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Hinn ítalski meistari Giacomo Gallina vígði
sælkeravefinn www.matarli t i íe h í i

Heimsóknavinir Kópavogsdeildar Rauða krossins eru alls konar 
fólk á ýmsum aldri. Þeir heimsækja fólk á einkaheimilum og
stofnunum í Kópavogi til að draga úr einsemd og félagslegri
einangrun, gefa lífinu lit.
Gæti heimsóknavinur gefið þínu lífi meiri lit?Heimsóknavinirnir eru sjálfboðaliðar. Þeir veita félagsskap og

nærveru. Til dæmis með því að spjalla, lesa, tefla, syngja og
fara út að aka eða ganga. Margir reiða sig á heimsóknir sjálf-
boðaliðanna til að gleyma gráma hvunndagsins um stund.Þekkirðu einhvern sem myndi hafa gott af því að fá heim-

sókn sjálfboðaliða? Til dæmis einu sinni í viku, í klukku-
stund í senn?

Ekki hika við að hafa samband í síma 554 6626 eða í net-
fangið kopavogur@redcross.is.
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Notar aðeins allra 
besta hráefnið

Frábær hreyfing við 
tölvuna

Haffi Haff er litríkur p ó

 Björn Ingi Hrafnsson 
sveik um tuttugu klukkutíma gam-
alt loforð um áframhaldandi meiri-
hlutasamstarf Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks. Þetta full-
yrðir Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, 
fráfarandi borgarstjóri. 

Björn Ingi vísar orðum Vil-
hjálms alfarið á bug.

Vilhjálmur segir að þeir hafi 
handsalað samkomulag um áfram-
haldandi samstarf að loknum 
aukafundi í borgarstjórn á mið-
vikudag. Björn Ingi kannast ekki 
við það en segir þá hafa talað 
saman í síma. Hann hafi engin lof-
orð gefið.

Eftir samtöl við forvígismenn 
Samfylkingar, VG og Frjálslynda 
flokksins í borgarstjórn sleit 
Björn Ingi samstarfinu við Sjálf-
stæðisflokk. Hann greindi Vil-
hjálmi frá ákvörðun sinni um 
klukkan tvö, og rúmum tveimur 

stundum síðar var tilkynnt um 
nýtt meirihlutasamstarf á bakka 
Tjarnarinnar. 

Meirihlutasamstarfið slitnaði 
vegna ágreinings um sölu á hlut 
Orkuveitu Reykjavíkur í Reykja-
vík Energy Invest. Gísli Marteinn 
Baldursson, borgarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokks, ber engu að síður að 
innan raða flokksins hafi hug-

mynd Björns Inga um meðferð 
hlutarins verið rædd og til greina 
hafi komið að fara þá leið.

„Vandamálin verða að leysast í 
samvinnu og það var ekki að ganga 
í þessu deilumáli, helst vegna 
heiftarlegs ágreining innan borgar-
stjórnflokks Sjálfstæðisflokks-
ins,“ segir Björn Ingi.

Nýr Reykjavíkurlisti 
Nýr meirihluti í borgarstjórn Reykjavíkur er fyrst og fremst myndaður utan 
um málefni Orkuveitu Reykjavíkur og REI. Orð Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar og 
Björns Inga Hrafnssonar um handsal  um áframhaldandi samstarf stangast á.  



Hinn ítalski meistari Giacomo Gallina vígði 
sælkeravefinn www.matarlist.is í gær og í kvöld 
er hann gestakokkur á Friðriki V á Akureyri.

Giacomo Gallina reiddi fram lystauka (aperitivo) með 
viðeigandi víni í teiti hjá K. Karlssyni í gær er vefurinn 
www.matarlist.is fór í loftið nýr og endurbættur. 
Giacomo var heiðursgestur enda er hann meðal 
fremstu matreiðslumeistara Ítala og hefur víða komið 
við á ferlinum. Undanfarinn áratug hefur hann vígt 
tólf veitingahús í nafni BICE (Bandalags ítalskra 
veitingahúsa erlendis) enda hefur verið sóst eftir 
nærveru hans við slíka viðburði. Í haust opnuðu tísku-
kóngarnir Dolce & Gabbana, nýjan veitingastað, Gold, 

í miðborg Mílanó og réðu Giacomo Gallina sem 
yfirmatreiðslumeistara. Hann leggur mikið upp úr því 
að allt hráefni staðarins sé það besta sem fáanlegt er 
úr héruðum Ítalíu. Einstaka tegund slæðist inn frá 
öðrum löndum en ekki er slakað á kröfunum. Til dæmis 
er saltfiskurinn íslenskur sem þar er borinn fram. 

Í dag flýgur Giacomo Gallina norður yfir heiðar og 
verður gestakokkur í kvöld á veitingahúsinu Friðriki 
V á Akureyri. Þar verður hægt að fá rétti af lystauka-
matseðlinum sem hann kynnti í gær auk þess sem 
hann og Friðrik Valur, veitingamaður á staðnum, munu 
bralla eitthvað saman. 

Að sjálfsögðu verða uppskriftir lystaukanna sem 
Gallina matreiddi við opnun á www.matarlist.is settar 
þar inn. Sýnishorn er á síðu 2.

Eldar íslenskan saltfisk

NÝJAR OG BETRI JÚMBÓ 
HYRNUR Í NÆSTU VERSLUN

Heimsóknavinir Kópavogsdeildar Rauða krossins eru alls konar 
fólk á ýmsum aldri. Þeir heimsækja fólk á einkaheimilum og
stofnunum í Kópavogi til að draga úr einsemd og félagslegri
einangrun, gefa lífinu lit.

Gæti heimsóknavinur gefið þínu lífi meiri lit?

Heimsóknavinirnir eru sjálfboðaliðar. Þeir veita félagsskap og
nærveru. Til dæmis með því að spjalla, lesa, tefla, syngja og
fara út að aka eða ganga. Margir reiða sig á heimsóknir sjálf-
boðaliðanna til að gleyma gráma hvunndagsins um stund.

Þekkirðu einhvern sem myndi hafa gott af því að fá heim-
sókn sjálfboðaliða? Til dæmis einu sinni í viku, í klukku-
stund í senn?

Ekki hika við að hafa samband í síma 554 6626 eða í net-
fangið kopavogur@redcross.is.
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 „Þetta er bara ágengni og 
ágirnd og ekkert annað,“ segir 
Kristín Helgadóttir, íbúi í Fossvogi, 
sem er óánægð með að íbúar í 
sumum einbýlishúsum þar í 
hverfinu hafa lokað á gönguleiðir 
milli húsanna.

Kristín og eiginmaður hennar, 
Árni Njálsson, eru frumbyggjar í 
Grundarlandi í Fossvogi. Bæði eru 
þau vel þekkt meðal Fossvogsbúa 
fyrir starf sitt sem leikfimi-
kennarar. Kristín og Árni byggðu 
einbýlishús sitt fyrir 36 árum í 
fjögurra húsa klasa eins og tíðkast 
í Fossvoginum.

„Okkur var uppálagt að gera 
göngufæran stíg á milli húsanna 
svo almenningur kæmist þar um,“ 
rifjar Kristín upp úr lóðaskilmálum 
á sínum tíma. Í þessu ljósi segir 
Kristín að sér finnist skjóta 
skökku við að eigendur húsa í 
nokkrum klösum hafi lokað stíg-
unum á milli þeirra og einfaldlega 
lagt þá undir sig þannig að ekki sé 
hægt að ganga þar í gegn, hvorki 
upp eftir né niður eftir. Það sé ekki 
aðeins bagalegt fyrir íbúana í 
hverfinu heldur líka allan 
almenning sem sækir í 
útivistarsvæðið í Fossvogsdal.

„Það átti að vera aðall Foss-
vogsins að börnin gætu hlaupið 
hér frítt og hindrunarlaust um. 
Mér finnst þessi þróun sem nú er 
að verða því mjög vond. Ef allir 
fylgja þessu fordæmi verður ekki 
hægt að ganga um hverfið nema 
eftir stofnbrautum. Sjálf á ég 
barnabarn sem er bundið í 
hjólastól og kemur oft með mér í 
göngutúra. Fyrir okkur er slæmt 
að koma sífellt að fleiri leiðum 

lokuðum vegna þess að fólk þolir 
ekki að gengið sé nálægt húsunum 
þeirra,“ segir Kristín.

Dæmi um þessar lokanir segir 
Kristín vera í Árlandi 1-7, Kvista-
landi 1-7 og í Haðarlandi 18-24. 
Hún segist vilja vekja athygli á 
þessu máli vegna barnanna í Foss-
voginum. „Það er mikið öryggi 
fyrir börnin að geta komist um 
hverfið sitt án þess að þurfa að 
ganga hverja götu á enda,“ segir 
hún.

Þorgrímur Hallgrímsson, 
hverfisstjóri hjá Framkvæmda-
sviði Reykjavíkurborgar, segir 
um að ræða sameiginlegar lóðir 
með fjórum húsum. „Lóðunum 
tilheyra bæði botnlangarnir sjálfir 
og stígarnir sem tengjast 
stígakerfinu í Fossvoginum en ef 
ég skil lóðareglurnar rétt er 
bannað að loka þessu. Þarna eru 
almenningsgönguleiðir sem um 
voru kvaðir á lóðunum.“ segir 
Þorgrímur.

Húseigendur loka á 
gangandi í Fossvogi
Eigendur einbýlishúsa í Fossvogi eru í auknum mæli að leggja undir sig og loka 
gönguleiðum milli húsa. Ágengni segir Kristín Helgadóttir, frumbyggi í hverf-
inu. Hverfisstjóri á framkvæmdasviði telur bannað að loka stígunum.

• Einfaldari skilmálar
• Hærri bætur
• Lægri eigin áhætta

VÍÐTÆKASTA
FJÖLSKYLDUTRYGGINGIN

Úrræði eru til staðar til að 
koma þeim sem beita heimilis-
ofbeldi út af heimilunum, segir 
Björn Bjarnason dómsmála-

ráðherra.
Hann boðar að 

löggjöf um 
meðferð sakamála 
og nálgunarbann 
verði rædd á 
Alþingi í haust. 
Alþingi hafi 
hingað til verið 
mjög á varðbergi 

gagnvart tillögum um auknar 
heimildir lögreglu til inngrips í 
einkalíf fólks.

Kolbrún Halldórsdóttir, þing-
maður Vinstri grænna, hefur kynnt 
tillögu um að ríkari heimildir verði 
veittar til að fjarlægja einstaklinga 
af heimilum innan sólarhrings.

Björn vísar í lög, sem heimila 
barnaverndarnefndum að krefjast 
þess fyrir dómi að ofbeldismanni 
verði bönnuð dvöl á heimili sé það 
nauðsynlegt vegna hagsmuna 
barns. Enn fremur sé hægt að fá 
nálgunarbann sé rökstuddur 
grunur um að til standi að fremja 
afbrot.

Úrræði vegna 
heimilisofbeldis

Öryggisráð Samein-
uðu þjóðanna „harmar mjög“ 
ofbeldisfullar aðgerðir stjórn-
valda í Búrma gegn mótmælend-
um og kallar eftir „einlægum 
viðræðum“ milli stjórnvalda og 
stjórnarandstöðu.

Bandaríkin, Bretland og 
Frakkland vildu sterkara orðalag 
þar sem ofbeldið var fordæmt og 
að pólitískum föngum yrði 
tafarlaust sleppt en milda þurfti 
orðalagið til að mæta kröfum 
Kínverja.

Öll fimmtán ríki Öryggisráðs-
ins samþykktu ályktunina.

Öryggisráðið 
harmar aðgerðir

Tyrknesk 
stjórnvöld eru æf vegna ályktunar 
sem utanríkismálanefnd neðri 
deildar Bandaríkjaþings samþykkti 
á miðvikudag þar sem viðurkennt 
var að Tyrkir hefðu framið 
þjóðarmorð á Armenum í Tyrkja-
veldi í byrjun 20. aldarinnar.

Bandaríkjastjórn barðist gegn 
samþykkt ályktunarinnar og 
sagði George W. Bush Banda-
ríkjaforseti hana geta skaðað 
samskipti við þennan mikilvæga 
bandamann í stríðinu gegn 
hryðjuverkum. Bandaríkin reiða 
sig meðal annars á lofthelgi 
Tyrklands til flutninga á búnaði 
til Íraks. 

Viðurkenning á 
þjóðarmorði

 Orkulindir sem í dag eru í 
samfélagslegri forsjá verða það 
áfram, nái frumvarp sem Össur 
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra 
er með í smíðum fram að ganga.

Umræður sköpuðust um sölu á 
hlut ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja 
(HS) og einkavæðingu orku-
auðlinda á Alþingi í gær. Össur 
boðaði frumvarp sem koma myndi 
ákveðinni reglu á orkumarkaðinn.
Í því séu þrír meginþættir. Í fyrsta 
lagi verði skilið á milli sam-
keppnisreksturs og sérleyfisþátta.
Í öðru lagi verði tryggt að sér-
leyfisþátturinn, dreifing heits og 
kalds vatns, rafmagns, fráveitur 
og fleira, verði að meirihluta í 

félagslegri eigu. Í þriðja lagi verði 
þær orkulindir sem í dag séu í 
samfélagslegri forsjá þar áfram.

Kristinn H. Gunnarsson, þing-
maður Frjálslynda flokksins, var 

málshefjandi. Hann vakti athygli 
á því að yrði hlutur Orkuveitu 
Reykjavíkur í Reykjavik Energy 
Invest (REI) seldur yrðu virkjana-
réttindi HS, sem REI á hlut í, 
komin í einkaeigu.

Jón Bjarnason, þingmaður 
Vinstri grænna, sagði heimildir í 
fjárlögum ársins 2007 til að selja 
hlut ríkisins í HS, en þar væri 
einnig að finna heimild til að selja 
tuttugu prósenta hlut ríkisins í 
Hitaveitu Akraness og Borgar-
fjarðar. Yrði af því væri verið að 
selja vatnsmesta hver landsins, 
Deildartunguhver. Krafðist Jón 
þess að hverinn yrði tekinn af 
sölulista.

 „Sjálfstæðismenn 
voru sjálfir búnir að koma borgar-
stjóra sínum fyrir kattarnef 
þannig að þessi meirihluti var 
orðinn ónýtur,“ segir Alfreð 
Þorsteinsson, fyrrverandi borgar-
fulltrúi Framsóknarflokks.

Að sögn Alfreðs var borgar-
stjórnarflokkur Sjálfstæðisflokks 
ekki lengur stjórntækur eftir 
átökin um Reykjavík Energy 
Invest (REI).

„Borgarfulltrúarnir voru búnir 
að setja borgarstjórann út í horn 
og það virtist vera hver höndin 
uppi á móti annarri,“ segir Alfreð. 
„Þeir gerðu hann algerlega 
ómerkan. Hann hafði haft vissa 
forystu sem stjórnarmaður í Orku-
veitunni fyrir sameiningu þessara 
tveggja útrásarfyrirtækja [REI 
og Geysir Green Energy]. Hann er 
gerður afturreka með þetta allt 

saman og eiginlega niðurlægður. 
Mér finnst þetta sorgleg meðferð 
á Vilhjálmi af hans eigin 
flokksmönnum.“

Alfreð telur „uppákomuna“ með 
REI hafa skaðað fyrirtækið. „Það 
er eins og það sé í gangi einhver 
óbeit sjálfstæðismanna í garð 
Orkuveitunnar. Ætli það tengist 
ekki eitthvað mínu nafni af því að 
ég kom að uppbygginu þessa 
fyrirtækis,“ segir Alfreð, sem 
lengi var stjórnarformaður Orku-
veitunnar. Hann segist ekki á 
leiðinni þangað aftur. „Nei, ég er 
sestur í helgan stein,“ svarar hann. 

Sorgleg meðferð á Vilhjálmi

Svandís, ætlið þið að setja 
kælinn aftur í samband?

Lögreglumenn á 
vegum lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu eru nú staddir í 
Danmörku og vinna þar að 
rannsókn á eiturlyfjasmyglinu 
sem upp kom á Fáskrúðsfirði 21. 
september síðastliðinn. Lögreglu-
menn hafa þegar farið til Færeyja 
og Noregs við rannsókn málsins 
en það teygir anga sína einnig til 
Hollands og Þýskalands.

Sex manns sitja í gæsluvarð-
haldi vegna málsins, fimm 
hérlendis og einn í Færeyjum. 
Alls voru um 60 kíló af fíkniefn-
um gerð upptæk í áhlaupi 
lögreglunnar; 15 kíló af e-töflum 
og 45 kíló af amfetamíni. Þar að 
auki fundust tvö kíló af amfet-
amíni í Færeyjum.

Rannsakað í 
Danmörku

Hæstiréttur staðfesti í 
gær að staðhæfingar sem birtust í 
DV árið 2005 um störf sálfræðings-
ins Gunnars Hrafns Birgissonar
skyldu dæmdar ómerkar. 365 
miðlar, þá útgefendur DV, voru 
dæmdir til að greiða Gunnari 
1.200.000 krónur í bætur. Fyrr-
verandi ritstjórar DV, Jónas 
Kristjánsson og Mikael Torfason, 
voru sýknaðir þar sem ritstjóri eða 
útgefandi bæri ábyrgð, ekki báðir.

Í héraðsdómi hafði dómur fallið 
á aðra leið. Þar var ritstjórunum 
gert að greiða Gunnari eina og 
hálfa milljón í bætur en 365 
miðlar sýknaðir, auk þess sem 
staðhæfingar blaðsins voru 
dæmdar ómerkar. 

Staðhæfingar 
DV ómerktar



Meiri þögn
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 „Þessi nýi meirihluti er 
félagshyggjustjórn sem er stofnuð 
um almannahagsmuni í orku-
málum, um öfluga opinbera þjón-
ustu, um fumlaus vinnubrögð, 
fagleg vinnubrögð og lýðræðisleg 
vinnubrögð,“ sagði Dagur B. 
Eggertsson, borgarfulltrúi Sam-
fylkingarinnar og verðandi borgar-
stjóri, þegar hann kynnti sam-
komulag um nýjan meirihluta við 
Ráðhús Reykjavíkur í gær. 

Dagur sagði borgarfulltrúa 
flokkanna sem standa að nýju 

meirihlutasamstarfi meðvitaða um 
að hlutirnir hefðu gerst hratt. Í 
gær hafði verkaskipting hins nýja 
meirihluta verið ákveðin í grófum 
dráttum, en Dagur sagði eftir að 
skipa niður í nefndir og ráð, það 
yrði gert formlega á borgarstjórnar-
fundi næstkomandi þriðjudag.

Ákveðið var að Margrét Sverris-
dóttir, borgarfulltrúi Frjálslyndra 
og óháðra, yrði forseti borgar-
stjórnar. Hún er varamaður Ólafs 
F. Magnússonar, eina borgar-
fulltrúa framboðsins, sem er í 

veikindaleyfi. Margrét sagði sig 
úr Frjálslynda flokknum og er nú 
varaformaður Íslandshreyfingar-
innar. Hún sagðist í gær sitja í 
borgarstjórn sem fulltrúi óháðra á 
lista Frjálslyndra og óháðra.

Aðspurður sagði Dagur að 
Samfylkingin myndi skipa nýjan 
stjórnarformann Orkuveitu 
Reykjavíkur. Björn Ingi staðfesti 
þó að hann myndi áfram eiga sæti 
í stjórninni.

„Ég tek niðurstöðuna að mörgu 
leyti mjög nærri mér,“ sagði Björn 
Ingi. Hann sagði að talsvert hefði 
borið í milli hjá sér og fyrrverandi 
samstarfsmönnum hans í Sjálf-
stæðisflokki á löngum fundi á mið-
vikudag. Sér hefði verið ljóst að 
óeiningin innan borgarstjórnar-
flokks Sjálfstæðisflokksins væri 
slík að það gæti orðið mjög erfitt 
að vinna með flokknum að til-
teknum verkefnum í framtíðinni.

„Ég tel [...] að margt af því sem 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgar-
stjóri hefur þurft að þola hafi ekki 
verið réttmætt, og hann hafi ekki 
notið þess stuðnings í sínum flokki 
sem hann hafi átt skilið,“ sagði 
Björn Ingi.

Þú færð afmæliskortið
á næstu Olís-stöð.

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

Félagshyggja í þágu 
almannahagsmuna
Verðandi borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson, segir nýja borgarstjórn ætla að standa 
vörð um almannahagsmuni og efla opinbera þjónustu. Margrét Sverrisdóttir, 
varaformaður Íslandshreyfingarinnar, segist sitja fyrir hönd óháðra í borgarstjórn.



Gildir til 14. október eða á meðan birgðir endast.
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Jóa Fel brauðrúllur
– tilbúnar beint í ofninn
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389kr
Verð áður 459
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Lambasirloin
með myntu, hvítlauk og sítrónu

Lambalæri
kryddað með hvítlauk og rósmarín

Copaim
- grillað grænmeti

Ítalía 8 tegundir af kryddmyllum
– það gerist vart ferskara en nýmalað

Ítalía Espressó kaffi
– baunir eða malað

Ítalía ferskt pasta
- nú einnig heilhveiti pasta

Ítölsk brauð
– hvert öðru betra

Galileo ítalskar vörur
– tilbúið beint í ofninn. Flott sem forréttur

Fumagalli
- ekta ítalskt álegg

Ítalskar kjötbollur
í tómat-rjómaostasósu

Sikileyskur
kálfapottréttur



www.lyfja.is

- Lifið heil

Bólusetning
gegn inflúensu
– engin bið
Lyfja Lágmúla: alla daga kl. 15–19

Lyfja Smáralind: alla daga kl. 13–15

Lyfja Laugavegi: föstudaga kl. 13–17ÍS
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Reykvíkingar gengu til borgarstjórnarkosninga sem 
lyktaði með því að sjálfstæðismenn komust aftur til 
valda í borginni. Í tólf ár, eða frá árinu 1994, hafði R-
listinn verið við völd. Sjálfstæðisflokkurinn fékk sjö 
menn kjörna, Samfylkingin fjóra, Vinstrihreyfingin 
– grænt framboð tvo og Frjálslyndi flokkurinn og 
Framsókn einn hvor flokkur. 

Kannanir höfðu bent til þess að sjálfstæðismenn 
myndu fá meira fylgi en raunin varð, jafnvel 
hreinan meirihluta. Daginn eftir kosningar var þó 
ljóst að meirihlutinn yrði myndaður af tveimur 
flokkum. Í fyrstu þótti líklegt að sá meirihluti yrði 
myndaður af Sjálfstæðisflokki og Frjálslynda 
flokknum. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, oddviti 
Sjálfstæðisflokksins, hitti Ólaf F. Magnússon, 
oddvita Frjálslynda flokksins, á kvöldfundi og 
ræddu þeir, ásamt efstu mönnum sinna lista, 
myndun nýs borgarstjórnarmeirihluta og tókust í 
hendur fyrir framan myndavélar.

Sjálfstæðismenn slitu skyndilega viðræðum við 
frjálslynda. Ólafur F. Magnússon talaði um 
vonbrigði. Atburðarásin hafði verið hröð. Boðaður 

hafði verið fundur um hádegisbil. Frjálslyndir höfðu 
undirbúið viðræður. Klukkan tvö hringdi Vilhjálmur 
og afboðaði fundinn. Ástæðan? Hann sagði 
frjálslynda of ósveigjanlega í flugvallarmálinu. 

Vilhjálmur tilkynnti á blaðamannafundi seinna um 
daginn að „alvöruviðræður“ væru hafnar við 
framsóknarmanninn Björn Inga Hrafnsson. Þeir 
innsigluðu samstarfið með handabandi. 

Björn Ingi Hrafnsson, oddviti Framsóknarflokksins, 
lýsti því yfir á fundi með Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni 
borgarstjóra að hann hygðist slíta meirihluta-
samstarfinu. Vó þar þyngst að Björn Ingi var ekki 
sammála, frekar en fulltrúar allra annarra flokka, 
þeirri ákvörðun sjálfstæðismanna að selja hlut 
borgarinnar í REI. Klukkan hálf ellefu í gær fundaði 
Björn svo með minnihlutanum í Reykjavík um 
myndun nýs meirihluta. Aðstoðarmaður Vilhjálms 
reyndi að ná í Björn Inga um daginn en án árangurs. 
Um tvöleytið tilkynnti Björn Ingi svo að hann hefði 
náð samkomulagi við minnihlutann í borgarstjórn. 
Klukkan hálf fimm var haldinn fundur nýs 
meirihluta og að Dagur B. Eggertsson yrði nýr 
borgarstjóri, Björn Ingi Hrafnsson formaður 
borgarráðs, Margrét K. Sverrisdóttir forseti 
borgarstjórnar og Svandís Svavarsdóttir formaður 
sameinaðs borgarstjórnarflokks og staðgengill 
borgarstjóra.

Skammlífur meirihluti

Mjög illa. Mér finnst þetta mjög 
skrítið. Það þurfti ekki mikið til.

Æ, ég veit það eiginlega ekki. 
Þetta er allt sama pakkið.

Ég hef fylgst vel með þessu máli 
undanfarið og mér líst bara vel á 
þetta. 



Ingvar Helgason, Sævarhöfða 2, sími 525 8000, www.ih.is



 Hver á að annast matreiðslu 
á Litla-Hrauni?

 Hvaða bítlasonur er sagður 
í vinfengi við dóttur Kára 
Stefánssonar?

 Í hvaða bergtegund vill 
Orkuveitan binda koltvísýring?

 Eftirlitsmönnum 
Vinnumálastofnunar sem afla 
upplýsinga um skráningu og kjör 
erlendra starfsmanna hefur verið 
tekið vel á öllum vinnustöðum 
sem heimsóttir hafa verið. Þá 
hafa stjórnendur tekið öllum 
ábendingum vel. 

Ágúst Þorsteinsson eftirlits-
maður segir að á einum stað hafi 
undirverktaki ekki þekkt reglur 
um skráningu starfsmanna við 
vinnustaðaskipti en því hafi 
verið kippt í liðinn strax daginn 
eftir.

„Öll fyrirtæki hafa sýnt mikla 
vinsemd og hrósað þessu 
verkefni,“ segir hann.

Vinnuveitendur 
taka eftirliti vel

 Breski rit-
höfundurinn Doris Lessing fær 
bókmenntaverðlaun Nóbels í ár 
fyrir að hafa „með efahyggju, 
eldmóði og spádómskrafti farið 
ofan í saumana á klofnum 
menningarheimi“, eins og sænska 
akademían kemst að orði í 
yfirlýsingu sinni.

„Æ, guð minn almáttugur, mér 
er nákvæmlega sama,“ voru fyrstu 
viðbrögð hennar í gær þegar 
blaðamenn tilkynntu henni um 
heiðurinn. „Þetta hefur staðið yfir 
stanslaust í þrjátíu ár.“ 

Horace Engdal, formaður 
akademíunnar í Stokkhólmi, náði 
ekki að hafa samband við Lessing 
áður en hann tilkynnti opinberlega 
hver hlyti bókmenntaverðlaunin í 
ár. Blaðamenn færðu henni 
tíðindin þegar hún kom heim til 
sín í svörtum leigubíl í London 

tveimur stundum síðar.
„Ég hef fengið öll verðlaun í 

Evrópu, hver einustu, þannig að 
ég er himinlifandi með að hljóta 
þau öll,“ sagði rithöfundurinn. 

Hún er fædd í Persíu árið 1919 
en fluttist ung þaðan með breskum 
foreldrum sínum til Ródesíu (nú 
Simbabve) og síðar til Suður-
Afríku þar sem hún bjó lengi. Hún 
flutti til London árið 1949 en hefur 
í mörgum helstu verkum sínum 
fjallað um Afríku, meðal annars í 
fyrstu skáldsögu sinni The Grass 
is Singing sem fjallar um samskipti 
hvítrar konu og þeldökks þjóns 
hennar.

Doris Lessing verður 88 ára 
eftir tíu daga, og verður þar með 
elst allra rithöfunda til að taka við 
bókmenntaverðlaunum Nóbels. 
Verðlaunin verða afhent í Stokk-
hólmi 10. desember.

Lætur sér fátt um upphefðina finnastSkilorðsbundið 
fangelsi fyrir 
hnefahögg

 Nítján ára piltur hefur 
verið dæmdur í eins mánaðar 
skilorðsbundið fangelsi fyrir 
líkamsárás.

Hann kýldi rúmlega þrítugan 
mann í andlitið með krepptum 
hnefa á heimili fórnarlambsins á 
Ólafsfirði um síðustu jól, með 
þeim afleiðingum að hann hlaut 
sár á neðri vör og endajaxl 
brotnaði.

Árásarmaðurinn játaði sök, og 
var tekið tillit til þess í dómnum 
sem féll í Héraðsdómi Norður-
lands í gær.

Auk fangelsisdóms var honum 
gert að greiða fórnarlambi sínu 
um tvö hundruð þúsund krónur í 
bætur auk fimmtíu þúsund króna 
í málsvarnarlaun til verjanda 
síns.

„Aðkoman að þessu 
var óskemmtileg,“ segir Sæmundur 
Einarsson, rekstrarstjóri Tölvu-
listans, en brotist var inn í verslun 
fyrirtækisins í Hlíðarsmára í Kópa-
vogi um þrjúleytið aðfaranótt 
fimmtudags og níu fartölvum 
stolið. „Þetta er alltaf leiðinlegt 
þegar svona gerist en við erum 
tryggð fyrir öllu tjóni og því betur 
gerist þetta ekki oft,“ segir 
Sæmundur.

Innbrotsþjófarnir brutust inn 
eftir að hafa brotið rúðu í verslun-
inni og höfðu hröð handtök. Stukku 
inn, tóku fartölvurnar og forðuðu 
sér út aftur. Öryggiskerfi í verslun-
inni fór í gang þegar rúðan var 

brotin og kom lögreglan á vettvang 
skömmu síðar.

Sex menn, sá elsti fæddur 1973 
en sá yngsti 1990, voru handteknir 
rúmlega tveimur tímum eftir að 
brotist var inn í verslunina. Þeir 
eru grunaðir um nokkur innbrot á 
höfuðborgarsvæðinu á undanförn-
um dögum. Samkvæmt upplýsing-
um frá lögreglu hafa mennirnir 
komið við sögu lögreglu áður.

Í fórum mannanna fannst þýfi 
sem grunur leikur á að hafi verið 
úr nokkrum innbrotum sem 
framin voru á undanförnum 
dögum. Mönnunum var sleppt 
seinni partinn í gær að loknum 
yfirheyrslum.

Grunaðir um nokkur innbrot





 „Meðan menn rífast um 
einhver pólitísk formsatriði eins 
og hundur og köttur getur tapast 
niður forskot á fyrirtæki sem eru 
miklu stærri félög en Reykjavík 
Energy Invest (REI) verður 
nokkurn tímann. Það eru til að 
mynda stóru olíufélögin í heimin-
um sem eru þegar byrjuð að þreifa 
fyrir sér á þessum markaði,“ segir 
Grímur Björnsson, jarðeðlisfræð-
ingur hjá Orkuveitu Reykjavíkur 

(OR), um tækifær-
in á sviði jarð-
varmanýtingar í 
heiminum.

Grímur er með 
meistarapróf í 
forðafræði jarð-
hita frá Berkeley-
háskóla í Kaliforn-
íu og hefur á 
undanförnum
árum fundið fyrir 
sífellt auknum 
áhuga erlendra 
orkufyrirtækja á 
jarðhitaþekkingu.
„Ég hef fengið 

starfstilboð frá erlendum olíu-
félögum þar sem eru peningar í 
spilunum sem eru algjörlega úr 
takti við allt sem hér tíðkast og 
byggja öðru fremur á því hvernig 
orkufyrirtæki horfa til þessara 
verkefna til framtíðar litið.“

Grímur er einn þeirra sem unnið 
hafa að jarðvarmarannsóknum 
innan OR sem hafa síðar orðið 
grundvöllur þess að ráðist hefur 
verið framkvæmdir, bæði hér á 
landi og erlendis. Verðmæti REI 
er talið vera um 65 milljarðar 
króna og þar af er sérfræðiþekk-

ing OR á sviði jarðvarma verðlögð 
á um tíu milljarða. 

Grímur segir það fyrst og 
fremst vera „hörkuvinna“ sem 
bíði íslenskra fyrirtækja sem ætli 
sér stóra hluti á þessu sviði. „Ég 
hef verið að kenna í Jarðhitaskóla 
Sameinuðu þjóðanna undanfarin 
tuttugu ár. Margir þeirra nemenda 
sem hafa verið þar eru orðnir lykil-
menn hjá ýmsum erlendum 
fyrirtækjum í dag og það lýsir vel 
spenningnum á markaðnum fyrir 
þessari sérfræðiþekkingu,“ segir 
Grímur og ítrekar að hröð hand-
tök séu lykillinn að velgengni en 
nú sé unnið að því hörðum hönd-
um að ná í verkefni á erlendum 
vettvangi. „Þetta er hörkupuð og 
ef vel á að takast til þarf að nýta 
tækifærin hratt sem bjóðast. Þetta 
er vinna sem kallar á ferðalög og 
rannsóknir á svæðum sem geta 
verið hættuleg. Það þarf kjark og 

skarpa framtíðarsýn til þess að ná 
í verkefni og fyrst og fremst snýst 
þetta um hröð handtök og útsjónar-
semi. Að því leyti er þetta gífurlega 
skemmtileg vinna. Svo er það 
virkilega gefandi að hugsa til þess 
að þessi verkefni bæta heiminn.“

John W. Lund, forseti Alþjóða 
jarðhitasambandsins (IGA) og 
prófessor við Oregon Institue of 
Technology, segir mikinn áhuga 
vera á því að nýta jarðvarma í 
Bandaríkjunum. „Íslendingar 
hafa lengi haft forystu í þessum 
málum og mér sýnist íslensk fyrir-
tæki á þessu sviði hafa náð góðum 
árangri erlendis, meðal annars í 
Bandaríkjunum. Þar hefur forseti 
Íslands hjálpað mikið til með 
málflutningi sínum,“ segir Lund, 
sem staddur er hér á landi í 
tengslum við aðalfund Alþjóða 
jarðhitasambandsins.

Pólitísk formsatriði 
hefta framganginn
Grímur Björnsson jarðeðlisfræðingur hjá Orkuveitu Reykjavíkur segir ágreining 
um „pólitísk formsatriði“ hafa áhrif á starf þeirra sem vinna að útrás á sviði jarð-
hita. Íslensk sérfræðiþekking í fararbroddi, segir forseti jarðhitasambandsins.  

 Minnihluti 
menningarmála- og safnanefndar 
Akraness segir algerlega ólíðandi 
að húsnæði bókasafnsins og 
héraðsskjalasafnsins sé að grotna 
niður: „Strax verður að bregðast 
við til að forðast menningarsögu-
legt stórslys. Leggjum við til að 
Skjalasafni Akraness verði 
tafarlaust fundið viðunandi 
húsnæði og þannig verði mikil-
vægum gögnum um sögu 
Akraness bjargað undan þeirri 
bráðu hættu sem nú vofir yfir 
þeim.“ Meirihluti lagði þá til að 
skorað yrði á bæjarstjórn 
Akraness að finna strax húsnæði 
fyrir bókasafn og héraðsskjala-
safn og einnig fyrir Ljósmynda-
safn Akraness.

Mikilvæg gögn 
í bráðahættu

Þýskur verk-
fræðingur og fjórir Afganar, sem 
teknir voru í gíslingu í Mið-
Afganistan í júlí í sumar, hafa 
verið látnir lausir í skiptum fyrir 
fimm dæmda glæpamenn, að því 
er talsmaður afganskra stjórn-
valda greindi frá. 

Þjóðverjinn Rudolf Blech-
schmidt, sem var við hjálpar-
störf er honum var rænt, og 
Afganarnir fjórir voru fengnir í 
hendur fulltrúum afgönsku 
leyniþjónustunnar í Jaghato-
sýslu í Wardak-héraði á miðviku-
dag, að sögn Mohammeds Nahim 
sýslumanns.

Gíslatökur hafa færst í aukana 
í Afganistan á síðustu misserum.

Þjóðverji í 
skiptum fyrir 
skæruliða

AFMÆLISHÁTÍÐ

 „Ef við hefðum fengið 
upplýsingar um að stjórnmála-
flokkar hefðu beitt sömu aðferðum 
og Alcan gerði hefðum við rann-
sakað málið með nákvæmlega 
sama hætti,“ segir Særún María 
Gunnarsdóttir, lögfræðingur hjá 
Persónuvernd.

Eins og greint var frá í 
Fréttablaðinu í gær segir Gunnar 
Steinn Pálsson, eigandi GSP-
Samskipta sem vann fyrir Alcan í 
aðdraganda íbúakosningar um 
stækkun álversins í Straumsvík, 
að aðferðum sem beitt var í 
kosningabaráttunni, meðal annars 
skráning persónuupplýsinga í 
tölvukerfi, hafi verið beitt árum 

saman í stjórnmálastarfi og þá 
einkum í prófkjörum. Á þeim 
forsendum fannst honum „mjög 

merkilegt“ að Persónuvernd hefði 
séð ástæðu til þess að athuga mál-
efni Alcan sérstaklega. Persónu-
vernd úrskurðaði fyrr í vikunni að 
Alcan hafi brotið gegn persónu-
verndarlögum með því að sinna 
ekki upplýsingaskyldu þegar 
persónuupplýsingum var safnað 
saman í tölvukerfi á vegum 
flokksins.

Særun María segir Persónuvernd 
ekki hafa borist ábendingar um að 
ólöglega hafi verið staðið að 
málum. „Við höfum ekki kannað 
stjórnmálastarfið hvað þetta 
varðar en ef við fáum ábendingar 
um svona vinnubrögð tökum við 
þær til athugunar.“

Stjórnmálastarf skoðað ef þarf
John Howard, 

forsætisráðherra Ástralíu, gaf í 
gær loforð um að yrði hann 
endurkosinn myndi hann sjá til 
þess að þjóðaratkvæðagreiðsla 
yrði haldin í Ástralíu um 
viðurkenningu á réttindum og 
stöðu frumbyggja álfunnar.

Þetta er mikil stefnubreyting 
hjá forsætisráðherranum, nú 
fáeinum vikum fyrir þingkosn-
ingar. 

Hann ítrekaði þó að hann vildi 
ekki biðjast afsökunar fyrir 
hönd Ástralíu á þeirri meðferð 
sem frumbyggjar hafa einatt 
mátt sæta. 

Kosið verði um 
rétt frumbyggja



Maður er grunaður um 
að hafa hrint sambýliskonu sinni 
fram af fjórðu hæð byggingar í 
Gellerup-hverfinu í Árósum 
aðfaranótt miðvikudags. Konan 
lést um nóttina af meiðslunum 
sem hún hlaut við fallið.

Maðurinn hefur verið dæmdur 
í fjögurra vikna gæsluvarðhald 
meðan á rannsókn málsins 
stendur.

Yfirheyrslur á manninum fara 
fram fyrir luktum dyrum og vill 
lögregla ekkert gefa upp um 
málið. Maðurinn hafði þó áður 
lýst yfir að hann væri saklaus.

Fréttavefur Avisen greinir frá 
þessu.

Kona féll fram 
af fjórðu hæð

 Stofnfundur samfélags 
rússneskumælandi fólks verður 
haldinn í kvöld. Séra Timur 
Zolotuskiy, prestur Rússnesku 
rétttrúnaðarkirkjunnar, segir að 
félagið verði menningarfélag 
fyrir alla rússneskumælandi. 
Stofnfundurinn, sem fer fram á 
Hverfisgötu 105 í Reykjavík, var 
auglýstur á rússnesku í Frétta-
blaðinu í gær.

Rússneskumælandi fólk 
dreifist yfir fimmtán lönd fyrrum 
Sovétríkjanna en á að sögn 
Timurs rússnesku tunguna  
sameiginlega. „Rússneskumæl-
andi menn á Íslandi eru ekki allir 
trúaðir og þess vegna höfum við 
ekki haft nein sameiginleg 
samtök. Í kvöld sjáum við hversu 
margir koma á stofnfundinn,“ 
segir hann.

Stofnar menn-
ingarsamtök

ALLA HELGINA!
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Tvær helstu hluta-
bréfavísitölur Bandaríkjanna ruku 
í methæðir á þriðjudag eftir að 
Bandaríski seðlabankinn birti 
fundargerð af síðasta vaxtaákvörð-
unarfundi sínum í september. 

Gengi hlutabréfa rauk upp 
vestanhafs í kjölfarið og enduðu 
Dow Jones og S&P vísitölurnar í 
hæsta lokagildi sínu til þessa.

Í fundargerð bankastjórnarinnar
kemur fram að þrátt fyrir  verð-
bólguþrýsting geti lausafjár-

kreppan dregið úr einkaneyslu og 
þar með hagvexti. Svigrúm sé því 
til  frekari stýrivaxtalækkuna.

Bankastjórnin lækkaði stýri-
vexti um hálft prósentustig í sept-
ember og fóru vextir í 4,75 prósent. 
Þetta var fyrsta stýrivaxtalækkun 
vestanhafs í fjögur ár. 

Greinendur reikna með frekari 
vaxtalækkun á næstu mánuðum en 
telja ekki líkur á að bankastjórnin 
endurtaki leikinn á næsta fundi 
sínum í enda mánaðar.

Tvær stafrænar 
hraðamyndavélar voru teknar í 
notkun í júlí á þessu ári og mynda 
þær hraðakstursbrot á Vestur-
landsvegi, milli Akranesvegar og 
Borgarness. Nýlokið er upp-
setningu þriðju hraðamyndavélar-
innar, sem staðsett er í Hvalfjarðar-
göngum.

Unnið er að uppsetningu sex 
hraðamyndavéla sem verða 
teknar í notkun eftir fjórar til sex 
vikur. Tvær myndavélar verða á 
Sandgerðisvegi, tvær á Garð-
skagavegi og tvær í Fáskrúðs-
fjarðargöngum. Sjö myndavélar 
verða síðan settar upp á næsta ári 
þannig að samtals verða þær 
sautján á landinu að meðtalinni 
einni myndavél á höfuðborgar-
svæðinu. Ekki er ljóst hvar síðustu 
sjö verða staðsettar en það verður 
skipulagt á grundvelli áhættu-
mats.

Hraðamyndavélarnar tvær á 
Vesturlandsvegi skiluðu allt að 55 
milljónum króna í heildarsektar-
fjárhæðir á þremur mánuðum frá 
júlí og fram í lok september á 
þessu ári. Sextán hraðamyndavélar 
geta því skilað allt að 1,7 

milljörðum króna á ári miðað við 
heildarfjárhæð sekta og að 
hraðakstursbrot haldist jafn mörg 
og á þriggja mánaða tímabilinu í 
sumar.

Á blaðamannafundi í gær kom 
fram að tekjur af hraðamynda-
vélunum væru ekki eyrnamerktar 
heldur rynnu þær í ríkissjóð. Ekki 
væri litið á þær sem tekjur heldur 
kosið að líta á umferðaröryggis-
þáttinn og áhersla lögð á að ná 
niður umferðarhraða. „Það er 
markmiðið,“ segir Haraldur 
Johannessen ríkislögreglustjóri 
og bendir á að flesta muni um að 
borga sektirnar. 

Samkvæmt samningi ríkis-
lögreglustjóra, Vegagerðarinnar 
og Umferðarstofu hefur alls 218 
milljónum króna verið veitt til að 
herða umferðareftirlit. Auk kaupa 
á stafrænum hraðamyndavélar er 
búið að kaupa átta ný lögreglu-
bifhjól, 32 ratsjártæki með mynda-
vélum og ellefu öndunarsýnis-
mæla. Þá hafa tveir starfsmenn
verið ráðnir hjá lögreglu-
stjóranum á Snæfellsnesi. Þeir 
vinna úr myndunum úr hraða-
myndavélunum.

Hafa skilað 
55 milljónum
Tvær hraðakstursmyndavélar hafa þegar skilað allt 
að 55 milljónum króna í ríkissjóð. Sextán mynda-
vélar geta skilað 1,7 milljörðum króna á einu ári.

Þjóðþingið í Nepal hóf í 
gær umræður um afnám konungs-
veldis í landinu að kröfu maóista, 
sem hafa þó ekki nægan þingstyrk
til að ná fram breyttu stjórnar-
fyrirkomulagi.

Reiknað er að umræðurnar 
standi í nokkra daga áður en 
gengið verði til atkvæða.

Maóistar, sem hafa 87 þingmenn 
af 328, vilja setja konunginn af án 
tafar en 132 þingmenn Kongress-
flokksins vilja bíða eftir kosningu 
til stjórnlagaþings sem ákveður 
stjórnarfyrirkomulag landsins til 
framtíðar.

Stærsti flokkur þingsins, 
flokkur forsætisráðherrans 
Girija Prasad, er hins vegar 
andvígur afnámi konungsveldis.

Ræðir afnám 
konungsveldis

A
u
g
lý
si
n
g
as

ím
i

– Mest lesið





AFGREIÐSLUTÍMI FÖSTUDAG: 10.00 TIL 19.30

799

844
1259

1049

299

599

489

98



HEIMASÍÐA BÓNUS ER: bonus.is   aðalsími bónus: 588 8699

179

398

98

179398298

79

VSK AF

NÝTT Í B
ÓNUS



Áætlaður kostnaður 
við nýtt fangelsi sem fyrirhugað 
er að reisa á Hólmsheiði nemur 
2.134 milljónum króna. Þessi áætl-
un er samkvæmt þarfagreiningu á 
nýju fangelsi sem lokið var við að 
gera fyrr á þessu ári. 

„Til þess að unnt sé að taka 
endanlega ákvörðun um þetta þá 
þarf að gera svokallaða frum-
athugun sem er, samkvæmt verk-
lagsreglum fjármálaráðuneytisins, 
fyrsti áfangi verklegra fram-
kvæmda,“ segir Valtýr Sigurðsson 
fangelsismálastjóri. „Næsta skref 
er því að gera þessa frumathugun, 
sem er um það bil sex mánaða 
vinna. Til þess höfum við fengið 
fjármagn á fjárlögum. Í hana 
verður farið alveg á næstunni.

Að frumathugun lokinni þarf að 
taka pólitíska ákvörðun um hvort 
reisa eigi umrætt fangelsi, enda er 
verkið tilbúið til útboðs þegar 
frumathuguninni er lokið.“

Í ávarpi Björns Bjarnasonar 
dómsmálaráðherra við opnun við-
bótarhúsnæðis á Kvíabryggju fyrr 
í þessum mánuði ræddi hann meðal 
annars um áætlun dómsmálaráðu-
neytisins og Fangelsismálastofn-
unar um endurnýjun og nýbygg-
ingar fangelsa í landinu.

Þar kom fram að liður í þeirri 
áætlun væri „nýtt fangelsi með 64 
klefum á höfuðborgarsvæðinu, þar 
sem verði gæsluvarðhald, afplán-
un í skamman tíma, meðferðar- og 
sjúkradeild“.

Í ávarpi dómsmálaráðherra kom 
enn fremur fram, að hann hefði 
rætt áætlunina á fundi ríkis-

stjórnarinnar daginn fyrir 
opnunina á Kvíabryggju. 

„í lok þeirra umræðna staðfesti 
ríkisstjórnin, að áfram yrði unnið 
að uppbyggingu fangelsanna í 
landinu í samræmi við áætlunina. 
Hraði framkvæmda ræðst að sjálf-
sögðu af fjárveitingum,“ sagði 
Björn þá.

Samkvæmt drögum að húsrýmis-
áætlun fyrir nýtt fangelsi á 

Hólmsheiði er áætlað að heildar-
stærð þess verði rúmlega fimm 
þúsund fermetrar. Gert er ráð 
fyrir að fangelsið rúmi 64 fanga 
eins og að ofan greinir. Stærð 
hvers fangapláss verður 79 fer-
metrar og heildarkostnaður við 
hvert pláss nemur 33,3 milljónum 
króna og um 420 þúsund krónum á 
hvern fermetra.

Nýtt fangelsi kostar 
rúma tvo milljarða
Áætlaður kostnaður við fyrirhugað fangelsi á Hólmsheiði fyrir 64 fanga nemur 
rúmlega tveimur milljörðum króna. Þarfagreiningu er lokið og fjármagni hefur 
verið veitt til frumathugunar. Næsti liður er útboð verksins.

Sali Berisha, 
forsætisráðherra Albaníu, átti 
fund með íslenskum starfsbróður 
sínum Geir H. Haarde í Ráðherra-
bústaðnum á þriðjudagsmorgun. 
Þeir ræddu meðal annars 
undirbúning Albaníu fyrir 
inngöngu í NATO og Kosovo-
deiluna. Þeir héldu síðan báðir 
ávarp á ársfundi Þingmannasam-
taka NATO í Laugardalshöll.

Í ávarpi sínu sagði Berisha 
aðlögun Albaníu að evrópsku og 
Evrópu-Atlantshafssamstarfi 
vera „stærsta verkefni þjóðar 
sinnar á þessari öld,“ en fyrr-
nefnda markmiðinu hyggjast 
Albanar ná með inngöngu í 
Evrópusambandið og því síðar-
nefnda með NATO-aðild.

Albanía stefnir 
í ESB og NATO

Karlmaður um tvítugt 
hefur verið ákærður fyrir að 
hafa í hótunum við lögreglu-
menn, meðal annars að hóta þeim 
lífláti.

Atburðurinn átti sér stað í 
lögreglubifreið á Akureyri 27. 
maí. Verið var að flytja manninn 
frá Strandgötu á lögreglustöðina 
við Þórunnarstræti. Hann er 
einnig ákærður fyrir að hafa 
hótað að vinna fjölskyldum 
lögreglumannanna mein og hrækt 
framan í annan þeirra. Maðurinn 
er ákærður fyrir brot gegn 
valdstjórninni og var málið gegn 
honum þingfest í Héraðsdómi 
Norðurlands eystra í gær.

Hrækti og hót-
aði lögreglunni

RES Orkuskólinn á 
Akureyri og tækniháskólinn 
Colorado School of Mines í 
Bandaríkjunum hafa undirritað 
samstarfsyfirlýsingu um rann-
sóknir og kennslu í auðlinda- og 
orkumálum. Samkomulagið 
kveður á um samvinnu á sviði 
kennara- og nemendaskipta, dvöl 
gistiprófessora í hvoru landi fyrir 
sig, samvinnu um rekstur sumar-
skóla og samvinnu um rannsóknir 
á sviði auðlinda- og orkumála.

Björn Gunnarsson, akademískur 
forstöðumaður RES Orkuskóla, 
segir undirritunina mikilvæga 
enda sé um virta og þekkta 
stofnun að ræða. „Þetta er viður-

kenning fyrir okkur hér og sýnir 
að sóst er eftir samvinnu við 
okkur. Samningurinn er líka mikil-

vægur vegna þess að í Colorado 
eru fleiri háskólar og stofnanir 
sem við hyggjumst hafa samvinnu 
við.“

Björn hyggur á ferð til Colorado-
ríkis í nóvember til að ræða við 
forsvarsmenn háskólans sem ætla 
að koma á laggirnar stofnun sem 
sérhæfir sig í sjálfbærri þróun í 
Colorado. „Þeir líta til okkar sem 
fyrirmyndar og vilja að við tökum 
þátt í þessari stofnun með beinum 
eða óbeinum hætti.“ Björn segir 
að Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, fari líklega í 
opinbera heimsókn til Colorado í 
boði fylkisstjórans á næstunni til 
að fylgja málinu frekar eftir.

Samvinna á mörgum sviðum

 Félag vélstjóra 
og málmtæknimanna, VM, hefur 
skipað samninganefndir vegna 
yfirvofandi kjarasamninga og 
verða viðhorf og forgangsröðun 
félagsmanna könnuð á næstunni. 
Vélstjórar og málmtæknimenn 
eru með tæpa þrjátíu kjarasamn-
inga sem ná til um fjögur þúsund 
félagsmanna. Þessir samningar 
verða lausir um og eftir áramót. 

Í tilkynningu frá VM segir að 
kaupmáttur reglulegra launa hafi 
aukist um 10,1 prósent að  
meðaltali frá ársbyrjun 2004 til 
júlí 2007. Þeir sem hafi aðeins 
fengið umsamdar lágmarks-
hækkanir og ekki notið launa-
skriðs hafi í dag lakari kaupmátt 
sem nemur 2,6 prósentum en 
fyrir síðustu samninga. Er þá 
ekki tekið tillit til skattbreytinga.

Undirbúa 
samningagerð

Gífurlegur kostnaður 
af styrjöldum víðs vegar í Afríku 
hefur haldið aftur af efnahags-
þróun í löndum álfunnar. 

Stríðskostnaður álfunnar síðustu 
tvo áratugina nemur um það bil 300 
milljörðum bandarískra dala, eða 
um 18.000 milljörðum króna sam-
kvæmt mati bresku hjálparsamtak-
anna Oxfam og tveggja annarra 
minni samtaka, Safeworld og Inter-
national Action on Small Arms.

Þetta gerir rúmlega þúsund 
milljarða íslenskra króna á hverju 
einasta ári að meðaltali. 

„Þetta eru peningar sem Afríka á 
erfitt með að missa,“ segir Ellen 
Johnson Sirleaf, forseti Líberíu, í 
inngangi að nýútkominni skýrslu 
samtakanna þriggja, þar sem fjall-
að er um kostnaðinn af á þriðja tug 
styrjalda sem geisað hafa síðustu 
tvo áratugi í Afríku.

„Upphæðirnar eru skelfilegar: 
Það gjald sem Afríka greiðir gæti 
staðið straum af lausn á HIV- og 
alnæmisvandanum í Afríku, eða 

veitt íbúum hennar bæði menntun 
og vatn ásamt forvörnum og 
meðferð við berklum og malaríu,“ 
skrifar Sirleaf.

Að meðaltali hefur efnahagur 

stríðshrjáðra ríkja Afríku dregist 
saman um fimmtán prósent á þessu 
tímabili, en því lengur sem styrjald-
irnar standa, þeim mun hærri er 
yfirleitt kostnaðurinn.

Viðheldur vítahring fátæktar
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FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL
AÐ ÁVAXTA PENINGANA ÞÍNA

Sjóður 10, úrval innlendra hlutabréfa, er góður valkostur fyrir þá sem vilja fjárfesta á innlenda hlutabréfamarkaðnum, enda
veitir hann mun meiri áhættudreifingu en fjárfesting í einstökum félögum. Markmið sjóðsins er að ná hærri ávöxtun en
Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands. Ef litið er til ávöxtunar síðustu þriggja ára er sjóðurinn með hæstu ávöxtun sambærilegra
sjóða á Íslandi.

FJÁRFESTU Í SJÓÐUM Í NÆSTA ÚTIBÚI, Á WWW.GLITNIR.IS EÐA Í SÍMA 440 4900

Nafnávöxtun sl. 3 ára á ársgrundvelli m.v. 28.09.07, skv. www.sjodir.is. Sjóður 10 – úrval innlendra hlutabréfa er fjárfestingarsjóður skv. III. kafla laga nr. 30/2003, um
verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Glitnir Sjóðir hf. Útboðslýsing og úrdrátt úr útboðslýsingum má nálgast í útibúum Glitnis eða á www.glitnir.is/sjodir.

*
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Sammála um 
flottheit Kára

Flóknar reglur Kaninn vantrúaður

Allir nemendur í 2. bekk 
grunnskóla Reykjavíkur 
gróðursetja haustlauka á 
skólalóðum eða í nánasta 
umhverfi síns skóla í tilefni 
umhverfisdags menntaráðs 
Reykjavíkurborgar. Ef 
allt fer vel munu um 2.000 
haustlaukar blómstra sem 
krókusar í vor. Þessir 
nemendur Fellaskóla tóku 
saman haustlaufin sem 
hafa fallið af trjánum 
þegar þau fóru út til að 
setja niður haustlaukana og 
voru alls ekki ókát með að 
brosa sínu blíðasta á sama 
tíma fyrir Völund Jónsson, 
ljósmyndara Fréttablaðsins. 

Nemendur fegra skólaumhverfið

Sér eftir meirihlutanum í borginni
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FRUMSÝNUM 
PHILIPS
AUREA

EINSTÖK
UPPLIFUN

OPIÐ FÖSTUDAG OG LAUGARDAG KL. 10-18

TROÐFULL BÚÐ AF O
ERUM FLUTT AÐ SUÐ

Hljóðlát Whirlpool AAA UPPÞVOTTAVÉL
Verð áður kr. 69.995 – Tilboð kr. 49.995

Whirlpool 187sm KÆLIR OG FRYSTIR
Verð áður kr. 72.995 – Tilboð kr. 49.995

Whirlpool Tölvustýrð 1400sn ÞVOTTAVÉL – ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

Verð áður kr. 64.995 – Tilboð kr. 44.995

Philips Senseo KAFFIVÉLARNAR vinsælu verða með 
FLOTTUM GJAFAPAKKA meðan birgðir endast
Glös og kaffi fylgir ásamt nýju Cappuchino kaffi

AÐEINS BROT

AF TILBOÐUNUM



SELFOSS
EYRARVEGI 21

480 3700
SUÐURLANDSBRAUT 26

SÍMI 569 1500

REYKJAVÍK
GAR‹ARSBRAUT 18A

464 1600

HÚSAVÍK
GLERÁRGÖTU 36

460 3380

AKUREYRI

OPNUNARTILBOÐUM
ÐURLANDSBRAUT 26

Philips ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR – Verð frá kr. 1.995

Philips 32" LCD SJÓNVARP með PixelPlus 2 High Definition 
myndtækni, Digital Natural Motion og miklu meira
Verð áður kr. 149.995 – Tilboð kr. 119.995

DeLonghi Sjálfvirk Espressó KAFFIVÉL með tveimur 
kötlum og stafrænu stjórnborði
Verð áður kr. 67.995 – Verð nú kr. 49.995
Þrír pokar af kaffibaunum fylgja meðan birgðir endast!

Úrval Kenwood HRÆRIVÉLA með 20% afslætti

Panasonic ÖRBYLGJUOFN
Verð áður kr. 12.995 – Tilboð kr. 8.995

Casio 7 milljón punkta MYNDAVÉL
Verð áður kr. 19.995 – Tilboð kr. 14.995

Sýnum VEKJARAKLUKKUR sem vekja þig 
með „dagsbirtu og fuglasöng“!

Allir viðskiptavinir okkar 
fá hinn frábæra geisladisk
HEIMILISTÓNAR að gjöf
meðan birgðir endast!

AÐEINS BROTAF TILBOÐUNUM



taekni@frettabladid.is

Heimsyfirráð á tónleikum og heili í krukku

Eitt allra dýrasta og flottasta lyklaborð heims er nú 
loksins á leið í verslanir. Lyklaborðið, sem heitir 
Optimus Maximus, er búið litlum skjá undir hverj-
um einasta takka sem sýnir hverju sinni hvað hann 
táknar. Það kostar litlar hundrað þúsund krónur.

Helsti kosturinn við Optimus-lyklaborðið er 
að hægt er að skipta um myndir á 
tökkunum að vild, til dæmis láta 
alla stafi breytast í hástafi 
þegar Shift-takkanum 
er haldið niðri, eða sýna 
hvaða flýtiskipun hver 
takki framkallar í for-
ritum eins og Photoshop.  

Lyklaborðið var fyrst 

kynnt á internetinu í júlí árið 2005, og naut mikillar 
athygli græjuáhugamanna um allan heim. Á rúm-

lega tveggja ára þróunar-
ferli, þar sem útgáfu 

var seinkað 
trekk í trekk, 
efuðust margir 
um að Optimus-

lyklaborðið yrði 
nokkurn tímann eitt-

hvað meira en góð hugmynd 
á pappír. Spurningunni verður 

vonandi svarað þegar fyrstu eintökin 
verða seld í desember næstkomandi. 

Lyklaborð á hundrað þúsund

Mál sem varða isTorrent-vefinn 
eru í skoðun hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu. Ekki 
fengust upplýsingar um hvað 
nákvæmlega er verið að athuga, 
en Arnþrúður Þórarinsdóttir, lög-
fræðingur hjá lögreglunni, stað-
festi að „mál séu í gangi hjá þeim 
sem varða þessa síðu“.

Svavar Lúthersson, fram-
kvæmdastjóri isTorrent ehf., sem 
stofnað hefur verið í kringum 
vefinn, segist ekki hafa heyrt af 
rannsókn lögreglunnar. „Ég hef 
ekkert frétt af þessu, þeir hafa 
ekki talað við mig.“ Hann segist 
ekki geta ímyndað sér nákvæm-
lega hvers vegna lögreglan sé að 
rannsaka vefinn, en hann hafi 
ekki miklar áhyggjur af því.

Á isTorrent-vefnum má nálgast 
ýmiss konar höfundarréttarvarið 
efni, eins og bíómyndir, tónlist, 
sjónvarpsþætti, forrit og tölvu-
leiki. Ekkert efni fer þó í gegnum 
sjálfa síðuna heldur er þar aðeins 
að finna skrár sem hjálpa 
notendum að ná í gögn frá 
hverjum öðrum.

Snæbjörn Steingrímsson, fram-
kvæmdastjóri Smáíss, Samtaka 
myndrétthafa á Íslandi, segir 
samtökin hafa lagt fram kvörtun 
við lögregluna fyrr á þessu ári. 
„Við sendum Svavari bréf frá 
lögfræðingi okkar í lok síðasta 
árs og báðum hann um að loka 
síðunni því við teldum að 95 
prósent efnisins þar væri í 
leyfisleysi rétthafa. Hann varð 
ekki við þeirri beiðni og við 
ákváðum því að gera lögreglunni 
viðvart.“

Hann segir Smáís langt í frá þá 
einu sem hafi lagt fram kvörtun 
til lögreglunnar. „Ég veit að til 
dæmis félag kvikmyndagerðar-
manna og íslensk hugbúnaðar-
fyrirtæki hafa gert það sama.

Meðal íslensks efnis sem 
notendur isTorrent eru að dreifa 
eru allir diskar sem Sálin hans 
Jóns míns hefur tekið upp, 
kvikmyndin Köld slóð, kvik-
myndirnar Dalalíf og Nýtt líf og 
sjónvarpsþættirnir Næturvaktin.

Friðrik Skúlason, einn þeirra 
sem gagnrýnt hafa starfsemi 

isTorrent á opinberum vettvangi 
— meðal annars kallað forsprakka 
síðunnar þjófa og glæpagengi — 
segir óleyfilegt niðurhal á vírus-
varnarhugbúnaði sínum í gegnum 
isTorrent nema milljónum króna. 

„Við erum að athuga okkar stöðu, 
og hvort hægt sé að finna hverjir 
settu þetta í dreifingu upphaflega. 
Þannig getum við sett fram 
skaðabótakröfu á viðkomandi.“

isTorrent-vefurinn í 
skoðun hjá lögreglu
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42PC52
42” Plasma sjónvarp
Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími innan við 1ms

42PT85
42” Plasma sjónvarp
Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími 0,001 ms
2 Stafrænir sjónvarpsmóttakarar
100Hz
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42” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 5.000:1
Birtustig 500
Svartími 8ms
Stafrænn móttakari

259.900

37LF65
37” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 5.000:1
Birtustig 500
Svartími 8ms
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26” LCD sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 800:1
Birtustig 500
Svartími 3ms

105.900

37LC51
37” LCD sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 6ms
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42LC51
42” LCD sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 5ms

179.900

32LC51
32” LCD sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 6ms

109.900

50PC52
50” Plasma sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1.500
Svartími innan við 1ms

Stór góð sjónvörp 

199.900
160 GB

UPPTÖKU
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[Hlutabréf]

Nýherji hefur samið um kaup á 77 
prósentum af hlutafé í upplýsinga-
tæknifyrirtækinu TM Software 
(TMS) af Straumi, FL Group og 
Tryggingamiðstöðinni. Hluturinn 
kostar 1,3 milljarða króna, en 
miðað er við að heildarverð hluta-
bréfa í TMS sé 1,7 milljarðar.

Straumur hafði milligöngu um 
kaupin, en þau eru háð bæði niður-
stöðu áreiðanleikakönnunar og 
samþykkis samkeppnisyfirvalda. 

Að sögn Þórðar Sverrissonar, 
forstjóra Nýherja, verður TMS 
rekið sem dótturfélag Nýherja, en 
velta samstæðunnar eftir kaupin 
verður um 13 milljarðar króna og 
starfsmenn um 750 talsins. Í til-
kynningu um kaupin kemur fram 
að hjá TMS starfi 280 manns og að 
tekjur fyrirtækisins á árinu séu 
áætlaðar um 2,5 milljarðar króna.

„Veltuaukningin nemur um 25 
prósentum, en af því TMS er þjón-
ustufyrirtæki bætist þarna við 
töluvert af starfsfólki,“ segir Þórð-
ur Sverrisson, forstjóri Nýherja. 
Hann segir félagið tilbúið að kaupa 
þá hluti sem eftir standa á sömu 
kjörum og samið var um nú. „En 
svo er hluthöfum náttúrulega frálst 
að eiga áfram hlut sinn í TM Soft-
ware. Þeir ráða því.“

Þórður segir markmiðið með 

kaupunum að styrkja stöðu 
Nýherjasamstæðunnar á sviði 
rekstrarþjónustu, hýsingar og 
þróunar sérhæfðra hugbúnaðar-
lausna. „Með kaupum býðst 
viðskiptavinum fullkomin heildar-
þjónusta á sviði upplýsingatækni. 
Kaupin styrkja stöðu félagsins og 
til verður fremsta hýsingar-
fyrirtæki og öflugasta upplýsinga-
tæknifyrirtæki landsins.“

Nýherji ráðgerir að gefa út nýtt 
hlutafé, 55 milljónir króna að nafn-
verði, til þess að fjármagna kaupin 
að hluta. Hlutaféð verður boðið til 
kaups á genginu 22 krónur á hlut 
og eru því 1.210 milljónir króna 
fjármagnaðar með sölu hlutafjár. 

Greiðsla fyrir þau 77 prósent 
sem keypt hafa verið er því að 
32,35 prósentum greidd með hluta-
bréfum í Nýherja en 67,65 prósent-
um í peningum. „Áformað er að 
verja allt að 25  milljónum að nafn-
verði hlutafjár til að greiða hlut-
höfum í TMS en 30 milljónir verða 
boðnar núverandi hluthöfum í 
Nýherja,“ segir í tilkynningu. Eftir-
stöðvar kaupverðsins verða fjár-
magnaðar með lánsfé og úr sjóðum 
félagsins. Gengi bréfa Nýherja 
hækkaði um rúm fjögur prósent í 
Kauphöll Íslands í gær og enduðu í 
22,9 krónum á hlut. 

Nýherji kaupir 
TM Software
Straumur selur Nýherja 77 prósent í TM Software 
á 1,3 milljarða króna. Nýherji býðst til að kaupa á 
sömu kjörum útistandandi hluti í fyrirtækinu.

Straumur fjárfestingar-
banki er að skoða mögu-
leika á því að skrá bréf 
bankans utan landstein-
anna. Um tvíhliða skrán-
ingu yrði að ræða þar 
sem bréf bankans yrðu 
sömuleiðis skráð í 
Kauphöll Íslands. 

„Við erum að íhuga 
þetta,“ segir Jóhanna 
Vigdís Guðmundsdóttir, 
forstöðumaður samskiptasviðs 
Straums, og bætir við að það sé 
eðlilegt framhald af ákvörðun 
bankans að færa hlutabréf bank-
ans í evrur. 

Bankinn stefndi að evruskrán-
ingu 20. september síðastliðinn 

fyrst skráðra félaga. 
Bankinn varð hins vegar að 
fresta áætlunum sínum 
þegar Seðlabankinn gerði 
athugasemdir við skrán-
inguna. Ekki liggur fyrir 
hvenær af evruskráning-
unni verður en vonir standa 
til að félög sem skráð eru í 
Kauphöllina geti það undir 
lok mánaðar. 

„Skráning í aðra kauphöll 
er liður í evruskráningunni. Það 
eykur aðgengi erlendra hluthafa 
að félaginu líkt og við höfum stefnt 
að,“ segir Jóhanna. Hún sagði 
málið ekki langt komið en helst 
komi til greina að skrá bréfin í 
Vestur- og Mið-Evrópu.

Skoða tvíhliða skráningu

Peningaskápurinn...

Kaupþing hefur gefið úr skulda-
bréf fyrir 2,3 milljarða mex-
íkóskra pesóa, eða um 12 milljarða 
króna. Þetta er í fyrsta skipti sem 
Kaupþing gefur út skuldabréf í 
rómönsku Ameríku og í fyrsta 
skipti sem norrænn banki gefur út 
skuldabréf í Mexíkó. Auk Kaup-
þings koma BBVA Bancomer og 

Lehman Brothers að útgáfunni. 
Kaupþing tilkynnti einnig um 

útgáfu á víkjandi skuldabréfi upp 
á fjögur hundruð milljónir Banda-
ríkjadala, um 24 milljarða 
íslenskra króna, í gær. 

Í Vegvísi Landsbankans segir að 
kjör bréfsins séu um 125 punktum 
yfir skuldatryggingarálagi Kaup-

þings. Fjármögnunin sé því nokk-
uð dýr. 

Greining Glitnis segir mestu 
skipta að útgáfan komi á mikil-
vægum tíma, opni nýjan markað 
fyrir Kaupþing og er á ásættan-
legum kjörum miðað við verðlagn-
ingu á fjármagni í heiminum í dag.

Gefa út skuldabréf í Mexíkó

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele

AFSLÁTTUR

30%

Miele gæði

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900





greinar@frettabladid.is

Jæja, það fór þá svo að nýr 
meirihluti hefur myndast í 
borgarstjórn Reykjavíkur. Allt út 
af deilunum um Orkuveituna. 
Ólgan og andstaðan í samfélaginu 
var bæði af pólitískum og 
tilfinningalegum ástæðum. Það 
sem réð úrslitum var að almenn-
ingi blöskraði að nokkrum 
handvöldum einstaklingum var 
ætlað að hafa forkaupsrétt á 
hlutabréfum í hinu nýja fyrirtæki 
á lægra gengi en aðrir. Og það var 
enn og aftur verið að bruðla og 
ráðskast með eignir, sem tilheyra 
almenningi og samfélaginu. 
Lagalegar og siðferðilegar 
spurningar þar að lútandi 
endurspeglast í þeim athuga-
semdum sem umboðsmaður 
Alþingis hefur nú lagt fram.

Ef rétt og skynsamlega hefði 
verið staðið að þeim samruna sem 
varð milli REI, dótturfyrirtæki 
Orkuveitunnar og Geysir Green, 
hefði því máli sennilega verið 
tekið með skilningi. Jafnvel með 
undirtektum. Í versta falli með 
þegjandi þögninni. Eftir arfavit-
lausa aðferðarfræði, sem ég veit 
ekki hverjum er um að kenna, 
gerði borgarstjórnarflokkur 
sjálfstæðismanna fyrst og fremst 
veður út af þessum samruna, á 
þeirri forsendu að fyrirtæki í 
eigu samfélagsins eigi ekki að 
taka þátt í áhættustarfsemi. Sú 
afstaða er skrítin í ljósi þess að 
það var Guðlaugur Þ Þórðarson, 
fyrrum borgarstjóri og núverandi 
heilbrigðisráðherra sem hafði 
forystu um stofnun REI, á vegum 
Orkuveitunnar. Það var heldur 
ekki hægt að skilja annað en 
Vilhjálmur borgarstjóri væri 
sömu skoðunar um hlutverk REI.  
Hann sat hinsvegar einn uppi 
með þá skoðun í sínum hópi og 
því fór sem fór.

Rökin af hálfu sjálfstæðis-
manna í borgarstjórn eru þau að 
það fari ekki saman að reka 

fyrirtæki í þágu almennra 
borgara, sem er í þeirra eigu, og 
leggja peninga í áhættustarfsemi. 
Það sé verk einkafyrirtækja og 
peningamannanna.

Þessi viðhorf urðu banabiti 
fráfarandi meirihluta. Og að því 
leyti misskildi misskildi borgar-
stjórnarflokkur sjálfstæðismanna 
almenningsálitið. Hversvegna má 
ekki fyrirtæki á vegum borgar-
innar sem er að auki eitt það 
arðsamasta í landinu, færa út 
kvíarnar út fyrir landsteinana? 
Það er ekki eins og verið sé að 
veðja og pranga með undirstöður 
OR. Áhættufjármagnið sem sett 
var í samrunafélag REI og Geysir 
Green, stefnir ekki rekstri 
Orkuveitunnar í hættu þó illa 
fari.

Jarðhitinn er sameiginleg 
auðlind. Hann er og á að vera í 
almannaeign. Og sömueliðis það 
hugvit og þekking sem því er 
samfara. Ég held einmitt að sú 
ákvörðun að færa auðmönnum 
nánast öll verðmæti væntan-
legrar útrásar, arðinn af 
auðlindinni, á silfurfati, hafi 
skapað andúðina á þessu ráða-
bruggi. Mega fyrirtæki í eigu 
almennings aldrei hagnast? Er 
það eitthvað lögmál, að þegar 
gróði er annarsvegar þá sé um að 
gera að bjóða auðkýfingum að 
veisluborðinu? Hvaða pólitíska 
bull er þetta?

Það hefði verið röng ákvörðun 
ef borgarstjórnin hefði dregið í 
land og selt sinn hlut.  Hún átti að 
segja og segir vonandi nú: Við 

viljum reyna þessa útrás. Við 
viljum að almenningur í þeim 
sveitarfélögum sem standa að 
Orkuveitunni njóti góðs af 
verkefnum erlendis. Verði jafnvel 
heimilt að kaupa hlut í fyrir-
tækinu.Við viljum hætta að hlaða 
undir fámennan hóp auðmanna á 
Íslandi og gera útrás á upp á eigin 
spýtur. Við eigum þetta fyrirtæki, 
Orkuveituna, og við eigum 
þekkinguna, mannauðinn og 
reynsluna. Ef einhverjir ríkir 
menn vilja leggja í púkkið og 
vera með, þá veri þeir velkomnir. 
En án forréttinda, án kaupréttar-
samninga.

Borgarstjórnaflokkur 
sjálfstæðismanna misskildi þá 
andúð sem þetta mál hefur vakið 
meðal almennings. Fólk er ekki á 
móti þeirri viðleitni Orku-
veitunnar að taka þátt í útrás og 
áhættuverkefnum erlendis. 
Íslendingar eru hinsvegar búnir 
að fá sig fullsadda af einka-
væðingu og einkavinavæðingu, 
þar sem riddarar hringborðsins 
eru fámennur hópur auðkýfinga, 
sem getur lagt fram fimm 
hundruð milljónir í dag til að 
græða milljarða á morgun. Og 
aukinheldur er það foraktanlegt, 
þegar til þess eru notuð opinber 
fyrirtæki, sem eru í eigu 
almennings. Það erum við, 
Reykvíkingar, sem höfum byggt 
Orkuveituna upp. Við viljum 
áfram að vatnsauðlindirnar séu í 
eigu samfélagsins en við viljum 
ekki að nokkrir útvaldir einstakl-
ingar, í krafti einkavæðingar, fái 
arðinn og eignirnar nánast að 
gjöf og skipti með sér ráns-
fengnum. 

Það var að sjá og heyra fram á 
síðustu stundu að borgarstjórnar-
flokkur sjálfstæðismanna áttaði 
sig ekki á þessum veruleika. Það 
varð honum að falli. Hann gróf 
sér sína eigin gröf. Og bylti 
Vilhjálmi í leiðinni.  

Hvaða bull var þetta?

Meirihluti Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks í borgarstjórn 

Reykjavíkur féll í gær vegna ágreinings 
um einkavæðingu orkuauðlindarinnar. 
Áform sjálfstæðismanna í borgar-
stjórninni og í bæjarstjórn Reykjanes-
bæjar voru orðin deginum ljósari. 
Annars vegar ætluðu borgarfulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins, og höfðu af lítillæti 
sínu tilkynnt það sem ákvörðun meiri-
hlutans, að selja hlut Orkuveitu Reykjavíkur í 
Reykjavík Energy Invest. Þá yrði það fyrirtæki að 
fullu í eigu einkaaðila. Hins vegar sendi Árni 
Sigfússon, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, frá sér 
fréttatilkynningu og upplýsti að ætlunin væri að 
skipta Hitaveitu Suðurnesja hf. í tvö hlutafélög. 
Virkjanir og þá væntanlega virkjunarréttindi í eigu 
hitaveitunnar yrðu í öðru hlutafélaginu og það að 
öllu leyti í eigu Reykjavik Energy Invest, REI.

Þar með voru áformin skýr, virkjanir og tengd 
réttindi, sem nú eru í eigu Hitaveitu Suðurnesja hf. 
yrðu einkavædd að fullu. Ég tók þetta mál upp á 
Alþingi í gærmorgun og vakti athygli á þessari 

stöðu málsins. Umræðurnar leiddu það 
mjög skýrt í ljós að enginn meirihluti 
er fyrir því á Alþingi að hefja einka-
væðingu orkufyrirtækja í eigu hins 
opinbera. Næsta skref er að setja 
löggjöf um orkulindirnar og tryggja 
eignarhald þjóðarinnar á þeim sem nú 
eru í opinberri eigu og þjóðinni 
sanngjarnan hlut arðsins af nýtingu 
allra orkuauðlinda. Fall meirihlutans í 
borgarstjórn Reykjavíkur þýðir að 
einkavæðing Hitaveitu Suðurnesja hf. 
er væntanlega úr sögunni í bili og gerir 
það að verkum að ráðrúm gefst á 

Alþingi til nauðsynlegrar lagasetningar. En þá 
verður hinn sýnilegi meirihluti líka að vinna sitt 
verk og láta ekki Sjálfstæðisflokkinn koma í veg 
fyrir lagasetningu. Einkavæðing orkulindanna 
getur farið fram að óbreyttum lögum. Hitt á eftir 
að koma í ljós hvort gömlu minnihlutaflokkarnir í 
borgarstjórn Reykjavíkur hafi keypt nýjan 
meirihluti því verði að viðhalda  einkavina-
væðingunni sem gaus upp í hinum fyrri meirihluta 
og varð til þess upphaflega að upp úr sauð. 
Einkavinavæðing getur líka fellt meirihluta.

Höfundur er þingmaður Frjálslynda flokksins. 

Meirihlutinn féll á einkavæðingunni

R
eykjavíkurlista-samstarfið endurnýjaði lífdagana í 
gær, með aðild Margrétar Sverrisdóttur fyrir hönd 
óháðra í Frjálslynda flokknum. Eftir sautján mánaða 
samstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, 
sem flokksmenn lofuðu reglulega fyrir gagnkvæmt 

traust, sprakk samstarfið á einkavæðingu orkuútrásar. 
Þrátt fyrir að nýr meirihluti sé kominn er REI-málinu ekki 

lokið og verða flokkarnir fjórir að koma sér saman um stefnu 
Orkuveitunnar í útrásarverkefnum og hvernig rétt sé að tengja 
það þátttöku einkaaðila. Það fer vel á því að Svandís Svavars-
dóttir, oddviti Vinstri græns, muni stýra heildarstefnumörkun 
á því sviði. Hún er sá borgarfulltrúi í fyrrverandi minnihluta 
sem helst hefur haldið málinu á lofti og fengið lof fyrir, jafnt frá 
pólitískum samherjum sem andstæðingum. 

Þó verður að segjast að staða Svandísar í þessum nýja 
meirihluta er jafnt nýstárleg og athyglisverð. Hún á að 
stýra heildarstefnumörkun Orkuveitunnar, en það er fulltrúi 
Samfylkingarinnar sem verður formaður stjórnar Orkuveitunnar. 
Dagur B. Eggertsson hefur sagst sammála Birni Inga Hrafnssyni 
um að Orkuveitan eigi ekki að selja hlut sinn í Reykjavík Energy 
Invest. Það var meirihluti sjálfstæðismanna sem vildi losa borgina 
úr áhættusömum fjárfestingum REI og því getur orðið flókið að 
leysa úr því máli á þann hátt sem almenningur sættir sig við. Þá 
kemur í hlut Svandísar að vera pólitískur staðgengill borgarstjóra 
og leiða starf meirihlutans í sameinuðum borgarstjórnarflokki. 
Í raun er verið að búa til nýtt starf; varaborgarstjóra, því áður 
voru einungis til þrjú leiðtogahlutverk, en vandast málið þegar 
samstarfsflokkarnir eru orðnir fjórir.

Geir H. Haarde forsætisráðherra gerði það að umtalsefni 
í gær að fjórir stjórnmálaflokkar standa að nýjum meirihluta 
í Reykjavík og sagðist sannfærður um að samstarf fjögurra 
flokka yrði brothætt. Sjálfstæðismenn hafa gjarnan alið á 
glundroðakenningunni um að því fleiri flokkar sem þurfi 
að vinna saman í stjórn, þeim mun meiri glundroði verði á 
stjórnarháttum, og líkur aukist á að stjórnarsamstarfið slitni. 
Eins og sást í gær dugir að tveir deili. Það sem skiptir máli er 
því ekki hversu margir eiga aðild að samstarfi heldur hversu 
stór meirihlutinn er. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks eru sjö 
og því er stór meirihluti ómögulegur án þeirra þátttöku. Nú, líkt 
og í gær, er nægjanlegt að einum borgarfulltrúa sé snúið til að 
meirihlutinn falli á ný. Meðal annars verður áhugavert að fylgjast 
með hvernig nýr meirihluti, með Frjálslynda innanborðs, finnur 
lendingu í framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar.

Endurnýjun lífdaga 
Reykjavíkurlistans

Þó verður að segjast að staða Svandísar í þessum nýja 
meirihluta er jafnt nýstárleg og athyglisverð.



Sýningin MATUR-INN 2007 
er haldin nú um helgina í 
Verkmenntaskólanum á 
Akureyri. Hún mun endurspegla
fjölbreytnina í norðlenskri 
matarmenningu auk þess að 
vera uppskeruhátíð. 

„Hér verður ekkert vakúmpakkað 
heldur fær fólk að komast í snert-
ingu við matinn og finna bæði lykt 
og bragð,“ segir Ólína Freysteins-
dóttir. Hún er í forsvari fyrir 
eyfirska félagið Matur úr héraði 
er stendur að sýningunni MATUR-
INN 2007. 

Þegar Ólína er spurð hvað það 
sé sem einkenni norðlenskan mat 
svarar hún kankvís: „Það á nú að 

koma í ljós á sýningunni,“ Hún 
segir hverja sýslu fyrir sig vera 
þar með svæði. „Samtökin Matar-
kista Skagafjarðar er með sérstakt 
sýningarrými og þar er fjöldi 
fyrirtækja á bak við. Sama má 
segja um Þingeyska matarborðið 
sem að minnsta kosti tólf standa 
að. Svo eru hátt í 30 fyrirtæki á 
Akureyri sem eru með og að sjálf-
sögðu eyfirskir bændur sem eru 
stórir matvælaframleiðendur. Við 
verðum með myndarlegt matar-
torg þar sem uppskera haustsins 
er borin fram og boðin til sölu. Þar 
verða matvæli á borð við gulrætur, 
kartöflur, paprikur, sultur, reyktan 
silung og eitt og annað. Auk þess 
verða vinnustofur á sýningunni 
þar sem meðhöndlun ýmissa 
matvæla verður sýnd, svo sem 

íslenskra sveppa. Friðrik V verður 
með nokkrar vinnustofur, hann 
kynnir skyr, saltfisk, reykingu og 
fleira. Hinn eini sanni Júlli á 
Dalvík ætlar að sýna hvernig á að 
koma elskunni á óvart í eldhúsinu. 
Svo verða vínkynningar líka 
þannig að það er margt í boði.“ 

Jafnframt sýningunni keppa 
matreiðslumenn í kennslueldhúsi 
VMA. Keppt verður um titilinn 
matreiðslumaður ársins og margt 
fleira gert sem gleður augu og 
kitlar bragðlauka gesta. Ólína 
kveðst verða vör við mikinn áhuga 
fyrir sýningunni MATUR-INN 
sem stendur á laugardag og 
sunnudag, frá kl. 11-17 báða 
dagana. Hún tekur fram að um 
sölusýningu sé að ræða og það sé 
ókeypis inn. 

Myndarlegt matartorg

Uppskrift 
Giacomo Gallina

Fastir viðskiptavinir fiskbúðar-
innar við Sundlaugaveg 
geta tekið gleði sína á ný 
því Steingrímur Ólafsson er 
kominn aftur í afgreiðsluna. 

„Já, ætlarðu að fá tvö hundruð 
grömm í viðbót. Þú ert sem sagt á 
bíl,“ og fleiri álíka og græsku-
lausar athugsemdir heyrast nú 
aftur í fiskbúðinni við Sundlaugar-
veg. Þangað er nefnilega hinn 

gamalkunni afgreiðslumaður 
Steingrímur Ólafsson kominn 
aftur. Hann var búinn að vera 
hluti af stemningunni í búðinni í 
yfir tuttugu ár þegar hann hvarf 
þaðan í fyrra og fór að vinna í 
fiskheildsölu. En fyrir nokkrum 
dögum var hann kominn aftur á 
sinn stað og byrjaður að atast í 
fiskinum og fólkinu í kringum 
sig. „Ég kann því mjög vel að vera 
byrjaður hér aftur og finnst 
ótrúlega gaman að hitta gömlu 
kúnnana,“ segir hann kátur. 

Steini á sínum stað



Hárgreiðslumaðurinn Óli 
Boggi fylgist gríðarlega vel 
með allri tísku hvort sem er 
í hárgreiðslu eða fatnaði og 
kaupir sér gjarnan föt þegar 
hann ferðast til útlanda. Hann 
gerði sín bestu kaup í New 
York síðastliðið vor.

„Þegar ég var í New York í apríl 
var ég að skoða hvað væri að ger-
ast í tískunni fyrir sumarið. Þá 
rakst ég á jakka í Hugo Boss búð 
sem ég keypti mér og hann er lík-
lega bestu kaup sem ég hef gert 
lengi því ég er varla búinn að fara 
úr honum síðan,“ segir Óli Boggi 
glaður í bragði.

„Jakkinn er svona hversdags 
mittisjakki í einhvers konar dökk-
fjólubrúnum lit og ég held að ég 
hafi aldrei notað neina flík eins 
mikið,“ bætir hann við. „Reyndar 
var ég að koma frá New York 
aftur núna á dögunum og keypti 
mér annan jakka sem á örugglega 
eftir að verða í harðri samkeppni 
við þennan. Það á eftir að koma í 
ljós en hann er líka alveg svaka-
lega flottur.“

Eitt af því sem Óli Boggi er sér-
staklega mikið fyrir eru skór og 
segir hann að oft geri hann mjög 
góð kaup í skófatnaði. „Samt geta 
skórnir líka verið verstu kaup 
sem ég geri því ég hef lent í því 
að kaupa mér skó sem ég hef kol-
fallið fyrir þegar ég er einhvers 
staðar úti og fundist þeir ógeðs-

lega flottir. Svo kem ég heim og 
ætla að fara að nota þá en kemst 
þá að því að þeir passa illa og eru 
jafnvel ekki næstum eins flottir 

og mér fannst þegar ég keypti 
þá,“ segir hárgreiðslumaðurinn 
og hlær.

Jakkinn langbestur

Verslunin Markið í Ármúla 
býður upp á hausttilboð á reið-
hjólum fyrir alla fjölskylduna 
og kjörið tækifæri að finna sér 
hjól fyrir næsta sumar.

Á tilboðinu má finna fjallahjól, 
borgarhjól og barnahjól á tuttugu 

til þrjátíu prósenta afslætti þannig 
að ódýrustu hjólin á útsölunni eru 
á rúmar 9.000 krónur en það eru 
barnahjól. Góð fjallahjól með 24 
gírum og dempara eru á tilboði á 
30.000 krónur. 

Nú er bara að skella sér af stað 
og gera góð kaup fyrir næsta 
sumar.

Reiðhjól á tilboði

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

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!



BÍLAR &
FARARTÆKI



12. OKTÓBER 2007 Hollywood-stíll á Ragnhildi Steinunni Dansað á gamla Apótekinu Gulla Halldórs fílar Kate Moss …

Haffi Haff er litríkur persónuleiki

ÍSLENSKIR STRÁKAR
ERU HRÆDDIR VIÐ MIG
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Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum 
og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað fyrir lýsingu, tónlist, 
mynd og hita.

Hlíðasmári 1 / 200 Kópavogur

Sími 520 4545 / www.prodomo.is

prodomo@prodomo.is
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 Heyrst hefur

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjóri Marta María Jónasdóttir

martamaria@frettabladid.is

Snæfríður Ingadóttir

Indíana Ása Hreinsdóttir 

indiana@frettabladid.is 

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir 

kristina@frettabladid.is

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

Sölustjóri Bergur Hjaltested

512 5466 bergurh@365.is

Þ að virðist vera sama hverju Ragn-
hildur Steinunn Jónsdóttir klæðist, 
alltaf er hún jafn smart. Hún vakti 
gríðarlega athygli síðasta vetur 

þegar hún klæddist fatnaði frá Birtu Björns-
dóttur í undankeppnunum þegar verið var 
að velja Eurovisionlagið 2007. Síðasta laug-
ardag hóf þátturinn Laugardagslögin göngu 
sína en Ragnhildur Steinunn stýrir honum 
ásamt Gísla Einarssyni. Í fyrsta þættinum 
klæddist hún gallasamfestingi frá merkinu 
Arden B. 

„Þennan samfesting keypti ég í Hollywood 
á dögunum þar sem ég var stödd í fríi. Mér 
fannst hann svo fallegur að ég varð að kaupa 
hann,“ segir hún þegar Sirkus sló á þráðinn 
til hennar. Hún lét þó ekki duga að kaupa 
einn því hún keypti annan nákvæmlega eins 
samfesting, bara í öðrum lit. Þegar hún er 
spurð að því hvort henni finnist klæðaburð-
ur skipta miklu máli í sjónvarpi segir hún að 
hann verði að vera í samræmi við umfjöllun-
arefni og stemningu hverju sinni. 

Klæðir þú þig öðruvísi í sjónvarpinu en 
dags daglega? „Já, ég er nú yfirleitt bara í 
gallabuxum og strigaskóm yfir vinnudaginn 
en svo fer maður kannski í eitthvað aðeins 
fínna þegar útsendingin skellur á,“ segir 
hún.  

Færðu mikil viðbrögð frá fólki vegna 
klæðaburðar? „Já, það er alveg ótrúlegt hvað 
fólk virðist pæla mikið í því í hverju maður 

er. Mér finnst það 
hins vegar bara 
mjög gaman, 
sérstaklega 
þegar eldri 
konur hringja 
og biðja um 
fataráð.“

Eyðir þú miklum tíma í að finna 
þér föt fyrir vinnuna? „Ég er nú 
oftast frekar fljót að ákveða í 
hverju ég ætla að vera hverju sinni 
en stundum væri ég alveg til í að 
mæta bara í ruslapoka.“ Þegar hún 
er spurð að því hvort Sjónvarpið sé 
með eigin stílista neitar hún því. 
„Sminkurnar á RÚV eru reyndar mjög 
duglegar að segja fólki hvað virkar á 
skjánum og hvað ekki.“

martamaria@frettabladid.is

RAGNHILDUR STEINUNN JÓNSDÓTTIR ER HÉR
Í HÖNNUN BIRTU BJÖRNSDÓTTUR. HÉR ER
HÚN MEÐ KÆRASTANUM, HAUKI INGA.

„Það eru allir rosalega spenntir og bíða eftir jólapakkanum. Þetta verða stór 
jól fyrir okkur,“ segir Dagmar Una Ólafsdóttir, eiginkona Eyþórs Arnalds, en 
þau eiga von á sínu fyrsta barni saman annan í jólum. Kúlan er því sannköll-
uð jólakúla. Dagmar Una hefur í nógu að snúast þangað til barnið kemur í 
heiminn en hún rekur verslunina Munthe plus Simonsen á Vatnsstígnum 
ásamt móður sinni og systur auk þess sem þau Eyþór eru að gera upp hús sitt 
í Þingholtunum. Þau hafa þó alls ekki sagt skilið við sveitasæluna og halda 
því tvö heimili og þannig í fjölbreytnina. 

Menntuð sem jógakennari
Spurð hvernig samstarfið gangi í versluninni segir Dagmar Una forréttindi að 
fá að starfa með fjölskyldu sinni. „Auðvitað koma samt tímabil þegar við 
erum ekki sammála en þá ræðum við málin og finnum skynsamlegar lausnir. 
Þannig gengur það líka best segir hún, en Munthe plus Simonsen er dönsk 
hönnun. „Þær Naja Munthe og Karen Simonsen hanna alla línuna en Karen á 
rætur að rekja til Íslands og því má segja að um íslenska hönnun sé að ræða,“ 
segir Dagmar Una brosandi og bætir við að fötin í versluninni séu klassísk og 
falleg fyrir allar konur á öllum aldri en Dagmar klæddist einmitt kjól frá 
Munthe plus Simonsen á brúðkaupsdaginn. 

Dagmar Una er menntuð sem jógakennari frá skóla í Bretlandi. Hún 
starfaði sem slíkur úti og líkaði vel. „Þegar ég kom heim fórum við mamma 
og systir mín beint í þennan verslunarrekstur enda hafði þetta verið 
draumur okkar lengi. Það er samt aldrei að vita nema maður fari aftur að 
kenna síðar. Ég er í meðgöngujóga núna og er opin fyrir öllu,“ segir Dagmar 
Una að lokum.
indiana@frettabladid.is

RAGNHILDUR STEINUNN JÓNSDÓTT-
IR ER HRIFIN AF GALLASAMFESTING-
UM OG Á FLEIRI EN EINN. HÚN 
MÆTTI Í ÞESSUM Á FRUMSÝNINGU Á 
DÖGUNUM.

RAGNHILDUR STEINUNN VEKUR ATHYGLI:

Í HOLLYWOOD-
SAMFESTINGI

DAGMAR UNA ÓLAFSDÓTTIR, EIGINKONA EYÞÓRS ARNALDS, Á VON Á SÍNU FYRSTA BARNI Á ANNAN Í JÓLUM.

Sannkölluð jólakúla

ÓFRÍSK Dagmar segir alla í 
skýjunum yfir erfingjanum 
sem væntanlegur er í heiminn 
um jólin. MYND/VÖLUNDUR

Jón eða John? ...
Íslendingar eru farnir að stunda það að 
tala ensku þegar þeir hringja og panta 
sér borð á veitingastöðum borgarinnar 
því enskumælandi fólk fær frekar borð 
en innfæddir. Nú þýðir ekki lengur að 
vera sr. Jón, veitingahúsaeigendur 
snobba greinilega meira fyrir John. 

Bjarni í ritstjórastól
Bjarni Brynjólfsson, fyrrum ritstjóri Séð 
og heyrt, er kominn í ritstjórastól á 
Iceland Review og Atlantica. Lífið leikur 
við hann en fyrr í vikunni bárust fregnir af 
því að hann og Elín Ragnarsdóttir, 
framkvæmdastjóri Birtíngs, hefðu náð 
sáttum en hún sakaði hann um þjófnað í 
fyrra. Eitt helsta slagorð Séð og heyrt, 
Gerir lífið skemmtilegra, er komið úr 
smiðju Bjarna. Nú er bara spurning hvort 
hann geti gert lífið skemmtilegra á 
ensku?
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Völli í Kína
Undrakokkurinn Völundur Snær 
Völundarson var á ferð í Kína á dögunum 
þar sem hann keypti húsgögn og 
húsbúnað fyrir nýja veitingastaðinn sinn, 
Oceano, sem á að opna í janúar. Fyrir á 
hann staðinn Sabor sem opnaði í mars. 
Sögusagnir segja að Oceano verði 
stærsti veitingastaður á Grand Bahama 
og ekkert verði til sparað til að gera 
hann sem glæsilegastan. Það ætti því 
ekki að væsa um Orlando Bloom og 
félaga en þeir eru reglulegir gestir hjá 
Völundi.
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Spine support
(Full XL 135x203)

kr. 84.800
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(Queen size 153x203)
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(King size 193x203)
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Öll heilsurúm frá King Koil eru með 3 til
5 svæðaskiptum stífleika, bæði í gormakerfi

og bólstrun, til að veita fullkomna þrýstijöfnun
og réttan stuðning við axlir og mjóbak.

SVÆÐASKIPTUR STÍFLEIKI

Í tilefni af viðurkenningunni „Fastest Growing Business“
sem Rekkjan heilsurúm hefur hlotið frá King Koil og heimsóknar

framkvæmdarstjóra King Koil til Íslands verða öll heilsurúm frá King Koil

seld með 20-25% afslætti næstu daga! King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum
síðan árið 1898 og framleiðir í dag einu dýnurnar sem

eru bæði með vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknar-
samtök kíropraktora) og Good housekeeping
(stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

„FASTEST GROWING
 BUSINESS AWARD“

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.

20-25%
AFSLÁTTUR!
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Á dögunum keyptu Gunnar Traustason og 
Garðar Kjartansson veitingastaðinn Apótek-
ið. Þeirra fyrsta verk var að loka 
staðnum og hafa framkvæmdir 
staðið síðan þá. Áætlað er að 
staðurinn verði opnaður um 
næstu mánaðamót. Báðir eru 
þaulreyndir í skemmtanabransan-
um en Garðar opnaði Nasa á 
sínum tíma og þar unnu þeir 
félagar saman. Þeir vita því alveg 
hvað þeir eru að gera. 

„Við vorum búnir að hugsa 
þetta út í gegn þegar við fengum 
Hallgrím Friðjónsson arkitekt til 
liðs við okkur. Við hentum því út 

sem fyrir var en 
ætlum þó að halda 
í gamla sjarmann 

sem fylgir húsinu og 
betrumbæta það með 
nútímalegri „design“ innréttingum,“ 
segir Gunnar. Staðurinn verður opinn 
á fimmtudags-, föstudags- og 
laugardagskvöldum en einnig verður 
hægt að halda einkasamkvæmi á 
staðnum þess utan. Gunnar lofar mjög 
góðri stemningu en á staðnum verður 
dansgólf og 30 fermetra bar. Nafnið á 
staðnum er enn þá leyndarmál en því 
verður ljóstrað upp í Sirkus í næstu 

viku. martamaria@frettabladid.is

GUNNAR TRAUSTASON OG GARÐAR KJARTANS-
SON OPNA ELDHEITAN SKEMMTISTAÐ

30 fermetra bar!

Garðar Kjartansson og Gunnar 
Traustason ætla að búa til 
magnaðan skemmtistað. 

MYND/VÖLUNDUR

Áður var veitingastaðurinn Apótekið rekinn í húsinu.

Nældu þér í eintak
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VINSÆLASTA TÓNLISTIN

Skífulistinn er samantekt af mest seldu titlum  í 
Skífunni og verslunum BT út um allt land.

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

Forever   Pavarotti
Pictures   Katie Melua
All The Last Souls James Blunt
Human Child/Mannabarn Eivör
Human Child   Eivör
Pottþétt 44   Ýmsir
Life in Cartoon Motion MIKA
Íslandslög 1-6   Ýmsir
Íslandslög 7   Ýmsir
Frágangur   Megas og Senuþjófarnir
Magic    Bruce Springsteen
Cortes 2007   Garðar Thor Cortes
Dabbi T   Dabbi T
Graduation   Kanye West
Curtis    50 Cent
Shake It Good   Jagúar
Echoes, Silence, Patience Foo Fighters
All The Last Souls cd+dvd  James Blunt
Magni    Magni
Dylan    Bob Dylan
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Spider-man 3
Arthur og Minimóarnir
TMNT
Köld Slóð
Simpsons Season 10
Zodiac
Wild Hogs
Latibær
Blades Of Glory
300
Delta Farce
28 Weeks Later
Perfect Stranger
Little Miss Sunshine
Spider-man Trilogy
Apocalypto
John Tucker Must Die
Shooter
An Extremely Goofy Movie
Prison Break Season 2
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Fifa 08
Neverwinter Nights 2 Betrayer
World in Conflict
Enemy Territory:Quake Wars
Sims 2 Bon Voyage
Company of Heroes Opposing Fronts
Medal of Honor Airborne
NBA Live 08
Counter-Strike Source
Skate
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Þær eru fáar íslensku snótirnar sem sleppa því að 
líta inn í verslunum H&M á ferðum sínum um 
erlendar stórborgir. Þessar draumaveiðilendur 
tískumeðvitaðra kvenna, þar sem hillurnar svigna 
undan klæðilegum kræsingum á námsmanna-
verði, hafa kostað ófá yfirvigtarkílóin á flugstöðv-
um en innihald þrútinna innkaupapokanna hefur 
að sama skapi hlotið að launum aðdáunarstunur í 
vinkvennahópum. Lágt vöruverðið hefur gert 
maraþonfataveiðiferðirnar mögulegar án þess að 
nokkur hafi verið kallaður á fund með þjónustu-
fulltrúanum til þess að ræða bólginn yfirdráttinn. 
Fyrir næstu borgarferð getur hins vegar reynst 
nauðsynlegt að hækka heimildina á krítarkortinu, 
því sænski fatarisinn opnaði í septemberlok 
splunkunýja lúxusbúð, Cos - Collection of Style, 

ofarlega á Strikinu í Kaupmannahöfn. Dönsku 
fatahönnuðirnir Rebekka Bay og Michael Kristen-
sen hafa hannað fjórar ólíkar línur fyrir veturinn 
þar sem aðaláherslan er lögð á mínimalísk, skand-
inavísk snið, milda liti og undurfalleg efni eins og 
silki, leður og kasmír. Gæðastaðallinn er miklum 
mun hærri en í systurversluninni H&M og verðið 
því líka ofurlítið hærra en maður á að venjast en 
hver er svo sem að telja danskar krónur og aura 
þegar hægt er að fá dúnmjúka leðurkjóla, 
partípils og hnausþykkar prjónapeysur í anda 
Marc Jacobs á einum og sama staðnum og eiga 
samt afgang fyrir eins og einni tösku og skó-
pari? 

Verslunin er á Østergade 35, í nágrenni við 
þekktar hönnunarbúðir efst á Strikinu sem 
skýrist, að sögn hönnuðanna, af því að gæði 
framleiðslunnar á heima í félagi við dýrari 
merkin sem þar er að finna þótt verðið sé 
öllu viðráðanlegra. 

Verslunin sjálf var 
teiknuð af breska 
arkitektinum Willi-
am Russell, sem er 
einna helst þekktur 
fyrir að hafa hannað 
útlit búða Alexanders 
McQueen. Hjá Cos lagði 
William áherslu á óform-
lega og stílhreina innan-
hússhönnun í anda fatn-
aðarins en gætti þess að 
hafa nokkra hægindastóla 
og bækur við höndina 
svona ef viðskiptavinirnir 
þyrftu á ofurlítilli pásu að 
halda frá innkaupunum. 

http://www.cosstores.com/

COS OPNAR Í KÖBEN 

Lúxusútgáfa af H&M

MORGUNMATURINN: Léttjógúrtdrykkur 
frá MS með banana og kirsuberjum, 
beint úr ísskápnum.
SKYNDIBITINN: Sushi og pítur berjast 
um hylli mína. Er ekki hægt að 
gera raunveruleikasjónvarp úr 
því?
LÍKAMSRÆKTIN: World Class í 
Laugum ber nafn með 
rentu. Þessi aðstaða er á 
heimsmælikvarða, og það 
er Orri Pétursson,
þjálfarinn minn, líka.
SKEMMTUNIN: Þar sem ég er 
plötusnúðurinn.

VERSLUNIN: Melabúðin býr yfir 
einhverjum sjarma sem er 
smám saman að hverfa úr 

íslensku verslunarlífi.
RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA: 
Grillið á Hótel Sögu.
BEST VIÐ BORGINA? 
Stutt á milli staða, 
mikil aksjón alls 
staðar, listalíf í 
miklum blóma, 
allir svo duglegir 

og fallegir. Ég elska 
að búa í Reykjavík.

- mmj

HVER MYNDI EKKI VILJA EIGA 
TÚRKÍSLITAÐA LEÐURTÖSKU?
Þessi er úr haustlínunni frá 

cos og er ansi eiguleg. 

Páll Óskar Hjálmtýsson 
söngvari

Elska að búa í Reykjavík!
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É g nældi mér í gráðu í tískufræðum í skóla í 
Los Angeles,“ segir tískugúrúinn Haffi Haff 

sem nýlega flutti til Íslands. Haffi, sem starfar 
hjá MAC í Smáralind, talar íslensku enda hálfur 
Íslendingur og hálfur Bandaríkjamaður. Hann 
bjó í Seattle til 19 ára aldurs þegar hann flutti til 
LA en þaðan fór hann um leið og skólanum lauk. 
Haffi segist ekki hafa fundið sig í Seattle eftir 
námið og ákvað því að koma til Íslands. „Mig 
hafði alltaf langað að koma hingað til að búa en 
mamma býr hér. Ég hafði samt oft komið í heim-
sókn.“ Haffa líkar vel við land og þjóð en hann 
segir að það hafi tekið hann smá tíma að kynnast 
fólkinu.

Gay-samfélagið lokaður lítill heimur
„Þetta er búið að vera skemmtilegt en líka mjög 
erfitt. Ég er svo opinn og í fyrstu var eins og fólk 
væri hrætt við mig og hleypti mér ekki að sér. 
Það er hins vegar breytt. Nema gay-strákarnir, 
þeir skilja mig ekki. Enda hef ég verið á lausu 
síðan ég kom,“ segir Haffi hlæjandi. „Ég veit ekki 
hvort íslenskir strákar eru hræddir við mig en 
þeir hafa allavega ekki nálgast mig hingað til. 
Gay-samfélagið er allt öðruvísi, miklu stærra og 
opnara í Seattle en á Íslandi. Þar geturðu farið út 
á götu og séð einhvern sem þér finnst aðlaðandi 
og athugað hvort þú fáir réttu merkin til baka. 
Svona eins og í „straight“ samfélaginu hér,“ segir 
Haffi og bætir við að gay-samfélagið á Íslandi sé 
lokaður lítill heimur. „Ég er ekki kominn þar inn 
og þarf þess heldur ekki. Ég þarf ekkert að taka 
þátt í öllu,“ segir hann hugsandi en bætir við: 
„Það getur verið erfitt að vera alltaf á lausu og 
eiga engan möguleika á að deita og ég verð oft 
einmana þótt ég eigi fullt af vinum. En ég hef 
fjölskyldu mína sem ég elska en mamma og 
pabbi komu mér þangað sem ég er í dag auk 
þess sem amma er besta vinkona mín,“ segir 
hann en viðurkennir að hann sakni stundum 
Seattle. Aðspurður hvort hann hafi verið í 

alvarlegu sambandi segist hann aðeins hafa 
verið með einni mannskju. „Ég var með strák úti 
í LA en við bjuggum saman í eitt ár. Við vorum 
mjög líkir en samt ólíkir og sambandið gekk ekki 
upp,“ segir hann og bætir við að hann sé ekki að 
leita eftir einhverju líkamlegu. „Fyrir mig skiptir 
athygli mestu máli, það hvort hinn aðilinn veiti 
mér athygli. Útlitið skiptir ekki öllu. En það eru 
margir sætir strákar hérna. Og þeir „straight“ 
eru oftast sætastir,“ segir hann hlæjandi. 

Dreymir Eurovision-sigra
Haffi vekur athygli hvar sem hann fer fyrir 
skemmtilegan og öðruvísi stíl. Hann segist allt-
af hafa haft áhuga á tísku og hönnun, alveg frá 
því hann var lítið barn. „Tíska er mitt líf. Sumir 
hafa áhuga á bílum en hjá mér er það tíska og 
allt sem snýst um „image“. Það hljómar grunn-
hyggið en er það ekki. Þetta snýst um að vera 
maður sjálfur. Ég hef alltaf getað búið til hluti 
úr engu en þegar ég var lítill höfðum við oft 
ekki mikið á milli handanna svo maður varð að 
redda sér. Mér finnst gaman að breyta til og ég 
get ekki verið eins alla daga. Fjölbreytni gerir 
lífið skemmtilegra.“ Haffi segir Íslendinga 
framarlega þegar kemur að tísku en að oft séu 
of margir eins til fara. „Svoleiðis er það alls 
staðar en þar sem Ísland er lítið sést það auð-
veldlega hér. Hins vegar eru líka margir sem 
skera sig úr og flestir Íslendingar eru mjög 
meðvitaðir um tísku,“ segir Haffi sem sjálfur 
kaupir sín föt í Popcorni á Laugaveginum, 
Kolaportinu, Zöru og jafnvel Hagkaupum. „Ég 
elska fötin í Popcorn og Zara kom mér á óvart 
auk þess sem ég skammast mín ekkert fyrir að 
versla í Hagkaupum. Ég elska líka Kolaportið 
og finn mér þar fullt af flottum fötum á góðu 
verði,“ segir hann og hlær að þeim fullyrðingum 
að hann myndi passa betur niður á Laugavegi 
en í verslunarmiðstöð í úthverfi. „Ég elska 
vinnuna mína og fólkið hér í Smáralind er 

fjölskyldan mín. Laugavegurinn er náttúrlega 
meira kúl en ég veit það ekki. Þar er meira af 
túristum en hér hitti ég fólkið í landinu,“ segir 
Haffi sem er alltaf að. Ef hann er ekki í Smára-
lind að gefa konum útlitsráð er hann gjarnan 
heima hjá sér að endurskipuleggja íbúðina 
sína. „Ég er alltaf að pæla og færa til húsgögn. 
Ég er svona eins og Monica í Friends. Senti-

metri hér og sentimetri þar og ég sé þvílíkan 
mun. Ég er svona Haffi Stewart,“ segir hann 
brosandi en bætir við að takmark hans í lífinu 
sé að ná árangri. „Mig langar að sigra í Euro-
vision svo það er aldrei að vita nema maður 
poppi upp í sjónvarpinu einn daginn. Einnig 
langar mig að klára íbúðina mína og hanna 
mína eigin fatalínu en aðaltakmarkið er að ná 

TÍSKULÖGGAN HAFFI HAFF FLUTTIST NÝLEGA TIL ÍSLANDS FRÁ SEATTLE Í BANDARÍKJUNUM. HAFFI, SEM ER OPINN
FUNDIST ÍSLENDINGAR HAFA HRÆÐST SIG Í FYRSTU EN ÞAÐ SÉ NÚ BREYTT. ÍSLENSKIR HOMMAR VIRÐAST ÞÓ EN

MIKKI MÚS „Þennan geðveika Mikka mús-bol fékk ég í versluninni Popcorn á Laugaveginum. Trefillinn er í rauninni rö

HAFFI HAFF „Mér finnst gaman að breyta til og ég get ekki verið eins alla daga.“

FJÖLBREYTNI GERIR LÍFIÐ
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Í dag þykir tölva sem er 
tveggja til þriggja ára vera 
orðin gömul og púka-
leg. Oddur Benediktsson, 
prófessor í tölvunarfræði, 
hefur fylgst með sögu 
tölvunnar frá því þær fyrstu 
komu til landsins árið 1964.

Oddur Benediktsson, prófessor 
í tölvunarfræði, hefur fylgst 
með sögu tölvunnar síðan í ár-
daga tölvubransans. Hann vann 
hjá Háskóla Íslands þegar fyrstu 
tölvurnar komu til landsins árið 
1964. Tölvurnar voru tvær og fór 
önnur til Háskóla Íslands þar sem 
hún var notuð í alls konar tölfræði, 
til að reikna almanakið og reikn-
inga landmælingamanna og auk 
þess til að kenna verkfræðinemum 
og öðrum forritunarmálið FOR-
TRAN. Hin vélin var notuð af svo-
nefndum Skýrsluvélum ríkisins og 
Reykjavíkurborgar (Skýrr) til að 
meðhöndla þjóðskrána og reikna 
skattana, til útskrifta á reikningum 
og ýmsum skýrslum.

Tölvan sem Háskólinn fékk var 
af gerð IBM 1620 og var fyrsta 
„smáa vísindatölvan“ (e. small sci-
entific computer) sem var fjölda-
framleidd. Það sem hét smátölva 
þá þurfti að hýsa í nokkrum stór-
um skápum á stærð við eldavél í 
veitingahúsi. IBM 1620 hafði 40 
kílóbæta minni en hörðu diskarnir 
geymdu tvö megabæti. Þá voru tölv-
urnar mjög dýrar og kostuðu á við 
stórt einbýlishús. „Í nútímaskiln-
ingi væri þetta bara flugnaskítur,“ 
segir Oddur, „alveg frá byrjun má 
segja að formúlan; tölvuafköst 
miðað við prís hafi þúsundfaldast 
á fimmtán ára fresti. Frá því 1964 
hafa afköstin þúsundfaldast þrisvar 
sinnum og afkastaaukningin er 
orðin um milljarður. Ein flott sam-
líking er að ef þú eyddir þúsund-
kalli í tölvu árið 1964 þá fékkstu 
eitt gramm, í dag fengirðu þúsund 
tonn.“

Oddur spyr blaðamann um aldur 
og segir í framhaldi: „Þegar þú 
varst níu ára voru diskarnir 20 
megabæti, en í dag eru þeir 20 gíga-
bæti. Fyrstu diskarnir í tölvu Há-
skólans geymdu tvö megabæti og 
þótti rosaleg framför. Í dag þykir 

tölva sem er tveggja til þriggja ára 
gömul vera orðin lítil og púkaleg. Í 
engum öðrum greinum samfélags-
ins, svosem í flugvélum og bílum, 
er neitt sem jafnast á við þessa 
getuaukningu.“

Frumbernsku nútímagagna-
vinnslu má rekja til ársins 1890 
þegar bandaríska manntalið var 
sett á IBM gataspjöld. Þá var hægt 
að telja úr því og raða og flokka 
vélrænt. Gatspjaldavinnsla með 
manntalið byrjaði ekki á Íslandi 
fyrr en 1952, en upplýsingarnar á 
gataspjöldunum var seinna hægt að 
nota í fyrstu tölvunum sem komu til 
landsins. Annað upprunalegt hlut-
verk tölva var á sviði eðlisfræði 
og geimrannsókna, útreikning-
um á gangi tungls og himintungla. 
„Fyrstu stóru útreikningarnir sem 
gerðir voru í tölvu voru þegar 
Bandaríkjamenn reiknuðu út kjarn-
orkusprenginguna í svokölluðu 
Manhattan project árið 1943-1944. 
Það voru fyrstu massívu reikning-
arnir. Rússarnir sendu svo Spútnik 
geimfarið upp í byrjun 8. áratugar-
ins og þá þurfti mikla útreikninga 
til að reikna ferlana.“

Fyrstu tölvuhlunkarnir voru 
dýrir og erfiðir í notkun. Á 8. ára-
tugnum komu á markað ýmsar fjöl-
notavélar t.d. af gerðinni PDP11, 
þar sem 20 til 50 manns gátu setið 
við skjái sem tengdust við eina 
tölvu. Við þetta varð allt miklu 
ódýrara og praktískara. Þá var líka 
kominn vísir að tölvunetum þar sem 
sérstakar línur voru lagðar milli 
tölvanna svo þær gætu haft sam-
skipti sín á milli. Að vísu var banda-

ríski herinn farinn að gera tilraunir 
með ARPANET upp úr 1960 og flug-
félögin byrjuðu snemma að notast 
við bókunarnet að sögn Odds.

Einkatölvubyltingin hófst svo 
í blábyrjun 9. áratugarins þegar 
Macintosh og PC-tölvur komu á 
markað. Þá voru tölvurnar orðnar 
nógu litlar, ódýrar og afkastamiklar 
til að verða að markaðsvöru fyrir 
almenning. Fljótlega var farið að 
tengja þær saman. Árið 1986 komst 
fyrsta tenging Íslands við internetið 
á milli Hafrannsóknastofnunar og 
Evrópska Unix-netsins í Hollandi. 
Háskóli Íslands var svo tengdur við 
Hafrannsóknastofnun og þar með 
hófst þróun íslenska netsamfélags-
ins Isnet og almennt tölvusamband 
við umheiminn hófst.

Oddur Benediktsson hefur verið 
kallaður guðfaðir íslensku tölvu-
byltingarinnar og er sjötugur að 
aldri. Því er ekki nema von að 
blaðamaður spyrji hvort hann eigi 
ekki erfitt með að fylgjast með 
öllum þeim nýjungum sem spretta 
upp. „Ég er svona manískur upp-
lýsingafíkill þannig að ég hef reynt 
að fylgjast með nýjum forritunar-
málum eins og Java og Python og 
ýmsu öðru, en ég hef ekki gaman 
af bloggi og irki. Hins vegar notaði 
ég tölvupóst strax og hann komst í 
gagnið. Þá gat maður haft samband 
við samstarfsmenn sína innanlands 
og líka í útlöndum. Ég vona að ég 
eigi eftir að upplifa að geta talað við 
tölvurnar og þær tali við mig því ég 
lærði aldrei að pikka almennilega,“ 
segir Oddur að lokum. 

- nrg

Smátölva var þá hýst 
í nokkrum skápum 

Þessi tölva markaði upphaf tölvualdar á Íslandi en hún var tekin árið 1964. F.v., Þórhallur M. Einarsson, Ragnar Ingimarsson, Helgi 
Sigvaldason, Oddur Benediktsson og Magnús Magnússon.

Forritið „Snarfer“, sem kalla 
mætti Snarfara á íslensku, er snið-
ugt tæki til að leita upplýsinga. 
Auðvelt er að nálgast forritið á 
netinu og hlaða því niður. 

Snarfer er ný leið til 
að safna saman RSS-gögnum þar 
sem markmiðið er að ná hraða, 
skilvirkni og að einfalda notkun. 
RSS-gögn, eða mötun (RSS feed), 
er safn gagnasniða sem notað 
er til að gefa út efni sem er oft 
endurnýjað eða breytt eins og til 
dæmis bloggfærslur, fréttir og 
rafræn gögn eins og tónlist og 
myndbönd fyrir i-pod, mp3 spil-
ara og tölvur. Eins og gefur að 
skilja er magn þessa efnis gífur-
legt og afar erfitt ef ekki ómögu-
legt að komast yfir að skanna það. 
Það sem Snarfer gerir er að leita 

að efni sem þú skilgreinir á þínu 
áhugasviði og leitarorðum sem 
þú skilgreinir og síðan flokkar 
forritið það niður og auðveldar 
þér þannig að skoða og finna efni 
sem hentar þér. Nánari upplýs-
ingar má finna á www.snarfware.
com. - hs

Sneggri með Snarfer

Snarfer-forritið sparar tíma og auð-
veldar leit á efni eftir áhugasviði.

 USB-LYKILL ÚR VIÐI Hver segir að 
tæknigræjur þurfi að vera úr óspennandi 
gráu stáli? Hönnun á jafn vel við í tækni-
heiminum sem annars staðar eins og 
vel má sjá á þessum skemmtilega USB-
lykli eftir Guido Ooms og Karin van 

Lieshout. Þau skötuhjú velja hvern 
viðarbút sérstaklega fyrir USB-lykl-

ana svo þeir njóti sín sem best á 
annars frekar einhæfum skrif-
stofum og tölvuverum. 

www.bijzondermooi.nl

„Ég vona að ég eigi eftir að upplifa að 
geta talað við tölvurnar og þær tali 
við mig, því ég lærði aldrei að pikka 
almennilega,“ segir Oddur Benedikts-
son, prófessor í tölvunarfræði.

Vélmennadans 
Vélmenni dansa listilega á tækni-
sýningu í Nanjing í Kína. Vélmennin 
átta sem eru hvert um 25 cm á hæð 
voru búin til af hópi nema við vís-
inda- og tækniháskóla Kína.

Háþrýstidælur
Þegar gerðar eru hámarkskröfur

K 6.80 M Plus
Vinnuþrýstingur: 20-135 bör
Vatnsmagn: 530 ltr/klst
Túrbóstútur + 50%
Lengd slöngu: 9 m
Sápuskammtari
Stillanlegur úði

K 7.80 M Plus
Vinnuþrýstingur

    20-150 bör
Stillanlegur úði
Sápuskammtari

K 7.85 M Plus
Vinnuþrýstingur:

    20-150 bör
Vatnsmagn:

    550 ltr/klst
Stillanlegur úði
Sápuskammtari
Túrbóstútur + 50%
12 m slönguhjól

Vatnsmagn: 550 ltr/klst
Túrbóstútur + 50%
Lengd slöngu: 9 m

SKEIFAN 3E-F · SÍMI 581-2333 · FAX 568-0215 · WWW.RAFVER.IS

K 5.80 M Plus
Vinnuþrýstingur:

    20-125 bör
Vatnsmagn:

    450 ltr/klst
Lengd slöngu: 7,5 m
Stillanlegur úði
Túrbóstútur + 50%
Sápuskammtari

Ýmsir aukahlutir

Snúningsdiskur



DELL MÆLIR MEÐ WINDOWS VISTA™ HOME PREMIUMDELL MÆLIR MEÐ WINDOWS VISTA™ HOME PREMIUM

LANGAR ÞIG Í EINA?
• Intel® Core™2 Duo T7100 Santa Rosa örgjörvi
•  1,80GHz, 800MHz FSB, 2MB L2 Cache
•  1GB 667MHz Dual Channel DDR2 vinnsluminni (2x512)
•  1GB Intel Turbo Memory Flash Cache
•  13,3” UltraSharp WXGA (1280x800) TrueLife skjár
•  Innbyggð 2,0 mega pixel myndavél
•  128MB nVidia GeForce Go 8400M GS skjákort
•  120GB 5400rpm SATA harður diskur
•  8X DVD+/-RW geisladrif ásamt hugbúnaði
•  Intel þráðlaust netkort a/g/n
•  Innbyggt TrueMobile 355 Bluetooth
•  HD hljóðkort með hátölurum & hljóðnema
•  2x USB 2,0, IEEE 1394a FireWire, Infrared
•  VGA, HDMI, ExpressCard tengirauf
•  8-1 minniskortalesari
•  Windows Vista Home Premium
•  3ja ára ábyrgð á verkstæði EJS

Ein léttasta og þynnsta fartölva sem þú

getur fengið. XPS M1330 er sérstaklega þægileg

í meðförum og hentar því fullkomlega í skólann.

Hún fæst í 3 frábærum litum; rauð, svört og

glansandi perluhvít. 

XPS M1330 KOSTAR 169.900,-*

DELL XPS M1330™

Dell, vörumerkið Dell, Inspiron, UltraSharp, TrueLife og TrueMobile eru vörumerki í eigu Dell Inc. Intel, Pentium og Core eru skrásett vörumerki í eigu Intel Corporation eða útibúa
þess í Bandaríkjunum Norður-Ameríku og öðrum löndum. Microsoft, Windows og Windows Vista eru vörumerki eða skrásett vörumerki í eigu Microsoft Corporation. Önnur nöfn eða
vörumerki sem vísað er til í þessari auglýsingu geta verið í eigu annarra. Dell gerir ekki tilkall til vörumerkja annarra.

* FYRIRVARAR: Verð er tilboðsverð með vsk. og gildir meðan birgðir endast. Verð miðast við gengi og getur breyst án fyrirvara. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndabrengl.
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Meira en helmingur netverja 
heimsins valdi Google sem leit-
arvél í ágúst síðastliðnum. Þetta 
kemur fram í rannsókn á vegum 
comScore sem byggði niðurstöð-
ur sínar á 61 milljarði leita sem 
framkvæmdar voru af 750 millj-
ónum notenda netsins þann 
mánuð.

Yfir 37 milljarðar notenda leit-
uðu í gegnum Google-leitarvél-
ina, sem er meira en samanlagð-
ur fjöldi leita á öllum stærri leitar-
vélum netsins. Í öðru sæti var 
Yahoo og þriðja sæti kínverska 
leitarvélin Baidu, en það þótti 
tímanna tákn að sjá asísku leitar-
vélarnar Baidu og kóresku leitar-
vélina NHN við hliðina á Google 
og Yahoo, og undirstrika þá stað-
reynd að leit á netinu sé orðin 
hnattrænt fyrirbæri. NHN var 
fimmta mest notaða leitarvélin, 
rétt á eftir Microsoft.

Rannsóknin sýndi fram á að 
flestar leitir væru framkvæmdar 
í Asíulöndum við Kyrrahafið, 
þar sem eru Kína, Japan og Ind-
land. Fleiri en 258 milljónir net-

verja í þeim heimshluta sló inn 
20,3 milljarða leita í ágústmán-
uði einum. Evrópa kom þar fast 
á hælana með 210 milljónir not-
enda og Norður-Ameríka þar á 
eftir með 206 milljónir notenda.

Leitarmarkaðurinn í Miðaust-
ur-Afríku reyndist minnst þróað-
ur og með fæsta notendur, eða 
30 milljónir.

Google lang-
stærsta leitarvélin

37 milljarðar fyrirspurna fóru fram í gegnum Google í ágúst.

Skýrslutæknifélag Íslands er 
félag þeirra sem starfa við 
eða hafa áhuga á upplýsinga- 
og eða fjarskiptatækni. Eitt 
af meginmarkmiðum er að 
breiða út þekkingu og skapa 
faglega umræðu.

Ský, eins og Skýrslutæknifélag Ís-
lands er kallað í daglegu tali, hefur 
verið starfrækt frá árinu 1968 og 
fagnar því fertugu á næsta ári. 
Stofnfélagar voru um hundrað 
talsins en nú eru fullgildir félagar 
rúmlega níu hundruð.

„Félagið er félag allra þeirra 
sem starfa við eða hafa áhuga 
á upplýsinga- og eða fjarskipta-
tækni. Félagið er óháð öðrum 
stofnunum eða hagsmunasamtök-
um og er rekið á félags- og ráð-
stefnugjöldum,“ segir Hólmfríð-
ur Arnardóttir, framkvæmdastjóri 
félagsins, sem segir jafnframt eitt 
af markmiðunum vera útbreiðsla 
þekkingar á sviði upplýsinga- og  
fjarskiptatækni og  vettvangur 
fyrir faglega umræðu.

„Við stöndum fyrir fjölda funda 
og ráðstefna þar sem viðfangs-
efnin tengjast gjarnan því sem er 
helst á döfinni í samfélaginu. Þar 
má sem dæmi nefna netþjónabú 
og þriðju kynslóða-síma,“ segir 
Hólmfríður og nefnir næstu ráð-
stefnu sem ber vinnuheitið Netið 
í vasann. Ráðstefnan fer fram 
30. október og fjallar um aðlögun 
vefsíðna fyrir minni skjái eins og 
þriðju kynslóða-síma og aðra litla 
netvafra.

Auk ráðstefnu- og fundarhalds 
gefur félagið einnig út tímarit-
ið Tölvumál einu sinni til tvisvar 
á ári og birtir greinar reglulega á 
vefsíðu félagsins.

Ský á fulltrúa í Persónuvernd, 
ásamt því að vera með fulltrúa í 
verkefnisstjórn um upplýsinga-
samfélagið sem starfar á vegum 
forsætisráðuneytisins og fjar-
skiptaráðs samgönguráðuneytis-
ins.

Einnig starfa ýmsir hópar og 
nefndir innan félagsins. „Hugtak-
ið upplýsinga- og fjarskiptatækni 
er víðfeðmt og innan félagsins eru 

ýmsir hópar og nefndir með mjög 
virka starfsemi,“ segir Hólmfríður 
og heldur áfram: „Þar má meðal 
annars nefna faghópinn Fókus 
sem fjallar um upplýsingatækni 
í heilbrigðisþjónustu, faghóp um 
árangursríka vefstjórnun, hóp um 
fjarskiptamál og nýlega stofnað-
an öryggistæknihóp auk nefnda á 
borð við orðanefnd og siðanefnd,“ 
segir Hólmfríður og nefnir einn-
ig hóp innan félagsins sem kallast 
UT-konur.

„UT-konur-hópurinn er hópur 
kvenna innan upplýsinga- og fjar-
skiptatækni og markmiðið er að 
gera hlut kvenna á þessu sviði 
sýnilegri.“ Annar athyglisverð-
ur hópur sem Hólmfríður nefnir 
hefur verið lengi í bransanum og 
tekur ekki við hverjum sem er. 

„Til að komast í öldungadeild 
félagsins þarftu að vera búinn 
að vera í bransanum í tuttugu og 
fimm ár. Hópurinn heldur úti vef 
um sögu upplýsingatækninnar og 
leitar nú að húsnæði undir sam-
bærilegt safn. Breytingar eru svo 
örar innan þessa geira að tiltölu-

lega nýr búnaður er þegar kominn 
með sögulegt gildi,“ segir Hólm-
fríður sem segir einnig heilmikla 
sögu liggja að baki nafni félags-
ins.

„Heiti félagsins hefur vakið 
undrun margra en það er dregið af 
skýrslutæknivélum sem voru for-
veri tölvunnar. Þessar vélar voru 
notaðar á Íslandi frá árinu 1949 

og við stofnun félagsins voru þær 
mun algengari en tölvur, enda kom 
fyrsta tölvan til landsins árið 1964, 
aðeins fjórum árum áður en félag-
ið var stofnað,“ segir Hólmfríður.

Nánari upplýsingar um Skýrslu-
tæknifélag Íslands og viðburði 
á vegum félagsins er að finna á 
heimasíðu félagsins: www.sky.is

rh@frettabladid.is

Upplýsingatækni á 
faglegum grunni

 MEST NOTUÐU LEIT-
ARVÉLAR HEIMSINS
Google: 37 milljarðar leita
Yahoo: 8,5 milljarðar
Baidu: 3,2 milljarðar
Microsoft: 2,1 milljarður
NHN: 2 milljarðar
eBay: 1,3 milljarðar
Time Warner: 1,2 milljarðar
Ask: 743 milljónir
Fox: 683 milljónir
Lycos: 441 milljón

Heildarleitir á heimsvísu
í ágúst 2007: 61 milljarður.

*Heimildir: comScore

25 - 50% afsl. af öllum vörum

Ekki missa af þessu tækifæri til að fá gæða 
húsgögn fyrir garðinn, sólstofuna, svalirnar 

eða sumarbústaðinn á stórlega lækkuðu verði! 

ÚTSÖLUNNI
LÝKUR Í NÆSTU VIKU

Signature húsgögn - Fiskislóð 45 - 101 Reykjavík. - S-565 3399 - www.signature.is
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Sóley Jensdóttir, aðstoðamaður 
framkvæmdastjóra og Hólmfríður 

Arnardóttir, framkvæmdastjóri 
Skýrslutæknifélags Íslands, segja 

félagsmenn vera af fjölmörgum 
sviðum þjóðfélagsins.
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Crash of the Titans
Fyrir: PS2, Xbox 360
Aldur: 7+ 
Crash Bandicoot er hér mættur í glænýjum leik þar sem 
tveir geta spilað í einu. Erkióvinir hans hafa endurvakið 
risavaxin skrímsli og getur Crash nýtt krafta þeirra til að 
bjarga deginum. Húmor, góð grafík og endalaus hasar 
einkenna leikinn.

Folklore  
Fyrir: PS3  
Aldur: 12+  
Grafíkin er ævintýraleg í þessum hasar- og ævintýraleik á 
Playstation 3.  Saga leiksins byggist á þekktum ævintýrum 
og geta leikmenn stýrt tveimur persónum í gegnum 
töfrandi sögu leiksins. Bardagaatriði eru framkvæmd með 
Sixaxis-hreyfitækninni.  Leikurinn fékk 9 af 10 hjá IGN.com

Skate      
Fyrir: PS3/Xbox 360  
Aldur: 12+  
Fjölbreyttur hjólabrettaleikur þar sem öll brögðin eru 
framkvæmd með því að hreyfa til analog-stýripinnana. 
IGN.com gefur leiknum 8,8 af 10.

NBA Live 08
Fyrir: PS2/PS3/XBOX 360
Aldur: 3+   
Glænýtt stjórnkerfi glæðir leikinn lífi og er nokkuð auð-
velt að framkvæma öll helstu brögð körfuboltans. Vand-
aður leikur sem inniheldur öll lið NBA-deildarinnar, alla 
leikmennina og vellina.

Pro Evolution Soccer 2008        
Fyrir: PC/PS2/PS3/XBOX 360                
Aldur: 3+      
Útgáfudagur: 26. október
Svokallað Teamvision™ aðlagar spilun tölvunnar að 
þínum leikstíl. Glæsileg tilþrif þar sem menn geta gert 
skæri og lyft boltanum yfir leikmenn. Andlit leikmanna 
eru mjög raunveruleg. Búningar leikmanna teygjast til 

og hreyfast líkt og í raunveruleikanum. Sóknir og varnir eru aðgangsharð-
ari en áður og hægt er að hlaða inn myndum af sjálfum sér inn í leikinn. 

Buzz! The Hollywood Quiz 
Fyrir: PS2 
Aldur: 3+   
Útgáfudagur: 18. október
Nýjasti leikurinn í Buzz spurningaleikja-seríunni. Leikur-
inn inniheldur meira en 5.000 spurningar um kvikmynd-
ir og fræga fólkið. Allt að átta geta spilað leikinn saman, 
en Buzz-leikirnir hafa verið þeir vinsælustu síðustu ár.

Nýjast í 
leikjaflórunni

 ÞRÁÐLAUS USB-MÓÐURSTÖÐ Flestir hafa líklega lent í því að reyna að finna USB-tengi aftan á tölv-
unni sinni sem reynist oft erfitt að komast að fyrir núðlusúpu af snúrum og ryki. 

Í þróun er nú þráðlaus móðurstöð fyrir USB-tengi sem 
byggist á svokallaðri UWB tækni, (ultra-wideband). Líkt og 
bluetooth hefur UWB stutt drægi en er mun fljótvirkara. Slík 
þráðlaus tæki eru til dæmis framleidd af Belkin International 
Inc. sem sjá má á myndinni hér til hliðar. Þó er ekki hægt að 
ætlast til að maður losni við mikið af snúrufarganinu til að 
byrja með enda er móðurstöðin útbúin fjórum usb-tengjum 
sem þarf að stinga snúrum í. Þráðlaus er hins vegar tengingin 
milli móðurstöðvarinnar og tölvunnar.

Þótt tæknin sé sniðug er hún enn sem komið er mjög dýr, 
allavega miðað við allar hinar gerðir usb-móðurstöðva sem 
ekki eru þráðlausar.



Þú þekkir okkur af gæðunum - og lága verðinu!



 12. OKTÓBER 2007  FÖSTUDAGUR8 fréttablaðið tækni og afþreying

EyeToy-leikurinn í Playstation hefur 
notið mikilla vinsælda frá því hann kom 
fyrst út árið 2002. Ágúst Friðriksson, 
verslunarstjóri BT í Grafarvogi, segir að 
mest séu keyptir pakkar með nokkr-
um leikjum en til eru níu mismunandi 
pakkar með leikjum.

„Leikirnir eru allt frá langstökki, kapp-
hlaupi, boxi, halda bolta á lofti og fleiru, 
allt upp í svifbrettaleik, líkamsræktarleiki 
þar sem gerðar eru æfingar fyrir framan 
tölvuna sem skynjar hreyfinguna,“ segir 
Ágúst og bætir því við að krakkarnir séu 
aðallega í leik sem kallast EyeToy Play en 
sá nýjasti er með fimmtíu mismunandi 
leikjum. „Vinsældirnar hafa haldist nokkuð 
jafnar en það kemur alltaf nýr pakki annað 
slagið sem selst alltaf mjög vel enda er allt-
af ný og ný kynslóð sem vill þetta. Foreldr-
ar kaupa þetta gjarnan handa krökkunum 
til að þau séu ekki sitjandi á rassinum allan 
daginn þrátt fyrir að vera í tölvuleik,“ segir 
Ágúst.

Vinkonurnar Heiðdís María Bjarkadótt-
ir og Sandra Björk Ketilsdóttir eru miklir 
aðdáendur EyeToy sem er Playstation-
tölvuleikur. Leikmaðurinn sést á sjónvarps-
skjánum og er hluti af leiknum í gegnum 
litla myndavél sem tengist við Playstation-
tölvuna.

Stöllurnar segja marga vini sína eiga 
EyeToy og skilja það vel enda sé það rosalega 
skemmtilegt og spennandi. „Við hittumst oft 
heima hjá mér og leikum okkur í þessu,“ 
segir Heiðdís, sem fékk EyeToy að gjöf 
frá afa sínum síðasta vetur. „Ég hitti hann 
í Smáranum og sagði honum að mig langaði 
svo í þetta. Hann sagði þá bara „ókei“ og gaf 
mér það,“ segir Heiðdís brosandi en nú er 

hún búin að fá fleiri leiki í EyeToy.
Sandra segir þetta líka vera frábæra 

hreyfingu og skemmtilegra en að sitja með 
fjarstýringuna í höndunum. „Það er hægt að 
fara í keilu, blak, herþjálfun og margt fleira 
en í herþjálfuninni þarf maður til dæmis 
að hlaupa og stökkva yfir vötn, þannig að 
maður er bara alltaf á fullu,“ segir hún 
og bætir því við að það sé meira að segja 
hægt að vera hljómsveitarstjórnandi. 

Heiðdís skýtur því inn í að það sé nauðsyn-
legt að hafa eitthvað til að kæla sig með því 
manni geti orðið ansi heitt í EyeToy-leikj-
unum og útskýrir hvernig leikurinn virkar. 
„Það eru margir leikir á hverjum diski og 
maður getur annaðhvort valið sjálfur eða 
látið tölvuna velja fyrir mann,“ segir hún 
og bætir við: „Myndavélin er við hliðina á 
sjónvarpinu þannig að við sjáumst í leiknum 
í sjónvarpinu. Svo hreyfir maður hendurnar 

eftir því sem er að gerast í leiknum og á til 
dæmis að slá í kúlur en auðvitað slær maður 
ekki í neitt í alvöru heldur sér maður bara í 
sjónvarpinu hvort maður hittir eða ekki.“ 

Heiðdís og Sandra segjast oft hafa verið 
í leiknum í sumar því þá hafi þær haft svo 
mikinn tíma en núna séu þær uppteknari og 
geti því sjaldnar leikið sér í tölvunni. Þær 
vilja endilega hvetja alla til að prófa EyeToy 
því það sé alveg ótrúlega skemmtilegt.

Frábær hreyfing í tölvuleik

Sandra Björk Ketilsdóttir og Heiðdís María Bjarkadóttir leika sér oft í EyeToy og segja leikinn fela í sér frábæra hreyfingu sem sé mun skemmtilegra en að sitja 
með fjarstýringu í höndunum og stara fram fyrir sig. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Hátíð sem snýst um gevigreind 
verður haldin í Borgarleikhús-
inu á morgun milli klukkan 13 og 
16 og er aðgangur ókeypis. Þarna 
mun greint fólk koma saman og 
fjalla um hvaðeina sem að gervi-
greind lýtur. Meðal annars mun 
dr. Ari K. Jónsson, fyrrverandi 
vísindamaður hjá NASA, halda er-
indi um gervigreind í geimnum og 
Grímur Jónsson hjá Össuri annað 
um gervigreind í gervilimum. Dr. 
Yngvi Björnsson, dósent í tölvunar-
fræði, segir frá eigin reynslu 
af því að verða heimsmeistari í 
þessari tegund greindar og dr. 
Kristinn Andersen hjá Marel lýsir 
því hvernig hún nýtist í iðnaði og 

framleiðslu. Gervigreindarrann-
sóknum á Íslandi verða gerð skil 
í erindi dr. Kristins R. Þórisson-
ar og verðlaun verða veitt í gervi-
greindarkeppni.

Landsþekktir tónlistarmenn 
stíga á svið klukkan 15, Matthías 
M.D. Hemstock, Jóel Pálsson og 
fleiri. Þeir eiga brýnt erindi því 
þeir hyggjast berjast við vélvitund 
um heimsyfirráð. 

Undir lokin verða veitingar 
fram bornar auk þess sem opin 
kynning verður á íslenskum 
gervigreindarverkefnum og 
fyrirtækjum sem tengjast slíkri 
tækni, svo sem Rannís, Hexía.net, 
Tungutæknisetri og fleirum. - gun

Vélvitund í hávegum
Heilasmiðurinn Kristinn R. Þórisson, dósent í tölvunarfræði við Háskólann í Reykja-
vík, setur hátíðina klukkan 13.

Bluetooth-tæknin hefur verið 
mikið notuð undanfarin ár 
frá því hún kom fyrst fram á 
sjónarsviðið. Mest hefur borið 
á þessari tækni í þráðlausum 
tengingum við farsíma en 
einnig til að tengja þráðlaus 
lyklaborð og mýs við tölvur. 

Ólafur Sigurvinsson ráðgjafi segir 
bluetooth-tæknina vera að leysa 
infrarauða geislann af hólmi.

„Bluetooth var upphaflega 
kynnt til sögunnar af Ericsson 
og var þróað til þess að nota til 
að farsímar gætu haft samskipti 
sín á milli og við jaðartæki tengd 
farsímum,“ segir Ólafur og bætir 
við: „Síðan hefur þetta þróast og 
fleiri tekið þátt í þróuninni, svo nú 
er þetta orðinn almennur búnaður 
í þráðlausum samskiptum.“

Ólafur segir bluetooth líklega 
komast næst infrarauðu í notkun í 
dag. „Bluetooth-tenging er komin 
í tölvumýs, lyklaborð og fleira en 
svo eigum við eftir að sjá þetta í 
fjarstýringum og þess háttar,“ 
segir hann.

Spurður um muninn á bluetooth 
og infrarauðu, segir Ólafur: 
„Aðalmunurinn er sá að bluetooth 
þarf ekki að vera í sjónlínu við 
tækið og það dregur í gegnum 
létta veggi og hluti eins og skrif-
borð og slíkt. Infrarauði geislinn 
þarf hins vegar alltaf að vera í 

sjónlínu við tækið sem samskiptin 
eru við.“

Aðalkostina við bluetooth segir 
hann vera orkunýtinguna því blue-
tooth krefjist ekki mikillar orku. 
„Svo er þetta orðið tiltölulega út-
breitt því bluetooth hentar mjög 
vel í samskiptum við helstu tækin 
í kringum fólk, til dæmis á heimil-
inu og skrifstofunni, eins og sjón-
varpið, útvarpið, tölvuna, mús-
ina, lyklaborðið, vekjaraklukkuna 
og slíkt,“ segir Ólafur en bendir 

á að bluetooth nái ekki nema um 
tíu metra radíus. „Það er hægt að 
flytja ýmis gögn í gegnum þetta, 
gefa skipanir og tengja þráðlaus 
heyrnartól við símann og tölvuna. 
Þetta keppir einna helst við infra-
rauða geislann sem er í raun að 
deyja út því bluetooth er að leysa 
hann af hólmi,“ segir Ólafur og 
bætir við að ekki sé ólíklegt að við 
ættum eftir að sjá bluetooth í bíl-
lyklum í náinni framtíð. 

sigridurh@frettabladid.is

Flytur gögn þráðlaust

Ólafur Sigurvinsson telur bluetooth vera að leysa infrarauða geislann af hólmi enda 
þurfi bluetooth ekki að vera í sjónlínu við tækið eins og infrarauði geislinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafir›i.
NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa, Sey›isfir›i.
Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, fiorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Rafeindatækni, Keflavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.

1971 - 2007 www.sm.is

TILBO‹     109.990 TILBO‹     129.990

KORT

JBL + harman/kardon og þú ert á staðnum

HarmanKardon HK3380
2x80w RMS ÚTVARPSMAGNARI með RDS 
útvarpi með stöðvaminnum, 7 x Audio Input, 4 x Video Input og Subwoofer output.

HarmanKardon AVR132
2x40w, 5x30w RMS HEIMABÍÓMAGNARI með Dolby Digital og DTS, 
Dolby Pro Logic II, RDS útvarpi með stöðvaminnum. HarmanKardon AVR132 og DVD27

HarmanKardon HD950
DVD SPILARI með 24 bita Multibit Sigma-
Delta Modulator DAC, Digital Coaxal og Optical 
inngangi. Spilar CD, CD-R/RW og MP3.

JBL E60
Tveir 175w GÓLF 
HÁTALARAR

TILBO‹     89.990

HarmanKardon HKTS11
Heimabíó HÁTALARASETT með 5 
surround hátölurum og bassa með
200w RMS magnara.

HarmanKardon DVD27
Fjölkerfa DivX DVD SPILARI með 
Progressive Scan, Dolby Digital og DTS. JBL E60

Tveir 175w GÓLF HÁTALARAR
JBL E20
Tveir125w HILLU HÁTALARAR
JBL EC25
Einn 150w MIÐJU HÁTALARI



N OG HRESS, SEGIR AÐ SÉR HAFI 
N SMEYKIR VIÐ HANN.

ELSKAR SVART „Kápan er 
úr kvennadeild Topshop en 

þeir hættu því miður með 
herradeildina. Svarti 

bolurinn er mjög góður í 
vinnuna enda passar svart 

við allt.“

ndóttur bolur.“ MYNDIR/EYÞÓR

Ð SKEMMTILEGRA
Geisladiskurinn minn: Björk hefur 
alltaf verið í uppáhaldi og þar eru 
plöturnar Homogenic og Post
fremstar. Ég gæti ekki heldur lifað 
án American Life með Madonnu.

Tímaritið mitt: ID og Vogue.

Verslunin mín: Popcorn, Kolaportið 
og Zebraclub í Seattle.

Drykkurinn minn: Kók.

Maturinn minn: Kanilsnúðar eru í 
uppáhaldi.

Skemmtistaðurinn minn: Á Íslandi
Q-bar en í Seattle R-place. Í LA er 
það Ivy.

Borgin mín: Seattle, þar sem ég 
ólst upp.

árangri í lífinu. Alveg sama hvort ég 
verð ríkur eða frægur, ég vil öðlast 
virðingu fólks og verða óttalaus. Ég 
verð alltaf að hafa eitthvað að gera, 
vil alltaf meira og meira og ef mér 
finnst ég ekki vera að gera nógu 
margt hér á landi fer ég annað og 
prófa ný ævintýri.“ indiana@frettabladid.is
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Taktu þátt í æsispennandi keppni um dans ársins 
og þú gætir slegið í gegn hjá íslensku þjóðinni!

ERT ÞÚ DANSHÖFUNDUR ÁRSINS?

sem allir geta lært
sem hægt er að kenna á stuttum tíma
sem allir vilja dansa

Semdu dans ...

Allir geta tekið þátt – glæsileg verðlaun
nánari upplýsingar á www.fm957.is

Fagfélag danskennara
Dansráð Íslands

UNDANKEPPNI Í VETRARGARÐINUM
Í SMÁRALIND 20. OKTÓBER OG 
ÚRSLIT 27. OKTÓBER 2007!
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Linda Pé, alheimsfegurðar-
drottning og athafnakona
Það þarf vart að kynna Lindu Pétursdóttur 
athafnakonu. Linda er sjálfstæð og falleg og 
kynþokkinn einfaldlega skín af henni. Linda 
var valin alheimsfegurðardrottning í Royal 
Albert Hall í London árið 1988. Síðan hefur 
líf hennar verið ævintýri líkast eins og fram 
kom í ævisögu hennar. Eftir miklar hrær-
ingar náði Linda stjórn á eigin lífi og verður 
fallegri með hverju árinu enda hamingju-
söm í mikilvægasta hlutverki lífs síns, móð-
urhlutverkinu.

HEITUSTU SKVÍSURNAR Á LAUSU
Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, 
alheimsfegurðardrottning 
og laganemi

Unnur Birna á ekki langt að sækja feg-
urðina en hún og mamma hennar eru 
án efa fallegustu mæðgur landsins. 
Unni er líklega best lýst sem fallegri, 
klárri og góðri stelpu sem eflaust á eftir 
að ná langt í lífinu. Hún er 23 ára og 
var valin alheimsfegurðardrottning í 
Kína 2005. Unnur er glæsileg stelpa 
sem heldur sér í formi með dansi og 

sá sem nælir í Unni verður heppinn 
og öfundaður.

Elísabet Davíðsdóttir 
fyrirsæta
Eins ótrúlegt og það hljómar er ein fræg-
asta fyrirsæta landsins á lausu. Elísabet 
Davíðs vann Ford-fyrirsætukeppnina þegar 
hún var 18 ára árið 1994 og hefur leið henn-
ar aðeins legið upp á við síðan. Elísabet 
var um tíma á föstu með tónlistarmann-
inum Roger O`Donnell úr hljómsveit-
inni Cure og á barn með tónlistar-
manninum Bigga Bix. Elísabet hefur 
setið fyrir í þekktustu tímaritum heims 
og hefur aðallega búið í London og 
New York. 

Silja Hauksdóttir leikstjóri
Töffarinn og leikstjórinn Silja Hauksdóttir er á 
lausu. Silja er eldklár enda með BA í heimspeki. 
Hún er einnig með próf í kvikmyndagerð frá Tékk-
landi og hefur verið viðloðandi kvikmyndabrans-
ann um áraraðir. Silja skrifaði bókina Dís með 
þeim Birnu Önnu og Oddnýju Sturludóttur og hún 
leikstýrði einnig myndinni en Dís var fyrsta mynd-

in sem hún leikstýrði. Silja 
mun leikstýra nýjustu 

seríunni af Stelpunum 
og á án efa eftir að ná 
mjög langt í bransan-
um.

Birna Anna Björnsdóttir rithöfundur
Birna Anna Björnsdóttir, rithöfundur og blaðamaður, þykir meðal flottustu einhleypra 

kvenna landsins. Birna Anna, sem býr í New York, hefur meðal annars gefið frá sér 
bækurnar Dís sem hún skrifaði í samvinnu við vinkonur sínar og bókina Klisju-

kenndir. Birna Anna hefur tekið virkan þátt í samfélagsumræðunni á netinu og sá 
heppni sem nælir í hana verður líklega að geta rætt samfélagsmálin við hana.

Katrín Júlíusdóttir 
alþingiskona

Hún vakti mikla athygli 
þegar hún byrjaði sem 
þingmaður fyrir frum-
legan klæðaburð og þá 
helst djarft skóval. 
Síðan þá hefur athyglin 

beinst að störfum 
hennar á þinginu 

frekar en að klæða-
burði enda er Katrín 
ákaflega vel gefin. Hún 
er mikill mannkostur 
og yrði sá maður ljón-
heppinn sem myndi 
krækja í hana því hún 
er ekki bara falleg og 
með háa greindarvísi-
tölu heldur er hún líka 
afbragðsgóður kokkur og 
mikill húmoristi. Væntan-
legt mannsefni yrði þó að 
hafa gaman af Friends því 
hún er forfallinn aðdáandi 
þáttanna.

Jóhanna Kristín Ólafsdóttir 
innanhússarkitekt
Stjörnuarkitektinn Jóhanna Kristín gengur 
laus. Hún er einn af eftirsóttustu innan-
hússarkitektunum en hún hannaði skrif-
stofur Novator hérlendis og í London og 
skrifstofuhúsnæði Avion group og BM Vallá 
svo fátt eitt sé nefnt. Jóhanna Kristín hefur 
marga góða mannkosti, fyrir utan feg-
urð og smekklegan klæðaburð er hún 
ákaflega sjarmerandi og tekur lífinu 
ekki of hátíðlega. Hún er „spontant“ 
sem er mjög góður kostur því vænt-
anlegum eiginmanni ætti aldrei að 
leiðast í návist hennar.   

Lilja Björk Ketilsdóttir, fram-
kvæmdastjóri REMAX á 
Íslandi
Fasteignadrottning landsins er á lausu. 
Lilja hefur náð undraverðum árangri í 
starfi sínu sem framkvæmdastjóri REMAX 
en fasteignasalan er ein sú stærsta á land-
inu. Lilja er ákveðinn kvenmaður og fær 
það sem hún vill. Hún hefur marga góða 
kosti og er hamhleypa til verka. Þegar 
Lilja er ekki í vinnunni eða að 
hugsa um börnin hamast hún 
í ræktinni.

Elín Arnar, 
ritstjóri Vikunnar

Ef einhver getur fetað í fótspor Carrie Brads-
haw úr Sex and the city þá er það Elín. Hún lifir 

svipuðu lífi og Carrie sjálf, elskar föt og hanastél 
og getur farið offari á lyklaborðinu. Elín hefur náð 

að rífa lestur Vikunnar upp og hefur blaðið sjald-
an verið betra. Sá maður verður heppinn sem 

krækir í Elínu því hún er hress, skemmtileg og 
kraftmikil og því aldrei lognmolla í kringum 
hana.

Ilmur Kristjánsdóttir leik-
kona

Hver man ekki eftir henni í hlutverki 
Línu Langsokks? Þar sló hún í gegn en 
hún hefur líka verið að gera frábæra 
hluti í sjónvarpsþáttunum Stelpunum. 

Hún getur brugðið sér í allra kvikinda 
líki og getur grett sig á þúsund mismun-

andi vegu. Sá sem krækir í Ilmi er hepp-
inn því honum ætti aldrei að leiðast með 

henni.

Heiðrún Lind Marteins-
dóttir, lögmaður á LEX

Heiðrún Lind er sérlega vel gefin og 
kemst þangað sem hún ætlar sér. 
Hún er blá út í gegn og var til dæmis 
kosningastjóri Gísla Marteins 
þegar hann var í prófkjöri fyrir síð-
ustu borgarstjórnarkosningar. 

Hún er ákveðin en um leið 
mjög ljúf og góð. Heiðrún 

Lind hefur sérlega gaman 
af fötum og er alltaf tipp 
topp til fara. Heiðrún 
Lind er með höfuðið rétt 
skrúfað á og það er aldrei 
langt í húmorinn. 

Það þarf enginn 
að örvænta þótt hann 

sé nýskilinn eða enn ekki 
genginn út. Sirkus komst 
að því að það eru engir 
slorfiskar á markaðnum. 

Hver myndi ekki vilja 
eiga Lindu Pé eða 

Unni Birnu sem 
kærustu?
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V erslunin Topshop var opnuð í Kringlunni í vikunni og af því tilefni var 
haldin flott tískusýning á göngum Kringlunnar þar sem haust- og 

vetrartískan var í brennidepli. „Þetta var voða gaman, smart föt, en ég er mjög 
hrifin af Kate Moss-línunni,“ segir Guðlaug Halldórsdóttir, verslunareigandi í 
3 hæðum. „Það voru þarna nokkrar flíkur sem mig langaði í, ég hefði keypt 
mér eitthvað ef ég hefði ekki gleymt veskinu heima,“ sagði hún og hló. - mmj

TOPSHOP HEFUR ALDREI VERIÐ FLOTTARI 

Kate Moss-fílingur
Það var svo gaman hjá 

Sirkusstjóranum um 
síðustu helgi að 
hann er enn þá að 
jafna sig. 
Glamúrdiskóstemn-
ingin var allsráð-
andi á börum 

bæjarins. Eftir að 
hafa drukkið 
ódýrt 
kampavín (til 
að fagna 
giftingu fyrri 
eiginkonu 
sinnar) fór 

hann í teiti í heimahúsi þar sem aðallega 
voru spiluð gömul lög 
með söngflokknum 
ABBA sem bjó til 
þessa hressu 
diskóstemningu 
innra með honum. 
Í góðra vina hópi 
lá leiðin á B5. Eftir 
að Rut Káradóttir 
arkitekt 
hressti 
upp á 
staðinn 
hefur aldeilis lifnað yfir honum. Það er 
augljóst að íslenskir djammarar hafa 
smekk fyrir hvítum leðursófum, 
speglum og diskókúlum. Á staðnum var 
Leifur í Saltfélaginu (sem drekkur bara 
innan um fögur húsgögn) Gunnar 
Trausta verslunareigandi og tvíburarnir 

Arnar og Bjarki 
ásamt 

unnustum 
sínum, Rósu 
og Pöttru. 
Sama kvöld 
voru hressu 
piparsvein-
arnir Orri 
Hauks
fjarskipta-

töffari 
og 

Guðmundur Arnarsson, ritstjóri 
Golfblaðsins, á 7 9 13 en sá staður 
þykir líka sérlega vel heppnaður. Þar var 
líka Katla Jónasdóttir sem eitt sinn bjó 
með Kevin Stanford sem var kvæntur 
Karen Millen sjálfri. Óliver var þéttsetinn 
eins og venjulega. Þar voru megaskutl-
urnar Lilja á Remax og Hjördís hjá True 
North og Kiddi Tomm. Sirkusstjórinn var 
því í sannkölluðum 
stjörnufans og 
hamingjan geislaði af 
honum sem aldrei fyrr. 
Hann fór meira að 
segja út á dansgólfið 
á Óliver og tók 
nokkur vel valin 
dansspor og bað 
plötusnúðinn 
að spila 
fyrir sig 
ABBA. Á 
Boston var 
mergjuð 
stemning. 
Þar voru 
Elín Arnar, 
ritstjóri Vikunnar, Þorsteinn Bach-
mann leikari og Silja Hauks. Án efa 
voru þar fleiri en á þessum tímapunkti 
var Sirkusstjórinn orðinn svo ölvaður að 
hann var hættur að sjá og heyra.

 Hverjir voru hvar

TÍSKUSKVÍSUR Guðlaug Halldórsdóttir í 3 hæðum, Jóhanna Waagfjörð hjá Högum og 
Sigrún Andersen, framkvæmdastjóri Topshop, báru af í smartheitum. Takið eftir 
jakkanum sem Sigrún klæðist, en hann er einn af skrautfjöðrunum úr Kate Moss-
línunni.

Í NYLON-STUÐI! Steinunn Kamilla 
úr Nylon lét sig ekki vanta en á 
myndinni er hún með Laufeyju 
Fríðu, vinkonu sinni. MYND/ANTON



4 MÁNUÐIR, 3 VIKUR & 2 DAGAR 4 LUNI, 3 SAPTAMANI SI 2 ZILE

- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum Engin truflun
Sýning myndarinnar byrjar fyrr Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

www.graenaljosid.is  - Skráðu þig í Bíóklúbbinn og þú færð sendan boðsmiðakóða á Miða.is alla frumsýningardaga

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.
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KVIKMYND  E F T IR

F A T IH  AK IN

HIN HLIÐIN AUF DER ANDEREN SEITE

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

- Anna Sveinbjarnardóttir, Morgunblaðið

KVIKMYND EFTIR ALEKSANDR SOKUROV

4months
3weeks&
2days

3 MEISTARAVERK
FRUMSÝND Í DAG Í REGNBOGANUM

BESTA MYNDIN
GULLPÁLMINN CANNES 2007

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

- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið
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SPURNINGAKEPPNI sirkuss

„Það eru svo margar góðar bækur sem 
koma upp í hugann og ómögulegt að 
nefna einhverja eina. En ef ég nefni þá 
bók sem ég hef mest flett upp í á þessu 
ári er það líklega bókin hans Jamie 
Oliver, Italy. Frábært safn af dásamleg-
um ítölskum uppskriftum. Ég er forfallinn 
Ítalíu-aðdáandi og hef eldað margar 
uppskriftir úr þessari bók.“

Ágústa Johnson, Hreyfingu.

„Núna er ég að lesa Stjörnukortið mitt 
eftir Gunnlaug – maður er sífellt að 
þekkja sjálfan sig betur og betur og 
hverju maður þarf að sinna. Stjörnukort-
ið er algjör snilld þegar maður þarf að 
kafa aðeins inn í sjálfan sig því að 
sjálfsögðu vill maður fá sem mest út úr 
lífinu því lífið á að vera yndislegt. Ef
maður sinnir persónuleika sínum vel og 
veitir honum athygli verður lífið 
yndislegt.“

Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir
fegurðardrottning.

„Ég lifði mig alveg undarlega mikið inn í 
Rokland eftir Hallgrím Helgason. Var 
bara sorgmædd þegar hún var búin. Það 
hlýtur að vera gæðamerki. Annars finnst 
mér bækurnar um Kvenspæjarastofuna
eftir Alexander McCall alveg yndislegar.“

Katrín Rut Bessadóttir sjónvarps-
kona.

„Uppáhaldsbókin mín er Njálssaga, þótt 
margar fylgi fast á eftir.“

Árni Johnsen alþingismaður.

Bókin mín?
„Garðar Thor er ás og ásinn er alltaf óvenju ábyrgur,“ segir 
Sigríður Klingenberg spákona um óperusöngvarann. 
„Garðar hugsar mikið um sína nánustu og foreldra sína. 
Hann er tilfinninganæmur en hleypir fólki ekki að sér nema 
á löngum tíma. Garðar Thor þarf ekki á mörgum að halda en 
heimurinn á eftir að þurfa á honum að halda. Hann á lítið 
eftir að vera hér á Íslandi en stjarna hans mun rísa ógnar-
hratt um allan heim og Garðar á eftir að verða frægasti núlif-
andi Íslendingurinn svo hlutverk hans er bara rétt að byrja. 

Garðar Thor er á ári ástarinnar enda kvæntist hann í sumar 
og það er prýðilegur tími til að gifta sig. Hann er 
dálítið týpískt naut, er þrjóskur, þver nautnabelgur 
sem þarf að gæta hófs en hann lærir með hverju 
árinu að verða agaðri í dag en í gær. Áður en ár 
er liðið mun stjarna hans margfaldast. Hann er 
að byrja á nýju tímabili árið 2010 og þá verður 
hann kominn með samninga sem eru engu 
líkir. Auguri Garðar Thor!“

Garðar Thor verður 
frægasti Íslendingurinn

1. Hvað á nýja plata Britney 
Spears að heita?
2. Hver verður kynnir í Bandinu 
hans Bubba?
3. Með hvaða enska liði leikur 
Hermann Hreiðarsson?
4. Hver er faðir Angelinu Jolie?
5. Hvaða íslenski sönghópur 
hefur sent frá sér lagið When 
You Say You Love Me?
6. Hver stjórnar sviðsljósinu á 
mbl.is?
7. Hver er eiginmaður Margrét-
ar Þórhildar Danadrottningar?
8. Hvaða frjálsíþróttakona 
viðurkenndi að hafa notað 
ólögleg steralyf í síðustu viku?
9. Hvaða tvær íslensku hljóm-
sveitir flytja saman lagið 
Britney?
10. Hver skrifaði bókina Heims-
ins heimskasti pabbi?

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. TROMMULEIKARINN HANNES HEIMIR
FRIÐBJARNARSON HEFUR VERIÐ SIGURSTRANGLEGUR SÍÐUSTU VIKURNAR. HÉR
KEPPIR HANN VIÐ PLÖTUSNÚÐINN VIÐAR JÚLÍ INGÓLFSSON.

uppá-
   halds

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

Á ÁRI ÁSTARINNAR Samkvæmt Sigríði er Garðar Thor 
á ári ástarinnar og því var sumarið prýðilegur tími 
fyrir hann til að ganga í það heilaga.
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Viðar Júlí
1. Pass.
2. Björn Jörundur.
3. Portsmouth.
4. Jon eitthvað.
5. Luxor.

6. Pass.
7. Hinrik prins.
8. Nóló.
9. Sniglabandið og Nylon.
10. Man það ekki.

Hannes Heimir
1. Still Alive.
2. Unnur Birna Vilhjálmsdóttir.
3. Portsmouth.
4. Jon Voight.
5. Luxor.

6. Ellý Ármanns.
7. Hákon.
8. Marion Jones.
9. Sniglabandið og Nylon.
10. Mikael Torfason.

Hannes Heimir heldur sigurgöngu sinni áfram fjórðu vikuna í röð og sigrar hér með átta stigum gegn fjórum. Viðar Júlí 
skorar á söngvarann Bóas Hallgrímsson. Fylgist með í næstu viku.

V igdís Jónsdóttir stundar nám við Polimoda-skólann í 
Flórens sem er þekktur fyrir að vera einn fremsti fata-
hönnunarskólinn á Ítalíu. Það sem gerir skólann sér-
stakan er samstarf hans við tískustórveldið Polimoda 

sem er meðal annars í eigu Versace og vinnur náið með 
hönnuðum víða um heim. Hún hóf þar nám í haust og líkar Ítalíu-
dvölin vel. „Kennararnir eru kröfuharðir og skóladagurinn getur 
verið erfiður. Það er líka ótrúlegt að vera í skóla þar sem 
stjórnendurnir og kennararnir veita manni virkilegan innblástur. 
Á dögunum voru aðstoðarskólastjóranum veitt verðlaun fyrir að 
vera ein áhrifamesta konan í tískuiðnaði Ítalíu, en það segir 
mikið um skólann,“ segir Vigdís sem stefnir að því að klára BA-
gráðu í fatahönnun frá Polimoda. 

Að sögn Vigdísar fá 89% nemenda sem útskrifast frá skólanum 
vinnu í framhaldi af náminu hjá hönnuðum á borð við Prada og 
Gucci. Vigdísi dreymir þó meira um að vinna sjálfstætt. „Það er 
náttúrlega draumurinn að geta stofnað mitt eigið merki, en í 
tískuheiminum held ég að allir verði að byrja á byrjunarreit.“

Vigdís sagði enn fremur að þótt hún væri að sjálfsögðu til í að 
prófa að vinna fyrir tískustórveldi eins og Prada eða Gucci, væri 
það ekki þar sem hún sæi feril sinn innan tískubransans enda.  
„Maður verður að stefna hátt.“

Vigdís lauk námi við Menntaskólann Hraðbraut vorið 2006. 
„Ég hef alltaf haft áhuga á fötum og ýmiss konar hönnun, en var 
ekki endilega viss um að ég vildi leggja það fyrir mig. Svo ákvað 
ég bara að slá til í haust og skella mér út og ég held ég hafi aldrei 
verið ánægðari,“ segir Vigdís. Í einu af fögunum í skólanum eru 
nemendur beðnir um að setja saman eigin fatalínu og kynna 
hana í lok annar. „Þetta eru uppáhaldstímarnir mínir. Kennarinn 
er frábær og lætur okkur alveg heyra það ef hann er ekki ánægður. 
Hann segir að það sé enginn tilgangur í því að láta okkur ekki 
kynnast hinum harða tískuheimi sem allra, allra fyrst.“ Þegar 
Vigdís er spurð út í eigin stíl segist hún ekki hafa neinn sérstakan. 
„Það fer eiginlega eftir skapi, veðri og árstíð. Ég klæði mig bara í 
það sem mér finnst flott hverju sinni. En ég sæki samt mikinn 
innblástur í hönnuði eins KTZ, Marc Jakobs, Sonya Rykiel, Eley 
Kishimoto og Henrik Vibskov.“ - os

VIGDÍS JÓNSDÓTTIR FATAHÖNNUNARNEMI

Í Versace-skóla í Flórens

4 RÉTT SVÖR 8 RÉTT SVÖR



* Sértilboð Elísabetar og AYGO. M.v. 84 mánuði. Innifalið er afborgun af láni, tryggingar (ábyrgðar- og kaskótrygging) og bifreiðagjöld á fyrsta tímabili. 

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

www.aygo.is

Gerðu eitthvað eftirminnilegt – fáðu þér Aygo á þægilegum kjörum og njóttu þess að keyra áhyggjulaus. 

Tvær léttar leiðir til að eignast Aygo:

26.410 kr.* á mánuði 14.996 kr. á mánuði

Innifalið: Afborgun af láni – Tryggingar 
– Bifreiðagjald 1. tímabils – 

Meðalgreiðsla miðað við 30% útborgun 
og bílalán til 84 mánaða hjá Glitni.

Gerðu eitthvað eftirminnilegt
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Norðurbrú 2, íbúð 101 – Opið hús 
Til sölu eða leigu

Fr
um

Glæsileg 116,7 fm. 3ja herbergja íbúð í húsi byggðu
2004. Eignin skiptist í anddyri, stofu, borðstofu, eldhús
– stáltæki, eyja og háfur -, baðherbergi, barnaherbergi,
svefnherbergi, þvottahús. Eikarparket á gólfum, flísar á
baði. Sérstæði í sameiginlegri bílageymslu ásamt sér-
geymslu í sameign. Tilboð óskast.

Opið hús í dag milli kl. 14:00 og 14:30. 
Þorvarður verður á staðnum og sýnir, sími 892 6101

Laugavegur 182 • 4. hæð • 105 Rvík Fax 533 4811 • midborg@midborg.is
Sími 533 4800

Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

Norðurbrú 2, íbúð 101 - Laus strax
Til sölu eða leigu

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

FYRIRTÆKI  Í   KÆLIVÉLAVIÐGERÐUM.
Til sölu kælivélaverkstæði með mikla sérstöðu. Mjög góð aðstaða og starfsum-
hverfi. Nánari upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu okkar en EKKI í síma. Einstakt
tækifæri.

SPORTBAR  Á  HÖFUÐBORGARSVÆÐINU.
Til sölyu vinsæll staður, vel staðsettur í 250 fm leiguhúsnæði. Góður búnaður á
staðnum. Fullt vínveitingaleyfi. Sanngjarnt verð.  Nánari upplýsingar á skrifstofu
okkar. 

HEILDSALA  - SMÁSALA Í  RENNILÁSUM.
Til sölu þekkt verslun og heildverslun í rennilásum og öðrum vörum til fataiðnað-
ar. Fyrirtækið hefur starfað í yfir 20 ár og hefur mjög góða framlegð. Kjörið tæki-
færi fyrir fyrirtæki. í svipuðum rekstri. Er í mjög rúmgóðu húsnæði. Hefur mikla
sérstöðu á markaði. Er með traust umboð og vandaða  vöru. Frábært tækifæri fyr-
ir rétta aðila. Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

INNFLUTN. FYRIR HÓTEL, VEITINGAH. OG SPÍTALA
Til sölu heildverslun sem þjónustar hótel og veitingahús og fl. Flytur inn vörur í há-
um gæðaflokki. Góð umboð og frábært verð.  Upplýsingar á skrifstofu.

NÝTT  Á  SKRÁ  -  ÞEKKT  HÁRSNYRTISTOFA.
Var að koma á skrá, falleg og velstaðsett hársnyrtistofa, 5 vinnustöðvar og 2 vask-
stólar, nánast allt nýendurnýjað. Staðsetning mjög góð. Frábært tækifæri.

HVERFIS-PÖBB Í  EIGIN  HÚSNÆÐI.
Til sölu hverfis-pöbb í ca 240 fm eigin húsnæði, flott innréttað. Mjög góð aðkoma
og  bílastæði.  Stór verönd og skjólveggir fyrir utan plássið. Allt sér. Nú er lag. Endi-
lega leitið upplýsinga.

GLÆSILEGT HEILSUSTUDIÓ.
Nýtt og glæsilegt heilsustudió með fullkomnustu tækjum sem völ er á í dag. Rúm-
gott og bjart húsnæði á svæði 108. Frábær aðstaða. Stórgott tækifæri.

KÓPAVOGUR  -  HÁRSNYRTISTOFA.
Þekkt stofa í rúmgóðu húsnæði með 6 stóla og 2 vaskstóla, snyrtistól og margt
fleira.  Flott stofa með mikla þjónustu. Sanngjarnt verð

TÍSKUVERSLUN   Á  LAUGAVEGINUM.
Til sölu af sérstökum ástæðum vel staðsett tískuverslun, sem verslar með notað-
an innfluttan kventískufatnað. Allt eigin innflutningur. Gott verð og einstakt  tæki-
færi.

ÍS OG VEITINGAR.
Til sölu góður og vel staðasettur veitingarekstur í hverfi 108. Staðurinn tekur um
30 manns í sæti. Góðir vaxtarmöguleikar. Mjög gott verð.

HÁRGREIÐSLUSTOFA   Í   GRÓNU HVERFI  
Til sölu falleg og þekkt hárgreiðslustofa mjög vel staðsett, í skemmtilegu húsnæði.
6 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur  búnaður mjög góður. Verð 7 millj. 

HEILSUSDTÚDÍÓ - SNYRTISTOFA.
Til sölu glæsilegt heilsustúdíó og snyrtistofa með góðan tækjakost. þekkt stofa í
skemmtilegu húsnæði. Staðsetning mjög góð.  Mikið að gera.  Frábært verð.

BÓNSTÖÐ - MIÐSVÆÐIS. 
Til sölu bónstöð í hverfi 105. Er í góðu rúml.  80 fm leiguhúsnæði.  Mikið um fasta
viðskiptavini, bæði einstaklinga og fyrirtæki. Mjög sanngjarnt verð.

HÁRSTOFA -  EINSTAKT  TÆKIFÆRI
Til sölu af sertökum ástæðum mjög þekkt hárstofa með 5 vinnustöðvar og 2 vask-
stóla og góður búnaður á hreint ótrúlegu verði, eða aðeins kr. 3,1 millj. Það gerist
ekki betra.

SÓLBAÐSSTOFA  MEÐ  LUXUSBEKKJUM
Til sölu vinsæl sólbaðsstofa á mjög góðum stað. Allt nýir Ergoline bekkir með sjón-
varpi, auk þess er þarna naglasnyrting og ásetning. Staðsetning: verslunar og
þjónustumiðstöð. Sami eignadi frá upphafi. Mikil viðskipti.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ  TOPP  MERKI.
Til sölu skemmtileg barnafataverslun með vinsæl og flott vörumerki fyrir 0-16 ára
í nýlegu leiguhúsnæði miðborginni. Glæsileg vara - góð sala. Topp tækifæri.

GLÆSILEG  SNYRTISTOFA  og  VERSLUN:
Til sölu þekkt og einkar glæsileg stofa  á frábærum stað með góða aðkomu. Góð-
ur tækjakostur. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing. Skemmtilegt tæki-
færi.

VINSÆLL  SKYNDIBITASTAÐUR   í hverfi  108
Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni  með fína afkomu. Vel tækjum
búin Bullandi traffic. Liggur vel við allri umferð. Tekur yfir 30 manns í sal.. Gott
dæmi.

HÁRGREIÐSLUSTOFA   Í   HVERFI  101.. 
Til sölu þekkt hárgreiðslustofa vel staðsett, 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og all-
ur  búnaður mjög góður. Verð 5,5 - 6 millj.

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!

Leitið nánari upplýsinga. - Sjáið: www.atv.is

Fr
um

Auglýsingasími

– Mest lesið



Erlendur Davíðsson, löggiltur fasteignasali.

EIGNASTÝRING S: 534 4040
Síðumúli 27, 108 R • www.remax.is •  eignastyring@remax.is

BARÐASTAÐIR - REYKJAVÍK
Glæsileg 166 fm. íbúð á tveimur hæðum á efstu hæð
í lyftuhúsi auk rúmgóðs stæðis í bílageymslu og 25
fm. sérbyggðs bílskúrs. Eignin er öll hin vandaðasta
með fallegum vönduðum innréttingum og gólfefnum.
Tvö baðherbergi eru í íbúðinni auk þvottaherbergis.
Tvennar svalir og stórglæsilegt útsýni. Stutt á golfvöll-
inn og í alla þjónustu.

Fr
um

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsing um nýtt deili-
skipulag og breytingar á
deiliskipulagsáætlunum

í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér
með auglýstar tillögur að nýju deiliskipulagi og
breytingum á deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

Vík á Kjalarnesi
Tillaga að deiliskipulagi fyrir lóð meðferðarheimilisins
að Vík á Kjalarnesi. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur
er landnotkun svæðisins “svæði fyrir þjónustu-
stofnanir”.
Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir að heimilt verði
að byggja, innan þess til gerðs byggingarreits, eina
til þrjár samtengdar byggingar fyrir u.þ.b. 20 – 30
m² íbúðareiningar ásamt sameiginlegri aðstöðu
eins og setustofu, borðstofu, þvottaaðstöðu o. fl.
Hámarksgólfflötur hvers húss eru 700 m². Heimilt
verði að byggja allt að þrjár hæðir ásamt kjallara
fyrir geymslur. Hámarks fermetrafjöldi bygginga eru 
3000 m²
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Hólmsheiði/Fjárborg/Almannadalur
Tillaga að breytingu á skilmálum í deiliskipulagi fyrir 
Hólmsheiði/Fjárborg/Almannadal.
Breytingar felast í því meðal annars að hámarkshæð
húsagerðar C verður hækkuð um 30 cm, kvistir
verða heimilaðir á húsagerð C en þó með þeim
takmörkunum sem fram koma á uppdrætti, litaval
er skilyrt í skilmálum en þeir litir sem átt er við er að
þök, þakkantar og vindskeiðar eiga að vera dökk
grá (sjá litanúmer á uppdrætti). Að öðru leiti er vísað
til áður samþykktra deiliskipulagsskilmála.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Holtavegur 8 - 10
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Holtaveg 8
– 10 vegna auglýsingaskilta, annars vegar á hús og 
hins vegar á lóð.
Sótt er um að setja upp skilti, merkt A, B og
C á uppdrætti, ásamt skiltum á hús. Einungis
kemur fram auglýsing um starfsemi innan lóðar á
skiltunum. Skilti A og B: skiltaflötur er fjórir metrar á
lengd, tveir metrar á hæð og miðast efri brún á skilti
við handlista á efri bílapalli. Skilti C er ljósaskilti,
þrír sinnum þrír, sem fest er á steyptan kant við
bílakjallara, hæsti kóti á skilti er tuttugu og níu
komma sextíu.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulags-
og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni 3,
1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 12. október
2007 til og með 23. nóvember 2007. Einnig má sjá
tillögurnar á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir
til að kynna sér tillögurnar.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal
skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is,
til skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en
23. nóvember 2007. Vinsamlegast notið uppgefið
netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvu-
pósti.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests,
teljast samþykkja tillöguna.

Reykjavík, 12. október 2007
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið



... ódýrust*

Þú færð meira í Krónunni!
*Samkvæmt frétt Morgunblaðsins 11. okt. 2007 er matarkarfan 1.156 kr. ódýrari í Krónunni en Bónus og 2.019 kr. 
ódýrari en í Nettó.   Heildar matarkarfan kostar 9.156 kr. í Krónunni en 10.312 kr. í Bónus og 11.175 kr. í Nettó. 

Krónan

9.156

Bónus

10.312

Nettó

11.175

13%
dýrari.

22%
dýrari.

ódýrast!



Gunnar Jóhannes-
son, sóknar-

prestur á Hofsósi, 
skrifar kostulega 
grein í Fréttablaðið 
28. september síðast-
liðinn, þar sem hann 
fer mikinn gegn Sið-
mennt – félagi sið-
rænna húmanista á 
Íslandi. Gunnar lýsir 
yfir áhyggjum sínum yfir því að 
guðleysingjunum í Siðmennt 
hafi verið hleypt inn í Fríkirkjuna 
til að gefa saman par borgaralega. 
Leiðinlegt þykir mér að Gunnar 
hafi áhyggjur af því að trú-
leysingjar heimsæki kristilegar 
kirkjur en mun alvarlegra þykir 
mér þó að lesa þær rangfærslur 
sem Gunnar fer með um Sið-
mennt, stefnu félagsins og 
markmið. 

Presturinn á Hofsósi heldur því 
fram í grein sinni að Siðmennt 
sé með þátttöku sinni í borgara-
legri giftingu, sem haldin var í 
Fríkirkjunni, að sýna kristinni 
kirkju og eigin félagsskap 
óvirðingu. Hann segir orðrétt:

„Enda þótt Siðmennt kunni að 

bera takmarkaða virð-
ingu fyrir kirkjunni 
þykir mér skrýtið að 
hún skuli ekki bera 
meiri virðingu fyrir 
eigin félagsskap og 
gildum. Þegar beðist
er undan athöfn sem
þessari þá er Siðmennt 
auðsýnd meiri virðing 
en hún auðsýnir 
kirkjunni – og eigin 
félagsskap.“

Síðar í greininni 
segir Gunnar að trú-

verðugleiki Siðmenntar „hafi 
beðið hnekki í samhengi þessa
máls“.

Í fyrsta lagi á ég erfitt með að 
sjá hvernig Siðmennt er að sýna 
kirkjunni óvirðingu með því að 
taka þátt í borgaralegri athöfn í 
Fríkirkjunni með leyfi kirkj-
unnar sjálfrar. Í öðru lagi var 
það ekki Siðmennt sem valdi 
staðsetningu athafnarinnar eins
og Gunnar gefur í skyn. Parið 
sem um ræðir hafði einfaldlega 
samband við félagið og óskaði 
eftir aðstoð við að framkvæma
borgaralega athöfn. Parið hafði 
sjálft áður bókað Fríkirkjuna og 
fengið leyfi til að halda borgara-
lega giftingu þar. Umrætt par 
hafði í fyrstu ætlað að halda 
athöfnina í Salnum í Kópavogi 
en þar á bæ kærðu menn sig ekki 

um að hýsa borgaralega giftingu 
þar sem slík athöfn hafði aldrei 
verið framkvæmd áður. Hvað 
áttu forsvarsmenn Siðmenntar 
að gera? Neita því að aðstoða 
parið vegna þess að athöfnina 
átti að halda í kirkju? Ég hefði 
nú haldið að óvirðing og skortur 
á umburðarlyndi hefði falist í 
slíkum viðbrögðum.

Gunnar segist hafa sérstakar 
áhyggjur af trúverðugleika Sið-
menntar í „ljósi þeirrar stað-
reyndar að Siðmennt [... hafi 
verið stofnað] sem mótvægi við 
íslensku Þjóðkirkjuna“. Þetta 
eru fréttir fyrir okkur sem
höfum starfað í Siðmennt til 
margra ára. Enda segir í stefnu-
skrá Siðmenntar, sem Gunnar 
segist hafa lesið, að: „Siðmennt 
styður opið, víðsýnt og fjölþætt 
samfélag og telur að lýðræði sé
besti kosturinn til að vernda 
mannréttindi bæði gagnvart 
einræðissinnuðum forréttinda-
hópum og umburðarlitlum fjölda-
hreyfingum.“ Stofnun Sið-
menntar hefur ekkert með 
Þjóðkirkjuna eða aðra trúar-
söfnuði að gera. 

Fyrir utan þessa staðlausu
„staðreynd“ segir Gunnar það 
vera „augljóst markmið félagsins
að lágmarka sýnileika trúar í 

samfélaginu“. Hvar presturinn 
fær þessar upplýsingar veit ég 
ekki en þær koma í það minnsta 
ekki úr stefnuskrá Siðmenntar. 
Siðmennt er málsvari húmanisma
á Íslandi og berst fyrir trúfrelsi
og þar með fyrir hlutleysi yfir-
valda þegar kemur að lífs-
skoðunum.

Frá upphafi hefur Siðmennt haft 
það á stefnu sinni að bjóða upp á 
borgaralegar eða veraldlegar 
athafnir á borð við nafngjafir, 
fermingar, giftingar og útfarir. 
Opinber stuðningur við slíkar 
veraldlegar athafnir er næstum
enginn hér á landi. Siðmennt 
hefur ekkert hús til yfirráða og 
engan starfsmann. Mest allt 
starf Siðmenntar fer fram með 
sjálfboðavinnu. Við fögnum því 
öllu jákvæðu samstarfi sem
okkur býðst. Ég vil því þakka 
Fríkirkjunni sérstaklega fyrir 
samstarfsviljann og það 
umburðarlyndi að hleypa guð-
leysingjum inn í guðshús. Slíkt 
umburðarlyndi er greinilega 
ekki að finna í öllum vistarverum
almættisins.

Höfundur er varaformaður Sið-
menntar.

Virðing og umburðarlyndi

SILFURnet GULLnet PLATINUMnet

Hamingju-
samir Ís-
lendingar
Samkvæmt rannsókn, sem gerð 
var af samtökum sem kallast 
New Economics Foundation and 
Friends of the Earth, eru 
Íslendingar hamingjusam-
astir Evrópubúa. 
Norðurlandabúar komu 
hlutfallslega best út úr 
rannsókninni og var 
Svíþjóð í öðru sæti og 
Noregur í því þriðja. 
Danmörk var einnig 
ofarlega á listan-
um, í sjötta sæti. 
Könnunin náði til
30 landa innan Evrópu og 
var meðal annars mæld
lífsgleði Evrópubúa. Það 
er spurning hvort
veður hafi haft áhrif 
á lífsgleði Íslendin-
ga  en einmuna 
blíða ríkti hér á 
landi þann tíma 
sem könnunin var 
gerð á meðan 
rigndi eins og hellt 
væri úr fötu á frændur 
okkar. Einnig hefur verið bent á 
þá staðreynd að sífellt fleiri 
Íslend-ingar ganga til viðskipta 
við SPRON og eins og alþjóð veit 
er ánægjan hvergi meiri en meðal
þeirra.

Þvílík
heppni!
Kona í Sandgerði, sem óskar 
nafnleyndar, varð fyrir því 
óláni nýlega að týna hundi-
num sínum á ferðalagi um
Norðurland. Hún lýsti eftir 
hundinum í Degi og fékk 
svar um hæl. Kona á 
bóndabæ í nágrenni við 
Grenivík lét vita af hundi
sem hafði verið að sniglast í 
kringum heimili hennar og
lýsingin í blaðinu gat átt við. 
Konan fékk hundinn sinn og 
ákvað í framhaldinu að koma við 
í versluninni Jónsabúð á 
Grenivík og fá sér bita. Hún 
keypti auk þess skafmiða og 

borgaði með SPRON-kortinu 
sínu. Það má með sanni segja að 
hún hafi verið hundheppin því að 
á skafmiðanum var vinningur 
upp á eina milljón. Ekki fylgir 
sögunni hvað konan ætlar að 
gera við peningana

en það má gera ráð fyrir að hund-
urinn verði verðlaunaður á ein-
hvern hátt. Er nema von að við-
skiptavinir SPRON séu 
jafnánægðir og raun ber vitni?



Íslendingar hafa um 
langt árabil verið 

liðtækir að aðstoða 
fátæk ríki við að 
byggja upp eigin 
þekkingu til að nýta 
jarðhita. Jarðhita-
skóli Sameinuðu þjóð-
anna er sterkasta 
dæmið um þessa aðstoð en mörg 
fleiri dæmi mætti nefna eins og 
virkjanir í El Salvador og Kenya. 
Þessi aðstoð er af hinu góða. Hún 
miðar að því að hjálpa fátækum 
þjóðum til sjálfshjálpar til að 
nýta eigin jarðhitaauðlindir.

Í frétt í Morgunblaðinu 29. 
september sl. las ég að Reykjavík 
Energy Invest (útrásarfyrirtæki 
Orkuveitu Reykjavíkur) hefði 
ákveðið að styðja jarðhitaverk-
efni í tveimur Afríkuríkjum um 
9 milljarða króna á næstu fimm 
árum en nú hefur þetta fyrir-
tæki sameinast Geysir Green 
Energy. Hver sem vill sér það að 
þeir sem standa að þessari útrás 
orkugeirans gera það til að 
ávaxta eigið fé og þeir sem eiga 
að borga vextina eru fátækir 
íbúar Afríkuríkjanna tveggja.

Útrás Íslendinga í 
orkugeiranum á að 
víkja fyrir eldri stefnu 
Sameinuðu þjóðanna, 
a.m.k. þegar fátæk ríki 
eiga í hlut. Stefna Sam-
einuðu þjóðanna er að 
styðja fátæk ríki til 
sjálfshjálpar en Banda-
ríkin og fleiri ríki hafa 
nánast svelt þessa 
stefnu í hel og það fyrir 
allmörgum árum. Ég 

hef séð það með eigin augum að 
aðkoma einkaaðila að jarðhitanum 
í Mið-Ameríkulöndum hefur bein-
línis hindrað þessi lönd í því að 

byggja upp þekkingu hjá sér til að 
nýta þessar orkuauðlindir og meira 
að segja spillt því sem Sameinuðu 
þjóðirnar voru búnar að byggja 
upp í samvinnu við heimamenn. 
Þar sem Sameinuðu þjóðirnar voru 
komnar nógu langt með aðstoð sína 
fyrir daga sveltistefnunnar í 
löndum eins og El Salvador og 
Costa Rica og líka í Kenya í Afríku 
hafa risið jarðgufuvirkjanir í eigu 
landsmanna og þeir eru sjálfbjarga. 

Íbúar þeirra fátæku landa sem fá 
erlend fyrirtæki til að virkja eigin 
auðlindir geta vænst þess að kaupa 
raforkuna á hærra verði en væri ef 
þeir hefðu aflað sér þekkingar til 
að virkja sjálfir. Útrásin í orku-
geiranum er ekki augljóslega 
göfugt fyrirbæri eins og flestir 
virðast halda, a.m.k. ekki þegar 
fátæk þróunarlönd eru annars 
vegar.

Ég hef vitað það um nokkurt skeið 
að til hefur staðið að einkavæða 
PNOC-EDC risaorkufyrirtækið á 
Filippseyjum. (Filippseyjar fram-
leiða næstmest allra ríkja af raf-
orku með jarðgufu. Rafafl jarð-
gufuorkuvera í þessu landi er 
nálægt 1900 megawöttum eða eins 
og allar vatnsaflsstöðvar á Íslandi 
eftir að Kárahnjúkavirkjun hefur 
verið gangsett. Mér sýnist það lágt 
verð á íslenskan mælikvarða að 
meta PNOC-EDC á 155 milljarða 
íslenskra króna (rúmlega tvöfalt 
það verð sem Landsíminn var 
seldur á) en það er verðmætamatið 
samkvæmt frétt í Mbl. sunnudag-
inn 6. október. Íslenskir fjárfestar 
hafa sýnilega áhuga á því að ávaxta 
fé sitt í þessu fyrirtæki með því að 
kaupa hlut í því. Tilgangurinn með 
því að hafa Orkuveitu Reykjavíkur 
með í útrásarfyrirtækinu Reykja-

vík Energy Invest (REI) hlýtur að 
vera sá að gera útrásarfyrirtækið 
marktækt á orkumarkaðnum. Án 
Orkuveitu Reykjavíkur er útrásar-
aðinn REI vafalaust ekki áhuga-
verður kaupandi að hlut í PNOC-
EDC í augum þeirra sem vilja selja. 
Ef íslensk fyrirtæki geta eignast 
auðlindir og orkuver erlendis, á 
það að vera gagnkvæmt? Er okkur 
stætt á öðru? Eiga erlend fyrirtæki 
þá ekki að geta eignast orku-
auðlindir okkar og orkuver og 
hvernig ætla íslensk stjórnvöld að 
verja eignaraðildina þegar opinbert 
íslenskt fyrirtæki leikur afgerandi 
hlutverk í útrásinni?

Höfundur er prófessor í jarðefna-
fræði og hefur starfað að jarðhita-
rannsóknum og jarðhitanýtingu í 

40 ár.

Íslensk orkufyrirtæki – útrásin

Ef íslensk fyrirtæki geta 
eignast auðlindir og orkuver 
erlendis, á það að vera gagn-
kvæmt? Er okkur stætt á öðru?

NJÓTTU netsins!

SPRONnet
Nýr hagstæður debetreikningur á netinu
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Netið bjargaði okkur!
Það er orðið mun algengara að
fólk sjái um bankaviðskipti sín á
netinu. Þessi þjónusta eykur frelsi
viðskiptavinarins og gerir honum
kleift að ganga frá sínum málum

hvar og hvenær sem er. Það var
þakklátur viðskiptavinur SPRON
sem hringdi í þjónustufulltrúa
bankans og lýsti yfir ánægju sinni
með þjónustuna. Málum var þann-

ig háttað að hann var staddur í
Bandaríkjunum þegar hann fékk
óvænt símtal frá konu sinni. Hún
var á Heathrow-flugvelli á leið að
hitta mann sinn og hafði lent í því

að Visakortið hennar virkaði ekki
og hún var ekki með inneign á
reikningi sínum. Maðurinn sagði
að heimabankinn væri alger
himnasending. Þau áttu bókaða
skemmtisiglingu um Karabíska
hafið daginn eftir og hefði hann
ekki notið þjónustu SPRON      
hefðu þau líklega ekki komist í þá 
ferð. Það tók hann aðeins tvær
mínútur að bjarga málunum.

Þessi ánægði viðskiptavinur lét
það fylgja sögunni að hann væri
þakklátur SPRON fyrir að hafa
þessa þjónustu svona ein-falda því
að hann væri ekki mikill tölvu-
maður. Einnig hrósaði hann
bankanum fyrir að hafa þennan
reikning líka án krafna um að
nýta sér aðra þjónustu bankans. 

Nýttu þér netið
Kynntu þér málið á spron.is



Auglýsingar sendist á 

auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 550 5000.

Upphaf að Októberfest

„Hafir þú einu sinni séð mig 
muntu aldrei rugla mér saman 

við nokkurn annan.“

AFMÆLISBÖRN

90 ára afmæli
Jósef Halldórsson

húsasmiðameistari 90 ára í dag.

Föstudaginn 12. október 2007 verður Jósef 
Halldórsson níræður. Hann býður vinum og 

vandamönnum að halda upp á tímamótin 
með sér í  samkomusal Sunnuhlíðar (niðri ) 

Kópavogsbraut 1 í Kópavogi milli 
kl. 16 og 19.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ágústa Kristín Jónsdóttir
Hlaðhömrum 2, Mosfellsbæ,

andaðist á líknardeild Landakotsspítala mánudaginn
1. október. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hinnar látnu. Þökkum auðsýndan samhug og bestu
þakkir til starfsfólks að Hlaðhömrum og á líknardeild
Landakotsspítala.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ragnar Sigurmundsson
vélstjóri, frá Svínhólum í Lóni, áður til
heimilis að Strandgötu 67a, Eskifirði,

lést 4. október að Hulduhlíð. Útförin fer fram frá
Eskifjarðarkirkju laugardaginn 13. október kl. 14.00.

Sigríður Rósa Kristinsdóttir
Hafdís Þóra Ragnarsdóttir Júlíus Ingvarsson
Sigrún Ragna Ragnarsdóttir Helgi Jónsson
Kristján Ragnarsson Katrín Guðmundsdóttir
Kristinn Jóhannes Ragnarsson Halla Ósk Óskarsdóttir
Guðný Hallgerður Ragnarsdóttir Jón E. Guðmundsson

Kristján B. Sigurðarson
Sigurmundur Víðir Ragnarsson
Áslaug Ragnarsdóttir Guðlaugur Sæbjörnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Guðmundur G. Halldórsson
frá Kvíslarhóli á Tjörnesi,

verður jarðsunginn frá Húsavíkurkirkju laugardaginn
13. október kl. 14.00.

Steinþóra Guðmundsdóttir Þórarinn Gunnlaugsson
Marý Anna Guðmundsdóttir Halldór Sigurðsson
Aðalsteinn Guðmundsson Jófríður Hallsdóttir
Stefán Brimdal Guðmundsson Lára Ósk Gunnlaugsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og
bróðir,

Sveinn Rúnar Vilhjálmsson
Dofrabergi 21,  221 Hafnarfirði,

lést sunnudaginn 7. október.   Jarðarförin auglýst síðar.

Sigrún Fjeldsted Sveinsdóttir Magnús Björnsson
Linda Guðrún Sigurðardóttir Sævar Örn Gíslason
Benjamín Fjeldsted Sveinsson
systkini hins látna og aðrir aðstandendur.

Hjartans þakkir til allra er sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar eiginkonu minnar, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sigrúnar Guðmundsdóttur
Hofsvallagötu 22.

Guð veri með ykkur öllum.

Sigurjón G. Jóhannesson
Áslaug Sigurjónsdóttir   Sigurður Ólafsson
Jakob Sigurðarson                 Helga Sjöfn Magnúsdóttir
Jóakim Snær Sigurðarson
Sigrún Sif Sigurðardóttir
og barnabarnabörn.

Systir mín,

Þórdís Pálsdóttir
frá Hjálmsstöðum,

andaðist á dvalar-og hjúkrunarheimilinu Grund
miðvikudaginn 10. október.

Fyrir hönd aðstandenda,

Ásgeir Pálsson

Við Háskóla Íslands hafa 
konur verið kjörnar til for-
ystu við sjö af ellefu deildum 
Háskólans og er þetta í fyrsta 
sinn sem fleiri konur eru 
forsetar við deildir skólans. 
Þetta eru þær Elín Soffía 
Ólafsdóttir við lyfjafræði-
deild, Inga B. Árnadóttir 
við tannlæknadeild, Oddný 
Sverrisdóttir við hugvísinda-
deild, Ebba Þóra Hvannberg 
í verkfræðideild, Sóley S. 
Bender í hjúkrunarfræði-
deild og Björg Thorarensen 
í lagadeild. Bæði Björg 
og Ebba Þóra eru fyrstu 
konurnar sem gegna emb-
ætti deildarforseta við sínar 
deildir.

Björg Thorarensen var ný-
lega kjörin í embætti forseta
lagadeildar og tók við emb-
ætti af Páli Sveini Hreinssyni 
prófessor sem skipaður 
var hæstaréttardómari. 
Björg er með kandidats-
próf í lögum frá lagadeild 
HÍ og meistarapróf frá Edin-
borgarháskóla. Hún hefur 
verið prófessor við lagadeild 
Háskóla Íslands frá 2002. 
„Lagadeildin fagnar hundrað 
ára afmæli lagakennslu á 
Íslandi á næsta ári svo það 
var tímabært að kona kæmi 
að stjórninni,“ segir Björg, 
sem tók við embætti í lok 
ágúst.

„Þetta er tímanna tákn 
og lýsir þeirri þróun sem er 
annars staðar í samfélaginu,“ 
segir Björg og vísar í fjölgun 
kvenna í stjórnunarstöðum 
þótt enn vanti töluvert upp 
á að jafnt hlutfall sé á því 
sviði. „Að konur séu komnar 

í meirihluta í stjórnun í 
öllum deildum Háskólans er 
skref í rétta átt,“ útskýrir 
Björg sem segist jafnframt 
vona að þessar konur séu 
góðar fyrirmyndir og hvatn-
ing fyrir aðrar konur sem 
geti hugsað sér að fara í 
stjórnunarstöður. „Konur í 
lögfræðingastétt eru orðnar 
mjög margar og lagadeildin 
er ein þeirra deilda í Háskóla 
Íslands þar sem kynjahlutföll 

meðal nemenda eru hvað 
jöfnust,“ segir Björg sem 
segir þó lögfræðina, eins og 
margar aðrar grunngreinar í 
Háskólanum, hafa verið hefð-
bundna karlagrein framan 
af. „Lögfræðin er ein sú 
fræðigreina sem er hvorki 
kvenna- né karlagrein í dag,“ 
segir Björg og bætir við: 
„Eftir því sem konum fjölgar 
í lögfræðistéttinni hefur 
hlutfall kvenna í embættis-

stéttum aukist. Til dæmis 
meðal sýslumanna sem áður 
var dæmigerð karlastétt en 
í þeim hópi hefur konum 
fjölgað mjög á síðastliðnum 
fimm til sex árum. Eins 
vænti ég sambærilegrar 
þróunar meðal dómara þar 
sem jafnt hlutfall kynjanna
í náminu hlýtur að endur-
speglast í opinberum stöðum 
þar sem lögfræðipróf er 
sett sem skilyrði. Þá hafa 
konur einnig haslað sér völl 
í lögmannsstörfum, þótt hlut-
fall þeirra sé þó enn langt 
frá því að vera jafnt á við 
karla.“

Fram undan eru miklar 
breytingar á stjórnkerfi 
Háskóla Íslands og að 
sögn Bjargar eiga þessar 
breytingar einnig við 
um lagadeildina. „Með 
stjórnkerfisbreytingum
í Háskólanum verður 
lagadeildin hluti af nýju 
fræðasviði ásamt félags-
vísindadeild og viðskipta- og 
hagfræðideild. Með þessum 
breytingum er stefnt að 
eflingu grunneiningar 
Háskólans og styrkingu 
lagadeildar og annarra 
deilda vegna samkeppni 
við einkarekna skóla og 
veita þeim deildum meiri 
sveigjanleika. Við stefnum 
að því að halda því forskoti 
sem lagadeild HÍ hefur, 
fá til liðs við okkur bestu 
fræðimenn á öllum sviðum 
lögfræðinnar í kennslu 
og rannsóknir og útskrifa 
færustu lögfræðinga eins 
og við höfum gert til þessa,“ 
segir Björg.





Fyrir nokkrum 
árum byrjaði ég 
að blogga. 
Framan af var 
ég mjög iðinn 
við skrifin og 

naut þess að 
segja frá því sem 
á daga mína 
dreif. Áður en 
langt um leið var 

ég meira að segja 
farinn að leggja 

mig fram um að gera spennandi 
hluti, til þess eins að geta síðan 
um kvöldið sest niður og skrifað 
spennandi frásögn af mínu 
viðburðaríka lífi.

Nú er ég nánast alveg hættur að 

blogga. Ef ég nenni þá set ég þessa 
pistla mína inn á síðuna, en það er 
þá líka allt og sumt. Enda hefur 
það skilað sér í því að nú líða oft 
heilu dagarnir án þess að nokkuð 
markvert gerist. Það má því segja 
að bloggið hafi leitt til þess að lífið 
varð allt meira spennandi. Samt 
sem áður nenni ég ómögulega að 
fara að blogga aftur.

Um daginn benti vinkona mín 
mér hins vegar á hvernig ég gæti 
aftur náð fyrri virkni í líf mitt, án 
þess að þurfa að setjast niður og 
blogga á hverju kvöldi. Ég ætti 
einfaldlega að hugsa allt út frá því 
að síðar meir myndi ég setjast 
niður og skrifa ævisögu mína. 
Þannig væri ég aftur kominn með 

hvata til að gera spennandi hluti 
og gæti líka hlakkað til elliáranna 
þegar ég myndi hafa frá öllu þessu 
að segja. Þetta fannst mér frábær 
hugmynd.

Ég setti mig í stellingar og hófst 
handa á ný. Fór í óvænt ferðalag, 
gekk á fjall og hlustaði á framandi 
tónlist. En þá laust því niður í 
höfuðið á mér. Ef ég er bara að 
gera sniðuga og skemmtilega hluti 
til að skrifa um þá, þá ætti ég 
kannski frekar að gerast rit-
höfundur. Enda á maður ekki að 
lifa lífi sínu fyrir neinn annan en 
sjálfan sig. Ég hef því lagt öll plön 
um ævisöguritun á hilluna en ætla 
engu að síður að halda áfram að 
gera spennandi hluti.

Miðasala: 4 600 200 I netsala: leikfelag.is

ALLIR Í LEIKHÚS Á AKUREYRI!

FRÁBÆR
      FJÖLSKYLDUSKEMMTUN

Forsala hafin!

Nýjar aukasýningar í október
Allar sýningar í nóvember

Fyrstir koma, fyrstir fá!

Kortasala enn í fullum gangi
... en nú fer hver að verða síðastur

SAGA  UM  FORBOÐNA  ÁST
MEÐ  TÓNLIST EFTIR  LAY  LOW

fös. 2. nóv
Lau 3. nóv.
Lau 3. nóv.
Mið 7. nóv.
Fös 9. nóv.
Fös 9. nóv.
Lau 10. nóv.
Fös 10. nóv.
Mið 14. nóv.
Fös 16. nóv.
Fös 16. nóv.

kl. 20 UPPSELT
kl. 19 UPPSELT
kl. 22 Aukasýn. Í sölu núna
kl. 20 UPPSELT
kl. 19 UPPSELT
kl. 22 UPPSELT
kl. 19 UPPSELT
kl. 22 Aukasýn. Í sölu núna
kl. 20 UPPSELT
kl. 19 UPPSELT
kl. 22 Aukasýn. Í sölu núna

Frumsýning

Í samstarfi við
Næstu sýn: 17., 22., 23.         og 24. nóv.

Fim 11. okt.
Fös 12. okt.
Lau 13. okt.
Lau 13. okt.
Fim 18. okt.
Fös 19. okt.
Lau 20. okt.
Fös 26. okt.
Lau 27. okt.
Sun 4. nóv.
Sun 4. nóv.
Sun 11. nóv.
Fim 15. nóv.
Lau 17. nóv.

kl. 20
kl. 20
kl. 16
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20   
kl. 20   
kl. 14  
kl. 18
kl. 20
kl. 14

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

örfá sæti laus
örfá sæti laus
í sölu núna!
í sölu núna!
í sölu núna!
í sölu núna!

Nýjar sýningar í sölu núna:
Sun 21. okt.
Fim 25. okt.
Lau 27. okt.
Fim 8. nóv.
Sun 11. nóv.
Fös 23. nóv.

kl. 20
kl. 20
kl. 16
kl. 20
kl. 18
kl. 20



Gildir til 17. október eða á meðan birgðir endast.

Baby Born Buggy kerra
Flott og sterk Baby Born kerra. 
Hægt að brjóta saman. 
Með stillanlegum handföngum.

4.999kr

TILBOÐ

Verð áður 6.999,-

Baby Born hjólasæti

1.699kr

TILBOÐ

Verð áður 2.299,-

Baby Born kerra
Hægt að brjóta saman. 
Hjólin að framan beygja.

Baby Born brúða
Nú er komin ný og betri Baby Born brúða. 
Baby Born fylgja 2 snuð, eitt hvítt og eitt bleikt. 
Þegar Baby Born fær bleika snuðið, þá lokar hún 
augunum.
Hún drekkur, skælir, pissar, kúkar, og má fara í 
bað/sund eins og áður.

Hin eina sanna Baby Bornsem allir þekkja, nú meðmeiri möguleikum

Nú lokar hún augunum

4.999kr

Baby Born bíll
Flottur og sterkur bíll með hljóðum og ljósum. 
Mótorhljóð, flauta og lag. Með spotta til að 
draga. Hægt að opna skottið.

4.999kr

TILBOÐ

Verð áður 5.999,-

Baby Born hestur
Fallegur og mjúkur hestur með hljóðum. Þegar 
Baby Born/Baby Boy sest í hnakkinn heyrist tölt 
hljóð. Strjúkið hestinum um hausinn og hann 
hneggjar. Hnakkur, slá, bursti og fleira fylgir.

3.999kr

TILBOÐ

Verð áður 4.799,-

Baby Born hesthús
Fallegt og vandað hesthús úr tré. Með girðingu, 
gerði og opnanlegu þaki og hliði.

5.499kr

TILBOÐ

Verð áður 6.499,-

Baby Born hestvagn og hestur
Flott ljós kviknar og ævintýrastef heyrist 
frá vagninum. Hægt að losa hestinn frá. 
Hestur og vagn 70 cm. 7.999kr

Baby Born fatasett
Peysa, buxur/pils.

1.399kr

TILBOÐ

Verð áður 1.799,-

Baby Born garðsett
Regnbuxur, regnhúfa, stívél, kanna og skófla.

2.199kr

TILBOÐ

Verð áður 2.799,-

Baby Born glamoursett
Flott sett með pilsi, jakka, skóm, 
bangsa, „greiðslukortum“ og fleira. 2.199kr Baby Born Hawai baðsett 1.999kr

Baby Born nærföt 1.299kr

Baby Born ævintýrasett
Sett með úlpu, buxum, stígvélum, 
bakpoka og skordýraboxi. 2.499kr

TILBOÐ

Verð áður 3.299,-Baby Born fatsett með húfu
Flott sett í mörgum litum.

1.399kr

TILBOÐ

Verð áður 1.699,-

2.499kr

TILBOÐ

Verð áður 2.999,-



ATH kl. 20.30
LJÓÐAPARTÍ #1 - í kvöld í Þjóðleikhúskjallar-
anum kl. 20.30
Kynnir: Ásmundur Ásmundsson
Skáld: Markku Paasonen | Sean Bonney | Lars 
Skinnebach | Kristín Ómarsdóttir | Ingólfur 
Gíslason | Leif Holmstrand | Eiríkur Örn 
Norðdahl | Hildur Lilliendahl | Gísli Hvanndal | 
Una Björk Sigurðardóttir | Jón Örn Loðmfjörð. 
Mr. Silla leikur ljúfa tóna
Partíið er haldið á vegum Nýhils í tilefni af 
Alþjóðlegri ljóðahátíð í Reykjavík.

Sjónaukinn heitir tímarit um 
myndlist sem kom út fyrir fáum 
dögum og var dreift í verslanir í 
vikunni. Það er litprentað í stóru 
broti 23x28 cm og lýtur ritstjórn 
þeirra Önnu Júlíönu Friðbjörns-
dóttur og Karlottu Blöndal. Er 
fyrsta blaðið tileinkað stofnunum 
og er 116 síður prentað á tvenns 
konar pappír. Meginefni er 
prentað á glanspappír en þýðing 
alls efnis á ensku er á grófari 
pappír. Oddi prentar gripinn sem 
er hinn vandaðasti í frágangi en 
fyrstu 1.500 eintökunum fylgir 
DVD-diskur með listaverki: 
Frásögn Samms úr Avant-Garde 
Citizens eftir listamenn heftisins. 
Heftið opnar umræðu um stöðu 
myndlistar á Íslandi með ávarpi 
Ásmundar Ásmundssonar mynd-
listarmanns. Þær stöllur hafa 
verið í hartnær ár að koma ritinu 
á koppinn og njóta til þess stuðn-
ings velvildarmanna: margra 
félaga sinna úr myndlistar-
geiranum, söfn og gallerí auglýsa 
glæsilega í ritinu, Ingunn 
Wernersdóttir hefur lagt þeim til 
fjármagn og Þýðingarsjóður
menntamálaráðuneytisins styður 
útgáfuna, enda er þetta eina rit 
íslenskt sem fjallar um myndlist 
einvörðungu á prenti.

Ritstýrurnar segja markmiðið 
að festast ekki við ákveðinn hóp 
eða stefnu enda næg vítin að var-
ast í þeim efnum í sögu íslenskr-
ar myndlistar. Þær halda sig við 
forn brögð: listamaður heftisins 
er tvíeykið Libia Castro og Ólaf-
ur Ólafsson. Mikið rými fær 
umfjöllun um ítalska skáldið og 
kvikmyndagerðarmanninn Pier 
Paolo Pasolini sem er rammi um 
grein eftir Hauk Má Helgason. 
Markús Þór Andrésson sýning-

arstjóri skrifar hugleiðingu um 
High Plane IV eftir Katrínu Sig-
urðardóttur. Þá er ítarleg úttekt á 
stofnunum í myndlist á Íslandi – 
25 að tölu. 

Merkileg yfirlýsing  – fyrsti 
hluti – birtist þar frá Stephan 
Dillimuth, Anthony Davies og 
Jakob Jakobsen: „Ríkið og 
stofnanir þess deila nú mark-
miðum og takmörkunum sem eru 
svo samofin nýfrjálshyggju og 
stefnu fyrirtækja að þau hafa 
orðið ósýnileg. Þessari aukningu 
og þenslu hugmyndafræði frjáls 
markaðar inn í allt líf okkar hefur 
fylgt kerfisbundið niðurrif allra 
samfélagshreyfinga og ímynd-
unar sem er andstæð kapítalísk-
um kröfum,“ segir þar. Langt við-
tal er við Steingrím Eyfjörð í 
ritinu og styttra viðtal við gagn-
rýnandann Claire Bishop. Þá er 
úttekt á þeim Libiu og Ólafi, 
viðtöl við safnara, grein eftir 
sýningarstjórann Önnu Colin um 
myndlistarmessur heimsins sem 
nú eru að taka yfir hlutverk 
listasafna og margt fleira.

Þær stöllur segjast hafa viljað 
fara með tímarit sitt á pappír í 
stað þess að halda sig við netút-
gáfur. Sjónauki fæst í öllum betri 
bókaverslunum. -

Nýtt listatímarit komið út

Hin þriðja árlega Alþjóð-
lega ljóðahátíð Nýhils fer 
fram nú um helgina í Þjóð-
leikhúskjallaranum, Nor-
ræna húsinu og á kaffihús-
inu Súfistanum. Á hátíðinni 
má sjá og heyra framsækin 
ljóðskáld, innlend sem er-
lend, flytja ljóð sín.

Meðal þeirra erlendu ljóðskálda 
sem koma fram á hátíðinni má 
nefna A. Rawlings frá Kanada, 
Lars Skinnebach frá Danmörku, 
Leif Holmstrand frá Svíþjóð og 
Vilja-Tuulia Huotarinen frá Finn-
landi. Íslensk skáld láta líka að 
sér kveða á hátíðinni en á meðal 
þeirra verða Kristín Eiríksdóttir 
og Örvar Þóreyjarson Smárason.

Viðar Þorsteinsson er meðlimur 
í Nýhil og einn skipuleggjenda 
hátíðarinnar. „Þetta er í þriðja 
skipti sem við höldum þessa hátíð 
og því mætti segja að nú sé komin 
hefð fyrir henni. Við upplifum 
líka mikinn áhuga á hátíðinni og 
það hefur verið vel mætt á hana, 
þannig að það er klárlega grund-
völlur til þess að halda ótrauð 
áfram.“

Hátíðin veitir gestum sínum 
tækifæri til að kynnast því sem 
helst er á döfinni í ljóðagerð 
beggja vegna Atlantsála. „Við 
höfum boðið hingað skáldum frá 
Norðurlöndunum annars vegar og 
úr hinum enskumælandi heimi 
hins vegar. Það hefur verið að 
mestu átakalaust að fá erlend 
skáld til þess að koma hingað, þau 
hafa öll verið mjög áhugasöm. Það 
er enda frekar lítið til af alþjóð-
legum ljóðahátíðum á heimsvísu 

og þessi hátíð því kærkomið tæki-
færi fyrir þessi skáld til þess að 
kynna ljóð sín fyrir nýjum áheyr-
endum og lesendum,“ segir Viðar.

Á hátíðinni býðst íslenskum 
ljóðaunnendum að kynnast 
straumum í ljóðagerð sem ekki 
hafa verið áberandi hérlendis að 
sögn Viðars. „Á hátíðinni má heyra 
í skáldum, til dæmis A. Rawlings, 
sem eru framarlega í sköpun 
svokallaðs „language poetry“ en 
það er stefna sem hefur rutt sér 
nokkuð til rúms í samtímaljóðagerð, 
sérlega í enskumælandi löndum. Í 
þessarri stefnu er unnið meira 
með áferð tungumálsins og 

samsetningu hljóða fremur en 
merkingu ljóðanna. Á þessu hefur 
ekki borið mikið í íslenskri ljóðlist, 
en stefnan rímar þó að vissu leyti 
við það sem sum skáldanna í Nýhil, 
til dæmis Eiríkur Örn Norðdahl, 
hafa verið að gera.“

Dagskrá hátíðarinnar er glæsi-
leg, en hún hefst með ljóðapartíi í 
Þjóðleikhúskjallaranum í kvöld 
kl. 20.30. Á laugardag og sunnudag 
eru ýmsir viðburði í boði, þar á 
meðal upplestrar og málþing. 
Frítt er inn á alla viðburði 
hátíðarinnar, en dagskrá hennar 
má kynna sér nánar á www.nyhil.
org



Mánudaga - föstudaga
10 - 18 
Laugardaga
10 - 14

VIÐ ERUM HÉR, Á EFRI HÆÐ
HARÐVIÐARVALSHÚSSINS!MAMMA

BIRTÍNGUR

VÍNBÚÐIN
HEIÐRÚN

PRENTMET HARÐVIÐARVAL

KÍKTU VIÐ OG REYNSLUAKTU

Forbrydelsen – eða Glæpurinn – 
byrjar á sunnudagskvöld í RUV. 
Nokkuð langt er síðan Ríkisút-
varpið tryggði sér rétt á þessum 
vinsælu framhaldsþáttum frá 
Danmarks Radio en í vikunni voru 
þeir tilnefndir til Emmy-verðlauna 
og gera menn sér vonir um að 
Danir fái Emmy í fimmta sinn 
fyrir þessa áhrifamiklu þáttaröð. 
Aðeins fjórar þáttaraðir koma til 
álita sem besta drama og keppa 
Danir við Suður-Afríkumenn 
(Home Affairs), Brasilíumenn 
(Móðirin), og bresku þáttaröðina 
The Street sem hér var sýnd 
nýlega og vakti litla eftirtekt þótt 
þar færi einn fremsti sjónvarps-
höfundur Breta, Jim McGovern, 
sem samdi Cracker og Lakes. 

Fyrstu Emmy-verðlaunin fengu 
Danir fyrir Rejseholdet (Stöð 2) 
2002. Ári síðar hreppti Nikolaj og 
Julie hnossið og 2005 var það 
Örninn, en þessir þættir báðir 
voru sýndir hér á RÚV. Að auki er 
heimildarmyndin Smiling in a War 
Zone tilnefnd. Emmy-verðlaunin 
verða afhent 19. nóvember. Sofie 
Graaböl leikur í Glæpnum 
lögreglukonu sem við starfslok 
vegna flutninga er sett í að 
rannsaka hvarf unglingsstúlku, 
Nönnu Birk Larsen. Þættirnir nutu 
gríðarlegra vinsælda í Danmörku 
og hafa þeir einnig verið sýndir í 
norska sjónvarpinu. Hafa 
íslenskir áhorfendur bæði fylgst 
með Glæpnum á DR og NRK. 

Glæpurinn á 
sunnudögum



Bræðurnir og myndlistarteymið 
Jake og Dinos Chapman gefa 
myndlist á Frieze-listahátíðinni 
sem hófst í gær í Regent‘s Park í 
London.

Bræðurnir, sem þekktastir eru 
fyrir óhugnanlega skúlptúra sem 
gjarnan hverfast um dauða eða 
limlestingar, hafa í hyggju að bjóða 
gestum hátíðarinnar að fá teikn-
ingar gefins.

Gjörningurinn fer þannig fram 
að gestir afhenda bræðrunum pen-
ingaseðla sem þeir teikna á og 
skila til baka. Verður þetta hátíðar-
gestum að kostnaðarlausu, utan 
þess að þeir þurfa sjálfir að koma 
með seðlana. Sá kostnaður er þó 
næsta lítill þar sem virði peninga-
seðilsins margfaldast við athöfn-

ina, enda eru listaverk eftir þá 
bræður langt frá því að vera gef-
ins undir eðlilegum kringumstæð-
um.

Dinos Chapman segir gjörning-
inn ólíkan fyrri vinnubrögðum 
þeirra bræðra, en að með honum 
bjóði þeir almenningi fáheyrt 
tækifæri til að eignast ókeypis list. 
„Þetta er kannski hálfgerð leti, en 
að mörgu leyti þykir mér ákjósan-
legt að vinna út frá verkum ann-
arra. Þannig er búið að skapa mér 
ramma sem ég þarf svo að bregð-
ast við og vinna innan. Þetta er 
ókeypis list, en það gerist ekki oft 
að listamenn gefi vinnu sína.“

Á hátíðinni í fyrra máluðu bræð-
urnir myndir af þeim hátíðargest-
um sem á annað borð kærðu sig 

um það og gátu jafnframt reitt 
fram 4.000 pund, sem er andvirði 
um 500.000 íslenskra króna. Dinos 
segir verk þeirra bræðra tengjast 
á milli ára. „Verk okkar í ár er and-
stæða verksins í fyrra. Nú snúum 
við kapítalismanum á haus.“

Það má gera ráð fyrir nokkuð 
mikilli aðsókn í listþjónustu Chap-
man-bræðra á hátíðinni. „Það er 
merkilegt hvað skipulegar biðrað-
ir eru fljótar að breytast í vitstola 
mannhaf,“ segir Dinos, reynslunni 
ríkari eftir æsinginn sem skapað-
ist um gjörning þeirra í fyrra. Þar 
sem gjörningurinn í ár er á öllu 
viðráðanlegra verði má gera ráð 
fyrir að æsingurinn verði enn 
meiri í þetta skiptið.

List fæst gefins

NÁNARI  UPPLÝSINGAR

DANSLEIKUR
LAUGARDAGINN
13. OKTÓBER 2007 
DJ PÁLL ÓSKAR ER ÁN EFA 
VINSÆLASTI PLÖTUSNÚÐUR
OG TÓNLISTARMAÐUR
LANDSINS Í DAG.

DJ PÁLL ÓSKAR SPILAR KLASSÍSK PARTÍLÖG
ALLA NÓTTINA OG TREÐUR UPP SJÁLFUR.
STUÐIÐ ER SKOTHELT Á NASA. 

Í HVERJU MÆTIR HANN?
Í HVERJU MÆTIR ÞÚ?

NASA - SJÁLFSVIRÐING - STOLT - STUÐ.

HÚSIÐ OPIÐ FRÁ 
KL. 23.00–5.30
MIÐAVERÐ KR. 1500.-
FORSALA Á NASA
FÖSTUDAGINN 12. OKT KL. 13 – 16. 

NÝJA PLATAN „ALLT FYRIR ÁSTINA“ 
MUN KOMA ÚT 6. NÓVEMBER NK.



Sýningin Viltu finna milljón? er nú 
að hefja sitt þriðja leikár í Borgar-
leikhúsinu. Þessi óborganlegi 
gamanfarsi hefur gengið fyrir 
fullu húsi frá því sýningar hófust 
vorið 2005 og vegna fjölda áskor-
ana hefur verið ákveðið að hafa 
örfáar sýningar í haust. Landslið 
grínara fer á kostum í þessu bráð-
fyndna verki Ray Cooney sem 
Gísli Rúnar Jónsson þýddi. 

Leikarar í sýningunni eru Egg-
ert Þorleifsson, Helga Braga Jóns-
dóttir, Þórhallur Sigurðsson 
(Laddi), Bergur Þór Ingólfsson, 
Gunnar Hansson, Guðmundur 
Ólafsson, Theodór Júlíusson og 
Sara Dögg Ásgeirsdóttir sem 
hefur tekið við hlutverki Mörtu 
Nordal. Leikstjóri er Þór Tulinius. 

Verkið segir frá hjónunum 

Haraldi og Ingibjörgu, sem leikin 
eru af Eggerti Þorleifssyni og 
Helgu Brögu Jónsdóttur. Harald-
ur hefur unnið hjá skattinum á 
lúsarlaunum svo lengi sem elstu 
menn muna og einn daginn finn-
ur hann fulla tösku af peningum. 
Þetta er vanur maður sem sér að 
féð er illa fengið, en hann ákveð-
ur að þetta sé hans tækifæri til 
betra lífs og fer beint í að panta 
flug aðra leiðina út í heim. En 
málið er vitaskuld ekki svo ein-
falt og heilmiklar flækjur, lygar 
og taugaveiklun fylgja í kjöl-
farið.

Sýningar hefjast á sunnudags-
kvöld en næstu sýningar verða  
19. október og síðan eru fjórar 
sýningar komnar í sölu í nóvem-
ber.

Viltu finna milljón? aftur á fjalirnar

Kristallinn, kammertónleikaröð 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands, 
heldur áfram með öðrum 
tónleikum vetrarins sem fara 
fram í Þjóðmenningarhúsinu við 
Hverfisgötu á morgun kl. 17.

Að þessu sinni verður leikinn 
Oktett í F-dúr op 166 eftir Franz 
Schubert. Oktettinn var saminn 
vorið 1824 og er eitt af glæsileg-
ustu kammerverkum tónskálds-
ins.

Miðaverð á tónleikana er 1.500 
krónur. 

Schubert á 
laugardegi

Mikil gróska hefur verið í 
tónleikahaldi á Íslandi síðustu ár 
og hafa fjölmargar heimsþekktar 
hljómsveitir leikið fyrir landann. 

Árni Torfason, ljósmyndari og 
formaður Blaðaljósmyndara-
félags Íslands, hefur verið manna 
iðnastur við að mynda tónleika-
viðburði og hafa sviðsmyndir 
hans birst víða. 

Um síðustu helgi var opnuð 
sýning í ljósmyndagalleríinu 
Fótógrafí á nokkrum mynda hans. 
Á sýningunni má sjá myndir sem 
Árni tók á tónleikum frá 2002 til 
2007. Fótógrafí er til húsa á 
Skólavörðustíg  4a og er opið frá 
12 til 18 á virkum dögum og 10 til 
16 um helgar.

Sviðsmyndir 
í Fótógrafí

Fyrstu tónleikar vetrarins í 
TKTK – Tónleikaröð kennara 
Tónlistarskóla Kópavogs – verða 
haldnir í Salnum á laugardaginn 
kl. 13. Þar koma fram þær 
Margrét Stefánsdóttir þverflautu-
leikari og Sólveig Anna Jónsdóttir 
píanóleikari og flytja verk eftir 
Carl Czerny, Atla Heimi Sveins-
son, Atla Ingólfsson og Robert 
Muczynski.

Tónleikaröð kennara Tónlistar-
skóla Kópavogs var hleypt af 
stokkunum af Kópavogsbæ í 
samvinnu við kennara skólans og 
Salinn haustið 2000 og hefur 
reynst dýrmætt tæki til símennt-
unar.  

Tónleikarnir eru klukkustundar 
langir án hlés og er almennt 
miðaverð 1.500 krónur.

Tónleikaröð 
TKTK



Strax á fyrsta kvöldi Airwaves-hátíðarinnar í næstu viku stíga á 
stokk tvær íslenskar hljómsveitir sem ég vil sérstaklega mæla með. 
Báðar tvær endurspegla þær þrótt æskunnar, sköpunargleði, kímni 
og þrótt hennar. Báðar hljómsveitirnar eru líka einstaklega fjöl-
mennar en ellefu manns eru í hvorri sveit. Tónleikar hljómsveit-
anna tveggja eru því upplifun út af fyrir sig. Tónleikarnir einkenn-
ast af dýnamík og einmitt þessari kímni sem ég nefndi áðan, allir út 
um allt, allir brosandi og allir í stuði. Svona á æska landsins að 
vera.

Fyrri hljómsveitin er ættuð úr MR og heitir <3 Svanhvít! (borið 
fram Minna en þrír Svanhvít) en hún lenti í öðru sæti á síðustu 
Músíktilraunum. Síðan þá hefur hljómsveitin þroskast gífurlega, 
spilað víða og er í stöðugri þróun. Textar sveitarinnar eru sérlega 
skemmtilegir og eins konar ádeila á íslenskan samtíma, allt á mjög 
gamansaman hátt. Í raun mætti kalla textana pönkaða því þar fá 
ýmsir þjóðfélagsþættir á baukinn, meðal annars krútt og stjórn-
málamenn.

Hin hljómsveitin er Naflakusk úr Hafnarfirði en hún er á dagskrá 
strax á eftir <3 Svanhvít! Sveitin sú arna hefur verið að vekja lukku 
á MySpace undanfarið sem endaði með því að Jón Sæmundur, 
kenndur við Dead, ákvað að fá þær til liðs við Dead Records og 
brátt er von á þriggja laga stuttskífu frá sveitinni. Naflakusk er að 
nafninu til stúlknahljómsveit en þær fengu til liðs við sig nokkra 
stráka því þær „kunnu ekki á trommur og þannig“ eins og þær 
segja sjálfar. Eins og hjá <3 Svanhvít! er gamanið í fyrrúmi en 
tónlistarlegur metnaður er að sjálfsögðu til staðar hjá báðum 
sveitum og er reyndar umtalsverður. Hjá Naflakuski mæli ég 
sérstaklega með danska laginu Mads sem fjallar um norskan 
MySpace vin þeirra. Einnig er lagið Pálmundur stórfínt en það 
fjallar um smáhundinn Pálmund sem var bleikur smáhundur en afi 
hans hét Guðmundur og var líka smáhundur.

Ég held að fáar tvær hljómsveitir séu eins vel til þess fallnar að 
koma öllum í gott stuð fyrir Airwaves á fyrsta degi hátíðarinnar. Ég 
get allavega lofað ykkur því að þið farið skælbrosandi út af Grand 
rokki eftir tónleika þessara tveggja sveita. 

Æska, gleði og gaman
Undanfarin ár hafa ein-
kennst af mikilli Bob 
Dylan-dýrkun og áhuginn 
á honum virðist ekki vera 
neitt að minnka á árinu 
2007. Trausti Júlíusson 
skoðaði tvær nýjar Dylan-
útgáfur, safnkassann Dylan 
og viðhafnarútgáfu af 
tímamótakvikmynd D.A. 
Pennebaker, Don‘t Look 
Back.

Dylan-æðinu sem hefur einkennt 
síðustu ár virðist ekkert ætla að 
linna. Í sumar kom ný útgáfa af 
kvikmynd D.A. Pennebaker, Don‘t 
Look Back, en hún fjallar um tón-
leikaferð Dylans um England árið 
1965 og þykir ein af bestu tónlistar-
myndum sögunnar. Í síðustu viku 
kom svo út ný safnplata sem ber 
einfaldlega nafnið Dylan, en hún er 
fáanleg bæði einföld og þreföld. 

Kvikmyndin Don’t Look Back er ein 
af áhrifamestu tónlistarkvik-
myndum sögunnar. Bandaríski 
leikstjórinn D.A. Pennebaker fylgdi 
Dylan eftir á tónleikaferðalagi hans 
um England. Kvikmyndin er gerð í 
„cinema-verité“ stíl, Pennebaker 
elti Dylan um allt með tökuvél á 
öxlinni. Það er fullt af tónlist í 
myndinni, en líka er sýnt frá hangsi 
á hótelherbergjum, blaðaviðtölum, 
æstum aðdáendum og partíum. 
Þetta var á þeim tíma þegar Dylan 
nennti enn að svara spurningum 
misviturra fjölmiðlamanna og 
svörin eru oft óborganleg. Myndin 
er líka gluggi inn í England ársins 
1965. Auk Dylans koma við sögu 
Joan Baez, Donovan, Alan Price (úr 
Animals), Bob Neuwirth og Albert 
Grossman, umboðsmaður Dylans á 
þessum tíma. 

Bob Dylan á að hafa sagt um Don’t 
Look Back: „Frábær mynd, verst 
að hún er um mig.“ Hann horfði á 
myndina með Pennebaker þegar 
nýja DVD-útgáfan var í vinnslu og 
gaf grænt ljós. Kvikmyndin er 

fáanleg bæði í einfaldri útgáfu og 
viðhafnarútgáfu með auka-DVD 
disk og bók. Kvikmyndin 65 
Revisited er á aukadisknum, en 
hana vann Pennebaker fyrr á þessu 
ári upp úr þeim 20 klukkutímum af 
ónotuðu efni sem hann átti frá 
tónleikaferðinni. Pennebaker hefur 
reyndar gert fullt af flottum 
tónlistarmyndum síðan hann gerði 
Don‘t Look Back, meðal annars 
mynd um Monterey Pop-hátíðina 
árið 1967, Ziggy Stardust and the 
Spiders from Mars um lokatónleika 
David Bowie í gervi Ziggys árið 
1973 og kvikmyndina 101 um 
Depeche Mode árið 1989. 

Nýja safnplatan Dylan er fáanleg í 
nokkrum útgáfum. Sú flottasta er 
þreföld viðhafnarútgáfa í fallegum 

rauðum kassa með lítilli bók og tíu 
spjöldum í póstkortastærð sem 
hvert og eitt er til minningar um 
ákveðinn atburð á ferli Dylans. Á 
fyrsta disknum eru lög frá árunum 
1962-1967, annar diskurinn nær til 
ársins 1985 og sá þriðji hefur að 
geyma nýrra efni. Lagavalið er 
fyrirsjáanlegt þó að það vanti að 
sjálfsögðu glás af meistara-
stykkjum, enda hefur Dylan gefið 
út yfir 500 lög, en hér eru bara 51. 
Tekið var tillit til óska aðdáenda 
sem tjáðu sig á vefsíðunni dylan07.
com þegar lögin voru valin.

Það kemur ekkert á óvart á þessu 
nýja Dylan-safni og eins og fleiri 
safnplötur gæti það virst hálf til-
gangslaust fyrir harða aðdáendur. 
Það er hins vegar fínn byrjunar-
reitur fyrir þá heppnu sem enn eiga 
eftir að uppgötva meistarann...

Megas og Senuþjófarnir 
koma fram á stórtónleikum í 
Laugardalshöllinni annað 
kvöld. „Þetta lítur vel út. 
Strákarnir eru búnir að taka 
nokkur gigg saman úti á 
landi, eitt í Bræðslunni í 
sumar, síðan á Ísafirði og tvö 
á Akureyri. Það hefur gengið 
rosavel. Þeir eru vel þéttir 
og tilbúnir í þetta,“ segir tón-
leikahaldarinn Kári Sturlu-
son. „Þetta verða stærstu 
tónleikar Megasar sem eru 
hans eigin, þó svo að hann 
hafi komið fram á stærri við-
burðum.“

Samstarf Megasar og 
Senuþjófanna gat af sér plöt-
una Frágang, sem var fyrsta 

plata Megasar í sex ár. Hefur 
hún selst afar vel og er þegar 
orðin ein söluhæsta plata 
Megasar frá upphafi. Ný 
plata frá þeim er væntanleg 
næstkomandi mánudag og 
nefnist hún Hold er mold. 

Á tónleikunum í Höllinni 
munu Megas og Senuþjóf-
arnir flytja allar helstu perl-
ur Megasar í bland við nýju 
lögin. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 21 og er aðgangs-
eyrir 5.900 og 6.900 krónur.

Stærstu tónleikar Megasar
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BESTA HANDRITIÐ
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„Dramatísk, falleg og bjartsýn þrátt fyrir 
grimma atburðarás...einkar ánægjulegt 
að sjá Schygullu, drottnandi líkt og á 
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- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið
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Platan Alphabetically Arranged 
með bandarísku sveitinni Best 
Fwends er eins og nafnið gefur til 
kynna í stafrófsröð, það er að 
segja lögunum er raðað í stafrófs-
röð eftir heitum þeirra. Margir 
hugsa þá með sér: „Bíddu, er ekki 
fullt af stöfum í stafrófinu?” Svar-
ið við þeirri spurningu er að sjálf-
sögðu jú en lögin á plötunni eru 
líka ógeðslega mörg. Alls 29 stykki 
og síðan fimm endurhljóðblönduð 
lög. Því gefur að skilja að lögin 
eru fæst mjög löng, í raun eru 
flest lögin rétt um ein og hálf mín-
úta, sem hefur sína galla og kosti. 
Á svona fjöllaga plötu er auðvelt 
fyrir lögin að falla ofan garðs og 
neðan. Lok D-sins, E-ið, M-ið og B-
ið eru bestu hlutar plötunnar á 
meðan nærri allt S-ið, G-ið og L-ið 

gera lítið annað en að fara í taug-
arnar á manni.

Þegar Best Fwends tekst best til 
er sveitin ein frumlegasta pönk/
popp-sveit nútímans þar sem verið 
er að færa út formið og gera 
eitthvað krefjandi og skapandi úr 
því. Platan er spastísk sem gerir 
það að verkum að hún er vand-
meðfarin. Slæmu hlutar hennar 
eru til dæmis pirrandi og ergjandi 
og þar er verið að fást við nær 
algjörlega stefnulausa þvælu. 

Alphabetically Arranged er 
vissulega forvitnileg plata og enn 
forvitnilegra verður að sjá hvernig 
Best Fwends mun útfæra þessa 
tónlist sína á tónleikum en sveitin 
spilar á Airwaves-hátíðinni í ár. 
Ég bíð mjög spenntur.

Krakk(a)tónlist á spítti

Bandaríski upptökustjórinn 
Gordon Raphael, sem meðal 
annars tók upp tvær fyrstu 
breiðskífur bandarísku hljóm-
sveitarinnar The Strokes og 
fyrstu breiðskífu Reginu Spektor, 
er staddur á Íslandi til að vinna 
með hljómsveitinni Weapons.

Raphael mun hljóðblanda 
fyrstu plötu Weapons, A Ditch in 
Time, í Stúdíó Sýrlandi. Af þessu 
tilefni ætlar Gordon ásamt 
Weapons að halda tónleika á 
Barnum á laugardag klukkan 22. 
Raphael byrjar kvöldið sem 
plötusnúður og Weapons tekur 
síðan við með því að spila efni af 
plötunni, sem er væntanleg í 
næsta mánuði. 

Weapons fær 
góða aðstoð

Skakkamanage heldur tónleika á 
Organ í kvöld í samvinnu við 
sjónritið Rafskinnu og plötu-
snúðinn
Hugin Þór 
Arason. Á 
tónleikun-
um ætlar 
Skakka-
manage að 
spila ný lög 
sem voru 
samin í 
Barcelona
auk laga af 
fyrstu
plötu
sveitar-
innar, Lab 
of Love, 
sem kom út 
við góðar 
undirtektir
í lok síðasta árs.

Gestir fá einnig forsmekkinn 
af næsta tölublaði Rafskinnu 
sem kemur út síðar á árinu. Auk 
þess mun myndlistarmaðurinn 
og plötusnúðurinn Huginn Þór 
Arason leika sígilda indí- og 
danstónlist á milli atriða og fram 
á rauða nótt. Samkoman byrjar 
klukkan 21 og er ókeypis inn.

Ný lög frá 
Barcelona



Sprengjuhöllin heldur 
útgáfutónleika í kvöld í 
tilefni af útkomu sinnar 
fyrstu plötu, Tímarnir 
okkar. Freyr Bjarnason
hitti meðlimi sveitarinnar 
í æfingahúsnæði þeirra við 
Grensásveginn. 

„Við tökum þetta mjög alvarlega. 
Við erum búnir að æfa mjög mikið 
og höfum hist á hverju kvöldi í 
marga daga,“ segja meðlimir 
Sprengjuhallarinnar, sitjandi á 
gömlu og skítugu teppi í æfinga-
húsnæði sínu. Greina má mikla 
eftirvæntingu í andlitum þeirra 
enda fyrstu útgáfutónleikarnir að 
verða að veruleika og glæný plata 
sömuleiðis komin í búðir. „Pró-
grammið verður vel skipulagt og 
það verður séð fyrir því að hver 
einasta mínúta hjá fólki verði 
skemmtileg. Við lítum svo á að 
þjóðin sé að kynnast okkur og við 
séum að opna okkur. Við viljum 
hvetja fólk sem fer kannski ekki 
mikið á tónleika til að koma, því 
þetta verður skemmtileg stund.“

Sprengjuhöllin sló fyrst í gegn með 
laginu Tímarnir okkar sem þótti 
bæði ungæðislegt og ferskt og 
síðan þá hefur hver smellurinn á 
fætur öðrum tröllriðið vinsælda-
listum. Mikil eftirvænting hefur 
því verið eftir nýju plötunni, sem 
var tekin upp af hinum virta upp-
tökustjóra Valgeiri Sigurðssyni. 
Standa þeir félagar algjörlega 
undir þeim væntingum því hvert 
einasta lag á henni hefur burði til 
að grafa sig djúpt inn í þjóðarsálina 
um ókomnar stundir. Til að mynda 
fékk platan fjórar stjörnur hér í 
Fréttablaðinu sem sýnir að þeir 
hafa svo sannarlega hitt í mark.

„Margir tala um að það sé einkenni 
á góðri tónlist að hún sameini fólk,“ 
segir söngvarinn Bergur Ebbi 
Benediktsson einbeittur á svip. 
„Það hefur verið dálítið þannig að 
tónlist hefur fengið jaðarstimpil og 

á tímabili var eftirsóknarvert að ná 
þessum stimpli. Við viljum meina 
að ef þetta fer of langt þá sé þetta 
byrjað að vinna gegn tilganginum 
með tónlist, sem er að ná fólki 
saman,“ segir hann. „Það er svolítið 
kynslóðabil varðandi hvernig fólk 
skemmtir sér og fjölskyldufólk fer 
varla niður í bæ. Þetta finnst okkur 
leiðinlegt því fólk á að geta skemmt 
sér saman. Ef platan okkar og tón-
leikar með okkur eru þess eðlis að 
unglingurinn og foreldrarnir og 
jafnvel amman og afinn geta hlust-
að á, þá væri það dæmi um að okkur 
hafi tekist mjög vel til.“

Sprengjuhöllin syngur á íslensku, 
sem hefur síður en svo verið í tísku 
á undanförnum árum. Þeir félagar 
voru þó aldrei staðráðnir í að syngja 
á íslensku frá byrjun og í raun 
ákváðu þeir af hafa plötuna ein-
göngu á móðurmálinu rétt áður en 
upptökur hófst. „Við áttum mörg 
lög á ensku og sum lögin voru alveg 
flottari þannig en mér finnst betri 
heildarbragur á plötu að hafa þetta 
allt á sama tungumálinu,“ segir 
Bergur Ebbi. „Það er í rauninni 
ekki léttara að semja texta á 
íslensku. Það er svo auðvelt að þeir 
hljómi asnalega. Það er svo mikil 

hefð fyrir enskum textum og þú 
mátt segja hluti sem eru hálfasna-
legir og ganga einhvern veginn 
upp.“ Georg Kári Hilmarsson 
bassaleikari bætir við: „Íslenskan 
er hastari og með fleiri atkvæði 
sem er erfitt að troða inn í. Það 
tekur svolítinn tíma að ná færni í 
þessu til að gera þetta þannig að 
það sé ekki asnalegt.“

Þeir félagar eru ekkert uppteknir 
af heimsfrægð og ætla fyrst og 
fremst að standa sig hér heima og 
sjá síðan hvað framtíðin ber í skauti 
sér. Þeir segjast aldrei ætla að 
breyta nafni sínu ef þeir spila ein-
hvern tímann erlendis. „Við munum 
alltaf kalla okkur Sprengjuhöllina. 
Ég held að það sé strax þar sem 
fyrstu mistökin byrja hjá hljóm-
sveitum, að búa til eitthvað sem er 
ekki til staðar. Að búa til nýtt nafn 
er að reyna að vera eitthvað sem 
maður er ekki. Maður á frekar að 
fara bara út, hafa gaman af því, ná 
sér í reynslu og síðan sér maður 
hvað gerist.“

Tónleikarnir í kvöld, sem verða í 
beinni útsendingu á Rás 2, verða 
haldnir í Austurbæ og hefjast 
stundvíslega klukkan 21. Miðaverð 
er 1.500 krónur. 

„Ég held 
að Denzel 
Washington
yrði fyrsta 
val. Hins 
vegar var 
mér bent á 

að eyrun á mér gerðu það 
að verkum að Will Smith 
þyrfti að leika mig.“

„Hún les bækur eftir 
Noam Chomsky og The 
New York Times frá A-Ö 
− hún er ofurheili!“

„Hún gaf í skyn að hún væri tilbúin að koma í 
þáttinn ef okkur dytti eitthvað skemmtilegt í hug. 

En hún verður líklega að bjarga einhverju Afríku-
landi næst þegar við hringjum í hana. Vonandi 
forgangsraðar hún almennilega og kemur í 
þáttinn okkar í staðinn.“

Skilnaðarmál bítilsins Sir Pauls 
McCartney og fyrirsætunnar fyrr-
verandi, Heather Mills, er aftur 
komið fyrir dómstóla og nú er reikn-
að með niðurstöðu innan þriggja 
vikna.

Samkvæmt breska blaðinu The 
Sun er talið að hjónin fyrrverandi 
ætli að gera út um sín mál fyrir 
dómstólum áður en dóttir þeirra 
Beatrice verður fjögurra ára gömul 
sem er í lok þessa mánaðar. Þau 
komu í hvort í sínu lagi til réttar-
salarins í London og komst Heather 
nánast óséð inn um bakdyrnar en 
öryggisverðir sveipuðu hana teppi 
til að koma í veg fyrir myndatökur. 
Paul virtist hins vegar ögn hressari 
að sjá og veifaði til ljósmyndara.

Upphaflega var talið að Heather 
gæti fengið í sinn hlut allt að 200 
milljónum punda sem samsvarar 24 
milljörðum íslenskra króna en 

eignir Pauls eru metnar á 825 millj-
ónir punda eða ríflega hundrað 
milljarða. Hins vegar virðist flest 
benda til þess að Mills fái töluvert 
minna í sinn hlut eða rétt tæplega 
fimmtíu milljónir punda, 6 milljarða 
íslenskra króna. Reynist sú upphæð 
á rökum reist verður þetta hins 
vegar einn dýrasti skilnaður Bret-
lands.

McCartney og Mills eru mætt



Forsala aðgöngumiða í Borgarleikhúsinu og á borgarleikhus.is
- og hjá Leikfélagi Akureyrar og á leikfelag.is

Miðaverð  2900 kr.
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Sofðu einu sinni hjá Chuck
og næsti maður sem þú hittir

er ást lífs þíns.
Brjálæðislega fyndin mynd!

Sofðu einu sinni hjá Chuck
og næsti maður sem þú hittir

er ást lífs þíns.
Brjálæðislega fyndin mynd!
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GOOD LUCK CHUCK kl. 8 - 10
THE KINGDOM kl. 8 - 10.10
HALLOWEEN kl. 6
SUPERBAD kl. 6

14
16
16
12

12
12
14
16
14

4 MONTHS  kl. 5.40 - 8 - 10.15
THE EDGE OF HEAVEN kl. 5.40 - 8 - 10..20
ALEXANDRA kl. 6 - 10.15
HALLOWEEN kl. 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8

GOOD LUCK CHUCK   kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
GOOD LUCK CHUCK LÚXUS   kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
HALLOWEEN kl. 8 - 10.25
SUPERBAD kl. 5.30 - 8 - 10.30
SHOOT´EM UP  kl. 10.20
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 3.50 - 6
HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.  TAL kl. 3.45 300 kr. Síð. sýningar

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

- 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

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“H EIMA ER BEST”
- MBL

“ 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

Dóri DNA - DVDóri DNA - DV

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU 
LÝKUR ÞEGAR SÝNING MYNDAR HEFST

Sofðu einu sinni hjá Chuck
og næsti maður sem þú hittir

er ást lífs þíns.
Brjálæðislega fyndin mynd!

Bölvun
eða

blessun?

GOOD LUCK CHUCK kl. 5.40 - 8 - 10..20
THE KINGDOM kl. 5.40 - 8 - 10.20
HEIMA - SIGURRÓS kl. 6 - 8 - 10 
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE KINGDOM kl. 5.40, 8 og 10.20 16
3:10 TO YUMA kl. 5.30, 8 og 10.30 16
CHUCK & LARRY kl. 5.40, 8 og 10.20 12
HÁKARLABEITA    ÍSL TAL kl. 4 L
BRETTIN UP ÍSL TAL kl. 4 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

Blaðamaður Fréttablaðsins 
heimsótti félagsmiðstöð 
eldri borgara við Vesturgötu 
7 í þeim tilgangi að fá álit 
gestanna þar á íslenskri dag-
skrárgerð, þá sérstaklega 
því sem er nýtt á dagskrá, 
og hafði meðferðis myndir 
af umsjónarmönnum þátt-
anna. Fjórar vaskar konur, 
önnum kafnar við bútasaum, 
urðu fyrir svörum.

Margrét: Hún er ansi góð hún Þóra! 
Alveg svakalega. Ég held við séum 
allar sammála um það. Þetta er 
góður þáttur. Er þetta ekki dóttir 
hans Arnórs Hannibals? Jú, þetta 
er Hannibals-
ættin.
Gunnhildur: Þau 
eru bæði mjög 
fín. Hún er 
sérlega góð. Það 
er gaman að 
svona spurninga-
þáttum.
Helga H.: Maður finnur samt alltaf 
svo til með liðinu sem tapar.
Helga J.: Ég er hrifin af þessum. 
Þetta er góður þáttur. Þau standa 
sig bæði mjög vel.

Margrét: Ég kíkti á þetta en sá 
strax að þetta væri ekki fyrir mig. 
Finnst þetta ekkert spennandi.
Gunnhildur: Æ, ég hef alls ekki 
húmor fyrir þessu.
Helga H.: Pétur 
er dálítið góður. 
Ég er ekki hrifin 
af Jóni Gnarr. 
Hann er alls 
staðar. Þetta er 
orðið allt of 
mikið.
Helga J.: Ég 
þekki þennan bjána og get hlegið 
að honum! Ég veit að mamma hans 
var óhress með hann fyrst en ég 
held hún sé hætt að segja nokkuð!

Helga J.: Ég er hrifin af umsjónar-
mönnunum en finnst þátturinn 
langdreginn.

Helga H.: Mér finnst hann Gísli 
betri sem fréttamaður og hann var 
alveg ágætur líka í Út og suður. 
Hann ætti að halda sig við það. Svo 
finnst manni 
kannski óþarfi 
að hafa hana 
Ragnhildi í öllu. 
Það er alltaf 
sama fólkið í 
öllum þáttunum.
Gunnhildur:
Lögin voru góð og sjónvarpsfólkið 
ágætt en þátturinn var allt of 
langdreginn. Það var endalaust 
verið að klappa fyrir öllu og öllum.

Helga H.: Æi, ég veit það ekki.
Gunnhildur: Það er voða gaman að 
honum Loga.
Margrét: Mér finnst hann ágætur. 
Hann var fínn í Meistaranum. Ég 
gef þessum 
þætti séns. 
Engin spurning.
Helga H.: Jú, jú, 
mér finnst hann 
ágætur líka. ! 
Mér finnst hann 
ekki svona mikið 
kyntröll eins og 
allir vilja vera láta. Ég myndi nú 
vilja hafa hann svolítið öðruvísi til 
þess.

Margrét: Maður setur sig niður til 
þess að fylgjast með þessum þátt-
um þegar maður er heima. En það 
er nú ekki alltaf.
Helga H.: Hann er góður 
sjónvarpsmaður hann Egill.
Gunnhildur: Skemmtilegur 
sjónvarpsmaður
myndi ég segja.
Helga J.; Það 
sem ég heyri 
finnst mér gott. 
Lífgar mann 
svolítið upp. 
Hressandi
þættir.

Margrét: Þau 
eru mjög fín. 
Sigmundur er 
ágætur en Edda 
er betri.
Helga H.: Hún
er svo skýrmælt og frábær.
Helga J.: Ég vil alls ekki missa 
þetta fólk!

Helga J.: Æ, 
hann Páll hefur 
alltaf farið 
svolítið í 
taugarnar á mér. 

Til hamingju!29



Mér finnst hann fá of mikið borgað 
samanborið við okkur aumingjana!
Helga H.: Hann er ofmetinn.
Margrét: Mér finnst konurnar alveg 
frábærar. Þær eru betri en karl-
arnir.
Gunnhildur: Já, ég er sammála því. 
Bogi er nú líka nokkuð góður, hann 
er klassískur.
Helga J.: Já, Bogi er fínn. Elsku 
karlinn.

Margrét: Já, ég hef áhuga á þessu! 
Skemmtilegt það skuli koma eitt-
hvað svona íslenskt.
Helga J.: Já, ég er hrifin af þessu. 
Þetta er svolítið skemmtilegt. Þor-
steinn stendur alltaf fyrir sínu.
Helga H.: Okkur líst vel á þetta en 
erum ekki búnar að skoða þetta 
almennilega. Þau eru ofsalega 
sæt.
Gunnhildur: Það er margt sniðugt í 
þessu og annað ekki gott.

Gunnhildur: Ég vil hafa Randver. 
En það er ágætt að fá þessa gesta-
leikara.
Margrét: Maður horfir alltaf á 
Spaugstofuna þótt hún sé mismun-
andi góð. En það var mikil synd að 
Randver skyldi fara. Maður skilur 
ekki alveg hvað hann Þórhallur var 
að hugsa.
Helga J.: Ég vildi ekki missa 
Randver. Hann lék kvenfólkið svo 
vel, var svo prúður leikari og kom 
svo fallega fram. Það var ömurlegt 
að hann skyldi fara.
Helga H.: Maður horfir ef maður er 
heima en það er 
enginn söknuður 
þótt maður missi 
af Spaug-
stofunni.

Margrét: Hann 
er skemmtilegur hann Sveppi. 
Alltaf svo sætur.
Helga H.: Mér finnst hann nú ekki 
sætur. Meira svona krúttlegur.

Margrét: Ég horfi alltaf á þær ef 
ég hitti á þær. Reyndar fannst mér 
þær orðnar svolítið kynferðislegar 
í síðasta þætti og var ekki alveg 
nógu hrifin af því.
Gunnhildur: Mér finnst þær góðar.

„Þetta gengur framar björtustu 
vonum og erlend forlög sýna bók-
inni mikinn áhuga,“ segir rithöf-
undurinn Óttar M. Norðfjörð en 
hann er staddur á bókamessunni í 
Frankfurt til þess að kynna skáld-
sögu sína Hnífur Abrahams. Eins 
og fram hefur komið í Fréttablað-
inu hafa margir líkt bókinni við 
verk Dans Brown en hún kemur út 
hér á landi í lok mánaðarins. „Ég 
hef rætt við forlög frá Noregi, 
Spáni, Finnlandi og Ítalíu sem öll 
voru spennt. Svo er ég að fara í 
kvöldmat á morgun með fulltrú-
um frá Egmont í Bretlandi. Auk 
þess hefur þýskt forlag, sem gefur 

út Dan Brown þar í landi, sýnt 
áhuga. Stærstu fréttirnar eru þó 
að danskt forlag vildi fá alla bók-
ina senda og er með hana í yfir-
lestri.“ Óttar segir að ef danska 
forlagið ákveði að gera við hann 
samning gæti það haft mjög 
jákvæð áhrif. „Ef eitt forlag kaup-
ir bók byrjar boltinn gjarnan að 
rúlla. Þá fara dómínó kubbarnir að 
detta. Sérstaklega á þessari hátíð 
þar sem eitt forlag eltir gjarnan 
annað. Þá myndi maður bara hætta 
að vinna og flytja til Kanarí,“ segir 
Óttar og hlær. „Nei, nei, ég bíð 
bara spakur. En þetta er allt mjög 
jákvætt.“

Erlend forlög sýna 
Óttari áhuga

Níu plötur frá Bítlinum sáluga 
George Harrison, þar á meðal All 
Things Must Pass, eru nú fáan-
legar til niðurhals. Þar með er 
Harrison sjá fjórði og síðasti af 
Bítlunum sem gefur út plötur 
sínar á stafrænu formi.

„Það er mjög spenn-
andi að lög George 
verði loksins fáanleg 
til niðurhals,“ sagði 
Olivia, ekkja Harrisons. 
„Hann var á sínum tíma 
byrjaður að endurvinna 
plötur sínar stafrænt en 
hafði enga hugmynd um 

hvernig hinn stafræni heimur 
myndi breyta því hvernig við 
nálgumst og hlustum á tónlist.“

Bítlarnir eiga enn eftir að gefa 
út sínar plötur í stafrænu 

formi. Samningaviðræður 
þess efnis hafa staðið yfir 

lengi án þess að niðurstaða 
hafi fengist. 

Stafrænn Harrison

Nú brosa 3.121 
vinningshafar breitt eftir 

síðasta útdrátt,
en þá eru þeir orðnir 

29.010 á árinu.

Gefðu þér færi á brosi
24. október, því þá drögum 
við út 10 milljónamæringa.

Fáðu þér miða á hhi.is 
eða í síma 800 6611. 
það tekur enga stund.9.010vinningshafar

KVIKMYND EFTIR ALEKSANDR SOKUROV

KLIPPIÐ HÉR!

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321
2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.
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www.graenaljosid.is  - Skráning í Bíóklúbb Græna ljóssins margborgar sig

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

- Anna Sveinbjarnardóttir, Morgunblaðið

Rokksveitin Ask the Slave heldur 
útgáfutónleika á Dillon í kvöldí til-
efni af útkomu fyrstu plötu sinnar, 
Kiss Your Chora. Ask the Slave 
hefur áður gefið út eitt lag í Banda-
ríkjunum á vegum 272 Records.

„Þetta eru langþráðir útgáfutón-
leikar. Við  vorum að vinna þessa 
plötu frekar lengi og það var mikið 
að gerast í bandinu, mannabreyting-
ar og annað. Núna er bandið loksins 
tilbúið að fylgja plötunni eftir,“ 
segir söngvarinn Ragnar Ólafsson. 
„Nýja platan er mjög fjölbreytt. 
Hún er þung á köflum en stundum 
næstum angurvær. Meðlimir úr 
bandinu koma úr mörgum áttum og 
platan sýnir það dálítið.“

Ask the Slave var stofnuð 2004 og 
skartar fyrrverandi meðlimum úr 

hljómsveitunum Changer, Andlát, 
Cam Knox og Squirt. Auk þess hefur 
Ragnar spilað með tónlistarmönn-
um á borð við Jens Lekman og Olof 
Dreijer, meðlimi The Knife.

Útgáfutónleikarnir hefjast 
klukkan 22 og er frítt inn. Malneiro-
phrenia sér um upphitun.

Langþráðir tónleikar



Kannski fullsterkt að orði kveðið hjá mér

 Valskonur töpuðu 1-3 
fyrir Frankfurt í fyrsta leiknum í 
sínum riðli í 2. umferð Evrópu-
keppni félagsliða sem hófst í 
Belgíu í gær. 

„Ég er himinlifandi með 80 
mínútur því við spiluðum stór-
kostlega allan þann tíma,“ sagði  
Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari 
Valsliðsins, eftir leik. Valsliðið 
var yfir í 37 mínútur í leiknum 
eða allt frá því að Margrét Lára 
Viðarsdóttir kom þeim yfir á 43. 
mínútu leiksins. 

Besta knattspyrnukona heims, 
Birgit Prinz, jafnaði leikinn á 80. 
mínútu og Petra Wimbersky 
skoraði síðan tvö á loka-
mínútunum. það síðara í upp-
bótartíma. Íslandsmeistararnir 
voru því aðeins nokkrum 
mínútum frá því að ná bestu 
úrslitunum í sögu íslenskar 
kvennaknattspyrnu.

„Við erum búnar að leggja 
okkur svo mikið fram í að 
undirbúa þennan leik. Við 
ætluðum svo að sigra þetta lið í 
dag og við spiluðum óaðfinnanlega 
í 80 mínútur en svo áttum við 
ekki meira til,“ sagði Elísabet og 
bætti við:  „Við unnum rosalega 

góða varnarvinnu og þær komust 
ekkert áleiðis. Þær voru ekkert 
tilbúnar í þennan leik og við 
vissum að það væri möguleiki á 
því. Það var sorglegt að ná ekki 
stigi út úr þessum leik því við 
áttum það svo skilið. Við vissum 
það að Frankfurt spilar leikinn í 
90 mínútur og skorar mikið af 
mörkum á síðasta korterinu,” 
sagði Elísabet, sem var að byrja 
að horfa á leik Wezemaal og 
Everton LFC en Valur mætir 
þeim á laugardaginn og 
þriðjudag.

„Við erum að sannfæra sjálfar 
okkur um að við getum spilað til 
sigurs á móti hvaða liði sem er. 
Við höfum ekki talað um neitt 
annað en Frankfurt undanfarnar 
þrjár vikur. Nú þurfum við að 
byrja að tala um Wezemaal. Við 
þurfum að nýta tímann vel fram 
á laugardag,“ sagði Elísabet.

Valskonur yfir í 37 mínútur

 Danir eiga enn mögu-
leika á að komast í úrslitakeppni 
EM þótt flestir hafi verið búnir að 
afskrifa þá. Danir fá eitt tækifæri 
enn þegar þeir mæta Spánverjum 
í Árósum á morgun. 

„Þetta er einfalt, við verðum að 
vinna,“ sagði þjálfarinn Morten 
Olsen við blaðamenn. Danir eru í 
fjórða sæti riðilsins með 14 stig, 
fimm stigum á eftir toppliðum 
Svía og Spánverja og tveimur 
stigum á eftir Norður-Írum. Danir 
eiga að auki leik inni við Spán-
verja og Norður-Íra. 

Christian Poulsen kemur nú 
aftur inn í liðið eftir þriggja 
leikja bann en það var einmitt 
rauða spjaldið hans sem var 
kveikjan að því að áhorfandi 
réðst á dómara leiksins í leik 
Dana og Svía í vor. Morten Olsen 
fagnar endurkomu hans. „Hann 
er orðinn betri leikmaður og gerir 
bæði vörnina okkar og miðjuna 
betri,“ sagði þjálfarinn.

Danir eiga enn 
möguleika

 Nelson Dida, markvörður 
AC Milan og brasilíska lands-
liðsins, var í gær dæmdur í 
tveggja leikja bann í Meistara-
deildinni fyrir leikaraskap í leik 
liðs síns gegn Celtic á dögunum. 
Dida sýndi dramatísk leiktilþrif 
og kastaði sér í grasið þegar 
aðdáandi Celtic hljóp inn á völlinn 
og klappaði honum létt á öxlina.

Í leikbann

 Stefán Þór Þórðarson, 
leikmaður Norrköping í sænsku 
1. deildinni, hefur ákveðið að 
snúa aftur á æskuslóðirnar og 
spila með ÍA næsta sumar.

„Ég er mjög ánægður með að 
spila með ÍA á nýjan leik og mér 
líst vel á þeirra lið og hugmyndir 
stjórnarinnar. Þar að auki hef ég 
unnið með Guðjóni á þremur 
vígstöðvum og við þekkjum hvor 
annan út í gegn og hann er ein af 
ástæðum þess að ég ákvað að 
velja ÍA,“ sagði Stefán. Hann 
viðurkenndi að önnur lið hefðu 
verið inni í myndinni fram á 
síðasta dag áður en hann skrifaði 
undir hjá Skagamönnum. 

„Þetta var búið að gerjast lengi 
með ÍA en það voru líka tvö önnur 
lið með í spilinu fram á síðustu 
stundu,“ sagði Stefán en vildi 
ekki tjá sig um hvaða lið það 
voru.

Gott að vera 
kominn heim

 Landsliðsmaðurinn 
Logi Geirsson þarf ekki að fara í 
aðgerð vegna meiðsla sinna og 
ætti þar af leiðandi að vera klár í 
slaginn fyrir EM sem fram fer í 
Noregi í janúar. Logi hefur verið 
meiddur í allan vetur og meiðslin 
komu upp í júlí. Logi hefur þrátt 
fyrir það ekki fengið almennilega 
greiningu á meiðslum sínum fyrr 
en hann kom til Íslands og hitti 
íslenska lækna. 

Logi segir ástæðuna fyrir 
meiðslunum vera ofþjálfun og 
ranga meðhöndlun í upphafi. Ef 
þýsku læknarnir hefðu meðhöndlað 
hann rétt strax í upphafi væri 
hann á fullri ferð í dag. Á því 
verður einhver bið.

„Ég verð frá á bilinu 4-8 vikur. 
Ég er með bólgur í hnénu, í bein-
inu sjálfu og beinið þarfnast hvíld-
ar. Ég get þrátt fyrir það meðal 
annars synt en verð að hætta 
þegar ég finn verki. Ég verð svo í 
meðferð hjá sjúkraþjálfurum og 
er þegar kominn á lyf. Meðferðin 
verður að einhverju leyti hér á 
landi sem er fínt og gott að komast 
aðeins í nýtt umhverfi. Því er ekki 
að neita að mér er gríðarlega létt 
enda óttaðist ég mjög að þurfa að 
fara í aðgerð og það voru nokkrar 
líkur á því,“ sagði Logi jákvæður 
sem fyrr við Fréttablaðið í gær en 
hann ætlar að koma til baka með 
látum.

„Ég ætla að koma sterkur til 
leiks í Evrópukeppnina og þar 
ætla ég að vera frábær. Ég er 
orðinn verulega hungraður. Þetta 
er í annað sinn sem ég lendi í 
löngum meiðslum. Síðast þegar 
ég kom til baka varð Lemgo 
Evrópumeistari þannig að það er 
spurning hvort íslenska landsliðið 
verði þá ekki Evrópumeistari
núna,“ sagði Logi léttur.

Stórskyttan úr Hafnarfirði ber 
íslensku læknunum Brynjólfi 
Jónssyni og Sveinbirni Brands-
syni vel söguna. „Þeir er frábærir 
og í framtíðinni ætla ég alltaf að 
koma hingað þegar ég meiðist. Að 

mínu mati eru þeir töluvert betri 
en kollegar þeirra í Þýskalandi til 
að mynda. Þeir vinna hlutlausara 
og betur en Þjóðverjarnir. Þetta 
eru snillingar,“ sagði Logi. 

Logi Geirsson verður frá næstu 4-8 vikurnar. Hann fékk langþráða greiningu á 
meiðslum sínum í gær. Logi segir niðurstöðuna vera mikinn létti enda er ljóst 
að hann þarf ekki að fara í aðgerð sem hann óttaðist mjög.



Gildir til 17. október eða á meðan birgðir endast.

Ótrúlegt
verð

Exido eldhúsvog 246020
• Ryðfrítt stál
• Slekkur sjálfvirkt á sér eftir u.þ.b. 1 mínútu
• Mælir allt að 2kg

3.990kr

Verð áður 5.990,-

Melissa matvinnsluvél með mörgum möguleikum 500w 646033
• 1,4l skál
• 1,2l Blandari
• 2 hraðastillingar með púls
• Hnífur úr ryðfríu stáli
• Margir aukahlutir

Melissa hraðsuðuketill 645083
• 1,5 lítra Hraðsuðukanna

Exido safapressa 244002
• Öflug Safapressa
• Tekur hart grænmeti og heila ávexti
• Engin þörf á að taka fræin úr eða börkin af
• Tveir hraðar
• 1,8 lítra matari
• Auðvelt að taka í sundur og hreinsa

Exido ryksuga 2400010
• 1800w Öflug Ryksuga
• 350w sogkraftur
• 5 filtera kerfi
• Þyngd: 5.5kg

Melissa Multimixer 646045
Undratæki sem gerir nánast allt! Hakkar, blandar,
hrærir, sker, mylur og svo margt fleira
Kemur í staðinn fyrir matvinnsluvélina, blandarann, 
safapressuna og kaffikvörnina.
Með í pakkanum fylgja 4 glös, 2 skálar sem mega fara 
í örbylgjuofn, 4 lok og uppskriftabæklingur.
Möguleikarnir eru óteljandi með Melissa Multi Mixer!

Exido handryksuga 240111
Flott handryksuga
• 4,8v rafhlaða
• Hleðsla dugar í allt að 14 mínútur
• Hægt að festa hleðslutæki á vegg

2.990kr

GOTT VERÐ

2.990kr

GOTT VERÐ

7.990kr

GOTT VERÐ

4.990kr

GOTT VERÐ

3.490kr

GOTT VERÐ

8.990kr

GOTT VERÐ

Öll raftæki fást í Smáralind, takmarkað 
úrval í öðrum verslunum
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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

 KR byrjaði titil-
vörnina með því að sigra Fjölni
100-78 í DHL-höllinni í Vestur-
bænum í gærkvöld. Fyrir fram 
höfðu flestir búist við auðveldum
sigri frá núverandi meisturum í 
KR. Framan af leik náði Fjölnir
þó að hanga aðeins í KR og staðan 
var til að mynda 25-20 eftir fyrsta 
leikhluta. Fram að hálfleik jók 
KR forystuna smátt og smátt og 
staðan var 48-38 þegar fyrri 
hálfleikur var flautaður af.

Í seinni hálfleik náði Fjölnir að 
minnka muninn niður í eitt stig, 
50-49, áður en KR fór í gang aftur 
og seig fram úr á nýjan leik og 
vann leikinn 100-78. Síðasta karfa 
leiksins var einkar glæsileg þar 
sem Ernestas Ez Irskis, leik-
maður KR, tróð boltanum
glæsilega aftur fyrir sig til að 
kóróna góðan sigur í fyrsta leik.

Benedikt Guðmundsson, 
þjálfari KR, var ánægður með 
sína menn miðað við fyrsta leik.
„Það var mikilvægt að byrja á 
sigri og við sýndum gott hugafar í 
kvöld og stigaskorið dreifðist vel,
en það er auðvitað fullt af hlutum
sem við þurfum að fínpússa,“ 
sagði Benedikt. Fjölnismenn geta 
þó tekið margt gott út úr leiknum
og Bárður Eyþórsson, þjálfari
Fjölnis, var því tiltölulega sáttur í 
leikslok. „Við vorum ekki nógu 
harðir á móti þeim og okkur 
vantaði fleiri stig frá stóru 
mönnunum okkar, en við vorum 
alveg með í leiknum fram í 4. 
leikhluta. Við tökum klárlega
mikið frá þessum leik þar sem við 
vorum að spila á móti mjög 
sterku liði,“ sagði Bárður 
bjartsýnn.

KR byrjaði titil-
vörnina á sigri

 Njarðvík verður áfram 
að berjast á meðal þeirra bestu í 
vetur. Það sýndi liðið með frábær-
um leik gegn Snæfelli í gær en 
fyrir fram var talið að Snæfell
væri sterkara liðið enda spáð öðru 
sæti í deildinni en Njarðvík því 
fjórða. Heimamenn voru sterkari 
á öllum sviðum íþróttarinnar í 
Ljónagryfjunni í gær og unnu 
öruggan sigur, 84-71.

Athygli vakti að Friðrik Stef-
ánsson var í byrjunarliði Njarð-
víkur en hann fór í hjartaaðgerð 
fyrir nokkrum dögum síðan. Nær-
vera hans hafði augljóslega góð 
áhrif á liðið. Fyrri hálfleikur var 
algjörlega eign heimamanna. Þeir 
mættu mun betur stemmdir til
leiks og tóku frumkvæðið strax í 
upphafi. Börðust grimmilega um 
hvern bolta og lokuðu algjörlega á 
Hlyn Bæringsson undir körfunni.

Í sókn Njarðvíkur fóru ungu 
mennirnir Hörður Axel og Jóhann 
Árni mikinn en Snæfellingar réðu 
lítið við þá og þá sérstaklega Hörð 
Axel, sem stimplaði sig inn í 
Njarðvíkurliðið með látum. Átta 
stiga munur eftir fyrsta leikhluta,
21-13.

Svipuð staða var uppi á 
teningnum í öðrum leikhluta, Snæ-
fell náði engum takti og eina 
spurning var hversu mikill munur-
inn yrði í leikhléi. Hann var 14 
stig, 40-26.

Gestirnir mættu aðeins betur 
stemmdir eftir hlé. Hlynur skor-
aði sína fyrstu körfu utan af velli
og Justin Shouse datt í gírinn. 
Brenton Birmingham svaraði að 
bragði fyrir Njarðvík og sá til þess 

að halda gestunum í hæfilegri
fjarlægð allt til enda. Snæfell
ógnaði aldrei að viti og sigurinn 
sanngjarn.

„Ég var himinlifandi með strák-
ana. Þetta flaut vel og menn voru 
virkilega tilbúnir,“ sagði bros-
mildur þjálfari Njarðvíkur, Teitur 
Örlygsson. „Við gefum lítið fyrir 
þessa spá og teljum okkur meðal
bestu liðanna. Við sendum skýr 
skilaboð hér í dag.“

Hlynur Bæringsson Snæfell-
ingur var ekki eins kátur en hann 
átti mjög slakan leik líkt og margir 
félaga hans.

„Þetta var alveg ömurlegt hjá 
mér og ég man ekki síðan hvenær 
ég spilað svona illa síðast. Þetta 
var skelfilegt hjá okkur. Við gerð-
um ekkert rétt og vorum í tómu 
tjóni. Við spilum ekki aftur svona 
illa. Ég get lofað því,“ sagði 
Hlynur.

Njarðvík var spáð fjórða sæti í Iceland Express-deildinni en ef mið er tekið af 
leik liðsins í gær er liðið stórlega vanmetið. Grænu ljónin sendu skýr skilaboð 
er liðið valtaði yfir sterkt lið Snæfells, 84-71. Snæfell átti aldrei möguleika.

 Valur vann sinn fyrsta 
titil í kvennakörfunni þegar liðið
vann 64-40 sigur á KR í úrslita-
leik Reykjavíkurmótsins í gær. 

Valsliðið var með frumkvæðið 
allan leikinn, leiddi 16-7 eftir 
fyrsta leikhluta og 26-19 í 
hálfleik. KR-konur komu 
muninum niður í 37-32 fyrir 
lokaleikhlutann. Í fjórða leikhluta
stakk Valsliðið af og vann 
öruggan sigur. 

Cecilia Steinsen (12 stig og 6 
stoðsendingar) og Þórunn 
Bjarnadóttir (11 stig, 14 fráköst 
og 6 stoðsendingar) áttu góðan 
leik í jöfnu Valsliði en hjá KR var 
Hildur Sigurðardóttir með 11 
stig, 13 fráköst og 6 stoðsending-
ar en þurfti hinsvegar 22 skot til
þess að skora þessi stig sín.

Valur meistari í 
fyrsta sinn

 Fram tyllti sér í efsta 
sæti N1 deildar karla í gærkvöldi
með góðum sigri á Aftureldingu,
28-21. Fram hafði frumkvæðið í 
leiknum frá fyrstu mínútu en 
nýliðarnir úr Mosfellsbænum
voru aldrei langt undan.

Fyrri hálfleikur var mjög 
hraður og skemmtilegur en 
staðan í hálfleik var 15-12. Aftur-
elding fékk mörg tækifæri til að 
minnka muninn í seinni hálfleik
en frábær vörn Fram hélt Aftur-
eldingu í skefjum á sama tíma og 
Davíð Svansson markvörður 
Aftureldingar sá til þess að Fram 
næði ekki að stinga af fyrr en á 
lokasprettinum. Afturelding
skoraði aðeins tvö mörk síðustu 
átta mínútur leiksins á sama 
tíma og Fram lék við hvern sinn 
fingur og því var munurinn í sjö 
mörk í lokin.

Jóhann Gunnar Einarsson fór 
mikinn í sóknarleik Fram, 
sérstaklega í síðari hálfleik
þegar hann skoraði 7 af 10 
mörkum sínum.

„Við vissum að þetta yrði erf-
itt. Afturelding er með hörkulið.
Það má kalla þetta seiglusigur. 
Við vorum ekki að spila flottan
bolta. Við skutum illa og spiluð-

um stuttar sóknir. Varnarleikur-
inn vann þennan leik,” sagði 
Jóhann Gunnar örþreyttur í 
leikslok.

„Bæði lið spiluðu hraða miðju í 
fyrri hálfleik en það er ekki hægt 
að klára heilan leik þannig. Ég 
veit ekki hvort það hentaði okkur  
betur þegar hægðist á leiknum
en þá náðum við betri tökum á 
honum,” sagði Jóhann Gunnar 
enn fremur og bætti við: „Við 
erum komnir í toppsætið. Við 
ætluðum okkur stóra hluti fyrir 
mótið en byrjunin hefur farið 
framúr björtustu vonum.“ 

Afturelding átti 
ekkert í Framara

Iceland Express deild karla:

N1-deild karla í handbolta:

Evrópukeppni kvenna:

Ítalska deildin í körfubolta:
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„Ég styð ekki pólitíkusa yfir höf-
uð, nema þeir séu popparar.“

Listamaðurinn Curver Thoroddsen ætlar að 
selja allar eigur sínar í vikulöngum raunveru-
leikagjörningi í Listasafni Íslands. Með 
gjörningnum, sem ber yfirskriftina „Drasl til 
sölu“, vill hann safna fyrir dýru tveggja ára 
framhaldsnámi sínu í New York. 

Curver viðurkennir að hann eigi eftir að 
sakna margra hluta en lítur á gjörninginn 
sem nýtt upphaf fyrir sig. „Þarna eru ansi 
margir hlutir sem hafa verið með manni 
lengi. Oft er þetta drasl sem maður hefur 
sankað að sér og ekki tímt að henda en það 
verður gaman að koma þessu til annarra 
pælara,“ segir hann. „Það er gaman að gera 
þetta og þroskandi að losa sig við þetta dót.“

Curver segir að meistaranám sitt í New 
York gangi mjög vel. „Þarna eru frábærir 
kennarar og það er rosalega gaman. Það er 
gaman að vera kominn í þann gírinn og ég fíla 
mig í botn.“

Allskyns dót verður til sölu í Listasafninu, 
þar á meðal plötur, bækur, plaköt, Hawaii-
skyrtusafn, sprungnir gítarmagnarar, lélegt 
trommusett og meira að segja bíll listamanns-
ins, allt á einstaklega góðu verði. Gjörningur-
inn, sem hefst í dag, er framinn í tengslum 
við listahátíðina Sequences sem er nú haldin í 
annað sinn. Rás 2 mun fylgjast vel með 
framvindu mála og verður í góðu sambandi 
við Curver meðan á gjörningnum stendur. 

„Drasl til sölu“ tengist raunveruleikagjörn-
ingum „Íbúðinni“ sterklega þar sem listamað-
urinn tók íbúðina sína í gegn í beinni útsend-
ingu á netinu í þrjá mánuði í samstarfi við 
sjónvarpsþáttinn Innlit/Útlit og Listasafn 
Íslands.

Curver selur allar eigur sínar

Októberfest Stúdentaráðs 
Háskóla Íslands lýkur með látum 
í dag. Hátíðin hófst á miðvikudag 
þegar um fjögur hundruð gestir 
spiluðu bingó á þýsku. Í gær var 
keppt um besta þýska búninginn 
og gróskumesta yfirvaraskeggið, 
en Dagný Ósk Aradóttir, formaður 
Stúdentaráðs, segir lokadaginn 
þó vera stærstan. „Ég hugsa að á 
föstudaginn í fyrra hafi komið 
svona þrjú þúsund manns, yfir 
allt kvöldið,“ sagði hún. 

Bjór er í miklu aðalhlutverki á 
hinni raunverulegu Októberfest, 
sem fram fer í München á ári 
hverju, og Dagný segir hið sama 
gilda um veisluhöldin í tjaldinu 
framan við Háskóla Íslands. „Í 
fyrra fóru fimm þúsund og fimm 

hundruð lítrar af bjór á dögunum 
þremur. Það hlýtur að teljast ansi 
gott,“ sagði hún. „Miðað við 
hvernig þetta fór í gang í gær, 
með fjögur hundruð gestum, býst 
ég alveg eins við því að þetta gæti 
orðið meira í ár,“ bætti Dagný 
við, en benti á að gestum stæði þó 
einnig til boða að svala þorstan-
um með léttvíni, gosi eða sterk-
ara áfengi. 

Stúdentaráð Háskóla Íslands 
skipuleggur árleg veisluhöldin nú 
í annað skiptið. „Það var félag 
þýskunema sem byrjaði á þessu, 
og við tókum við í fyrra,“ útskýrði 
Dagný, sem segir Októberfest 
síst í rénun. „Þetta hefur stækkað 
ár frá ári,“ sagði hún. 

Drekka yfir 5.000 lítra af bjór 

Einar Bárðarson, umboðsmaður 
Íslands, og Magnús Scheving, for-
stjóri Latabæjar, eru samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins á leið-
inni til Los Angeles í lok mánaðarins 
þar sem þeir hyggjast funda með 
forsvarsmönnum Walt Disney 
fyrirtækisins um málefni Nylon-
flokksins. Magnús hefur undan-
farið verið Einari innanhandar við 
markaðssetningu hljómsveitar-
innar vestanhafs. 

Eins og Fréttablaðið hefur greint 
frá hefur Disney-risinn áhuga á að 
fá stúlkurnar til liðs við sig og 
hefur það meðal annars verið nefnt 
að stúlkurnar komi fram í High 
School Musical 3. Fyrri tvær 
myndirnar hafa notið gríðarlegra 
vinsælda þar vestra og ætti að 

reynast ágætis stökkpallur fyrir 
þær Nylon-stúlkur í Banda-
ríkjunum. Einar vildi ekki tjá sig 
um málið þegar Fréttablaðið leitaði 
eftir því og var þögull sem gröfin. 

Nylon-flokkurinn hefur annars 
látið lítið fyrir sér fara eftir að 
Emilía Björk sagði skilið við 
sveitina og þær urðu tríó. Til stóð 
að framleiddur yrði raunveru-
leikaþáttur um leitina að næstu 
Nylon-stúlkunni en horfið var frá 
þeirri hugmynd þegar stúlkurnar 
lýstu því yfir að þær kynnu vel við 
sig þrjár. Síðan tóku þær upp lagið 
Britney með Sniglabandinu sem 
slegið hefur í gegn á Rás 2 og í 
kjölfarið skal látið sverfa til stáls. 
Safnplata með öllum bestu lögum 
sveitarinnar er í smíðum og 

stúlkurnar eru á leið í upptökuver 
til að taka upp tvö ný lög undir 
stjórn Þorvalds Bjarna 
Þorvaldssonar. „Best of“-platan er 
væntanleg í jólaflóðið og er 
jafnframt reiknað með að henni 
fylgi öll myndbönd sveitarinnar.

Þar að auki hafa stúlkurnar 
verið önnum kafnar í öðrum 
störfum, Steinunn Camilla rekur 
sem kunnugt er Loftkastalann 
ásamt unnusta sínum Sigurði 
Kaiser, Alma er að skrifa bók um 
reynslu Freyju Haraldsdóttur og 
Klara Ósk hefur verið að hanna og 
sauma tískufatnað sem hefur selst 
eins og heitar lummur. Nylon ku 
hins vegar eiga hug þeirra allra og 
því styttist í að flokkurinn láti á 
sér kræla á ný.

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686.
Opið 10-18:15  laugardaga 11-14.
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Ég er ekkert hrifinn af þessari 
friðarsúlu en þetta er frábær 

landkynning,“ sagði félagi minn 
við mig um daginn þegar við fylgd-
umst með umstanginu í kringum 
Yoko Ono og súluna í Viðey. Ég 
heyrði að margir tóku í sama 
streng. Fæstir ræddu um listrænt 
gildi verksins en allir voru ósköp 
ánægðir með að kastljós fjölmiðl-
anna skyldi beinast að Íslandi eina 
kvöldstund.

erlendar stórstjörnur 
stíga hér á land eða Íslendingar 
gera það gott erlendis segjum við 
grobbin að nú sé Ísland komið á 
kortið. Það skiptir okkur óskap-
lega miklu máli að einhver viti af 
okkur úti í hinum stóra heimi. Þeir 
sem ekki kunna að meta tónlist 
Bjarkar eða Sigur Rósar hugsa þó 
með þakklæti til þessara lista-
manna sem hafa komið okkur á 
landakortið.

sinni reyndi ég að senda 
pakka heim til Íslands af litlu póst-
húsi í Taílandi. Það gekk heldur 
seinlega enda hafði afgreiðslu-
maðurinn aldrei heyrt minnst á 
landið. Að lokum brá ég á það ráð 
að draga veslings manninn að 
heimskortinu sem hékk uppi á 
vegg. Ég ætlaði að benda honum á 
Ísland en brá heldur betur í brún 
þegar ég leit á kortið. Það var ekki 
eins og ég átti að venjast heldur 
var það skorið í gegnum mitt Alt-
anshafið. Noregur var í efra horn-
inu lengst til vinstri og Grænland 
á kantinum hægra megin en væn 
sneið af Atlantshafinu, og þar með 
Ísland, hafði þurrkast út. 

það er ekki á kortinu en það 
er nú samt til,“ sagði ég við 
afgreiðslumanninn, sem setti upp 
skrítinn svip. Hann hafði eflaust 
aldrei hitt viðskiptavin sem vildi 
senda pakka til lands sem hvergi 
var að finna á heimskortinu. Ég 
laug því að lokum að Ísland væri 
eiginlega í Noregi og pakkinn 
skilaði sér heim á endanum. 

fréttir ferðast hægt. 
Sextán árum eftir leiðtogafundinn 
í Höfða hafði Ísland ekki enn ratað 
á landakort taílenska pósthússins. 
Ef til vill er það svo enn þann dag 
í dag jafnvel þótt Unnur Birna 
hafi verið kjörin fegursta kona 
heims, Magni hafi slegið í gegn í 
Rock Star Supernova og ekkja 
Lennons hafi reist friðarsúlu í 
Viðey. 

er það líka bara allt í 
lagi því eins og ég sagði manninum 
á pósthúsinu er Ísland samt til – 
hvort sem það er á kortinu eður 
ei.

Að komast
á kortið

Sérvaldir villifuglar, Miðjarðarhafs barri og íslenskt hreindýr
er meðal þess sem er á boðstólum á girnilegum villibráðamatseðli 
Grillsins á Hótel Sögu.

Margverðlaunaðir matreiðslumenn og úrvals þjónusta gera Grillið að 
veitingastað á heimsvísu. Hafðu samband í síma 525 9960 og tryggðu 
þér einstakt kvöld á einstökum stað.

Villibráðakvöld á Grillinu Hótel Sögu
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