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Kennir nemendum að
búa til súpu og brauð
MATUR HEILSA
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3KR¹ÈU 3KR¹NING    

ÖIG STRAX Å ÖETTAER HAÙN
6ERTU HJARTANL
EGA VELKOMI EINSTAKA ¾VINTÕRI
6ERTU
HJARTANLEGA
N HLAKKA
VELKOMINTIL AÈ SJ¹ ÖIG
«SK

«SK
 2AKEL

PRODERM

húðvörn gegn
og snertiofnæ kulda
mi

SLAUG KENNIR

Lagar fljótt
húðþurrk,
roðaflekki,
þurrkabletti
sviða og kláða
í andliti og
höndum.

NEMENDUM

Å 2IMASKËLA

RÁTTU HANDTÎKIN

VIÈ AÈ SKERA

   
  

Áslaugu Traustad
óttur, heimilisf
Rimaskóla,
ræðikennara
hefur tekist
í
að auka áhuga
á matarger
ð svo um munar.
unglinga

Verndar húðina
fyrir efnum
á
pH1 – pH12.
Engin fituáferð
.
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Áslaug Traustadó
ttir hefur
fræðikennari
starfað sem
heimilisheimilisfræði í Rimaskóla í níu
ár. Hún kennir
tíunda bekk í vali fyrir nemendu
r í níunda
sælda. Áslaugog hafa tímarnir
notið mikilla og
hlaut nýlega
næringarfræðaféla
Fjöregg Matvæla vings Ísla d
ungs fólk

Fyrir börn,
hlífir
húðinni við
kulda,
munnvatni,
tárum
og nefrenns
li

LAUK
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Áslaug segir
mundir. „Hún njóta mikilla vinsælda
um þessar
undanförnu hefur gengið mann
uppskriftinni.en ég veit ekki hverfram af manni að
á heiðurinn
eru gríðarleg Í henni er mikið
að
af tómötum
a hollir og
Áslaug og
en þeir
taldir lengja
bætir við:
lífið,“ segir
súpunni, bæði
„Við
svo krakkarn eldum skólaútgáfu
svo hún samræmi
af
ir
st fjárhag ráði við hana en líka
eru svo tilvalið
skólan O
ð

ER 2007

hreyfing
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Allir ómeiddir í
lok bardaga

Fékk stuðning frá
foreldrum sínum

3ÁRBLAÈ UM HEILSU OG HREYFINGU

3ÎNGKONAN GEFUR ÒT SÅNA FYRSTU PLÎTU
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Útgerðin segir 80 milljarða
tapaða vegna hávaxtastefnu

4UTTUGU OG
EINN Å ÒRSLIT
&LEIRI KONUR EN
KARLAR KEPPA UM
ÖULUSTARFIÈ
&«,+ 

STIN ER SVARIÈ
-UGISON SYNGUR UM
¹STINA Å SÅNUM ÕMSU
MYNDUM ¹ NÕJUSTU
PLÎTU SINNI -UGI
BOOGIE
&«,+ 

+2 ¹ BEINU BRAUTINA
¥SLANDSMEISTARAR +2 ERU
AFTUR KOMNIR ¹ BEINU
BRAUTINA EFTIR MJÎG ÎRUGG
AN OG SANNGJARNAN SIGUR
¹ 3N¾FELLI VESTUR Å
B¾ Å G¾RKVÎLDI
¥¶2«44)2 

Vaxtastefna Seðlabankans hefur kostað sjávarútveginn 80 milljarða króna á síðustu fjórum árum, að mati
LÍÚ. Formaður sambandsins segir óþolandi að sjónarmið atvinnulífsins séu hundsuð af stjórnvöldum.
3*6!2²46%'3-, Landssamband íslenskra
útvegsmanna (LÍÚ) telur að vaxtastefna
Seðlabankans hafi kostað íslenskan sjávarútveg áttatíu milljarða króna á síðustu fjórum
árum. Útgerðin hafi því að meðaltali tapað
sömu upphæð síðustu fjögur árin og tekjutap
niðurskurðar veiðiheimilda á yfirstandandi
fiskveiðiári er talið verða.
Björgólfur Jóhannsson, formaður LÍÚ,
gagnrýndi vaxtastefnu Seðlabankans harðlega við upphaf 68. aðalfundar samtakanna í
gær. „Vextir Seðlabankans eru allt of háir og
nauðsynlegt að hefja lækkun þeirra strax.
Talsmenn atvinnulífsins hafa ítrekað krafist
breytinga og lagt fram tillögur en ekkert
verið gert með þær. Það er óþolandi að stjórn-

völd skuli hundsa algerlega sjónarmið
atvinnulífsins.“ Björgólfur sagði að við
óbreytt ástand yrði ekki unað, því verið væri
að draga máttinn úr útflutningsatvinnuvegunum, sem græfi undan undirstöðum efnahagslífsins og samfélagsins í heild.
Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ, segir í inngangi ársskýrslu samtakanna fyrir starfsárið 2006 til 2007 að
sjávarútvegurinn standi frammi fyrir tuttugu
milljarða króna skerðingu á tekjum vegna
niðurskurðar veiðiheimilda á yfirstandandi
fiskveiðiári. Hann segir jafnframt að viðvarandi hágengisstefna Seðlabankans hafi kostað sjávarútveginn um áttatíu milljarða á síðustu fjórum árum.

Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra
sagði í ræðu sinni á aðalfundinum að sterk
staða krónunnar væri óþolandi. „Er mér nær
að halda að erfiðleikar vegna hinnar sterku
stöðu gjaldmiðilsins séu síst minni og ef til
vill meiri en þeir sem stafa af niðurskurði
aflaheimilda.“ Einar telur það vera umhugsunarefni að hækkun húsnæðisverðs, sem er
helsta ástæða þess að verðbólga er yfir markmiðum Seðlabankans, skuli óbeint valda
útflutningsgreinunum svo miklum vanda sem
raun beri vitni. Í því ljósi þurfi að skoða þá
mælikvarða sem lagðir séu til grundvallar
hagstjórninni í landinu. Hann bindur þó vonir
við spár sem gera ráð fyrir að gengi krónunnar
SH¹  SJ¹ SÅÈU 
muni lækka á næsta ári.

"ORGARR¹È FAGNAÈI ¹FANGA

Fimm þúsund
fundir að baki

®LL TRIXIN Å BËKINNI
%INAR "¹RÈARSON
UM BRANSANN
¹STINA OG LÅFIÈ Å
,UNDÒNUM
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velja Steinunni

N Gulla selur
3 hæðir N
Maríanna

Prodomo er
ný
og rafbúnaði verslun sem býður nýjustu
og
mynd og hita. háþróaðan stjórnbúnað hönnun í ljósum
fyrir lýsingu,
tónlist,
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Clara á magnaðan
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+«,.!.$) -EÈ MORGNINUM VERÈ
UR HVÎSS SUÈVESTAN¹TT ¹ 6ESTURLANDI
ANNARS HELDUR H¾GARI 3NÕST Å H¾G
ARI NORÈAN¹TT MEÈ KVÎLDINU ¶URRT
EYSTRA ANNARS RIGNING EÈA SKÒRIR EN
SNJËKOMA EÈA SLYDDA ¹ 6ESTFJÎRÈ
UM +ËLNANDI VEÈUR
6%¨52 

"/2'!234*«2!30*!,, &JËRIR BORGARSTJËRAR 2EYKJAVÅKUR VORU SAMAN KOMNIR Å (ÎFÈA Å G¾R AÈ FAGNA FIMM ÖÒSUNDASTA FUNDI BORGAR
R¹ÈS ¶AU 3TEINUNN 6ALDÅS «SKARSDËTTIR )NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR OG %GILL 3KÒLI )NGIBERGSSON LÁTU SIG EKKI MUNA UM AÈ DEILA
REYNSLU SINNI MEÈ NÕJUM BORGARSTJËRA $EGI " %GGERTSSYNI
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2¾TT VAR UM HUGTAKANOTKUN UM INNFLYTJENDUR Å !LÖJËÈAHÒSINU Å G¾R

3EGIR ORÈIÈ NEGRI EKKI NEIKV¾TT
KLIPPIÐ ÚT OG BÆTIÐ VIÐ BLS. 3

Mörður Árnason
íslenskufræðingur varaði við því
sem hann kallaði orðaflótta á
hádegisfundi um hugtakanotkun í
málefnum innflytjenda sem haldinn var í Alþjóðahúsinu í gær.
Yfirskrift fundarins var „Hvað
má og hvað má ekki? Svertingi,
útlendingur, negri, nýir Íslendingar“ og voru fyrirlesarar auk Marðar þau Hallfríður Þórarinsdóttir,
forstöðurmaður miðstöðvar innflytjendarannsókna, og Kristján

3!-&¡,!'3-,

B. Jónasson, formaður Félags
íslenskra bókaútgefenda.
Kristján fjallaði um prentfrelsi á
bókum sem tilheyrðu öðrum hugmyndaheimi en samtímanum. Taldi
hann bókina Tíu litla negrastráka,
sem nú hefur verið endurútgefin,
vissulega ekki heppilega fyrir
börn. Hún væri þó afurð sögulegs
ferlis sem ekki væri hægt að afmá
auk þess sem myndskreytingar
bókarinnar væru hluti af verkum
myndlistarmannsins Muggs.

Hallfríður sagði það miður að
talsmenn pólitískrar rétthugsunar,
hvað varðaði málnotkun, legðu sig
ekki fram við að brýna fyrir landsmönnum að sýna minnihlutahópum virðingu í orðum heldur legðu
þeir áherslu á að nota hugtök sem
hefðu verið íslenskuð. Tók hún
sem dæmi orðið aðlögun, eða
gagnkvæm aðlögun, en hún taldi
orðið „integration“ mun betra í
umræðu um innflytjendur.
KDK

34*«2.-, Fimm þúsundasti
fundur borgarráðs fór fram í
Höfða í gær. Að fundinum
loknum var tekið á móti
gestum, en öllum núlifandi
borgarráðsfulltrúum frá
upphafi var boðið í Höfða, auk
núverandi borgarstjórnar.
Borgarráð, sem þá hét
bæjarráð, var sett á fót í júlí
árið 1932. Þeir sem fyrst áttu
sæti í því voru Guðmundur
Ásbjörnsson, Hermann
Jónasson, Jakob Möller, Pétur
Halldórsson og Stefán Jóh.
Stefánsson. Fyrsti formaður
ráðsins var Knud Zimsen
borgarstjóri.
Björn Ingi Hrafnsson,
núverandi formaður borgarráðs, segist hafa haft gaman
af því að hitta borgarráðsfulltrúa frá gamalli tíð. „Að öðru
leyti var þetta nú bara hefðbundinn fundur.“
SH
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&J¹RSKAÈI ER FLUTNINGABÅLL VALT ÖEGAR VEGKANTUR GAF SIG Å HVASSVIÈRI ¹ 3N¾FELLSNESI

Drápust á leið til slátrunar
,®'2%',! Um sextíu kindur drápust er flutningabíll

valt við bæinn Arnarstaði á Snæfellsnesi í gær.
Tvo menn sem í bílnum voru sakaði ekki.
Kindunum hafði verið safnað saman á bæjum í
Helgafellssveit og átti að flytja þær til slátrunar.
Um 230 kindur voru í bílnum og var þeim sem ekki
drápust í veltunni komið fyrir í nálægum útihúsum
eftir óhappið.
Hvasst var og vont skyggni þegar blautur kantur
gaf sig undan stórum flutningabílnum á þröngum
stað á veginum. Kindurnar sem drápust eru taldar
hafa kafnað. Lögreglumenn og björgunarsveitarmenn komu til aðstoðar.
GAR

Katrín, buðuð þið í nokkra
lokka fyrir formanninn?
b.EI HANN ER SVO MYNDARLEGUR
FYRIR AÈ ÖAÈ M¹ EKKI MIKLU VIÈ
HANN B¾TAm
(¹R ÒR HÎFÈI BYLTINGARLEIÈTOGANS #HE
'UEVARA VAR BOÈIÈ UPP Å G¾R &ÁLAGAR
Å 6INSTRI GR¾NUM HAFA MEÈAL ANNARS
PRENTAÈ BOLI MEÈ MYND AF 3TEINGRÅMI
* 3IGFÒSSYNI Å LÅKI #HE 'UEVARA +ATRÅN
*AKOBSDËTTIR ER ÖINGMAÈUR 6'

&*23+!¨).. ¥ (%,'!&%,,336%)4 4ALIÈ ER AÈ FLESTAR KINDURNAR

SEM DR¹PUST HAFI KAFNAÈ

,AUNAKJÎR RÅKISFORSTJËRA

Fær 900
þúsund hjá
Flugstoðum
2¥+)334!2&3-%.. Þorgeir Pálsson,
forstjóri ríkisfyrirtækisins
Flugstoða ohf, fær 900 þúsund
krónur í mánaðarlaun samkvæmt
upplýsingum frá fyrirtækinu.
Þorgeir, sem var flugmálastjóri
áður en þeirri stofnun var skipt
upp og Flugstoðir ohf. settar á
laggirnar, fékk 820 þúsund
krónur í mánaðarlaun fyrir
breytinguna um síðustu áramót.
Til samanburðar má nefna að
Páll Magnússon útvarpsstjóri
hækkaði í launum úr um 800
þúsund krónum í 1.500 þúsund við
það að Ríkisútvarpinu var breytt í
opinbert hlutafélag í byrjun apríl.
GAR

 6%446!.') 3LÎKKVILIÈSMENN VORU KALL

AÈIR ÒT ¹SAMT LÎGREGLU OG SJÒKRALIÈI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

6INNUVÁL VALT VIÈ 3M¹RALIND

Gröfustjórinn
slapp rispaður
3,93 Vinnuvél valt á hliðina ofan í

grunn við norðanverða Smáralind
skömmu eftir hádegi í gær. Einn
var í vélinni þegar hún valt og
slapp hann með rispur.
Lögregla, sjúkra- og slökkvilið
var kallað á staðinn. Óttast var að
verr hefði farið og mögulega þyrfti
að klippa manninn úr vélinni en
það reyndist ekki nauðsynlegt.
Vélin laskaðist og tafðist vinna
nokkuð á meðan unnið var á
vettvangi, meðal annars við að
reisa vélina við að nýju.
SH

(EIMAGERÈUR ÅS SL¾R Å GEGN

Skapar tvö störf
&2!-,%)¨3,! Á bænum Holtseli í
Eyjafirði er framleiddur sælkeraís
sem nefnist Holtselshnoss.
Fjölskyldan á bænum tekur öll þátt
í framleiðslunni á ísnum, sem
meðal annars er seldur í verslunum Nóatúns, og annar ekki
eftirspurn.
Ísgerðin hefur að sögn Guðmundar Jóns Guðmundssonar
bónda skapað tvö ný störf. Holtsel
er eina mjólkurbúið á Íslandi sem
framleiðir ís af þessu tagi en á
bænum eru sextíu kýr og slatti af
hænum eins og Guðmundur orðar
það sjálfur.
RHSJ¹ ALLT Å MIÈJU BLAÈSINS

Tveir bjóðendur geta
fengið allar lóðirnar
Tveir aðilar gætu fengið allar þær lóðir sem í boði voru í Fossvogi eftir lóðauppboð. Hanna Birna Kristjánsdóttir segir uppboð bjóða upp á lóðabrask. Hún
segist óttast að slík uppboð verði aftur meginregla hjá nýjum meirihluta.
3+)05,!' Tveir aðilar eru hæst-

bjóðendur í byggingarrétt á öllum
þeim 22 lóðum sem í boði voru
sunnan Sléttuvegar í Fossvogi.
Lóðirnar eru fyrir samtals 57
eignir. Í þær bárust 1.609 tilboð
frá 167 bjóðendum.
Þeir sem eiga hæsta tilboð í
fleiri en eina lóð gætu keypt þær
allar en eru aðeins bundnir af
einu tilboði. Frá framkvæmdasviði Reykjavíkur fengust þau
svör að ekki væri hægt að gefa
upplýsingar um hversu margar
lóðanna bjóðendurnir hyggjast
kaupa. Sigrún Benediktsdóttir og
eiginmaður hennar, Ingólfur Friðjónsson, voru hæstbjóðendur í 23
íbúðir en feðgarnir Kristján P.
Guðnason og Guðni D. Kristjánsson eru svo hæstbjóðendur í þær
34 sem eftir eru. „Þetta er alfarið
okkar einkamál,“ svaraði Sigrún
spurð hvort ætlun þeirra væri að
taka öllum íbúðunum. Guðni vildi
heldur ekki svara fyrir um hvort
ætlunin væri að kaupa allar íbúðirnar.
Ákvörðun um það hvernig
standa ætti að úthlutun íbúðanna
var tekin fyrir stjórnarskipti í
borginni. Eitt af loforðum sjálfstæðismanna fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar var þó að ekki
ætti að láta lóðir til hæstbjóðanda
og að áhersla yrði lögð á að hver
umsækjandi fengi aðeins eina lóð
úthlutaða á föstu verði. Þar sem
slíkt kæmi í veg fyrir hagnaðarvonir lóðabraskara. „Það er alveg
rétt, lóðauppboð getur boðið upp
á lóðabrask, hins vegar er þetta
skásta leiðin sem hægt er að fara
þegar um er að ræða jafn gróin

36¨)¨ '4) $%),34  &!2 (%.$52 2EYKJAVÅKURBORG AUGLÕSTI EFTIR TILBOÈUM Å
BYGGINGARRÁTT ¹  LËÈUM FYRIR  ÅBÒÈIR %IN LËÈ ER ¾TLUÈ FJÎLBÕLISHÒSI FYRIR  ÅBÒÈIR
ÖRETT¹N LËÈIR ERU FYRIR KEÈJUHÒS MEÈ ÖRETT¹N ÅBÒÈUM OG ¹TTA LËÈIR ERU FYRIR SAMTENGD
TVÅBÕLISHÒS MEÈ SEXT¹N ÅBÒÈUM 4VEIR H¾STBJËÈENDUR VORU Å ALLAR Ö¾R LËÈIR SEM Å
BOÈI VORU
&2¡44!",!¨)¨'6!

hverfi og á Sléttuvegi þar sem
afar takmarkað framboð er af
byggingarsvæði,“ segir Hanna
Birna Kristjánsdóttir, borgarfulltrúi sjálfstæðismanna og fyrrverandi formaður Skipulagsráðs
Reykjavíkur. „Það er eðlilegt að
fast verð sé á lóðum í nýjum
hverfum og þannig viljum við
sjálfstæðismenn hafa það og
þannig hefur það verið í okkar
stjónartíð svo tryggt sé að að allir
borgarbúar eigi kost á lóð. Sú leið
sem var notuð á Sléttuvegi á alls
ekki að vera meginregla en
þannig var það nú samt í stjórnar-

tíð R-listans. Ég hef áhyggjur af
því að núverandi meirihluti muni
aftur gera lóðauppboð að almennri
reglu,“ segir Hanna.
„Við höfðum auðvitað á árum
áður boðið út lóðir og höfum ekki
gefið nein fyrirheit um annað,“
segir Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. „Við gengum úr skugga um
að aðeins einn íbúi fengi lóð í
Úlfarsfelli á sínum tíma en í þessu
tilviki var þetta boðið hæstbjóðendum. Við munum fara yfir
reynsluna á þessu máli og móta
stefnu nýs meirihluta út frá henni,“
segir Dagur.
KAREN FRETTABLADIDIS

"IÈLAÈ TIL FLUTNINGABÅLSTJËRA

Hleypi fram úr
5-&%2¨!2®29'') Ákall til flutn-

ingabílstjóra hefur verið birt á
fréttavefnum Tíðis í Vesturbyggð. Það er Anna Guðmundsdóttir á Patreksfirði sem biðlar til
bílstjóranna að sýna ökumönnum
minni bíla tillitssemi þegar komið
er úr Breiðaferjunni Baldri.
„Þannig er að þegar stórir
flutningabílar aka upp úr ferjunni
eru þeir oftar en ekki fyrstir eða
með þeim fyrstu að aka út úr
skipinu. Fljótlega eftir að komið
er suður fyrir Stykkishólm byrja
tilraunir annarra bíla til að
komast fram úr,“ segir Anna.
„Fínt væri ef bílstjórar flutningabílanna hinkruðu í örstutta stund
og hleyptu minni bílunum á
undan.“
GAR

2¨(%22!"¥,, -ERCEDES "ENZ DËMS
M¹LAR¹ÈUNEYTISINS REYNDIST DÕRASTUR Å
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$ËMSM¹LAR¹ÈHERRA

Ráðherrabíll á
2,8 milljónir
"¥,!2 Hæsta boðið í ráðherrabíl
Björns Bjarnasonar, dóms- og
kirkjumálaráðherra, í útboði
Ríkiskaupa var 2,8 milljónir
króna. Bíllinn var í útboði ásamt
nokkrum fjölda annarra bíla í eigu
ríkisins.
Bíll dómsmálaráðherra er af
gerðinni Mercedes Benz, árgerð
2004, og er ekinn tæplega 74
þúsund kílómetra. Tilboðið í bílinn
var það langhæsta í útboðinu.
Lægst var boðið í Renaultfólksbíl úr eigu Ríkisútvarpsins,
35 þúsund krónur. Sá bíll er
þrettán ára og ekinn 105 þúsund
kílómetra. Og 69 þúsund krónur
voru boðnar í sjö ára Opel-bíl frá
Ríkislögreglustjóra.
GAR

4ÅMABUNDIN SVEIFLA $ECODE

Náði fjögurra
ára botngengi
6%2¨"2¡& Gengi hlutabréfa
Decode, móðurfélags Íslenskrar
erfðagreiningar, fór um tíma í gær
niður í það lægsta sem það hefur
verið á Nasdaq-markaðnum í New
York í meira en fjögur ár þegar
hluturinn seldist á 3,15 dollara. Það
hefur ekki farið svo lágt síðan í
byrjun september 2003 þegar
gengið var 3,10. Niðursveiflan var
þó tímabundin og endaði gengið í
3,45 dölum á hlut í lok dagsins, sem
er ríflega tveggja prósenta
hækkun frá því í fyrradag.
GAR

%RINDI TIL ¥SAFJARÈARB¾JAR

"JÎRN RS¾LL 0ÁTURSSON FYRRVERANDI STJËRNARFORMAÈUR 2%)

Vildi ekki fá fjárfesta strax
/2+5-, „Ég lagði til að utanað-

komandi fjárfestar kæmu ekki
að REI fyrr en í desember þar
sem ég taldi það alls ekki tilbúið
fyrir innkomu fjárfesta,“ segir
Björn Ársæll Pétursson, fyrrverandi stjórnarformaður Reykjavík Energy Invest. Hann gegndi
stjórnarformennsku fyrir hönd
Sjálfstæðisflokksins frá því í
mars til 23. ágúst. „Mér fannst
ekki ljóst með hvaða hætti fjárfestar ættu að koma að félaginu.
Það átti eftir að fara fram undirbúningsvinna þegar ég hætti og
það er ekki að sjá að hún hafi
farið fram.“
Í Fréttablaðinu á þriðjudag
kom fram að rætt hefði verið um
einkaréttarsamning á hugverki
og þjónustu Orkuveitu Reykjavíkur (OR) á síðasta stjórnarfundi Björns, 23. ágúst, en haft
var eftir honum í fréttum Ríkis-

útvarpsins 16. október að aldrei
hefði verið rætt um einkaréttarsamning í hans tíð. Björn Ársæll
segir umræðuskjöl hafa verið
lögð fram sem ekki hafi verið
kynnt sem samningsdrög. „Það
var aldrei rætt um né sett á blað
að samningur milli REI og OR
yrði óuppsegjanlegur einkaréttarsamningur, og hvað þá til tuttugu
ára. Það var rætt um tíu ár en
ekki tuttugu, og að hann yrði uppsegjanlegur.“
Björn Ársæll segir enn fremur
að þau plögg sem notuð hafi verið
til undirbúnings samnings milli
REI og OR hafi öll tekið mið af
því að REI hafi að öllu leyti verið
í eigu OR. „Það liggur í augum
uppi að forsendur fyrir samningi
milli REI og OR breytast þegar
fjárfestar koma inn í félagið með
skömmum fyrirvara. Það lá ekkert á því að fjárfesta strax inn í

"*®2. 23,, 0¡45233/. b¶AÈ VAR

R¾TT UM TÅU ¹R EN EKKI TUTTUGUm

félagið enda eru jarðvarmaverkefnin langtímafjárfesting, sem
eru mæld í árum frekar en vikum
eða dögum.“
MH

Vilja flugvöll á
Hornstrandir
3+)05,!'3-, Umhverfisráð

Ísafjarðar hefur nú til skoðunar
hugmynd um að gera flugvöll í
Fljótavík
á Hornströndum.
Fram kom
á fundi
umhverfiráðs á
miðviku-  (/2.342®.$5dag að
erindi hefði borist frá Hjalta J.
Guðmundssyni forstöðumanni hjá
Umhverfisstofnun sem vísaði í
greinargerð varðandi flugöryggi í
Fljótavík og hugsanlega lagningu
flugbrautar. Sagði Hjalti að leita
þyrfti leyfis Umhverfisstofnunar
til framkvæmda í friðlandinu auk
þess sem fyrir þyrfti að liggja
samþykki sveitarfélags og
landeigenda. Málinu var vísað til
vinnuhóps aðalskipulags norðan
Djúps.
GAR

TBWA\REYKJAVÍK

Í DAG GENGUR AUGLÝSINGASTOFAN HIMINN OG HAF
TIL SAMSTARFS VIÐ TBWA OG VERÐUR ÞAR MEÐ HLUTI AF EINNI STÆRSTU OG

MEST VERÐLAUNUÐU AUGLÝSINGASTOFUKEÐJU
HEIMS. Í KJÖLFARIÐ TEKUR STOFAN UPP NÝTT NAFN OG HEITIR NÚ

TBWA\REYKJAVÍK
TBWA ER MEÐ HÖFUÐSTÖÐVAR Í NEW YORK OG 292 STOFUR Í 78 LÖNDUM. STOFURNAR VINNA
NÁIÐ SAMAN OG FYLGJA SAMEIGINLEGRI HUGMYNDAFRÆÐI, SEM REYNST HEFUR AFAR

ÁRANGURSRÍK FYRIR STÓR ALÞJÓÐLEG VÖRUMERKI
Á BORÐ VIÐ NISSAN, McDONALD’S, APPLE, SONY PLAYSTATION, ABSOLUT VODKA O.FL.

KYNNING Á BORGINNI Í DAG
TBWA/REYKJAVÍK BÝÐUR TIL KYNNINGAR Á SILFRI, HÓTEL BORG, KL. 15 Í DAG.
ÞAR MUN CLAES RASMUSSEN, FRAMKVÆMDASTJÓRI TBWA\COPENHAGEN,
KYNNA TBWA-SAMSTARFIÐ OG HUGMYNDAFRÆÐINA SEM LIGGUR AÐ BAKI.

AUGLÝSINGA- OG MARKAÐSFÓLK ER SÉRSTAKLEGA VELKOMIÐ!

TBWA\REYKJAVÍK – Tryggvagötu 11 – 101 Reykjavík – Sími 510 9000 – www.tbwa.is
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2ÒSSNESKAR SPRENGJUFLUGVÁLAR FLUGU N¹L¾GT R¹ÈHERRAFUNDI .!4/ Å (OLLANDI

6ATNSVIÈRI ¹ &¹SKRÒÈSFIRÈI

Engin lausn á ágreiningi

Þakplötur fuku
í veðurofsa

(/,,!.$ !0 Tvær langfleygar
sprengjuflugvélar
Rússlandshers héldu í óvenjulegt æfingaflug í gær, er þær flugu suður
með öllum Noregi og nálguðust
Holland, þar sem varnarmálaráðherrar Atlantshafsbandalagsins
sátu á rökstólum, meðal annars
með varnarmálaráðherra Rússa.
Frá þessu greindu talsmenn
norska hersins.
Á fundi NATO-ráðherranna
með rússneska varnarmálaráðherranum Anatolí Serdjúkov náðist lítill árangur. Ágreiningsmál
hafa hrannast upp milli Rússa og
NATO á síðustu misserum og ber
þar hæst fyrirhugaða uppsetn-

ingu búnaðar fyrir hnattrænt eldflaugavarnakerfi
Bandaríkjamanna í Póllandi og Tékklandi og
deiluna um framtíð Kosovo.
NATO-ráðherrarnir
ræddu
annars verkefni bandalagsins í
Afganistan. Það hefur staðið því
fyrir þrifum að margar NATOþjóðirnar hafa verið tregar til að
leggja til nægan liðsafla. Níu ríki
hétu því þó að senda liðsauka,
sem samtals nemur um 1.000
manns. Mörg þvertaka þó eftir
sem áður fyrir að sínir hermenn
taki þátt í að halda úti stríðinu
gegn skæruliðum talibana í
suðurhluta landsins.

6%¨52 Mikið vatnsveður var á
Fáskrúðsfirði í gær og var
björgunarsveitin Geisli kölluð út
síðdegis vegna veðurofsans.
Íbúar muna vart annað eins
blautviðri.
Þakplötur voru farnar að fjúka
af svokölluðum Hilmishúsum við
Fáskrúðsfjarðarhöfn og var
kallað á björgunarsveit og
kranabíl til að bregðast við því.
Þá brotnuðu rúður í frystihúsi
Loðnuvinnslunnar. Björgunarsveitin vann að því fram eftir
degi að lágmarka tjón.
Vindhraði mældist allt upp
undir 39 metrar á sekúndu um
hádegisbil.
SH

244 6)¨ 2²33! 6ARNARM¹LAR¹ÈHERRAR
2ÒSSLANDS OG "ANDARÅKJANNA TAKAST Å
HENDUR Å .OORDWIJK Å G¾R *AAP DE (OOP
3CHEFFER FRAMKV¾MDASTJËRI .!4/
STENDUR HJ¹
&2¡44!",!¨)¨!0

AA

3AMGÎNGUR Å RBORG

Óþolandi staða fyrir
útflutningsfyrirtæki

Sérleyfi bindur
bæjarstjórnina
36%)4!234*«2.!2-, Meirihluti

bæjarráðs Árborgar segir samgönguráðuneytinu ítrekað hafa
verið bent á nauðsyn þess að
afnema sérleyfi fyrir áætlunarbíla á leiðinni Selfoss - Eyrarbakki - Stokkseyri. Í gær
samþykkti meirihlutinn samstarf
við Þingvallaleið, til eins árs, um
að koma á almenningssamgöngum á þessari leið. Fulltrúi
minnihluta Sjálfstæðisflokks í
bæjarráðinu vildi að samgöngur
innanbæjar yrðu undanskildar í
verkefninu. Meirihlutinn lagði
áherslu á að á meðan sérleyfið
væri í gildi væri ekki hægt að
semja við aðra en Þingvallaleið
sem hefur sérleyfið frá Vegagerðinni til ársloka 2008.
GAR

Einar K. Guðfinnsson segir sterka stöðu krónunnar óþolandi fyrir útflutningsfyrirtæki. Hann telur stjórnvöld þurfa að skoða mælikvarða sem lagðir séu til
grundvallar hagstjórninni. LÍÚ gagnrýnir vaxtastefnu Seðlabankans harðlega.

492+.%3+)2 (%2-%.. "EITA STËRSKOTA

LIÈS OG LOFT¹R¹SUM ¹ STÎÈVAR SK¾RULIÈA Å
.ORÈUR ¥RAK
./2$)#0(/4/3!&0

4YRKLAND OG ¥RAK

Loftárásir yfir
landamærin
492+!.$ !0 Recep Tayyip

Erdogan, forsætisráðherra
Tyrklands, sagði í gær að mótbárur
Bandaríkjastjórnar dygðu ekki til
að aftra Tyrklandsher frá því að
halda inn í Norður-Írak til að elta
uppi skæruliða Kúrda. Talsmenn
hersins greindu frá því í gær að
hann hefði drepið fleiri en 30
skæruliða sem hefðu verið að
undirbúa árás.
Tyrkneskar herflugvélar og
þyrlur gerðu loftárásir á stöður
skæruliða rétt innan við írösku
landamærin á miðvikudag. Tyrkir
þrýsta á írösk stjórnvöld að
handtaka og framselja leiðtoga
kúrdísku skæruliðanna.
AASDG

,%)¨2¡44).'
¥ FRÁTT &RÁTTABLAÈSINS AF VIÈTALI VIÈ
(ALLGRÅM (ELGASON Å DANSKA TÅMARITINU
7EEKENDAVISEN VAR RANGT FARIÈ MEÈ
NAFN BLAÈAMANNSINS SEM TËK VIÈTALIÈ
(ANN HEITIR ¶RÎSTUR (ARALDSSON EKKI
(ELGASON %R BEÈIST VELVIRÈINGAR ¹
MISTÎKUNUM

3*6!2²46%'3-, Einar K. Guðfinnsson
sjávarútvegsráðherra
segir að sterk staða krónunnar sé
óþolandi og valdi íslenskum sjávarútvegi og öðrum útflutningsgreinum miklum búsifjum. Einar sagði
í ræðu á 68. aðalfundi Landsambands íslenskra útvegsmanna
(LÍÚ) sem hófst í gær að stjórnvöld hlytu að velta því alvarlega
fyrir sér hvort þeir mælikvarðar
sem lagðir væru til grundvallar
hagstjórn á Íslandi væru að öllu
leyti réttir.
Einar fjallaði um efnahagsmál
í ræðu sinni og sagði að almennt
mætti segja að íslenska krónan
hefði styrkst svo mikið sem raun
bæri vitni vegna þess að Seðlabankinn héldi uppi háum vöxum.
Markmiðið með því væri að halda
niðri verðbólgu. „Við glímum
hins vegar við verðbólgu sem
stafar einkanlega af hækkun húsnæðisverðs. Þessi hækkun kemur
því beint í bak útflutningsgreinanna, veikir stöðu þeirra og stuðlar meðal annars að því að störfum hefur fækkað á því sviði.
Þetta er að mínu mati mjög mikið
umhugsunarefni og við hljótum
að velta því alvarlega fyrir okkur
hvort þeir mælikvarðar sem lagðir eru til grundvallar okkar hagstjórn séu að öllu leyti réttir.“
Hann sagði líka athyglisvert að
skoða þær forsendur sem Samtök
atvinnulífsins hafa sett fram um
þróun ýmissa hagstærða hér innanlands. „Ekki verður betur séð
en að [þær forsendur] stangist
mjög á við þær forsendur sem
unnið er eftir á öðrum sviðum,“
sagði Einar.

&2 !¨!,&5.$) ,¥²

%INAR + 'UÈFINNSSON
SEGIR STERKA KRËNU
ËÖOLANDI FYRIR FYRIRT¾KI Å
ÒTFLUTNINGI (ANN ER HÁR
MEÈ &RIÈRIKI * !RNGRÅMS
SYNI FRAMKV¾MDASTJËRA
,¥² ¹ FUNDINUM Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

&)!4 5./ «TRÒLEGT ÖYKIR AÈ MAÈURINN

SKYLDI KOMA DÕRUNUM Å BÅLINN
"*®2'«,&52 *«(!..3
3/. &ORMAÈUR ,¥²

¶RÎNG ¹ ÖINGI Å LITLUM BÅL

GAGNRÕNDI VAXTASTEFNU
3EÈLABANKANS HARÈLEGA
Å G¾R

Búfénaði troðið
í bláan Fiat Uno

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

afar hörð gagnrýni á ráðgjöf Hafrannsóknastofnunarinnar. Hann
sagði að tiltrú manna í sjávarútvegi á niðurstöður og ráðgjöf
stofnunarinnar væri minni nú en
nokkru sinni fyrr. Það kæmi þó
ekki á óvart þar sem Hafrannsóknastofnun hefði ekki svigrúm
til að gegna lögbundnu hlutverki
sínu vegna fjárskorts.
Í ræðu sinni gagnrýndi Björgólfur einnig byggðakvóta og auðlindagjaldið, sem hann sagði vera
skatt á landsbyggðina.

Samhljómur var í orðum ráðherra og Björgólfs Jóhannssonar,
formanns LÍÚ, sem gagnrýndi
vaxtastefnu Seðlabankans harðlega í ræðu sinni. Á þetta benti
Björgólfur og beindi til ráðherra
að lækkun stýrivaxta væri aðeins
spurning um ákvörðun stjórnvalda. „Við erum að skora á ykkur
að taka þessa ákvörðun.“ LÍÚ
telur að íslenskur sjávarútvegur
hafi tapað áttatíu milljörðum
króna á síðustu fjórum árum
vegna vaxtastefnu Seðlabankans.
Í ræðu Björgólfs kom fram

35¨52 !&2¥+! !0 Lögreglumenn í
dreifbýli í Suður-Afríku fundu
tvær kýr og tvær geitur í bíl sem
varla er nægilega rúmgóður fyrir
fjórar manneskjur.
Hafin var leit að bílnum, bláum
Fiat Uno, eftir að nágrannar
eigandans höfðu látið vita af
þessum flutningsmáta dýranna.
Þegar lögregla kom á staðinn hafði
maðurinn troðið dýrunum í bílinn
og reyndi að bruna á brott. Flóttinn
bar ekki árangur og neyddist hann
til að stöðva skömmu síðar.
SH
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Munum eftir útiljósunum !
Nú þegar farið er að myrkva úti viljum við vinsamlega minna
íbúa á að hafa kveikt á útiljósum við heimili sín til að
auðvelda blaðberum Fréttablaðsins aðgengi að lúgu.
Fyrirfram þakkir, dreifing Fréttablaðsins
Pósthúsið - S: 585 8300 - www.posthusid.is
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3EXT¹N PRËSENTA KYNBUNDINN LAUNAMUNUR SAMKV¾MT KJARAKÎNNUN 3TARFSMANNAFÁLAGS 2EYKJAVÅKURBORGAR

Fá sömu laun fyrir minni menntun
2%9+*!6¥+ Í kjarakönnun Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar
(STRV) er óútskýrður launamunur kynjanna 16,1 prósent, sé tekið
tillit til aldurs, starfsaldurs,
menntunar, starfsstéttar og vinnutíma. Hlutfallið er svipað og gerist almennt í launakönnunum, að
sögn Rögnu Benediktu Garðarsdóttur, hjá Félagsvísindastofnun.
Menntun hefur meiri áhrif á
laun kvenna en karla. Karlar með
grunnskólamenntun eru með
svipuð meðallaun og konur með
háskólamenntun á framhaldsskólastigi.
Um 80 prósent heildarlauna
kvenna eru grunnlaun en hjá

Ætlar þú að kaupa Biblíuna í
nýrri þýðingu?
*¹
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Sækir þú tónlist á vefinn?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

3LÎKKVILIÈ BERST ENN VIÈ SKËGARELDA Å +ALIFORNÅU

+!,)&/2.¥! !0 Björgunarsveitarmenn fundu tvö lík í brunarústum húss norður af San Diego í
gær og er þar með vitað um átta
dauðsföll af völdum skógareldanna sem geysað hafa að undanförnu í sunnanverðri Kaliforníu.
Eldarnir nálguðust ískyggilega
þúsundir húsa til viðbótar, en þar
sem draga tók úr styrk þurra
Santa Ana-staðvindsins og lofthiti tók að lækka glæddust vonir
um að slökkvistarf skilaði betri
árangri.
George W. Bush Bandaríkjaforseti hélt á vettvang hamfarasvæðisins í gær til að kynna sér
aðstæður í félagi við Arnold
Scwharzenegger ríkisstjóra.

&2¡44!",!¨)¨!0

Fleiri brunnin lík finnast

AA

körlum er hlutfallið 60 prósent
og er vaktaálagsgreiðslur hærra
hlutfall heildarlauna hjá þeim. Þá
fá karlar fleiri fasta yfirvinnutíma greidda en konur. Konur í
fullu starfi fá 60 prósent af föstum yfirvinnulaunum karla í fullu
starfi.
„Þessi könnun er tæki til að
skoða þessi mál. Ef menn meina
það sem þeir segja um að minnka
launamun kynjanna, þá er hægt
að styðjast við þessa könnun,“
segir Garðar Jóhannesson, formaður STRV, og bætir því við að
niðurstöðurnar verði notaðar í
næstu kjarasamningum, sem
losna haustið 2008.
EB
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Tómstundir fyrir börn
með sérþarfir vantar
Iðjuþjálfi á Æfingastöð Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra segir skort á því að
börn með sérþarfir geti sinnt tómstundum. Slíkt sé þeim þó afar mikilvægt þar
sem það dragi úr einangrun og búi þau undir þáttöku í samfélaginu.
2¡44).$!-, „Það er ljóst að tóm-

&/23%4)..  6%446!.' "ANDARÅSKA
FORSETAÖYRLAN MEÈ "USH FORSETA INNAN
BORÈS ¹ FLUGI YFIR HAMFARASV¾ÈINU Å G¾R

$JÒPAVOGSBÒAR OG N¹GRANNAR
5NGBARNASUND BARNASUND
¹ $JÒPAVOGI
&YRIRHUGAÈ ER AÈ HALDA UNGBARNA OG BARNASUNDN¹MSKEIÈ ¹ $JÒPAVOGI HELGARNAR   NËV OG   NËV
%INNIG ER Å BOÈI VATNSLEIKÙMI FYRIR FULLORÈNA
+ENNT ER LAUGARDAGA OG SUNNUDAGA
5NGABÎRN   M¹NAÈA OG   M¹NAÈA
"ARNASUND   ¹RA OG   ¹RA ATHUGIÈ FORELDRAR ERU MEÈ OFAN Å LAUG Å ÎLLUM HËPUM
.¹MSKEIÈIÈ ER  SKIPTI OG KOSTAR 
5PPLÕSINGAR OG SKR¹NING HJ¹ 3ËLEYJU %INARS ¥ÖRËTTA OG
UNGBARNASUNDKENNARA Å SÅMA  
.*«445 6!4.3).3 . «44! -%¨ ®29'')¨ ¥ &92)22²-)
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stundaúrræði sem í boði eru uppfylla ekki þarfir allra barna,“ segir
Gerður Gústavsdóttir, yfiriðjuþjálfi hjá Æfingastöð Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra.
Gerður segir að þó að flestir
skjólstæðingar
Æfingastöðvarinnar séu með frávik í hreyfiþroska komi oft í ljós að erfiðleikar þeirra séu ekki síður af
félagslegum toga. Því skorti þá oft
færni í að fylgja jafnöldrum sínum
eftir í leik og áhugamálum. Hún
segist verða mikið vör við
áhyggjur foreldra yfir því að börn
þeirra eigi ekki félaga og gangi
illa í samskiptum við aðra. Æfingastöðin hafi brugðist við áhyggjuorðum foreldranna með því að
leggja aukna áherslu á hópastarf
sem miði að því að börnin öðlist
frekari færni í samskiptum. Auk
þess sé vonast til þess að það verði
þeim hvatning til að taka þátt í
öðru tómstundastarfi sem öllum
eigi að vera opið. Ekki virðist þó
hlaupið að því.
„Við höfum fundið fyrir því að
börn sem eru hjá okkur eiga erfitt
með að finna tómstundir við hæfi.
Það er afar mikið framboð af alls
kyns starfi fyrir börn en ekki alltaf komið til móts við þau sem eru
með sérþarfir,“ segir Gerður. Hún
bendir á að oft eigi hreyfihömluð
börn erfitt með að komast á þá
staði sem starfið fer fram á og
verkefni þurfi oft að laga að færni
hvers og eins.
„Mér þykir mjög mikilvægt að
börn með sérþarfir eigi hvort
tveggja kost á því að stunda tómstundir með öðrum börnum með

,%)+)¨ 3!-!. ¶AU ,ILJA -IST 3IGURÈARDËTTIR %INAR -¹R -¹SSON (ELGA ,¹RA *ËNS

DËTTIR 3INDRI 3N¾R 3IGURÈSSON ¶ËRHILDUR 6 +RISTÅNARDËTTIR %LÅSA +RISTJ¹NSDËTTIR OG
0ÁTUR )NGI SGEIRSSON SKEMMTA SÁR VEL Å FINGARSTÎÈ 3TYRKTARFÁLAGS LAMAÈRA OG
FATLAÈRA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

,%)45¨5 !¨ 4«-345.$5- 6)¨
(&) ¶ËRA SEGIR AÈ ENGINN AF

ÖEIM TËMSTUNDAKOSTUM SEM VORU
Å BOÈI Å HEIMAHVERFI ÖEIRRA HAFI
HENTAÈ $AGBJÎRTU DËTTUR HENNAR
¶¾R M¾ÈGUR LEITUÈU ÖVÅ LENGRA OG
FANN $AGBJÎRT SIG VEL Å 3TÒLKNAKËR
2EYKJAVÅKUR OG SVO Å SUNDTÅMUM
HJ¹ ¥ÖRËTTAFÁLAGI FATLAÈRA
&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

svipaða reynslu og í starfi sem
öllum er opið,“ segir Þóra Stephensen.
Þóra og dóttir hennar Dagbjört
Andrésdóttir, sextán ára nemi með
sérþarfir, ætla að flytja erindi um
reynslu sína af tómstundastarfi á
ráðstefnu sem haldin verður í dag.
Ráðstefnan ber yfirskriftina Tómstundir barna með sérþarfir og
verður haldin í Rúgbrauðsgerðinni, Borgartúni 6.
Þóra segir að þar sem fjölskylda
hennar hafi búið nokkuð frá mið-

borg Reykjavíkur, þar sem mest
af starfi fyrir börn með fatlanir
fer fram, hafi fyrst verið reynt að
finna eitthvað við hæfi fyrir Dagbjörtu í heimahverfi þeirra. Fljótlega hafi komið í ljós að þar væri
ekkert fyrir hana að hafa. Hún
hafi því fyrst byrjað að æfa söng í
Stúlknakór Reykjavíkur og síðar
sund hjá Íþróttafélagi fatlaðra.
Árangurinn af tómstundum dóttur
hennar hafi tvímælalaust búið
hana betur undir þátttöku í samfélaginu.
KAREN FRETTABLADIDIS

(¾STIRÁTTUR ÖYNGDI DËM YFIR ÖREMUR KARLMÎNNUM UM EITT ¹R

Þrír fíkniefnasmyglarar
áttu sér engar málsbætur

,6,* VNUDXWFPVWN
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mönnum sem reyndu stórfellt fíkniefnasmygl
hingað til lands á vormánuðum á síðasta ári.
Þeir Ársæll Snorrason, Hörður Eyjólfur Hilmarsson, Ólafur Ágúst Hraundal og Johan Hendrik
Engelsman, sem er hollenskur ríkisborgari, reyndu
þá að smygla til landsins rúmlega fimmtán kílóum
af amfetamíni og rúmlega tíu kílóum af kannabisefnum sem þeir höfðu falið að mestu í bensíntanki
BMW-bifreiðar.
Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi Hörð Eyjólf í
sex ára fangelsi, Engelsman einnig í sex ára
fangelsi, Ársæl í fjögurra ára fangelsi og Ólaf Ágúst
til að sitja inni í átta og hálft ár. Íslendingarnir þrír
áfrýjuðu þessum dómi til Hæstaréttar, sem þyngdi
hann um eitt ár yfir hverjum þeirra. Í niðurstöðu
Hæstaréttar segir að við ákvörðun refsingar hafi
meðal annars verið horft til hættueiginleika
fíkniefnanna, magns þeirra og styrkleika. Brotin
sem allir ákærðu áttu hlut að ættu sér fáar hliðstæð-

&2µ*!¨) %++) (OLLENDINGURINN *OHAN (ENDRIK %NGELSMAN VAR
S¹ EINI SEM EKKI ¹FRÕJAÈI

ur í dómaframkvæmd að því er varðar magn
fíkniefna. Hinir ákærðu ættu sér engar málsbætur.
Hollendingurinn áfrýjaði ekki til Hæstaréttar. JSS
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9FIR  ÖÒSUND ÖOTUR OG SKRÒFUFLUGVÁLAR ERU Å REGLULEGU FLUGI Å HEIMINUM Å DAG

(¾STIRÁTTUR SÕKNAR RÅKIÈ

Flugslys fleiri í ár en í fyrra

Ásatrúarmenn
fá ekki búbót

3!-'®.'52 Eitt flugslys verður

 Hvað heitir athafnamaðurinn sem reynir að eignast
hálfan Hallargarðinn?
 Hvað heitir höfundur bókarinnar Játningar karlrembu?
 Hvað heitir nýjasta plata
Mugisons?
36®2). %25  3¥¨5 

!LCOA &JARÈA¹L

Kryfjum og
lærum af þessu
6)..5-!2+!¨52 „Við höfum verið

að ráða um 400 starfsmenn og það
segir sig sjálft að í svona stórum
hópi er hætta á að
einhverjir falli
ekki í hópinn eða
standi ekki undir
væntingum,“
segir Erna
Indriðadóttir,
upplýsingafulltrúi AlcoaFjarðaáls.
%2.!
„Við höfum
).$2)¨!$«44)2
verklagsreglur
sem á að fylgja í
svona tilvikum. Við munum
kryfja þetta mál og læra af því ef
ekki var rétt að málum staðið. Við
hörmum það ef ekki hefur verið
farið vel að þessum konum en það
er fráleitt að þetta hafi verið gert
til að skapa óöryggi meðal
starfsmanna.“
GHS

fyrir hver tvö milljón flugtök
flugvéla í atvinnuflugi í dag, en
voru 2,4 fyrir hver tvö milljón
flugtök árið 1996. Ellefu alvarleg
flugslys urðu hjá þotum í atvinnuflugi á síðasta ári en þrettán á
fyrstu níu mánuðum ársins í ár.
Þetta kemur fram í frétt sem
birt er á vef samgönguráðuneytisins, og byggist á upplýsingum
sem fram komu á ráðstefnu um
flugöryggismál sem haldin var á
vegum flugöryggissamtaka, samtaka áætlunarflugfélaga og samtaka tæknimanna.
Árið 2006 var þó með óvenju
lágri slysatíðni. Á síðustu árum

hafa orðið 11-19 slys á ári hverju
þar sem þotur í atvinnuflugi eiga
í hlut. Mannskaði varð í sjö af
þrettán slysum sem orðið hafa á
árinu.
Í frétt ráðuneytisins kemur
fram að rösklega 40 þúsund þotur
og skrúfuþotur séu á skrá sem
vélar í atvinnuflugi í heiminum í
dag. Þar af eru þotur rösklega
tuttugu þúsund, skrúfuþotur ríflega sex þúsund og einkaþotur
eða smáþotur tæplega fjórtán
þúsund.
Airbus og Boeing, stærstu flugvélafamleiðendur heims, gera
ráð fyrir því að á næstu tveimur
áratugum verði 29 þúsund flug-

$«-3-, Ásatrúarfélagið á ekki

"25.) ,EIFAR "OEING FARÖEGAÖOTU #HINA
!IRLINES SEM BRANN ¹ .AHA FLUGVELLI Å
*APAN Å ¹GÒST %NGINN SLASAÈIST
&2¡44!",!¨)¨!0

vélar smíðaðar. Þær muni mæta
vaxandi þörf í heiminum, einkum
í Asíu, og leysa eldri vélar af
hólmi.
BJ

heimtingu á greiðslum úr ríkissjóði
til jafns við Þjóðkirkjuna. Þetta er
niðurstaða Hæstaréttar í máli
félagsins gegn íslenska ríkinu.
Rétturinn staðfesti sýknudóm
Héraðsdóms Reykjavíkur.
Ásatrúarfélagið stefndi ríkinu
þar sem það taldi sig eiga rétt á
sömu framlögum og þjóðkirkjan
úr ríkissjóði, og vísaði sérstaklega til framlaga sem renna í
jöfnunarsjóð sókna og í kirkjumálasjóð.
Á þetta féllst dómurinn ekki.
Verkefni Ásatrúarfélagsins yrðu
ekki lögð að jöfnu við lögboðnar
skyldur þjóðkirkjunnar.
SH

&RAMKV¾MDASTJËRI !FLS GAGNRÕNIR UPPSAGNIR TVEGGJA KVENNA SEM STÎRFUÈU HJ¹ !LCOA ¹ 2EYÈARFIRÈI

Meðferðin var niðurlægjandi
6)..5-!2+!¨52 Tveimur konum,

sem störfuðu hjá Alcoa-Fjarðaáli
á Reyðarfirði, var sagt upp með
„sérstaklega ógeðfelldum hætti“
hvorri sinn daginn í síðustu viku,
að sögn Sverris Albertssonar,
framkvæmdastjóra Afls starfsgreinafélags. Önnur konan fékk
þá skýringu að hún gæti ekki lært
á tæki, hin að hún hefði ekki fallið
í hópinn. Konunum hafði ekki
verið gefin nein viðvörun.
„Í báðum tilfellum voru konurnar sóttar á vaktina í viðtal,
þeim afhent uppsagnarbréf og
fyrirmæli um að kvitta fyrir móttöku. Önnur neitaði því. Þeim var
síðan vísað út fyrir hlið af öryggisvörðum og staðið yfir þeim meðan
þær tæmdu fataskápana,“ segir
Sverrir. Annarri konunni var
meinað að fara með samstarfs-

,6%2 !,#/! &*!2¨!,3  2%9¨!2&)2¨) 4VEIMUR KONUM VAR SAGT FYRIRVARALAUST
UPP ÖEIM FYLGT AF ÎRYGGISVÎRÈUM ÒT FYRIR HLIÈ OG STAÈIÈ YFIR ÖEIM MEÈAN Ö¾R T¾MDU
FATASK¹PANA HJ¹ !LCOA &JARÈA¹LI ¹ 2EYÈARFIRÈI b¶ETTA HEFUR NEIKV¾È OG NIÈURDREPANDI
¹HRIF m SEGIR FRAMKV¾MDASTJËRI !FLS STARFSGREINAFÁLAGS
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

fólki sínu í rútu. Hún var send
heim í leigubíl.
„Mín upplifun er sú að þessum
aðferðum sé beitt til að skjóta

öðrum skelk í bringu og skapa
óöryggi á vinnustaðnum,“ segir
Sverrir og telur afleiðingarnar
alvarlegar. Önnur konan hafi

Komið og kynnið ykkur þjónustu Atlantic Airways og
Hótel Føroyar og Færeyjar sem áfangastað ferðamanna í
Kringlunni föstudaginn 26.október milli kl. 12 - 18

verið að koma út á vinnumarkaðinn eftir fjórtán ár heima og fjölskyldur beggja hafi flutt búferlum vegna þessarar atvinnu.
Hann kveðst hafa sett sig strax
í samband við yfirmenn eftir
fyrri uppsögnina, þeir viðurkennt
að ekki hafi verið rétt að málum
staðið og lofað bót og betrun. Daginn eftir hafi seinni konunni verið
sagt upp með jafnvel harkalegri
aðferð.
„Báðar fjölskyldurnar hafa sett
sig í fjárhagsskuldbindingar
miðað við þessa atvinnu og nú
standa þær frammi fyrir talsverðum erfiðleikum. Þetta er
niðurlægjandi. Menn þurfa ekki
að vera sérfræðingar til að átta
sig á því að þetta hefur neikvæð
og niðurdrepandi áhrif,“ segir
Sverrir.
- GHS

(,!54 *!&.2¡44)36)¨52+%..).'5

-ENNTASKËLINN Å +ËPAVOGI ÖYKIR HAFA
STAÈIÈ SIG VEL Å FR¾ÈSLU OG FRAMKV¾MD
KYNJAJAFNRÁTTIS

-ENNTASKËLINN Å +ËPAVOGI

Viðurkenning
fyrir starf í
þágu jafnréttis
*!&.2¡44) Menntaskólinn í
Kópavogi hlaut viðurkenningu
Jafnréttisráðs í ár fyrir að hafa
skýra og virka jafnréttisstefnu
gagnvart bæði nemendum og
starfsfólki skólans. Jóhanna
Sigurðardóttir félagsmálaráðherra veitti viðurkenninguna.
Menntaskólinn hefur tekið þátt
í samevrópsku verkefni þar sem
leitast er við að gera nemendur
meðvitaða um kyn og kynímyndir
og staðið fyrir sérstakri jafnréttisviku.
Jafnréttisráð vill með viðurkenningunni hvetja aðra skóla til
líkrar starfsemi, að því er kemur
fram í tilkynningu félagsmálaráðuneytisins.
EB

,®'2%',5-,
%IKARB¹TUR SÎKK

WWWFAEREYJAFERDIRIS

(AFRËS +%  ÖRETT¹N TONNA EIKARB¹TUR
SÎKK Å SM¹B¹TAHÎFNINNI Å 3ANDGERÈI
SKÎMMU FYRIR H¹DEGI Å G¾R "JÎRGUNAR
SVEIT ÒR B¾NUM TËKST AÈ KOMA B¹TN
UM ¹ FLOT OG DRAGA HANN AÈ .ORÈUR
BRYGGJU ¶AR LIGGUR HANN VIÈ FLOTBELGI
/RSÎK ËHAPPSINS ER ËKUNN EN M¹LIÈ
ER Å RANNSËKN
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Beita gleraugum meirihlutans

0²4¥. ¥ 0/24²'!, 6LADIMÅR 0ÒTÅN
2ÒSSLANDSFORSETI GENGUR HJ¹ PORTÒ
GÎLSKUM HERMANNI Å VIÈHAFNARBÒNINGI
VIÈ KOMUNA TIL ,ISSABON Å TILEFNI AF
SAMR¹ÈSFUNDI FORYSTU %3" OG 2ÒSS
LANDS
&2¡44!",!¨)¨!0

2%9+*!6¥+ „Allt sem ekki er búið að
ákveða þarf að skoða með gleraugum nýs meirihluta,“ segir Þorleifur Gunnlaugsson, borgarfulltrúi
Vinstri
grænna,
um
hugsanlega stækkun lóðar sem
selja á með Fríkirkjuvegi 11.
Fram kom í Fréttablaðinu í gær
að embættismenn á vegum borgarinnar hefðu náð samkomulagi við
Björgólf Thor Björgólfsson um að
hann fengi nærri fjórfalt stærri
lóð með húsinu á Fríkirkjuvegi 11
en kveðið var á um í útboði. Vinstri
græn hafa verið andvíg sölu hússins og stækkun lóðarinnar.
Að sögn Þorleifs hefur ekki gefist tími til að fara yfir mál á borð

2ÅKISÒTVARPIÈ SÕKNAÈ

RÚV mátti sýna
þátt um morð
$«-3-, Hæstiréttur hefur

Það er ekki búið að
ákveða neitt.
¶/2,%)&52 '5..,!5'33/.
"/2'!2&5,,42²) 6).342) '2..!

¶/2,%)&52
'5..,!5'33/.

við söluna á Fríkirkjuvegi 11
vegna anna við stærri viðfangsefni. Hann segir naumast hægt að
draga söluna á húsinu til baka en
lóðastækkunin sé hins vegar efni í
sérstaka skoðun.
„Þetta er hluti af menningararfi

Reykvíkinga og mikilvægur þáttur
í mannlífinu. Málið er uppi á borðum eins og allt annað hjá nýjum
meirihluta. Það er ekki búið að
ákveða neitt,“ ítrekar Þorleifur,
sem aðspurður kveðst ekki geta
svarað því nú hvort VG fallist á
stækkun lóðarinnar. „En sjálfur
var ég alfarið á móti því að Fríkirkjuvegur 11 yrði seldur,“
bendir hann á.
GAR

staðfest sýknudóm Héraðsdóms
Reykjavíkur yfir Ríkisútvarpinu,
sem sakað var um að hafa ýft upp
sár með sýningu þáttar í röðinni
Sönn íslensk sakamál.
Umræddur þáttur fjallaði um
morð á bensínstöð við Stóragerði
í upphafi síðasta áratugar og
stefndu aðstandendur annars
fórnarlambsins Ríkisútvarpinu
fyrir að brjóta gegn friðhelgi
einkalífs þeirra og valda þeim
sálarangist.
RÚV er hins vegar sýknað á
þeim grundvelli að ábyrgðin á
efninu liggi hjá framleiðandanum, ekki þeim sem það sýnir.
SH

Heillaskref fyrir Háskólann
Miklar breytingar standa fyrir dyrum í Háskóla Íslands. Deildum skólans verður skipt í fimm fræðasvið og
þjónusta við kennara og nemendur verður stórbætt með sérstökum þjónustukjörnum innan hvers sviðs.
3®'5,%'4 &,5' !  RISAÖOTAN Å FLUG
TAKI FR¹ 3INGAPÒR FLUGVELLI Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

&YRSTA ¹¾TLUNARFLUG RISAÖOTU

Áfangi í sögu
farþegaflugs
3).'!0/2% !0 Áfanga í flugsög-

unni var náð í gær þegar Airbus
A380-risaþota Singapore Airlines
flaug sína fyrstu áætlunarferð
frá Singapúr til Sydney í
Ástralíu. Um borð voru 455
farþegar, sem margir hverjir
hreiðruðu um sig í lúxusklefum
og tvöföldum rúmum.
Flugið, sem tók sjö tíma, gekk
vandkvæðalaust fyrir sig.
Sumir farþeganna höfðu greitt
tugþúsundir dollara á netuppboði til að gefast færi á að taka
þátt í þessum viðburði í flugsögunni. A-380-þotan getur rúmað
allt að 800 farþega og því þykir
hún innleiða nýja tíma í farþegaflugi.
AA

+ONA HANDTEKIN Å KJÎLFAR BRUNA

Í haldi grunuð
um íkveikju
,®'2%',5-, Kona á fertugsaldri

er í haldi grunuð um að hafa
kveikt í íbúð sinni að Hilmisgötu
í Vestmannaeyjum í fyrrakvöld.
Lögregla og slökkvilið voru
kölluð á staðinn og gekk greiðlega að slökkva eldinn en íbúðin
skemmdist nokkuð. Fljótlega
vaknaði grunur um íkveikju og
var konan handtekin í kjölfarið.
Hún mun margsinnis hafa komið
við sögu lögreglu áður.
Ekki var ljóst hvort krafist
yrði varðhalds yfir konunni.
SH

Breytinga er þörf á
skipulagi Háskóla Íslands svo
hann nái markmiði sínu að verða
meðal bestu skóla í heimi, að mati
starfshóps háskólaráðs. Kynntar
voru tillögur að umfangsmiklum
breytingum á stjórnskipulagi skólans í hátíðarsal skólans í gær.
Erlendar og innlendar úttektir á
skólanum hafa almennt verið
jákvæðar en þó hafa mikilvægar
athugasemdir verið gerðar við
stjórnkerfið og bent á skort á stoðþjónustu
við
kennara
og
nemendur.
„Stoðþjónusta við kennara verður styrkt og þjónusta við nemendur efld. Þá munum við gera háskólann samkeppnishæfari í breyttu
umhverfi í atvinnulífinu og á
alþjóðavettvangi,“ segir Kristín
Ingólfsdóttir,
rektor
Háskóla
Íslands. Hún segir skólann ekki ná
markmiðum sínum ef kennarar
eru of uppteknir við að ljósrita og
sinna öðrum skrifstofustörfum.
Í tillögum starfshópsins er lagt
til að deildum skólans verði skipt í
fimm fræðasvið; félagsvísindasvið, heilbrigðisvísindasvið, hugvísindasvið, raunvísindasvið og
menntavísindasvið, sem Kennaraháskóli Íslands fellur undir þegar
af sameiningu skólanna verður á
næsta ári. Innan hvers sviðs verður
þjónustukjarni með allri grunnþjónustu á borð við námsráðgjöf,
alþjóðatengsl og tölvuþjónustu.
Forsenda umbótanna eru viðbótarfjármagn sem samið var um
við menntamálaráðuneytið fyrr á
árinu og aukningu sértekna með
til dæmis eflingu styrktarsjóða.
Auglýst verður eftir forsetum
fræðslusviða á Íslandi og erlendis
en deildarforsetar verða áfram
kjörnir fulltrúar.
Ólafur Þ. Harðarson, formaður
starfshópsins, segir breytingarnar
vera mikið heillaskref fyrir
Háskóla Íslands.
-%..45.

"2%94).'!2.!2 +9..4!2 «LAFUR ¶ (ARÈARSON FORMAÈUR STARFSHËPS (¹SKËLA ¥SLANDS KYNNTI BREYTINGARNAR Å H¹TÅÈARSAL SKËLANS Å

G¾R

„Við höfum skoðað vandlega
fyrirkomulag skóla í Evrópu og
Bandaríkjunum og skoðað sérstaklega þær breytingar sem hafa
verið gerðar, en markmið okkar
var alltaf að hanna skipulag í
sæmilegri sátt við það sem fyrir
er.“
Tekist var á um hvort fræðasviðin ættu að vera sex talsins og
bæta við sviði viðskipta- og hagfræðideildar og lagadeildar.
„Undir félagsvísindasviði verða
samtals 4.000 nemendur sem eru
helmingi fleiri en undir hinum.
Það var því spurning um skipulag.
Að lokum var ákveðið að hafa
þessar þrjár deildir saman, sem
býður upp á ýmis sóknarfæri,“
segir Ólafur.
EVA FRETTABLADIDIS

-9.$+2)34).. ).'6!233/.

"%42) ¶*«.534! 6)¨ 34²$%.4!
b6IÈ ERUM MJÎG ¹N¾GÈ
"REYTINGARNAR FELA Å SÁR
MEÈ BREYTINGARNAR m SEGIR
ÖJËNUSTU SEM MARGIR
$AGNÕ «SK !RADËTTIR
F¹ EKKI NÒNA !LMENNT
FORMAÈUR 3TÒDENTAR¹ÈS
ER ANDI BREYTINGANNA
b-ARKMIÈIÈ ER AÈ B¾TA
S¹ AÈ B¾TA AÈBÒNAÈ
ÖJËNUSTU OG EINFALDA FERLA
¶JËNUSTAN VERÈUR N¾R
OG ÁG HELD AÈ ÖAÈ MUNI
STÒDENTUM EN EKKI ÒTI
HAFAST MEÈ ÖESSU ¶AÈ ER
UM ALLAR TRISSUR EINS OG
BÒIÈ AÈ R¾ÈA ÖETTA FRAM
NÒ 4ALAÈ HEFUR VERIÈ UM
OG TIL BAKA ¹ MISMUNANDI
AÈ HAFA N¹MSR¹ÈGJÎF ¹
TÅMUM OG TEKIÈ VAR FULLT
HVERJU SVIÈI OG ALÖJËÈA
TILLIT TIL ATHUGASEMDA
SKRIFSTOFU ¶¹ ÖURFA
OKKAR ¥ LOKATILLÎGUNUM ER $!'.µ «3+
KENNARAR AÈ STÒSSA MIKIÈ
ÖVÅ EKKERT SEM VIÈ ERUM ¹ !2!$«44)2
EN MEÈ ÖVÅ AÈ ST¾KKA
MËTI EN VIÈ G¾TTUM ÖESS
SKRIFSTOFUEININGUNA LÁTTIST
VEL AÈ STÒDENTAR ¾TTU FULLTRÒA Å ÎLLUM
SKRIFSTOFU¹LAGIÈ OG ÖEIR GETA Ö¹ SINNT
R¹ÈUM
NEMENDUM BETURm

HJÓ BAR
N1 HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
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,¥. BRAUT STJËRNSÕSLULÎG

Sendi starfsmann í frí
$«-3-, Lánasjóður íslenskra
námsmanna braut stjórnsýslulög
þegar fyrrum starfsmanni var
gert að taka sér frí frá störfum
um óákveðinn tíma. Er LÍN gert
að greiða manninum 534 þúsund
krónur í bætur, samkvæmt
niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur.
Í dómi kemur fram að maðurinn, sem þá var deildarstjóri hjá
LÍN, hafði um nokkurra ára bil
verið í vanskilum með afborganir
af námslánum sínum. Skuldin
endaði í innheimtu hjá lögmanni.
Maðurinn var sendur í frí en
síðan sagt upp vegna skipulagsbreytinga.
JSS

$EILUR Å B¾JARR¹ÈI RBORGAR

Saka hvorir
aðra um skróp
36%)4!234*«2.)2 Bæjarfulltrúar

sökuðu hvorir aðra á fundi
bæjarráðs Árborgar í gær um að
mæta illa á nefndarfundi. Sjálfstæðismaðurinn Snorri Finnlaugsson hafði í
bæjarstjórn í
síðustu viku gert
athugasemd um að
fulltrúi V-lista í
landbúnaðarnefnd
hafi ekki setið tvo
fundi né boðað
varamann í sinn
stað. Jón Hjartar- 3./22)
son, bæjarfulltrúi &)..,!5'33/.
V-lista, svaraði
þessu í gær og sagði fulltrúa
Sjálfstæðisflokks hafa látið sig
vanta á fund leikskólanefndar án
þess að boða forföll eða varamann.
Sjálfstæðismaðurinnn Eyþór
Arnalds sagði þá verulegan
misbrest á mætingu í ýmsar
nefndir.
GAR

6EFUR 4RYGGINGAMIÈSTÎÈVAR

Gott aðgengi
óháð getu fólks
4+.) Vefur Tryggingamiðstöðvar-

innar fékk vottun frá vefráðgjafarfyrirtækinu Sjá og Öryrkjabandalaginu.
Með vottuninni fyrir forgang III
er tryggt að vefur sé aðgengilegur
öllum notendum óháð fötlun eða
getu. Ekkert annað íslenskt
fyrirtæki, opinbert eða í einkarekstri, hefur fengið þessa vottun
og er hún jafnvel sjaldgæf á
heimsvísu.
Sjá byggir vottun sína á gátlista
sem er alþjóðlegur staðall fyrir
aðgengi fatlaðra á netinu.
Forgangur III þýðir að vefur TM
er orðinn aðgengilegur fyrir flesta
þjóðfélagshópa. Meðal nýrra
möguleika eru myndskeið á
táknmáli fyrir heyrnarlausa og netspjall þar sem heyrnarlausir geta
spjallað við starfsmenn TM um
tryggingamál.
EB

R A

Það er öryggisatriði að vera á góðum vetrardekkjum. N1 er með mesta úrval
landsins af hjólbörðum og á hjólbarðaverkstæðum okkar færð þú fyrsta ﬂokks
þjónustu og góð ráð fyrir veturinn. Svo getur þú auðvitað geymt dekkin hjá okkur.

WWW.N1.IS

N1 - Meira í leiðinni.
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3TARFSFËLK ,ITLA (RAUNS SKORAR ¹ YFIRVÎLD AÈ BREYTA ¹¾TLUNUM UM BYGGINGU FANGELSA

&REKAR VERÈI BYGGT MEIRA ¹ (RAUNINU
&!.'%,3) Fangaverðir á Litla-Hrauni hafa sent frá sér

Föndraðu jólin inn
með Panduro Hobby
föndurvörum

greinargerð þar sem þeir lýsa kostum þess að stækka
við fangelsið frekar en að ráðast í að reisa fyrirhugað
fangelsi á Hólmsheiði með plássi fyrir sextíu fanga.
Þeir skora á stjórnvöld að setja stækkun Litla-Hrauns
í forgang.
Í greinargerðinni segir að aðstaða á Litla-Hrauni sé
til fyrirmyndar, þar starfi reynslumikið starfsfólk og
að svæðið sé auðvelt til byggingar. „Fangelsismálastofnun á góð svæði í kringum Litla-Hraun innan
öryggisgirðingar sem auðveld eru til bygginga
þannig að byggingarkostnaður verður minni en á
öðrum stöðum. […] Hægt er að selja stór og verðmæt byggingarsvæði sem ríkið er eigandi að á
svæðinu til að fjármagna byggingarkostnað.“
Starfsfólkið búi þar að auki flest í námunda við
fangelsið, sem sé ómetanlegt ef upp komi neyðartilvik. Stór hluti starfsfólks sé einungis þrjár til tíu mín-

,)4,! (2!5. 3TARFSFËLKIÈ SEGIR AUÈVELT AÈ BYGGJA UPP ¹ SV¾È
INU Å KRINGUM ,ITLA (RAUN
&2¡44!",!¨)¨34%&.

útur á leið til vinnu. Jafnframt er lagt til að Fangelsismálastofnun verði færð til Árborgar. Góð reynsla sé
af flutningi Landbúnaðarstofnunar á Selfoss og víst
sé að sama yrði með Fangelsismálastofnun.
Allt starfsfólk fangelsisins skrifar undir áskorunina.
SH

Hjónaband einungis
fyrir karl og konu
Þjóðkirkjan hefur heimilað prestum að staðfesta samvist, fyrst allra þjóðkirkna.
Í þingsályktun sem lögð var fram á kirkjuþingi er sérstaklega tekið fram að
hjónabandið sé sáttmáli karls og konu. Þá er lögð áhersla á frelsi presta.
42²-, Prestum Þjóðkirkjunnar
verður heimilt að staðfesta samvist ef lögum um slíkt verður
breytt á Alþingi. Þetta var samþykkt á Kirkjuþingi sem lauk í
Grensáskirkju í gær. Þingið
stendur þó enn við hefðbundinn
skilning á hjónabandinu sem sáttmála karls og konu.
„Við erum hrædd um að með
þessari ályktun
sé Þjóðkirkjan
búin að segja við
Alþingi að reyna
ekki að leggja
niður staðfesta
samvist þannig
að
hjónaband
verði eini kosturinn. Þá er ekki
hægt að taka
(2!&.+%,, 4*®26)
þessa umræðu
34%&.33/.
aftur upp,“ segir
Hulda
Guðmundsdóttir, guðfræðingur og
kirkjuþingsfulltrúi.
Hulda sagði í umræðum á þinginu að eftir að hafa hitt forsvars-

Jólatréð í stofu stendur …

Heims um ból …

menn Samtakanna ´78 hefði hún
áttað sig á því að tillagan myndi
valda meiri sársauka en gleði.
„Við fögnum þessu skrefi en
gerum alvarlegar athugasemdir
við að kirkjan sjái sig knúna til að
ríghalda í þennan hjónabandsskilning. Þetta er orðræða mismununar
og útilokunar,“ segir Hrafnkell
Tjörvi Stefánsson, framkvæmdastjóri Samtakanna ´78. „Við teljum
að umræðunni um hjónabandið sé
ekki lokið. Það er ekki kirkjunnar
að gefa út einhliða yfirlýsingu um
hjónabandið, heldur er þetta samfélagsleg spurning.“
Kirkjuþing lagði áherslu á að
frelsi presta til að staðfesta samvist verði virt. „Við göngum út frá
því að þetta sé heimildarákvæði og
gerum ekki alvarlega athugasemd
við það að prestar megi neita samkynhneigðum um þjónustu að því
gefnu að þeir megi neita öðrum um
þjónustu.“
Í umræðum um staðfesta samvist var sérstaklega rætt um hvort
tala ætti um vígslu staðfestrar

34!¨&%34 3!-6)34 %KKI ER LJËST HVORT
PRESTAR KOMI TIL MEÈ AÈ VÅGJA STAÈFESTA
SAMVIST EÈA STAÈFESTA SAMVIST VEITI
!LÖINGI TRÒFÁLÎGUM HEIMILD FYRIR SLÅKU

samvistar eða ekki og vildi biskup
ekki taka afstöðu til þess.
„Það er undarlegt að ekki sé tekið
fram hvort verið sé að meina vígslu
eða staðfestingu. Kirkjan á eftir að
svara því hvort það sé verið að
vígja staðfesta samvist eða staðfesta samvist.“
EVA FRETTABLADIDIS

RV Unique örtrefjaræstikerfið

- hagkvæmt, vistvænt og mannvænt

Bodil Fur,
sölumaður hjá
RV Unique í Danmörku

Skín í rauðar skotthúfur …
Ég ætla að föndra
jólagjaﬁrnar í ár
með Panduro Hobby
jólaföndursettum

Á kyn

Borgartúni 29 + Höfðabakka 3
Smiðjuvegi 5 + Glerárgötu Akureyri
Aðalstræti 27 Ísaﬁrði
Sími 515 5100 + www.a4.is

Rekstrarvörur
- vinna með þér
Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is
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2ÅKISSTUÈNINGUR VIÈ LANDBÒNAÈ Å /%#$ LÎNDUNUM

Gazprom semur
við StatoilHydro

Landbúnaðarstyrkir hvergi meiri en hér

2²33,!.$ !0 Gazprom, jarðgasvinnslu- og dreifingareinokunarfyrirtæki Rússlands, tilkynnti í
gær að fyrirtækið hefði samið við
StatoilHydro ASA í Noregi um
samstarf við að þróa gasvinnslu á
Shtokman-svæðinu, sem er undir
hafsbotni nær 500 km frá landi í
Barentshafi norður af Múrmansk.
Jarðgaslindirnar á Shtokmansvæðinu eru gríðarstórar og eru
taldar geta annað jarðgasþörf
Evrópu í fjölda ára. Gazprom hafði
áður samið við hið franska Total
um 25 prósenta hlut í fyrirtækinu
sem annast mun þróun gasvinnslunnar og nú fær StatoilHydro 24
prósenta hlut.
AA

,!.$"².!¨52 Ríkisstuðningur við landbúnað

er hvergi í heiminum meiri en hér á landi.
Þetta kemur fram í nýjustu skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD, um
niðurgreiðslur til landbúnaðar í aðildarríkjunum, en þau eru ríkustu lönd heims.
Alls var á árinu 2006 varið nærri 270
milljörðum Bandaríkjadala, andvirði um
16.200 milljarða króna, í landbúnaðarniðurgreiðslur í OECD-löndunum.
Heildarstuðningur ríkisins við landbúnað á
Íslandi nemur yfir 60 prósentum af afurðaverðmæti. Þetta hlutfall er jafnhátt í Noregi,
Sviss og Suður-Kóreu. Í Evrópusambandinu
er þetta hlutfall nú komið niður í 32 prósent.
Langlægst er þetta hlutfall á Nýja-Sjálandi,
aðeins um 1 prósent.
Um þróun landbúnaðarstyrkja á Íslandi

segir í skýrslunni, að talsvert hafi dregið úr
þeim sem hlutfall af afurðaverðmæti á
síðustu 20 árum. „En stuðningurinn við
framleiðendur er einn sá mesti í OECD og
aðeins hefur dregið lítillega úr honum, auk
þess sem aðgerðir sem velda mestri markaðsbjögun eru eftir sem áður yfirgnæfandi,“
segir í samantekt skýrslunnar.
Þar segir enn fremur að binda megi vonir
við að Doha-lota viðræðna Heimsviðskiptastofnunarinnar, WTO, um aukið frjálsræði í
alþjóðaviðskiptum með landbúnaðarafurðir,
muni verka sem hvati á frekari umbætur á
landbúnaðarstefnu OECD-ríkjanna.
AA
-%34) 345¨.).'52).. 2ÅKISSTUÈNINGUR SEM HLUTFALL AF
AFURÈAVERÈM¾TI TELST VERA YFIR  PRËSENT HÁR ¹ LANDI
&2¡44!",!¨)¨%«,

2¹ÈUNEYTI UM BARNAVERND

Orkar tvímælis
að fulltrúi fái
áheyrnarsæti
0%23«.56%2.$ Ólafur Þór

Gunnarsson, bæjarfulltrúi Vinstri
grænna í Kópavogi, hefur fallið
frá að taka sæti
áheyrnarfulltrúa
í félagsmálaráði
bæjarins.
Bæjarstjórnin
samþykkti í
febrúar ósk VG
um að fá
áheyrnarfulltrúa
«,!&52 ¶«2
í bæði félags'5..!233/.
málaráði og
skólanefnd. Félagsmálaráðuneytið segir hins vegar að vegna
barnaverndarlaga og umfjöllunar
félagsmálaráðs um barnaverndarmál geti það orkað tvímælis að í
ráðinu sitji áheyrnarfulltrúi. Því
óskaði Ólafur eftir að fá sæti
áheyrnarfulltrúa í skipulagsnefnd
í staðinn og samþykkti bæjarstjórn það.
GAR

146545

HÚÐFLÚRSSETT
Með nálabyssu,
5 vantstússpennum,
20 húðﬂúrsmyndum,
glimmergeli og
límmiða. Notar
4 B-rafhlöður.
2.399,-

31 x 52 x

1.199,-

51 SM

.200,AR 1
ÞÚ SPAR

Landlæknir
kominn heim
(%),"2)'¨)3-, Sigurður Guð-

mundsson landlæknir er kominn
aftur til starfa eftir ársleyfi.
Hann tók við starfi sínu í gær.
Sigurður hefur síðastliðið ár
starfað í Malaví
á vegum
Þróunarsamvinnustofnunar
Íslands ásamt
eiginkonu sinni,
Sigríði Snæbjörnsdóttur,
hjúkrunarfræð3)'52¨52
ingi og fram'5¨-5.$33/.
kvæmdastjóra
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja.
Þau unnu við uppbyggingu
heilbrigðisþjónustu á Monkey
Bay-svæðinu.
Í fjarveru Sigurðar gegndi
Matthías Halldórsson starfi
landlæknis, en hann tekur nú
aftur við fyrra starfi sem
aðstoðarlandlæknir.
JSS

1.249,-

2.899,-

50,R 1.2
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532050

063115

SPIDER-MAN 3 HÚÐFLÚRSVÉL
Með húðﬂúrspenna, 9 myndir og
3 liti. Notar 2 C-rafhlöður.
Okkar eðlilega lágvöruverð
er 2.499,-

FURÐULEGUR HEIMUR ÁLFADÍSANNA
Töfraheimili þar sem þú getur virkjað
ímyndunaraﬂið! Okkar eðlilega
lágvöruverð er 5.799,062569

FLEXI-TRAX DINO 312
Sett með 312 brautarhlutum,
2 bílum með ökuljósum,
risaeðluhreiður með
risaeðluunga, 4 árasagjarnar
risaeðlur, búr, göng með
„grjóthruni“, löng og lítil
trébrú, klettagöng, hæð,
sporbreytir, 3 skiptiteinar o.ﬂ.
Notar 2 C-rafhlöður.
Okkar eðlilega lágvöruverð er
8.999,-

4.499,-

,ANDL¾KNISEMB¾TTIÈ

00,R 4.5
A
R
A
P
ÞÚ S

Mjaðmarliðaaðgerðum fjölgar

ÞAÐ E
OPIÐ LRE ALLTAF
NGI
Virkada
ga

(%),"2)'¨)3-, Gerviliðaaðgerð-

um á mjöðm hefur fjölgað um
nær helming hér á landi á
árunum 200-2005. Þetta kemur
fram í Talnabrunni Landlæknisembættisins, sem er nýtt
fréttabréf um heilbrigðistölfræði.
Á árinu 2000 voru skráðar 354
slíkar aðgerðir sem aðalaðgerð,
en á árinu 2005 voru þær 515.
Er þetta fjölgun um 45 prósent.
Í flestum tilfellum er slitgigt
orsök þess að einstaklingur þarf
að gangast undir slíka aðgerð.
Fleiri konur en karlar greinast
með slitgigt og endurspeglast sú
staðreynd í aðgerðunum. Þannig
eru ríflega 60 prósent þeirra
framkvæmd á konum.
JSS

116290

PLAY2LEARN GÖNGUBÍLL
Með marga möguleika, hljóðum og
geymsluplássum. Frá 1 ára. Okkar
eðlilega lágvöruverð
er 2.999,-

1.499,-

Nema ﬁ
mmtud
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laugad
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Tilboðið gildir til og með 28.10.2007 og aðeins í Smaratorg. Birt með fyrirvara um prentvillur og vöruframboð.
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)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR UTANRÅKISR¹ÈHERRA UM ¹HRIF ¥SLANDS ¹ ALÖJËÈAVETTVANGI

4USK VELUR R¹ÈHERRA Å 0ËLLANDI

Kvenorka meðal styrkleika

Hægri höndin í
innanríkismálin

54!.2¥+)3-, Árangursrík virkjun
„kvenorku“ er meðal þess sem
Ísland hefur fram að færa á
alþjóðavettvangi. Þetta sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra í erindi sem hún flutti á
málfundi í Háskólanum í Reykjavík, sem haldinn var undir yfirskriftinni „Ísland á alþjóðavettvangi – skiptum við máli?“
Aðrir þættir sem Ingibjörg Sólrún tíundaði sem styrkleika
íslensks samfélags, sem veldur
því að á fulltrúa Íslands er hlustað
á alþjóðavettvangi, er virkjun
endurnýjanlegra orkugjafa, einkum jarðvarma, og sjálfbær nýting
auðlinda hafsins. Með „kvenorku“

(2!&.!¶).' (RAFNAVINURINN 2ENAULD
LEITAR LOGANDI LJËSI AÈ HRAFNINUM
4EDDIE SEM TÕNDIST Å 0ARÅS FYRIR M¹NUÈI
SÅÈAN (ANN HEFUR HENGT UPP FJÎLDA
AUGLÕSINGA MEÈ MYND AF 4EDDIE OG
SÅMANÒMERI SÅNU EF FËLK SKYLDI HAFA
UPPLÕSINGAR UM AFDRIF HANS
./2$)#0(/4/3!&0

3+)045- -,) 'UÈNI 4H *ËHANNESSON

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR OG 6ERA
+NÒTSDËTTIR VORU ÎLL SAMM¹LA UM AÈ
¥SLAND G¾TI HAFT ¹HRIF
&2¡44!",!¨)¨'6!

vísaði Ingibjörg til sterkrar stöðu
kvenna í íslensku samfélagi, svo
sem varðandi atvinnuþátttöku,
sem aðrar þjóðir horfi nú orðið
gjarnan til sem fyrirmyndar.

4ÁKKNESKIR VERKAMENN

"ROTTFL¾MINGAR MINNST Å "ERLÅN

Skráðir eftir
nokkra mánuði

FORM UM SAFN Å SKOÈUN
¶µ3+!,!.$ !0 Þýsk stjórnvöld
eru að skoða möguleika á að koma
á fót í Berlín varanlegu safni til
minningar um brottflæmingu
Þjóðverja og annarra Evrópubúa
frá heimkynnum sínum í og eftir
síðari heimsstyrjöld.
Ullrich Wilhelm, talsmaður
þýsku stjórnarinnar, sagði að
samningaviðræður stæðu enn
yfir um málið, en áformin ættu
að liggja fyrir áður en árið er
úti.
Fyrri áform samtaka brottflæmdra í Þýskalandi um að
koma á fót slíku safni mættu mikilli andstöðu í Póllandi, þar sem
allt tal um þessa sögulegu atburði
er pólitískt viðkvæmt. Nær allir
þýskir íbúar fyrrum austurhéraða Þýskalands, sem gefin voru
Póllandi er landamæri þess voru
færð til vesturs eftir stríð, voru
flæmdir brott.
AA

6)..5-!2+!¨52 Verktakafyrir-

tæki, sem vinnur við uppsetningu
á búnaði við álver Alcoa-Fjarðaáls
á Reyðarfirði,
virðist hafa haft
tæplega þrjátíu
Tékka óskráða í
vinnu frá því í
sumarbyrjun, eða
þar til mennirnir
voru skráðir hjá
Vinnumálastofnun
um miðja síðustu
36%22)2
!,"%2433/.
viku.
Sverrir Albertsson, framkvæmdastjóri Afls
starfsgreinafélags, segir að athyglisvert sé að mennirnir virðist hafa
starfað í landinu í nokkra mánuði
án þess að hafa verið skráðir. Ekki
hafi verið kvartað undan launum
en vinnutíminn þótt „óheyrilega
langur“, segir hann.
GHS
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PLÁNETAN 2007

ß HãJJ7<H£?

maður Donalds Tusk, verðandi
forsætisráðherra Póllands, hefur
verið útnefndur næsti innanríkisráðherra landsins. Tusk kynnti í
gær útnefningu Grzegorz Schetyna
í embættið, en hann er helsti
trúnaðarmaður Tusks í hægriflokknum Borgaravettvangi.
Tusk fundaði einnig með Radek
Sikorski, sem áður gegndi starfi
varnarmálaráðherra, og sagðist
vera að íhuga að gera hann annað
hvort að varnarmálaráðherra að
nýju eða utanríkisráðherra.
Tusk mun í vikunni leita frekar
að ráðherraefnum innan flokksins.
SH
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6!23* !0 Nánasti samstarfs-

34%&.! !¨ 3!&.) !NGELA -ERKEL KANSL
ARI OG %RIKA 3TEINBACH FORSETI 3AMTAKA
BROTTFL¾MDRA ¹ FIMMTUGSAFM¾LISFAGN
AÈI SAMTAKANNA Å "ERLÅN Å VIKUNNI
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„Heimsmálin eru heimamál og
heimsverkefnin eru jafnframt
heimaverkefnin,“ sagði ráðherrann og vildi með þessum orðum
vekja athygli á því hvernig hagsmunir lands og þjóðar eru samtvinnaðir virkri þátttöku í alþjóðasamstarfi í hinum hnattvædda
heimi nútímans.
Á fundinum fluttu líka framsöguerindi Guðni Th. Jóhannesson
sagnfræðingur og Vera Knútsdóttir, háskólanemi og formaður
ICEMUN á Íslandi, sem er Íslandsdeild „Model United Nations“, sem
stefnir saman ungmennum til að
líkja eftir allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna.
AA
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-%34! (44!. -ESTA H¾TTAN ER ¹ AÈ HESTAINFLÒENSA BERIST HINGAÈ MEÈ FËLKI SEM
FER ¹ MILLI LANDA ÒR EINU HESTHÒSI Å ANNAÈ ¹N ÖESS AÈ G¾TA FYLLSTA HREINL¾TIS

Óttast hestainflúensuna
Viðbragðsáætlun vegna hestainflúensu er nú til
staðar hér. Þá eru allir innfluttir hundar ónæmisprófaðir því hundar hafa smitast af flensu erlendis.
$µ2!(!,$ Viðbragðsáætlun gegn
hestainflúensu hefur verið komið
á hér á landi. Þá eru allir innfluttir
hundar prófaðir fyrir sjúkdómnum meðan á einangrunardvöl
stendur, því talið er mögulegt að
þeir geti borið hestainflúensusmit
með sér, að sögn Sigríðar Björnsdóttur, dýralæknis hrossasjúkdóma.
Hestainflúensa greindist í fyrsta
sinn í Ástralíu nú undir haust en
landið hafði fram að því, ásamt
Nýja-Sjálandi og Íslandi, haft þá
sérstöðu að vera laust við þennan
alvarlega hrossasjúkdóm. Í flestum öðrum löndum er hestainflúensa landlæg eða hefur komið
upp.
Ástralir og Nýsjálendingar hafa
heimilað innflutning lifandi hrossa
eftir ströngum reglum og eftirliti í
einangrunarstöðvum. Það fyrirkomulag hefur gengið áfallalaust í
áratugi, en hestainflúensan kom
upp í einangrunarstöð í Sydney og
hefur farið eins og logi um akur
síðan.
Sigríður segir að viðbragðsáætlunin hér á landi felist í að einangra strax hross sem greinist með
sjúkdóminn og setja upp varnarsvæði í kringum sýkta staði.
„Þá myndu aðgerðir hefjast með
algjöru banni á flutningi á hrossum.
Ekki mættu fara inn á bannsvæðin

aðrir en ákveðnir einstaklingar
undir ákveðnum, mjög ströngum
kröfum um hreinlæti,“ útskýrir
Sigríður.
Hún segir að gildandi innflutningsbann á lifandi hestum sé mikilvæg vörn gegn því að hestainflúensa berist hingað til lands.
„En þrátt fyrir það getur inflúensan borist hingað ef fólk fer
óvarlega, með því að fara til dæmis
beint úr einu hesthúsi í útlöndum
og í annað hér. Eins og umferð
hestafólks er orðin tel ég því miður
að þetta geti borist hingað, utan á
fólki, með fatnaði, hönskum, skótaui og á fleiri vegu.
Það væri mjög góð regla ef fólk
færi ekki á milli hesthúsa fyrr en
að liðnum 48 tímum, auk þess
hreinlætis sem krafist er, því það
er sá tími sem smitefnið getur
lifað utan hýsils.“
Spurð um áhrif þess ef hestainflúensa myndi berast hingað
segir Sigríður að það yrði óskaplegt áfall.
„Í því veðurfari sem er í Ástralíu
eru hross að drepast úr þessu. Við
myndum ekkert vita hvernig þetta
færi í útiganginn hér, fylfullar
hryssur til að mynda. Hross geta
fengið lungnabólgu upp úr þessari
pest og þá þarf ekki að fjölyrða um
framhaldið.“
JSS FRETTABLADIDIS
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„ ORÐRÉTT“
Sannkölluð kjarabarátta

Landbúnaðarráðherra í laumi?

b¶AÈ ¹ AÈ STÎKKVA OKKUR ¹
DREIF TIL AÈ HAFA EKKI JAFN
STERKA VIÈSEMJENDURm

b6IÈ ERUM AÈ TALA UM AÈ
HALDA ¹FRAM AÈ GRISJA VÎRU
GJALDASKËGINN EINS OG BYRJAÈ
VAR AÈ GERA Å VORm
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Kötturinn Mjási talar út í eitt
b!F MÁR ER ALLT GOTT AÈ FRÁTTA 3ÕNINGAR
¹ 'OSA ERU FARNAR AF STAÈ OG UPP
SELT ¹ N¾STU TËLF SÕNINGAR ¶AÈ
HLJËTA AÈ VERA GËÈAR FRÁTTIR FYRIR
MIG m SEGIR $AVÅÈ 'UÈBRANDSSON
LEIKARI
b¡G ER FARINN AÈ ¾FA HLUTVERK
Å 3ÒPERSTAR OG LEGGST ÖAÈ ALLT
SAMAN MJÎG VEL Å MIG !F ÎÈRU EN
LEIKHÒSINU ER KANNSKI LÅTIÈ AÈ FRÁTTA AF
MÁR +ÎTTURINN MINN -J¹SI HEFUR
ÖAÈ GOTT ÖRÅFST VEL OG MJ¹LMAR
MIKIÈ m SEGIR $AVÅÈ OG ÒTSKÕRIR
ÖVÅ N¾ST STOLTUR AÈ G¾ÈA
KÎTTURINN -J¹SI TJ¹I SIG MEÈ
UM TUTTUGU MISMUNANDI
TEGUNDUM MJ¹LMS b(ANN
TALAR Å RAUN ÒT Å EITT ÁG
HELD MEIRA EN FYRRVERANDI

K¾RASTAN MÅN m SEGIR $AVÅÈ OG FLISSAR GËÈL¹TLEGA
YFIR TILHUGSUNINNI UM KÎTTINN
b3VO HEF ÁG HALDIÈ MÁR Å FORMI Å LEIKHÒS
INU MEÈ ÖVÅ AÈ STANDA ¹ STULTUM 6IÈ
-AGNÒS *ËNSSON LEIKARI SKELLUM OKKUR ¹
Ö¾R Å SÕNINGUNNI UM 'OSA OG HEFUR ÖAÈ
GENGIÈ NOKKUÈ ¹FALLALAUST FYRIR SIG ¶AÈ ER
SVOLÅTIÈ GAMAN AÈ PRËFA ÖESSI LEIKT¾KI
EFTIR AÈ VERA KOMINN MEÈ SKEGGRËT
OG BRINGUH¹R ¶ESSI SÕNING
HEFUR SAMT GENGIÈ SVO
¹FALLALAUST OG STRESSLAUST
FYRIR SIG AÈ ÁG HEF F¹AR
SÎGUR ¶AÈ VIRÈAST
ALLIR HAFA HAFT SITT
¹ HREINU FR¹ ÖVÅ Å
BYRJUN ENDA MJÎG
SKÕRAR LÅNUR DREGN
AR Å UPPHAFIm

0¥
-%)2! %. 42),,*«.
!5+!34!&)2 &5.$.)2
4ÎFRATALAN PÅ ER FASTI SEM T¹KNAR
HLUTFALLIÈ ¹ MILLI UMM¹LS OG
ÖVERM¹LS HRINGS 'ILDI ÖESS ER
UM ÖAÈ BIL   0Å ER ËR¾È
TALA SEM MERKIR AÈ ËMÎGULEGT
ER AÈ SKRIFA HANA SEM ALMENNT
BROT ¶Ë ERU NOKKUR SEM NOTAST
VAR VIÈ ¹ ¹RUM ¹ÈUR TIL D¾MIS
 OG   FYRRI TÅMUM
¹TTU MENN Å STÎKUSTU VANDR¾È
UM MEÈ AÈ FINNA NÕJA AUKASTAFI
TÎLUNNAR EN Å DAG ERU YFIR TRILLJËN
ÖEIRRA FUNDNIR .¾R ALDREI ER ÖË
ÖÎRF FYRIR FLEIRI EN TÅU AUKASTAFI
JAFNVEL VIÈ FLËKNUSTU ÒTREIKNINGA
!LÖJËÈLEGI PÅ DAGURINN ER
HALDINN H¹TÅÈLEGUR ¹R HVERT HINN
 MARS SEM "ANDARÅKJAMENN
SKRIFA 

Mikilvægt að halda sögunni á lofti
Lögmannsstofan Logos
fagnar hundrað ára afmæli
samfelldrar lögmannaþjónustu á sínum snærum.
Logos varð til með samruna
tveggja lögmannsstofa
um aldamótin en Sveinn
Björnsson, síðar forseti
lýðveldisins, stofnaði aðra
þeirra fyrir réttri öld.
Fundarherbergi kennt við
Svein verður opnað í tilefni
dagsins.

(*,-!2 2.!3/. &ORSTÎÈUMAÈUR
FAGSKËLA HJ¹ +EILI Å 2EYKJANESB¾

Kemur á óvart
b¶ETTA KEMUR MÁR NOKKUÈ ¹ ËVART
VEGNA ÖESS AÈ OFT HEFUR VERIÈ TALAÈ
UM AÈ ¹HRIF DANSKRA HEILDSALA ¹
F¾REYSKT VÎRUVERÈ SÁU ËHEPPILEG
3AMKEPPNI SÁ MINNI Å &¾REYJUM EN
HÁRLENDIS EN SVO VIRÈIST EKKI VERA
¶AÈ SEGIR KANNSKI MEIRA UM AÈ
F¹KEPPNI SÁ OF MIKIL HÁR ¹ KOSTNAÈ
SAMKEPPNI &¾REYSKI MARKAÈURINN
ER MINNI EN OKKAR OG ÒT FR¹ ÖEIM
RÎKUM ¾TTI VÎRUVERÈ AÈ VERA H¾RRA
ÖAR &¾REYINGAR ERU ENN H¹ÈARI EN
VIÈ INNFLUTNINGI ¹ NEYSLUVÎRUM OG ÒT
FR¹ ÖVÅ ¾TTI VÎRUVERÈ AÈ VERA H¾RRA
-ÁR FINNST ÖETTA GEFA OKKUR TILEFNI
TIL AÈ FARA Å D¹LITLA NAFLASKOÈUN UM
SAMKEPPNISSTÎÈU ALMENNT HÁR ¹
ÅSLENSKUM NEYTENDAMARKAÈI 6IÈ
NEYTENDUR ERUM AÈ BORGA BRÒSANN m
SEGIR (J¹LMAR RNASON FORSTÎÈU
MAÈUR FAGSKËLA HJ¹ +EILI Å 2EYKJA
NESB¾

Gunnar Sturluson, framkvæmdastjóri Logos, var á ferð og flugi
milli funda þegar blaðamaður náði
tali af honum og í óðaönn við að
skipuleggja afmælisfögnuðinn í
dag. „Við ætlum að bjóða viðskiptavinum og ýmsum sem við tengjumst í atvinnulífinu til veislu af
þessu tilefni,“ segir hann. „Hinn 17.
ágúst í sumar voru liðin hundrað ár
frá því Sveinn Björnsson opnaði
Málflutningsskrifstofuna í Reykjavík. Málflutningsskrifstofa Sveins
starfaði út öldina þar til hún og
A&P lögmenn sameinuðust undir
merkjum Logos um síðustu aldamót.
„Málflutningsskrifstofa
Sveins var fyrsta lögmannsstofan á
landinu á sínum tíma,“ segir
Gunnar, „og þótti í mikið lagst á
þeim tíma. Fram að því störfuðu
hér nokkrir lögmenn en enginn
hafði verið með opna skrifstofu
eins og Sveinn gerði. En við höfum
því haldið upp á stofnár málflutningsskrifstofunnar sem okkar
afmælisár.“
Gunnar segir Logos vera klassíska lögfræðiskrifstofu á sviði
fyrirtækjalögfræði. „Helstu verkefni stofunnar eru alls kyns fjár-

-,&,54.).'3+2)&34/&!. -¹LFLUTN
INGSSKRIFSTOFAN VAR LENGI VEL TIL HÒSA Å
GÎMLU -ORGUNBLAÈSHÎLLINNI

,®'-!..334/&!. ,/'/3 5M ALDAMËTIN STÎRFUÈU ¹TJ¹N LÎGMENN HJ¹ ,OGOS .Ò ERU ÖEIR  ÖAR AF SEX SEM STARFA HJ¹ SKRIFSTOFU
FYRIRT¾KISINS Å ,ONDON 'UNNAR 3TURLUSON ER LENGST TIL H¾GRI
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36%).. "*®2.33/. 3TOFNAÈI -¹LFLUTN
INGSSKRIFSTOFUNA ¹RIÈ  (ÒN SAM
EINAÈIST !0 LÎGMÎNNUM UM SÅÈUSTU
ALDAMËT UNDIR NAFNINU ,OGOS

36%).334/&! %ITT AF FUNDARHERBERGJUM ,OGOS ER KENNT VIÈ 3VEIN "JÎRNSSON OG HEFUR
HÒSGÎGNUM MYNDUM OG MUNUM ÒR EIGU 3VEINS VERIÈ KOMIÈ FYRIR Å HERBERGINU

festingar íslenskra og erlendra
aðila í atvinnurekstri, fjármögnun,
samrunaverkefni, verkefni á sviði
Kauphallarréttar og bankalögfræði
hvers konar.“
Stofan hefur vaxið jafnt og þétt
undanfarin sjö ár. Um aldamótin
störfuðu 18 lögfræðingar hjá Logos.
Nú eru þeir 45, þar af sex á skrifstofu fyrirtækisins í London.
„Vöxturinn hefur verið um tuttugu
til þrjátíu prósent á ári. En ég hugsa
að árið í ár slái öll met, veltan á
eftir að aukast um sextíu til áttatíu

prósent, ég er ekki alveg búinn að
sjá hvar það endar,“ segir Gunnar,
sem segir vöxtinn fyrst og fremst
helgast af auknum umsvifum í
íslensku atvinnulífi.
Gunnar segir að starfsmenn
Logos séu stoltir af sinni löngu sögu
og hafi ávallt haldið henni á lofti. „Í
tilefni dagsins ætlum við til dæmis
að opna Sveinsstofu, sem er eitt
fundarherbergjanna. Þar höfum
við meðal annars komið fyrir húsgögnum, myndum og persónulegum eigum Sveins Björnssonar en
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þannig viljum við minna á söguna
og gera Sveini sérstaklega hátt
undir höfði.“
Aðspurður hvað framtíðin beri í
skauti sér segir Gunnar að á Logos
séu menn í sífelldri leit að nýjum
tækifærum. „Hver veit nema við
færum kvíarnar enn frekar út? Við
útilokum ekki neitt á meðan það er
góður „bissness“. En fyrst og
fremst ætlum við að einbeita okkur
að því að bjóða hágæðaþjónustu í
Reykjavík og í London.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS
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Facebook metið á níu hundruð milljarða króna

6EFURINN 4IMARITIS
&LETTU Å FYRSTA TÎLUBLAÈI &JÎLNIS -OGGANUM
FR¹ UPPHAFI EÈA EINHVERJUM AF YFIR  BLÎÈ
UM OG TÅMARITUM ¥SLANDSSÎGUNNAR
WWWTIMARITIS

taekni@frettabladid.is

.ETBËLAN SEM SPRAKK MEÈ L¹TUM UM ALDA
MËTIN VIRÈIST VERA AÈ L¹TA ¹ SÁR KR¾LA ¹ NÕ
.ETFYRIRT¾KI SEM SKAPA LÅTINN SEM ENGAN
HAGNAÈ ERU METIN ¹ MARGA MILLJARÈA DOLLARA
OG FJ¹RFESTAR BERJAST UM HLUTI Å ÖEIM !ÈST¾È
URNAR MINNA ¹ Ö¾R SEM LEIDDU TIL HRUNSINS ¹
VERÈBRÁFAMÎRKUÈUM FYRIR RÒMUM SJÎ ¹RUM
.ÕJASTA ÒTSPILIÈ Å ÖESSUM M¹LUM ER KAUP
-ICROSOFT ¹   PRËSENTA HLUT Å &ACEBOOK
SEM REKUR SÅÈU ÖAR SEM FËLK GETUR SETT UPP
EIGIN SV¾ÈI ¹ NETINU EKKI ËSVIPAÈ -Y3PACE
&YRIR ÖENNAN HLUT Å &ACEBOOK BORGAÈI -ICRO
SOFT SEM JAFNGILDIR T¾PUM FIMMT¹N MILLJÎRÈ
UM KRËNA OG ER ALLT FYRIRT¾KIÈ METIÈ ¹ HEILA
NÅU HUNDRUÈ OG ÖRETT¹N MILLJARÈA ÅSLENSKRA
KRËNA &YRIRT¾KIÈ ¹¾TLAR AÈ SKILA ENGUM
HAGNAÈI Å ¹R
4IL SAMANBURÈAR ER 9AHOO FYRIRT¾KI MEÈ
 SINNUM FLEIRI STARFSMENN METIÈ ¹ UM

TVÎFALT H¾RRI UPPH¾È RLEGAR TEKJUR ÖEIRRA
ERU RÒMLEGA ÖRJ¹TÅUFALT MEIRI EN HJ¹ &ACE
BOOK
5PPHAF NÕJU NETBËLUNNAR M¹ AÈ EINHVERJU
LEYTI REKJA AFTUR TIL
KAUPA UPPBOÈS
FYRIRT¾KISINS
E"AY ¹ 3KYPE
FYRIRT¾KINU SEM ¹
OG REKUR SÅMAFOR
RITIÈ VINS¾LA FYRIR
TVEIMUR ¹RUM
+AUPVERÈIÈ VAR
T¾PIR  MILLJ
ARÈAR KRËNA .IKLAS :ENNSTRÎM ANNAR STOFN
ANDI 3KYPE OG FORSTJËRI HEFUR VIÈURKENNT AÈ
E"AY HAFI BORGAÈ OF MIKIÈ FYRIR FYRIRT¾KIÈ OG
REKSTUR ÖESS HAFI EKKI GENGIÈ SEM SKYLDI 
MILLJARÈA KRËNA TAP E"AY ¹ SÅÈASTA ¹RSFJËRÈ

UNGI SKRIFAÈIST ¹ 3KYPE KAUPIN :ENNSTRÎM
HAFÈI NOKKRUM VIKUM ¹ÈUR SAGT STARFI SÅNU
LAUSU VEGNA ÖESS AÈ GENGI FYRIRT¾KISINS HAFÈI
EKKI STAÈIST V¾NTINGAR
5PPHAFLEGA
NETBËLAN
SPRAKK VEGNA
ÖESS AÈ V¾NT
INGAR FJ¹RFESTA
VORU KOMNAR
LANGT FRAM ÒR
ÎLLU HËFI OG
NETFYRIRT¾KIN
SJ¹LF SKILUÈU
LITLUM HAGNAÈI ÖR¹TT FYRIR AÈ BÒA YFIR GËÈUM
HUGMYNDUM %F STËRFYRIRT¾KI HALDA ¹FRAM
AÈ D¾LA TUGUM MILLJARÈA Å FYRIRT¾KI EINS OG
&ACEBOOK OG 3KYPE G¾TI SAGAN AUÈVELDLEGA
ENDURTEKIÈ SIG
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I0OD VERÈ ¹ NIÈURLEIÈ SAMKV¾MT VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA
6ERÈI VÎRUGJÎLD FELLD NIÈUR ¹ N¾STU ¹RUM EINS OG "JÎRGVIN ' 3IGURÈSSON
VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA HEFUR SAGT MUN ÖAÈ HAFA MIKIL ¹HRIF ¹ VERÈ I0OD SPILARA HÁR
LENDIS %INS OG FRAM HEFUR KOMIÈ ¹ ÖESSARI SÅÈU ERU I0OD SPILARAR FLOKKAÈIR SEM
UPPTÎKUT¾KI HJ¹ TOLLINUM OG BERA ÖVÅ  PRËSENTA VÎRUGJALD &YRIR VIKIÈ KAUPA
MARGIR SPILARANN ERLENDIS OG SMYGLA HONUM INN TIL LANDSINS EN ÖAÈ G¾TI BREYST
MEÈ NIÈURFELLINGU VÎRUGJALDA

¥SLAND ¹HUGAVERÈARA Å AUGUM TÎLVULEIKJAFYRIRT¾KJA
-ARKAÈSMENN FR¹ LEIKJAFYRIRT¾KINU !CTIVISION KOMU HINGAÈ TIL LANDS Å VIKUNNI
OG FËRU YFIR KOMANDI LEIKI ¹ KYNNINGU ¹ MIÈVIKUDAG .OKKRAR VIKUR ERU SÅÈAN
MARKAÈSSTJËRAR FR¹ %LECTRONIC !RTS ST¾RSTA LEIKJAFYRIRT¾KI Å HEIMI KOMU HINGAÈ
TIL AÈ HALDA SVIPAÈA KYNNINGU ¹ SÅNUM LEIKJUM ,ITLI BLETTURINN SEM ER ¥SLAND ¹
MARKAÈSKORTUM LEIKJAFYRIRT¾KJA FER GREINILEGA ST¾KKANDI

+ÅNVERJAR SKJËTA ¹ LOFT GEIMFLAUG
+ÅNVERJAR SKUTU ¹ LOFT GEIMFLAUGINNI #HANGkE  ¹ MIÈVIKUDAG SEM FER ¹ BRAUT
UM TUNGLIÈ ¶ETTA ER Å FYRSTA SKIPTI SEM ÖESSI FJÎLMENNASTA ÖJËÈ VERALDAR SENDIR
GEIMFLAUG TIL TUNGLSINS &LAUGIN MUN FLJÒGA Å KRINGUM TUNGLIÈ N¾STA ¹RIÈ OG
SAFNA GÎGNUM UM YFIRBORÈ ÖESS -ARKMIÈIÈ ER AÈ +ÅNVERJAR VERÈI FYRSTA !SÅU
ÖJËÈIN TIL AÈ SENDA GEIMFARA ¹ TUNGLIÈ

"IO3HOCK OG 7II 3PORTS BESTIR ¹ VERÈ
LAUNAH¹TÅÈ
"IO3HOCK LEIKURINN FR¹ FYRIRT¾KINU + "OSTON
HLAUT VIÈURKENNINGU FYRIR BESTA LEIK ¹RSINS ¹ BRESKU
"!&4! VERÈLAUNUNUM ¹ MIÈVIKUDAG 7II 3PORTS SEM
ER FRAMLEIDDUR AF .INTENDO OG KOM ÒT FYRIR LEIKJATÎLVUNA
7II HLAUT HINS VEGAR FLEST VERÈLAUN ¹ H¹TÅÈINNI SEX
AF ÖRETT¹N ®NNUR VERÈLAUN HLUTU #RACKDOWN FYRIR
BESTA HASARLEIK OG BESTA HLJËÈ /KAMI FYRIR BESTU
FRUMSÎMDU TËNLIST Å TÎLVULEIK OG 'OD OF 7AR )) FYRIR
BESTU SÎGU OG PERSËNUSKÎPUN

3ÕNDARHEIMARNIR ËGN VIÈ GRUNDVALLARGILDI SAMFÁLAGSINS
3ÕNDARHEIMAR SEM HÎFÈA TIL UNGS FËLKS ERU ËGN VIÈ ÖAU GRUNDVALLARGILDI SEM
VIÈ VILJUM KENNA BÎRNUM OKKAR $AVID 0UTTNAM KVIKMYNDAFRAMLEIÈANDI SEM
SITUR Å L¹VARÈADEILD BRESKA ÖINGSINS SEGIST ËTTAST AÈ LEXÅAN SEM BÎRNIN L¾RA AF
ÖESSUM SÕNDARVERÎLDUM SÁ AÈ ÖAU SÁU FYRST OG FREMST NEYTENDUR  R¹ÈSTEFNU
UM SÕNDARHEIMA HVATTI HANN FRAMLEIÈENDUR TIL AÈ BÒA TIL HEIMA SEM KENNA
BÎRNUM BETUR GRUNDVALLARGILDI SAMFÁLAGSINS

 3+2)&34/&5..) *ËNAS SEGIR VINS¾L

USTU TÎLVULEIKINA ¹ SKRIFSTOFUNNI VERA
'UITAR (ERO 3INGSTAR #OUNTER 3TRIKE
OG "ATTLEFIELD  %INNIG SPILI STARFS
MENN REGLULEGA AÈRA FJÎLSPILUNARLEIKI
TIL AÈ FYLGJAST MEÈ ÖVÅ HVAÈ SÁ AÈ
GERAST Å BRANSANUM &2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Fjölspilunarkaffipásuleikur með mafíuþema
Umræða um íslensk tölvuleikjafyrirtæki
hefur hingað til einskorðast við CCP, sem
framleiðir fjölspilunarleikinn EVE Online,
en fleiri fyrirtæki hafa sprottið upp í kjölfar velgengni þess. Gogogic sérhæfir sig í
svokölluðum kaffipásuleikjum, sem krefjast ekki jafn mikillar athygli eða tíma og
hefðbundnari tölvuleikir.
Jónas Björgvin Antonsson, rekstrarstjóri hjá
Gogogic, segir aðalverkefni fyrirtækisins vera eins
konar fjölspilunar-kaffipásuleik sem er með
mafíuþema. „Þessi leikur snýst meðal annars um að
safna sér mannskap og vopnum, sem þú getur síðan
nýtt þér til að berjast við aðra spilara. Hann heitir
Boss of Bosses, og verður aðgengilegur í gegnum
venjulegan vafra (e. browser).“
Hann segir leiki á borð við Boss of Bosses hala
inn tekjur á annan hátt en venjulegir fjölspilunarleikir, þar sem spilarar borga flestir mánaðarlega

²TG¹FA ,EOPARD STÕRIKERFISINS

Evrópa á undan
Bandaríkjunum
Íslendingar fá nýjustu útgáfu
stýrikerfisins OS X frá Apple,
sem kallast Leopard, á undan
Bandaríkjamönnum. Stýrikerfið
verður gefið út klukkan sex í dag
að staðartíma um allan heim. Þar
sem
Bandaríkin eru þó
nokkrum
klukkustundum
á eftir
okkur
fáum við,
ásamt
(,¡"!2¨).. 3ALAN HEFST Å EvrópuVERSLUN !PPLE KLUKKAN SEX búum, að
Å DAG
-9.$!00,%
njóta
hlébarðans á undan Könum, sem fá
yfirleitt tækninýjungar á undan
Evrópubúum.
Steingrímur Árnason, þróunarstjóri hjá Apple IMC, segir
ánægjulegt að fá loksins að vera
á undan Bandaríkjamönnum. „Við
fengum kannski ekki iPhone á
undan, en þetta fáum við.“

áskrift. „Í þessum leikjageira hefur skapast hefð
fyrir því að það sé alltaf hægt að spila leikinn
ókeypis og ná ágætis árangri þannig. Svo geta
spilarar borgað pening, annað hvort með áskrift eða
smáum færslum, og fengið eitthvað meira í staðinn.
Boss of Bosses mun fylgja þessu tekjulíkani.“
Velgengni CCP og fjölspilunarleiksins EVE
Online hefur ekki farið framhjá mörgum á Íslandi,
allra síst starfsmönnum Gogogic. „Auðvitað hefur
það áhrif að íslensku leikjafyrirtæki gangi mjög vel
með sinn fjölspilunarleik. Stærsta atriðið er
sennilega hversu margar dyr þeir hjá CCP hafa
opnað varðandi tiltrú fólks á að svona sé hægt,“
segir Jónas.
„Maður er hættur að fá augngotur frá fólki sem
heldur að maður sé vitleysingur og spyr: „Leikir, er
eitthvað hægt að græða á því?“
Auk Boss of Bosses eru starfsmenn Gogogic að
vinna í leikjatengdum verkefnum fyrir NBC
Universal, og hafa unnið vefsíður fyrir Símann,
Nýherja og fleiri. „Það er fyrirsjáanlegt að okkur
fari að fjölga hérna, okkur vantar sérstaklega menn
sem eru góðir í Flash-forritun.“
SALVAR FRETTABLADIDIS

!LAN %LLIS STJËRNANDI VEFR¾NINGJASÅÈUNNAR /INK

Segir Oink engu
ólöglegri en Google
Alan Ellis, 24 ára breskur kerfisfræðingur sem rak eina stærstu
vefræningjasíðu heims, Oink.cd,
segist ekki hafa gert neitt af sér.
Hann var handtekinn á þriðjudag í
lögregluaðgerð á vegum Interpol
og vefþjónar í Hollandi voru
gerðir upptækir.
Vefinn notuðu tæplega 200.000
manns til að skiptast á gögnum,
aðallega
tónlist,
með
hjálp
BitTorrent-tækninnar. Hann var
ekki ósvipaður hinum íslenska
IsTorrent-vef, en sérhæfði sig í
tónlistardreifingu.
Í viðtali við breska dagblaðið
Daily Telegraph segir Ellis engri
tónlist hafa verið dreift í gegnum
sjálfan vefinn, heldur hafi fólk
notað hann til að skiptast á gögnum. Oink hafi því verið engu ólöglegri en Google-leitarvélin, sem
getur hjálpað fólki að finna höfundarréttarvarið efni á netinu.
Í Fréttablaðinu á miðvikudag

/).+#$ 3KILABOÈ UM LÎGREGLURANNSËKN
ER NÒ ÖAÈ EINA SEM BIRTIST ¹ /INKCD

kom fram að notendur Oink yrðu
rannsakaðir í kjölfar handtökunnar og lokunar vefjarins. Alex
Strain, talsmaður alþjóðlegu hljóðritunarsamtakanna IFPI, sem
koma að málinu, sagði mögulegt að
Íslendingar væru meðal þeirra.
Á bloggsíðu sinni segir Ellis
þetta ekki koma til greina. Upplýsingar sem geymdar voru um
notendur vefjarins séu ekki nægilegar til að réttlæta rannsókn.
„Þeir hljóta að hafa eitthvað betra
að gera en að elta uppi 180.000
Britney Spears-aðdáendur.“
SÖS

Suðurlandsbraut 4A, 1988–2000

Kirkjustræti 10, 1907–1917

Borgartún 24, 1985–2001

Efstaleiti 5, frá 2001

Austurstræti 7, 1917–1957

Aðalstræti 6 1957–1988
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Exista hagnast óvænt
Exista hagnaðist um 870
milljónir evra, eða 76 milljarða króna, á fyrstu níu
mánuðum ársins. Hagnaður
á þriðja ársfjórðungi nam
7,4 milljónum evra
eða 646 milljónum
króna.
Þetta er fjarri
því sem greiningardeildir
bankanna
spáðu
en
þær gerðu
ráð fyrir
að tap yrði
á rekstri
félagsins, að
,ÕÈUR 'UÈ
MUNDSSON
meðaltali upp

Sáttur með Símann
Verulegur viðsnúningur varð á rekstri Skipta hf.,
móðurfélags Símans, á milli ára á fyrstu níu mánuðum ársins. Hagnaður félagsins nam tæpum 3,3
milljörðum króna á tímabilinu samanborið við
rúmlega 3,1 milljarðs króna tap á sama tíma í
fyrra.
Brynjólfur Bjarnason, forstjóri Skipta og Símans, segir í tilkynningu afkomuna mjög góða
hvort sem horft sé til starfsemi í fjarskipta- eða upplýsingatækni og séu horfur á að reksturinn á fjórða ársfjórðungi
verði góðar.
JAB

Krefjandi aðstæður
Hagnaður Bakkavarar nam 11,3
milljónum punda, jafnvirði 1,4
milljarða króna, á þriðja ársfjórðungi samanborið við 15,2 milljónir
punda á sama tíma í fyrra. Þetta er
undir væntingum
greiningardeilda viðskiptabankanna, sem
spáðu því að hagnaðurinn myndi

hlaupa á bilinu 12 til 14 milljónir
punda.
Haft er eftir Ágústi Guðmundssyni, forstjóra Bakkavarar, í tilkynningu, að félagið standi frammi
fyrir mjög krefjandi aðstæðum þar
sem verð á hráefni hafi haft veruleg
áhrif á matvælaframleiðslu.
JAB

Dræmt hjá Stork
Hollenska iðnsamstæðan Stork
skilaði heldur dræmara uppgjöri
en reiknað var með á þriðja ársfjórðungi. Hagnaðurinn nam 17
milljónum evra, jafnvirði tæpra
1,5 milljarða króna, samanborið
við 25 milljónir á sama tíma í
fyrra.

Afkoman er talsvert undir lægstu
spám markaðsaðila sem reiknuðu
með allt frá 21 til rúmlega 30 milljóna evra hagnaði á tímabilinu.
Marel, Eyrir Invest og Landsbankinn eiga saman rúman 43 prósenta hlut í samstæðunni.
JAB
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á 120,3 milljónir evra á
þriðja ársfjórðungi.
Arnar Freyr Ólafsson,
sérfræðingur í Greiningu Glitnis, segir
ástæðuna þá að ekki
var gert ráð fyrir
65 milljón evra
uppfærslu
á
óskráðum eignum
félagsins.
Ekki hafi heldur

-!2+!¨305.+4!2

verið gert ráð fyrir tekjum
upp á sjö milljónir evra
vegna hlutar Exista í Sampo
og Kaupþingi. Sömu skýringar var að finna í Vegvísi
greiningardeildar
Landsbankans í gær og sagt að
ekki kæmi fram hvaða
óskráðar eignir voru uppfærðar í bókhaldinu.
Eignir Exista jukust um
93 prósent frá áramótum og
voru 746 milljarðar króna, í
lok september. Þar af er
eignarhlutur í öðrum félögum metinn á um 415 milljarða króna. Að langstærstum hluta er það eign Exista
í fjármálafyrirtækjunum
Sampo og Kaupþingi.
BG

&¾REYSKI BANKINN %IK 'ROUP SKILAÈI
N¾RRI   MILLJARÈS KRËNA HAGNAÈI ¹
FYRSTU NÅU M¹NUÈUM ¹RSINS (AGN
AÈURINN N¾R TVÎFALDAÈIST FR¹ SAMA
TÅMABILI Å FYRRA ÖEGAR HANN NAM UM
  MILLJÎRÈUM KRËNA
(LUTABRÁF Å 302/. L¾KKUÈU UM ÖRJÒ
PRËSENT Å G¾R ¶ETTA VAR ÖRIÈJI DAGUR
INN Å RÎÈ SEM L¾KKUN VARÈ ¹ BRÁFUM
FÁLAGSINS SEM SKR¹È VAR ¹ MARKAÈ ¹
ÖRIÈJUDAGINN 5PPHAFSGENGI ÖESS Å
+AUPHÎLL ¥SLANDS Ö¹ VAR   KRËNUR
¹ HLUT 6IÈ LOKUN MARKAÈAR Å G¾R STËÈ
ÖAÈ Å   KRËNUM
!LÖJËÈLEGA MATSFYRIRT¾KIÈ -OODYlS
STAÈFESTI Å G¾R L¹NSH¾FISMAT 'LITNIS
OG SEGIR HORFUR STÎÈUGAR %INKUNN FYRIR
SKULDBINDINGAR TIL LANGS TÅMA ER !A
FYRIR SKAMMTÅMASKULDBINDINGAR 0  OG
FJ¹RHAGSLEGAN STYRKLEIKA #

Hagnaður á hlut dregst
saman um fjórðung
Hagnaður hluthafa StraumsBurðaráss nemur 1,8 milljónum evra eftir skatta á þriðja
ársfjórðungi, en 17 milljónum
á sama tíma í fyrra. Meðalspá
greiningardeilda bankanna
gerði ráð fyrir hagnaði upp á
10,8 milljónir evra.
Hagnaður á hlut í Straumi-Burðarási dregst saman um 26 prósent
þegar bornir eru saman fyrstu níu
mánuðir þessa árs og síðasta. Í
fyrra nam hagnaðurinn 23 evrum
á hlut, eða rétt tæpar 2.000 krónur.
Eftir þriðja ársfjórðung í ár er
hagnaður á hlut hins vegar kominn í 17 evrur á hlut, eða tæpar
1.500 krónur. Bankinn birti í gærmorgun uppgjör fyrir þriðja ársfjórðung þessa árs.
Hagnaður hluthafa eftir skatta
á þriðja ársfjórðungi er 1,8 milljónir evra, en var á sama tíma í
fyrra 17 milljónir evra. Fyrstu níu
mánuði ársins nemur hagnaður
hluthafa eftir skatta 157 milljónum evra og dregst saman um 33,9
prósent frá því í fyrra þegar hann
var 237,5 milljónir evra.
Willam Fall, forstjóri Straums,
bendir hins vegar á að um leið og
rekstrartekjur á þriðja ársfjórð-
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ungi hafi endað í 32,8 milljónum
evra á þriðja ársfjórðungi, sem
raunar er 2,6 prósenta aukning frá
árinu áður, hafi tap af verðbréfum
numið 45 til 46 milljónum dala á
fjórðungnum. „Í þessum árangri
endurspeglast því breiðari tekjugrunnur félagsins,“ segir hann og
telur að breytingar sem ráðist
hefur verið í hjá bankanum hafi
bætt mjög afkomu hans í erfiðu
árferði sem einkennst hafi af óróa
á fjármálamörkuðum. William
Fall bendir á að Straumur hafi
haldið áfram að auka vaxta- og
þóknunartekjur og þær séu nú
drifkrafturinn í starfsemi bankans. Þá hafi markvisst verið dregið

5PPH¾È
 EVRUR
 EVRUR

úr áhættuskuldbindingum í hlutabréfum.
Forstjóri Straums leggur áherslu
á að áhætta bankans af undirmálslánum í Bandaríkjunum sé engin,
þótt óbein áhrif megi merkja. Þannig
hafi órói á fjármálamörkuðum
seinkað verkefnum og samningum
og af þeim sökum færist inn í lokaársfjórðung ársins tekjur sem bankinn hafi reiknað með á þeim þriðja.
Að sama skapi segir hann að hraður
tekjuvöxtur á öðrum ársfjórðungi
hafi líka tekið frá þeim þriðja.
Afkoma Straums er nokkuð frá
spám greiningardeilda bankanna,
en þær gerðu ráð fyrir yfir 10 milljóna evra hagnaði til hluthafa í stað
1,8 milljóna. Nokkru munaði þó því
Glitnir spáði 7 milljóna tapi, en
Landsbankinn og Kaupþing, 9,7 og
14,5 milljóna evra hagnaði. Glitnir
segir afkomuna þó „gróflega í takti
við væntingar“ nema hvað hreinar
vaxtatekjur hafi reynst miklu hærri
en vænst var og þóknunartekjur
langt undir væntingum.
OLIKR FRETTABLADIDIS
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ögn borgarstjórnarmeirihlutans um Orkuveitumálið er um
sumt skiljanleg og rökrétt. Í máli sem þessu eru fjölmörg
tæknileg álitaefni. Ekkert er athugavert við að slík atriði
séu skoðuð nákvæmlega áður en opinber afstaða er tekin
til þeirra í heild. Stærstu atriði þessa máls snúast hins vegar um
pólitíska afstöðu til grundvallaratriða sem breyting á meirihluta
á ekki að trufla. Þar þarf ekki rannsóknar við svo að umræða geti
farið fram og ákvarðanir legið fyrir. Tvö atriði hafa þar meira
mikilvægi en önnur.
Annað efnið lýtur að sölu á náttúruauðlind í eigu Reykvíkinga
til einkaaðila. Hún er hluti sameiningarmáls REI og Geysis. Hitt
snýst um þá kröfu fulltrúa í fyrri stjórn Orkuveitunnar að tímafrestir til boðunar eigendafunda taki ekki einvörðungu til þeirra
sem fara með atkvæði á fundum heldur einnig stjórnarmanna sem
hafa þar lögbundinn seturétt og málfrelsi. Sú krafa styðst bæði við
gild lýðræðisleg og lögfræðileg rök.
Fyrir stofnun nýja meirihlutans höfðu borgarfulltrúar Vinstri
græns og Framsóknarflokks lýst öndverðum sjónarmiðum um
þessi tvö lykilatriði sameiningarmálsins. Fulltrúar Samfylkingarinnar hafa ekki lýst afstöðu. Þar af leiðir að þeir verða ekki ósamkvæmir sjálfum sér um niðurstöðuna hver sem hún verður. Um
Vinstri grænt og Framsóknarflokk gildir hins vegar að aðeins
annar flokkurinn getur tekið þátt í að ljúka málinu með málefnalegum trúverðugleika.
Núverandi formaður sameinaðs borgarstjórnarflokks meirihlutans hefur höfðað mál gegn Orkuveitunni til ógildingar á
ákvörðunum sem teknar voru á sameiginlegum fundi stjórnar og
eigenda Orkuveitunnar. Slíkir sameiginlegir fundir eru hvorki til
samkvæmt lögum um Orkuveituna né sameignarsamningi.
Formaðurinn höfðar ekki þetta mál vegna einkahagsmuna eða
af einskærum tómstundaáhuga á lögfræðilegum álitaefnum. Forsenda málshöfðunarinnar er pólitískt mat hans á hagsmunum
Reykvíkinga í krafti þáverandi stöðu sinnar í stjórn Orkuveitunnar.
Lögmaður formannsins flytur þessa hagsmunagæslu hans fyrir
réttinum og styður hana lagalegum rökum.
Að sama skapi mun lögmaður stjórnar Orkuveitunnar tala í
umboði hennar. Í röksemdum hans mun koma fram hvernig nýi
meirihlutinn í heild telur hagsmunum borgarbúa best borgið í máli
þessu. Því hefur verið haldið leyndu. En spurningar umboðsmanns
Alþingis um upprunalega meðferð málsins kveikja það álitaefni
hvort ekki hefði verið rétt að taka formlega og lýðræðislega
ákvörðun um í hverju sú hagsmunagæsla á að vera fólgin. Síðan
væri lögmanni falið að leiða lagarök að þeirri afstöðu fyrir dóminum.
Kjarni málsins er þessi: Tali lögmaður stjórnar Orkuveitunnar á
sama veg og lögmaður formanns sameinaðs borgarstjórnarmeirihluta er ljóst að Vinstri grænt hefur unnið glímuna við Framsóknarflokkinn. Tali stjórn Orkuveitunnar hins vegar gegn formanni
borgarstjórnarmeirihlutans fyrir dóminum hefur Vinstri grænt
lotið í gras í málinu í pólitískum skilningi.
Verði sú raunin hefur Vinstri grænt í tveimur sveitarstjórnum
á þessu ári axlað ábyrgð á sölu á lítið eitt stærri hlut af opinberum
orkulindum en Sjálfstæðisflokkurinn eftir að hann hefur verið
leystur frá ábyrgð á lyktum þessa máls. Í því falli yrðu öll orð um
auðlindasölu fremur ódýr. Þetta skýrist þegar þögnin um pólitíska
hluta málsins verður rofin í dómsal á mánudag.
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&JARVERANDI BORGARSTJËRAR

 BAKVAKT

6ARAMENN Å FULLU STARFI

&IMMÖÒSUNDASTI FUNDUR BORGARR¹ÈS
FR¹ UPPHAFI VAR HALDINN Å G¾R ¥ TILEFNI
DAGSINS VAR FYRRVERANDI BORGARSTJËR
UM BOÈIÈ AÈ ÖIGGJA KÎKUR OG KAFFI
&YRIR UTAN $AG " %GGERTSSON SITJANDI
BORGARSTJËRA M¾TTU 3TEINUNN 6ALDÅS
«SKARSDËTTIR )NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLA
DËTTIR OG %GILL 3KÒLI )NGIBERGS
SON &LEIRI VANTAÈI HINS VEGAR
¶ËRËLFUR RNASON VAR HVERGI
SJ¹ANLEGUR EKKI FREKAR EN
RNI 3IGFÒSSON -ARKÒS ®RN
!NTONSSON $AVÅÈ /DDSSON
OG "IRGIR ¥SLEIFUR 'UNNARS
SON ¶¹ S¹ 6ILHJ¹LMUR ¶
6ILHJ¹LMSSON EKKI ¹ST¾ÈU
TIL AÈ M¾TA ÖËTT
HANN SITJI Å ÖVÅ
BORGARR¹ÈI SEM
FUNDAÈI Å G¾R

"LAÈIÈ  STUNDIR GREINDI Å G¾R FR¹
LAUNAKJÎRUM VARABORGARFULLTRÒA SEM
F¹ Å LAUN T¾PAR  ÖÒSUND KRËNUR
EIGI ÖEIR S¾TI Å TVEIMUR FASTANEFND
UM &YRIR AÈ SITJA Å EINNI FASTANEFND
F¹ VARABORGARFULLTRÒAR RÒMAR 
ÖÒSUND KRËNUR EN EIGI ÖEIR EKKI S¾TI
Å NEINNI NEFND F¹ ÖEIR  ÖÒSUND
KRËNUR FYRIR AÈ VERA ¹ BAKVAKT
'UÈRÒN SMUNDSDËTTIR
ER SÒ EINA Å HËPI FYRSTU
VARAMANNA SEM ¹ EKKI
S¾TI Å FASTANEFND «SKAR
"ERGSSON ER LAUNAKËNGUR
VARAMANNA MEÈ T¾PAR 
ÖÒSUND KRËNUR Å
LAUN

4ILGANGURINN MEÈ VARAMÎNNUM Å
BORGARSTJËRN VAR SJ¹LFSAGT UPHAFLEGA
S¹ AÈ ÖEIR HLYPU Å SKARÈIÈ Å FORFÎLLUM
AÈALMANNA ¥  STUNDUM TALAR
«LAFUR (JÎRLEIFSSON LÎGFR¾ÈINGUR
BORGARSTJËRNAR HINS VEGAR UM bSKERÈ
INGUm ¹ LAUNUM VARABORGARFULLTRÒA
EF ÖEIR EIGA S¾TI Å F¾RRI EN TVEIMUR
NEFNDUM -EÈ ÎÈRUM ORÈUM MIÈ
AST GRUNNLAUN VARABORGARFULLTRÒA
VIÈ AÈ ÖEIR GERI TALSVERT MEIRA
EN EINFALDLEGA AÈ VERA TIL TAKS
EF EINN AF AÈALMÎNNUM VEIKIST
EÈA FER TIL ÒTLANDA &YRST AÈAL
MENN GETA EKKI SINNT STÎRFUM
SÅNUM HJ¹LPARLAUST ER Ö¹ EKKI
¹ST¾ÈA TIL AÈ FJÎLGA
BORGARFULLTRÒUM
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

Eignarnám við Þjórsá?
N

ú er ljóst að samningaumleitanir Landsvirkjunar við ýmsa
landeigendur við Þjórsá vegna
fyrirhugaðra virkjana hafa siglt í
strand. Eigendur Skálmholtshrauns
hafa til að mynda alfarið hafnað
samningum og af Urriðafossvirkjun og Urriðafosslóni verður
ekki nema Landsvirkjun knýi fram
eignarnám á jörðinni allri. Við
blasir að jörðin verður verðlaus
komi til þess að áform Landsvirkjunar nái fram að ganga. Í raun
skapa fyrirhuguð virkjanalón
stórfellda hættu vegna flóða í
kjölfar jarðskjálfta, Suðurlandsskjálfta, sem eiga sér upptök á
þessu landsvæði, svonefndum
Hreppafleka. Eru þá ónefndar
mjög verulegar breytingar á
grunnvatnsstöðu og lífríki Þjórsár.
Í ljósi framanritaðs og þeirrar
stórfelldu umhverfisspjalla sem
fyrirhugaðar virkjanir munu hafa í
för með sér vaknar óhjákvæmilega
sú spurning hvort stjórnarskráin
heimili eignarnám.

6ÎRN GEGN OFRÅKI
Samkvæmt 71. gr. stjórnarskrárinnar er eignarrétturinn friðhelgur
og engan má skylda til að láta af
hendi eign sína nema almenningsþörf krefji, lagafyrirmæli komi til
og fullt verð. Hér skiptir mestu
máli að meta hvort almenningsþörf
sé fyrir hendi. Við mat á því verður
að gæta meðalhófs og jafnræðis og
deginum ljósara að persónulegir
hagsmunir einstakra manna og
fyrirtækja eða fjárþörf ríkis og
sveitarfélaga eru ekki næg ástæða
til eignarnáms. Og vel að merkja:
Heimildir til að skerða mannréttindi, þ.m.t. friðhelgi eignarréttar,
ber að túlka þröngt því mannréttindaákvæði eru sett til verndar einstaklingum en ekki stjórnvöldum
eða einokunarfyrirtækjum.
Réttindi hverra hafði ríkið í huga
þegar Landsvirkjun fékk forkaupsrétt að ríkisjörðinni Þjótanda en
Flóahreppi var neitað? Réttindi
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hverra hafði ríkið í huga þegar til
stóð að færa Landsvirkjun hluta af
þjóðlendu við Búrfell? Aldrei kom
til tals að færa bændum þjóðlendurnar þótt þeir hafi manna helst
nýtt þær. Er eignarrétturinn minna
virði þegar fólk á landsbyggðinni á
í hlut en ekki alþjóðlegir auðhringir og stórfyrirtæki? Er eignarréttur þeirra sem eiga lítið ómerkilegri
en þeirra sem eiga mjög mikið?
Valdhafar virðast hafa það eitt að
markmiði að breyta náttúru okkar
og umhverfi í enn meiri auðæfi
fyrir aðra en heimamenn, fyrir
aðra en almenning. Fjármagnið
skal áfram streyma til stórfyrirtækja og auðmanna, sem með
aðgerðaleysi stjórnvalda fá
stöðuga hjálp við að sölsa undir sig
frekari auðlindir þjóðarinnar.

(VAÈA HAGSMUNIR ERU Å HÒFI
Er almenningsþörf á því:
- að eyðileggja með óafturkræfum hætti náttúruperlur Þjórsár og
næsta nágrennis og stefna lífríki
og búsetu þar í verulega hættu?
- að sniðganga alþjóðasamninga
og íslensk lög um sjálfbæra þróun,
mengunarbætur og varúðarregluna?
- að láta náttúruna ekki njóta
vafans um verulega flóðahættu,
hækkun grunnvatnsstöðu og
eyðileggingu laxastofnsins í Þjórsá
og lífríkis almennt?
- að virkja í þágu útlendra
einokunarálbræðslna og selja
raforkuna á útsöluprís meðan
almenningur, bændur og innlendir

atvinnurekendur greiða margfalt
hærra raforkuverð?
- að selja raforkuna til mengandi
þungaiðnaðar og til verðmætasköpunar erlendis?
- að nýta alla mengunarkvóta
okkar í einsleitar og mengandi
álbræðslur og hafa eggin öll í sömu
körfu?
- að eyðileggja Hellisheiðina með
sjónmengandi raflínum?
- að sjá til þess að Ísland verði
það land sem eykur mest útblástur
gróðurhúsalofttegunda í Evrópu?
- að koma í veg fyrir að raforka
okkar verði nýtt til umhverfisvænnar starfsemi?
- að spilla rómuðum ferðamannastöðum og verðmætum byggingarog landbúnaðarsvæðum?
- að koma í veg fyrir tækifæri til
nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi?
Nei, það er engin almenningsþörf fyrir því að eyðileggja
náttúruperluna Þjórsá í þágu
erlendra einokunarálbræðslna á
kostnað almennings og innlends
atvinnureksturs, sem í dag borgar
allt að tífalt hærra raforkuverð en
einokunarálbræðslurnar. Það er
umhugsunarefni að fólk sem í
sífellu þykist verja eignarrétt fólks
þegi nú þunnu hljóði þegar
landeigendur við Þjórsá þurfa að
þola linnulausan þrýsting um að
fallast á afarkosti ellegar missa
jarðir sínar. Það eitt að Landsvirkjun hafi fengið vatnsréttindin í
Þjórsá á silfurfati tveimur dögum
fyrir síðustu alþingiskosningar er
hneyksli, og er sá gjörningur þó
bara einn angi af dæmalausum
vinnubrögðum í ferlinu öllu.
Ég vænti þess að mannréttindasinnar í öllum stjórnmálaflokkum
snúi bökum saman og leggist af
fullum þunga gegn öllum áformum
Landsvirkjunar um skerðingu á
einstaklingsfrelsi og grundvallarmannréttindum.
Höfundur er alþingismaður.

Óháður útrásarpottur Illuga
stefnu Sjálfstæðisflokksins í tengslum við
útrásarverkefni orkufyrirtækjanna sem
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra lýsti í
Fréttablaðinu á þennan hátt fyrir viku: „Í
landsfundarályktun frá því í apríl segir um
llugi Gunnarsson hefur vakið athygli
eignarhald og nýtingu náttúruauðlinda að
fyrir prúðmennsku og hófsaman
fagnað sé aðkomu einkaaðila að útrás
málflutning eftir að hann steig út úr
orkufyrirtækjanna. Tímabært sé að leysa úr
skugga Davíðs Oddssonar, sem hann var
læðingi krafta einkaframtaksins svo að
til aðstoðar um árabil. Prúðmennskan var
íslensk sérþekking og hugvit fái notið sín til
hins vegar víðs fjarri í svargrein Illuga í
*«. +!,$!,
fulls.“
gær við leiðara Fréttablaðsins frá því
Það er merkilegt en tilvitnuð orð Illuga frá
deginum þar á undan.
því í sumar hljóma nánast eins og verklýsingin á
Það sem raskaði svo óþyrmilega ró Illuga var þó
bak við samruna útrásararms Orkuveitunnar og
ekki annað en tiltölulega sakleysislegur samanGeysis Green Energy undir merkjum REI í haust.
burður á orðum hans í umræðu um íslensku
Þar er einmitt orðinn til „pottur“ sem getur knúið
orkufyrirtækin frá því í júlí annars vegar og svo
útrásina áfram. Nema hvað nú vill Illugi ekki að
nú í október hins vegar.
Orkuveitan eigi í REI. Hann vill ekki lengur „leiða
Það getur vitaskuld verið erfitt að horfast í augu
saman“ kapítalistana og orkufyrirtækin í útrásarvið það þegar eigin orð fara illa saman og menn
verkefnunum, heldur afhenda viðskiptamönnunum
verða sjaldan þakklátir þeim sem á það benda. Það
verkefnin, svo þeir geti sinnt þeim „óháð hinu
er því ekki ástæða til að erfa kaldar kveðjur Illuga.
opinbera“.
Hitt er mun forvitnilegra að Illugi virðist vera
Í sumar talaði Illugi sem sagt mjög í takt við
kominn í ágreining við stefnu eigin flokks, sem
landsfundarályktun Sjálfstæðisflokksins um
hann samkvæmt orðanna hljóðan virtist þó vera
„aðkomu einkaaðila að útrás orkufyrirtækjanna“
sammála í júlí. Þá vildi Illugi „leiða saman
en nú vill hann að útrásin sé „óháð hinu opinbera“.
kapítalistana, viðskiptamennina og orkufyrirHvað breyttist?
tækin“ því þá gæti orðið til „pottur sem knýr
Höfundur er ritstjóri Fréttablaðsins.
áfram útrásina“. Þetta fer fyllilega saman við
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Ríkisforsjárrómantík
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teinunn Stefánsdóttir skrifar í
Fréttablaðið um „óraunsæja
áfengisrómantík“ þeirra þingmanna sem innleiða vilja takmarkað viðskiptafrelsi með léttvín og
bjór hér á landi. Helstu rökin fyrir
núverandi haftaverslun telur
Steinunn vera gæði ríkiseinokunar, fjölda verslana, góða staðsetningu og gott vöruúrval sem að
hennar mati hentar „áhugamönnum um eðalvín“. Fréttablaðið birti
nýverið viðtal við undirritaðan
þar sem upplýst var að margir

skemmdum.
Ríkisforvínáhugamenn kaupa sín
sjárhyggjusinnar virðast
vín frá erlendum heildekki hafa áttað sig á að
sölum og jafnvel beint frá
einokunarverslunin nær
vínframleiðendum.
eingöngu til smásölu á
Ástæðan er einmitt afar
víni en innflutningur er
slakt úrval hjá afgreiðslufrjáls. Þannig má segja
stofnunum hins opinbera.
að einungis íslenskir
Sem dæmi má nefna að
verslunarmenn séu útiekki er til ein einasta
lokaðir frá því að selja
flaska af efsta flokki
samlöndum
sínum
„premier cru classe“ frá
Bordeaux í einni einustu !2.!2 3)'52¨33/. áfengi. Panti einstaklþeirra 50 „eðalvín“-verslingur vín erlendis frá
með pósti fæst vínið
ana sem Steinunn tíundafhent heim í hús af starfsmönnar. Engin afgreiðslustofnun hefur
um Íslandspósts, tollafgreitt rétt
upp á að bjóða hita- eða rakastýrt
eins og um bókasendingu væri að
geymslurými og því liggja vín
ræða.
sem ekki seljast strax undir

Orðræða um orkumál (2)
5-2¨!.
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etta er annar pistillinn í röð þriggja um
hugtök í orkumálum á líðandi stund.
Tilgangur pistlanna er að auðvelda hnitmiðaða umræðu um þennan mikilvæga málaflokk.

Árleg verslun með vín í heiminum nemur um 23 milljörðum bandaríkjadala. Árleg söluaukning á léttvínum nemur um 266 milljónum
flaskna. Því er hér um umtalsverðan atvinnurekstur að ræða
ásamt tilheyrandi verslunarrekstri.
Margs konar þjónusta er innt af
hendi í þessu samhengi, á smásöluog heildsölustigi. Vín eru t.d. seld
áður en þau eru sett á flöskur – „en
primeur“ – og fjárfestingarsjóðir
hafa gefið góða ávöxtun með því að
kaupa og geyma vín sem hækka í
verði við aldur. Augljóslega geta
því verið ágæt tækifæri fyrir framtakssama einstaklinga á þessu sviði
rétt eins og öðrum þar sem hin lam-

andi hönd einokunarreksturs liggur
ekki yfir.
Ríkisforsjárhyggjufólk er alltaf
fljótt til að benda á hættur því samfara að einstaklingar sinni þjónustu
sem ríkið veitir á hverjum tíma,
hvort heldur er skipaútgerð, fjármálaþjónustu, eldspýtnainnflutningi eða áfengissölu. Í því sambandi
má benda á að hjá hinu opinbera
starfa reyndar líka einstaklingar.
Eini munurinn er að ríkisstarfsmaður í verslunarrekstri hefur
ekki beinna hagsmuna að gæta af
afrakstri starfs síns.
Höfundur er vínáhugamaður.

Góð leið til Laugarvatns

olíusölu en hann síðan einkavæddur. Á hinn
bóginn má deila um hvort olíuverslunin var
markaðsvædd fyrr en undir lok aldarinnar,
þar sem því var stýrt að ofan hvaðan mátti
kaupa olíuvörur og allt verðlag var háð
stjórnvöldum.

3AMFÁLAGSLEGUR REKSTUR p EINKAREKSTUR
Víðast hvar í grannlöndum okkar í Evrópu
hefur raforkugeirinn (auk hitaveitnanna
-ARKAÈSV¾ÈING p EINKAV¾ÈING
hér) verið í samfélagslegri eigu, þ.e.a.s. í
¶/2+%,, (%,'!3/.
eigu ríkis, sveitarfélaga eða fyrirtækja
Þessum hugtökum er einatt ruglað saman.
þeirra. Í Danmörku hefur verið litið á
Það fyrirkomulag, að aðgreina starfsemi á
raforkufyrirtækin sem e.k. sameignarfélög neytenda. Í
orkusviði í samkeppnisrekstur og sérleyfisrekstur og
Bandaríkjunum hafa þessi fyrirtæki – eins og önnur í
skapa þannig skilyrði fyrir samkeppni þar sem það
þeim heimshluta – að mestu verið í einkaeigu. Eins og
getur hentað, hefur hér á landi verið kallað markaðsfyrr segir hefur nokkur þróun verið í áttina til
væðing. Á útlensku er þetta gjarnan nefnt „afreglun“
einkarekstrar, líka í Evrópu, enda þótt flest fyrirtækin
(deregúlering) sem er að vissu leyti rangnefni þar sem
einmitt þarf að setja laga- og regluverk til að koma
og um leið þau stærstu séu enn í opinberri eigu. Á
fyrirkomulaginu á. Einkavæðing er það þegar orkuNorðurlöndum virðist samhljómur um að flutningsfyrirtæki í opinberri eigu, ríkis eða sveitarfélaga, er
fyrirtækin, háspennukerfisreksturinn, eigi að vera í
selt að hluta eða að öllu leyti til einkaaðila.
ríkiseigu, en að einkaeign og einkarekstur geti einkum
Eins og fyrr segir hefur markaðsvæðing raforkuhaslað sér völl í samkeppnisþáttunum, framleiðslunni
geirans rutt sér til rúms víða um lönd á seinustu árum
og sölunni. Í dreifiveituþættinum er allur gangur á því
en einkavæðing hefur verið í öðrum takti. Norðmenn
hvort einkaaðilar koma við sögu eða opinberir
voru í forystusveit um markaðsvæðinguna en lítið
einvörðungu, en þó er opinberi geirinn, einkum
hefur verið um einkavæðingu í raforkugeiranum þar í
sveitarfélög, enn stærsti eigandinn.
landi. Þannig eru enn nær fjórir fimmtu af raforkuHér á landi hefur til skamms tíma nær öll starfsemi í
framleiðslu Norðmanna í opinberri eigu, enda þótt um
raforkugeiranum og í hitaveiturekstri verið á opinberri
samkeppnisrekstur sé að ræða. Í Bretlandi, sem reið
hendi. Undantekningin byrjaði með sölu ríkisins á hlut
líka á vaðið með markaðsvæðinguna, hefur allmikið
sínum í Hitaveitu Suðurnesja sl. vetur eins og fjallað
verið einkavætt. Einkavæðing hefði þó efalaust orðið í
hefur verið um í fréttum. Í tengslum við áform
stjórnvalda um fullan aðskilnað sérleyfis- og samBretlandi á dögum frú Thatcher hvort sem greint hefði
verið á milli sérleyfis- og samkeppnisrekstrar eða ekki.
keppnisrekstrar hefur verið rætt um að setja í lög að
Það er reyndar allvíða sem orkufyrirtækin eru
sérleyfisreksturinn, Landsnetið, dreifiveiturnar og
einkarekin án þess að markaðsvæðingu hafi verið
hitaveiturnar skuli vera a.m.k. í meirihlutaeigu ríkis,
komið á. Þá er allur raforkugeirinn rekinn sem ígildi
sveitarfélaga eða fyrirtækja þeirra. Ekki mun ætlunin
sérleyfisstarfsemi og að jafnaði háður verðlagseftirliti.
að setja því neinar lagalegar skorður að samkeppnisMunurinn á markaðsvæðingu og einkavæðingu
reksturinn, raforkuver og raforkusala, geti verið í
skýrist kannski með því að huga að olíusölu hér á landi.
einkarekstri, enda er ekki svo í gildandi lögum.
Á tímabili á fyrri hluta síðustu aldar var ríkisrekstur á
Höfundur er orkumálastjóri.

metra neðar í landinu.
Iðulega fer hluti gamla
vegarins undir vatn á
veturna. Ekki veit ég
hvernig takmarka má
að verður seint sagt
umferð um veginn við
að Ómar Ragnars„rólega ferðamannason skorti hugmyndir.
umferð“ á veturna.
Hann á nóg af þeim,
Eiga íbúar Bláskógalíka þegar kemur að
byggðar að fara einvegagerð í landinu og
hverja aðra leið?
er það hið besta mál.
Varðandi LyngdalsEn
hugmyndaauðgi
þýðir ekki endilega að ' 0¡452 -!44(¥!33/. heiðarveginn og Þingvallavatn er rétt að
maður finni alltaf bestu
benda á að ekki er
lausnirnar.
verið að byggja neina hraðbraut,
Ekki bjóst ég við því að ég
ökuhraði innan þjóðgarðsins
þyrfti nokkurn tíma að deila við
verður eftir sem áður 50 km á
vin minn og félaga Ómar. Eiginklst að hámarki. Nýi vegurinn
lega er það alveg óhugsandi enda
liggur allur utan þjóðgarðs og
veit þjóð öll að það er bara einn
engin breyting verður á vegum
Ómar. En því miður er nauðsyninnan þjóðgarðsins eða hraða
legt að árétta nokkra hluti vegna
þar. Umferð flutningabíla ætti
greinar Ómars um Lyngdalsekki að aukast um þjóðgarðinn
heiðarveg sem margir kalla Gjáen gerist það er hægur vandi að
bakkaveg sem birtist hér í
takmarka þá umferð.
Fréttablaðinu á þriðjudag.
Lyngdalsheiðarvegurinn
er
Ómar vill nota gamla Kóngsgóður kostur í stöðunni og hefur
veginn, núverandi veg, og telur
farið í gegnum öll þau lögformþað bestu lausnina, vill setja á
legu ferli sem skylt er og rúmhann bundið slitlag, lagfæra
lega það.
smávegis þar sem snjór safnast
Það er ekki eftir neinu að bíða
og halda opnum á veturna fyrir
og vandlega verður fylgst með
rólega ferðamannaumferð.
áhrifunum á Þingvallavatn og
Gamli Kóngsvegurinn er einkomi eitthvað upp á verður við
mitt það, gamall. Út frá umferðarþví brugðist. Það er besta leiðin.
öryggissjónarmiðum dugir ekki
að lagfæra þann veg lítillega.
Varðandi snjó er mikill munur
á Kóngsveginum og vegstæði
hins nýja Lyngdalsheiðarvegar
Höfundur er upplýsingafulltrúi
sem liggur á annað hundrað
Vegagerðarinnar.
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JDC bílar er viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili fyrir Dodge / Chrysler / Jeep / New Chrysler LLC

'UÈMUNDUR &R &RIÈRIKSSON SKRIFAR

GRAND
TILBOÐ
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED

¡G HEF NÒ VERIÈ HÁR OFTAR EN EINU SINNI
OG VERÈ AÈ SEGJA AÈ HÁR RÅKIR GËÈUR
K¾RLEIKUR OG SAMKENND MEÈAL FANGA
SEM STENDUR %N EITT VERÈ ÁG AÈ SEGJA
SEM EKKI HEFUR KOMIÈ FRAM &ANGA
VERÈIR EIGA SKILIÈ HRËS FYRIR ÖAÈ HVAÈ
ÖEIR ERU HEIÈARLEGIR OG ALMENNILEGIR Å
GARÈ ALLRA FANGANNA SEM ÖEIR ÖURFA AÈ
EIGA VIÈ ¶AÈ M¾TTI VEITA ÖEIM ORÈU
SEM HÁR HAFA STARFAÈ Å YFIR TUTTUGU ¹R
YFIRFANGAVÎRÈUR HEFUR STARFAÈ HÁR Å 
¹R  %ÈA HVAÈ FINNST YKKUR LESENDUR
GËÈIR ¡G VERÈ LÅKA AÈ H¾LA RNA
*OHNSEN SEM KOM HÁR UM DAGINN
MEÈ TÅU FLATSKJ¹I SEM VERÈA SETTIR UPP
NÒ ¹ N¾STUNNI /G HANN LEIT VIÈ HJ¹
FÎNGUNUM Å (EGNINGARHÒSINU -ÁR
FINNST ÖAÈ VERA GOTT HJ¹ HONUM /G
MEIRI J¹KV¾ÈNI GERIR ÎLLUM GOTT

Vél V-6 3,0 / Dísel / 218 HÖ / 510 NM
3%.$)¨ /++52 ,¥.5

Tilboðsverð

5.590.000 kr.
Opnunartími:
Mánudaga - föstudaga

10 - 18
Laugardaga

10 - 14

JDC bílar hf.
Krókhálsi 4
110 Reykjavík
Sími: 540 6700
jdc@jdc.is
www.jdc.is

6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR
OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGN
ORÈ %INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI
SEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI
¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEIN
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Súpa sem lengir lífið

Lagar fljótt húðþurrk,
roðaflekki, þurrkabletti
sviða og kláða
í andliti og
höndum.

Áslaugu Traustadóttur, heimilisfræðikennara í
Rimaskóla, hefur tekist að auka áhuga unglinga
á matargerð svo um munar.

Verndar húðina
fyrir efnum á
pH1 – pH12.
Engin fituáferð.

 

Fyrir börn, hlífir
húðinni við kulda,
munnvatni, tárum
og nefrennsli.
Proderm er læknavara.
Rannsóknir staðfesta virkni.

Fæst í apótekum
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Áslaug Traustadóttir hefur starfað sem heimilisfræðikennari í Rimaskóla í níu ár. Hún kennir
heimilisfræði í vali fyrir nemendur í níunda og
tíunda bekk og hafa tímarnir notið mikilla vinsælda. Áslaug hlaut nýlega Fjöregg Matvæla- og
næringarfræðafélags Íslands fyrir að auka áhuga
ungs fólks á matargerð með nýstárlegum aðferðum.
„Þegar ég byrjaði voru um tíu krakkar í þessu vali
en nú eru þeir um 90,“ segir Áslaug. Hún segir
kokkakeppni innan skólans, sem hún fór af stað
með árið 2004, hafa ýtt undir áhuga krakkanna. Í
vor stóð hún síðan að Kokkakeppni Grunnskóla
Reykjavíkur sem haldin var í Menntaskólanum í
Kópavogi. Áslaug segir að draumurinn sé að halda
keppnina á landsvísu.
Krakkarnir í Rimaskóla kynnast fjölbreyttri
matargerð og nýlega gerðu þau Mexíkó-súpu sem

Áslaug segir njóta mikilla vinsælda um þessar
mundir. „Hún hefur gengið mann fram af manni að
undanförnu en ég veit ekki hver á heiðurinn að
uppskriftinni. Í henni er mikið af tómötum en þeir
eru gríðarlega hollir og taldir lengja lífið,“ segir
Áslaug og bætir við: „Við eldum skólaútgáfu af
súpunni, bæði svo krakkarnir ráði við hana en líka
svo hún samræmist fjárhag skólans. Ostastangir
eru svo tilvalið meðlæti.“
Áslaug segist leggja mikla áherslu á að veita
krökkunum alhliða þjálfun í öllu sem viðkemur
matargerð. Þeir elda jafnt þjóðlegan sem framandi
mat, skipuleggja innkaup og sjá um þrif. „Auk þess
legg ég mikið upp úr því að kenna þeim réttu handtökin. Ég kenni þeim að beita hnífunum rétt og
hvernig á að skera og meðhöndla ólík hráefni, enda
snýst eldamennskan ekki einungis um að setja innihaldsefnin saman.“ Áslaug segir krakkana mjög
áhugasama og veit hún til þess að margir eldi heima
við.
Uppskriftir að súpu og brauði eru á síðu 2.
VERA FRETTABLADIDIS
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Óteljandi bragðtegundir
Fjölskyldan að Holtseli í Eyjafirði framleiðir
sælkeraís með alls konar bragði og
annar ekki eftirspurn.
„Við rákum augun í auglýsingu frá
hollenskum aðilum þar sem boðið
var upp á aðferð til að auka nýtingu
á mjólkurafurðum. Við sendum
tölvupóst til að kanna málið og
vorum komin til Hollands viku
síðar,“ segir Guðmundur Jón Guðmundsson, bóndi að Holtseli í Eyjafirði, sem framleiðir sælkeraís sem
nefnist Holtselshnoss ásamt konu
sinni, Guðrúnu Egilsdóttur, og dótturinni
Örnu Mjöll. Að sögn Guðmundar tók undirbúningsferlið um tvö ár og segir hann að yfirvöld á
Íslandi hafi verið lengi að taka við sér þegar leitað
var eftir leyfi.
„Það má segja að við höfum brotið ísinn í bókstaflegri merkingu þegar við hófum framleiðslu,“ segir
Guðmundur en Holtsel er eina mjólkurbúið á Íslandi
sem framleiðir ís af þessu tagi. Á bænum eru í dag
sextíu kýr ásamt slatta af hænum eins og Guðmundur
orðar það og nú hefur ísgerðin skapað tvö ný störf.
„Holtsel notar eigin afurðir í ísinn bæði mjólk og egg
en það fara um sextíu eggjarauður í níu lítra af ís og
hámarksafköst á dag eru 150-170 lítrar,“ segir Guðmundur en hann er aðeins hálftíma að búa til ísinn.
Á höfuðborgarsvæðinu fæst ísinn aðeins í Nóatúni

en fyrir norðan er hægt að
nálgast hann í Holtseli þar
sem einnig er rekið kaffihús á sumrin, hjá sælkerabúð Friðriks V og í Heilsuhorninu.
„Við hættum að anna eftirspurn eftir fyrstu vikuna og
ég held að við séum eini
birgirinn þar sem Nóatún þarf
að vera á biðlista,“ útskýrir
Guðmundur hlæjandi og bætir
við að Nótaún bjóði upp á sex bragðtegundir af Holtselshnossinu.
„Við getum framleitt 30-50 tegundir, allt eftir
hvernig liggur á okkur. Þar á meðal er skyrís með
íslenskum bláberjum í samstarfi við KEA. Sá er öskrandi fjólublár og án allra litarefna. Hins vegar fæst
hann aðeins þegar berjavertíðin stendur yfir,“
útskýrir Guðmundur og segir hverfandi litla notkun
á rotvarnarefnum í ísnum.
Ásamt venjulegum ís býður Holtsel einnig upp á ís
fyrir sykursjúka og tekur við sérpöntunum. „Við
höfum verið að gera Grand Marnier-ís og jafnvel
tekið á móti fólki sem velur ís úr litaflórunni okkar
fyrir brúðkaupið sem er þá í stíl við skreytingarnar,“
segir Guðmundur og nefnir eina tegund sem þykir
æði sérstök. „Lakkrísísinn fer misjafnlega í fólk og
er kannski sá sérstakasti. Annaðhvort finnst fólki
hann alveg hrikalega vondur eða mjög góður.“
RH FRETTABLADIDIS
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,YFL¾KNINGAR BRJËSTAKRABBAMEINA
Lyfjameðferð
brjóstakrabbameina byggist gróflega á hefðbundnum frumudrepandi krabbameinslyfjum, líftæknilyfjum og
hormónalyfjum. Hér verður fjallað um krabbameins- og líftæknilyfjameðferðir.
Þegar kona er greind með
brjóstakrabbamein er meinið
venjulega fjarlægt. Í framhaldi
þess er gert áhættumat þar sem
líkur á að brjóstakrabbameinið
taki sig upp aftur, eru metnar.
Þegar áhættumat liggur fyrir er
það rætt við viðkomandi konu og
henni ráðlögð lyfjameðferð eða
eftirlit. Áhættumat er byggt á
upplýsingum um sjúkling sem og
vefjagreiningu æxlisins. Mikilvægustu matsþættir eru aldur
konu við greiningu, stærð meinsins og fjöldi holhandareitla sem
innihalda krabbameinsfrumur.
Aðrir þættir sem hafa áhrif á
áhættumat er tegund brjóstakrabbameins, gráða illkynja
vaxtar og hormónanæmi. Niðurstaða áhættumatsins ásamt samráði við viðkomandi konu stýrir
ráðleggingum um meðferð sem
getur verið allt frá hormónameðferð eingöngu til samsettrar
lyfjameðferða sem gefin er í æð.
Grundvöllur ráðlegginga um
lyfjameðferð er sú vitneskja
okkar að krabbameinslyf lækna
eingöngu sjúkdóm sem hefur
ekki dreift sér nema að litlu leyti.
Taki sjúkdómur sig upp aftur þá
gerist það venjulega með meinvörpum í líffærum og er slíkur
sjúkdómur ólæknandi. Það er
hlutverk áhættumatsins að áætla
líkur á slíkri endurkomu. Sem
dæmi hefur kona um fertugt með
1,5 cm stórt brjóstakrabbamein
af 3. gráðu og enga sjúka holhandareitla u.þ.b. 30% líkur á
endurkomu krabbameins innan

10 ára. Krabbameinslyfjameðferðir minnka þessa áhættu um
2/3 sem þýðir að ef við meðhöndlum 100 konur með sama sjúkdóm
eru 70 læknaðar eftir skurðmeðferð eingöngu en 20 til viðbótar
læknast fyrir tilstilli lyfjameðferðar. Þróun krabbameinslyfja
hefur verið mikil síðastliðin ár og
þó uppistaða þeirra byggist á
eldri lyfjagerðum þá höfum við
lært að skammta lyfin betur og
blanda saman með meiri árangri
en áður auk þess sem ný lyf hafa
bæst við. Dæmi um hefðbundin
frumudrepandi lyf eru Doxorubicin, Paclitaxel og Docetaxol. Þá
hafa komið fram nýjar gerðir
lyfja, s.k. líftæknilyf, sem hægt
er að bæta við meðferð ákveðinnar tegundar brjóstakrabbameins.
Slík lyf hafa oft sértækari verkun þ.s. þau grípa inn í ofvirka
vaxtaferla illkynja frumna án
þess að hafa mikil áhrif á eðlilega
vefi eins og dæmigerð krabbameinslyf gera. Dæmi um slíkt lyf
er Trastuzumab sem hefur, í
blöndu
með
hefðbundnum
krabbameinslyfjum, valdið gjörbyltingu í meðferð kvenna með
brjóstakrabbamein með mögnun
á s.k. HER2/neu viðtaka.
Algengar aukaverkanir hefðbundinna krabbameinslyfja eru
þreyta, hárlos, ógleði, ofnæmisviðbrögð, stoðkerfisverkir, slímhúðarbólga, taugaskyntruflanir
og beinmergsbæling. Hvítkornafæð gerir sjúkling viðkvæmari
fyrir sýkingum sem geta reynst
mjög hættulegar og þarf því að
meðhöndla svo fljótt sem auðið
er. Mestu líkur á slíkum sýkingum er u.þ.b. 10 dögum eftir lyfjameðferð og einkennast þær af
hita, hrolli og slappleika. Langtíma aukaverkanir eru meðal
annars hjarta- og æðasjúkdómar,

ófrjósemi, einbeitingarleysi og
þá geta frumudrepandi krabbameinslyf, í sjaldgæfum tilfellum,
valdið illkynja sjúkdómi og þá
helst hvítblæði. Krabbameinslyf
eru venjulega gefin sem vökvagjöf í æð og ræður tegund lyfs og
lyfjablanda hversu lengi lyfjagjöfin stendur. Lyfin eru gefin af
sérmenntuðum hjúkrunarfræðingum eftir að læknir hefur hitt
sjúkling, skoðað blóðprufur og
gefið lyfjafyrirmæli. Lyfjagjöfin
ásamt stoðlyfjum tekur venjulega dagpart en flest lyf eru gefin
á 3 vikna fresti þó einstaka meðferð sé ráðlagt að gefa vikulega
eða á 2 vikna fresti. Samhliða
þróun krabbameinslyfja hafa ný
og betri stoðlyf bæst við meðferðina og gert hana þolanlegri
og aukið þannig líkur á réttri
skömmtun og betri meðferðarheldni. Í þessu sambandi má helst
nefna ný ógleðilyf en einnig lyf
sem örva framleiðslu hvítra blóðkorna í beinmerg.
Krabbameins- og/eða hormónalyfjameðferðir hafa aukið
lífslíkur kvenna með brjóstakrabbamein mikið undanfarna
tvo áratugi og er lyfjameðferð
ásamt snemmgreiningu undirstaða góðs árangurs á Íslandi.
Það er á ábyrgð lækna að halda
þessum góða árangri en jafnframt er mikilvægt að vinna að
betri aðferðum til áhættumats
sem og þróa markvissari og
árangursríkari lyf með minni
aukaverkanir. Það er von okkar
að genarannsóknir á vefjameingerð krabbameina geri okkur í
framtíðinni kleift að klæðskerasauma áhættumat og lyfjameðferð fyrir hverja konu fyrir sig.
(ELGI (AFSTEINN (ELGASON
,YF OG KRABBAMEINSL¾KNIR
3ÁRFR¾ÈINGUR Å KLÅNÅSKRI LYFJAFR¾ÈI
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ÖKM SSK LEÈUR OFL 6  ÖÒS
2NR 4IL SÕNIS OG SÎLU HJ¹ "ÅLALÅF
+LETTH¹LSI  S   3J¹ FLEIRI MYNDIR
¹ WWWBILALIFIS

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

4IL SÎLU FLOTTUR -USTANG  SSK
AFM¾LISTÒTG¹FA 0REMIER LOFK¾LING #$
SPOILER -0 RAFM Å RÒÈUM OG S¾TUM
OFL 3KOÈA ÎLL SKIPTI 5PPL Å S 


,INCOLN -ARK 7$ ,4 ¹RG  EK
ÖÒS KM 6ERÈ  ÖÒS KR

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

/PEL !STRA   , RGl %K  Ö %YÈIR
EINGU ¥ GËÈU STANDI 6  Ö 3TG 3KIPTI
¹ LITTLUM SENDIBÅL 5PPL Å S  

"ÅLAR TIL SÎLU
4OYOTA (ILUX m ¹RGl EK  Ö
¹ VÁL   DÅSEL NÕ m DEKK LOFTL
&RAMAN OG AFTAN AUKATANKUR LENGDUR
OFL &LOTT EINTAK SEM VIRKAR ¹ FJÎLLUNUM
6ERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö STGR 2NR


%NGIN ÒTBORGUN  ÖÒS

(YUNDAI 3ANTA &E ¹RG  SJ¹LFSKIPTUR
EK AÈEINS  ÖÒS VERÈ  ÖÒS UPPL Å
SÅMA  

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RG  EK Ö KM
BSK ÒTVARP OFL 6ERÈ  ÖÒS ¹HV
 ÖÒS

"ÅLALIND
6AGNHÎFÈI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILALINDIS

0AJERO 6   ¹RGl %K  Ö 3K k
3SK 3ËLLUGA ¥ GËÈU STANDI 6ERÈ 
ÖÒS 3  

&ORD %SCAPE  EK AÈEINS 
ÖKM BÅLLINN ER ALLUR TIL FYRIRMYNDAR F¾ST
FYRIR YFIRTÎKU ¹ BÅLASAMNING AÈEINS 
ÖPRM¹N KR  ÖÒS
$ODGE $URANGO ,4$  HEMI ¹RG 
EK  ÖKM SSK LEÈUR FILMUR ¹LFELGUR
DR¹TTARBEISLI DVD ENTERTAINMENT PAKKI
OFL 6ERÈ  ÖÒS

"ÅLASALAN "ÅLFANG
-ALARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBILFANGIS

3UBARU /UTBACK   , k EK  Ö m
¹LFELG #$  TOPPOL KRËKUR HV  Ö
6  Ö 3  

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

67 4RANSPORTER  EK ÖKM
BSK VEL MEÈ FARINN BILL OFL 6ERÈ 
ÖÒS

&ORD 4RANSIT4 4 MILLIGANGUR H¹ÖEKJU
¹RG  EK  ÖKM BSK DÅSEL
ÒTVARP VEL MEÈ FARINN BÅLL 6ERÈ 
ÖÒS VSK

WWWBILAPARTARIS

%IGUM NOKKRA 4OYOTA FËLKSBÅLA OG
JEPPA TIL SÎLU 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 "ÅLAPARTAR EHF 'R¾NAMÕRI 
-OSFELLSB¾
--# 0AJERO 3PORT 0RESIDENT ¹RG 
EK  Ö KM , 6 SSK LEÈUR TOPP
LÒGA SPOILER 6ERÈ  Ö 4ILBOÈ 
Ö HV  Ö .¹NARI UPPL ¹ WWW
ARNARBÅLARIS RN  3  

(YUNDAI 3ONATA ',3  EK
ÖKM SSK GEISLASPILARI OFL 6ERÈ 
ÖÒS TILBOÈ YFIRTAKA ¹ L¹NI SÎLULAUN

67 0ASSAT4 "ASIC LINESEDAN 
EK  ÖKM BSK ÒTVARP ABS OFL 6ERÈ
 ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS

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

.ISSAN -ICRA 6ISIA  EK ÖKM
SSK LYKLALAUST AÈGENGI OFL 6ERÈ 
ÖÒS

2ENAULT -EGANÁ #OUPE ¹RG k 3K
k "SK 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 

!UDI !  ¹RG  BSK EKÖ
KM 6ERÈ  3  
(ANNES

3UBARU ,EGACY 3T k %K  ÖÒS
3Kl 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 

4IL SÎLU .IZZAN 4ERRANO ¹RG   
DÅSEL 5PPL Å S   EÈA 


3ENDIBÅLL TIL SÎLU

$ODGE 3PRINTER ¹RG k BÅLNUM GETUR
FYLGT REKSTRARLEIGA ¹ STÎÈ EF ËSKAÈ ER 3
 
4OYOTA #OROLLA ¹RG k EK  ÖÒS
SSK LÅTUR VEL ÒT 3K k 5PPL Å S 


&/2$ &OCUS !MBIENTE ¹RG  EK 
Ö KM  GÅRA , 6ETRARDEKK ¹ FELGUM
FYLGJA 6ERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö ¹HV
 Ö .¹NARI UPPL ¹ WWWARNARBÅLARIS
RN  3  
(YUNDAI) 4RAJET  MANNA  %K
ÖKM SSK DR¹TTARBEISLI RAFDRIFNAR RÒÈUR
GEISLASPILARI OFL 6ERÈ  ÖÒS q TILBOÈ
 ÖÒS

,C TOYOTA ¹RG   68 BREYTTUR m
EK  Ö LEÈUR DR¹TTAKR DARTKRËMAÈAR
FELGUR RAFMAGN Å ÎLLU TOPP EINTAK UPPL Å
SÅMA  

!RNARBÅLAR EHF
'YLFAFLÎT   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWARNARBILARIS

²TSALA

$AIWOO -USSO 

$AIWOO -USSO k  44)  HÎ SSK
m BREYTTUR HIGH OUTPUT %K  ÖÒS
.ÕSK ¹N ATHS HV  ÖÒS 6  Ö
%ÈA VERÈTILBOÈ 5PPL Å S  

.ISSAN !LMERA k   3J¹LFSKIPTUR
%KINN  ÖÒS $R¹TTARKÒLA &JARSTÕRÈAR
SAML¾SINGAR 'EISLASPILARI 2AFDRIFNAR
RÒÈUR OFL 6INDSKEIÈSPOILER ,ISTAVERÈ
 ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

$ODGE #HARGER ¹RGl %K  ÖÒS KM
3VARTUR VIRKILEGA FLOTTUR BÅLL ¶ARF AÈ
SELJAST OG F¾ST GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI M
MILLJËN KR AFSL¾TTI UPPL Å S  
#HEVROLET SILVERRADO  RGl
6IRKILEGA FLOTTUR BÅLL &¾ST GEGN YFIRTÎKU
¹  MILLJ 5PPL Å S  

Einar Bárðarson opnar sig

ROKKAR FEITT
Í LONDON
N Sjónvarpsstjörnurnar velja Steinunni N Gulla selur 3 hæðir N Maríanna Clara á magnaðan fataskáp

P I PAR • SÍA • 71167
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Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum
og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað fyrir lýsingu, tónlist,
mynd og hita.

Hlíðasmári 1 / 200 Kópavogur
Sími 520 4545 / www.prodomo.is
prodomo@prodomo.is
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EVA MARÍA JÓNSDÓTTIR OG ÞÓRA ARNÓRSDÓTTIR HAFA SVIPAÐAN FATASMEKK

N Heyrst hefur…
Á pikkföstu!
Fyrir tveimur vikum urðu þau leiðu mistök
að Unnur Birna Vilhjálmsdóttir fegurðardrottning og laganemi var sögð einhleyp
á síðum blaðsins. Hið sanna er að hún er
búin að vera með Reynaldi Hinrikssyni
síðan í vor. Hann er 22 ára Garðbæingur
og stundar atvinnuflugmannsnám við
Flugskóla Íslands. Parið kynntist í
gegnum sameiginlega vini og hefur verið
óaðskiljanlegt síðan. Hann æfir
körfubolta með utandeildarliði Stjörnunnar en í sumar hefur hann lagt stund á
hestamennsku með kærustunni. Unnur
Birna er önnum kafin,
fyrir utan að stunda
lögfræðinám við
Háskólann í
Reykjavík kennir
hún dans. Einnig
mun hún
sjást á
skjánum í
vetur en
hún verður
kynnir í
þættinum,
Bandið
hans Bubba,
sem sýndur
verður á Stöð
2 í vetur.

EVA MARÍA JÓNSDÓTTIR SJÓNVARPSKONA

G

löggir
áhorfendur
Ríkissjónvarpsins
hafa tekið eftir svipuðum klæðaburði hjá sjónvarpskonunum Evu Maríu
Jónsdóttur og Þóru Arnórsdóttur. Sannleikurinn er sá
að þær hafa mikið dálæti á
fatnaði Steinunnar Sigurðardóttur fatahönnuðar.
Eva María Jónsdóttir fann
„sinn“ fatahönnuð í Steinunni Sigurðardóttur. „Ástæðan var einfaldlega sú að ég
vildi ekki þurfa að eyða miklum tíma í að spá í föt, en
jafnframt vissi ég að þarna
gæti ég gengið að pottþéttum gæðum auk þess sem
fötin eru mátulega látlaus og
fín,“ segir Eva María og bætir
við að samstarfið hafi gengið
mjög vel. Aðspurð hvort hún
eigi uppáhaldsflík frá hönnuðinum segir hún að það sé
ekki einhver ein flík, heldur
margar af sama meiði sem hún hafi alltaf jafnmikið dálæti
á. „Ég held mjög mikið upp á alls konar hnepptar peysur frá
Steinunni og nota þær rosalega mikið, bæði í vinnunni og
líka dags daglega.“ Spurð hverju hún sækist eftir þegar hún
velur föt segir Eva María aðallega skipta máli að fötin séu
frjálsleg, þægileg og ekki of áberandi. „Látlaus ... en ekki
púkaleg.“
Þóra Arnórsdóttir hefur klæðst fötum frá STEINUNNI en
hún gengur þó líka í fötum frá Birnu fatahönnuði.
„Fötin hennar Steinunnar eru þægilegustu föt í heimi og
svo eru þau líka falleg,“ segir Þóra Arnórsdóttir umsjónarmaður Útsvars sem er á dagskrá RÚV á föstudagskvöldum.
„Leikmyndin okkar er mjög litaglöð og því hentar fatnaður
Steinunnar mjög vel því hann er einfaldur.“ Þóra segir að
RÚV sé ekki með stílista á sínum snærum en hún fái lánuð
föt til að vera í á skjánum.
„Það er gaman að fá lánuð dýr föt sem maður hefði aldrei
efni á að kaupa sjálfur,“ segir Þóra. Hún segir að það séu
ekki samantekin ráð að vera í eins fötum og Eva María,
þetta hafi bara hirst þannig á. „Vinkona mín vinnur í verslun Steinunnar og þannig kom þetta til,“ segir hún.

Útgáfufélag 365 prentmiðlar
martamaria@365.is
Indíana Ása Hreinsdóttir
indiana@frettabladid.is
Forsíðumynd Anton Brink
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir
kristina@frettabladid.is
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24
105 Reykjavík, sími 512 5000
Sölustjóri Bergur Hjaltested
512 5466 bergurh@365.is

Helga Arnardóttir
fréttamaður

PARÍS

Gleymir stund og stað
BESTA BORGIN MÍN: París.
MORGUNVERÐURINN: Á litla kaffihúsinu Les Puces í
Montmartre hverfinu fær maður dýrindis morgunverð, egg´s benedikt og mímósu.
SKYNDIBITINN: Ég myndi nú bara segja Crépes

með súkkulaði nutella og banönum. Það slær öllum
hamborgurum við.
RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA: Þó ég hafi nú bara farið með

vinkonu minni á veitingastaðinnn á
efstu hæð Pompidou safnsins þá
held ég að það sé æðislega
rómantískur staður fyrir
pör. Þar er útsýni yfir alla
borgina, rauðar rósir á
borðum og tilvalið að
panta sér eitt glas af

LÍKAMSRÆKTIN: Tja ég færi nú
örugglega ekki í líkamsrækt í París,
andrúmsloftið er of rólegt þar.
Ég held engu að síður að
besta líkamsræktin sé
endalaust labb um borgina.
UPPÁHALDSVERSLUNIN: Þegar
stórt er spurt! Ég segi pass
við þessari.
BEST VIÐ BORGINA: Það besta
við París er að maður gleymir
stað og stund. Í mínu starfi er
það stundum nauðsynlegt.

ÞÓRA

Steinunn Sigurðardóttir í uppáhaldi

Ritstjóri Marta María Jónasdóttir

kampavíni.

ÞÓRA ARNÓRSDÓTTIR FRÉTTAKONA

Beðið eftir Bobbi
Íslenskar konur ættu að geta fagnað því Bobbi Brown er á leið til
landsins. Frú Brown starfaði lengi sem förðunarfræðingur áður en
hún lét framleiða eigin línu. Litavalið þykir glæsilegt enda hentar það
bæði ljósum og dökkum litarhætti. Litirnir eru alls ekki framúrstefnulegir heldur notendavænir og hún leggur mikið upp úr því að vörurnar
lykti sem minnst. Að mati Bobbi eiga konur að mála sig til að
undirstrika fegurðina og lumar hún á mörgum góðum trixum til að
konum finnist þær ljóma. Vörurnar munu fást í Debenhams á næstu
vikum.

KVENLEGT
OG SEXÍ:

Föt
Steinunnar
eru
innblásin
af íslenskri
náttúru.

DÆMI UM VERÐ
Fjölstillanlegt þýskt heilsurúm
með heilsudýnu (90x200)

kr. 10.740 í 12 mánuði eða
kr. 128.900 staðgreitt
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ÚRVAL AF SVEFNSÓFUM

Nú getur þú eignast rúmið sem þér langar í og skipt greiðslunni niður
á 12 mánuði með Vísa eða Euro og ekki greitt krónu í vexti.

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.

King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum síðan árið 1898 og framleiðir
í dag einu dýnurnar sem eru bæði með vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknasamtök
kíropraktora) og Good housekeeping (stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

MIKIÐ ÚRVAL FJÖLSTILLANLEGRA
RAFSTÝRÐRA RAFMAGNSRÚMA
FRÁ ÞÝSKALANDI OG USA

DÆMI UM VERÐ
King Koil Comfort Solution Avery
(Queen size 153x203)

kr. 8.950 í 12 mánuði eða
kr. 107.500 staðgreitt

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

S Cape Wallhugger mest seldi
ameríski stillibotn í heimi með
heilsudýnum frá King Koil

H E I L S U R Ú M
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3 HÆÐIR Á SÖLU FYRIR 84 MILLJÓNIR:

Fullkomið húsnæði fyrir Völu Matt!
L

istamaðurinn og hönnuðurinn Guðlaug
Halldórsdóttir hefur sett húsnæði verslunar
sinnar, 3 hæðir, á sölu. Húsnæðið er 201
fermetri og hefur verið endurnýjað mjög mikið en
Gulla lét síkka gluggana, klæða húsið að utan og
laga alla inniviði þess. Gulla, sem er þekktur
fagurkeri, segir að hún standi á tímamótum og
hana langi til að sinna sköpunargyðjunni og
listamanninum.
„Verslunarrekstur tekur ógurlega mikinn tíma.
Upphaflega vorum við tvær með 3 hæðir og þá var
hugsunin að hún sæi um viðskiptahliðina og ég
gæti sinnt hönnuninni með. Eftir að hún fór út úr
þessu hefur allt verið á mínum herðum og þetta er
einfaldlega of mikið. Ég þarf að hafa rými til að
skapa,“ segir Gulla. Í versluninni 3 hæðir rekur
Gulla kaffihús á efstu hæðinni en á hinum
tveimur er hún með verslun þar sem seld er
merkjavara eftir fræga hönnuði. Þegar hún er
spurð að því hvort það sé markaður fyrir svona
dýrar vörur segir hún svo vera.
„Þetta snýst voðalega mikið um markaðssetningu en ég held að það sé alveg markaður fyrir
svona vörur. Ég hef fengið mikla útrás við að raða
upp og gera útstillingar en nú er mig farið að
klæja í puttana að sinna sköpuninni meira,“ segir
hún. Á tímabili starfaði Gulla með Völu Matt við
þættina Veggfóður og Innlit/útlit. Vala er mjög
hrifin af 3 hæðum og myndi helst vilja búa þar
sjálf.
„Mér finnst endurbæturnar á húsinu og nýja
framhliðin svo ótrúlega flott en þetta minnir á vel
heppnaðar viðbyggingar á húsum í erlendum stórborgum. Ég er sérlega hrifin af glerhandriðinu og
kaffihúsinu uppi á efstu hæðinni en þar er
kaffibar sem er alveg einstakur. Á efstu hæðinni
eru loftgluggar og ótrúleg birta. Öll efnisvinnsla er
einstaklega skemmtileg og svolítið hrá og alveg í
þeim anda sem ég gæti hugsað mér að búa í. Svo
hefur mig alltaf dreymt um að eiga lítinn
veitingastað,“ segir Vala Matt og lætur sig dreyma.
„Ég ætti kannski bara að kaupa þetta, færa
kaffihúsið niður og flytja á efstu hæðina,“ segir
Vala og hlær.
martamaria@365.is

GUÐLAUG HALLDÓRSDÓTTIR, HÖNNUÐUR OG EIGANDI VERSLUNARINNAR 3 HÆÐIR

VINSÆLASTA TÓNLISTIN
Tímarnir okkar
Iceland airwaves 2007
Hold er mold
Pictures
Forever
Síðasta vetrardag CD/DVD
Human Child/Mannabarn
Complete Clapton
Human Child
Pottþétt 44
All The Last Souls
The ﬁrst Crusade
Frágangur
Íslandslög 1-6
Íslandslög 7
Magic
Forever
Cortes 2007
Please Don’t Hate Me
Wine For My Weakness

$ Aftur á lista 1 Nýtt á lista

Lækkar frá síðustu viku

Sprengjuhöllin
1 Ýmsir
1 Megas og Senuþjófarnir
Katie Melua
Pavarotti
1 Síðan skein sól
Eivör
Eric Clapton
Eivör
Ýmsir
James Blunt
Jakobínarína
Megas og Senuþjófarnir
Ýmsir
1 Ýmsir
Bruce Springsteen
$ Gus Gus
Garðar Thor Cortes
$ Lay Low
1 Pétur Ben
Hækkar frá síðustu viku

Stendur í stað

VINSÆLUSTU LEIKIRNIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Football Manager 2008
Fifa 08
Crash of the Titans
Heroes of Might & Magic Tribes
Counter-Strike Source
Simpsons Hit and Run
Sims 2 Bon Voyage
Halo 3
NBA Live 08
Neverwinter Nights 2 Betrayer

VINSÆLUSTU DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mýrin
SPIDER-MAN 3 (2 DISC)
Arthur og Minimóarnir
Köld Slóð
TMNT (2007)
Death Proof
300
Zodiac DVD
Simpsons Season 10
The Illusionist
Delta Farce
Perfect Stranger
Sunshine
John Tucker Must Die
28 Weeks Later
Apocalypto
Shooter
The Sentinel
Blades of Glory
Little Miss Sunshine

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

Nældu þér í eintak

Listinn gildir 25. október - 1. nóvember 2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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MARÍANNA CLARA LÚTHERSDÓTTIR LEIKKONA HEFUR ALLTAF HAFT GAMAN AF SKEMMTILEGUM BÚNINGUM
OG SMELLPASSAR ÞVÍ INN Í LEIKHÚSIÐ.

STÍLLINN FER EFTIR SKAPINU
É

ELSKAR
g hef alltaf haft áhuga á
GLINGUR
fötum en þegar ég var barn
Maríanna
og unglingur snerist þessi
Clara segist
áhugi minn frekar um flotta og
kunna að
öðruvísi búninga,“ segir Maríanna
meta glingur
Clara Lúthersdóttir leikkona. Hún
meira með
var dugleg að gramsa í fötum
aldrinum.
fjölskyldunnar þegar hún var lítil.
Spöngina fékk
Maríanna Clara kaupir sín föt hér á
hún í KVK á
Íslandi aðallega í verslunum með
Laugaveginnotuð föt eða í litlum, flottum
um.
hönnunarbúðum í London og
Berlín. „Svo þegar maður á
stórafmæli eins og ég átti á árinu fer ég gjarnan í Trilogiu,
Kron og Kvk,“ segir hún en Maríanna er mjög hrifin af íslenskri hönnun. Beðin
um að lýsa smekk sínum segist Maríanna Clara hrifin af kjólum. „Ég er annars
vegar mjög hrifin af gullárum Hollywood og hins vegar einföldum gallabuxum og minni glamúr. Það fer eiginlega bara eftir skapi og ég tek hlutina helst
alla leið,“ segir hún. „Ef ég er í kjól reyni ég að greiða mér í stíl og finna skó
sem passa við svo þetta jaðrar stundum við að vera búningar,“ segir hún og
bætir við að þar sem hún sé með þetta búningaæði sé skemmtilegt að vinna í
leikhúsi en Maríanna leikur í Killer Joe þessa dagana. Maríanna Clara segist
vera meira fyrir sumarið þegar kemur að fötum enda sé fjölbreytnin meiri
þegar hlýrra sé í veðri. „Ég á ekki margar hlýjar kápur og kuldaskó til
skiptanna enda eru þessir hlutir í dýrari kantinum. Á sumrin geturðu hins
vegar leyft þér meiri fjölbreytni.
Ég er samt ánægð með árstíðaGAMALDAGS
„Ég fékk
breytingarnar hérna því þannig
þennan
verður stemningin ólík. Ég held
gamaldagség yrði leið á að búa til dæmis í
hatt í Rokki
Florída og ganga alltaf í svipuðog rósum en
um fötum. En ég vildi alveg að
þetta er svona
það væri aðeins hlýrra hérna,“
hetta með
segir hún brosandi að lokum.

fjöður sem
maður tyllir á
kollinn.“

indiana@frettabladid.is

VIÐ EXTREME
TÆKIFÆRI

FRÚIN Í HAMBORG

„Þennan
dökkgræna
jólakjól keypti ég
á Akureyri í
Frúnni í Hamborg
en ég mæli mikið
með þeirri búð.“

„Ég keypti
þennan
skærgula kjól í
Spútnik fyrir
tveimur árum
en hann hentar
vel sem gleðiog áramótadress auk þess
sem ég var í
honum á gaypride balli.“
/MYND VÖLUNDUR

DANSANDI ELDHAF

„Þennan keypti ég
fyrir Grímuna þegar
ég var tilnefnd fyrir
Killer Joe. Ég átti
engan pening en
fann þennan í
Spútnik á aðeins 7
þúsund.“
ELSKAR BÚNINGA

Maríanna Clara
heldur mikið upp
á þennan
ljósbláa kjól sem
gæti þess vegna
verið frá árinu
1920.

LADEN ROOM

„Töskuna keypti ég í
uppáhaldsbúðinni
minni í London,
Laden Room. Þangað
fer ég alltaf og kaupi
mér hönnun ungra
hönnuða á góðu
verði.“

ÚTSKRIFTARKJÓLLINN

„Ég keypti
þennan kjól
fyrir útskriftina
úr leiklistardeildinni og hef
notað hann
heilmikið. Hann
gæti þess
vegna verið
brúðarkjóll ef
ég væri með
slör.“
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DYNAMO REYKJAVÍK

Komdu við hjá okkur
og sparaðu pening á leiðinni í bíó!
ÍÞRÓTTAHETJAN er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna og okkur hjá Byr er
sönn ánægja að bjóða þér á myndina.
Komdu í heimsókn, tæmdu baukinn þinn og þú færð 2 miða á myndina.*
– góða skemmtun!
ÍÞRÓTTAHETJAN verður frumsýnd 26. október.

*Gildir á meðan birgðir endast.
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EINAR OG FJÖLSKYLDA ERU FLUTT TIL BRETLANDS SVO EINAR GETI EINBEITT SÉR AÐ FERLI GARÐAR
THORS CORTES EN EINAR SEGIR TÍMASPURSMÁL HVENÆR GARÐAR MUNI SIGRA HEIMINN

Tröllið sem stelur
jólabókaﬂóðinu
„Það er skrítið að koma á framfæri einhverju um
sjálfan sig. Ég, sem er vanur að hafa það þægilegt á hliðarlínunni og ýta hlutum annarra
áfram, er nú kominn með andlitið á mér framan
á þessa bók. Þetta er ný reynsla en ég hef bara
gott af henni,“ segir Einar Bárðarson athafnamaður, oftast nefndur umboðsmaður Íslands.
Arnar Eggert Thoroddsen blaðamaður hefur
ritað bók um reynslu Einars úr bransanum.
Hægt er að fullyrða að af nógu sé að taka enda
hefur Einar verið viðloðandi tónlistarheiminn
frá því hann var unglingur á Selfossi. Hann átti
stóran þátt í velgengni Skítamórals á sínum
tíma en varð heimsfrægur á Íslandi eftir dómarastörf sín í Idol-stjörnuleit, þar sem hann var
andstæða Bubba Morthens, og X-factor. Einlægur, sanngjarn og óhræddur við að flíka tilfinningum sínum vann hann hug og hjörtu áhorfenda.

snúið því við og er farinn að keyra á vinstri helmingnum í kjölfarið,“ segir hann brosandi og bætir
við að ef Garðar Thor verði ekki heimsfrægur sé
það honum, Einari, sjálfum að kenna. „Hann er
stærsta verkefnið mitt þessa dagana en aðrir fá
að njóta góðs af hans velgengni eins og Garðar
naut góðs af reynslunni sem við öfluðum okkur
með Nylon. Nylon er að gefa út safnplötu og
strákabandið Luxor kemur með plötu í næstu
viku svo það er nóg að gera heima líka þótt fókusinn sé aðallega úti,“ segir hann.
Einar og eiginkona hans Áslaug Thelma Einarsdóttir seldu íbúð sína á Hagamelnum en hafa
fjárfest í minni íbúð til að hafa aðhvarf hér
heima líka. „Mér og fjölskyldunni líkar vel hér
úti og við höfum komið okkur fyrir í húsi rétt
utan við mesta skarkalann og erum ekki nema
hálftíma í lest til borgarinnar sem þykir ekki
mikið,“ segir hann en dóttir þeirra Áslaugar er að
verða 18 mánaða. „Dóttir okkar er hér í góðu
yfirlæti en í næsta húsi við okkur er hestabúgarður sem minnir helst á sveitina hjá afa og
ömmu. Við vöknum saman alla daga og horfum
á Latabæ og íþróttaálfinn og finnum varla fyrir
því að vera flutt. Það er sama hvenær dagsins við
kveikjum, Latibær er alltaf í gangi og það er
gaman að fylgjast með hversu vel þetta gengur.
Svo les maður bara fréttir Fréttablaðsins á netinu og hlustar til skiptis á Bylgjuna eða Rás 2 í
gegnum netið auk þess sem það tekur aðeins tvo
tíma að fljúga heim. Það er styttra en að keyra til
Akureyrar.“
Einar viðurkennir að atvinnuheitið „umboðsmaður“ hafi truflað hann í byrjun ferilsins og í
bókinni talar hann um að hafa alltaf ætlað að
finna sér „alvöruvinnu“. „Manni fannst þetta eitthvað hálf hallærislegt og mér fannst lengi að ég
yrði að gera eitthvað annað og meira sem leiddi
mig í háskólanám. Eftir nám í markaðsfræði og
starf við hæfi uppgötvaði ég að ég var einfaldlega ekki að finna mig í þessari „venjulegu“
vinnu. Árið 2001 stofnaði ég fyrirtæki sem seinna
varð að Concert og bjó ég til „venjulegt“ starf úr
þessum draumum. Maður er ekki enn orðinn
ríkur af þessu brölti en vonandi uppsker maður
einhvern tímann.“

UMBOÐSMAÐUR ÍSLANDS

„Manni fannst þetta eitthvað hálf
hallærislegt og mér fannst lengi að ég
yrði að gera eitthvað annað og meira
sem leiddi mig í háskólanám.“

Ekki hræddur við viðkvæm egó
Bókin ber nafnið Öll trixin í bókinni en samkvæmt Einari kom til greina að titillinn yrði
Rokkað feitt. „Ég vildi það nafn því verða ekki
menn að fá eitthvað fyrir peninginn,“ segir Einar
sem hefur greinilega húmor fyrir sjálfum sér en
bætir við að í bókinni sé hann að miðla reynslu
sinni af afþreyingariðnaðnum. „Ég held samt að
þessi „trix“ ef svo mættu kallast gætu gagnast
öllum þeim sem vilja taka á honum stóra sínum
og ekki bara í tónlistarbransanum. Þetta er ekki
sjálfshól á neinn hátt því þarna er margt sem ég
hef lært af biturri reynslu og ég reyni að vera
heiðarlegur í því sem og hinu sem manni hefur
fundist ganga vel.“ Aðspurður af hverju Arnar
Eggert hafi orðið fyrir valinu segir Einar að
Kristjáni B. Jónassyni, sem ritstýrir bókinni, hafi
litist vel á Arnar. „Þessi bók er upphafleg hugmynd Kristjáns og ég tók vel í að fá Arnar til að
gera þetta því við höfum fylgst svolítið að þótt
við nálgumst geirann hvor á sinn hátt. Hann
hefur alveg tekið plötur sem ég hef komið að og
slátrað þeim á síðum Moggans en einnig hælt
öðru þegar ég hef átt það skilið. Þetta er engin
montbók og þar af leiðandi þurfti ég einhvern
heiðarlegan til að skrifa þetta af raunsæi því ég
geri stólpagrín að sjálfum mér, hæli mönnum og
læt aðra fá það óþvegið.“ Einar segist ekki óttast
að hann móðgi viðkvæm egó íslenskra stjarna
þótt margar sögurnar séu djúsí og hafi ekki birst
áður. Ein þeirra fjallar um þegar hann afstýrði
slysi í Séð og heyrt þegar stjörnuparið Birgitta
Haukdal og Jóhann Bachmann trommuleikari
hættu saman. „Eitt af trixunum í þessum bransa
er hvernig maður slær vopnin úr höndum fjölmiðla. Fæstir gera sér líklega grein fyrir að vinnan sem fer í að stýra einhverju fram hjá augum
almennings er ekki minni en að koma einhverju

Jógvan langflottastur
Einar segir aldrei að vita nema hann komi aftur
fram í íslenskum hæfileikaþáttum á borð við Xfactor og Idol-stjörnuleit. „Ég býst allt eins við að
taka þátt í X-factor þegar sá þáttur byrjar aftur og

í blöðin. Ég er samt ekkert hræddur um að
móðga neinn. Erlendu stjörnurnar sem ég fjalla
um tala ekki íslensku og það er hvort sem er ekkert meiðandi í þessari bók. Þeir sem þekkja mig
vita að ég er ekki þannig. Þetta er fyrst og fremst
hugsað til að hafa gagn og gaman af,“ segir Einar
og bætir við að honum hafi fundist þörf fyrir
svona bók. „Ég trúi að það sé margt gagnlegt í
henni fyrir ungt fólk sem er að fara út í baráttuna, hvort sem það er tónlist, leiklist eða annað
í atvinnulífinu. Þarna lýsi ég því þegar ég var að
stofna mín fyrirtæki og vinna að mínum hugmyndum en ég hafði enga svona bók til að
glugga í þótt það sé til mikið af erlendum bókum.
Markaðurinn fyrir þessa bók er kannski ekki
stór en þeir sem hafa gaman af henni munu fá
mikið fyrir peninginn.“

DRAUMAR UM FRÆGÐ OG FRAMA „Þegar Garðar er kominn í fremstu raðir mun hann geta notið afrakstursins
í tugi ára á meðan sönghópur eins og Nylon verður ekki túrandi á leikvöngum á efri árum. Maður á samt
aldrei að segja aldrei. Eru Spice Girls ekki farnar af stað aftur?“

Fjölskyldan flutt til Bretlands
Síðustu árin hefur Einar verið með annan fótinn
úti í Bretlandi þar sem hann hefur unnið hörðum höndum að frægð og frama hljómsveitarinnar Nylon. Nú hefur Garðar Thor Cortes bæst í
hópinn og Einar er svo sannfærður um að Garðar Thor eigi eftir að slá í gegn að hann hefur flust
búferlum og í dag býr fjölskyldan í bítlabænum
Esher í Bretlandi. „Ég hafði verið með vinstri fótinn hér úti lengi en þann hægri heima en hef nú

heilsa og hreyfing
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Sindri Snær Sigurðsson athugar hvort bitið hafi á
meðan Einar Már Másson mundar veiðistöngina.

Tímarnir eru hápunktur vikunnar hjá mörgum krakkanna.

Hápunktur vikunnar
Lilja Mist Sigurðardóttir leikur listir sínar á dýnunni.

Tvisvar í viku hittast nokkrir krakkar
í Æfingastöð Styrktarfélags lamaðra
og fatlaðra til að hreyfa sig, leika og
skemmta sér.

Helga Lára Jónsdóttir sveiflar sér í kaðlinum.

„Það er stórkostleg mæting hjá okkur og
krakkarnir eru mjög spenntir að koma enda
er þetta hápunktur vikunnar hjá mörgum
þeirra,“ segir Harpa Ýr Erlendsdóttir, iðjuþjálfi hjá Æfingastöð Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra, en hún sér um marga af
þeim hópum sem koma á Æfingastöðina til
að hreyfa sig og leika. Þegar Fréttablaðið
bar að garði var hópur krakka úr öðrum og
þriðja bekk að gera ýmsar æfingar í köðlum
og fimiæfingar á dýnum og skemmti sér hið
besta. „Þessi hópur er íþróttahópur þar sem
lögð er áhersla grófhreyfingar og félagsfærni,“ segir Harpa Ýr en krakkarnir koma
tvisvar í viku, 40 mínútur í senn. „Í leiðinni
erum við að skapa þessum börnum tækifæri
til að efla sjálfstraust í gegnum leik og samskipti og hvetja þau til aukins áhuga á hreyf-

Pétur Ingi Ágústsson gerir
styrkjandi æfingu.

ingu og tómstundum,“ segir Harpa Ýr og
bætir við: „Samfara grófhreyfingunni erum
við einnig að vinna með hugmyndafræði

Harpa Ýr Erlendsdóttir iðjuþjálfi og Jórunn Hafsteinsdóttir sjúkraþjálfari skemmta sér ljómandi vel með krökkunum.

reynslunáms þar sem hver tími er tengdur
þema og markmiði eins og trausti, virðingu,
samvinnu og hugrekki.“
solveig@frettabladid.is
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Veikar söguhetjur
L ÆTIÞISTILL RÓAR
MAGANN Ætiþistill hefur
verið notaður í matargerð allt
frá sextándu öld þegar hann
var eftirlætismatur kóngafólks. Plantan er ekki eingöngu
bragðgóð heldur líka meinholl.
Ætiþistill hefur verið notaður
í lækningaskyni við meltingartruflunum frá því að FornEgyptar uppgötvuðu notagildi
hans. Lauf ætiþistils innihalda
efni sem gagnast vel gegn
hinum ýmsu meltingarkvillum
og víða í Evrópu er þykkni úr
ætiþistlum vinsæl meðferð
við slíku, sérstaklega eftir
fituríkar máltíðir. Þetta sama
þykkni hefur verið notað til að
meðhöndla hátt kólesteról og
þríglýseríð auk þess sem sumar
kannanir sýna fram á að oxun
ætiþistilsins hafi verjandi áhrif
gegn æðakölkun. (Af heilsa.is)

Hefur þú einhvern tímann velt því fyrir þér hvað amaði að söguhetjum klassískra bókmennta?
Skáldsagan Sense and Sensibility eftir Jane Austen segir af
hinum snauðu Dashwood-systrum, hinni skynsömu Elinor og hinni
rómantísku Marianne. Í bókinni verður Marianne tvisvar veik.
Í fyrra skiptið er hún lystarlaus og liggur við yfirliði og í seinna
skiptið fær hún háan hita. Í dag væru fyrri veikindi hennar skilgreind sem flekkusótt, en Marianne var nýkomin frá Lundúnum
þar sem flekkusótt var tíð, og í seinna skiptið þjáðist hún af streptókokkasýkingu.
Í ástarsögunni Wuthering Height eftir Emily Brontë deyja ellefu sögupersónur flestar eftir grunsamlegt kvef sem gæti hafa
verið berklar, en vitað er að fjölskylda
Brontë stráféll úr berklum á sínum
tíma. Brontë skrifaði því af reynslu,
en það kemur þó fram að Cathy dó af
barnsförum.
Í Bleak House skrifar Charles Dickens um heilsuspillandi aðstæður í stórborgum. Bólusótt herjar á margar
sögupersónur hans en kólera var miklu
meiri plága á tímum Dickens. Dickens reynir að sannfæra lesendur um að
lafði Dedlock hafi dáið úr bólusótt eftir
að hafa gengið frá Lundúnum til St. AlCharles Dickens
bans og náð sér í banvæn óhreinindi í
kirkjugarði tveimur árum áður. Meðgöngutími bólusóttar er fáeinir dagar, svo hvað amaði að lafðinni? Hún gat tæplega hafa geispað
golunni eftir þetta labb jafnvel þótt skór hennar hefðu orðið gegndrepa. Sérfræðingar nú leggja til sjálfsvíg því lafðin notaði ópíumdropa sem smám saman rændu hana lífinu.
Þrátt fyrir að aikido sé í eðli sínu bardagalist er meiri áhersla lögð á varnarhlutann en
árásarhlutann.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Allir ómeiddir
í lok bardaga

PÚLSÞJÁLFUN
Örugg leið til árangurs
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Pálmi Símonarson segir að
aikido-bardagalistin hafi
verið kennd hér á landi í um
fimmtán ár og hefur sjálfur
stundað íþróttina í tólf ár. Lögð
er megináhersla á sjálfsvörn
og að báðir aðilar standi eftir
ómeiddir að loknum bardaga.
„Það hefur verið hægur en góður
stígandi í þessu hjá okkur frá upphafi og sérstaklega hefur bæst við
fólk á þessu ári og í fyrra,“ segir
Pálmi og bætir því við að fyrir um
þremur árum hafi verið farið að
kenna krökkum íþróttina líka. „Við
erum annars vegar með krakka
á aldrinum sjö til tólf ára og hins
vegar unglingahóp á aldrinum
þrettán til sextán ára. Svo erum við
náttúrulega með fullorðinshóp fyrir
utan það.“
Þrátt fyrir að Aikido sé í eðli sínu
bardagalist er meiri áhersla lögð á
varnarhlutann en árásarhlutann.
„Í raun er þetta ekki einvörðungu
sjálfsvarnaríþrótt heldur er miklu
meira í þessu. Fólk lærir að stjórna
líkamanum, hvernig hann virkar og
hvernig á að bregðast við ákveðnum aðstæðum sem koma upp,“

CÅc{bh`Z^Â]Z[_Vhi*#ckZbWZg#
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Pálmi Símonarson, kennari í Aikido á
æfingu

Pálmi Símonarson hefur stundað aikidobardagalistina í tólf ár og er orðinn vel
að sér í sjálfsvörninni. Anna María skellir
kennaranum hér með fjögurra átta
kasti.
MYND/JÓHANN PÁLL KRISTBJÖRNSSON

segir Pálmi og tekur fram að mun
meira gagn sé að því en sjálfsvörn
einni og sér því fæstir lendi í þeirri
aðstöðu að þurfa að grípa til sjálfsvarnar. „Sumir koma í aikido til að
fá líkamsrækt, aðrir til að læra eitthvað nýtt og enn aðrir til að læra
einhver sjálfsvarnarviðbrögð.“
Aikido er ekki keppnisgrein
heldur segir Pálmi að greinin byggist á ákveðinni samvinnu í því að
bæta sig. „Það er alltaf æft í pörum,
þar sem lært er að eiga samskipti
við einhvern annan með líkamanum, sækja og verjast. Aikido er japönsk sjálfsvarnarlist sem varð til á
fyrri hluta tuttugustu aldar og var
sett saman úr ýmsum eldri sjálfsvarnaríþróttum,“ segir Pálmi og
bætir því við að grunnhugmyndin
með íþróttinni hafi verið sú að búa
til bardagalist þar sem báðir aðilar
gætu staðið eftir nokkurn veginn
ómeiddir.
sigridurh@frettabladid.is

Fagleg heilsurækt
Frábær a›sta›a
Frábær lífsstíls námskei›
Frábær sta›setning

Í form á fínum sta›!
N‡tt námskei›
a› hefjast í

kraftfimi

Kraftfimi = styrkur – ﬂol – li›leiki
N‡tt 7 vikna opi› námskei› hefst mánudaginn 29. október
Baldur og Birkir hafa umsjón me› tímum
Kl. 6.15 mánudaga, mi›vikudaga og föstudaga
Opi› fyrir korthafa en kr. 11.900 fyrir a›ra
Byrja›u daginn snemma og komdu brennslunni í gang
Eftir púli› ertu tilbúinn fyrir daginn – fullur orku
Nánari uppl‡singar um fleiri
námskei› og stundaskrá á
www.hreyfigreining.is

Sjáumst

Vagnhöf›i

Tangarhöf›i

Húsgagnahöllin

Höf›abakki

Bíldshöf›i

Vesturlandsvegur
Vesturlandsvegur

SJÚKRAﬁJÁLFUN OG LÍKAMSRÆKT
Höf›abakka 9

Sími: 511-1575

www.hreyfigreining.is
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Ebba Guðný Guðmundsdóttir er höfundur nýrrar bókar um mataræði barna frá því brjóstagjöfinni einni sleppir. Börn á öllum
aldri, og raunar öll fjölskyldan ,geta gert sér glaðan dag og eldað eftir uppskriftum og hollráðum bókarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Heimagerður barnamatur
er engin geimvísindi
Lengi býr að fyrstu gerð,
en það er einmitt hugsjón
rithöfundarins Ebbu Guðnýjar
Guðmundsdóttur sem nú hefur skapað langþráð þarfaþing
fyrir foreldra ungra barna í
bókinni „Hvað á ég að gefa
barninu mínu að borða?“
„Nokkru áður en ég ól frumburð
minn hafði ég breytt mataræði
mínu því það var ýmislegt í fæðuvalinu sem ég fann að gerði mér
illt. Árangurinn lét ekki á sér
standa svo ég fékk mikinn áhuga
á þessu og fór á stúfana að leita
að íslenskri bók um heilnæmt
mataræði barna þegar dóttir mín
fæddist,“ segir Ebba Guðný. Hún
kom að tómum kofanum í bókabúðum hér á landi, en fann úrvals
bækur um hollt mataræði og lífshætti barna í útlöndum.
„Ég hafði mikla trú á að að
hollt mataræði mundi auka lífsgæði barna, ef þau væru frá byrjun vanin á grænmeti, ávexti og
heilt korn. Þess vegna fór ég að

prófa mig áfram og skrifa hjá
mér margt af því sniðuga sem
ég varð vísari ásamt því að búa
til uppskriftir. Fljótlega var
þetta orðinn svo mikill fróðleikur og safn góðra uppskrifta að ég
ákvað að gefa út þessa bók svo að
fleiri gætu nýtt sér það sama og
ég hafði svo lengi leitað að,“ segir
Ebba Guðný, en bókin er væntanleg í bókabúðir í nóvember.
„Það er óskaplega einfalt að
búa til góðan og hollan barnamat, og alls engin geimvísindi, ef
maður hefur réttu upplýsingarnar og kann til verka. Bókin er notendavænt uppflettirit með fróð-

leik, hagnýtum upplýsingum og
fjölda uppskrifta. Fólk hikar oft
við að matreiða úr grænmeti,
baunum, fisk og annarri hollustu
fyrir börn sín, en mikilvægt er að
hafa grænmeti og ávexti sýnilega
á heimilinu. Mín reynsla er nefnilega sú að börnum þykja ávextir góðir og grænmeti, enda fæðast þau með smekk fyrir náttúrulegri og ferskri fæðu,“ segir Ebba
Guðný, en matseldin í bókinni er
hugsuð fyrir börn eftir sex mánaða aldur og upp úr.
„Í bókinni er ítarlegur listi
yfir það hvenær gefa má barni
ákveðnar fæðutegundir, ýmislegt um þroska og verkun ávaxta
og grænmetis, listi yfir tólin sem
gott er að eiga til matargerðarinnar og fullt af góðum, einföldum
og fljótlegum uppskriftum fyrir
alla fjölskylduna. Ef við byrjum
strax að gefa börnum okkar fjölbreytta og holla fæðu verður eftirleikurinn auðveldari og maður
lendir ekki í því seinna að þurfa
að breyta mataræði allrar fjölskyldunnar.“
thordis@frettabladid.is

Of mikið gras eykur sársaukann
Linandi áhrif kannabisreykinga á sársauka hafa
lengi verið þekkt og er notkun kannabisefna í
læknisfræðilegum tilgangi leyfð í Kanada og
Hollandi. Ný bandarísk rannsókn sem birt var í
tímaritinu „The Journal of Anesthesiology“ sýnir
hins vegar að of miklar kannabisreykingar geti
aukið frekar en minnkað sársauka.
Rannsakendurnir frá háskólanum í Kaliforníu
fundu að sársauka mætti lina með því að reykja
dálítið af marijúana en hins vegar hafði stór
skammtur þveröfug áhrif.
Fimmtán sjálfboðaliðar voru sprautaðir undir
húð með efninu capsaicin sem unnið er úr chilipipar til þess að búa til sársauka. Þeim var gefið
kannabis að reykja í misstórum skömmtum.
Eftir fimm mínútur fann enginn sjálfboðaliðanna breytingu á sársaukanum. Þremur korterum síðar fundu þeir töluverðan mun sem reykt
höfðu í hófi en þeir sem höfðu reykt mikið töldu
sársaukann hafa aukist. Víman var þó mun meiri
hjá þeim síðarnefndu.
Einhverjar efasemdir eru um hvort slík rann-

Linandi áhrif kannabisreykinga á sársauka hafa lengi verið
þekkt. Nú bendir ný rannsókn til þess að of miklar reykingar hafi þveröfug áhrif.

sókn á annars heilbrigðu fólki geti gefið raunhæfar vísbendingar um áhrif kannabis á þá sem
þjást af krabbameini eða MS, en í auknum mæli
er litið á kannabisreykingar sem raunhæfan kost
til að lina sársauka.
Frétt af vef BBC.
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L TÆRNAR Í FYRIRRÚMI Fæturnir og tærnar okkar þurfa mikla ást og umhyggju svo ekki komi upp vandamál eins
og líkþorn, inngrónar neglur og sveppur. Regluleg fótaböð eru alveg nauðsynleg
og tilvalið að skella sér í eitt slíkt vikulega á
meðan setið er yfir sjónvarpinu. Til eru góð
sölt sem hægt er að setja út í vatnið sem
mýkja fæturna og gera fótabaðið að hreinum unaði.

L PAPRIKAN RAUÐ OG GÓÐ Í rauðri papriku er
þrefalt það magn af C-vítamíni sem finnst í sítrusávöxtum.
Hún er þar að auki uppfull af beta-karótíni, trefjum og B6-vítamíni. Hún er bráðholl og gott
að borða hana eina og sér, á brauði með
kotasælu, eða í salati. Þrælgott er að
grilla hana, setja hana í pottrétti eða
fylla með hrísgrjónum og öðru góðgæti. Þar að auki er hún falleg á litinn
og sæt á bragðið. Hægt er að geyma
papriku í plastpoka í allt að eina viku.
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Spinning, halelúja!
Jesús eignaðist aldrei reiðhjól
en hann var ólatur við göngu
og hefði vafalaust tekið á því
í spinning undir taktfastri
gospeltónlist þar sem vinsælasta lagið er Awesome God.
„Ég var búinn að minnast á þetta
við Hrönn Svansdóttur, lofgjörðarleiðtoga í Fíladelfíu, sem fékk
hálfgert líkamsræktaræði og
breyttist úr venjulegri mömmu
í fitness-ofurgellu, en við vildum hafa góð áhrif á fólk í kringum okkur og duttum niður á spinning-tíma með gospeltónlist,“ segir
Guðbjörn Herbert Gunnarsson,
einkaþjálfari í Laugum, sem kennir gospel-spinning á laugardagsmorgnum klukkan 8.20.
„Þessi tími er fyrir alla og mikill misskilningur að hann sé bara
fyrir meðlimi trúfélaga á borð
við Hvítasunnusöfnuðinn í Fíladelfíu. Fólk úr öllum trúarbrögðum sækir þessa tíma vegna þess
að það upplifir mikinn styrk frá
fólkinu, auk þess sem margir þrá
eyrnafrið fyrir Rammstein og
brjáluðu graðhestarokki sem einkennt hefur spinning til þessa,“
segir Guðbjörn, en vinsælasta
lagið í tímunum er stuðlagið Awesome God.
„Í því er brjálaður andi og klapp,
fólk tekur undir og það kemur
svona nett gæsahúð á þetta. Það
kom mér á óvart hve mikið er til
af stuðlögum í gospelinu en í þrekhringnum áður en farið er í spinning er ég með 50 bestu gospellögin í undirspili og oft tekið hressilega undir meðan hamast er,“
segir Guðbjörn en til undantekninga heyrir að einhverjum misbjóði Jesúgleðin.
„Fólk er kannski dálítið feimið í fyrstu, enda fordómar gagnvart sannkristnu fólki miklir á Íslandi. Einn og einn hefur gengið út
um leið og hann hefur heyrt nafn
frelsarans í lagi, en flestir fíla
þessa tíma í botn. Andrúmsloftið er þrungið léttleika og gleði og

Guðbjörn Herbert Gunnarsson, einkaþjálfari í Laugum, sem kennir gospel-spinning
eldsnemma á laugardagsmorgnum þegar skynsamlegast er að taka á því ef menn
vilja losna við fituna.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

fólk upplifir andlegan frið á eftir.
Það kveður því endurnært á líkama og sál,“ segir Guðbjörn sem
endar oft tímana með samveru í
heita pottinum.
„Íbúar hins vestræna heims
eru mjög leitandi því þeir finna
að Mammon og allt það sem fólkið hefur keypt sér til friðþægingar skilar engu. Því er mjög
gaman að taka þátt í þessari vakningu og fólk mjög þakklátt. Við
tökum lítil skref í einu því for-

Heilsubrú í mörgum
myndum
Bolungarvík hefur verið heilsubær í sjö ár og heldur því áfram.
„Þetta er víðtækt langtímaverkefni sem hefur skilað árangri.
Íbúarnir eru meðvitaðir um getu sína og hæfileika til að velja það
sem þeim hentar best í heilsurækt,“ segir Sigrún Gerða Gísladóttir,
hjúkrunarforstjóri í Bolungarvík
sem er hugmyndasmiður heilsubæjarins.
Samkvæmt
frétt
á
vef
bæjarfélagsins mættu 400 manns
í sund í Bolungarvík
yfir eina helgi í þessum
mánuði. Þegar fréttin
er borin undir Sigrúnu
Brú getur bæði verið samgöngubót og tengt
Gerðu segir hún. „Sund
okkur við betra og hollara líf.
og vatnsleikfimi eiga
sér langa hefð í Bolungarvík. Það er samstaða fólks sem skiptir miklu máli því allt byggist á þeim krafti sem er í samfélaginu
sjálfu. Á því byggist heilsueflingin.“
Í sumar var byggð brú yfir læk sem tengir saman vinsælar
gönguleiðir í bænum. Sannkölluð heilsubrú. Sigrún Gerða leggur líka víðari merkingu í það orð. „Heilsubrúin er líka viðhorf
og hugmyndafræði. Að við séum lögð út á brúna sem tengir
okkur við betra og hollara líf. Það verður ástríða og eitthvað til
að stefna að því alls staðar er hægt að byggja brýr ef viljinn er
fyrir hendi.“

dómar utan frá eru jafnan miklir,
en hroki er alltaf óttamynd og mín
reynsla að þeir sem sýna mestan
hroka eru hræddastir og næstir í
röðinni að koma inn,“ segir Guðbjörn brosmildur, og til stendur að
fjölga tímunum í gospel-spinning
upp í þrjá á viku í vetur.
„Þetta er svo vinsælt og vaxandi. Við tökum kærleikann á
þetta allt saman, enda kom Jesús
til fólksins til að elska en ekki
dæma.“
thordis@frettabladid.is

L ÁVALLT VIÐBÚIN
Þeir sem stunda útivist af
krafti og ganga um fjöll og
firnindi vita hversu mikilvægt
það er að vera vel klæddur
og útbúinn. Miklu máli skiptir að skipuleggja ferðina vel
og sjá til þess að pakka skynsamlega því ekki er heldur
gott að hafa of þungar byrðar.
Finna má góðan útivistarfatnað og hlýjan í verslunum eins
og 66°Norður, Útilíf, Everest,
Ellingsen, Útivist og sport og
víðar. Einnig má fá góða ullarsokka og annan ullarfatnað í
verslunum eins og Prjónasambandinu, Víkurprjóni, Rammagerðinni og jafnvel á bensínstöðvum. Það ætti því ekki að
vera flókið að fata sig vel upp
fyrir fjallaferðirnar og gott
er að hafa í huga
að fatnaðurinn
sé léttur og hlýr í
senn.

Við lífræna ræktun er hvorki notað
skordýareitur né tilbúinn áburður.
Þetta leiðir til umhverfisvænni ræktunar,
betri heilsu og betra bragðs.

Heilsa býður upp á fjölbreytt úrval af lífrænt ræktaðri matvöru frá Gut & Gerne,
einum virtasta framleiðanda í Evrópu á sínu sviði. Allar vörur Gut&Gerne eru lífrænt
vottaðar af Evrópusambandinu og hafa unnið til fjölmargra verðlauna.
Vörurnar frá Gut & Gerne fást í Heilsuhúsinu, Fjarðarkaup, Nóatúni, Samkaup / Úrval og Blómaval.
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SalinaGel®
Veitir raka og vellíðan í nefholi.
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Davíð Þórisson og
Þorkell Þorkelsson
mæla eindregið með
skvassíþróttinni og
segja það frábært ef
hægt er að skjótast í
púlið í hádeginu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

SalinaGel sem byggir á jafngildri saltvatnslausn
verkar gegn þurrki og ertingu í nefholi, slíkt gerist oft með:
• hækkandi aldri.
• vegna aukaverkana lyfja.
• í kulda.
• við meðferð á unglingabólum.
• er fylgikvilli ofnæmis.
SalinaGel er hefur þrennskonar virkni:
• Eykur raka í nefholi og mýkir upp hart slím.
• Kemur í veg fyrir ofþornun og ertingu.
• Eykur virkni þekjufruma við að hreinsa innandað loft.

SalinaGel tryggir eðlilega virkni
og vellíðan í nefholi.
Ýmus ehf. Sími: 564 3607
www.ymus.is ymus@islandia.is

Tekið á því í hádeginu
Þorkell Þorkelsson og Davíð
Þórisson vinna báðir í Ölgerð
Egils Skallagrímssonar og æfa
saman skvass tvisvar til fjórum
sinnum í viku.

Frum

Félagarnir segjast hafa tekið
meira á því í skvassinu á veturna
en á sumrin þegar nóg er að gera í
öðru. „Það er fínt að nota hádegið í
þetta þegar það er hægt. Tímarnir
eru aðeins fjörtíu mínútur þannig

að þetta er um klukkutími sem fer
í þetta,“ segir Davíð sem hefur
stundað skvassíþróttina í tæp þrjú
ár en Þorkell í tvö.
Þeir félagar segja skvassið erfiða íþrótt. „Sérstaklega þegar
maður fer að þekkja inn á leikmanninn á móti og spilar eftir
reglum,“ segir Þorkell og hlær.
„Annars getur í raun hver sem
er spilað skvass óháð formi. Þeir
sem eru orðnir verulega góðir í
skvassi geta stýrt því þannig að

þeir láti mótspilarann hlaupa út
um allt,“ segja félagarnir sem
segjast aðeins vera áhugamenn.
„Einu skiptin sem við keppum er
þegar keppni er innan fyrirtækisins en það er einu sinni til tvisvar á ári,“ segir Þorkell en mikill
áhugi er fyrir skvassi í Ölgerðinni. Davíð segist eindregið mæla
með því að fólk nýti hádegið í að
æfa skvass ef vinnan býður upp á
það. „Maður er ferskari allan daginn fyrir vikið.“ sigridurh@frettabladid.is

Veiðifatnaður Jakki, buxur, tvenn pör af nærfatnaði „super dry“ og ﬂísmillilag, ﬂónelskyrta, húfa, axlabönd,
áhneppt hetta og ﬂugnanet og sætisyﬁrbreiðsla. Camo pakki: Jakki, buxur peysa, nærföt áhneppt hetta og
ﬂugnanet, axlabönd. kr. 29.500.

Skór Pro hunter kr. 9.500. Camo skór kr. 10.500. Premium skór kr. 12.500.
Gönguskór kr. 9.500. Leðursandalar kr. 3.150.

— ICEFIN—
Barnafatnaður Jakki, buxur peysa North Ice Winter: Úlpa, buxur „su- North Ice Outdoor:Jakki,buxur, ﬂísog húfa kr. 10.500.
perdry“ nærföt, ﬂís millilag, húfa, peysa, ﬂísnærföt bolur, húfa og
lúffur og treﬁll kr. 19.500.
sokkar kr. 17.500.

Nóatúni 17

sími 534 3177 og 820 7746

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI
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eins er önnur af stóru sjónvarpsstöðvunum að ræða við mig um nýjan rokkþátt. Það er þó ekki komið á hreint enn
þá. Þessi eilífu ferðalög á milli Íslands
og Bretlands eru mjög slítandi en á
sama tíma og úrslitin í X-factor stóðu
yfir í fyrra var platan hans Garðars
Thors að koma út hér í Bretlandi svo
þetta var gífurleg vinna. Erfið en
skemmtileg svo álagið gleymdist fljótt.“
Spurður hvort hann geti valið sína eftirlætisstjörnu úr hæfileikaþáttunum hér
heima nefnir hann hinn færeyska Jógvan. „Mér finnst Jógvan langflottastur
en Hildur Vala náði líka frábærum
árangri. Ég sakna þess að vinna ekki
með Hildi en ég held að hún hafi í rauninni fengið alveg nóg af bransanum og
skil það. Ég trúi hins vegar að Jógvan
eigi erindi á alþjóðlegan markað,“ segir
hann. Umræður við talsmenn X-factor í
Bretlandi séu í gangi. „Við erum að
ræða málin og athuga hvort þeir geti
hjálpað mér við að koma Jógvan á framfæri hér og eins og málin líta út er aldrei
að vita nema hann komist í tónleikaferð með sigurvegurunum hérna úti.
Það er alvörupakki í risastórum tónleikahöllum.“
Það eru mörg járn í eldinum hjá Einari sem viðurkennir að hann geti átt
erfitt með að segja nei. „Þess vegna er
ég fluttur út – til að geta einbeitt mér
að aðalverkefninu. Ég lít samt ekki
undan ef ég kem auga á eitthvað, heima
eða hér úti, sem mér finnst eiga erindi.
Ég ætla ekki að gera eins og umboðsmaðurinn sem sagði nei við Bítlana því
honum fannst of langt að keyra til
Liverpool. Ég hef mikla trú á Garðari
Thor og það tók aðeins eitt ár að koma
honum á þann stað að vera kallaður
arftaki Pavarottis sem var framar okkar
björtustu vonum. Þeir sem vilja gera
eitthvað lítið úr þeim árangri vita ekki
um hvað þeir eru að tala. Við ætlum að
taka allan þann tíma sem þarf í þetta og
höfum sett okkur skýr markmið: Við
hættum ekki einu sinni þegar hann er
orðinn heimfrægur. Þegar Garðar er
kominn í fremstu raðir mun hann geta
notið afrakstursins í tugi ára á meðan
sönghópur eins og Nylon verður ekki
túrandi á leikvöngum á efri árum.
Maður á samt aldrei að segja aldrei.
Eru Spice Girls ekki farnar af stað
aftur?”
Aðspurður um leyndarmál úr bókinni segir Einar mikilvægast að gefast
ekki upp þótt á móti blási. „Það er ekkert nýtt leyndarmál en það má aldrei
gefast upp. Fólk verður að standa upp
og halda áfram þótt fyrsta tilraun mistakist. Þótt fyrsta lagið fari ekki nema í
annað sætið er aldrei að vita nema það
næsta komist í það fyrsta. Annað trix er
að vakna snemma alla morgna, vera að
allan sólarhringinn og vita allt á undan
öllum hinum.“ Bókin kemur út um
miðjan nóvember svo Einar mun taka
þátt í jólabókaflóðinu og hann er bjartsýnn. „Ætli ég verði ekki eins og tröllið
sem stal jólabókaflóðinu. Mér skilst að
Ólafur Ragnar Grímsson hafi frestað
útkomu sinnar bókar og mér finnst það
ekkert skrítið. Við ætlum að taka þetta,“
segir Einar skellihlæjandi.
indiana@frettabladid.is

X-FACTOR Við erum að ræða
málin og athuga hvort þeir geti
hjálpað mér að koma Jógvan á
framfæri hér og eins og málin
líta út er aldrei að vita nema
hann komist með í tónleikaferð
með sigurvegurunum hérna úti.
Það er alvörupakki í risastórum
tónleikahöllum.”

BROT ÚR BÓKINNI:
„En ég var sem sagt búinn að vera umboðsmaður Írafárs í
um það bil tvo mánuði þegar ég fór til Florída í frí með
Áslaugu konunni minni. Við gistum á einhverju móteli og
gerðum fátt annað en bara að slaka á. Eina nóttina, klukkan var kannski fjögur, hringir síminn eins og vitlaus og svo
aftur klukkutíma síðar. Klukkan sex gat ég ekki haldið
þetta lengur út og fór út á sundlaugarbakkann til að
athuga hvað væri í gangi. Þá sé ég að þeim á Séð og heyrt
hefur legið svona rosalega á að ná í mig. Ég hringi því til
baka og fæ vesgú þessa spurningu: „Eru Hanni og Birgitta
hætt saman?“
Úr Öll trixin í bókinni

„Ég er sem sagt kominn í nokkurn bobba þarna í ársbyrjun 2004 en akkúrat
þá bjóðast mér tónleikar með Deep Purple. Forsalan fór fram á Hard Rock í
Kringlunni, eitthvað sem mér fannst vel við hæfi. Þar var mættur einhver gæi
frá Neskaupstað og spyr mig hvort að það séu mörk á því hversu marga miða
megi kaupa. „Drottinn minn dýri, nei, keyptu eins marga miða og þú getur,“
svaraði ég. Hélt að hann væri kannski að tala um tuttugu miða eða eitthvað
svoleiðis. „Þá ætla ég að fá 200 miða,“ segir náunginn. Hann hafði þá verið
gerður út frá Neskaupstað til að kaupa miða fyrir allt plássið og nærsveitir
líka. Hann dró upp krítarkort og ég hafði nú takmarkaða trú á því að þessi
sala færi í gegn. Þetta var svona sjóarajaxl. En viti menn, 690.000 fóru í gegn
og ég var farinn að fá óraunveruleikatilfinningu.“
Úr Öll trixin í bókinni

BLS. 10 | sirkus | 26. OKTÓBER 2007

SIRKUS LEITAÐI TIL RÚMLEGA 20 ÁLITSGJAFA Í LEITINNI AÐ BESTA LEIKARA LANDSINS. MARGIR KOMUST Á BLAÐ EN
INGVAR E. SIGURÐSSON SKARAÐI FLJÓTT FRAM ÚR. AÐRIR VINSÆLIR ERU HILMIR SNÆR, LADDI OG ÞRÖSTUR LEÓ.

Ingvar besti leikari landsins
INGVAR E. SIGURÐSSON HILMIR SNÆR GUÐNASON

ATLI RAFN SIGURÐSSON

ÞEIR VORU LÍKA NEFNDIR

„Þvílíkur leikari af guðs náð – einn okkar allra
besti og á að vera löngu búinn að meika það í
Hollywood.“

„Náði mér alveg sem Lilli klifurmús
– það er hrein snilld að horfa á
hann í því hlutverki. Í Mýrinni sýndi
hann svo ekki verður um villst að
hann er fær um að takast á við
alvarleg hlutverk líka. Það er
ofboðslega gaman að eiga svona
flottan leikara.“

JÖRUNDUR RAGNARSSON „Gaman
að sjá svona nýútskifaðan leikara sem
leikur eins og hann hafi margra ára
reynslu. Mjög fjölhæfur og flottur.“

„Leikari sem fer í tugi hlutverka á einni
leiksýningu er einfaldlega stórkostlegur. Hér er ég að tala um leikritið „Kona
eins og ég“.“

„Ótrúlega magnaður skapgerðarleikari.“

„Flottur leikari sem hefur alltaf gert allt
sem hann tekur sér fyrir hendur
virkilega vel, hvort sem það er
gamanleikur eða dramaleikur. Getur
brugðið sér í allra kvikinda líki.“

„Stórstjarna Íslendinga. Einn af fáum
Íslendingum sem hefur gert góða hluti í
Hollywood. Æðislegur leikari, ber með sér
mikinn þokka og er framar öllu góður gæi.“
„Frábær. Mörg eftirminnileg hlutverk á sviði og
á hvíta tjaldinu.“
„Ekki bara fallegastur í bransanum heldur tekst
honum alltaf að heilla mig upp úr skónum. Ég
treysti því ekki að einhver gæti túlkað Erlend
eins og ég ímyndaði mér hann en allt kom fyrir
ekki, Ingvari tókst hið ómögulega og nú ER
hann hinn eini sanni Erlendur ljóslifandi.“

„Einfaldlega okkar besti karlleikari. Fullkomlega eðlilegur og afslappaður,
með fallegt bros og karlmannlega nærveru.“
„Sá besti. Ókrýndur konugur íslenskra karlleikara. Einstaklega næmur,
tilfinningaríkur og óendanlega fjölhæfur. Getur leikið allt, sama hvers eðlis
hlutverkið er.“

„Hefur sannað sig. Með ótrúlega útgeislun.“

„Frábær skapgerðarleikari með sterka
sviðsnærveru og býr yfir mikilli líkamstjáningu.
Leikur að vísu ekki hvað sem er en í þeim
hlutverkum sem henta honum er hann flestum
fremri.“

ÞÓRHALLUR SIGURÐSSON (LADDI)

„Einfaldlega besti leikari landsins. flottur í
öllum hlutverkum. Anthony Hopkins
Íslands.“
„Góður alhliða leikari, alltaf
sannfærandi.“

BENEDIKT ERLINGSSON
„Algjörlega frábær í
Ormstungu og
Skallagrími. Ekki
margir sem halda
svo auðveldlega
uppi einleik án þess
að manni fari að
leiðast, snillingur!“

„Líkamlega fimur og kvikur, blæbrigðarík textameðferð og sterk nærvera.
Dýnamísk rödd.“

„Sjarmatröll og einn af þessum fágætu
leikurum sem eru alltaf leitandi og lærandi.
Algerlega opinn og fordómalaus, sem er
lykillinn að einlægri túlkun í hverju sem
hann gerir.“

„Átti stjörnuleik í Foreldrum, sem og í flest öllu
sem hann tekur sér fyrir hendur.“

„Ótrúlega sætur, sexí og
hæfileikaríkur leikari.“

„Fjölhæfur leikari og með eindæmum myndarlegur í þokkabót.“

„Mr. Skallagrímsson
holdi klæddur.
Frábær listamaður.“

„Ég hef fylgst aðeins með ferli hans allt frá því ég sá
hann fyrst að næturlagi uppi í gömlu Geithálssjoppunni fyrir nærri 40 árum og ég hefi aldrei
séð jafn mikið náttúrubarn í leiklist sem
Ladda.“

„Skarpgreindur
leikari, með meitlaðar skoðanir á listinni og
lífinu sem smitar út í túlkun hans. Hefur
afburða kunnáttu í tækni leikarans og
snillingur í íslenskri fyndni.“

„Maðurinn er leikandi kennslumyndband fyrir
leiklistarnema á öllum aldri. Allt sem hann
gerir virkar.“

PÉTUR JÓHANN SIGFÚSSON

„Laddi er nútímaþjóðskáld okkar
Íslendinga.“
„Ótrúlega mörg andlit og fjölbreytileiki
í persónusköpun. Hann er svo
„orginal“. Margir af
karakterum Ladda eru
orðnir hálfgerðar
goðsagnir í augum
Íslendinga.“
„Alltaf fyndinn. Alvöru gamanleikari sem er fæddur með gáfuna í
húð og hár. Finnur upp ótrúlegustu karaktera og þeir koma manni
allir á óvart.“

ÞRÖSTUR LEÓ GUNNARSSON
„Alvarlegur leikari og maður trúir alltaf alveg
að honum líði alveg eins og þeim sem hann
er að túlka. Virðist ekkert hafa fyrir leiknum
heldur – hreinir hæfileikar einhvern veginn.“
„Maðurinn er snillingur sem er reyndar mjög
skrítið því hann drekkur ekki vatn.“
„Einn sá alflottasti, leynir á sér, fyndnari en
flestir án nokkurrar áreynslu en um leið
sterkur dramatískur leikari. Verður betri og
blæbrigðaríkari með hverju hlutverki.“
„Fyrir löngu búinn að skipa sér í hóp okkar bestu leikara. Besti
kvikmyndaleikari landsins og hefur leikið mörg afar eftirminnileg
hlutverk, skemmst er að minnast hans í Killer Joe og Þetta er allt
að koma. Svo á hann flottustu þakkarræðuna á Grímuhátíðinni sem
ég man eftir.“

„Maður fer bara að hlæja þegar maður sér
og heyrir í manninum, algjör snillingur og
sannar það enn í næturvaktinni.“
„Maðurinn þarf ekki annað
en að mæta á skjáinn þá
fer ég að hlæja, klárlega
ferskasti gamanleikari
okkar um þessar
mundir.“

BJÖRN HLYNUR
„Framtíðin í leiklistinni, góður leikari og það
sem meira er fjallmyndarlegur og stelpurnar
að missa sig yfir
honum.“
„Ferskasti nýliðinn,
ótrúlega góður í Mýrinni
og ekki skemmir hvað
hann er mikið
augnayndi.“

JÓN GNARR
„Ekki bara leikari heldur höfundur og
hugmyndasmiður sem hefur átt
stóran þátt í að breyta
íslenskri fyndni úr aulahúmor í
háþróaða og fínstillta kímni.“
„Svo sannfærandi að maður
getur hatað hann í ákveðnum
hlutverkum.“

BJÖRN THORS
„Það er nóg að hafa séð Killer Joe til þess
að fatta hversu frábær leikari hann er.“
„Mest spennandi ungi leikarinn í
dag, einstaklega spontant og
fjölhæfur leikari. Kann þá list að
láta persónurnar alltaf koma
þér á óvart, þú veist aldrei
hvernig næstu viðbrögð
verða.“

THEÓDÓR JÚLÍUSSON
„Einlægur og fallegur leikari. Hefur einstakt
lag á því að ná til áhorfenda. Leikur með
mikilli „empathy“. Síðan spillir það ekki fyrir
honum hvað hann
er falleg manneskja.“
„Magnaður leikari
með sterka útgeislun
og innlifun hans í
ólíkum hlutverkum
hittir mann beint
í hjartað.“

„Ein af rísandi stjörnum okkar Íslendinga
á hvíta tjaldinu sem og í leikhúsinu.“
HELGI BJÖRNSSON „Skemmtilegur
fítonskraftur – í kvikmyndum hefur hann
stóra nærveru, einn besti kvikmyndaleikarinn, kann á kvikmyndaleik og afgerandi
karakter í það heila.“
ÖRN ÁRNASON „Ótrúlega fjölhæfur
leikari, hvort heldur það er gamall maður
eða rússnesk ballerína, svo ekki sé talað
um franskan kokk.“
RÓBERT ARNFINNSSON „Sigrar hans
mega ekki gleymast.“
KRISTJÁN INGIMARSSON „Sá besti
hér á landi. Órtúlega klár leikari og alveg
synd að fá ekki að sjá meira til hans hér
á landi.“
KARL GUÐMUNDSSON „Í saumastofunni í Iðnó hérna í gamla daga. Snilld!“
BESSI BJARNASON „Það er bara einn
Mikki refur og einn Lilli.“
ÁRNI TRYGGVASON „Það er bara einn
Lilli og einn Mikki refur.“
GÍSLI ÖRN GARÐARSSON „Búinn að
koma íslenskri leiklist á hærra plan.“
BERGUR INGÓLFS „Kraftmikill og
fjölhæfur. Leikur hans í Mein Kampf í
Borgarleikhúsinu var ógleymanlegur.“
BALTASAR KORMÁKUR „Ég er ein af
þeim sem sakna Baltasars sem leikara.
Hann heltók mig þegar hann var á
sviðinu, slík var orkan og ákefðin.“
HJALTI RÖGNVALDSSON „Meiri háttar
leikari, vanmetinn, einhver besti
upplesari landsins.“
GUNNAR HANSSON „Snillingur hvort
sem hann tekur sér dramatík fyrir hendur
eða hreina kómík.“
BJÖRGVIN FRANZ GÍSLASON „Hann
er framtíðin og hefur svo sannarlega
sýnt það á þessum fáu árum sem hann
hefur verið atvinnuleikari.“
ARNAR JÓNSSON „Lífsreyndur og
örlátur, skapar trúverðugar persónur og
kann að spila á allan tilfinningaskalann.
Leikur manna best á hljóðfæri leikarans,
– röddina.“
GUÐJÓN DAVÍÐ KARLSSON „Án vafa
einn besti leikari landsins af yngri
kynslóðinni. Með gríðarlega reynslu og
færni þrátt fyrir ungan aldur enda hefur
hann leikið hvert burðarhlutverkið á
fætur öðru fyrir norðan. Óborganlega
fyndinn en hefur líka sýnt afburðavinnu í
dramatískari hlutverkum.“
ÞRÁINN KARLSSON „Eftir áratuga
starf hefur hann aftur vakið verðskuldaða
athygli undanfarið og glansað í
fjölbreyttum hlutverkum. Fór á kostum í
Maríubjöllunni og Svörtum ketti.
Afburðaleikari hokinn af dýrmætri
reynslu.“
ÓLAFUR EGILL EGILSSON „Fjölhæfur
karakterleikari. Velur sér fjölbreytt
verkefni og fer í ólíkar áttir. Var frábær í
Brimi og sem Fagin í Oliver, þá brilleraði
hann í lítilli rullu í Fögnuði. Getur allt.“

ÁLITSGJAFAR Andrés Þór Björnsson innanhúsarkitekt, Anna Kristjánsdóttir bloggari, Linda Blöndal fréttakona, Heiðar snyrtir Jónsson, Elfar Logi Hannesson leikari,
Erna Blöndal söngkona, Nonni Quest hárgreiðslumaður, Heiðar Austmann útvarpsmaður, Garún kvikmyndagerðarkona, Ívar Örn Sverrisson leikari, Jakob Frímann
Magnússon tónlistarmaður, Guðni Már Henningsson útvarpsmaður, Irma Gunnarsdóttir danshöfundur, Harpa Melsted handboltakona, Alexía Björg Jóhannesdóttir
leikkona, Sigrún Sól Ólafsdóttir leikstjóri, Stefán Baldursson leikstjóri, Kolbrún Halldórsdóttir alþingiskona, Katrín Brynja Hermannsdóttir þula, Halldóra Malin Pétursdóttir leikskáld, Guðlaug Halldórsdóttir, 3 hæðir, Hjaltey Sigurðardóttir söngkona, Benóný Ægisson rithöfundur, Anna Guðlaug Halldórsdóttir, 3 hæðir og Anna Margrét
Ólafsdóttir söngkona.
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N Hverjir voru hvar
Tónlistarhátíðin Airwaves var sú
glæsilegasta hingað til þrátt fyrir nokkur
vandkvæði eins og falsanir á Airwavesarmböndum. Á föstudagskvöld vakti
danski plötusnúðurinn Trentemöller
verðskuldaða athygli en þar gaf að líta
plötusnúðinn og tískudrottninguna Ernu
Bergmann ásamt
unnusta sinnum
Herði Kristbjörnssyni en hann er
grafískur
hönnuður á
Íslensku
auglýsingastofunni. Fallegu
stúlkurnar í Reykjavík voru frekar
svekktar yfir því að sjá Trentemöller hér
á landi í för með kærustunni sinni en
þau sáust meðal annars saman í góðu
stuði á Dub Step-kvöldinu á Barnum á
miðvikudag. Á Organ spilaði hljómsveitin
Singapore Sling og þar voru mættir Jón
Sæmundur Auðarson og rokkarinn og
sérvitringurinn Anton Newcombe úr
hljómsveitinni Brian Jonestown
Massacre.
Á laugardagskvöld mætti fjöldi manns á
Gauk á Stöng til að hlusta á Svölu
Björgvins og hljómsveit hennar Steed
Lord enda um partí fyrir öll skilningarvit
að ræða. Bróðir hennar Krummi samdi
og frumflutti eitt laganna en var þó
klæddur í hefðbundnari föt en restin af
bandinu. Í áhorfendaskaranum sást nýr
borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson
ásamt eiginkonu sinni í
góðu stuði. Tískuljósmyndarinn og
bloggarinn Yvan Rodic,
betur þekktur sem
Facehunter var í
félagsskap stílistans
Agnieszku Baranowsku og hann var
iðinn við að mynda fallegt fólk í flottum
fötum fyrir franska ritið Paris Match.
Eftir að tónleikum kvöldsins lauk sneri
danski plötusnúðurinn Anders Trentemöller skífum á Kaffibarnum en þar
hafði myndast gríðarlega löng röð fyrir
utan. Innandyra gaf að líta fatahönnuðinn Henrik Vibskov sem er einnig
trommuleikari fyrir Trentemöller og
stílistann Önnu Clausen sem er kennd
við verslunina Belleville. Söngvari
hljómsveitarinnar Grizzly Bear var einnig
í góðu stuði á Kaffibarnum og sást
smella kossum á bæði fagrar snótir og
unga herramenn.

HIPP OG KÚL Fatahönnuðurinn Christian sýndi
hönnun sína í Saltfélaginu. Með honum á
myndinni eru Íris í GK og Arnar Gauti
lífstílsgúrú.
MYND/VÖLUNDUR

SÆTASTI TANNLÆKNIR LANDSINS Hannes Ríkarðsson
tannlæknir er hér ásamt eiginkonu sinni, Hellu Willig
kennara. Þess má geta að Hannes hefur smekk fyrir
fallegum bifreiðum.
MYND/VÖLUNDUR

SPÁIR Í TÍSKUNA Spákona Sirkuss, Sigríður Klingenberg,

var ein af skrautfjöðrum sýningarinnar. Hún hefur sjaldan
litið betur út enda búin að tapa mörgum aukakílóum. Hér
er hún á spjalli við Írisi, Arnar Gauta og Nadiu Banine.

Lúxuskerrur og lotterí
B&L hélt veglegt teiti til að
vekja athygli á ásnum en hann
er minnsti BMW-inn sem er
framleiddur. Ásinn er töffaralegur og það var teitið líka
sem var haldið í Saltfélaginu
innan um Eames-húsgögn og
falleg föt úr versluninni GK.
Gestalistinn var ekki af lakara
taginu, heldur smartheitaelíta landsins, sem hámaði í
sig sushi sem skolað var niður
með hvítvíni meðan allir
brostu framan í alla og höfðu
gaman af.

ÁSINN ER
VATNSHELDUR!
MYND/VÖLUNDUR

KRÆSINGARNAR VORU EKKI AF VERRI
ENDANUM. Það er aldrei hægt að

borða of mikið af sushi- og makirúllum.
MYND/VÖLUNDUR

PLÖTUSNÚÐUR Í góðu stuði á hárhönnun

Klipptu hljómsveitargæja
inkonurnar Tóta og Hildur Sif á Hárhönnun stóðu
fyrir frumlegum degi á hárgreiðslustofunni HárV
hönnun en í tilefni af Airwaves voru þær með plötusnúð

HIPP OG KÚL Hildur, Larry, Blair og Tristan og Hildur Sif

KLIPPIR AF HJARTANS LIST Tóta, einn af eigendum

og stuð á meðan þær klipptu hljómsveitargæja.

skemmtu sér vel.

Hárhönnunar, sýnir listir sínar.

MYND/VÖLUNDUR

LEIÐINLEGASTA STARFIÐ: JÓNÍNA LEÓSDÓTTIR RITHÖFUNDUR

Rauðeygð með stöðugt nefrennsli

SIGRÚN BIRGISDÓTTIR, GAUJA DÖGG OG
HALLDÓR EIRÍKSSON Í LAUGARDALSHÖLLINNI
MYND/VÖLDUNDUR

VALA, ANNA OG ANDRI GUNNAR LÉTU
SIG EKKI VANTA.
MYND/VÖLDUNDUR

HIPP OG KÚL Í
LAUGARDALSHÖLLINNI
ýningin Hönnun og heimili var haldin í Laugardalshöllinni um síðustu
helgi. Margt var um manninn á opnuninni en á sýningunni mátti sjá
S
það ferskasta á því sviði.

„Ég hef verið slíkur forréttindasnúður
að vinna nánast eingöngu við það
sem mér hefur fundist skemmtileg.
Fyrsta vinnan mín var þetta klassíska, barnapössun. Og mér fannst ég
óskaplega heppin vegna þess hvað
börnin sem ég passaði voru falleg.
Svona var yfirborðsmennskan nú
allsráðandi um 11-12 ára aldurinn.
Með menntaskóla- og háskólanámi vann ég á ferðaskrifstofum og
hjá Flugleiðum, bæði hér á landi og í
London.
Það getur verið mikið fjör í ferðabransanum og þá er lítill tími til að
láta sér leiðast. Undir lok þessa tíma
byrjaði ég líka að stunda þýðingar og
síðan gerðist ég blaðamaður. Því
starfi gegndi ég í tvo áratugi og
fannst það frábært. Í frítímanum
skrifaði ég svo bækur og leikrit og
síðastliðin tvö ár hef ég eingöngu
verið í því að skrifa „fyrir sjálfa mig“,
eins og ég kalla það.
Í dag er ég þess vegna að upplifa
langskemmtilegasta vinnutímabil
ævi minnar og þakka almættinu fyrir
hlutskipti mitt á hverjum einasta
morgni. Leiðinlegasta starf sem ég

hef unnið er hins vegar unglingavinnan. Mér fannst ömurlegt að vera
í pollagalla í hellirigningu við að
planta trjám í Heiðmörk eða reyta
arfa á Austurvelli. Algjört kvalræði.
Þar að auki er ég með bullandi gróður-

ofnæmi sem ekki var búið að greina á
þessum tíma. Þá daga sem ekki
rigndi var ég því rauðeygð og með
stöðugt nefrennsli,“ segir Jónína
Leósdóttir sem er að gefa út
unglingabókina Kossar & ólívur.
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uppáhalds
N Sjónvarpssþátturinn?

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

Gæti ekki gert
ﬂugu mein
agur er talan 8. Hann er hress, kátur og
jákvæður,“ segir Sigríður Klingenberg um
D
borgarstjórann. „Dagur er ljúfur við alla í

„Vandamálið er að ég á mér marga
uppáhaldsþætti eins og Friends, Sex and
the City, Grey’s Anatomy, The Office,
Desperate Housewives, It Crowd og
svona Innlit/útlit þættir finnst mér líka
skemmtilegir. Ég get ekki beðið eftir að
Grey’s Anatomy byrji og mér þykir verst
að ég missi af fyrsta þættinum þar sem
ég er að fara á Andrea Boccelli.“
Íris Kristinsdóttir söngkona
„South Park ber höfuð og
herðar yfir alla aðra
sjónvarpsþætti í
heiminum. Persónurnar,
efnistökin, húmorinn,
pólitíska ranghugsunin
og hræðsluleysi
höfundanna við að
taka harkalega á
viðkvæmum og
umdeildum
málum
gerir
þennan
þátt að langbesta sjónvarpsefni sem völ
er á. Merkilegt að þetta sé ekki sýnt á
Íslandi, sérstaklega miðað við allan
viðbjóðinn sem okkur er boðið upp á.“
Ágúst Bogason útvarpsmaður
„Föstudagskvöldin eru tvímælalaust
bestu sjónvarpskvöldin. Stelpunar
eru í uppáhaldi og það
skemmir ekki að horfa á
Tekinn á undan. En ég
verð að segja að
Næturvaktin er minn
uppáhaldssjónvarpsþáttur,
Pétur Jóhann
er svo mikill
snillingur í
þessum
þáttum.“
Andrés Þór Björnsson
innanhúsarkitekt

kringum sig og gæti ekki gert flugu mein.
Hann er á góðu tímabili þar sem hann slappar af og lætur sér líða vel. Hann þarf hins
vegar að vera á verði því stundum er ekki allt
eins og það sýnist og hún er ekki einleikin
vitleysan í kringum pólitíkina í borgarstjórn.
Dagur þarf að muna að taka mikið af hákarlalýsi þegar hann vaknar á morgnana til að vera
vel varinn fyrir veseninu í borgarstjórn því
það er rétt að byrja. Hann verður að vera til-

búinn í slaginn og ávallt viðbúinn
því reynt verður að saga lappirnar
undan borgarstjórastólnum hjá honum.
Dagur á ákveðna og ljúfa konu sem passar vel upp á manninn sinn og þar er hann
heppinn. Hann á eftir að gera góða hluti
þann tíma sem hann ríkir og verður í framtíðinni efnamikill en þó ekki í pólitík. Það er
þó ár og dagur þangað til það mun breytast.
Fjölskyldulífið dafnar, peningum hann safnar, mútugreiðslum hafnar og úr hamingju hann kafnar.“

DAGUR B. EGGERTSSON

„Fjölskyldulífið dafnar,

peningum hann safnar,
mútugreiðslum hafnar
og úr hamingju hann kafnar,“
segir Sigríður um Dag B.
Eggertsson.

HILDUR EINARSDÓTTIR OG BJÖRG PJETURSDÓTTIR HANNA GERSEMAR ÚR AFGÖNGUM:

Prjónaföt öðlast nýtt líf
ildur og Björg reka fyrirtækið Rendur en það
framleiðir litríkar og handunnar nytjavörur
H
sem krydda hversdagsleikann. Þær nota garn,
efni, tölur og í raun allt sem fellur til inni á heimilum og hjá fyrirtækjum á Íslandi. Þótt fyrirtækið sé nýstofnað eru Hildur og Björg búnar
að vinna hugmyndavinnuna í eitt og hálft
ár en þær kynntust á Brautargengisnámskeiði hjá Impru.
„Við vorum að vinna hvor að sínu verkefninu en ákváðum að sameina krafta okkar,“ segir
Hildur sem hafði nýlokið hönnunarnámi í
Danmörku. Björg vann sem prjónahönnuður í
Hollandi en var nýflutt heim til Íslands þegar
leiðir þeirra lágu saman. Þeim var
hugleikið að hanna eitthvað
sem þörf væri á og eftir að
hafa lagt höfuðin í bleyti
komust þær að því að
enginn framleiddi ullarsokka sem litu út fyrir
að vera hver af sinni sortinni. Hjá þeim er
engin flík nákvæmlega eins. Nýtni fyrri tíma
er þeim hugleikin og þær kunna illa við að
láta efni fara til spillis. Fyrsta lína Randa og
jafnframt eina línan sem er komin í framleiðslu,
er prjónalína fyrir leikskólabörn en í henni má
finna peysur, kraga, lambhúshettur, húfur,
vettlinga og sokka.
„Okkur fannst vanta meira úrval af prjónavörum en ég var með lítið barn þegar við byrjuðum að vinna að þessu og Björg átti von á
barni,“ segir Hildur og bætir því við að upphaflega hafi hugmyndin verið að hrinda af stað
prjónablaði sem væri með praktískar og
góðar uppskriftir fyrir börn.
Prjónaskapurinn var þeim alls ekki

framandi því Björg hafði starfað
sem prjónahönnuður í Hollandi
og Hildur hafði góða prjónakunnáttu. Stelpurnar ná þó ekki
að prjóna allt sjálfar og eru með
prjónakonur í vinnu við að prjóna
eftir þeirra hugmyndum.
„Við búum til öll sýnishorn og
veljum garn í hverja einustu flík
en samt vitum við aldrei hver
útkoman verður nákvæmlega og
það gerir þetta svolítið spennandi,“
segir Hildur og brosir. Björg bætir við að
þótt fyrsta línan sé stíluð inn á börn
þá hugsi þær út fyrir þann
ramma. „Stefnan er að hanna
grímubúninga, innanhússmuni og föt á fullorðna.
Eina skilyrðið er að
flíkin eða hluturinn
sé úr afgöngum,“
segir Björg og segir
að þær sæki innblástur úr umhverfinu, samfélaginu og frá börnunum
sínum. Þegar þær eru spurðar hvort
þær hyggi á útrás þá segjast þær alveg
vera til í að selja vörur sínar til útlanda
en þær leggi áherslu á að vinnuaflið sé
íslenskt.
„En þangað til ætlum við að einbeita
okkur að því að flytja í Garðastrætið
þar sem við verðum með opna vinnustofu. Þangað getur fólk líka komið
með afganga til okkar,“ segir
Björg. www.rendur.is
martamaria@365.is

HILDUR OG BJÖRG PRJÓNAHÖNNUÐIR

SPURNINGAKEPPNI Sirkuss
SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. Í ÞETTA SKIPTIÐ MÆTIR HANNES
HEIMIR LEIKARANUM LADDA.
1. Hver er Texas Dolly?
2. Með hvaða ítalska úrvalsdeildarliði
leikur Emil Hallfreðson?
3. Hver leikur Daníel í Næturvaktinni?
4. Hvaða íslenska söngkona gaf nýlega
frá sér plötuna A Beautiful Life – Recovery Project?
5. Hverjir eru ritstjórar DV?
6. Hver er barnsfaðir Mel B?
7. Hvað heitir kærasta Jóakims Danaprins?
8. Hvert er póstnúmerið á Hvammstanga?
9. Hjá hvaða liði ekur ökuþórinn Mark
Webber?

Freyja Sigurðardóttir fitness-gella

Rétt svör: 1. Pókerspilari. 2. Reggina. 3. Jörundur Ragnarsson.
4. Védís Hervör Árnadóttir. 5. Sigurjón M. Egilsson og Reynir
Traustason. 6. Eddie Murphy. 7. Marie (Cavallier). 8. 530. 9.
Red Bull.

„Uppáhaldssjónvarpsþátturinn minn er
Friends. Þessir þættir eru hrein snilld og
ég get horft á þá aftur og aftur. Ég
keypti allar tíu seríurnar í fyrra og er að
horfa á þær í sjöunda skiptið og finnst
þetta alltaf jafn fyndið. Ég á mér ekki
uppáhaldspersónu, finnst þau öll sex
bara brillíant.“

N Hannes Heimir: 7 RÉTT SVÖR

N Laddi:

4 RÉTT SVÖR

1. Veit ekki.
2. Reggina.
3. Jörundur Ragnarsson.
4. Védís Hervör.
5. Reynir Traustason
og Sigurjón.

1. Dolly Parton.
2. Milano.
3. Jörundur Ragnarsson.
4. Védís Hervör.

5. Reynir Traustason
og Sigurjón Egilsson.
6. Eddie Murphy.
7. Anna.
8. 820.
9. Veit ekki.

6. Eddie Murphy.
7. Veit ekki.
8. 530.
9. Red Bull.

Hannes Heimir heldur sigurgöngu sinni áfram og sigrar Ladda með sjö stigum gegn fjórum. Laddi skorar á
leikarann Stein Ármann. Fylgist með í næstu viku.
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Ö  Ö ÒT YFIRTAKA 5PPL Å S 


²GERÈARMENN !4( 4I SÎLU LÅNUSPIL
BLÎKK ¹LHURÈ Å KARMI ËNOTUÈ PLASTKÒLUR
 STK S

(ONDA #"2  88 k EK  + NÕ
DEKK VÎKVAR RAFGEYMIR BRAMSUR AFTAN
6ERÈ 2ÒM MILLA SJ¹ AUGL PABBARIS
S  

Verktakar athugið!
Stór sending af Dynapac völturum komin til landsins.
Komið, sjáið og sannfærist. Fyrstir koma, fyrstir fá.

VW PASSAT   ÖÒS ÒT L¹N
UM ÖÒS ¹ M¹N EK  m FELGUR
NÕ DEKK UPPL  

4ILBOÈ  L¹N $ODGE 3TRATUS 
EK  SJ¹LFSK CD 6ERÈ 
,ISTAVERÈ  5PPL Å SÅMA 


ARGUS 07-0767

Kraftvélar – umboð fyrir vandláta.

-USSO JEPPI k MËDEL   VÁL  HÎ
VEL MEÈ FARINN 'OTT EINTAK &¾ST ¹ 
ÖKR SUMAR OG NAGLADEKK FYLGJA m
3

4IL 3ÎLU %INN 'ËÈUR &YRIR
6ETURINN

3UBARU ,EGACY   ', ¹RG l BSK
$R¹TTARKRËKUR %K  Ö 3UMAR OG VETR
ARD ¹ FELGUM 3K k BÅLL Å GËÈU STANDI
5PPL Å S     
4OYOTA (ILUX ¹RG k m BREYTTUR EK
 ÖÒS .ÕSK 5PPL Å S  

Kraftvélar ehf. /// Dalvegi 6-8 /// 201 Kópavogi
Sími 535 3500 /// Fax 535 3501 /// www.kraftvelar.is

6INNULYFTA TIL SÎLU "RONTO 3KYLIFT 
METRA H¾GT AÈ DRAGA MEÈ BÅL 6ERÈ
 ÖÒS MEÈ VSK %INNIG TIL SÎLU
M¹LARASTËLL H¾GT AÈ LENGJA Å  METRA
6ERÈ  ÖÒS MEÈ VSK 5PPL Å S
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4ÎLVUR

KEYPT
& SELT

"ËKHALD

ÞJÓNUSTA

4IL SÎLU

(REINGERNINGAR
&YRIRT¾KJA FLUTNINGS OG NÕBYGGINGAR
ÖRIF 3V¾ÈI EHF 3  

5MBOÈSSALA

!LLT Å UMBOÈSSÎLU "-3 4ÎLVULAUSNIR
3ÅMI   3UÈURLANDSBRAUT 

4IL BYGGINGA
4IL SÎLU SAKKAMËT DOKAR  KR
M MVSK 5PPL ¹ ULFURINNIS OG Å S
 

6ERSLUN
"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS

3P¹DËMAR

3TJÎRNUÖRIF EHF 4ÎKUM AÈ OKKUR GËLF
BËNUN OG BËNLEYSINGU EINNIG ALLAR
ALMENNAR HREINGERNINGAR SVO OG REGLU
BUNDNA R¾STINGU FYRIR FYRIRT¾KI OG
STOFNANIR 3   WWW
STJORNUTHRIFIS

4ÎKUM AÈ OKKUR BËKHALD
FYRIR FYRIRT¾KI OG EIN
STAKLINGA
¶VERFELL EHF "ËKHALD OG R¹È
GJÎF
¶ARABAKKA 
 2EYKJAVÅK
3ÅMI   OG  

2¾STINGAR
4EK AÈ MÁR FLUTNINGSÖRIF FYRIR HEIMILI OG
FYRIRT¾KI ER VÎN 6ÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ
5PPL Å S  

'ARÈYRKJA

6EGNA FLUTNINGS 4VÎFALDUR ÅSSK¹PUR  Ö
5PPÖVOTTAVÁL  Ö &IAT -AREA WEEKEND
 Ö RG k "ËKALAGER KAUPAUKI FYRIR
JËLIN 3  

-¹LARAR
¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

3ANDSPÎRTLUN OG M¹LUN

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

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

3JËNVARP

/G ALLIR ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR
MENN EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  
  

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

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

-¹LA STIGAHÒS ÅBÒÈIR EÈA BLOKKIR 5PPL Å
S   !RNAR -¹LARAMEISTARI

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG
 Ö %LDAVÁL ¹  Ö &RYSTIKISTA ¹ 
Ö .ÕR FLOTTUR ELDAVÁLAH¹FUR ¹  Ö
5PPÖVOTTAVÁL ¹  ¶URRKARI ¹  Ö
,ACY "OY STËLL ¹  Ö m TV ¹  Ö m
¹  Ö ¶VOTTAVÁL ¹  Ö ®RBYLGJUOFN ¹
 Ö 'LERSK¹PUR ¹  Ö "ARSTËLAR ¹  Ö
3  

!LSP¹  

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

(ÒSAVIÈHALD

4EK AÈ MÁR UPPSETNINGU ¹ INNRÁTTINGUM
OG INNRÁTTA NÕBYGGINGAR OG SM¾RRI VIÈ
HALDS VINNU 2AFN Å S  

3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO

0ÅPULAGNIR

$ULSPEKISÅMINN  
  

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


&LÅSALAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å FLÅSA
LÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
6ANUR SMIÈUR GETUR TEKIÈ AÈ SÁR ÕMIS
VERK VÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ 3  

4ÎLVUR
4ÎLVUÖJËNUSTA

%INSTAKLINGAR OG FYRIRT¾KI +EM ¹ STAÈ
INN
 ¹RA REYNSLA -ICROSOFT VOTTUN
-IÈNET EHF 2ÅKHARÈUR 3  
'RÎFUÖJËNUSTA HELLULAGNIR ÖÎKULAGNIR
DRENLAGNIR JARÈVEGSSKIPTI OG ÎLL ALMENN
LËÈAVINNA 3KJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA
6ÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ 33 HELLULAGNIR 3
    

(ANNA    


3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K 9RSA
SÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR FJARHEILUN
6ISA-# 3ÅMATÅMI   ALLA DAGA
(RINGDU NÒNA
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

!NDREA

¡G SP¹I Å SPIL BOLLA OG KRISTALSKÒLU
6ERÈ STÎDD Å B¾NUM FR¹  TIL 
3ÅMAPANTANIR Å  

Ab`[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O
#
@AË;7##
3/ÈD
7A7@

>r<BC</

7A

.UDD
-ASSAGE -ARIA TEL  

GOTTFOLK

&®345$!'52  OKTËBER 



3-!5',µ3).'!2
(VAÈ ERU SP¹KONUR AÈ SP¹ WWW
VANTRÒIS

2AFVIRKJUN

&¾ÈUBËTAREFNI
,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE«LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM
'%&¨5 ¶¡2 4+)&2) /RKA OG VELLÅÈAN
,EIÈSÎGN ®RYGGI &ULLUR TRÒNAÈUR WWW
3MART(ERBALIFEIS 3ÅMI  

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
®KUKENNSLA
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

(UNDAGALLERÕIÈ AUGLÕSIR
3M¹HUNDAR TIL SÎLU +ÅKTU ¹
HEIMSÅÈU OKKAR WWWDALS
MYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

4IL LEIGU   HERB ÅBÒÈ Å +ËP &ALLEGUR OG
RËLEGUR STAÈUR SÁRINNGANGUR OG GARÈUR
,EIGIST MEÈ HÒSG EF ËSKAÈ ER ,AUS 
NËV 5PPL Å S     

#HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU 5PPL ¹
BJORK VISIRIS (EIMASÅÈAN ER ¹ DYRA
LANDIS UNDIR ,ÅNA FÅNA EÈA Å S  
+VEÈJA "JÎRK
 KETTLIGAR L¾ÈUR  VIKNA KASSAVANIR
F¹ST GEFINS 5PPL Å S  

«SKUM EFTIR AÈ LEIGJA   FM ÅBÒÈ ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 'REIÈSLUGETA ALLT
AÈ  ÖÒS 'REIÈSLUÖJËNUSTA EF ËSKAÈ
ER 5PPL Å S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
6ERSLUNARHÒSN¾ÈI TIL LEIGU Å RB¾ CA 
 FM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

+ORNIÈ "ORGARTÒNI ËSKAR EFTIR HELGAR
STARFSFËLKI 5PPL Å S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

2JÒPA

HEIMILIÐ
(ESTAMENNSKA

$ÕRAHALD

.ÕLEGT HESTHÒS ¹ GËÈUM
KJÎRUM

 OG  HESTA PL¹SS Å  HESTA HÒSI
MEÈ SÁR GERÈI ¹ FRAMTÅÈARSV¾ÈI 2VK
(LUTDEILD Å FM KAFFISTOFU OG HLÎÈU
'ËÈ L¹N 5PPL Å S  

(EY

²RVALS HEYRÒLLUR TIL SÎLU 5PPL Å S 


4IL LEIGU SÁR GEYMSLUBIL   OG  M
%INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈ
ARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3 
 WWWGEYMSLAEITTIS

4JALDVAGNAR FELLIHÕSI BÅLAR B¹TAR OFL
5PPL Å S     

(ÒSVAGNAFËLK 3ÅÈUSTU
PL¹SSIN

&YRSTA FLOKKS UPPHITAÈ
%YRARBAKKA4ÎKUM
ALLAR
6EFMYNDAVÁLAR3  

HÒS ¹
ST¾RÈIR

,ÎGGILDIR RAFVERKTAKAR
'ETUM B¾TT VID OKKUR ALLRI
ALMENNRI RAFLAGNAVINNU NÕLAGN
IR VIDHALDSVINNA

"ÅLSKÒR ËSKAST

$ÕRAB¾R
 AFSL¹TTUR AF 3OLID 'OLD
HVOLPAMAT   KG   
KG 
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND OG
(LÅÈASM¹RA  +ËP WWW
DYRABAERIS

«SKA EFTIR AÈ LEIGJA "ÅLSKÒR SEM FYRST
5PPL Å S  

HÚSNÆÐI

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR ST¾RRI OG SM¾RRI
VERKEFNUM Å SMÅÈUM 6ANIR MENN
VÎNDUÈ VINNA 3  
6ERKTAKAFYRIRT¾KI GETUR B¾TT VIÈ SIG
VERKUM 6IÈ ALHLIÈA BYGGINGAVINNU 3
    

4IL SÎLU ÅSLENSKI HUNDURINN  YNDISLEGIR
 VIKNA HVOLPAR Å BOÈI  RAKKI  TÅKUR
TTBËK (2&¥ 5PPL Å SÅMA  

(EIMILIST¾KJVIÈGERÈIR
¶OTTAVÁLAR O FL

'ET TEKIÈ AÈ MÁR ÕMIS VERKEFNI TD
M¹LAÈ OFL 5PPL Å S   NETFANG
EPLI INTERNETIS

4IL SÎLU  YNDISLEGAR #HIHUAHUA TÅKUR TIL
AFH  NËV 6ERÈA BËLUSETTAR ÎRMERKTAR
OG HEILSUFARSSKOÈAÈAR -EÈ ¾TTBËK FR¹
¥SHUNDUM 5PPL Å SÅMA  

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

4IL LEIGU FIMM HERBERGJA HÒS ALLS  FM
¹ 3AUÈ¹RKRËKI ,AUST FR¹ BYRJUN NËVEM
BER 5PPL  

4EK AÈ MÁR AÈ GERA VIÈ SVO SEM ÖOTTA
VÁLAR OG FL (EIMILIST¾KI 5PPL Å S 
 !TH 'EYMIÈ AUGLÕSINGUNA

®NNUR ÖJËNUSTA

4IL LEIGU FALLEG RÒMGËÈ  HERB
¥BÒÈ %INUNGIS REGUSAMIR OG
REYKLAUSIR KOMA TIL GREINA
-EÈM¾LI ËSKAST ,ANGTÅMALEIG
FYRIR RÁTTAAÈILA ,EIGA  ÖÒS
0ER M¹N  M¹N FYRIRFRAMML
5PPL GEFUR "JARNI Å SÅMA 


.Õ ENDUB¾TT  FM ÅBÒÈ TIL SÎLU AÈ
%FSTASUNDI  'L¾SILEG EIGN ¹ GËÈUM
STAÈ +OMIÈ OG SKOÈIÈ 5PPL HJ¹
'UNNARI Å S  

6IÈGERÈIR

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

3TÒDÅËÅBÒÈ Å 2EYKJAVÅK

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

¥BÒÈ TIL LEIGU ¹ SV¾ÈI
 ,AUS 

4RÁSMÅÈI

%RT ÖÒ AÈ LEITA AÈ
SKEMMTILEGRI VINNU MEÈ
SKËLA

'ISTING

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

OG FAGLEG RAÈGJÎF
5PPL Å S     

!TVINNA !TVINNA
3ÎLUMAÈUR Å S¾NGURDEILD ËSK
AST TIL STARFA Å 2ÒMFATALAGERNUM
3M¹RATORGI
5PPLÕSINGAR GEFUR %YÖËR Å
SÅMA   %ÈA ¹ STAÈNUM
2ÒMFATALAGERINN 3M¹RATORGI

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

"ÅLSKÒR
2AF,IST

+ORNIÈ ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å
(JALLABREKKU FR¹ KL   ¹ VIRKUM
DÎGUM OG Å ,KJARGÎTU FR¹  
¹ VIRKUM DÎGUM 5PPL Å S  
%LLA

!TVINNUHÒSN¾ÈI ËSKAST ¹ HÎFUÈBORG
ARSV SEM FYRST   FM ®RUGGUM
GREIÈSLUM HEITIÈ "ÅLSKÒR K¾MI HUGSAN
LEGA TIL GREINA 5PPL Å S  

6EIÈIMENN 6EKJUM ATHYGLI ¹ HEIMASÅÈU
SKOTVÅS WWWSKOTVISIS 3KOTVEIÈIFÁLAG
¥SLANDS

4IL SÎLU  M¹NAÈA HVÅTUR "ECO ÅSSK¹PUR
X 6ERÈ  5PPL Å SÅMA 


'AFLINN Å (AFNAFIRÈI ËSKAR EFTIR
KOKK TIL STARFA Å DAGVINNU SEM
FYRST
5PPLÕSINGAR VEITIR )NGUNN Å
SÅMA  

6IÈ ERUM NOKKRIR JEPPAKALLAR SEM
ËSKUM EFTIR ËDÕRU IÈNAÈARPL¹SSI CA 
FM ¾SKILEG HURÈARST¾RÈ X
OG LOFTH¾È  M (ELST STAÈSETT Å 'B¾
+ËP 2VK EÈA -OS .¹NARI UPPL GEFUR
3IGURÈUR Å S  

"YSSUR

(EIMILIST¾KI

'AFLINN Å (AFNAFIRÈI
ËSKAR EFTIR KOKKI TIL
STARFA

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

4IL LEIGU STËRGL¾SILEG  FM ÅBÒÈ ¹
BESTA STAÈ Å MIÈB¾ 2VK &R¹  NËV
 -AÅ 6ERÈ  ÖÒS ¹ M¹N 5PPL Å
S  

-ÎMMUR ATH
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA GLAÈLEGAN
STARFSKRAFT ¹ .INGS 3TËRHÎFÈA
VINNUTÅMI FR¹   VIRKA DAGA
EN MEIRI VINNA Å BOÈI EF VIÈ
KOMANDI VILL
6INSAMLEGAST HRINGIÈ Å 
 EÈA S¾KIÈ UM ¹ NINGSIS

'L¾SILEG  HERBERGJA FM ÅB Å 'ARÈAB¾
TIL LEIGU 6  ÖÒS 5PPL Å S  

+EILUHÎLLIN Å ®SKJUHLÅÈ
«SKAR EFTIR STARFSMANNI Å SÅMA
SVÎRUN MILLI KL   VIRKA DAGA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   OG
¹ WWWKEILUHOLLINIS

/PNUM NÕJA #INTAMANI VERSLUN Å )¨5
HÒSINU «SKUM EFTIR ¹REIÈANLEGU STARFS
FËLKI TIL ALMENNRA SÎLUSTARFA MEÈ RÅKA
ÖJËNUSTULUND 6IÈ LEITUM AÈ KRAFTMIKL
UM OG METNAÈARFULLUM EINSTAKLING
UM SEM EIGA AUÈVELT MEÈ MANNLEG
SAMSKIPTI OG SÕNA SJ¹LFST¾ÈI Å STÎRFUM
5MSËKNIR SENDIST ¹ ARNDIS IDAIS

3ELTJARNARNESB¾R
3TARFSFËLK Å HEIMAÖJËN
USTU
3TARFSFËLK ËSKAST Å HEIMA
ÖJËNUSTU HJ¹ &ÁLAGSÖJËNUSTU
3ELTJARNARNESB¾JAR &ULLT
STARF OG HLUTASTÎRF Å BOÈI
3VEIGJANLEGUR VINNUTÅMI KEMUR
TIL GREINA 'EFANDI OG FJÎLBREYTT
STARF SEM GETUR M A HENTAÈ
N¹MSMÎNNUM +YNNIÈ YKKUR
KJÎR OG VINNUTÅMA «SKAÈ ER
EFTIR AÈ STARFSFËLK HAFI ÅSLENSKU
KUNN¹TTU
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ ®NNU
+RISTÅNU EÈA 3NORRA Å SÅMUM
  EÈA 

-ORGUNVERÈUR
3MURBRAUÈ
(ËTEL «ÈINSVÁ ËSKAR EFTIR STARFS
MANNI TIL STARFA VIÈ MORGUNVERÈ
OG SMURBRAUÈSGERÈ 5NNIÈ ER
M¹N &ÎS FR¹ KL  CA
 STARF %INNIG VANTAR Å AUKA
VINNU UM HELGAR
5PPLÕSINGAR GEFUR *ËNÅNA Å S
 

4), 3®,5

(EILSUVÎRUR
RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS
,ÁTTIST UM  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2EYNSLA Å HEILSUR¹È
GJÎF +AUPAUKI FYLGIR WWWHEILSUVAL
TOPDIETIS 2ANNVEIG S  
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
,2 (ENNING KÒRINN 3¹ ¹RANGURSRÅKI !LLIR
GETA N¹È ¹RANGRI 3  

(OODIA SLIM CREAM

$REGUR ÒR MATARLIST KREM BORIÈ ¹ HÒÈ
EINU SINNI ¹ DAG  N¹TTÒRUEFNI
VIRKAR VEL 5PPL HJ¹ +RISTÕ SF 3 
OG  OG KRISTY SIMNETIS
,2 VEITIR R¹ÈGJÎF UM ,2 VÎRURUN
AR HVERNIG ÖÒ GERIST SÎLUAÈILI !NNA
3NYRTIFR¾ÈINGUR  

www.101grimsnes.is

HEILSA

SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í

GRÍMSNESI

EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.
AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK
-

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

²TSÎLUSTAÈIR
6ALMIKI +RINGLUNNI %UROSKËR &IRÈINUM
.ÅNA !KRANESI +ËDA +EÚAVÅK
-ÎSSUBÒÈ !KUREYRI 4ÎFF FÎT (ÒSAVÅK
(EIMAHORNIÈ 3TYKKISHËLMI
8ENA 'L¾SIB¾ -JËDD 3PÎNGIN "ORGARNES

 OKTËBER  &®345$!'52



3-!5',µ3).'!2

!46)..!
&ULLT STARF EÈA AUKA
VINNA

!UGLÕSING UM SKIPULAG

6ILJUM B¾TA VIÈ ÖJËNUSTUFËLKI Å
FULLT STARF OG AUKA VINNU
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS  5PPL Å
S  

"ÅLSTJËRAR ËSKAST «SKUM EFTIR BÅLSTJËR
UM Å KVÎLD OG HELGARVINNU Å 2VÅK OG
3ELFOSSI 'UÈMUNDUR 4YRFINGSSON EHF
SÅMI   OG GTBUSIS

"AKARÅ KAFFIHÒS
3KIPHOLTI

3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL AFGREIÈSLUSTARFA
6INNUTÅMI EFTIR H¹DEGI OG ANNAN HVORN
LAUGARDAG 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTA
FËLKIÈ (ELST REYKLAUS 5PPL Å S 


(AFNARFJARÈARB¾R
6EITINGASTAÈURINN ,¾KJARBREKKA ËSKAR EFTIR ÖJËNUM ÖJËNANEMUM OG
AÈSTOÈARFËLKI Å SAL Å KVÎLD OG HELGARVINNU
2EYNSLA EKKI SKILYRÈI
-IKIL VINNA OG GËÈ LAUN Å BOÈI
5PPLÕSINGAR VEITIR VEITINGASTJËRI Å SÅMA   EÈA ¹ STAÈNUM
ALLA DAGA MILLI KL  OG 

"YGGINGAFYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR SMIÈUM OG
VERKAMÎNNUM VÎNUM FLEKAUPPSL¾TTI
OG MÎNNUM VÎNUM J¹RNABINDINGUM
5PPL Å S  
9FIRVÁLSTJËRA VANTAR ¹ T¾PLEGA  TONNA
NETAB¹T OG DRAGNËTARB¹T SEM GERÈUR
ER ÒT FR¹ 3UÈURNESJUNUM 5PPL Å S
 
6ANTAR RÎSKA MENN ¹ HJËLBARÈAVERK
ST¾ÈI "¾ÈI FRAMTÅÈARSTÎRF OG TÅMA
BUNDIN STÎRF Å BOÈI 5PPL Å S  

0OTTURINN OG 0ANNAN

6EITINGARHÒSIÈ POTTURINN OG PANNAN
ËSKAR EFTIR STARFSMANNI Å SAL Å FULLT STARF
2EYNSLA ¾SKILEG EN EKKI NAUÈSYNLEG
(¾GT ER AÈ SENDA UMSËKNIR ¹ POTTUR
INN POTTURINNIS EÈA KOMA ¹ STAÈINN
.¹NARI UPPL GEFA ¶ËRIR OG -ARGRÁT Å S
 
6ANTAR STARFSFËLK Å FRAMREIÈSLU Å VEIT
INGASAL ¹ LITLU GISTIHEIMILI ÖANN 
NËVEMBER MILLI KL   5PPL ¹ WWW
HENDURIS
6ANTAR STËRAN HËP FËLKS TIL AÈ ÖRÅFA VERSL
UN FR¹   NËVEMBER FR¹   5PPL ¹
WWWHENDURIS

ÖANN  SEPTEMBER  AÈ AUGLÕSA TIL KYNNINGAR TILLÎGU AÈ
BREYTTU DEILISKIPULAGI ¹ (VALEYRI Å (AFNARÙRÈI SKV  MGR  GR
SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR  MSBR
"REYTINGIN FELST Å ÖVÅ AÈ B¾TT ER INN ¹ DEILISKIPULAGSUPPDR¹TT LËÈ OG

INGARSTÎÈ INNAN LËÈAR GOLFSK¹LA 'ERÈUR VERÈUR NÕR AÈKOMUVEGUR
AÈ ¾ÙNGASV¾ÈI OG ¹HALDAHÒSI GOLFKLÒBSSINS *AFNFRAMT VERÈUR ¹ÈUR
FYRIRHUGAÈUR AÈKOMUVEGUR AÈ ¹HALDAHÒSI OG ¾ÙNGASV¾ÈI FELLDUR
BURT ÒR DEILISKIPULAGINU ¶AR ER UM AÈ R¾ÈA VEG FR¹ GOLFSK¹LA SEM
¹TTI AÈ LIGGJA YÙR  GOLFBRAUTIR -EÈ BREYTINGUNNI ER VERIÈ AÈ EINFALDA
VEGTENGINGU AÈ ¹HALDAHÒSI OG ¾ÙNGASV¾ÈI ¥ TENGSLUM VIÈ NÕJAN
AÈKOMUVEG VERÈUR LEGU AÈLIGGJANDI GÎNGUSTÅGA BREYTT LÅTILLEGA AUK

4/93n2n53 AUGLÕSIR
EFTIR JËLASTARFSFËLKI
o !FGREIÈSLUFËLK FYRIR JËLIN
*ËLIN N¹LGAST ËÈUM OG ÖVÅ VANTAR OKKUR RÎSKT STARFSFËLK TIL
ÖESS AÈ AÈSTOÈA VIÈSKIPTAVINI RAÈA Å HILLUR SJ¹ UM AÈ ALLT SÁ
Å RÎÈ OG REGLU Å BÒÈINNI OG ¹ LAGER OG ÎNNUR TILFALLANDI STÎRF
¶Ò HEFUR KANNSKI EINHVERJA REYNSLU AF VERSLUNARSTÎRFUM

o !FGREIÈSLUFËLK VIÈ KASSA
6IÈ ËSKUM EFTIR FËLKI TIL ÖESS AÈ AFGREIÈA VIÈ KASSA UM
JËLIN 3TARÙÈ FELST AÈALLEGA Å ÖVÅ AÈ AFGREIÈA VIÈ KASSANN
ÖAR SEM JËLAÎSIN ER HVAÈ MEST ¶Ò HEFUR KANNSKI UNNIÈ
VIÈ KASSA ¹ÈUR OG GETUR ÖVÅ HAFT SNÎGG HANDTÎK VIÈ
T¾KIÈ

o !ÈSTOÈARFËLK FYRIR JËLIN
6IÈ ËSKUM EFTIR RÎSKU UNGU FËLKI ¹ ALDRINUM   ¹RA
TIL ÖESS AÈ RAÈA VÎRUM Å HILLUR OG SINNA ÎÈRUM TILFALLANDI
STÎRFUM Å STËRRI VERSLUN

ÖESS SEM SKIPULAGSMÎRK SV¾ÈISINS F¾RAST LÅTILLEGA VIÈ GATNAMËT
-IKLAHOLTS6ESTURHOLTS

"REYTING ¹ DEILISKIPULAGI (AFNAFJÎRÈUR MIÈB¾R
SV¾ÈI 2
"¾JARSTJËRN (AFNARFJARÈAR SAMÖYKKTI ¹ FUNDI SÅNUM ÖANN 
OKTËBER  AÈ AUGLÕSA TIL KYNNINGAR BREYTINGU ¹ DEILISKIPULAGI
FYRIR (AFNAFJÎRÈ MIB¾ SV¾ÈI 2 SKV  MGR  GR SKIPULAGS OG
BYGGINGARLAGA NR  MSBR
"REYTINGIN FELST ÖVÅ AÈ LËÈ 3UÈURGÎTU  VERÈUR ST¾KKUÈ BYGGINGAR
REITUR HÒSSINS ST¾KKAÈUR OG HÒSIÈ H¾KKAÈ (¹MARKS NÕTINGARHLUT
FALL VERÈUR  &YRIRKOMULAGI BÅLAST¾ÈA ¹ SV¾ÈINU Å GRENND VIÈ
HÒSIÈ ER EINNIG BREYTT
$EILISKIPULÎGIN VERÈA TIL SÕNIS Å ÖJËNUSTUVERI (AFNARFJARÈARB¾JAR
3TRANDGÎTU  FR¹  OKTËBER   NËVEMBER  .¹NARI
UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹ SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈI
¶EIM SEM TELJA SIG HAGSMUNA EIGA AÈ G¾TA ER GEÙNN KOSTUR ¹ AÈ
GERA ATHUGASEMDIR VIÈ BREYTINGARNAR OG SKAL ÖEIM SKILAÈ SKRIÚEGA

!LMENNT UM ÎLL STÎRÙN

TIL SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈS (AFNARFJARÈARB¾JAR EIGI SÅÈAR EN 

¶Ò ERT FULLUR AF ORKU SKAPGËÈUR OG HLEYPUR Å ÎLL STÎRF MEÈ BROS
¹ VÎR ¶Ò GETUR SITT AF HVERJU OG HEFUR GAMAN AF ÖVÅ AÈ GERA MARGT Å
EINU SVO VIÈSKIPTAVINIR OKKAR HAFA ¹N¾GJU AF &YRIR UTAN VENJULEGAN
VINNUTÅMA M¹ BÒAST VIÈ EINHVERRI KVÎLD OG HELGARVINNU 6IN
NUTÅMINN ER SAMNINGSATRIÈI 6IÈ HÎFUM NOT FYRIR STARFSKRAFTA ÖÅNA
NÒ ÖEGAR OG FRAM Å LOK DESEMBER

DESEMBER  ¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR VIÈ BREYTINGARNAR
TELJAST SAMÖYKKIR ÖEIM

3ENDIÈ STUTTA UMSËKN TIL

2EYKJANESB¾R
0OTRZEBUJEMY DOSWIADCZONYCH
HYDRAULIKËW 7 NASZYM PRZEDS
IEBIORSTWIE PRACUJE  0OLAKËW
I SZANUJEMY WSZYSTKICH KTËRZY
CHCA PRACOWAC $OBRE WYNA
GRODZENIE I DOBRE WARUNKI
PRACY )NFORMACJI UDZIELA +ALIN
POD NR TEL  
.ESBYGGÈ EHF

3KIPULAGS OG BYGGINGARR¹È (AFNARFJARÈAR SAMÖYKKTI ¹ FUNDI SÅNUM

INN ¹ DEILISKPULAGSUPPDR¹TT LËÈ OG BYGGINGARREIT FYRIR LOFTG¾ÈAM¾L

6ANANN GRÎFUMANN MEÈ VINNUVÁLARÁTT
INDI VANTAR ¹  TONNA HJËLAVÁL ÖARF
HELST AÈ VERA MEÈ MEIRAPRËF FRÅR MATUR
Å H¹DEGINU 5PPL Å 3   OG 


"ËKA OG RITFANGAVERSLUN MIÈSV¾ÈIS Å
+ËPAVOGI ËSKAR EFTIR STARFSKRAFTI Å HLUTA
STARF TIL FRAMBÒÈAR MAVA SIMNETIS

4ILLAGA AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI ¹ (VALEYRI
Å (AFNARÙRÈI

BYGGINGARREIT FYRIR DREIÙSTÎÈ (ITAVEITU 3UÈURNESJA %INNIG ER B¾TT

6ÁLAMAÈUR

6ILTU VINNA MEÈ SKËLANUM VIÈ TÎLVUR
BËKAHALD¶ARF AÈ VERA  TALA OG SKRIFA
ÅSLVINNUTÅMI SAMKOMULAG 5PPLÅ SÅMA
  'ERÈA

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

TILKYNNINGAR
µMISLEGT

,OEN IS TOYSRUSIS
4/93n2n53 )CELAND
!TT 'UÈRÒNAR +OLBEINSDËTTUR
3M¹RATORG 
2EYKJAVÅK

¶ÁR ER FYRIRGEFIÈ 2ANDVER%N ÖVÅ MIÈUR
GET ÁG EKKI VERIÈ VIÈSTÎDD ÖEGAR AÈ ÖÒ
HELDUR UPP¹  ¹RA AFM¾LIÈ

!46)..!
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(¹LSABORG ER ÖRIGGJA DEILDA LEIKSKËLA SEM STARFAR SAMKV¾MT KENNINGUM
"ERIT "AE UM SAMSKIPTI MEÈ VIRÈINGU VIÈURKENNINGU OG SJ¹LFR¾ÈI AÈ
LEIÈARLJËSI 3KËLINN HEFUR Å ¹RATUGI VERIÈ Å N¹NU SAMSTARFI VIÈ AÈRA LEIKSKËLA
OG GRUNNSKËLA Å 3ELJAHVERFI UM AÈ BRÒA BILIÈ ¹ MILLI SKËLASTIGA
,EITAÈ ER AÈ FËLKI SEM M¾TIR MORGUNDEGINUM MEÈ BROS ¹ VÎR ÖVÅ ENGINN
DAGUR ER EINS Å (¹LSABORG
6ERIÈ VELKOMIN Å HEIMSËKN Å (¹LSABORG EÈA
HAFIÈ SAMBAND VIÈ LEIKSKËLASTJËRANN
«LÎFU (ELGU 0¹LMADËTTUR Å SÅMA  OG 

3KIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈ (AFNARFJARÈAR
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Hátæknisjúkrahús eða hjúkrunarheimili?
5-2¨!.
(EILBRIGÈISM¹L

L

andspítalinn er tepptur af fólki
sem getur ekki farið heim til
sín. Það eru tæplega 90 manns, sem
eru búnir að ljúka meðferð og eru
að bíða eftir plássi á hjúkrunarheimili eins og kemur fram í sjónvarpinu í kvöld, 22. okt. Við það að
byggja fleiri hjúkrunarheimili
losna dýr pláss á spítalanum og þá
komast loksins aðrir sjúklingar að,
sem hafa beðið lengi eftir aðgerðum. Svo verða minni líkur á að
bráðasjúklingar þurfi að liggja á
göngum. Verður öldruðum bannað
að leggjast inn á hátæknisjúkrahúsið, vegna hættu á að þeir teppi
það? Er ekki nær að byggja fleiri

Opinberun
Fríkirkjuprests
5-2¨!.
4RÒM¹L

hjúkrunarheimili
áður en farið er að
reisa
hátæknisjúkrahús?
Það er ótrúlegt
að þetta velferðarþjóðfélag
skuli
ekki hlúa betur að
öldruðum.
Þrátt
fyrir forgang þarf
fólk að bíða í
¶«2!
marga
mánuði,
!.$2¡3$«44)2
jafnvel ár á spítalanum eftir plássi á
hjúkrunarheimili. Fólk getur ekki
verið með sína persónulega muni
og hefur ekkert einkalíf, er með
ókunnugu fólki á stofu, og alltaf að
fá nýja stofufélaga. Þeir sem bíða á
bráðadeildum hafa ekkert næði og
ekki er hægt að veita þeim þá þjón-

ustu sem þeir þarfnast. Hjón eru
aðskilin eftir margra áratuga sambúð. Þetta er brot á persónufrelsi.
Margir deyja á meðan þeir bíða.
Síðan er alltaf að koma nýtt og nýtt
starfsfólk, jafnvel erlent, vegna
lélegra launa. Það þarf að búa eldri
borgurum mannsæmandi heimili
þar sem þeim getur liðið vel og
reynt að njóta ævikvöldsins með
það öryggi, og þá hjúkrun og þjónustu sem það þarfnast.
Það er ráðgert að nýtt hjúkrunarheimili við Suðurlandsbraut verði
tilbúið 2009. Eiga aldraðir bara að
bíða á meðan? En það er ekki bara
fólk á Landspítalanum sem bíður
eftir plássi, heldur fullt af fólki úti
í þjóðfélaginu. Af hverju gengur
ekkert með hjúkrunarheimilið sem
á að rísa á Lýsislóð? Það eru ekki til

peningar til að byggja spítala fyrir
börn með geðræna sjúkdóma, eða
heimili fyrir aldraða, en það er
hægt að kaupa rándýrar lóðir og
byggja rándýr sendiráð t.d. í Japan
og Þýskalandi, byggja hátæknisjúkrahús og tónlistarhús, bjóða
okkur fram í öryggisráð Sameinuðu þjóðanna o.s.frv. En ef það
stendur á peningum væri hægt að
nota símapeningana svokölluðu,
sem voru eyrnamerktir hátæknisjúkrahúsi. Ríkið nær ekki að reka
Landspítalann almennnilega vegna
fjárskorts og manneklu. Hvernig
ætlar það frekar að reka hátæknisjúkrahús? Plássin þar yrðu margfalt dýrari en á hjúkrunarheimilum. Á að láta það standa autt eða
loka deildum?
Ég treysti á að nýi heilbrigðis-

ráðherrann, Guðlaugur Þór Þórðarson, sýni þann kjark að hann þori
að endurskoða hvort og þá hvar
hátæknisjúkrahús ætti að rísa annars getur það haft í för með sér
óafturkræfar og dýrar afleiðingar.
Hátæknisjúkrahús tel ég ekki á forgangslista. Við erum með ágætis
tæknivædd sjúkrahús, en ég held
að allir séu sammála um að það
þurfi að reisa fleiri hjúkrunarheimili og það þoli enga bið.
Það er ekki nóg að bara tala
fallega á tyllidögum og fyrir kosningar, það þarf að sýna það í verki
að aldraðir eiga betra skilið fyrir
góðærið sem við búum við.

Arndís Halla - Óður

S

r. Hjörtur
Magni
Jóhannsson,
forstöðumaður
Fríkirkjunnar í
Reykjavík, ritaði
grein
í
Fréttablaðið
'5¨-5.$52 +!2,
nýverið,
þar "29.*!233/.
sem hann segir
í fyrirsögn að ég sé fyrirmyndar
ríkisprestur. Ég er ekki ríkisprestur
heldur Þjóðkirkjuprestur, en þakka
hólið.
Grein Hjartar á að vera svar við
grein sem ég ritaði þar sem ég velti
vöngum yfir guðfræði hans. Að
venju er það svo að sé Hjörtur
Magni beittur rökum þá drepur
hann málinu á dreif með því að tala
um tvennt, samkynhneigð og peninga. Hvað varðar síðarnefnda
atriðið, Þjóðkirkjuna og peningana:
Benti Hjörtur Magni einhvern tíma
á þessa meintu óréttlætisstöðu sem
hann segir Þjóðkirkjuna hafa þau
tíu ár sem hann þjónaði Útskálaprestakalli?
Síðan hann gerðist forstöðumaður Fríkirkjusafnaðarins hefur
guðfræði hans að mestu verið talin
í krónum og aurum og telur hann
sig og söfnuð sinn vera hlunnfarna.
Ef hann trúir því að hann hafi
höndlað sannleikann í því „réttlætismáli“ væri þá ekki best að sækja
það fyrir dómstólum?
En umræðuefni fyrrnefndrar
greinar minnar var hvorki samkynhneigð né fjármál. Þar fjallaði ég
um orð Hjartar Magna, að hann
telji að hin eina rétta leið mannanna til frelsis sé að hafna kenningunni um synd og erfðasynd, sem
hann heldur fram að brjóti niður
sjálfsmynd mannsins og vinni gegn
boðun Krists.
Ég er ekki fróður um sögu Fríkirkjusafnaðarins í Reykjavík en
ég veit að hann lýtur trúarjátningum Evangelísk-lútherskrar kristni
og játar trú á þríeinan Guð og þar
með fyrirgefningu syndanna í Jesú
Kristi. Það er fagnaðarerindið sem
kirkjan hefur leitast við að boða frá
upphafi samkvæmt ritningunum.
Þetta virðist Hirti Magna hulið.
Hann boðar auk þess „guð“ sem
hann segir að sé hafinn yfir trúarbrögð og guðlausan Krist. Hvaðan
kemur Fríkirkjuprestinum sú opinberun?
Höfundur er sóknarprestur í
Lindasókn.
3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR OG
BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGNORÈ
%INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI SEM
SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI ¹ VISIR
IS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEININGAR 2IT
STJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI BIRTIST Å
&RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA Å B¹ÈUM
MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA Å HEILD SKIL
INN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTTINGA OG TIL AÈ
STYTTA EFNI

Höfundur er stöðuvörður og
hjúkrunarfræðingur.

Frábær plata frá Arndísi Höllu
sem slegið hefur í gegn í Þýskalandi

Komin í verslanir!
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„Ef ég vil komast á forsíður blaðanna þarf ég ekki að gera annað en
breyta um hárgreiðslu.“
(ILLARY #LINTON ÎLDUNGADEILDARÖING
MAÈUR ER GIFT "ILL #LINTON FYRRVERANDI
"ANDARÅKJAFORSETA OG ER NÒ SJ¹LF Å FRAM
BOÈI TIL FORSETAKOSNINGANNA 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

¶%44! '%2¨)34  /+4«"%2 
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Gagnfræðaskólinn útskrifar stúdenta

 "ENJAMIN / $AVIS *R

-ENNTASKËLINN ¹ !KUREYRI ¹ R¾TUR SÅNAR AÈ REKJA
TIL -ÎÈRUVALLASKËLA Å (ÎRG¹RDAL  3¹ SKËLI
VAR JAFNFRAMT Å BEINU FRAMHALDI AÈ ÖVÅ SKËLAHALDI
SEM FËR FRAM ¹ (ËLUM Å (JALTADAL ALLT FR¹ BISK
UPSTÅÈ *ËNS ®GMUNDSSONAR UM  OG STËÈ TIL
 ÖEGAR (ËLASKËLI VAR LAGÈUR NIÈUR RIÈ 
ÖEGAR SKËLAHÒSIÈ ¹ -ÎÈRUVÎLLUM BRANN VAR SKËL
INN FLUTTUR UM SET TIL !KUREYRAR OG VAR Ö¹ KALLAÈUR
'AGNFR¾ÈASKËLINN ¹ !KUREYRI &YRSTU TVÎ ¹RIN VAR
HANN AÈ (AFNARSTR¾TI  EN FLUTTIST SÅÈAN Å NÕTT
'AGNFR¾ÈASKËLAHÒS VIÈ %YRARLANDSVEG HAUSTIÈ
 ¶AÈ HÒS ER ENN Å NOTKUN OG KALLAST 'AMLI
SKËLI ¶EGAR SKËLINN FËR Å SAMSTARF VIÈ -ENNTA
SKËLANN Å 2EYKJAVÅK ¹RIÈ  G¹TU NEMENDUR
TEKIÈ FYRSTU ÖRJÒ ¹R HANS ¹ !KUREYRI OG SEST SVO
BEINT Å FJËRÈA BEKK Å 2EYKJAVÅK  ¹RUNUM 
 FËR SVO FRAM MENNTASKËLAKENNSLA Å FYRSTA
SINN Å SKËLANUM ¶EIR NEMENDUR SEM LUKU ÖVÅ
N¹MI FENGU SVO UTANSKËLA STÒDENTSPRËF FR¹ -2
VORIÈ  5M HAUSTIÈ SAMA ¹R FÁKK SKËLINN





-ENNTASKËLINN ¹ !KUREYRI ¹ R¾TUR SÅNAR AÈ REKJA TIL
BISKUPSTÅÈAR *ËNS ®GMUNDSSONAR

SVO LEYFI TIL ÖESS AÈ ÒTSKRIFA STÒDENTA SJ¹LFUR RIÈ
 VAR SKËLINN GERÈUR AÈ FULLKOMNUM MENNTA
SKËLA OG TËK HANN SÁR Ö¹ NÒVERANDI NAFN




VERÈUR FYRSTI "ANDARÅKJ
MAÈURINN AF AFRÅSKUM
UPPRUNA TIL AÈ GEGNA
HLUTVERKI AÈMÅR¹LS Å
BANDARÅSKA FLUGHERNUM
2ONALD 2EAGAN FLYTUR
R¾ÈU FYRIR HÎND FRAM
BJËÈANDA REPÒBLIKANA
"ARRY 'OLDWATER SEM ER
UPPHAFIÈ ¹ STJËRNM¹LAFERLI
HANS
%ÈLISFR¾ÈINGURINN ,OUIS
.ÁEL HLÕTUR .ËBELSVERÈ
LAUNIN
'ERARD 3CHRÎDER VERÈUR
KANSLARI ¶ÕSKALANDS
$AUÈI TVEGGJA UNGRA MÒS
LIMA Å 0ARÅS VELDUR ËEIRÈ
UM Å BORGINNI
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Elskuleg, ástkær eiginkona mín, móðir
okkar, tengdamóðir, amma og langamma,

Sigríður Kristbjörg
Stefánsdóttir
til heimilis að Skarðshlíð 23e, Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri þriðjudaginn
23. október. Útför auglýst síðar.
Eggert Ólafsson
Sigurlaug Anna Eggertsdóttir Bergvin Jóhannsson
Steinunn Pálína Eggertsdóttir Jóhann Jóhannsson
Stefán Eggertsson
Elín Valgerður Eggertsdóttir
Hilmar Stefánsson
ömmu- og langömmubörn.

Ástkær sonur minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Ottó H. Karlsson
Eskivöllum 9b, Hafnarfirði,

sem lést af slysförum fimmtudaginn 11. október,
verður jarðsunginn frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði
mánudaginn 29. október kl. 13.00.
Klara G. Þórðardóttir
Klara Jóhanna Ottósdóttir
Ólafur Þór Ottósson
Helga Björg Sigurðardóttir
Aðalheiður Björk Ottósdóttir
Ása Hrund Ottósdóttir
Katrín Alexandra, Ottó Gauti og Birgitta Rún.

Fósturfaðir okkar,

Sigurður Alexandersson

6INNA HUGSJËNASTARF VÅTT
OG BREITT UM B¾INN
Vefritið.is fagnaði eins árs afmæli sínu
hinn 13. október síðastliðinn. Markmið ritsins er að stuðla að uppbyggilegri umræðu um samfélagsmál og
vera spyrjandi og leitandi í umfjöllun
um málefni líðandi stundar. Á vefritið
skrifar fjölbreyttur hópur ungs fólks
sem á það sameiginlegt að vera frjálslynt félagshyggjufólk en skrifar þó
ekki undir merkjum stjórnmálaflokka
eða félagasamtaka.Frá stofnun hafa
birst um 270 greinar eftir 45 manns og
hafa fjölmargir heimsótt síðuna.
Níu manns skipa ritstjórn Vefritsins og er Pétur Ólafsson einn þeirra.
Hann segir að hugmyndin að ritinu
hafi kviknað fyrir allnokkru hjá nokkrum meðlimum í Röskvu, sem eru samtök félagshyggjufólks í Háskóla Íslands, þar sem þörf var talin á riti með
áherslu á félagshyggju.
„Við tökum öllum vel sem hafa samband og vilja senda inn grein, eins er
hægt að verða fastur pistlahöfundur,“
segir Pétur. Aðspurður segir hann ekki
mikið um það að frjálshyggjumenn
sendi inn greinar en þeim sé það þó
frjálst. Hann segir þó efnistök þurfa
að samræmast stefnu ritsins.
Greinarnar eru settar í ákveðna
efnisflokka og má nefna, Fátækt og
ójöfnuð, lýðræði, jafnrétti, menningu,
menntun og mannréttindi. Reynt er að
birta nýjar greinar sem oftast og helst
á hverjum degi. Pétur segir ritstjórnina vera með aðstöðu í hinum og þessum íbúðum vítt og breitt um bæinn og
sinna meðlimir hennar ritstörfunum í
frítíma sínum.
Í hverjum mánuði velur ritstjórnin
svo grein mánaðarins. Ritstjórn vefritsins heldur einnig úti bloggsíðu á vefritid.blog.is þar sem fólk getur komið með
athugasemdir við greinar.
VERA FRETTABLADIDIS
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lést á Hrafnistu í Hafnarfirði þann 23. október.
Hilmar Harðarson

Jóhannes Þór Hilmarsson

60 ára afmæli

AFMÆLI

Már
Sveinbjörnsson

Þökkum samúð og hlýhug við andlát og útför

+EITH 5RBAN
TËNLISTARMAÈUR
ER  ¹RA

hafnarstjóri verður sextugur laugardaginn 27. október næstkomandi.
Af því tilefni býður hann vinum og
vandamönnum til afmælisfagnaðar,
í húsi frímúrara að Ljósatröð 2 í
Hafnarﬁrði, á afmælisdaginn milli
kl. 18 og 21.

Baldurs Björnssonar
dvalarheimilinu Uppsölum, áður Kaupvangi, Fáskrúðsfirði.
Björgvin Baldursson
Birna Baldursdóttir
Hrefna Björnsdóttir
afabörn og langafabörn.

Anna Þóra Pétursdóttir
Bæring Bjarnar Jónsson

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

60 ára afmæli
Í dag, 26. október, er

Einar Bjarndal
Jónsson,

verkfræðingur á VST
sextugur. Hann heldur upp á daginn
með vinum og vandamönnum í
Rafveituheimilinu, Elliðaárdal, milli
kl. 18 og 21 og vonast til að sjá sem
ﬂesta.

2ITA 7ILSON
LEIKKONA ER
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Ótrúlegt
verð
4.990

kr

Öll raftæki fást í Smáralind, takmarkað
úrval í öðrum verslunum

Verð áður 5.990,-

Philips handþeytari m/skál HR1565
• Handþeytari á standi með skál

4.990

1.490

4.990

GOTT VERÐ

GOTT VERÐ

GOTT VERÐ

kr

kr

Ideline heilsugrill 743179

Melissa brauðrist 643070

• 800w heilsugrill
• Safnar fitu og safa í bakka

• 800w 2ja sneiða brauðrist
• 7 tímastillingar
• Mylsnubakki

kr

Exido blandari 246015
• 2 hraðastillingar
• Möguleiki: Innbyggður öryggisrofi

4.990

kr

GOTT VERÐ

Exido kaffikanna 25043
• 900w 1,4l kaffivél með dropastoppara - Ál

6.990

kr

GOTT VERÐ

4.990

kr

Verð áður 5.990,-

Philips töfrasproti m/skál HR1364
• Kröftugur mótor með Turbó möguleika
• Twist and Spice hnífar sem vinna bæði lárétt og lóðrétt
• Auðvelt að þrífa
• Þeytari fylgir

Gildir til 30. október eða á meðan birgðir endast.

Philips matvinnsluvél HR7605
• Einföld og öflug 350w matvinnsluvél
• 1,2 lítra skál
• 1 hraðastilling og púls
• 5 aukahlutir
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* Visthæfir bílar fá frí stæði í Reykjavík í 90 mín

Margir sem eru
komnir af barnsaldri muna vel
eftir því þegar
þeir upplifðu sig í
fyrsta skipti sem
fullorðna einstaklinga. Persónulega
gleymi ég því aldrei þegar ég áttaði mig á því að ég hefði náð þessum áfanga en það gerðist í sundi
þegar ég var svona átján ára.
Sem barn var ég tölvert í sundi
og þrátt fyrir að hafa verið einstaklega þægilegt og meðfærilegt
barn var starfsfólkið alltaf að
skamma mig og vinkonur mínar
fyrir eitthvað. Oft fannst okkur
við vera rétt komnar ofan í þegar
við vorum reknar upp úr. Eða við

vorum skammaðar fyrir að nota of
mikla sápu. Eða okkur var sagt að
það væri bannað að vera blautur í
búningsklefanum. Og svo framvegis. Við tókum samt öllu bara
þegjandi reyndum eins og við
gátum að gera ekkert vitlaust.
Óneitanlega brá mér því einn
daginn þegar konan í afgreiðslunni bauð mér góðan daginn. Ég
leit strax aftur fyrir mig til þess
að athuga hvort þar leyndist einhver eldri en ég en þar var enginn.
Allt í einu rann upp fyrir mér að
ég hlyti að vera orðin fullorðin.
Héðan í frá yrði ég ekkert skömmuð í sundi! Héðan í frá gæti ég
verið eins lengi ofan í og ég vildi
og notað fullt af sápu!
Þrátt fyrir að fara lítið sem ekk-

ert í sund næstu ár á eftir bjó ég því
alltaf að þeirri vitneskju að ég væri
fullorðinn einstaklingur sem mér
fannst gott. Það er að segja þangað
til ég fór að stunda sundlaugarnar
aftur nýlega.
Eftir nokkur skipti komst ég að
því að dagurinn sem ég var fullorðin í sundi var undantekning. Í sundi
er nefnilega enginn fullorðinn.
Þessu áttaði ég mig á í síðustu viku
þar sem ég stóð allsnakin í sturtuklefanum með vinkonu minni á
sama aldri og þurfti að hlusta á konuna í sundlauginni skammast yfir
því hvað við værum lengi að koma
okkur upp úr á meðan hún sprautaði ísköldu vatni á gólfið sem við
stóðum á. Á því augnabliki var ég
ekki deginum eldri en níu ára.
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Chinese kemur út

Klum féll fyrir hjólabuxunum

Slash, fyrrverandi gítarleikari Guns
n´ Roses, segir að plata sveitarinnar
Chinese Democracy muni koma út.
Söngvarinn Axl Rose lofaði að gefa
plötuna út í vor en stóð ekki við það
frekar en fyrri daginn.
„Hún kemur út þegar hann verður
ánægður með útkomuna. Axl vinnur í
öðru tímabelti en ég. Það sem öðru
fólki finnst langur tími er örskammur
tími hjá honum. Platan kemur samt út,
engin spurning,“ sagði Slash.
Rose hefur unnið að plötunni í fjölda
ára og hefur gríðarlegum fjármunum
verið eytt í hana. Hefur hún verið
nefnd dýrasta platan sem aldrei hefur
litið dagsins ljós. Sextán ár eru liðin
síðan Guns n´ Roses gaf síðast út efni
með frumsömdum lögum, þegar plöturnar Use Your Illusion I og II komu
út árið 1991.

Söngvarinn Seal og fyrirsætan Heidi Klum mæta
sjaldnast saman í viðtöl en gerðu undantekningu á
þeirri reglu þegar þau mættu saman í settið til Opruh
Winfrey á dögunum í þætti um „ofurstjörnu-pör“. Þar
opnuðu þau sig upp á gátt og sögðu meðal annars frá
sínum fyrstu kynnum. „Ég hitti hann í anddyri hótels í
New York,“ sagði Heidi. „Hann var að koma úr líkamsræktinni. Ég sat bara og hugsaði „vá“ þegar ég sá
hann.“
Ástæðan fyrir aðdáuninni var sú að Seal var í þröngum hjólabuxum. „Ég sá nánast allt saman – allan pakkann.“ Frá því augnabliki hafa hjónin verið óaðskiljanleg en þau eiga þrjú börn. „Það er algengast að það
komi brestir í sambönd þegar fyrsta barnið kemur,“
sagði Seal í viðtalinu. „Allt fer að snúast um börnin,
sem er skiljanlegt í ljósi þess að þau eru kraftaverk.
En þá verðið þið að setja hvort annað framar öðru.
Heidi verður alltaf númer eitt fyrir mér.“ Oprah var
ekki alveg tilbúin að kaupa yfirlýsinguna á staðnum
og spurði Heidi hvort það væri satt. „Ég á rómantískasta mann í heimi,“ svaraði Heidi.
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ER  ¹RA
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LOKS HAFA
N¹È TIL SÅN b¡G
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EINU SINNI HORFT
¹ FERÈA¹¾TLUN
OKKAR m SEGIR SÎNGKONAN SEM ER
NOKKUÈ ¹HYGGJUFULL ALLA JAFNA b¡G
HEF ¹HYGGJUR AF MYNDATÎKUM HVAÈ
ÁG EIGI AÈ SEGJA Å VIÈTÎLUM ÁG VEIT
ALDREI HVAÈ VIÈ ERUM AÈ GERA p ÁG
BARA GET ÖETTA EKKI m SEGIR HÒN

-ARIUH #AREY LANGAR
AÈ VERÈA HEIMAVINN
ANDI HÒSMËÈIR OG
VILL ËLM KOMA
FJÎLSKYLDU ¹ LEGG
(ÒN VILL ÖË EKKI
EIGNAST BARN
UTAN HJËNA
BANDS b%F ÁG
MYNDI EIGNAST
BARN MYNDI ÁG
VILJA VERA GIFT m SEGIR
SÎNGKONAN b&ORELDRAR
MÅNIR SKILDU ÖEGAR ÁG
VAR UNG ¡G ER EKKI AÈ
SEGJA AÈ ÖVÅ HAFI FYLGT
ÅSTÎÈULEYSI EN ÖAÈ
VAR EKKI FULLKOMIÈ
HELDUR m SEGIR HÒN

Menning sem atvinnugrein
Ráðstefna um tækifæri menningarstarfs fyrir samfélög utan höfuðborgarinnar

Ráðstefna um menningarmál í Háskólanum á Bifröst
laugardaginn 27. október kl.13.00-16.00
Menningarráð Vesturlands og meistaranám í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst, halda
sameiginlega ráðstefnu um menningarmál á landsbyggðinni og menningarsamninga.

Dagskrá:
"RAD 0ITT KU
VERA REIÈUR KONU SINNI
!NGELINU *OLIE "RAD
HEFUR ÅTREKAÈ BEÈIÈ
!NGELINU AÈ KOMA
SÁR FYRIR ¹ EINUM
OG SAMA STAÈ
BARNANNA VEGNA
3ÅÈAN -ADDOX
ELSTA BARN ÖEIRRA
F¾DDIST HEFUR
HANN BÒIÈ ¹
FIMMT¹N HEIM
ILUM VÅÈS VEGAR
UM HEIMINN ÖAR
MEÈ TALIÈ Å 0ARÅS
0RAG "ERLÅN .AMIBÅU OG ¹ )NDLANDI
b-ADDOX ER ALDREI ¹ SAMA STAÈ
EÈA Å SAMA SKËLA NËGU LENGI TIL AÈ
EIGNAST VINI m SEGIR VINUR PARSINS OG
ÖAÈ FELLUR "RAD EKKI Å GEÈ

)DOL STJÎRNUNNI #ARRIE 5NDERWOOD
HEFUR VEGNAÈ ALVEG HREINT ¹G¾TLEGA
¹ ÖEIM TVEIMUR ¹RUM SEM LIÈIN
ERU SÅÈAN HÒN SIGRAÈI Å Ö¾TTINUM
®NNUR PLATA HENNAR #ARNIVAL 2IDE
HEFUR MOKSELST SÅÈAN ¹ ÖRIÈJUDAG
ÖEGAR HÒN KOM ÒT OG TALIÈ ER AÈ Å
FYRSTU VIKUNNI MUNI FARA HEIL 
ÖÒSUND EINTÎK AF HENNI ¶AR MEÈ
HEFUR HÒN
SKOTIÈ FYRSTA
IDOLINU
+ELLY #LARKS
SON REF FYRIR
RASS EN SÅÈ
ASTA PLATA HENNAR
SELDIST Å AÈEINS 
ÖÒSUND EINTÎKUM
FYRSTU VIKUNA

13.00
Helga Halldórsdóttir,
formaður Menningarnefndar Vesturlands setur
ráðstefnuna.
Elísabet Haraldsdóttir, menningarfulltrúi á Vesturlandi kynnir nokkur verkefni sem menningarráð
styrkir.
Sigfúsarlög flutt af Hönnu Þóru Guðbrandsdóttur
söngkonu frá Akranesi og Viðari Guðmundssyni
píanóleikara frá Kaðalstöðum.
Ágúst Einarsson, rektor Háskólans á Bifröst,
Menning sem atvinnugrein.
Stutt brot úr kvikmynd um vesturfara, Steinþór
Birgisson kynnir myndina.

Signý Ormarsdóttir, menningarfulltrúi á Austurlandi,
Norrænt samstarf, sköpun eða skipbrot.
Njörður Sigurjónsson, lektor við félagsvísindadeild
Háskólans á Bifröst,
Menning til höfuðs kapítalismanum.
Ráðstefnunni lýkur með umræðum sem Njörður
Sigurjónsson stjórnar en þátttakendur eru ráðstefnugestir, nemendur í menningarstjórnun og einnig
nýráðnir menningarfulltrúar vítt og breitt um
landið.
Ráðstefnan er öllum opin og hvetjum við alla sem
vinna að menningarstarfi eða hafa áhuga á að efla
menningu á landsbyggðinni að taka þátt í þessari
ráðstefnu.

Eyja stuttmynd Daggar Mósesdóttur sem er
innlegg hennar í alþjóðlega stuttmyndahátíð sem
hún stýrir í Grundarfirði í febrúar 2008.
Kaffi

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár
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Forn handrit upp á yfirborðið á ný
kl.16.30
Danska djasssveitin Memories
of you leikur á veitingastofu
Kaffitárs í Þjóðminjasafninu í
dag kl. 16.30. Hljómsveitin
staldrar stutt við á Íslandi og
því er um að gera að nýta
tækifærið til að sjá hana koma
fram á þessum síðdegistónleikum í dag.

MENNING FRETTABLADIDIS

&ORNLEIFAFR¾ÈINGAR HAFA HAFIÈ ¹ NÕ UPPGRÎFT
FORNS HANDRITASAFNS SEM STAÈSETT ER Å RÒSTUM
RËMVERSKU BORGARINNAR (ERCULANEUM ¹ ¥TALÅU
OG ER TALIÈ INNIHALDA ¾VAFORN GRÅSK OG RËM
VERSK HANDRIT
(ANDRITIN TÕNDUST ÖEGAR ELDFJALLIÈ 6ESÒVÅUS
GAUS ¹RIÈ  MEÈ ÖEIM AFLEIÈINGUM AÈ BORG
IRNAR 0OMPEII OG (ERCULANEUM GRËFUST Å ÎSKU
(ANDRITASAFNIÈ ER TIL HÒSA Å SÅÈARNEFNDA
B¾NUM Å BYGGINGU SEM VAR Å EIGU ,UCIUSAR
#ALPRUNIUSAR 0ISO EN HANN VAR TENGDAFAÈIR
*ÒLÅUSAR 3ESARS KEISARA 2ËMAVELDIS
"YGGINGIN FANNST FYRIR TILVILJUN ¹ NÅTJ¹NDU
ÎLD ÖEGAR NOKKRIR VERKFR¾ÈINGAR GRËFU FYRIR
BRUNNI ¶EIR GRËFU GÎNG SEM LEIDDU Ö¹ ËV¾NT
AÈ FÎGRUM RËMVERSKUM HÎGGMYNDUM OG UM
 PAPÕRUSRÒLLUM SEM INNIHÁLDU MEÈAL
ANNARS VERK EFTIR GRÅSKA HEIMSPEKINGINN &ÅLËD
ERMUS (ÎGGMYNDIRNAR OG HANDRITIN ERU NÒ Å
FORNLEIFASAFNINU Å .APËLÅ

Embla lætur í sér heyra
Kvennakórinn Embla verður með tónleika í Norræna
húsinu á morgun kl. 15 þar
sem flutt verða verk fyrir
kvennakór, einsöngvara og
píanó eftir norska tónsnillinginn Edvard Grieg í tilefni 100 ára dánarafmælis
hans á þessu ári.
Flutt verða öll þau verk
sem tónskáldið samdi fyrir
kvennakór og auk þess
kaflar úr Pétri Gaut og úr
ófullgerðu óperunni Ólafi
Tryggvasyni. Þetta er ein- +6%..!+«2).. %-",!
staklega aðgengileg og
falleg tónlist sem flestir geta eflaust notið.
Auðrún Aðalsteinsdóttir og Þuríður Baldursdóttir syngja einsöng
ásamt félögum úr kórnum. Píanóleikari á tónleikunum er Aladár Rácz.
Kvennakórinn Embla var stofnaður 1. september 2002 og er skipaður
konum af Eyjafjarðarsvæðinu. Markmið kórsins er að flytja klassíska
og nýja tónlist fyrir kvennaraddir og hefur kórinn flutt verk eftir snillinga eins og Grieg, Liszt, Bach, Brahms, Britten, Haydn, Telemann og
Pergolesi.
Stofnandi og stjórnandi kórsins er Roar Kvam.
VÖ
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0OMPEII VAR N¹GRANNABORG (ERCULANEUM EN
B¹ÈAR GRËFUST Å ÎSKU ¹RIÈ 

&YRIR TÅU ¹RUM UPPGÎTVUÈUST TV¾R H¾ÈIR TIL
VIÈBËTAR Å BYGGINGUNNI OG ÕTTI S¹ FUNDUR UNDIR
VONIR UM AÈ FLEIRI HANDRIT G¾TU HUGSANLEGA
FUNDIST 5PPGREFTRINUM VAR ÖË H¾TT ¹RIÈ 
ÖAR SEM EKKI FENGUST STYRKIR TIL ÖESS AÈ HALDA
¹FRAM MEÈ VERKIÈ
.ÕLEGA B¹RUST VERKEFNINU STYRKIR FR¹ NOKKR
UM AÈILUM ÖAR ¹ MEÈAL %VRËPUSAMBAND
INU OG ÖVÅ ER NÒ H¾GT AÈ HALDA VERKEFNINU
GANGANDI TIL NOKKURRA ¹RA 2ÒSTIRNAR HAFA
VERIÈ OPNAR ALMENNINGI EN ÖEIM HEFUR VERIÈ
LOKAÈ AÈ NÕJU TIL ÖESS AÈ FORNLEIFAFR¾ÈINGAR
GETI UNNIÈ TRUFLUNARLAUST AÈ RANNSËKNUM OG
FORVÎRSLU RÒSTANNA
3UMIR FR¾ÈIMENN TRÒA ÖVÅ AÈ HANDRITIN SEM
FINNA M¹ Å BYGGINGUNNI INNIHALDI VERK EFTIR
EKKI ËMERKARI MENN EN !RISTËTELES %VRÅPÅDES
OG 3ËFËKLES OG AÈ ÖVÅ SÁ ÖAÈ FORGANGSATRIÈI
AÈ HALDA UPPGREFTRINUM ¹FRAM
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*APANSKUR FEMÅNISTI
Breski fræðimaðurinn Duncan
Adam flytur í dag fyrirlestur um
japanska
rithöfundinn
Yukio
Mishima, sem var einn af þekktustu
rithöfundum Japans á seinni hluta
20. aldar og var orðaður við bókmenntaverðlaun Nóbels oftar en
einu sinni. Ein af skáldsögum hans,
Sjóarinn sem hafið hafnaði, var
gefin út í íslenskri þýðingu Hauks
Ágústssonar árið 1974.
Duncan segir Mishima hafa verið
afkastamikinn höfund og áhugaverða persónu. „Hann skrifaði mjög
mikið og gaf út 40 skáldsögur á ferli
sínum, ásamt því sem hann skrifaði
smásögur, leikrit og fleira. Það
verða að teljast frekar mikil afköst,
sérlega ef tillit er tekið til þess að
hann var aðeins 45 ára þegar hann
svipti sig lífi. Hann hafði áhuga á
stjórnmálum og var íhaldssamur í
skoðunum. Hann bar til að mynda
mikla virðingu fyrir keisarafjölskyldunni, var staðfastur þjóðernissinni, hafði áhuga á hernaði og gekk

meira að segja svo langt að stofna
og þjálfa upp sinn eigin her.“
Mishima öðlaðist frægð aðeins 24
ára gamall fyrir skáldsögu sína
Kamen no Kokuhaku (e. Confessions of a Mask). Bókin fjallar um
ungan samkynhneigðan mann sem
þarf að bera grímu í samskiptum
sínum við samfélagið. Talið er að
Mishima hafi skrifað bókina út frá
eigin reynslu. Hann var kvæntur og
átti börn en flestir eru sammála um
að hann hafi verið samkynhneigður.
Fyrirlestur Duncans fjallar um
femínisma í skrifum Mishima, sem
einhverjum kann að þykja undarlegt í ljósi þess að um er að ræða
íhaldssaman en jafnframt samkynhneigðan karlkyns höfund.
„Um helmingur bókanna sem
eftir hann liggja er alvarlegar og
listrænar bókmenntir. Hinn helmingurinn samanstendur af bókmenntum sem mætti kalla eins
konar draumórabækur fyrir konur.
Þar fjallar hann um japanskar
framakonur sem reka fyrirtæki og
eiga í ástarsamböndum við unga,
myndarlega karlmenn. Á þeim tíma
sem hann skrifar þessar bækur er
viðhorf til kvenna í Japan afar
íhaldssamt og því voru sjálfstæðu
konurnar sem hann skrifaði um
varla til nema í draumórum. Líklegt
þykir að hann hafi skrifað þessar
bókmenntir til að fá útrás fyrir löngun sína til þess að skrifa um kynþokkafulla karlmenn, en það þótti
ásættanlegra að skrifa slíkar bækur
út frá reynsluheimi kvenna fremur
en samkynhneigðra karla, og því
mætti segja að konurnar í bókunum
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séu í raun staðgenglar samkynhneigðra karla. Því má setja spurningamerki við hvort ásetningur
þessara skrifa hans hafi verið femínískur. En það er samt fróðlegt að
skoða þau með femíníska hugsun að
leiðarljósi,“ segir Duncan.
Duncan Adam er hér á landi til að
kenna japanskar bókmenntir við
Háskóla Íslands. Hann er auk þess
að leggja lokahönd á doktorsritgerð
sína sem hann nefnir „Desire in the
fiction of Mishima Yukio“.
Fyrirlesturinn, sem fer fram kl.
12.05 í stofu 207 í aðalbyggingu
Háskóla Íslands, er haldinn á vegum
Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur
í erlendum tungumálum og Íslenskjapanska félagsins í samvinnu við
japanska sendiráðið á Íslandi.
VIGDIS FRETTABLADIDIS
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Einlægni?
Stundum er listaverki hrósað fyrir einlægni. Þetta hef ég aldrei skilið.
1) Sá telst einlægur sem segir umyrðalaust það sem hann hugsar. Um leið
og hann færir lítið eitt í stílinn er hann hins vegar farinn að fást um áhrif
orða sinna, ekki bara innihaldið. Algengt er að menn beiti vísvitandi
orðalagi eða látbragði sem á að undirstrika einlægnina. Þeir leika einlægni.
Þar með rýrnar hún.
2) Nú sest ég niður og bý til listaverk. Sú vinna felur í sér vangaveltur um
hvernig eigi að setja hugmyndir fram. Þar er jafnvel eftirsóknarvert að
þær séu tví- eða margræðar. Ekki er gott að átta sig á því hvað þá verður
um einlægnina.
3) Það er svo sem ekki ámælisvert þótt áhorfandi lýsi með þessu orði
einhverju sem hann upplifir í verkinu. Öllu skrýtnara er þegar listamaðurinn hendir þetta á lofti og setur á stefnuskrána.
4) Bernska, einfaldleiki eða næfismi einkenna stíl margra ágætra
listamanna. Þetta er stíll, frásagnaraðferð, og ekki er hægt að draga neinar
ályktanir um einlægni þeirra af þessu.
5) Listaverk hefur tvær hliðar. Annars vegar er það smíðisgripur, eitthvað
sem við skynjum. Þessari hlið stjórnar höfundurinn. Hins vegar er það
merking, allt það sem smíðisgripurinn kveikir í hugarheiminum. Hér eru
ítök höfundarins minni. Hann hefur þó auðvitað sínar væntingar um
útgeislun verksins. Í stuttu máli má segja að hann hafi afgerandi áhrif á
hvað verkið er en stjórni því ekki fullkomlega sem það segir. Sem sagt í
vissum skilningi hvað hann sjálfur segir með verkinu.
6) Umrætt orð á einfaldlega ekki við um listaverk. Og listamaður sem læst
vera einlægur er annað hvort óupplýstur eða tvöfaldur í roðinu.
7) Eða er átt við heiðarleika? Það er skiljanlegra. Heiðarlegur er segjum sá
höfundur sem ekki sparar við sig vinnu, hættir ekki á miðri leið. Fer
þangað sem formin draga hann þótt það þýði að hann verði ekki lengur
þessi „hann sjálfur“ sem sumir vilja setja á stall. Verkið er einfaldlega
ekki til að upphefja höfundinn eða hans hugrenningar.
8) „Ég met einlægni höfundar af tæknilegri fullkomnun verkanna“ sagði
Ezra Pound einu sinni. Það má altént telja heiðarlegt að nota ekki einlægni
sem afsökun fyrir andlegri leti.
9) Jæja skyldi vera til undantekning: Kannski eru þeir sem hafa ekkert að
segja mjög einlægir þegar þeir segja það...
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Litríkari en hljómsveit

Höfðinu ofaukið

Rússnesk-ísraelski píanósnillingurinn Albert Mamriev
heldur tónleika í Tíbrá, tónleikaröð Salarins í Kópavogi, á morgun kl. 17. Tónleikarnir eru haldnir í samvinnu Tíbrár í Salnum við Richard Wagner félagið. Á
efnisskránni eru umritanir eftir Franz Lizst á stefjum
og þáttum úr óperum Richards Wagner. Óperurnar
sem um ræðir eru Rienzi, Lohengrin, Niflungahringurinn, Hollendingurinn fljúgandi, Tristan og
Ísold, Meistarasöngvararnir frá Nürnberg, og
forleikurinn að Tannhäuser.
Áður en tónleikarnir hefjast flytur Reynir Axelsson
formálsorð þar sem hann fjallar um tengsl þeirra
Richards Wagner og Franz Liszt og þann jarðveg sem
umritanir Liszts eru sprottnar úr. Kynningin er í boði
Wagnerfélagsins og hefst kl. 16.15. Aðgangur að kynningunni er ókeypis og allir velkomnir.
Albert Mamriev fæddist í lýðveldinu Dagestan og
stundaði nám í Rússlandi, Ísrael og Þýskalandi. Hann
er talinn einn af helstu píanóleikurum í Ísrael, hefur
unnið til verðlauna í mörgum alþjóðlegum píanókeppnum og er í dómnefnd Alþjóðlegu píanókeppninnar í Madríd. Hann hefur haldið einleikstónleika í helstu
borgum á Spáni, leikið í Salle Cortot í París, Kongresszentrum í Hannover, Glinka Musiksalon í Berlín og
víðar. Nýlega hefur hann komið fram sem einleikari
með Konunglegu skosku þjóðarhljómsveitinni,
Ísraelsku kammersveitinni og Sinfóníuhljómsveit
Mexíkó svo einhverjar séu nefndar.

Þetta er ferðasaga í tvennum
skilningi; pílagrímsferð skáldkonunnar (sem jafnframt er
tangódansari) til Buenos Aires í
Argentínu og ferð í gegnum
ástríðuland tangódansins frá a
til zetu. Ljóðmælandinn (ég) er
skáldkonan sjálf og mælir nánast undantekningarlaust í nútíð
og sviðsetur atburði jafnt sem
hugrenningar sínar frammi fyrir
lesandanum hér og nú, talar við
sjálfa sig og engan einsog í lýrískri dagbók sem þó er aldrei
ætlað að vera einkamál. Form
sem hentar yrkisefninu vel.
Í bókinni eru „fimm prósaljóð
um leiðir tangófífla“ (3) og kýs
skáldið sjaldnast að yfirfæra þá
merkingu eða ljá efninu víðari
skírskotun; þetta eru ljóð um
tangódans og tangófífl, „lífið
snýst um næsta dans“ (6). Er það
í senn ágæti ljóðanna og ávöntun;
hnitmiðar erindið en sker því
þröngan stakk – ferðalag um
tangólendur með mjög nálægum
(ágengum) og persónulegum
(hlutlægum) mælanda; „ég er“
er eftirlætis frumlag og sögn.
En þetta eru auðmjúk ljóð og
auðlesin, myndmálið hæverskt
og orðfærið temprað, beinar
myndir víða fallegar og skírar,
takturinn léttur og svífandi,
framvindan taktviss og tónræn.
Ljóð sem ætla sér að vera dans
og tónlist samin úr orðum fremur en orð sem spretta af dansi og
tón. Þekkilegur skáldskapur en
léttvægur.
Það er nokkur annmarki á
kveðskapnum hversu skáldkonunni er tamt að nota orðin
sem tilfinning ljóðanna lýsir í
stað þess að treysta sviðsetningunni, t.d. kalt og hlýtt bls. 17,
lykt bls. 10, breytist bls. 21, ótal
dæmi. Áhrifin eru sterkari þegar
tilfinningin er gefin í skyn og
lesandanum gefið eftir að botna,
t.d. bls. 15-16 þar sem fátækt er
ekki nefnd upphátt. Það dregur
úr slagkrafti þegar ljóð eru of
ljós; lesandinn þráir að vera
„staddur í gátu við sérhver
gatnamót“ (11). Og eftirminnilegust eru þau ljóðbrot bókarinnar sem dylja mest en vísa
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4EKUR 7AGNER FYRIR ¹
TËNLEIKUM Å 3ALNUM
¹ MORGUN

Á liðnu ári hefur Albert Mamriev komið fram í
Bandaríkjunum, Þýskalandi, Spáni, Kína, Frakklandi,
Ísrael og Ungverjalandi. Efnisskrá ársins var helguð
195. afmælisári Liszts og innihélt allar útsetningar
Liszts fyrir píanó af verkum Wagners. Mamriev hefur
sagt að draumur sinn sé að leika tónlist Wagners á
píanó á fegurri og litríkari hátt en hljómsveit. Það
verður áhorfenda að dæma hvort þessi draumur hans
rætist í Salnum á laugardag.
Tónleikarnir hefjast kl. 17 og er almennt miðaverð
2.000 kr.
VÖ
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Íslenski dansflokkurinn hélt vestur um haf í
gær. Verður flokkurinn á ferðalagi í nær þrjár
vikur og sýnir í sjö borgum á austurströnd
Bandaríkjanna, frá Virginíu upp til New Hampshire. Er þetta í samræmi við þá stefnu flokksins að sýna mikið erlendis en á undanförnum
árum hefur hann sýnt víða og fær að jafnaði
fjölda boða um sýningarhald. Er skemmst að
minnast ferðar hans til Kína, en í Evrópu hefur
flokkurinn sýnt í Frakklandi, Slóveníu, Austurríki, Líbanon, Skotlandi, Tékklandi, Póllandi,
Belgíu, Þýskalandi, Hollandi, Danmörku, Ítalíu,
Finnlandi og Svíþjóð.
Sýningarferðalög dansflokksins hafa aukist
en hann sýnir að jafnaði tvær til þrjár nýjar
sýningar í Borgarleikhúsinu þar sem hann
hefur aðsetur. Við dansflokkinn starfa nú 11 ,)34$!.3 ¥SLENSKI DANSFLOKK
dansarar, fastráðnir, gestadansarar og nemend- URINN ER EINI ATVINNUMANNA
ur á danssamningum. Verkin á efnisskrá flokks- DANSFLOKKURINN HÁR ¹ LANDI OG
ER TÅÈUM ¹ FERÈALÎGUM
ins eru afar fjölbreytt. Hefur verið lögð áhersla
á það í efnisvali að sinna jöfnum höndum íslenskri dansasmíð og kalla erlenda
höfunda til starfa með flokknum. Hafa sumir þeirra komið með fullbúin verk
í farteskinu en aðrir lagt áherslu á að smíða ný verk með flokknum.
Þegar heim verður komið mun hluti af dönsurum flokksins halda til Frakklands er þar er í næsta mánuði danshátíð helguð verkum Ernu Ómarsdóttur.
PBB
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hæst – besta dæmið er erindi 31
á bls. 22 sem hefst á „ferð í
draumi“ og lýkur með himnaför;
„ef þetta er lífið þá hugsa ég að
við maría séum bíó fyrir guð“.
Hér nær skáldskapurinn sama
flugi og dansinn.
En skemmtilegasta hugmynd
bókarinnar er sú að hætta að
hugsa, „hvað hugsar þú þegar þú
hugsar ekki neitt?“ (43) spyr
skáldkonan þegar danskennarinn krefur hana um að hætta að
hugsa (og láta dansinn taka yfir)
og persóna innan ljóðsins ræður
gátuna; „láttu líkamann svara“,
segir hún, anda, opna, fljúga.
Þarna er tæpt á spursmálum er
varða uppsprettu sköpunar og
túlkunar, listamannseðlið, spurt
hvort sköpunarkrafturinn spretti
af líkamlegri kviku eða andlegum innblæstri, tilfinningum,
ástríðu, skynjun, vitsmunum – á
listamaðurinn sér ef til vill annað
sjálf hið innra sem er forsenda
gáfu hans en hann nær ekki sambandi við nema hann tæmi hugann og hafni rökum veruleikans?
Eða er tangóinn einfaldlega bara
það holdlegur að höfðinu er
ofaukið? Lesandanum er gefið
eftir að leita svars í bókinni og
er þetta vísbending um að „tangóinn er margt annað en dans“(40)
– þær vísbendingar mættu að
ósekju vera fleiri.
Mjúk bók og ljúf lesning en
skáldskapur sem svarar með
orði flestu sem hann spyr í mynd.
3IGURÈUR (RËARSSON

Franskir sjónvarpsmolar
Alþjóðlegi minjadagurinn er á morgun
en til hans var stofnað af Unesco til að
vekja almenning í heiminum til vitundar
um vandamálið varðandi vörslu hljóð- og
sjónminja, raunverulegra minninga frá
okkar tímum.
„Les 24 heures de la télé“ (24 klst. sjónvarpsins), er samantekt úr safni franska
sjónvarpsins sem er 1 klst. og 20 mín. að
lengd. Í henni er blandað saman hrífandi,
fyndnum eða undraverðum senum úr
heimi íþrótta, stjórnmála, tónlistar, þjóðfélags, er koma frá „L´institut national
de l´audiovisuel“ (Þjóðarstofnun varðandi útvarp og sjónvarp) þar í landi.
Meðal áhugaverðs efnis má nefna tónleika Rostropovitch við Berlínarmúrinn, *!#15%3 "2%,

fyrsta viðtalið við Jacques Chirac,
Jacques Brel syngjandi Amsterdam,
erfiðleika Johnny Hallyday í París-Dakar
rallíinu, viðtal við John F. Kennedy fyrir
forsetakosningarnar og hina magnþrungnu spennu í vítaspyrnunum í
leiknum milli Frakklands og Brasilíu í
heimsmeistarakeppninni árið 1986. Í tilefni dagsins verður dagskráin sýnd á
morgun í húsakynnum Alliance Francaise
við Tryggvagötu. Aðgangur er ókeypis en
sætafjöldi takmarkaður.
Þeir sem vilja tryggja sér sæti geta
hringt í s. 552 3870 (á milli kl. 16.00 og
19.00) eða sent tölvupóst (alliance@af.is).
Sýningin á morgun hefst kl. 20.

HVER ER ÞINNA
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Dýrðin uppgötvuð
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TONLIST FRETTABLADIDIS

Hljómsveitin Dýrðin fær
góða dóma fyrir frammistöðu
sína
á
Iceland
Airwaves-hátíðinni hjá tónlistarsíðunni
Pitchfork.
Ákvað greinarhöfundur að
sjá Dýrðina spila fyrir um
þrjátíu manns á Grand Rokk
í stað þess að fylgjast með
hinum þekktu !!!, Bloc Party
og Chromeu troða upp.
Ástæðan var sú að hann
hafði heyrt lög með sveitinni á heimasíðu Iceland
Airwaves.
„Sem betur fer fannst
mér Dýrðin vera uppgötvun
hátíðarinnar,“ sagði blaðamaðurinn, sem heillaðist
sérstaklega af lokalagi tón-

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

Breyttir tímar
Fyrir rétt um ári síðan skrifaði ég þrjá pistla hér á tónlistarsíðum
Fréttablaðsins um niðurgang íslensks popps. Beindi ég gagnrýni minni
að útvarpsstöðvunum og hljómsveitunum sjálfum en þó aðallega að
útgáfufyrirtækjunum og auðvitað mest að Senu, langstærsta tónlistarútgáfufyrirtæki landsins. Sagði ég íslensku poppsenuna einkennast af
ófrumlegum, leiðinlegum og óáhættusömum uppátækjum sem væru
ekki í samræmi við íslenskt samfélag. Fyrir loks tveimur vikum síðan
kvað við nýjan tón í íslenskri poppmenningu og ég verð að viðurkenna
að það gladdi mitt litla hjarta
einstaklega mikið.
Tímarnir okkar með
Sprengjuhöllinni er ekkert
annað en Sumar á Sýrlandi
minnar kynslóðar. Sneisafull
af ódauðlegum poppmelódíum
sem verða kyrjaðar af
íslensku þjóðinni um ókomna
framtíð. Um daginn var ég
einmitt staddur á tónleikum
með Sprengjuhöllinni. Mér á
vinstri hönd var ungt par í
frekar djúpum sleik og mér á
hægri hönd söng móðir mín
hástöfum með og klappaði.
Þetta kallar maður klassík.
Og nú er kominn tími til
þess að láta kné fylgja kviði
enda ætti flestum að vera ljóst
að 98% þeirra sem eru að
skapa tónlist á Íslandi eru
ekki í þessum Ædol/X-faktor/
kareokí-pælingum sem hafa
þó verið ráðandi í íslenskri
tónlistarútgáfu. En þetta er
ekki eingöngu undir útgáfu345¨  !)27!6%3 !IRWAVES H¹TÅÈIN ER NÕAF
fyrirtækjunum komið enda
STAÈIN EN ÖAR STËÈU ÅSLENSKAR SVEITIR SIG MEÈ
PRÕÈI
&2¡44!",!¨)¨!2.¶«2 taka þau oftast töluverða
áhættu. Útvarpsstöðvarnar,
þið vitið, þessar ljúfu topptónlistarstöðvar sem eru alltaf bjartar og
brosandi, þurfa að vakna og sjá að nútíma íslenskt popp heillar
hlustendur alveg jafn mikið og gamli góði Rod Stewart, ef ekki meira.
Hljómsveitirnar þurfa einnig að átta sig á að poppformið er ekki svo
óheillandi eftir allt saman. Spilun á FM 957 og/eða Bylgjunni þarf ekki
að þýða endalok heimsins.
Ég gæti núna dottið í upptalningu á þeim fjölmörgu íslensku
hljómsveitum sem mér finnst vera að hjálpa Sprengjuhöllinni að
breyta íslensku popplandslagi og gætu jafnvel breytt því enn meira en
Sprengjuhöllin hefur gert til þessa. Listinn er einfaldlega of langur og
þeir sem hafa á annað borð áhuga á að finna þær þurfa ekki annað en
að líta í kringum hornið.
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0ITCHFORK
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leikanna, Bubble Girl. „Það
var ennþá í höfðinu á mér
morguninn eftir þegar allir
pökkuðu föggum sínum og

ráfuðu síðan um Reykjavík
til að eyða sínum síðustu
krónum í undarlegt lakkríssælgæti og ullarpeysur.“

b+LASSAPOPP MEÈ ÖJËÈLEGUM BL¾
HREINTUNGUMEISTARA SEM KANN B¾ÈI
AÈ YRKJA OG SMÅÈA NÕTT Å SLANGRINUm
0""

&RJËSAMT SAMSTARF
Platan Raising Sand með
Robert Plant og Alison
Krauss hefur komið aðdáendum þeirra skemmtilega
á óvart. Ekki bara sú staðreynd að þessir ólíku tónlistarmenn hafi gert plötu
saman, heldur líka hversu
vel hún heppnaðist. Trausti
Júlíusson skoðaði samstarf
rokkarans og blúgrass-gyðjunnar.

Nú í vikunni kom út platan Raising
Sand með Led Zeppelin-söngvaranum Robert Plant og blúgrassgyðjunni Alison Krauss. Platan,
sem hefur fengið afbragðsdóma,
var tekin upp undir stjórn T-Bone
Burnett, sem er talinn eiga stóran
þátt í því hversu vel tókst til. TBone er sennilega þekktastur fyrir
að hafa stjórnað upptökum á tónlistinni á kvikmyndaplötunum O
Brother, Where Art Thou?, Cold
Mountain og Walk The Line.

«V¾NT SÅMTAL
Forsögu plötunnar má rekja til
símtals sem Alison Krauss fékk
algerlega óvænt þegar hún var
heima hjá sér í Nashville fyrir sjö
árum. Í símanum var enginn annar
en Robert Plant, sem tjáði henni að
hann væri mikill aðdáandi og að
hann vonaðist til þess að þau gætu
einhvern tímann unnið saman.
Nokkrum árum seinna var Plant
beðinn um að taka þátt í dagskrá til
heiðurs blúsgoðsögninni Leadbelly
og hann notaði tækifærið og bað
Alison að syngja með sér. Þau tóku
saman fjögur lög og komust að því
að þau vildu gjarna vinna meira
saman.
&IÈLU UNDRIÈ FR¹ )LLINOIS
Robert Plant er að sjálfsögðu
óþarft að kynna, en Alison Krauss,
sem er fædd 1971 var fyrst þekkt
sem fiðlu-undrið frá Illinois sem
fékk plötusamning þrettán ára.

)..),%' 2OBERT 0LANT
OG !LISON +RAUSS EIGA
VARLA ORÈ TIL AÈ LÕSA
AÈD¹UNINNI SEM ÖAU
HAFA HVORT ¹ ÎÈRU

Hún hefur undanfarin ár verið
fremst í flokki þeirra tónlistarmanna af yngri kynslóðinni sem
halda merkjum blúgrass-tónlistarinnar á lofti, en blúgrass er einskonar frum-kántrý. Alison hefur
fengið fleiri Grammy-verðlaun en
nokkur önnur kona, 20 talsins.
T-Bone Burnett vakti athygli á
áttunda áratugnum sem gítarleikari í bandi Bob Dylan, Rolling
Thunder Revue, en fór að snúa sér
meira að upptökustjórn á níunda
áratugnum, tók til dæmis upp plötu
Elvis Costello King of America
árið 1986. Alison hafði unnið með
honum á O Brother... og Cold
Mountain-plötunum og stakk upp á
því að hann stjórnaði upptökunum
á plötunni hennar með Plant.

2EYNSLA SEM BREYTTI LÅFI ÖEIRRA
Raising Sand var tekin upp á tíu
dögum síðasta haust. Á henni eru

þrettán lög eftir lagahöfunda eins
og Gene Clark, Tom Waits, Townes
Van Zandt, The Everly Brothers og
Little Milton. T-Bone valdi lögin í
samráði við Plant og Alison. Tónlistin á Raising Sand sækir í bandaríska alþýðutónlistarhefð. Á henni
blandast saman áhrif frá blúgrass,
kántrý, þjóðlagatónlist, soul og
rokkabillý.
Bæði Robert Plant og Alison
Krauss tala um að gerð plötunnar
hafi verið reynsla sem breytti lífi
þeirra. Þau voru bæði stressuð í
byrjun, en svo small allt og útkoman er heillandi plata sem líkist
engu öðru sem þau hafa áður gert.
Þau syngja mikið í harmóníu, en
það er nokkuð sem Robert Plant
hefur ekki fengist við áður. Raising
Sand hefur fengið frábæra dóma,
til dæmis fimm stjörnur af fimm
mögulegum í Mojo, Uncut og
breska dagblaðinu Independent.

Úrvinda eftir Iceland Airwaves
2/0% 9/'!
777/3+)3
"¾JARHRAUN   (AFNARFJÎRÈUR
6EFFÎNG OSK OSKIS  RAKEL OSKIS
3ÅMAR   /  rakel@osk.is
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Tónlistarmaðurinn Pétur Ben er hálfslappur þessa
dagana eftir að hafa komið fram á hverjum tónleikunum á fætur öðrum í tengslum við Airwaves-hátíðina.
Sérstaklega var síðasti föstudagur viðburðamikill
hjá Pétri þegar hann spilaði með félaga sínum Mugison í beinni útsendingu í dönskum útvarpsþætti, í
nýjum skemmtiþætti Loga Bergmanns, á podcasttónleikum, á öðrum tónleikum í Skífunni, auk þess
sem hann tróð upp sjálfur í Lídó um kvöldið. „Það
voru frábærir tónleikar. Ég myndi vilja eiga þessa
áhorfendur og fara með þá hvert sem ég fer,“ segir
Pétur Ben. Hann var eins og gefur að skilja dauðþreyttur eftir daginn og er í rauninni ennþá að jafna
sig. „Þetta var dagur þar sem maður átti ekkert eftir
en hátíðin gekk rosalega vel upp og mér fannst allt
sem við tókum þátt í hafa gengið vel.“
Kona Péturs, Anna Kristín Guðmundsdóttir, var
honum til halds og trausts í Lídó eins og svo oft áður.
Hann segir það æðislegt að hafa hana með sér á sviðinu. „Það er mjög þægilegt og eiginlega eins og að
vera heima hjá sér.“
Anna Kristín spilaði einnig með Pétri í þættinum
Söngvaskáld sem var sýndur í Sjónvarpinu á dögunum og stóð sig þar með mikilli prýði. Vanalega hefur
hún sungið með Pétri með hristu í hendi en í þættin-

0¡452 "%.

4ËNLISTARMAÈUR
INN 0ÁTUR "EN
HAFÈI Å NËGU
AÈ SNÒAST UM
SÅÈUSTU HELGI

um brá hún sér í nýtt hlutverk. „Ég lét hana spila á
trommur, bassa og orgel. Hún hafði aldrei spilað á
þessi hljóðfæri áður og við höfðum bara þrjá daga til
að undirbúa okkur. Ég gerði léttar útsetningar á lögunum og það gekk rosalega vel upp. Hún söng um leið
og þetta var ótrúlega vel af sér vikið hjá henni. Þetta
sýnir að allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi.“
FB

HINN ÍSLENZKI
ÞURSAFLOKKUR
OG KAMMERSVEITIN CAPUT

Viðhafnartónleikar
23. febrúar í Laugardalshöllinni
MASTERCARD FORSALA HEFST 1. NÓVEMBER
FORSALA AÐGÖNGUMIÐA HEFST 2. NÓVEMBER
*(Et kraftigt tegn, misbrug det ikke!)

Kynnið ykkur frekari tilboð og tónleikadagskrá Concert á vef
tónlistarklúbbs Mastercard, www.borgun.is/klubbar
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„Vita þeir ekki að við erum að taka
upp þátt? Ég mun sjá til þess að
allir hérna inni fái endurgreitt.“

„Ég er augnakonfektið í
sambandinu. Þegar við
göngum niður rauða
dregilinn veit ég að
allir stara á okkur
og hugsa: Hvernig í
ósköpunum náði hún
í hann?“

30*!,,¶44!34*«2.!.$).. #/.!. /"2)%.
EFTIR AÈ BRUNABJALLA FËR Å GANG MEÈAN Ö¹TTURINN
HANS VAR TEKINN UPP !ÈGANGUR FYRIR ¹HORFENDUR
ER ËKEYPIS

„Ég vorkenndi henni. Ég vissi að
hún var í þann mund að lenda
í djúpum skít. Ég fann fyrir þörf
til að deila einhverju með
henni og sagði við hana að
ég væri hommi.“

0!5, "%44!.9 UM SIG OG
EIGINKONU SÅNA *ENNIFER
#ONNELLY
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"RITNEY RÁTT EFTIR BRÒÈKAUP HENNAR
OG *ASON !LEXANDER

FOLK FRETTABLADIDIS

!CE OF "ASE SNÕR AFTUR
Tíundi áratugurinn hefur
sett mark sitt á tískuna
undanfarin misseri, og
margir óttast endurkomu
axlapúðanna ógurlegu. Nú
rísa hljómsveitir tímabilsins líka aftur upp.
/G HAFÈU ÖAÈ
Strákabandið Take That varð fyrst
til að tilkynna endurkomu sína.
Þeir Robbie, Gary, Mark, Howard
og Jason heilluðu stúlkur víðs
vegar um heiminn alla leið upp úr
reimuðum Doc Martens-skónum á
fyrri hluta tíunda áratugarins, þar
til Robbie Williams stakk bandið af
árið 1995 og ómurinn af brestandi
hjörtum barst um heimsbyggðina.
Sveitin lagði upp laupana ári
síðar.
Helstu lög sveitarinnar voru
gefin út á safnplötu árið 2005. Tíu
árum eftir sveitarslitin var svo tilkynnt um endurkomu drengjanna
fjögurra. Þeir skelltu sér í tónleikaferð og tilkynntu að ný plata
væri í bígerð.
+RYDD Å TILVERUNA
Kryddstúlkurnar, eða Spice Girls,
tóku nánast við krúnunni þar sem
Take That drengirnir lögðu hana
frá sér. Þær bragðbættu tilveru
fjölmargra aðdáenda á seinni hluta
tíunda áratugarins og sendu frá
sér þrjár plötur. Viðurnefni
stúlknanna – Scary, Baby, Ginger,
Posh og Sporty – voru jafn sjálfsagður hluti af daglegu lífi í Bretlandi og þeir John, Paul, George og
Ringo höfðu áður verið.
Ginger, eða Geri Halliwell, yfirgaf hópinn árið 1998, en hann hélt
þó áfram störfum í þrjú ár til viðbótar. Þar með lognuðust kryddpíurnar út af, þar til í júní í ár að þær
komu saman á ný og tilkynntu tilkomu safnplötu með tveimur
nýjum lögum og tilheyrandi tónleikaferð.
&ERSKVATN
Fast
á
hæla
kryddsterku
stúlknanna fylgdi dönsk hljómsveit sem kennir sig við svalandi
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vatn. Aqua, með söngkonuna Lene
Nystrøm í fararbroddi, náði gífurlegum vinsældum á síðari hluta
tíunda áratugarins með laginu
Barbie Girl. Hópurinn sendi frá
sér tvær plötur, Aquarium og
Aquarius, áður en leiðir meðlimanna fjögurra skildu. Nýjustu
fréttir frá frændum okkar Dönum
herma hins vegar að Aqua hyggi á
endurfæðingu. Aftur er það safnplata sem verður ofan á, en á henni
verður að finna nokkur ný lög.
Heimildir dönsku síðunnar MSN
gossip herma að Aqua muni leggjast í tónleikaferð á næsta ári, en
frekari fregna er enn að vænta.

!LLT SEM ÖAU VILJA
Aqua var ekki eina sveitin af norðlægum slóðum sem setti mark sitt

á tíunda áratuginn, því Svíarnir í
Ace of Base fengu ótrúlegar viðtökur um heim allan. Lagið All
That She Wants var greinilega það
sem heimurinn vildi, og sænsku
systkinin átti greiða leið að hjarta
stórs áheyrendahóps.
Hljómsveitin hefur aldrei formlega lagst af, en lítið hefur farið
fyrir henni á síðustu árum. Ace of
Base hefur nú snúið aftur í hljóðverið og er með nýja plötu í smíðum. Í nóvember á þessu ári mun
sveitin koma fram á tónleikum í
fullri lengd í fyrsta skipti síðan
árið 1996.
Það er því deginum ljósara að
tíundi áratugurinn hefur vaknað til
lífsins á ný, þó að sumum þætti
eflaust ekki verra að hann fengi að
blunda enn um stund.

3TYÈUR K¾RASTA DËTTUR SINNAR
Michael Lohan, faðir leikkonunnar Lindsay Lohan, segir nýjan
kærasta hennar, Riley Giles, vera
góðan dreng. Giles hefur verið
handtekinn fjórum sinnum og
kynntist Lindsay þegar þau voru
saman í meðferð á meðferðarheimilinu Cirque Lodge í Utah.
Michael, sem varð trúaður á
meðan á fangelsisdvöl hans stóð,
vinnur nú hörðum höndum að því
að kynna samkomuna GodMen,
sem fram fer í Daytona Beach í
Flórída í næsta mánuði. Hann
hefur notað tækifærið til að tjá sig
um dóttur sína, en hann hefur
verið iðinn við það síðan í sumar.
„Hún er á réttu róli í hjarta sínu,
huga og sál,“ sagði Michael, sem
segir endurfundi þeirra feðgina
hafa verið sanna blessun. „Mér
finnst ég blessaður að fá að vera
hluti af lífi hennar aftur. Mér

finnst það blessun að hún sé aftur
á réttri leið… að hún hafi fundið
rétta leið í lífi sínu,“ sagði
Michael.
Hann notaði einnig
tækifærið til að viðra
skoðun sína á Riley
Giles, en slúðurblöð
greindu nýlega frá því
að hann hafi verið trúlofaður annarri stúlku
þegar samband hans við
Lindsay
hófst.
„Hann kemur úr
góðri fjölskyldu.
Þetta snýst ekki
34&!.'). ,INDSAY
KU VERA YFIR SIG
¹STFANGIN AF 2ILEY
SEM VAR TRÒLOFAÈUR
ANNARRI STÒLKU
ÖEGAR ÖAU HITTUST

um hvað við gerðum í fortíðinni.
Þetta snýst um að gera gott úr
því,“ segir hann. „Mér finnst enginn hafa rétt á því
að dæma Riley.
Þau passa upp
á hvort annað.
Þau
fara
saman
á
fundi,“ sagði
faðirinn.
2),%9 '«¨52
342+52

-ICHAEL ,OHAN
SEGIR 2ILEY 'ILES
K¾RASTA ,INDSAY
DËTTUR SINNAR
VERA GËÈAN DRENG
ÖR¹TT FYRIR FJËRAR
HANDTÎKUR

Ný bók eftir höfund
Þúsund bjartar sólir segir frá tveimur afgönskum konum,
Mariam og Lailu, sem lifa mjög ólíku líﬁ. Það eru
róstusamir tímar í Kabúl og átök milli stríðandi herja
og valdataka talibana kemur illa niður á óbreyttum
borgurum. Örlögin leiða konurnar tvær saman og þær þróa
með sér vináttusamband sem hefur afdrifaríkar aﬂeiðingar
fyrir þær báðar.

„Þeirri spurningu hvort
Þúsund bjartar sólir sé
jafn góð og Flugdrekahlauparinn er ﬂjótsvarað:
Nei, hún er betri.“
Washington Post

„Nýr listrænn sigur og
pottþétt metsölubók frá
hugdjörfum höfundi.“
Kirkus Reviews

„Þeir lesendur sem
gleymdu sér yﬁr Flugdrekahlauparanum ættu ekki að
láta þessa ógleymanlegu bók
fram hjá sér fara.“
Booklist
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Britney á lyfjum
Britney Spears er að reyna að
greiða úr sem flestum flækjum í
lífi sínu og hefur leitað á náðir
lyfseðilsskyldra lyfja og sjálfshjálparbóka.
Söngkonan virðist síður en svo
hafa misst fréttagildi sitt því ljósmyndarar elta hana hvert sem
hún fer. Á vefsíðu Daily Mail er
greint frá því að ljósmyndarar
hafi náð myndum af Spears á

¶2%944! 3®.'+/.!. "RITNEY 3PEARS
NOTAR 0ROVOGIL TIL AÈ HALDA SÁR VAKANDI
YFIR DAGINN
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

rúntinum og þar hafi verið sjálfshjálparbók sem á að hjálpa fólki
að verða betri foreldrar og lyfið
Provogil en það vinnur gegn
þreytu.
Taugasérfræðingurinn
dr. Mark Milstein sagði við Us
Weekly að lyfið væri alls ekki
örvandi heldur kæmi eingöngu í
veg fyrir að fólk sofnaði. „Þegar
þú lifir og hrærist í lífi hinna
frægu og ríku, þar sem þú þarft
að vakna snemma á morgnana og
fara seint að sofa, þá er mjög líklegt að þú finnir fyrir einhverjum
svefntruflunum,“ sagði Mark.
Samkvæmt Daily Mail var
Britney á leiðinni á foreldranámskeið þar sem fyrrum eiginmaðurinn Kevin Federline var einnig
meðal nemenda. Hún hafði undirbúið sig vel, var búin að glugga
aðeins í bókina Co-Parent Solutions, eða Foreldralausnir, en
námskeiðið sjálft heitir Parenting Without Conflict sem myndi
þá útleggjast Uppeldi án árekstra.
Bæði tvö voru skylduð á þetta
námskeið af dómara þegar
úrskurðað var í forræðismáli
þeirra.
Britney hyggst sækja um aukinn umgengnisrétt fyrir dómara í
dag en samkvæmt heimildum
Daily Mail er líklegt að Kevin fari
fram á að hann verði enn meira
með strákana tvo.

,ITAGLEÈI Å ,OS !NGELES
Los Angeles státar af tískuviku eins og svo margar
aðrar borgir heims. Hönnuðurinn Petro Zillia
var einn þeirra síðustu til að sýna hönnun sína
fyrir vor og sumar 2008, en sýning hans skar
sig úr vegna óstjórnlegrar litagleði. Áhorfendur
fengu stjörnur í augun af einlitum kjólum í
sterkum litum, sem eiga eftir að lífga upp á
sumartískuna að ári.

./2$)#0(/4/3'%449
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Dóttirin fallegt slys
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Ekki gaman að sýna brjóstin

Geri Halliwell kallar dóttur sína „fallegt slys“.
Kryddstúlkan á tæplega eins og hálfs árs gamla
dóttur að nafni Bluebell Madonna með fyrrverandi elskhuga sínum, Sacha Gervasi. „Það eru
svo margar konur einstæðar mæður í dag og
mér finnst ég ekkert öðruvísi. Ég held að maður
uppskeri það sem maður sáir og Bluebell var
fallegt slys,“ segir Geri í viðtali við dagblaðið
Guardian.
Hún segir móðurhlutverkið hafa breytt sér.
„Ég læri eitthvað á hverjum degi. Ég er að læra
að hún er eins og blóm sem þrífst í sólarljósi og
sólarljósið er sjálfstraust, ég finn að þegar ég
er sjálfsörugg eykst sjálfstraust hennar,“ segir
Geri. „Fyrst var ég einhleyp, ung Bridget
Jones-týpa. Ég lifði í sjálfselskum heimi. Nú
þegar ég er orðin móðir hef ég miklu meiri
samkennd,“ segir hún. Geri segist jafnvel
hafa velt því fyrir sér að ættleiða fleiri
börn. „Ég er að kynna mér þetta að svo
stöddu,“ segir hún.

Fyrirsætan Helena Christensen talar
um reynslu sína af fyrirsætustörfum í nýju viðtali við The Times. Toni
og Guy hafa nýverið sent frá sér
nýja hárvörulínu undir nafni fyrirsætunnar, en þær Erin O’Connor
og Jamelia hafa einnig farið í
samstarf með fyrirtækinu.
Í viðtalinu segist Helena ekki
hafa gert sér grein fyrir áhrifum ofurfyrirsætanna, en hún
telst oft til þess umtalaða hóps.
„Ég var bara að lifa lífinu og vinna
á hverjum degi. Það gafst enginn
tími til að taka eitt skref aftur á
bak og skoða hvað var að gerast,“
/&52&92)234! (ELENA #HRISTENSEN TALAR

UM REYNSLU SÅNA AF FYRIRS¾TUSTÎRFUM Å NÕJU
VIÈTALI VIÈ 4HE 4IMES

segir hún. „Ótrúlegt en satt, þá var engin
samkeppni. Við vorum bara nokkrar
stelpur á brjáluðu ferðalagi, svo ofar öllu
studdum við hver við bakið á hinum,“ segir
Helena.
Hún segir einnig frá óförum sínum á
tískupöllunum. „Þetta hljómar ekki eins og
þetta sé neitt mál, en það er ekki fyndið
þegar þú missir skóinn og þarft að draga
hann á eftir þér því hann er enn spenntur
um ökklann á þér. Eða þegar kjóllinn opnast og brjóstin skjótast fram,“ segir hún.
„Og svo eru skiptin á tískuvikunni í París,
þegar þrjár litlar gamlar konur eru að
reyna að renna upp kjólnum þínum sem er
svo þröngur að hann skerst inn í húðina, og
það fer að blæða og þú svitnar. Svo senda
þeir þig út á pallinn og þú finnur dropana
leka niður andlitið. Það eru til stærri vandamál í veröldinni, en nákvæmlega þarna er
þetta ekkert gaman,“ segir fyrirsætan.
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KONU HANS VERÈA GRAFIN UPP ¹ N¾STUNNI

Eiginkonan
grafin upp

• 72 06 7
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Bein fimmtu og síðustu eiginkonu
sænska leikstjórans sáluga
Ingmars Bergman verða grafin
upp og flutt í gröf hans á eyjunni
Färø. Þetta var hinsta ósk
Bergmans og ákváðu fjölskyldur
hans og eiginkonunnar Ingrid að
verða við ósk hans og leyfa þeim
að hvíla saman.
Bergman, sem leikstýrði meðal
annars myndunum Sjöunda
innsiglið og Fanny og Alexander,
lést 30. júlí á heimili sínu á Färø,
89 ára gamall. Ingrid lést aftur á
móti árið 1995. Þau áttu saman
eina dóttur en Bergman átti átta
til viðbótar, meðal annars
rithöfundinn Linn Ullmann sem
hann átti utan hjónabands.

!&452  ,!535 0ETE $OHERTY HEFUR

SLITIÈ SAMBANDI SÅNU OG FYRIRS¾TUNNAR
)RINU ,AZAREANU
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Hættur með
Irinu
Pete Doherty hefur slitið trúlofun
sinni og fyrirsætunnar Irinu
Lazareanu, sem hann hefur átt í
sambandi við síðan leiðir Doherty
og Kate Moss skildu í júní. „Hann
trúlofaði sig í stundarbrjálæði
þegar hann var pissfullur,“ segir
heimildarmaður The Sun, sem
segir Irinu hafa elt Doherty á
röndum og ekki látið hann í friði.
„Að lokum varð hann að slíta
sambandinu,“ segir heimildarmaðurinn.
Doherty ku hafa sagt vinum
sínum að hann langi nú að ná
Kate Moss aftur, en hún á í
sambandi við tónlistarmanninn
Jamie Hince. Sumir halda þó að
Moss sé ennþá ástfangin af
Doherty, svo vel gæti verið að
hún rati aftur í fang hans.

Ekki bíða í viku
Hann beið allt sitt líf eftir þeirri réttu... verst að hann beið ekki viku
lengur. Glæný mynd frá leikstjórum “There’s something about Mary”.
Opin kerfi bjóða viðskiptavinum á myndina The Heartbreak Kid. Þeir sem
kaupa blek, pappír eða aðrar HP prentaravörur í verslun Opinna kerfa fá
tvo miða á þessa sprenghlægilegu gamanmynd.

Opin kerfi verslun • Höfðabakka 9 • 110 Reykjavík • Sími 570 1000 • www.ok.is
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Magnús Þór syngur um hafið
Tónlistarmaðurinn Magnús Þór Sigmundsson hefur
sent frá sér plötuna Sea Son.
Magnús segir að á plötunni hafi samruni hins unga
Magnúsar og hins eldri orðið að veruleika. „Ég fann að
ég hafði skilið eftir ákveðna þroskaþætti hjá mér og
sett þennan unga tónlistarmann til hliðar. Síðan hefur
þessi ungi verið að banka upp á og ég ákvað að taka
hann formlega í sátt og gera með honum plötu,“ segir
Magnús, sem segir að hinn ungi hafi verið næstum því
óviðráðanlegur, m.a. vegna skjótra ákvarðanatakna.
Eins og nafnið gefur til kynna er hafið Magnúsi afar
hugleikið á nýju plötunni, sem hann tók upp heima í
stofunni hjá sér. „Pabbi var sjómaður og kom hingað
frá Færeyjum þegar hann var um þrítugt. Ég persónugeri sjálfan mig sem skip á plötunni og segi frá tveimur
skipum sem sigla hlið við hlið.“ Á meðal þeirra sem
aðstoða Magnús á plötunni eru gamall félagi hans,
Jóhann Helgason, og KK, sem spilar á munnhörpu.
Síðasta plata Magnúsar, Hljóð er nóttin, kom út fyrir
tveimur árum og hafði að geyma þekktustu lög hans í
hans eigin flutningi, þar á meðal Ísland er land þitt,

-!'.²3 ¶«2 3)'-5.$33/. (AFIÈ ER -AGNÒSI ¶ËR AFAR HUG

LEIKIÈ Å NÕJUSTU PLÎTU HANS

&2¡44!",!¨)¨0*%452

Álfar og Blue Jean Queen. Hitti hún rækilega í mark
og seldist í 6 til 7 þúsund eintökum.
Næstu tónleikar Magnúsar verða á Græna hattinum
á Akureyri í kvöld.
FB

STIN ER SVARIÈ VIÈ G¹TUNNI
ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

450 kr. í bíó!

SÍMI 564 0000

kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.15 7
12
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
16
kl. 8 - 10.10
kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10 14
12
kl. 5.30
kl. 3.50
kl. 3.45 300 kr. Síð. sýningar

DARK IS RISING
THE HEARTBREAK KID
THE HEARTBREAK KID LÚXUS
RESIDENT EVIL 3
GOOD LUCK CHUCK
SUPERBAD
HÁKARLABEITA 600 KR.
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 551 9000

DARK IS RISING
4 MONTHS ENSKUR TEXTI
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI
HALLOWEEN
SUPERBAD
GOOD LUCK CHUCK

kl.5.50 - 8 - 10.10
kl.5.40 - 8
kl.5.40
kl. 10.20
kl.5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.20

7
16
12
14

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

16
12
16
14

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

EASTERN PROMISES
SYNDIR FEÐRANNA
THE KINGDOM
HEIMA - SIGURRÓS
VEÐRAMÓT

12
16
14
14

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

EASTERN PROMISES
THE HEARTBREAK KID
RESIDENT EVIL 3
GOOD LUCK CHUCK
*Kraftsýning

89900
www.SAMbio.is
wwww..SAMb
SAMbbio.is
io is § 5755 8900
FRÁ LEIKSTJÓRA DOWNFALL OG

AÐ SANNAR HETJUR
GEFAST EKKI UPP!
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KRINGLUNNI

ÁLFABAKKA

THE INVASION

kl. 8D - 10:20D

THE INVASION
kl. 5:30 - 8 - 10:20
ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 4 - 6

16

THE INVASION

kl. 8:20D - 10:30D

L

DARK IS RISING
kl. 4 - 6 - 8
ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 4

16
7
L

HEARTBRAKE KID
THE BRAVE ONE

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

12

IN THE LAND OF WOMEN kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

16

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

10

THE KINGDOM
STARDUST

kl. 10:10
kl. 5:50D

10

STARDUST
NO RESERVATIONS

L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 3:40

L

CHUCK AND LARRY
ASTRÓPÍÁ

kl. 10:20
kl. 4 - 6

12

kl. 5:30

L

THE HEARTBREAK KID
ÍÞRÓTTAHETJAN m/ísl tali
THE BRAVE ONE

kl. 8
kl. 6
kl. 8

L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

L

AKUREYRI

10

KEFLAVÍK

L
16

ÍÞRÓTTAHETJAN m/ísl tali

kl. 6

L

STARDUST

kl. 5:40

7

THE INVASION
STARDUST
THE TRANSFORMERS

kl. 8 - 10
kl. 5:40 - 8
kl. 10:20

16

3:10 TO YUMA
HALLOWEEN

kl. 10:20
kl. 10:20

16

GOOD LUCK CHUCK
SUPERBAD

kl. 8 - 10:10
kl. 8

L

HALLOWEEN

kl. 10:20

16

10

16

SELFOSSI

10

Mugison hefur haft í nógu að snúast að undanförnu því hann framleiðir Mugiboogie algjörlega sjálfur. Í fyrradag lauk hann við að
setja diskinn í umslag og koma
honum í dreifingu og eftir það
vakti hann til fjögur um nóttina
við að ljúka við uppfærslu heimasíðu sinnar þar sem bæði er hægt
að hlaða disknum niður og fá hann
sendan heim til sín fyrir litlar
1.799 krónur. Sér pabbi hans um þá
hlið mála.

b2EMIXm FR¹ 4OM 7AITS
Síðasta sólóplata Mugison var
gefin út af þremur fyrirtækjum,
12 tónum, einu í Bandaríkjunum
og öðru í Evrópu, en þeir dagar eru
liðnir. „Það var aðallega leiðinlegt
að mæta á fundi. Ég man eftir
einum sem tók tvo tíma úti í Bretlandi. Þá var verið að tala um að fá
Tom Waits til að „remixa“ fyrir
mig og hver sá sem heldur upp á
Waits veit að það er „bullshit“.
Samt þarf maður að sitja og hlusta.
Ég nenni því bara ekki núna því
það tefur mann í því að gera
músík,“ segir Mugison, sem er orðinn fúlskeggjaður eftir allt stritið
að undanförnu.

ÞEGAR Á BJÁTAR MÁ TREYSTA Á ÞAÐ

WACHOWSKI BRÆÐRUM,
HANDRITSHÖFUNDUM MATRIX.

Tónlistarmaðurinn Mugison
hefur gefið út sína þriðju
sólóplötu, Mugiboogie. Freyr
Bjarnason spurði hann út í
nýja gripinn, sem kemur út
þremur árum á eftir hinni
vinsælu Mugimama! is this
Monkeymusic?

12

Sími: 553 2075

- bara lúxus

-5')3/. 4ËNLISTARMAÈURINN -UGISON SEM HEITIR RÁTTU NAFNI ®RN %LÅAS 'UÈMUNDSSON
HEFUR SENT FR¹ SÁR SÅNA ÖRIÈJU SËLËPLÎTU
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STIN ER SVARIÈ
Ástin er áberandi í textum nýju
plötunnar og kann Mugison svar
við því: „Ástin er svarið við lífsgátunni. Þarna er afbrýðisemislag,
sjálfsmorðslag, ástarjátningar og
greddulög. Platan fer um víðan
völl en ef það er eitthvað sameiginlegt í þeim öllum þá er það að ég
trúi á ástina,“ segir hann af miklum sannfæringarkrafti. Innan um
hugljúfar poppballöður leynast
einnig á plötunni hin níðþungu I´m
Alright og Two Thumb Suck´n Son
of a Boyo, sem er undir áhrifum
frá brasilísku þungarokssveitinni
Sepultura. „Það er rokkhundur í
mér og til dæmis finnst mér Roots
[með Sepultura] vera ein besta
plata allra tíma,“ segir Mugison.

tileinkað Amnesty International.
„Þegar ársskýrslan kom frá
Amnesty las ég hana og skýrslurnar þrjú ár aftur í tímann og síðan
horfði ég á alla heimildarþætti
eftir Adam Curtis. Þetta tók mig
sirka þrjá sólarhringa og eftir það
var ég orðinn útúrsósaður mannréttindaböðull.
Ég ætla að breyta heiminum
með þessu lagi og reyndi að setja
það í þannig búning að það myndi
enginn fatta það. Í millilaginu, sem
er mjög „singalong-vænt“, er ég að
segja að maður eigi ekki að leyfa
þessum hálfvitum að stjórna heiminum eins og þeir eru að stjórna
honum því við berum ábyrgð á því.
Það þýðir ekki að sitja aðgerðalaus
og láta tímann líða. Við verðum að
taka þátt í þessu.“

6ILL BREYTA HEIMINUM
Eitt lag á plötunni, The Animal, er

.¹LGAST SVARTA BELTIÈ
Síðan síðasta sólóplata kom út

hefur Mugison búið í þremur
húsum og eignast tvö börn. Sjálfur
segist hann ekkert hafa breyst en
tónlistin sé aftur á móti orðin mun
betri. „Lögin eru orðin svona 200
þúsund sinnum betri. Ef maður
heldur áfram að gera eitthvað
verður maður aðeins betri í því og
ég vandaði mig geðveikt. Miðað
við hvað ég var að gera var ég
kannski með gula beltið en er kominn alla vega með brúna og jafnvel
svarta beltið núna.“

 LEIÈ TIL %VRËPU
Fram undan hjá Mugison eru tónleikar á Ísafirði 6. nóvember og
síðan á Akureyri, Vestmannaeyjum og í Reykjavík.
Einnig ætlar hann að kynna
Mugiboogie í Evrópu með þrennum
tónleikum í Danmörku, fernum í
Bretlandi, einum í París og einum í
Berlín.

+*%@G#ÏH6B7ÏÓ>C6AA696<6
LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
EASTERN PROMISES
THE HEARTBREAK KID
3:10 TO YUMA
HÁKARLABEITA
BRETTIN UPP

kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 4 - 600 kr.
kl. 4 - 450 kr.

www.laugarasbio.is - Miðasala á
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Hvatt til blóðgjafar
Bandarískir kvikmyndaaðdáendur hafa verið hvattir til að
gefa blóð í tengslum við frumsýningu hryllingsmyndarinnar
Saw IV. Með þessu móti vilja
framleiðendur myndarinnar
kynna hana betur og um leið
hvetja fólk til þess að gefa
blóð.
Þessi háttur hefur einnig
verið hafður á varðandi hinar
þrjár Saw-myndirnar og hefur
uppátækið gengið vonum
framar. Að sögn Stephanie
Millian, talsmanns Rauða
krossins, hafa Saw-myndirnar hvatt aðdáendur á öllum
aldri til að gefa blóð. „Það má
líta á þetta sem leið fyrir þá
til að vaxa úr grasi og í framhaldinu getur blóðgjöfin orðið

hluti af lífi þeirra,“ sagði
hún.
Markaðsstjórar framleiðslufyrirtækisins Lionsgate ætluðu upphaflega að nota blóðgjöfina til að kynna fyrstu
myndina en síðan þá hefur
verkefnið undið upp á sig.
Fyrst söfnuðust 2.100 lítrar en
núna eru lítrarnir orðnir 24
þúsund. „Aðdáendunum finnst
þetta vera hluti af heildarpakkanum,“ sögðu þeir.
Á annarri hverri sekúndu
þarfnast einhver blóðs í
Bandaríkjunum, sem þýðir að
á meðan hin 95 mínútna Saw
IV er sýnd þurfa um 2.850
manns á blóði að halda.
3!7 &JËRÈA 3AW HRYLLINGSMYNDIN

ER ¹ LEIÈINNI Å BÅË

Veðramót í sérflokki
Veðramót Guðnýjar Halldórsdóttur fékk
ellefu tilnefningar til Eddunnar og er þetta
aðeins í annað sinn sem íslensk kvikmynd
fær fleiri en tíu tilnefningar. Hafið eftir
Baltasar Kormák á enn sem fyrr metið
með tólf tilnefningar og Mávahlátur Ágústs
Guðmundssonar vermdi annað sætið með
sínar tíu samkvæmt imdb.com þar til á
þriðjudaginn þegar Veðramót velti henni
úr sæti.
Veðramót hefur fengið frábæra dóma í
fjölmiðlum og margir jafnvel gengið svo
langt að segja þetta eina bestu kvikmynd
sem gerð hefur verið á Íslandi. Fimm leikarar myndarinnar eru tilnefndir fyrir leik
sinn í kvikmyndinni en það eru þær Hera
Hilmarsdóttir og Tinna Hrafnsdóttir í
flokki leikara í aðalhlutverkum og þau Jörundur Ragnarsson, Gunnur Schlüter og
Þorsteinn Bachmann fyrir leik í aukahlutverki. Þar að auki fékk Guðný Halldórs-

',3),%'52 2!.'52 %LLEFU TILNEFNINGAR 6EÈRA

MËTA ERU GL¾SILEGUR ¹RANGUR OG KEMUR MYNDINNI
Å FLOKK MEÈ -¹VAHL¹TRI OG (AFINU YFIR FLESTAR
TILNEFNINGAR

dóttir tvær, eina fyrir leikstjórn og eina
fyrir handrit.
Ef tekið er mið af þeim verðlaunum sem
myndir með álíka fjölda tilnefninga má
reikna með að Veðramót hljóti að minnsta
kosti sex Eddur. En reyndar gæti brugðið
til beggja vona því í fyrra voru til að mynda
Börn tilnefnd til átta verðlauna en hlutu
aðeins ein, fyrir besta handritið.
FGG

3)'52 2«3 (LJËMSVEITIN 3IGUR 2ËS ER

EKKI ¹N¾GÈ MEÈ MYNDINA 6ANILLA 3KY

Vanilla Sky
var ömurleg
Hljómsveitin Sigur Rós segir að
kvikmyndin Vanilla Sky, þar sem
lag hennar Untitled #4 hljómaði,
hafi verið ömurleg. Hljómborðsleikarinn Kjartan Sveinsson lét
hafa þetta eftir sér eftir sýningu
á heimildarmyndinni Heima á
bresku hátíðinni Electric Proms.
Vanilla Sky kom út árið 2001 og
skartaði Tom Cruise, Cameron
Diaz og Penelope Cruz í aðalhlutverkum.
Sigur Rós hefur einnig átt lag í
kvikmyndinni The Life Aquatic
with Steve Zissou með Bill
Murray í aðalhlutverki, auk þess
sem lög sveitarinnar hafa
hljómað í sýnishornum við
myndirnar The Invasion og
Children of Men.



“Cronenberg bætir nú um betur
með grimmum, ofbeldisfullum og jafnvel
enn miskunnarlausari glæpatrylli
....auðug af framúrskarandi leik
...á í vændum gott gengi þegar myndir
ársins verða gerðar upp...enginn gleymir
nokkru sinni hnífaslagnum!"
- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið



"Viggo Mortensen sýnir stórleik ársins og
brennir gat á tjaldið með sláandi góðri
óskarsverðlauna frammistöðu."
- Peter Travers, Rolling Stone



"Slagsmálatriðið í rússnesska gufubaðinu
er strax orðið sígilt og verður örugglega
umtalaðasta kvikmyndaatriði þessa árs."
- Ty Burr, The Boston Globe



"Meistaraverk! David Cronenberg
sannar að hann er frumlegasti, djarfasti
og hugrakkasti leikstjóri Bandaríkjanna."
- Richard Corliss, Time Magazine

-)#+ (5#+.!,, &ORSPRAKKI 3IMPLY 2ED

¾TLAR AÈ EINBEITA SÁR AÈ SËLËFERLI SÅNUM

Simply Red
að hætta
Hljómsveitin Simply Red ætlar
að hætta störfum árið 2009, 25
árum eftir að hún var stofnuð.
Mick Hucknall, forsprakki
sveitarinnar, segir að platan Stay,
sem kom út í mars síðastliðnum,
sé síðasta plata hennar og hún
muni hætta störfum eftir að
tónleikaferð hennar lýkur eftir
tvö ár.
„Ég hef eiginlega ákveðið að
segja þetta gott eftir 25 ár,“ sagði
Hucknall, sem hyggst einbeita
sér að sólóferli sínum.
Simply Red komst á toppinn á
vinsældalistum með plötum á
borð við A New Flame, Stars og
Life sem hafa selst í rúmum
fimmtíu milljónum eintaka. Á
meðal vinsælustu laga hennar eru
Holding Back the Years, If You
Don´t Know Me By Now, Something Got Me Started og Fairground.

FRUMSÝND Í DAG!
STRANGLEGA
BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA
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 (J¹LMAR ¹FRAM Å &RAM
3ËKNARMAÈURINN (J¹LMAR ¶ËRARINSSON HEFUR ¹KVEÈIÈ AÈ
VERA ¹FRAM Å HERBÒÈUM &RAM N¾STU TVÎ ¹RIN AÈ ÖVÅ ER
FRAM KEMUR Å FRÁTTATILKYNNINGU FR¹ &RAM Å G¾R %KKI KEMUR
FRAM Å TILKYNNINGUNNI HVORT &RAM SÁ BÒIÈ AÈ GANGA FR¹
KAUPUM ¹ (J¹LMARI EN HANN ER SAMNINGSBUNDINN SKOSKA
LIÈINU (EARTS FRAM Å MAÅ ¹ N¾STA ¹RI (J¹LMAR SAGÈI ¹
DÎGUNUM AÈ VAL SITT ST¾ÈI ¹ MILLI ÖESS
AÈ SPILA ¹FRAM MEÈ &RAM EÈA FARA Å
HEIMAHAGANA TIL ¶RËTTAR (ANN HEFUR NÒ
¹KVEÈIÈ AÈ SPILA ¹FRAM MEÈ 3AFAMÕRAR
LIÈINU EN HANN VAR MJÎG VAXANDI MEÈ
&RAM Å SUMAR OG LÁK EINKAR VEL
SÅÈARI HLUTA SUMARSINS

SPORT FRETTABLADIDIS

Mér líður bara eins og ég sé heima hjá mér
*ËN !RNËR 3TEF¹NSSON KÎRFUBOLTAMAÈUR HEFUR
VERIÈ AÈ SPILA VEL MEÈ ÅTALSKA LIÈINU ,OTTO
MATICA 2OMA UPP ¹ SÅÈKASTIÈ OG VAR TIL AÈ
MYNDA STIGAH¾STI LEIKMAÈUR VALLARINS Å
NAUMU TAPI LIÈSINS GEGN %VRËPUMEISTUR
UM 0ANATHINAIKOS Å FYRRADAG
b6IÈ VORUM AÈ SPILA MJÎG GËÈAN BOLTA
OG ERUM FREKAR FÒLIR AÈ HAFA EKKI KL¹RAÈ
LEIKINN ENDA SKORUÈUM VIÈ MEIRA EN
ÖEIR Å ÖREMUR AF FJËRUM LEIKHLUTUM
LEIKSINS m SAGÈI *ËN !RNËR SEM GERÈI
SÁR LÅTIÈ FYRIR OG SKORAÈI  STIG TËK
ÖRJÒ FR¹KÎST OG STAL ÖREMUR BOLTUM
¹ RÒMUM  MÅNÒTUM SEM HANN
SPILAÈI Å LEIKNUM
b¡G FÁKK MIG LAUSAN FR¹ LANDSLIÈS
SKYLDU SÅÈASTA SUMAR TIL ÖESS AÈ GETA EINBEITT MÁR
AÈ ÖVÅ AÈ KOMAST AÈ HJ¹ ,OTTOMATICA OG ÁG TËK
Ö¹TT Å ÎLLU UNDIRBÒNINGSTÅMABILINU ÖAR OG ÖAÈ ER

KL¹RLEGA AÈ SKILA SÁR NÒNA ¡G ER Å GËÈU LÅKAMLEGU FORMI OG F¾
AÈ SPILA MIKIÈ ÖANNIG AÈ ÁG ER STÎÈUGT AÈ B¾TA MIG ¶AÈ
ER LÅKA SPENNANDI AÈ VERA AÈ SPILA Å -EISTARADEILDINNI OG
SVO SPILUÈUM VIÈ LÅKA GEGN ."! LIÈINU 4ORONTO 2APTORS
FYRIR STUTTU SÅÈAN ¶AÈ VAR SKEMMTILEG REYNSLA OG GAMAN
AÈ SJ¹ HVAR VIÈ STÎNDUM GEGN SVO STERKU LIÈI m SAGÈI *ËN
!RNËR SEM ER MEÈ LAUSAN SAMNING EFTIR TÅMABILIÈ
b6¾NTINGARNAR FYRIR TÅMABILIÈ VORU FREKAR MIKLAR OG
STEFNAN SETT ¹ TOPP FJÎGUR Å DEILDINNI OG VINNA ÖANNIG
¹FRAMHALDANDI Ö¹TTTÎKURÁTT Å -EISTARADEILDINNI AÈ ¹RI
6IÈ ERUM ¹ GËÈU RËLI SEM STENDUR OG MÁR GENGUR VEL
¶AÈ HAFA NÒ ÖEGAR FARIÈ FRAM VIÈR¾ÈUR UM AÈ LENGJA
SAMNINGINN OG FORR¹ÈAMENN FÁLAGSINS ERU ¹N¾GÈIR
MEÈ FRAMLAG MITT HINGAÈ TIL EN ÁG ¾TLA AÈ FLÕTA MÁR
H¾GT Å ÖESSU SKOÈA MÅN M¹L VEL OG SJ¹ TIL HVAÈ VERÈUR
Å BOÈI m SAGÈI *ËN !RNËR SEM KANN ÖË VEL VIÈ SIG Å 2ËM
b¥TÎLSK MENNING HÎFÈAR VEL TIL MÅN OG MATURINN ER FR¹B¾R
OG FËLKIÈ SKEMMTILEGT -ÁR LÅÈUR BARA EINS OG ÁG SÁ HEIMA
HJ¹ MÁRm

3N¾FELL ENGIN FYRIRSTAÈA
Íslandsmeistarar KR voru í fínu formi á heimavelli sínum í gær þegar Snæfell
kom í heimsókn. KR var mun sterkari aðilinn lengstum og vann sanngjarnan
14 stiga sigur, 85-71. Snæfell er án sigurs í deildinni eftir þrjá leiki.
+®2&5"/,4) Íslandsmeistarar KR
¥ &2"25 &/2-) %RLA $ÎGG (ARALDS

DËTTIR SETUR HVERT ¥SLANDSMETIÈ ¹ F¾TUR
ÎÈRU
&2¡44!",!¨)¨(2®..

%RLA $ÎGG (ARALDSDËTTIR

Bætti 18 ára Íslandsmet í gær
35.$ Sundkonan og Njarðvíkingurinn Erla Dögg Haraldsdóttir er
í frábæru formi þessa daganna og
í gær setti hún sitt fjórða
Íslandsmet á einum mánuði.
Erla bætti í gær eitt elsta
Íslandsmetið með því að synda
100 metra bringusund á 1 mínútu
10,16 sekúndum. Metið setti hún á
opna danska meistaramótinu sem
fer nú fram í Greve í Danmörku.
Gamla metið átti Ragnheiður
Runólfsdóttir og það var sett 18.
mars 1989.
Millitími Erlu í sundinu var
einnig Íslandsmet en hún synti
fyrstu 50 metranna á 32,76
sekúndum en gamla metið
Ragnheiðar var upp á 32,93
sekúndur. Þetta voru síðustu
Íslandsmetin sem Ragnheiður átti
í 25 metra laug. Erla Dögg syndir
í úrslitum í sundinu í dag en hún
átti besta tímann í undanúrslitunum.
ËËJ

4HEO 7ALCOTT HJ¹ !RSENAL

Ég er ekki
Thierry Henry

komust aftur á beinu brautina í
gær með öruggum sigri á Snæfelli, 85-71. Meistararnir voru talsvert sterkari aðilinn í leiknum en
það er eitthvað að hjá Snæfelli,
sem er ekki líkt sjálfu sér þessa
dagana.
Snæfell mætti til leiks stigalaust eftir tvö töp í upphafi leiktíðar og var greinilega ákveðið að
rétta sinn hlut á móti meisturunum. Gestirnir úr Hólminum byrjuðu vel, spiluðu fína vörn og voru
þolinmóðir í sókninni.
Heimamenn voru ekki alveg
með á nótunum í fyrsta leikhluta
og voru sex stigum undir, 16-22.
Það kviknaði heldur betur á meisturunum í öðrum leikhluta, þar
sem þeir buðu til veislu. Vörnin
small algjörlega og það gekk allt
upp í sókninni, sama hvort um var
að ræða þriggja stiga körfur eða
skrautkörfur. Avi Fogel fór mikinn og setti þrettán stig í leikhlutanum. Mest náði KR fimmtán
stiga forystu, 48-33, en munurinn
var tíu stig í leikhléi, 49-39.
Snæfell lét flugeldasýningu KR
í öðrum leikhluta ekki koma sér úr
jafnvægi og gestirnir voru mjög
grimmir og söxuðu jafnt og þétt á
forskot KR. Heimamenn rönkuðu
aftur á móti við sér undir lok leikhlutans þegar Snæfell var farið að
anda ofan í hálsmálið á þeim. Munurinn níu stig þegar einn leikhluti
var eftir, 65-56.

framherji Arsenal Theo Walcott
er ekki spenntur fyrir að vera líkt
við Thierry Henry, markahæsta
leikmann félagsins frá upphafi.
„Það var frábært að fá að æfa
með honum á hverjum degi og
læra af honum. Það eru allir alltaf
að líkja mér við Thierry en ég vil
vera þekktur fyrir að vera ég
sjálfur,“ segir Walcott, sem játar
það þó að Thierry Henry hafi
verið hans uppáhaldsleikmaður
og fyrirmynd.
„Það voru allir svekktir yfir því
að hann fór en nú erum við
eiginlega búnir að gleyma honum
því það gengur svo vel án hans,”
sagði Walcott en hann skoraði tvö
mörk í stórsigrinum á Slavia Prag
í vikunni. Líkt og Henry byrjaði
Walcott sem vængmaður en
Arsene Wenger, stjóri Arsenal,
var fljótur að setja hann fram
alveg eins og hann gerði með
Henry á sínum tíma.
ËËJ
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STERKUR GEGN 3N¾FELLI Å G¾R

Hann var algjörlega eign KR,
sem hafði öll tök á leiknum og hélt
Snæfelli allan tímann í hæfilegri
fjarlægð. Það var einfaldlega
klassamunur á liðunum í gær og
hann sást best í lokaleikhlutanum.
„Þetta er svekkjandi því við
gerum einfaldlega ekki það sem
okkur er sagt að gera, sem er ótrúlegt,“ sagði Snæfellingurinn Hlynur Bæringsson niðurlútur. „Það
fer í taugarnar á mér að við skulum ekki gera það sem búið er að
tala um. Það er eitthvað samskipta- og einbeitingarleysi í gangi
hjá okkur. Við rífum okkur upp úr
þessu. Ég hef fulla trú á því.“

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Fannar Ólafsson, fyrirliði KR,
var talsvert kátari. „Við erum að
fínpússa okkar leik smám saman.
Það var gaman að Fogel væri
góður í dag og hann er að komast
vel inn í þetta hjá okkur. Um leið
styrkjumst við.
Ég verð að viðurkenna að ég átti
von á Snæfelli sterkara hér í dag.
Mér sýnist á öllu að það vanti
breidd hjá þeim. Byrjunarliðið er
frábært en bekkurinn er ekki nógu
sterkur hjá þeim. Það er ljótt að
segja það en við völtuðum yfir þá
um leið og menn komu af bekknum,“ sagði Fannar.
HENRY FRETTABLADIDIS

Grindavík sigraði á seiglunni
Grindavík sigraði
Stjörnuna 86-92 í Ásgarði í gærkvöld en fyrir leikin voru bæði
liðin búin að vinna einn leik og
tapa einum í Iceland Express
deildinni í ár.
Heimamenn í Stjörnunni tóku
forystu byrjun og leiddu leikinn
nánast allan fyrsta leikhlutann.
Grindavík var þó aldrei langt
undan og staðan var orðin jöfn 2727 í lok leikhlutans.
Jafnræðið hélt áfram í öðrum
leikhluta þar sem liðin skiptust á
að taka yfirhöndina og þegar flautað var til hálfleiks voru gestirnir
frá Grindavík með forystu 47-48.
Miklar sviptingar áttu sér stað í
þriðja leikhluta þar sem bæði lið
náðu ágætis forystu, en staðan að
honum loknum var 67-69 Grindavík í vil.
Fjórði leikhluti var æsispennandi eins og við var að búast og
staðan var jöfn 78-78 þegar fimm

Iceland Express deild karla:

3TJARNAN 'RINDAVÅK

'RINDAVÅK VANN 3TJÎRNUNA   Å SGARÈI Å )CELAND %XPRESS DEILDINNI Å G¾RKVÎLD

&«4"/,4) Hinn 18 ára gamli
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3TJÎRNUNNI ERFIÈUR Å G¾RKVÎLD OG SKORAÈI
 STIG Å LEIKNUM
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mínútur lifðu leiks. Þá tók hins
vegar við vondur kafli hjá Stjörnunni, sem skoraði aðeins 5 stig á

tæpum fimm mínútum og gerði
það að verkum að sigur Grindavíkur varð þægilegri en efni stóðu
til og lokatölur urðu 86-92.
Friðrik Ragnarsson, þjálfari
Grindavíkur, var fyrst og fremst
sáttur með að vinna leikinn og
hrósaði seiglunni í liðinu.
„Við vorum langt frá okkar
besta leik en ég er mjög sáttur
með að við náðum að vinna leikinn, því það er sérstaklega mikilvægt að klára líka þá leiki þar
sem liðið er ekki að spila vel. En
auðvitað þurfum við að spila
betur ef við ætlum okkur einhverja hluti,“ sagði Friðrik en sá
þó ástæðu til þess að hrósa liði
Stjörnunnar.
„Það er alveg ljóst að þetta er
besta Stjörnulið sem ég hef nokkurn tímann mætt og Stjörnumenn
eiga eftir að vinna mikið af leikjum í deildinni í vetur og þá sérstaklega á heimavelli sínum.“ ËÖ
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Stjóri Rosenborgar hættur
&«4"/,4) Knut Tørum sagði af sér

sem stjóri Rosenborg í kjölfar
eins besta sigurs í sögu liðsins í
gær þegar það skellti Valencia 2-0
í Meistardeildinni, en ákvörðunin
var tekin í samráði við stjórn
félagsins. „Ég hef reynt að gera
mitt besta til þess að ná árangri
með liðið. Staða okkar í deildinni í
Noregi gefur til kynna að
breytinga sé þörf, en ég yfirgef
félagið með mikið af góðum
minningum í farteskinu,“ sagði
Tørum.
ËÖ
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6ERÈ AÈ UNDIRBÒA MIG FYRIR ÖAÈ VERSTA
&*®,-%..) ¶AÈ VERÈUR ÎRUGGLEGA VEL
M¾TT ¹ LEIKINA VIÈ 5NGVERJA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

¥SLENSKA HANDBOLTALANDSLIÈIÈ

Sjötta heimsókn Ungverja
(!.$"/,4) Þetta verður í fjórða
sinn sem Ungverjar koma hingað
til lands til þess að spila tvo
vináttuleiki en auk þess hafa þeir
spilað við Ísland hér heima í
úrslitakeppni HM 1995 og í
undankeppni HM þremur árum
síðar.
Í janúar 1974 gerðu þjóðirnar
21-21 jafntefli í fyrri leiknum en
Ísland vann þann seinni 22-20. Í
desember 1977 gerðu þjóðirnar
24-24 jafntefli í fyrri leiknum en
Ungverjar unnu síðari leikinn 1318. Í febrúar 1991 unnu íslensku
strákarnir báða leikina, fyrst 2220 og svo 22-19.
Ísland vann leik liðanna 23-20 á
HM 1995 og þá vannst einnig
sigur, 22-19, í undankeppni HM
1999 í nóvember 1998.
Ísland hefur unnið fjóra síðustu
leiki þjóðanna á Íslandi.
ËËJ

Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari verður án margra lykilmanna í leikjunum tveimur gegn Ungverjum í
kvöld og á morgun. Í liðið vantar meðal annars Guðjón Val, Ólaf Stefánsson og Loga Geirsson. Alfreð mun
nota tækifærið og búa liðið undir að spila án Guðjóns í vörninni. Jaliesky Garcia snýr loksins aftur.
(!.$"/,4)
Íslenska landsliðið
leikur tvo æfingaleiki gegn Ungverjum í kvöld og á morgun.
Leikurinn í kvöld fer fram í
Laugardalshöllinni
og
hefst
klukkan 20. Á morgun verður
aftur á móti leikið á Ásvöllum og
hefst sá leikur klukkan 14.
Leikirnir eru kærkomið tækifæri fyrir Alfreð Gíslason landsliðsþjálfara til þess að prófa nýja
hluti og nýja menn. Landsliðið er
án nokkurra lykilmanna eins og
Guðjóns Vals Sigurðssonar, Loga
Geirssonar og Einars Hólmgeirssonar sem eru meiddir. Markús
Máni Michaelsson er hættur að
leika handbolta og svo er Ólafur
Stefánsson á Spáni en eiginkona
hans á von á barni hvað úr hverju.
Hann spilar ekki í kvöld en gæti
komið í laugardagsleikinn.
„Ég ætla fyrst og fremst að fara
yfir þá hluti sem við höfum verið
að vinna með og svo er mikilvægt
að koma Garcia inn í dæmið á fullum krafti – bæði í vörn og sókn.
Það er frábært að fá hann aftur.
Svo ætla ég að nota Arnór svolítið
á miðjunni.

+6%¨).. !LFREÈ 'ÅSLASON MUN ÎSKRA SÅNA MENN ¹FRAM Å LEIKJUNUM GEGN 5NGVERJUM
SEM FARA FRAM Å KVÎLD OG ¹ MORGUN
&2¡44!",!¨)¨0*%452

Þess utan er ég með þrjár nýjar
vinstri skyttur sem ég hef verið að
skoða og þeir munu eflaust fá eitthvað tækifæri,“ sagði Alfreð en
hann hefur verið með liðið í
æfingabúðum alla vikuna. Eins og
áður segir eru margir menn

meiddir og Alfreð ætlar að nota
tækifærið til að undirbúa sig fyrir
það versta. Til að mynda mun hann
prófa leikmenn sem gætu leyst
Guðjón Val af hólmi fremstir í 5/1vörninni.
„Gaui heldur að hann verði með

en ég verð samt að undirbúa mig
fyrir það versta og að hann verði
ekki með á EM. Þó svo að hann
geti spilað með okkur á EM er ekki
líklegt að hann geti spilað af fullum krafti uppi á toppi í 5/1-vörninni. Ég óttast að öxlin muni ekki
hafa það af. Þá yrði hann að fara í
hornið og einhverjir aðrir að leysa
hans stöðu. Þar hef ég hugsað mér
að prófa Róbert, Alexander og
Ásgeir Örn. Ég held að þeir gætu
allir leyst það með sóma,“ sagði
Alfreð en hann hefur eðlilega
nokkrar áhyggjur af meiðslum
lykilmanna sem eru farnir að
meiðast í auknum mæli í handboltanum almennt. „Þetta er að gerast
úti um allt. Álagið í boltanum er
einfaldlega að verða of mikið og
það er eitthvað sem vert er að
skoða.“
Alfreð segir að úrslitin skipti
ekki öllu en þó verði að sjálfsögðu
reynt að vinna eins og alltaf. „Það
er þó mikilvægara að fá sem mest
út úr leikjunum og þetta hefur
verið góð vika hjá okkur,“ sagði
Alfreð Gíslason.
HENRY FRETTABLADIDIS

%,,%&5 -®2+ 2ËBERT 'UNNARSSON

SKORAÈI  MÎRK Å SÅÈASTA SIGURLEIK GEGN
5NGVERJUM  NËVEMBER 
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

'ENGIÈ GEGN 5NGVERJUM

Sex töp í síðustu sjö leikjum
(!.$"/,4) Íslenska handboltalandsliðið mætir Ungverjum
í tveimur vináttulandsleikjum á
föstudag og laugardag.
Það hefur lítið gengið hjá
íslenska landsliðinu gegn
Ungverjum undanfarin ár.
Ungverjar hafa unnið þrjá
síðustu leiki þjóðanna og sex af
síðustu sjö viðureignum.
33-29 sigur íslenska liðins á
Ungverjum á Heimsbikarmótinu í
Svíþjóð 18. nóvember 2004 er eini
sigur Íslands á Ungverjum
undanfarin átta ár.
Á árunum 1985 til 1999 gekk
hinsvegar mjög vel í landsleikjum við Ungverja og höfðu þá
íslensku strákarnir betur í 9 af 13
viðureignum.
Fyrir utan þessi fengsælu ár
hefur íslenska handboltalandsliðið aðeins unnið 2 af 19 leikjum
við Ungverja.
ËËJ

4ÅMAMËT Å HANDBOLTANUM

HSÍ fagnar 50
ára afmæli
(!.$"/,4) Handknattleikssam-

Tilnefndur til BAFTA
verðlauna fyrir besta
alþjóðlega barnaefnið

band Íslands, HSÍ, fagnar 50 ára
afmæli um þessar mundir og
heldur upp á afmælið um helgina
í kringum landsleikina við
Ungverja.
Öllum fyrrverandi landsliðsmönnum Íslands í karla- og
kvennaflokki er af því tilefni
boðið á leikinn á morgun sem
fram fer á Ásvöllum.
HSÍ vill hvetja þá sem hafa
ekki fengið boð á leikinn um að
hafa samband við sig á tölvupóstfangið hsi@hsi.is
HBG
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)AN *EFFS SEM LÁK MEÈ ¥"6 Å SUMAR VONAST TIL ÖESS AÈ F¹ T¾KIF¾RI TIL AÈ SPILA MEÈ LIÈI Å ,ANDSBANKADEILDINNI

Örebro vill of mikinn pening fyrir mig
&«4"/,4) Ian Jeffs, sem lék með

ÍBV í 1. deildinni í sumar, hefur
verið mikið í umræðunni upp á
síðkastið og meðal annars verið
orðaður við bæði Val og Fram í
Landsbankadeildinni. Jeffs var
hins vegar einungis í láni hjá ÍBV
síðasta sumar og er sem stendur
samningsbundinn Örebro út næsta
tímabil, en vill að eigin sögn losna
undan samningi við sænska liðið.
„Umboðsmaður minn hefur
þegar tilkynnt forráðamönnum
Örebro að ég hafi ekki áhuga á því
að spila áfram í Svíþjóð og vilji
því losna undan samningi við liðið
og vonandi verður fundin lausn á
þessu máli sem fyrst. Sem stendur

-IÈJUSTAÈAN HJ¹ "ARCELONA

Toure vill spila
um helgina
&«4"/,4) Yaya Toure, miðjumaður

Barcelona, vonast til þess að spila
með gegn Almeria á sunnudaginn
en hann hefur verið meiddur
undanfarnar vikur.
Fram að því hafði Frank
Rijkaard alltaf haft hann í
byrjunarliðinu en Barcelona
keypti þennan 24 ára landsliðmann Fílabeinsstrandarinnar frá
Mónakó í sumar. „Ég er í góðu
standi og vonast eftir að geta
farið að spila sem fyrst,” sagði
Toure, sem var sáttur með Eið
Smára Guðjohnsen í leiknum
gegn Rangers. „Ég er virkilega
hrifinn af Guðjohnsen. Hann
hefur ekki verið að spila mikið en
það er mikil samkeppni um
stöður í liði Barcelona og
þjálfarinn er ekki öfundsverður
að þurfa að velja ellefu menn í
liðið. Eiður spilaði vel í Glasgow
og sýndi að hann styrkir liðið,”
sagði Yaya Toure um okkar mann
en þeir eru núna farnir að keppa
um miðjustöðuna hjá spænska
liðinu og nú er að sjá hver fær
tækifærið í næsta leik.
ËËJ

%NSKA ÒRVALSDEILDIN

Megson tekinn
við hjá Bolton
&«4"/,4) Gary Megson er orðinn

stjóri enska úrvalsdeildarliðsins
Bolton eins og allir bjuggust við
eftir að hann sagði starfi sínu
lausu hjá Leicester City í vikunni.
Megson skrifaði undir tveggja og
hálfs árs samning og tekur við
Bolton af Sammy Lee, sem var
rekinn á dögunum. Megson mun
stjórna sínum fyrsta leik gegn
Aston Villa á sunnudaginn en
fylgdist aðeins með í Evrópuleiknum gegn Braga í gærkvöldi.
Megson, sem er 48 ára, hefur
farið víða en meðal liða sem hann
hefur stjórnað eru Stoke City.
West Bromwich Albion, Norwich
City, Blackpool og Nottingham
Forest.
ËËJ

+ÎRFUBOLTALIÈ .JARÈVÅKUR

Getur unnið
18. leikinn í röð
+®2&5"/,4) Njarðvíkingar geta í
kvöld unnið sinn átjánda deildarsigur í röð í Iceland Express deild
karla þegar þeir fá ÍR-inga í
heimsókn í 3. umferð.
Njarðvíkingar unnu fimmtán
síðustu leiki sína í deildarkeppninni í fyrra og hafa því ekki tapað
deildarleik síðan gegn KR í DHLHöllinni 19. nóvember 2006.
Njarðvík hefur enn fremur unnið
alla heimaleiki sína í deildinni
síðan þeir töpuðu fyrir Grindavík
í framlengdum leik 4. desember
2005 og heimasigrarnir eru því
orðinir 18 í röð.
Teitur Örlygsson hefur stjórnað
Njarðvíkurliðinu til sannfærandi
sigra í fyrstu tveimur leikjunum,
liðið vann Snæfell 84-71 í fyrsta
leik og svo nýliða Þórs 101-73 í
síðasta leik.
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vill Örebro fá allt of mikinn pening fyrir mig en ég veit af áhuga
liða í Landsbankadeild. Umboðsmaður minn er búinn að vera í viðræðum við nokkur lið og það eina
sem ég get sagt er að ÍBV er eitt af
þeim,“ sagði Jeffs og kvaðst líka
vel við lífið í Vestmannaeyjum en
hafa einnig mikinn áhuga og metnað til að spila í efstu deild á ný.
„Mér hefur liðið vel í Vestmannaeyjum og líkar vel við fólkið
í kringum félagið, en ég vill spila í
efstu deild og það voru því ákveðin
vonbrigði að hafa ekki komist upp
með ÍBV síðasta sumar og minnkar
líkurnar á því að ég spili þar aftur
næsta sumar,“ sagði Jeffs, sem að

öllu óbreyttu þarf að standa við
samning sinn við Örebro og snúa
aftur Svíþjóðar.
Lennart Sjögren, yfirmaður
knattspyrnumála hjá Örebro, vildi
vel kannast við mál Ian Jeffs
þegar Fréttablaðið náði tali af
honum í gær og sagði hlutina vera
í ákveðnum farvegi.
„Eins og staðan er núna getum
við lítið aðhafst, því við erum að
ganga frá þjálfaraskiptum og
þegar því er lokið sjáum við betur
hvort við getum notað Jeffs og
hvort hann eigi framtíð hjá félaginu. Vilji hann ekki vera áfram, þá
þurfum við eðlilega að finna einhverja lausn á því sem hentar

báðum aðilum, en það hafa alla
vega engin lið enn sem komið er
sett sig í samband við okkur með
hugsanleg kaup í huga,“ sagði
Sjögren en vildi ekki gefa upp þá
upphæð sem liðið væri að biðja
um fyrir Jeffs.
Ian Jeffs hefur spilað 48 leiki
fyrir ÍBV í efstu deild og skorað í
þeim átta mörk.
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Rigning á stöku stað, fremur hvasst

b¡G ER JAFN ¹STRÅÈUFULLUR Å GOLFI OG
ÁG ER ÖEGAR ÁG ER AÈ LEIKA ¶EGAR
ÁG BYRJAÈI AÈ SPILA GOLF VAR ÁG
MEÈ GOLFSVEIN MEÈ MÁR OG EINN
DAGINN VARÈ ÁG REIÈUR ÒT Å SJ¹LFAN
MIG OG KASTAÈI KYLFUNNI ¶¹ SAGÈI
GOLFSVEINNINN VIÈ MIG b¶Ò ERT EKKI
NËGU GËÈUR GOLFSPILARI TIL AÈ VERÈA
REIÈURm ¡G HEF ALDREI HENT KYLFU
SÅÈAN ¡G NÕT GOLFSINS ÖAÈ SKIPTIR
EKKI M¹LI HVORT ÁG ER GËÈUR EÈA
SL¾MURm 3AMUEL LEIKUR Å 4HE -AN ¹
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3UÈSUÈVESTUR AF (VARFI ER NÅUHUNDRUÈOG¹TTATÅU
MILLIBARA L¾GÈ SEM N¹LGAST LANDIÈ ÖETTA
ER NËG (VER ¥SLENDINGUR SEM KOMINN ER ¹
FULLORÈINSALDUR HEYRIR RÎDD VEÈURFRÁTTANNA
VIÈ ÖESSI ORÈ RÎDD SEM ER JAFN SEIÈANDI OG
ARINELDUR ¹ RIGNINGARKVÎLDI JAFN Ö¾GILEGA
SL¾VANDI OG RËANDI LYF UPP¹SKRIFAÈ AF HEIMILIS
L¾KNI &REGNIR AF VEÈRI ERU ¹ÖREIFANLEGASTI
HLUTI MENNINGAR ÖJËÈARINNAR STÎÈUGAR EN
BREYTILEGAR DAGLEGAR EN TEYGJA SIG AFTUR¹BAK
YFIR FL¾MI ALDA TIL ¹RDAGA LÕÈVELDISINS -ILLIBÎR
'R¹È 6INDSTIG ¥ ÖESSUM ORÈUM FELST SAGA
6ARLEGA SKYLDI ÖVÅ FARA Å AÈ BREYTA VEÈRINU %ITT ER AÈ ÒÈA KOLTVÅ
SÕRINGI OG FREONI LINNULAUST ÒT Å LOFTHJÒPINN ÖANNIG AÈ 'R¾NLANDS
JÎKULL OG ÅSBREIÈUR 3UÈURSKAUTSLANDSINS MOLNI OG JÎRÈIN HITNI ¹
ENDANUM EINS OG AFGANGAR Å ÎRBYLGJUOFNI 6IÈ ÖAÈ ÖURFA KOMANDI
KYNSLËÈIR AÈ GLÅMA !NNAÈ OG ALVARLEGRA M¹L ER AÈ UMHVERFA
FRÁTTUM AF VEÈRI OG VINDUM Å SJËNVARPI ¶AÈ HEFUR ¹HRIF NÒNA
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VALSDEILDARINNAR
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Endurunnið grín í Spaugstofunni
„Holdafar er nokkuð sem við
gerum eitthvað í og allir eru að
eðlislagi grannir.“
"¹RA -AGNÒSDËTTIR LÅKAMSR¾KTARFRÎMUÈUR
Å VIÈTALI VIÈ $6 
b¶AÈ ER ÎLLUM EÈLILEGT AÈ VERA FRÅSKUR ÖË
AÈ TIL SÁU MARGIR SJÒLINGAR %INS ER EÈLILEGT
AÈ VERA Å RÁTTU HOLDAFARI ¶AÈ ER AUÈVELT
AÈ FINNA ÖAÈ MAÈUR DREGUR BARA METRA
FR¹ H¾ÈINNI OG YFIR Ö¹ TÎLU ¹ MAÈUR EKKI
AÈ FARA m SEGIR "¹RA NÒ
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3%&52 2«44 ¶ORSTEINN 'UÈ
MUNDSSON SEGIST EKKI KIPPA SÁR
UPP VIÈ ÖAÈ AÈ ATRIÈI FR¹ &ËST
BR¾ÈRUM HAFI VERIÈ ENDUR
UNNIÈ HJ¹ 3PAUGSTOFUNNI
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+ARL GÒST ²LFSSON SEGIST EKKI
HAFA SÁÈ &ËSTBR¾ÈRAATRIÈIÈ
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.ÕR STÎKKPALLUR HEFUR MYNDAST FYRIR
ÅSLENSKA LEIKARA SEM HAFA STUNDUM
DRÕGT TEKJURNAR MEÈ ÖVÅ AÈ KOMA
FRAM Å AUGLÕSINGUM ÖVÅ
AUGLÕSINGASTOFAN (IMINN
OG HAF VERÈUR HLUTI AF
ALÖJËÈLEGU AUGLÕSINGA
STOFAKEÈJUNNI 4"7!
UNDIR NAFNINU
4"7!2EYKJAVÅK
+EÈJAN ER EIN
AF TÅU ST¾RSTU Å
HEIMINUM OG ÖVÅ G¾TU ÅSLENSKIR
LEIKARAR FARIÈ AÈ BIRTAST Å ERLENDUM
AUGLÕSINGUM SEM HEFUR NÒ REYNST
¾ÈI MÎRGUM HAPPADRJÒGT ¹ HINU
ALÖJËÈLEGA SVIÈI TLA STARFS
MENN AUGLÕSINGASTOFUNNAR ÖVÅ AÈ
BJËÈA TIL MIKILLAR VEISLU ¹ 3ILFRINU
¹ (ËTEL "ORG SÅÈDEGIS Å DAG ÖAR
SEM ÖESSUM MERKU TÅMAMËTUM
VERÈUR FAGNAÈ EN ÖAR VERÈUR 0ÁTUR
*ËHANN 3IGFÒSSON FREMSTUR Å FLOKKI
ENDA LEIKARINN FARIÈ ¹ KOSTUM Å
4HULE HERFERÈINNI SEM AUGLÕSINGA
STOFAN GERÈI

&2¡44!",!¨)¨6®,5.$52

13

14

15
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18

kannski hefur það verið þeirra gæfa. Síðan
koma vonandi Fóstbræðraþættirnir út á DVD
og þá hafa þeir efni fram á haust.“
Karl Ágúst Úlfsson, einn af forkólfum
Spaugstofunnar, sagðist ekki hafa séð
áðurnefnd atriði hjá Fóstbræðrum
og benti á oft gerðist það að menn
fengju svipaðar hugmyndir. „Og
það hefur komið fyrir að eldar
kvikni á mörgum stöðum
samtímis,“ bætir Karl við. Hvað
„útlenskuna“ varðar segir Karl að
það hafi komið úr Jamie Oliver en
Íslendingar séu farnir að versla
eftir erlendum matreiðsluþáttum. FGG

ER AÈ GEFA ÒT SÅNA FYRSTU PLÎTU ¹ N¾ST
UNNI EN HÒN SAMDI ALLT EFNIÈ SJ¹LF ÕMIST
EIN EÈA Å SAMSTARFI VIÈ AÈRA b¶ETTA ER
MJÎG PERSËNULEG PLATA m SEGIR HÒN

8

10

„Ég sá byrjunina á þessu atriði og fannst eins
og ég kannaðist eitthvað við það,“ segir
Þorsteinn Guðmundsson en athygli vakti að
um helgina virtist Spaugstofan endurvinna
sígilt atriði úr Fóstbræðrum. Hjón á miðjum
aldri bjuggu í alltof stóru húsi og ákváðu að
gera eitt barnaherbergjanna að fangaklefa.
Glögga áhorfendur rámaði í að þarna væri á
ferðinni atriði sem svipaði óneitanlega til
þess þegar þau Þorsteinn og Helga Braga
gerðu slíkt hið sama í þáttunum sálugu. „Ég
held þó að allir sofi rólegir yfir þessu,“ bætir
Þorsteinn við.
„Spaugstofan er líka eilítið annars eðlis og
framleiðir gríðarlega mikið af efni og það er
því eðlilegt að svona komi upp. Efnistökin
eru líka alltaf ólík og mér finnst þetta ekkert
mál,“ útskýrir Þorsteinn og bætir því síðan
við að kannski hafi Spaugstofufélagarnir
horft á þættina og lært eitthvað af þeim. „Og
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20

21
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 UMRËT  SKËLI  TÎLU  ÎRN 
GANGÖËFI  EFTIRGJÎF  RÅKIS 
PERSËNUFORNAFN  F¾ÈA  VITFIRRING
 RYKKORN  FLOKKA
,«¨2¡44
 NIÈUR  BARDAGI  PRETTA  ELDS
NEYTI  FLATFISKUR  SVELGUR  LÅÈA
VEL  KVENKL¾ÈNAÈUR  PERSËNU
FORNAFN  STÎÈUG HREYFING
,!53.
,«¨2¡44  OFAN  AT  SVINDLA 
KOL  GR¹LÒÈA  IÈA  UNA 
SARÅ  Ö¾R  IÈ
,2¡44  RASK  FG  TVO  ARI
 IL  N¹ÈUN  LANDS  ÖÒ 
ALA  ¾ÈI  AR  RAÈA
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-AMMA OG PABBI VEITTU
MÁR MIKINN STUÈNING
liðsinnis foreldranna. „En þau hafa veitt mér mikinn
„Þetta er mjög spennandi,“ segir söngkonan Bryndís
stuðning. Pabbi hefur hjálpað mér að koma þessu öllu
Jakobsdóttir, sem sendir frá sér sína fyrstu plötu
heim og saman, séð um tæknilegar hliðar og almennar
á næstunni. Eitt laganna á plötunni, Ljáðu
reddingar. Kannski fæ ég þau til að spila eitthvað með
mér eyra, hefur þegar vakið athygli í kvikmér á næstu plötu.“
myndinni Veðramót en það samdi Bryndís
Platan hefur enn ekki hlotið nafn en
ásamt Dóra DNA. „Ég er búin að vera að
upptökur og annað er á lokastigi.
dunda mér í tónlist lengi, hef verið að æfa
„Æ, ég er frekar sein með þetta allt
mig að semja og finna minn eigin stíl. Svo
saman en er að vinna í því að finna
var ég komin með þó nokkuð mörg
fallegt orð sem myndi lýsa plötunni
lög og ákvað að gera plötu ásamt
vel. Þetta er mjög persónuleg plata.
breskum vini mínum sem ég kynntÉg samdi allt efnið sjálf, bæði ein og
ist í London og hef unnið töluvert
í samstarfi við aðra. Mér finnst erfitt
með.“
að setja tónlist í orð en held ég
Bryndís á ekki langt að sækja
myndi segja að platan væri
tónlistarhæfileikana því foreldrar
mjög melódísk með persónuhennar eru þau Ragnhildur Gíslalegum textum. Ég lagði líka
dóttir og Jakob Frímann Magnúsmikið upp úr því að hafa tilson. „Þau hjálpuðu mér ekki við
+!..3+)  .345 0,®45 "RYNDÅS ER DËTTIR
raunakenndar útsetningar
gerð plötunnar hvað tónlistina
ÖEIRRA 2AGNHILDAR 'ÅSLADËTTUR OG *AKOBS &RÅMANNS
og sérkennileg hljóð, til að
varðar, þar hef ég alveg ráðið
-AGNÒSSONAR b¶AU HJ¹LPUÈU MÁR EKKI VIÈ GERÈ
mynda þverflautur í poppferðinni,“ segir hún þegar hún er
PLÎTUNNAR HVAÈ TËNLISTINA VARÈAR m SEGIR "RYNDÅS
b%N ÖAU HAFA VEITT MÁR MIKINN STUÈNINGm
lagi.“ SIGRUNOSK FRETTABLADIDIS
innt eftir því hvort hún hafi notið

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686.
Opið 10-18:15 laugardaga 11-14.

NÝR TÚNFISKUR ófrosinn • RISARÆKJUR
LÚÐA • SKÖTUSELUR • HÖRPUSKEL
RJÀskréttir i sparifötum

®LL SPJËT STANDA NÒ ¹ %YJËLFI
3VERRISSYNI LANDSLIÈS
ÖJ¹LFARA Å FËTBOLTA EFTIR
AÈ ÖRÅR LANDSLIÈSMENN
LÕSTU ÖVÅ YFIR Å .ETTAVISEN
AÈ ÖEIR HEFÈU EKKI
TRÒ ¹ HONUM
SEM ÖJ¹LFARA
LIÈSINS ¶EIR
DRËGU ORÈ
SÅN SÅÈAN TIL
BAKA OG EINN ÖEIRRA 'UNNAR (EIÈAR
¶ORVALDSSON SAGÈI AÈ ÖAU HEFÈU
VERIÈ TEKIN ÒR SAMHENGI AF NORSKUM
b¾SIFRÁTTAMANNIm 2EYNDAR VEKUR
ATHYGLI AÈ 'UNNAR VIÈURKENNIR Å VIÈ
TALINU AÈ HANN HAFI BÒIST VIÈ ÖESSARI
ÒTKOMU OG SEGIST EKKI ¾TLA AÈ GEFA
ÖESSUM MANNI FLEIRI VIÈTÎL
%YJËLFUR ER EKKI EINN Å ÖVÅ STORM
VIÈRI SEM RÅKIR Å LANDSLIÈINU ÖVÅ
SVEITUNGAR HANS Å 3KAGAFIRÈINUM
HAFA TEKIÈ UPP HANSKANN FYRIR SINN
MANN  VEFSÅÈUNNI SKAGAFJORDUR
COM ER BIRT STËR FRÁTT UM AÈ ¥SLAND
HAFI H¾KKAÈ SIG UPP UM EITT S¾TI ¹
&)&! LISTANUM ENDA N¹ÈI LANDSLIÈIÈ
GËÈUM ÒRSLITUM GEGN
B¾ÈI . ¥RUM OG 3P¹N
VERJUM OG B¾TT ER VIÈ
AÈ GAGNRÕNIN ¹ %YJËLF
SÁ NÒ H¹LF HJ¹K¹TLEG
EN SVONA SÁ NÒ BARA
BOLTINN
FGG

Lokaorustan hafin um þulustarf
Eins og fram kom í Fréttablaðinu
bárust Sjónvarpinu yfir hundrað
umsóknir um starf dagskrárkynnis
áður en umsóknarfresturinn rann
út í byrjun þessa mánaðar. Af 103
umsóknum voru 18 frá karlmönnum. Það er því ljóst að vinsældir
þulustarfsins fara ekki dvínandi
nema síður sé. Þórhallur Gunnarsson, dagskrárstjóri Sjónvarpsins,
segir að rúmlega fimmtungur hópsins sé nú kominn í lokaúrtak og að
endanleg ákvörðun verði tekin fljótlega. „Við boðuðum 21 umsækjanda
í prufu og erum að vinna úr þeim.
Það er smám saman að koma skýrari mynd á þetta og við reiknum
með að ráða í störfin í næstu viku.“
Í prufunum þurftu umsækjendur
sjálfir að skrifa texta um dagskrá
kvöldsins og lesa hann af mynda-

vélaskjá. „Við tökum allt með í
reikninginn,“
segir
Þórhallur.
„Framkomu, málfar, textavinnu og
framsögn. Það er allt lagt undir.“
Þórhallur segir að líklega verði þrír
nýir dagskrárkynnar ráðnir. „Það
er þó ekki búið að taka endanlega
ákvörðun um það. Við erum hér
með starfandi dagskrárkynna sem
eru inni í þessu líka. Kannski verða
þau öll áfram.“ Hann neitar að gefa
upp hversu margir karlmenn séu í
lokahópnum. „Þeir eru færri en
konurnar.“
- SËK
&22) +!2,!2 %. +/.52

¶ËRHALLUR 'UNNARSSON DAGSKR¹RSTJËRI
3JËNVARPSINS GEFUR EKKI UPP HVERSU
MARGIR KARLAR ERU Å ÖEIM HËPI SEM KOMA
TIL GREINA SEM DAGSKR¹RKYNNAR b¶EIR ERU
F¾RRI EN KONURNARm
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Sæl eru einföld
egar ég fæddist var símanúmerið heima hjá mér þrjár stuttar. Mér finnst ég háöldruð þegar
ég hugsa til þess og skammast
mín næstum fyrir að segja frá
þessu. Núna, rúmum aldarfjórðungi síðar, er enginn átta ára
krakki maður með mönnum nema
hann eigi GSM-síma af þriðju
kynslóð farsíma. Enginn léti
bjóða sér upp á að tala í síma sem
nágrannarnir gætu hlerað.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 07-1809

Ímyndaðu þér

Þ

SkodaOctavia TDI

þótti mér skemmtilegra
þegar ég var yngri en að heyra
ömmu og afa segja frá lífinu í
gamla daga. Ég skildi aldrei hvað
þau höfðu verið skelfilega nægjusöm. Sjálfri þótti mér hálf kjánalegt að fólk hefði hoppað af kæti
yfir því að fá epli í desember og
mér þótti óhugsandi að einhver
gæti sætt sig við kerti og spil í
jólagjöf. Nú er ég farin að skilja
þetta svo miklu betur enda sé ég
að bernska mín var ekki síður
fátækleg. Alla vega miðað við
allsnægtirnar nú. Ég meina – það
var ekki einu sinni hægt að horfa
á sjónvarpið á fimmtudögum.

¶%'!2 ég var lítil var það
hápunktur allra bæjarferða að
fara í Sigga Gúmm. Siggi Gúmm
var stærsta leikfangaverslunin á
Akureyri og í minningunni er hún
risavaxin ævintýraveröld. Búðinni hefur fyrir löngu verið lokað
en líti maður í kringum sig á
kaffihúsinu sem þar er nú til húsa
leynir sér ekki að þessi dótabúð
hefur ekki verið ýkja stór. Tvær
nýjustu leikfangaverslanirnar á
höfuðborgarsvæðinu eru samtals
4.000 fermetrar. Siggi Gúmm
bliknar í samanburði enda gólfflöturinn þar litlu stærri en í
stærstu
dúkkuhúsunum
sem
kaupa má í nýju búðunum.

*M.v. 100 km blandaðan akstur
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eru einfaldir,“ segir
einhvers staðar, jafnvel þótt því
hafi nú verið breytt í „sæl eru
einföld“. Ég veit það ekki. Mér
finnst ég bara hafa verið ferlega
vitlaus. Það er náttúrlega mesti
barnaskapur að tapa sér í gleði í
leikfangaverslun sem slefar ekki
einu sinni upp í 100 fermetra.
Næstum jafn kjánalegt og að
gleðjast yfir legg og skel.

,¥+,%'! eiga afkomendurnir
eftir að furða sig á nægjusemi
okkar sem látum bjóða okkur lítilræði eins og 42ja tommu flatsjónvörp, tvöfalda ísskápa og leikfangaverslanir á stærð við
knattspyrnuvelli. „Æ þau þekktu
ekkert annað þessi grey. Þau
vissu ekki hvað lífsgæði eru.“

'«¨!. $!'
¥ DAG ER FÎSTUDAGURINN 
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Afl og hagkvæmni
Það ríkir mikill friður og sátt á þeim
heimilum sem eiga Skoda Octavia TDI.
Dísilvélin er í senn aflmikil og eyðslugrönn,
með aðeins 4,9 lítra eyðslu á hverja
hundrað kílómetra. Octavia TDI er
fáanlegur beinskiptur, sjálfskiptur og með
sítengdu aldrifi.

Það sem oftast er aukabúnaður er
staðalbúnaður í þessum glæsilega bíl.
• ESP stöðugleikakerfi og spólvörn • hraðastillir (cruise control)
• aksturstölva
• þokuljós í framstuðara
• tengi fyrir iPod

• armpúði milli framsæta

• sex hátalarar

• hiti í sætum og speglum

• hanskahólf með kælibúnaði

• ISOFIX barnabílstólafestingar

• sex loftpúðar

• hæðarstillanleg framsæti

Álfelgur og heilsársdekk fylgja, takmarkað magn!
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