartsýn. 
Og ef við erum svartsýn, þess held-
ur þurfum við að sigrast á þeirri 
stöðu svo við náum að þeim punkti 
að skapa okkur fallegan heim,“ 
sagði listakonan.

Keane sagðist vilja flytja kunn-
áttu 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 tákngerving-
ur.

Á fundinum kynnti Hólmfríður 
Sigurðardóttir, stjórnandi koltví-
sýringsverkefnis Orkuveitunnar, 
tilraunir sem nú eru undirbúnar og 
miða að því að binda koltvísýring í 
jarðlögum. Útskýrði Hólmfríður 

að til slíks væri basalt afar heppi-
legt og að um 90 prósent Íslands 
væru úr basalti. Benti Hólmfríður 
á nokkra staði víðs vegar um heim-
inn þar sem basalt er ríkjandi berg-
tegund. Er það meðal annars á Ind-
landsskaga, í Síberíu og á Havaí. 
Vakti erindi Hólmfríðar mikla 
hrifningu erlendu gestanna sem 
fylgdust með af athygli. Sagði Yoko 
Ono þetta verkefni vera undra-
vert.

„Systir mín, sem er hér með mér, 

minntist á það að hér væri ekkert 
ryk í gluggasyllunum. Það er frá-
bært. Ég bý í New York og þar þarf 
alltaf að þrífa ryk úr gluggasyllun-
um. Þetta er munurinn,“ sagði Yoko 
sem kvaðst afar hamingjusöm með 
samvinnuna við Orkuveitu Reykja-
víkur 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.

Þið sýnið heiminum 
að hrein orka virkar
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.

Vilt þú fá nýjan borgarstjóra?

Ætlar þú að sjá heimildarmynd 
Sigur Rósar, Heima?
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Þú færð afmæliskortið
á næstu Olís-stöð.

Frosin læsing?
Náðu þér í lása„sprey“
með afmæliskorti Olís
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TILBOÐ
990,-
1.800,-

Ljósahundur
063 2001175100

TILBOÐ
9.490,-
14.266,-

Hella, blátt ökuljós 
010 1F8007560131

ÚTSALAN Í NÍTRÓ HEFST Í DAGÚTSALAN Í NÍTRÓ HEFST Í DAG

ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR!

LJÓSADAGAR
Opið til kl. 21 í kvöld

TILBOÐ
12.950,-
19.800,-

Hella, blátt ökuljós
010 1F8007560321

TILBOÐ
10.950,-
14.460,-

Hella, Rallye 3000
010 1F8006800321

TILBOÐ
895,-
1.434,-

Dorcy vasaljós
760 412350

TILBOÐ
3.950,-
6.542,-

Vinnuljós, gúmmíklætt
010 IG3003710021

TILBOÐ
-30%

Allar bílaperur

TILBOÐ
-30%

Allar Son Lux rafhlöður

TILBOÐ
Allaar bílaperur

TILBOÐ
Ljósahundur
063 2001175100

Það verður mikil ljósadýrð í verslun N1 að Bíldshöfða dagana 11.–13. október. 
Skínandi tilboð á ýmsum búnaði sem þarf til að lýsa upp skammdegið.

Kíktu við og fáðu rjúkandi kaffi og köku.
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TILBOÐ
Hella, blátt ökuljós
010 1F8007560131

TILBOÐ
Hella, blátt ökuljós
010 1F8007560321

ð á ýmsum búnaði s
Kíktu við og fáðu

TILBOÐ
Vinn luljójós, gúúmmíklætt
010 IG3003710021

1.800,-

TILBOÐ
Hella, Rallye 3000
010 1F8006800321
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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?

„Mjór er mikils vísir,“ segir 
Kristján L. Möller samgönguráð-
herra um 150 milljóna króna heim-
ild í fjárlögum sem ætluð er til að 
jafna flutningskostnað milli lands-
byggðar og höfuðborgarsvæðisins. 

Kristjáni var tíðrætt um nauðsyn 
þess að jafna flutningskostnað á 
vörum þegar hann var óbreyttur 
þingmaður í stjórnarandstöðu. 
Nýverið vísaði Jón Bjarnason, þing-
maður Vinstri grænna, í þetta í 
skriflegri fyrirspurn til ráðherra, 
og spurði hvernig hann hygðist 
beita sér fyrir lausn á jöfnun flutn-
ingskostnaðar á landsbyggðinni.

Kristján hefur ekki svarað fyrir-
spurn Jóns, en í samtali við Frétta-

blaðið sagði hann að 150 milljóna 
króna framlag í fjárlögum ársins 

2008 væri byrjunin. Þetta væri í 
fyrsta skipti sem ríkisstjórnin við-
urkenndi að þörf væri á því að jafna 
flutningskostnaðinn milli lands-
hluta og það sé mikilvægt skref. 

Spurður hvernig þessar 150 millj-
ónir verði nýttar sagði Kristján það 
ekki hafa verið útfært enn þá. 
Stefnt sé að því að lækka flutnings-
kostnað til neytenda. 

Kristján segir ljóst að ýmsar stór-
verslanir á borð við Bónus, Krón-
una og fleiri jafni flutningskostnaði 
í sínum rekstri og bjóði upp á sama 
vöruverð um land allt. Það séu því 
frekar smærri aðilar og einstakl-
ingarnir sjálfir sem þurfi að bregð-
ast við.

Tyrknesk stjórnvöld búa sig nú undir 
hugsanlegan hernað gegn Kúrdum handan landa-
mæra 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 suðaust-
urhluta 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 flutningabíl-
stjóri sem flytur sement frá Tyrklandi til Kúrda-
borgarinnar Irbil í Írak. 

„Þetta landamærahlið er okkar daglega brauð.“

Búa sig undir árásir inn í Írak

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

- getur þú stoppað 80%
af óhreinindunum 

við innganginn 

Á tilboði í októberog nóvember 2007Úti- og innimottur af ýmsum 
gerðum og stærðum

Wayfarer grá með kanti, 120x180cm

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

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

sala@rv.is • www.rv.is

Þingmenn Frjálslynda 
flokksins vilja að þorskkvóti á 
yfirstandandi fiskveiðiári verði 
aukinn um 40 þúsund tonn frá því 
sem sjávarútvegsráðherra hefur 
ákveðið. Guðjón Arnar Kristjáns-
son, 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. 

Vilja aukinn 
þorskkvóta



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.

Clarins nýjungar
í snyrtivörudeildum Hagkaupa

dagana 11.-17. október.

*Gildir á meðan birgðir endast.



„Áttarðu þig á því 
hvað þú lítur út fyrir að vera skin-
helgur núna,“ sagði David 
Cameron, leiðtogi breska Íhalds-
flokksins, 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 Bret-
um hvernig stjórnin ætli að fram-

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

muna, enga sýn, aðeins tómið eitt.“
Íhaldsmenn gagnrýndu stjórn-

ina og Brown einnig harðlega fyrir 
áform um lækkun erfðaskatts, 
breytingar á flugvallarskatti og 
endurskoðun á skattfrelsi útlend-
inga sem búa að mestu erlendis en 
afla tekna í Bretlandi.

Þessi þrjú mál voru harðlega 
gagnrýnd á flokksþingi Íhalds-
flokksins í síðustu viku, og áttu 
sinn þátt í því að staða flokksins 
batnaði í skoðanakönnunum.

„Í síðustu viku missti Brown vin-
sældirnar, í þessari viku missti 
hann siðferðilega stöðu sína,“ sagði 
Cameron.

Ásakanir dynja á Brown

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 full-
orðnum 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 ráð-
stefnu 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 held-
ur á allt samfélagið að taka höndum 
saman um að berjast gegn þessu. 
Þetta er ekki bara tæknilegt vanda-
mál, heldur nota 98 prósent barna 
tölvur og það verður að vera sam-
eiginlegur skilningur á vandamál-
inu,“ segir Elizabeth Skovgard, 
framkvæmdastýra Barnaheilla í 
Noregi. Hún mun fjalla um aðgerð-
ir til þess að taka á kynferðislegu 
ofbeldi gegn börnum á netinu í 
dag.

„Stjórnvöld í Noregi gerðu breyt-

ingar á lögum til þess að taka á 
vandanum. Sett voru ströng lög um 
barnaklám sem tiltaka allar tegund-
ir 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 grund-
völlur, en virka ekki ein og sér. Mik-
ilvægast er að fræða foreldra, því 
netnotkunin fer að mestu leyti fram 
innan veggja heimilanna.“

Þá hefur norska fjarskiptafyrir-
tækið Pelanore, í samstarfi við lög-
regluna 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 Barna-
heilla í Noregi er að fá miðlæga 
stofnun, þar sem sérfræðingar á 
öllum sviðum sem tengjast kynferð-
islegu 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 byrj-
un.“

Úrræði gegn 
netofbeldi
Börn eru berskjölduð þegar þau nota netið til fróð-
leiks og skemmtunar. Stjórnvöld, kennarar og for-
eldrar þurfa að gera sér grein fyrir hættunni. 

Undirbúningur
og mótun kröfugerða er í fullum 
gangi innan verkalýðshreyfing-
arinnar. 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.

Vilja lengja 
orlofið sitt

BLESER
leggings

MOORE
hásokkar

Kaupauki
fylgir vöru frá Oroblu

Kynningar á n‡ju vetrarvörunum
frá Oroblu í Lyfju

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

 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 lögreglu-
menn 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. 





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 Vestur-
landa,“ segir Nikolaí Patrusjev í 
viðtali sem birtist í gær í vikublað-
inu 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 sam-
starfs 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 Kaspía-
hafsríkja. Sarkozy sagði að ferð 
Pútíns gæti orðið til þess að Íranar 
sýni meiri samvinnu: „Það er aðal-
atriðið. Þetta er mál sem varðar 
jörðina alla.“

Patrusjev, sem er gamall banda-
maður Pútíns, segir hins vegar í 
viðtalinu að vestrænir njósnarar 

einbeiti sér sérstaklega að því að 
sá fræjum óánægju í aðdraganda 
þingkosninganna í desember og 
forsetakosninganna í vor.

Sérstaklega telur hann að bresk-
ir njósnarar séu „ekki aðeins að 
safna upplýsingum á öllum svið-
um, heldur eru þeir líka að reyna 
að hafa áhrif á þróun innanríkis-
stjórnmála í landinu okkar.“

Samskipti Rússlands og Bret-
lands hafa versnað að undanförnu, 
ekki síst eftir að Alexander Litvin-
enko, fyrrverandi starfsmaður 
leyniþjónustunnar FSB, var myrt-
ur í London í nóvember síðastliðn-
um. Á dánarbeði sínum sakaði 
hann Pútín forseta um að standa á 
bak við morðið. Rússar harðneita 
slíkum ásökunum.

Segir vestrið 
ógna Rússum
Meðan forsetar Frakklands og Rússlands áttu fundi 
í Moskvu sendir yfirmaður rússnesku leyniþjónust-
unnar Vesturlöndum kaldar kveðjur.

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 þynn-
ist, hvernig efnarafalar framleiða 
orku án þess að menga, hvernig 
hvarfakútar hreinsa útblástur 
bifreiða og hvers vegna járn ryðg-
ar.

Ertl varð einmitt 71 árs í gær 
og sagði fréttirnar um Nóbels-
verðlaunin vera „bestu afmælis-
gjöf 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 Þjóðverj-
inn 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 uppgötvun-
ar,“ segir Borje Johansson, sem á 
sæti í sænsku vísindaakademí-
unni.

Nóbelsverðlaunin verða afhent í 
Stokkhólmi þann 10. desember.



Í fjölþættri dagskrá Ólafs 
Ragnars Grímssonar, forseta 
Íslands, í Xian Yang-borg og 
Shaanxi-fylki í Kína á sunnudag, 
kom fram eindreginn vilji kín-
verskra ráðamanna til að stórefla 
samvinnu við Ísland um jarðhita-
nýtingu. Fyrsti áfangi hitaveitunn-
ar í Xian Yang, sem reist er í sam-
vinnu 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 

Jintao, forseta Kína, fyrir nokkrum 
dögum lýsti forseti Kína eindregn-
um 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 jarðhita-
samvinnu Shaanxi og Íslands. For-
seti lagði áherslu á að ítarleg úttekt 
yrði gerð á jarðhitamöguleikum 
fylkisins, að hitaveituframkvæmd-
um yrði hraðað og samvinna vís-
indamanna og sérfræðinga á þessu 
sviði yrði efld. 

Vilja efla samvinnu við Ísland

 Ungir jafnaðarmenn í 
Hafnarfirði (UJH) hvetja 
bæjaryfirvöld og stjórn Strætó 
bs. til að fella niður strætófar-
gjöld 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 Samfylkingar-
innar. 

Frítt fyrir börn 
og öryrkja

Óheppilegt var að kynna 
breytingar á upphæðum flutn-
ingsstyrkja á sama tíma og 
mótvægisaðgerðir vegna 

samdráttar á 
þorskveiðum,
sagði Jóhanna 
Sigurðardóttir
félagsmálaráð-
herra á Alþingi 
á þriðjudag.

Jóhanna
svaraði fyrir-
spurn Kristins 
H. Gunnarsson-
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.

Óheppilegt að 
tengja styrki 
þorskkvótanum

 Flokkur Viktors 
Jústsjenkó forseta og flokkur 
Júlíu Timosjenkó hafa samþykkt 
að bjóða flokki Viktori Janúkov-
itsj 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 forsætisráð-
herrans, sem hlaut flest atkvæði í 
kosningunum og aðhyllist nánari 
tengsl við Rússland.

Janúkóvitsj fær 
boð um aðild

Sjávarútvegs-
ráðuneytið hefur gefið út 
reglugerð um loðnuveiðar á 
vetrarvertíð 2008, að tillögu 
Hafrannsóknastofnunarinnar. 
Heimilt verður að hefja loðnu-
veiðar 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. 

Kvótinn 205 
þúsund tonn

Samtök hjúkrunarfræð-
inga í Danmörku hafa lýst yfir 
reiði sinni vegna nærfataauglýs-
ingar þar sem hjúkrunarkona er 
sýnd í kynferðislegu ljósi.

Áttunda hver hjúkrunarkona í 
Danmörku hefur verið kynferðis-
lega áreitt í vinnunni samkvæmt 
könnun frá 2005. Áreitnin kemur 
frá sjúklingum, aðstandendum, 
samstarfsmönnum og yfirmönn-
um 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.“

Reiði yfir nær-
fataauglýsingu

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







nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Á móti síun 
Hraðbrautar

„Mig langaði að halda almenni-
lega 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 þang-
að. 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 nýrna-
veikum,“ segir Hildur Þóra Hall-
björnsdóttir, deildarstjóri á melt-
ingar- 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 

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 húsasmið-
ur 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 feng-
ið til sín svo vinsæla skemmti-
krafta.

„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.

Safnar fyrir ómsjá á Players

„Þetta var alger snilld. Ég var 
djúpt snortinn,“ segir ástralski 
rokkblaðamaðurinn Ritchie York 
sem dvelur nú á Íslandi og fylgd-
ist 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 rokkblaða-
maður kanadíska blaðsins Tor-
onto 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-

list til að ná samfélagslegum 
markmiðum. Hann hafi starfað 
að því að breiða út friðarboð-
skapinn, á svipaðan hátt og Yoko 

sé enn að gera. „Það er yndislegt 
að sjá Yoko enn að gera svona 
dásamlega hluti,“ segir Ritchie 
York.

Friðarsúla Yoko er alger snilld

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 blóð-
skilun 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 Land-
spítalann. 

Leyst úr öllum málum Kýrskýrt
Jólaundirbúningur hefst snemma

KVIKMYND EFTIR ALEKSANDR SOKUROV
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- Ekkert hlé á góðum myndum
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„Galina Vishnevskaya hefur yfir sér 
reisn sviðsleikkonunnar...Sokurov segir
mannlega sögu í litlausum heimi 
...ljúfsár og tregablandin mynd.“

- Anna Sveinbjarnardóttir, Morgunblaðið



Hefur þú áhuga á
að vera þátttakandi í rannsókn sem snýr að 
þróun bættrar þjónustu kvenna er greinast 
með brjóstamein og aðstandenda þeirra?

LÍFSTRÉ



fréttir og fróðleikur

SÁÁ fagna 30 ára starfsaf-
mæli um þessar mundir og 
af því tilefni stóðu samtökin 
fyrir þriggja daga ráð-
stefnu um fíkn. Niðurstaðan 
er að hér sé stórt lýðheilsu-
vandamál við að eiga.

Það er kannski lýsandi fyrir breyt-
ingar á íslensku samfélagi síðustu 
þrjá áratugi að þegar Samtök áhuga-
fólks um áfengisvandann var stofn-
að 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 vissu-
lega 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 ann-
arra 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.  

Enn er það svo að áfengi er það 
vímuefni sem rekur flesta einstakl-
inga í meðferð hjá SÁÁ. Á síðasta 
ári greindust átta af hverjum tíu 
sem komu á Vog með áfengis-
vanda. 

Valgerður Rúnarsdóttir, læknir 
SÁÁ, og Sigurður Gunnsteinsson 
ráðgjafi fluttu athyglisvert erindi 
um áfengissýki eldra fólks. Niður-
staða þeirra er að áfengissýki fólks 
á seinni hluta ævinnar hefur aukist 
mikið hér á landi síðastliðinn ára-
tug. Eldra fólk leitar sér aðstoðar 
hjá SÁÁ í síauknum mæli og neyslu-
mynstur á áfengi hefur breyst í 
sjúklingahópi sjúkrahússins og ein-
kennist 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 birt-
ist í félagslegum erfiðleikum og 
ekki síst í samskiptum innan fjöl-
skyldunnar,“ sagði Valgerður. 
„Áfengisneyslan kemur hart niður 
á líkamlegri og andlegri heilsu 
eldra fólks og félagsleg staða þess 
er oft bágborin.“ Sigurður Gunn-
steinsson ráðgjafi fjallaði sérstak-
lega um meðferð á fullorðnum ein-
staklingum sem hefur skilað góðum 
árangri. 

Á ráðstefnunni kom fram ítrekað 
að á síðustu fjórum árum hefur 
neysla amfetamíns aukist gríðar-
lega. Starf SÁÁ árið 2006 einkenn-
ist ekki hvað síst af því að aldrei 
hafa komið eins margir einstakl-
ingar til meðferðar sem eru stór-
neytendur amfetamíns. Þórarinn 
Tyrfingsson setti í brennipunkt 
fyrir ráðstefnugesti hversu vand-
inn 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 stað-
an 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 Har-
aldar Briem sóttvarnarlæknis og 
Sigurðar Ólafssonar, læknis á 

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 alnæmisfarald-
ur geti herjað á þennan hóp.

Rafn M. Jónsson, sviðsstjóri á Lýð-
heilsustofnun, fjallaði um kannan-
ir 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 var-
nagli að ósennilegt væri að kann-
anir af þessu tagi næðu til þeirra 
sem í mestu neyslunni eru. Þórar-
inn 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.

Ófeigur T. Þorgeirsson, yfirlæknir 
á slysa- og bráðadeild Landspítal-
ans (SBD), hélt erindi um eina 
öfgafyllstu birtingarmynd þess 
vanda sem við er að glíma, ofbeldi. 
Kom fram í máli hans að einstakl-
ingum sem koma á SBD með 
ofbeldisáverka hefur fjölgað um 

35 prósent síðan 1998. Það segir þó 
ekki nema hálfa söguna því árin 
2005 og 2006 skera sig úr þar sem 
fjölgunin er sláandi. 

Umræðan um áfengis- og vímu-
efnavandann kristallast iðulega í 
umræðunni um „ástandið í mið-
bænum“. 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 pólit-
ískrar stöðu sinnar. Hann geti kall-
að til samstarfs yfirmenn heilbrigð-
isstofnana, 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.

Fíkn er stórt lýðheilsuvandamál
Rannsóknar-
hagsmunir

Heiður og upphefð Nóbelsverðlaunahafa
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F A T IH  AK IN

BESTA HANDRITIÐ
CANNES 2007

TILNEFND TIL 
GULLPÁLMANS
CANNES 2007

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

- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

KLIPPIÐ HÉR!

- Ekkert hlé á góðum myndum
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hagur heimilanna

Hefði eins getað keypt ritvél

Fimm hafa fengið tilnefningu til 
Fjöreggs Matvæla- og næringar-
fræðafélags Íslands, sem afhent 
verður á Matvæladeginum næst-
komandi þriðjudag. Verðlaunin eru 
veitt fyrir lofsvert framtak á mat-
væla- og næringarsviði.

Tilnefningarnar hlutu Áslaug 
Traustadóttir, grunnskólakennari í 
Rimaskóla, fyrir að auka áhuga 
ungs fólks á matargerð með nýstár-
legum 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 til-
nefningu fyrir holla máltíð í hand-
hægum umbúðum og Stoðmjólk MS 
fyrir járnbætta mjólk sem löguð er 

að næringarþörf íslenskra barna.
Meðal þeirra sem halda fyrirlest-

ur á Matvæladeginum eru dr. 
Richard Shepherd, sem ræðir um 
skilning á hegðun neytenda. Hann 
er prófessor í sálfræði og aðstoðar-
forstjóri rannsóknarseturs um mat-
væli og hegðun neytenda við háskól-
ann í Surrey í Bretlandi. Rannsóknir 
hans fjalla aðallega um að skilja 
hvaða ástæður liggja að baki fæðu-
vali fólks, breytingar á neysluhegð-
un og áhættu í sambandi við mat-
væli. 

Fimm Fjöreggstilnefningar

Kólígerlar fundust í miklu 
magni í borgurum á nokkr-
um skyndabitastöðum á 
höfuðborgarsvæðinu, einum 
á Vestfjörðum og á Suður-
landi fundust bæði saurkólí- 
og kólígerlar. Kólígerlarnir 
gefa til kynna að hreinlæti 
sé ábótavant. 

Kólígerlar fundust í miklu magni í 
hamborgurum og kjúklingaborg-
urum á American Style og Hlölla-
bátum á höfuðborgarsvæðinu, eða 
á bilinu 4.900 gerlar upp í 10 þús-
und gerlar í einu grammi. Hjá 
American Style fundust jafnframt 
tíu saurkólígerlar sem er innan 
marka. Sýnin eru metin fullnægj-
andi.

Hjá Aktu taktu í Fellsmúla fund-
ust 4.000 Staphylococcus aureus, 
klasasýklar, í einu grammi af ham-
borgara. Það þykir ófullnægjandi 
en klasasýklar mynda hitaþolið 
eitur og geta valdið matareitrun. 
Hjá Tvistinum á Suðurlandi fund-
ust 5.500 kólígerlar í einu grammi 
af hamborgara með sósu og káli og 
250 saurkólígerlar í einu grammi. 
Sú mæling fær einkunnina ófull-
nægjandi. Hjá Hvíldarkletti á Suð-
ureyri fundust 1.100 kólígerlar í 
einu grammi af hamborgara með 
osti.

Þetta eru helstu niðurstöður eft-
irlitsverkefnis á hollustuháttum í 
sjoppum og skyndibitastöðum frá 
því í sumar. Í niðurstöðum kemur 
fram að örverumat matvælasýna 
sé fullnægjandi samkvæmt við-
miðunarreglum Umhverfisstofn-
unar 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 Umhverfis-
stofnun. 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 

fundist gerlar í einu sýni af fimm 
og það sé ekki marktækt. Heil-
brigðiseftirlitið hafi ekki séð 
ástæðu til að koma með athuga-
semd 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 Tvists-
ins, segir að farið hafi verið yfir 
málið, annað sýni tekið og það sýnt 
að hreinlætið sé í fínu lagi. Elías 

Guðmundsson, framkvæmdastjóri 
Hvíldarkletts, segir mælinguna 
eiga við um Söluskála N1 á Suður-
eyri og niðurstöðurnar komi sér 
verulega á óvart. „Við höfum ekki 
fengið neina athugasemd. Við 
munum kalla eftir frekari upplýs-
ingum og fara yfir okkar mál.“

Svavar Smárason, framkvæmda-
stjóri Hlöllabáta, segir að þetta 
geti ekki átt við um sitt fyrirtæki.

Sýnir skort á hreinlæti

 Einar Magnús Magnússon fann 
loksins hreinsiefni sem virkar á ryðfrítt 
stál, og hlífðarolíu sem auðveldar þrif.

Snyrtifræðingar frá Lancóme sýna þér nýjustu förðunar-
tæknina 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.

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

VIRTUÔSE
MASKARI SEM SVEIGIR OG VEITIR HÁMARKS LENGD

N Ý T T

Kynning í Lyf og heilsu Melhaga 
og Mjódd, 11. - 12. október
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Verð frá 19.900 * kr. aðra leiðina til

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

Takmarkað
sætaframboð. 

+ Nánari upplýsingar 
og bókanir á www.icelandair.is

*Innifalið: Flug og skattar.
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nám, fróðleikur og vísindi

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 niður-
greiða nám hjá Tungumálaskólan-
um 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 Tungumála-
skólinn býður upp á eru taltímar 
sem fara fram í gegnum símafor-
ritið Skype sem hægt er að sækja 
sér af netinu endurgjaldslaust.

Einnig verður unnið að ákveðn-
um „samtalsþætti“ á samskipta-
forritinu MSN sem hefur gefist 
vel í kennslu hjá kennurum Tungu-
málaskólans. Þá verða í hverju 
námskeiði spjallþræðir þar sem 
nemendur geta kynnst.

Nemendur Tungumálaskólans 
munu hafa aðgang að afþreyingar-
vef 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.

Nýr tungumálaskóli á netinu

Menningarfræðileg þekking verði arðbær

Á leikskólanum Dverga-
steini í Vesturbæ Reykja-
víkur 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 ævin-
týrin og er eftir hana Sigríði J. 
Þórisdóttur. Við vinnum stöðugt 
með mál og málörvun hér og vinn-
um með eina þjóðsögu hvern vetur,“ 
segir Jóhanna Ragnarsdóttir leik-
skólakennari. „Þetta var upphaf-
lega sérkennsluefni en var síðar 
sett upp fyrir bæði leik- og grunn-
skóla,“ heldur hún áfram.

„Við erum þau einu sem vinnum 
með þetta sem þema hússins,“ 
bætir Elín Mjöll Jónasdóttir, leik-
skólastjóri á Dvergasteini, við. „Við 
leituðum í fjölmarga kenninga-
smiði 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 sinn-
um við okkar skyldum gagnvart 
námskránni. Við leggjum inn sög-
una, 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 ein-
hver: 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 hlut-
verk, þar sem leikskólinn er í sam-
starfi við Myndlistaskóla Reykja-
víkur. Þá er einnig notuð hreyfing 
og dans, tónlist og stærðfræði.

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 börn-
in því. Þannig verður þetta frum-
leg 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.

Ævintýralega skemmti-
legt á Dvergasteini
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Verðhækkun á íbúðarhúsnæði, 
útsölulok og verðhækkanir á elds-
neyti og matvöru stuðlaði að 0,5 
prósenta hækkun vísitölu neyslu-
verðs 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 grein-
ingardeilda Kaupþings og Lands-
bankans.

Greiningardeildir bankanna eru 
sammála um að verðbólga muni 
haldast há fram til upphafs næsta 

árs, þegar áhrif matarskattslækk-
ana detta út úr tólf mánaða verð-
lagsbreytingum. Þá megi búast 
við því að 2,5 prósenta verðbólgu-
markmið Seðlabankans muni nást 
fyrir lok næsta árs. 

Alcoa Fjarðaál hefur samið við 
Samskip um að annast flutninga á 
framleiðslu fyrirtækisins til Evr-
ópu næstu fimm árin. Virði samn-
ingsins er ekki gefið upp, en ætlað 
er að verðmæti útflutnings Fjarða-
áls nemi um 50 til 60 milljörðum 
króna á ári, miðað við álverð og 
gengi gjaldmiðla. Samkvæmt heim-
ildum blaðsins gæti virðið legið 
nálægt 600 milljónum króna á ári.

Tómas Már Sigurðsson, forstjóri 
Alcoa Fjarðaáls og Ásbjörn Gísla-
son, 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 þús-
und tonn og að meginhluti fram-
leiðslunnar verði sendur á Evrópu-
markað. Ásbjörn Gíslason segir 
umsvif Samskipa hér stóraukast 
með samningnum, en flutningar 
félagsins héðan ríflega tvöfaldast. 
Heildarvöruútflutningur frá Íslandi 
eykst hins vegar um tæpan fjórð-
ung í tonnum talið með tilkomu 
Fjarðaáls. Hann segir ráð fyrir því 
gert að álverið nái fullri fram-
leiðslugetu 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 athafna-
svæði Mjóeyrarhafnar og í kjölfar-
ið á þessum samningi verður sigl-
ingakerfi félagsins eflt enn frekar 
og skip stækkuð. Hann segir hins 
vegar að flutningar sem félagið hafi 
þegar annast vegna framkvæmda 
við Kárahnjúka, bæði fyrir Impreg-
ilo og Bechtel, hafi gert það að verk-
um 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.

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

Verðbólgan eykst

[Hlutabréf]
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Góður skrifstofustóll 
er það sem þú saknar 
mest þegar þú þarft 
að vinna annars staðar 
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Margverðlaunaður skrifstofustóll sem 
hentar vel fyrir þá sem aðeins velja það 
besta. Í þessum stól sameinast bæði glæsileg
hönnun og framúrskarandi gæði.

• 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

Framúrskarandi

HÅG H09 

Hönnuður: Svein Asbjørnsen

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð 
á hæðarpumpu. Tilboð kr. 99.900.-

Mjög sterkur og endingargóður skrifstofustóll,
hannaður fyrir mikla notkun. Þetta er einstak-
lega 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

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

Þægilegur og sterkur

HÅG H05

Hönnuður: Peter Opsvik

Tilboð kr. 75.760.-

Hönnuður: SørenYran

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

Einstakur

HÅG H03 

Tilboð kr. 43.900.-

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





greinar@frettabladid.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Þjónusta er mikilvægasti 
atvinnuvegur heims. Hefjum 

söguna 1971. Þá stóð þjónusta á 
bak við tæpan helming lands-
framleiðslunnar hér heima á móti 
röskum 60 prósentum í Banda-
ríkjunum. 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 Lúxem-
borg stendur þjónusta nú á bak 
við 83 prósent af þjóðar-
búskapnum 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. 

Meiri og betri fjármálaþjónusta 
hefur verið snar þáttur í þjón-
ustuvæðingu 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 þjóðhags-
reikningum. Það flækir málið 
enn, að bankar hafa tekjur af því 
að annast viðskipti með hluta-
bréf, 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 

skýrslum. Alþjóðabankinn birtir 
ekki slíkar tölur í öllu talnaflóð-
inu, sem frá bankanum berst. 

Hagstofa Íslands birtir tölur 
um samsetningu landsframleiðsl-
unnar hér heima og þá einnig um 
hlut fjármálaþjónustu í fram-
leiðslunni. 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 atvinnubylt-
ingu, sem er að eiga sér stað á 
Íslandi og annars staðar. 

Einkavæðing banka og fjárfest-
ingarsjóða 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 talsverð-
an hlut í bönkunum í hendur 
útlendinga; nær allur banka-
rekstur 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 mæli-
kvarði á samkeppni í banka-
rekstri 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 mæli-
kvarða Alþjóðabankans minnk-
aði 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 Alþjóðabank-
ans. 

Samkeppni minnkar vaxtamun

Umhverfisþing umhverfisráðuneytis-
ins fer fram dagana 12. og 13. október 

næstkomandi. Þetta er í fimmta sinn sem 
Umhverfisþing er haldið og mun það að 
þessu sinni fjalla um náttúruvernd og líf-
fræðilega fjölbreytni. Búist er við um 300 
þátttakendum á þinginu, þar á meðal eru 
fulltrúar frjálsra félagasamtaka, stjórn-
málaflokka, sveitarfélaga, atvinnulífs og 
stofnana. 

Heiðursgestur þingsins er Achim Steiner, fram-
kvæmdastjóri Umhverfisstofnunar Sameinuðu 
þjóðanna (UNEP). Hann mun flytja erindi um 
náttúruvernd við setningu þingsins. Þátttaka Achim 
Steiner er mikið fagnaðarefni fyrir áhugafólk um 
umhverfisvernd því að UNEP er í fararbroddi í 
alþjóðlegri stefnumótun á sviði umhverfismála og 
veitir ríkisstjórnum og Sameinuðu þjóðunum 
vísindalegar ráðleggingar um umhverfismál. Hér er 
því á ferðinni einn merkasti málsvari umhverfis-
verndar í heiminum um þessar mundir. 

Meðal umfjöllunarefnis þingsins er náttúruvernd. 

Starfshópur á vegum umhverfisráðuneytis-
ins vinnur nú að undirbúningi næstu 
náttúruverndaráætlunar og verða fyrstu 
drög að nýrri náttúruverndaráætlun kynnt á 
þinginu. Einnig má geta þess að efnt verður 
til málstofu um náttúruvernd á 21. öld og um 
náttúru og byggð.  

Umhverfisráðuneytið mun sýna beint frá 
Umhverfisþinginu á heimasíðu ráðuneytis-
ins, www.umhverfisraduneyti.is. Með því er 
komið til móts við þá sem vilja fylgjast með 
umræðunum en eiga ekki heimangengt. 
Útsending sem þessi er í anda framkvæmda-
áætlunar Dagskrár 21 og stefnu stjórnvalda 

um nýtingu upplýsingatækni, sem báðar gera ráð 
fyrir að stjórnvöld auki tækifæri almennings á að 
afla sér þekkingar og hvetji til aukinnar þátttöku 
almennings í umræðum og ákvörðunartöku. 

Það er von umhverfisráðuneytisins að Umhverfis-
þing verði vettvangur upplýstrar umræðu og 
skoðanaskipta um náttúruvernd og líffræðilega 
fjölbreytni, sem nýtist stjórnvöldum við þá stefnu-
mótun sem nú er unnið að, og almennt til að efla 
umræðu um þessi mál hér á landi.

Höfundur er upplýsingafulltrúi umhverfisráðu-
neytisins.

Umhverfisþing í beinni útsendingu

V
instrihreyfingin – grænt framboð hefur flutt tillögu til 
þingsályktunar um athugun á því sem kallað er mark-
aðsvæðing samfélagsþjónustu. Þetta er allsendis óvit-
laus hugmynd ef réttilega er að slíkri rannsókn stað-
ið og til verksins fengnir sjálfstæðir fræðimenn eða 

rannsóknarstofnanir.
Umræða um einkavæðingu einskorðast gjarnan við stór við-

fangsefni eins og banka, auðlindir eða heilbrigðisþjónustu. Mark-
aðsvæðing 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 viðfangs-
efni 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 einka-
kostun opinberra samfélagsverkefna á vegum embættisins með 
athyglisverðum hætti. Má þar nefna umfangsmikið forvarnar-
verkefni í baráttunni gegn eiturlyfjum. Menntaverðlaun forset-
ans 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 mark-
aðsvæðingar. Jafnvel vöktun arnarhreiðra er markaðsvædd. 
Háskólarannsóknir tengjast markaðnum í vaxandi mæli. Fyrir-
tækin 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 Bessa-
stöðum til þess að vekja athygli á starfsemi sinni. Þetta þarf ekki 
að fela í sér einhvers konar fyrirtækjavæðingu forsetaembætt-
isins.

Stórfyrirtækin eiga réttilega að borga fyrir þá opinberu þjón-
ustu sem ríkið veitir með þessari árangursríku athafnasemi for-
setans. 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. Flug-
ferð 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 sam-
bærileg 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 fram-
gangi íslenskra atvinnufyrirtækja á erlendum vettvangi.

Verði tillaga Vinstri græns samþykkt þarf hún að ná til allra 
þessara smáu en afar jákvæðu þátta í markaðsvæðingu opinberr-
ar þjónustu. Slík rannsókn má ekki beinast einvörðungu að ein-
hverju sem menn fyrir fram telja neikvætt. Allur pakkinn þarf 
að vera með.

Allur pakkinn



Dularfullar 

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.

dívur



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.

Ævintýraprinsessur 
úr öllum áttum 

Laugavegi 63 • S: 551 4422

kápurnar komnar

Skinnfatnaður
Minnkasjöl - Refir

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is



Tískuviku í París lauk á sunnudag og að vanda var margt að sjá. Hönn-
uðir 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 Nýju-
Delí 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. Sýn-
ing 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. Annað-
hvort síðir kjólar eða örstuttir sem minna á klæðnað í gleðihúsum 
snemma á tuttugustu öld. Galliano þarf hins vegar að fara að endur-
nýja sig.

Jean-Paul Gaultier var með frumlega sýningu í anda sjóræn-
ingjanna 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 karl-
mannlegu 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. 

Fæst í heilsubúðum,
apótekum,

og heilsuhornum
verslana

Einnig sjampó, hárnæring o.fl.

DREIFING: BLÓM Í EGGI: SÍMI: 552 6500

• 100% náttúrulegir jurtalitir
• Engin skaðleg aukaefni
• Ekkert ammóníak
• Laust við festiefni (Resorcinol)
• Þægilegt og fljótlegt í notkun
• 30 litir (Hægt að blanda fleiri)
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Nýtt kortatímabil
Sendum í póstkröfu 

Hringdu í síma
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Íslenska pönnukökupannan er 
ómissandi á hverju heimili. Á 
henni eru bakaðar þynnri og 
fínlegri pönnukökur en þekkj-
ast meðal annarra þjóða. 

Það er hjá Málmsmiðju Ámunda 
Sigurðssonar sem íslenska pönnu-
kökupannan verður til. Þar er 
Guðmundur Haraldsson renni-
smiður og hreint enginn viðvan-
ingur 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 vant-
aði pönnur og ég bara smíðaði 
mótið.“ 

Þetta var upp úr miðri síðustu 
öld og orðið hönnun varla til á 

þeim tíma. Guðmundur sýnir 
blaðamanni og ljósmyndara 
gríðarmikla maskínu sem 
pannan er steypt í og fer 
viðurkenningarorð-
um um þá græju. 
„Þessi gengur 
alltaf. Það var 
engin hráka-
smíð á vélum 
fyrir sextíu 
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 plast-
steypuvél 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 hraust-
ur. Þetta virðist ekki heilsu-
spillandi vinna eða ég svona 

baneitraður að það bíti ekkert 
á mig.“  

Það vantaði pönnur

Kvöldin lengjast og kertin 
verða ómissandi.

Með haustinu skapast gullin tæki-
færi 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 stjök-
um eru alltaf hátíðleg en kubba-
kertin standa stöðugri. Þau geta 
líka verið í alls konar lögun, litum 
og stærðum. Öruggust eru þó telj-
ósin og krukkur undir þau eru til í 
óteljandi gerðum. Þeir sem vilja 
ilmkerti velja þau og afar kósí er 
að hafa slík á baðinu. 

Kveikt á kertum

Grensásvegi 12A 
108 Reykjavík

UMBROT

AUGLÝSINGAR

Tökum að okkur að setja upp prentverk, stór sem smá.

Auglýsingar, bækur, blöð, dreifibréf, fréttabréf,

nafnspjöld, tímarit og hvað eina sem þarf að prenta.

Útbúum auglýsingar í alla prentmiðla.

Einnig skjá-, strætisvagna- og skiltaauglýsingar.

Láttu þínar upplýsingar sjást.

sími: 568 1000// frum@frum.is// www.frum.is

Fr
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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 aðstæð-
ur.

Laga sig að aðstæðum

w w w . u n i k a . i s

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

DÖMUKVÖLD
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.

afsláttur af ÖLLUM vörum á         
               dömukvöldinu.15%

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.

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig! Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg



Í þessari grein verður fjallað um 
hlutverk meinafræðinga við 
greiningu brjóstakrabbameins en 
með meinafræðilegri greiningu 
eða vefjarannsókn er sjúkdóms-
greiningin 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 frumurann-
sókn 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 vefjarann-
sókn, þar sem allt æxlið kemur til 
skoðunar eftir að hafa verið fjar-
lægt með skurðaðgerð, en einnig 
er í sumum tilvikum sjúkdóms-
greining staðfest með vefjarann-
sókn.  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 sér-
fræðingar 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 jafn-
framt vaxið inn í æðar og myndað 
meinvörp í svæðiseitlum eða 
öðrum líffærum. Ífarandi krabba-
mein eru svo aftur flokkuð meina-
fræðilega 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 bleðla-
krabbamein (útgengin frá mjólkur-
kirtlum). 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 vefja-
greiningu, eru m.a. hvort æxlis-
vöxtur sést vaxa inn í æðar, sem 
bendir til að æxlið geti verið farið 
að dreifa sér til eitla eða annarra 
líffæra. Einnig eru skoðaðar fjar-
lægðir æxlisins frá skurðbrúnum 
sýnisins, sem gefur til kynna hvort 
skurðlæknum hafi tekist að fjar-
lægja 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 vefjarann-
sóknar eru jafnframt gerðar sér-
rannsóknir sem gefa viðbótarupp-
lýsingar um horfur sjúklinganna 
auk þess sem þær leiðbeina varð-
andi meðferð. Hér er um að ræða 
flæðigreiningu (flow cytometry) 
auk athugunar á því hvort æxlis-
frumur tjái hormónaviðtaka (estró-
gen 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 æxlis-
frumna og hins vegar er mældur 
vaxtarhraði æxlisins (svokallaður 
S-fasi, þ.e. hversu stórt hlutfall 
frumna úr tilteknu æxli sé í skipt-
ingu). 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 mótefnalitun-
um 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 nei-
kvæða 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 rannsak-
endur 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 brjósta-
krabbameinum í nokkra hópa eftir 
tjáningu og benda fyrstu niður-
stöður til þess að horfur sjúklinga 
innan mismunandi hópa séu ólíkar. 
Hér um mjög athyglisverðar rann-
sóknir 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.

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

Fæst í apótekum um land allt

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

Sensitive
ungbarnalína

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

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur

ALCO-GEL
Sótthreinsandi handgel.

Engin flörf fyrir sápu og vatn.

Fæst í apótekum
um land allt.

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

Birkiaska

NÝTT
Fáðu fæturna mjúka og fína

á 2 vikum með Flextiol

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum,
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.
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Algjört leyndó
Leynifélagið heldur 
leynifundi í allan vetur 
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Fossaleynir 6 - 112 Reykjavík
Sími: 586 1000 - www.husgogn.is

Barnahúsgögn
Allt í barnaherbergið - sjón er sögu ríkari
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Leynifélagið er nýr barna-
þáttur á Rás eitt sem heldur 
reglulega leynifundi í allan 
vetur.

Fyrsti fundur Leynifélagsins 
var haldinn 10. september síðast-
liðinn 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 kvöld-
in, frá sunnudegi til miðvikudags. 

„Hverjum fundi er útvarpað 
beint til leynifélaga um allt land. 
Allir geta gerst leynifélagar en 
þættirnir eru kannski helst stíl-
aðir 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 ís-
lenskunni. Einnig eru leynifélags-
fundir góðir fyrir erlend börn sem 
eru búsett á Íslandi til þess að þau 
geti lært málið enn betur,“ segir 
Kristín Eva.

Leynifélags þættirnir eru hálf-
tíma langir og taka fyrir allt sem 
viðkemur börnum og barnamenn-
ingu. „Okkur er ekkert óviðkom-
andi. Við förum inn í samfélag 
barna og fylgjumst með því sem 
þau eru að gera og heyrum í þeim. 
Við tökum fyrir nýjar bækur, menn-
ingu og myndlist, ásamt tómstund-
um, 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 Hauks-
son 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 klukk-
an átta á kvöldin og þar hefur 
barnaefninu verið seinkað um 
klukkutíma vegna mikillar eftir-
spurnar frá foreldrum og börnum.

„Útvarpinu bárust kvartanir 
vegna þess að barnaefnið var allt-
af klukkan sjö. Þá er mikið ann-
ríki á heimilum í kringum kvöld-
mat 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: „Langflest-
um krökkum finnst gott að hlusta 
og það er mun rólegri afþreying 
en sjónvarp og tölvuspil. Þáttur-
inn er á rólegu nótunum og gefur 
ímyndunarafli barnanna lausan 
tauminn. Síðan endar hann á fram-
haldssögunni 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 er-
lendis, til að láta í sér heyra.“

Netfangið er leynifelagid@ruv.
is og póstfangið er Leynifélagið, 
RÚV, Efstaleiti 1, 103 Reykjavík.

rh@frettabladid.is

Algjört leyndó

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

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

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

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.

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

Mikið úrval er af tuskudýrum í margs konar litum, 
stærðum og af ýmsum tegundum. Gamli góði bangs-
inn 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 Tekk-
Company 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

Hvað gerðirðu í sumar?
„Ég fór í sund og líka á ströndina og í sól-
bað. 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

Hvað gerðirðu í sumar?
„Ég fór bara í sumarbústað og var í sól-
baði. 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.

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 spag-
ettísúpa,“ 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.

Hvað gerðirðu í sumar? 
„Ég fór til Danmerkur og fór í tívolí og það 
var rosalega skemmtilegt. Ég fór í flugvél-
ina í tívolíinu.“

Þetta var í fyrsta skipti sem Tryggvi 
Klemens fór til útlanda og fannst honum 
það mjög spennandi. Honum fannst sér-
staklega 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 að-
eins 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.

TRYGGVI KLEMENS 
TRYGGVASON:

EMIL ÖRN 
JÓHANNESSON:

ÁSDÍS ÓSK
EIRÍKSDÓTTIR:

GUÐRÚN MARÍA 
ÁRNADÓTTIR:

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 per-
sónuleika og þörfum konunnar. Fagnaðurinn 
getur tekið allt frá klukkustund upp í heil-
an dag, en til samfundanna býður hin verð-
andi móðir konum sem henni eru kærar. Til-
efni mæðrablessunar geta verið mörg; að 
fagna meðgöngu konunnar, kvenleika henn-
ar, dekra við hana, sækja kraft, innblástur, 
viðurkenningu og stuðning kynsystra, þörf 
fyrir sterkt stuðningsnet kvenna, upplif-

un andlegrar athafnar, dýpri upplifun með-
göngu, 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 henn-
ar búa til hálsfesti og henni eru gefnar tákn-
rænar 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 móður-
ina sjálfa, eða aðra sem vilja halda mæðra-
blessun sem gjöf til móðurinnar.

Mæðrablessun

Til mæðrablessunar býður hin verðandi móðir 
konum sem henni eru kærar.

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.
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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 nægi-
legan 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.

Getur gengið og jafnvel hlaupið 
og haldið stöðugleika.

 Pissar allgóðu magni á sama 
tíma.

 Hefur reglulegar, vel 
formaðar hægðir á tiltölu-
lega fyrirsjáanlegum tíma.

 Hefur þurr tímabil að 
minnsta kosti þrjár til 
fjórar klukkustundir, 
sem sýnir að þvagblöðru-
vöðvar hafa þroskast 
nóg til að hafa stjórn á 
þvaglátum.

 Getur setið rólegt í 
sömu stellingu í tvær 
til fimm mínútur.

 Getur dregið buxur upp 
um sig og niður.

 Líkar ekki að vera með 
blauta eða óhreina 
bleiu.

 Sýnir áhuga á klósett-
venjum annarra (vill 

horfa á þig fara á klósettið).
 Gefur líkamlegt eða munnlegt 

merki þegar það kúkar, eins 
og rembist, situr á hækjum sér 
eða segir frá.

 Sýnir löngun til sjálfstæðis.
 Er stolt af kunnáttu sinni.
 Sýnir ekki mótstöðu gagnvart 

því að læra á koppinn.
 Er samvinnuþýtt en ekki nei-

kvætt eða þverlynt.

Vitsmunaþroski:
 Getur fylgt einföldum leiðbein-

ingum, eins og „farðu og náðu 
í dótið“.

 Hefur skilning á að setja hluti 
þar sem þeir eiga að vera.

 Skilur og kann að segja: „pissa“ 
og „koppur“.

Ég er búúúúiiiiin!

LÍKAMLEG EINKENNI:

HEGÐUNAREINKENNI:

VITSMUNAÞROSKI:

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

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

Útsölustaðir:

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

Lock-Tite Smella til að halda 
öryggisbeltum saman. 

Aðeins ætlað 5p öryggisbeltum 
fyrir stóla upp að 18kg.

Super Mat Motta til að setja 
undir barnabílstól.

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

Side-Rider Clip-On karfa - úr mjúku 
efni sem gefur vel eftir. Hægt að 

smella eða krækja. Passar á öll sæti. 

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

Baby Sam
Smáralind og 
Skeifunni
sími : 568 2200

Fífa barnavöruverslun
Bíldshöfði 20 
( Húsgagnahöllin )

Barnafataverslunin Spez
Hafnarstræti 106
sími . 461133
Akureyri

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
sími . 4604300
Akureyri

Bílasala Suðurlands
Fossnesi 14
sími . 4808000
Selfossi

Sunshine kids aukahlutir

Dalsmynni *116 Reykjavík, Sími:566-8417  Fax:5668457 hundagalleri@simnet.is, www.dalsmynni.is
Við ræktum: Papillon, Chihuahua, Pomeranian, Japanese Chin, Pug, French bulldog, Cavalier King Charles, Spaniel, Miniature Pinscher, Miniature Púðli, Pekingese, Silky Terrier

Smáhundaræktun
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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 Ör-
æfum þegar ljósmyndara Frétta-
blaðsins 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 út-
skýra vinnubrögðin. „Já, og grípa 
í hornin,“ bætir Elín við. Þau eru 
kappsöm og iðin að eiga við óþæg-
ar 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 Hnappa-
völlum. Aðspurð kveðst hún dá-
lítið 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 frænd-
fólks. Honum finnst gaman að 
hjálpa til að reka kindur í réttina 
og ná þeim þar en hefur ekki próf-
að 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 skóla-
vikuna. Elín Helga er í Hofsskóla. 
Oftast frá klukkan níu til þrjú, 
nema á föstudögum, þá er hún 
búin um hádegi. „Ég vakna yfir-
leitt klukkan átta því ef ég sef 
til hálf níu verð ég að vera alveg 
rosalega fljót að drífa mig í skóla-
bílinn,“  segir hún. 

Hafþór Logi er í 2. bekk Nesja-
skóla 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

Spennandi að ná kindum 
og draga þær í dilka

Það reynir á kraftana að draga fé í dilka en Hafþór Logi og Elín Helga hafa gaman af því. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Góð heilsa og gott líkamsform 
eykur líkur á heilbrigðri með-
göngu. 

Par í barneignarhugleiðingum ætti 
að gera allar breytingar til batnað-
ar nokkru áður en þær eru fyrir-
hugaðar. En ef þið brennið af löng-
un 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.

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. 
Slakið á drykkjunni. Áfengi dreg-
ur úr gæðum sæðis og gerir vel 
heppnaða meðgöngu ólíklegri.
Varist streitu. Stress veldur 
hormónabreytingum sem geta 
leitt til frjósemisvanda.

 Klæðið ykkur létt. Sæðisfram-
leiðsla er rétt undir venjulegum 
líkamshita. Forðist heit böð og 
klæðist boxer-nærbuxum til að 
auka loftrás í kringum eistun.

 Borðið vel. Heilbrigt mataræði 
og regluleg hreyfing minnkar 
streitu og eykur hreysti.

 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. 
Hættið að reykja. Reykingar 
auka líkur á fósturláti, andvana-
fæðingu, fæðingu fyrir tímann 
og lágri fæðingarþyngd. Reyk-
ingar á meðgöngu hafa áhrif á 
alla bernsku barnsins og valda 
þeim margvíslegum sjúkleika og 
kvillum.
Ekkert áfengi. Sérfræðingar 
ráðleggja konum að sniðganga 
áfengi alveg hyggi þær á barn-
eignir. 

 Taktu fólínsýru. Fólat er mikil-

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

Stundið kynlíf. Það hljómar auð-
vitað augljóst en reglulegt kynlíf 
eykur líkur á þungun. Reynið að 
hafa kynmök alla daga frjósemis-
tímabilsins. Konur hafa egglos 
einu sinni í hverjum tíðahring og 
er getnaður líklegastur fjórtán 
dögum fyrir næstu blæðingar.

Að búa til barn

Varist streitu ef barneignir eru á döfinni.

K A R L M E N N :

K O N U R :

A L L T  F Y R I R  B Ö R N I N

- kvef
- ofnæmi

- eyrnabólga
- ennis og

kinnholusýking

Fæst í apótekum

Ég nota Sterimar, það hjálpar
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Þegar fjölskyldan sest fyrir 
framan sjónvarpið í vikulok 
og horfir saman á mynd til-
heyrir 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 
ávaxtasal-
at, vín-
ber eða 
aðra freistandi 
ávexti. Síðan 
geta poppkorn, 
hnetur, harð-
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.

Seilst í sjón-
varpsgott

Við Íslend-
ingar eigum 
auðlind þar 

sem harð-
fiskurinn er.

Frískandi og freistandi ávextir.

Grænmetið er gott til að byrja á.

Félag einstæðra foreldra hefur 
opnað nýja heimasíðu.

Hagsmunir barna sem alast upp 
hjá öðru foreldri er helsta mál Fé-
lags einstæðra foreldra. Félagið, 
sem var stofnað árið 1969, er í 
miklum vexti og það sem af er 
ári hafa hundrað nýir félags-
menn 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, for-
sjármál og annað um málefni ein-
stæðra foreldra og barna þeirra.

Í haust hefjast námskeið og hóp-
starf 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, for-
sjá og annað tengt hlutverki ein-
stæðs foreldris. Allar nánari upp-
lýsingar: www.fef.is. 

-  rh

Öflugt starf einstæðra foreldra

Hagsmunir barna einstæðra foreldra eru 
leiðarljós félagsins.

Dökkt 
súkkulaði er góm-
sæt náttúruafurð. 

www.markid.is      sími 553 5320        Ármúla 40

 kr. 35.200
Fjallahjól
24 gírar og læsanlegir
demparar. 

Verð 44.000

Afsláttur 20%

 kr. 23.450
Borgarhjól
18 gírar. Bretti, bögglaberi 
og standari fylgja með.

Verð 33.500

Afsláttur 30%

 kr. 36.160
Borgarhjól
Þægilegt borgarhjól með 24 
gírum. Einnig til í herra útfærslu.

Verð 45.200

Afsláttur 20%

 kr. 38.400
Fjallahjól
24 gírar og diskabremsur.

Verð 48.000

Afsláttur 20%

 kr. 9.030
Stelpuhjól
Fyrir 4-6 ára létt og gott. 

Verð 12.900

Afsláttur 30%

 kr. 30.240
Fjallahjól
24 gírar og dempari.

Verð 37.800

Afsláttur 20%

 kr. 17.430
Barnahjól
6 gírar og dempari fyrir 6-8 ára.

Verð 24.900

Afsláttur 30%

 kr. 23.730
Dömu borgarhjól
Þægilegt dömu borgarhjól 
með 21 gírum. 

Verð 33.900

Afsláttur 30%

 kr. 9.030
Strákahjól
Fyrir 4-6 ára létt og gott. 

Verð 12.900

Afsláttur 30%
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KFC hefur opnað glæsilegan 
stað í Nesti Fossvogi. 
Komdu við á KFC Nesti 
og taktu gómsætan KFC með 
í nesti á leiðinni heim.

KOPAVOGUR

KRINGLUMYRARBRAUT

FOSSVOGUR

REYKJAVÍK

KÁRSNESBRAUT

NAUTHÓLSVÍK

SKÓGRÆKT



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

HÚSNÆÐI

ATVINNA
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Bíldshöfði - Innkeyrslubil.
Til sölu glæsilegt
nýstandsett 320
fm húsnæði með
tveimur inn-
keyrsluhurðum.
Fín starfsmanna-
aðstaða. Lofthæð
ca. 3,5 mtr. Góð
aðkoma og mal-
bikað plan. Leitið
nánari upplýsinga
á skrifstofu.

Hólmaslóð, Rvk, 100 fm.

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.

Hverafold  240 fm 
Fallegt húsnæði
mót suðri sem er
nýtt undir hverfis-
pöbb, vel innrétt-
að. Góð aðkoma
og bílastæði.
Skjólveggir við
húsnæðið og ver-
önd. Allt sér. Gott
lán getur fylgt. Til-
boð óskast.

Tunguháls, Rvk,  Laust fljótlega!
Í einkasölu fremri hluti
hússins samtals 1070
fm iðnaðarhúsnæði
ásamt 211 fm steyptu
milligólfs. Með  fylgir
byggingarréttur eign-
arhlutans fyrir sam-
tals 1700 fm á tveim-
ur 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 að-
staða. Vel innréttaðar skrifstofur, kaffistofa og eldhús. Teikningar
og nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Grandatröð, Hfj., 271 fm.
Í einkasölu nýtt og
glæsilegt atvinnu-
húsnæði að grunnfl.
201 fm auk 70 fm
milligólfs þar sem er
skrifstofa, kaffistofa
og eldhús, snyrting
og rannsóknarstofa.
Húsið er nýtt stál-

grindarhús 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.

Völuteigur, Mos, 365 fm.
Til sölu nýtt og
glæsilegt 365 fm
endabil í nýju stál-
grindarhúsi með
samlokuklæðn-
ingu. Grunnflötur
270 fm. Vegghæð
er 4,7 mtr., auk
milligólf 95 fm, þar
sem gert er ráð fyr-

ir 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
Til sölu 241 fm iðn-
aðarhúsnæði með
1x innkeyrsluhurð
og gönguhurð.
Húsnæðið skiptist í
vinnusal með loft-
hæð ca. 3,5 mtr,
skrifstofur og kaffi-
stofa, rýmið er
gluggalaust aftast.

Drangahraun Hfj.

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 iðnaðar-
starfsemi en getur hentað verslun, hlaupaköttur, innkeyrsluhurðir
í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á efri hæð eru m.a.  skrifstof-
ur, wc, kaffiaðstaða og eldhús. Bakhúsið með 3 innkeyrsluhurð-
um og góðri lofthæð. Mögulegur byggingarréttur. Teikningar og
frekari upplýsingar á skrifstofu okkar

Drangahraun, Hfj,  528 fm.

Í einkasölu vel staðsett samtals 528 fm iðnaðarhúsnæði, þar af er
108 fm á 2. hæð m.a. undir skrifstofur. Húsið er steinsteypt horn-
hús með mjög rúmgóðri lóðaraðkomu. Húsið er með mikilli loft-
hæð, 5,8 vh. og 7,4 í mæni, stálbitarennur fyrir allt að 5 tonna brú-
arkrana 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 sölu-
mönnum okkar.

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

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
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TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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. 

HRAUNBÆR - ENDAÍBÚÐ
Góð 3ja herb, íbúð á annari hæð í vel stað-
settu 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.

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

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.

Hafnarstræti 19 - 400 Ísafirði - www.fsv.is

Sími
456 3244 

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,-

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

Fr
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Auglýsingasími

– Mest lesið



MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

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

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

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

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

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

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

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

Sveinbjörn Halldórsson
lögg. fasteignasali
sími 892 2916

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

RAÐHÚS, PARHÚS EÐA EINBÝLI
ÓSKAST Í KÓPAVOGI, 

GARÐABÆ EÐA HAFNARFIRÐI

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

Sjamerandi 3.
herb. 57,7 fm
íbúð á 2. hæð á
þessum eftirsótta
stað í miðbæ
Reykjavíkur. Ný
eldhúsinnrétting
og gólfefni. Park-
et á stofu og her-
bergjum. Stutt í
verslun og þjón-
ustu. Íbúðin er
laus og til afhend-
ingar við kaup-
samnings.
Verð 19,9 millj. 

FR
U

M

Sigurberg Guðjónsson hdl. 

og Hrafnhildur Bridde,

lögg.fasteignasali

Þóroddstaðir, 

Skógarhlíð 22, 

105 Reykjavík. 

Sími: 534 2000

Hrafnhildur Bridde
löggildur fast.sali
GSM 821 4400



ÍFréttablaðinu 9. okt-
óber skrifar Jón Kaldal 

um merkan atburð, sem 
er tendrun á friðarsúlu 
Yoko Ono í Viðey. Jón 
gerir þessu framtaki góð 
skil og augljóst er að 
hann hrífst af hugmynd-
inni. Það geri ég líka. Hann getur 
þess þó að friðarsúlan sé ekki 
óumdeild.

Ekkert er eðlilegra en fólk hafi 
á þessu mismunandi skoðanir eins 
og hverjum öðrum mannanna 
verkum sem við þurfum að hafa 
fyrir augum, en í þessari annars 

ágætu grein Jóns fellur 
hann í þá gryfju að gera 
lítið úr skoðunum ann-
arra og talar um fyrir-
sjáanlegt taut gegn því 
sem þegar hefur verið 
ákveðið og honum finnst 
flott. Í því sambandi 
tekur hann dæmi og nefn-
ir þekktar byggingar í 
höfuðborginni, Perluna, 
Ráðhús Reykjavíkur og 

Hallgrímskirkju. Gegn þessum 
byggingum hafi verið höfð uppi 
hörð mótmæli og gerir Jón með 
orðavali lítið úr þeim tilburðum og 
segir erfitt að hugsa sér borgina 
án þessara merku bygginga í dag. 
Þessi orð Jóns eru í góðu samræmi 
við ummæli Davíðs Oddsonar 

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 Sjálfstæð-
isflokksins 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 Hall-
grímskirkja 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, teikn-
ing eftir Sigrúnu Eldjárn. Það 
ákveður enginn fyrir mig hvað 
mér finnst, þannig er nú það. Nú 
ætla ég rétt að vona að metnaðar-
fullar 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 stjórnarand-
staða virðast nokkuð sammmála 
um þessa hugmynd. Þar hefur 
Margrét Sverrisdóttir, borgarfull-
trúi og varaformaður Íslands-
hreyfingarinnar, 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. Fagur-
fræðilegt og vistvænt umhverfi 
skiptir máli. Svona raddir þurfa 
að heyrast. Þær eru ekki fyrirsjá-
anlegt taut. 

Höfundur er lögreglufulltrúi. 

Fyrirsjáanlegt taut 

Föstu-
daginn

5. október 
síðastlið-
inn birtist 
í Frétta-
blaðinu
grein eftir 
sr. Hjört 
Magna
Jóhanns-
son prest 
Fríkirkj-
unnar í 
Reykjavík undir yfirskriftinni 
Eru húmanistar óvinir Krists? Til-
efnið er margrædd guðlaus brúð-
kaupsgleði í Fríkirkjunni sem full-
trúi 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 Fríkirkjuprestur-
inn 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 tollheimtumann-
inn. 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 furðu-
verk“. 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.

Er Kristur 
guðlaus, 
siðrænn 
húmanisti?



Auglýsingar sendist á 
auglysingar@frettabladid.is

eða hringja í síma 550 5000.

„Þegar ég var krakki fór ég í 
keiluhöll og hljóp þar á gos-

sjálfsala. Ég er ennþá með 
ör á hægri augabrúninni, 

eins og sjá má.“

Tónberg er nýtt og glæsi-
legt húsnæði Tónlistarskóla 
Akraness við  Dalbraut 1 
sem nýlega var vígt að við-
stöddu fjölmenni. 
Nafnið var valið úr 84 til-
lögum sem bárust og nokk-
ur önnur nöfn úr þeim potti 
verða notuð til að aðgreina 
herbergin. Lárus Sighvats-
son skólastjóri er að sjálf-
sögðu 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 fullkomn-
um DVD- og breiðbands-
möguleikum og öllu sem
hægt er að óska sér í sam-
bandi 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-

úndum og langt upp úr Hall-
grímskirkjuómnum. Þetta er 
alveg nýtt fyrirkomulag hér 
á landi og gert í samvinnu við 
fyrirtæki í Boston sem heit-
ir Lares. Þar er mjög hæfur 
maður sem heitir Steve Bar-
bar. 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 Hús-
bygg. „Aðalarkitekt er Elín 
G. Gunnlaugsdóttir en VGK 
Hönnun sá um annars konar 
hönnun og Stefán Guðjóns-
son 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 mörg-
um að notum því 340 eru í 
beinu tónlistarnámi við skól-
ann, auk 100 í grunnskólan-
um og þar starfa 24 kennarar 
í 18 stöðugildum.   

Leiðtogar í Höfða

Ástkær bróðir okkar, frændi og vinur,

Sigurður Jón Guðjónsson
lést hinn 6. október á Borgarspítalanum.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni 12. október kl. 11.00.

Árna I. M. Guðjónsdóttir Ægir Karl Kristmannsson
Guðrún Guðjónsdóttir Benedikt Þórisson
og börn.

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.

Elín Tómasdóttir
Kársnesbraut 99, Kópavogi,

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.

Skúli Sigurgrímsson
Bergþór Skúlason Ragnhildur Björg Konráðsdóttir
Sigurgrímur Skúlason Freydís J. Freysteinsdóttir
Skúli Skúlason Svandís Guðjónsdóttir
Hildur Skúladóttir Borgar Ólafsson
Bryndís Skúladóttir Haukur Þór Haraldsson
og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, dóttir, systir, tengdadóttir og
mágkona,

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.

MOSAIK

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

Haukur Matthíasson
Sóltúni 5, Reykjavík, 

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 Janet Monsen
Arnar Páll Hauksson Aldís M. Norðfjörð
Ásrún Hauksdóttir Torstein Tveiten
Ari Jóhannes Hauksson Sólveig Magnúsdóttir
barnabörn og langafabörn.

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

Rósu Bjargar Sveinsdóttur
Sæbóli 16, 350 Grundarfirði.

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        Guðmundur Smári Guðmundsson
Auður Hanna Ragnarsdóttir   Reynir Ragnarsson
Ásgeir Ragnarsson                    Þórey Jónsdóttir
Sveinn Ingi Ragnarsson           Hjördís Pálsdóttir
og barnabörn.

8 ára afmæli
Laura

Joyeux anniversaire

Við elskum þig!

Amma Janine og pabbi þinn.

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 Böðvar Guðmundsson
Erla Guðbjörnsdóttir Kristinn Víglundsson
Einar Guðbjörnsson Hugrún Þorgeirsdóttir

Þóra Einarsdóttir
Kári Guðbjörnsson Anna María Langer
og fjölskyldur.

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.
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Taktu 3 poka og 

fáðu pokann á 

129 kr. stk.

Þú sparar
50 kr

45%
afsláttur

35%
afsláttur

35%
afsláttur

Veruleg
verðlækkun

30%
afsláttur

Risaborgarar

full búð af frábærum tilboðum
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 11.–14. okt. eða á meðan birgðir endast
www.netto.is Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn

183 kr/kg, áður 281 kr/kg
Matfugls ferskir vængir

198 kr/kg, áður 360 kr/kg
Ísfugls Buffalovængir

1.299 kr/ds
Mackintosh, 1.7 kg

396 kr/kg, áður 609 kr/kg
Matfugls fersk læri

1.523 kr/kg, áður 2.539 kr/kg
Borgarness grísk lambalærissteik

599 kr/kg, áður 898 kr/kg
KEA sagaður hangiframpartur

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

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

129 kr/pk, áður 189 kr/pk
Dorritos Cool American, 200 g
Dorritos Nacho Cheese, 200 g

40%
afsláttur

Gríðarlegt
verðfall!

33%
afsláttur

35%
afsláttur

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

Hatting
Filone Spelta-Filone Bianco
Panino Fibra-Panino Noce

Full búð af frábærum tilboðum



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 rjúk-

andi omelettu að lesa 
Heat, vandlega innpökk-

uðu í The Economist.
Því miður leggja ríkið og lána-

drottnarar 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 upp-
hugsa ýmsar aðferðir, til að slá á 
ferðabakteríuna. Sú árangursrík-
asta hingað til er þykjustuleikur 
sem ég fer gjarnan í á stöðum sem 
mér þykir draga dám af helstu 
unaðsreitum heimsins.

Langi mig óstjórnlega til upp-
áhaldsborgarinnar minnar Barce-
lona bregð ég mér til dæmis í búð-
arrölt niður Laugaveginn sem 
breytist í Römbluna á góðum degi 
með góðu ímyndunarafli. Svo kíki 
ég í Kolaportið og kem við hjá 
grænmetisbásunum sem - barba-
brella - 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 Taí-
lands 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 Rúss-
lands.

Þótt ég viti vel að þessar ímynd-
uðu uppákomur jafnist ekki á við 
raunveruleikann, eru þær samt 
sem áður sárabót sem gefur lág-
gjaldaferðum sannarlega nýja 
merkingu.

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

Óhapp!
eftir Bjarna Jónsson

LEG
söngleikur eftir Hugleik Dagsson og Flís

Ný íslensk verk

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

Gott kvöld
Áslaugu Jónsdóttur

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

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



AFGREIÐSLUTÍMI MÁNUD-FIMMTUD. 12.00 TIL 18.30.
BÓNUS BÝÐUR BETUR

BÓNUS BÝÐUR BETUR

799 kr
kg

1259 kr
kg

NÝTT GREIÐSLUKORTATÍMABIL



Tónlistarmaðurinn Kristján Kristj-
ánsson, betur þekktur sem KK, 
heldur norður í land í vikunni og 
kemur fram á þrennum tónleikum í 
Eyjafjarðarsýslu og Suður-Þingeyj-
arsýslu 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 Laugar-
borg þar sem nemendurnir 
koma fram ásamt KK til 
þess að sýna fram á afrakst-
ur námskeiðsins. Aðgang-
ur að sunnudagstónleik-
unum er ókeypis.

Blús fyrir norðan

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 óperuflutn-
ings. 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.

Hrópera

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 tónlistar-
menn 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. Umsjónarmað-
ur Hlaupanótunnar er Berglind María Tómasdóttir. 

Undanfarin fjögur ár hef-
ur verið haldin í London 
feiknastór myndlistarmessa 
sem kallast Frieze Art Fair. 
Í ár er engin breyting þar á 
og hefst hátíðin á fimmtu-
dag. 

Hátíðin leggur áherslu á sam-
tímalist og býður upp á það 
áhugaverðasta sem er í gangi á 
þeim vettvangi hverju sinni. Í ár 
eigum við íslendingar okkar full-
trúa á Frieze þar sem Elín Hans-
dóttir myndlistarmaður var feng-
in til þess að setja þar upp verk.

„Maður að nafni Neville 
Wakefield hafði samband við mig 
í febrúar síðastliðnum, en hann 
hefur yfirumsjón með verkefn-
inu Frieze Projects sem gengur 
út á að bjóða völdum listamönn-
um að setja upp verk á hátíðinni. 
Ég er því ein af sex listamönnum 
sem setja upp verk hér undir for-
merkjum þessa verkefnis,“ segir 
Elín.

Hátíðin er í grunninn sölu-
messa, en að sögn Elínar stendur 
verk hennar utan við kaupsýsl-
una sem þarna á sér stað. „Stærst-
ur hluti þessarar hátíðar er básar 
sem ýmis gallerí halda úti til að 
kynna sína listamenn og selja 
verk þeirra. Frieze Projects-
verkefnið 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 

verk í inngangi þess, en hann er 
70 metra langur. Ég hef lýst inn-
ganginn upp með rauðum, græn-
um 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 veggjun-
um. Skuggarnir eru ekki svartir 
vegna þess að ljósin splundra 
þeim upp í litaskalann og því birt-
ast á veggjunum marglitir 
skuggar. Verkið er háð nærveru 
áhorfandans, án hans gerist ekk-
ert.“

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 fram-
færi. 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 inngangin-
um. Þátttaka í svona stórum við-
burðum er ekki á hverju strái, 
sérlega ekki fyrir ungan mynd-
listarmann 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 sýn-
ingu í Berlín í febrúar. Það er 
meira en nóg að gera hjá mér og 
ég kvarta ekki yfir því.“

Notkun og hlutverk enskrar tungu 
á Íslandi er meginviðfangsefni 
Málþings um enskukennslu á 
Íslandi: Til heiðurs Auði Torfa-
dóttur 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 brenni-
depli 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.

Málþing um enskukennslu
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Winston McKay hefur 
sett mark sitt á bóka-
skreytingar í rúm-
lega heila öld: Nemo 
in Slumberland var 
heilsíðu teiknimynda-
saga um strákinn sem 
sofnar, lendir í ævin-
týrum 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: hrekkja-
svínið, leiðindaskjóðan og fýlupok-
inn, 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 frá-
gangi hennar: skuggamyndir á 
tjaldi með fígúrum á stöng, bún-
ingar næturgestanna skelfilegir 
og flúðu yngstu áhorfendur úr 
fremstu sætaröðum á sýningunni 
sem ég sá, í sæluhrolli. Leikurinn 
er sléttur og felldur hjá þeim þre-
menningum. En efnið er frekar 
lítið unnið. Til að koma kjöti á bein-
in er skeytt inn í verkið söng-

um 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 hugtökun-
um sem þarna holdgervðust á svið-
inu. 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 vit-
granna.

En sýningin er samt skemmtileg 
reynsla ungum áhorfendum og 
verandi nema rétt klukkustund 
ætti hún að laða að sér foreldra 
með börn.

Kvöldgestir

Ég ætla að hitta þig segir skáld-
konan í upphafi bókar og þú ert 
allt í senn lesandinn, persóna sem 
ávörpuð er innan ljóðanna, og 
ljóðmælandinn (ég) sem þá stíg-
ur út úr fyrstu persónunni og 
býður lesanda sínum dús (t.d. 17, 
37). En þú ert fjarlæg(ur) og reik-
ul(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 sam-
svörun þeirra í mér, hjartsláttur 
náttúrunnar og taktur hennar í 
mínu brjósti, listamaðurinn og 
sköpunin. Gamalkunn minni; 
flúx, hringrás, eilífð á undan-
haldi, 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 mynd-
mál og víða mikill orðaflaumur. 

Náttúran (hitinn) „gælir við 
húð mína og hjarta sem slær takt-
fast í eyra mér“ (15), forleikur, 
„brimið kallast á við hrynjandi í 
sjálfri mér, líkt og annar hjart-
sláttur“ (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 frjóvg-
ar 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 frels-
ið“ (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 

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 hlýð-
inn meðhjálpari í eigin útför. 

(Lista)maðurinn rænir náttúr-
unni en rænir hana þó engu, ekki 
til frambúðar, berháttar sig sig-
urviss í skauti hennar og reynir 
að afmá eigin útlínur í framburði 
hennar og skriði en týnist í sudd-
anum, sekkur í fenið, verður úti, 
er bara „stöðugur sláttur tímans í 
steinrunninni bið“ (39), hverfult 
frosið andartak, jafnvel tilbún-
ingur eins og nátttröll í þoku, bið 
eftir því að eilíf hringrás náttúr-
unnar „breiði loðmjúkan feld yfir 
allar misfellur“ á ný (31), má sín 
einskis gagnvart vilja náttúrunn-
ar þegar upp er staðið og að end-
ingu „stefnt til himins“ í von um 
betri byr (57). Við „hnoðum“ 
eigin tilfinningar og „bindum í 
orð“ (25) en temjum ekki höfuð-
skepnurnar, lútum ljúfsáru ægi-
valdi 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 ein-
kennist af oftrú skáldsins (málar-
ans) á málæði orðsins.

Oftrú á málæði orðsins

Í vikunni kom út í Dan-
mörku þýðing á sænsk-
um krimma, sem er ekki 
í frásögur færandi. 
Glæpasagan „Luft-
kastellet der blev 
sprængt“ er þriðja og 
síðasta bókin í þríleik 
sænska blaðamannsins 
Stieg Larsson. Eftir-
vænting var svo mikil 
hjá dönskum aðdáend-
um hans að biðraðir 
voru við búðir, 110 þús-
und eintök voru prentuð 
í fyrsta umgangi og bókin er ekk-
ert þunnildi: 671 síða. Af upplag-
inu voru 80 þúsund eintök seld 
áður en sagan kom út.

Þessi viðbrögð eru svo 
sem ekkert nýtt: Larsson 
fékk Glerlykilinn 2004 
fyrir Menn sem hata 
konur, en í Danmörku 
seldist sú saga í 175 þús-
und eintökum. Næsta 
bók, Stúlkan sem lék með 
eld, seldist þar í 100 þús-
und eintökum. Í heima-
landi sínu hefur Larsson 
selt 1,9 milljónir eintaka, 
lokabindið í þríleiknum 
seldist þar í 430 þúsund 
eintökum.

Larsson lést úr hjartaslagi 
fimmtugur að aldri árið 2004 og 
var þá búinn með þessar þrjár 
samtengdu sögur, en aðeins ein 

þeirra komin út. Hann var blaða-
maður 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 sérfræðing-
ur í heimi á því sviði. Umhverfi 
þríleiksins er blaðamennska og 
efnið snýst um uppgjör kringum 
aldamótin síðustu. Hefur þegar 
verið afráðið að kvikmynda þrí-
leikinn og danski leikstjórinn 
Niels Arden Oplev við stjórnvöl-
inn. Ari-útgáfa hefur tryggt sér 
rétt á sögum Larssons og eru þær 
væntanlegar í íslenskri þýðingu 
á næstu mánuðum og misserum.

Þríleikur Stieg Larsson selst vel

KLIPPIÐ HÉR!

- Ekkert hlé á góðum myndum
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„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 kvikmyndar-
gerðar sem hefur eflst með ólíkindum
síðustu árin.“

- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið





Handritshöfundar í kvik-
mynda-og sjónvarpsgeira 
Bandaríkjanna gætu sett 
allt á annan endann ef 
þeir ákveða að fara í verk-
fall 1. nóvember. Kvik-
myndaverin gætu sloppið 
fyrir horn en sjónvarps-
framleiðendur verða lík-
lega fyrir miklum skaða.

Viðræður milli Samtaka hand-
ritshöfunda og AMPTP, sam-
taka sjónvarps-og kvikmynda-
framleiðenda, 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. 

Handritshöfundar hafa lengi bar-
ist fyrir auknum greiðslum sér til 
handa en þeir telja sig ganga held-
ur snauða frá borði þegar sjón-
varpsþáttum eða kvikmyndum er 
dreift á dvd-mynddiskum, á net-
inu eða teknir til endursýninga. 
Auk þess sem handritshöfundar 
vilja að greiðslum fyrir höfundar-
verkin 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 handritshöf-
undinum.

Mikill ótti ríkir nú í Hollywood 
því upphaflega var talið að verk-
fallið myndi ekki skella á fyrr en 
í sumar. Kvikmyndaverin hafa 
því sankað að sér háum bunka af 
handritum og látið flestar 
umboðsskrifstofur vita að ekki 
verði tekið við fleiri hugmyndum 
fyrr en lausn er í sjónmáli. Verk-
fallið á eftir að snerta flesta þætti 
kvikmynda- og sjónvarpsfram-
leiðslu og munu förðunar-
fræðingar jafnt sem kvik-
myndatökumenn og 
leikstjórar standa uppi 
án verkefna auk þess 
sem menn spá miklu 
atvinnuleysi meðal 
handritshöfunda. Samtök 
handritshöfunda hafa 
þegar sent út 
atkvæðaseðil 
þar sem greiða 
á atkvæði um 
hvort til verk-
fallsaðgerða 
eigi að grípa. 
Fulltrúar 
AMPTP segj-
ast þegar vera 
búnir að gera 
ráðstafanir en 
fréttaskýrendur 
í Hollywood eru á 
einu máli um það 
að þetta eigi eftir 
að reynast Holly-
wood dýrt spaug.

Verkfall hefur ekki verið í kvik-
myndahöfuðborginni síðan 1988 
þegar handritshöfundar fóru í 
22 vikna verkfall. Þá lamaði það 
alla haustframleiðslu sjónvarps-
stöðvanna og hafði mikil áhrif á 
kvikmyndaframleiðsluna. Tapið 

sem varð vegna þessa verk-
falls var talið nema hálfum 
milljarði Bandaríkjadoll-
ara, eða 30 milljörðum 
íslenskra króna. Þeir sem 
hafa fylgst með gangi mála 
telja að þetta verkfall gæti 

jafnvel varað mun 
lengur og þar af 
leiðandi haft 
mikil áhrif á 
afþreyingariðn-
aðinn.

Hollywood 
hefur smám 
saman verið 
að ná sér 
eftir mögur 
tímabil í 

miðasölunni 
og því var farið 

að gæta ákveðinn-
ar bjartsýni meðal 
kvikmyndaris-
anna. Jafnframt 
hafa sjónvarps-

þættir á borð við Grey‘s Ana-
tomy og Desperate Housewifes 
náð stjarnfræðilega háu áhorfi 
og rakað inn gulli fyrir sjón-
varpsstöðvarnar. Ef verkfallið 
skellur á mun það hins vegar 
hafa mikil áhrif á þessa þætti og 
verða sjónvarpsstöðvarnar þá 
að grípa til framleiðslu á raun-
veruleikasjónvarpi sem hefur 
sífellt verið að fikra sig neðar og 
neðar á áhorfendalistanum. 
Þættir með lítið áhorf gætu hins 
vegar orðið hvað verst úti og 
þeim hreinlega ýtt út af dag-
skránni.

Og þótt kvikmyndaverin seg-
ist hafa verið undirbúin þá er 
talið nokkuð augljóst að þau 
fylgjast taugaspennt með gangi 
mála. Fréttir frá kvikmynda-
borginni benda til þess að kvik-
myndaverin hafi búist við verk-
falli næsta sumar en skelli það á 
í nóvember gæti það haft alvar-
legar afleiðingar. Kvikmyndir á 
borð við Harry Potter & The 
Half Blood Prince og stórmynd-
ina Pompeii auk næstu James 
Bond-myndarinnar gætu þurft 
að fara annaðhvort mun fyrr í 
framleiðslu en áætlað var eða 
þeim jafnvel frestað um óákveð-
inn tíma. 

Kvikmyndaklúbburinn Græna ljósið 
hyggst taka til sýninga þrjár myndir sem 
nutu mikilla vinsælda á Alþjóðlegu kvik-
myndahátíðinni 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. Mynd-
irnar fengu alls staðar frábæra dóma og 
viðtökur hjá áhorfendum RIFF og því 
ánægjulegt að boðið verði upp á þennan 
möguleika.

Myndirnar þrjár eru rúmenski Cannes-
verðlaunahafinn Fjórir mánuðir, þrjár 
vikur og tveir dagar sem hefur fengið ein-

róma lof gagnrýnenda en hún 
tekur á því eldfima málefni 
sem fóstureyðingar eru, 
Himinbrún eftir Faith Akin 
með Hönnu Schygulla í aðal-
hlutverki 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. 
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SENDU SMS JA GLF

Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR

OG MARGT FLEIRA!
Frumsýnd 12. október

Dane Cook   Jessica Alba   Dan Fogler



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.

NÝJUNG

NÓTT EFTIR NÓTT SKILAR
AUKIN ORKA SÍFELLT

UNGLEGRI HÚÐ

PRODIGY
NIGHT TISSULAR

NÆTURKREM – STÓRFENGLEG ÁHRIF

Glæsilegir kaupaukar fylgja ef keyptar eru Helena Rubinstein vörur fyrir 6.000 kr. eða meira.

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.

fyr ir Helena Rubinstein



Rakel Halldórsdóttir, fram-
kvæmdastjóri 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 upp-
áhaldsvín þeirra og mat frá land-
inu. „Við bjuggum á Ítalíu, svo 
ítölsk matargerð er í miklu upp-
áhaldi hjá okkur,“ sagði Rakel, 
sem deilir hér með lesendum 
Fréttablaðsins uppskrift að ein-
földum 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 mat-
reiðslu 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 mein-
hollur, að sögn Rakelar. „Olían 
heldur öllum sínum góðu, hreins-
andi og uppbyggjandi eiginleikum 
þar sem hún er ekki hituð, hrár 
hvítlaukur hreinsar æðarnar og 
vinnur gegn bakteríum og tómat-
arnir 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-trönuberja-
safi 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 svo-
lítið 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. 

  

Í eldhúsum veitingastaða gengur ýmislegt á. Þeir 
sem hafa atvinnu af matreiðslu vita því hvað er mik-
ilvægast til að vinnan gangi hratt og vel fyrir sig og 
svo að árangurinn verði sem bestur. Matreiðslumað-
urinn Björn Bragi Bragason deilir með lesendum 
þremur þeirra atriða sem honum þykja hvað mikil-
vægust 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 allt-
af ferskt og gott hráefni og hafa hlutina bara ein-
falda,“ 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.

Ábendingar atvinnumanns

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

Eggjakökur eru ágæt-
is kostur þegar 
skammdegið fer 
að gera vart við 
sig. Þær má gera 
upp á gamla mát-
ann, 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 písk-
uð saman við örlitlu af salti og 
pipar og jafnvel parmesanosti. 
Grænmetið, eða annað innihald, er 
því næst steikt á pönnu í smjör-
klípu. Þá er eggjahrærunni bætt á 

pönnuna og hún 
elduð þangað til 
hún fer að þykkna 

að ofan.
Þá eru tvær aðferðir 

til að klára eldamennsk-
una. 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.

Ítölsk eggjakaka

Veitingastaðurinn Domo í 
Reykjavík og veitingastaðurinn 
Room Restaurant í Liverpool 
munu innleiða samstarf í tilefni 
af menningarhátíðinni Ice 2007. 
Hátíðin, sem fram fer í Liver-
pool, 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.

Liverpool-búar fá 
bragð af Íslandi

Hafragrautur og hrossakjöt heilla ekki

Come2 Scandinavia, Vesterbrogade 17
1620 Kaupmannahöfn.

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.

   www.come-2scandinavia.dk - info@come2scandinavia.com - +45 33 25 64 25

COME2 SCANDINAVIA





Breska tískuráðið, the Brit-
ish 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 ferð-
inni: 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. Verð-
launahafar í öllum flokkunum tíu 
verða tilkynntir við hátíðlega 
athöfn 27. nóvember næstkom-
andi.

Tónlistarmaðurinn Mugison hefur 
lokið við nýjustu plötu sína og er hún 
væntanleg í búðir sautjánda október. 
Platan nefnist Mugiboogie og er tölu-
vert rokkaðari en Mugimama is this 
Monkeymusic? sem kom út fyrir þrem-
ur árum.

„Þetta gæti eiginlega verið plata 
með Elvis Presley, svona Elvis á síð-
ustu 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, heimaborg-
ar Elvis, til að taka upp plötuna. Þess í 
stað ætlaði hann að taka upp lagið 
Jesus is a Good Name to Moan í Brixt-

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 Airwaves-
hátíðinni þar sem lög af nýju plötunni 
fá væntanlega að hljóma í bland við 
eldri slagara. 

Mugiboogie tilbúin

Hljómsveitin Radiohead ætlar ekki 
að gefa upp hversu margir hafa 
pantað nýjustu plötu þeirra, In Rain-
bows, á netinu. Sveitin ætlar heldur 
ekki að segja frá því hversu mikið 
aðdáendur hafa borgað fyrir plöt-
una, sem var fyrst hægt að hlaða 
niður af heimasíðu hennar í gær.

Aðdáendur geta ráðið því hversu 
mikið þeir borga fyrir plötuna og ef 

þeir vilja geta þeir sótt hana án 
endurgjalds. Ekki er talið að platan 
komist á vinsældalista í Bretlandi á 
meðan sölutölunum er haldið leynd-
um. Stærri útgáfa af plötunni, með 
aukadisk og textabók, verður fáan-
leg frá og með 3. desember.

Sölutölur eru leyndarmál

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 AL L S A INTS WAREHOUSE

FIMMTUDAGINN 11.OKTÓBER



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 fangelsis-
dóm 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 fræðslu-
námskeið um áfengismisnotkun næstu átján 
mánuðina. Jafnframt þarf hann að mæta í 
vikulega meðferðartíma næsta hálfa árið. 

48 dagar í fanglesi
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 þætt-
inum 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 útsendingun-
um. Fyrstu tvo dagana vissi maður svolítið af mynda-
vélinni 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 útvarps-
þættir sendir út í sjónvarpi en það hefur ekki verið 
gert hér á landi fyrr. „Þættir Howards Stern eru til 

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 afþrey-
ingar í viðbót.“ 

Zúúber sýndur í sjónvarpi

Ég leyfi mér hiklaust 
svolítið dekur

Morgunmatur kemur brennslunni í gang og gefur þér orku 

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

hressandi morgunmatur og með honum færðu mörg 

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

ekki síst járn.

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

borða þess vegna hollan mat og hreyfi mig reglulega og 

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

konur megum samt ekki gleyma að dekra svolítið við okkur. 

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

Special K Red Berries í morgunmat, það er ótrúlega 

bragðgott, með berjabitum saman við en fitulétt og fullt af 

nauðsynlegum næringarefnum eins fólínsýru og járni. Ég 

leyfi mér líka hiklaust Special K bliss á milli mála ef

sætuþörfin grípur um sig án þess að hafa minnstu áhyggjur 

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

Special K bliss stangirnar eru algjör himnasending, með 

ávöxtum og dökku súkkulaði en bara 90 hitaeiningar.“

Hulda Björk Garðarsdóttir, óperusöngkona

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

Kellogg’s Special K red berries
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Hljómsveitin Sigur Rós hélt í 
ógleymanlega tónleikaferð um 

Ísland sumarið 2006.

Samspil Sigur Rósar, náttúru
Íslands og íslensku þjóðarinnar má 

finna í þessu ógleymanlegu 
meistarastykki Sigur Rósar, mynd 

sem engin má missa af!

“H EIMA ER BEST”
- MBL

FRÁ MEISTARA ROB ZOMBIE 
KEMUR EIN SVAKALEGASTA 

MYND ÁRSINS!

SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM
OG FÓR BEINT Á TOPPINN.

DÓMSDAGUR DJÖFULSINS!

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI 
MÖGNUÐU

HRYLLINGSMYND!

HEIMA - SIGURRÓS kl. 6 - 8 - 10 
3:10 TO YUMA kl. 5.30 - 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
ASTRÓPÍA kl. 6 - 8  - 10.10 
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HALLOWEEN kl. 8 - 10.10
SUPERBAD kl. 6 - 8
CHUCK AND LARRY kl. 6 - 10.10*
*Síðustu sýningar
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HALLOWEEN kl.5.30 - 8 - 10.30
THE 11TH HOUR kl.6 - 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
BROTHERSOM MAN kl. 6 - 8 -10

HALLOWEEN kl. 5.30 - 8 - 10.25
SUPERBAD kl. 5.30 - 8 - 10.30
SUPERBADLÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
SHOOT´EM UP  kl. 10.10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 3.50 - 6
HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8
KNOCKED UP  kl. 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.  TAL kl. 3.45 300 kr. Síð. sýningar

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

- L.I.B., Topp5.is

- I. Þ. Film.is- I. Þ. Film.is

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

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið
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FRÁ MEISTARA ROB ZOMBIE 
KEMUR EIN SVAKALEGASTA 

MYND ÁRSINS!

SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM
OG FÓR BEINT Á TOPPINN.

DÓMSDAGUR DJÖFULSINS!

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI 
MÖGNUÐU

HRYLLINGSMYND!

“TOP  10 CONC EPT
FILMS EVER ”

- O BSERVER

“ ALG JÖRLEGA EINSTÖK”
- FBL

“VÁ”
- B LAÐIÐ

“ME Ð GÆSA HÚÐ AF
HRIFNIN GU”

- DV

“SI GUR ROS HAVE
REINVENTED THE

ROCK FILM”
- Q

“SO BEAUTI FUL
ITS HYPNOTIC”

- EMPIRE

Hljómsveitin Sigur Rós hélt í 
ógleymanlega tónleikaferð um 

Ísland sumarið 2006.

Samspil Sigur Rósar, náttúru 
Íslands og íslensku þjóðarinnar má 

finna í þessu ógleymanlegu 
meistarastykki Sigur Rósar, mynd 

sem engin má missa af!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

Dóri DNA - DVDóri DNA - DV

- bara lúxus
Sími: 553 2075

STARDUST kl. 5.30 og 10.30 10
3:10 TO YUMA kl. 5.30, 8 og 10.30 16
CHUCK & LARRY kl. 5.40, 8 og 10.20 12

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

Góðar og vandaðar ævintýra-
myndir hafa verið sjaldséðar síð-
ustu ár, þótt framleiðsla slíkra 
mynda hafi ekki staðið á sér. Enda 
hafa of margir kvikmyndagerðar-
menn ætlað að slá við þríleiknum 
um Hringadróttinssögu en ekki 
haft erindi sem erfiði. Stardust er 
ánægjuleg tilbreyting frá þeirri 
viðleitni og að vissu leyti aftur-
hvarf til sígildra ævintýramynda 
á borð við Willow og The Princess 
Bride.

Myndin segir af drengnum 
Tristan Thorne (Cox) sem reynir 
að vinna hug og hjarta stúlkunnar 
(Miller) sem hann elskar, með 
því að færa henni fallna 
stjörnu. Tekst hann á hendur 
hættuför í ævintýraríki einu 
til að hafa uppi á stjörnunni, 
sem reynist þegar á hólm-
inn er komið vera hugguleg 
snót, og etur þar kappi við 
sjóræningja, illar nornir, 
blóðþyrsta prinsa og 
annan óaldarlýð.

Myndin byggist á 
samnefndri sögu rit-
höfundarins Neil 
Gaiman og ekki 
annað hægt að segja 
en að ágætlega hafi 
tekist að færa hana á 
hvíta tjaldið. Það er 
ekki síst öruggri leik-
stjórn Matthew 
Vaughn að þakka, sem 

sýnir að honum er meira til lista 
lagt en að gera góða krimma.

Valinkunnur leikari er í hverju 
hlutverki. Mark Strong túlkar vel 
vægðarlausa prinsinn Septimus 
sem ásælist krúnuna í konungs-
ríkinu, á meðan afturgengnir 
bræður hans eru frekar ófyndnir 
og ofnotaðir. Robert De Niro á 
skemmtilegt innslag sem sjóræn-
ingjaforinginn Shakespeare, sem 
á sér leyndarmál sem ekki má 
spyrjast út, þótt bandarískur 
hreimur stórleikarans stingi í stúf 
við breskan hreim annarra í mynd-
inni.

Charlie Cox er eilítið litlaus 
í hetjuhlutverkinu og held-

ur varla í við mótleikkon-
una Claire Danes, sem 
hefði þó mátt túlka 
stjörnuna af meiri 
dýpt. Raunveruleg 

stjarna myndarinn-
ar er hins vegar 
Michelle Pfeiffer, 
sem stelur senunni 
í hlutverki herfi-
legrar nornar sem 
ásælist hjarta 
stjörnunnar til að 
endurheimta æsku 
sína og fegurð.

Umgjörð
myndarinnar, 

sem var tekin 
upp í skosku 
hálöndunum og 

að einhverju leyti á Íslandi, kemur 
ævintýrinu vel til skila. Á nokkr-
um 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.

Siglt á vit sígildra ævintýra

Hljómsveitin Dúkkulísur heldur 
útgáfutónleika á Organ í kvöld í 
tilefni af útgáfu plötunnar Dúkku-
lísur 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 loks-
ins kominn.“

Platan inniheldur lög frá sokka-
bandsárum Dúkkulísnanna og ný 
lög sem hafa verið í vinnslu síð-
astliðið ár. Eberg sá um upptökur 

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 laugardag-
inn.

Fagna nýrri plötu

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

„Ég kom ekki síðast því ég átti 
barn stuttu fyrir hátíðina en ég 
hafði verið bókuð á hátíðina ein-
mitt 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 Jenny-
ar].“

Í stað Jennyar á Airwaves í 
fyrra kom Jens Lekman en þau 
tvö eru góður vinir. „Vegna þess 
hve Svíþjóð er lítið þurfa tónlist-
armennirnir 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-lista-
manna. 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 tölv-
unni heima hjá sér.

Önnur ástæða fyrir þessari 
bylgju kvenkyns tónlistarmanna 
frá Svíþjóð sé að margir í landinu 
séu stoltir af því að vera femínist-
ar, ólíkt til dæmis í Danmörku. 
„Ég talaði við blaðamann í Dan-
mörku sem útskýrði fyrir mér að í 
Danmörku væri femínismi eitt-

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 ekk-
ert að syngja um að ég sé femín-
isti 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 kom-
unnar hingað. „Ég mun vera 
nokkra daga á landinu og verð 
bara þessi týpíski túristi,“ segir 
Jenny og hlær dátt. Segir hún jafn-
framt að líklega muni hún leita til 
Jens Lekmans um hvað hún eigi að 
gera sér til dundurs. Jenny spilar 
svo í Hafnarhúsinu á fimmtudags-
kvöldi Airwaves-hátíðarinnar.





 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 samn-
ingaborðinu með Heimi Guðjóns-
syni 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 leik-
maður, fyrirliði og aðstoðarþjálf-
ari 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 

borð við Ólaf? „Ég óttast það ekk-
ert en það er vissulega verðugt 

verkefni að halda velgengninni 
áfram enda hefur Óli gert alveg 

frábæra hluti með FH-liðið.“
Heimir er lítið farinn að skoða 

leikmanna- og aðstoðarþjálfara-
málin 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 uppbygg-
ingu yngri flokka og hugsa um 
akademíuna þeirra. Það var vissu-
lega 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.  

Verðugt verkefni að feta í fótspor Ólafs

 Það urðu kaflaskil í knatt-
spyrnusögu FH í gær þegar Ólaf-
ur Jóhannesson tjáði stjórn knatt-
spyrnudeildar félagsins að hann 
væri hættur að þjálfa karlalið 
félagsins. Undir stjórn Ólafs varð 
FH algjört yfirburðalið í íslenskri 
knattspyrnu. FH varð Íslands-
meistari þrjú ár í röð og tók bikar-
inn í ár. Hin tvö árin sem Ólafur 
stýrði FH varð liðið í öðru sæti 
deildarinnar. Titlarnir voru þess 
utan þeir fyrstu hjá FH í fótbolt-
anum.

„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 fram-
haldinu.

„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 ekk-
ert 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 lands-
liðsþjálfarastarfinu en samningur 
Eyjólfs Sverrissonar við KSÍ renn-
ur 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 verð-
ur 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.“

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.

KR ekki á eftir Ólafi og Logi ráðinn fyrir helgi

Vinningar verða afhendir hjá BT Sm
áralind. Kópavogi.

M
eð því að taka þátt ertu kom

inn í SM
S klúbb. 99 kr/skeytið.
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Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR

UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR

OG MARGT FLEIRA!
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 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 fyrir-
rúmi hjá hópnum.

Íslendingar eiga harma að hefna  
gegn Lettlandi, en Lettar unnu 
fyrri leik liðanna í Riga 4-0 og Eyj-
ólfur Sverrisson, þjálfari lands-
liðsins, er því var um sig. 

„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, fyrir-
liði landsliðsins, er búinn að jafna 
sig eftir meiðsli og er því spennt-
ur fyrir leikinn gegn Lettum. 

„Ég er ánægður með að vera 
kominn aftur af stað og aukaæf-
ingar hafa verið að hjálpa mér 
mikið og vonandi fæ ég tækifæri 
gegn Lettum til að byggja enn 
frekar upp leikformið hjá mér. Við 

erum náttúrulega staðráðnir í því 
að halda áfram því sem við erum 
búnir að vera að gera upp á síð-
kastið,“ 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 Lett-
um, en svona leikir eru yfirleitt 

þær stundir sem við höfðum vald-
ið 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 verð-
um að lifa með og draga lærdóm 
af sem lið,“ sagði Eiður Smári. 

Eigum harma að hefna gegn LettumN1-deild kvenna í handbolta

Þýska deildin í handbolta:

 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 Haukalið-
inu 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 Haukastelpurn-
ar,“ sagði Rakel Dögg Bragadótt-
ir, 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 markvörð-
unum 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. 

Stjörnustúlkur 
slakar en unnu 



 Júlíus Jónasson, þjálf-
ari 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 Sigurð-
ardóttir og Þórey Rósa Stefáns-
dóttir, 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 N1-
deildinni.

„Framstelpurnar hafa verið að 

standa sig vel og stóðu sig líka vel 
í fyrra þar sem það var mikill stíg-
andi hjá þeim. Þær eru að upp-
skera 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 lands-
liðsins 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 Gunn-
arsdóttir (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 Hvíta-
Rússlandi, Litháen, Bosníu, Grikk-
landi og Ísrael.

Framstúlkur fjölmennastar í landsliðinu

 Ragnar Sigurðsson, 
miðvörður íslenska landsliðsins 
og Gautaborgar, hefur vakið 
mikla athygli fyrir góðan leik í ár 
og samkvæmt sænskum fjölmiðl-
um er stórlið Roma á eftir honum. 
„Ég reyni nú að hugsa ekki mikið 
um það á meðan félagsskipta-
glugginn 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.

Er orðaður við 
stórlið Roma



 Fyrsta umferð Iceland 
Express-deildar karla í körfubolta 
hefst í kvöld kl. 19.15 með fjórum 
leikjum.

Teitur Örlygsson, þjálfari Njarð-
víkinga, 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 frá-
bær leikmaður, heldur gerir hann 
líka alla í kringum sig betri. Það 
eru reyndar miklar breytingar á 

liðinu og við höfum misst átta leik-
menn 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 

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 forráða-
mönnum 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 forráða-
manna liða í deildinni, þar sem 
Snæfellingar voru settir í annað 
sæti, heldur djörf.

„Það er allt of hátt. Powerade-
titillinn sem við unnum á dögun-
um 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.

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.

 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. 

Fjölnisliðið með 
nýjan Kana



Samsæri sjónvarpsstjóra á heimsvísu

Vinsælustu
myndböndin
í dag



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.

VECTAVIR FRUNSUKREM VOLTAREN DOLO

FYRSTA
HJÁLP

STREPSILS HÁLSTÖFLUROTRIVIN NEFÚÐI
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„Ég er með dellu fyrir svona amer-
ískum 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 viðurkenn-
ir 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 upptekn-
asti ellilífeyrisþegi landsins,“ segir 
Raggi, hress að vanda og að sjálf-
sögðu úti að keyra á nýju drossí-
unni.

Ragnar segist hafa átt marga 
bíla, helst ameríska þótt auðvitað 
hafi það komið fyrir að hann hafi 
svikið lit. „Ég var alltaf á svona 

köggum þegar ég var í harkinu og 
keyrði út um allt,“ segir söngvar-
inn og rifjar upp kaupin á fyrsta 
bílnum sínum en hann var keyptur 
hjá bílasölu Guðmundar á Klappar-
stígnum árið 1956. „Þetta var 
Dodge ´55 árgerð og ég fékk lán 

fyrir honum hjá Vátryggingarfé-
laginu. 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. 

Raggi á kanadískum kagga

„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 Frétta-
blaðið 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 fjöl-
breyttari 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 Þor-
varðardóttir 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 Berg-
mann verður með eigin þátt.

„Svo má ekki gleyma þættinum hans 
Randvers Þorlákssonar,“ segir Ingvi sem 
útilokar ekki að Randver gleðji aðdáend-
ur sína með því að koma fram í kven-
mannsgervi 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 þús-
und heimilum, alveg frá Vest-
mannaeyjum og austur að Egils-
stöðum.“

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.“

„Ég vil ekkert tjá mig um þetta og 
ætli ég haldi mig ekki bara við 
aðstoðarmanna-söguna,“ segir fyr-
irsætan og sálfræðineminn Sólveig 
Káradóttir. Sólveig, sem er dóttir 
Kára Stefánssonar, forstjóra deC-
ODE, hefur þráfaldlega verið orðuð 
við Dhani Harrison, son Bítilsins 
George Harrison og Oliviu Harri-
son. 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 sept-
ember 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 Frétta-
blaðið í gær að þau Dhani hefðu ekki 
staldrað lengi við meðal þotuliðsins 
í Hafnarhúsinu. Enda kunni hún 
ekkert sérstaklega vel við sig í slík-
um 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 sam-
band þeirra 

Sólveigar 
og Dhansi 
er farið að 
vekja 

athygli og 
Egill Helga-

son sá sig knúinn til að greina frá 
því á bloggi sínu að hann hefði jafn-
vel séð vísi að sköpun næsta tengda-
sonar þjóðarinnar í hlaðborði borg-
arstjórans. „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 Stefánsson-
ar, forstjóra deCODE, og hefur getið 
sér gott orð fyrir fyrirsætustörf. 
Dhani er hins vegar meðlimur í 
electro-blues hljómsveitinni then-
ewno2.
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Ég 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 Bítlatengd-
ur stórviðburður og fáránlegt að 
láta sér nægja beina útsendingu á 
báðum stöðvum fyrst maður gat 
séð þetta læf.

eru vitanlega besta 
hljómsveit allra tíma. Það er mun-
aður að vera samtímamaður þess-
ara snillinga og þegar frá líður 
mun saga Bítlanna fá á sig enn 
goðsagnakenndari blæ. Fólk verð-
ur jafnvel farið að trúa á Lennon á 
næstu öld. Það að Yoko Ono skuli 
hafa valið Viðey er ekki bara 
ánægjulegt heldur eiginlega stór-
furðulegt líka. Viðey af öllum stöð-
um?! Þetta andlausa hrökkbrauð 
sem ekki hefur verið neinum til 
gagns síðustu áratugina. Yoko 
talar um að friðarsúlan sé það stór-
kostlegasta sem hún og John hafa 
gert saman, sem er dálítið leiðin-
legt 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 semj-
andi ný lög. Magnað.

Yoko tók að mæra Ísland 
á heimasíðu sinni – sem er ein mest 
lesna heimasíða í heimi, skilst mér 
– tóku sig upp gamlir smáþjóðar-
komplexar 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 Vestmanna-
eyja. Vonandi fer ekki eins fyrir 
súlunni og Keikó.

gleymdist að senda fleirum 
en mér boðskort svo nokkur mann-
fjöldi var mættur og mændi á 
ógreinileg veisluhöldin eins og 
margar litlar stúlkur með eld-
spýturnar. 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 veður-
skilyrði. Ekki stimplaðist friðar-
boðskapurinn 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 bílastroll-
unni. Friður sé með yður, systir.

Ég sá ljósið
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Það var mark!
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.

Þrusu GSM tilboð og við bjóðum þér á landsleik

Gríptu augnablikið og lifðu núna

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

12.900 kr.

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

22.900 kr.

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

16.900 kr.


