
 Fatahönnuðurinn Stein-
unn Sigurðardóttir hlaut norrænu 
hönnunarverðlaunin Gínuna á 
tískuvikunni í Kaupmannahöfn í 
gær. 

Steinunn segist afar ánægð með 
verðlaunin, og segir tískuvikuna í 
Kaupmannahöfn góðan vettvang 
fyrir íslenska hönnuði. „Hingað 
koma allir af Norðurlöndunum,“ 
sagði hún. 

Fimmtudagur

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í maí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Heldur til Parísar í 
starfsnám í fatahönnun

Bryndís Sveinbjörnsdóttir hefur yndi af fötum
og á því erfitt með að henda þeim.Bryndís útskrifaðist frá fatahönnunardeild Lista-
háskólans í vor en núna vinnur hún í versluninni
Trilogiu ásamt því að sauma peysur, undir merkinu

Garmur, sem hún selur í Nakta apanum.
„Í haust held ég svo til Parísar þar sem ég fer í 

starfsnám hjá Martine Sitbon og þar verð ég í að 
minnsta kosti þrjá mánuði,“ segir hún.Bryndís á enn gamla peysu sem hún segist 

hafa keypt þegar hún var í grunnskóla og því
liggur beint við að spyrja hvort hún sé meðal
þeirra sem eiga erfitt með að losa sig við
gamlar flíkur.„Ég held ég sé með svona átta svarta
ruslapoka uppi á lofti svo vissulega er ég

ein af þeim, en um daginn vorum við 
vinkonurnar með svona fataskipti-
klúbb í staðinn fyrir saumaklúbb og 
það þótti mér sérlega tilvalið því þáveit ég að fötin eru í góðum hönd-um,“ segir hún og hlær.

Álíka margir starfa nú 
hjá viðskiptabönkunum þremur 
og Straumi fjárfestingarbanka 
og nemur íbúafjölda Mosfells-
bæjar. Starfsmönnum í þessum 
fjórum félögum hefur fjölgað 
um fimmtung frá áramótum. Nú 
starfa hjá þeim 7.740 manns, en 
voru í ársbyrjun 6.445.

Fjórfalt fleiri vinna nú hjá 
Straumi en í ársbyrjun, en 
fjölgunin er þó mest hjá Glitni 
sem bætt hefur við 500 meðal-
stöðugildum frá áramótum.

Fjölgun starfsfólks, bónus og 
meiri umsvif skýra aukin gjöld 
stóru bankanna sem hafa 
hækkað um 45 prósent á milli 
ára. Þar með talinn er 700 
milljóna króna kostnaður Glitnis 
á öðrum ársfjórðungi vegna 
starfsloka Bjarna Ármannsson-
ar. 

Bankamenn 
fimmtungi fleiri

„Það eru mikil von-
brigði fyrir okkur að þetta skyldi 
vera samþykkt,“ segir Arna Harð-
ardóttir, formaður samtakanna 
Betri byggð á Kársnesi. Deiliskipu-
lag fyrir svokallaðan reit fjögur á 
Kársnesi var samþykkt á fundi 
bæjarstjórnar Kópavogs í gær. 

Í skipulaginu er gert ráð fyrir 
105 íbúðum í fjögurra hæða blokk-
um við Hafnarbraut og Bakka-
braut, þar sem nú eru atvinnuhús-
næði. Tillagan sem samþykkt var 
varðar einn tíunda þess svæðis sem 
stendur til að breyta á Kársnesi.

Íbúar á Kársnesi fjölmenntu á 
fundinn og ræddu við bæjarfull-
trúa að honum loknum. Hávær mót-
mæli hafa verið gegn væntanlegum 

skipulagsbreytingum á Kársnesinu 
upp á síðkastið.

„Þessi reitur var partur af 
rammaskipulagi sem var kynnt 
fyrir okkur í desember og við telj-
um að það eigi að skoða þessa fjölg-
un heildstætt og afgreiða í einu 
lagi,“ segir Arna. Hún telur ljóst að 
bæjarstjórn gangi með þessu gegn 
vilja íbúa Kársness.

Bæjarráð starfar í umboði bæj-
arstjórnar þegar hún er í fríi. Meiri-
hluti Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks boðaði hins vegar til 
aukafundar í bæjarstjórn með sól-
arhrings fyrirvara til að afgreiða 
málið, eftir að minnihlutinn fór 
fram á það að málinu yrði frestað 
og það tekið fyrir í bæjarstjórn. 

Guðríður Arnardóttir, oddviti 
Samfylkingarinnar, var stödd úti á 
landi þegar fundurinn var haldinn 
og komst ekki á hann. Hún segist 
hissa á vinnubrögðunum. „Það er 
bæjarstjórnarfundur á dagskrá 28. 
ágúst. Nú er verið að kalla fólk 
saman úr sumarfríi til þess að 
afgreiða þetta eina mál. Hvað getur 
verið svona brýnt við að afgreiða 
þessa skipulagstillögu að það þoli 
ekki bið til 28. ágúst? Mér finnst 
þetta mjög furðulegt.“

Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi 
Framsóknarflokks, segir að ein-
ungis hafi verið brugðist við kröfu 
minnihlutans um að málið yrði 
tekið fyrir í bæjarstjórn. 

Íbúar á Kársnesi reiðir
Íbúðablokkir munu rísa á svæði sem nú geymir atvinnuhúsnæði á Kársnesi í 
Kópavogi. Deiliskipulag var samþykkt á sérstökum aukafundi bæjarstjórnar í gær. 
Formaður byggðarsamtaka segir bæjarstjórn ganga gegn vilja íbúa á svæðinu.

Hinsegin dagar, 
hátíðahöld samkynhneigðra á 
Íslandi, hefjast við Q-bar í 
Ingólfsstræti á hádegi í dag. Þar 
verður minnst uppþota samkyn-
hneigðra sem urðu við 
Stonewall-barinn í New York 27. 
júní 1967. 

Þétt dagskrá verður alla daga 
til sunnudagsins er hátíðinni 
lýkur. Af því tilefni að 40 ár eru 
liðin frá uppþotunum og jarðar-
för Judy Garland munu hátíðar-
haldarar heiðra minningu 
Garland. Páll Óskar mun syngja 
nokkur lög söngkonunnar.

Hápunktur hátíðarinnar er 
Gleðigangan sem fer fram á 
laugardaginn. Gengið verður frá 
Hlemmi klukkan tvö, sem leið 
liggur niður Laugaveg. Að 
göngunni lokinni fer fram 
hátíðardagskrá við Arnarhól.

Á síðasta ári mættu yfir 50 
þúsund manns og fylgdust með 
þessari litskrúðugu skrúðgöngu í 
blíðskaparveðri.

Hinsegin dagar 
hefjast í dag

Opnar húsið á Fiski-
deginum mikla



 „Við tókum fyrst eftir 
þessu síðasta sumar og höfum 
margoft bókað áhyggjur okkar 
vegna þessa í borgarráði. Atgervis-
flótti er stóralvarlegt mál og ég 
held að stjórnendur flestra fyrir-
tækja hefðu áhyggjur af þróun 
sem þessari,“ segir Dagur B. Egg-
ertsson borgarfulltrúi. 

Miklar mannabreytingar hafa 
orðið í hópi æðstu stjórnenda í 
Ráðhúsi Reykjavíkur síðan meiri-
hluti Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks tók við stjórnar-
taumum snemma í fyrrasumar. Sjö 
af tíu sviðsstjórum hafa horfið til 
annarra starfa auk þess sem nýir 
menn sinna nú störfum yfirmanns 
innri endurskoðunar og skrifstofu-
stjóra borgarstjóra. Nokkrar breyt-
ingar urðu á stjórnkerfi borgarinnar 
1. júlí síðastliðinn en þá voru stöður 
þriggja sviðsstjóra lagðar niður.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borg-
arstjóri segir að allar breytingar
hjá æðstu stjórnendum Reykjavík-
urborgar hafi verið með eðlilegum 
hætti.

„Okkur hefur tekist að ráða 
frábæra nýja stjórnendur þegar 
störf hafa losnað. Þær ráðningar 
hafa verið byggðar á faglegum 
grunni og ekki gagnrýndar af hálfu 
minnihlutans að undanskilinni 
einni ráðningu sviðsstjóra, en í því 
tilfelli var kona ráðin. Í tíð R-
listans urðu verulegar breytingar 
á starfsmannahaldi í æðstu stöðum 
sem flestar voru með eðlilegum 
hætti. Ef núverandi minnihluti vill 
hafa verulegar áhyggjur af því að 
Reykjavíkurborg sé að ráða hæft 
fólk til starfa í æðstu stöður er það 
hans vandamál,“ segir Vilhjálmur. 

Björn Ingi Hrafnsson, formaður 
borgarráðs, tekur í sama streng og 
segir það liggja í hlutarins eðli að 
lykilstjórnendur stórs fyrirtækis 
eins og Reykjavíkurborgar séu 
eftirsóttir starfskraftar. Þannig 
hafi Helga Jónsdóttir, sem áður 
var sviðsstjóri stjórnsýslu- og 
starfsmannasviðs, verið ráðin 
bæjarstjóri í Fjarðabyggð og Ellý 
K. Guðmundsdóttir, fyrrverandi 
sviðsstjóri umhverfissviðs, sé nú 
forstjóri Umhverfisstofnunar. 

Svandís Svavarsdóttir, borgar-

fulltrúi Vinstri grænna, segir að 
mannabreytingarnar séu umfram 
það sem eðlilegt geti talist. „Það er 
augljóst að það er flótti úr efstu 
lögum,“ segir Svandís sem hefur 
jafnframt áhyggjur af rýrum hlut 
kvenna í stjórnunarstöðum hjá 
borginni. „Það er nánast regla að 
þegar kona hættir er karl ráðinn í 
staðinn. Meðan Reykjavíkurlistinn 
var við völd var eindreginn vilji til 
þess að jafna hlut kynjanna, sá vilji 
virðist ekki vera til staðar nú,“ 
segir Svandís.

Gísli, ferðu oft yfir á 
reikningnum?

 Reikna má með því 
að Kim Jong-Il, leiðtogi Norður-
Kóreu, tjaldi öllu til þegar hann 
tekur á móti Roh Moo-Hyun, forseta 
Suður-Kóreu, nú í lok mánaðarins. 
Þúsundir aðdáenda leiðtogans í 
norðrinu verða kvaddir til að standa 
meðfram götum höfuðborgarinnar 
Pyongyang og fagna gestinum.

Í gær var skýrt frá því að 
leiðtogar ríkjanna myndu hittast 
dagana 28. til 30. ágúst næstkom-
andi. Þetta verður annar leiðtoga-
fundur Norður- og Suður-Kóreu frá 
upphafi og það eitt gerir það að 
verkum að fundurinn telst 
sögulegur.

Ólíklegt þykir reyndar að 
áþreifanlegar niðurstöður fáist úr 
viðræðum leiðtoganna, en í það 

minnsta mun fundurinn hafa 
tilfinningaleg áhrif á íbúa beggja 
ríkjanna.

Fyrri leiðtogafundurinn var árið 
2000, en þá tók Kim Jong-Il á móti 
Kim Dae-Jung, þáverandi forseta 
Suður-Kórea. Sá fundur skilaði 
þeim árangri helst að þúsundir 
aldraðra Kóreumanna fengu að 
hitta ættingja sína hinum megin 
landamæranna eftir nærri hálfrar 
aldar aðskilnað.

Samskipti Norður-Kóreu við 
umheiminn þykja hafa skánað 
nokkuð á síðustu vikum og 
mánuðum, og þessi væntanlegi 
leiðtogafundur þykir koma í beinu 
framhaldi af því.

Fyrsti fundurinn í sjö ár

Farþegar eru 
ánægðir með Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. Flugstöðin er í fjórða 
sæti evrópskra flughafna í könnun 
á heildaránægju farþega. Kannan-
ir sem þessar eru unnar allan 
ársins hring í 90 flughöfnum víðs 
vegar um heiminn. Niðurstöður
eru birtar ársfjórðungslega.

Hrönn Ingólfsdóttir er fram-
kvæmdastjóri Viðskiptaþróun-
arsviðs flugstöðvarinnar. Hún 
segir mikla ánægju ríkja með 
niðurstöðurnar. „Farþegar eru 
mjög ánægðir með þær breyt-
ingar sem gerðar hafa verið á 
flugstöðinni.“

Flugstöðin sú 
fjórða besta

Ríkissaksóknari hefur 
ákveðið að áfrýja sýknudómi yfir 
tveimur mönnum í stærsta 
kókaínsmyglmáli sem upp hefur 
komið hérlendis. Héraðsdómur 
Reykjavíkur sýknaði mennina tvo 
fyrir þremur vikum af ákærum um 
að hafa staðið að innflutningi á 
tæpum fjórum kílóum af kókaíni 
til landsins í nóvember í fyrra. 
Efnin komu til Íslands frá Cux-
haven í Þýskalandi falin í bifreið.

Lögreglan skipti efnunum út 
fyrir gerviefni áður en bíllinn var 
sóttur. Annar maðurinn bar við að 
vegna fréttar í DV hefði hann vitað 
að einungis væru gerviefni í 
bílnum. Sekt hvorugs þótti sönnuð.

Stærsta kókaín-
málinu áfrýjað

Mannabreytingar í 
stjórnun borgarinnar
Stór hópur lykilstjórnenda hjá Reykjavíkurborg hefur horfið til annarra starfa 
á þeim tíma sem liðinn er frá meirihlutaskiptum. Fulltrúar minnihlutans hafa 
áhyggjur. Borgarstjóri segir mannabreytingarnar eðlilegar.

Góð veiði hefur verið 
víðast hvar á landinu eftir að það 
fór að rigna. Veiðin í Norðlinga-
fljóti í Borgarfirði hefur verið 
mikil síðan áin var opnuð í lok 
júlí. Nærri tvö hundruð laxar 
hafa veiðst og einn veiðimaður 
veiddi 37 laxa á tveim dögum.

Selá í Álftafirði hefur tekið við 
sér eftir að mikið úrhelli var þar 
í síðustu viku. Áin var nánast 
þornuð en ekkert hafði rignt þar 
síðan á sjómannadaginn.

Leirvogsá og einnig Norðurá í 
Borgarfirði eru enn vatnslitlar 
og er talið að tvo góða rigninga-
daga þurfi í viðbót til að ásættan-
lega margir laxar gangi upp Leir-
vogsá. 

Árnar eru enn 
of vatnslitlar

 Tæplega 200 
eigendur visthæfra bíla hafa nú 
þegar sótt bílastæðaskífur fyrir 

bifreiðir sínar. 
Bifreiðaum-
boðin sjá um 
að dreifa 
skífunum og 
þar hefur 
verið mikill 
erill frá því 
bílastæðaskíf-
urnar voru 

kynntar síðastliðinn fimmtudag. 
Bílastæðaskífurnar veita 

ökumönnum visthæfra bifreiða 
heimild til þess að leggja í 
stöðumælastæði í miðborginni í 
90 mínútur án endurgjalds. Um 
800 slíkar bifreiðar eru í Reykja-
vík og var 200 skífum dreift á 
bílaumboðin fyrir helgi. Sú 
sending er nánast uppurin. Í 
framhaldinu mun hvert bifreiða-
umboð láta útbúa nýjar skífur 
fyrir sig. 

Bílastæðaskíf-
urnar rjúka út

 Kona í New York-borg 
komst í hann krappan á dögunum 
þegar hún seldi fyrir slysni 
leirker með ösku fyrrverandi 
konu eiginmanns síns á skransölu 
fyrir 37 krónur.

Konan hélt skransöluna yfir 
helgi, en maðurinn hennar var 
sofandi í hjónaherberginu. Hún 
seldi leirkerið konu sem hugðist 
nota það undir smákökur, þrátt 
fyrir að lokið væri fast á.

„Við eigum mikið af leir-
kerum,“ sagði konan við blaðið 
Elmira Star-Gazette. „Ég áttaði 
mig ekki á því að þetta ker væri 
með öskunni.“ Hjónin vonast til 
að kaupandinn skili öskunni. 

Seldi ösku fyrri 
konu eiginmanns

 Lögreglan á Selfossi 
yfirheyrði Þorstein Gunnarsson í 
gær vegna sölu á búnaði til mót-
töku á Sky-sjónvarpsútsendingum 
og áskriftarkortum. Samtök mynd-
rétthafa á Íslandi, Smáís, höfðu 
kært starfsemina. 

Þorsteinn selur búnaðinn og 
áskriftarkortin í gegnum síðuna 
www.skykort.com. Samtökin hafa 
einnig óskað eftir lögbanni á tvö 
önnur fyrirtæki sem selja svipað-
an móttökubúnað, Eico og Sky-
digital.is.

Hróbjartur Jónatansson, lög-
maður Smáíss, segir samtökin 
gæta réttinda 365 miðla í þessu 
máli. Fyrirtækin sem um ræðir 
eigi hlutdeild að dreifingu á sjón-
varpsefni sem 365 miðlar megi 
einir dreifa á Íslandi, á borð við 
sjónvarpsþætti og útsendingar á 
ensku knattspyrnunni.

Jón Magnússon, lögmaður Eico, 

segir að lögbannskrafan lúti að sölu 
á áskriftarkortum, sem fyrirtækið 
selji ekki. Því hafi bráðabirgðalög-
bannið, sem sett var þangað til 
krafan verður tekin fyrir, engin 
áhrif á starfsemi fyrirtækisins. 
Krafan verði líklega tekin fyrir í 
dag. „Það er ekki bannað að selja 
sjálfan búnaðinn,“ segir hann.

Ólafur Helgi Kjartansson, sýslu-
maður á Selfossi, staðfesti í gær 
að Þorsteinn hefði verið yfirheyrð-
ur af lögreglu. Hann vildi að öðru 
leyti ekkert tjá sig um málið.

„Ég hef ekkert að segja um 
málið,“ sagði Þorsteinn þegar leit-
að var eftir því. Ekki náðist í for-
svarsmann Skydigital.is.
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Mán. til mið.
10.00–18.30

Fimmtudagur
10.00–21.00

Föstudagur
10.00–19.00

Laugardagur
10.00–18.00

Sunnudagur
13.00–17.00
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Götumarkaður!

Stærstu og fjölbreyttustu útsölu landsins lýkur nú um helgina 
með enn meiri afslætti af öllum útsöluvörum. Komdu og gerðu 
frábær kaup á götumarkaðinum og upplifðu stemninguna! 

Opið til 21 í kvöld



 Minna er vitað um eftir-
lit íslenska ríkisins með þegnum 
landsins á dögum kalda stríðsins 
en á hinum Norðurlöndunum, segir 
Guðni Th. Jóhannesson sagnfræð-
ingur. Guðni stýrir málstofu sex 
norrænna sagnfræðinga um efnið 
sem haldin verður á norrænu sagn-
fræðingaþingi í Háskóla Íslands í 
dag.

„Ástæðan fyrir þessu er fyrst og 
fremst sú að miklu magni gagna 
um eftirlit íslenska ríkisins á 
dögum kalda stríðsins var eytt árið 
1976. Ef þessum gögnum hefði ekki 
verið eytt þá myndum við vita 
betur hvernig þessu eftirliti var 
háttað. Stjórnvöld á Íslandi hafa 
ekki heldur tekið ákvörðun um að 
ráða fræðimenn til að rannsaka 
þessi mál ofan í kjölinn eins og á 
hinum Norðurlöndunum, til dæmis 
í Noregi. Íslensk stjórnvöld ákváðu 
það auk þess fyrst í fyrra að veita 
fræðimönnum aðgang að þeim 
heimildum sem eru til um þetta 

eftirlit,“ segir Guðni. Hann bætir 
því við að stjórnvöld á hinum Norð-
urlöndunum hafi ákveðið það í 
byrjun tíunda áratugarins, strax 
og kalda stríðinu lauk, að rannsaka 
hvernig ríkisvaldið hafði eftirlit 
með þeim þegnum sem taldir voru 
ógna öryggi þess í kalda stríðinu.

Guðni segir að eftirlit ríkisins 
með þegnunum hafi verið mismun-
andi eftir löndum, til dæmis hafi 
verið reynt að ráða ekki „harða 
kommúnista“ í vinnu á Keflavíkur-
flugvelli eftir að Bandaríkjamenn 
komu þangað árið 1951. „Það virð-
ist hins vegar vera ljóst að öll slík 
skráning manna eftir pólitískri 
hugmyndafræði þeirra var minni 
hér en á hinum Norðurlöndunum. 
En aftur á móti kann að vera að sú 
skoðun sé ekki rétt því svo miklu 
magni gagna var eytt árið 1976. 
Þessi staðreynd gerir allan saman-
burð á eftirliti íslenska ríkisins við 
eftirlitið á hinum Norðurlöndunum 

erfiðan,“ segir Guðni. Hann bætir 
því við að þrátt fyrir heimilda-
skortinn á Íslandi ætli sagnfræð-
ingarnir að reyna að átta sig á því 
hvað var sameiginlegt í eftirlitinu 
á Norðurlöndunum.

Guðni segir að til dæmis sé vitað 
að lögreglustjórarnir á Norður-
löndunum hafi fundað reglulega á 
dögum kalda stríðsins og rætt um 
öryggismál. „Það er eitthvað til um 
þessa fundi á einhverju skjalasafni 
á Norðurlöndunum, en ég veit ekki 
hvar,“ segir Guðni og bætir því við 
að það hjálpi sagnfræðingum sem 
skrifa um þessi mál að hittast og 
skiptast á skoðunum. „Til dæmis er 
verið að skrifa sögu dönsku örygg-
isþjónustunnar um þessar mundir. 
Í skjalasöfnum hennar eru örugg-
lega til skjöl þar sem minnst er á 
Ísland því yfirmenn öryggismála 
hér á landi höfðu mikil samskipti 
við Danina,“ segir Guðni. 

Minna vitað um eft-
irlit íslenska ríkisins
Rannsóknir á eftirliti íslenska ríkisins með þegnunum í kalda stríðinu eru 
styttra á veg komnar en á hinum Norðurlöndunum. Gagnaeyðing og áhugaleysi 
ríkisivaldsins meðal orsaka. Gögn um eftirlitið líklega til á Norðurlöndunum. 

Rannsókn er lokið á 
máli Karls Bjarna Guðmundssonar, 
sem handtekinn var í Leifsstöð 
aðfaranótt 1. júní síðastliðinn með 
tvö kíló af kókaíni í fórum sínum. 
Málið hefur verið sent Ríkissak-

sóknara sem mun 
gefa út ákæru.

Karl losnaði úr 
gæsluvarðhaldi á 
föstudaginn var 
og mun ganga 
laus þar til dómur 
gengur í máli 
hans. Ekki þótti 
ástæða til að óska 
eftir framleng-
ingu á gæsluvarð-

haldinu þar sem málið telst að 
fullu upplýst. Kílóin tvö eru 
mesta magn fíkniefna sem 
yfirvöld hafa lagt hald á það sem 
af er ári. Komið hefur verið í veg 
fyrir smygl á tæpum fjórum og 
hálfu kílói af kókaíni til landsins í 
ár.

Laus úr gæslu-
varðhaldi

 Rafmagnsleysið í stórum 
hluta landsins í um klukkustund í 
fyrradag varð vegna mannlegra 
mistaka. Líklega hefur það 
orsakast af því að óvart var þrýst 
á rangan jarðbundinn rofa í 
stjórnstöð Landsnets. Yfir 
helmingur landsins, Vesturland, 
Vestfirðir og Austurland, varð 
rafmagnslaus í um klukkustund á 
milli tvö og þrjú og stóriðja var 
án rafmagns enn lengur, eða í 
tæpar tvær klukkustundir.

Stóriðjufyrirtækin urðu ekki 
fyrir teljanlegu tjóni, en álver 
þola að jafnaði um fjögurra tíma 
rafmagnsleysi áður en ál tekur að 
storkna í kerum. Ef það gerist 
hlýst mikið tjón af. 

Óvart þrýst á 
rangan rofa

 Í gær hófust fram-
kvæmdir við fyrstu jarðvarma-
virkjun íslenska fyrirtækisins 
Enex í Geretsried í Þýskalandi. 
Össur Skarphéðinsson iðnaðar-
ráðherra var viðstaddur athöfn-
ina og tók fyrstu skóflustunguna. 

Enex ætlar að reisa sex 
jarðvarmavirkjanir í Bæjara-
landi á næstu misserum og er 
ráðgert að sú fyrsta taki til starfa 
eftir tvö ár. Félagið er að mestu í 
eigu Geysir Green Energy, 
Landsvirkjunar, Jarðborana og 
Orkuveitu Reykjavíkur. 

Virkunin í Geretsried verður 
með framleiðslugetu á bilinu tíu 
til fimmtán megavött af raforku.

Framkvæmdir 
hafnar í 
Bæjaralandi

 Belgískum hellafræð-
ingi var bjargað í gærmorgun 
heilum á húfi eftir að hafa setið 
fastur í fjóra daga í helli á sex 
hundruð metra dýpi. 

Annetta van Houtte var á ferð 
með fjórum öðrum hellafræðing-
um í helli í Navarre-héraði á 
Spáni þegar hún slasaðist á 
sunnudaginn og braut þrjár tær á 
vinstri fæti. Við svo búið gat hún 
ekki fylgt hópnum aftur upp á 
yfirborðið.

Björgunarlið var sent af stað 
seinnipart sunnudags til að leita 
konunnar, sem er 49 ára gömul. 
Aðstæðum var lýst sem mjög 
erfiðum og hættulegum. 

Tábrotin í helli 
í fjóra daga

 Vísindamenn hafa fundið 
tvö gömul rekbelti og eldfjall á 
hafsbotni á Reykjaneshrygg sem 
er hið eina sinnar tegundar í heim-
inum. Þessar merku uppgötvanir 
eru niðurstöður rannsóknar-
leiðangurs sem fræðimenn frá 
Háskóla Íslands og Háskólanum á 
Hawaii héldu í í sumar á rann-
sóknarskipinu Knorr. 

„Þetta hefur fyrst og fremst 
mikla fræðilega þýðingu og hjálpar 
okkur að skilja jarðsögu Íslands,“ 
segir Ármann Höskuldsson eld-
fjallafræðingur og einn leiðangurs-
mannanna. Hann segir að ekki hafi 
verið vitað um tilvist rekbeltanna 
og eldstöðvarinnar áður þar sem 

svæðið hafi aldrei verið skoðað 
með þessari nákvæmni. 

Eldfjallið sem leiðangursmenn-
irnir fundu hefur hlotið nafnið 
Njörður. Eldstöðin er engin smá-
smíð því fjallið rís um 1.100 metra 
upp af hafsbotni. 

„Við þekkjum sambærileg eld-
fjöll á landi en svona stórt eldfjall 
á rekás úti í sjó þekkist ekki. Það 
vissi enginn að þetta væri til,“ 
segir Ármann sem segir að fjallið 
geti gosið hvenær sem er. 

„Það mun gjósa þarna. Þessi 
askja hefur myndast í stóru gosi 
en það er óvíst hvort svo stórt gos 
verði þarna aftur,“ segir Ármann 
sem býst við að fleira eigi eftir að 
koma í ljós þegar svæðið verður 
kannað frekar. 

Getur gosið á hverri stundu

Opið virka daga: 10-18, lau: 11-15  Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

Gæða sængur
og heilsukoddar.



Líttu á verðið!

Hurð
Fura, 4 spjalda,
60-90 sm, án karms og gerefta
93171-4

Hurð
Fura, 3 spjalda,
60-90 sm, án karms og gerefta
93171-4

5.339Karmur 8,5 sm 5.339Karmur 8,5 sm

2.299Áltrappa
3 þrep
5078885

Áltrappa
4 þrep
5078886

Áltrappa
5 þrep
5078888

25%
afsláttur af öllum 
panil og vatnsklæðningum 
út ágúst

13.190

11.190

2.599
2.999

Rafhlöðuborvél
Hitachi, 12 V, ljós og bitasett, 
í góðri tösku, 3 rafhlöður
5247480 3 rafhlöður

12.999

9.979
Bútsög
Metabo, 1350W, 210 m/m 
blað, með laser
5159453

Handsög
Stanley Jet Cut
5001649

1.099
1.799

Gufubaðsklefi
Stærð: 1945x1505 mm
Grenipanill að innan og utanverðu
Hurð: 70x190 cm
Ofn: 6,0kW 1. fasa
Allir fylgihlutir fylgja: Fata, hitamælir, ljós
Kemur í einingum og tekur um 4 klst. að 
setja saman
Eigum einnig aðrar stærðir og sérpöntum.
599100

299.900

Nýtt



 Hefur þú ekið undir áhrifum?

Ætlar þú að taka þátt í hinsegin 
dögum?
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– Mest lesið

 Hjálparstarfsfólk þarf að 
hafa hraðar hendur við að koma 
aðstoð til íbúa á flóðasvæðunum í 
Suður-Asíu. Þótt vatnið sé farið að 
sjatna þá verður það hættulegra 
heilsu fólks með hverjum degin-
um sem líður. „Vandamálið núna 
er að fólkið hefur ekki ferskvatn. 
Það hefur flætt yfir alla brunna og 
fólk er jafnvel að drekka bara 
flóðavatn. Þannig fara sjúkdóm-
arnir af stað,“ segir Alistair Grét-
arsson, upplýsingafulltrúi hjá 
UNICEF á Indlandi.

Hjálparstarfsmenn hafa verið 
að dreifa klórtöflum og sótt-
hreinsa vatnsból, auk þess sem 
þeir dreifa matvælum, vatni og 
lyfjum til íbúanna. 

„Það kemur ekki almennilega í 
ljós fyrr en eftir nokkra daga hve 
þetta er alvarlegt í raun,“ segir 
Alistair.

Margir íbúanna fóru heim til sín 
strax og vatnið fór að sjatna, og 
hunsuðu viðvaranir um að bíða í 
einn eða tvo daga í viðbót í neyðar-
búðum meðan gengið yrði úr 
skugga um að öruggt væri að snúa 
heim.

Í Suður-Asíu eru monsúnflóðin 
árviss viðburður, en nú í ár hafa 
þau verið miklu meiri en venja er 
til. Síðasta hálfa mánuðinn hafa 
þau kostað hátt í fimm hundruð 
manns lífið á norðanverðu Ind-
landi, í Bangladess og í Nepal.

„Ástandið hefur verið verst í 
þremur fylkjum hér á Indlandi, 
það er í Assam, Bihar og Uttar 
Pradesh. Sem stendur er það verst 
í Bihar, en það er þó að lagast 
aðeins,“ segir Alistair, sem stadd-
ur er í Nýju-Delí en fer á flóða-
svæðin í næstu viku.

Hjálparstofnanir, sem starfa á 

svæðinu, segja mikla hættu á því 
að alvarlegt ástand geti skapast 
innan fárra daga ef íbúunum berst 
ekki aðstoð. Þótt vatnsmagnið í 
ánum sé að minnka þá liggur flóða-
vatnið víða kyrrt áfram og rennur 
hægt í burtu.

Þorpsbúar í héraðinu Uttar Pra-
desh á Indlandi hafa margir feng-
ið klórtöflur til að hreinsa drykkj-
arvatnið, en hætt var við að varpa 
drykkjarvatni á belgjum niður úr 
þyrlum vegna fjölmargra kvart-
ana um að belgirnir hafi sprungið 
við fallið.

Um 40 prósent íbúanna á flóða-
svæðunum eru á barnsaldri og 
ástandið kemur verst niður á 
þeim. Í Uttar Pradesh hafa um 
þúsund manns veikst og vitað er 
um 1.400 manns í Bangladess sem 
veikst hafa.

Hjálparstarf í kapp-
hlaupi við tímann
Þrjátíu milljónir manna hafa orðið fyrir áhrifum af monsúnflóðunum í Suður-
Asíu. Milljónir hafa misst heimili sín. Hjálparstarf miðast nú að því að koma í 
veg fyrir sjúkdóma. Fólk hefur ekki aðgang að drykkjarvatni og skortir lyf.

 „Menn eru að vinna 
saman að því að leggja lögnina og 
einnig er unnið að því að fá ásætt-
anlegar bætur fyrir tjónið, eins og 
við höfum farið fram á frá fyrsta 
degi,“ segir Helgi Gíslason, fram-
kvæmdastjóri Skógræktarfélags 
Reykjavíkur. 

Náist samkomulag um bætur 
komi því til greina að falla frá 
kæru á hendur Kópavogsbæ og 
verktakafyrirtækinu Klæðningu 
vegna rasks og skemmda á gróðri 
vegna vatnslagnar, meðal annars í 
Þjóðhátíðarlundinum í Heiðmörk. 

Félagið kærði framkvæmdarað-
ila í febrúar á þessu ári, en þeir 
höfðu að auki hafið framkvæmdir 

á svæðinu án leyfis frá Reykjavík-
urborg.

Eftir að leyfið var loks veitt 
hafa framkvæmdaraðilar unnið að 
lögninni í samráði við Skógrækt-
arfélagið.

Upphaflega taldi félagið að um 
1.000 plöntur hefðu verið fjar-
lægðar eða eyðilagðar. Helgi segir 
að hlutlausir matsmenn hafi síðan 
úrskurðað að tjónið hefði ekki 
verið langt frá þessu, en þó 
eitthvað minna.

Næstu skref verði tekin í sam-
ráði við lögfræðing. 

„En kæran er enn hjá lögregl-
unni og við höfum enga stjórn á 
því,“ segir Helgi. 

Ríkisstjórnin ætlar að 
veita hundrað milljónum króna í 
styrki til námskeiða í íslensku 
fyrir útlendinga á síðari hluta 
þessa árs. Styrkirnir verða 
auglýstir á næstunni.

Á fyrri hluta ársins var níutíu 
milljónum króna úthlutað í 
styrki af þessu tagi, og voru þeir 
auglýstir í janúar síðastliðnum.

Samkvæmt tilkynningu frá 
menntamálaráðuneytinu vakti 
umsóknafjöldinn athygli á því 
hversu mikill áhugi er á íslensku-
kennslu hjá útlendingum og 
fyrirtækjum.

100 milljónir í 
íslenskukennslu

 Utanríkisráðuneyti 
Georgíu segir að gögn frá 
ratsjárstöðvum í landinu sýni 
fram á að rússnesk SU-24 
orrustuþota hafi farið ólöglega 
inn í lofthelgi landsins á mánudag 
og skotið flugskeyti að þorpi. 
Flugskeytið, sem er rússneskt að 
gerð, lenti nærri þorpi en sprakk 
ekki. Yfirvöld í Rússlandi hafa 
neitað ásökuninni. 

Segja sekt 
Rússa sannaða





„Það var hundur 
búinn að skila stórum skít á 
gangstéttina við innganginn í 
galleríið í fyrrakvöld. Ekki nóg 
með það heldur var búið að stinga 
tannstöngli í hann,“ segir Lóa 
Guðjónsdóttir sem á gallerí við 
Hringbraut.

Í gærmorgun hafði óheppinn 
vegfarandi stigið í hundaskítinn 
og dreift úr honum að sögn Lóu. 
Hún segir þetta ekki vera í fyrsta 
skiptið sem hundur hafi skitið á 
gagnstéttina á svipuðum stað. 
„Hundaeigendur verða að hreinsa 
upp eftir hundana sína,“ segir 
hún.

Vaskir menn frá hreinsunar-

deildinni komu og hreinsuðu 
skítinn upp. Þeir vilja meina að 
vandamálið hafi ekki aukist 
undanfarið. „Ég held að þetta 
hafi jafnvel minnkað á gang-
stéttunum. Að minnsta kosti er 
þetta minna áberandi núna þegar 
allir eru komnir með þessa litlu 
tískuhunda,“ segir Jón Berg-
vinsson, rekstrarfulltrúi hverfa-
stöðvarinnar í Vesturbæ. „Þetta 
eru svo mikil spörð hjá þessum 
litlu hundum að fólk nennir ekki 
að hreinsa þetta upp. Eins tekur 
fólk minna eftir þessu á 
gangstéttinni,“ segir hann.

Jón segir að hans menn lendi 
stundum í því eftir helgar að 

þurfa að hreinsa skít úr 
mannfólki. „Við höfum lent í því 
að þurfa að hreinsa skít úr 
strætóskýlum. Menn hafa 
jafnvel gerst svo djarfir að kúka 
á bekkina,“ segir hann að lokum.

Minni skítur á gangstéttum

Sjálfseignarstofnunin
Mál og menning-Heimskringla 
hefur skrifað undir samkomulag 
um kaup á bókaútgáfuhluta Eddu 
útgáfu. Að kröfu aðaleiganda Eddu 
fylgir Almenna bókafélagið (AB) 
ekki með í kaupunum.

Samkomulagið er með ýmsum 
fyrirvörum, en stefnt er á að ljúka 
samningum fyrir 1. október næst-
komandi með formlegum aðskiln-
aði félaganna. Kaupverðið er ekki 
gefið upp.

Edda mun starfa áfram og reka 
bókaklúbba sem félagið hefur byggt 
upp á undanförnum árum. Aðal-
eigandi Eddu útgáfu er Ólafsfell 
ehf., sem er að fullu í eigu Björgólfs 
Guðmundssonar, stjórnarformanns 
Landsbanka Íslands.

Samkomulagið var kynnt starfs-
mönnum Eddu útgáfu í gær. Starfs-
fólkið mun fá störf áfram hjá 
félögum, segir Ásgeir Friðgeirsson, 
talsmaður Ólafsfells.

Edda útgáfa hefur gefið út 
bækur undir merkjum Almenna 
bókafélagsins, Máls og menningar, 
Vöku-Helgafells, Forlagsins og 
Iðunnar. 

Öll þessi vörumerki munu fylgja 
með í kaupunum nema Almenna 
bókafélagið, sem verður eftir hjá 
Eddu að ósk Björgólfs Guðmunds-
sonar, segir Árni Einarsson, for-
stjóri Eddu útgáfu. Árni verður 

áfram forstjóri útgáfunnar.
Velta almennu bókaútgáfunnar 

hjá Eddu útgáfu var 950 milljónir 
króna á síðasta ári, en velta bóka-
klúbbanna var 370 milljónir króna, 
segir Ásgeir Friðgeirsson.

„Það eru ýmsir fyrirvarar á 
þessum samningi sem við munum 
ganga í að uppfylla, á báða bóga. 
Stefnt er að því að vera búnir að 
því fyrir 1. október,“ segir Þröstur 
Ólafsson, formaður Máls og menn-
ingar. Fyrirvararnir kveða meðal 
annars á um samþykki fulltrúaráðs 
Máls og menningar, og að Máli og 
menningu takist að fjármagna 
kaupin.

Þröstur segir að það verði að 
koma í ljós hvernig kaupin verði 
fjármögnuð. Félagið hafi vonandi 
lánstraust og eigi eignir, til dæmis 
hluta húsnæðis við Laugaveg. Árni 
tekur undir það, og segir koma til 
greina að selja húsnæðið við Lauga-
veg, eða veðsetja það.

Edda útgáfa hefur gefið út bækur 
fjölda rithöfunda, en fulltrúar Máls 
og menningar hafa ekki rætt við 
nema hluta þeirra höfunda sem 
verið hafa hjá Eddu. Árni segir að 
reynt verði að ræða við þá á 
næstunni. Vonir standi til að þeir 
kjósi að vera áfram hjá forlaginu, 
enda verðmæti forlags bæði rithöf-
undar og starfsfólkið.

AB fylgir ekki 
í sölu Eddu
Samkomulag hefur náðst um kaup Máls og menn-
ingar á Eddu útgáfu. Almenna bókafélagið fylgir 
ekki með í kaupunum að kröfu Björgólfs Guðmunds-
sonar. Kaupverð verður ekki gefið upp.

 Ríkisstjórn Hvíta-
Rússlands hefur greitt rússneska 
gasfyrirtækinu Gazprom tæplega 
þrjátíu milljarða króna skuld. Gaz-
prom hótaði því í síðustu viku að 
minnka gassendingar sínar til 
landsins um helming ef Hvíta-
Rússland greiddi ekki skuldina. 
Hvíta-Rússland borgaði Gazprom 
1.200 milljónir króna inn á skuld-
ina á föstudag og fékk viku til að 
greiða hana að fullu. 

Alexander Lúkasjenko, forseti 
Hvíta-Rússlands, hefur sagt að 
rússnesk stjónvöld vilji reyna að 
þröngva yfirvöldum í landinu til 

að selja fyrirtækjum eins og 
Gazprom, sem er ríkisrekið, iðn-
fyrirtæki í landinu. Stjórnvöld í 
Moskvu neita þessu. 

Gasið streymir enn
 Sjómælingar hafa 

verið gerðar árlega við Surtsey í 
fjörutíu ár á þessu ári.

Nýverið var Baldur, mælingar-
bátur landhelgisgæslunnar, við 
sjómælingar við eyna. Að sögn 
skipverja gengu mælingarnar 
vel og var veður með besta móti.

Við fyrstu skoðun mæligagna 
kom í ljós að hrunið hafði úr 
grynningum norðan eyjunnar.

Árið 1991 fékk gæslan 
mælingabátinn Baldur. Með 
tilkomu hans varð bylting í 
afköstum sjómælinga við 
Íslands.

Sjómælingar við 
Surtsey í 40 ár

 Þrír slökkvibílar, átján 
slökkviliðsmenn, jeppi og 
björgunarbátur voru kölluð út til 
að bjarga önd í sjálfheldu í bænum 
Earlswood á Bretlandi á dögunum. 
Kona hringdi í neyðarlínuna þegar 
hún fann öndina, sem kölluð er 
Daffy, fasta í niðurfalli. Slökkvi-
liðsmenn keyrðu rúmlega 50 
kílómetra leið að vettvangi og tók 
björgunin þrjá klukkutíma.

Íbúar mótmæltu aðgerðinni og 
kölluðu hana peningasóun. „Þetta 
var ótrúlegt,“ sagði fyrrverandi 
slökkviliðsmaður. „Öndin fékk 
betri meðferð en þeir sem lentu í 
flóðunum í júlí.“ 

Björguðu önd

 Hvaða ríki sakar Rússa um 
að hafa skotið flugskeyti á land 
sitt?

 Hverjir munu stýra spurn-
ingakeppni sveitarfélaganna á 
RÚV í vetur?

 Hvenær verður komið GSM-
samband á öllum hringvegin-
um?



Skólafatnaður
í úrvali



 Skipulagsráð Reykja-
víkurborgar samþykkti í gær 
að heimila niðurrif húsanna við 
Laugaveg 4-6. Fulltrúar Vinstri-
hreyfingarinnar - græns framboðs 
og F-lista lögðust gegn niðurrifinu.

„Þessi hús eru vissulega óttalegir 
hjallar en þetta eru ein elstu hús 
borgarinnar,“ segir Svandís Sig-
marsdóttir, fulltrúi Vinstri grænna, 
en hún og og Ásta Þorleifsdóttir, 
fulltrúi F-lista, lögðu fram bókun á 
fundinum. Þar segir að húsin séu 
„ein örfárra húsa sem eru í uppruna-
legum anda Laugavegarins, dönsk 
hús með einni hæð og bröttu þaki“. 
Í bókuninni er mælt með að húsin 
verði frekar endurbyggð í uppruna-

legri mynd. 
Magnús Skúlason, forstöðumaður 

húsafriðunarnefndar, segist harma 
þessa niðurstöðu. 

„Það hefur lengi legið fyrir í 
skipulaginu að það ætti að rífa þessi 
hús og húsafriðunarnefnd hefur 
ekki gert athugasemdir við það. Það 
er hins vegar leiðinlegt að sjá 
hvernig Laugavegurinn hefur 
þróast. Þar er allt að hverfa,“ segir 
Magnús sem hefur áhyggjur af því 
að byggingar sem í staðinn koma 
verði úr takt við götumynd Lauga-
vegarins.

Til stendur að reisa hótel á lóð-
inni sem verður sambyggt húsinu 
við Skólavörðustíg 1a.

Harma að húsin verði rifin
Haldið verður upp á 

fimmtíu ára afmæli Árbæjar-
safns um næstu helgi. Enginn 
aðgangseyrir verður inn á safnið 
alla helgina og ýmiss konar 
tónleikahald og sýningar verða í 
boði fyrir gesti og gangandi.

Íslenski fáninn var dreginn að 
húni við Árbæjarsafn í fyrsta 
sinn 11. ágúst 1957 eftir að 
Minjasafni Reykjavíkur, sem 
stofnað var árið 1954, hafði verið 
fundinn staður við Árbæ. 
Búskapur hafði lagst af á bænum 
níu árum áður, en ákveðið var að 
bærinn skyldi varðveittur í 
upprunalegri mynd. 

Árbæjarsafn 
fimmtíu ára

 Algengasta upphæð 
sekta fyrir fíkniefnaakstur hefur 
verið 50 þúsund krónur síðan 
lögum var breytt í fyrra. Sektir 
fyrir ölvunarakstur eru frá 70 til 
140 þúsund krónum samkvæmt 
reglugerð. Svipta má ökumann 
ökuréttindum í allt frá þremur 
mánuðum upp í tvö ár fyrir fíkn-
iefnaakstur.

„Það hefur ekki myndast ennþá 
dómvenja. Það á eftir að koma í 
ljós hvað sektir eiga að vera háar,“ 
segir Laufey Kristjánsdóttir, 
lögfræðingur hjá ákærudeild lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Hún segir lagagreinina vera nýt-
ilkomna, en mörg mál hafi farið 
fyrir dómstóla.

Fjöldi dóma fyrir fíkniefnaakst-
ur hefur fallið og hafa sektir verið 
frá 50 þúsund krónum upp í 100 
þúsund krónur. Sektirnar hafa 
byggst á mati dómsins hverju 
sinni, en 50 þúsund hafa verið 
algengasta niðurstaðan.

Engar reglur hafa verið settar 
um sektarupphæðir fyrir fíkn-
iefnaakstur eins og gert hefur 
verið fyrir ölvunarakstur. Ekki 
liggur fyrir neins konar mæl-
ikvarði á hvort og hvernig þyngja 
eigi refsingu eftir tegund fíkni-
efna eða magni þeirra.

Sekt fyrir ölvunarakstur þyngist 
eftir því sem meira áfengismagn 

er í blóðinu og ökuleyfissvipting 
lengist sömuleiðis. Svipta má öku-
leyfi í allt frá tveimur mánuðum til 
tólf fyrir ölvunarakstur.

Fréttablaðið greindi frá því í gær 
að 216 mál í brotaflokknum „akstur 
undir áhrifum ávana- og fíkniefna“ 
hefðu komið upp á fyrstu sex mán-
uðum ársins á landinu. Fíkniefni 
geta mælst í líkama neytandans í 
daga eða vikur eftir neyslu.

Lögreglu er skylt að gera öku-
tæki upptækt ef ökumaður gerist 
sekur um fíkniefnaakstur í þriðja 
skipti á innan við þremur árum. 
Jafnframt er heimilt að gera öku-
tæki upptækt ef ökumaður raskar 
umferðaröryggi og stofnar 
mannslífum í hættu, meðal ann-
ars með akstri undir áhrifum 
fíkniefna.

Lægri sekt fyrir að aka 
skakkur en ölvaður
Sektir fyrir að aka undir áhrifum fíkniefna eru jafnan lægri en sektir fyrir 
alvarlegan ölvunarakstur. Magn fíkniefna í blóði eða tegund þeirra hefur ekki 
áhrif á sektarupphæð. Svipta má ökuleyfi í þrjá mánuði til tvö ár fyrir brotið.

 Nýrnadeild 
Landspítalans hefur verið opnuð 
á ný eftir tveggja vikna sumar-
leyfi í júlí. 

Biðlistar eftir aðgerð í 
nýrnasteinbrjóti eru nokkuð 
styttri en venjulega. Yfirleitt bíða 
25 manns aðgerðar en nú eru þeir 
tuttugu talsins.

„Biðlistinn er minni en 
venjulega og ef einhver er að bíða 
núna er bréfið á leiðinni. Þeir sem 
að mati lækna þurftu nauðsyn-
lega að komast að hafa fengið 
þjónustu,“ segir Hrafnhildur 
Baldvinsdóttir, deildarstjóri á 
Landspítalanum.

Opnuð á ný 





Svo virðist sem fjórir erlendir 
ferðamenn hafi málað yfir merkingar flugvélar sem 
hlekktist á í flugtaki á sunnudag svo hún myndi ekki 
þekkjast á myndum sem kynnu að birtast í 
fjölmiðlum. Þetta segir yfirlögregluþjónn hjá 
lögreglunni á Hvolsvelli.

Vélinni hlekktist á í Nýjadal á Sprengisandsleið 
þegar flugmaðurinn reyndi flugtak langt utan 
flugbrautar á gljúpu undirlagi. Lögregla náði tali af 
mönnunum strax um kvöldið, en fljótlega varð málið 
allt hið dularfyllsta. 

Í ljós kom að málað hafði verið yfir merkingar 
vélarinnar, þó ekki þannig að þeir sem komu að ættu í 
erfiðleikum með að greina þær. Næstu tvo daga átti 
lögregla síðan örðugt með að ná sambandi við 
mennina fjóra, tvo Ástrala, Bandaríkjamann og Breta, 
og virtist sem þeir hefðu látið sig hverfa.

Samband náðist loks við þá í fyrrakvöld og reyndust 

þeir þá hafa farið aftur norður í land, þaðan sem þeir 
höfðu áður flogið í Nýjadal. Að sögn Sveins K. 
Rúnarssonar, yfirlögregluþjóns á Hvolsvelli, virðist 
sem mennirnir hafi gripið til þess að úða málningu 
yfir merkingarnar svo orðstír þeirra í flugheiminum 
myndi ekki bíða hnekki ef myndir af óhappinu rötuðu 
í fjölmiðla og á vefinn. Rannsóknarnefnd flugslysa 
kannaði vettvang óhappsins í fyrrakvöld.

Fimm aðilar tóku 
þátt í forvali vegna gerðar 
Óshlíðarganga. Frestur til að 
skila inn gögnum rann út á 
þriðjudag.

Óshlíðargöng eru göng sem 
gera á milli Hnífsdals og 
Bolungarvíkur og verða þau 
rúmir fimm kílómetrar að lengd. 
Auk ganganna á að byggja 
rúmlega 300 metra langa 
steinsteypta vegskála, tvær brýr 
og leggja þriggja kílómetra 
langan veg. 

Ákvörðun um hvaða verktaki 
eða verktakahópur verður fyrir 
valinu mun að öllum líkindum 
liggja fyrir í haust. 

Fimm verk-
takar tóku þátt

„Ég er afskaplega ánægð yfir að það 
skuli hafa verið fallið frá þessu ofan í skóla barnanna 
okkar,“ segir Hlín Íris Arnþórsdóttir, formaður 
foreldrafélags Austurbæjarskóla. Félagið mótmælti 
fyrr í sumar harðlega fyrirhuguðum bílakjallara fyrir 
130 bíla á Skólavörðuholti, milli Iðnskólans og 
Hallgrímskirkju, á þeim forsendum að mjög mörg 
börn kæmu í Austurbæjarskóla um Vitastíg, þar sem 
aðkoma að kjallaranum átti að vera. Skipulagsráð 
Reykjavíkur hefur nú fallið frá tillögu um að byggja 
kjallarann.

„Þetta hefði verið alveg hræðilegt. Ég mátti ekki til 
þess hugsa, þetta var svo galin hugmynd,“ segir Hlín.

Að sögn Dags. B. Eggertssonar, sem á sæti í 
skipulagsráði, náðist samstaða allra fulltrúa ráðsins 
um að falla frá tillögunni. Hann segir einnig aðra kosti 

í boði sé talin þörf fyrir bílakjallara. 
„Það er búið að samþykkja skipulag 
allt í kringum Hlemm þar sem er 
gert ráð fyrir möguleika á nokkrum 
nýjum bílakjöllurum, þótt það sé ekki 
búið að ákveða í hvað eigi ráðast. 
Þessi kostur var bara síðri en hinir 
og sársaukalaust að fella hann út.“

Borgaryfirvöldum bárust 
athugasemdir frá ýmsum hagsmuna-
aðilum sem mótmæltu bílastæða-
húsinu. Auk foreldrasamtaka 
Austurbæjarskóla lýsti sóknarnefnd 
Hallgrímskirkju áhyggjum sínum 
yfir því að framkvæmdirnar og 
sprengingar sem þeim hefðu fylgt 
gætu valdið skemmdum á kirkjunni 
og orgeli hennar og vísuðu í mat 
verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen 
á áhrifunum sér til stuðnings.

Aðalheiður Valgeirsdóttir, 
varaformaður sóknarnefndar, segir 
nú allt líta út fyrir að kirkjan sé 

óhult. „Við erum bara mjög fegin. Þetta hefði verið 
meiriháttar rask.“

Þá óttaðist forstöðumaður Listasafns Einars 
Jónssonar við Eiríksgötu að gifsmyndir í safninu 
þyldu ekki sprengingarnar, auk þess sem íbúasamtök í 
hverfinu og aðstandendur leikskóla gerðu 
athugasemdir við fyrirætlanirnar.

Í tillögunni var einnig gert ráð fyrir viðbyggingum 
við Iðnskólann, aðallega til vesturs inn á lóð við 
Barónsstíg en einnig lítillega til suðurs hjá núverandi 
inngangi skólans og til norðurs út að Bergþórugötu. 
Ekki hefur verið fallið frá þeim hluta tillögunnar, en 
henni var frestað og verður hún tekin fyrir næsta 
fundi skipulagsráðs.

Hallgrímskirkja ekki 
lengur í sprengihættu
Fallið hefur verið frá áformum um bílakjallara á Skólavörðuholti á milli Hallgríms-
kirkju og Iðnskólans. Sóknarnefnd Hallgrímskirkju og foreldrar barna í Austurbæj-
arskóla anda léttar. Möguleika á kjöllurum í nágrenni Hlemms er haldið opnum.

 Norræna ráðherra-
nefndin hefur auglýst lausa stöðu 
forstjóra fyrir NordGen. Stofnun-
in varð til þegar Norræni 
genabankinn fyrir nytjaplöntur í 
landbúnaði og garðyrkju samein-
aðist Norræna genabankanum 
fyrir búpening og skógræktar-
samstarf um fræöflun og 
trjákynbætur.

Í fréttatilkynningu frá landbún-
aðarráðuneytinu segir að 
Íslendingar hafi tekið virkan þátt 
í starfseminni. Umsóknarfrestur 
er til 3. september. 

Auglýsir eftir 
genabankastjóra

Einn maður hefur 
verið handtekinn vegna alvarlegr-
ar líkamsárásar fyrir utan 
skemmtistaðinn Trix í Keflavík 
aðfaranótt sunnudags. Hann var 
yfirheyrður í gær.

Klukkan þrjú aðfaranótt 
sunnudags var ráðist á mann fyrir 
utan staðinn og hann barinn með 
þeim afleiðingum að kinnbein og 
ennisbein brotnuðu. Hann gekkst 
undir aðgerð á sjúkrahúsi. 

Einn í haldi
 Beiðni um endur-

byggingu og stækkun veiðihúss 
við Grænalón í Skaftárhreppi 
hefur enn ekki borist inn á borð 
samstarfsnefndar um þjóðlendur. 

Þórhallur Vilhjálmsson, 
formaður nefndarinnar, segir því 
of snemmt að taka afstöðu til 
framkvæmdanna. Almennt séð 
eru slíkar framkvæmdir þó háðar 
leyfi samkvæmt lögum og bann 
við þeim ella.

Engin beiðni



Fimm manna 
fjölskylda frá Marokkó slapp 
ómeidd úr harkalegri bílveltu á 
Landsvegi í fyrradag. Fólkið, 
hjón með þrjá unglinga, var allt í 
bílbeltum og er það talið hafa 
valdið því að ekki fór verr. 
Bíllinn, jeppi af bílaleigu, er hins 
vegar talinn ónýtur.

Að sögn lögreglu á Hvolsvelli 
missti ökumaðurinn stjórn á bíln-
um í lausamöl með þeim afleið-
ingum að hann tók að rása og 
valt. Varðstjóri lögreglu segir 
veginn afar varasaman og 
erfiðan fyrir ökumenn sem eru 
óvanir íslenskum akstursskil-
yrðum. 

Marokkósk fjöl-
skylda slapp vel

 Að minnsta kosti tólf 
húseigendur í Þingholtunum ætla 
að opna hús sín fyrir gestum og 
gangandi á menningarnótt í ár. 
Ætla íbúarnir að veita vöfflur og 
kaffi. Þetta er meðal nýjunga í 
dagskrá menningarnætur, sem 
kynnt var í gær. 

Gestasveitarfélag á menningar-
nótt í ár er Þórshöfn í Færeyjum 
og kemur fjöldi færeyskra 
listamanna fram í tilefni af því. 
Einnig munu listamenn frá 
Bretlandi, Svíþjóð, Hollandi og 
Suður-Afríku koma fram. 

Viðburðir verða sem fyrr innan 
dyra og utan víðs vegar um 
miðborgina á menningarnótt.

Íbúar Þingholta 
bjóða heim

Pólsk kona sneri aftur úr 
sumarfríi og komst að því að 
bæjaryfirvöld höfðu byggt 
umferðareyju og lagt veg í 
gegnum bakgarðinn hennar.

Hin 48 ára gamla Alicja 
Ziemowit kvartaði, en var sagt að 
samkvæmt nýjum lögum mættu 
bæjaryfirvöld nota einkalóðir til 
að leggja vegi án samþykkis 
eigandans og án þess að þurfa að 
greiða skaðabætur.

„Ég veit ekki hvað hún er að 
kvarta,“ sagði talsmaður bæjar-
ins. „Það er ekki mikil umferð og 
hún kemst auðveldlega í garðinn 
sinn. Hún á ennþá landið, það er 
bara vegur á því núna.“ 

Lögðu veg í 
bakgarði konu







nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Víkingahátíðir eru haldnar 
víðar en á norðurslóðum. 
Í Galiciu á Spáni er árlega 
haldin mikil víkingahátíð 
þegar heimamenn minnast 
innrásar víkinga á norð-
vesturströnd Spánar fyrir 
þúsund árum.

Um síðustu helgi tóku tugir þús-
unda þátt í víkingahátíðinni Rom-
eria Vikinga í smábænum Catoira 
á norðvesturhorni Spánar. Hópur 
manna hafði klætt sig upp að hætti 
víkinga, veifandi sverðum og með 
hyrnda hjálma á höfði. Þeir mættu 
til leiks á langskipi og þegar þeir 
sigldu upp að ströndinni tók á móti 
þeim annar hópur, hinir kristnu 
heimamenn sem reyndar voru 
ekki síður vígalegir, vopnaðir 
landbúnaðarverkfærum af ýmsu 
tagi.

Rauðvínið flaut í stríðum 
straumum og átti að tákna blóðið 
sem rann í bardögunum miklu 

fyrir þúsund árum. Eitthvað af 
rauðvíninu fór væntanlega ofan í 
magann á köppunum, enda átökin 
engan veginn háð í fúlustu alvöru.

Víkingarnir hundheiðnu áttu að 
ná á sitt vald tveimur turnvirkj-
um, eða öllu heldur rústunum af 
tveimur þeirra sjö turna sem 
heimamenn byggðu á sínum tíma 
til að verjast innrásum villimann-
anna úr norðri. Orrustan um bær-
inn Catoira var mikilvæg því hann 
stendur við minni árinnar Ulla og 
þaðan er greið leið til borgarinnar 
Santiago de Compostela, helstu 
borgar Galiciu.

Á hverju ári lýkur bardaganum 
með því að víkingarnir grimmu 
bera sigur úr býtum, og svo sam-
einast allir í mat og drykk langt 
fram á kvöld.

Víkingahátíðin í Catoira var 
fyrst haldin fyrir rúmlega fjöru-
tíu árum, seinni árin jafnan fyrsta 
sunnudaginn í ágústmánuði. Vegur 
hátíðarinnar hefur vaxið jafnt og 
þétt og nú dregur hún að sér fjölda 
ferðamanna sem skemmta sér hið 
besta.

Árleg innrás víkinganna

Breytt viðhorf þjóðarinnar

Velti snjósleða á Snæfellsjökli
Refsigleði Sérstök staða



Verði ykkur að góðu!

Tilboð
á nautahakki!

Opið 9-21

kr.
kg

UNGNAUTASTRIMLAR
Í TEX MEX 300

kr. kg

Þú sparar

Steinbítsflök
marineruð

798 kr.
kg

NÓATÚNS
UNGNAUTAHAKK

598 kr.
pk.

99
PEPSI MAX
2 LÍTRAR

kr.
2l

Bestir í kjöti, ferskir í fiski og eigum allt á grillið fyrir þig!

299
COCOA PUFFS

553 g

kr.
pk.

Lifrapylsa, blóðmör og

svið - ekta íslenskt!

Wellaflex
hárvörur

klikka ekki!

afsláttur

afsláttur

Casa fiesta veisla!

Veróna brauð

afsláttur

Kaupbætir:

Grand Italia

spaghetti

Gott verð!



Nú þegar ört stækkandi 
hluti skatttekna ríkisins frá 
einstaklingum verður til 
vegna fjármagnstekjuskatts 
virðast sveitarfélögin ætla 
sér að sækja það af aukn-
um krafti að fá hlutdeild í 
þessari tekjulind ríkisins. 
Eftir háum upphæðum er 
að slægjast, á síðasta ári 
greiddu einstaklingar rík-
inu 16,3 milljarða króna í 
fjármagnstekjuskatt.

Krafa sveitarfélaganna fékk byr 
undir báða vængi fyrir ári, þegar 
fjölmiðlar greindu frá því að um 
2.200 einstaklingar hefðu aðeins 
haft fjármagnstekjur á árinu 2005, 
og rösklega 6.600 haft hærri 
fjármagnstekjur en launatekjur. 
Ástæðan er sú að útsvar til sveitar-
félaga er greitt af launatekjum en 
ekki fjármagnstekjum. Þeir sem 
hafa háar fjármagnstekjur en lágar 
eða engar launatekjur fá því fulla 
þjónustu hjá sveitarfélögunum 
sem þeir búa í án þess að greiða 
neitt til þeirra.

Segja má að Árni M. Mathiesen 
fjármálaráðherra hafi kastað 
sprengju í herbúðir sveitarstjórn-
armanna í síðustu viku, þegar hann 
sagði það ekki koma til greina að 
deila fjármagnstekjuskatti með 
sveitarfélögunum.

„Ég held að það væri algerlega 
fráleit hugmynd. [...] Ef við værum 
að tala um að flytja tekjustofna frá 
ríkinu til sveitarfélaga væri þetta 
sennilega sá tekjustofn sem væri 
óskynsamlegast að flytja,“ sagði 
Árni við Fréttablaðið.

Fulltrúar sveitarfélaganna 
brugðust margir ókvæða við þess-
um ummælum fjármálaráðherra. 
Grímur Atlason, bæjarstjóri í Bol-
ungarvík, var einn þeirra. Hann 
benti á að tekjustofnar sveitarfé-
laga hefðu ekki vaxið til jafns við 
kostnað vegna verkefna sem sveit-
arfélögin hefðu tekið við af ríkinu. 

Björn Ingi Hrafnsson, formaður 
borgarráðs Reykjavíkurborgar, 
benti á bloggsíðu sinni á að sveitar-
félögin hefðu á undanförnum árum 
tapað mörgum útsvarsgreiðendum 
meðal annars vegna þess að sumir 
einstaklingar greiði aðeins fjár-
magnstekjuskatt, og aðrir hefðu 
myndað einkahlutafélög um rekst-
ur sinn.

Hlutdeild sveitarfélaga í tekjum 
ríkisins af fjármagnstekjuskatti og 
auknir tekjustofnar vegna fjölda 
einkahlutafélaga hafa verið í 
umræðunni árum saman. Sveitar-
félögin hafa hingað til ekki haft 
uppi háværar kröfur í viðræðum 
við ríkið. Gunnlaugur Júlíusson, 
sviðsstjóri hjá Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga, segir að málið hafi 
verið rætt í tekjustofnanefnd á 
sínum tíma án þess að niðurstaða 
hafi fengist.

Grímur Atlason velti upp þeirri 
hugmynd að sveitarfélögin fái 
sama hlutfall af fjármagnstekju-
skatti og þau fá af almennum tekju-
skatti, 36,3 prósent. 

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borg-
arstjóri hefur varpað fram hug-
myndum um að sveitarfélögin fái 
15 prósent af tekjum af fjármagns-
tekjuskattinum.

Fengju sveitarfélögin 15 prósent 
af fjármagnstekjuskattinum hefðu 
þau fengið rúma 2,4 milljarða 
vegna ársins 2006, og 1,8 milljarða 
vegna ársins 2005. Fengju sveitar-
félögin hins vegar 36,3 prósent 
hefðu þau fengið 5,9 milljarða í 
fyrra, og 4,4 milljarða árið 2005.

Samband íslenskra sveitarfélaga 
tekur árlega saman yfirlit yfir 
afkomu sveitarfélaga. Í bráða-
birgðaniðurstöðum vegna ársins 
2006 kemur fram að tekjur hafi 
aukist um 13 prósent frá 2005 en 
útgjöld um 14,7 prósent. 

Bráðabirgðaniðurstöðurnar

byggja á niðurstöðu ársreikninga 
25 sveitarfélaga, þar sem búa rúm 
83 prósent íbúanna. Þegar þær 
niðurstöður hafa verið uppfærðar 
fyrir þau sveitarfélög sem við bæt-
ast má reikna með jákvæðri rekstr-
arniðurstöðu allra sveitarfélaga 
upp á 3,4 milljarða. 

Mikill munur er á afkomu ein-

stakra sveitarfélaga. Tólf sveitar-
félög af 25 skila jákvæðri afkomu 
upp á 7,8 milljarða, en þrettán skila 
neikvæðri afkomu upp á 4,7 millj-
arða.

Gunnlaugur Júlíusson segir að 
þarna endurspeglist slæm staða 
sveitarfélaga utan vaxtarsvæða 
eða höfuðborgarsvæðisins. Eins og 
árið 2005 virðist sem þorp með um 
eða undir fjögur þúsund íbúum séu 
verst sett. Þau þurfi að halda uppi 
almennri velferðarþjónustu  eins 
og önnur sveitarfélög á sama tíma 
og íbúum fækki og atvinnulífið 
veikist, með tilheyrandi tekjusam-
drætti.

Þessi ólíka staða sveitarfélaga 
myndi skekkjast enn frekar ef 
sveitarfélögin fengju hlutdeild í 
fjármagnstekjum þeirra einstakl-
inga sem búa í sveitarfélögunum. 

Sveitarstjórnarmenn benda á að 
þetta sé langt frá því óyfirstígan-
legt vandamál. Hægt væri að 
breyta jöfnunarsjóði sveitarfélaga 
þannig að tekjur sveitarfélaga af 
fjármagnstekjuskatti rynnu í sjóð-
inn, sem myndi svo dreifa þeim til 
sveitarfélaganna í ásættanlegu 
hlutfalli.

Þrátt fyrir háværar kröfur sveitar-
stjórnarmanna um hlutdeild í tekj-
um ríkisins af fjármagnstekju-
skatti virðist fátt benda til þess að 
lausn sé í sjónmáli. Fjármálaráð-
herra hefur gefið skýrar yfirlýs-
ingar um sinn vilja í málinu. 

Björn Ingi Hrafnsson bendir þó 
á það á vef sínum að á Íslandi sé 
þingræði og ráðherra verði að lúta 
vilja þingmanna. Spurningin er þá 
hvort stjórnarþingmenn muni 
reyna að þvinga ráðherra til að 
taka upp viðræður við sveitarfé-
lögin þegar ljóst er að það sé þvert 
gegn vilja hans.

fréttir og fróðleikur

Setja aukinn kraft í kröfugerðina
Fylgja allri 
Biblíunni

Ein stærsta útihátíð landsins





hagur heimilanna

Haustferðir ferðaskrif-
stofanna eru margar og 
misjafnar og fjöldi nýrra 
áfangastaða er í boði. Þeir 
sem vilja feta ótroðnar 
slóðir geta fundið ferðir til 
Kraká, Dóminíska lýðveld-
isins eða Ríga. Sólríkir 
staðir eins og Barcelona 
og Tenerife eru þó alltaf 
vinsælir.

„Barcelona er vinsælust og við 
bjóðum upp á flestar ferðir þang-
að, það er í grófum dráttum upp-

selt fram í nóvember,“ segir Bjarni 
Hrafn Ingólfsson hjá Heimsferð-
um. Hann segir Flórens, Montreal 
og Ríga vera nýja áfangastaði í ár.

„Það er mjög mikið bókað, bæði 
einstaklingar að fara og mikið af 
starfsmannahópum og alls konar 
öðrum hópum,“ segir Bjarni.

Í grunnverði ferðaskrifstofanna 
er innifalin gisting, flug og flug-
vallaskattar. Oftast er hægt að 
panta sérstakar skoðunarferðir, 
bílaleigubíla eða aðra þjónustu.

„Madríd hefur verið mjög vin-
sæl, Róm, Dublin og Búdapest 
líka,“ segir Guðrún Sigurgeirs-
dóttir, framleiðslustjóri hjá Úrvali 
Útsýn. „Við erum að bjóða upp á 
Washington og Boston í Bandaríkj-

unum í haust, það er nýtt. Það er 
gríðarlega margt skemmtilegt í 
þessum borgum, allt sem um er að 
vera þar.“

Guðrún segir fólk sækja í menn-
ingu og mannlíf þessara banda-
rísku borga og að þetta séu ekki 
eingöngu verslunarferðir, eins og 
hefur verið boðið upp á til Minn-
eapolis.

Sólarferðir eru líka alltaf vin-
sælar. „Það er vikulegt flug til 
Tenerife í vetur,“ segir Guðrún. 
„Þessi áfangastaður kom fram 
fyrir um tveimur árum og sló 
algjörlega í gegn.“ Hún segir jafn-
framt Kanaríferðir vera vinsælar 
og löngu orðnar sígildar.

Nýir áfangastaðir í
borgarferðum haustsins

 Þórunn Björnsdóttir kórstjóri gefur 
ráð við því hvernig losna eigi við bletti.

Mælir ekki með 
skemmtiferð til Noregs
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Bandarískir vísindamenn 
hafa komið auga á árekst-
ur fjögurra geysistórra 
stjörnuþokna í um fimm 
milljarða ljósára fjarlægð 
frá jörðu. Áreksturinn er 
einn sá allra stærsti sem 
nokkurn tímann sést hefur í 
geimnum.

Í raun átti þessi árekstur sér stað 
fyrir mörgum milljörðum ára, og 
er löngu lokið, en við sjáum hann 
gerast ekki fyrr en nú. Eftir um 
hundrað milljón ár munu að öllum 

líkindum sjást ummerki þess að 
þokurnar fjórar hafi sameinast í 
tífalt stærri stjörnuþoku en Vetr-
arbrautin okkar.

Kenneth Rines, annar höfundur 
tímaritsgreinar um áreksturinn, 
segist hafa séð nokkrar litlar 
stjörnuþokur, og jafnvel tvær 
meðalstórar, skella saman en 
árekstur fjögurra risastórra 
stjörnuþokna hafi aldrei sést 
áður. Áreksturinn gefi vísinda-
mönnum einstakt tækifæri til að 
fylgjast með því hvernig stjörnu-
þokur verða til. Þetta kemur fram 
á fréttavef BBC.

Skellurinn er svo svakalegur að 
margir milljarðar stjarna, sem 

voru í einhverjum af stjörnuþok-
unum fjórum, hafa kastast út og 
skilið eftir sig langa rák á himnin-
um. Fleiri stjörnur hafa kastast 
úr stjörnuþokunum en eru sam-
tals í Vetrarbrautinni. 

Um það bil helmingur stjarn-
anna fer aftur inn í stjörnuþok-
una risastóru þegar árekstrinum 
er lokið.

Rines líkir árekstrinum við 
árekstur fjögurra vörubíla sem 
flytja sand, þar sem sandurinn 
kastast út um allt. Í þessu tilfelli 
eru vörubílarnir stjörnuþokur og 
eitt sandkorn er stjarna á stærð 
við sólina okkar.

Stjarnfræðilega harður 
árekstur í geimnum

iMac uppfærð og 
klædd í álbúning
Steve Jobs, forstjóri Apple, afhjúpaði nýjar iMac-
tölvur á kynningu í Bandaríkjunum síðastliðinn 
þriðjudag. Nýju tölvurnar eru þynnri, með áláferð, 
stærri skjá, betri örgjörva og meira vinnsluminni 
svo eitthvað sé nefnt. 

Uppfærslunnar hefur verið beðið lengi, því 
síðasta útgáfa tölvunnar kom út í byrjun sept-
ember á síðasta ári. Búist er við að tölvan verði 
komin hingað til lands eftir nokkrar vikur, en 
verðið hérlendis er ekki enn komið á 
hreint.

Tapaði fyrir manneskju í Pac-Man





Stöðugildum hjá viðskiptabönkun-
um þremur og Straumi-Burðarási 
hefur fjölgað ört frá áramótum 
eða um fimmtung. Um 7.740 
manns störfuðu hjá bönkunum 
fjórum um mitt þetta ár en fjöld-
inn nam 6.445 í ársbyrjun. Er 
fjöldi bankamanna hjá þessum 
fjórum félögum því orðinn álíka 
og íbúafjöldi Mosfellsbæjar. 

Mest fjölgaði starfsmönnum í 

herbúðum Glitnis þar sem 500 
meðalstöðugildi bættust við á 
fyrstu sex mánuðum ársins. Sú 
fjölgun skýrist einkum af yfirtöku 
á finnska fyrirtækinu FIM. Starfs-
mönnum Straums fjölgaði hins 
vegar hlutfallslega langmest og 
voru fjórfalt fleiri um mitt ár en í 
byrjun þess síðasta. Flestir starfs-
menn starfa hjá Kaupþingi, um 
þrjú þúsund manns, en Lands-
bankinn kemur næstur í röðinni.

Umtalsverð fjölgun starfs-
manna er meðal þeirra skýringa 
sem bankarnir hafa gefið fyrir 
auknum gjöldum. Jafnframt hafa 
vaxandi umsvif bankanna erlend-
is aukið á kostnað. Aukning launa-
kostnaðar og tengdra gjalda skýr-
ist einnig af bónus til starfsfólks 
vegna rekstrarárangurs. 

Launa- og annar rekstrarkostn-
aður Glitnis, Kaupþings og Lands-
bankans hefur vaxið mikið á milli 

ára, um 45 prósent. Alls námu laun 
og annar rekstrarkostnaður um 
83,6 milljörðum króna á fyrri hluta 
ársins samanborið við 57,4 millj-
arða á sama tímabili 2006. Aukn-
ingin er einnig talsverð á milli 
fyrsta og annars ársfjórðungs á 
þessu ári eða tæp sextán prósent.

Kostnaðarhlutfall bankanna, 
það er hlutfall rekstrarkostnaðar 
af hreinum rekstrartekjum, fer 
almennt vaxandi þótt það sé lágt í 
sögulegum samanburði þar sem 
tekjur hafa líka aukist hratt.

Launakostnaður hjá Glitni var 
7,1 milljarður á öðrum ársfjórð-
ungi og jókst um 48 prósent frá 
fyrsta ársfjórðungi. Þarna munu 
starfslok við Bjarna Ármannsson, 
fyrrverandi forstjóra, vega þungt.  
Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins féllu 700 milljónir króna 
til vegna þeirra á fjórðungnum. 

[Hlutabréf] Peningaskápurinn ...

Bankamönnum fjölgar 
um fimmtung á árinu
Fjórfalt fleiri vinna hjá Straumi nú en í ársbyrjun. Fjölgun starfsfólks, bónusar og 
meiri umsvif skýra aukin gjöld stóru bankanna sem aukast um 45 prósent á milli 
ára. Starfslok Bjarna Ármannssonar eru sögð kosta Glitni 700 milljónir.

Bankastjórn Seðlabanka Banda-
ríkjanna ákvað í fyrrakvöld að 
halda stýrivöxtum óbreyttum í 
5,25 prósentum þrátt fyrir vær-
ingar í bandarísku efnahagslífi. 

Greinendur höfðu flestir hverj-
ir gert ráð fyrir þessari niður-
stöðu enda hafa vextirnir staðið 
óhreyfðir í eitt ár og mánuði betur 
og hafa ekki verið í kyrrstöðu jafn 
lengi í níu ár. Fréttaveitan Bloom-
berg segir Ben Bernanke, 
seðlabankastjóra Bandaríkjanna, 
standa fast á sínu og ekki ætla að 
lækka vexti fyrr en verðbólga fari 
niður á undan. Sérfræðingar hafa 
verið uggandi um stöðu efnahags-
mála í Bandaríkjunum frá því 
snemma á þessu ári þegar íbúða-
lánamarkaðurinn vestra varð 
fyrir miklum þrengingum. Bank-

ar og aðrar fjármálastofnanir 
tóku hins vegar á sig samdráttinn 
en nokkur fyrirtækjanna hafa lýst 
yfir gjaldþroti og önnur berjast í 
bökkum. Fyrirtækin virkuðu hins 
vegar líkt og stuðpúðar því áhrif-
anna af íbúðalánamarkaðnum 
gætti aðeins lítillega á fjármála-
markaði.

Óbreyttir vextir vestra

Krónan styrktist um 1,48 prósent í 
gær og stendur gengisvísitalan í 
117,6 stigum. Talsverðar sveiflur 
hafa verið á krónunni undanfarn-
ar vikur og hefur gengi hennar 
veikst um 6,4 prósent síðan 24. júlí 
síðastliðinn. Velta á gjaldeyris-
markaði nam 23 milljörðum króna 
í gær.

Fram kemur í Morgunkorni 
Glitnis að áhættufælni á alþjóða-

mörkuðum hafi myndað þrýsting 
til veikingar krónunni undanfarna 
daga, en á móti komi að mikill 
vaxtamunur þrýsti gengi krónu 
upp á við. Þessir andstæðu kraftar 
hafi togast á og valdið miklum 
sveiflum.

Hinn hollenski Rabobank gaf á 
dögunum út krónubréf fyrir 25 
milljarða króna. Glitnir telur ólík-
legt að útgáfan hafi mikil áhrif á 

gengi krónunnar, þar sem bréfin 
verði að mestu leyti í eigu inn-
lendra aðila.

Þrátt fyrir veikingu undanfar-
inna tveggja vikna er krónan enn 
níu prósentum sterkari en um ára-
mótin. Greiningardeild Lands-
bankans segir í Vegvísi að veiking 
krónunnar sé að öllum líkindum 
tímabundin, hún muni haldast 
sterk enn um sinn. 

Andstæðir kraftar togast á
Krónan sveiflast enn töluvert. Gengi hennar styrktist um 1,48 prósent í gær.
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Aðalvarðstjóri lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu hafði 

þetta að segja í viðtali við DV 30. 
júlí: „Smápústrar sem þessir eru 
mjög algengir í miðbænum. ... Í 
dag linna menn ekki látum fyrr en 
fórnarlambið er annaðhvort 
meðvitundarlaust eða verulega illa 
farið.“ Tilefni viðtalsins var, að 
þrjár yngismeyjar réðust á unga 
móður í Bankastrætinu í Reykja-
vík, bitu af henni eyrað eða part af 
því og hældust síðan um af 
verknaðinum að sögn sjónarvotts – 
alblóðugar, býst ég við. Þær hafa 
vonandi skemmt sér vel á eftir, 
litlu skinnin. 

Hvað er um að vera í Reykjavík? 
Því er fljótlýst. Löggæzlan í mið-
bænum er þannig vaxin, að íbúarn-
ir í hverfinu þora fæstir út fyrir 
dyr á síðkvöldum um helgar. Lög-
reglan þorir ekki út úr bílunum. 
Hvers vegna skyldi löggan hætta 
lífi sínu og limum fyrir lúsarlaun? 
Varla líður svo helgi, að saklausum 
vegfarendum sé ekki misþyrmt í 
miðbænum. Þá sjaldan ofbeldis-
seggirnir nást, er þeim sleppt strax 
eftir yfirheyrslu. Smápústrar, segir 
aðalvarðstjórinn í skjóli á bak við 
skrifborðið sitt. Í öðrum löndum 
væru lögreglustjórinn og dóms-
málaráðherrann dregnir til ábyrgð-
ar og látnir segja af sér. Ef ekki, 
myndi stjórnarandstaðan á þingi 
krefjast afsagnar þeirra fyrir hönd 
borgaranna. Ísland er að þessu leyti 
öðruvísi en önnur lönd. Hér bera 
allir ábyrgð, svo að enginn ber 
ábyrgð.

Á Íslandi þarf ríkislögreglustjór-
inn ekki að víkja, þótt hann sé kærð-
ur fyrir líkamsárás, svo sem greint 
var frá í Mannlífi 2005 með ljós-
mynd af lögregluskýrslunni. Lík-
amsárásir í miðbænum eru ekki 
forgangsverkefni lögreglunnar, 
heldur virðast þær vera feimnis-
mál. Í Afríku er ég líklega óhultari 
innan um ljónin en á Laugavegin-
um um helgar. 

Einn angi vandans er auðvitað sá, 
að lögreglustörf eru láglaunastörf, 
sem ekki er hægt að fylla með 
ódýru innfluttu vinnuafli líkt og 
gert hefur verið í byggingarbrans-
anum, fiskvinnslunni og heilbrigð-
iskerfinu. Löggur þurfa líkt og 
kennarar að kunna íslenzku og 
sætta sig við smánarlaun. Þetta 
nær auðvitað engri átt í landi með 
fullar hendur fjár. Það þarf að bæta 
kjör lögreglumanna án frekari 
tafar og skapa skilyrði til myndar-
legrar fjölgunar í lögregluliðinu á 
höfuðborgarsvæðinu undir nýrri 
yfirstjórn, sem borgararnir geta 
treyst. Í miðborgum annarra landa 
er lögregla sýnileg á hverju horni, 
svo að óaldarlýður heldur sig til 
hlés og borgararnir eru frjálsir 
ferða sinna. 

Hvers vegna hefur þetta ekki 
þegar verið gert hér heima? Fjár-
skortur veldur því, segja yfirvöld. 
En það er ekki sannfærandi svar. 
Það er nóg til af peningum, en ríkis-
stjórnin kýs heldur að nota þá í 
annað. Enginn stjórnmálaflokkur 
heyrist tala máli borgaranna í lög-
gæzlumálum.

Vanmátt lögreglunnar þarf að 
skoða í samhengi við önnur skyld 
mál. Það ætti að vera auðvelt að 
hemja innstreymi eiturlyfja til 
landsins, en það hefur þó mistekizt. 
Framsóknarflokkurinn lét sig hafa 
það í kosningabaráttu að lofa vímu-
lausu Íslandi árið 2000 og lyfti síðan 

ekki litla fingri til að efna heitið í 
ríkisstjórn eftir kosningar og sýndi 
með því móti aðstandendum og 
öðrum fórnarlömbum eiturlyfja-
neytenda furðulega lítilsvirðingu, 
svo sem Njörður P. Njarðvík próf-
essor lýsti vel í þrem áhrifamiklum 
bréfum til yfirvalda í Morgunblað-
inu fyrir fáeinum misserum. 

Þegar lögreglumál eru í ólestri, eða 
önnur mál, hljóta menn að leita 
skýringa. Cherchez la femme, segja 
Frakkar: leitið konunnar! Varla 
getur vanmáttur lögreglunnar 
verið einskærum klaufaskap að 
kenna; sé svo, þurfa æðstu yfir-
menn lögreglunnar að víkja án 
frekari tafar fyrir öðrum hæfari 
mönnum – og dómsmálaráðherrann 
með. Hitt virðist líklegra, að ástand 
löggæzlunnar sé eins og það er 
vegna þess, að þannig vilja menn 
hafa það innst inni, þótt þeir þræti 
fyrir ásetninginn. 

Hverjir hafa hag af veikri lög-
reglu? Svarið blasir við. Sakamenn 
hafa hag af veikri lögreglu alveg 
eins og okrarar hagnast á veiku 
samkeppniseftirliti og fjármálaeft-
irliti. Okrarar hafa enn sem jafnan 
fyrr forgang í íslenzku samfélagi. 
Veldi Sjálfstæðisflokksins var í 
öndverðu reist á umsvifum heild-
sala, sem skeyttu lítt um almanna-
hag af þeirri einföldu ástæðu, að 
þeir þurftu þess ekki. Einokunar-
verzlunin var komin í íslenzkar 
hendur. Heildsalarnir gerðu allt, 
sem þeir gátu, til að bregða fæti 
fyrir Pálma Jónsson í Hagkaupum: 
af því er mikil saga. Nú beinist að 
marggefnu tilefni sá grunur að 
yfirvöldum, að þau haldi löggæzlu í 
lágmarki til að reyna að beina 
athyglinni frá ýmsu ólagi í eigin 
ranni. Ætla má, að öflug og óhlut-
dræg lögregla hefði til dæmis haft 
ýmislegt að athuga við eitt og annað 
í ríkisbankakerfinu í gegnum tíð-
ina. Af því er einnig mikil saga. 

Smápústrar í miðbænumA
kstur undir áhrifum áfengis og fíkniefna virðist illu 
heilli vera vaxandi vandamál í umferðinni. Aukinn 
fjölda þeirra sem teknir eru vegna fíkniefnaakst-
urs má að vísu að einhverju leyti skýra með nýjum 
aðferðum sem auðvelda lögreglumönnum að skera úr 

um brotin með tilkomu svokallaðra forprófa þar sem notuð eru 
svita- eða munnvatnssýni.

Akstur undir áhrifum áfengis og fíkniefna er siðlaus og ber 
vott um vítavert ábyrgðarleysi þess sem hann stundar. Allar 
rannsóknir sýna að ekki þarf mikið magn slíkra efna í blóði til 
þess að skerða stórlega hæfni manna til að stýra ökutæki. Akst-
ur undir áhrifum ber því vott um skort á virðingu fyrir öðru 
fólki og einnig skort á sjálfsvirðingu.

Eins og staðan er finnst ekki heimild til þess að svipta menn, 
sem greinast með áfengi eða fíkniefni í blóði, ökuleyfi sam-
stundis, eins og gert er með þá sem teknir eru fyrir ofsaakstur. 
Ekki er heldur hægt að gera ökutæki þess sem hefur ekið undir 
áhrifum upptækt, nema líkamlegur skaði eða mannslát hafi hlot-
ist af akstrinum. 

Ekkert er því til fyrirstöðu að ökumaður sem tekinn hefur 
verið undir áhrifum setjist aftur undir stýri, jafnvel áður en 
víman sem hann var tekin í er af honum runnin. Ekki þarf að 
leita langt til að finna dæmi um þetta því um liðna helgi var sami 
maður tekinn þrisvar sinnum fyrir akstur undir áhrifum fíkni-
efna. Eina leiðin til að kyrrsetja ökumann sem tekinn er undir 
áhrifum er að gera kröfu um gæsluvarðhald vegna síbrota, ef 
um það er að ræða.

Hér á landi gilda tiltölulega strangar reglur um leyfilegt  
áfengismagn í blóði undir stýri. Einnig hefur hér verið iðkuð 
mikil fræðsla og áróður í áratugi til að leitast við að koma í veg 
fyrir akstur undir áhrifum. 

Því miður virðist hluti ökumanna láta þennan áróður sem vind 
um eyru þjóta og alls ekki taka mark á upplýsingum um hæfni 
fólks til að aka undir áhrifum, enda er dómgreindarbrestur ein-
mitt meðal afleiðinga áfengis- og vímuefnaneyslu. 

Akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna er grafalvarlegur 
glæpur og hefur valdið gríðarlegu manntjóni og vitanlega eigna-
tjóni einnig. Við akstri undir áhrifum verður að vera hægt að 
bregðast með sama hætti og brugðist er við akstri á ofsahraða. 
Lögreglan verður að hafa heimild til þess að taka þessa ökumenn 
úr umferð umsvifalaust með sviptingu ökuleyfis á staðnum. Það 
er ótækt að ábyrgðarlaust fólk geti stofnað sér og öðrum í hættu 
með akstri undir áhrifum, jafnvel skömmu eftir að hafa verið 
stöðvað fyrir brot sín. 

Akstur undir 
áhrifum er siðlaus

Íkvöld verður þess minnst að nú eru 
liðin sextíu og tvö ár frá kjarnorku-

árásunum á Hírósíma og Nagasakí. 
Kertum verður fleytt við Tjörnina í Reykj-
avík og Minjasafnstjörnina á Akureyri og 
þannig lögð áhersla á kröfuna um frið-
saman og kjarnorkuvopnalausan heim.

Kjarnorkuárásirnar á Hírósíma og 
Nagasakí gerbreyttu heimsmynd manna 
og er ógjörningur að skilja sögu, 
bókmenntir eða listir 20. aldar án þess að hafa 
þessa atburði í huga. Þarna var komið vopn sem 
gat eytt heilu borgunum á örskotsstundu og 
skyndilega var heimsendir handan við hornið. Í 
framhaldinu kepptust risaveldin og önnur ríki við 
að koma sér upp gríðarlegu kjarnorkuvopnabúri.

Þó að kjarnorkuváin sé mönnum kannski ekki 
ofarlega í huga núorðið er verkefnið þó risavaxið. 
Samkvæmt The Bulletin of Atomic Scientists eiga 
kjarnorkuveldi heimsins a.m.k. 26.000 kjarnaodda 
og eru flestir í eigu Bandaríkjanna og Rússlands. 
Alls eru tæplega 9.000 kjarnaoddar í árásarstöðu. 
Flestir þeirra kjarnaodda sem smíðaðir hafa verið 

hafa verið teknir niður en ekki er skylt 
að eyða þeim og því óljóst um afdrif 
þeirra. Ekkert alþjóðlegt eftirlit er með 
vopnum í eigum þessara stórvelda. 

Í áliti Alþjóðadómstólsins í Haag frá 
1996 kemur fram að ólöglegt er undir 
öllum kringumstæðum að beita kjarn-
orkuvopnum að fyrra bragði og ríkjum 
heims ber að stefna að útrýmingu slíkra 
vopna. Í framhaldi af þessu hefur 
Malasía nokkrum sinnum lagt það til á 
allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna að 
ríkjum heims beri að ná samkomulagi um 
að banna alla framleiðslu og meðferð 

kjarnavopna og útrýma skuli slíkum vopnum hið 
fyrsta.

Ísland hefur ekki treyst sér til að styðja þessa 
tillögu og greiddi reyndar atkvæði gegn henni 
þegar hún var borin upp 1999 ásamt 27 öðrum 
ríkjum en 114 ríki voru henni meðmælt og 22 sátu 
hjá. Í þessu máli er fyllsta ástæða fyrir stjórnvöld 
að taka nýja stefnu og sýna að framboð Íslands til 
setu í Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna sé ekki 
bara ný vinna fyrir gamlar silkihúfur stjórnar-
flokkanna. Burt með kjarnorkuvána.

Höfundur er varaformaður Vinstri grænna. 

Útrýmum kjarnavopnum



Bryndís Sveinbjörnsdóttir hefur yndi af fötum 
og á því erfitt með að henda þeim.

Bryndís útskrifaðist frá fatahönnunardeild Lista-
háskólans í vor en núna vinnur hún í versluninni 
Trilogiu ásamt því að sauma peysur, undir merkinu 

Garmur, sem hún selur í Nakta apanum. 
„Í haust held ég svo til Parísar þar sem ég fer í 

starfsnám hjá Martine Sitbon og þar verð ég í að 
minnsta kosti þrjá mánuði,“ segir hún.

Bryndís á enn gamla peysu sem hún segist 
hafa keypt þegar hún var í grunnskóla og því 
liggur beint við að spyrja hvort hún sé meðal 

þeirra sem eiga erfitt með að losa sig við 
gamlar flíkur. 

„Ég held ég sé með svona átta svarta 
ruslapoka uppi á lofti svo vissulega er ég 

ein af þeim, en um daginn vorum við 
vinkonurnar með svona fataskipti-
klúbb í staðinn fyrir saumaklúbb og 

það þótti mér sérlega tilvalið því þá 
veit ég að fötin eru í góðum hönd-
um,“ segir hún og hlær.

Í góðum höndum



Dóri Maack er með „trendin“ 
á hreinu.

Í gærkvöldi fór fram, í tíunda 
sinn, keppnin um hæfileikaríkasta 
draggkóng og draggdrottningu 
landsins. Draggkóngurinn frá því 
í fyrra, Dóri Maack, afsalaði sér 
titlinum með heillaóskum til arf-
taka síns og kvaddi með ljóðrænu 
rappi.

Í tilefni af kaflaskiptum í lífi 
sínu skellti hann sér svo í verslun-
ina Exodus á Hverfisgötu og 
splæsti í nýja múnderingu.

„Margir halda að rapp- og skeit-
ara-tískan sé sú sama en svo er 
ekki,“ útskýrir Dóri alvarlegur í 
bragði. „Skeitara-tískan á meira 
skylt við hátískuna en rapparaföt 
eru yfirleitt víðari og stærri um 
sig og lúta sínum eigin lögmál-
um.“

Dóri hefur mikinn metnað sem 
rappari en textar hans ganga aðal-
lega út á ástina og samskipti við 
hitt kynið. Því er gaman frá því að 
segja að í kvöld kemur fram á Q-
bar, í fyrsta sinn á Íslandi, sam-
kynhneigði rapparinn Q boy sem 
rappar aðallega um samskipti sín 
við sama kyn. Q boy gefur tóninn 
fyrir Gay Pride-helgina sem nú er 
fram undan, mörgum til mikillar 
kæti – enda oft líf og fjör kringum 
fólk sem fagnar sinni kynhneigð.

Rapp- og skeitara-tíska 
er ekki það sama

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS

Fallegar
töskur

Frábært úrval

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

Margar gerðir af búningasilfri.

Þetta er ódýrasta mynstrið. Allt sem þarf á upphlutinn,
settið frá 90.530, kr.

Allar upplýsingar um hefð og
gerðir búninga eru veittar á staðnum.

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Sérverslun með
kvensilfur

Örugg leið til árangurs

PÚLSÞJÁLFUN



Á tuttugustu öld voru þó nokkrir 
fatahönnuðir kunnir að því að 
gjörbylta kventískunni og fylgdu 
þannig breytingum á högum 
kvenna. Hvort sem félagslegar 
breytingar breyttu tískunni eða 
hvort tískan hafði áhrif á stöðu 
kvenna skal ósagt látið. Coco 
Chanel stytti pilsfalda og fann 
upp sportfatnað þegar hún var í 
fríi í strandbænum Deauville og 
fannst hún ekki geta hreyft sig í 
hefðbundnum klæðnaði. Einnig 
ýtti hún korselettinu til hliðar 
sem hafði þrengt að konum 
öldum saman. Önnur stórbylting 
varð þegar Yves Saint Laurent 
tók jakkafötin og sneið að konum 
og skapaði þannig buxna-
dragtina. Sokkabandabeltið 
hjálpaði til við að konur hentu 
korselettinu og tók við því 
hlutverki að halda sokkum uppi. 

Tískan fer í hringi eins og 
margfrægt er og það sem var 
bannvara í gær er tíska morgun-
dagsins. Óhætt er að fullyrða að 
það hafi verið Jean-Paul Gaultier 
sem kom korselettinu aftur inn á 
kortið eftir nokkra útlegð. 
Gaultier hefur verið þekktur 
fyrir nýstárlegar hugmyndir í 
herrafatnaði en tók þannig upp 
aldagamla hefð í kvenfatnaði þó 
auðvitað hafi hann lagað hana að 
sínum hugmyndaheimi. Og þau 
eru af mörgum gerðum, korsel-
ettin hjá Gaultier, efripartar á 
kjólum eða toppar með oddhvöss-
um brjóstum eins og frægt varð 
um árið á tónleikaferð Madonnu. 

Fyrstu sokkabandabeltin eru 
frá um 1880 í Bandaríkjunum. 

Þau náðu ekki verulegum 
vinsældum og fengu fljótlega á 
sig neikvæða kynlífstengda 
mynd.

Chantal Thomas tískuhönnuð-
ur er af femínistakynslóðinni 
sem fleygði brjóstahöldurum og 
jafnvel brenndi þá við hátíðlega 
athöfn. Á þessum tíma komu 
sömuleiðis sokkabuxur á 
markað, vissulega einfaldar og 
þægilegar fyrir konur sem óðum 
voru að hasla sér völl á vinnu-
markaðnum. Það er því ekki 
skrýtið að sokkabandabeltin hafi 
nær horfið á þessum tíma. 

Chantal Thomas segir að það 
hafi vantað ákveðna sköpunar-
gleði í undirfatatískuna eftir 
rauðsokkutímabilið og fór að 
nota sokkabandabelti, samfellur 
og fleira á tískusýningum sínum. 
Hún fór í fyrstu í Pigalle-hverfið 
í París til að kaupa sokkabanda-
belti og mjóhælaða skó en það 
hverfi hefur löngum verið þekkt 
fyrir gleðikonur, kynlífsbúðir og 
Rauðu mylluna. Chantal þótti 
hins vegar lítið til gæðanna 
koma og fór að láta framleiða úr 
silki fyrir tískusýningar. 
Fljótlega varð mikil eftirspurn 
hjá viðskiptavinum hennar. Nú 
eru sokkabandabelti ómissandi 
hluti af undirfataframboðinu og 
ekki endilega tengd gleðikonum 
eða klámiðnaði né heldur 
úthrópuð af femínistum sem 
tákn undirgefni og hlutgervingu 
konunnar. 

Í dag er hægt að vera sexí og 
aðhyllast kvenfrelsi.



Unnur Friðriksdóttir er ungur 
íslenskur fatahönnuður sem 
búsett er í Bandaríkjunum. 
Hún hefur vakið athygli fyrir 
töskurnar sínar og hafa þær 
fengið nýsköpunarstyrk 
Hönnunarvettvangs auk 
þess að vera til sýnis á 
sýningunni Kviku á Kjar-
valsstöðum.

„Ég hanna bæði kven-
fatnað og fylgihluti en 
töskurnar hafa eiginlega 
farið á fullt upp á síðkastið og 
skotist svolítið fram fyrir 
fötin,“ segir Unnur og hlær.

Unnur segist hafa haft 
gaman af hönnun síðan hún 
var pínulítil. „Ég fór nátt-
úrlega að hanna meira 
fyrir alvöru þegar ég byrj-
aði í Konunglega hönnun-
arskólanum í Noregi þar 
sem ég var í þrjú ár. Námið 
var skilgreint sem fata- og 
búningahönnun en ég var meira 
inni í fatahönnuninni. Kvenfatnað-
ur var það sem ég einbeitti mér að 
og frá upphafi var ég að hanna 
fylgihluti með honum, bæði skart-
gripi og töskur.“

Árið 2002 kláraði Unnur skól-
ann og hélt þá til Bandaríkjanna í 
frekara nám með áherslu á fram-

leiðslu og þróunarvinna fyrir 
töskurnar hennar hófst. „Ég var 
líka á svolitlu flakki þar sem ég 
fór til Indlands í hálft ár og vann 
við að breyta sniðum í framleiðslu-
snið. Þá var ég komin í samstarf 

við Íslenskt sjávarleður við þróun 
á frumgerðum í töskulínunni og 
þegar ég kom til baka til Banda-
ríkjanna hélt ég áfram að vinna og 
lagði drögin að fyrirtækinu mínu 
sem heitir Unnurwear, fékk öll 

leyfi og hélt áfram með töskurnar. 
Svo fór ég aftur til Indlands og var 
þá bæði að þróa fatnað og fram-
leiða fatnað og vinna með töskurn-
ar. Þegar ég kom heim úr seinni 
ferðinni kláraði ég svo að hanna 
töskulínuna mína sem kom út í 

ár.“
Töskulínan hennar Unnar 

fékk nýsköpunarstyrk hjá 
Hönnunarvettvangi sem 
Unnur var mjög ánægð með 
og er nú til sýnis á Kviku á 
Kjarvalsstöðum. „Línan 
heitir Unnur og það sem 
helst auðkennir hana er 
að formin eru svolítið 

sérstök og stál áberandi. Töskurn-
ar fást í versluninni Kraum í 
Aðalstræti og þar fást líka 

bolir og ermar frá mér.“
Unnur er nú komin aftur 

til Los Angeles, þar sem hún 
býr, og komin á fullt með 
línu fyrir næsta ár. „Vinnan 
við vorlínuna er byrjuð og 

ég fer líka fljótlega að vinna í 
næsta hausti og vetri, athuga 

með efni og liti og ný form og 
allt sem því fylgir. Þetta er allt 
alveg hrikalega skemmtilegt og 
ég get allavega ekki hugsað mér 
að vera að gera neitt annað,“ segir 
hún ánægð. 

Heimasíða Unnar er í vinnslu en 
hún verður á slóðinni unnurwear.
com og verður til á næstu vikum.

Hannar fylgihluti úr 
íslensku sjávarleðri

Lagersala
í nokkra daga

Laugavegi 51 • s: 552 2201



Snúðar og snældur er fjörleg 
fjölskylduverslun á Gagnheiði 
70 á Selfossi. Hún selur bús-
áhöld, gjafavöru, barnaföt og 
barnahúsgögn.

„Það er tæpur mánuður síðan við 
opnuðum og prufukeyrslan hefur 
gengið miklu betur en við þorðum 
að vona,“ segir Lovísa Guðmunds-
dóttir, framkvæmdastjóri versl-
unarinnar. „Við renndum auðvit-
að blint í sjóinn en það virðist 

ágætur rekstargrundvöllur fyrir 
svona verslun hérna. Hingað 
kemur fólk frá ólíklegustu stöð-
um á landinu sem hefur rekist á 
vefsíðuna www.snudar.is og gerir 
sér ferð hingað til okkar. Það er 
ótrúlega skemmtilegt.“
Samt eruð þið ekki alveg í alfara-
leið.
„Nei, við bjuggumst jafnvel við 
að verða best geymda leyndar-
málið á Selfossi. Miðbærinn er 
allur í uppbyggingu og engan 
veginn tilbúinn þannig að við 
ákváðum að byrja í iðnaðarhús-

næði en færa okkur um set síðar 
ef vel gengi.“ 
Hvaðan fáið þið vörurnar?
„Flestar eru frá Danmörku, en 
líka frá Hollandi, Svíþjóð og 
Frakklandi. Við fórum út, 
sendum póst og hringdum. 
Við fórum eftir eigin 
smekk við innkaupin, 
ákváðum að herja á þá sem 
við höfum sjálf verslað við 
erlendis og vitum að selja 
góða vöru. Það á jafnt 
við um búsáhöldin, 
húsgögnin og 
barnafötin. Við 
erum til dæmis 
með blómaker, garð-
könnur, leirtau og 
uppþvottabursta frá 
dönsku fyrirtæki 
sem lætur fólk í 
þriðja heiminum 
framleiða hlutina 
fyrir sig en borgar 
því mannsæmandi 
kaup. Engin börn 
koma nálægt 
framleiðslunni

og vinnuaðstæður eru eins og 
best verður á kosið. Áður 
fékk fólkið bara borgað í 
hrísgrjónum fyrir vinnu 
sína.“
Hvenær er svo opið hjá 

ykkur?
„Við erum hér alla daga 

vikunnar. Það er svo margt 
sumarbústaðafólk á ferðinni 

um helgar svo við höfum opið 
alla daga að minnsta kosti fram á 
haustið.“

Tóku mið af eigin 
smekk og þörfum
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MARGMIÐLUN  UPPLÝSINGATÆKNI 
Borgarholtsskóli býður upp á ítarlegt dreifnám í margmiðlunar-
hönnun annars vegar og bókasafnstækni hins vegar. Námið er
hægt að stunda með vinnu og  hentar vel þeim sem vilja ná
tökum á stafrænni tækni við úrvinnslu og miðlun upplýsinga
á sjónrænan hátt. Margmiðlunarhönnun er góður undirbún-
ingur undir frekara nám í listaháskólum og bókasafnstæknin
undirbýr fólk undir störf á bókasöfnum og upplýsingamið-
stöðvum.  

ljósmyndun
vefhönnun
teiknimyndagerð
myndbygging
útvarp
sjónvarp
umbrot
litafræði
kvikmyndun
safnafræði
grafísk hönnun

Borgarholtsskóli
v/Mosaveg 112  R.  Sími 535 1700 www.bhs.is

Innritun framlengd til 15. ágúst
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar:

http://dreifnam.multimedia.is

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040

Fr
um

Glæsilegt 2ja hæða 190 fm. einbýli auk 34 fm sérbyggðs bíl-
skúrs. Húsið er teiknað af Vífli Magnússyni og er byggt 1989
og er innst í lokuðum botnlanga, með stórri timburverönd og
skjólveggjum. Á neðri hæð er eldhús, gestasnyrting, þvotta-
herb., stofa, borðst. og sólst. Á efri hæð eru 4 svefnherb. auk
baðherb. Mjög vel staðsett og fallegt hús.

Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari • www.eignastyring.is

EIGNASTÝRING

OPIÐ HÚS 09. 08. 2007 
MILLI KL. 17 OG 18

BÆJARGIL 23, GARÐABÆ

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

Auglýsingasími

– Mest lesið



SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.

SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

WWW.LYNGVIK.IS

LYNGVIK@LYNGVIK.ISSigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

Mjög gott og vel staðsett 198 fm einbýlishús á 900 fm
jaðarlóð með miklum og fallegum gróðri, ásamt
afgritum pöllum. Fimm svefnherbergi. Innbyggður 35
fm bílskúr með hellulagðri innkeyrslu fyrir framan. 
Verð 61,4 m.

Fr
um

LOGAFOLD - 112 Reykjavík
MJÖG GOTT EINBÝLISHÚS

SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.

SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

WWW.LYNGVIK.IS

LYNGVIK@LYNGVIK.ISSigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra herbergja 140 fm
íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í bílgeymslu.
Parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar.
Verð 32,9 m.

Fr
um

ÞORLÁKSGEISLI - LAUS STRAX

Spennandi störf í boði fyrir fólk með lífsreynslu!

Sveigjanlegur

Í Nóatúni vinnur hæfileikaríkt fólk sem myndar samheldinn hóp og leggur sig fram við að veita 

viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks þjónustu. Vilt þú vinna hluta úr degi eða nokkra daga í viku? 

Við leitum nú eftir ábyrgu og jákvæðu fólki í fjölbreytt störf.

vinnutími!

Nánari upplýsingar veitir Guðríður starfsmannastjóri í síma 585 7000 eða sendið 
umsókn á Kaupás hf. Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík b.t. Guðríðar.

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús í dag frá kl. 17:00 til 18:00.
Kvistavellir 55-61 – 221 Hafnarfirði

Sýnum í dag sérlega falleg og vel skipulögð raðhús á einni
hæð með innbyggðum bílskúr. Húsin verða afhent fullbúin að
utan, steinuð í ljósum lit, og rúmlega fokheld að innan eða
tilbúið til innréttinga. Verð frá 27,9 millj.
Möguleiki á hagstæðri fjármögnun.

Ásmundur sölumaður Höfða, 
s: 895 3000, verður á staðnum 
í dag á milli kl. 17:00 og 18:00.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Fr
um



Ójöfnuður
hefur auk-

ist mikið á 
Íslandi síðustu 
14 árin. Ástæð-
urnar  eru 
margar. Ein 
helsta ástæðan er sú, að skattleys-
ismörkin hafa ekki fylgt breyting-
um á verðlagi og  kaupgjaldi. Ef 
skattleysismörkin hefðu fylgt 
launavísitölu frá 1988 væru þau í 
dag 140 þúsund á mánuði en þau 
eru aðeins 90 þúsund á mánuði. 
Önnur ástæða er sú, að lífeyrir 
elli-og örokulífeyrisþega hefur 
dregist aftur úr í launaþróuninni. 
Kjör þessara hópa hafa versnað 
mikið miðað við kjör launþega á 
almennum vinnumarkaði. Og 
þriðja ástæðan en ekki sú veiga-
minnsta er sú, að hið rangláta 
kvótakerfi hefur fært gífurlega 
fjármuni til í þjóðfélaginu, frá 
mörgum til fárra. Kvótarnir eru 
nú á hendi örfárra sem raka saman 
miklum fjármunum í skjóli þess að 
hafa umráð yfir kvótanum.

Skattkerfið er mjög ranglátt. 
Skattar hafa verið  lækkaðir mikið 
á fyrirtækjum og fjármagnseig-
endum en í raun hafa skattar 
hækkað á einstaklingum, þar eð 

skattleysismörk hafa ekki fylgt 
launavísitölu.

Miðað við staðtölur OECD jókst 
skattbyrðin úr 38% af landsfram-
leiðslu 1990 í 48% af landsfram-
leiðslu 2006. Á sama tíma hefur 
skattbyrðin á evrusvæðinu aukist 
úr 43% af landsframleiðslu í 45%. 
Skattbyrðin á Íslandi er því komin 
upp fyrir Evrópumeðaltal. Hækk-
un á skattbyrði um 10 prósentustig 
af landsframleiðslu er mjög mikil 
hækkun.

Ójöfnuður hefur aukist mjög 
mikið. Í ítarlegri grein sem Stefán 
Ólafsson prófessor birti í tímarit-
inu Stjórnmál og stjórnsýsla haust-
ið 2006 um aukningu ójafnaðar hér 

á landi, færir hann óyggjandi rök 
fyrir því, að ójöfnuður hafi aukist 
mun meira hér á landi en í grann-
löndum okkar og raunar meira en í 
Bandaríkjunum, aðalríki auðvalds-
skipulagsins. Ójöfnuður hjá fjöl-
skyldum jókst um 40,7% á Íslandi 
á tímabilinu 1993-2005, þ.e. fyrir 
skatta. En eftir skatta hefur ójöfn-
uður á þessu tímabili aukist um 
71,4%. Spurning er hvort réttara 
sé að miða þessar tölur við tekjur 
með fjármagnstekjum eða án 
þeirra. Án fjármagnstekna, eftir 
skatta, hefur ójöfnuður á umræddu 
tímabili aukist um 35,8% hér á 
landi. En með fjármagnstekjum, 
eftir skatta, hefur ójöfnuður auk-
ist um yfir 70%. Það er því sama 
hvort miðað er við tekjur með eða 

án fjármagnstekna: Ójöfnuður 
hefur aukist mikið. 35,8% aukning 
ójafnaðar er mjög mikið.

Ríkisstjórn  Samfylkingar og Sjálf-
stæðisflokks lýsir því yfir í stjórn-
arsáttmála sínum, að stjórnin leggi 
áherslu á að auka jöfnuð í þjóðfé-
laginu. Ríkisstjórnin segir, að hún 
muni stefna að því að lækka skatta 
á einstaklingum á kjörtímabilinu 
m.a. með því að hækka persónuaf-
slátt. Það verður fylgst mjög vel 
með því hvernig það stefnumál að 
auka jöfnuð verður efnt. Hvernig 
er auðveldast að auka jöfnuð í 
þjóðfélaginu? Það verður best gert 
með aðgerðum á sviði almanna-
trygginga og skattamála. Það þarf 

að stórhækka bætur elli-og örorku-
lífeyrisþega og afnema eða draga 
mikið úr öllum skerðingum lífeyr-
is almannatrygginga. Skerðingar 
vegna tekna úr lífeyrissjóðum á að 
fella niður. Enn hafa engar hækk-
anir á lífeyri almannatrygginga 
átt sér stað frá því að nýja ríkis-
stjórnin tók við völdum. Þess er að 
vænta, að aðgerðir á þessu sviði 
sjái dagsins ljós strax í haust. Þá 
þarf að stóhækka persónuafslátt-
inn svo skattleysismörkin verði a.
m.k 140 þúsund krónur á mánuði. 
Framangreindar ráðstafanir í 
trygginga-og skattamálum mundu 
hafa mikil jöfnunaráhrif.

Höfundur er viðskiptafræðingur.

Auka þarf jöfnuð og draga úr misskiptingu

Aðrir söluaðilar:

Töfra
tæki

Verð frá: kr. 21.500 stgr.

Magimix
matvinnsluvélin
léttir þér lífið

69.900-



Undanfarna 
daga hafa 

berið birt nokkur 
viðtöl við nóbels-
verðlaunahafann 
Edward C. Pres-
cott um að lækka 
ætti skatta svo 
fólk fengist til 
þess að skila 
lengri vinnudegi. Hannes Hólm-
steinn bauð svo upp á ráðstefnu um 
þetta málefni. Það liggur fyrir að 
norræn efnahagsstefna skilar besta 
árangri í heiminum. Þar spilar sterk 
verkalýðshreyfing stærsta hlut-
verkið og sama hefur verið uppi á 
teningnum hér. Flestir eru sammála 
um þennan mikla og góða árangur. 
Ég hef lúmskt gaman af þessu, því 
það eru ekki mörg ár síðan Hannes 
Hólmsteinn og aðrir ungir sjálf-
stæðismenn spáðu því að norræna 
stefnan gæti ekki annað en skatt-
pínt sjálfa sig í rúst. Það var þessi 
stefna sem verkalýðshreyfingin 
ásamt samtökum vinnuveitenda 
með Ásmund Stefánsson og víking-
inn Einar Odd í broddi fylkingar 
lögðu upp með Þjóðarsáttinni og 
hefur skilað okkur þangað sem við 
erum í dag, ásamt framsýni Jóns 
Baldvins á sínum tíma með gerð 
viðskiptasamninga við Evrópurík-
in. Aðilar vinnumarkaðsins hafa 
síðan þá ítrekað þurft að taka slag-
inn við stjórnvöld til að vernda þann 
árangur, eins og fram hefur komið í 
hvert skipti við endurnýjun kjara-
samninga. Hannes Hólmsteinn 
segir aftur á móti að Þjóðarsáttin 
hafi ekkert verið nema stutt verð-
stöðvun, það hafi verið Davíð og 
hann sem einhendis hafi gert þetta.

Valda hærri skattar minni starfs-
löngun? Hvers vegna ættum við að 
snúa stefnu okkar um 180° og fara 
að vinna meira? Prescott vék sér 
ítrekað undan því að svara þessum 
spurningum. Evrópubúar hafa flest-

ir fjögurra til fimm vikna sumarfrí 
og átta stunda vinnudag. Þetta eru 
þau lífsgæði sem við höfum barist 
fyrir í áratugi. Rafiðnaðarmenn 
hafa með markvissri baráttu stytt 
vinnuviku sína úr 60 tímum í 46 á 
þjóðarsáttartímanum og vilja ná 
lengra. Í Bandaríkjunum er sumar-
frí ein til tvær vikur. Þar er vel 
þekkt að starfsmenn þora ekki að 
taka sér sumarfrí af ótta við 
atvinnumissi. Þar er vinnudagurinn 
miklu lengri en í Evrópu. Efnahags-
framfarir okkar á Norðurlöndum 
eru mun meiri en í Bandaríkjunum. 
Þar verða hinir ríku enn ríkari og 
millistéttin hefur steypt sér í skuld-
ir samfara því að fátæku fólki hefur 
fjölgað. Almenningur í Bandaríkj-
unum gagnrýnir heiftarlega heil-
brigðiskerfið, þar er staðan sú að ef 
fyrirvinnan lendir í einhverju óláni 
þá er fjölskyldan kominn á vonar-
völ. Frjálshyggjumennirnir telja 
lausnina á þessu liggja í auknu striti 
og lengri vinnudegi. Enga leti hjá 
almúganum takk fyrir, þá getur 
hann ekki greitt öll nýju þjónustu-
gjöldin, sem sett eru til þess að vega 
upp á móti skattalækkunum. Það 
eru örugglega margir af þeim sem 
liggja fyrir ofan miðjum tekjustig-
anum til í að lækka skatta. Vilja 
menn fórna einkalífinu, sumarfrí-
unum, menntakerfinu og heilbrigð-
iskerfinu fyrir það?

Hagfræðingar við Háskóla 
Íslands hafa sýnt fram á með hald-
góðum rökum að kaupmáttaraukn-
ing hafi verið ójöfn. Gini-stuðull 
ráðstöfunartekna er að hækka mest 
þar sem markvisst hefur verið 
dregið úr tekjujöfnunarhlutverki 
skattkerfisins. Minnkandi tekju-
jöfnunaráhrif skattkerfisins má 
rekja til nokkurra þátta:

Persónuafslátturinn lækkaði á 
árunum 1993-2006.

Hátekjuskatturinn hefur verið 
aflagður. 

Skattur af fjármagnstekjum er 
lægri en af öðrum tekjum. Vaxandi 
vægi fjármagnstekna í heildartekj-
um hefur þess vegna leitt til þess að 

munur á tekjudreifingu heildar-
tekna fyrir og eftir skatt hefur 
minnkað. 

Meðaltekjur hinna tekjuhæstu 
hafa hækkað umfram tekjur ann-
arra, einkum fjármagnstekjur 
þeirra.

Tekjur hinna lægst launuðu hafa 
hækkað það mikið að margir þeirra 
sem áður voru skattlausir greiða nú 
skatt. 

Það eru launamenn sem sitja eftir 
í skattkerfinu á meðan peninga-
menn flytja sína peninga til annarra 
landa og eru ekki þátttakendur í 
rekstri þjóðfélagsins, einungis 
neytendur.  Persónuafsláttur hefur 
ekki hækkað í samræmi við verð-
bólgu, vaxtabætur minnkað, barna-
bætur lækkað, skerðingarmörk 
öryrkja og aldraðra aukist. Það eru 
ákvarðanir stjórnvalda sem hafa 
mest áhrif á kaupmátt og ekki síst 
hjá þeim lægst launuðu. Nær öll 
vestræn ríki hafa aukið jöfnunará-
hrif skatt- og velferðarkerfa sinna á 
meðan við höfum stefnt í öfuga átt 
hér. Skattleysismörkin eru sá þátt-
ur skattkerfisins sem helst jafnar 
tekjuskiptinguna þegar aðeins er 
eitt skattþrep. Ef skattleysismörk 
fylgja ekki launavísitölu er gengið í 
átt til aukins ójafnaðar í tekjuskipt-
ingunni á Íslandi. Einnig hafa frí-
tekjumörk og skerðingarákvæði 
stjórnvalda valdið fátæku fólki hér 
á landi miklum skaða. Það er eins 
og sumir forsvarsmanna Sjálf-
stæðisflokksins skammist sín fyrir 
þróun efnahagsmála. Á svona ráð-
stefnum og í stórblöðum erlendis 
hrósa þeir sér af því að hafa haft 
sjónarmið frjálshyggju að leiðar-
ljósi við mótun efnahagsstefnu á 
Íslandi og náð lengra en þau ríki 
sem talin eru hafa náð lengst í þess-
um málum. Þeir vilja alls ekki kann-
ast við árangur sinn hér á landi, 
eins og kemur fram í raðgreinum 
Hannesar Hólmsteins í Frétta-
blaðinu.

Höfundur er formaður 
Rafiðnaðarsambandsins.

Eigum við að lengja vinnudaginn? British Airways 
og umhverfið

Íslendingar hafa tekið 
British Airways 

opnum örmum síðan 
félagið hóf reglulegt 
áætlunarflug milli Lond-
on og Keflavíkur fyrir 
rúmu ári síðan. Flug-
rekstur er ein þeirra 
atvinnugreina í heimin-
um, sem áhrif hafa á hitastig 
jarðar. Umræðan um umhverfis-
mál fer sívaxandi um allan heim 
og vitund almennings og forráða-
manna fyrirtækja um mikilvægi 
ábyrgari umgengni við náttúr-
una sömuleiðis. Langar félagið 
því að gera hér örlitla grein fyrir 
stefnu sinni, árangri og stöðu í 
umhverfismálum.

Síðastliðin sjö ár hefur British 
Airways lagt höfuðáherslu á að 
viðskipti með kolefniskvóta sé 
árangursríkasta leiðin til að 
draga úr útblæstri koltvísýrings 
í flugiðnaðinum í heiminum. 
Hefur flugfélagið verið í farar-
broddi flugfélaga um allan heim 
að því er varðar áherslu á þetta 
fyrirkomulag og í raun eina flug-
félagið sem tekið hefur þátt í 
mótun tillagna og stefnu í þess-
um efnum. Árangur þeirrar 
vinnu er meðal annars grund-
völlur laga á vegum Evrópusam-
bandsins um viðskipti með kol-
efniskvóta sem taka eiga gildi 
árið 2011. British Airways hefði 
kosið að lögin tækju gildi enn þá 
fyrr. 

British Airways leitar ávallt 
leiða til að draga úr umhverfis-
áhrifum starfsemi sinnar. Sjást 
þess víða merki, svo sem í vali á 
nýjum og umhverfismildari 
þotum og búnaði, bifreiðum og 
tækjum sem starfsemin þarfn-
ast um allan heim auk orkunotk-
unar í vinnurýmum svo fátt eitt 
sé nefnt. Sem dæmi má nefna að 
eldsneytisnýting flugflota Brit-
ish Airways hefur aukist um 27 
prósent frá árinu 1990. Einnig 
má nefna að hin nýja flugstöð 5 á 
Heathrowflugvelli við London, 
sem félagið fær afhenta í sept-
ember næstkomandi, ber skýr 
merki umhverfisáherslna í fjár-
festingum.

British Airways var fyrsta 
flugfélag heims til að bjóða við-
skiptavinum sínum að kolefnis-
jafna ferðalag sitt með félaginu 
og eru uppi áform um að gera þá 
þjónustu við viðskiptavinina enn 
þægilegri en nú er þannig að 
fleiri kjósi að taka þátt. Í þessu 
sambandi má nefna að þær nýju 
þotur, sem félagið tekur í notkun 
á næstu árum, hafa í för með sér 
á bilinu 17-30 prósent minni 
útblástur koltvísýrings á hvern 
farþega í samanburði við núver-
andi flugflota. 

British Airways er meðal 
stofnaðila að Sustainable Aviat-
ion Group, samtaka flugfélaga 
og geimfyrirtækja. Samtökin 
hafa sett sér það markmið að 
draga úr útblæstri koltvísýrings 

á hvern farþega um 
helming á næstu 20 
árum. Einnig styrkir 
British Airways rann-
sóknir á sviði eldsneyt-
isrannsókna og hefur 
jafnframt staðið fyrir 
verklegum tilraunum 
sem miða m.a. að því að 
auka eldsneytisnýtingu 
og draga úr útblæstri. 
Þá tekur British Air-
ways þátt í rannsókn-

um ESB, háskóla og flugvéla-
framleiðenda á áhrifum efri laga 
lofthjúps jarðar á flugvélar, en 
markmið þeirra er að auka skiln-
ing á þeim lögmálum sem þar 
ríkja til frekari þróunar flug-
véla.

British Airways leggur mjög 
hart að framkvæmdastjórn Evr-
ópusambandsins að finna leiðir 
til að straumlínulaga flugum-
ferðarstjórn í því skyni að auka 
hagræði og draga úr útblæstri í 
Evrópu. Talið er að þær leiðir 
sem ræddar hafa verið geti dreg-
ið úr útblæstri um 12 prósent.

Þess misskilnings hefur gætt í 
umræðunni að flugstarfsemin í 
heiminum sé stærsti einstaki 
áhrifavaldur aukins hita í loft-
hjúpi jarðar. Staðreyndin er á 
hinn bóginn sú að áhrifin eru 
fremur lítil þegar heildarmynd-
in er skoðuð. Má nefna að umferð 
um vegi framleiðir sex sinnum 
meira magn gróðurhúsaloftteg-
unda og heildarorkuframleiðsla 
heims sextán sinnum meira 
magn. Samkvæmt Sternskýrsl-
unni svokölluðu (sjá „The Stern 
Report“ á vefnum), sem hag-
fræðingurinn Nicholas Stern 
kynnti fyrir breskum stjórnvöld-
um seint á síðasta ári, er flugiðn-
aðurinn ábyrgur fyrir um 1,6% 
af heildarframleiðslu gróður-
húsalofttegunda. Segir jafnframt 
að enda þótt iðnaðurinn legði 
ekkert að mörkum til að draga úr 
útblæstri myndi hlutdeild flug-
rekstrarins í heildarframleiðslu
gróðurhúsalofttegunda ekki 
verða meiri en sem nemur 5% 
árið 2050. Er þá tillit tekið til 
fyrirsjáanlegs vaxtar í greininni 
og hliðaráhrifa, sem honum 
tengjast.

British Airways er eitt stærsta 
flugfélag heims og flytur árlega 
rúmar 33 milljónir farþega til 
um 140 áfangastaða í áttatíu 
löndum. Meginstarfsstöð flugfé-
lagsins er á stærsta flugvelli 
heims, Heathrow við London. 
Þrátt fyrir að einstök áhrif flug-
rekstrar í heiminum á aukinn 
hita í andrúmsloftinu sé ekki 
mikil í heild tekur British Air-
ways baráttuna gegn auknum 
gróðurhúsalofttegundum og 
fyrir mikilvægi aukinnar 
umhverfisverndar alvarlega og 
leggur sín lóð á vogarskálarnar í 
þeim efnum. Frekari upplýsing-
ar um stefnu British Airways í 
umhverfismálum er að finna á 
vefsetri þess, ba.com.

Upplýsingafulltrúi British 
Airways á Íslandi.
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Þeir Gísli Sverrir Árna-
son og Garðar Jónsson hafa 
sett á laggirnar fyrirtækið 
R3-Ráðgjöf. Að sögn Gísla 
Sverris þjónar það einkum 
fólki innan opinbera geir-
ans enda er hann með MPA-
gráðu í opinberri stjórnsýslu 
og Garðar MSc-gráðu í al-
tækri stjórnsýslu. „Það má 
segja að okkar helstu við-
skiptavinir séu sveitarfé-
lögin en einnig ríkisstofnan-
ir og ráðuneyti,“ byrjar Gísli 
Sverrir þegar hann er beð-
inn að lýsa tilgangi fyrirtæk-
isins. „Mörgum finnst gott 
að fá utanaðkomandi álit. Á 
hverjum tíma eru til dæmis 
sveitarstjórnarmenn að leita 
sér ráða og ráðgjafar út 
fyrir sínar raðir. Þó sveitar-
félög séu víðast vel sett með 

mannafla þá komast starfs-
menn þeirra aldrei yfir að 
sinna öllum þeim verkefn-
um sem að steðja. Við finn-
um það glöggt á þeim stutta 
tíma sem við höfum starf-
að að fólk er fegið að vita 
af okkar þjónustu því hana 
hefur vantað hér á landi.“ 

Báðir eru þeir Gísli Sverr-
ir og Garðar reyndir sveit-
arstjórnarmenn og einnig 
var Gísli Sverrir forstöðu-
maður Menningarmiðstöðv-
ar Hornafjarðar í átta ár. 
Það kemur því ekki á óvart 
að sérsvið hans innan ráð-
gjafafyrirtækisins eru 
menningarmálin. „Eitt af 
aðalmarkmiðum í stefnu 
sveitarfélaganna er að sveit-
arstjórnir viðurkenni menn-
ingarmál sem eitt af sínum 

„Listamaður vinnur að 
næstu listasmíð sinni 

vegna þess að hann er 
ekki ánægður með þá 

fyrri.“

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

Ragnheiður Guðbrandsdóttir
Guðjohnsen
áður til heimilis að Hvassaleiti 58,
Reykjavík,

sem lést miðvikudaginn 1. ágúst í hjúkrunarheimilinu
Skógarbæ, Árskógum 2, Reykjavík, verður jarðsungin frá
Dómkirkjunni föstudaginn 10. ágúst kl. 13.00.

Stefán Guðjohnsen                 Árný J. Guðjohnsen
Eiður Guðjohnsen                  Arnrún Sigfúsdóttir
Guðbrandur Þór Guðjohnsen
barnabörnin og fjölskyldur þeirra.

Kær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Þorbjörg Eyjólfsdóttir
Hrafnistu Hafnarfirði, áður Noðurbraut 1,

lést fimmtudaginn 2. ágúst. Jarðarförin fer fram frá
Víðistaðakirkju mánudaginn 13. ágúst kl. 13.00.

Sólveig Björgvinsdóttir Jóhannes Páll Jónsson 
Eyjólfur Björgvinsson   Elsa Rúna Antonsdóttir
Guðfinna Björgvinsdóttir   Sigurður Emilsson
barnabörnin og fjölskydur þeirra.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð vináttu og
hlýhug við andlát og útför ástkærrar
móður, tengdamóður, ömmu, langömmu
og langalangömmu,

Sigríðar Álfsdóttur.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Sunnuhlíðar
fyrir einstaka umhyggju og hlýtt viðmót.

Fyrir hönd aðstandenda,
Eygló Jónasdóttir   Kristján Gunnarsson
Álfheiður Jónasdóttir   Absalon Poulsen
Guðmundur Jónasson
Magnús Jónasson Rannveig Einarsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Bergþóra Sigmarsdóttir
Skipasundi 57, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Langholtskirkju föstudaginn
10. ágúst kl. 13.00.

Sveinn Karlsson
Ásdís Karlsdóttir Maríus J. Lund
Sigmar Karlsson        Elke Amend
Sigríður Karlsdóttir      Pétur H. Ísleifsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn , faðir okkar,

tengdafaðir, afi og langafi,

Haukur Einarsson
brúarsmiður, Austurgerði 7, Kópavogi,

sem lést á Landspítalanum föstudaginn 3. ágúst, verður
jarðsunginn frá Kópavogskirkju föstudaginn 10. ágúst
kl. 13.00
             Guðríður Gísladóttir
Gísli Hauksson Ágústa Kristófersdóttir
Erna Hauksdóttir        Skúli Halldórsson
Valdís Hauksdóttir      Rúnar Ólafur Axelsson
Sólveig Jónasdóttir
Ósk Ásgeirsdóttir       Marinó Eggertsson
      barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tendamóðir, amma og langamma,

Sigurlaug Guðmundsdóttir
Birkihlíð 14, Sauðárkróki.

sem lést föstudaginn 3. ágúst sl. verður jarðsungin frá
Sauðárkrókskirkju laugardaginn 11. ágúst kl. 11.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hennar er bent á Krabbameinsfélag
Skagafjarðar.

Guðmundur Frímannsson
Guðlaugur Guðmundsson Rakel Benediktsdóttir
Guðný Erla Guðmundsdóttir
Brynjar Guðmundsson    Ásdís Adolfsdóttir
Rúnar Guðmundsson    Guðrún Eggertsdóttir
Sigurlaug Guðmundsdóttir    Helgi Jóhann Sigurðsson
Elva Björk Guðmundsdóttir Gunnar Bragi Sveinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Hlöðver Helgason
áður til heimilis á Vesturgötu 69, Reykjavík, 

lést 2. ágúst á Hrafnistu í Reykjavík. Jarðarförin fer
fram frá Grafarvogskirkju föstudaginn 10. ágúst kl.
15.00.

Sigurður Hlöðversson
Hlöðver Hlöðversson
Sævar Hlöðversson María Pétursdóttir
Hjálmar K. Hlöðversson   Elínborg Pétursdóttir
Guðjón H. Hlöðversson   Björg L. Ragnarsdóttir
Hafdís Hlöðversdóttir   Sigmar Teitsson
Gunnar Hlöðversson   Sigurlaug M. Ólafsdóttir
Valgerður O. Hlöðversdóttir   Pétur Andrésson

Hjartans þakkir sendum við öllum þeim,
sem með hlýhug, nærveru og
samúðarkveðjum minntust okkar ástkæru
móður, tengdamóður og ömmu,

Ásdísar Ingibergsdóttur
Sólvangi, Hafnarfirði,

sem lést miðvikudaginn 25. júlí. Guð blessi ykkur öll.
Arna Sigríður Brynjólfsdóttir Guðni Bjarnason
Kristinn Brynjólfsson Heiða Ósk Stefánsdóttir
Sæunn Brynjólfsdóttir Peter Lommerse
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Einar Jónsson
fyrrv. verslunarmaður, Njálsgötu 112
Reykjavík,

andaðist á líknardeild LSH Landakoti aðfara-
nótt sunnudagsins 5. ágúst sl. Útförin fer fram frá
Fossvogskapellu föstudaginn 10. ágúst kl. 13.00.
Börn, tengdabörn og barnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, vináttu og hlýhug
við andlát og útför eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Friðberts Halldórssonar
Vallargötu 6, Súðavík,

sem lést miðvikudaginn 18. júlí. Sérstakar þakkir
færum við starfsfólki heimahjúkrunar á Ísafirði fyrir
einstaka umhyggju og hlýtt viðmót.

                 Kristjana Magnea Jónatansdóttir
Halla Valdís Friðbertsdóttir Árni Marinósson
Hinrik Halldór Friðbertsson Guðmunda Jóna Pétursdóttir
Ingibjörg Jóna Friðbertsdóttir Árni Zophoníasson
Ægir Páll Friðbertsson
                    barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar elskulega

Ruth Halla Sigurgeirsdóttir,
Ársölum 3,

sem lést á Landsspítalanum 1. ágúst verður
jarðsungin frá Bústaðakirkju á morgun, föstudag
10. ágúst, kl. 11.00. Blóm eru vinsamlega afþökkuð, en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á sjóðinn Blind
börn á Íslandi í síma 525 0000 og á klara@blind.is

Ólafur Axelsson
Jón Axel Ólafsson
Ólafur Ragnar Ólafsson
Jóhann Garðar Ólafsson   Hulda Dögg Proppé
Kristín Ruth, Ólafur Ásgeir, Óttarr Daði, Róbert Aron
Elísa G. Jónsdóttir - Jón Hannesson

MOSAIK



mikilvægustu verkefnum,“ bend-
ir Gísli Sverrir á og segir þá fé-
laga taka að sér að aðstoða fólk við 
skipulagningu og stjórn viðburða, 
sinna fræðslustarfi og sjá um kost-
un og öflun styrktaraðila. „Söfn 
eru stundum með tilbúin verkefni 
en vantar fjármögnun. Þá getum 
við komið til aðstoðar við peninga-
leitina,“ nefnir hann sem dæmi. 

Fyrsta stóra viðfangsefni fyr-
irtækisins R3-Ráðgjafar var að 
vinna að stefnumótun í menning-
armálum með öllum fimm sveit-
arfélögunum á Suðurnesjum. Á 
grundvelli þeirrar stefnumótun-
ar varð til menningarsamning-
ur milli menntamálaráðuneytis-
ins og sveitarfélaganna. „Fjöl-
mörg áhersluatriði komu fram 
í þessu vinnuplaggi og auðvit-
að tekur sinn tíma, jafnvel mörg 
ár, að hrinda þeim öllum í fram-
kvæmd,“ segir Gísli Sverrir og 
heldur áfram. „Þetta var mjög 
skemmtilegt verkefni og gef-
andi fyrir alla aðila. Segja má að 
stærsta skrefið hafi einfaldlega 
falist í því að þessi fimm sveitar-
félög ætli sér að vinna saman, þó 
auðvitað verði sérkenni hvers og 
eins þeirra áfram í gildi. Það kom 
líka í ljós í þessari vinnu að á Suð-
urnesjum er blómstrandi menn-
ingarlíf og geysilega fjölbreytt-
ir afþreyingarmöguleikar sem 
okkur sem búum á höfuðborgar-
svæðinu sést oft yfir.“ 

Þó að Gísla Sverri hafi orðið tíð-
rætt um menningarmálin tekur 
hann fram að R3-Ráðgjöf sinni 
víðtækari þjónustu enda Garð-
ar menntaður í gæðastjórnun og 
viðskiptafræði. „Það er styrk-
leiki okkar að við bjóðum aðkomu 
að ýmsum verkefnum í sambandi 
við skóla, félagsþjónustu og hina 
og þessa málaflokka sem sveitar-
félög vinna að og getum tekið að 
okkur allt sviðið. Ekki bara hina 
faglegu þætti heldur líka fjármál, 
rekstur, áætlanir og allt slíkt.“

AFMÆLI

Blóðbað á heimili Polanskis



Þegar ég var 15 ára 
upplifði ég eitt besta 
sumar unglingsár-
anna, en þá vann ég 
á leikjanámskeiði 
KFUK og KFUM.

Dagarnir voru 
hver öðrum 
skemmtilegri, þar 
sem farið var með 

börnin í skoðunarferðir og leiki og 
sungið um Jesú og vini hans út í eitt. 
Fyrir skemmtunina fékk ég greidd-
ar um 500 krónur á tímann og varði 
peningunum að sjálfsögðu skynsam-
lega í geisladiska, bíóferðir, sælgæti 
og gos.

Þegar maður býr í foreldrahúsum 
og er ekki enn orðinn áskrifandi að 
gluggapósti þarf maður sjaldnast að 

hafa áhyggjur af því að eyða pening-
unum í annað en sjálfan sig. Á þess-
um tímapunkti skiluðu 500 krónur á 
tímann í tvo mánuði mér sannköll-
uðu munaðarlífi.

Fimmtán árum, einum eigin-
manni, tveimur köttum og nokkrum 
lánum síðar blasir allt annar veru-
leiki við og tæpast að maður gæti 
lifað á þessum sömu launum.

Tímakaupið myndi ekki einu sinni 
duga fyrir spólu og ætli það tæki 
ekki eina þrjá tíma að vinna fyrir 
bíóferð að sælgætinu meðtöldu.

Það er engu að síður eins og í 
lygasögu hversu algengt er að full-
orðnu fólki séu greidd laun sam-
bærileg við laun fimmtán ára ungl-
ings í byrjun tíunda áratugarins.

Sögur af vinnuveitendum sem 

notfæra sér þekkingarleysi er-
lendra starfskrafta til að svíkja þá 
um mannsæmandi laun og neita 
síðan jafnvel að borga hafa verið 
tíðar í fréttum og ef eitthvað er virð-
ist þeim fara fjölgandi. Í raun er al-
gjört aukaatriði hvort útlendingarn-
ir séu einfaldlega duglegri við að 
leita réttar síns eða ekki. Það breyt-
ir því ekki að þetta er smánarblett-
ur á þjóðinni.

Ekki er langt síðan við vorum 
sjálf undirokuð þjóð og því hefði 
mátt ætla að við nýttum reynsluna 
til koma vel fram við innflytjend-
ur. Og þó? Kannski er löngunin til að 
ríkja yfir öðrum bara svona sterk, 
þar sem við höfum aldrei fengið al-
mennilegt tækifæri til að sveifla 
svipunni.

FÖGNUM SÝN 2

Á laugardaginn höldum við 
hátíð til heiðurs því að 
Enski boltinn hefst á Sýn 2. 

Boðið verður upp á pylsur 
og gos fyrir alla 
fjölskylduna, Bylgjan
verður á svæðinu og 
hoppukastalar fyrir börnin.

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT 
AÐ SÝN 2 OG FYLGSTU 
MEÐ FRÁ UPPHAFI. 

LAUGARDAGINN 11. ÁGÚST
Á PLANINU HJÁ VODAFONE 
Í SKÚTUVOGI 



Enski boltinn á Sýn 2
í Sjónvarpi Símans
Njóttu þess að horfa á Enska boltann í bestu mögulegu myndgæðum
í gegnum Sjónvarp Símans.

Tryggðu þér áskrift að Sýn 2 í síma 512 5100.

Þú færð líka aðgang að yfir 1100 bíómyndum í SkjáBíói með einum
takka á fjarstýringunni – aðeins í gegnum Sjónvarp Símans.

800 7000 – siminn.is



ATH
Dúóið Para-Dís heldur 
tónleika í Stykkis-
hólmskirkju í kvöld kl. 
20.30. Para-Dís hefur 
komið víða við í sumar. 
Lofa þau Hafdís Vigfús-
dóttir flautuleikari og 
Kristján Karl Bragason 
píanóleikari sumarlegum frönskum tónum í Stykkis-
hólmi með verkum eftir Sancan, Messiaen, Chopin, 
Widor og Gaubert. 

Söngskólinn í Reykjavík og menn-
ingarnótt efna til söngveislu á 
menningardaginn 18. ágúst, undir 
yfirskriftinni Syngjum saman við 
Söngskólann! Stefnt er að því að 
samfelld söngdagskrá verði í 
gangi við hús Söngskólans í 
Reykjavík, að Snorrabraut 54, frá 
15 til 18. 

„Við viljum fá Reykvíkinga til 
að koma og syngja með okkur,“ 
sagði Garðar Cortes, skólastjóri 
Söngskólans. Aðaláhersla verður 
lögð á að fá viðstadda til að hefja 
upp raust sína og taka þátt í 
fjöldasöng. „Við gerðum þetta í 
gamla daga þegar við vorum í 
Óperunni. Þá sungum við með 
borginni, það voru mörg þúsund 
manns á Arnarhóli og í Lækjar-

götu sem sungu saman,“ sagði 
Garðar. Óperukórinn, undir 
stjórn Garðars, mun ríða á vaðið 
og opna dagskrána, en þá tekur 
fjöldasöngur við.

Inn á milli munu kórar úr 
borginni syngja fyrir áheyrend-
ur. „Söngskólinn skorar á alla 
kóra sem hafa áhuga og tæki-
færi til að mæta á svæðið til að 
koma og syngja tvö, þrjú lög 
fyrir okkur,“ sagði Garðar. 
Stjórnendur kóranna munu jafn-
framt aðstoða Garðar við stjórn 
fjöldasöngsins.

Söngskólinn óskar eftir því að 
áhugasamir kórar hafi sam-
band, á songskolinn@songskol-
inn.is, til að fá nánari upplýsing-
ar.  

Kirkjulistahátíð í Reykja-
vík verður haldin í ellefta 
sinn dagana 11. -19. ágúst 
og teygir sig því yfir hinar 
stóru samkomuhelgar í 
Reykjavík, hinsegin daga 
og menningarnótt. Hátíðin 
var fyrst haldin árið 1987 á 
vígsluári Hallgrímskirkju 
og heldur því upp á tuttugu 
ára afmæli sitt með veg-
legri dagskrá að þessu sinni 
en yfirskrift hennar er Ég 
vil lofsyngja Drottin. 

Fjörutíu erlendir listamenn koma 
hingað sem gestir hátíðarinnar, 
en alls munu á fjórða hundrað 
flytjenda bera uppi dagskrána og 
fullyrða haldarar að ekki þekkist 
kirkjulistahátíðir í heiminum af 
þeirri stærðargráðu. Bakhjarlar 
Kirkjulistahátíðar hafa frá upp-
hafi verið Listvinafélag Hall-
grímskirkju, Reykjavíkurpróf-
astsdæmi og biskup Íslands. Tvö 
stærstu verk hátíðarinnar verða 
flutt bæði í Hallgrímskirkju og 
Skálholtsdómkirkju og er það í 
fyrsta sinn sem farið er út á land 
með listviðburði af hátíðinni. 

Stærstu verk kirkjutónbók-
menntanna hafa ávallt verið á 
dagskrá Kirkjulistahátíðar og í ár 
verða tvö stórverk flutt í upphafi 
og enda hátíðarinnar: H-moll 
messan eftir J. S. Bach, sem er 
eitt stórbrotnasta tónverk allra 
tíma, og óratórían Ísrael í Egypta-
landi eftir G. F. Händel, sem verð-
ur flutt í fyrsta sinn á Íslandi á 
hátíðinni, fyrst í Skálholtskirkju 
17. ágúst og síðan í Hallgríms-
kirkju á lokatónleikum hátíðar-
innar 19. ágúst.

Það er fríður hópur erlendra lista-
manna sem skreytir hátíðahaldið: 
ber fyrst að nefna kontratenór-
söngvarann Robin Blaze en hann 
tók einnig þátt í hátíðinni 2005 og 
er því orðin kunnugur og kunnur 
hér á landi. Hann syngur einsöng 
í báðum óratoríunum og leiðbein-
ir söngvurum í flutningi óratóríu 
Händels. Einn fremsti bassa-
söngvari í heiminum í dag, Hol-
lendingurinn Peter Kooij kemur 

einnig fram á hátíðinni, hinn 
heimsfrægi þýski tenórsöngvari 
Gerd Türk sem og Monica Frimm-
er sópransöngkona. 

Auk þeirra kemur Alþjóðlega 
barokksveitin í Haag í Hollandi 
nú í fimmta sinn til Íslands til að 
leika í Hallgrímskirkju undir 
stjórn Harðar Áskelssonar. Fjöldi 
innlendra listamanna tekur einn-
ig þátt: Elfa Rún Kristinsdóttir 
fiðluleikari, Eyjólfur Eyjólfsson 
tenór og Svava Björnsdóttir 
myndlistarkona, sem setur upp 
sýningu í fordyri Hallgrímskirkju 
á hátíðinni. 

Rannsóknarhópurinn Deus ex 
cinema hefur starfað með Kirkju-
listahátíð í tvígang. Aðkoma hóps-
ins í ár er með þrennum hætti:  
kvikmyndin Vier Minuten sem 
hlaut kvikmyndaverðlaun kirkj-
unnar í fyrra er sýnd í Tjarnar-
bíói. Þá er varpað ljósi á danska 
kvikmyndagerðarmanninn Carl 
Theodor Dreyer. Sú dagskrá er 
tvískipt. Annars vegar málþing 
um kvikmyndagerð Dreyers og 
sýnd brot úr verkum hans. Svo er 
hans frægusta mynd, Pína 
Jóhönnu af Örk, sýnd á stóru 
tjaldi undir orgelinu í Hallgríms-
kirkju, við spuna og frumsamda 
tónlist organistans Wilfrieds 
Kaets. Er það tiltæki stórviðburð-
ur út af fyrir sig, en myndin var 

sýnd hér á landi fyrsta sinni í 
Kvikmyndaklúbbi MR á sjöunda 
áratugnum. Hér er hún sýnd í 
endurgerðu eintaki en þetta höf-
uðverk Dreyers var illa leikið 
strax í upphafi dreifingar á sínum 
tíma.

Þá verður kristilegi kvikmynda-
klúbburinn með sérstaka dag-
skrá helgaða Ingmar Bergman: 
kvikmyndasýningum og mál-
þingi. Þriðjudaginn 14. ágúst kl. 
20 verða pallborðsumræður í 
Hallgrímskirkju. Þar verða sýnd 
brot úr kvikmyndum sem sýna 
guð og guðlega nærveru og fjall-
að um það hvernig kvikmynda-
gerðarmenn hafa sýnt guð á 
hvíta tjaldinu sem persónu eða á 
annan hátt. Dagskráin verður 
helguð minningu Ingmars Berg-
man. Meðal þátttakenda verða 
dr. Pétur Pétursson, sem gaf út 
bók um kvikmyndir Bergmans, 
og Oddný Sen kvikmyndafræð-
ingur. 

Sálmaveisla í Hallgrímskirkju er 
yfirskrift dagskrár sem fer fram 
á menningarnótt 18. ágúst. Hún 
hefst kl. 15 og stendur til kl. 21 og 
samanstendur af sálmaflutningi 
frá ýmsum stíltímabilum auk 
þess sem fjórir nýir íslenskir 
sálmar verða frumfluttir. Nýju 
sálmarnir voru pantaðir af Tón-
menntasjóði kirkjunnar að frum-
kvæði Harðar Áskelssonar, söng-
málastjóra þjóðkirkjunnar. 

Síðast en ekki síst munu 
nýsköpun og gjörningar ungs 
listafólks á Listvöku unga fólks-
ins skipa stóran sess á hátíðinni 
en Helgi Hrafn Jónsson, básúnu-
leikari og söngvari, hefur umsjón 
með Listvöku unga fólksins á 
hátíðinni í ár. 

Eins og á undanförnum hátíð-
um verða einnig á dagskrá stuttar 
hádegiskyrrðarstundir með ritn-
ingarlestri og tónlistarflutningi 
auk hátíðarmessu í Hallgríms-
kirkju sunnudaginn 12. ágúst og 
sunnudaginn 19. ágúst. 

Framkvæmdastjóri Kirkju-
listahátíðar er Inga Rós Ingólfs-
dóttir og listrænn stjórnandi er 
Hörður Áskelsson. Miðasala á 
hátíðina er hafin á midi.is. 

Sýningarhöllin í Skaftfelli á Seyð-
isfirði er öxullinn í sýningarhaldi 
á Austurlandi. Þar verður opnuð 
sýning á laugardag á verkum sex 
myndlistarmanna. Erla Þórarins-
dóttir, Hulda Hákon, Jón Óskar og 
Steingrímur Eyfjörð sýna þar 
verk og Hildur Ingveldardóttir 
Guðnadóttir og BJNielsen setja 
upp innsetningu á Vesturveggnum 
og verður sá hluti opinn gestum 
frá og með deginum í dag. Inn-
setningu sína kalla þau Brotin 
milli hleina. Verða listamennirnir 
með tónleika í kvöld kl. 22. Sýn-
ingarnar á Vesturveggnum í 
sumar eiga það sammerkt að vera 
unnar af listamönnum sem vinna 
jöfnum höndum í tónlist og mynd-
list.

Laugardagsopnunin er með 
öðrum blæ en atburður dagsins: 
Erla Þórarinsdóttir sýnir verkið 
„Sameign; opinber rými frá 
nýlendu- og sjálfstæðistíma“, 
Hulda mun sýna hluta verksins 
„MUNASKRÁ“, Jón Óskar sýnir 
nokkrar teikningar og Steingrím-
ur Eyfjörð sýnir nýtt verk „Einar 
1 til Einars 2“.

Verk Erlu Þórarinsdóttur sam-
anstendur af sex málverkum af 
grunnflötum opinberra bygginga í 
Reykjavík, máluð í skalanum 1:50. 
Hegningarhúsið, Alþingishúsið, 
Hnitbjörg, Kristskirkja, Háskól-
inn og Hallgrímskirkja eru sam-
eiginleg rými, viðmið okkar á 
önnur rými, hegðun okkar, verð-
mætamat og sjálfsímynd.

Verk Huldu Hákon, „MUNA-
SKRÁ“ eru 350 spjöld þar sem á 

eru letraðar innihaldslýsingar á 
350 kössum sem eru í geymslum 
Reykjavíkurborgar.  Þar eru 
komnir kassarnir sem starfsmenn 
borgarinnar notuðu þegar vinnu-
stofa Jóhannesar Sveinssonar 
Kjarval var tæmd í lok sjöunda 
áratugarins.

Jón Óskar tínir saman í teikn-
ingum sínum flókinn myndheim, 
iðandi af tilvísunum í listasöguna, 
samfélagssöguna og sögu Jóns 
Óskars sjálfs og hans kynslóðar. 
Yfirbragð verkanna er því kannski 
torrætt en um leið kunnuglegt því 
þar er skráð í fljótaskrift frásögn 
okkar flestra sem lifað höfum 
sömu tíma og Jón hér uppi á 
Íslandi og í nálægum löndum, sem 
er í senn almennt og persónulegt 
því vinna hans og forvitni hafa 
opnað Jóni ýmsa sýn og þjálfað 
hann í þeirri list að tengja ólíkar 
nálganir og miðla í mynd og texta. 
Á ferli sínum hefur Jón haldið 
myndlistinni nokkuð utan við 
önnur störf sín en oft hefur þó 
opnast á milli og Jón nýtt sér efni 
úr hönnunarvinnu sinni og mynd-
skreytingum til að vinna í mynd-
listarsýningu.

Steingrímur Eyfjörð sýni nýtt 
verk, „Einar 1 til Einars 2“  og er 
verkið útlegging á tveimur ljóðum 
eftir Einar Má Guðmundsson. 
Steingrímur er í brennidepli 
athygli sunnar í álfunni en hann er 
fulltrúi Íslands á Tvíæringnum í 
Feneyjum.

Sýningin er opin milli 13.00 og 
18.00 alla daga og stendur til 11. 
nóvember.

Sex manna sýning 
á Seyðisfirði 

Söngskólinn skorar á kóra



Bókaútgáfan Fjölvi var á sínum 
tíma brautryðjandi í útgáfu á evr-
ópskum myndasögum hér á landi 
undir forystu Þorsteins Thoraren-
sen,: Hann réðist í að þýða Tin Tin 
og Asterix og gaf að auki út lið-
þjálfann Bluebeard og indíanasög-
ur Kresse. Allar þessar sögur voru 
samdar af Evrópumönnum og 
voru hluti af fjölskrúðugu útgáfu-
efni í harðspjaldabókum. Iðunn 
sótti í sama farið og þar komu út 
sögurnar um Sval og Val og fleiri. 
Á tímabili var útlit fyrir að útgáfa 
á myndasögum festi hér rætur og 
íslenskir lesendur yrðu hluti af 
hinni ríku evrópsku útgáfu á 
nýjum myndasögum.

Nú eru komnar út tvær bækur í 
hinum stóra bálki um Thorgal sem 
er nefndur Þórgnýr í íslenskun 
Ingunnar Thorarensen. Bækurnar 
um Thorgal hafa verið lengi á 
markaði og eru alls komnar út 29 
sögur þeirra Rosinskis og Van 
Hamme. Fyrstu sögurnar á 
íslensku eru númer 7 og 14 í röð-
inni en þar er greint frá bernsku 
þeirra Árdísar og Þórgnýs. Ætlar 
útgefandinn að halda útgáfunni 
áfram í réttri röð nú þegar upphaf 
þessa fólks er kynnt í þessum 
tveim sögum.

Sögurnar um Þórgný voru upp-
haflega framhaldssaga í tímaritinu 
Tin Tin en þær eru belgískar að 
uppruna, Van Hamme er Belgi en 
Rosinski er pólskur. Hefur Van 
Hamme nú lokið hlut sínum að 
verkinu. Fyrirbærið er frekar 
gamalt, fyrsta bókin út í sérhefti 
1980. 

Þórgnýr er norrænn maður og 
eru sögurnar af honum og öllu 
hans fólki samslungnar norræn-
um fræðum miðalda. Þær eru í 
senn mannlífslýsingar, á mörkum 
margra frásagnarhefða í norður-
evrópskum bókmenntum og láti 
menn heillast af góðri sögu er 
óhætt að mæla eindregið með 
þessari röð. Sagnaheimurinn teyg-
ist víðar í aðrar víddir, aðra heima 
og tekur þegar frá upphafi á sig 
sterkan keim af vísindaskáldsakp 
og gildum hans. 

Sagan af Þórgný er frábærlega 
teiknuð og full af ljúfri skemmt-
un og spennu. Verður vonandi 
áframhald á útgáfu þessari. Á 
meginlandi Evrópu njóta þær 
gríðarlegra vinsælda: síðasta 
hefti sem kom út í fyrra seldist í 
280 þúsund eintökum á franska 
málsvæðinu

Þórgnýr kominn út
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Kvikmyndin Transfor-
mers eða Umbreytingar 
var frumsýnd í gær hér á 
landi en hún þykir ein best 
heppnaða sumarmyndin. 
Myndin er byggð á frægum 
leikföngum frá 7. áratug 
síðustu aldar sem eiga ræt-
ur að rekja til Japans.

Umbreytingar segir frá baráttu 
hinna góðu Autobots undir stjórn 
Optimus Prime og hinna miskunn-
arlausu Decepticons sem eru leidd-

ir áfram af Megatron (Galvatron). 
Stríð þessara andstæðu fylkinga 
sem berjast um völdin á plánetunni 
Cybertron berst alla leið til jarðar 
þar sem mannfólkið er einungis 
peð á taflborði hinna stríðandi fylk-
inga.

Umbreytingarnir komu fyrst 
fram á sjónarsviðið árið 1983 þegar 
japanski leikfangaframleiðandinn 
Takara mætti á leikfangasýningu í 
Tókýó og kynnti fyrir gestum og 
gangandi vélmenni utan úr geimn-
um sem gátu umbreytt sér í bíla, 
flugvélar eða aðra hversdagslega 
hluti. Bandaríska fyrirtækið Has-
bro gleypti við hugmyndinni og í 
kjölfarið var skrifað undir sam-
starfssamning sem fólst í sér að 
Hasbro myndi hanna og skapa 
nýjar persónur og hafa yfirumsjón 
með Ameríkumarkaðinum en Tak-
ara myndi framleiða og sjá um 
markaðinn í Japan.

Transformers-hugmyndin sló 
samstundis í gegn. Marvel-mynda-
sögufyrirtækið tók leikföngin upp 
á sína arma og skapaði myndasögu-
blöð um þessa kynlegu kvisti utan 
úr geimi. Fljótlega urðu síðan til 
teiknimyndir sem sýndar voru við 
miklar vinsældir hér á landi í morg-
unsjónvarpi auk teiknimyndar í 
fullri lengd. 

Það var þó ekki fyrr en 23 árum 
eftir að leikföngin komu fyrst á 
markað að Hollywood bjó yfir 
nægjanlega fullkomnum tækni-
brellum að leikin kvikmynd um vél-
mennin leit dagsins ljós. Hugmynd-
in kemur upphaflega frá Hasbro og 
leitaði fyrirtækið til kvikmynda-
framleiðandans Dons Murphy. 
Murphy ætlaði að framleiða G.I. 
Joe en lagði hana til hliðar þegar 
Bandaríkjaher réðst inn í Írak árið 
2003 og fór að undirbúa jarðveginn 

fyrir Umbreytingana enda mikill 
aðdáandi teiknimyndanna. Hug-
myndir að handritinu gengu manna 
á milli og leitaði Murphy til 
fjölmargra handritshöfunda sem 
reyndu allt hvað þeir gátu til að 
skapa trúverðuga sögu. 

Hvorki gekk hins vegar né rak 
hjá Murphy og það var ekki fyrr en 
góðvinur hans, kvikmyndafram-
leiðandinn Tom De Santo, kom á 
fundi við Steven Spielberg að 
hreyfing komst á hlutina. Spielberg 
hefur þó nokkra reynslu af því að 
gera vinsælar geimverumyndir og 
hann vildi gera kvikmyndina ögn 
mannlegri. Spielberg leitaði til leik-
stjórans Michaels Bay og fékk hann 
til að taka verkið að sér þótt Bay 
hafi verið nokkuð efins til að byrja 
með og talið að þetta yrði bara 
heimskuleg leikfangamynd.

En áhuginn kviknaði þegar hann 
fór í heimsókn til Hasbro-framleið-
andans og kynnti sér leikföngin og 
söguna. Bay ýtti hins vegar öllu út 
sem gæti skaðað trúverðugleika 
kvikmyndarinnar. Allt var gert til 
að halda kostnaðinum niðri og voru 
tökudagarnir ekki nema 38 sem 
þykir fremur lítið miðað við 
umfang. Bay leitaði jafnframt til 
bandaríska hersins eftir aðstoð til 
að spara nokkra aura og vann sjálf-
ur dag og nótt hjá Industrial Light 
& Magic við að hanna og skapa 
umbreytingana fyrir hvíta tjaldið.

Umbreytingarnir hafa fengið 
nokkuð góða dóma ef miðað er við 
álit gagnrýnenda á stórum og 
dýrum Hollywood-kvikmyndum. 
Aðdáendur leikfanganna hafa hins 
vegar skipst í tvo hópa og var Bay 
meðal annars hótað lífláti af mörg-
um óánægðum sem söknuðu ein-
hverra persóna úr teiknimyndun-
um.

Bandaríski leikarinn Ed Harris hyggst setjast aftur í leikstjóra-
stólinn og að þessu sinni leikstýra alvöru vestra.
Myndin hefur hlotið nafnið Appaloosa og mun Harris sjálfur leika 
aðalhlutverkið. Ed hefur einu sinni áður verið fyrir aftan tökuvél-
ina, en það var í kvikmyndinni Pollock, þar sem hann lék líka, og 

var leikarinn tilnefndur til 
Óskarsverðlauna fyrir leik 
sinn sem listamaðurinn 
Jackson Pollock.

Ed virðist hafa notið 
þess að leika í gæðamynd-
inni History of Violence 
því hann hefur fengið 
Viggo Mortensen til liðs 
við sig auk hinnar norsk-
ættuðu Rene Zellweger.

Myndin segir frá tveim-
ur kúrekum sem er falið 
að koma á lög og reglu í 
litlum smábæ en honum er 
haldið í heljargreipum af 
rammspilltum fógeta bæj-
arins.

Harris leikstýrir

Notebook fær mig alltaf til að gráta





Prófaðu...
...að búa til að minnsta kosti einn 
skammt af sorbet, eða frauðís, áður 
en sumarið rennur sitt skeið. 
Eftirrétturinn er ljúffengur 
og svalandi og 
dágóður endir á 
sumarkvöldi.

Sjálfdauð kengúra mest framandi

Myndlistarkonan Lóa Hlín 
Hjálmtýsdóttir á í fórum 
sínum mjög persónulega 
matreiðslubók. Hún seg-
ist samt ekki vera mikill 
myndarkokkur.

Lóa undirbýr flutninga til Banda-
ríkjanna þessa dagana, þar sem hún 
ætlar að læra myndskreytingar og 
leikfangahönnun. Hún gaf sér þó 
tíma til að leyfa lesendum Frétta-
blaðsins að glugga í uppskriftabók-
ina sína, sem er heimagerð og 
myndskreytt af Lóu.

Uppskriftina kallar Lóa Kjúkl-
ingarétt Vanja Pestovich. Henni 
fylgir undirtitillinn „Herra Pestov-
ich tók ekki í mál að elda kjúkling 
fyrir færri en átta. Aftur á móti 
kenndi bitur reynsla honum að 
búast ekki við neinum í mat.“ Pes-
tovich á rætur sínar að rekja til 
Berlínar. „Þegar ég bjó í Berlín 
fyrir þremur árum byrjaði ég að 
búa til uppskriftabók. Mér fannst 
fyndið að hafa svona bjánalegar og 
frekar sorglegar sögur við hverja 
uppskrift,“ útskýrði hún. 

Rétturinn er kominn frá móður 
Lóu, sem hún segir afspyrnugóðan 
kokk, en bókin er skreytt teikning-
um Lóu. „Ég keypti bókina í forn-
bókabúð og límdi nýjar blaðsíður 
ofan á þær gömlu,“ sagði Lóa, sem 
gældi á sínum tíma við hugmyndina 
um að gefa hana út. „En ég er nátt-
úrlega með athyglisbrest dauðans, 
svo það hefur ekki gerst enn,“ sagði 
Lóa og hló við. 

Lóa kveðst ekki góður kokkur, en 
pestórétturinn er leynivopnið henn-
ar. „Ef fólk þekkir mig ekki get ég 
siglt undir fölsku flaggi sem góður 
kokkur eina kvöldstund,“ sagði hún 
hlæjandi.

Sælkeramatur og útilegur eiga 
sjaldnast samleið, en Halla Hauks-
dóttir hefur fundið leið til að sam-
eina þessi tvö áhugamál sín. Fjölvi 
gaf nýlega út bók hennar, Veislu-
réttir ferðalangsins, þar sem Halla 
leiðbeinir ferðalöngum um hvern-
ig má elda veislumat uppi á fjöll-
um.

„Bókin fæddist þannig að við 
hjónin ferðuðumst mjög mikið um 
á bílum, og vorum orðin leið á 
hefðbundnum útilegumat. Ég eld-
aði mikið af matarsúpum heima 
og átti til dæmis stóra uppskrift 
að fiskisúpu. Ég fór að frysta 
afgangana og taka þá með mér,“ 
útskýrir Halla. Þannig gátu hjónin 
gætt sér á gómsætum mat í útileg-
um, og eins uppgötvaði Halla að 
súpan hjálpaði til við að halda 
köldu í frystiboxinu. 

„Í bókinni eru uppskriftir sem 
ég hef safnað að mér í gegnum tíð-
ina. Þetta er leið til að taka heima-
eldhúsið með,“ sagði Halla. Í 
Veisluréttum ferðalangsins gerir 
hún tillögur að matseðlum og 
gefur góðar ábendingar um skipu-
lag. „Með því að skipuleggja vel 

og hafa mikið af tilbúnum mat 
með sér tekur stuttan tíma að elda, 
sem er yfirleitt vel þegið í útileg-
um,“ sagði Halla.

Í bókinni er jafnframt að finna 
ýmis ráð úr reynslubanka Höllu. 
Uppskriftirnar miðast við að far-
angurinn sé fluttur um í bílum, 
ekki á baki ferðalanga. 

Veisluréttir Höllu

Vala Matt ber að dyrum hjá fjöl-
miðlahjónunum Sigmundi Erni 
Rúnarssyni og Elínu Sveinsdóttur 
í Mat og lífsstíl í kvöld. „Þau eru 
með grillveislu fyrir okkur. Þau 
voru meðal annars með gómsæt 
rækjuspjót og kjúklingabringur í 
raspi, og bjuggu til rosalega góðar 
sósur með þessu,“ sagði Vala.

Hún segir heimsóknina hafa 
verið afar ánægjulega. „Það var 
gaman að koma heim til þeirra og 

upplifa þessa notalegu stemningu 
sem þau kunna svo vel að búa til. 
Þau eru einstaklega samrýnd og 
greinilega miklir vinir og félagar. 
Þau kunna svo sannarlega að búa 
til svona töfrastundir, til dæmis í 
kringum góðan mat,“ sagði Vala.

Ananas og paprika skorið í frek-
ar þykka, grillvæna bita. Þrætt 
upp á spjót ásamt risarækjunum. 
Rækjurnar penslaðar með sætri 
chilisósu og spjótin grilluð.

Til að gera sósu með spjótunum 
er mangó, rauðlaukur og paprika 
saxað mjög smátt. Blöndunni vafið 
inn í álpappír, svo úr verði mót, og 
henni skellt á grillið í smá stund 
svo innihaldið blandist vel saman.

Simmi grillar í kvöld

Á heimasíðu BBC, bbc.co.uk, er 
stór hluti helgaður öllu sem við-
kemur mat og matreiðslu. Á 
meðal þess sem þar má nálgast 
er nokkurs konar orðabók yfir 
ýmsa framandi ávexti, þekktar 
eldunaraðferðir og rétti. Orða-
bókin er ómissandi uppspretta 
fróðleiks fyrir alla forvitna mat-
arunnendur.

Þar má til dæmis fræðast um 
uppruna béchamel-sósu, finna 
uppskrift að rússneskum blini-
kökum, eða fræðast um allt frá pönnukökum til pektíns.

Orðabókina, sem er eðli málsins samkvæmt á ensku, má finna á 
bbc.co.uk/food/glossary.

Fróðleikur á BBC
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Forsíða septemberútgáfu 
bandaríska tímaritsins 
Radar hefur valdið mikilli 
reiði á meðal almennings 
í Bretlandi en hún sýnir 
fáklæddan Harry prins 
sitjandi í hásæti með bjór í 
hendi. 

Myndin af Harry er að sjálfsögðu 
unnin í tölvu og gerð á þann hátt 
að höfuð Harrys er komið fyrir á 
uppstilltum líkama. Myndin á að 
endurspegla þá ímynd sem Harry 
hefur skapað sér með líferni sínu 
undanfarin ár, en þar sést hann 
klæddur í nærbuxur og náttslopp 
með glennta fætur. 

Umfjöllun tímaritsins fjallar 
um villt líferni Harrys og er því 
haldið fram að prinsinn sé fylli-
bytta af verstu gerð og eiturlyfja-
neytandi þegar svo ber til. Rætt 
er við ýmsa heimildarmenn innan 
bresku konungsfjölskyldunnar 
sem segja sögur af partístandi 
Harrys fram eftir nóttu og er 
meðal annars sagt frá því að 
Harry hafi misst af endurfundum 
menntaskóla síns fyrir skemmstu 

þar sem hann var enn að sofa úr 
sér ölvun frá kvöldinu áður. Þá er 
sagt frá því að Harry hafi fyrr á 
árinu verið skipað af Karli föður 
sínum að taka sér tak og fara að 
haga sér betur.

Þetta er langt frá því að vera í 
fyrsta sinn sem orðspor hins 22 
ára gamla Harrys bíður hnekki 
og hefur hann lengi haft orð á sér 
fyrir að vera vandræðagripur 
fyrir konungsfjölskylduna. Neyð-
arlegar myndir af honum hafa 
birst reglulega í fjölmiðlum en 
svo virðist sem flestum sérfræð-
ingum bresku götublaðanna um 
málefni konungsfjölskyldunnar 
þyki myndbirting Radar vera 
fyrir neðan beltisstað og hrein-
lega dónaleg. 

Myndin lýsi andúð Bandaríkja-
manna á bresku konungsfjöl-
skyldunni og myndbirtingin jaðri 
við að flokkast undir sama ein-
eltið og Díana prinsessa varð 
fyrir hjá fjölmiðlum vestra á 
sínum tíma. Fólk í Bretlandi er 
almennt talið reitt vegna málsins 
og telur að illa sé vegið að prins-
inum. 

Talsmaður konungsfjölskyld-
unnar vildi ekki tjá sig um málið 
í gær. 

Hljómsveitin Leaves spilar á nýja 
tónleikastaðnum Organ við 
Hafnarstræti í kvöld. 

„Þetta verða aðallega ný lög í 
bland við eitthvað klassískt. Mikið 
húllumhæ,“ segir Andri Ásgríms-
son hljómborðsleikari Leaves. 

Meðlimir Leaves eru langt 
komnir með upptökur á þriðju 
hljóðversplötu sinni og stefna á 
að gefa hana út á þessu ári. „Við 
erum eiginlega búnir að taka upp 
allt nema smá söng og ditterí hér 
og þar.“

Í lok mánaðarins heldur Leaves 
svo til Litháens til að spila á 
tónlistarhátíð þar ásamt Blood-
hound Gang, Morcheeba, Ratatat 
og fleirum. Tónleikarnir fara 
fram í gömlum kastala.

Með Leaves á tónleikunum í 
kvöld spilar hljómsveitin Shadow 
Parade. Tónleikarnir hefjast kl. 
21 og það kostar 500 kr inn.

Leaves á Organ

Fatafyrirtækið Levi´s og 
VICE Magazine/Records eru 
að leita að nýrri tónlistar-
stórstjörnu á Norðurlöndun-
um.

Fyrirtækin eru að leita að 
tónlistarfólki, hljómsveitum 
og einstaklingum til að taka 
þátt í keppni sem fer nú fram 
á netinu. Eins og stendur 
hefur þátttaka frá Íslandi 
verið afar dræm. Steed Lord 
er eina íslenska hljómsveitin 
sem hefur skráð sig og því 
óska þeir sem halda keppn-
ina nú eftir meiri þátttöku 
frá Íslandi. 

Það eina sem þarf að gera 
til að vera með í keppninni er 

að fara inn á heimasíðu henn-
ar www.levissounds.com og 
skrá sig til leiks. Að því loknu 
þurfa keppendur að setja lög 
eða myndbönd inn á síðuna 
til að kynna sig og reyna að 
fá sem flesta til að hlusta á 
lögin sín á síðunni.

Til mikils er að vinna fyrir 
áhugasama svo sem plötu-
samningur við Universal í 
Skandinavíu og kynningar-
herferð um Norðurlöndin í 
boði Levi´s.

Umsóknarfrestur í keppn-
ina rennur út 19. ágúst 
þannig að hver fer að vera 
síðastur að skella sér í slag-
inn.

Levi ś leitar að íslenskri tónlist
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736 blaðsíður.
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fylgir bókinni.
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Hinsegin dagar 2007 hefj-
ast með pompi og prakt í 
dag. 

Dagskrá Hinsegin daga er viða-
mikil í ár, og Gleðigangan, sem er 
hápunktur hátíðarinnar og fer alla 
jafna fram á öðrum laugardegi í 
ágúst, er hápunktur hennar. Hátíð-
in hefst á því að Hinsegin klúbbur 
Q-bar opnar á hádegi, en hann 
verður opinn alla daga hátíðarinn-
ar. Í kvöld halda Didda og Mina 
rakastan sinua Elvis og Sarah 
Greenwood tónleika á Domo, og 
samkynhneigði plötusnúðurinn 
Qboy þeytir skífum á barnum sem 
kennir sig við sama bókstaf. 

Eiginleg opnunarhátíð Hinseg-
in daga fer fram í Loftkastalanum 
annað kvöld. Þar koma fram ind-
verski dansarinn Sunny, sem mun 
einnig taka þátt í Gleðigöngunni, 
Magga Stína, sænska stúlkna-
sveitin Pay TV, Jimmy Somerville 
og Miss Vicky. Gleðigangan legg-
ur af stað frá Hlemmi kl. 14 á 
laugardag, og henni lýkur í Lækj-
argötu þar sem fjöldi tónlistar-
manna treður upp. 

Þar á meðal verða Sarah Green-
wood, Friðrik Ómar, Hara-systur 
og fleiri góðir gestir. Páll Óskar 
lýkur kvöldinu með dansleik á 
Nasa, en eiginlegur lokapunktur 
hátíðarinnar er forsýning á kvik-

myndinni Hairspray, sem verður 
frumsýnd hér á landi 14. septemb-
er næstkomandi.

Frekari upplýsingar um 
Hinsegin daga má nálgast á gay-
pride.is.

Það er sitt lítið af hverju á Astróp-
íu-kvikmyndaplötunni. Nokkur ný 
popplög tekin upp sérstaklega 
fyrir plötuna, ný og nýleg lög af 
útkomnum eða væntanlegum plöt-
um og kvikmyndatónlistin sjálf 
sem Þorvaldur Bjarni samdi og 
sem hljóðrituð var af Sinfóníu-
hljómsveit Búlgaríu. Sá hluti er 
aftast á plötunni. Alls eru þetta 
tæpar 80 mínútur þannig að þetta 
er vel útilátinn pakki.

Það eru nokkrar leiðir til að búa 
til sannfærandi bíómyndarplötu. 
Ein þeirra er að fá gott tónskáld til 
að búa til kvikmyndatónlist sem 
virkar jafnt í kvikmyndinni sem 
án hennar (dæmi: The Godfather 
eða Superfly). Önnur leið er að 
safna einfaldlega saman helling af 
flottum lögum (dæmi: Pulp Fict-
ion). Astrópíu-platan reynir að 
fara báðar þessar leiðir. 

Kvikmyndatónlistin hans Þor-
valdar Bjarna hljómar ágætlega, 
en hún gerir svo sem ekkert mjög 
mikið fyrir mann heima í stofu þó 
að maður geti ímyndað sér að hún 
virki vel í myndinni sjálfri. Frum-
sömdu popplögin sem eru líka 

flest eftir Þorvald Bjarna eru 
nokkuð misjöfn að gæðum. Best 
er titillagið sem Stefán Hilmars-
son syngur. Nýja útgáfan af laginu 
Sumarást sem Helgi Björns og 
Ragnhildur Steinunn syngja er 
ágæt. Þetta er flott lag eftir Lee 
Hazelwood sem nú er nýfallinn 
frá. Ragnhildur hefur sæta rödd 
sem hæfir því vel. 

Það besta við Astrópíu-plötuna 
eru lögin sem voru ekki samin sér-
staklega fyrir myndina. Þau eru 
mjög vel valin og bera plötuna 
uppi. Þarna eru nokkur af vinsæl-
ustu og bestu lögum sumarsins 
2007 – Hold Me Closer með Motion 
Boys, Last Dance Before An Exec-
ution með Lödu Sport, Story Of A 
Star með Últra Mega Techno Band-
inu Stefán og hið frábæra Verum í 
sambandi með Sprengjuhöllinni. 
Það er eitt af lögum ársins – flottur 
söngur, frábær texti og grípandi 
melódía. Þarna eru líka fín lög með 
FM Belfast, Togga, Pétri Ben, 
Steina og hljómsveitinni Wax. 

Heildarsvipurinn er ekki sterk-
ur, en það er samt alveg hægt að 
mæla með Astrópíu-plötunni sem 

ágætlega heppnaðri safnplötu með 
nýrri og nýlegri tónlist. Svona er 
sumarið 2007 … 

Svona er sumarið 2007

Nafn leikarans, leikstjórans og 
framleiðandans Baltasars Kor-
máks verður sífellt stærra í hinum 
alþjóðlega kvikmyndaheimi og í 
tilefni þess að mynd hans, A Little 
Trip to Heaven, kom út á DVD í 
Bretlandi í vikunni var hann í 
stuttu viðtali við hið virta blað 
Independent á þriðjudag. Um svo-
kallað 5-mínútna viðtal er að ræða 
þar sem Baltasar er spurður hnytt-
inna spurninga sem eiga að gefa 

innsýn inn í þá manneskju sem 
hann hefur að geyma. 

Baltasar kemur víða við í svör-
um sínum og segir meðal annars 
að það séu mikil mistök hjá 
íslenskum stjórnvöldum að leyfa 
hvalveiðar. Spurður um í hverju 
hann sé ekki svo góður að gera 
segir Baltasar: „Að koma mér í 
rúmið á kvöldin. Ég vil helst vinna 
á næturnar, sem er ekki mjög 
vinsælt hjá fjölskyldunni.“

Baltasar Kormákur í Independent
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Sýnd í

EIN BESTA ÁSTARSAGA ALLRA TÍMA BYGGÐ 
Á ÆVI RITHÖFUNDARINS JANE AUSTEN.

BAKVIÐ ALLAR GÓÐAR ÁSTARMYNDIR
ER FRÁBÆR SAGA

TRANSFORMERS kl. 4, 7 og 10-POWER 10
PLANET TERROR kl. 8 og 10.20 16
SIMPSONS enskt tal kl. 4, 6, 8 og 10 L
SIMPSONS íslenskt tal kl. 4 og 6 L
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BLIND DATING kl. 4 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 2 L

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 - 8 - 11 10

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 - 8 - 11 
NANCY DREW kl. 6 - 8:10 - 10:20 7

GEORGIA RULES kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 - 11 10

EVAN ALMIGHTY kl. 2 L

DIGITAL
VIP

KRINGLUNNI
TRANSFORMERS kl. 4 - 7 - 10 10

NANCY DREW kl. 5:50 - 8 7

GEORGIA RULES kl. 10:10 7

HARRY POTTER 5 kl. 4 - 7 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 4 L

KEFLAVÍK
TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 11 7

SIMPSONS M/- ENSK TAL kl. 6 - 8 L

NANCY DREW kl. 10 7

DIGITAL

HJ. MBL

www.SAMbio.is 575 8900

AKUREYRI
TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 11 10

HARRY POTTER 5 kl.  5 10

NANCY DREW kl.  8 - 10 7
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STÆRSTA MYND SUMARSINS

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

DIGITAL mynd og hljóðgæði 

í SAMbíóunum Álfabakka og Kringlunni



Ofurfyrirsætan Kate Moss þolir illa að vera kölluð „stjarna“ 
í daglegri umræðu og umfjöllun fjölmiðla og segist hún 
hreinlega hata orðið. „Ég er engin stjarna heldur vinn mína 
vinnu eins og hver annar,“ sagði Moss í samtali við 
Women’s Wear Daily-tímaritið. „Fyrir mér er stjarna 
einhver sem gengur niður rauða dregilinn öllum 
stundum. Ég geri það ekki,“ segir Moss en ekki er 
langt síðan hennar eigin tískulína fór á sölu í 
verslunum Topshop. Þá er fyrirhugað að ilmur og 
hárvörur í hennar nafni fari á markað á næstu 
vikum. „Ég lít á sjálfa mig sem farsæla viðskipta-
konu,“ segir Moss.

Rapparinn Busta Rhymes hefur verið kærður fyrir 
grófa líkamsárás sem sögð er hafa átt sér stað í 
fyrrasumar og gæti Rhymes átt yfir höfði sér nokkurra 
ára fangelsi verði hann fundinn sekur. Rapparinn er 
kærður fyrir að hafa lamið hinn tvítuga Roberto 
LeBron í ágúst í fyrra eftir að sá síðarnefndi hafði 
hrækt í átt að bifreið Busta í þann mund sem henni var 

ekið brott af tónleikastað. LeBron segir að rapparinn, 
ásamt níu manna fylgdarliði hans, hafi látið höggin 

dynja á sér og þar á meðal hafi Rhymes sjálfur 
sparkað í höfuð hans þar sem hann lá á götunni. 
Busta neitar sök.

Ég er ekki stjarna

Þegar þú notar kreditkortið þitt færðu Aukakrónur. Ef þú notar

kortið hjá samstarfsaðilum okkar færðu enn fleiri Aukakrónur.

Svo getur þú notað Aukakrónurnar til að kaupa það sem þig

langar í hjá öllum samstarfsaðilum.

Þannig getur áskrift þín að Enska boltanum á Sýn2 lagt þér til

Aukakrónur fyrir hjónarúmi í Betra Baki.

Aukakrónur eru fríðindasöfnun Landsbankans.

Við viljum umbuna fólki fyrir góð viðskipti á einfaldan

og gagnsæjan hátt. Skráðu þig á aukakronur.is, hringdu

í síma 410 4000 eða komdu við í næsta útibúi Landsbankans.

Vertu með. Það er einfalt. Aukakrónur: þær koma bara.
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Opna Þorlákshafnarmótið verður haldið á 

Hafnardögum
í Þorlákshöfn 11. ágúst.

Leikinn verður höggleikur með og án forgjafar.
Glæsileg verðlaun fyrir efstu 3 sætin í hvorum flokki.

Þátttökugjald kr. 3.000. Súpa og brauð innifalið.
Glæsileg aukaverðlaun fyrir að bæta

vallarmetið sem nú er 72 högg.
Nándarverðlaun á par 3 holum.

Þorlákshafnarvöllur er einn glæsilegasti
18 holu golfvöllur landsins.  Svartur sandur gefur

vellinum einstæðan karakter.
Komið og prófið alvöru strandvöll.

Skráning á www.golf.is
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Eins og þrír erfiðir landsleikir

 Breiðablik og Keflavík 
unnu heimasigra í Landsbanka-
deild kvenna í gærkvöldi. Blika-
stúlkur sendu leikmenn Þórs/
KA stigalausa heim norður á 
Akureyri eftir 2-0 sigur. Greta 
Mjöll Samúelsdóttir og Laufey 
Björnsdóttir skoruðu fyrir 
Blika.

Keflavíkurstúlkur unnu 
Stjörnuna 3-1 þar sem Lilja Íris 
Gunnarsdóttir skoraði tvö mörk 
og Una Harkin eitt. Harpa 
Þorsteinsdóttir minnkaði mun-
inn fyrir Stjörnuna en það dugði 
skammt.

Keflavík er þar með komið 
upp í 18 stig en Breiðablik hefur 
16. Þau eru þó enn langt á eftir 
toppliðunum þar sem tveggja 
hesta kapphlaup er um titilinn.

Valsstúlkur eru efstar í 
deildinni með 28 stig eftir tíu 
leiki en KR fylgir fast á eftir. 
KR-stúlkur eiga leik til góða en 
þær mæta Fjölnisstúlkum í kvöld. 

Með sigri í þeim leik jafna þær 
Valsstúlkur að stigum.

Þægilegir heimasigrar

 Varnarmaðurinn Hall-
grímur Jónasson í Keflavík verð-
ur ekki með sínum mönnum í 
kvöld er liðið tekur á móti Breiða-
bliki í Landsbankadeild karla. 
Hann höfuðkúpubrotnaði á tveim-
ur stöðum í Evrópuleiknum gegn 
Midtjylland ytra í síðustu viku. 
Læknar segja að hann verði frá í 
um fjórar vikur en hann vonast 
til að komast fyrr af stað.

„Ég vona að ég geti spilað með 
grímu, kannski eftir tvær vikur,“ 
sagði Hallgrímur við Frétta-
blaðið.

Hann meiddist snemma í leikn-
um í Danmörku þegar hann lenti 
í slæmu samstuði við leikmann 
Midtjylland. „Ég spilaði þar til 

mér var skipt út af á 81. mínútu. 
Þá var ég víst farinn að rugla eitt-
hvað,“ sagði Hallgrímur í léttum 
dúr en hann man þó vel eftir 
leiknum.

Hann var svo sendur í tvígang 
á sjúkrahús í Danmörku en lækn-
ar þar vildu ekki mynda hann og 
var hann því sendur heim, með 
vægan heilahristing. 

„Um leið og ég kom heim fékk 
ég niðurstöðuna. Mér líður ágæt-
lega í dag en þarf að taka því 
rólega og er því mikið innan-
dyra.“

Höfuðkúpubrotnaði í Danmörku

 KR-ingum mistókst að 
lyfta sér af botni Landsbanka-
deildarinnar er þeir töpuðu illa á 
heimavelli fyrir Val, 3-0. Ekki bar 
mikið á því að Logi Ólafsson, 
nýráðinn þjálfari KR, hefði náð að 
kalla fram miklar breytingar á leik 
KR-inga.

Fyrstu fimmtán mínúturnar í 
leiknum voru afar fjörlegar þótt 
ekkert mark hafi komið. Björgólfur 
Takefusa átti tvö góð skot að marki 
áður en Valsmenn tóku öll völd á 
vellinum. Þá sér í lagi Baldur 
Aðalsteinsson sem lék varnarmenn 
KR grátt og átti nokkur góð skot að 
marki. Eftir eina stórsókn var 
Guðmundur Benediktsson felldur í 
teig heimamanna en ekkert var 
dæmt.

Leikurinn róaðist eftir þetta og 
jafnræði var á liðunum þó 
Valsmenn hafi fengið betri færi. 
Gestirnir voru einfaldlega duglegri 
að spila boltanum á milli sín og 
skapa þannig færi á meðan 
sóknaraðgerðir KR-inga byggðust 
upp á einstaklingsframtaki og 
vonlitlum skottilraunum.

Björgólfur var einnig áberandi í 
upphafi síðari hálfleiks en hann 
fékk afar gott skallafæri strax á 
48. mínútu sem hann nýtti illa. 
Eftir það gerðist fátt markvert, 
leikurinn einkenndist af mikilli 
baráttu án þess að leikmenn 
sköpuðu sér almennilegt færi. 

Á 67. mínútu brotnaði ísinn 
loksins eftir vel útfærða horn-
spyrnu Valsmanna. Boltanum var 
rennt á Rene Carlsen sem skaut 
föstu skoti að marki. Baldur Aðal-
steinsson breytti svo stefnu boltans 
og stýrði honum í markið.

Baldur var aftur á ferð ör-
skömmu síðar er hann skallaði í 
mark KR eftir góða aukaspyrnu 
Guðmundar Benediktssonar. Helgi 
Sigurðsson gerði svo endanlega út 
um leikinn á 82. mínútu er hann 
nýtti sér mistök Gunnlaugs Jóns-
sonar. Hann ætlaði að senda boltann 
aftur á markvörðinn en Helgi 
komst inn í lausa sendinguna og 
lyfti boltanum í markið.

Þar með voru úrslit leiksins ráðin 
og ljóst að Valsmenn halda spennu í 
toppbaráttunni og KR-ingar sitja 
sem fastast á botni deildarinnar. 

„Þetta var úrslitaleikur fyrir 
okkur, þannig lögðum við hann 
upp,“ sagði Willum Þór Þórsson, 
þjálfari Vals, eftir leik. „Við vorum 
frábærir í fyrri hálfleik en vantaði 
grimmd í teiginn og vorum við 
ákveðnir í að bæta úr því í síðari 
hálfleik. Það kom, þó seint hefði 
verið. En ég var annars mjög 
ánægður með okkar leik. Ég bjóst 
við að KR-ingar yrðu kraftmeiri og 
sókndjarfari í leiknum. Þeir reyndu 
það en það gaf okkur vissa 
möguleika líka.“

Logi var vitanlega óánægður 
með frumraun sína með KR í 
deildinni. Hann skrifaði tapið á 
einbeitingarleysi sinna manna. 
„Einbeitingin hefur ekkert með 
sjálfstraustið að gera. Valsmenn 
skora úr tveimur föstum leik-
atriðum sem fer með leikinn fyrir 
okkur. Liðið stenst illa það mótlæti 
að fá á sig mark og við verðum að 
vinna með það.“

Hann vildi lítið segja um stöðu 
liðsins í deildinni og þess í stað 
einbeita sér að næsta leik. „Nú taka 
við æfingar og svo næsti leikur 
gegn Víkingi. Nú þurfum við að 
taka okkur saman í andlitinu og 
einbeita okkur að honum. En ég 
viðurkenni það fúslega að staðan 
er erfið.“

Valur vann í gær þrjú dýrmæt stig á KR-vellinum og hélt þar með pressu á FH 
á toppi Landsbankadeildarinnar. KR situr enn á botni deildarinnar og virðast 
þjálfaraskiptin lítinn árangur hafa borið.



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

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

 Sunnud. kl 12 - 16 (lokað á Njarðarbraut)

Fellsmúla - Reykjavík
Njarðarbraut - ReykjanesbæMÁLNINGAR- OG MÚRVÖRUR

Verð frá Verð frá Verð frá399399
MÚRSKEIÐAR

Verð frá Verð frá395395
FLÍSAVERKFÆRI

Verð frá 399399
SPARTLSPAÐAR

Verð frá 199199
PÚSSIKUBBAR

14951495
FLÍSASKERI

299299
HRÆRA

599599
MÁLNINGARRÚLLA

Verð frá 5757
MÁLNINGAPENSLAR

Verð frá 399399
ÞAKKÚSTAR

Verð frá 199199
MÁLNINGARKEFLI

Verð frá199199
BAKKAR OG FÖTUR

299299
HALLLAMÁL

195195
GLATTARAR

295295
MÚRBRETTI

58505850
FLÍSASÖG

499499
HNÉHLÍFAR

390390
KALKKÚSTUR

690690
MÚRSKEIÐAR, 3 STK

Verð frá 9999
LÍMSPAÐAR



Fimm Íslendingar eru í dag á mála hjá félögum í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu sem hefst á laugar-
daginn. Hlutverk þeirra á vellinum verður væntanlega misjafnt en tveir þeirra eru komnir til nýrra félaga.

 Tryggvi Guðmundsson 
varð í gær markahæsti leikmaður 
íslensks liðs í Evrópukeppnum 
frá upphafi. Markið sem Tryggvi 
skoraði í gær var hans sjötta í 
Evrópukeppni en fyrir leikinn 
höfðu hann og fjórir aðrir skorað 
fimm mörk í Evrópu. 

Áður áttu metið með Tryggva 
þeir Hermann Gunnarsson (Valur 
5), Mihajlo Bibercic (KR 4, ÍA 1), 
Ríkharður Daðason (KR 4, Fram 
1) og Hörður Sveinsson (Keflavík 
5). Tryggvi skoraði fjögur af 
mörkunum fyrir ÍBV á árunum 
1996 og 1997 en hefur síðan 
skorað tvö mörk fyrir FH síðustu 
tvö sumur.

Tryggvi orðinn 
markahæstur

 Blikar sækja í kvöld 
Keflvíkinga heim í 12. umferð 
Landsbankadeildar karla en þeir 
hafa ekki sótt þrjú stig suður með 
sjó síðan 15. júní 1983 eða í 
rúmlega 24 ár. 

Blikar unnu þá 2-0 sigur á 
Keflavík og mörkin skoruðu þeir 
Hákon Gunnarsson og Sigurður 
Grétarsson. Síðan hafa Blikar 
spilað níu leiki í efstu deild í 
Keflavík og aðra sex til viðbótar í 
Grindavík en aldrei náð að vinna. 

Blikar hafa samtals fengið 3 
stig út úr þessum 15 leikjum og 
markatalan er 11-35. 

Skelfilegt gengi 
suður með sjó

 Víkingar vonast til þess 
að finna loksins leið framhjá 
Fylkisvörninni í leik liðanna í 12. 
umferð Landsbankadeildar karla 
í kvöld. Víkingar hafa leikið þrjá 
deildarleiki í röð og samtals í 341 
mínútu án þess að ná að skora hjá 
Árbæingum. Víkingar komust 1-0 
yfir með marki Viktors Bjarka 
Arnarssonar í leik liðanna 22. 
ágúst 2004 en Fylkismenn 
svöruðu með þremur mörkum og 
hafa síðan bætt við öðrum fjórum 
í þremur sigurleikjum. 

Fylkir hefur unnið fimm leiki 
liðanna í röð í efstu deild, þar af 
tvo þá síðustu 1-0, en síðasti sigur 
Víkinga á Fylki var í Árbænum 
11. september 1993.

Markalausir í 
341 mínútu

 Örn Ævar Hjartarson mun í 
haust taka þátt í úrtökumóti fyrir 
evrópsku mótaröðina í golfi. Mörg 
þúsund kylfingar sækja um á ári 
hverju en aðeins um þrjátíu 
komast inn á mótaröðina. 

„Ég hef verið að æfa vel og 
mikið í ár. Ég hef náð góðum 
hringjum inn á milli, til dæmis í 
Meistaramóti GS þar sem ég 
spilaði á ellefu höggum undir pari. 
Þetta sýnir að ég á alveg heima á 
meðal þeirra bestu í Evrópu þegar 
vel gengur,“ sagði Örn Ævar í 
samtali við Víkurfréttir.

Reynir fyrir sér í
atvinnumennsku

 Evrópuævintýri Íslands-
meistara FH er lokið í ár eftir 4-2 
tap samanlagt gegn hvítrússneska 
liðinu BATE. Síðari leiknum í gær 
lyktaði með 1-1 jafntefli þar sem 
Tryggvi Guðmundsson kom FH 
yfir úr víti í fyrri hálfleik sem 
hann fékk sjálfur, en BATE jafnaði 
metin á lokamínútunni þegar FH 
freistaði þess að sækja annað 
mark.

Auðunn Helgason fékk rautt 
spjald í fyrri hálfleik ásamt sóknar-
manni BATE en hann var ekki sátt-
ur við þann dóm. „Við byrjuðum 
vel, fórum framarlega og press-
uðum á þá. Við gerðum þetta mjög 
vel, þetta leit vel út og við komumst 

yfir. Svo er ég rekinn út af með 
annað gula spjaldið og þeirra maður 

fékk beint rautt fyrir olnbogaskot í 
mig. Dómarinn var tæpur á tímum 
og fyrra spjaldið mitt var fyrir 
litlar sakir. Við vorum sanngjarnt 
yfir í hálfleik og síðari hálfleikurinn 
var líka góður,“ sagði Auðunn við 
Fréttablaðið í gær.

„Við spiluðum miklu betur en 
heima. Við töpuðum þessu í 
Kaplakrika, það var ekki ásættan-
legt að tapa 3-1 þar. Við vorum 
ekki klárir þá, annað en í dag, og 
hefðum við betri úrslit að heiman 
hefðu möguleikar okkar á því að 
komast áfram verið töluverðir. Í 
heildina er þetta lið bara mjög 
svipað og við,“ sagði Auðunn.

Í heildina erum við með jafn gott lið



STÓRI SKÓMARKAÐURINN Í

Frábært vöruúrval!
-frábær verð!
Dömu, herra og barnaskór í frábæru úrvali. 
Leðurstígvél, spariskór, sportskór, inniskór,
útilífs skór, gúmmístígvél, ungbarnaskór,
leðurtöskur, tautöskur, bakpokar, sokkar
ofl. ofl...

NÝTT!
Útilífsfatnaður frá Didrikson á alla fjölskylduna!!! Regngallar, öndunarfatnaður,

hanskar, jakkar og buxur.

Nýjar og nýlegar vörur frá 
þekktum framleiðendum!
Vagabond, Blend, Rebook, Skechers, 
Conway, Sanilet, Flexi footwear, Timeless,
No Doubt, Sixty Seven, Six Mix, SMS UK, 
Betty Blue ofl. ofl.

Opnunartími
Opið alla daga frá 12.00 til 18.00

Komdu og gerðu skókaup ársins á stærsta skómarkaði landsins...

Markaðurinn er á jarðhæð Perlunar frá fimmtu-
deginum 9.ágúst til sunnudagsins 19. ágúst.

9.–19. ágúst
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„Undirbúningurinn er að skríða 
af stað,“ segir sjónvarpskonan 
Svanhildur Hólm Valsdóttir en 
hún hyggst ásamt eiginmanni 
sínum, Loga Bergmanni Eiðssyni, 
taka virkan þátt í Fiskideginum 
mikla sem haldinn verður hátíð-
legur á Dalvík um helgina. 

Á föstudeginum fyrir hátíðina 
er hefð fyrir því að bæjarbúar 
bjóði gestum upp á fiskisúpu á 
heimilum sínum og ætla þau Svan-
hildur og Logi ekki að vera neinir 

eftirbátar í þeim efnum og munu 
reiða fram dýrindis súpu fyrir 
gesti og gangandi. Þau hjónakorn-
in festu sem kunnugt er kaup á 
einbýlishúsi við Goðabraut þar 
nyrðra og hafa verið með annan 
fótinn þar í sumar. 

„Ég reikna með að þetta verði 
svona 120 lítrar af súpu og ég von-
ast til að leyfa að minnsta kosti 
tvö hundruð gestum að smakka á 
súpunni,“ útskýrir Svanhildur en 
til að elda herlegheitin hefur 
verið keyptur sérstakur mötu-
neytispottur sem ætti að rúma 

hina miklu súpu. Kokk-
urinn vildi hins vegar 

ekkki gefa of mikið 
upp um uppskrift-
ina, sagði uppistöð-
una vera ferskan 
fiskur, rjóma og 
áfengi en síðan yrði 
prjónað í kringum 

kræsingarnar eins og stemningin 
leyfði. „Ég var í matarklúbbi 
Vöku-Helgafells þegar ég var að 
byrja að búa og þar rakst ég á 
þennan grunn.“

Sjónvarpsfólkið er alls ekki 
óvant því að elda fiskisúpu fyrir 
fjölda fólks en þau hafa árlega 
boðið vinum sínum í mikla fiski-
súpuveislu fyrir menningarnótt-
ina í Reykjavík. Þeir gestir verða 
hins vegar að bíta í það súra epli 
að fá engar kræsingar þetta árið 
og neyðast til að leggja land undir 
fót ef þeir vilja fá súpu þetta 
árið.

Svanhildur viðurkennir að þetta 
sé í fyrsta skipti sem hún taki þátt 
í Fiskideginum mikla þótt oft hafi 
hana dauðlangað að fara. „Mamma 
og pabbi hefur farið hingað ár 
hvert og alltaf hringt í mig þegar 
hápunktinum er náð og sagt mér 
hversu gaman þetta væri. Það 
hefði því þurft eitthvað meirihátt-
ar stórslys til að koma í veg fyrir 
að ég væri með,“ segir Svanhild-
ur en talið er að um þrjátíu þús-
und gestir muni sækja Dalvík 
heim og gæða sér á hvers kyns 
fiskmeti.
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„Það er ekki langt síðan ég gerði 
nýja uppgötvun hvað morgun-
mat varðar. Það er hvítlauks-
kotasæla, vínber og kasjú-hnet-
ur, öllu hrært saman í skál. 
Ljúffengt, hollt og gefur manni 
aukinn kraft.“ 

„Þetta er ekki aðstoðarmanneskja 
eins og auðkýfingarnir eru með,“ 
segir Þórhallur Gunnarsson, dag-
skrárstjóri RÚV, en nýverið var 
auglýst eftir starfi fulltrúa dag-
skrárstjóra í Efstaleiti. Einhverjir 
fengu þá grillu í hausinn að þarna 
væri dagskrárstjórinn að feta í 
fótspor forstjóra stórfyrirtækj-
anna og auðjöfra sem flestir hafa 
talsmenn eða svokallaða „aðstoð-
armenn“ á sínum snærum til að 
svara fyrir sig og taka símann.

Þórhallur þvertekur fyrir það 
að þetta sé einhver persónulegur 
aðstoðarmaður hans heldur sé um 
að ræða nýtt starf. „Það hefur 

verið hér framleiðslustjóri á dag-
skrárdeildinni sem er að hætta og 
umræddu starfi er ætlað að ganga 
inn í það starf en með einhverjum 
breytingum þó,“ útskýrir Þórhall-
ur. „Þetta er því í raun nýtt starfs-
heiti byggt á gömlum merg sem 
tekur um leið nokkrum breyting-
um. Starfið fær nokkur ný hlut-
verk en missir um leið önnur,“ 
bætir hann við.

Þórhallur ræður sér fulltrúa

Fatahönnuðurinn Steinunn Sigurð-
ardóttir hlaut í gær norræn hönn-
unarverðlaun að nafni Gínan. Það 
er danska tískutímaritið IN sem 
veitir verðlaunin, sem eru fimm 
ára gömul. „Það er alltaf gaman að 
vinna hönnunarverðlaun,“ sagði 
Steinunn ánægð í samtali við 
Fréttablaðið, en hún var stödd í 
Kaupmannahöfn þar sem tískuvik-
an er í fullum gangi. Hönnun Stein-
unnar undir eigin nafni hefur vakið 
mikla athygli, en fyrr á ferli sínum 
starfaði hún meðal annars hjá Cal-
vin Klein, Gucci og La Perla.

„Þau tilnefna hönnuði frá öllum 
Norðurlöndunum til þessara verð-
launa. Í ár voru það þrír Svíar, einn 
Dani og ég,“ útskýrði Steinunn, 
sem kvaðst að sjálfsögðu ánægð 

með að hafa komið Íslandi á kortið. 
Þegar Fréttablaðið náði tali af 
Steinunni var tískusýning hennar 
nýafstaðin. „Þetta var ofsalega 
skemmtileg sýning og mörg hundr-
uð manns að horfa á dönsk módel í 
íslenskri hönnun,“ sagði Steinunn 
kát. Hún selur jafnframt hönnun 
sína á kaupstefnu sem haldin er 
samhliða tískuvikunni, eins og 
fleiri íslenskir hönnuðir.

„Þetta er stór vettvangur fyrir 
íslenska hönnun, og ég get sagt að 
það eru öll hótelherbergi í Kaup-
mannahöfn fullbókuð út af tísku-
vikunni og því sem henni tilheyr-
ir,“ sagði hún. „Hingað koma allir 
af Norðurlöndunum, og þetta eru 
að verða mjög stórar sýningar. Það 
eru fleiri, fleiri tískusýningar á 

dag, sem eru svo sýndar á stórum 
skjáum í bænum, eins og sýningin 
okkar í dag,“ sagði Steinunn, sem 

snýr aftur heim í dag. „Ég þarf að 
fara í annað ferðalag, vinnan kall-
ar,“ sagði hún.

Hönnun Steinunnar verðlaunuð í Köben
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VILTU AUKA
MÖGULEIKA ÞÍNA Á 
VINNUMARKAÐNUM?

INNRITUN FYRIR HAUSTÖNN 2007 STENDUR YFIR!

Í krefjandi vinnuumhverfi er nauðsynlegt að búa yfir afburða færni og fjölbreyttri þekkingu. Markmið starfsnáms okkar 
er að styrkja einstaklinginn og þjálfa hann til verka og sjálfstæðra vinnubragða.

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

STARFSNÁM OG NÁMSBRAUTIR
Hnitmiðuð námskeið sem leggja áherslu á að 
styrkja einstaklinginn og þjálfa hann í verki og 
sjálfstæðum vinnubrögðum. Nám sem eykur 
möguleika þína á vinnumarkaðnum. 

Skrifstofu- og tölvunám
258 stundir - Verð: 233.000.-
2 morgunnámskeið byrja 3. september
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 4. september 

Fjármál og rekstur
132 stundir - Verð: 154.000.-
Morgunnámskeið byrjar 4. september
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 3. september

Sölu- og markaðsnám
264 stundir - Verð: 233.000.-
Morgunnámskeið byrjar 3. september 
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 4. september

Skrifstofunám & hönnun 
414  stundir - Verð: 389.000.-
2 morgunnámskeið byrja 3. september
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 4. september

Sölunám & hönnun
420 stundir - Verð: 389.000.-
Morgunnámskeið byrjar 3. september
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 4. september

Skrifstofu- og rekstrarnám
462 stundir - Verð: 449.000.-
2 morgunnámskeið byrja 3. september 
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 4. september

Sölu-, markaðs- og rekstrarnám 
396 stundir - Verð: 366.000.- 
Morgunnámskeið byrjar 3. september
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 4. september

BÓKHALDSNÁM & NAVISION
Í bókhaldsnámi NTV er lögð rík áhersla á að kenna 
grunnhugtök og vinnubrögð við bókhald. Einnig 
er kennt á Navision tölvubókhaldskerfið sem mjög 
víða er notað. 

Grunnnám í bókhaldi
108 stundir - Verð: 105.000.-
Morgunnámskeið byrjar 10. september
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 10. september 

Navision viðbótarnám
24 stundir - Verð: 31.000.-
Launabókhald, sala og viðskiptamenn, 
fjárhagsbókhald frh. og birgða og tollakerfi. 

MARGMIÐLUN  OG GRAFÍK
Mjög góð námskeið fyrir byrjendur og einnig þá 
sem hyggja á nám í margmiðlun og grafík og vilja 
starfa á því sviði.

Auglýsingatækni
156 stundir - Verð: 186.000.-
Kvöldnámskeið byrjar 10. september 

Photoshop Expert 
72 stundir - Verð: 106.000.-
Kvöldnámskeið byrjar 7. nóvember 

Photoshop grunnnám
30 stundir - Verð: 31.000.-
Morgunnámskeið byrjar 10. september
Kvöldnámskeið byrjar 5. september

Myndbandavinnsla – Adobe Premiere
36 stundir - Verð: 39.000.-
Kvöldnámskeið byrjar 18. september 

SÉRHÆFT NÁM & FORRITUN
NTV hefur frá stofnun skólans 1996 lagt mikla 
áherslu á sérhæft nám byggt á alþjóðlegum
grunni.  Markmið okkar er að bjóða sérhæft nám 
sem hentar vinnumarkaðnum sem best.

Tölvuviðgerðir
72 stundir - Verð: 105.000.- 
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 24. september 

MCP XP netstjórnun
108 stundir - Verð: 139.000.- 
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 10. september

MCSA 2003 netstjórnun
150 stundir - Verð: 299.000.- 
Helgarnámskeið byrjar 8. september 

Kerfisstjórinn
180 stundir - Verð: 233.000.-
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 24. september

Forritun og kerfisfræði
240 stundir - Verð: 286.000.-
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 11. september

MCDST DIPLOMANÁM
108 stundir - Verð: 139.000.-
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 18. september

ALMENNT TÖLVUNÁM
Tölvunám - fyrstu skrefin
30 stundir - Verð: 32.000.-
Morgunnámskeið byrjar 25. september
Kvöldnámskeið byrjar 24. september 

ECDL-tölvunám
78 stundir - Verð: 69.000.-
Morgunnámskeið byrjar 11. september
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 24. september



Voðalega er þessi krúttlegur, 
segir forseti Íslands, Guðrún 

Lára Dagbjartsdóttir, og veifar 
ævagömlum gemsa. Hún og for-
sætisráðherrann, Ari Walczak-
Thors, eru mætt til að vera 
viðstödd þegar tímahylkið í 
Kringlunni er opnað, 68 árum eftir 
að það var innsiglað. Ha, ha, ég 
man eftir svona frá afa, segir Guð-
rún og lyftir upp kaffivél. Nú, 
þegar næstum tveir áratugir eru 
liðnir síðan herferðin Kaffilaust 
Ísland 2050 bar tilætlaðan árang-
ur, eru kaffivélar jafn sjaldséðar 
og strásykurskör. 

mynda í gríð og 
erg þegar Guðrún og Ari skoða 
gamla dótið sem árið 1999 þótti 
lýsandi fyrir samfélagið. Fremst 
eru myndavélar NFS, sem opnaði 
aftur þegar það þótti raunhæft, 
sama mánuð og íbúatala Íslands 
fór yfir fimm milljónir. Ísland er 
ríkasta land í heimi og hér búa 
eintómir auðmenn. Öllum álverk-
smiðjum landsins hefur fyrir löngu 
verið breytt í vatnsátöppunarverk-
smiðjur og Jón Ólafsson – Water-
king, eins og hann er kallaður – er 
valdamesti maður í heimi og enn í 
fullu fjöri þökk sé Liv4ever-pillun-
um frá Decode, verðmætasta fyrir-
tæki í heimi.

tímahylkisins er fyrsta 
skrefið í niðurrifi Kringlunnar. 
Stórvirkar vinnuvélar bíða mall-
andi í kring á meðan mektarfólkið 
skoðar gamla dótið. Rekstur 
Kringlunnar hefur ekki gengið vel 
síðasta áratuginn, enda liggur 
straumurinn í stærri verslunar-
miðstöðvar, Geldinganeshöllina, 
Esjudraum og í stærstu búð í 
heimi, Þingvallahofið. Á lóð 
Kringlunnar er fyrirhugað að 
koma upp svartholi, en manngerð 
svarthol, bæði stór og smá, hafa 
fyrir löngu leyst öll mengunar-
vandamál.

einhver eftir þessu?, spyr 
Guðrún glettin. Kliður fer um við-
stadda þegar forsetinn bendir á 
kókflösku í hrúgunni. Eiturefna-
deild íslenska hersins er sem betur 
fer á staðnum og fjarlægir flösk-
una varlega. Framleiðslu á kók var 
hætt árið 2029 eftir mörg döpur ár. 
Heims-heilsubylgjan og vatns-
skorturinn gerði út af við drykk-
inn, sem margir töldu eilífan. Líf-
rænt ræktaða kókið festi sig aldrei 
í sessi. 

sko, hérna er tekjublaðið frá 
1999, segir Ari og flettir gulnuðu 
blaðinu. Það er ýkt steikt hvað 
margt hefur breyst á ekki lengri 
tíma, segir Guðrún og kíkir yfir 
öxlina á honum. Já, að hugsa sér að 
jafn tilgangslítið fólk hafi einu 
sinni toppað þessa lista, segir Ari 
og hristir hausinn. Tekjublaðið 
2067 eru einmitt nýkomið út og 
eins og vanalega raða kennarar 
sér í öll efstu sæti. Á eftir Water-
king og Kára Stefáns auðvitað.

Kringlan, 2067
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Vertu í góðu
sambandi

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Komdu til okkar í Vodafone verslunina í Skútuvogi 2 laugardaginn 
11. ágúst, kl.11–15.  Pylsur, blöðrur, boltar og frábær símatilboð. 
Tryggðu þér um leið Enska boltann og fáðu þér áskrift að Sýn 2.

Nokia 6300
Einstaklega þunnur og handhægur margmiðlunarsími
sem óhætt er að mæla með. Nokia 6300 mætir þörfum 
þínum og kemur þér í samband þegar á þarf að halda. 
2 mp myndavél, Bluetooth, net, útvarp og MP3 spilari.

29.900 kr.

Sharp GX-29
Stílhreinn og þægilegur samlokusími. Fyrir þá sem eru 
að leita að traustum talsíma. VGA myndavél, Bluetooth, 
tölvupóstur og nettenging tryggja gott samband um 
allt land.

16.900 kr.

Meistaradeildarboltar
Hinir vinsælu meistaradeildarboltar fást í verslunum 
okkar og eru á sérstöku tilboði fyrir Og1 viðskiptavini. 
Almennt verð 1.990 kr.

990 kr.


