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 Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra mun 
gera Alþingi sérstaklega grein 
fyrir Evrópu- og EES-málum í 
vetur í þeim tilgangi að auka 
umræðu þingmanna um mála-
flokkinn. Þetta kemur fram í grein 
eftir Ingibjörgu og Jonas Gahr 
Støre, utanríkisráðherra Noregs, 
sem birtist í Fréttablaðinu í dag.

Opinská umræða um Evrópu-
mál var boðuð í stjórnarsáttmála 
nýrrar ríkisstjórnar á vordögum. 
Evrópuumræða á Alþingi er í sam-
ræmi við skýrslu Evrópunefndar 
Alþingis sem Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra veitti forsæti.

Í stjórnarsáttmála er einnig 
kveðið á um skipan nefndar sem í 
sitja þingmenn úr öllum flokkum. 

Sú nefnd hefur samráð við sér-
fræðinga um Evrópumál.

Ísland og Noregur standa bæði 
utan Evrópusambandsins og eru 
aðilar að EES-samningnum. Ingi-
björg Sólrún heimsótti Noreg í 
júní í boði utanríkisráðherrans. Á 
fundi þeirra var rætt um hvernig 
þjóðirnar gætu haft áhrif á stefnu-
mótun ESB. 

Kynnir Evrópumál fyrir Alþingi

„Ég gerði bara það sem mér 
fannst eðlilegt að gera en Ís-
lendingar hafa endurgoldið mér 
þúsundfalt.“

 Forystumenn innan Sjálfstæðis-
flokksins, meðal annars í borgarstjórnar-
flokknum, telja starf Björns Inga Hrafnssonar, 
borgarfulltrúa Framsóknarflokksins, í stjórn 
Orkuveitu Reykjavíkur og Reykjavík Energy 
Invest (REI) hafa einkennst af því að verja 
hagsmuni fjárfesta tengda Framsóknarflokkn-
um. Það sama eigi við um ákvörðun hans að 
slíta meirihlutasamstarfi við Sjálfstæðisflokk-
inn í borginni. 

Einkum eru það eignarhaldsfélögin Landvar 
ehf. og Þeta ehf. sem kastljósið beinist að. Þau 
eiga saman helmingshlut í VGK-Invest á móti 
verkfræðistofunni VGK-Hönnun og Rafhönn-
un sem fer með um 5,75 prósenta hlut í GGE. 
Sá hlutur nemur um tveggja prósenta hlut í 
sameinuðu félagi GGE og REI. 

Svava Bjarnadóttir hjá VGK-Hönnun stað-
festi þessa eigendaskiptingu við Fréttablaðið í 
gær. Samkvæmt verðmati á sameinuðu félagi 
GGE og REI, sem þó er ekki gengin lögform-
lega í gegn enn, er verðmæti hlutar VGK-
Invest á bilinu 1,3 til 1,5 milljarðar króna.

Helgi S. Guðmundsson, sem er fyrrverandi 
formaður fjármálanefndar Framsóknarflokks-
ins og bankaráðs Seðlabanka Íslands, er skráð-
ur stofnandi og forsvarsmaður Landvar ehf.  
sem fer með um 35 prósenta hlut í VGK-
Invest.

Kristinn Hallgrímsson hæstaréttarlögmaður 
er skráður eigandi Þeta ehf. sem á fimmtán 
prósenta hlut í VGK-Invest. Hann segir aðra 
eigendur í félaginu vera lögmenn á lögmanns-
stofunni Fulltingi en Kristinn er einn fjögurra 

eigenda stofunnar. „Okkur var boðið, ásamt 
Landvar ehf., að verða hluthafar í VGK-Invest 
af forsvarsmönnum VGK-Hönnunar,“ sagði 
Kristinn.

Björn Ingi neitar því alfarið að hann sé að 
verja hagsmuni framsóknarmanna með 
ákvörðun sinni eða starfi fyrir OR og REI. „Það 
gefur auga leið að það væri betra fyrir fjár-
festa að Orkuveitan seldi hlut sinn í REI,“ segir 
Björn Ingi. Hann segir fyrst og fremst vera um 
að ræða persónulegar árásir á hann, sem hann 
hafi verið varaður við áður en hann sleit sam-
starfinu.

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir náðist ekki í 
Helga í gærkvöld. Þá fengust ekki upplýsingar 
um hverjir væru aðrir í hluthafahópi Landvar. 

Vilja láta kanna eignarhlut 
framsóknarmanna í REI
Forystumenn innan Sjálfstæðisflokksins telja Björn Inga Hrafnsson, borgarfulltrúa Framsóknarflokksins, 
hafa verið að verja hagsmuni fjárfesta tengda Framsóknarflokknum með samstarfsslitum í borgarstjórn.

Hollensk stjórnvöld 
hafa ákveðið að banna sölu á 
ofskynjunarsveppum

Ákvörðunin er tekin í kjölfar 
slysa sem rakin eru til neyslu 
ofskynjunarsveppa. Meðal annars 
fótbrotnaði 19 ára Íslendingur illa 
á báðum fótum eftir að hafa neytt 
sveppa og stokkið út af svölum á 
hóteli í Amsterdam. 

Banna sölu á 
eitursveppum 

 Bjórinn sem framleiða á  
í Vestmannaeyjum á næsta ári 
fær líklega nafnið Volcano. Fyrsti 
bjórinn á að verða til í júní 2008.

„Það er ekkert nafn sem mér 
finnst eiga betur við Eyjar en 
Volcano, það er nánast búið að 
ákveða að bjórinn komi til með að 
heita það,“ segir Björgvin Þór 
Rúnarsson, annar eigandi 
fyrirtækisins 2B.

Volcano-bjór



Curver, ætlarðu nokkuð að 
láta rýja þig inn að skinni?

Gæsluvarðhaldsúr-
skurður yfir manni sem grunað-
ur er um að hafa orðið nágranna 
sínum að bana síðastliðinn 
sunnudag var í gær staðfestur í 
Hæstarétti. Mun maðurinn sitja 
í varðhaldi fram á mánudag.

Í úrskurðinum kemur fram að 
nágranni mannsins hafi verið 
barinn í höfuðið með slökkvi-
tæki og áverkinn hafi dregið 
hann til dauða. Á andliti hans 
fannst duft úr slökkvitæki, sem 
fannst á staðnum.

Maðurinn sem grunaður er um 
verknaðinn var með duft úr 
slökkvitæki á höndum þegar 
hann var handtekinn. Þá fannst 
blóðug úlpa með dufti í íbúð 
mannsins. 

Á myndum úr öryggismynda-
vél hússins mátti sjá hvar 
mennirnir virtust rífast kvöldið 
sem atburðurinn átti sér stað.

Var barinn í 
höfuðið með 
slökkvitæki

Myndavél, iPod og tveimur farsímum 
var stolið frá nýbökuðum foreldrum á fæðingardeild 
Landspítalans í fyrradag. Þetta staðfestir Hildur 
Harðardóttir, sviðsstjóri á kvennadeild spítalans.

Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins var 
móðirin ein á stofu. Foreldrarnir nýbökuðu brugðu 
sér frá í skamma stund og skildu farsíma sína, 
myndavélina og iPodinn eftir inni á stofunni. Þegar 
þau komu til baka voru munirnir horfnir. Foreldr-
arnir höfðu tekið fjölda mynda af nýfæddu barni 
sínu en myndirnar hurfu með myndavélinni.

Hildur segir að lögregla hafi verið kölluð til, svo 
og öryggisvörður spítalans.

„Eigur fólks sem kemur hingað eru alfarið á 
ábyrgð þess þegar það kemur hingað,“ segir Hildur. 
„Það getur fengið að setja muni í læstan skáp sem 
ljósmæðurnar sjá um, ef það fer frá í einhvern tíma. 
Hins vegar eru ekki læstir skápar inni á stofunum.“

Hildur segir skilti uppi um allan spítala, þar sem 
fólk sé minnt á að eigur þess séu á eigin ábyrgð. 

„Það komu tvö svipuð tilvik upp með stuttu 
millibili í fyrra,“ bætir Hildur við. „Þá var farið í 
gegnum allar öryggisreglur og varúðartilkynning-
um fjölgað.“

Nýbakaðir foreldrar rændir á 
fæðingardeild Landspítalans

Indverski hug-
leiðsluforinginn Sri Chinmoy lést 
í gærmorgun á heimili sínu í New 
York af völdum hjartaáfalls. 

Chinmoy átti sér marga 
aðdáendur og stjórnaði meðal 
annars hugleiðsluhópi á vegum 
Sameinuðu þjóðanna. 

Nýverið bárust fréttir af því að 
fimmtíu íslenskir þingmenn 
hefðu lýst stuðningi við að 
Chinmoy fengi friðarverðlaun 
Nóbels í ár. Hann lést síðan sama 
dag og tilkynnt var að Banda-
ríkjamaðurinn Al Gore hefði 
fengið verðlaunin.

Fékk hjartaáfall 
í gærmorgun

Hæstiréttur staðfesti 
í gær gæsluvarðhaldsúrskurð yfir 
átta Litháum sem sakaðir eru um að 
hafa stolið vörum úr búðum og brot-
ist inn í bíla. Einn til viðbótar situr í 
haldi, en hann kærði ekki úrskurð-
inn.

Mennirnir átta verða í varðhaldi 
til 19. október, en áður hafði héraðs-
dómur úrskurðað að þeir yrðu í 
varðhaldi til 24. október.

Mennirnir voru handteknir í byrj-
un mánaðarins grunaðir um aðild 
að stórfelldum þjófnaði úr verslun-
um. Í dómi Hæstaréttar kemur 
fram að talið sé að mennirnir hafi 
stolið vörum að andvirði 1.450.345 
króna. Stæstur hluti var rakvélar-

blöð og snyrtivörur, samtals virði 
rúmlega 972 þúsunda króna.

Einnig er talið að mennirnir hafi 
stolið fötum að andvirði 245 þús-

unda króna, tölvum og tölvuforriti 
fyrir 130 þúsund og matvöru að 
andvirði um 2.900 króna. Þeir eru 
að lokum sakaðir um að hafa brotist 
inn í tvo bíla og stolið GPS staðsetn-
ingartækjum að andvirði 90 þúsund 
króna.

Krafist var gæsluvarðhalds yfir 
mönnunum vegna rannsóknarhags-
muna, og óttaðist lögregla að þeir 
gætu torveldað rannsókn málsins 
með því að samræma framburð 
sinn. Hópurinn er grunaður um að 
skipuleggja þjófnað úr verslunum 
og skipta með sér verkum hverju 
sinni. Allt að sex ára fangelsi gæti 
beðið mannanna, verði þeir fundnir 
sekir.

 Umtalsverður hópur á 
nú í erfiðleikum með að komast 
inn á fasteignamarkað og að greiða 
afborganir húsnæðislána, að því er 
kemur fram í nýrri skýrslu um 
húsnæðismál fyrir félagsmála-
ráðuneytið. 

„Að mati fasteignasala þarf fólk 
þrjár til fimm milljónir í eigið fé, 
en um þriðjungur þeirra sem hafa 
hug á að kaupa húsnæði sagðist 
ekki geta lagt neitt fram,“ segir 
Stefán Ólafsson, stjórnandi og höf-

undur skýrsl-
unnar.

 Í skýrsl-
unni kemur 
fram að mik-
ill húsnæðis-
kostnaður sé 
nátengdur 
almennum 
greiðsluerf-
iðleikum 
fólks og 
sterkar vís-
bendingar 

séu um að erfitt sé fyrir ungar 
barnafjölskyldur  og fólk með 
tekjur undir meðaltekjum að 
komast inn á fasteignamarkaðinn.

Í ljós kom að 14,5 prósent 
Íslendinga á aldrinum 18 til 80 ára 
hefðu reynt húsnæðiskaup en hætt 
við. Af þeim sem ekki eiga húsnæði 
telja 68 prósent að þeir eigi erfitt 
með að leggja fram nægilegt eigið 
fé, eða 33.323 manns.

Megingagnrýni skýrslunnar 
beinist gegn misræmi í þróun 
vaxtagjalda, sem hækkað hafa um 
tæp 125,3 prósent síðan árið 1994, 
og vaxtabóta sem á sama tíma hafa 
hækkað um 4,7 prósent.

„Vaxtabætur eru stoðkerfi gagn-
vart þeim sem eru í eigin húsnæði 
og gagnast helst þeim sem eru um 
og undir meðaltekjum. Það er 
sorglegt að þetta tvennt hafi ekki 
haldist í hendur,“ segir Stefán. 

Einnig var gerð greining á þörf 
fyrir félagslegu húsnæði. Rúm-
lega 2.750 manns eru á biðlistum 
eftir félagslegu húsnæði, flestir á 
höfuðborgarsvæðinu. Þar af eru 
tæplega 1.500 manns á biðlistum 
hjá sveitarfélögum og rúmlega 
1.100 manns bíða eftir náms-
mannahúsnæði. Að minnsta kosti 
700 börn eru á framfæri fólks á 
biðlistum eftir húsnæði og standa 
einstæðir foreldrar verst.

Jóhanna Sigurðardóttir félags-

málaráðherra segir skýrsluna 
staðfesta það sem hún hafi áður 
sagt, að neyðarástand ríki á hús-
næðismarkaði. 

Spurð að því hvað gæti falist í 
slíkum aðgerðum nefndi ráðherra 
að til greina kæmi að hækka húsa-
leigu- og vaxtabætur. Þá væri 
hægt að koma á millistigi milli 
leigu- og eignaríbúða og bæta lána-
kjör Íbúðalánasjóðs með þeim 
hætti að hann gæti veitt lán fyrir 
hærri upphæð en sem nemur 
brunabótamati. 

Ráðherra hefur skipað nefnd 
sem skila á inn tillögum að aðgerð-
um til úrbóta á húsnæðismarkaðn-
um fyrir 1. nóvember næstkom-
andi. 

Neyðarástand ríkir 
á húsnæðismarkaði
Í nýrri skýrslu kemur fram að ungt fólk á afar erfitt með að koma inn á fast-
eignamarkað. Fram kemur hörð gagnrýni á misræmi í þróun vaxtagjalda og 
vaxtabóta heimilanna. Þá bíða á þriðja þúsund manns eftir félagslegu húsnæði.

Þing 
Evrópusambandsins hefur 
samþykkt að þingsætum verði 
fækkað úr 785 í 750. Þetta þýðir 
meðal annars að 17 af 27 
aðildarríkjum Evrópusambands-
ins fá færri þingsæti.

Ítalir eru andvígir þessu 
vegna þess að ítalskir þingmenn 
á Evrópuþinginu verða ekki 
lengur jafnmargir þingmönnum 
Bretlands og Frakklands.

Romano Prodi, forsætisráð-
herra Ítalíu, segir að Ítalir muni 
þó ekki koma í veg fyrir þessar 
breytingar, en áskilji sér rétt til 
að taka málið upp síðar.

Þingsætum 
verður fækkað

Ástralskur listamaður, 
sem kallar sig Stelarc, sætir 
gagnrýni fyrir að hafa látið 
skurðlækni græða eyra á vinstri 
framhandlegg sinn.

Það tók hinn 61 árs gamla 
Stelarc fjölda ára að hafa uppi á 
skurðlækni sem væri tilbúinn til 
að vinna verkið. Eyrað virkar 
ekki, en Stelarc ætlar að græða í 
það hljóðnema svo að öðrum 
verði kleift að heyra það sama 
og hann.

Ástralskir skurðlæknar hafa 
gagnrýnt þessa aðgerð og sagt 
hana ónauðsynlega. Það sama 
segja sjúklingar sem þarfnast 
nauðsynlega nýrra eyrna.

Græddi eyra 
við handlegg
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Friðarverðlaun Nóbels 
árið 2007 féllu í skaut loftslags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna og 
Als Gore, fyrrverandi varafor-
seta Bandaríkjanna, fyrir að hafa 
stuðlað að vitundarvakningu um 
loftslagsbreytingar af manna-
völdum og að leggja grundvöll að 
því hvernig berjast megi gegn 
þeim. Tilkynnt var um verðlauna-
hafana í Ósló í Noregi í gær.

Framkvæmdastjóri Umhverf-
isstofnunar Sameinuðu þjóðanna, 
Achim Steiner, er staddur á 
Íslandi vegna umhverfisþings 
umhverfisráðuneytisins og fékk 
hann fregnina um friðarverðlaun-
in frá Magnúsi Jóhannessyni, 
ráðuneytisstjóra umhverfisráðu-
neytisins, í gærmorgun. 

„Hann var afskaplega kátur og 
átti síður en svo von á þessu,“ 
sagði Magnús. „Ég held að þetta 
muni beina athygli fólks meira að 
þessum vanda sem, ef ekkert er 
að gert, mun vega enn frekar að 
rótum friðar í heiminum.“

Fyrstu viðbrögð Steiners voru 
að þetta væru ótrúlegar fréttir. 
„Verðlaunin eru fyrst og fremst 
viðurkenning á baráttu Als Gore 
síðastliðin tuttugu ár. Hann hefur 
lagt sitt að mörkum við að upp-
lýsa almenning um mjög flókin 
tæknileg atriði og að breyta 
umhverfisumræðunni.“

Steiner segir heimildarmynd 
Gores mikilvægt innlegg til að 
vekja athygli á loftslagsbreyting-
um. „Fjöldi fólks sá heimildar-
mynd hans og hún var sýnd í skól-
um um allan heim. Hún er hluti af 
skilaboðum sem nú hafa öðlast 
viðurkenningu. Nú ríkir ekki 
lengur ágreiningur um vísinda-
legar staðreyndir málsins og öll 

ríki heims hafa gert sér grein 
fyrir hættum loftslagsbreyt-
inga.“

Aðspurður hvað taki nú við 
segir Steiner það vera umræðu 
um skilvirkar og réttlátar leiðir 

til að hjálpa ólíkum ríkjum að tak-
ast á við vandann.

Karlmaður á fertugsaldri 
hefur verið  dæmdur í 12 mánaða  
fangelsi fyrir fíkniefnabrot og 
vopnalagabrot. Níu mánuðir þar af 
eru skilorðsbundnir. Héraðsdómur 
Reykjavíkur kvað upp dóminn.

Maðurinn var í tvígang tekinn 
með fíkniefni. Um var að ræða 
samtals 302 grömm af amfetamíni 
og 3,4 kíló af kannabisefnum. 
Fíkniefnin voru að hluta ætluð til 
söludreifingar í ágóðaskyni.

Þá reyndist maðurinn geyma á 
heimili sínu, án skotvopnaleyfis,  
Remington XP-100 skotvopn með 
kíki. Maðurinn greiðir málskostnað, 
rúmar 220 þúsund krónur.

Fíkniefnasali 
með skotvopn

Frétti af friðarverðlaunum 
Nóbels í heimsókn á Íslandi  
Loftslagsnefnd Sameinuðu þjóðanna og Al Gore, fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna, hlutu friðarverð-
laun Nóbels í ár. Achim Steiner, framkvæmdastjóri Umhverfisstofnunar SÞ, segir þetta ótrúlegar fréttir.

Sumar af fullyrð-
ingunum í óskarsverðlaunakvik-
mynd Al Gores „Óþægilegur 
sannleikur“ eru ekki byggðar á 
vísindalegum staðreyndum. 
Þetta sagði breskur dómari er 
úrskurður var kveðinn upp um 
hvort heimilt skyldi að sýna 
myndina breskum skólabörnum. 
Skólastjórnarmaður hafði vísað 
málinu til dómsins“. 

Samkvæmt úrskurðinum má 
sýna myndina í skólum, en 
kennurum sem það gera er 
uppálagt að láta pólitíska túlkun 
Gores á loftslagsvandanum ekki 
standa gagnrýnislausa.

Óvísindalegar 
fullyrðingar

Lögreglan handtók í 
fyrradag fjóra menn með fíkniefni 
í Reykjavík. Þrír þeirra voru 
vistaðir næturlangt í fangageymsl-
um og sleppt í gær eftir yfirheyrsl-
ur.

Það var um miðjan dag í 
fyrradag sem lögreglumenn á 
eftirlitsferð urðu varir við mikla 
kannabislykt frá tilteknu húsi í 
austurborginni. Við afskipti þeirra 
af fjórum karlmönnum sem voru í 
húsinu kom í ljós að þar var 
talsvert af fíkniefnum. Um var að 
ræða tíu kannabisplöntur, eitthvað 
af kókaíni, tuttugu grömm af 
amfetamíni og um 250 grömm af 
kannabisefnum.

Kannabislykt 
lagði frá húsi

Erlend framtíðarverkefni 
Orkuveitunnar voru meginþunginn 
í mati á óefnislegum verðmætum 
Orkuveitunnar í Reykjavík Energy 
Invest, að sögn Hjörleifs B. Kvar-
an, forstjóra Orkuveitunnar. Þessi 
verðmæti voru metin á tíu millj-
arða króna á sínum tíma.

REI og Orkuveitan gerðu með sér 
samning um að REI fái öll þau verk-
efni sem Orkuveitunni mun bjóðast 
á erlendum vettvangi næstu tvo 
áratugina, stuttu eftir að sameining 
REI og Geysir Green Energy var 
samþykkt.

Inni í tíu milljarða tölunni er 
þjónustusamningur þar sem Orku-
veitan skuldbindur sig til að útvega 

REI starfsfólk til þessara verk-
efna.

Hjörleifur segir rangt sem fram 
hafi komið í fréttum Útvarps að 

samningurinn hafi verið gerður 
degi fyrir sameiningu fyrirtækj-
anna REI og Geysis Green Energy. 

„Þessi samningur er partur af 
sameiningunni og undirritaður 
sama daginn, en eftir sameining-
una,“ segir hann. Hann vill ekki 
veita fjölmiðlum afrit af samningn-
um.

Hjörleifur segir að deila megi um 
tímalengd samningsins en bendir á 
að Orkuveitan hafi með honum 
tryggt sér 500 milljónir króna á ári, 
greiddar fyrirfram, „sem sumum 
þætti nú líklega dágóð summa. Ef 
við hefðum samið til styttri tíma, 
hefði fjárhæðin verið þeim mun 
lægri, auðvitað.“

Meginþungi í hlut Orkuveitu
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Ætlar þú að sjá heimildarmynd 
Sigur Rósar, Heima?

Ert þú ánægð(ur) með nýjan 
meirihluta borgarstjórnar?

Þú færð meira í Krónunni!
*Matarkarfan er 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. 

... ódýrust*

11.175

Krónan

9.156

Bónus

10.312

Nettó

13%
dýrari.

22%
dýrari.

ódýrast!

Björn Ingi Hrafnsson, 
borgarfulltrúi Framsóknar-
flokksins, sagði á opnum fundi 
framsóknarmanna í gær að með 
því að láta ekki fara fram opin-
bert verðmat á hlut Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR) sem rann inn í 
Reykjavík Energy Invest (REI), 
við sameininguna við Geysi 
Green Energy, hafi náðst sjö til 
átta milljörðum króna hærra 
verð. Hann gagnrýndi ríkisstjórn 
Sjálfstæðisflokks og Framsókn-
arflokks fyrir söluna á hlut ríkis-
ins í Hitaveitu Suðurnesja. 

„Ef við hefðum fengið opinbert 
verðmat hefðum við aldrei feng-
ið tíu milljarða,“ sagði Björn Ingi 
þegar hann var spurður um verð-
mat á hlut OR í REI. Hann sagði 
niðurstöðuna um að óefnisleg 
eign hafi verið metin á tíu millj-
arða sé eitt mesta viðskiptaafrek 
síðustu ára í íslensku samfélagi. 

Orkumál voru mikið til umræðu 
og Björn Ingi gagnrýndi ákvörð-
un ríkisstjórnar Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks á 
sölu ríkisins á fimmtán prósenta 
hlut í Hitaveitu Suðurnesja þegar 
opinberum aðilum var meinað að 
kaupa hlut. Hann sagði að hug-
sjón flokksins hafi vikið um að 
samfélagsleg sjónarmið eigi að 
ráða um að einokunarþjónusta sé 
ekki einkavædd. „Þetta er stór-
mál og ég skil ekki hvers vegna 
þessi ákvörðun var tekin á sínum 
tíma og tel það hafa verið mikil 
mistök af okkar hálfu.“  

Spurður um málefnasamning 
nýs meirihluta sagði Björn Ingi 
að flokkarnir hefðu sömu áhersl-
ur og tók dæmi. „Ég tel að núna 
verði farið aftur á fullt með gjald-
frjálsan leikskóla.“

Eins og vænta mátti gerði 
Björn Ingi grein fyrir ástæðun-
um sem hann hafði fyrir að slíta 
meirihlutasamstarfi við Sjálf-
stæðisflokkinn. Þar var veiga-
mest að hans mati þær innbyrðis 
deilur sem hann taldi vera innan 
samstarfsflokksins. 

Á sama tíma og framsóknar-

menn funduðu í Framsóknarhús-
inu við Hverfisgötu gengu borg-
arfulltrúar Sjálfstæðisflokks á 
fund í Valhöll þar sem fundað var 
með varaborgarfulltrúum flokks-
ins og Verði, fulltrúaráði sjálf-
stæðisfélaganna í Reykjavík. 

Að sögn borgarfulltrúa Sjálf-
stæðisflokksins kom nokkur 
gagnrýni fram á fundinum á 
framgöngu borgarstjórnarflokks-
ins í aðdraganda meirihlutaslit-
anna en að loknum fundi lýstu 
fundargestir yfir stuðningi við 
Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson sem 
oddvita flokksins.

Milljarðar græddust 
án opinbers verðmats
Björn Ingi Hrafnsson gagnrýndi eigin flokk harðlega á fundi framsóknar-
manna í gær. Hann segir verðmat á hlut Orkuveitu Reykjavíkur viðskiptaafrek. 
Hann telur að gjaldfrjáls leikskóli sé aftur raunhæfur möguleiki í Reykjavík.

Ragnar H. Hall hæsta-
réttarlögmaður telur ekki ólíklegt 
að málshöfðun Svandísar Svav-
arsdóttur, borgarfulltrúa Vinstri 
grænna, vegna eigendafundar 
Orkuveitu Reykjavíkur verði látin 
niður falla í ljósi þess að nýr 
meirihluti er tekinn við stjórnar-
taumunum í Reykjavík. 

„En maður skyldi aldrei segja 
aldrei í máli sem tengist pólitísk-
um hitamálum,“ segir Ragnar. Enn 
sem komið er hafa meirihlutaskipt-
in ekki haft nein áhrif á málið, sem 
verður þingfest í Héraðsdómi 
Reykjavíkur á mánudag. 

Ragnar, sem fer með mál 
Svandísar, segir að vel geti verið 
að ákvarðanir verði teknar hjá 
Orkuveitu Reykjavíkur sem leiði 
til þess að málshöfðunin verði 

óþörf. 
„Það eru ýmsar leiðir sem fyr-

irtækið hefur til að upphefja 
þetta ástand. Við getum hugsað 
okkur að hvort sem meirihlutinn 
hefði sprungið eða ekki gat 
Orkuveitan alltaf losnað undan 
málsókninni með því að boða til 
nýs fundar og afgreiða þessa 
hluti með formlega réttum hætti. 

En það hafði ekki verið gert 
þegar meirihlutinn sprakk.“

Aðspurður hvort Svandís 
Svavarsdóttir sé í raun ekki að 
höfða mál gegn sjálfri sér, í ljósi 
þess að hún er fulltrúi Reykja-
víkur sem fer með  meirihluta í 
stjórn Orkuveitunnar, segir 
Ragnar að þótt Svandís stýri nú 
vinnu hjá nýja meirihlutanum 
varðandi málefni Orkuveitunni 
sé ekki búið að afmá það sem 
gert var eða bæta úr annmörk-
unum. 

„Svandís ræður því nú ekki 
alveg ein en mér finnst vaxandi 
líkur á því að teknar verði 
ákvarðanir sem geti orðið til 
þess að málshöfðunin falli 
niður.“

Nýr fundur leysir vandamálið

„Lái okkur það hver 
sem vill en við erum ósátt,“ segir 
Jófríður Hanna Sigfúsdóttir, for-
maður Starfsmannafélags Kópa-
vogsbæjar (SFK).

Stjórn SFK fundaði í gær vegna 
ummæla sem Stöð 2 hafði eftir 
Gunnari I. Birgissyni bæjarstjóra 
vegna ráðningar Guðmundar Gunn-
arssonar, fyrrverandi bæjarstjóra á 
Álftanesi, á skipulagsdeild Kópa-
vogs. Guðmundur fær mun hærri 
laun en ritari skipulagsstjóra sem 
sagt er að vinni sömu störf. Bæjar-
stjórinn segir að Guðmundur sé 
verkefnisstjóri en ekki ritari.

„Við erum ósátt við þau ummæli 
bæjarstjórans að ekki sé hægt að fá 

hæft fólk á taxta kjarasamnings hjá 
Kópavogi,“ segir Jófríður.

Í fyrradag barst starfsmönnum 
Kópavogsbæjar orðsending frá 
bæjarstjóra sem sagði fréttina á 
Stöð 2 hafa verið ónákvæma. Margt 
hæft fólk ynni samkvæmt töxtum 
hjá Kópavogsbæ. „Ég vildi koma 
því á framfæri í viðtali við frétta-
manninn að viðkomandi verkefnis-
stjóri yrði ekki ráðinn til bæjarins á 
launataxta ritara,“ sagði Gunnar.

Jófríður segir að þótt bæjarstjór-
inn mildi ummæli sín þurfi enn 
margt að athuga. „Eftir því sem 
okkur skilst á ummælum bæjaryf-
irvalda var þarna um að ræða nýtt 
starf verkefnisstjóra sem aldrei 

hefur farið í starfsmat eins og 
kjarasamningar kveða á um. Við 
viljum fá að sjá lýsingu fyrir þetta 
starf,“ segir Jófríður. 

Nýtt starf utan við reglurnar

Ef við hefðum fengið 
opinbert verðmat hefðum 

við aldrei fengið tíu milljarða.

 Stærsti tölvuleikja-
framleiðandi heims, Electronic 
Arts (EA), varð enn stærri í 
fyrradag þegar fyrirtækið keypti 
leikjafyrirtækin Bioware og 
Pandemic. Samningurinn, sem 
hljóðaði upp á rúma 52 milljarða 
króna, er sá stærsti í sögu EA 
samkvæmt fréttavef BBC.

Bioware er þekktast fyrir 
hlutverkaleiki á borð við Baldur‘s 
Gate, Star Wars: Knights of the 
Old Republic og Neverwinter 
Nights. Pandemic á meðal annars 
heiðurinn að leikjunum Mercen-
aries og Star Wars: Battlefront.

EA áætlar að gefa út fjóra leiki 
á ári næstu tvö árin. 

Electronic Arts 
í innkaupaferð



Gildir til 14. október eða á meðan birgðir endast.

Marco Busonero
er kaffi framleiðandinn 
okkar á Ítalíu. Hann er
staðsettur í bænum
Grossetto sem er í 
Toskanahéraðinu á Ítalíu. 
Hann er lítill framleiðandi 
sem sérhæfi r sig í að 
framleiða hágæða ítalskt 
kaffi  fyrir sælkeraverslanir 
víða um heim. Við erum 
því stolt af að geta boðið 
Íslendingum upp á 
eðalkaffi  frá Marco.

Galbani ostar
– ekta ítalskir

La Selva tómatvörur
– ítalskar sælkeravörur frá Toscana á Ítalíu.

998kr/kg

TILBOÐ

Verð áður 1.577,-

Lambalæri
kryddað með hvítlauk og rósmarín

10%
  afsláttur

 við kassa

15%
  afsláttur

 við kassa

20%
  afsláttur

      við kassa

Nýtt
  

í Hagkaupum Nýtt
  

í Hagkaupum

Copaim
- grillað grænmeti

Ítalía Risotto
– Tómata og basil, osta og truffl usveppa risotto

Ítalía Espressó kaffi
– baunir eða malað

Fiorucci
– Crudo og Parmaskinka

Saclà pestó í miklu úrvali
– frábært á brauðið og í réttina

Ítalía Extra virgin hvítlauksolía
– frábær á pizzuna og salatið



Viðræður rússneskra 
og bandarískra ráðamanna í Moskvu 
urðu ekki til þess að leysa úr ágrein-
ingi ríkjanna um fyrirhugaðar eld-
flaugavarnir Bandaríkjanna í Tékk-
landi og Póllandi.

Vladimír Pútín Rússlandsforseti 
átti fund með Condoleezzu Rice 
utanríkisráðherra og Robert Gates 
varnarmálaráðherra, sem komu í 
gærmorgun frá Bandaríkjunum. 
Þau áttu einnig fund með rússnesk-
um starfsbræðrum sínum, Sergei 
Lavrov utanríkisráðherra og Anat-
ólí Serdjúkov varnarmálaráðherra.

Þau Rice og Gates komu til fund-
anna með nýjar hugmyndir að lausn 

á deilunni, en tókst ekki að sann-
færa Rússana um að flugskeytun-
um yrði ekki hugsanlega beint gegn 
Rússum.

„Við sjáum tvö alvarleg vanda-
mál við þessar tillögur,“ sagði Lavr-
ov á blaðamannafundi eftir á. Annað 
er að Bandaríkjamenn og Rússar 
eru ósammála um eðli þeirrar hættu 
sem Evrópuríkjum stafar af flug-
skeytum, og hitt er að Bandaríkja-
stjórn neitar að fresta framkvæmd 
áformanna meðan málin eru rædd.

Embættismenn beggja ríkjanna 
munu þó áfram ræða deiluna og 
annar fundur ráðamanna verður 
haldinn eftir hálft ár.

Ekkert samkomulag

 Franskt dagblað, 
sem birt hefur eina viðtalið við 
eiginkonu Nicolas Sarkozy Frakk-
landsforseta frá því hann náði 
kjöri í vor, fullyrti í gær að brátt 
myndu þau hjón tilkynna að þau 
hygðust sækja um skilnað. 

Talsmenn forsetans og eigin-
konunnar neituðu að tjá sig um 
málið er eftir því var innt. 

Fréttina birti dagblaðið L‘Est 
Republicain á fréttavef sínum í 
gær, en í því blaði birtist í síðasta 
mánuði eina viðtalið sem Cecilia 
Sarkozy hefur veitt frá embættis-
tökunni í maí. Hjónin hafa ekki 
sést saman opinberlega í margar 
vikur.

Sækja um skilnað

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Tólfan er nýstofnaður stuðningsmannaklúbbur íslenska landsliðsins í 

knattspyrnu sem hefur haldið uppi stemningunni á leikjum að undan- 

förnu. Síðan Tólfan tók til sinna ráða hefur landsliðið ekki tapað leik, og 

því ljóst að stuðningurinn munar öllu. VÍS, einn helsti stuðningsaðili 

landsliðsins, leggur Tólfunni lið með því að bjóða klúbbnum á völlinn á 

laugardaginn.  Allir á völlinn með VÍS og Tólfunni.

LAUGARDAGINN 13. OKTÓBER, KL. 16:00

STEMNINGIN ER Í BOÐ
I V

ÍS
!

ÍSLAND – LETTLAND



Ríkissaksóknari hefur 
fellt úr gildi þá ákvörðun lög-
reglustjóra höfuðborgarsvæðis-
ins að fella niður mál meints dýra-
níðings, sem sást lúberja hest á 
myndbandi.

Barsmíðarnar voru sýndar í 
Kompásþætti Stöðvar 2 í apríl síð-
astliðnum. Í kjölfarið kærði Gunn-
ar Örn Guðmundsson, héraðs-
dýralæknir Gullbringu- og 
Kjósarumdæmis, málið til emb-
ættis lögreglustjóra höfuðborgar-
svæðisins.

Í byrjun ágúst barst héraðs-
dýralækni síðan bréf frá lögfræði-
deild embættis lögreglustjóra þar 
sem tilkynnt var, að málið hefði 
verið fellt niður vegna erfiðrar 
sönnunarstöðu. Erfitt sé að sanna 
að höggin sem sakborningur veitti 
hestinum hafi verið svo þung að 
þau hafi meitt hestinn.

„Í málinu skortir skrifleg gögn 
um hvað teljist til viðurkenndra 
tamningaaðferða sem torveldar 
sönnun ákæranda á því að sak-
borningur hafi ekki beitt viður-
kenndum tamningaraðferðum,“ 
sagði í rökstuðningi fyrir niður-
fellingu málsins.

Dýralæknafélag Íslands lýsti 
„furðu sinni og hneykslan á 
ákvörðun lögreglustjóra höfuð-
borgarsvæðisins“ að ákæra ekki 
í málinu og héraðsdýralæknirinn 
kærði niðurfellinguna til emb-
ættis ríkissaksóknara. Ríkissak-
sóknari hefur nú ákveðið að 
leggja fyrir lögreglu að taka 
málið til áframhaldandi rann-
sóknar.

„Það er lögreglu að afla gagna í 
opinberum málum“ segir meðal 
annars í rökstuðningi ríkissak-
sóknara fyrir ákvörðun sinni um 
áframhaldandi rannsókn máls-
ins. „Er því ekki unnt að fella mál 
niður með hliðsjón  af því að ekki 
sé nægilegum gögnum fyrir að 
fara í málinu þar sem rannsókn 
máls er ekki lokið. Er lagt fyrir 
lögreglustjóra að afla mats kunn-
áttumanna um hvort háttsemi 
kærða sé til þess fallin að fara 
illa með hest, hrekkja hann og 
meiða. Enn fremur hvort kærði 
hafi beitt viðurkenndum aðferð-
um við hestinn í umrætt sinn.“

„Ég er bara ánægður með 
þetta,“ segir Gunnar Örn um 
ákvörðun ríkissaksóknara.

Dýraníðsmál 
í rannsókn
Ríkissaksóknari hefur fellt úr gildi þá ákvörðun lög-
reglustjóra höfuðborgarsvæðisins að vísa frá máli um 
meint dýraníð. Lögreglurannsókn skal framhaldið.

 Lech Kaczynski, forseti 
Póllands, og Angela Merkel, kansl-
ari Þýskalands, lýstu í gær bjart-
sýni á að á leiðtogafundi Evrópu-
sambandsins í Lissabon í næstu 
viku tækist samkomulag um end-
urskoðaðan stjórnarskrársáttmála 
sambandsins.

Innan ESB er útbreiddur ótti 
um að Pólverjar – sem ganga til 
þingkosninga þremur dögum eftir 
leiðtogafundinn – kunni svo nærri 
kosningum að gera jafnvel enn 
meira en áður úr andstöðu sinni 
við vissa þætti sáttmálans í nafni 
pólsks fullveldis. Kaczynski tjáði 
fréttamönnum að „þótt enn væru 
smáatriði sem ætti eftir að leysa“, 

tryði hann því einlæglega að sam-
komulag gæti náðst.

Meginþorri eigenda 
vatnsréttar sem nýttur er vegna 
Kárahnjúkavirkjunar hefur 
ákveðið að hafna úrskurði mats-
nefndar sem mat verðmætin á 
samtals 1,6 milljarða króna.

Jón Jónsson, lögmaður þorra 
landeigenda við Jökulsá á Dal, 
segir að af 63 landeigendum hafi 
61 ákveðið að fara fyrir dóm með 

málið. Nú hafi lögmenn landeig-
enda sex mánuði til að höfða mál 
fyrir héraðsdómi. 

Jón segir líklegt að kallaðir 
verði til matsmenn fyrir dóminn 
til að meta verðmætin upp á nýtt. 
Málið getur því tekið nokkurn 
tíma, enda má búast við því að 
það endi fyrir Hæstarétti.

Flestir ætla fyrir dóm

Sia Home Fashion
Laugavegur 86
101 Reykjavík 
Sími 511 6606

Full búð af 
nýjum vörum
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Harður og þ rautseigur þ egar á þarf að halda – mjúkur, lipur og þægilegur í 
dagsins önn. Að mæta ólíkum þ örfum og bregðast hárrétt við mismunandi 
aðstæðum; þ etta eru kröfur samtímans. 

Til afgreiðslu strax. Komdu og reynsluaktu Mitsubishi Pajero. 

Áræðni



Hröð atvikaröð tengd 
þátttöku Orkuveitu Reykja-
víkur í jarðvarmaverkefn-
um erlendis varð til þess 
að borgarstjórnarmeiri-
hluti Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks sprakk. 
Augljósir erfiðleikar inn-
an Sjálfstæðisflokksins 
sprengdu hann upp „innan 
frá“. Björn Ingi sleit sam-
starfinu vegna stöðunnar. 

„R-listinn er fallinn, hann er end-
anlega fallinn og hann kemur 
aldrei aftur!“ Þetta sagði Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson, oddviti 
sjálfstæðismanna í Reykjavík, 
með hnefann á lofti á kosninganótt 
í Valhöll í fyrra þegar sjálfstæðis-
menn fögnuðu því að hafa komist í 
forystusætið í Reykjavíkurborg 
eftir tólf ára valdatíð R-listans. 
Jón Kristinn Snæhólm aðstoðar-
maður Vilhjálms hafði leitt hann 
inn í salinn, brosandi út að eyrum, 
við mikinn fögnuð viðstaddra.
Vilhjálmur var í miklum ham og 
hélt áfram: „Hann verður ekki 
myndaður, það verður ekki mynd-
aður endurnýjaður R-listi. Það 
verður ekki gert.“ Þrátt fyrir ein-
beittan vilja til þess að leggja sitt 
af mörkum svo ekki kviknaði líf 
með Reykjavíkurlistanum að nýju 
reyndust þetta ekki orð að sönnu.

Það sem átti að vera helstu pólit-
ísku vopn borgarstjóra – traust 
samflokksmanna í borgarstjórnar-
flokknum, reynsla og samstaða – 
snerust í höndum hans í fyrsta 
stóra átakamáli borgarstjórnar-
meirihlutans frá því hann komst til 
valda í fyrravor. 

Það er samhljóma álit heimildar-
manna Fréttablaðsins að þetta sé 
grundvallarorsök þess að borgar-
stjórnarmeirihluti Sjálfstæðis-
flokksins sprakk. „Hallarbyltingin 
heppnaðist ekki,“ segir einn heim-

ildarmanna um „augljósa aðför 
unga fólksins í borgarstjórnar-
flokknum“ að Vilhjálmi í kjölfar 
þess að samruni Reykjavík Energy 
Invest, REI, dótturfélags Orku-
veitu Reykjavíkur, og Geysis 
Green Energy, GGE varð að veru-
leika um formerkjum REI mið-
vikudaginn 3. október. Innan borg-
arstjórnarflokks 

Sjálfstæðisflokksins varð „upp-
safnaður pirringur“ borgarfulltrúa 
í garð borgarstjóra þá til þess að 
upp úr sauð þegar stórar ákvarðan-
ir í stjórn OR voru teknar án þess 
að borgarfulltrúar væru hafðir 
með í för. „Við vorum ekki með í 
ráðum og upplýsingagjöf um þenn-
an gjörning var algjörlega ófull-
nægjandi,“ segir einn borgarfull-
trúa flokksins. Vilhjálmur átti sæti 
í stjórn OR og samþykkti samruna 
REI við GGE. „Auk þess var hug-
myndafræðilegur ágreiningur 
fyrir hendi þar sem við [borgar-
fulltrúar Sjálfstæðisflokksins] telj-
um Reykjavíkurborg eða fyrirtæki 
hennar ekki eiga að taka þátt í 
áhættufjárfestingum erlendis,“ 
sagði einn borgarfulltrúa, sem 
vildi ekki tjá sig um málið undir 
nafni. Sumir heimildarmanna úr 
röðum sjálfstæðismanna vildu 
meina að sú aðferð borgarfulltrú-
anna að tjá sig um mál nafnlaust 
hefði grafið undan trausti innan 
borgarstjórnarflokksins.

Eignarhlutur OR í REI nemur nú 
35,5 prósentum og er verðmæti 
hlutarins rúmlega 23 milljarðar 
króna að heildarverðmæti sam-
kvæmt því.  

Borgarfulltrúarnir, fyrir utan Vil-
hjálm borgarstjóra, gengu á fund 
Geirs H. Haarde, formanns Sjálf-
stæðisflokksins, og Þorgerðar 
Katrínar Gunnarsdóttur varafor-
manns 5. október vegna ágreinings-
ins um málefni OR. „Trúnaðar-
bresturinn gagnvart borgarstjóra 
augljós,“ segja heimildarmenn 
innan raða Sjálfstæðisflokksins. 
Aðrir telja einnig Geir hafa sýnt 
„ónæg pólitísk klókindi“ með því að 

leysa ekki úr þeim ágreiningsmál-
um sem upp voru komin í borgar-
stjórnarflokknum og ná farsælli 
lendingu um málið. Davíð Oddsson, 
fyrrverandi formaður Sjálfstæðis-
flokksins, hefði leyst þetta á annan 
hátt, sögðu sumir. Aðrir töldu Geir 
ekki hafa verið í aðstöðu til þess að 
leysa málið, slíkur hefði „hama-
gangurinn“ í Sjálfstæðisflokknum 
verið. Enn aðrir sögðu forystu 
flokksins í heild hafa vanmetið 
stöðuna sem upp var komin og ekki 
gripið nægilega fljótt í taumana.

Eftir borgarstjórnarfund á mið-
vikudag fóru fulltrúar allra flokka 
að skynja upplausnarástand í meiri-
hlutasamstarfinu. Fulltrúar Sam-

fylkingar ræddu við fulltrúa Sjálf-
stæðisflokksins. Það sama gerðu 
fulltrúar Vinstri græanna og Sjálf-
stæðisflokksins, en þessar umræð-
ur komust aldrei á alvarlegt stig. 
Eins og greint var frá í Fréttablað-
inu í gær hófu fulltrúar flokkanna 
sem mynda nýja Reykjavíkurlista-
stjórn að tala saman á mánudag-
inn.

Sjálfstæðismenn eru æfir út í 
Björn Inga Hrafnsson, borgarfull-
trúa Framsóknarflokksins, fyrir að 
slíta samstarfinu við Sjálfstæðis-
flokkinn og taka þátt í myndun nýs 
R-lista með Vinstri grænum, Sam-

fylkingunni og framboði Frjáls-
lynda flokksins og óháðra. Sjálf-
stæðismenn gengu út frá því að 
R-listinn kæmi „aldrei aftur“ eins 
og fyrrnefnd orð Vilhjálms gáfu til 
kynna. 

Einkum svíður stuðningsmönn-
um Gísla Marteins í prófkjörinu 
fyrir síðustu borgarstjórnarkosn-
ingar framganga Björns Inga. 
Stuðningsmenn Vilhjálms eru 
vissulega svekktir út í Björn Inga 
en telja ríka ábyrgð liggja hjá borg-
arfulltrúum Sjálfstæðisflokksins 
sem snerust gegn Vilhjálmi á ögur-
stundu og leystu ekki úr málum 
sínum innan flokksins heldur beittu 
„nafnlausu gaspri í fjölmiðlum“. 

Misstu pólitísk vopn úr höndunum
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[Hlutabréf] Peningaskápurinn ...

Askar Capital hefur stofnað níu 
milljarða króna fjárfestingasjóð. 
Lágmarkskaup í sjóðnum nema 
fimm milljónum dala, rúmlega 
301 milljón íslenskra króna. 

Sjóður Askar Capital nefnist 
Enhanced Return Private Equity 
Fund of Funds (ERPEFF) en það 
er svokallaður sjóðasjóður og er  
til hans stofnað í samvinnu við 
þýska fjármálafyrirtækið VCM 
Capital Management og hið 
bandaríska Resource America 
en þau höndla með ýmis verk-
efni. Á meðal þeirra eru skuld-
sett yfirtökuverkefni, kaup í 
óskráðum félögum og svokölluð 
brúar- eða millilagslán. 

Dr. Bjarki A. Brynjarsson, for-
stöðumaður framtaksfjármögn-
unar hjá Askar Capital, segir 
nokkra mánuði síðan grunnur 
var lagður að stofnun sjóðsins, 
sem ætlaður er stofnana- og fag-

fjárfestum, svo sem lífeyrissjóð-
um. 

Bjarki segir aðstæður á fjár-
málamörkuðum undanfarið hafa 
lítil áhrif á gengi fjárfestinga-
sjóða sem þessa þar sem þeir 
taki stöður í óskráðum félögum 
sem séu óháð markaðsaðstæðum 
hverju sinni ólíkt viðskiptum 
með skráð félög. „Þetta er lang-
tímaverkefni til tíu ára eða meira 
en líftími hverrar fjárfestingar 
er tvö til fimm ár áður,“ segir 
hann en neitar því ekki að aðstæð-
ur undanfarið hafi gert fjár-
mögnun dýrari en áður.  

Bjarki segir sjóðinn fjárfesta 
með sjóðsstjórum erlendu sjóð-
anna en sú tilhögun dreifir áhætt-
unni.

Askar með milljarðasjóð

SPRON hf. og Byr spari-
sjóður hafa selt samtals 
45,18 prósenta eignarhlut 
sinn í Icebank. Hvor um sig 
heldur þó eftir átta pró-
senta hlut. Icebank verður 
eftir sem áður í meirihluta-
eigu sparisjóðanna sem 
eftir standa. Bankastjóri 
Icebank segir nánar verða 
greint frá viðskiptunum 
eftir helgina.

Byr sparisjóður og SPRON hf. 
hafa selt eignarhlut sinn í Ice-
bank, þjónustubanka sparisjóð-
anna. Salan er háð samþykki Fjár-
málaeftirlitsins.

Hluturinn sem SPRON seldi 
nam 20,5 prósentum hlutafjár í 
Icebank, en hlutur Byrs 24,68 pró-
sentum. Hvor um sig heldur þó 
eftir fjögurra prósenta eignarhlut 
í Icebank. 

Kaupverð er ekki gefið upp, né 
heldur hver kaupir þarna tæplega 
helmingshlut í Icebank. Finnur 
Sveinbjörnsson, bankastjóri Ice-
bank, segir að næsta mánudag 
verði upplýst nánar um kaupin. 
Skömmu fyrir síðustu mánaðamót 
var hins vegar frá því greint í 
Markaðnum, sem fylgir Frétta-
blaðinu, að æðstu stjórnendur 
bankans hefðu hug á að kaupa hlut 
í bankanum í samstarfi við aðra 
fjárfesta. Samkvæmt heimildum 
blaðsins nú gengu þau viðskipti 
eftir í einhverri mynd. Icebank 
mun þó enn vera í meirihlutaeigu 
sparisjóða, sem þýðir að helstu 
sparisjóðir sem eftir standa í eig-
endahópi Icebank hafa jafnframt 
aukið við eignarhlut sinn. Samtals 
standa þá átján sparisjóðir að 
bankanum, þeirra stærstir Spari-
sjóðurinn í Keflavík sem fór með 

12,2 prósent fyrir viðskiptin og 
Sparisjóður Mýrasýslu sem átti 
8,7 prósent.

Guðmundur Hauksson, spari-
sjóðsstjóri SPRON hf., segir söl-
una framhald á stefnu sem áður 
hafi verið kynnt hjá Icebank. 
„Stefnt var að því að opna eignar-
haldið og skrá bankann síðan í 
Kauphöllina á næsta ári. Starfs-
vettvangur bankans hefur verið 
að þróast mikið í kjölfar stefnu-
mótunar og þetta er bara einn 
liður af mörgum sem verið er að 
framkvæma.“ Hann segir það hins 
vegar nýrra eigenda að gera grein 
fyrir kaupum sínum í bankanum. 
Í tilkynningum SPRON og Byrs til 
Kauphallar í gær kemur hins 
vegar fram að salan hafi „jákvæð 
áhrif“ á eigið fé sjóðanna. „Það 
kemur náttúrlega annars vegar til 
af því að eign sparisjóðanna í Ice-
bank hefur verið bókfærð á innra 

virði, en núna kemur fram mark-
aðsverð og það skapar einhvern 
hagnað. Í öðru lagi er jafnljóst að 
eignarhald fjármálafyrirtækis á 
hlutabréfum í öðru fjármálafyrir-
tæki er dregið frá eigin fénu þegar 
eiginfjárhlutföll eru reiknuð út, 
þannig að við þetta losnar um eig-
infjárbindingu.“

Að sama skapi segir Ragnar Z. 
Guðjónsson, sparisjóðsstjóri 
Byrs, að salan sé til komin vegna 
breytinga á sambandi Byrs og 
SPRON við Icebank. Icebank segir 
hann að sinni meðal annars mikil-
vægu hlutverki við öflun erlendra 
lána fyrir minni sparisjóði, en 
stóru sjóðirnir annist nú alfarið 
sjálfir fjármögnun erlendis. 
„Bankinn hefur í raun breyst úr 
samstarfsaðila yfir í fjárfestingu 
og það er í raun rótin að þessum 
breytingum sem eru að eiga sér 
stað.“

Stærstu sjóðirnir 
selja sig úr Icebank

Come2 Scandinavia, Vesterbrogade 17
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ólitísk áhrif byltingarinnar í borgarstjórn Reykjavíkur 
eru margvísleg. Í fyrsta lagi: Sexmenningarnir í borg-
arstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins sitja eftir með þá 
ímynd að hafa fórnað meirihlutanum fyrir tæknilegan 
ágreining við borgarstjóra og formann borgarráðs um 

það hvort selja eigi hlutabréf einu og hálfu ári fyrr eða síðar.
Í öðru lagi: Birni Inga Hrafnssyni hefur tekist að styrkja til mik-

illa muna stöðu sína í baráttunni um forystu í Framsóknarflokkn-
um. Veikleiki hans í þeirri glímu var andstaða vinstri armsins og 
hörð gagnrýni vinstri manna í borginni á sérhagsmunagæslu og 
undirgefni við Sjálfstæðisflokkinn.

Nú hefur hann hefnt fyrir að Framsóknarflokknum var ýtt 
út úr ríkisstjórn. Það gefur honum hetjuyfirbragð innan flokks. 
Hann deyfir tortryggni vinstri armsins með því að sýna sjálfur að 
flokkurinn geti ráðið úrslitum um myndun vinstra samstarfs. Um 
leið losar hann sig undan gagnrýni vinstri flokkanna. 

Þessi augljósa jákvæða stöðubreyting gæti hafa ýtt undir að 
hann kaus að nota tækifærið sem honum gafst til þess að rjúfa 
fráfarandi meirihluta. Í sumarbyrjun brást hann í sama tilgangi 
málstað Halldórs Ásgrímssonar í sjávarútvegsmálum sem hann 
hafði lengi þjónað.

Í þriðja lagi: Svandís Svavarsdóttir bjó til það pólitíska and-
rúmsloft sem gerði byltinguna mögulega. Fyrir vikið hefur hún 
tryggt stöðu sína býsna vel sem arftaki forystunnar í Vinstri 
grænu. Um leið hefur hún aukið líkurnar á því að flokkurinn 
gangi til næstu kosninga undir nýrri forystu. Þó að Dagur Egg-
ertsson hafi að mestu haldið sig forviðris í baráttu síðustu daga 
færir borgarstjóraembættið honum öruggan sess í forystu Sam-
fylkingarinnar. Hann gæti nýtt stöðuna til þess að verða þar raun-
verulegur varaleiðtogi.

Í fjórða lagi: Svandís Svavarsdóttir er nú bæði sækjandi og 
verjandi í sama dómsmálinu þar sem deilt er um lögmæti eig-
endafundar Orkuveitunnar um sameiningu REI og Geysis. Þessi 
ágreiningur velti hlassinu. Vandinn er sá að þar er engin mála-
miðlun. Annaðhvort er gerðin lögmæt eða ólógmæt. Dragi Svandís
Svavarsdóttir málsóknina til baka og fallist á lögmæti samþykkt-
anna verður hún að pólitísku gjalti andspænis borgarbúum. Lang-
an tíma myndi taka að vinna trúverðugleikann til baka.

Gangi Björn Ingi Hrafnsson inn í nýtt samstarf með þeim afar-
kostum að þurfa að viðurkenna ólögmæti samþykkta eigenda-
fundarins yrði hann að hreinu pólitísku viðundri. Kjarni málsins 
er sá að þau geta ekki bæði haldið pólitísku höfði. Annaðhvort 
þeirra þarf að fórna pólitískum trúverðugleika fyrir byltinguna. 
Undan því verður ekki vikist.

Í fimmta lagi: Stærstu mistökin við sameiningu REI og Geysis 
voru að láta hlut Orkuveitunnar í Hitaveitu Suðurnesja renna þar 
inn. Meginröksemd Samfylkingarinnar og Framsóknarflokksins 
fyrir því að mynda meirihlutann er að Orkuveitan eigi að fá mest-
an mögulegan arð af viðskiptunum. Það gerist með því að auka 
hlut einkaaðila í orkulindum Hitaveitu Suðurnesja. Fallist Vinstri 
græn á þessa ráðstöfun er málflutningur flokksins á Alþingi um 
auðlindamál orðinn að marklausu raupi. 

Í sjötta lagi: Ekkert bendir til að þessir atburðir hafi áhrif á 
núverandi ríkisstjórn. En fari svo að nýja samstarfið gangi vel 
og tveir af oddvitum meirihlutans verði orðnir flokksleiðtogar 
við næstu þingkosningar gætu þeir aukið líkurnar á vinstri ríkis-
stjórn að þeim loknum.

Áhrifin

Hröð þróun innan Evrópu-
sambandsins og æ nánara 

samstarf milli aðildarríkja ESB 
kallar á að Ísland og Noregur 
endurnýi, þrói og skerpi stefnu 
landanna í Evrópumálum. 
Aðstæður okkar eru áþekkar. 
Augljós ávinningur er af því að 
löndin standi saman um ákveðin 
forgangsmál þar sem við höfum 
sameiginlegra hagsmuna að 
gæta. Jafnframt þurfum við að 
tryggja að fram fari opin 
umræða með þátttöku sem 
flestra heima fyrir. 

Það er engum vafa undirorpið 
að EES-samningurinn þjónar 
báðum löndunum vel. Samning-
urinn tryggir fjölda íslenskra og 
norskra fyrirtækja stöðug, jöfn 
og hagfelld samkeppnisskilyrði. 
EES-samningurinn veitir okkur 
rétt til að koma að málum 
snemma í stefnumótunarferlinu 
innan ESB, en við höfum ekki 
atkvæðisrétt þegar ákvarðanir 
eru teknar. Því er brýnt að 
Ísland og Noregur leiti allra 
leiða, formlegra og óformlegra, 
til að afla upplýsinga, koma að 
málum og hafa áhrif. 

Ísland og Noregur eru lítil 
ríki. Því er mikilvægt að raða 
vandlega í forgang þeim málum 
sem okkur eru mikilvægust. 
Leggja ber áherslu á þau svið 
þar sem við höfum drjúgan 
skerf fram að færa, þar sem 
framlag okkar er ótvírætt á 
vettvangi ESB og þar sem við 
höfum augljósra hagsmuna að 
gæta fyrir land og þjóð. Við 
þurfum að leggja hart að okkur í 
þessum efnum og vinna saman á 
markvissan hátt. Brýnt er að 
Íslendingar og Norðmenn veiti 
hvorir öðrum öflugan stuðning 
þegar augjós efni eru til. Þannig 
eiga vinir að hjálpast að og það 
er brýnt hagsmunamál beggja. 
Við munum því, sem utanríkis-
ráðherrar, hittast reglulega til 
þess að fjalla um EES-mál og 
önnur Evrópumálefni. 

Vinna ESB að mótun nýrrar 
stefnu í málefnum sjávar er 
dæmi um hvernig við getum 
stillt saman strengi þegar 
Ísland og Noregur hafa sameig-
inlegra hagsmuna að gæta í 
tilteknu máli. Framkvæmda-
stjórn ESB lagði hinn 10. 
október síðastliðinn fram 
aðgerðaáætlun sem er mikil-
vægur áfangi í mótun heildar-
stefnu ESB í málefnum sjávar 
og siglinga. Við lögðum áherslu 
á að koma snemma inn í 
stefnumótunarferlið innan ESB. 
Framkvæmdastjórnin viður-
kennir að þeir fiskistofnar sem 
Ísland og Noregur hafa umsjón 
með séu þeir fiskistofnar sem 
best er gengið um og eru 
sterkastir í Evrópu. Við leggjum 
því áherslu á mikilvægi sjálf-
bærrar nýtingar auðlinda sjávar 
á grundvelli rannsóknargagna. 

Þá var og mikilsvert fyrir 
okkur að leggja áherslu á 
hnattrænt eðli stefnunnar í 
málefnum sjávar og siglinga og 
þýðingu meginreglna þjóðarétt-
ar eins og hafréttarsamnings 
SÞ. Baráttan gegn ólöglegum, 

stjórnlausum og ótilkynntum 
fiskveiðum er brýn á Íslandi og 
í Noregi. Við vinnum því með 
ESB að því að loka evrópskum 
mörkuðum fyrir slíku veiði-
fangi. Af hálfu Íslands og 
Noregs er frumkvæði ESB í 
málefnum sjávar fagnað. Með 
reynslu okkar og þekkingu 
getum við lagt fram drjúgan 
skerf til hinnar yfirgripsmiklu 
stefnumörkunar ESB á þessu 
mikilvæga sviði. 

Annað dæmi er orku- og 
loftslagsmál. Reynsla okkar og 
hæfni á sviði endurnýjanlegrar 
orku og hreinsitækni getur 
orðið þarft framlag til stefnu-
mótunar ESB í loftslagsmálum. 
Skjót upptaka kvótatilskipunar 
ESB í EES-samninginn færir 
okkur nær umræðunni innan 
ESB um loftslagsmál. 

Ísland og Noregur vinna og 
ötullega saman að því að leggja 
sitt af mörkum til félagslegrar 
og efnahagslegrar uppbygging-

ar á Evrópska efnahagssvæðinu 
með aðild að Þróunarsjóði 
EFTA. Féð rennur til verkefna 
og aðgerða, meðal annars á sviði 
umhverfisverndar og sjálfbærr-
ar þróunar og til þess að efla hið 
borgaralega samfélag í nýjum 
aðildarríkjum ESB.

Vettvangur stjórnmála á ekki að 
vera reykfyllt bakherbergi. Á 
Evrópuþinginu er krafan um 
gagnsæi og samræðustjórnmál 
hávær. Við erum þeirrar 
skoðunar að í þessu felist 
tækifæri sem fulltrúar á 
löggjafarþingum landa okkar 
hafa ekki nýtt sem skyldi. Með 
því að koma á traustara sam-
bandi við þingmannahópa innan 
Evrópuþingsins gefst okkur 
kjörið tækifæri til að miðla 

upplýsingum um EES-samning-
inn og krefjandi verkefni 
honum tengd. Um leið býðst 
tækifæri til að ræða mikilvæg 
mál eins og norræna módelið, 
jafnréttismál og krefjandi 
verkefni á sviði loftlags- og 
orkumála. Reglulegar vinnu-
ferðir frá Íslandi og Noregi 
munu þess utan bæta yfirsýn 
yfir hagsmuni okkar og vinna að 
framgangi þeirra gagnvart ESB. 

Jafnframt verðum við að 
tryggja að löggjafarþing landa 
okkar láti EES-málin til sín taka 
í auknum mæli heima fyrir og 
að lögð verði meiri áhersla á 
þau. Þingmenn þurfa að hafa 
raunverulegt tækifæri til þess 
að láta skoðun sína í ljós. 
Noregur hefur tekið upp þann 
sið í Stórþinginu að gerð sé 
grein fyrir Evrópu- og EES-
málum á hálfs árs fresti. 
Stórþingið hefur stutt aðgerðaá-
ætlun ríkisstjórnarinnar í 
Evrópumálum. Hún felur í sér 
tæplega eitt hundrað einstakar 
aðgerðir sem miða að því að 
Evrópuumræðan fái meira 
vægi. Utanríkisráðherra 
Íslands, sem fer með og 
samræmir samskipti Íslands við 
ESB, mun gera sérstaklega 
grein fyrir Evrópu- og EES-
málum á Alþingi í vetur, en eitt 
af markmiðum ríkisstjórnar 
Íslands er að fram fari aukin og 
upplýst umræða um samskipti 
Íslands og ESB. Hingað til hefur 
þessi skýrsla verið liður í 
almennri skýrslu um stefnu 
Íslands í utanríkismálum.

Við viljum bæði leggja okkar af 
mörkum til að örva virka 
umræðu um málefni Evrópu alls 
staðar í samfélaginu. Eigi okkur 
að takast að blása lífi í og gæta 
til fulls að samskiptum okkar 
við ESB verða allir þátttakendur 
í atvinnulífinu, hagsmunasam-
tök, stjórnmálaflokkar, háskóla-
samfélagið og aðrir að vera með. 
Því hefur Noregur stofnað 
Þjóðarvettvang um Evrópumál. 
Utanríkisráðherra Noregs leiðir 
starfið, en fyrsti fundurinn var 
haldinn árið 2006. Stefnt er að 
því að þetta verði vettvangur 
fyrir skoðanaskipti um stöðu 
Noregs í Evrópu og samskiptin 
við ESB. Á Íslandi er verið að 
stofna nefnd skipaða þingmönn-
um úr öllum flokkum sem eiga 
fulltrúa á Alþingi. Nefndin, sem 
mun m.a. vinna með sérfræðing-
um og fræðasamfélaginu, skal 
hafa vökult auga með hagsmun-
um Íslands á vettvangi ESB og 
hvetja til upplýstrar umræðu 
um tengsl Íslands við ESB. 

Ísland og Noregur eru tvö 
lönd sem bæði standa utan ESB 
en alls ekki utan Evrópu. Með 
aðild okkar að EES-samningnum 
erum við þátttakendur í Evrópu-
samrunanum. Við framfylgjum 
virkri stefnu og erum meðvituð 
um hagsmuni okkar. Við tökum 
þátt og virkjum íbúa landa 
okkar í ferlið og umræðuna. 
Samstaða eykur okkur kraft.

Höfundar eru utanríkisráðherrar 
Íslands og Noregs. 

Evrópa í brennidepli

Ísland og Noregur eru tvö lönd 
sem bæði standa utan ESB 
en alls ekki utan Evrópu. Með 
aðild okkar að EES-samningn-
um erum við þátttakendur 
í Evrópusamrunanum. Við 
framfylgjum virkri stefnu og 
erum meðvituð um hagsmuni 
okkar. 



Guðríður Arnardótt-
ir, oddviti Samfylk-

ingarinnar í Kópavogi, 
þarf að leita um það bil 
ár aftur í tímann að til-
efni til að þyrla upp 
moldryki í þeim tilgangi 
að ná fram hefndum 
fyrir flokksbróður sinn 
eftir að ég vakti athygli 
á að hann hefði verið vanhæfur í 
skólanefnd þegar frændi hans var 
ráðinn aðstoðarskólameistari hér í 
bæ.

Hefndin byggist hins vegar á 
röngum forsendum. Guðmundur 
G. Gunnarsson, sem var ráðinn 
árið 2006 í tímabundna verkefnis-
stjórn hjá skipulagsdeild Kópa-
vogsbæjar, gegnir ekki sömu 
störfum og fyrrverandi ritari 
skipulagsstjóra enda störfuðu 
þeir samhliða fyrst um sinn. 
Guðmundur tók m.a. við verkefn-
um annars manns sem annaðist 
þau í útseldri vinnu með tilheyr-
andi kostnaði.

Þar sem samanburðurinn við 
starf ritara er rangur fellur öll 
röksemdafærsla Guðríðar eins og 
spilaborg um að Kópavogsbær 
brjóti jafnréttislög og verkefnis-

stjórinn sé á ofurlaun-
um.

Skipulagsdeild
Kópavogsbæjar getur 
hrósað happi yfir því 
að hafa fengið jafn 
hæfan verkefnisstjóra 
og fyrrverandi 
bæjarstjóra á Álftanesi 
til að sinna mörgum 
brýnum verkefnum 
sem menn réðu illa við 
áður sökum manneklu. 
Þeir sem þekkja störf 

Guðmundar og kynna sér 
launatölurnar af sanngirni hljóta 
að furða sig á hneykslun Guðríð-
ar.

Það var heldur ekki seinna 
vænna fyrir hana að fetta fingur 
út í ráðningu hans því henni lýkur 
eftir örfáar vikur. Í næstum heilt 
ár stóð Guðríði á sama um það 
sem hún nú kallar spillingu. 
Henni var sama alveg þangað til 
flokksbróðir hennar var nappað-
ur.

Kópavogsbær leggur sig fram 
um að ráða gott fólk í kröfuhörð 
störf óháð stjórnmálaskoðunum 
þess. Það á jafnt við um samherja 
mína og Guðríðar.

Höfundur er bæjarstjóri í 
Kópavogi.

Hefnd Guðríðar TH E
E DG E

OF
H EAVEN

KVIKMYND  E F T IR

F A T IH  AK IN

BESTA HANDRITIÐ
CANNES 2007

TILNEFND TIL 
GULLPÁLMANS
CANNES 2007

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

- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

KLIPPIÐ HÉR!

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321
2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.
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að var býsna fjarri mér að fara í 
framboð þegar Reykjavíkurlistinn 
ákvað að bjóða ekki fram aftur og ég 
sagði strax þá að ég gerði ekki ráð 
fyrir því að fara fram,“ sagði Dagur 

Bergþóruson Eggertsson í samtali við Frétta-
blaðið 8. mars 2006 en þá voru farnar að kvisast 
út þær fréttir að 
hann hygðist 
sækjast eftir 
oddasæti á lista 
Samfylkingarinn-
ar. Dagur tók af 
skarið fjórum 
dögum síðar og 
sér líklega ekki 
eftir því. Í 
prófkjöri hafði 
hann betur í 
slagnum við 
Steinunni Valdísi 
Óskarsdóttur, 
þáverandi 
borgarstjóra, og 
Stefán Jón 
Hafstein. Dagur 
varð aftur á móti 
að gera sér 
minnihlutann að 
góðu eftir að 
Sjálfstæðisflokk-
ur og Framsókn-
arflokkur mynd-
uðu saman 
borgarstjórn. Hún 
sprakk aftur á 
móti á fimmtudag 
og Dagur er 
kominn þangað 
sem hann ætlaði 
sér – í stól 
borgarstjóra. 

Dagur er læknir 
að mennt og var 
fyrst kosinn í 
borgarstjórn árið 
2002, en hann 
hafði tekið sæti á 
Reykjavíkurlist-
anum í nafni 
óháðra. Hann 
gegndi fjölmörg-
um trúnaðarstörf-
um á vegum R-
listans, var til 
dæmis formaður 
skipulagsráðs, 
menningar- og 
ferðamálaráðs, 
stjórnkerfisnefnd-
ar og hverfisráðs 
Árbæjar, þar sem 
hann ólst upp. 

Sem drengur 
fann Dagur 
kröftum sínum 
viðnám í bæði 
handbolta og 
fótbolta með 
Fylki. Hann hætti 
hins vegar að æfa 
um það leyti sem 
hann hóf nám í Menntaskólann í Reykjavík en 
fylgist þó enn með enska boltanum eins og hann 
getur, en Dagur er mikill stuðningsmaður 
Liverpool. 

Í menntaskóla fór Dagur aftur á móti að fá 
útrás fyrir athafnaþrá og áhuga á félagsstörfum. 
Hann réð ásamt Guðmundi Steingrímssyni 
lögum og lofum í gáfumannaklíku skólans og 
gegndi Dagur embætti Inspector Scholae á 
lokaári. Á menntaskólaárunum kepptu þeir 
stundum í ýmiss konar leikum við aðra gáfu-
mannaklíku úr Verzlunarskóla Íslands, en þar 
fóru fremstir í flokki Gísli Marteinn Baldursson 
og Sigurður Kári Kristjánsson. 

Að loknu stúdentsprófi skráði Dagur sig í 
læknisfræði við Háskóla Íslands og sýndi enn 
meiri lyst á félagsstörfum, þar sem hann leiddi 
Röskvu meðal annars til sigurs í háskólakosn-
ingum, auk þess sem hann fann sér tíma til að 

rita þriggja binda ævisögu Steingríms Her-
mannssonar. 

Konu sinni, Örnu Dögg Einarsdóttur lækni, 
kynntist Dagur árið 1998. Arna hefur sagt frá að 
fundum þeirra hafi borið saman á nokkuð 
sérstakan hátt, en segja má að þau hafi verið 
leidd saman af grænu hári. Arna nam læknis-

fræði í Svíþjóð en 
Dagur hér á 
Íslandi, þar sem 
hann var á sama 
ári og Hulda 
systir Örnu. 
Sumarið 1998 bjó 
Arna á Íslandi hjá 
Huldu systur 
sinni, sem vildi 
endilega bjóða 
Degi í mat og 
kynna hann fyrir 
systur sinni. 
Daginn sem 
Dagur átti að 
koma í mat fór 
Hulda í klippingu 
og litun en litunin 
mistókst og hár 
hennar varð 
hálfgrænt. Hún 
vildi ekki undir 
nokkrum kring-
umstæðum láta 
sjá sig þannig og 
þurfti því Arna að 
taka á móti Degi 
og eftir ánægju-
lega kvöldstund 
varð ekki aftur 
snúið. 

Dagur þykir 
skarpgreindur og 
duglegur, hann á 
gott með að koma 
fyrir sig orði og 
hefur mikla 
útgeislun. Hann er 
vinsæll meðal 
samstarfsmanna 
og er þekktur 
fyrir sérstakt 
skopskyn, „einn 
mesti aulabrand-
aramaður sinnar 
kynslóðar“, eins 
og einn viðmæl-
andi komst að 
orði. Margir hafa 
horn í síðu hans, 
ekki síst þeir sem 
eru á öndverðum 
pólitískum meiði. 
Einn sjálfstæðis-
maður segir að 
þótt Dagur sé 
klárlega hæfi-
leikaríkur sé 
aðalveikleiki hans 
fullmikið sjálfsá-
lit, jafnvel hroki. 
Hann verði seint 
kallaður „maður 
fólksins“ og hætti 

til að gleyma sér í Morfís- eða menntaskólaleikj-
um í stað þess að tala skýrt og vera málefnaleg-
ur. Þeir sem hafa unnið með Degi segja hann 
aftur á móti þægilegan í samstarfi og lofa 
dugnað hans. Hins vegar sé pólitísk sýn hans oft 
á tíðum óljós og hann hafi tilhneigingu til að bíða 
eftir niðurstöðum rýnihópa áður en hann taki 
afstöðu í málum. 

Dagur tekur við borgarstjóraembættinu við 
æði sérstakar aðstæður. Andstæðingar hins nýja 
meirihluta eru efins um að fjögurra flokka 
stjórn haldi út kjörtímabilið. Dagur á eftir að 
sýna sig og sanna, til dæmis að hann geti leikið 
það eftir Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur að 
halda ólíkum flokkum saman í samstarfi, en þau 
tvö þykja afar ólíkir karakterar. Hann þykir þó 
hafa það fram yfir flokksformann sinn að vera 
meiri mannasættir og það geti nýst honum vel í 
nýju hlutverki. 

Mannasættir sem kann að 
meta aulabrandara 
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– Mest lesið



Frábært
verð

Veggmálning, Jotaproff
10 ltr. gljástig 7
7119866-74

5.490
7.925

Penta, 10 ltr
Akrýlbundin plastmálning á stein innan og utanhúss
7207040

Akrýlkítti, Soudal
6510075

149
295

Vinnuhanskar
Ninja,
5866371

395
525

Penslasett
3 stærðir
7006082

3.990
6.990

895
1.350

Rúllusett
Bakki 23 sm og rúlla
7014821

2.399Áltrappa
3ja þrepa
5079089

2.899Áltrappa
4ja þrepa
5079090

3.599Áltrappa
5 þrepa
5079091

Þarftu að mála?
Efnið og áhöldin færðu hjá okkur

499



Að taka til í bókaskáp er seinleg-
asta vinna sem hægt er að hugsa 
sér. Hver einasta skrudda kallar 
fram einhverjar minningar. Nú er 
komið að því að skiljast við margar 
bækur sem hafa fylgt mér lengi. Í 
þessari tiltekt verður mörgum 
bókum sem hafa staðið lengi 
óhreyfðar og áhrifalausar á sínum 
stað gefið frelsi og þær sendar út í 
heiminn í leit að nýjum lesendum. 

Sjónvarpið datt út eina ferðina 
enn í gærkvöldi. Viðgerðarmenn 
frá Símanum geta ekki komið fyrr 
en á mánudaginn. Nú missi ég af 
Silfri Egils um helgina.

Kaupréttarruglið, græðgin, æði-
bunugangurinn og hagsmunapotið 
hjá Orkuveitunni og REI segir 
manni hvílík freisting það er fyrir 
kjörna fulltrúa, sem ráða ekki yfir 
neinu nema þeim reytum sem ekki 
hefur enn tekist að plokka af 
almenningi, að setjast við spila-
borðið með þotuliðinu.

Skilja menn ekki mörkin milli 
almannafjár og einkafjármagns? 
Lýðræðis og einræðis? 

Hinn velskrifandi Andrés Magn-
ússon hittir naglann á höfuðið 
blogginu sínu og segir:

„Ég sé í anda fund þar sem sitja 
annars vegar: Borgarstjórinn í 
Reykjavík, Björn Ingi og svo 
Bjarni, Hannes 
og Jón Ásgeir. 
Það er ekki 
jafn leikur. Ballett-
dansarar og 
súmóglímu-
menn...  Ef 
þeir Guðmundur Þór-
oddsson og Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson fara á fund 
þeirra Hannesar Smárasonar 
og Jóns Ásgeirs Jóhannesonar, 
hvort liðið skyldi nú vera lík-

legra til þess að taka snúning á 
hinu? Þetta er ámótajafn leikur og 
ef Manchester United og Reynir í 
Sandgerði skyldu einhverntíman 
hittast á vellinum.“ 

Í dag var alþjóðlegur geðheilbrigð-
isdagur og ég var búinn að lofa að 
koma í Perluna og segja nokkur 
orð. Þar var heilmikið fjölmenni og 
fremst meðal jafnra frú Vigdís 
Finnbogadóttir verndari þessa 
átaks.

Flestir hafa einhver kynni af geð-
sjúkdómum á lífsleiðinni. Ég hef 
haft af þeim margvísleg kynni, 
enda segja rannsóknir á tíðni og 
útbreiðslu geðsjúkdóma að geð-
veiki sé að finna í að minnsta kosti 
fimmtu hverri fjölskyldu.

Þetta segir okkur hversu alvar-
legt heilsufarvandamál geðsjúk-
dómar eru. Þetta segir okkur líka 
að geðsjúkdómar eru regla en ekki 
undantekning.

Sem betur fer eykst þekking á 
geðsjúkdómum og fyrir þekking-
unni víkur óttinn og skömmin sem 
áður voru geðsjúklingum og 
aðstandendum þeirra jafnþungbær 
byrði og geðsjúkdómurinn sjálfur.

Besta forvörnin, næst á eftir 
göngutúrum, er að gera samfélag 
okkar manneskjulegra, mýkra og 
kærleiksríkara. Við þurfum að 
leggja áherslu á að allir hafi nóg 
handa sér áður en við förum að 
keppast við að kraka til okkar meira 
en við þurfum.

Við eigum býsna fátt í þessu lífi. 
Við eigum sjálf okkur, heilsuna 
okkar – og við eigum hvert annað.

Okkur mundi öllum líða betur ef 
við værum betri við hvert annað – 
og það mundi ekki kosta neitt. 

Orkuveitufarsinn sem borgar-
stjórnin okkar hefur samið eða 
spunnið af fingrum fram toppar 
allt sem Spaugstofan hefur skrifað 
síðastliðin 17 ár og hefur þó Spaug-

stofumönnum oft tekist 
vel upp.

Úr því að boðorðin tíu 
eru ekki í tísku spyr maður 

hvort ekki sé til einhver hand-
bók sem hægt væri að hlýða 

stjórnmálamönnum
yfir áður en þeir taka 
við embættum sínum? 
Pukur, ósannsögli, 
mikilmennska og 

virðingarleysi fyrir 
þjónustuhlutverki
stjórnmálamanna er 
ekki gott veganesti 
fyrir opinbera full-

trúa sem þykjast vera að sinna 
hagsmunum almennings.

Viðgerðarmenn frá Símanum 
sem ætluðu að koma í dag komu 
ekki í dag – en þeir  lofa því að koma 
á morgun. Það er góð regla að lofa 
aldrei meira en maður kemst yfir 
að svíkja.

Aumingja Villi borgarstjóri. Nú 
er hart að honum sótt. Það er 
mikið framboð af hálfum sann-
leika í þessu máli en ég hef því 
miður ekki fundið neina tvo 
helminga sem passa saman.

Mér rann kalt vatn milli skinns 
og hörunds þegar Gísli Baldurs-
son lýsti því yfir með blíðu brosi 
á blaðamannafundi í Ráðhúsinu 
um að allir í borgarstjórnar-
meirihlutanum væru ofsalega 
góðir vinir. Það vantaði bara að 
innsigla vináttuna með kossi.

Með svona góða vini þarf Villi 
ekki á óvinum að halda.

Nú á allt að snúast um hvort 
Villi hefur séð eða ekki séð ein-
hvern lista sem hann segist ekki 
hafa séð. Kannski er hann að rugla 
listanum yfir kaupréttargæðinga 
saman við boðsgestalistann á 
súluupptendrunina í Viðey. 

Sjálfur held ég að þetta mál 
snúist líka um mismunandi stríðs-
gæfu ýmissa Sjálfstæðismanna í 
prófkjörum fyrir síðustu borgar-
stjórnarkosningar og alþingis-
kosningar. Um hluti sem eru 
geymdir en ekki gleymdir.

Um geymda en ekki gleymda 
hluti skrifaði ég greinarkorn í 

Fréttablaðið sl. sunnudag. Tveir 
ráðherrar og einn fyrrverandi rit-
stjóri hafa ómakað sig til að svara 
greininni. Þeir eru á því að það sé 
ekkert mark takandi á mér. Svona 

höfðingjar fara ekki með fleipur.
Viðgerðarmenn frá Símanum 

sem ætluðu að koma í dag ætla 
endilega að reyna að koma á morg-
un.

Lauk við að taka til í bókahillun-
um mínum. Tíu kassar fóru í 
Sorpu, þrír voru frelsaðir.

Viðgerðarmenn frá Símanum 
komu í loksins dag og voru 
snöggir að lagfæra bilunina. 
Þetta voru fínir karlar. Það er 
ekki þeim að kenna að þjónustan 
skuli vera svona hjá fyrirtæk-
inu.

Það væri gaman að vita hvern-
ig stendur á því að þeir sem veita 
þjónustu hjá fyrirtækjum skuli 
yfirleitt vera á lægri launum en 
þeir sem verðleggja þjónustuna.

Dagurinn byrjaði á því að 
Doris Lessing fékk Nóbels-
verðlaun í bókmenntum. Hún 
er glúrin. Í síðustu bókinni 
minni, Valkyrjum, úði og grúði 
í tilvitnunum í verk hennar 
sem hafa verið mér umhugsun-
arefni.

Í dag hafa ekki aðeins orðið 
tíðindi í heimi andans heldur 
einnig efnisins. Gamli góði 
Villi er fallinn af borgarstjóra-
stóli í Reykjavík og við er tek-
inn Dagur B. Eggertsson.
Í dag, 11. október er því D-

dagur REI-listans.
Það hefði verið gaman að labba 

niður að Tjörn til að sjá Dag B. 
Eggertsson bera Björn Inga í 
fanginu yfir þröskuld Ráðhúss-
ins í upphafi þeirra búskapar. 

Fréttamenn sögðu að það hefði 
verið í frásögur færandi að 
þegar gleðskapurinn fyrir utan 
Ráðhúsið stóð sem hæst dreif að 
róna og útigangsmenn sem halda 
til í miðbænum í hópum. Erindið 
var samt ekki að bekkjast til við 
Villa fyrir að hafa tekið bjórkæl-
inn úr sambandi heldur að rifja 
upp fyrir hinni nýju félags-
hyggjustjórn höfuðborgarinnar 
að lífskjör sumra borgarbarna 
mættu vera manneskjulegri.

D-dagur REI-listans!
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá lífinu í Norska bakaríinu sem gengur sinn vanagang, síðbúnu Bítlaæði, geðheilbrigði, 
græðgi, kaupréttarsvínaríi og styrjöld góðra vina á kærleiksheimilinu í Ráðhúsi Reykjavíkur.



VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888
NJARÐARBRAUT 11A -  REYKJANESBÆ - SÍMI: 585 2888

Fellsmúla - Reykjavík
Njarðarbraut - ReykjanesbæÚRVAL NÝRRA ÚTILJÓSA!

OPIÐ ALLA DAGA 
Mánud. til föstud. kl 9 - 18
 Laugard. kl 10 - 17
 Sunnud. kl 12 - 16 (lokað á Njarðarbraut)
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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



„Mig langar að binda enda 
á hungursneið í heiminum, 
koma á heimsfriði, útrýma 

spillingu og hindra að eitur-
lyf nái til barna.“

100.000 sjá „kraftaverk sólarinnar“

„Sem barn ætlaði ég alltaf að verða 
söng- og leikkona, og á unglingsárunum 
að frelsa heiminn, en það tókst ekki 
því ég gifti mig og fór að hrúga niður 
börnum,“ segir rithöfundurinn og 
kennarinn Iðunn Steinsdóttir, sem 
um þessar mundir fagnar 25 ára 
rithöfundarafmæli sínu. Fyrstu bókina 
skrifaði hún með lesblindan nemanda 
sinn í Mývatnssveit í huga, þegar ekki 
var búið að skilgreina lesblindu.

„Þessi strákur var óskaplega vel 
gefinn og klár, en hann gat ekki lesið. Í 
lestrartímum leyfði ég börnum að fara 
í bókaskápinn og velja sér bók og þá 
bað hann mig jafnan að leiðbeina sér. 
Einu bækurnar sem ég gat bent honum 
á voru smábarnabækurnar Græna 
kannan og Blái hatturinn. Það þótti 
niðurlægjandi og ég ákvað þá að skrifa 
bók á léttu máli þess tíma, með stuttum 
köflum og spennandi viðfangsefni í stíl 
Enid Blyton,“ segir Iðunn um bókina 
Knáir krakkar sem gefin var út árið 

1982, en alls hefur hún skrifað á fimmta 
tug bóka, auk fræðsluefnis og leikrita 
í samvinnu við Kristínu Steinsdóttur 
systur sína, sem fagnar tuttugu ára 
rithöfundarafmæli í ár.

„Ég er sex árum eldri en Kristín og 
passaði hana í bernskunni, en mamma 
dó ung og það þjappaði okkur saman 
svo við erum eins og helmingurinn 
af hvorri annarri, þótt við skrifum 
afskaplega ólíkt,“ segir Iðunn, sem 
hvatti litlu systur til að senda handrit að 
barnabók í samkeppni Vöku-Helgafells, 
sem auðvitað vann til verðlauna.

„Líklega er ég svo mikið barn í 
mér því mér finnst skemmtilegast að 
skrifa fyrir börn og unglinga,“ segir 
hún hlæjandi. „Eftir fyrstu bókina gat 
ég ekki hætt, en ég hef mikið skrifað 
um nemendur mína og barnabörn. 
Þannig er drjúgur hluti bekkjar míns 
í Laugarnesskólanum í tveimur bókum 
af Fjallakrílunum,“ segir Iðunn, sem 
er ekki í neinum vandræðum að nefna 

eftirlætisbókina úr sínum ranni.
„Það er Víst er ég fullorðin sem ég 

skrifaði um sjálfa mig, en hún byrjar á 
fermingardaginn og gerist næsta árið 
á eftir. Svona er sjálfselskan, að þykja 
skemmtilegast að skrifa um það sem 
maður upplifði sjálfur,“ segir Iðunn og 
skellir upp úr, en nýjasta bók hennar, 
Mánudagur bara 1 sinni í viku, er 
væntanleg í verslanir.

„Börn eru alltaf eins því manneskjan 
er alltaf sú sama, en áreitin hafa áhrif. 
Ég fann að margt hefur breyst þegar 
ég kom aftur að kennslu fyrir fjór-
um árum,“ segir Iðunn sem í nóvem-
ber ætlar að gera sér glaðan dag með 
Kristínu systur sinni í tilefni tímamót-
anna.

„Þetta hefur verið skemmtilegt frá 
upphafi og ég hef alltaf fengið mikil 
viðbrögð frá börnum, en nú er vaxin úr 
grasi kynslóð fullorðinna sem líka las 
bækur mínar í æsku og það er verulega 
indælt.“

Í dag verður starfsdagur í Gamla 
bænum að Laufási í Eyfjafirði. Í 
fréttatilkynningu frá Minjasafninu á 
Akureyri segir:

Hefur þú séð hvernig kindahausar 
og lappir eru sviðin? Hefur þú fylgst 
með alvöru sláturgerð? Hefur þú 
smakkað heimagerða kæfu, slátur, 
brauð eða geitamjólk? 

Ef ekki þá er tilvalið að leggja leið 
sína í Gamla bæinn í Laufási laugar-
daginn 13. október milli kl. 14.00 og 
16.00 til þess upplifa gamla tíð með 

öllum skynfærum. Tóvinnufólk verð-
ur að störfum í baðstofunni og for-
vitnilegur markaður með ýmsu góð-
gæti fyrir munn og maga verður í 
skálanum.

Þjóðlegar eyfirskar veitingar eru til 
sölu í Gamla prestshúsinu. 

Sýningin er í samvinnu við Matur 
úr héraði sem stendur fyrir matarsýn-
ingunni Matur-inn sem fer fram um 
helgina Akureyri. 

Aðgangseyrir fyrir fullorðna 500 kr. 
Allir velkomnir.

Haustverkin kalla í Laufási í Eyjafirði

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Ásgeir Sigurðsson
frá Hólmavík, áður til heimilis að
Lindargötu 57, Reykjavík, 

er látinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins
látna.

Svava Ásgeirsdóttir Smári Jónatansson
Sigrún Ásgeirsdóttir
Ragnar Ásgeirsson Soffía Harðardóttir
Heiðrún Ásgeirsdóttir Jóhannes Hafsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Útför ástkærrar móður okkar, tengda-
móður, ömmu, langömmu og systur,

Önnu Soffíu
Hákonardóttur,
Austurbrún 2,  104 Reykjavík,

verður gerð frá Áskirkju Reykjavík þriðjudaginn
16. október kl. 15.00.  Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á
Barnaspítala Hringsins.

Hákon H. Pálsson Ingibjörg Hafsteinsdóttir
Ingólfur Pálsson
Sigurður Pálsson Margrét Kristjánsdóttir
Sigurjón Pálsson
Halla Pálsdóttir Sigsteinn Sigurðsson
barnabörn og langömmubörn
Haraldur Hákonarsson og Þóra N. H. Hákonardóttir

Sigurður Tryggvason
Heiðargerði 86,

lést á heimili sínu aðfaranótt 11. október.
Útförin auglýst síðar.

Steinunn Ástvaldsdóttir         Tryggvi Sigurðsson
Ástvaldur Tryggvason.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Hrönn A. Rasmussen
fv. varðstjóri hjá Landssíma Íslands,
hjúkrunarheimilinu Sóltúni, áður til
heimilis að Vesturgötu 7, Rvk,

sem lést fimmtudaginn 4. október, verður jarðsungin
frá Dómkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 15. október
kl. 15.00.

Óskar F. Sverrisson Sigurveig J. Einarsdóttir
Gunnar A. Sverrisson Hrafnhildur Garðarsdóttir
Garðar Sverrisson Gerður Kristjánsdóttir
ömmubörn  og  langömmubörn.
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Bent A. Koch kemur til 
dyranna kvikur í hreyf-
ingum. Hann er sjötíu og 
níu ára gamall og ber ald-

urinn vel. Þegar hann hefur komið 
sér fyrir í stól eftir að hafa borið 
fram te og heimabakaðar bollur 
segir hann: „Ég er ákaflega þakk-
látur fyrir framlag fasteignafé-
lagsins Stoða. Það nemur nálægt 20 
prósentum af höfuðstól sjóðsins og 
þýðir einfaldlega að styrkveitingar 
úr sjóðnum munu einnig aukast um 
nálægt 20 prósent og ekki veitir af 
því á hverju ári vísum við fjölda 
umsókna frá.“ 

Áður en farið er nánar út í Sjóð-
inn fyrir danskt-íslenskt samstarf 
og hlutverk hans er þó ekki annað 
hægt en að spyrja Bent A. Koch um 
aðild hans að lausn handritamáls-
ins og ástæðu þess að Ísland skipar 
svona stóran sess í lífi hans og 
starfi.

Bent ólst upp á borgaralegu og 
ekki síður mjög kristilegu heimili, 
fyrst á Amager og seinna í Jægers-
borg skammt norðan við Kaup-
mannahöfn. „Á mínu heimili, eins 
og svo mörgum öðrum borgaraleg-
um heimilum í Danmörku, var fólk 
ósátt við viðskilnað Íslendinga við 
Dani. Sagt var að Íslendingar hefðu 
snúið baki við gamla kónginum. 
Kristján X, konungur Íslands og 
Danmerkur, var afar vinsæll í Dan-
mörku á stríðsárunum og mörgum 
Dönum sveið það að Íslendingar 
skyldu lýsa yfir stofnun lýðveldis-
ins meðan Danmörk var hersetið 
af Þjóðverjum.“ Íslandsáhuginn 
hefur því síður en svo fylgt Bent A. 
Koch frá barnæsku. 

Bent A. Koch gekk ungur til liðs 
við andspyrnuhreyfingu Dana. Í 
ævisögu sinni Min tid sem kom út 
árið 2003 lýsir hann því hvernig 
hann tæplega sextán ára gamall 
hreinlega gat ekki setið á skóla-
bekk þegar verkefnin í andspyrn-
unni blöstu við. Hann ákvað því að 

hætta menntaskólanámi tæplega 
sextán ára gamall og nýsestur í 
fyrsta bekk. Við tóku árin í and-
spyrnuhreyfingunni þar sem Bent 
tók meðal annars þátt í þeirri 
umfangsmiklu aðgerð þegar gyð-
ingum var smyglað frá Danmörku 
yfir sundið til Svíþjóðar á fiskibát-
um.

Bent varð blaðamaður ungur og 
tvítugur að aldri hafði hann ráðið 
sig til starfa á Kristeligt Dagblad 
sem hann átti síðar eftir að rit-
stýra. „Ritstjórinn minn hafði hitt 
séra Friðrik [Friðriksson] og seinna 
náði ég sjálfur einnig að hitta þenn-
an merka mann. Séra Friðrik var 
ákaflega vís maður, hafði mikil 
áhrif á alla sem hann hitti og og 
það gilti einnig um ritstjórann 
minn. Hann fór reyndar aldrei 
sjálfur til Íslands en hann sendi 
mig þangað.” 

Þetta var árið 1957. Markmiðið 
með ferð Bents til Íslands var að 
kynnast landi og þjóð og skrifa um 
Ísland í Kristeligt Dagblad. Bent 
heillaðist af landinu og þegar hann 
kom heim skrifaði hann greina-
flokk um Ísland. „Greinarnar voru 
skrifaðar undir hinni dramatísku 
yfirskrift: Sögueyja á atómöld,“ 
segir Bent og brosir út í annað og 
hann ítrekar að þessi fyrsta heim-
sókn til Íslands hafi haft gríðar-
lega mikil áhrif á hann.

Þegar Bent kom þessa fyrstu 
ferð sína til Íslands þekkti hann 
fyrir tvo Íslendinga. Báða hafði 
hann hitt í Kaupmannahöfn, annar 
var guðfræðiprófessor og hinn 
guðfræðinemi. Þetta voru þeir Sig-
urbjörn Einarsson, síðar biskup, og 
guðfræðineminn var Sigurður A. 
Magnússon rithöfundur. „Þessir 
tveir menn eru elstu íslensku vinir 
mínir og enn þann dag í dag er ég í 
sambandi við þá í hvert sinn sem 
ég kem til Íslands,“ sem er ekki 

sjaldgæfur viðburður því hingað 
leggur hann leið sína helst árlega, 
og síðan hefur íslensku vinunum 
heldur betur fjölgað.

Fyrsta Íslandsferð Bents A.Koch 

átti eftir að draga dilk á eftir sér, 
ekki bara fyrir Bent sjálfan heldur 
má leiða líkum að því að hún hafi 
haft veruleg áhrif á framgang 
handritamálsins svokallaða. 

„Á þessum tíma var ég mjög 
upptekinn af þjóðernislegum 
málum í Danmörku, ég var til 
dæmis virkur í baráttu danska 
minnihlutahópsins syðst á Jótlandi. 
Ég var einnig tengdur lýðháskóla-
samfélaginu þar sem áhersla var 
lögð á að færeysku máli, menningu 
og einnig fána þeirra væri sýnd til-
hlýðileg virðing. Á sama tíma stóð 
baráttan fyrir því að norskar mál-
lýskur væru jafnréttháar ríkismál-
inu og sömuleiðis fyrir því að 
finnskan yrði ráðandi tungumál í 
Finnlandi í stað sænskunnar. Segja 
má að þetta hafi verið tíminn þegar 
Helsingfors varð Helsinki og 
Kristianía Ósló.“

Bent segist hafa fundið sterka 
samsvörun milli þessarar öldu sem 
stóð í Skandinavíu annars vegar og 
þjóðerniskenndar Íslendinga hins 
vegar. „Ég skildi vel þennan sterka 
vilja Íslendinga til að fá aftur hand-
ritin, hina áþreifanlegu sönnun 
þess að landið væri menningar-
þjóð.“

Því var það að Bent ákvað að beita 
sér í handritamálinu strax eftir 
þessa fyrstu ferð til Íslands, og 
hann beitti sér af fullum þunga. Að 
eigin frumkvæði myndaði hann 
nefnd sem hafði það verkefni að 
semja tillögu að því hvernig þjóð-
irnar tvær, Íslendingar og Danir, 
skiptu á milli sín handritunum. 
„Seinni tíma sagnfræðingar hafa 
kallað mig fyrsta danska lobbíist-
ann,“ segir Bent og er greinilega 
frekar stoltur af þeirri nafnbót. 
„Ég reyndi með öllum ráðum að 
skapa skilning á málinu og nefndin 
sem ég hafði myndað gerði form-
lega tillögu að lausn þess.“

Þessi fyrsta tillaga að lausn 
handritamálsins var kennd við 
Bent og kölluð „Det Kochske 
delingsforslag“ eða skiptitillaga 
Kochs. Nefnd Bents safnaði undir-
skriftum miklum fjölda virtra 
Dana til stuðnings tillögunni. Þessi 
tillaga varð þó ekki sú sem farið 
var eftir við endanlega skiptingu 

handritanna
en lá engu 
að síður til 
grundvallar
í þeim samn-
ingaviðræð-
um sem nú 
fóru í hönd. 
Meðan á 
vinnslu til-
lögu Kochs 
stóð hafði 
hann einnig 
kynnst
fjölda
íslenskra og 
danskra
stjórnmála-
manna og 
einnig fræði-
manna og 
þau tengsl 
nýttust vel í 
framhald-
inu. „Ein-

hvern veginn varð ég milligöngu-
maður í þessum samningum, 
samningamaður sem leitaðist við 
að ná lendingu milli aðila. Það sem 
er ekki síður merkilegt eftir á að 
hyggja er að ég naut trausts beggja 
aðila.“

Bent eignaðist góða vini meðal 
forystumanna íslensku stjórnar-
flokkanna á þessum tíma. „Hægri 
menn og sósíaldemókratar sátu 
saman í stjórn eins og nú,“ segir 
Bent sem greinilega fylgist enn 

 Seinni 
tíma sagn-
fræðingar 
hafa kallað 
mig fyrsta 
danska lobbí-
istann.

Íslendingar hafa sýnt mér sóma
Bent A. Koch er formaður stjórnar Sjóðsins fyrir danskt-íslenskt samstarf en sá sjóður tók á dögunum á móti einni milljón króna 
frá fasteignafélaginu Stoðum. Bent gegndi lykilhlutverki í að ná sáttum milli þjóðanna tveggja í handritamálinu. Steinunn Stefáns-
dóttir hitti Bent á heimili hans í Óðinsvéum í síðustu viku.



Hann er smár og knár Smart Roadster-bíllinn 
hans Péters Szklenár. Svo er hann líka geysilega 
sparneytinn.

„Mig hefur alltaf langað í tveggja manna bíl og Smart-
týpan hefur heillað mig frá því ég sá hana fyrst en hún 
er frekar sjaldgæf hér á Íslandi. Ég keypti bílinn í 
sumar, hann er af árgerð 2003 og hefur alveg staðist 
mínar væntingar,“ segir Péter þegar hann er yfir-
heyrður aðeins um bílinn sinn. Segir hann framleidd-
an hjá Bens í Þýskalandi og inntur eftir verði svarar 
hann. „Smart er ekki dýr bíll miðað við til dæmis BMV. 
Ég held að miðað sé við að sem flestir geti keypt þá.“ 

Péter er á öðru ári í viðskiptafræði í Háskóla Íslands. 
Hann er ungverskur að uppruna en hefur átt heima 
hér á landi í tíu ár og talar málið lýtalaust. Hingað til 

hefur hann aðallega sportað sig á Smartinum á götum 
borgarinnar og lengstu ferðir eru í Borgarnes og 
Keflavík. Hann segir bílinn vekja meiri athygli en 
hann hafi búist við. „Ég segi ekki að allir snúi sér við 
en ég hef verið stoppaður af og til og spurður út í bif-
reiðina. Það kom mér á óvart.“

Spurður nánar um eiginleika bílsins kveðst Péter 
ekki hafa mikið vit á tækniatriðum. „Ég veit bara að 
hann eyðir mjög litlu og það er mikill kostur,“ segir 
hann. „Framleiðandinn gefur upp 5,1 lítra eyðslu á 100 
kílómetra og ég er því svikinn um að fá að leggja 
ókeypis í miðborg Reykjavíkur því þar er 5 lítra 
hámark. Mér finnst það frekar fúlt því bíllinn minn 
tekur varla neitt pláss. Ég er stundum í mestu vand-
ræðum með að finna hann á stórum bílastæðum innan 
um fjallajeppana.“

Týnist á bílastæðunum

Aukin ökuréttindiAukin ökuréttindi

Næsta námskeið byrjar  22. ágúst

Upplýsingar og innritun í síma 567 0300

MeiraprófMeirapróf-
Nýlegir kennslubílar



Nærtæk leið til að draga verulega úr mengun 
frá bílaumferð er að knýja bíla með lífrænu 
etanóli í stað bensíns eða díselolíu. Ford C-Max 
Flexifuel er þannig bíll. 

Innan nokkurra áratuga verða olíulindir heimsins þurr-
ausnar. Jafnframt er reiknað með því að bílaeign mann-
kynsins muni meira en tvöfaldast fram til ársins 2030 
– úr um 925 milljónum nú yfir í tvo milljarða. Ef allur 
þessi bílafloti á að ganga fyrir olíu og bensíni mun 
ganga enn hraðar á olíubirgðirnar og olíuverð hækka í 
samræmi við það. Að sama skapi yrði mannkyninu lítt 
ágengt í að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda ef 
ekki verður stórlega dregið úr notkun jarðefnaelds-
neytis í samgöngum. 

Það er því ekki að undra að bílaframleiðendur eru 
byrjaðir að bjóða upp á bíla sem ganga fyrir öðrum og 
umhverfisvænni orkugjöfum en olíu og bensíni. Á 
meðan beðið er eftir því að rafhlöðutæknin nær því 
stigi að mengunarlausir rafmagnsbílar verða sam-
keppnisfærir – eða vetnisbílar – eru í boði bílar með 
hefðbundnum sprengihreyflum sem ganga fyrir elds-
neyti sem mengar miklu minna en bensín. Um nokkurt 
skeið hafa bílar sem ganga fyrir jarð- eða metangasi 
verið í umferð, meðal annars hér á landi, en aðalgallinn 
við þá er að stór gaskútur tekur mikið af farangurs-
rýminu og áfyllingarstöðvar eru mjög fáar (aðeins ein 
hér á landi). 

Fljótandi lífeldsneyti hefur marga kosti fram yfir 
lífrænt gas, séð frá sjónarhóli neytandans. Það er af 
þessari ástæðu sem líf-etanól – unnið úr lífmassa sem 
til fellur í landbúnaði – hefur náð afgerandi forystu á 
markaðnum fyrir umhverfisvæna bíla. Í Brasilíu hafa 
þeir um árabil verið markaðsráðandi. Í Svíþjóð sækja 
etanólbílar hratt á og eru nú komnir um 80.000 slíkir 
bílar á göturnar þar í landi. Um þessar mundir er verið 
að opna eitt þúsundustu E85-eldsneytisstöðina í Sví-
þjóð, en E85 er alþjóðlega heitið á lífetanóli sem bland-
að er bensíni, 85 prósent etanól en 15 prósent bensín. 

Brimborg, umboðsaðili Ford, Volvo og Citroën, og 
Olís hafa nú hafið innflutning E85-eldsneytis og bíla 
sem ganga á því. Fréttablaðið reynsluók Ford C-Max 
Flexifuel, öðrum tveggja bensín/etanól-tvíorkubíla 
sem Brimborg hefur nú flutt inn til að kynna þessa 
tækni hér á landi. 

Aðalkosturinn við að knýja bíl með E85 í stað bensíns 
er að koltvísýringsútblástur telst vera allt að því 80 
prósent minni. Þar sem etanólið hefur minna orkugildi 
á hvern lítra eldsneytis en bensín eyðir Flexifuel-vélin 
meiru þegar hún gengur á E85 og munar þar sam-
kvæmt mælingum í reynsluakstri erlendis allt að 30 
prósentum. Hvort etanólbílar verða samkeppnisfærir 
á markaðnum hérlendis veltur því að mestu á því 
hvernig stjórnvöld ákveða að haga skattheimtu af 
lífetanól-eldsneytinu. Í Svíþjóð kostar lítrinn af E85 
sem svarar um 80 krónum en bensín 110-120 krónum, 
sem gerir að verkum að þótt nærri þriðjungi meira 
þurfi af E85 en bensíni til að knýja bílinn þá er það 
samt ódýrara. Og ekki síst: samviskan er hreinni. 

Í C-Max Flexifuel-bílnum er hin vel þekkta 1,8 lítra 
Duratec-bensínvél frá Ford. Í Flexifuel-útgáfunni er 
bíllinn útbúinn eldsneytisgeymi, leiðslum og inn-
spýtingu sem betur þolir tæringu, þar sem meira vatns-
innihald er í etanólinu en bensíni. Í tvíorku-útgáfunni 
er einnig öflugri vélartölva, sem nemur sjálfkrafa 
hvers konar eldsneyti kemur inn á vélina og stillir 
eldsneytisdælinguna og innspýtinguna í samræmi við 
það. Ökumaður verður ekki var við neinn mun. Í notkun 
finnst sem sagt enginn munur á Flexifuel-útgáfunni og 
venjulegum bensínbíl. 

C-Maxinn, sem er svokölluð „rýmisbíls“-útgáfa af 
Ford Focus (en er nú ekki lengur kenndur við Focus-
fjölskylduna), er lipur og notadrjúgur fjölskyldubíll. 

Undirritaður kann að vísu ekki að meta eitt helsta 
hönnunareinkenni rýmisbílanna, sem er mjög áber-
andi á C-Maxinum, en það er að A-póstarnir eru teygðir 
út á mitt húdd svo að framrúðan er mjög langt frá öku-
manni og póstarnir skyggja á útsýni hans. Og jafnvel 
þótt setið sé hátt í bílnum, rúður stórar og útsýni þar 
með almennt gott, sér ökumaður ekki fram á húdd-
brún, sem spillir skynjuninni fyrir ytri mörkum bílsins 
sem er ókostur til dæmis þegar lagt er í stæði. 

Um C-Maxinn gildir annars það sama og um Focus-
inn, þar fer lipur bíll sem sýnir skemmtilega aksturs-
eiginleika í borgarumferð og á þjóðvegum. Ódýrt verk-
andi plast í mælaborði og innanrými dregur nokkuð 
niður tilfinninguna fyrir gæðum, en hönnun og frá-
gangur er annars hinn ágætasti. Aðalsmerki C-Max er 
auðveld umgengni, fjölhæfni og notagildi. Meðal stað-
albúnaðar er nú ESP-stöðugleikakerfi og 6 loftpúðar. 

Þar sem stjórnvöld hafa ekki tekið ákvörðun um 
hvort etanólbílar skuli njóta afsláttar af aðflutnings-
gjöldum eins og aðrir umhverfisvænir bílar liggur 
ekki fyrir að svo stöddu hvað Ford C-Max Flexifuel 
mun kosta. Ef enginn afsláttur skyldi fást af aðflutn-
ingsgjöldunum yrði hann samkvæmt upplýsingum frá 
Brimborg á bilinu 60-80.000 krónum dýrari en bensín-
útgáfan af bílnum með sömu vél, 1,8 Duratec. Lista-
verð á honum er 2.380.000 kr.

Umhverfissamviska í akstri

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 

á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin 
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið 
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is
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Brimborg frumsýnir í dag 
nýjan Ford Mondeo.

Ford Mondeo hefur tekið töluverð-
um breytingum frá fyrri útgáfu 
bæði að útliti og gæðum. Bíllinn 
hefur komið vel út í öryggispróf-
unum EuroNCAP og hlaut 92 stig í 
heild. Vélin er af nýrri kynslóð 2,0 
lítra common rail dísilvéla með 
forþjöppu sem skilar 130 hestöflum 

og 320 Nm togi. Dísilvélin eyðir 
við blandaðan akstur 7,1 lítra á 
hundraðið með sex þrepa sjálf-
skiptingu.

Brimborg frumsýnir bílinn í dag, 
laugardag, milli klukkan 12 og 16 í 
Reykjavík og Akureyri. Léttar 
veitingar verða í boði og reynslu-
akstursbílar á staðnum. Þá mun 
söngvarinn Jónsi troða upp milli 
klukkan 14 og 15 í Reykjavík.

Frumsýning á 
Ford Mondeo

www.us.is

EIGENDASKIPTI
   ÖKUTÆKJA Á VEFNUM

Umferðarstofa, í samstarfi við Glitni og Kaupþing, 

býður nú þann möguleika að tilkynna eigenda-

skipti og ganga frá skráningu meðeigenda og 

umráðamanna bifreiða með rafrænum hætti á 

vef Umferðarstofu.

Kynntu þér þessa einföldu og þægilegu 

nýjung á www.us.is.
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ALVÖRU MÓTORHJÓL 
Á ÓTRÚLEGU VERÐI

Vélhjólaverslun ::: Laugavegi 168 ::: Sími 511 2121

HAUST

RÝMINGAR-

SALA TIL

17. OKT.

Mikið úrval notaðra eðalhjóla flutt inn milliliðalaust frá USA. Kynntu þér úrvalið, kíktu á heimasíðu okkar www.motors.is eða
komdu í heimsókn á Laugaveg 168. Það hefur aldrei verið jafn auðvelt og ódýrt að láta drauminn rætast. Til 17. október stendur 
yfir rýmingarsala og hér að neðan má sjá nokkur dæmi um úrvalið og góða verðið. Verslunin er opin frá kl. 12-18 virka daga
og 12-16 laugardaga. Í tilefni af haustrýmingarsölu er einnig opið sunnudaginn 14. okt. frá kl. 12 - 16. 



Hugrún Ívarsdóttir, listakona 
á Akureyri, á nokkra skart-
gripi sem henni þykir mikið til 
koma.

„Ég á í vandræðum með að velja og 
segi því eins og sagt er í þekktri 
auglýsingu: „Það er bæði best,“ 
nema hvað hjá mér er um þrennt að 
velja,“ segir Hugrún hlæjandi 
þegar hún er beðin að sýna eftir-
lætis skartgripinn sinn og segja 
sögu hans. Hún á einn sem henni 
þykir vænst um og annan sem hún 
ber oftast en sá sem kom óvæntast 
upp í hendur hennar verður fyrir 
valinu.

„Ég var fyrir nokkrum árum 
búsett í Norður-Noregi og fór þar á 
útskurðarnámskeið hjá norska 
heimilisiðnaðarfélaginu. Ég bjó 
afskekkt á litlum stað og var lang-
yngst í hópnum sem einkum 
samanstóð af herramönnum um 

áttrætt. Ég kallaði þá guttana mína. 
Á fyrsta afmælisdeginum eftir að 
ég flutti heim birtist pakki og í 
honum var hringur frá guttunum. 
Þeir höfðu efnt til samskota í félag-
inu því þeir vildu endilega að ég 
ætti eitthvað til minningar um þá. 
Pakkinn kom virkilega á óvart og 
mér þykir mjög vænt um hringinn 
fyrir vikið. Hann er líka táknrænn 
fyrir svæðið sem ég var á því á 
honum er svokallaður Norrlands-
bátur.“

Norrlandsbátur frá 
norsku guttunum
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Uppl. í síma :844-6716    e-mail:rositsa@simnet.is 

 TRIBAL MAGADANS
 Vill bjóða ykkur í heim framandi tónlistar,lita og
dans......                                                                                     

Stúlkur á öllum aldri  hjartanlega velkomnar til 
að  kynnast nýjum stíl  í magadansi  sem einnig er 
frábær leið til  líkamsræktar og til að laða fram
kvenlegt eðli. 
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St. John‘s á Nýfundnalandi er 
litrík og lífleg borg sem á sér 
merka sögu. Þar er hagstætt 
að versla, heimamenn eru gest-
risnir og hótelin fyrsta flokks. 
Tvær ferðir eru fyrirhugaðar 
þangað á vegum Hópferða-
miðstöðvarinnar TREX  í 
nóvember. 

St. John’s á Nýfundnalandi í 
Kanada er nútímaleg borg á stærð 
við Reykjavík. Hún á sér ríka 
sögu sem ein mikilvægasta 
hafnarborg á austurströnd 
Norður-Ameríku og er töfrandi 
blanda gamla og nýja heimsins 
sem birtist í aðlaðandi bygginga-
stíl og menningu. Meðal annars 
eru keltnesk áhrif mjög ríkjandi. 

Líklega er vandfundin sú borg 
sem betra er að versla í en í St. 
John‘s og þar fyrir utan uppfyllir 
hún þær kröfur sem ferðamaður-
inn sækist eftir í borgarferð, 
fyrsta flokks hótel, veitingastaði, 
spennandi afþreyingu og margt 
sem kemur á óvart. Andrúmsloft-
ið er afslappað og gestrisni íbú-
anna einstök.

Haustferðir til St. John’s hafa 
verið farnar undanfarin ár á 
vegum TREX. Að sögn Kristjáns 
Baldurssonar hjá TREX hafa það 
verið vinsælar skemmti- og versl-
unarferðir. „Margir hafa farið 
aftur og aftur en ferðirnar eru þó 
ekki síður fyrir þá sem vilja kynn-
ast nýjum og spennandi ferða-
möguleikum í borgarferðum,“ 
segir hann. 

Að þessu sinni verða  tvær ferð-
ir á vegum TREX til St. John’s. Sú 
fyrri er frá 17.-21. nóvember og 
sú síðari 21.-26 nóvember. Farið 
er í beinu leiguflugi með Boeing 
757-200 og flugtíminn er aðeins 3-
3,5 klst. 

Í boði er gisting á þremur 
glæsilegum hótelum, Fairmont 
Newfoundland, Marriot sem er 
nýtt hótel í miðbænum og Holi-
day Inn sem er stutt frá. Dæmi 
um verð með sköttum er kr. 62.800 
á mann miðað við tvo á Holiday 
Inn, kr. 67.400 á Marriot og kr. 
71.900  á Fairmont (fjórar nætur). 
Möguleiki er að tengja saman 
ferðirnar og dvelja í St. John’s frá 
17.-26. nóvember eða í níu daga. 

Í boði eru skoðunarferðir um 
borgina og nágrenni hennar, 
meðal annars á útsýnisstaðinn 
Signal Hill, til Cape Spear á aust-
asta odda Norður-Ameríku. 
Einnig í jólahúsið og verslunina 
Aldenberry Blum. Í seinni ferð-
inni er árleg jólaskrúðganga í St. 
John´s sem gaman er að fylgjast 
með. 

„Í Kanada finnst varla annars 
staðar jafn lifandi menning og í 
St. John‘s, er birtist í leikhúslífi, 
tónlist og hátíðarhöldum, segir 
Kristján og bætir því við að fyrir 
árshátíðarhópa eða aðra sem þess 
óska sé hægt að útvega góða sam-
komusali.  

Nú gefst Kanadamönnum færi 
á að kaupa flugsæti frá St. John’s 
til Íslands og hafa ýmsir hug á að 
nýta sér það flug að sögn 
Kristjáns. Nánari upplýsingar 
eru á www.info@trex.is. 

Nýr og gamall 
heimur mætast

B e s t i r  í  D a n m ö r k u
F e r ð a s k r i f s t o f a

Dansk
Julefrokost 2007

í Danmörku

Flugfar og gisting

Julefrokost með
skemmtun og dansi

Frekari upplýsingar á
www.fylkir.is

Sími 456 3745
Einstök áramótaferð til Rússlands þar sem okkur gefst tækifæri til að skoða 
frægustu borgir þessa stórbrotna lands. Við fljúgum til Helsinki og gistum þar í 
eina nótt áður en haldið er til Pétursborgar, sem án efa er miðstöð menningar 
og lista, en margir telja borgina eina af þeim fallegustu í heimi. Gistum í 
Pétursborg í 4 nætur og skoðum það markverðasta s.s. Vetrarhöllina, St. 
Isaccs dómkirkjuna, höll Katrínar miklu í Pushkin og upplifum kvöldverð að 
rússneskum sið með drykkjum í Podvorija. Við kveðjum árið með notanlegum 
kvöldverði í Pétursborg og síðan verður sérstakur nýárskvöldverður ásamt 
dansleik. Tækifæri gefst til að fara á tónleika áður en haldið er með næturlest 
til höfuðborgarinnar þar sem gist er í 2 nætur. Moskvuborg með sínum 
vetrarsjarma mun bjóða okkur velkomin en þar bíður okkar skoðunarferð um 
Kreml, Rauðatorgið, Tretjakov listasafnið og margt fleira. Saga Rússlands er 
heill heimur ævintýra og um leið og við skoðum markverðar byggingar og söfn 
skyggnumst við inn í þá veröld. Eftir ánægjulega daga er síðan haldið heim 
með beinu flugi frá Moskvu til Íslands.
Fararstjóri: Pétur Óli Pétursson
Verð: 189.800 kr. 

28. desember 2007 - 5. janúar 2008
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Moskvu

s: 570 2790 www.baendaferdir.is

A L L I R  G E T A  B Ó K A Ð  S I G  Í  B Æ N D A F E R Ð I R

Áramótaferð til
Pétursborgar og

Ferðaskrifstofa



BÍLAR &
FARARTÆKI



HÖNNUN

Í lausu lofti
LEIRLIST

Japönsk og 
íslensk áhrif

INNLIT

Hörður Torfa í 
miðbænum

hús&heimili
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„Ég safnaði mér fyrir píanóinu,“ 
segir Ingunn. „Afi var haukur í 
horni og gaf mér alltaf aur þegar 
hann kom í bæinn frá Bíldudal. Ég 
var nefnilega alnafna ömmu minn-
ar sem hann var búin að missa og 
hann lét mig njóta þess.“

Ingunn kveðst hafa farið að 
læra á hljóðfærið fljótlega eftir að 
hún fékk það, enda svo heppin að 
píanókennarinn Hermína Kristj-
ánsson bjó í næsta húsi. „Svo 
leigðu góðir frændur hjá foreldr-
um mínum sem voru miklir djass-
arar og þeir kenndu mér sitthvað 
sem ég gat tileinkað mér. Ég gat 
því fljótlega spilað eftir eyranu 
og greip lögin upp úr útvarpinu.“ 

Píanóið er tékkneskt og viður-
inn í því er hnota. Ingunn segir það 
alltaf hafa staðið í stofunni henn-

ar eftir að hún fór að búa. Meðal 
annars á Hornafirði, Hvolsvelli 
og nokkrum stöðum í Reykjavík. 
Píanóbekkurinn er stór og glæsi-
legur og Ingunn sá um útsauminn 
á áklæðinu. „Það tók tvær með-
göngur,“ segir hún hlæjandi. Uppi 

á hljóðfærinu eru trúðar sem hún 
hefur safnað um árin og tengjast 
leiklistaráhuganum. „Ein vinkona 
mín spurði mig einhvern tíma 
hvernig ég gæti haft allt þetta dót 
hér inni. Mér varð svarafátt. Þetta 
er bara mín saga og hluti af minni 
tilveru. Nú er tíska að hafa ekkert 
í kringum sig en mér finnst hún 
kuldaleg,“ segir Ingunn einlæg. 

 Ingunn er alltaf að mála og 
í sumar sýndi hún í Jónshúsi í 
Kaupmannahöfn. Myndir henn-
ar hanga nú uppi á Kaffi Mílanó 
í Faxafeni, bæði vatnslitamynd-
ir og akrýlmyndir með tjulli. Hún 
veltir fyrir sér hvort orðið tjúll-
að sé komið af tjulli. „Þetta eru að 
minnsta kosti tjullaðar myndir,“ 
segir hún glaðlega.

gun@frettabladid.is

Keypti sér píanó sjö ára
 Fagrir munir og myndir prýða heimili Ingunnar Jensdóttur myndlistakonu og leikstjóra. 

Einn hlutur er henni kærari en flestir. Það er píanóið sem hún keypti þegar hún var sjö ára.

Ingunn saumaði sjálf út í píanóstólinn. „Það tók tvær meðgöngur,“ segir hún.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Uppi á píanóinu eru trúðar sem Ingunn 
hefur safnað í gegnum tíðina og tengj-
ast leiklistaráhuganum. 

Forsíðumynd: Gunnar V. Andrésson tók myndina á 
heimili Harðar Torfasonar tónlistarmanns. Útgáfufélag: 365 
- miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Rit-
stjórar: Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is og Emilía 
Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is. Auglýsingar: Ámundi 
Ámundason og Ásta Bjartmarsdóttir s. 517 5724 Útlits-
hönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

 HITANÆMT 
VEGGFÓÐUR
Veggfóðrið á mynd-
inni er hannað af 
fyrirtækinu Shiyuan. 
Það er hitanæmt og 
því birtast útsprungin 
blóm þegar kveikt er á 
ofninum við vegginn. 
Sniðugt.

http://www.shiyuan.
co.uk/

 SNIÐUGT FRÁ UMBRA
Fyrirtækið Umbra er vel þekkt fyrir 
fylgihluti á heimilinu. Það selur þó 
einnig húsgögn og má þar finna 
ýmsa skemmtilega hönnun.

Hillan hér til hliðar er eftir Matt 
Carr og er hluti af U+ línunni. Carr 
fékk hugmyndina að hillunni þegar 
hann fann tvö antík sófaborð. Úr 
þeim bjó hann til hillu fyrir heimili 
sitt en nú hefur hönnunin verið 

framleidd fyrir Umbra.
Önnur sniðug hönnun frá 
Umbra er tímaritaborð eftir 

Satinu Turner. Í sófaborð-
inu eru raufir sem 
hægt er að stinga 
tímaritum inn í 

og er það því bæði 
góð geymsla og 
flott hönnun. 

hönnun
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Nýjar glæsilegar leðurhúsgagnalínur

Fallegir svefnsófar 
með góðum dýnum

Rafmagnsrúm
í úrvali

Frí þrýstijöfnunarmæling 
sem greinir hvaða dýna 

hentar þér best

Veldu það besta!



Þessi nýja viðbygging við höfuð-
stöðvar Kaupþings sem og eldri 
hluti hússins er hönnuð af teikni-
stofunni Tark undir stjórn Ásgeirs 
Ásgeirssonar. Tark hefur séð um 
heildarhönnun hússins bæði að 
utan sem innan og aðstoðað við 
val á húsgögnum. 

Hugmyndafræðin bak við 
hönnun hússins er að skapa 
betri aðstöðu fyrir Kaupþing og 
starfsfólk þess. Mikil áhersla 
var lögð á að bæði nýrri og eldri 
hluti hússins yrðu að einni heild 
með aðkomu sem hæfir fyrir-
tæki eins og Kaupþingi. Auk þess 
var áhersla lögð á að skapa gott 
rými fyrir starfsfólk með tilliti til 
hljóðvistar, lýsingar og aðstöðu. 
Fundaraðstaða fyrir starfsfólk og 
viðskiptavini fyrirtækisins skipti 
einnig miklu máli í hönnun húss-
ins. Allt efnisval er í hæsta gæða-
flokki og allur frágangur fágaður. 
Annars látum við myndirnar tala 
sínu máli.

hrefna@frettabladid.is 

Þjónar þörfum bankans
 Kaupþing hf. tók fyrir skömmu í notkun nýtt og glæsilegt húsnæði í Borgartúni 19. Mikil 

áhersla var lögð á að skapa heildarhúsnæði sem hæfir fyrirtæki eins og Kaupþingi.

Mikil áhersla var lögð á fundaraðstöðu fyrir starfsfólk og viðskiptavini fyrirtækisins. Í húsinu er einn fullkomnasti ráðstefnusalur 
landsins með sæti fyrir 178 manns. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þessi fundarherbergi vekja athygli en 
þau virðast svífa í lausu lofti. Þau eru 
í glerkassa sem hangir neðan úr þaki 
hússins og liggja glerbrýr að þeim.

Í miðrýminu er frístandandi sex metra há glerplata sem stendur upp á endann og 
niður hana rennur vatn.

PAPPÍRSAFGANGAR GÆDDIR LÍFI Hönnuðinum Jens Praet 
blöskraði svo hið ótrúlega magn pappírs sem fer til spillis á skrif-
stofum á hverjum degi að hann ákvað að gæða hann nýju lífi. Úr 
varð hirslan sem ber nafnið „one day paper waste“ eða eins dags 
pappírsafgangur, sem Praet bjó til úr pappírsafgöngum. Hirslan er 
framleidd fyrir fyrirtækið Droog design. www.droogdesign.nl

fulleldað, tilbúið á 5 mín.

Heilsubuff
ÁN MSG

Heilsubuff

Flytjum inn kanadísk 

verksmiðjuframleidd einingahús.

Framleidd miðað við 

íslenska byggingarreglugerð.

www.einingahus.is

Emerald ehf sími: 698 0330
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„Massimo hannaði þetta allt saman,“ segir 
Hörður en þeir hafa búið í tvö og hálft ár 
í íbúðinni. „Við keyptum ris, rifum allt út 
og byggðum allt upp á nýtt. Við opnuðum 
loftið alveg upp í rjáfur en áður hafði verið 
lágt til lofts inni í íbúðinni. Svo settum við 
inn nýtt gólf, nýtt loft og nýja veggi,“ bætir 
hann við. 

Gólfið er unnið á sérstakan hátt og með 
mjög óhefðbundu gólfefni. „Við flotuðum 
gólfið og fengum svo bílasprautunarmann 
til að sprauta það fyrir okkur og það er í 
átta litum. Bláminn í íbúðinni er tekinn frá 
útsýninu en við erum með mjög gott útsýni 
yfir Kollafjörðinn, Esjuna og Akranes,“ 

segir Hörður og útskýrir að Massimo hafi 
dregið blámann inn í íbúðina með því að 
setja bláa litinn á gólfið. Spurður hvað sé 
í uppáhaldi hjá honum á heimilinu, segir 
Hörður: „Íbúðin öll. Það er unaðslegt að 
búa þarna. Íbúðin er stílhrein og má segja 
spartönsk því það er fátt inni í henni. Við 
erum báðir mjög hrifnir af einföldum lífs-
stíl í stað þess að fylla allt af einhverju dóti 
og við söfnum ekki dóti.“ 

Hörður segist hvergi annars staðar vilja 
vera en í miðbænum þar sem hann geti 
gengið allra sinna erinda. „Við eigum bíl 
en notum hann sem allra minnst,“ segir 
tónlistarmaðurinn Hörður. sigridurh@frettabladid.is

Íbúðin öll í 
uppáhaldi

 Tónlistarmaðurinn Hörður Torfason og sambýlismaður hans, Massimo 
Santanicchia arkitekt, hafa búið sér fallegt heimili við Njálsgötuna þar sem 
alllt er stílhreint og í mínímalískum stíl.

Vinnuaðstaða er inn af stofunni fyrir Hörð og Massimo þar sem þeir sinna verkefnum sínum í arkitektúr og 
tónlist. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hörður og Massimo eru báðir með græna fingur og hafa gaman af að rækta plöntur. Gólfið í íbúðinni er 
sprautað í átta litum af bílasprautunarmanni.

Skemmtilegt horn þar sem viðurinn í kamínuna er geymdur. Bonsai-tréð er eitt margra plantna á heimilinu 
og myndin fyrir ofan er vatnslitamynd sem Hörður málaði sjálfur árið 1979.

Tónlistarmaðurinn er hæstánægður með heimilið sitt sem sambýlismaður hans, Massimo, hannaði nánast 
frá grunni.
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Í Rangárselinu í Reykjavík er 
vinnustofa leirkerasmiðsins Helgu 
Unnarsdóttur. Um þessar mundir 
ber þar mest á munum sem gerðir 
eru með hinni japönsku aðferð 
ragú.

„Hlutirnir verða til í mínum 
eigin höndum og eru hannaðir af 
sjálfri mér. Þannig er allt unnið 
frá grunni,“ segir Helga þegar 
hún er heimsótt. „Ég sérhæfi mig 
ekki í neinu sérstöku en nú er ég 
dálítið heilluð af ragú-brennslunni 
eins og sjá má,“ bætir hún við og 
bendir á hluti í kringum sig. Hún 
kveðst hafa lært ragú-aðferðina í 
Myndlista-og handíðaskólanum og 
einnig í Ungverjalandi. Reyndar 
hafi hún unnið lokaverkefni sitt 
með þeirri tækni árið 1999. „Þó 
svo aðferðin sé aldagömul í Japan 
þá var hún nokkuð nýtilkomin hér 
á Íslandi þá,“ segir hún og lýsir 
aðferðinni lauslega. „Fyrst er 
gripurinn brenndur í 900 gráðu 
heitum ofni og síðan með kósangasi 
þannig að sprungur myndist. Þá 
er honum hent í sag sem verð-

ur að sóti í sprungunum.“ Hún 
kveðst vera með aðstöðu til ragú-
brennslunnar austur á Eyrarbakka 
en frekari meðhöndlun munanna 

eigi sér stað á vinnustofunni í 
Rangárselinu. Þangað komi fólk 
oft og fylgist með því sem hún sé 
að gera. -gun

Japönsk og íslensk áhrif
 Leirkerasmiðurinn Helga Unnarsdóttir er um þessar mundir heilluð af hinni japönsku 

ragú-brennslu sem hún notar til að móta fallega muni á vinnustofu sinni í Breiðholti. 
Þangað kemur einnig fólk og fylgist með því sem hún er að gera hverju sinni.

Helga Kristín hefur alltaf nóg við að vera á vinnustofunni og þangað fær hún líka 
gesti í heimsókn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

á veggi

EPLABAKA Belgíska fyrirtækið Applepie design útbýr 
hina margvíslegustu stensla og þar er að finna ótrúlegt 
safn af fallegum og skemmtilegum formum. Stenslar sem 
henta bæði í svefnherbergi, stofur, baðherbergi og í her-
bergi barnanna. www.applepiedesign.be

Brestur heitir þetta listaverk. 

Egg frerans eru flott. 

Frerar er 
nafnið sem 

Helga gefur 
þessum
fuglum.

Skálin ber heitið Snjór.

GLER OG VIÐUR Ungi sænski 
hönnuðurinn Karl Oskar Karlsson 
sameinar gler og við í fallegum verk-
um sínum. Þessi undurfallegi vasi er 
eitt af sköpunarverkum hans. Meira 
á vefsíðu hönnuðarins www.
karloskar.net
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KERTO LÍMTRÉ 

KERTO LÍMTRÉ býður upp á ýmsa möguleika.
KERTO LÍMTRÉ er frá Finnlandi og hefur verið á markaði á Íslandi frá árinu 1981.

KERTO LÍMTRÉ er það hagkvæmasta og besta sem notað er sem burðarbitar.

KERTO LÍMTRÉ getur sparað verulega fjármuni í burðarvirki þar sem 
þaksperrur fara yfir 5 metra í lengd,  þá er notað KERTO LÍMTRÉ í stað 

hefðbundinna þaksperra og losnað við burðarbita og súlur.

Einnig er KERTO notað í milliveggjastoðir.

KERTO LÍMTRÉ, eitt það besta í tré, til nýbygginga og viðhalds.

TM MOSFELL EHF   •   HOLTSBÚÐ 93   •   SÍMI 566 6606   •   FAX 566 6619   •   MOSFELL@MOSFELL.IS  •  WWW.MOSFELL.IS

Finnsk gæðavara

Létt og meðfærileg

Hátt brunaþol

Hæð eftir óskum

Lengd allt að 23 m.

Alltaf til á lager

16% meira eldþol

20% meira brotþol

Finnsk gæðavara

Létt og meðfærileg

Hátt brunaþol

Hæð eftir óskum

Lengd allt að 23 m.

Alltaf til á lager

16% meira eldþol

20% meira brotþol

Söluaðilar um allt land
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1. Sápuflaska sem auðvelt er að 
kreista sápuna úr. Hægt að nota bæði 
fyrir uppþottalög, sápu eða hvað sem 
manni dettur í hug. Fæst í fimm litum: 
svörtum, bláum, rauðum, gráum og 
túrkis. 2.890 kr.

2. Sílíkonhúðaðir salt- og pipar-
staukar með segli í miðjunni sem 
heldur þeim saman. Sílíkonhúðin 
gefur betra grip. 2.380 kr.

3. Pottaleppar með sérstaklega góðu 
gripi og stálhanka á vegginn. Auð-
velt að þrífa undir volgu vatni. Fæst 
í sömu fimm litum og sápuflaskan. 
2.480 kr.

4. Kolkrabbasápudiskur úr sílikoni. 
Stöðugur og auðvelt að þrífa. Fæst í 
ýmsum litum á 690 kr.

5. Sílíkonsleikja. Fæst í ýmsum 
litum og kostar 290 kr.

6. Stórsniðug lausn til að halda eld-
húsvaskinum snyrtilegum. Sílíkonbox 
með glerflösku fyrir uppþvottalöginn, 
bursta með handfangi úr burstuðu 
stáli og tuskuhengi. 
Fæst í fleiri litum 
og kostar 4.980 
kr. Tuskan er á 
350 kr.

Sniðugt sílíkon, 
hagnýt fegurð

 Margir kannast við orðatiltækið um að „það sé 
margt í mörgu“ og á það svo sannarlega við hér. 
Sílíkon er til ýmissa hluta nytsamlegt og er notað í 
mun fleira en brjósta- og varastækkanir. Við fundum 
nokkra skemmtilega hluti úr sílíkoni sem prýtt geta 
heimilið og nýst við dagleg störf. Hlutirnir fást allir 
í Húsgagnahöllinni og koma frá danska vörumerk-
inu Zone sem framleiðir mikið af sílikonvörum.
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NÝTT Flísabúðin kynnir
Nýtt á Íslandi!

Auðvelt í notkun.
10mm lag er ca. 10 desibil
Margar úrlausnir:

   Á ójafna fleti jafnvel með sprungum svo og á álagsfleti.

•
•
•

Fljótandi hljóðeinangrun.

Flísabúðin hf • Stórhöfða 21 • 110 Reykjavík • Sími 545 5500 • www.flis.is•

rivoli

matouche

CINCA

Victoria, City

Wengé

®
PCI Nanosilent
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Prentsmiðjan Oddi leggur metnað sinn í 

að þjónusta fyrirtæki með heildarlausnir. 

Við bjóðum viðskiptavinum okkar upp á 

persónulega þjónustu og sníðum vöru-

framboðið að þörfum hvers og eins. 

Velkomin í viðskipti við Odda.

Prentsmiðjan Oddi ehf.              Höfðabakka 3-7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is



hús&heimili

á veggi

Hægt er að blanda saman límmiðum af mismunandi tegundum og búa 
þannig til sérstaka stemningu.

 FRANSKA 
FYRIRTÆKIÐ 
LES IN-
VASIONS 
EPÉMÉRES 
sérhæfir sig 
í skemmtilegum 
límmiðum úr vínil 
sem líma má á veggi, 
skápa og víðar.
Límmiðarnir eru 
margs konar og 
koma oft í staðinn 
fyrir veggfóður. 
Þeirra á meðal eru 
þessar dömur sem 
gæða sér á kampa-
víni, úða ilmvatni eða 
fá sér smók.
www.lesinvasions-
ephemeres.com/

LAMPI Í KASSA Lampi eða kassi? 
Það er spurningin. Þessir skemmti-
legu lampakassar eru frá hollenska 
hönnunarfyrirtækinu HUH, 
www.checkhuh.nl. 
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Í boði eru morgun-,
hádegis- og síðdegisnámskeið

Barnagæsla – Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!

Innritun hafin í síma 581 3730

Þú léttist og styrkist andlega og líkamlega!

Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri. 

TT-1   Frá toppi til táar!

• Lokuð 9 vikna námskeið 3 x í viku

• Fræðslufundir 1x í viku, vigtun og mælingar 

• Líkamsrækt

• Persónuleg þjónusta í notalegu umhverfi þar 

sem  alger trúnaður ríkir

• Frjáls aðgangur að tímum í opna kerfinu

og tækjasal

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

 Stelpur - Konur / Staðurinn - Ræktin

Vertu ígó  ummálum!
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Plokkfiskurinn minn 
fæst eftir vigt í fiskborðum Nóatúns, 

Fjarðarkaupa, Samkaupsverslana, Sparverslunar, 
Þinnar verslunar Seljabraut (Miðbúðin) og í verslun Einars Ólafssonar 

ruksfikkolpsmírGffubiksfismírGrullobiksfismírG

Gratíneruð
ýsa með broccolí

Gratíneruð
ýsa með mexíkósósu

Salsafiskur
í tortilla

PlokkfiskurPlokkfiskur

Grímur kokkur mælir með að strá rifnum osti yfir

plokkfiskinn og baka í ofni þar til osturinn er vel 

bráðinn. Þá er maður búinn að breyta hversdagsmat 

í hátíðarmat. 
Bestu kveðjur, Grímur kokkur



hús&heimili

1. Góð vakning. Litla netta silfurklukkan 
klingir og þá er farið á fætur og soðin egg 
sett í bikara og og ristað brauð á grind. Þá 
er til reiðu dásamlegur morgunverður sem 
er góð leið til að byrja daginn. Settið fæst í 
Húsgagnahöllinni og kostar 1.950 kr.

2. Fyrir fótboltafrík og aðra bolta-

unnendur. Sjálflýsandi klukkuvísar. Fæst 
hjá Franch Michelsen úrsmíðameistara á 
1.335 kr. 

3. Nútímaleg klukka sem sýnir tíma, 
dagsetningu og hitastig. Allt góðar upplýs-
ingar til að byrja daginn með. Einnig hefur 
þessi klukka næturljós og blundtakka. 
Fæst hjá Franch Michelsen á 3.500 kr.   

4. Klassísk, rauð vekjaraklukka sem
hringir hátt og snjallt með sjálflýsandi 
tölustöfum og vísum. Fæst hjá Franch Mi-
chelsen á 2.870 kr.

5. Lífleg „eitís“-klukka. Nett og krútt-
leg. Fæst í Þorsteini Bergmann og kostar 
980 kr.

Rís af værum svefni!
 Oft getur reynst erfitt að drífa sig á fætur á morgnana. Sér í lagi þegar skammdegið skellur á og hlýtt og mjúkt rúmið 

tælir mann með notalegheitum. Þá er nauðsynlegt að eiga góða vekjaraklukku sem gefur engin grið. Til þess að koma í 
veg fyrir að vekjaraklukkan hljóti grimmileg örlög í einhverju morgunfýlukastinu er sniðugt að vanda valið þannig að 
hún hæfi smekk hvers og eins. 

1 3

5

42

 NETT HENGI FYRIR ÞVOTTA-
STYKKIN Stundum er maður að vand-
ræðast með þvottapoka og lítil þvotta-
stykki inni á baðherberginu. Þessi fallegi 
stykkjastandur frá Umbra Design Group 
er með þyngdum grunni til að halda 
honum á sínum stað og nikkel/satín 
áferð. Frábær og snyrtileg lausn fyrir flaks-
andi þvottastykki.

KLASSÍK Á MCDONALDS Stólarnir Eggið og Svan-
urinn eftir hinn kunna danska hönnuð og arkitekt Arne 
Jacobsen prýða nýjan veitingastað skyndibitarisans 
McDonalds. Veitingasalurinn er á Edgware Road í London 
en með hinum nýja stað er verið að prófa hugmynd sem 
vel gæti verið að yrði útfærð nánar og notuð í allri Evrópu.

hönnun

ROLLY BOX Oft er maður að vandræðast með ýmiss konar 
smádót sem vill safnast fyrir hér og þar og mynda litlar og stund-
um stórar óaðlaðandi hrúgur. Það má þó bæta úr því með 

fallegum hirslum og sniðugum kössum. Rolly 
box er fallegur kassi sem hentar vel undir 

ýmiss konar smádót eða sem skart-
gripaskrín. Kassinn er úr fallegri 
hnotu og með renniloki sem lokast 

líkt og gömlu brauðkassarnir. Einnig 
má fjarlæga skilrúmið sem skiptir hólf-

inu í tvennt ef þess er óskað. Hönnuður 
Rolly box er Matt Carr.
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HEKLA
Klettagörðum 8-10

www.hekla.is/velasvid

Sölumaður 825-5736

Fr
u

m

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík 

Sími 580 8200 • www.velfang.is • velfang@velfang.is

VERKIN   TALA

Öflugar – amerískar 

rafhlöðusmursprautur

Eigum til 

nokkrar

gerðir af 

smursprautum 

með hleðslu-

rafhlöðum.

Verð frá 26.193 kr.







KEYPT
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ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA
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SPÁNN –
FRAKKLAND

Suðurlandsbraut 50 — Bláu húsin v/Faxafen
Sími 513 4300 — www.husid.is

Sölusýning laugardag og sunnudag kl. 14 – 18 
að Húsinu fasteignasölu Suðurlandsbraut 50
Glæsilegar eignir á góðu verði.
Við finnum draumaeignina  þína á enn betra verði.
Sölufulltrúi frá Spáni á staðnum.
Nánari upplýsingar gefur Gunnar í símum 513 4300 og 892 8702

Láttu drauminn rætast!
Vilhjálmur Bjarnason 
löggiltur fasteignasali

Guðbjörg Róbertsdóttir
löggiltur fasteignasali

Sörlaskjól 62
107 Reykjavík
Glæsileg sérhæð með einstöku sjávarútsýni

Stærð: 116 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 16.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Bókið skoðun í síma 862 1109

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

862 1109
RE/MAX  LIND  KYNNIR Í  EINKASÖLU.  Sjávarútsýni.  Björt  og  falleg 3  herb.  sérhæð í
rólegri  götu  við  sjóinn  í vesturbænum.  Eignin  skiptist í  mjög  rúmgóða  86  fm  íbúð  og  30
fm  bílskúr.  Lýsing  eignar:  Gengið  inn  í sameiginlegt anddyri með fatahengi. Eldhúsið er
með ljósri innréttingu, granítplötu, gaseldavél og keramikhellum. Rúmgott  barnaherbergi  með
góðum  skápum.  Baðherbergi  er  flísalagt,  með  sturtuklefa  og  hvítri  innréttingu. Stofan,
borðstofan  er  opin  og  björt  með  útgengi á  suðursvalir  með  frábæru  útsýni.  Fallegt
hjónaherbergi  með góðu skápaplássi. Geymsla í sameign og sameiginlegt þvottahús.
Gegnheilt ljóst birkiparket er á stofu, borðstofu og  herbergjum. í  eldhúsi  er  fallegur  ljós
korkur.  Einstaklega  rólegt  og  gott  hverfi.  Húsinu,  sem er  þríbýli,  hefur verið vel við haldið. 
Þetta er eign sem vert er að skoða.

Auglýsingasími

– Mest lesið



www.byggd.is

Björn Guðmundsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS - Veghús 23, íb 101 - 112 Rvík
Sunnudaginn 14.10. milli kl. 15 og 16

Einstaklega glæsileg tveggja herbergja
íbúð á jarðhæð í fjölbýli. Íbúðin er í mjög
góðu ásigkomulagi, parket og flísar eru á
öllum gólfum, innréttingar eru sprautulakk-
aðar. Úr stofu er gengið út á stóran pall. 

Allar frekari upplýsingar veitir 
Björn í síma 897 7832

Fr
um

SELFOSS - RAÐHÚS
SKIPTI EÐA 95% LÁN

Tvö falleg raðhús á einni hæð
með stórum innb. bílskúr, sam-
tals 166 fm. Góð staðsetning í
botnlangagötu með stutt í þjón-
ustu. Til afh. strax fullbúin að
utan og rúmlega tilbúin til inn-

réttingar að innan eða lengra komin. Áhv. hagstæð langtímalán
um 16,2 millj. með 4,15% vöxtum. Mögul. á 95% láni. Bein sala
eða skipti á minni eign á höfuðborgarsvæðinu.

PANTIÐ SKOÐUN UM HELGINA Í SÍMA 822 4850
Höfði fasteignasala Lögmenn Suðurlandi
Runólfur Gunnlaugss.lögg.fasts. Ólafur Björnsson lögg. fasts.
Símar 533 6050 / 895 3000 sími 480 2900

Fr
um

Fr
um

Sumarhúsið er timburhús byggt árið 1991, en nokkuð endur-
nýjað árið 2000. Húsið er 55 ferm að flatarmáli auk svefnlofts,
sem er manngengt undir mæni. Húsið klætt að utan með brún-
leitri málaðri lágréttri timburklæðninu. Litað stál á þaki. Rafmagn
er í húsinu, kalt vatn, og hitaveita frá Orkuveitu Reykjavíkur. Ver-
önd er í kringum húsið með yfirbyggðum harðplast hitapotti.
Geymsla er áföst húsinu.  Innbú fylgir með. Húsið stendur á ca.
0,35 ha. leigulóð úr landi Úthlíðar. Samningur er til 25 ára 1991,
með forleigurétti. Lóðin, sem er vel gróin, hefur mjög fagurt út-
sýni til suðausturs m.a. til Heklu. Staðsetning kyrrlát, og ekki
mjög langt frá þjónustumiðstöð. Verð 14,9 m.

Sími 480 2900
Austurvegi 3, Selfossi

Brúnavegur 4, Úthlíð Bláskógabyggð
Opið hús laugardaginn 13. okt. kl. 13-17

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Fr
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90 fm heilsárshús á 4.500 fm skógivaxinni eignarlóð í nágrenni
Hallmundarhrauns, Barnafossa og Hraunfossa. Glæsilegt útsýni,
Eiríksjökull, Strútur og Tunga í bakgrunni af 200 fm viðarpalli, úr
heitum potti eða stofugluggum. Svefnherbergi fyrir 8 fullorðna,
snyrting með sturtuklefa og opið rými með eldhúsi og borð- og
setustofu. Sérsmíðað og upphitað grillskýli. Heitt og kalt vatn,
rafmagn og þráðlaust netsamband. Bílastæði fyrir 10-12 bíla. 5 km.
í golfvöll og sundlaug

Nánari uppl. veittar á skrifstofu.

Heilsárshús á eignarlóð
nálægt Húsafelli

LAGERMENN

Fr
um

Óska eftir flottu einbýlishúsi 
til leigu í Hafnarfirði eða 
Garðabæ,  með bílskúr,

helst á einni hæð  - í eitt ár.

Árið er borgað fyrirfram.
Mjög tryggur leigjandi.

Hafið samband á netfangið hj@remax.is

EINBÝLISHÚS ÓSKAST



með íslenskum stjórnmálum og 
telur svo upp leiðtoga þessara 
flokka á sjötta og sjöunda áratugn-
um, Ólaf Thors, Bjarna Benedikts-
son, Hannes Hafstein og einnig 
Gylfa Þ. Gíslason sem einmitt var 
menntamálaráðherra þegar kom að 
afhendingu fyrstu handritanna. 

Bent var einnig í góðu sambandi 
við íslenska fræðimenn á bók-
mennta- og handritasviði. „Á 
Íslandi voru það Sigurður Nordal 
og Einar Ólafur Sveinsson og hér í 
Danmörku Stefán Karlsson. Seinna 
átti ég líka mikil samskipti við 
Jónas Kristjánsson. Af dönskum 
stjórnmálamönnum nefnir Bent 
forsætisráðherrana Viggo Kamp-
mann og Jens Otto Kragh og einnig 
menntamálaráðherrann Jørgen 
Jørgensen. „Maður getur ekki 
annað en undrast, svona eftir á, að 
allir þessir menn skyldu treysta 
svona vel ungum ritstjóra, eins og 
ég var þá, um miðbik sjötta áratug-
arins. En þeir treystu mér, ég var 
félagi beggja aðila og naut trúnað-
ar frá báðum hliðum.“ Bent gekk 
þannig á milli og prófaði á samn-
ingsaðilum nýjar og nýjar útfærsl-
ur að tillögum til skipta á handrit-
unum. En hann var líka beinn 
þátttakandi í viðræðum milli aðila, 
þegar erfiðast gekk og á tímabili 
leit jafnvel út fyrir að upp úr myndi 
slitna.

Þyngsti róðurinn var án efa bar-
áttan fyrir því að Íslendingar 
fengju í hendur Flateyjarbók og 
Konungsbók Eddukvæða en þessi 
tvö merku handrit urðu einmitt 
fyrstu handritin sem afhent voru 
með táknrænum hætti í Reykjavík 
21. apríl 1971. „En þetta var biturt 
stríð hér í Danmörku,“ segir Bent 
hugsi, „biturt stríð, sem nú er að 
mestu gleymt, sem betur fer.“ 

Lög um skiptingu handritanna 
voru samþykkt 1961 og aftur 1965. 
Lögin voru nokkuð loðin, ekkert 
var til dæmis tekið fram um eign-
arhald á handritunum heldur ein-
ungis flutning þeirra til Íslands. Í 
viðauka við lögin var þó sérstak-
lega getið um Flateyjarbók og Kon-
ungsbók Eddukvæða sem ætti að 
flytja til Íslands. Því var það svo að 
nefnd tveggja íslenskra og tveggja 
danskra fræðimanna fjallaði um 
skiptingu handritanna milli land-
anna tveggja. Þessir skiptafundir 
stóðu frá 1972 fram á níunda ára-
tuginn og afhendingu handritanna 
lauk 1998.

„Þetta var löng atburðarás en 
hún var spennandi og ég eignaðist 
marga góða íslenska vini meðan á 
henni stóð. Þannig hefur Ísland svo 
að segja orðið annað föðurland mitt 
og ég hef tekið þátt í fleiri verkefn-
um á Íslandi.“ Meðal verkefna 
Bents má nefna setu í nefnd sem 

hafði það verkefni að afla fjár til 
endurreisnar Skálholtsstaðar. Einn-
ig var hann formaður þeirrar sam-
norrænnu nefndar sem stóð að und-
irbúningi byggingar Norræna 
hússins í Reykjavík. „Þetta var 
fyrsta Norræna húsið sem reist var 
en síðar hafa þau risið í Færeyjum 
og á Grænlandi og raunar víðar.“

Bent var einnig ritstjóri blaðsins 
Nyt fra Island og í áratugi formað-
ur félagsins Dansk Islandsk sam-
fund. Við formennsku í úthlutunar-
nefnd Sjóðsins um danskt-íslenskt 
samstarf tók Bent árið 1964. Þeirri 
formennsku gegnir hann enn 43 
árum síðar.

„Ísland hefur þannig orðið stór 
hluti af lífi mínu,“ segir Bent A. 
Koch. „Ég get sýnt þér það á sér-
stakan hátt,“ segir hann, gengur 
inn í aðra stofu og kemur aftur með 
fjórar ljósmyndir í ramma; myndir 
af fjórum forsetum Íslands, Ásgeiri 
Ásgeirssyni, Kristjáni Eldjárn, Vig-
dísi Finnbogadóttur og Ólafi Ragn-
ari Grímssyni, allar með áritaðri 
kveðju. „Ég kynntist þeim öllum en 
Vigdís er þó alveg sérstök vinkona 
mín,“ segir Bent og það er grein-
legt að Ísland og Íslendingar eiga 
sérstakan stað í huga hans. „Íslend-
ingar hafa sýnt mér mikinn sóma 
og vottað þakklæti sitt með marg-
víslegum hætti. Ég gerði bara það 
sem mér fannst eðlilegt að gera en 
Íslendingar hafa endurgoldið mér 
þúsundfalt. Ég fylgist grannt með 
þróun mála á Íslandi og það gleður 
mig mjög hvernig Íslendingar hafa 
sótt í sig kraft á mörgum sviðum.“

Íslendingar standa framarlega á 
menningarsviðinu að mati Bents A. 
Koch. Hann nefnir bókmenntir og 
einnig myndlist, hönnun og tónlist. 
Hann segist líka dást að þeim mikla 
krafti og frumkvæði sem íslenskir 
viðskiptamenn búi yfir en leggur 
þó áherslu á að í menningunni sé að 
finna rætur þjóðar. „Hvaða gagn 
gerir það að vinna allan heiminn ef 
maður verður að borga fyrir það 
með sál sinni,“ segist Bent einmitt 
hafa sagt í þakkarræðu sinni þegar 
hann tók við framlagi Stoða á dög-
unum, og vitnar þar í Biblíuna. 
Hann heldur svo áfram og segir: 
„Og hvar finnur fólk sál sína nema 
í menningu sinni?“ Bent telur því 
mikilvægt að við ræktum menn-
ingu okkar og hér á norðurslóð, að 
við ræktum hina norrænu menn-
ingu. „Við verðum að gæta þess að 
verða ekki of alþjóðleg,“ segir 
hann. „Við verðum að hlúa að rótum 
okkar því ef ræturnar standa ekki 
djúpt þá fjúkum við burt.“

Og þá erum við komin að Sjóðnum 
fyrir danskt-íslenskt samstarf. „Ég 
er ákaflega ánægður með að stjórn 
fasteignafélagsins Stoða skuli hafa 
sýnt þann skilning á menningu að 
styðja sjóðinn okkar því þetta er jú 
menningarsjóður.“

Sjóðurinn um danskt-íslenskt 
samstarf varð til upp úr seinna 
stríði. Stofnfé hans er partur af 
óúthlutuðum stríðsskaðabótum 
sem komu í hlut danska ríkisins. 
Þessum afgangi bótanna var ákveð-
ið að verja til sjóða sem áttu að 
styrkja menningarlega samvinnu 
Dana við aðrar Norðurlandaþjóðir. 
Úthlutað var til sjóðanna eftir íbúa-
fjölda þeirra landa sem hver sjóður 
var tengdur við. Íslenski sjóðurinn 
varð því minnstur og fékk eina 
milljón króna í sinn hlut í upphafi. 
„Þetta var lág upphæð og ekki tekið 
tillit til þess að miklu lengra, og þar 
með kostnaðarsamara, er að ferð-
ast til og frá Íslandi en hinna nor-
rænu landanna.“

Sjóðurinn var stofnaður á sjötta 
áratugnum og árið 1964 tók Bent A. 
Koch við formennskunni sem hann 
hefur sinnt allar götur síðan. 
„Seinna hefur mér tekist að auka 
við höfuðstól sjóðsins, aðallega 
með framlögum frá danska ríkinu 
en íslenska ríkið hefur einnig lagt 
til.“ Höfuðstóll sjóðsins nam því 5,5 
milljónum danskra króna fyrir gjöf 
Stoða þannig að sú gjöf er nærri 
því 20 prósenta viðbót við stofnfé 
sjóðsins. Úthlutanir sjóðsins hafa 
numið um 300.000 danskra króna á 
ári og Bent sér fram á að nú verði 
svigrúm til að auka þær í sama 
hlutfalli. „Gjöf Stoða skiptir þenn-
an litla sjóð miklu máli og við erum 
afar þakklát fyrir hana.“

Meðal þeirra verkefna sem sjóður-
inn styrkir má nefna dönsku-
kennslu á Íslandi og ýmis menning-
artengd verkefni. Greinilegt er þó 
að Bent þykir einna vænst um nem-
endaskiptin milli landanna tveggja 
sem sjóðurinn styrkir í ríkum mæli 
ár hvert. Hann telur að þessi nem-
endaskipti hafi mikið að segja, 
danskt barn eða unglingur sem 
komið hefur til Íslands og búið á 
íslensku heimili um vikuskeið hljóti 
að að sækja til baka. Að sama skapi 
hefur íslenskt ungmenni styrkt 
skóladönskuna sína með því að 
heyra dönsku talaða inni á heimili 
dag eftir dag. „Við verðum auðvit-
að að horfast í augu við að um allan 
heim er enska orðin að tungumáli 
unga fólksins. Ég skil þess vegna 
alveg íslenska unglinga sem taka 
ensku fram yfir dönsku. Þeim 
finnst málsvæði dönskunnar lítið 
og að erfitt sé að læra hana. Ég 
verð þó að segja að gæta verður 
þess að þó að einar dyr opnist þá 
lokist ekki aðrar, og þar á ég við 
dyrnar að Norðurlöndunum. Ef við 

norrænu þjóðirnar þekkjum ekki 
menningu hver annarrar getur 
verið erfitt að viðhalda norrænni 
samvinnu. Þess vegna er ég ánægð-
ur með að danskan skuli enn vera 
kennd í íslenskum skólum. Sömu-
leiðis gleður það mig hversu marg-
ir ungir námsmenn koma hingað til 
Danmerkur, bara hér í Óðinsvéum 
er fjöldinn allur af íslenskum náms-
mönnum.“

Bent leggur mikla áherslu á að 
störf úthlutunarnefndarinnar séu 

að lang-
stærstum
hluta ólaun-
uð. Úthlut-
unarnefndin
er skipuð af 
ráðherra
norrænnar
samvinnu en 
ritari nefnd-
arinnar er 
sá eini sem 
tekur laun. 
„Í formanns-
tíð minni 
hefur úthlut-
unarnefndin
einungis
fundað
tvisvar á 
Íslandi. Við 
höfum svo 
lítið fé milli 
handanna
þannig að 
það er ein-
faldlega of 
dýrt.“

Bent A. 
Koch hefur fulla trú á framtíð nor-
rænnar samvinnu og nánu sam-
bandi Íslands og Danmerkur til 
framtíðar. „Áður var ég leiður yfir 
því að íslensk og dönsk ungmenni 
töluðu saman ensku en ég hef jafn-
að mig, að minnsta kosti að nokkru 
leyti,“ segir Bent en það er greini-
legt að honum þætti mun betra að 
norrænu þjóðirnar hefðu samskipti 
á norrænum málum. „Þetta á auð-
vitað ekki bara við um íslensk og 
dönsk ungmenni heldur samskipti 
milli ungs fólks meira og minna 
allra Norðurlandanna. Og við miss-
um auðvitað eitthvað við þetta en 
ég held samt að það þýði ekkert að 
berjast á móti þessari þróun. Ég 
dáist reyndar að Íslendingum hvað 
þeir rækta málið sitt,“ segir Bent 
og tekur sérstaklega til nýyrða-
smíðinnar sem honum finnst mikið 
til koma. 

Og Bent A. Koch lætur ekki staðar 

numið við formennsku í sjóðnum 
fyrir dansk-íslenska samvinnu 
þrátt fyrir að hafa lagt að baki 79 
aldursár. 

„Ég er í nefnd sem vinnur að 
undirbúningi þess að reisa Norður-
Atlantshafshús  hér á nýja hafnar-
svæðinu  sem er í mótun hér í 
Óðinsvéum,“ segir Bent og það er 
greinilega mikill metnaður í þessu 
verkefni. Fyrirmyndin er Norður-
landahúsið á Bryggjunni í Kaup-
mannahöfn. „Þetta á að vera gluggi 
að Norður-Atlantshafi hér í Óðins-
véum.“

Bent A. Koch hefur einnig alla 
tíð verið virkur í þjóðfélagsum-
ræðunni í Danmörku. Hann var 
meðal fyrstu Dana sem tók mál-
stað Palestínumanna í deilu þeirra 
við Ísraelsmenn. 

Þetta gerði hann í grein sem 
hann skrifaði undir nafni í Kriste-
ligt Dagblad sem hann ritstýrði 
þá. Þetta var árið 1967, rétt eftir 
sex daga stríðið. Á þeim tíma tók 
ekkert danskt dagblað málstað 
Palestínumanna nema málgagn 
kommúnista, Land og Folk. Í end-
urminningum sínum viðurkennir 
Bent að greinin hafi á þeim tíma 
verið afar líkleg til að vekja sterk 
viðbrögð. Hins vegar bendir hann 
á að ef greinin hefði verið skrifuð 
á okkar tímum hefði hún enga 
athygli vakið. 

Leiðarar sem Bent A. Koch 
hefur skrifað í dönsk dagblöð 
skipta nokkrum þúsundum og 
hann skrifar enn nokkra leiðara á 
viku í Fyens Stiftstidende, dag-
blaðinu sem hann ritstýrði síðast.

Að viðtalinu loknu upplýsti 
blaðamaður um áhuga sinn á að 
skoða dómkirkjuna í Óðinsvéum 
áður en lestin færi til Kaupmanna-
hafnar. Þá hýrnaði enn yfir Bent 
sem kvaðst einmitt vera ráðsmað-
ur í Kirkju heilags Knúts eins og 
dómkirkjan í Óðinsvélum er nefnd. 
Það varð því úr að við snöruðumst 
upp í bíl Bents og ókum niður í 
miðbæ Óðinsvéa. Þar var mér með 
stolti sýnd þessi fallega gotneska 
kirkja sem geymir meðal annars 
stórmerka og afbragðsfallega 
útskorna altaristöflu frá 16. öld. 
Sömuleiðis er í kirkjunni að finna 
jarðneskar leifar hins heilaga 
Knúts sem kirkjan er kennd við. 

Við kvöddumst að því loknu með 
virktum fyrir utan þessa fallegu 
kirkju í danskri haustsólinni. Bent 
A. Koch sagðist íhuga að fara að 
draga sig í hlé frá kirkjustarfinu 
en einhvern veginn virðist þá lík-
legt að hann finni sér annað verk-
efni í staðinn.

Ég gerði 
bara það 
sem mér 
fannst eðli-
legt að gera 
en Íslend-
ingar hafa 
endurgoldið 
mér þúsund-
falt.





K
ristinn tekur á móti 
mér í gamla Morgun-
blaðshúsinu í 
Kringlunni sem 
Háskóli Reykjavíkur 

hefur lagt undir sig og þar er 
gervigreindarsetrið að finna. Í litl-
um sal sitja nemendur límdir við 
skjái á nokkrum básum og tölvur 
og tæki eru allt um kring. Kristinn 
fer með mig inn í læst herbergi 
þar sem ofurtölvur eru að finna. 
Þarna eru græjur sem þeir nota til 
að þróa og gera rannsóknir með 
gervigreind. Kristinn stendur 
fyrir framan stórt tjald og útskýr-
ir hvernig á tjaldinu birtist sýnd-
arvera sem er alveg eins og vél-
menni nema hún er bara til í 
sýndarveruleika og er búin til úr 
grafík. Skynjarar nema hljóð og 
hreyfingar þannig að veran á tjald-
inu getur átt samskipti við mann-
eskjuna sem stendur fyrir framan 
tjaldið. Nokkuð töff. Þetta ætti 
ekki að vera svo framandi fyrir 
kynslóðir sem hafa alist upp við 
vísindaskáldsögur, sjónvarpsefni 
um yfirnáttúruleg fyrirbæri, vís-
indi úr geimnum og þar fram eftir 
götunum en að standa fyrir fram-
an verurnar sem eru útbúnar 
mannlegri greind að einhverju 
leyti er nokkuð magnað. 

Kristinn útskýrir að það sem hann 
er að stúdera hefur meira með 
náttúruleg mannleg samskipti að 
gera heldur en tölvur eða vélar. Til 
að láta sýndarveruna haga sér eðli-
lega eins og manneskja þarf Krist-
inn að stúdera ekki bara hvernig 
fólk talar heldur líka látbragð, 
hvernig fólk hreyfir sig og ber sig 
að þegar það talar. Annars virkar 
veran á tjaldinu ekki sannfærandi. 
„Eitt af mínum áherslusviðum er 
mannleg samskipti við vélar. Þessi 
aðstaða var sett upp til að geta 
stúderað líkamleg samskipti. Tölv-
an getur séð alla manneskjuna og 
hvar hún stendur og getur sýnt 
fram á vélveru í fullri líkamsstærð 
á móti. Önnur leið væri að smíða 
vélmenni en það er svo miklu hæg-
ara og dýrara ferli þannig að við 
notum tölvugrafík. Ég sé ekki mun 
á vélmenni sem rúllar um eða graf-
ískum karakter sem talar við mig í 
sýndarveruleika.“

Eitt vélmenni stendur samt á 
miðju gólfi en það er BS-verkefni 
Freys Magnússonar sem verður á 
hátíðinni og er búið til sem leik-
fang fyrir krakka.

„Fólk er forvitið um gervigreind 
og vill vita meira,“ útskýrir Krist-
inn. „Gervigreind er augljós þýð-
ing á „artificial intelligence“. 
Gerviefni eru ekki platefni, þau 
eru gervi af því að þau eru búin til 
af mönnum og það sama á við um 
gervigreind. Þarna erum við með 
greind sem hefur verið búin til. 
Gervigreind er rannsóknarsvið 
þar sem vísindamenn eiga það 
sameiginlegt að búa til vélar sem 
hafa einhverja eiginleika sem við 
myndum í venjulegu tali kalla 
greind. Þetta er líka samansafn af 
tækni sem hefur verið þróuð síð-
ustu 50 árin og ýmsar aðferðir við 
lausnir vandamála. Ef við ímynd-
um okkur eitthvað sem dýr eða 

maður getur gert í dag og engin 
vél getur gert, eins og að keyra bíl 
eða vaska upp, þá verður vélin að 
hafa gervigreind til að geta gert 
það.“

Einfalt dæmi um gervigreind 
sem við öll þekkjum er fókusinn á 
myndavélum. „Áður en tölvutækn-
in kom til sögunnar þá var ekki 
hægt að búa til vasamyndavél sem 
gat fókuserað sjálfvirkt. Þegar 
stafræna tæknin kom var hægt að 
setja örflögu inn í myndavélina og 
gefa henni reglur, þannig að „autof-
ókus“ er besta dæmið í daglegu lífi 
um gervigreind.“

En hvernig nýtist gervigreind 
best? „Gervigreind hjálpar okkur 
að búa til kerfi sem hafa meiri 
sjálfvirkni. Og sjálfvirknin nýtist 
næstum því alls staðar. Sjálfvirkni 
á augljóslega heima í verksmiðj-
um. Til eru nokkrar verksmiðjur 
sem eru algjörlega sjálfvirkar í 
dag en þær væru miklu fleiri ef 
vélarnar væru greindari. Það sem 
er hættulegt að gera eða það sem 
við nennum ekki að gera getum við 
fengið vélar til að gera. Við munum 

til dæmis sjá gluggaþvottaróbóta 
sem hanga utan á skýjakljúfum og 
þvo glugga sleitulaust. Nú þegar 
eru til róbótar sem ryksuga alveg 
sjálfvirkt. Í þessu samhengi er 
hægt að minnast á gervigreindar-
kerfið sem fylgist með sundlaug-
um og hefur þegar bjargað nokkr-
um mannslífum. Myndavélar eru 
settar upp og tölvuforrit skynjar 
þegar eitthvað er mögulega að eins 
og þegar einhver sekkur á botninn 
og er þar of lengi. Þetta kemur 
aldrei í staðinn fyrir vörðinn en 
hjálpar honum.“ 

Kristinn lærði sálfræði og sálverk-
fræði áður en hann endaði í dæmi-
gerðum gervigreindarfræðum í 
MIT í Boston og var þar í sex ár. 
„Ég hef haft áhuga á vélum og vél-
mennum frá því ég man eftir mér, 
og tölvum. Ég fór samt bakdyra-
megin inn í þetta.“

Til að fást við gervigreind þarf 
fólk að búa yfir nokkurri víðsýni 
og flestir þekkja önnur svið líka. 
„Eini haldbæri grunnurinn til að 

byggja þetta á er tölvunarfræði. 
En gervigreind tekur inn upplýs-
ingar úr fullt af greinum eins og 
málvísindum, sálfræði, taugalíf-
eðlisfræði og heimspeki. Það lýsir 
breidd sviðsins hvað rúmast marg-
ar hugmyndir innan hennar. Í 
sjálfu sér eru vísindin um greind 
miklu skyldari sálfræði, en þetta 
er það flókið fyrirbæri að sálfræð-
in hefur ekki nægilega mikið af 
verkfærum til að fást við þetta. 
Sama með málvísindin. Þess vegna 
þarf alltaf að nota tölvugrunn.“ 

Eitt af því verkefni sem verið er 
að þróa í Gervigreindarsetrinu er 
gervigreindi útvarpsmaðurinn. 
„Gervigreindi útvarpsmaðurinn 
getur tekið viðtal við fólk og búið 
til útvarpsþátt frá A til Ö alveg 
sjálfur. Hann getur hlustað á það 
sem fólk segir, og getur gripið 
fram í og svoleiðis. Hann veit að 
hann er að hringja í tónlistarmann 
og hann veit að þessi tónlistarmað-
ur tengist plötunni sem hann er að 
kynna. Í rauninni er þetta forritun, 
reglur sem við gefum kerfinu. Við 
segjum honum að taka viðtöl við 
manneskjur, og hvað maður gerir 
ef einhver svarar ekki, hvað maður 
gerir ef viðtalið er að dragast á 
langinn o.s.frv. En þegar við 
ræsum hann þá vitum við ekkert 
hvernig þátturinn verður því hann 
tekur sjálfstæðar ákvarðanir.“  Og 
þá mega útvarpsmenn fara að vara 
sig.

Kristinn útskýrir líka að gervi-
greindartækni verði nýtt í auknum 
mæli í tölvuleikjum í framtíðinni 
til að gera leikina meira spennandi 
og sögurnar flóknari. „Vandamálið 
við mannverur í tölvuleikjum er til 
dæmis að hreyfingarnar virka 
ekki sannfærandi. Þær eru flestar 
látnar taka upp byssur og skjóta 
vegna þess að það er auðvelt að 
láta þær gera það og þær geta gert 
það úr fjarlægð. Um leið og komið 
er nær þurfa allar hreyfingar í 
grafíkinni að vera nákvæmari. 
Þess vegna eiga tölvuleikjafram-
leiðendur eftir að notfæra sér 
gervigreind í auknum mæli. Við 
fórum í samstarf við CCP á síðasta 

ári vegna þess að þeir eru með í 
bígerð verkefni sem krefst þess að 
vélverurnar í heiminum hjá þeim 
fari að haga sér á skynsamlegri og 
skemmtilegri hátt. Leikjafram-
leiðendur hafa fókuserað mjög 
mikið á grafík, en hún er komin á 
það stig að þeir eru farnir að leita 
að einhverju nýju.“

Gervigreind er ört vaxandi fag en 
í dag eru að minnsta kosti rúmlega 
100 gervigreindarsetur í heimin-
um og eitt þeirra er í Háskóla 
Reykjavíkur og var stofnað árið 
2005. Þungarvigtarlið Íslands í 
gervigreind er samankomið í HR. 
„Yngvi Björnsson lærði í Univer-
sity of Alberta en hann er helming-
urinn af teyminu sem vann heims-
meistaratitilinn,“ útskýrir Kristinn 
en heimsmeistarakeppnin fór fram 
í september í Stanford og unnu 
Yngvi og Hilmar Finnsson fyrir 
CADIAPlayer. „Hannes Högni Vil-
hjálmsson var í MIT eins og ég. 
Ari K. Jónsson bættist í hópinn 
núna í haust en hann var hjá NASA 
í tíu ár að forrita gervigreind fyrir 
róbótinn á Mars. Það er eiginlega 
lygilegt að við séum allir hér. Það 
munar svo miklu að hafa svona 
úrvalshóp hérna við rannsóknir. 
Hér í setrinu eru líka verulega 
sterkir nemendur í tölvunarfræði í 
HR og þau eru öll að gera verkefni 
sem hefur með gervigreind að 
gera. Við erum 15-20 manna hópur 
en níu af þessum nemendum sýna 
verkefnin sín á hátíðinni og keppa 
til verðlauna. Þess má geta að 
gervigreindarkeppnin er árlegur 
viðburður og er opin öllum sem 
áhuga hafa.“

Aftur til framtíðar
Í dag fer fram í Borgarleikhúsinu Gervigreindarhátíð. Kristinn R. Þórisson,
dósent í tölvunarfræði við Háskóla Reykjavíkur, er einn þeirra sem stendur 
að baki þessari árlegu hátíð. Hanna Björk Valsdóttir leit inn í Gervigreinda-
setrið, fræddist um hugtakið, reyndi að skilja alls konar tækni og komst að 
því að Íslendingar eiga heimsmeistara í gervigreind.
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4.161 á mán/36 mán*
30% AFSLÁTTUR

109.980
áður: 159.980

HEIMILIÐ
EFTIR ÞÍNU HÖFÐI

47.980
áður: 59.980

CARDIFF 3 sæta sófi B:164 D:86 cm, natur. Fæst einnig 21/2 sæta 
B:194 D:86 cm kr. 51.980 eða 3.551 á mánuði/18 mánuði 
áður kr. 64.980. 2 sæta B:214 D:86 cm kr. 54.980 eða 3.747
á mánuði/18 mánuði áður kr. 69.980

3.291 á mán/18 mán*
20% AFSLÁTTUR

DIXIE leðurstóll,
fæst svartur og natur.
Kr. 99.980



NÚNA

20%
TESSA

BIRÐSTOFUBORÐ

NÚNA

30%
NUKU RÚM
ÁN DÝNU

NUKU rúm án dýnu, hvítt. 180x200 cm.

NUKU rúm án dýnu, hnota. 180x200 cm.
 kr. 54.980 áður 79.980 eða 3.747 á mán/18 mán 

NUKU rúm án dýnu, hvítt. 140x200 cm. kr. 41.980
áður 59.980 eða 4.110 á mán/12 mán

NUKU rúm án dýnu, hnota. 140x200 cm. kr. 47.980
áður 69.980 eða 3.291 á mán/18 mán

47.980
áður: 69.9803.291 á mán/18 mán*

20% AFSLÁTTUR

VIÐ EIGUM ÞAÐ SEM ÞIG VANTAR OG MIKLU MEIRA TIL

TESSA borðstofuborð B:90 L:200 H:75 cm eik/svart. 
Stækkunarplata 90 x 48 cm kr. 11.980 áður kr. 14.980

3.532 á mán/30 mán*
20% AFSLÁTTUR 79.980

áður: 99.980



Hver er fyrsta minningin þín? Hún er úr bæjar-
læknum sem rann við hús okkar á Seyðisfirði. 
Ég hlýt að hafa verið 3-4 ára og var þar að leik 
niður með læk þegar minkur birtist mér. Pabbi 
mætti fljúgandi „át off nóver“ galvaskur og 
lagði til atlögu við minkinn, mér til mikillar 
skelfingar. Miklu seinna eignaðist ég tvö kvik-
indi, afbrigði af minkum, sem gæludýr, þannig 
að þessi reynsla kenndi mér ekki að hræðast 
minka sérstaklega. Ég á líka ljóslifandi minn-
ingu frá æskuárunum á Seyðisfirði þegar 
hljómsveitin The Mamas & The Papas gistu 
heima hjá okkur í nokkra daga og brölluðum ég 
og Mama Cass margt saman. Það var ekki fyrr 
en ég var kominn á þrítugsaldur sem ég komst 
að því að þetta hafði verið ímyndun í öll þessi ár 
og The Mamas & The Papas hafði ég aldrei 
hitt.

Ef það væri gerð kvikmynd um ævi þína, hver 
ætti að leika þig?  Mickey Rourke. 

Ef þú gætir valið þrjár hljómsveitir, lifandi eða 
dauðar, til að spila á Organ, hverjar myndir þú 
velja? Þeyr, Fugazi og Fleetwood Mac. 

Ef þú værir ekki að vinna, hvernig myndir þú 
eyða deginum? Ég veit það ekki. Bara veit það 
ekki … 

Hver er versta vinna sem þú hefur nokkurn 
tíma unnið við? Ég vann eitt sinn til styttri tíma 
í bílaþvottastöð, svona færibandsstöð, þar sem 
ég þurrkaði bíla inni í því sem verður best lýst 
sem risavöxnum hárblásara, sirka 60 bíla á 
klukkustund. Ég hef aldrei upplifað annan eins 
varaþurrk. Annars vann ég líka í nokkra daga 
sem krakki í Miklagarði við að blása upp 
blöðrur fyrir einhverja tilboðsviku og eftir þrjá 
tíma af blæstri var ég orðinn blár í framan og lá 
við yfirliði. Það var fyrst þá sem mér var bent 
á helíumkút sem mér hafði verið fenginn í verk-
ið.

Fylltu í eyðuna: Það er eitthvað gruggugt við …
þennan gamla góða Villa. Hver hefur ekki séð 
vhs-myndina Good Old Willy Hunting?

Hefurðu einhvern tíma birst á skjánum?  Já, í 
viðtali á PoppTíví með grímu fyrir andlitinu, 
sem Ragnar Hansson hafði gert fyrir vídeó 
fyrir Kimono, og hárkollu á hausnum. Ég og 
Alex vinur minn hræddum líftóruna úr starfs-
fólki stöðvarinnar enda mættum við í smink 
með grímurnar og neituðum að taka þær niður. 
Stöðin var að brjóta odd af oflæti sínu með því 
að bjóða einhverjum skrítnum prog-rokkurum í 
viðtal en við létum öllum illum látum. Ég get 
svarið það að liðið var skíthrætt. 

Hvað veldur þér mestum áhyggjum? Gegndar-
laust dráp á saklausu fólki um allan heim. Ég 
naga á mér neglurnar á fréttatímanum og velti 
fyrir mér hvenær röðin komi að mér.

Hvað, að þínu mati, er kynþokkafyllsti klæðn-
aður sem kona getur klæðst? Sumarkjóll úr 
bómull. Grrrr …

Gerir fólk grín að þér fyrir eitthvað sérstakt? 
Það er helst gert grín að mér fyrir frekar glopp-
ótt minni. Ég á það til að segja sömu manneskj-
unni einhverja sögu tvisvar eða gleyma því á 
fimm mínútum að ég hafi sagt eitthvað og segi 
það því aftur. Svo hefur verið gert grín að mér 
fyrir að stíga léttan dans þegar Kimono spilar á 
tónleikum, og hef ég því lagt niður þá iðju. 

Hvort er betra að gefa eða þiggja? Ég myndi 
segja að mér finnst bara bæði betra. Ég fíla 
samt alveg fínt að þiggja.

Hvaða frasa ofnotar þú? „Einmitt, fattarðu? og 
þokkalega. „Shot of Bruchatti“ og „All CAPS!“ 
koma líka sterkir inn.“ 

Ef þú værir að fara á grímuball, í hvað myndir 
þú fara? Í sundskýlu páfans. 

Hvaða núlifandi manneskju hatar þú og hvers 
vegna? Ég trúi ekki á hatur og vil meina að 
manneskja sem hatar sé yfirleitt verri en sú 
sem hún hatar. En Dick Cheney og George W. 
Bush skora hátt á óvildarlistanum. Björn Ingi 
framsóknarmaður fer líka óstjórnlega í taug-
arnar á mér. Sér hann enginn leggja drullu-
ólöglega uppi á gangstétt þegar hann er að 
mæta á fund í Framsóknarhúsinu í fréttatíman-
um? Come on!

Ef þú gætir stýrt framtíð þinni, hvað sæir þú 
fyrir þér í þremur setningum? 
Eftir að ég hef lokið mér af við að gera Organ 
að lifandi goðsögn í skemmtanalífinu myndi ég 
snúa mér að óhjákvæmilegri heimsfrægð Kim-
ono. Í kjölfarið myndi ég redda þessum heims-

friði sem allir eru að tala um, taka á móti Nób-
elsverðlaunum og verða fyrsti trúleysinginn 
sem kjörinn verður páfi. Frá Vatíkaninu myndi 
ég svo eyða ævikvöldinu í að leysa upp öll trú-
arbrögð heimsins til að tryggja eilífan heims-
frið og setja svo sjálfan mig af sem páfa og 
verða þar með síðasti páfinn. 

Hefurðu einhvern tímann lent í ógurlegri 
hættu? Svo sannarlega, nokkrum sinnum. Að 
horfa á bíl koma akandi á 90 km hraða inn í bíl-
sætið þitt er viðburður sem fær þig til að fara 
snögglega yfir helstu vonbrigði lífsins, og 
spyrna fótum svo ærlega í gólfið. Svo sneri ég 

gamla Volvonum mínum í nokkra hringi í snjó-
byl á hraðbraut í New Jersey og rétt sleikti 
hornið á 18 hjóla trukk. Æðislegt. Það kostaði 
buxnaskipti á næstu bensínstöð.

Hvað er það versta sem einhver hefur nokkurn 
tímann sagt við þig? „Eitthvað fleira?“ 

Hvaða bók er á náttborðinu? Sjálfsævisaga
Davids Lee Roth; Crazy From The Heat. Þetta 
er önnur lesning, nota bene.

Drykkurinn? Vodka, tónik og latte með vanillu-
bragði.

Facebook eða MySpace? Gimme some space 
and get off my face! 

Heldurðu að Britney eigi afturkvæmt? 
Bíddu, er hún hótelerfinginn eða poppstirnið 
nærbuxnalausa? Eða eru þær sama manneskj-
an? Hver var spurningin? 

Hvaða kvikmynd getur þú horft á aftur og aftur 
og aftur? 
Barfly með Mickey Rourke og Faye Dunaway 
eftir handriti Charles Bukowskis. Ótrúlega 
heiðarleg mynd.

Hver er syndsamlegasta nautnin þín? Þýskt
súkkulaðikex. Þeir skilja þetta sem vilja. 

Hvaða lag ætti að spila í jarðarförinni þinni? 
Landslide með Fleetwood Mac. Ég myndi 
syngja með úr kistunni.

Hvað er á döfinni hjá þér í október? Flottir tón-
leikar eins og Skakkamanage, Motion Boys, 
Ólöf Arnalds vs. Ólafur Arnalds og svo á Ice-
land Airwaves eftir að heimta mikla orku. Að 
mála eldhúsið heima er alveg inni í myndinni 
líka.

Ætla að verða síðasti páfinn
Tónleikastaðurinn Organ hefur slegið rækilega í gegn enda mikil þörf fyrir slíkan stað í hjarta borgar-
innar. Staðarhaldari, Gylfi Blöndal, sem jafnframt er gítarleikari í rokksveitinni Kimono, er nú í óða 
önn að undirbúa stífa Iceland Airwaves-dagskrá í næstu viku. Gylfi var tekinn í yfirheyrslu helgarinnar.
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120GB Harður diskur
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120GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyndum, 
ljósmyndum og tónlist á 120GB hörðum
disk.

AMD Turion 64 X2
Nýjasta fartölvutæknin frá AMD. Stóraukin
afkastageta, lengri rafhlöðuending og
aukið öryggi.

2GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í 
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

ATI Radeon X1200
Vandað skjákort frá ATI. Ræður við flesta 
nýja tölvuleiki sem og eldri leiki.
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Hér í Peking er margt ólíkt því 
sem ég þekki að heiman. Eitt af því 
er  mælikvarðinn á kvenlega feg-
urð hér í Kína og hvað kínverskar 
konur gera til að öðlast þá fegurð. 
Eftir að ég hafði verið hér í nokk-
urn tíma og farið nokkrum sinnum 
í búðarferðir komst ég að því að 
það er ekki svo auðvelt fyrir okkur 
vestrænu konurnar að kaupa 
snyrtivörur. Þrátt fyrir að snyrti-
vörumerkin séu þau sömu og í Evr-
ópu og Bandaríkjunum eins og  
Estée Lauder, L’Oreal, Dior, Olay 
og Shiseido eru vörurnar sjálfar 
allt aðrar. Aðal markmiðið með 
snyrtivörunum hérna er að gera 
húðina hvítari. Það er nú ekki eitt-
hvað sem við vestrænu konurnar 
erum hrifnar af en gyllt eða brún 
húð hefur verið merki fegurðar og 
hreysti okkar undanfarna áratugi. 
Hér er þessu akkúrat öfugt farið 
og hvít húð hefur í margar aldir 
verið helsta merki fegurðar hér í 
landi og víðar í Asíu. Hvít húð 
hefur verið talið helsta merki sak-
leysis, kvenleika, fágunar og þjóð-
félagsstöðu.  Í gömlum, kínversk-
um ljóðum er fallegum konum lýst 
sem konum með húð hvíta sem 
mjöll. Um aldir hafa kínverskar 
konur reynt að öðlast þessa fegurð 
með ýmsum ráðum, meðal annars 
með því að mala perlur og gleypa 
duftið en það átti að gera húð 
þeirra perluhvíta og fallega eftir 
því. Í dag eru það hins vegar hillur 
snyrtivöruverslana sem svigna 
undan snyrtivörum sem lofa hvítri 
og fallegri húð. Það sem hefur 
verið gagnrýnt varðandi þessar 
snyrtivörur er að í þeim hafa verið 
bleikiefni sem fara ekki vel með 
húðina. Framleiðendur sverja hins 
vegar að þessi krem séu hættulaus 
fyrir húðina og alltaf sé verið að 

þróa betri og betri vörur. Þessi rök 
snyrtvöruframleiðandanna virðast 
hafa skilað sér því síðustu 10 árin 
hefur eftirspurnin eftir snyrtivör-
um í Kína aukist mjög mikið og 
berjast snyrtivöruframleiðendur 
um að ná sem stærstum hluta af 
þessum stærsta markaði veraldar. 
Framleiðendurnir bjóða ekki ein-
göngu viðskiptavinum sínum upp 
á andlitskrem sem hafa þau áhrif 
að gera húðina hvítari heldur eru 
það einnig líkamskrem, maskar 
ýmiss konar, svitalyktareyðir og 
margt fleira. Þessar vörur eru 
auglýstar út um allt, endalaust 
áreiti af loforðum um hvítari húð 

og þar af leiðandi fallegra útlit. 
Þessi loforð um betra útlit eru alls 
ekki ódýr og kremin kosta hér um 
3.-6.000 krónur sem er mjög mikið 
miðað við mánaðarlaunin sem geta 
jafnvel verið 20.-30.000 krónur.
Konurnar hér kaupa ekki aðeins 
krem til að öðlast meiri fegurð 
með hvítari húð. Til þess að passa 
upp á hina dýrmætu hvítu húð 
forðast þær sólina eins og pestina 
og nota til þess ýmis ráð. Sem 
dæmi má nefna að í sólskini ganga 
þær með sólhlífar og hatta og hylja 
bera handleggina sína. 
Það er því ekki skrítið að ég með 
mína fölu íslensku húð hafi vakið 
nokkra athygli kínverskra kyn-
systra minna. Ég hef ósjaldan 
verið stoppuð af kínverskum 
konum sem hafa sagt mér að ég 
hafi einstaklega fallega húð. Þetta 
er klassískt dæmi um kaldhæðni 
örlaganna að konur í Kína skuli 
horfa öfundaraugum á hvíta húð 
vestrænna kynsystra sinna meðan 
þær hins vegar horfa með sömu 
öfundaraugunum á gyllta húð 
þeirra kínversku. Er þetta ekki 
enn eitt dæmið um hið gamal-
kveðna að maður þráir alltaf það 
sem maður hefur ekki?

kolafs@simnet.is

Þegar maður skrifar á móðurmál-
inu – og þá á ég við þann sem list-
ina kann – hefur hann vald yfir því, 
jafnvel hljóð þess verða plestin 
efni sem hann getur sveigt að vild 
svo úr þeim verði alls kyns hljóð-
rænar skuggamyndir, bergmálandi 
í huga lesandans, ef ekki annars 
staðar; hann hefur til umráða öll 
þau orð málsins sem hann vill, 
hann getur grafið upp fornyrði, 
tínt upp orð úr mállýskum, alþýðu-
máli og slangi ýmiss konar, og hann 
getur búið til ný orð ef hann vill 
svo við hafa. ... [En sá sem skrifar á 
öðru tungumáli] hefur ekki þetta 
vald né þetta frelsi, heldur verður 
hann að fylgja stundlegum fyrir-
myndum og skrifa í rauninni hlut-
laust mál. Hljóðin í annarlegum 
málum reynast grjóthart efni sem 
ekki er hægt að móta. Ekki er fyrir 
hendi neitt svigrúm til nýsköpunar 
og tjáningunni eru takmörk sett. 
Halldór Laxness gat skrifað kilj-
önsku á móðurmáli sínu, það hefði 
verið erfitt fyrir hann á öðru tungu-
máli.

Einar Már Jónsson: Bréf til Maríu
(2007)

Guðný Svavarsdóttir skrifar: „Ég 
er bókavörður á Höfn í Hornafirði 
og inn á borð til mín berast oft und-
arlegar fyrirspurnir, hér um dag-
inn var auglýst í staðarblaðinu 
okkar eftir sauðfé í forslátrun og 
þá kom spurningin hvernig virkar 
forslátrun? Fólk velti því fyrir sér 
hvort fénu yrði hálflógað þá og 
síðan klárað í aðalslátrun. En mig 
langar að vita hvaðan kemur 
þetta?“ – Þessu get ég ekki svarað. 
Forslátrun hljómar einkennilega 
svo ekki sé meira sagt. Helst kemur 

mér í hug að átt sé við: áður en eig-
inleg haustslátrun hefst, en það 
ætti að orða öðru vísi.

„Kínversk hlutabréf fóru upp“ – 
var sagt á Stöð 2, 13. sept. og trú-
lega ekki í fyrsta sinn sem svo er 
tekið til orða. Upp hvert? Upp á 
loft? Aulaþýðing á went up? Er 
þetta kannski eitthvað fínna en að 
segja þau hafa hækkað?

segir í myndafyrirsögn í Mbl. 12. 
sept. og er ekki fallegt. Er þetta 
þáttur þess virðulega blaðs Morg-
unblaðsins í þróun íslensks rit-
máls? „En ég kláraði mig gersam-
lega“ – segir viðmælandi í sömu 
grein – og á trúlega við að hún hafi 
verið orðin örmagna. Þetta minnir 
á umfjöllun Einars Más í Bréfi til 
Maríu um „stofnensku“ framtíðar-
innar, einföldun máls með fábrot-
inn, einfaldan orðaforða. 

Ég skora á alla sem vilja vanda 
málfar sitt að forðast algerlega 
varðandi, hvað varðar, hvað snert-
ir. Það er ljótt stofnanamál og með 
öllu óþarft. Notið heldur góðar og 
gildar og einfaldar forsetningar: 
um, í, fyrir o.s.frv.

- úr þjóðgarðinum í Skaftafelli:
Fannahvítur fellur jökulfossinn

niður.
Þungur er hans þögli niður,
þaðan veitist innri friður.

Vilji menn senda mér braghendu
eða góðfúslegar ábendingar: npn@
vortex.is

99 kr. smsið

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐ á 
númerið 1900! Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef 
svarið er Jón: Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

Þú gætir unnið
World In Conflict

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.this.is/krossgatur
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Ég hef alltaf verið ötull 
talsmaður þess að 
hugsa vel um 
umhverfið. Enn þann 
dag í dag er mér 
strítt af vinkonum 
mínum fyrir sér-
kennileg áhuga- og 

baráttumál í æsku. 
Þannig átti ég það til að banka 

upp á hjá þeim með tvo poka með-
ferðis og spyrja hvort þær vildu 
koma að „vernda“. Þar var vísað í 
verndun umhverfisins því ég ætlað-
ist til þess að allir hefðu jafnmikinn 
áhuga og ég á því að tína rusl út um 
víðan völl. Þetta var áður en aldur 
minn náði tveggja stafa tölu. Á ungl-
ingsárunum roðnuðu sömu vinkon-
ur af skömm þegar ég tíndi upp síg-

arettustubba sem töffarar bæjarins 
hentu frá sér og rétti þeim þá aftur 
með þeim orðum að þeir hefðu misst 
eitthvað. Dæmin eru mörg og mis-
vandræðaleg svona eftir á.

Þrátt fyrir þetta hef ég aldrei 
gefið strætó séns, að minnsta kosti 
ekki hér á landi. Í öll þau skipti sem 
ég hef búið erlendis, allt frá Dan-
mörku til Indlands og Perú, hef ég 
notað almenningssamgöngur og 
fundist það stórfínt. Hins vegar hef 
ég tekið orð annarra fyrir því að 
hérlendis sé ómögulegt að ferðast 
um með þessum hætti. Biðtími milli 
vagna sé engum bjóðandi, ferðaá-
ætlanir svo síbreytilegar að full 
vinna sé að fylgjast með nýjustu 
upplýsingum og að ferðamátinn sé 
síður en svo ókeypis.

Fyrir skömmu ákvað ég að gefa 
strætó séns og ferðast með honum 
alla leið frá Akranesi og hingað í 
Skaftahlíðina. Ég ætla ekki að 
gerast sjálfskipaður sérfræðing-
ur í málefnum strætó eftir tíu 
ferðir, en ég er ekki frá því að 
Íslendingar hafi fellt sleggjudóm 
í þessu máli. Ég er að minnsta 
kosti alsæl þrátt fyrir að ferðast 
lengstu leiðina sem í boði er og 
þurfa að skipta tvisvar um vagn. 
Ég les blöðin á leiðinni, sef eða 
spjalla við næsta mann. Ég þarf 
aldrei að setjast inn í kaldan bíl og 
slepp við að skafa af rúðunum í 
vetur. Ég þarf ekki að borga í 
göngin og ég legg mitt af mörkum 
til umhverfisins. Er hægt að hafa 
það betra?

Í DAG KL. 13:50

ENGLAND
EISTLAND
Í KVÖLD KL.18:00

DANMÖRK
SPÁNN





Barnaleikritið Gosi verður 
frumsýnt í Borgarleik-
húsinu í dag. Hér er á ferð 
sannkölluð stórsýning og 
mikið sjónarspil með glæsi-
legum búningum, gervum, 
tónlist, fimleikafólki og 
fleiru.

Ævintýrið um Gosa er vel þekkt. 
Þar segir frá leikfangasmiðnum 
barnlausa Jakobi, sem sker út 
strengjabrúðu á töfrastund og 
brúðan lifnar við. Brúðan fær nafn-
ið Gosi, en reynist vera óstýrilátur
strákur sem óhlýðnast föður sínum. 
Í stað þess að mæta í skólann stefn-
ir Gosi á vit vafasamra ævintýra
sem reka hann á ótrúlegustu staði. 
Með þátttöku í ævintýrunum
skerpist samviska hans, hann lærir 
og þroskast.

Víðir Guðmundsson leikur Gosa. 
Hann segir hlutverkið ekki vand-
alaust. „Gosi er náttúrlega þekkt 
persóna og því er ekki alveg sama 
hvernig ég leik hann. En sagan um 
Gosa er sígild þroskasaga; Gosi er 
fremur einfaldur í fyrstu og lætur 
ginna sig en svo þroskast hann og 
vitkast eftir því sem hann kynnist 

heiminum betur. „Karl Ágúst Úlfs-
son vann leikgerðina upp úr ævin-
týri Carlo Collodi sem kom út árið 
1883 og náði þegar nokkrum vin-
sældum í heimalandi sínu, Ítalíu. 
„Upprunalega sagan af Gosa er 
dálítið ólík Disney-ævintýrinu sem 
flestir þekkja; í ævintýri Collodis 
kveður við öllu dekkri tón. Leik-

gerðin sem við setjum á svið hér 
fer nokkurs konar milliveg á milli 
frumútgáfunnar og Disney-útgáf-
unnar. Hún hefur sama fallega boð-
skapinn og er svo áberandi í Disney-
myndinni, en aðrir þættir hennar 
sækja jafnframt í heim upprun-
alegu sögunnar,“ segir Víðir.  

Víðir tók þátt í uppfærslu barn-
aleikrits með Nemendaleikhúsinu á 
sínum tíma. Hann hefur því reynslu 
af að koma fram fyrir unga áhorf-
endur. „Börn og fullorðnir eru 
vissulega fremur ólíkir áhorfend-
ahópar. Það er afskaplega gaman 
að leika fyrir börn, enda eru þau 
ekki komin í leikhús til að dæma 
heldur frekar til að upplifa og njóta 
sýningarinnar. Maður getur treyst 
þeim fullkomlega vegna þess að 
þau eru alveg einlæg í viðbrögðum 
sínum; maður verður strax var við 
hvernig leikritinu er tekið.“

Sýningin um Gosa er afar sjón-
ræn og því vel til þess fallin að 
vekja sterk hughrif og viðbrögð hjá 
áhorfendum. „Þetta er einfaldlega 
frábær sýning fyrir alla fjöl-
skylduna. Þetta verður eflaust ein 
af þessum uppfærslum sem lifa 
lengi í hugum ungra áhorfenda,“ 
segir Víðir.

Spýtustrákur lærir á lífið

Fjöllistamaðurinn Auxpan, 
sem dagsdaglega heitir 
Elvar Már Kjartansson, 
tekur þátt í Sequences-
myndlistarhátíðinni með 
gjörningi sem hann flytur í 
Gallerí Dvergi í kvöld.

Gjörningurinn, sem kall-
ast „Hæhó Auxpan“, hefur 
ekki verið lengi í undirbún-
ingi. „Ég ákveð gjarnan með 
skömmum fyrirvara hvað ég geri á 
gjörningum. Í Gallerí Dvergi verð 
ég eflaust með einhverja tónlist og 
fleira skemmtilegt,“ segir Elvar 

spurður um hvað fer fram á 
gjörningnum.

Gjörningar hans hafa 
getið sér orð fyrir að reyna 
á líkamleg mörk. „Ég á það 
til að stökkva úr mikilli 
hæð eða gera annað sem 
kannski lítur út fyrir að 
vera hættulegt. Ég er þó 
ekki í neinni hættu, þetta er 
bara hluti af gjörningnum,“ 

segir Elvar. Hann vill þó ekkert 
segja um hvort vænta megi slíkra 
tilþrifa í gjörningnum á laugardag.

Hæhó Auxpan
Stórsýning verður opnuð 
í dag í Hafnarborg með 
mannamyndum af ýmsu 
tagi: portrettum. Sýningin 
byggir á samkeppni fyrir 
portrettlistaverk sem efnt 
er til að frumkvæði safns-
ins í Frederiksborgarhöll í 
Danmörku (Det Nationalhis-
toriske Museum í Freder-
iksborg) en safnið á stærsta 
safn portrettlistaverka á 
Norðurlöndunum. Aðal-
styrktaraðili er Carlsberg-
sjóðurinn og eru verðlaunin 
kennd við bruggmeistarann 
J.C. Jacobsen og nefnast 
Brygger J.C. Jacobsens Port-
rætpris. 

Fyrstu verðlaun eru 75 þúsund 
danskar krónur, önnur verðlaun 30 
þúsund og þriðju verðlaun 15 þús-
und. Einnig eru veitt sérstök verð-
laun fyrir verk sem gestir sýning-
arinnar tilnefna og sérstök 
viðurkenning fyrir frumlegasta 
verk sýningarinnar. Fagleg 
dómnefnd valdi verkin á sýninguna. 
Á sjötta hundrað verk bárust í 
keppnina og íslensku listamennirnir 
sem valdir voru í keppnina voru þau 
Dodda Maggý Kristjánsdóttir, Helgi 
Gíslason, Kristveig Halldórsdóttir, 
Sesselja Tómasdóttir og Sigrún Eld-
járn, en alls eru verk eftir áttatíu 
listamenn á sýningunni. Þeir sem 
hlutu verðlaun voru Sonja Lillebæk 
Christensen, 1. verðlaun, Sven 
Ljungberg, 2. verðlaun, Torben 
Eskerod, 3. verðlaun og verðlaun 
fyrir frumlega útfærslu portrett-

verka  hlutu Daniel Hoflund og 
Mette Watten.

Sýningunni Portræt nu svipar að 
mörgu leyti til þeirra stórsýninga á 
portrettverkum sem hefð er fyrir að 
halda í Bretlandi, Ástralíu og Amer-
íku ár hvert og sem ætíð vekja mikla 
athygli. Sú sýning sem íslensku 
listamennirnir taka þátt í nú sker 
sig þó úr að því leyti að hér verða 
ekki eingöngu hefðbundin portrett 
málverk eða skúlptúrar, heldur hafa 
listamennirnir frjálst val um efnis-
tök. Þetta er í fyrsta sinn sem efnt 
er til norrænnar samsýningar af 
þessu tagi en stefnt er að því að por-
trett-sýningar með þessu sniði verði 
framvegis haldnar annað hvert ár. 
Þau söfn sem standa að sýningunni 
auk safnsins í Frederiksborgarhöll 
eru Hafnarborg, menningar- og list-
astofnun Hafnarfjarðar, Amos And-

ersson-listasafnið í Helsinki, Lista-
safnið í Gripsholmhöllinni í Svíþjóð 
og Norska þjóðlistasafnið í Osló. 
Sýningin var opnuð í Danmörku í 
maí síðastliðnum og af því tilefni 
var efnt til málþings um stöðu por-
trettlistar í dag, með áherslu  á 
Norðurlöndin. Þar voru forstöð-
umenn áðurnefndra portrettlis-
tasafna í Bretlandi, Bandaríkjunum 
og Ástralíu, auk forstöðumanns Por-
trettlistasafnsins í Svíþjóð meðal 
frummælenda og  norrænir list-
fræðingar og gagnrýnendur voru 
meðal þeirra sem tóku þátt í umræð-
um. 

Sýningin er opin alla daga nema 
þriðjudaga frá kl. 11 til 17. Fimmtu-
daga er opið til kl. 21. Síðasti sýning-
ardagur er 22. desember. Frítt er í 
hafnfirsk söfn í boði Glitnis.



Börn leika fyrir börn og ömmur og afa í gamla 
Austurbæjarbíói.

Öskubuska er sem fyrr ákaflega aum lítil 
stúlka sem neyðist til þess að skrúbba og skúra 
frá morgni til kvölds meðan óþolandi stjúps-
ystur fetta sig og gretta og þurfa ekkert að 
gera annað en klaga þá stuttu. Í þessari útgáfu 
er pabbinn allt í einu sýnilegur þó hann sjálfur 
sjái nú harla lítið, honum er nefnilega haldið 
sofandi á lyfjum í hjólastól og það er hin 
útsmogna stjúpa sem sér til þess. Öskubuska, 
sem vill pabba sínum allt hið besta, er svo látin 
dæla lyfjunum í hann án þess að vita sjálf að 
hún er að gera hann að sjúklingi. 

Ballið er á sínum stað eins og í gömlu sögunni. 
Prinsinn er á sínum stað eins og í hinni hefð-
bundnu sögu en hann á aftur á móti litla kærustu 
sem er, eins og Ofelía í Hamlet, ekki þessum 
prinsi samboðin þannig að þess vegna verður að 
blása til dansleiks þar sem kynna á kvenkostinn 
í ríkinu. Þar er stúlkutetrum raðað upp og þær 
kynntar ekki ósvipað og gert er í hinum for-
heimskandi fegurðarsamkeppnum samtímans. 
Stjúpan heggur hælinn af annarri dótturinni og 
tána af hinni en engu að síður er það hin aumk-
unarverða Öskubuska sem passar í skóinn alveg 
eins og við þekkjum úr ævintýrinu gamla. Lítil 
álfkona með sólgleraugu hafði hjálpað henni til 
að komast af stað og auðvitað dansaði hún við 
prinsinn og missti af sér skóinn eins og lög gera 
ráð fyrir. 

Nú hefst hin mikla leit um allt ríkið að þeirri 
stúlku sem passar í skóinn og þegar Öskubuska 
er komin aftur í skóinn fær prinsinn leyfi til 
þess að giftast Bjönku æskukærustunni sinni 
þannig að þegar brúðkaup er haldið og allir 
hlæja og hoppa og leikritið er búið er Öskubuska 
alveg eins umkomulaus og hún var þegar hún 
var útundan heima hjá stjúpunni. 

Það er ekkert sem segir að Öskubuska geti 
ekki orðið hamingjusöm án þess að giftast prins-
inum. Kannski hafa höfundar hér hugsað með 
sér að þetta væri rosalega sneddí því þá gæti 
hún bara farið í háskóla og orðið hjúkrunarfræð-
ingur eða kvenprestur, en því miður hugsa ekki 
krakkar þannig. Einhverja umbun átti Ösku-
buska að fá og til hvers var verið að leita að 
stúlku sem passaði í skóinn? 

Hver var markhópur sýningarinnar? Áhorf-
endahópurinn er oftast á fyrstu árum grunn-
skóla fyrir utan afana og ömmurnar og lausnir 
af þessu tagi eru ekki alveg í smekk og anda 
þessara áhorfenda. 

Agnar Jón Egilsson er bjartsýnismaður og 
einkar hugmyndaríkur og á mikið hrós skilið 
fyrir að koma saman sýningu af þessari stærð-
argráðu með svo svakalega ólíkum listamönn-
um. Aldur leikaranna teygist frá 9 til 15 ára og 
það er kannski það sem er erfiðast, að þroskam-
unur listamannanna er svo mikill. 

Mér eru sérstaklega minnisstæðir tveir yndis-
legir þjónar sem báru glasabakka í höllu kon-
ungs, einkar ábúðarfullir, tóku starf sitt alvar-
lega og voru svo sannarlega með hugann við það 
sem þeir voru að gera. 

Kallari konungs var skýrmæltur mjög og fór 
Malen Rún Eiríksdóttir með það hlutverk. 

Öskubuska sjálf var einnig ein af þeim sem 
bæði töluðu skýrt og skildu hvað þau voru að 
segja. Bryndís Tatjana Dimitrisdóttir verður 
sennilega oftar á fjölunum. Það er erfitt að fara 
að telja upp alla leikarana en það er ekki hægt að 

tala um þessa hátíð án þess að minnast á álfkon-
una litlu sem varð uppáhald áhorfenda, Snædís 
Arnardóttir heitir stúlkan sú og kunni vel þá list 
að stela senunni. Þessi sýning er um margt mjög 
góð en lýsingin var draugsleg og á köflum eins 
og ekki nægjanlega til hennar vandað. Það sem 
er virðingarvert er að vera með svona marg-
breytilegan leikhóp og takast að láta alla njóta 
sín því sumir fengu að stökkva inn í mörg hlut-
verk.

Afi, stattu upp úr sófanum og farðu með 
barnabörnin að horfa á frábæra leikara syngja 
og leika og bjóddu þeim svo á leiklistarnámskeið 
á eftir! Til hamingju, krakkar!

Öskubuska fékk ekki prinsinn 

Tríó Vadims Fedorovs
Tónleikar miðvikudaginn 17. október kl. 21
Frönsk sveifla í bland við heims- og jazztónlist! 
Margrét Valdimarsdóttir leiðir tónleikagesti um
sýninguna Handverkshefð í hönnun kl. 20

Handverkshefð í hönnun
Sýnd eru verk 34 hönnuða, lista- og handverksfólks 
Leiðsögn á hverjum sunnudegi kl. 14. 
Boðið er upp á leiðsögn fyrir hópa. s. 575 7700 

Úr ríki náttúrunnar
Guðmunda S. Gunnarsdóttir, alþýðulistakona,
sýnir málverk og myndverk úr rekaviði og steinum. 
Listakonan tekur á móti gestum um helgina.

Vissir þú...
að í Gerðubergi er góð aðstaða fyrir ráðstefnur,
námskeið, fundi og móttökur.
Bókanir: gerduberg@reykjavik.is • sími 575 7700

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

GERÐUBERG
www.gerduberg.is



Skórnir á tískuvikunni í París vöktu jafn mikla athygli og fatnaðurinn en 
það virðist sem hönnuðir séu að fara í mjög „kínkí“-áttir í skótaui. Af 
einskærri tilviljun á sér stað ljósmyndasýning í litlu galleríi í París um 
þessar mundir titluð „Fetish“ en þar hefur meistari David Lynch myndað 
konur annaðhvort á hnjánum eða liggjandi, klæddar aðeins í skó eftir 
Christian Louboutin. Er skóblæti sem sé það sem koma skal? Hönnuðir 

eins og Nicolas Ghésquiere hjá Balenciaga og 
Stefano Pilati hjá Yves Saint-Laurent sýndu afar 
dömuleg föt fyrir vor og sumar 2008, en í hrópandi 
mótsögn við öll settlegheitin klæddust fyrirsæturnar 
skóm sem komu svo sannarlega úr „fetish“ heimin-
um. Ghésquiere klæddi fyrirsæturnar í háar 
leðurreimar sem hringuðust um fótleggina og Pilati 
setti þær á himinháa pinnahæla með aðeins einu 
mjóu bandi milli tánna sem hélt fótunum í skónum. 
Áhorfendur göptu af aðdáun og væntanlega líka af 
hræðslu, því að stúlkurnar litu út fyrir að vera í 
bráðri lífshættu á pallinum. Hjá Chloé voru hælarnir 
mótaðir í eins konar þríhyrning, og hjá Ninu Ricci 
beygðust hælarnir inn, eins og risavaxnar klær á 
bjarndýri. Alexander McQueen sýndi eflaust 

brjálæðislegustu skóna af öllum en þeir voru innblásnir af japönskum 
geisjum. Hvernig fyrirsæturnar fóru að því að ganga á þeim hef ég ekki 
hugmynd um. Háir hælar og spengilegir leggir eru langt frá því sjokker-
andi í dag en skóblæti er þó „synd“ sem blómstrar víða. Hver man ekki 
eftir þættinum í Sex and the City þegar skókaupmaður gaf Charlotte 
endalaus pör af rándýrum skóm bara til þess að fá að horfa á hana máta 
þá? Þetta eðalsamband þeirra brást svo þegar maðurinn gat ekki hamið 
fullnægingu sína í fullri búð af kúnnum. Sitt sýnist þó væntanlega 
hverjum um skó og ég er ekki viss um að karlmenn myndu sérstaklega 
heillast af „Pagoda“-skóm McQueens enda væri kærastan örugglega 
fótbrotin eða í fatla eftir eitt kvöld í því skótaui. Persónulega finnst mér 
YSL-skórnir langmest sexí þar sem það er eitthvað skemmtilega synd-
samlegt við örmjóa pinnahæla með málmbandi á milli tánna. Erótísk 
táknfræði? Ekki spyrja mig. 

Kinkí tásur

Hönnuðurinn Marc Jacobs vakti óneitanlega athygli fyrir sumarlínu 
sína hjá tískuhúsinu virðulega, Louis Vuitton. Sýning hans átti 
sér stað á tískuvikunni í París í Versailles-höllinni og þar gaf 
að líta ofurbomburnar Evu Herzigova, Stephanie Seymour 
og Naomi Campbell í gegnsæjum hjúkkubúningum með 
svartar blúndugrímur yfir andlitinu. „Þetta er allt vegna 
samstarfs míns við listamanninn Richard Prince,“ útskýrði 
Jacobs, en teikningar Prince (sem gerði líka frægt umslag 
fyrir hljómsveitina Sonic Youth) verður að finna á tösk-
um og fylgihlutum frá Vuitton í vor. En hvert skyldi Jac-
obs hafa sótt hið glaðlega litaspjald sem einkenndi lín-
una? „Ég elska Svamp Sveinsson og mér sýnist Rei 
Kawakubo gera það líka, við notuðum sömu litina!“ sagði 
Jacobs glaðhlakkalega. Tískusýningin var sannarlega 
umdeild, enda um mjög sérkennilegar samsetningar að 
ræða. Brjálaðir litir eins og gult, skærbleikt, fjólublátt og 
grænt og blanda af siffoni, tvídefnum, peysum úr gervi-
efnum og regnfrökkum úr næloni voru greinilega leið 
Jacobs til að sýna fram á fullt listrænt frelsi innan 
hátískuhússins.

4months
3weeks&
2days

BESTA MYNDIN
GULLPÁLMINN CANNES 2007

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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„Ekki eintóna hrollvekja heldur rómmikill 
lofsöngur til dýrðar hugrekki og vináttu, 
listarinnar að komast af við ómennskar 
aðstæður.“

- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

„Ekki eintóna hrollvekja heldur rómmikill 
lofsöngur til dýrðar hugrekki og vináttu, 
listarinnar að komast af við ómennskar 
aðstæður.“

- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið
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 KOMIÐ OG SAMFAGNIÐ OKKUR
Í YFIRNÁTTÚRULEGU ANDRÚMSLOFTI

ÞAR FLÉTTAST SAMAN TÓNLIST, FÖRÐUN OG TÍSKA

DEBENHAMS, SMÁRALIND

NÝR STÍLL, NÝIR LITIR

S.: 522 8049
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Undirbúningurinn er í fullum 
gangi fyrir tónleika ítalska 
stórsöngvarans Andreas 
Bocelli í Egilshöll 31. október. 
„Það verða tæplega 110 
manns sem koma gagngert 
frá Bocelli og tékknesku sin-
fóníunni. Við munum leggja 
allt púður í að gera þetta sem 
veglegast fyrir áhorfendur,“ 
segir Karl Lúðvíksson hjá 
Déjávu sem stendur fyrir 
komu tenórsins.

Bocelli er margverðlaun-
aður tenór og einn söluhæsti 
tónlistarmaður heims síðustu 
ár. Hann öðlaðist heimsfrægð 
fyrir rúmum áratug fyrir 
enska útgáfu sína á laginu 
Con te partirò sem margir 

ættu að þekkja sem Time to 
Say Goodbye. Bocelli hefur 
verið blindur frá tólf ára aldri 
en þykir búa yfir einstakri 
rödd.

„Þetta er langfrægasti ten-
órinn sem kemur reglulega 
fram í dag. Í upphafi ferils 
síns söng hann poppklassík 
og náði til miklu breiðari hóps 
en tenórarnir þrír. Hann er að 
færa sig meira í óperu og 
klassík núna en á tónleikun-
um hér heima ætlar hann að 
taka það besta frá sínum 
ferli,“ segir Karl. „Við munum 
leggja gífurlega vinnu í að 
hljóðið verði pottþétt. Egils-
höll býður upp á að hljóm-
burðurinn verði mikið jafnari 

en í Laugardalshöll fyrir 
þessa tegund tónlistar.“

Að sögn Karls hefur miða-
sala gengið mjög vel og þegar 
er nánast uppselt í dýrustu 
sætin sem kosta 22.900 krón-
ur. Þau ódýrustu kosta aftur á 
móti 8.900 krónur. „Miðaverð 
á tónleikana hér miðað við í 
Evrópu er töluvert ódýrara. Í 
Aþenu var það til dæmis í 
kringum 30 til 50 þúsund 
fyrir þokkaleg sæti. Þetta er 
ótrúlega gott tækifæri fyrir 
tónlistarunnendur að sjá 
þennan mann koma fram á 
tónleikum með þessari hljóm-
sveit. Svona tækifæri kemur 
ekki aftur í bráð.“ 

110 manns fylgja Bocelli til landsins

Lindsay Lohan hefur rekið móður 
sína, Dinu Lohan, en hún hefur 
verið umboðsmaður dóttur sinnar 
í fjölda ára. Samkvæmt vinkonum 
Lindsay hefur stjarnan fengið nóg 
af því að mamma hennar hagnist á 
frægð hennar. Lindsay veitti tíma-
ritinu OK! fyrsta viðtalið eftir að 
hún yfirgaf meðferðarheimilið 
Cirque Lodge í Utah, og þar er 
haft eftir stjörnunni að hún hafi 
snúið baki við vinum á borð við 
Samönthu Ronson og Britney 
Spears. „Ég er að gera mitt besta 
til að umgangast fólk sem er með 
hjartað á réttum stað,“ segir 
Lindsay í viðtalinu. 

Dina Lohan hefur verið gagn-
rýnd harkalega fyrir að nota 
frægð dóttur sinnar sér til fram-
dráttar. Um 
daginn skrif-
aði hún til 
dæmis
undir
samning
við sjón-
varpsstöð-
ina E! um 
gerð raun-
veru-
leika-
þátta
í sex 

hlutum um líf hennar og Lindsay, 
án þess að hafa fengið samþykki 
dóttur sinnar. „Hún er reið yfir 
því að mamma hennar skyldi nota 
nafn hennar og skrifa undir papp-
íra sem hafa áhrif á feril hennar, 

án þess að bera það 
undir hana,“ segir 
heimildarmaður
OK!.

Dina Lohan hefur 
vísað frétt Ok! frá. 
„Dina heldur áfram 
að vera umboðs-
maður Lindsay og 
það sem meira er 

móðir henn-
ar,“ segir 

tals-
maður
Dinu.

Lindsay rak mömmu
Allnokkur bið verður á því 
að brjóstmynd af Vilhjálmi 
Þ. Vilhjálmssyni, fráfarandi 
borgarstjóra, verði sett upp 
í Ráðhúsinu. Enn á eftir að 
klára fimm fyrri borgar-
stjóra áður en röðin kemur 
að honum.

„Ég er bara rétt aðeins byrjaður 
á Markúsi Erni Antonssyni. 
Hann er bara svo mikið í útlönd-
um að verkið gengur seint,“ 
segir Helgi Gíslason mynd-
höggvari. Helgi hefur undanfar-
in misseri séð um að gera brjóst-
myndir af borgarstjórum 
Reykjavíkurborgar sem finna 
má í Ráðhúsinu. Hefð er fyrir 
því að brjóstmyndirnar séu sett-
ar upp nokkrum árum eftir að 
viðkomandi lætur af 
embætti. Tíð borg-
arstjóraskipti 
undanfarin fjög-
ur ár setja þá 
hefð þó í upp-
nám. „Ég kemst 
nú seint í álnir í 
þessum bransa þó 
að borgarstjórar 
komi og fari,“ 

segir Helgi myndhöggvari glett-
inn um verkefnið.

Nýjasta brjóstmyndin í Ráð-
húsinu er af Davíð Oddssyni, sem 

lét af starfi borgarstjóra árið 
1991 þegar hann varð forsætis-
ráðherra. Eins og áður segir 
vinnur Helgi nú að brjóstmynd 
af Markúsi Erni sem sat frá 
1991-94. Þá á hann eftir Árna 
Sigfússon sem sat í stólnum 

skamma stund á vordögum 1994, 
Ingibjörgu Sólrúnu Gísla-

dóttur (1994-2003), 
Þórólf Árnason 
(2003-4) og Stein-
unni Valdísi Ósk-
arsdóttur (2004-
6) áður en röðin 
kemur að Vil-
hjálmi Þ. Vil-
hjálmssyni.

Ómögulegt
er að sögn 
Helga að 
áætla hve-
nær næstu 
brjóstmyndir
verða klárað-
ar. Bæði er 
misjafnt
hvern borg-
arstjórarnir
velja til 

verksins og eins hversu langan 
tíma hvert verk tekur. „Það fer 
allt eftir viðkomandi, hversu mik-
inn tíma þeir gefa sér í þetta. Ég 
er stundum heilt ár með hverja 
brjóstmynd.“

VIÐ ERUM 1 ÁRS
15% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM Í DAG

OPIÐ FRÁ 11-18
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SENDU SMS JA GLF

Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR

OG MARGT FLEIRA!
Frumsýnd 12. október

Dane Cook   Jessica Alba   Dan Fogler



Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is
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Borðstofuskenkur
Stærð: 180x50xH:85

Verð: 124.000,-
Einnig fáanlegur í stærð: 240x50xH85

Verð: 168.000,-
Fáanlegir í svörtu og hvítu háglans

Borðstofuskenkur
Stærð: 180x50xH:85

Verð: 124.000,-
Einnig fáanlegur í stærð: 240x50xH85

Verð: 168.000,-
Fáanlegir í svörtu og hvítu háglans

Borðstofuborð – hvítt háglans
Fáanlegt í stærðum:
180x100

Verð: 98.000,-
220x110

Verð: 128.000,-

Borðstofuborð – hvítt háglans
Fáanlegt í stærðum:
180x100

Verð: 98.000,-
220x110

Verð: 128.000,-

Madrid leðurtungusófi
Stærð: 305cmX220cm

Verð: 238.000,-

Madrid leðurtungusófi
Stærð: 305cmX220cm

Verð: 238.000,-

Quant
borðstofuskenkur
hvítt háglans
Stærð: 180x50xH:90

Verð: 124.000,-

Quant skápur
hvítt háglans
Stærð: 100x40xH:190

Verð: 128.000,-

Plant sófaborð
Stærð: 90x90

Verð: 38.000,-

Quant
borðstofuskenkur
hvítt háglans
Stærð: 180x50xH:90

Verð: 124.000,-

Quant skápur
hvítt háglans
Stærð: 100x40xH:190

Verð: 128.000,-

Plant sófaborð
Stærð: 90x90

Verð: 38.000,-

Nýtt  f rá DivanyNýtt  f rá Divany

VIP leðurstóll
Verð: 15.800,-

Einnig fáanlegur í svörtu,
brúnu og hvítu leðri

VIP leðurstóll
Verð: 15.800,-

Einnig fáanlegur í svörtu,
brúnu og hvítu leðri

Zen leðurstóll
Verð: 16.500,-
Einnig fáanlegur í svörtu
og brúnu leðri

Zen leðurstóll
Verð: 16.500,-
Einnig fáanlegur í svörtu
og brúnu leðri



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!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

14

16
12
16

14
16
14
14

GOOD LUCK CHUCK kl. 6 - 8 - 10
THE KINGDOM kl. 8 - 10.10
HALLOWEEN kl. 6
SUPERBAD kl.4
HÁKARLABEITA 600 KR. kl.4

14
16
16
12

12
12
14
16
14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu
!óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
  Háskólabíói merktar með rauðu

4 MONTHS ENSKUR TEXTI kl.3 - 5.40 - 8 - 10.15
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI kl.3 - 5.40 - 8 - 10.20
ALEXANDRA ENSKUR TEXTI kl.3 - 10.15
HALLOWEEN kl. 8 - 10.30
VEÐRAMÓT  kl. 3 - 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. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
SHOOT´EM UP  kl. 10.20
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 1.30 - 4 - 6
HAIRSPRAY kl. 3.10 - 5.30 - 8
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 2 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.&ENSKT TAL kl.1.30 300 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

“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.3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
THE KINGDOM kl.3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
HEIMA - SIGURRÓS kl. 4 - 6 - 8 - 10 
VEÐRAMÓT kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20

- L.I.B. Topp5.is- L.I.B. Topp5.is

- 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. 2, 5.40, 8 og 10.20 12
HÁKARLABEITA    ÍSL TAL kl. 2 og 4 L
BRETTIN UP ÍSL TAL kl. 4 L
HAIRSPRAY kl. 1.45 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

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

Raftónlistarmaðurinn 
Anders Trentemøller mætir 
hingað öðru sinni á þessu 
ári þegar hann hyggst trylla 
lýðinn á komandi Airwa-
ves-hátíð. Steinþór Helgi 
Arnsteinsson hitti piltinn í 
Berlín á dögunum og ræddi 
meðal annars við hann um 
af hverju Danir gera svona 
mikið af leiðinlegri tónlist.

Þeir erlendu listamenn sem spilað 
hafa á Airwaves-hátíðinni eftir að 
hafa verið búnir að spila hérlendis 
áður eru teljandi á fingrum ann-
arrar handar. Daninn knái Trent-
emøller er einn þeirra en hann 
tróð upp fyrr á þessu ári á Gauki á 
Stöng í sérstöku Party Zone-teiti. 
„Núna verður þetta hins vegar allt 
allt öðruvísi. Þá var ég eingöngu 
að þeyta skífum en núna verð ég 
með hljómsveitina mína með mér 
sem er allt öðruvísi upplifun fyrir 
áhorfandann,“ útskýrir Trent-
emøller.

Nokkuð óeðlilegt verður að 
þykja að tónlistarmaður úr geira 
Trentemøllers hafi með sér hljóm-
sveit. „Þegar ég var að taka upp 
plötuna mína [The Last Resort] 
notaði ég mikið alvöru hljóðfæri, 
þú veist trommur, bassa og þess 
háttar. Ég hugsaði því með mér: 
„Af hverju ætti ég ekki að geta 
notað alvöru hljóðfæri á tónleik-
um?“ Auðvitað er ég samt með 
mína tölvu, samplera og þannig en 
við reynum að gera þetta eins lif-
andi og hægt er.“

Trentemøller hefur verið áber-
andi í danstónlistarsenunni og 
verið tengdur við ýmsar senur 
sem Trentemøller sjálfum finnst 
misskemmtilegar. „Mér finnst erf-

itt að vera með þennan stimpil á 
mér að ég sé „bara einhver teknó-
gaur“. Mig langar því næst að 
platan mín komi út hjá einhverju 
öðru plötufyrirtæki en stimpluðu 
teknó-fyrirtæki,“ segir Trent-
emøller og nefnir XL-plötufyrir-
tækið í því samhengi sem honum 
finnst greinilega spennandi.

Tal okkar berst hins vegar að 
dönsku senunni og fannst Trent-
emøller merkilegt að ég vissi 
hverjir Kim Larsen og Gasolin 
voru. Hins vegar var Trentemøll-
er ekki eins hrifinn þegar nöfn 
eins og Whigfield, Safri Duo, DJ 
Aligator, Aqua og fleiri bar á 
góma. „Já, þetta er skammarlegt,“ 
viðurkennir Trentemøller og hlær. 
„Það er líka enn skammarlegra að 

ég hef endurhljóðblandað lag með 
DJ Aligator, Blow My Whistle. Það 
var fyrsta lagið sem ég endur-
hljóðblandaði fyrir einhverjum 
átta árum síðan og ég get ekki sagt 
að ég sé stoltur af því,“ heldur 
Trentemøller áfram og segir að 
Íslendingar þurfi ekki að skamm-
ast sín svona fyrir sína tónlist.

Síðast þegar Trentemøller kom 
hingað til lands lét hann sér ekki 
nægja að spila á formlegum tón-
leikum heldur þeytti hann skífum 
í óvæntu partíi. „Það var á stað 
sem ég held að heiti Kaffibarinn 
[reyndar sagt á mjög bjagaðri 
íslensku en skildist þó]. Það var 
ótrúlega skemmtilegt og mér 
finnst mjög líklegt að ég endur-
taki leikinn.“ 



Talið er að um 1,2 milljónir eintaka hafi selst 
af nýjustu plötu Radiohead, In Rainbows. 
Samkvæmt nýlegri skoðanakönnun hefur 
komið í ljós að meðalverð sem aðdáendur 
sveitarinnar hafa borgað fyrir að hlaða niður 
plötuna af heimasíðu hennar er tæpar 500 
krónur.

Miðað við þetta er talið að Radiohead hafi 
þénað tæpar 600 milljónir króna á plötunni, 
þar sem nánast allur söluhagnaðurinn fer 
beint í vasa hljómsveitarinnar sjálfrar.

Radiohead er án útgáfusamnings og ákvað 
á dögunum að leyfa aðdáendum sínum að ráða 
hvað þeir vildu borga fyrir nýju plötuna. Virð-
ist sveitin hafa hitt beint í mark með uppá-
tækinu. Viðhafnarútgáfa af plötunni sem 
kostar tæpar fimm þúsund krónur verður 
seld á heimasíðunni í desember og þá má 
búast við því að tekjurnar aukist til muna. 
Einnig verður geisladiskurinn sjálfur fáan-
legur í búðum snemma á næsta ári.

1,2 milljónir seljast

Uppselt er á tónlistarhátíðina Ice-
land Airwaves. Þetta er fjórða árið 
í röð sem selst upp á hátíðina. Yfir 
tvö hundruð flytjendur koma fram 
á hátíðinni í ár sem stendur yfir í 
fimm daga, frá miðvikudeginum 
17. október til og með sunnudegin-
um 21. október. 

Hátíðin fer fram á níu aðal-tón-
leikastöðum í miðborg Reykjavík-

ur. Auk þess mun vegleg Airwa-
ves-dagskrá fara fram í Norræna 
húsinu. Þar verður aðgangur 
ókeypis og er fjölskyldufólk og 
þeir sem sjá sér annars ekki fært 
að mæta á öldurhús bæjarins hvatt 
til að mæta og sjá tónleikana þar. 
Hefst dagskráin þar á fimmtudag 
þegar Sprengjuhöllin og Boys in a 
Band frá Færeyjum spila. 

Uppselt á Airwaves SÝND Í REYKJAVÍK PATREKSFIRÐI & BORGARNESI

STÆRSTA MYND ÁRSINS

A
u
g

lý
si

n
g

as
ím

i

– Mest lesið



 Ísland mætir Lettlandi í 
síðasta heimaleik sínum í undan-
keppni Evrópumótsins í knatt-
spyrnu í dag kl. 16.00 á Laugar-
dalsvelli. Eyjólfur Sverrisson, 
þjálfari landsliðsins, hélt blaða-
mannafund í gær en honum til 
halds og traust á fundinum voru 
varnarjaxlarnir Kristján Örn Sig-
urðsson og Ragnar Sigurðsson.

Eyjólfur er ánægður með ástand 
leikmanna sinna, en hópurinn kom 
saman í vikunni og hefur æft af 
krafti síðustu dag. 

„Æfingarnar hafa gengið mjög 
vel. Það var reyndar svolítið 
hvasst á síðustu æfingunni, en það 
herti okkur bara upp og var í fínu 
lagi. Það hafa nánast allir komist 
heilir frá æfingunum, en Veigar á 
reyndar við smávægileg meiðsl að 
etja,“ sagði Eyjólfur og kvaðst 
bjartsýnn fyrir leikinn. 

„Verkefnið leggst vel í okkur og 
það er mikilvægt að við höldum 
áfram því hraða spili og þeim sig-
urvilja sem hefur einkennt liðið í 
síðustu tveimur leikjum. Lykillinn 
gegn Lettum verður kantspilið og 
mikið veltur á því í leiknum að við 
náum að sækja hratt upp kantana. 
Þetta er líka síðasti heimaleikur 
okkar í þessari keppni og við 
ætlum að standa okkur vel og 
kveðja með stæl,“ sagði Eyjólfur, 
sem vanmetur Lettana þó seint. 

„Við vorum allt of gráðugir að 
sækja í fyrri leiknum eftir góð 
úrslit gegn Norður-Írum og vorum 
því allt of opnir og þeir rassskelltu 
okkur. Leikurinn æxlaðist þannig 
að við fengum mikið af færum, 
sem fóru forgörðum, en þeir fengu 
mikið af færum, sem þeir nýttu. 
Við töpuðum 4-0 fyrir þeim þá og 

berum því virðingu fyrir þeim en 
erum samt alveg óhræddir við þá 
og ætlum ekki að taka þá neinum 
vettlingatökum,“ sagði Eyjólfur 
ákveðinn.

Varnarleikur Íslands hefur 
verið til fyrirmyndar í síðustu 
tveimur leikjum þar sem Ragnar 
Sigurðsson hefur vakið athygli 
fyrir góða frammistöðu þrátt fyrir 
að vera nýliði. 

„Ég er alltaf að læra og öryggið 
er að aukast með hverjum leik hjá 
mér og ég þori að gera meira,“ 
sagði Ragnar og kvaðst spenntur 
að mæta Lettum en hann spilaði 
ekki í fyrri leik liðanna. 

Kristján Örn Sigurðsson hefur 
einnig verið að spila vel, en hann 
telur að ákveðin hugarfarsbreyt-
ing hafi átt sér stað hjá liðinu. 

„Við ákváðum fyrir síðustu tvo 

leiki að taka okkur saman í andlit-
inu og leggja harðar að okkur og 
vinna betur saman. Þetta var þá 
búið að vera frekar slappt hjá 
okkur þar á undan, en við horfum 
bara fram á við núna og ætlum 
okkur að halda áfram á sömu braut 
og byggja ofan á þessi fínu úrslit í 
síðustu tveimur leikjum,“ sagði 
Kristján Örn og Eyjólfur hrósaði í 
því samhengi Kristjáni Erni og 
ekki síður innkomu Ragnars Sig-
urðssonar inn í liðið. 

„Kristján og Ragnar hafa verið 
að spila frábærlega í síðustu 
tveimur leikjum og það er stór 
hluti af velgengni okkar í síðustu 
tveimur leikjum. Þeir eru báðir 
með baráttuviljann í lagi en leysa 
einföldu hlutina líka vel, sem er 
ekki síður mikilvægt fyrir liðið,“ 
sagði Eyjólfur.

Íslendingar taka á móti Lettum í undankeppni EM í knattspyrnu á Laugardals-
vellinum í dag og eiga þar harma að hefna eftir 4-0 tap í Riga á síðasta ári.

 Íslenska karlalandsliðinu 
hefur gengið vel með Eystrasalts-
þjóðirnir þegar þær hafa sótt 
okkur heim í gegnum árin. Ísland 
spilar við Lettland á Laugardals-
vellinum á laugardag. 

Landsliðið hefur mætt þessum 
þremur þjóðum fjórum sinnum 
hér á landi, unnið þrjá leiki og 
gert eitt jafntefli og hefur 
hagstæða markatölu upp á 11-1. 

Lettar eru að mæta hingað til 
lands í annað skipti en þeir 
töpuðu hér 4-1 í vináttuleik í 
Laugardalnum 19. ágúst 1998. 
Þórður Guðjónsson átti þá 
stórleik, skoraði tvö markanna og 
lagði upp það þriðja en hin 
mörkin skoruðu Ríkharður 
Daðason og svo Auðun Helgason í 
sínum fyrsta landsleik.

Íslenska liðið vann síðan 4-0 
sigur á Eistum á Akueyri árið 
1994 og 3-0 sigur á Litháum á 
Laugardalsvellinum 2002.

Þrír flottir sigr-
ar hér heima 

 Íslenska landsliðið á 
harma að hefna á laugardaginn 
frá því í fyrri leiknum við Letta. 

Lettar fóru þá hamförum og 
skoruðu fjögur mörk, þar af þrjú 
á fyrsta hálftíma leiksins. Síðan 
þá hafa mörk liðsins ekki komið á 
færibandi því eftir að Aleksejs 
Visnakovs skoraði fjórða mark 
Letta á 54. mínútu leiksins gegn 
Íslandi hafa Lettar aðeins skoraði 
tvö mörk á 846 mínútum. 

Lettar skoruðu ekki í 607 
mínútur á eftir en náðu loksins að 
brjóta ísinn í 1-2 tapi fyrir 
Moldóvum í vináttulandsleik. 
Annað þessara tveggja marka var 
síðan sjálfsmark Norður-Íra í 1-0 
sigri Letta í síðasta mánuði. 
Íslenska landsliðið hefur skorað 
sex mörk síðan í skellinum 
umrædda í Riga 7. október í 
fyrra.

Tvö mörk Letta 
á 846 mínútum

Var frekar taugaóstyrkur kvöldið fyrir leikinn

Iceland Express-deild karla:

N1-deild kvenna í handbolta

 Keflvíkingar keyrðu 
yfir Grindvíkinga í gær og unnu 
sannfærandi 25 stiga sigur, 95-70, 
í fyrsta leik liðanna í Iceland 
Express-deild karla í vetur. Það 
var ljóst frá byrjun í hvað stefndi 
því Keflavík komst 22-9 yfir. 
Grindvíkingar áttu nokkra ágæta 
spretti en um leið og þeir komu 
sér inn í leikinn þá svaraði Kefla-
víkurliðið ávallt með að gefa 
aðeins meira inn og stinga þá 
aftur af. Grindvíkingurinn Igor 
Beljanski fékk á sig ruðning og 
svo tæknivillu í lok fyrri hálf-
leiks og kom ekki meira inn eftir 
það, Adama Darboe átti skelfi-
legan dag og Jonathan Griffin 
var langt frá sínu besta. Því 
máttu Grindvíkingar ekki við 
ekki síst þar sem B.A. Walker og 
Tommy Johnson fóru á kostum í 
Keflavíkurliðinu og skoruðu 
saman 52 stig og tíu þriggja stiga 
körfur.

„Þetta var fínn leikur hjá okkur 
en við eigum meira inni. Við erum 
með okkar markmið og ég get 

lofað þér því að það er ekki 
fimmta sætið. Ég er mjög ánægð-
ur með alla útlendingana okkar. 
Við erum búnir að vera saman í 
tíu daga og erum að vinna mjög 
gott lið Grindavíkur á heimavelli. 
Þeir smellpassa inn í liðið okkar 
og eigum við ekki að segja að þeir 
séu með Keflavíkurstæla,“ sagði 
Magnús Þór Gunnarsson, fyrir-
liði Keflavíkur, kátur eftir leik-
inn.

Keflavíkurliðið lítur vel út, 
útlendingarnir lofa góðu og ungu 
strákarnir, Sigurður Gunnar Þor-
steinsson og Þröstur Leó Jóhanns-
son áttu báðir fína innkomu.

Grindavík var spáð þriðja sæt-
inu í deildinni og frammistaða 
liðsins í gær olli því miklum von-
brigðum. Þeir þurfa að bæta sinn 
leik mikið ætli þeir sér að berjast 
um titla í vetur.

Keflavíkurhraðlestin í gang

 Stjarnan vann góðan 
85-72 sigur á Skallagrími í fyrstu 
umferð Iceland Express-deildar 
karla í körfubolta í gær.
Nýliðar Stjörnunnar byrjuðu af 
krafti og leiddu leikinn 25-21 eftir 
fyrsta leikhluta og staðan var svo 
orðin 48-40 í hálfleik.

Skallagrímur kom svo meira 
inn í leikinn og tók til að mynda 
forystu, 60-61, í lok þriðja 
leikhluta. Stjarnan endaði leikinn 
hins vegar af sama krafti og þeir 
sýndu í byrjun leiks og Kjartan 
Atli Kjartansson, Fannar Helga-
son og Dimitar Kardzovski settu 
allir niður þriggja stiga skot á 
lokakaflanum fyrir Stjörnuna. 
Niðurstaðan varð því öruggur 85-
72 sigur Stjörnunnar sem geta 
verið kátir með sinn fyrsta leik í 
deildinni í ár.

Hjá Stjörnunni var Dimitar 
Kardzovski atkvæðamestur með 
22 stig, en Steven Lamar Thomas 
kom næstur með 20 stig. Kjartan 
Atli Kjartansson átti einnig fínan 
leik og skoraði 17 stig, þar af 
skoraði hann fimm þriggja stiga 
körfur. 

Hjá Skallagrími skoraði Darrel 
Flake 21 stig og þeir Allan Fall og 
Milojica Zekovic voru báðir með 
14 stig. -

Nýliðarnir fóru 
á kostum í gær



 Rúmenska knattspyrnu-
landsliðið er í góðum málum í und-
ankeppni EM 2008 og er nálægt 
því að tryggja sér sæti á sínu 
fyrsta stórmóti síðan 2000. 

Í fararbroddi hjá liðinu fer 
framherjinn Adrian Mutu, sem er 
heldur betur búinn að rífa sig upp 
eftir eiturlyfjahneykslið hans hjá 
Chelsea fyrir tæpum fjórum árum. 
Chelsea rak Mutu eftir að hann 
féll á lyfjaprófi og hlaut að auki 
sjö mánaða keppnisbann. Mutu 
byrjaði aftur hjá Juventus en 
hefur blómtstrað á ný síðan hann 
gekk til liðs við  Fiorentina. 

„Ég hef á nokkrum árum farið 
frá því að vera á kafi í eiturlyfum 

í að vera fjölskyldumaður. Ég á 
yndislega konu í dag, tvö börn og á 
von á því þriðja. Fjölskyldan hefur 
hjálpað mér að komast aftur á flug 
og verða sterkari leikmaður en 
þegar ég spilaði hjá Chelsea,“ 
sagði Mutu.

Mutu hefur þegar skorað fimm 
deildarmörk á tímabilinu og hefur 
skorað sex sinnum fyrir Rúmeníu 
í undankeppninni. Rúmenía mætir 
Hollandi í Búkarest um helgina en 
liðin eru jöfn á toppi síns riðils 
með tveimur stigum meira en 
Búlgaría. Liðin gerðu markalaust 
jafntefli í fyrri leiknum í Hol-
landi.

„Hollendingar er með sterkasta 

liðið í riðlinum og ef okkur tekst 
að vinna þá sýnir það að við höfum 
breytt gamla hugarfarinu sem 
hefur haldið okkur frá stórkeppn-
um síðustu sjö ár. Ég hef mikla trú 
á sjálfum mér og stefni á að skora 
mitt fyrsta mark gegn Hollend-
ingum eftir að hafa verið marka-
laus í þremur leikjum gegn þeim,“ 
sagði Mutu á blaðamannafundi 
fyrir leikinn gegn Hollandi sem 
fer fram í dag.

Adrian Mutu er orðinn fjölskyldumaður

 Októbermánuður hefur 
verið kaldur fyrir íslenska 
landsliðið undanfarin ár. 

Landsliðið hefur tapað fimm 
októberleikjum í röð og vann 
síðast leik í mánuðinum gegn 
Litháum á Laugardalsvellinum 
16. október 2002. Síðan þá hefur 
liðið spilað sjö leiki, tapað sex 
þeirra og gert eitt jafntefli. 

Íslenska landsliðið hefur 
reyndar aðeins unnið 5 af 30 
leikjum sínum í október síðustu 
tvo áratugina. Þeir eru 1-0 sigur á 
Kúvæt í vináttuleik úti 1994, 4-0 
sigur á Liechtenstein á heimavelli 
1997, 1-0 sigur á Rússum á 
heimavelli 1998, 1-0 sigur á 
Norður-Írum í Laugardalnum 
2000 og svo síðasti sigurinn sem 
var gegn Litháum eins og áður 
sagði fyrir fimm árum.

Fimm sigrar á 
tuttugu árum

 Íslenska karlalandsliðið 
hefur ekki unnið síðasta heima-
leik ársins síðan liðið vann Litháa 
3-0 16. október 2002. 

Lokaleikir undanfarinna 
þriggja ára hafa allir tapast, 1-2 
fyrir Svíum í fyrra, 1-3 fyrir 
Króötum 2005 og síðan 1-4 fyrir 
Svíum fyrir þremur árum. 
Íslenska liðið gerði síðan marka-
laust jafntefli við Þjóðverja árið 
2003.

Íslenska liðinu hafði hins vegar 
gengið vel að enda árið árin á 
undan því frá 1997 til 2002 vann 
liðið fimm af sex lokaleikjum 
sínum á Laugardalsvellinum.

Frábær frammistaða liðsins í 
síðustu tveimur heimaleikjum 
hefur hinsvegar gefið ástæðu til 
bjartsýni um að nú geti strákarn-
ir endað árið á sigurleik.

Endað á tapleik 
þrjú síðustu ár

 Eiður Smári Guðjohnsen 
landsliðsfyrirliði er klár í slaginn 
að nýju en hann er laus við 
meiðsli sem hafa verið að plaga 
hann að undanförnu. Eyjólfur 
Sverrisson landsliðsþjálfari er þó 
óviss hversu mikið hann geti 
notað Eið í leiknum gegn Lettum. 
„Eiður Smári er búinn að vera að 
æfa af krafti með liðinu í vikunni, 
en völlurinn er þungur í Laugar-
dalnum og við verðum bara að sjá 
hvort hann geti spilað í 90 
mínútur,“ sagði Eyjólfur. 

Smá óvissa með 
Eið Smára í dag

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. Góð grafík og endalaus hasar 
einkenna þennan leik sem er klárlega einn af 

platform leikjum ársins!

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. Góð grafík og endalaus hasar 
einkenna þennan leik sem er klárlega einn af 

platform leikjum ársins!

Kominn
á PS2

& XBOX
    360

5.699
XBOX 360

3.999
PS2
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Framúrskarandi
Hönnuður: Svein Asbjørnsen

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

HÅG H09 er margverðlaunaður skrifstofustóll sem hentar 
vel fyrir þá sem aðeins velja það besta. Í þessum stól 
sameinast bæði glæsileg hönnun og framúrskarandi gæði.

• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling
• Hæðarstillanlegur bakpúði 

Tilboð kr. 99.900.-

• Dýptarstillanleg seta 
• Hæðar- og breiddarstillanlegir
   armar með leðurklæðningu
• Fæst með hærra baki og höfuðpúða
• Parkethjól
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Í dag mun Þorvaldur V. Þórsson verða 

fyrstur til að klífa 100 hæstu fjöll Íslands. 

Þau eru öll yfir 1400 m há. Þorvaldur klífur 

Heklu í dag en hún er síðasta fjallið.

Þorvaldur hóf þrekraun sína í janúar sl. 

en síðan hefur hann varið 550 klst. í göngu 

í fjallendi á 57 ferðadögum, gengið meira 

en 1400 km og klifið meira en 66 km af 

fjöllum. Það er eins og að ganga hringveg-

inn og fara 92 ferðir á Esjuna 

á leiðinni.

Fatnaður Þorvaldar er frá The North Face

en Útilíf hefur styrkt hann í þessu ótrúlega

átaki.

Þorvaldur fær hamingjuóskir frá öllum 

starfsmönnum Útilífs.

Hundraðasti
tindurinn
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Samúel J. Samúelsson

 góða 
umfjöllun í hinu virta tímariti 
Vaxpoetics.

Knattspyrnumaðurinn 
Eiður Smári Guðjohnsen 
sýndi á sér nýja hlið á 
fimmtudag þegar hann 
fór upp á svið í bíósal 
Hótel Sögu og tók lagið 
Mandy með Barry Mani-
low fyrir liðsfélaga sína 
við undirleik Jóns Ólafs-
sonar. Ástæðan var hlut-
verkaskipti við Sverri Berg-
mann Magnússon fyrir 
þáttinn Laugardagslögin 
í Sjónvarpinu sem 

sýndur verður í kvöld. 
Sverrir Bergmann var 
að sama skapi sendur á 
landsliðsæfingu fyrr í 
vikunni.

„Eiður kom bara 
virkilega á óvart,“ segir 
Birkir Kristinsson, 

markmannsþjálfari lands-
liðsins. „Ég átti reynd-

ar von á að hann 
myndi syngja 

lag með 
Whitney 
Houston en 
hann kom 
þarna með 
nýjan 
vinkil. 
Hingað til 

hefur hann sérhæft sig í 
lögum með Whitney og 
Birgittu Haukdal þegar 
hann syngur fyrir góða 
vini sína. Maður var 
bara hálfklökkur 
þarna. Hann stóð sig 
mjög vel.“

Meðlimir landsliðs-
ins vissu það fyrir 
fram að Eiður ætlaði 
að syngja. „Menn 
voru mjög spenntir 
eftir að hafa beðið 
allan daginn,“ segir 
Birkir sem vill 
meina að Eiður hafi 
sönghæfileika. 
„Það er engin 
spurning og 

hann hefur tekið stórstígum 
framförum í gegnum tíðina. 
Ég hef ekki heyrt hann 
syngja svona yndisfagurt í 
nokkra mánuði. Ég átti von á 
því að hann yrði skrækari 

enda hefur hann sérhæft sig í 
kvenröddum.“

Eiður Smári söng á Hótel Sögu

„Einar Bárðarson er að vinna í þessu 
fyrir mig en það er ekkert í höfn og 
þangað til hef ég báða fæturna á jörð-
inni,“ segir hinn færeyski Jógvan 
Hansen en til stendur að koma honum 
á hinn breska X-factor-tónleikatúr 
sem verður farinn þegar nýr sigur-
vegari X-factor hefur verið krýndur 
en samkvæmt heimasíðu þáttarins 
hefst hún um miðjan febrúar í New-
castle. Einar hefur átt nokkra fundi 
með fulltrúum Simon Cowell sem er 
heilinn og hjartað á bak við þættina 
og hafa þeir tekið vel í þessar hug-
myndir.

Talið er að um tíu milljónir manna 
horfi á X-factor-þáttinn í Bretlandi 
sem er mikið æði þar í landi en meðal 
dómara er Danni Minogue, systir 
Kylie Minogue. Nýverið var jafn-
framt tilkynnt að sjálfur poppkóng-

urinn, Michael Jackson, yrði sérstak-
ur gestadómari. Tónleikaröðin hefur 
einnig farið vel ofan í tjallann en á þá 
síðustu seldust yfir 200 þúsund miðar. 
„Þetta yrði auðvitað mjög mikil kynn-
ing fyrir mig og ég kæmi þarna fram 
sem gestasöngvari,“ heldur Jógvan 
áfram en um yrði að ræða tíu til 
fimmtán tónleika á tónleikastöðum 
sem rúma milli átta og sextán þúsund 
manns. Botninn verður síðan sleginn 
á Wembley Arena í lok mars. 

Jógvan varð fyrsti sigurvegarinn í 
X-factor-leit Stöðvar 2 eftir harða 
baráttu við Hara-systur úr Hvera-
gerði. Hann gaf út sína fyrstu sólós-
kífu undir nafninu Jógvan en hann 
verður með Friðriki Ómari á Broad-
way í sérstakri sýningu sem sett 
verður upp til heiðurs George 
Michael á næstunni.

Jógvan syngur um allt Bretland

„Þetta getur alveg verið svona upp 
og ofan,“ segir Dýri Kristjánsson 
sem lifir tvöföldu lífi, rétt eins og 
aðrar ofurhetjur á borð við Ofur-
mennið og Leðurblökumanninn. Á 
daginn er hann starfsmaður eigna-
stýringar Kaupþings, klæðist 
jakkafötum og lætur ekki mikið 
fyrir sér fara, en á kvöldin skiptir 
hann um ham og breytist í ofur-
hetjuna Íþróttaálfinn í Latabæ. 
Bjargar Sollu stirðu og Sigga sæta 
frá þrjótnum Glanna Glæp og fær 
krakka til að borða hollan mat og 
hreyfa sig.

„Það var hringt í mig fyrir 
nokkrum árum þegar Magnús 
Scheving meiddist og hafði bókað 
sig á nokkrar skemmtanir. Þau 
prófuðu að senda mig og það gekk 
mjög vel,“ segir Dýri sem jafn-
framt hefur sinnt áhættustökkum 
fyrir Magnús í sjónvarpsþáttun-
um vinsælu. Dýri er ekki óvanur 
því að teygja sig á alla kanta því 

hann lagði stund á fimleika í sautj-
án ár með góðum árangri.

Og Dýri taldi nokkuð víst að 
fimleikarnir hefðu fært honum 
það sem þeir gátu. Hann hafði 
ferðast út um allan heim á keppn-
isferðalögum og loks fengið inni 
hjá háskólanum í Minnesota þar 
sem hann gat lært og æft sína 
íþrótt. „En möguleikarnir virðast 
vera óþrjótandi og það að vera 
Íþróttaálfur er ágætis tilbreyting 

frá tölvuskjánum,“ segir Dýri sem 
má þó þola nokkrar góðlátlegar 
háðsglósur frá vinnufélögunum. 
„Já, ég er stundum nefndur Álfur-
inn og ef maður fær sér auka-sósu 
ofan á kjötið þá er maður stundum 
spurður hvort Álfurinn megi 
borða svona,“ segir Dýri og hlær 
og tekur slíkt augljóslega ekki of 
nærri sér.

Latabæjar-gengið er nýkomið 
heim frá Fíladelfíu þar sem það 
skemmti í skemmtigarði sjón-
varpsþáttarins Sesam Street. Að 
sögn Dýra sprengdu þau allar 
áhorfendatölur en yfir tólf þúsund 
manns komu og sáu þau skemmta. 
„Þetta var ótrúlega gaman og við 
tókum þátt í tveimur skrúð-
göngum,“ segir Dýri og bætir því 
við að honum finnist stórskemmti-
legt að leika fyrir börnin, sjá þau 
hoppa og dansa og fá útrás í bún-
ingum aðalpersónanna. 
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Þetta gerðist allt svo hratt. 
Skyndilega fannst fólki sjálf-

sagt að segja: „Ég er góð/ur“ í stað-
inn fyrir „sama og þegið“ eða „nei, 
takk“. Mánaðarheiti voru skrifuð 
með stórum staf og engin ástæða 
þótti lengur til að þýða nöfn kvik-
mynda eða sjónvarpsþátta. Dans-
verk hétu nær undantekningarlaust 
enskum nöfnum. Engar mótbárur 
heyrðust. Loks barst sú ósk frá 
banka að enskunni yrði gert enn 
hærra undir höfði en nú þegar 
hefur verið gert. Ekki hefði átt að 
koma á óvart að hún bærist einmitt 
úr þeirri átt. Bankagjaldkerar voru 
strax í framvarðasveit þeirra sem 
tömdu sér kveðjuna: „Eigðu góðan 
dag“ – bara svona til að varpa 
örugglega skugga á daginn hjá 
þeim sem þykir vænt um móður-
mál sitt.

styrkja barna-
tímann hans Sveppa á Stöð 2 og 
stendur í auglýsingunum: „Spari-
sjóðirnir færa þér Algjör Sveppi“. 
Engin ástæða til fallbeyginga. Þær 
eru hvort sem er ekki til í ensku. Í 
einum af fyrstu þáttunum með 
Sveppa (eða á ég að segja með 
Sveppi?) sletti hann ensku með því 
að tala um „extremely“ og að eitt-
hvað væri alveg „beyond“. Stöð 2 
fékk fyrst sjónvarpsstöðva leikara 
til að lesa inn á teiknimyndir en nú 
er ætlast til að foreldrarnir sitji við 
hlið barnanna og þýði íslenska 
skemmtikraftinn. 

þjóðar-
innar gagnvart enskunni varð Guð-
mundi Andra Thorssyni rithöfundi 
að umfjöllunarefni í pistli hér í 
Fréttablaðinu á mánudaginn. Þar 
segir: „Þegar tungumál hverfur þá 
hverfur með því heill heimur, hugs-
unarháttur, horf við veruleikanum 
og sögunni, verklag, heil siðmenn-
ing – auðlegð.“ Við lestur þessara 
orða fannst mér íslenskan vera 
orðin að lúinni handtösku í ljóði 
eftir Steinunni Sigurðardóttur en í 
Nokkrar gusur um dauðann og 
fleira stendur: „Þegar manneskja 
deyr þá deyr með henni heil hár-
greiðsla/og ef það er gömul kona 
sem dó þá deyr líka kvenveski lúið/
og handtökin við að opna veskið og 
róta í því.“

fara að verða forréttindi fyrir 
þessa þjóð að búa að hæfileikaríku 
fólki sem kann að leika sér með 
tungumálið, getur samið vandað 
barnaefni og þýtt erlend mál yfir á 
tilgerðarlausa íslensku. Þegar eng-
inn kann lengur að meta þessa hæfi-
leika eigum við eftir að rýna skiln-
ingsvana ofan í skjóðu sem enginn 
man lengur hvaðan kom og heyra 
berast af botni hennar sömu tvö 
orðin og langlífust hafa orðið í Vest-
urheimi; „amma“ og „kleina“. 

„…deyr líka 
kvenveski lúið“

Lína og Emil leika
lausum hala

Bjarni töframaður

Wally trúður fer á kostum

Fleiri trúðar bregða á leik

Andlitsmálun

ÞAÐ MÁ LEIKA SÉR Í 
STOFUNNI OG ALLS STAÐAR!

Við eigum afmæli um helgina

ÓKEYPIS!
Morgunmatur


