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Skýrar verklagsregl-
ur samgönguráðuneytisins voru 
brotnar við kaup og endurnýjun 
Grímseyjarferju.

Ragnhildur Hjaltadóttir ráðu-
neytisstjóri upplýsir það í yfirlýs-
ingu.

Í henni segir að verklagsreglurn-
ar kveði á um að gera skuli vandaða 
verkefnaáætlun sem innihaldi 
meðal annars verklýsingu, tíma- og 

kostnaðaráætlun. Jafnframt beri 
verkefnisstjóra að upplýsa 
ráðuneytisstjóra um gang mála og 
fá samþykki fyrir verkefnaáætlun.

„Við framkvæmd þessa máls var 
þessum verklagsreglum ekki fylgt. 
Tekið verður á því með viðeigandi 
hætti og í samræmi við góða 
stjórnsýslu,“ segir í yfirlýsingu 
ráðuneytisstjórans. Ekki er tilgreint 
hvað felst í „viðeigandi hætti.“

Sturla Böðvarsson, fyrrverandi 
samgönguráðherra, sagðist í samtali 
við Fréttablaðið í gær ekki ætla að 
tjá sig um málið að svo stöddu. „Ég 
hef viljað gefa eftirmanni mínum 
svigrúm til að fara með þetta mál í 
þeim farvegi sem hann hefur valið 
að gera,“ sagði Sturla. Líklegt væri 
að hann greindi frá sínum 
sjónarmiðum fyrir vikulok.

„Skólastjórnendur
eru á því að það verði ekki mikið 
lengur hundruð eða þúsund bíla-
stæði í borginni fyrir framhalds- 
og háskólanemendur sem hægt er 
að leggja í ókeypis,“ segir Gísli 
Marteinn Baldursson, formaður 
umhverfisráðs Reykjavíkurborg-
ar.

Borgaryfirvöld funduðu með 
skólastjórnendum framhalds- og 
háskóla á höfuðborgarsvæðinu og 
kynntu þeim verkefnið „Frítt í 
strætó“. Á þeim fundum viðruðu 
borgarfulltrúar þann möguleika að 
taka upp gjaldskyldu á bílastæðum 
við skólana.

„Það töldu allir að sérstaklega 
þeir skólar sem væru miðsvæðis 
á dýrum lóðum myndu ekki til 
framtíðar bjóða upp á tugi eða 

hundruð ókeypis bílastæða,“ 
segir Gísli Marteinn.

Háskólaráð Háskóla Íslands 
samþykkti í sumar að taka upp 
gjaldskyldu í svokallaðri skeifu 
fyrir framan aðalbyggingu skólans. 
Ókeypis bílastæði eru þó fáanleg 
víða um háskólasvæðið.

Gísli segir að Háskóli Íslands 
nýti sér með þessu að strætisvagnar 
verði gjaldfrjálsir fyrir nema. „Það 
er ekki hægt að rukka fyrir stæðin 
án þess að bjóða nemendum upp á 
valkost,“ segir Gísli.

„Fulltrúar okkar í háskólaráði 
mótmæltu þessu,“ segir Dagný 
Ósk Aradóttir, formaður Stúdenta-
ráðs HÍ. „En þetta er mjög lítill 
hluti stæðanna og fólk getur nýtt 
sér ókeypis strætóferðir.“

„Ég vona að nemendur nýti sér 

ókeypis strætó, því að það er 
alveg fullt í stæðunum hjá okkur,“ 
segir Kristín Arnalds, skólameist-
ari Fjölbrautaskólans í Breiðholti. 
„Mér finnst gjaldtaka koma til 
álita, en hún hefur ekki verið 
rædd.“

Ingi Ólafsson, skólastjóri Verzl-
unarskóla Íslands, tekur í sama 
streng. „Við höfum rætt þetta 
óformlega, þetta vandamál með 
bílastæðin fer vaxandi.“

Gísli Marteinn segir ekki víst að 
tekjur af bílastæðum við skóla 
renni í Bílastæðasjóð. „Það er ekk-
ert lokað í þeim efnum að Stúd-
entaráð eða einhver nemendafé-
lög fengju hluta af þeim gjöldum 
sem koma inn. En við erum ekki 
komin svo langt að ræða það,“ 
segir Gísli. 

Bílastæði skóla ekki 
ókeypis til frambúðar
Borgaryfirvöld hafa rætt við skólastjórnendur um upptöku bílastæðagjalda við 
framhalds- og háskóla. Gjaldskylda verður við ákveðin stæði Háskóla Íslands. For-
maður umhverfisráðs segir tækifærið gefast vegna ókeypis strætóþjónustu í vetur.

 „Þetta er bara bull og 
vitleysa eins og margt í þessum 
blöðum hér úti,“ segir Eggert 
Magnússon, stjórnarformaður 
West Ham, í samtali við Frétta-
blaðið um fréttaflutning þess 
efnis að sendinefnd frá félaginu 
hafi farið til Barcelona til 
viðræðna við Eið Smára. Fréttirn-
ar séu í besta falli stórlega ýktar.

„Viðræður hafa átt sér stað en 
meira hef ég ekki að segja um 
málið á þessari stundu,“ sagði 
Eggert.

Bull og vitleysa

Kaupþing kaupir hollenska 
fyrirtækjabankann NIBC á sem 
nemur 270 milljörðum króna. 
Yfirtakan er sú stærsta hjá íslensku 
fyrirtæki hingað til. Greitt er fyrir 
hluta bankans með bréfum í 
Kaupþingi og verður því til um leið 
langstærsta erlenda fjárfestingin í 
íslensku fyrirtæki til þessa.

„Með þessum kaupum myndi 
íslenska bankakerfið stækka um 30 
prósent á samstæðugrunni, sem er 
veruleg aukning í einu vetfangi,“ 
segir Jónas Fr. Jónsson, forstjóri 
Fjármálaeftirlitsins (FME).

Jónas segir kaupin um margt 
athyglisverð, enda um að ræða 
stærstu fyrirtækjakaup íslensks 
fjármálafyrirtækis. Rétt sé þó að 
hafa í huga að kaupin gangi fyrst í 
gegn að fengnu samþykki FME.

Stærsta yfirtaka 
íslensks fyrirtækis



Viðræður um olíuhreins-
unarstöð í Hvestudal í Arnarfirði 
eru skammt á veg komnar og í raun 
ekki lengra en svo að einungis er 
búið að undirrita viljayfirlýsingu 
um þær, að sögn Ólafs Egilssonar 
eins eiganda Íslensks hátækniiðn-
aðar.

Jón Bjarnason, bóndi að Fremri-
Hvestu sagðist hafa „heyrt það í 
fréttunum áðan“ að hann ætlaði að 
selja jörð sína, en vildi ekki tjá sig 
um það að öðru leyti, þegar Frétta-
blaðið náði af honum tali í gær.

„Frumforsendurnar eru að vilji 
sveitarstjórnar og landeigenda sé 
fyrir hendi. Þetta eru tvær jarðir í 
eigu Jóns og þær taka yfir allan 

dalinn. Það væri óhentugt að vera 
með búskap á annarri og reka olíu-
hreinsistöð á hinni,“ segir Ólafur. 

Hann kveður Hvestudal hentug-
an því engin byggð sé gegnt daln-
um handan fjarðarins og því yrði 
ekki sjónmengun fyrir nágranna.

Jörðin Sandar í Dýrafirði kom 
einnig til greina, en jákvæð afstaða 
bæjarstjórnar Vesturbyggðar flýtti 
fyrir viðræðum um Hvestudal.

Rússneska fyrirtækið Katamak-
Nafta yrði helsti samstarfsaðilinn 
við framkvæmdina. 

 Björgunarfólk vann í gær að því að bjarga 
fólki úr rústum leirhúsa í þorpinu Kahatanía í 
kúrdahéröðum Íraks. Meira en 200 manns fórust 
þegar fjórar sjálfsvígsárásir voru gerðar á þorpið á 
þriðjudag.

Árásinni var beint gegn jasídum, en jasídar eru 
kúrdar sem enn aðhyllast hin fornu trúarbrögð 
þjóðar sinnar. Jasídar eru nokkur hundruð talsins og 
búa flestir í norðvesturhluta Íraks. Múslimskir 
öfgasinnar líta á jasída sem trúvillinga.

Bandaríkjamenn segja hryðjuverkasamtökin al-
Kaída hafa staðið að þessum árásum. 
„Bílasprengjurnar sem notaðar voru bera allar 
greinileg merki ofbeldisverka al-Kaída í Írak,“ segir 
Kevin Bergner, talsmaður Bandaríkjahers í Írak. 
„Við erum enn að rannsaka málið og munum vita 
meira á næstu dögum.“

Sjálfsvígsmenn óku samtímis fjórum 
vörubifreiðum hlöðnum sprengiefni inn í þorpið á 
þriðjudaginn. Árásin er sú mannskæðasta sem 
jasídar hafa orðið fyrir frá upphafi, og sú 
mannskæðasta sem framin hefur verið í Írak frá því 
215 manns fórust í árás á sjía-múslima í Sadr-
hverfinu í Bagdad 23. nóvember síðastliðinn.

Jasídar trúa meðal annars á engil, sem sumir 
kristnir menn og sumir múslimar telja vera 
djöfulinn sjálfan, en jasídar segja það firru eina, 
enda trúi þeir hvorki á himnaríki né helvíti. 

Sérblað um dagskrá 
menningarnætur fylgir Fréttablað-
inu í dag. 

Þar eru að 
finna kort af 
borginni sem 
vísa á áhuga-
verða viðburði 
og er þeim 
skipt í viðburði 
fyrir börn, 
unglinga, 
fullorðna og 
fjölskyldur og 
hægt er að 
nota þau sem leiðarvísi. 

Heilsuverndarstöðin á Barónstíg 
verður tekin undir listastarfsemi 
og munu íslenskar brúður lifna þar 
við. Auk þess munu læknanemar 
dreifa smokkum um borgina og 
sænskar sirkuslistastjörnur sýna 
listir sínar og kenna börnum 
sirkusbrögð.  - 

Ótal viðburðir

Brugðist verður 
við manneklu á leikskólum með 
því að greiða leikskólakennurum 
tímabundin viðbótarlaun. Tillaga 
Vinstri grænna þess efnis var 
samþykkt samhljóða á fundi 
leikskólaráðs Reykjavíkur í gær.

Í kjarasamningum er heimild 
fyrir slíkum viðbótargreiðslum til 
að tryggja faglegt starf leikskóla. 
Í tilkynningu frá 
borgarstjórnarflokki Vinstri 
grænna segir að með því að nýta 
þessa heimild geti borgin lagt sitt 
af mörkum til að standa vörð um 
og efla það starf sem unnið er í 
leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Viðbótarlaun 
við manneklu

Biskup Íslands, Karl 
Sigurbjörnsson vísiterar 
Skaftafellsprófastsdæmi dagana 
18. - 25. ágúst. 

Biskup mun skoða átján 
kirkjur og bænahús, hitta 
sóknarnefndarfólk og presta og 
starfsfólk safnaða. Hann mun 
einnig heimsækja hjúkrunar- og 
dvalarheimili. 

Með biskupi í för verður 
eiginkona hans Kristín Guðjóns-
dóttir, prófastur Skaftafellspróf-
astsdæmis, séra Haraldur M. 
Kristjánsson í Vík og eiginkona 
hans, Guðlaug Guðmundsdóttir.

Síðast vísiteraði herra Ólafur 
Skúlason, þáverandi biskup 
Íslands, Skaftafellsprófasts-
dæmi, árið 1994.

Átján kirkjur á 
átta dögum

Borgarráð Reykja-
víkur hefur óskað eftir fundi með 
Stefáni Eiríkssyni, lögreglustjóra 
höfuðborgarsvæðisins, sem fram 

fer í dag. 
Umræðuefnið
er umgengni í 
miðborginni og 
málefni
skemmtistaða.

Lögreglu-
stjóri hefur lýst 
yfir þeirri 
skoðun að 
stytta ætti 

opnunartíma skemmtistaða og 
hindra samþjöppun þeirra í 
miðborginni.

„Fundurinn er um málefni 
miðborgarinnar, skemmtistaðina 
og fleira,“ segir Stefán. „Við 
þurfum að halda áfram þessari 
umræðu sem hefur verið í gangi.“ 

Fundar með 
borgarráði

Kristján, er þetta óferjandi 
ástand?

 Í nýrri skýrslu Ríkisendur-
skoðunar um framkvæmd fjárlaga 
árið 2006 kemur fram að útgjöld A-
hluta ríkisins fór verulega fram úr 
fjárlögum.

Fjárlög mæltu fyrir um 315 
milljarða króna útgjöld en endan-
leg fjárheimild hækkaði um nálægt 
tólf prósent og var 352 milljarðar. 
Mismunurinn felst í fjáraukalög-
um og yfirfærðum heimildum frá 
árinu áður.

Í lok síðasta árs stóðu 75 af 456 
fjárlagaliðum í halla umfram fjög-
urra prósenta vikmörk. Árið áður 
voru 96 liðir í halla umfram vik-
mörkin. Á síðasta ári var saman-
lögð fjárhæð hallaliðanna mun 
hærri en árið á undan; nam tæpum 
14 milljörðum króna.

Í skýrslunni kemur jafnframt 
fram að meirihluti fjárlagaliða átti 
afgang umfram vikmörk. Ríkis-
endurskoðun metur það líka alvar-
legt enda sé það Alþingis en ekki 
forstöðumanna stofnana að auka 
eða draga úr þjónustu sem löggjaf-
inn hefur mælt fyrir um.

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar er 
farið í saumana á vanda valdra 
stofnana menntamála-, landbúnað-
ar- og utanríkisráðuneyta. Virðist 
ástandið sínu verst í Háskólanum á 
Akureyri þar sem uppsafnaður halli 
nemur 336 milljónum og hjá Sýslu-
manninum á Keflavíkurflugvelli 
þar sem hallinn er 148 milljónir.

Í skýrslunni er dregin saman 
algeng lýsing forstöðumanna ríkis-
stofnana á ástæðum endurtekins og 
umfangsmikils halla. Í stuttu máli 
er hún á þá leið að forstöðumaður 
óskar eftir viðbótarfjárheimild en 
fær ekki. Tilkynnir hann þá ráðu-

neyti að nauðsynlegt sé að skera 
niður. Ráðuneytið óskar eftir að 
það verði ekki gert og segir að 
reynt verði að finna aðrar lausnir. 
Þær láta á sér standa. Að endingu 
eru sóttar auknar fjárheimildir, 
löngu eftir að til útgjaldanna var 
stofnað í heimildarleysi. „Hvort 
sem slíkar fullyrðingar ýmissa for-
stöðumanna um afskipti ráðuneyta 
eru sannar eða ekki er ábyrgð 
þeirra á fjárhagsvanda stofnana 
sinna skýr,“ segir í skýrslunni. 
„Þeir eiga að sjá til þess að þær séu 
reknar innan ramma fjárheimilda 
ellegar sæta áminningu eða brott-
rekstri ef um endurtekin eða stór-
felld umframútgjöld er að ræða. 
Forstöðumönnum ber að fara að 
fjárlögum og virða embættisskyld-
ur sínar en geta ekki skýlt sér á bak 
við óljós fyrirmæli eða óskir ráðu-
neyta.“

Fjárlagabrjótar sæti 
ábyrgð fyrir brot sín
Brestur er á að fjárlögum sé fylgt í opinberum rekstri. Fjárlagaliðum sem reknir 
eru umfram heimildir fækkar milli ára. Ríkisendurskoðun vill að forstöðu-
menn ríkisstofnana sem fara fram úr fjárheimildum verði áminntir eða reknir. 

menningarnótt
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Heyrði af þessu í fréttunum
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 Húsfyllir var á opnum 
íbúafundi samtakanna Betri 
byggð á Kársnesi í Salnum í 
Kópavogi í gærkvöldi. Meðal 
frummælenda á fundinum var 
Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri.

Samtökin hafa mótmælt 
fyrirhuguðu skipulagi á Kársnes-
inu, sem gerir ráð fyrir mikilli 
fjölgun íbúa, stækkun atvinnu-
svæðis og aukinni umferð.

Bæjaryfirvöld kynntu skipulag-
ið ítarlega fyrir fundargestum.

Fundurinn stóð enn yfir þegar 
Fréttablaðið fór í prentun.

Húsfyllir á fundi 
um Kársnes
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 Sveitarstjórn 
Grímseyjarhrepps er allt annað 
en ánægð með nokkur atriði sem 
fram koma í greinargerð Ríkis-
endurskoðunar um kaup og end-
urnýjun á Grímseyjarferju.

Að sama skapi er Ríkisendur-
skoðun allt annað en ánægð með 
gagnrýni Grímseyinga og „getur 
á engan hátt fallist á þá efnis-
legu gagnrýni sem fram kemur í 
yfirlýsingu sveitarstjórnarinn-
ar.“

Í yfirlýsingu sveitarstjórnar 
frá á þriðjudag er því vísað á 
bug að Grímseyingar hafi ekki 
gert athugasemdir við að ferjan 
Oleain Arann skyldi keypt til að 
leysa eldri Grímseyjarferju af 
hólmi. Þvert á móti hafi vilji 
þeirra komið skýrt fram í sam-
tölum, símtölum og tölvupóst-
um. Engu að síður kemur fram í 
yfirlýsingu Grímseyinga að þeir 
féllust á kaupin.

Grímseyingar mótmæla að í 
greinargerð Ríkisendurskoðun-
ar sé vitnað til síðbúinna krafna 
þeirra um endurbætur á skipinu. 
Þeir viðurkenna þó að hafa sett 
fram kröfur eftir að ákveðið var 
að ráðast í kaupin en að þær hafi 
aðallega snúist um öryggisbún-
að, aðbúnað farþega og innra 
skipulag.

Í athugasemd Ríkisendurskoð-
unar segir ljóst að töluverður 
hluti þeirra aukaverka, sem nú 
standa yfir, á eftir að vinna eða 
taka afstöðu til, sé til kominn 
vegna krafna Grímseyinga eftir 
að kaup voru gerð og verksamn-
ingur undirritaður. Er meðal 
annars nefnt að Grímseyingar 

hafi krafist endurnýjun á þiljum 
og innréttingum íbúða áhafnar, 
kýraugu á neðri farþegasal, 
plasthurðir í efri farþegasal, 

fullkomið sjónvarps- og hljóð-
kerfi og flugstóla í efra farþega-
rými.

Grímseyingar vildu 
flugstóla á efra þilfar
Sveitarstjórn Grímseyjarhrepps og Ríkisendurskoðun greinir á um hvort Gríms-
eyingar hafi lýst sig hlynnta kaupum á nýju ferjunni eða ekki. Ríkisendurskoð-
un segir töluverðan hluta aukaverka til kominn vegna krafna Grímseyinga.

Hrönn Greips-
dóttir hefur verið ráðin fram-
kvæmdastjóri SPRON Factoring. 
Hrönn starfaði áður sem fram-

kvæmdastjóri
Hótel Sögu frá 
árinu 1998 til 2007. 
Þar áður starfaði 
Hrönn hjá 
Ferðaskrifstofu
Úrvals-Útsýn frá 
árinu 1987 til 1995.

Hrönn er 
viðskiptafræðing-

ur frá Háskóla Íslands og lauk 
MBA í fjármálafræðum frá CASS 
1997. Hrönn er gift Sigurði 
Skagfjörð Sigurðssyni og eiga þau 
þrjár dætur. 

SPRON Factoring er í eigu 
SPRON, Sparisjóðs Keflavíkur og 
annarra smærri fjárfesta.

Nýr framkvæmdastjóri:

Hrönn til SPRON 
Factoring

Hæstiréttur hefur fellt 
úr gildi dóm Héraðsdóms Reykja-
víkur þess efnis að kröfu hjúkrun-
arfræðings um ógildingu á 
tilfærslu hans í starfi skyldi vísað 
frá. Er héraðsdómi gert að taka 
ógildingarkröfuna til efnislegrar 
meðferðar. Hjúkrunarfræðingur-
inn, sem er kona, hafði verið 
færður til í starfi á Landspítala 
háskólasjúkrahúsi eftir að karlkyns 
samstarfsmaður hafði kvartað 
undan kynferðislegri áreitni. 

Dómkröfur konunnar voru þær að 
ógild yrði sú ákvörðun að færa hana 
til í starfi. Þeim þætti vísaði 
héraðsdómur frá, en gerði LSH að 
greiða henni hálfa milljón króna.

Dómur héraðs-
dóms ógiltur

Öryrkjabandalagið
fer fram á að úttekt verði gerð á 
aðgengi hreyfihamlaðra um borð 
í nýju Grímseyjarferjunni og að 

samráð verði haft 
við bandalagið um 
nauðsynlegar
endurbætur.

Stjórnvöldum
ber að tryggja 
hreyfihömluðum
greiðan aðgang að 
ferjum á borð við 
Grímseyjarferj-
una. Í skilningi 
reglugerðar þar 
að lútandi eru 

hreyfihamlaðir þeir sem eiga í 
sérstökum erfiðleikum með að 
nota almenningssamgöngur, til 
dæmis, aldraðir, fatlaðir, þungað-
ar konur og fólk með lítil börn. 

Aðgengi og ör-
yggi fyrir alla
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Gæða sængur
og heilsukoddar.

Kristján Möller sam-
gönguráðherra og Jón Rögnvalds-
son vegamálastjóri hafa báðir efa-
semdir um að rétt sé að 
ferjusiglingar á vegum ríkisins 
heyri undir Vegagerðina.

„Ég er hugsi yfir hvort ferjur 
eigi að vera vistaðar hjá Vega-
gerðinni, hvort þeim sé ekki betur 

komið hjá Siglingastofnun,“ sagði 
Kristján Möller á þriðjudag og 
bætti við að flutningur mála-
flokksins verði tekinn til skoðun-
ar.

„Þetta er réttmæt spurning og 
við höfum lengi velt þessu fyrir 
okkur,“ segir Jón Rögnvaldsson. 
„Ferjureksturinn er mjög annars 
eðlis en það sem við fáumst við 
svona almennt þannig að þetta er 
mál sem er virkilega vert að hug-
leiða.“

Siglt er á sex ferjuleiðum á 
vegum ríkisins og á ríkið þrjár 
ferjur; Herjólf, Hríseyjarferjuna 
Sævar og Grímseyjarferjuna 
Sæfara.

Ferjusiglingar hafa verið á for-
ræði Vegagerðarinnar í um fimmt-
án ár en heyrðu áður undir fjár-
málaráðuneytið.





 Landsvirkjun skrifaði í 
gær undir orkusamning við ítalska 
fyrirtækið Becromal vegna afl-
þynnuverksmiðju sem áætlað er 
að rísi við Eyjafjörð á næsta ári. 
Þá hafa samningar náðst milli 
Becromal og Akureyrar um lóð í 
Krossanesi og fjárfestingarkjör. 

„Við sáum að starfsemi af þessu 
tagi myndi henta mjög vel hér og 
höfum átt í viðræðum við Becrom-
al í nokkur ár,“ segir Magnús Þór 
Ásgeirsson, framkvæmdastjóri 
Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarð-
ar. Becromal er stærsta fyrirtæki 
í aflþynnuframleiðslu í Evrópu. 

Í verksmiðjunni verða fram-
leiddar rafhúðaðar aflþynnur úr 
álþynnum. Aflþynnurnar eru not-

aðar í rafþétta í framleiðslu allra 
raftækja. Magnús á von á því að 
um 90 störf skapist.

Samningurinn við Landsvirkjun 
hljóðar upp á 75 megavött af raf-
magni eða 637 gígavattsstundir á 
ári. Það er fimmföld orkunotkun 
Eyjafjarðarsvæðisins. Orkan er 
nú þegar til staðar svo ekki þarf 
að virkja. Össur Skarphéðinsson, 
iðnaðarráðherra, segir það, ásamt 
þeirri staðreynd að framleiðslan 
losi engar gróðurhúsalofttegund-
ir, vera eitt það besta við fram-
kvæmdina.

„Þetta er fyrsti samningur 
Landsvirkjunar við orkufrekt fyr-
irtæki sem ekki er hefðbundin 
stóriðja,“ segir Bjarni Bjarnason, 
yfirmaður orkusviðs Landsvirkj-
unar og formaður stóriðjusamn-
inganefndar.

 Bandaríkjastjórn íhugar nú að setja 
Byltingarvarðliðana í Íran á lista yfir hryðjuverka-
samtök. Með þessu hyggjast Bandaríkin auka 
þrýsting sinn á írönsk stjórnvöld og um leið útvega 
sér ástæðu til að gera árás á Íran síðar meir.

Þetta yrði í fyrsta sinn sem hersveit, sem heyrir 
undir stjórnvöld í öðru ríki, er sett á þennan lista. 
Með því að setja sveitina á lista yfir hryðjuverka-
samtök geta Bandaríkin svipt fyrirtæki, sem 
tengjast Byltingarvarðliðunum, fjármagni, auk þess 
sem þau geta aukið þrýsting á önnur fyrirtæki sem 
eiga viðskipti við fyrirtæki tengd varðliðunum með 
því að hóta að saka þau um að styðja hryðjuverka-
starfsemi.

Byltingarvarðsveitirnar eru úrvalssveit hermanna, 
sem þó tilheyrir ekki hinum almenna her landsins og 
hefur yfir eigin sjóher og flugher að ráða. Byltingar-
varðsveitirnar hafa æ oftar blandað sér í málefni 

viðskiptalífsins, einkum að því er varðar olíuvinnslu, 
uppbyggingu kjarnorku og byggingastarfsemi.

Minnka ólætin með skemmri 
opnunartíma skemmtistaða?

Ertu fylgjandi heræfingum á 
Íslandi?

„Við  finnum fyrir miklum 
mun á sumrin og haustin. Í besta 
veðrinu á sumrin eru fáir á 
stöðvunum,“ segir Sævar 
Pétursson, framkvæmdastjóri 
Iceland Spa and fitness. 

Hann segir aðsóknina fylgja 
opnun skólanna. „Þegar krakk-
arnir fara aftur í skóla á haustin 
þá kemst rútínan aftur í gang, 
fólk fer að mæta í vinnu og líka 
ræktina.“

Sævar segir mætinguna aukast 
um 30 prósent á haustin. „Meira 
að segja þeir sem mæta fimm 
sinnum í viku á veturna detta oft 
út í margar vikur á sumrin.“

Landsmenn 
latir á sumrinGæti orðið tilefni til innrásar

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

 Vextir á íbúðalán-
um hafa hækkað ört upp á síðkast-
ið og hafa aldrei verið jafnháir hjá 
viðskiptabönkunum, eða 6,20 pró-
sent hjá Glitni og 5,95 prósent hjá 
Kaupþingi og SPRON. Íbúðalána-
sjóður hefur hækkað vexti úr 4,80 
í 4,85 prósent og er þess nú 
skemmst að bíða að vextirnir verði 
jafn háir og þeir voru árið 2004 
áður en viðskiptabankarnir fóru 
að bjóða upp á íbúðalán. 

Vextir Íbúðalánasjóðs voru 4,70 
prósent í byrjun ársins og hafa 
hækkað fimm sinnum á árinu. 
Vextir sjóðsins voru 4,80 prósent í 
júlí 2004 og 5,10 prósent í janúar 
2004. Eftir að viðskiptabankarnir 
fóru að bjóða upp á íbúðalán sum-
arið 2004 lækkuðu vextir Íbúða-
lánasjóðs niður í 4,15 prósent 
þegar þeir voru hvað lægstir. Við-
skiptabankarnir buðu upp á 4,15 
prósenta vexti í árslok 2004 og 
lengst framan af 2005. 

Stýrivextir Seðlabankans hafa 
hækkað verulega að undanförnu. 
Þeir voru 7,25 prósent í árslok 
2004 en 14,25 prósent í júlí 2007. 

Sé miðað við lán að fjárhæð 18 
milljónir króna sé tekið í dag til 40 
ára með vöxtum upp á 5,95 pró-
sent þá er afborgunin 98.412 krón-

ur. Miðað við sömu fjárhæð með 
4,85 prósenta vöxtum er afborg-
unin 85.015 krónur á mánuði. 
Greiðslubyrðin er því hærri í dag 
sem nemur tæpum 13.400 krón-
um. Sé hinsvegar miðað við vexti 
upp á 4,15 prósent þá er afborgun-
in 76.917. Munurinn er tæplega 22 
þúsund krónur. Ekki er tekið tillit 
til verðbólgu.

Friðrik S. Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri hjá Kaupþingi, 
segir að lán séu dýrari nú en fyrir 
nokkrum árum en á móti komi að 
verðbólgan sé lægri. Verðbólgan 
hækki höfuðstólinn mikið og sú 
hækkun geymist en vextirnir komi 
til greiðslu strax. Þá hafi fast-

eignaverð hækkað verulega á 
örfáum árum.

Friðrik telur að fasteignaverðið 
hafi tvöfaldast frá því fyrir þrem-
ur árum. „Fólk þarf nú að taka 
stærra lán og það er auðvitað 
miklu erfiðara greiðslulega séð en 
þegar íbúðaverðið var lægra. Það 
hafði staðið í stað mjög lengi og 
var full lágt en hafði hækkað 
mikið erlendis. Leiðrétting var því 
tímabær,“ segir hann. 

Lúðvík Elíasson, hagfræðingur 
hjá Landsbankanum, segir að 
miðað við óbreyttar forsendur 
haldist vextir líklega óbreyttir 
næstu mánuði og fari svo lækk-
andi.

Vextir á íbúðalán-
um hafa hækkað
Vextir á íbúðalánum hafa hækkað verulega og eru nú komnir upp í um og yfir 
sex prósent hjá viðskiptabönkunum. Mánaðarleg afborgun er upp undir 22 þús-
undum króna hærri nú en fyrir þremur árum þegar vextirnir voru lægstir.





Hversu mörgum starfsmönn-
um Ratsjárstofnunar var sagt 
upp á mánudag?

Frá hvaða löndum eru 
hermennirnir sem tóku þátt í 
heræfingunni Norðurvíkingi í 
vikunni?

Erfitt er að fá dýralækna út á 
land. Hversu margir dýralækn-
ar eru starfandi á Vestfjörðum?

Eigandi náttúrugarðs 
í Slésvík-Holstein í Þýskalandi 
græðir á tá og fingri á að leigja 
kindur og endur til einkanota. 
Garðeigendur geta notað dýrin 
til að hirða garðinn, kindurnar til 
að bíta grasið og endurnar til að 
éta snigla.

Í kjölfar sniglaplágu fékk 
dýraleigan pantanir hvaðanæva 
af landinu. Að sögn eigenda er 
betra að nota endur en eitur til 
að losna við snigla.

„Dýrin veita þér líka ókeypis 
áburð, svo að þetta eru ekki 
slæm kaup,“ segir eigandi 
dýraleigunnar. 

Vinsælt að leigja 
kind eða önd

 Grétar Mar Jónsson 
alþingismaður óttast að hafnar-
gerð í Bakkafjöru verði nýtt 
Grímseyjarferjuævintýri. Mikil 
hætta sé á því að fjárveitingar séu 
vanáætlaðar og að hafnargerðin 
kosti tvöfalt og jafnvel þrefalt 
meira þegar upp verður staðið. 

Grétar bendir á að 300 metrum 
fyrir utan væntanlegan hafnar-
garð sé rif og því þurfi hafnar-
garðurinn að ná út fyrir rifið til að 
höfnin verði nothæf. Búast megi 
við að straumur beri sand inn í 
höfnina og honum þurfi að dæla 
burt. Enginn viti hve mikið það 
verði.

„Taka þarf með í reikninginn að 

fara þarf í eitt mesta landgræðslu-
verkefni sem sögur fara af því 
svo mikill sandbylur er þarna á 

landi. Þá þarf að gera nýja brú til 
að koma grjóti niður á sandana og 
bæta veginn frá Bakka upp á Suð-
urlandsveg,“ segir hann. 

Grétar bendir á að enginn tíma-
sparnaður verði við ferðalög þótt 
höfn rísi í Bakkafjöru. Breytingin 
felist í því að ferðamenn verði hálf-
tíma á sjó og aki sjálfir til Reykja-
víkur í stað þess að sigla í tvo tíma 
til Þorlákshafnar. 

Grétar leggur til að annaðhvort 
verði keypt stærri og hraðskreiðari 
ferja milli Vestmannaeyja og Þor-
lákshafnar eða tvær minni ferjur 
verði keyptar fyrir þessa leið. 
Þannig væri auðvelt að fjölga eða 
fækka ferðum eftir þörfum.  

Á þessu ári hafa 
aldrei fleiri bílar farið um 
Hvalfjarðargöngin en síðastliðinn 
sunnudag. Þá töldu starfsmenn 
Spalar um 10.000 bíla fara í 
gegnum göngin. 

Fleiri bílar fóru um göngin um 
síðustu helgi en um verslunar-
mannahelgina. Knattspyrnumót 
voru á Sauðárkróki og Siglufirði, 
handverkshátíð í Eyjafirði og 
síðast en ekki síst Fiskidagurinn 
mikli á Dalvík, en þar voru 
rúmlega 30.000 manns saman-
komnir. Frá fimmtudegi til 
mánudags fóru 40.000 bílar um 
göngin.

10.000 bílar á 
einum degi

 Sex Ítalir voru drepn-
ir í Duisburg í vesturhluta Þýska-
lands aðfaranótt miðvikudagsins. 
Lík þeirra fundust í tveimur bif-
reiðum hundrað metrum frá 
stærstu lestarstöðinni í borginni. 
Mennirnir, sem voru á aldrinum 
16 til 38 ára, voru allir skotnir í 
höfuðið. Um sjötíu skothylki fund-
ust á morðstaðnum og er talið að 
fleiri en einn maður hafi framið 
morðin. Sexmenningarnir voru 
allir óvopnaðir og höfðu verið að 
fagna átján ára afmæli eins þeirra 
á pítsustað í nágrenni morðstaðar-
ins. Lögreglan í Duisburg sagðist í 
gær ekki vita hverjir frömdu 
morðin.

Innanríkisráðherra Ítalíu, Giuli-
ano Amato, greindi frá því í gær 
að morðin væru líklega hluti af 
fæðardeilu á milli tveggja hópa 
innan glæpasamtakanna Ndrang-
heta frá Kalabríu-héraði á Suður-
Ítalíu. Samtökin eru talin valda-
meiri og hættulegri en sikileyska 
Cosa Nostran og napólska Camor-
ran. Talið er að Ndranghetan flytji 
inn um áttatíu prósent af því kóka-
íni sem flutt er inn til Evrópu. 
Amato telur að hinir myrtu hafi 
komið úr hópi innan Ndrangheta 
sem heitir Pelle-Romeo en að 
morðingjarnir hafi komið úr hópi 
sem heitir Strangio-Nirta. 

Fæðardeilan á milli hópanna er 
kennd við smábæinn San Luca í 
Kalabríu. Fimmtán morð hafa 
verið framin frá því deilan hófst 
árið 1991. Innanríkisráðherrann 
Amato segir að einn hinna myrtu 
hafi tekið þátt í fæðardeilunni 
þegar hún hófst. Frá árinu 2000 
þar til í desember 2006 voru ekki 
framin morð í fæðardeilunni en þá 
var Maria Strangio, kona eins höf-
uðpaursins í Stangio-Nirta hópn-

um, myrt. Síðast var framið morð 
í deilunni 3. ágúst þegar Antonio 
Giorgi var skotinn til bana í San 
Luca.

Yfirmaður lögreglunnar í 
Kalabríu-héraði, Luigi De Sena, 
segir að Ndrangheta-samtökin 
stundi umfangsmikla glæpastarf-
semi í Þýskalandi en að hingað til 
hafi meðlimir samtakanna haft 
hægt um sig í landinu. Yfirvöld á 

Ítalíu sögðu í gær að morðin á sex-
menningunum mörkuðu tímamót 
því þarlend glæpasamtök hefðu 
ekki áður átt í fæðardeilu erlend-
is.

Saksóknari frá Kalabríu, Salvat-
ore Beomi, sagði í gær að búast 
mætti við frekari morðum í fæð-
ardeilunni eftir blóðbaðið í Duis-
burg í gær. 

Sex ítalskir mafíósar 
myrtir í Duisburg
Morðingjarnir hafa enn ekki fundist. Morðin eru hluti af gamalli fæðardeilu á 
milli tveggja hópa í kalabrísku Ndrangheta-glæpasamtökunum. Ítölsk yfirvöld 
segja að þarlend glæpasamtök hafi ekki áður átt í fæðardeilu erlendis.  

 Í Tyrklandi krefjast 
imamar þess að fá hærri laun 
fyrir vinnu sína, sem þeir eru 
bundnir við í átján tíma á dag alla 
daga vikunnar. 

Imamar eru trúarleiðtogar í 
moskum, sem stjórna þar 
bænahaldi og öðrum helgiathöfn-
um. Þeir þurfa að vakna klukkan 
fjögur að morgni til að hefja 
bænakall og starfinu lýkur ekki 
fyrr en á miðnætti þegar síðustu 
bæn dagsins er lokið.

Um 70 þúsund imamar eru í 
Tyrklandi. Þeir þiggja laun frá 
ríkinu og nema þau innan við 40 
þúsund krónum á mánuði. Aðrir 
ríkisstarfsmenn fá greidda 
yfirvinnu, en ekki imamar.

Imamar krefj-
ast hærri launa

– og farsælan vinnudag!

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

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

sala@rv.is • www.rv.is

Eigum einnig til notaðar vel meðfarnar TASKI gólfþvottavélar,
nýkomnar úr 3ja ára rekstrarleigu frá viðskiptavinum RV.
Tækifæri til að gera ótrúlega góð kaup.

Einstaklega lipur vél sem
hentar á svæðum þar sem
aðkoma er þröng. Vél sem
kemur á óvart!

Reiknuð afköst 1250m2/klst

Lítil og nett, en afkastamikil
vél með innbyggðu hleðslutæki
sem hindrar afhleðslu rafgeyma.

Reiknuð afköst 1935m2/klst

Á tilboði í ágúst 2007
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 Rúmeni var rekinn úr 
vinnu sinni á dögunum eftir að 
móðir hans heimsótti hann í 
vinnuna. Mínútum áður hafði 
maðurinn sagt yfirmanni sínum 
að hún væri látin og beðið hann 
um pening til að borga fyrir 
jarðarför hennar.

Yfirmaðurinn lét hann fá 
jafnvirði 20.000 íslenskra króna, 
en krafðist peninganna strax aftur 
þegar móðirin birtist ljóslifandi. Í 
kjölfarið var maðurinn rekinn og 
sætir rannsókn lögreglu fyrir 
fjársvik.

Rekinn eftir 
innlit frá móður
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Aftur í 
skólann
Búðu börnin þín vel undir 
skólann. Frábært úrval af
sérlega fallegum og 
vönduðum skólafötum 
á 6 til 14 ára, á verði sem 
kemur þér þægilega 
á óvart.

af Red Herring barnafatnaði
fimmtudag til sunnudags
16.-19. ágúst.

20%
afsláttur

NÝTT KORTATÍMABIL



 „Fólk hefur oftast mjög 
takmarkaða þekkingu á öllu því sem viðkemur 
lífi og menningu blindra. Þessu viljum við 
sem erum blind endilega bæta úr yfir kaffi og 
með því,“ segir Bergvin Oddsson, formaður 
ungliðahreyfingar Blindrafélagsins Ungblind. 

Á laugardag ætla Bergvin og félagar hans í 
Blindrafélaginu að bjóða sjáandi í blint 

kaffihús, eins og það er 
kallað, í húsnæði Blindra-
félagsins í Hamrahlíð. Öll 
ljós verða slökkt á 
kaffihúsunum og munu 
meðlimir í Ungblind sjá 
um að þjóna til borðs. 
Gestirnir fá svo að reyna 
hvernig það er að snæða 
bakkelsi og drekka kaffi í 
svartamyrkri. „Þetta 
verður oft æði skrautlegt. 
Þjónarnir hafa því verið 
lengi að þurrka af borðun-
um eftir að sjáandi fólk 
hefur reynt fyrir sér við 
borðhaldið án þess að hafa 
sjónina til aðstoðar,“ segir 

Bergvin og skellir upp úr við tilhugsunina. 
„Svo er það þannig að sjáandi fólk er svo 
ótrúlega vant sjónrænu áreiti. Strax og sjónin 
er ekki fyrir hendi á það því til að verða 
svolítið lumpið og sofnar jafnvel við kaffi-
drykkjuna,“ bætir hann við.

Bergvin segir að kaffihúsið í Blindrafélag-
inu eigi ekki aðeins að gefa fólki kost á að 

athuga hvernig það er að snæða án þess að sjá 
það sem er á boðstólum heldur geti það einnig 
kynnt sér það starf sem fer þar fram. 
Kaffihúsið taki til starfa um klukkan tvö á 
laugardag í tengslum við dagskrá menning-
arnætur og verði opið til sex. Um að gera sé 
fyrir gestina að kynna sér brot af menningu 
blindra og reyna fyrir sér með blindrastaf í 
heimsókninni.

„Sjáandi fólk er svo skelfilega háð augunum 
sínum að það reiknar oft með því að við sem 
ekki sjáum séum algerlega ósjálfbjarga. Ef 
það ætlar að vísa manni veginn vill það helst 
ríghalda í handlegginn á manni og tosa mann 
áfram, helst vill það samt bera mann. Verst er 
það þó þegar fólk kynnir sig ekki þegar það 
heilsar. Það eru ótrúlega margir sem detta inn 
í „gettu hver“ leik þegar það hittir blint fólk,“ 
segir Bergvin sem þykir lítið til þess koma að 
þurfa giska á við hvern hann talar.

„Auðvitað vilja samt allir vel en þeir sem 
vilja bæta sig í samskiptum og kynnast 
menningu okkar betur ættu endilega að kíkja í 
kaffi, það verður samt ekki boðið upp á neina 
görótta drykki heldur aðeins hefðbundið 
bakkelsi í svartamyrkri.“ 

Blindir veita sjáandi fólki sýn 
yfir kaffisopa um helgina
Bergvin Oddsson, formaður ungliðahreyfingar Blindrafélagsins, segir vanþekkingu á málefnum og menn-
ingu blindra algenga. Fólki gefist þó tækifæri til að sjá heiminn með augum blindra á kaffihúsi um helgina. 

 Frá og með deginum 
í gær má ekki reykja á börum, 
veitingastöðum og öðrum 
opinberum stöðum í Danmörku. 

Reykingabannið átti að taka 
gildi 1. apríl en var frestað til 15. 
ágúst svo veitingahúsaeigendur 
gætu undirbúið sig fyrir reyk-
ingabannið. Samkvæmt dönsku 
lögunum má fólk reykja í 
sérstökum reykherbergjum á 
veitingastöðum og einnig á 
stöðum sem eru minni en fjörutíu 
fermetrar.

Danmörk er þar með komið í 
hóp landa ásamt Ítalíu, Möltu, 
Noregi, Svíþjóð, Bretlandi og 
Íslandi sem hafa bannað reyking-
ar á opinberum stöðum. 

Reykingabann
í Danmörku

Mauno Koivisto, 
þáverandi forseti Finnlands, 
hafnaði tilboði Rússa um að kaupa 
Karjalahéruðin sem Finnar misstu 
til Rússa í seinni heimsstyrjöld-
inni, að sögn finnska dagblaðsins 
Kainuun Sanomat. Verðið væri of 
hátt og kaupin myndu stofna 
inngöngu Finna í ESB í hættu. 
Blaðið hefur eftir ónafngreindum 
heimildarmönnum að Jeltsín 
Rússlandsforseti hafi gefið til 
kynna að Karjalahéruðin væru til 
sölu og sömuleiðis rússneski 
forsætisráðherrann Gennadij 
Burbulis um svipað leyti og 
Rússar áttu í samningaviðræðum 
við Japana um Kuril-eyjar.

Vildi ekki 
kaupa Karjala

Hagkaup hafa innkallað 
nokkrar gerðir leikfanga, vegna 
galla hjá framleiðandanum Mattel. 
Lista yfir leikföngin sem innkalla á 
má finna á vefslóðinni hagkaup.is/
innkollun, en leikföngin eru úr 
flokkunum Polly Pocket og Doggie 
Daycare, auk þess sem leikfanga-
bíll af gerðinni Cars Sarge er inn-
kallaður. Verslunin biður þá sem 
keypt hafa slík leikföng að skila 
þeim í verslanir sem fyrst gegn 
fullri endurgreiðslu eða farga 
þeim.

Mattel hefur innkallað alls átján 
milljónir leikfanga um allan heim 
sem ýmist eru máluð með málningu 
sem inniheldur of mikið af blýi eða 

í þeim eru seglar sem losna auð-
veldlega. Fram kom á Reuters-
fréttastofunni í gær að öll innköll-
uðu leikföngin hafi verið framleidd 
í Kína, og jafnframt að kínversku 
leikfangasamtökin hafi vitað af 
göllunum í marga mánuði. Þetta er 
haft eftir kínverskum embættis-
manni hjá samtökunum sem ekki 
vildi láta nafns síns getið.

Sigríður Gröndal, innkaupastjóri 
sérvöru hjá Hagkaupum, segir að 
lítið af þessum tilteknu leikföngum 
hafi verið enn í sölu í verslunum, 
þar sem þau séu fæst mjög nýleg og 
því flest uppseld. Hún hafði ekki 
upplýsingar um hvort mikið hefði 
verið um skil.

Hagkaup innkalla leikföng

Árný Sigurðardóttir, 
forstöðumaður heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkurborgar, segir að nokk-
uð hafi borið á kvörtunum undan-
farið vegna hunda í nágrenni Ell-
iðaánna. Á laxveiðitímabilinu sem 
nú stendur sem hæst er bannað að 
láta hunda vaða eða svamla um í 
ánum en mikið hefur verið um slíkt 
í sumarblíðunni undanfarið.

„Við munum á næstu dögum 
setja upp skilti við ána til þess að 
minna hundaeigendur á það sem 
stendur í hundasamþykktinni. Það 
er stranglega bannað að fara með 
hunda um bakkana og því síður að 
láta þá baða sig eða vaða í ánni,“ 
segir Árný. 

Jón Þ. Einarsson veiðivörður í 

Elliðaám segir að lausaganga hunda 
við Elliðaár hafi truflað veiðimenn 
í sumar. „Það er óvenju mikið um 
þetta núna og það er vissulega 
bagalegt. Ég hugsa að góða veðrið 
hafi sitt að segja. Fólk kemur með 
hundana sína og sleppir þeim laus-
um á Geirsnefi, þar sem þeir mega 
vera lausir, en áttar sig ekki á því 
að þeir mega ekki koma nálægt 
ánum,“ segir Jón en eins og gefur 
að skilja fælist laxinn burt ef hund-
ar eru á sundi í ánni. Jón segir að 
stundum hafi þurft að kalla til 
hundaeftirlitsmenn vegna þessa. 

Þrátt fyrir þetta hefur veiðst 
vel í Elliðaánum í sumar og á 
hádegi í gær voru 764 laxar komn-
ir á land.

Buslið bannað á 
laxveiðitímanum
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 „Við viljum að 
hægt sé að reikna með Íslending-
um í bráðalæknisþjónustu þegar 
skaði verður á Norður-Atlants-
hafinu,“ segir Már Kristjánsson, 
sviðsstjóri á bráða- og slysasviði 
Landspítalans.

Forstjóri Landspítalans, Magn-
ús Pétursson, sendi í maí bréf til 
utanríkisráðuneytisins þar sem 
reifaðar voru hugmyndir stjórn-
enda spítalans um hvernig mætti 
fylla skarð Bandaríkjahers í 
björgunar- og sjúkraflutningum á 
Norður-Atlantshafi. 

Í fylgiskjali bréfsins segir að 
brotthvarf hersins hafi gert það 
að verkum að landið sé berskjald-
aðra fyrir stóráföllum, sérstak-
lega úti á landi.

„Gleymum því ekki heldur að 
tugir flugvéla fara yfir landið 
hvern dag. Það kemur að því að 
reyni á aðstöðu okkar til bráða-
lækninga. Þetta snýst því öðrum 
þræði um framtíðarhlutverk 
okkar í almannavörnum,“ segir 
Magnús.

Forstjórinn telur að á Landspít-
alanum eigi að vera fullmönnuð 
miðstöð bráðalækninga og telur 
að erlendir háskólar gætu komið 
að þjálfun mannafla. 

Harvard-læknaskólinn og 
sjúkrahús hans í Boston í Banda-
ríkjunum eru nefnd í þessu sam-
hengi og með stuðningi Harvard 
yrði gengið til samstarfs við 

Reiknað verði með 
Íslandi á Atlantshafi
Innan Landspítala eru hugmyndir um aukið hlutverk Íslendinga á Norður-Atl-
antshafshafi, í kjölfar brotthvarfs hersins. Hér verði miðstöð bráðalæknisþjón-
ustu. Utanríkisráðuneytisstjóri segir vandkvæði við fjármögnun verkefnisins.

Kínversk stjórnvöld 
tilkynntu í gær að þau munu skera 
upp herör gegn „fölskum fréttum“ 
og ólöglegum útgáfum í aðdrag-
anda flokksþings Kommúnista-
flokksins sem haldið er á fimm ára 
fresti. Talið er að það verði haldið 
um miðjan október.

Herferðin, sem mun standa yfir 
til 15. október, beinist einnig gegn 
blaðamönnum sem taka við mútum 
frá fyrirtækjum fyrir að flytja 
jákvæðar fréttir og sitja á 
neikvæðum fréttum, að því er 
kemur fram í tilkynningu stjórn-
valda. Er herferðin sögð „markviss 
aðgerð til að skapa heilbrigt og 
samstillt umhverfi fyrir árangurs-
ríkt 17. flokksþing flokksins.“

Á flokksþinginu er stefna flokks-
ins og landsins ákveðin til næstu 
fimm ára.

Herferð gegn 
„falsfréttum“

Héraðsyfirvöld í 
Úljanovsk í Rússlandi hafa lýst 
því yfir að 12. september verði 
framvegis „dagur getnaðar“ og 
verður hjónafólki gefið frí í 
vinnunni til að fjölga héraðsbú-
um. Hugmyndin er sú að 
nákvæmlega níu mánuðum síðar, 
þjóðhátíðardaginn 12. júní, 
fæðist fullt af börnum í Úljan-
ovsk, þar sem fæðingartíðnin 
hefur lækkað jafnt og þétt eins 
og annars staðar í Rússlandi. Pör 
sem eignast barn þennan dag fá 
veglegar gjafir frá hinu opin-
bera, svo sem bifreið, ísskáp eða 
peningagjöf.

Dagur getnaðar 
í Úljanovsk

Gríðarleg eftir-
spurn er eftir starfsmönnum á 
flestum sviðum atvinnulífsins og 
hefur eftirspurnin verið mun meiri 
í allt sumar en á sama tíma í fyrra. 
Atvinnuleysi er aðeins 0,9 prósent í 
nýjustu mælingu Vinnumálastofn-
unar og hefur ekki mælst svo lítið 
frá því í árslok 2000. 

Hinrik Fjeldsted, eigandi 
Atvinnu, telur að „þenslan í þjóðfé-
laginu hljóti að segja til sín. Þjóðin 
er að mennta sig meira og þá vant-
ar fólk í stöður því fyrirtækin 
vaxa,“ segir hann. 

Hinrik telur að fólk vanti til 
dæmis í hjúkrun og umönnunar-
störf, alltaf sé þörf fyrir bókara, 

lagermenn, faglærða þjóna og veit-
ingafólk, jafnvel bílstjóra fólks-
flutningabíla. Best gangi að ráða 

menntað fólk, til dæmis viðskipta-
fræðinga í bankana. 

Guðrún Símonardóttir, eigandi 
Ábendis, segir að sá tími fari í hönd 
þar sem fólk endurskipuleggi sig 
eftir sumarfrí og fari þá að líta í 
kringum sig eftir störfum. „Fólk er 
vakandi fyrir tækifærum og skann-
ar markaðinn,“ segir hún og telur 
mikla þörf á tölvunar- og kerfis-
fræðingum, skrifstofufólki og bók-
urum.

Valgerður Janusdóttir sér um 
ráðningar í grunnskólum borgar-
innar. Hún telur að búið sé að ráða í 
flestar stöður en það skýrist betur í 
lok vikunnar. Í Kópavogi og á Akur-
eyri er ástandið einnig gott.

Vantar bókara og bílstjóra

Prestur og tveir 
meðhjálparar hans létust þegar 
vopnaður maður hóf skothríð 
inni í kirkju í Missouri í Banda-
ríkjunum á sunnudag. Fimm 
safnaðarmeðlimir særðust.

Maðurinn skipaði öllum 
börnum að yfirgefa kirkjuna 
áður en hann hóf skothríðina og 
hélt svo 25 til 50 manns í 
gíslingu í stuttan tíma áður en 
að hann gafst upp eftir tíu 
mínútna samningaviðræður við 
lögreglu. Nokkrum tókst að 
flýja úr kirkjunni meðan á 
skothríðinni og samningavið-
ræðunum stóð.

Lögregla vildi ekki tjá sig um 
tildrög árásarinnar en greindi 
frá því að maðurinn væri 
skyldur einhverjum í söfnuðin-
um. 

Prestur og með-
hjálparar létust

Skota, Færeyinga og Grænlend-
inga. 

„Það er enginn vafi á að við þurf-
um að mennta fleiri lækna,“ segir 
Magnús. Brugðist hafi verið við 
brotthvarfi hersins með auknum 
þyrlukosti. Hins vegar hafi ekki 
verið gert ráð fyrir læknum til að 
sinna auknum flutningum, eins og 

fram hefur komið í Fréttablaðinu.
Már kveður það stefnu spítalans 

að efla bráðalækningarnar. „Hug-
myndin er að efla menntun allra 
þeirra sem að björgunarmálum 
koma. Þá getum við sinnt björgun-
arstörfum, ekki bara á Íslandi 
heldur á öllu Norður-Atlantshafs-
svæðinu.“

Undirbúningur
að kröfugerð Starfsgreinasam-
bandsins hófst í framkvæmda-
stjórn sambandsins í gær. Kristj-
án Gunnarsson, formaður 
Starfsgreinasambandsins, segir 
að sambandið fari fram með kröf-
ur um verulegar launahækkanir 
„og þá ekki í neinum fáum þús-
und köllum skulum við segja. Við 
viljum hærra kaup, það er á 
hreinu.“

Kristján telur ráðamenn hafa 
sett tóninn fyrir komandi kjara-
samninga. „Þeir sendu okkur tón-
inn þegar þeir hækkuðu laun seðla-
bankastjóranna um tugi þúsunda,“ 
segir hann og bendir á að nærri 512 

verkamenn þurfi til að vinna fyrir 
mánaðarlaunum Hreiðars Más [Sig-
urðssonar, forstjóra Kaupþings]. 
„Án þess að það sé raunhæfur sam-
anburður,“ segir Kristján.

Á framkvæmdastjórnarfundin-
um í gær hófst undirbúningur að 

þingi Starfsgreinasambandsins 
sem haldið verður í október og svo 
var mönnum skipað til verka varð-
andi kröfugerðina í kjarasamnings-
viðræðunum sem framundan eru. 
Kristján segir að félögin séu að 
draga að sér upplýsingar með skoð-
anakönnunum og á þeim grunni 
verði byggt. 

Áhyggjur hafa verið af því að 
Starfsgreinasambandið verði lagt 
niður en Kristján segir svo alls ekki 
verða. Sama forysta bjóði sig fram 
á þinginu í haust. „Það var ókyrrð í 
kringum óskýran fréttaflutning í 
sumar en það er engan bilbug á 
okkur að finna og mjög góð sam-
heldni í sambandinu.“ 

Viljum fleiri þúsund kalla

Bjarni töframaður grínar og kynnir Hara systur syngja
Gis Jóhannsson syngur kántrýtónlist Gospel kórinn syngur

Guðmundur Jónsson flytur eigin tónlist

Grillveisla

Golf og berjamór

Hoppukastalar

Gospelmessa

Uppistand

Dorgveiðikeppni

Línudans

SJÁ DAGSKRÁ: www.skagastrond.is

HUGVERKASM
IÐJA

DAGAR
Kántrý

FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ NORÐURSINS

SKAGASTRÖND 17.-19. ÁGÚST 2007



Á MORGUN!



kr.
kg2.498

LAMBA RIB EYE
GRAND MARINIER

kr.
kg1.698

GRÍSAKÓTELETTUR
ÚRBEINAÐAR ORIENTAL

Góðu þinn!

kr.
stk.598

LAMBAINNRALÆRI
SPJÓT TOSCANA

kr.
kg399

MCCAIN SUPERFRIES
QUICK

MYLLU
BRALLARABRAUÐ

149 kr.
stk.

50
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg1.698

MÓA KJÚKLINGABRINGUR

kr.
kg598

NÓATÚNS
UNGNAUTAHAKK15%

afsláttur

Kaupbætir:
Grand Italia 
spaghetti

Skólajógúrt
á tilboði!

10%
afsláttur

22%
afsláttur 300

kr. kg

Þú sparar

Patak’s í indverska matargerð!

33%
afsláttur

Krakkabrauð!

20%
afsláttur

Opið 9-21 NÝTT KORTATÍMABIL!



Tilboð
á laxi!

kr.
kg999

GOÐA BAYONNESKINKA

kr.
kg998

GRÍSAGÚLLASH

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

LAX Í HEILU

599 kr.
kg.150

kr. kg

Þú sparar

kr.
kg399

CH. TOWN PIZZUR
2 Í PAKKA 15%

afsláttur

Laxasneiðar

698 kr.
kg

NÓATÚNS
SKINKA 200 G

262 kr.
pk.

PEPSI OG PEPSI 
LIGHT 2 LÍTRAR

99 kr.
stk.

MYSINGUR
180 GRÖMM

122 kr.
pk.

38%
afsláttur

500
kr. kg

Þú sparar

35%
afsláttur

Rauch safar
margar tegundir!

RAUCH SAFAR
0,2 L

59 kr.
stk.

Verði ykkur að góðu!



„Við erum búnir að skoða þennan markað 
í allnokkra mánuði. Það kemur mjög sterklega til 
greina að fjölga flugleiðum enn frekar og mjög líklegt 
að frekari fréttir séu framundan í þeim efnum,“ segir 
Matthías Imsland, forstjóri Iceland Express. Iceland 
Express flýgur beint til Barcelona í vetur. Sala á 
sætum hefst á hádegi í dag. Sérstakt kynningartilboð 
verður á fyrstu sætunum og þeir fyrstu sem bóka 
ferðir til og frá Barcelona á tímabilinu frá 9. nóvem-
ber og fram í byrjun desember fá flugmiðann á 900 
krónur. Með sköttum og gjöldum kostar ferðin 3.895 
krónur hvora leið. 

Barcelona verður fimmtándi áfangastaður Iceland 
Express. Flogið verður tvisvar í viku, á mánudögum 
og föstudögum, á tímabilinu frá 9. nóvember til loka 
maí en þó verður hlé frá miðjum desember til 1. 
febrúar. 

Matthías Imsland, forstjóri Iceland Express segir að 

þeir hafi metið stöðuna þannig að það yrði erfitt að 
fylla vélar í seinni hluta desember og janúar. „Við 
gerum fastlega ráð fyrir því að halda fluginu áfram í 
sumar og síðan allan ársins hring,“ segir Matthías. 

 Kapphlaup er 
hafið milli þeirra ríkja sem telja 
sig eiga tilkall til norðurpólsins. 
Það hófst í lok júlí þegar Rússar 
létu koma fána sínum fyrir á Lom-
onosov-neðansjávarhryggnum,
við pólinn. Það olli mikilli óánægju 
og hefur skapað spennu á milli 
Rússlands og hinna ríkjanna. 

Fjögur ríki liggja að svæðinu 
auk Rússlands. Það eru Danmörk, 
Noregur, Kanada og Bandaríkin. 
Öll hafa ríkin gert tilkall til svæð-
isins, en samkvæmt alþjóðalögum 
á ekkert land norðurpólinn og haf-
svæðið sem honum tilheyrir. 

Síðastliðinn föstudag tilkynnti 
Stephen Harper, forsætisráðherra 
Kanada, að stjórnvöld þar í landi 
ætluðu að reisa tvær herstöðvar í 
nyrsta hluta landsins. Er það gert 
í þeim tilgangi að styrkja kröfu 
Kanadamanna um yfirráð á norð-
urpólnum. Danir sendu svo fjöru-
tíu vísindamenn á pólinn um helg-
ina. Þeir vonast til að finna 
vísbendingar um að Lomonosov-
hryggurinn sé framhald af græn-
lenska landgrunninu, og þar með 
hluti af Danmörku. 

Ástæðan fyrir þessum mikla 
áhuga á norðurpólnum er sú, að 
mikla olíu og aðrar auðlindir sé 
þar að finna. Bandarískir sérfræð-
ingar hafa sagt að þeir telji að allt 
að 25 prósent allra ónýttra olíu- og 
gasauðlinda í heiminum séu á 
norðurpólnum. Hingað til hefur 
ekki verið talið hagkvæmt að bora 
eftir olíu þar. Ísinn á pólnum hefur 
hins vegar þynnst vegna loftslags-
breytinga og þess vegna eru bor-
anir nú taldar fýsilegur kostur. 

Mikilvægar siglingaleiðir eru 
líka á svæðinu. Nú eru þær ísilagð-
ar og illfærar, en vegna loftslags-
breytinga er því spáð að ísinn 
muni bráðna og leiðirnar opnast. 

Hafréttarsamningur Sameinuðu 
þjóðanna kveður á um að ríki hafi 
áratug til að gera kröfu til land-
svæðis utan tvö hundruð mílna 
lögsögu sinnar. Noregur, Rúss-
land, Kanada og Danmörk hafa öll 
hafið undirbúning að slíkum kröf-
um. Þegar kröfur landanna verða 
tilbúnar fara þær fyrir nefnd á 
vegum Sameinuðu þjóðanna. Gert 
er ráð fyrir að það gerist á næstu 
árum.

Kapphlaup 
um auðlindir
Rússland, Danmörk og Kanada eru á meðal þeirra 
þjóða sem hafa gert tilkall til norðurpólsins. Áhugi 
ríkjanna á svæðinu er vegna mikilla náttúruauð-
linda sem verða aðgengilegar á næstu árum. 

Styrktarfélag
krabbameinssjúkra barna (SKB) 
og Umhyggja – félag til stuðn-
ings langveikum börnum, fengu 
myndarlegan stuðning í vikunni 
þegar fulltrúar starfsmannafé-
lags Miklagarðs afhentu hvoru 
félagi rúmlega 2,6 milljónir 
króna.

Féð kemur úr uppgjöri 
starfsmannafélags Miklagarðs, 
sem áður var starfsmannafélag 
KRON.

Þegar félagið var lagt niður 
seldi það sumarbústað á Bifröst í 
Borgarfirði og ákváðu starfs-
mennirnir að gefa SKB og 
Umhyggju söluféð.

Styrkja félög 
um milljónir

Reykjanesbær efnir nú 
í fjórða sinn til umferðar- og 
öryggisátaks dagana 13. ágúst til 
21. september. 
Markmiðið er að vekja almenning 
til umhugsunar um umferðar-
menningu.

Sérstök áhersla er lögð á 
mikilvægi þess að skapa meira 
öryggi fyrir þá sem eru nýir í 
umferðinni.

Annars vegar skólabörn sem 
eru á leið í skólann og hins vegar 
unga ökumenn sem hafa nýlega 
öðlast ökuréttindi og eru að fóta 
sig í umferðinni.

Nú þegar hefur ýmislegt verið 
gert til að bæta öryggi í Reykja-
nesbæ. Meðal annars hefur verið 
dregið úr hraðakstri í íbúðahverf-
um og fríir strætisvagnar gera 
það að verkum að færri aka um á 
bílum.

Áhersla á nýja 
vegfarendur 

„Eins og það lítur út núna 
þá virðist vera aukning í verk-
fræði. Miðað við tölurnar í fyrra 
er aukning umsókna nýnema í 
verkfræði um þrjátíu prósent,“ 
segir Þórður Kristinsson, sviðs-
stjóri kennslusviðs við Háskóla 
Íslands.

Þórður segir fjölgun nýnema í 
félagsvísindadeild vera um tuttugu 
prósent. Einnig hefur umsóknum í 
Háskólann fjölgað um fimmtán 
prósent en Þórður bendir á að 
þeirri tölu skuli tekið með fyrir-
vara þar til úrvinnslu á umsóknum 
lýkur á næstu dögum.

Verkfræðin vinsæl 
í Háskóla Íslands

 „Við munum bjóða upp á 
aukna þjónustu til að koma til 
móts við auknar þarfir viðskipa-
vina,“ segir Ágústa Hrund Stein-
arsdóttir, markaðsstjóri Íslands-
pósts. Fyrirtækið opnar í dag nýtt 
pósthús á Húsavík, fyrsta nýja 
pósthúsið á Íslandi í tíu ár.

Meðal nýjunga á pósthúsinu er 
svokallað samskiptaborð. Þar 
verður hægt að fara á netið, prenta 
út gögn og ljósmyndir, skanna og 
ljósrita svo eitthvað sé nefnt. Þá 
verður einnig hægt að kaupa skrif-
stofuvörur, ritföng, geisladiska og 
ýmsar aðrar vörur fyrir fyrirtæki, 
einstaklinga og ferðamenn.

Pósthúsið á Húsavík er það 
fyrsta af tíu nýjum pósthúsum 

sem Íslandspóstur hyggst reisa 
um landið. „Við eru búin að skil-
greina sextán kjarnastaði á land-
inu. Tíu ný pósthús verða byggð 
og sex pósthús verða endurnýj-
uð,“ segir Ágústa.

Húsið verður tekið í notkun í 
dag en á laugardag fer fram form-
leg opnunarhátíð þar sem gestum 
gefst kostur á að skoða húsið 
ásamt því að gæða sér á pylsum og 
fylgjast með skemmtiatriðum. 
Fyrir börnin verða leiktæki á 
staðnum.

Fyrsta skóflustungan var tekin 
þann 21. ágúst í fyrra. Húsið var 
því reist á rétt tæplega einu ári. 

Í lok ágúst verður sambærilegt 
hús opnað á Reyðarfirði. 

Fyrsta nýja pósthús-
ið á Íslandi í 10 ár
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Um 70 manns, þar af hátt í 40 útlend-
ingar frá þremur heimsálfum, ætla 
að taka þátt í Reykjavíkurmaraþoni 
Glitnis til minningar um Paul Nabil 
sem lést fyrir tæplega ári síðan eftir 
tólf ára baráttu við illkynja æxli.

„Hann var fullur af lífsgleði og tók öllum sínum 
áföllum með fullri reisn,“ segir Þórarinn Alvar 
Þórarinsson, frændi Nabils. Þórarinn og Nabil 
voru systrasynir.

„Ísland var hans annað heimili. Hann kom 
reglulega til Íslands og átti hér stóran hóp af 
vinum sem hann hélt góðu sambandi við,“ segir 
Þórarinn.

Paul Nabil fæddist 21. júlí 1973 í Pittsfield í 
Massachusetts í Bandaríkjunum, þar sem 
móðir hans, Laufey Vilhjálmsdóttir, bjó. Þegar 
Nabil var 21 árs, á lokaárinu í verkfræði, 
greindist hann með slíðursarkmein sem er 
sjaldgæft illkynja æxli í mjúkvef. Ásamt því 
að berjast við slíðursarkmeinið í læknismeð-
ferðum lauk hann verkfræðináminu. Hann 
lauk síðan MBA-námi við Stern-viðskiptahá-
skólann í New York. Á þeim tíma kynntist hann 
verðandi eiginkonu sinni Asu Okyay. Að loknu 
MBA-náminu hóf hann störf hjá HBO kvik-
myndaframleiðandanum í New York þar sem 
hann starfaði sem markaðsstjóri.

Nítjánda ágúst 2006, eftir tólf ára baráttu við 
slíðursarkmeinið, lést Nabil 33 ára gamall.

Eftir dauða Nabils ákváðu aðstandendur og 
vinir að stofna styrktarsjóð sem veitir fé til 
rannsókna á slíðursarkmeini. Sjálfur hafði 
Nabil lagt drög að því að stofna slíkan sjóð, þar 
sem mjög fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 
sarkmeinum, en gafst ekki tími til þess.

Nú ætla um 70 manns að taka þátt í maraþon-
inu og heita á Minningarsjóð Nabils með hlaup-
unum.

Tæplega 40 útlendingar koma til að taka þátt 
í hlaupinu. Þeir koma frá Evrópu, Asíu og 
Ameríku og eru af átta þjóðernum. Allt eru það 
vinir og kunningjar úr lífshlaupi Nabils.

„Ekkja Nabils, hún Okyay, er ekki mikil 
íþróttamanneskja. Þegar þetta var ákveðið 
fékk hún sér þjálfara og hefur æft af krafti 
síðan og ætlar að hlaupa heilt maraþon. 

Þetta maraþon er ákveðinn tákngervingur 
fyrir Nabil. Hann var mikill íþróttamaður og 
kunni alltaf best við sig í mannfögnuði þar sem 

hann var ávallt hrókur alls fagnaðar,“ segir 
Þórarinn.

Heimasíða sjóðsins er pnbustanyfund.org 

Hlaupa til minningar um látinn vin

 „Þeir settu upp skálann á 
nokkrum dögum en hann verður 
sendur aftur úr landi í september,“ 
segir Ragnheiður Harvey, kynn-
ingarfulltrúi Norræna hússins. 
Skálinn var leigður frá Hollandi í 
tilefni af  hátíðinni Reyfi menn-
ingargnægð sem verður opnuð 
ásamt menningarnótt Reykjavík-
ur kl. 13 þann 18. ágúst í Norræna 
húsinu.

Ragnheiður segir Norræna 

húsið ekki hafa verið mjög sýni-
legt síðastliðin ár og þess vegna 
hafi þau viljað halda stóra hátíð 
nú. „Í raun er þetta byrjunin á 
miklum hátíðarhöldum sem verða 
á næsta ári þegar Norræna húsið 
verður fjörutíu ára í ágúst. Húsið 
hefur nú verið lokað í tvo mánuði 
þar sem við höfum verið að endur-
nýja lagnir í húsinu. Fleiri breyt-
ingar verða gerðar á næstu vikum 
og mánuðum svo húsið verði orðið 

fallegt fyrir sjálft afmælið á næsta 
ári.“ Ragnheiður segir það eiga 
eftir að  koma í ljós hvort skálinn 
verði settur upp að ári þegar Nor-
ræna húsið á afmæli. „Að stað-
aldri er húsið nógu og stórt en auð-
vitað fer það eftir hvaða viðburður 
er í gangi hverju sinni. En í þetta 
skiptið var ákveðið að halda virki-
lega mikla hátíð,“ segir Ragnheið-
ur. Reyfi menningargnægð stend-
ur frá til 18.-26. ágúst. 

Risaglerskáli reistur á mettíma

Hús sem minnisvarðar Hver er ég?

Allt saman leyndó

Þurfum að 
passa okkur á 

Norsurum



Opið: Virka daga kl. 9-18 • Laugardaga 11-16 
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EINAR BREKI SVERRISSON
LATABÆJARHLAUPARI

1 KM / UNICEF

KATLA KRISTINSDÓTTIR
LATABÆJARHLAUPARI

1 KM / UNICEF

VIÐ HLAUPUM TIL 
HILDUR JÓNSDÓTTIR

STARFSMAÐUR GLITNIS
10 KM / BARNASPÍTALI HRINGSINS

ÍÞRÓTTAÁLFURINN
ALLTAF Í STUÐI

GUÐMUNDUR KARL GAUTASON
VIÐSKIPTAVINUR GLITNIS

42 KM / KRABBAMEINSFÉLAG ÍSLANDS

ÍSAK JÓN BENJAMÍNSSON
VIÐSKIPTAVINUR GLITNIS

10 KM / UMSJÓNARFÉLAG EINHVERFRA

SOLLA STIRÐA
HOPPAR Í TAKT



SNORRI GYLFASON
VIÐSKIPTAVINUR GLITNIS

10 KM / BARNASPÍTALI HRINGSINS

HENRIK NÓI KEMP
LATABÆJARHLAUPARI

1 KM / UNICEF

ARI ÞRÖSTUR ARNARSSON
LATABÆJARHLAUPARI

1 KM / UNICEF

GÓÐS 18. ÁGÚST

18. ÁGÚST 2007
GLITNIS

REYKJAVÍKUR
MARAÞON

Nú fer hver að verða síðastur að skrá sig til þátttöku eða heita á hlaupara
í Reykjavíkurmaraþoni Glitnis og Latabæjarhlaupinu. Netskráningu lýkur 
í kvöld klukkan 20.00. Skráðir hlauparar þurfa að sækja boli og skráningar- 
gögn í Laugardalshöllina á morgun milli kl. 12.00 og 21.00. 

Leggðu þitt af mörkum! Taktu þátt með því að hlaupa
til góðs eða heita á þátttakendur á www.glitnir.is.

Allir sigra 18. ágúst!

SIGGI SÆTI
VERÐUR Á STAÐNUM

MAGNÚS ORRI SCHRAM
VIÐSKIPTAVINUR GLITNIS

42 KM / KVENFÉLAGIÐ HRINGURINN

GLANNI GLÆPUR
PASSAÐU ÞIG Á HONUM
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„Hér er víkingaskipið 
Íslendingur, við erum að 
sýna það og segja sögu 
þess. Svo er hér líka 
Stekkjarkot, sem var 
svokölluð þurrabúð á 
þeim tíma sem hér var 
búið,“ segir Böðvar Þórir 
Gunnarsson, starfsmað-
ur á svæðinu. Stekkjar-
kot var fyrst reist á árun-
um 1855 til 1857. Búið 
var í húsinu með hléum 
fram til ársins 1924. 
Þegar Njarðvíkurkaup-
staður varð fimmtíu ára 
var ákveðið að endurreisa kotið. 
„Það voru rústir hér og mótaði vel 
fyrir húsinu. Mér skilst meira að 
segja að sumir af gömlu steinun-
um hafi verið notaðir aftur,“ segir 
Böðvar. 

Að sögn Böðvars koma margir 

ferðamenn að skoða kotið og skip-
ið. „Hingað kemur til dæmis mikið 
af ferðamönnum úr skemmti-
ferðaskipunum, svo er þetta vin-
sælt hjá skólabörnum. Á sumrin 
er opið hérna frá eitt til fimm á 
daginn, annars eftir samkomu-
lagi.“

Gamli tíminn í Reykjanesbæ
Torfbærinn Stekkjarkot er við Fitjar, á milli Innri- og 
Ytri-Njarðvíkur. Búið var á bænum með hléum frá
 árinu 1857 til ársins 1924. Á fimmtíu ára afmæli 
Njarðvíkurkaupstaðar fyrir fimmtán árum var ákveðið 
að endurreisa bæinn, sem staðið hafði í eyði. 

Við erum að leita að starfsfólki

Í Laugum eru starfrækt fimm fyrirtæki. 
Fjöldi gesta í Laugum er um 2000 daglega 

svo um líflegan vinnustað er að ræða. 

… sem býr yfir framúrskarandi þjónustulund, er 
jákvætt, sýnir frumkvæði, tekur ábyrgð á starfi sínu 

og leitar bestu lausna fyrir viðskiptavini!

SHOKK þjálfarar
óskast í World Class Laugum

World Class í Laugum óskar eftir þjálfurum 
til starfa í SHOKK salinn en það er salur fyrir krakka 

8-15 ára með sérútbúnum tækjum fyrir þann aldurshóp. 
Viðkomandi þarf að geta átt góð samskipti við börn, 

vera skipulagður og áhugasamur um þjálfun. 
Nám í íþróttafræðum eða heilbrigðisgreinum æskileg.

Starfið felst í að kenna viðskiptavinum á tækin, sjá til 
þess að æfingar séu rétt gerðar, að viðskiptavinirnir 

fari að settum reglum, hvetja til heilbrigðs lífernis 
og hafa gaman.

SHOKK salurinn er opinn alla virka daga frá kl.15-19.30, 
laugardaga kl.09-13 og sunnudaga kl.11-14. Mögulegt er 

að vinna aðeins hluta þessa tíma.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við 
Gígju Þórðardóttur gigja@worldclass.is 

eða í síma 585-2212.



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



fréttir og fróðleikur

Í haust verða liðin sex ár 
frá innrás Bandaríkja-
manna í Afganistan. Líkt 
og með Íraksstríðið hefur 
stríðið í Afganistan verið 
mikið gagnrýnt. Í frétta-
skýringu New York Times 
um helgina var atburða-
rásin rakin, og það útskýrt 
hvernig „góða stríðið“ í 
Afganistan snerist við.

Ári eftir að stjórn talibana féll fór 
hópur af embættismönnum Nato 
til Kabúl í Afganistan. Þeir komu 
til að kanna það sem leit út fyrir 
að vera sigur, ný byrjun fyrir löng-
um stríðshrjáð land. Þeim var sagt 
að talibanar væru afl sem að 
mestu leyti hefði verið eytt. Marg-
ir embættismannanna efuðust þó 
um að það væri rétt. Þeir töldu að 
þó talibanar væru ekki hernaðar-
leg ógn, væru þeir of flæktir í 
afganskt samfélag til þess að 
hverfa bara. 

Sá efi náði hins vegar aldrei fót-
festu hjá bandarískum stjórnvöld-
um. Fremstu sérfræðingar þeirra 
höfðu löngu beint sjónum sínum 
að næsta stríði, Íraksstríðinu. Svo 
sterk var sigurtilfinning Banda-
ríkjamanna.

Þessi misreikningur var aðeins 
hluti ákvarðana og mata sem ollu 
því að stríðið fór af réttri braut. 
Gagnrýnendur sögðu frá upphafi 
að Íraksstríðið hafi gert lítið úr 
úrbótum í Afganistan. Þrátt fyrir 
yfirlýsingar um áframhaldandi 
stuðning við Afganistan, voru 
bestu liðsmenn CIA og aðrir mikil-
vægir uppbyggingaraðilar sendir 
úr landinu og til Íraks. Þetta 

kemur fram í viðtölum New York 
Times við fjölda embættismanna. 
Bandaríkjastjórn hafði einnig 
lofað að veita mikla þróunarað-
stoð en uppbygging í Afganistan 
hefur fengið að meðaltali 3,4 billj-
ónir dollara á ári. Það er innan við 
helmingur þess fjár sem eytt 
hefur verið í Írak. 

Árið 2002 var búin til áætlun um 
það hvernig Afganar ættu sjálfir 
að taka við öryggismálum í land-
inu. Samkvæmt henni ætluðu 
Bandaríkjamenn að þjálfa 70.000 
manna afganskan her. Þjóðverjar 
ætluðu að þjálfa 62.000 manna lög-
reglulið. Auk þess ætluðu Japanar, 
Bretar og Ítalir að sinna afmörk-
uðum verkefnum af þessu tagi. 

Þar af leiðandi hafði ekkert ríki 
yfirstjórn og verkefnin voru 
hvergi efst í forgangsröðinni. Ári 
síðar voru aðeins 2000 manns í 
hernum, og verkefni hinna þjóð-
anna gengu enn hægar. 

Með ráðningu Zalmay Khalilzad 
sem sendiherra Bandaríkjanna í 
Afganistan breyttist ýmislegt. 
Hann fékk mun meiri peningaupp-
hæðir inn í landið og fékk sér-
fræðinga til að flýta fyrir upp-
byggingu. En þegar miklum 
árangri hafði verið náð, vorið 
2005, var Khalilzad beðinn um að 
flytja sig yfir til Íraks, þar sem 
ástandið fór versnandi. Banda-
ríkjamenn héldu því áfram að 
flytja besta mannskapinn frá 

Afganistan til Íraks. Þeir töldu 
mikilvægast að finna meðlimi al-
Kaída og voru enn á þeirri skoðun 
að afli talibana hefði verið eytt. 
Khalilzad var meðal þeirra sem 
sem vöruðu við því að talibanar 
væru aðeins í felum og þá bæri að 
varast.

Sú viðvörun reyndist eiga rétt á 
sér. Vorið 2006 gerðu talibanar 
sína stærstu árás. Hundruð þeirra 
komust yfir landamærin og drápu 
her- og embættismenn. Sjálfs-
morðsárásir fimmfölduðust. Í 
heildina dóu 191 hermenn, tuttugu 
prósentum fleiri en árið áður. Í 
fyrsta skipti var það næstum eins 
hættulegt að vera í Afganistan og 
í Írak. Þetta kom Bandaríkjastjórn 
á óvart, þrátt fyrir viðvaranir. 
Condoleezza Rice, utanríkisráð-
herra, lét hafa eftir sér að „fólki 
kom á óvart að talibanar hefðu 
getað myndað hóp og komið aftur 
sem stórt, vel skipulagt afl“.

NATO tók formlega við ábyrgð á 
öryggi í Afganistan í júlí 2006. 
Bandaríkjamenn hafa sagt að 
NATO þjóðirnar séu ekki tilbúnar 
til að taka þær áhættur sem þarf 
til að vinna sigur. Í Evrópu saka 
embættismenn Bandaríkin um að 
hafa aldrei lagt næga áherslu á 
uppbyggingu landsins. Umræðan 
um stríðið, sem virtist byrja svo 
vel en hefur snúist við, er því 
hvergi nærri búin. 

Hvernig góða stríðið varð slæmt

Hefur eftirlit með meðferð almannafjár

Vantar nýja 
lögreglustöð

Það er









hagur heimilanna

Fyrstu skóladagarnir eru 
framundan í háskólum 
landsins. Fréttablaðið 
kannaði lauslega hvað það 
kostar háskólanema að búa 
á stúdentagörðum síns skóla 
í vetur. Dýrast er að leigja á 
Bifröst og ódýrast að leigja 
hjá Keili á varnarsvæðinu.

Næstu daga hefst kennsla í háskól-
um landsins. Háskólanemar hafa 
ýmsa kosti í búsetumálum. Allir 
háskólanemar og iðnnemar, að 
gefnum ákveðnum skilyrðum, 
geta sótt um íbúð eða herbergi á 
stúdentagörðum. Á flestum stúd-
entagörðum er hægt að leigja allt 
frá litlu einstaklingsherbergi í 
stærri fjölskylduíbúðir.

Fréttablaðið athugaði hvað kost-
ar annars vegar fyrir einstakling 
að leigja litla íbúð á stærðarbilinu 
36 til 46 fermetrar og hins vegar 
stærri íbúðir, fyrir pör eða ein-
staklinga sem vilja meira pláss, á 
bilinu 50 til 60 fermetrar.

Ekki var tekið mið af því sér-
staklega hvort leigusamningur sé 
til heils árs eða eingöngu á meðan 
skóla stendur né hversu langan 
tíma tekur að komast að.

Dýrast var fyrir nemendur á 
Bifröst að búa á stúdentagörðum. 
Þar kostar 29 fermetra stúdíóíbúð 
53 þúsund og 50 fermetra íbúð 
kostar 67 þúsund, báðar búnar 
húsgögnum. Hjá Félagsstofnun 
stúdenta kostar 36 fermetra íbúð á 
Eggertsgötu 47 þúsund og 58 fer-
metra íbúð kostar 55 þúsund.

„Þetta er of hátt verð, það er 
óeðlilegt ef það er hægt að bjóða 

íbúðir á 101-svæðinu í Reykjavík á 
lægra verði,“ segir Elín Björg 
Ragnarsdóttir formaður íbúaráðs 
háskólans á Bifröst.

Elín segir að hækkun, sem var 
fyrirhuguð í haust, á fjölskyldu-
íbúðum hafi verið dregin til baka og 
verð á minni íbúðum hafi lækkað.

Að sögn Elínar hafa fulltrúar 
nemenda ekki fengið haldbæra 
skýringu á því hvers vegna leigu-
verð sé hærra á Bifröst en í 
Reykjavík og á Akureyri. „Það er 
talað um að byggingakostnaður 

hafi verið hár og að ekki sé hægt 
að bera saman lágreistar þriggja 
hæða blokkir og stórar margra 
hæða blokkir. Menn verða að huga 
að því fyrir hverja er verið að 
byggja. Það virðist ekki hafa verið 
gert á Bifröst.

Við erum að vinna í því með 
skólayfirvöldum að leita leiða til 
að lækka verðið enn frekar. Við 
höfum fengið vilyrði fyrir því að 
verðið hækki ekki á næstunni, 
frekar að það lækki ef eitthvað 
er,“ segir Elín. 

Dýrast fyrir háskóla-
nema að leigja á Bifröst

Klæddist hólkvíðum buxum aðeins þrisvar
 Garðar Stefánsson náttúruverndar-

sinni segir ferskar kryddjurtir skemmti-
lega leið til að lífga upp á matinn.

Það er





taekni@frettabladid.is

Haustið er að koma, skól-
arnir fara að hefjast og 
tölvuverslanir keppast um 
að auglýsa fartölvutilboð 
fyrir námsmenn og foreldra 
þeirra. Úr fjölmörgum 
merkjum er að velja, og 
gígahertsin, megabætin og 
tommurnar geta gert kaup-
in mjög flókin fyrir þann 
sem ekki þekkir vel til. Hér 
verður farið yfir þá kosti 
sem venjuleg námsmanna-
fartölva þarf helst að vera 
gædd, og hvað ber að varast 
í fartölvukaupum.

Rétta fartölvan í skólann

Allt á huldu í stærstum hluta alheimsins

9.HVERVINNUR!

SENDU SMS
BTC FSM

Á NÚMERlÐ 1900Á NÚMERlÐ 1900
OG ÞÚ GÆTlR UNNlÐ!OG ÞÚ GÆTlR UNNlÐ!

Vinningar eru 300 á DVD,
DVD myndir og margt fleira.
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[Hlutabréf]

Fyrri árshelmingur hjá Icelandair 
einkenndist af örum vexti, mikilli 
samkeppni á markaði og minni eft-
irspurn eftir flugsætum en vonir 
stóðu til, að sögn Jón Karls Ólafs-
sonar, forstjóra Icelandair. Félagið 
tapaði 1,024 milljörðum króna á 
árshelmingnum, samanborið við 
658 milljóna króna hagnað á sama 
tímabili í fyrra.

Jón Karl segir krónuna þungan 
bagga. Miklar sveiflur á genginu 
valdi því að erfitt sé að gera áætl-
anir fram í tímann. „Stór hluti 
tekna ferðaþjónustufyrirtækja á 
Íslandi kemur inn í erlendum mynt-
um. Á fyrstu sex mánuðum árs í 
fyrra vorum við með um milljarð í 
gengishagnað en nú erum við nán-
ast í núlli. Þarna sjáum við gríðar-
lega sveiflu sem hefur í sjálfu sér 
ekkert með rekstur að gera.“

Áætlað er að samningar um kaup 
á tékkneska flugfélaginu Travel 
Service verði undirritaðir í næstu 
viku. Kaupverð fæst ekki gefið upp 
en Jón Karl sagði þó fyrirtækið 
keypt sanngjörnu verði, á um 
fimmfaldri EBITDA. „Kaupin eru í 
samræmi við þá stefnu fyrirtækis-
ins að koma fleiri stoðum undir 
reksturinn. Það er gríðarlegur 
vöxtur í Austur-Evrópu. Við viljum 
hafa stöðu á þeim markaði og geta 
tekið þátt í þeirri uppbyggingu. 
Þeir eru með áhugavert leiðakerfi 
og flytja 1,8 milljónir farþega.“

Jón Karl segir að þrátt fyrir að 
fyrri helmingur ársins hafi verið 
undir væntingum standi forsvars-
menn Icelandair fast við þá spá 
sína að 2007 muni verða besta 
rekstrarár í sögu félagsins. 

Milljarðssveifla 
vegna krónunnar
Krónan var Icelandair þungur baggi á fyrri árshelm-
ingi. Félagið beinir sjónum að Austur-Evrópu.

Kaupþing ræðst í 270 millj-
arða yfirtöku á hollenskum 
banka sem er stærsta yfir-
taka Íslandssögunnar. Um 
leið verður til stærsta fjár-
festing útlendinga í íslensku 
fyrirtæki þegar seljendur fá 
hlutabréf í Kaupþingi fyrir 
120 milljarða króna. Kaupin 
eru sögð stökkpallur Kaup-
þings inn í Benelux-löndin og 
skapi tækifæri í Þýskalandi 
og styrki stöðu Kaupþings 
sem leiðandi evrópsks 
fjárfestinga- og fyrirtækja-
banka.

Kaup Kaupþings á hollenska fyrir-
tækjabankanum NIBC eru stærstu 
fyrirtækjakaup Íslandssögunnar til 
þessa. Kaupþing greiðir um 2.985 
milljónir evra, eða 270 milljarða 
króna, fyrir NIBC sem er um þre-
falt hærri fjárhæð en bankinn borg-
aði fyrir FIH í Danmörku árið 2004.

Yfirtakan er í samræmi við 
stefnu bankans að verða leiðandi 
fyrirtækja- og fjárfestingabanki í 
þjónustu við lítil og meðalstór fyrir-
tæki í Evrópu. Hún styrkir einnig 
stöðu bankans í þjónustu við fjár-
sterka einstaklinga í álfunni.

Forsvarsmenn bankans líta á 
kaupin sem stökkpall inn í Benelux-
löndin þar sem bankinn hefur ekki 
haft starfsemi og bjóði upp á ýmis 
tækifæri í Þýskalandi.

„Þetta er frábær fjárfesting, ekki 
bara fyrir Kaupþing heldur einnig 
fyrir NIBC,“ segir Hreiðar Már Sig-
urðsson, forstjóri Kaupþings, og 
kveður samlegðaráhrif mikil. Kaup-
þing segir hann ætli sér að auka 
arðsemi hollenska bankans með því 
að auka tekjur NIBC med stærri 
heild og draga um leið úr kostnaði, 
einkum við upplýsingatækni.

Kaupverðið er greitt með útgáfu 
hlutafjár og í reiðufé. Seljendur, 
undir forystu fjárfestingasjóðsins 
J.C. Flowers, fá meðal annars hluta-
bréf fyrir um 1,369 milljónir evra, 
um 120 milljarða króna, að mark-
aðsvirði sem gerir þá að öðrum 
stærsta hluthafanum í Kaupþingi 
með 12,4 prósenta hlut á eftir 

Existu. Er þetta stærsta fjárfesting 
útlendinga í íslensku fyrirtæki til 
þessa. Ravi Sinha, framkvæmda-
stjóri J.C. Flowers, tekur í fram-
haldinu sæti í stjórn Kaupþings.

Bankinn nýtir sér svo sterka 
lausafjárstöðu og greiðir um 1.625 
milljónir evra, ríflega 146 milljarða 
króna, í reiðufé; annars vegar með 
útgáfu víkjandi skuldabréfa (Tier 
1) og hins vegar með útgáfu nýs 
hlutafjár í desember fyrir um 44 
milljarða þar sem hluthöfum bank-
ans gefst kostur á að kaupa. Stærstu 
hluthafar Kaupþings, þar á meðal 

Exista, hafa þegar staðfest þátttöku 
sína.

Samruninn dreifir starfsemi 
Kaupþings, en eftir samrunann 
verður aðeins fjórðungur af tekjum 
Kaupþings hér á landi og fer vægi 
tekna á Norðurlöndum úr 64 í 48 
prósent. Eignir hins samanlagða 
banka fara upp í 7.500 milljarða 
króna. Eignir NIBC voru um síð-
ustu áramót meiri en heildareignir 
Glitnis og Landsbankans.

Sigurður Einarsson, stjórnarfor-
maður Kaupþings, segir að kaupin 
hafi mikla þýðingu. Bankinn stækk-
ar um 30 prósent og jafnframt 
stækkar starfssvæði hans. „Þetta 
þýðir að Holland verður stærsta 
eining samstæðunnar með um það 
bil 25 prósent af öllum viðskiptum 
Kaupþings banka. Af svipaðri stærð 
verður Skandinavía, Bretland med 
20 prósent og Ísland eitthvað 
minna.“ Jafnframt segir Sigurður 
styrkleikamerki að fá nýju hluthaf-
ana inn í Kaupþing, enda sé J.C. 
Flowers sennilega stærsti fjárfest-
ir í fjármálageiranum í heiminum 
og hafi skoðað Kaupþing gaum-
gæfilega.

NIBC var stofnaður árið 1945 og 
leggur áherslu á þjónustu við með-
alstór fyrirtæki í Vestur-Evrópu. 
Starfsmenn eru 718 og rekur bank-
inn starfsstöðvar í Haag, Lundún-
um, Brussel, Frankfurt, New York 
og Síngapúr. Bankinn hagnaðist um 
253 milljónir evra í fyrra og nam 
arðsemi eigin fjár 12,3 prósentum. 
Markmið stjórnenda Kaupþings er 
að auka arðsemi NIBC um fimmt-
ung á næsta eina og hálfa árinu. 

Stærsta erlenda fjárfest-
ing í íslensku fyrirtæki

Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri 
Kaupþings, hefur litlar áhyggjur 
af því að rannsókn norska fjár-
málaeftirlitsins á samanlögðum 
eignarhlut Kaupþings og Exista í 
norska fjármálafyrirtækinu Stor-
ebrand, komi til með að leiða til 
breytinga á eignarhaldi í Store-
brand. „Við munum svara fyrir-
spurn norska fjármálaeftirlitsins 
og ég á ekki von á neinum eftir-
málum af því,“ sagði Hreiðar 
Már.

Kaupþing á fimmtungshlut í 
Storebrand en Exista, sem er 
stærsti einstaki hluthafinn í Kaup-
þingi, á 5,6 prósent. Rannsókn 
fjármálaeftirlitsins lýtur að því 
hvort tengsl félaganna séu slík að 
hlutirnir í Exista skuli teljast sem 
einn og sami eignarhluturinn. 

Komist eftirlitið að þeirri niður-
stöðu gætu félögin þurft að selja 
hluta bréfanna, eða sækja um leyfi 
til að fara samanlagt með svo stór-
an hlut. 

Eftirmálar ólíklegir
vegna Storebrand

LME eignarhaldsfélag hefur enn 
aukið hlut sinn í hollensku iðnað-
arsamstæðunni Stork NV. Fram 
kemur á vef AFM, hollenska fjár-
málaeftirlitsins að LME sé komið 
með 32,16 prósenta hlut.

Marel á fimmtung í LME en 
Eyrir Invest og Landsbankinn fara 
með 40 prósenta hlut hvort félag.

Næst þarf LME að tilkynna um 
eignarhlut sinn verði 40 prósenta 
eignahaldsmúrinn rofinn.

Breski fjárfestingasjóðurinn 
Candover hefur lagt fram yfir-

tökutilboð í Stork sem LME og 
fleiri hluthafar eru á móti. Stjórn 
Stork styður tilboð Candover sem 
er upp á 47 evrur á hlut. Þó nokkur 
viðskipti hafa verið með bréf 
Stork síðustu vikur og stóð gengi 
þeirra við lok viðskipta í gær í 
48,24 evrum á hlut, 2,6 prósentum 
yfir tilboði Candover. 

Marel hefur hug á að kaupa út 
úr Stork-samstæðunni matvæla-
vinnsluvéla hluta hennar, en stjórn 
Stork og Candover vilja ekki selja 
jaðarstarfsemi frá félaginu. -

Með þriðjung í Stork

Peningaskápurinn...

Það er
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Stýrivextir verða 
komnir í 9,25 prósent í 
árslok 2008, sam-
kvæmt spá greiningar 
Glitnis. Greiningin 
spáir því að vextir 
lækki nokkuð hratt á 
næsta ári. Stýrivaxta-
ferlið hefjist í mars, 
þegar Seðlabankinn 
lækki vexti sína í 13 
prósent. Stýrivextir 
standa nú í 13,3 pró-
sentum.

Fram kemur í spá Glitnis að 
helstu óvissuþættir séu áfram-
haldandi stóriðjuuppbygging og 
framhald á því ójafnvægi sem 

einkennt hefur þjóðarbú-
ið. Þá sé gengið stór 
áhættuþáttur, en Seðla-
bankinn hafi lýst því yfir 
að fari svo að gengið veik-
ist verulega verði seinkun 
á lækkunarferli stýri-
vaxta.

Óvissuþættir til lækk-
unar spárinnar eru helst 
bakslag í innlendri hag-
þróun vegna ófyrirséðra 
áfalla, eða bjartari verð-

bólguhorfur. Tekið er þó fram að 
óvissan sé heldur í þá átt að 
vöxtum verði haldið háum leng-
ur og lækkunarferlið verði hæg-
ara en samkvæmt spánni. 

Lækkun hefst í mars

Velta í dagvöruverslun í júlí jókst 
um 12,7 prósent á föstu verðlagi 
sé miðað við sama mánuð í fyrra, 
samkvæmt nýbirtum tölum frá 
Rannsóknarsetri verslunarinnar. 
Verðlag á dagvöru lækkaði um 
þrjú prósent á tímabilinu. Velta í 
dagvöruverslun jókst um 4,2 pró-
sent milli mánaða.

Sala á áfengi jókst um 6,8 pró-
sent á föstu verðlagi milli ára. 
Fram kemur í tilkynningu frá 
Rannsóknarsetri verslunarinnar 
að sala áfengis hafi tekið mikinn 

kipp nú í sumar og að líklegt sé 
að veðurblíða sumarsins hafi átt 
þar hlut að máli.

Tæplega tuttugu prósenta 
aukning varð á komum erlendra 
ferðamanna til landsins, og er 
áætlað að þeir hafi eytt tæplega 
þremur milljörðum hér á landi í 
júlí. 

Kreditkortavelta jókst um 9,8 
prósent á fyrri helmingi árs. 
Erlend greiðslukortavelta hér-
lendis jókst um 13,2 prósent á 
sama tímabili. 

Mikill kippur í áfengissölu

Nýverið hlaut Þekking hf. gullvott-
un frá tékkneska fyrirtækinu 
ALWIL Software, framleiðanda 
avast! vírusvarnarhugbúnaðarins. 

Þekking er þjónustufyrirtæki á 
sviði upplýsingatækni sem hefur 
sérhæft sig í þjónustu við avast! 
og hefur leyfi til endursölu á hug-
búnaðinum á Íslandi.

Í tilkynningu segir að áfanginn 
sé fyrirtækinu mikilvægur þar 
sem áhersla hafi verið lögð á að 
kynna og byggja upp sérþekkingu 
á avast! Þá sé gullvottunin til 
marks um góðar viðtökur á hug-
búnaðinum hér á landi. 

Þekking fær 
gullvottun

Gengi bréfa í bandaríska hugbún-
aðarfyrirtækinu VMware rauk 
upp um rúm 70 prósent frá útboði 
við skráningu þess á markað í 
Kauphöllinni í New York í Banda-
ríkjunum í fyrradag í skugga 
lækkunar á helstu vísitölum. 

Gengi bréfa í fyrirtækinu, sem 
hefur verið í eigu  bandaríska hug-
búnaðar- og gagnageymslufyrir-
tækisins EMC frá í byrjun árs 
2004, var 29 dalir á hlut, sem var 
21 prósenti yfir útboðsgengi. 
Gengið tók hins vegar sprettinn í 
fyrstu viðskiptum dagsins og rauk 
upp um rúm 80 prósent áður en 

það tók svo að dala lítillega. 
VMware framleiðir og heldur 

utan um svokallaða sýndarkeyrslu, 
sem gerir fyrirtækjum kleift að 
láta eina tölvu virka sem margar 
en slíkt lækkar mjög kostnað fyr-
irtækja við rekstur tölvukerfa. 

Mikillar eftirvæntingar hefur 
gætt á bandarískum fjármála-
markaði í Bandaríkjunum vegna 
skráningar VMware og hefur verið 
talað um fyrirtækið sem arftaka 
Google, sem skráð var á markað 
fyrir tæpum þremur árum. Gengi 
fyrirtækisins hefur sexfaldast 
síðan þá. 

Nýliðinn rauk upp

Tvö af virtustu fjármálafyrirtækj-
um Danmerkur hafa gengið frá 
langtímaleigusamningum við Fast-
eignafélagið Stoðir um afnot af hátt 
í sextán þúsund fermetrum í tveim-
ur af glæsilegustu fasteignum Stoða 
í miðborg Kaupmannahafnar. 

Danske Bank hefur gert leigu-
samning til tíu ára við Stoðir og 
flytur í október með fjögur hundr-
uð starfsmenn í ØK-byggingu sem 
stendur við höfuðstöðvar bankans 
við Holmens Kanal. Á sama tíma 
flytjast höfuðstöðvar Gudme Raas-
chou Bank í Tietgenshus, sem Stoð-
ir eiga. Húsið er eitt af kennileitum 
borgarinnar enda stendur það við 
Kristjánsborgarhöll, þinghús Dana, 

að því er fram kemur í tilkynningu 
frá Stoðum. Arkitektastofan THG-
Arkitektar vinnur nú að breyting-

um á innviðum hússins sem er 
rúmir tíu þúsund fermetrar að 
stærð.

Danskir bankar í íslenskum húsum

Heildareignir tryggingafélaganna 
voru 181,5 milljarðar króna í lok 
júní síðastliðins, og höfðu dregist 
saman um tvo milljarða króna frá 
fyrri mánuði. 

Meginástæðan er rúmlega fimm 
milljarða verðrýrnun útlána og 
markaðsverðbréfa, sem eru tæp-
lega sextíu prósent af heildareign-
um tryggingafélaganna. Hluta-
bréfaeign félaganna hækkaði að 
virði um 2,3 milljarða á tímabil-
inu, en staða útlána lækkaði um 
7,4 milljarða króna.

Vátryggingaskuld var óbreytt 
frá fyrri mánuði. 

Eignir trygginga-
félaganna rýrna

Fjárfestar horfðu upp á 
rauðan dag á hlutabréfa-
markaði um allan heim 
í gær. Sérfræðingur hjá 
Landsbankanum segir nið-
ursveiflu líkt og þá sem nú 
gengur yfir standa í fimm 
til sjö vikur.

Helstu vísitölur fóru niður um 
rúmt prósentustig á fjármála-
mörkuðum í Evrópu og Asíu í gær 
að Ítalíu, Grikklandi, í Lúxem-
borg og Austurríki undanskildum 
en hlutabréfamarkaðir þar voru 
lokaðir. Samfellt lækkanaferli á 
alþjóðamarkaði hefur verið svo 
til síðan í lok síðustu viku þegar 
BNP Paribas, einn stærsti banki 
Frakklands, greindi frá því að 
hann hefði skrúfað fyrir sjóði 
sína í nokkra daga af ótta við að 
áhrif af samdrætti á bandarísk-
um fasteignalánamarkaði myndi 
leiða til lausafjárskorts. 

Gengi bréfa í bönkum og fjár-
málafyrirtækjum leiða lækkun-
ina nú líkt og síðustu daga. Sem 
dæmi um það lækkaði gengi 
Deutsche Bank, stærsta banka 
Þýskalands, um 2,5 prósent við 
opnun hlutabréfamarkaðar í gær. 
Aðrir bankar voru á svipuðu róli. 
Matsfyrirtæki hafa endurskoðað 
spár sínar vegna þessa en til 
marks um það mælir Merrill 
Lynch með því að fjárfestar haldi 
fremur í bréf sín í Deutsche Bank 
en að þeir kaupi meira.

Titrings hefur gætt í sumar á 
alþjóðlegum hlutabréfamörkuð-
um því vextir hafa hækkað í 
Bandaríkjunum samhliða sam-
drættinum vestra og komið illa 
við kaunin á evrópskum og asísk-

um fjármálafyrirtækjum sem 
hafa fjárfest í bandarískum hús-
næðislánasöfnum.

Kristján P. Bragason, sérfræð-
ingur hjá greiningardeild Lands-
bankans, segir óróleikann á fjár-
málamarkaði hafa verið að festast 
í sessi, ekki síst eftir slæmar 
afkomuspár bandarísku verslun-
arkeðjunnar Wal-Mart og bygg-
ingavörukeðjunnar Home Depot, 
frá á þriðjudag sem varð til þess 
að vísitölur í Bandaríkjunum fór 
niður sama dag. „Uppgjörin voru 
ágæt en í þeim kemur fram að 
hægja muni á hagkerfi í Banda-
ríkjunum vegna óróleikans og 
vandamála á húsnæðismarkaði. 
Það getur haft alvarlegar afleið-
ingar í för með sér og dregið úr 

hagvexti,“ segir hann en bætir 
við að bandaríska hagkerfið sé 
svo stórt að ósjálfrátt geti það 
dregið úr hagvexti annarra 
landa.

Kristján segir niðursveifluna 
hafa nú staðið yfir með hléum í 
þrjár vikur. Allajafna sé gert ráð 
fyrir því að niðursveiflur standi 
yfir í fimm til sjö vikur þótt það 
sé ekki lögmál. Því megi reikna 
með einhverri niðursveiflu næstu 
vikur í samræmi við þetta. Dýfan 
verður hins vegar ekki jafn mikil. 
„Það er talað um að 75 prósent af 
niðursveiflunni verði á fyrstu 
þremur vikunum og því verði hún 
minni næstu vikur. En þetta er 
ekki algilt,“ segir Kristján. 

Rauðir dagar á markaði
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Lögreglustjórinn á höfuðborgar-
svæðinu birti fróðlega grein í 

Morgunblaðinu 13. ágúst. Þar 
segir: „Tölur upplýsinga- og 
áætlanadeildar lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu sýna, að 
ofbeldisbrotum á höfuðborgar-
svæðinu hefur fækkað jafnt og 
þétt á undanförnum árum.“ 
Ennfremur segir í grein lögreglu-
stjórans: „Að sama skapi sýna 
þessar tölur að alvarlegum ofbeld-
isbrotum hefur fækkað umtals-
vert á fyrstu sex mánuðum ársins 
samanborið við sama tímabil í 
fyrra.“ Með greininni birtir 
lögreglustjórinn auk annars 
ítarefnis mynd, sem kollvarpar 
þessum fullyrðingum hans. 
Myndin sýnir, að kærðar líkams-
árásir á fyrri hluta þessa árs voru 
fleiri – já, fleiri! – en þær voru 
1998 og 2002, bæði í 101 Reykja-
vík og öðrum borgarhlutum. 
Myndin sýnir einnig berlega, að 
kærðum líkamsárásum í skilningi 
217. greinar hegningarlaga hefur 
fjölgað um meira en helming 
síðan í fyrra; samanburðurinn á 
við fyrstu sex mánuði beggja ára. 
Það er að vísu rétt hjá lögreglu-
stjóra, að meiri háttar líkamsárás-
um í skilningi 218. greinar 
hegningarlaga hefur fækkað frá 
sama tíma í fyrra, en þær voru 
eigi að síður tvöfalt fleiri fyrstu 
sex mánuði þessa árs en á sama 
tíma 1998. 

Lögreglustjórinn segir í grein 
sinni: „Fjöldi lögreglumanna á 
vakt um hverja helgi er að 
minnsta kosti tvöfaldur miðað við 
það sem venjulegt er.“ Með 
þessum orðum staðfestir hann 
fyrir sína parta það, sem allir vita 
og margir hafa sett út á: að 
lögreglan er nánast ósýnileg í 
miðborg Reykjavíkur á síðkvöld-
um um helgar. Þess vegna meðal 
annars eru ofbeldisverkin eins 
yfirgengileg og aðalvarðstjóri hjá 
lögreglunni lýsti þeim í viðtali við 
DV 30. júlí: „Í dag linna menn 
ekki látum fyrr en fórnarlambið 

er annaðhvort meðvitundarlaust 
eða verulega illa farið.“ 

Fyrir viku lýsti ég að gefnu tilefni 
eftir auknu fé handa lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu, svo að hún 
geti staðið tryggari vörð um eyru, 
líf og limi borgarbúa og stemmt 
stigu fyrir grófu ofbeldi, sem 
saklausir vegfarendur verða fyrir 
flestar helgar og stundum einnig í 
miðri viku, á öllum tímum 
sólarhrings. Ætla hefði mátt, að 
lögreglustjórinn á höfuðborgar-
svæðinu tæki fagnandi undir svo 
frómar óskir úr óvandabundinni 
átt, en það gerði hann ekki í grein 
sinni í Morgunblaðinu. Hann 
reynir heldur að varpa ábyrgðinni 
á ófremdarástandinu í löggæzlu-
málum höfuðborgarinnar yfir á 
aðra. Hann segir berum orðum: 
„Þar er ábyrgð borgaryfirvalda og 
rekstraraðila veitinga- og skemmti-
staða mest.“ Og hann bætir við eins 
og til málamynda: „Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu leikur þar 
einnig hlutverk ...“, en það virðist 
vera aukahlutverk í augum 
lögreglustjórans. 

Í grein minni á þessum stað fyrir 
viku lýsti ég menningarástandi 
löggæzlumálanna svo, að þar séu 
allir kallaðir til ábyrgðar, svo að 
enginn beri ábyrgð. Þetta var 
ítalskt grín og átti að vera auðskil-
ið. Þar suður frá var stundum sagt, 
þegar vitleysan og spillingin 
keyrðu um þverbak í stjórnartíð 
kristilegra demókrata: „Nú 
breytum við öllu, svo að ekkert 

breytist.“ Og þá kemst ég að því 
fyrir einskæra tilviljun, að 
dómsmálaráðherra hafði komizt að 
svo felldri niðurstöðu á vefsetri 
sínu tveim dögum fyrr: „Besta 
leiðin til að auka næturöryggi í 
miðborg Reykjavíkur er að kalla 
alla til ábyrgðar.“ Í þessi orð 
ráðherrans vitnar lögreglustjórinn 
með velþóknun, en hann var 
einmitt starfsmaður dómsmála-
ráðuneytisins þar til fyrir skömmu. 
Sem sagt: það er opinber ásetning-
ur dómsmálaráðuneytisins og 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu, að allir – það er að segja 
enginn! – beri ábyrgð á öryggi 
borgaranna. Er hægt að hugsa sér 
skýrari skilaboð til ofbeldismanna? 
Er ekki kominn tími til að setja 
þessum mönnum stólinn fyrir 
dyrnar? 

Í grein sinni í Morgunblaðinu ber 
lögreglustjórinn sig aumlega 
undan umræðunni um öryggismál 
íbúa höfuðborgarsvæðisins og 
gesta þeirra og segir: „Þar hafa 
ekki heldur verið kynntar raun-
hæfar tillögur um lausnir á þeim 
vanda sem við er að fást.“ Ég er á 
öðru máli. Ég lagði það góðfúslega 
til fyrir viku, að dómsmálaráð-
herra yrði ásamt yfirstjórn 
lögreglunnar kallaður til ábyrgðar 
á ítrekuðum ofbeldisverkum í 
höfuðborginni og ábyrgir menn, 
sem borgararnir geta treyst, tækju 
við yfirstjórn dómsmála og efldu 
löggæzlu. Sú tillaga þætti ekki bara 
fyllilega raunhæf, heldur beinlínis 
sjálfsögð í öðrum löndum, þar sem 
stjórnmálamönnum og embættis-
mönnum er gert að axla ábyrgð á 
alvarlegum misbrestum í mála-
flokkum, sem þeir stjórna. Ég hef 
spurt þingmenn um málið. Þeir 
segja mér, að það taki því ekki að 
flytja vantraust á dómsmálaráð-
herrann, því það sé löngu ákveðið, 
að hann verði innan tíðar gerður að 
sendiherra. Þannig sæta menn 
ábyrgð á Íslandi. 

Ábyrgðarleysi sem lífsstíll
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F
air Trade eru alþjóðleg regnhlífarsamtök sem starfa 
með það markmið að efla viðskiptasambönd við þriðja 
heiminn. Fair Trade-merkið á að tryggja að sanngjarnt 
verð hafi verið greitt fyrir vöruna. Barnaþrælkun er 
ekki heldur liðin við framleiðslu vörunnar, starfsmenn 

mega vera í verkalýðsfélögum og fara á eftir Mannréttindayfir-
lýsingu Sameinuðu þjóðanna auk þess sem varan á að vera fram-
leidd á umhverfisvænan hátt.

Fjallað var um Fair Trade, sem kalla mætti sanngjörn við-
skipti, í Markaðnum í síðustu viku og var tilefnið að opnuð hefur 
verið lítil verslun í miðbæ Reykjavíkur sem eingöngu verslar 
með vörur sem eru Fair Trade-vottaðar. Slíkar vörur fást einn-
ig í einhverjum mæli í heilsuverslunum og jafnvel venjulegum 
stórmörkuðum.

Fair Trade-aðferðin hefur verið gagnrýnd og þá aðallega á 
þeim forsendum að um misskilda góðmennsku sé að ræða, að 
verðið sem greitt sé fyrir vörurnar sé iðulega hærra en raun-
verulegt markaðsverð sem leiði til offramleiðslu sem aftur leiði 
til enn lægra verðs hjá þeim sem ekki framleiða undir merkjum 
Fair Trade.

Það getur þó aldrei verið nema sanngjarnt að borga mann-
sæmandi laun fyrir vinnu, svo ekki sé minnst á að mannréttindi 
framleiðendanna séu tryggð. Þannig hlýtur að vera eftirsóknar-
vert að leggja sitt af mörkum til að þessari starfsemi vaxi fiskur 
um hrygg.

Með því að velja Fair Trade-vörur er hver og einn neytandi að 
leggja sitt af mörkum til að bæta líf fólks í þriðja heiminum. Því 
meiri eftirspurn eftir vörunum því fleiri hljóta að fá tækifæri til 
að tengjast viðskiptanetinu.

Vestrænir neytendur verða stöðugt meðvitaðri. Meðan hluti 
neytenda heldur vissulega áfram að auka neyslu fer sá hópur 
stækkandi sem velur fremur að kaupa meiri gæði í minna mæli. 
Þessi hópur neytenda hefur líka í vaxandi mæli áhuga á að vita 
hvar og við hvernig aðstæður varan er framleidd.

Þessum hópi neytenda er ekki aðeins umhugað um eigin 
heilsu. Hann vill leggja sitt af mörkum, ekki bara með því að 
kaupa vörur sem framleiddar eru með virðingu fyrir því fólki 
sem við framleiðsluna vinnur heldur einnig jörðinni sem við 
byggjum öll.

Ef að er gáð getur nefnilega hver og einn samfélagsþegn lagt 
heilmikið af mörkum til að bæta lífið á jörðinni og aðferðirnar 
eru fjölmargar. 

Val á bifreið með tilliti til þess hversu mikið hann mengar er 
dæmi um þetta. Vistvænst er svo vitanlega að nota almennings-
samgöngur eða ferðast fyrir eigin afli gangandi eða hjólandi 
verði því við komið. Meðferð sorps er einnig dæmi um hvernig 
hver og einn getur lagt sitt af mörkum.

Ábyrgðinni á framtíð jarðarinnar verður ekki eingöngu varpað 
til stjórnmálamanna þótt vissulega gegni þeir lykilhlutverki. Hver 
og einn skiptir máli og fjöldahreyfing getur gert kraftaverk. 

Að taka ábyrgð 
sem neytandi

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um kaup og 
endurbætur á nýrri Grímseyjarferju er 

þungur áfellisdómur fyrir alla sem að mál-
inu koma. Segir þar að nákvæmari greining 
á þörf, kostnaði og ábata og ítarlegri skoðun 
á þeirri ferju sem keypt var hefði skipt veru-
legu máli. Þá kemur fram að meðferð fjár-
málaráðuneytisins á skattpeningum almenn-
ings hafi verið mjög ábótavant.  

Ábyrgðin liggur vissulega hjá fyrr-
verandi samgönguráðherra, Sturlu Böðvarssyni, sem 
virðist hafa hunsað tillögur bæði hagsmunaaðila og 
eigin starfshóps. Í yfirlýsingu frá sveitarstjórn 
Grímseyjarhrepps kemur fram að aldrei hafi verið 
haft samband við neinn í sveitarstjórninni né aðra 
Grímseyinga, hvorki til að fá álit, athugasemdir eða 
til að leita eftir gögnum er málið varða. Að hunsa 
tillögur starfshóps sem ráðherra sjálfur skipaði er út 
af fyrir sig undarleg ákvörðun. Mun alvarlegra er þó 
að virða að vettugi tillögur heimamanna, þeirra sem 
mestra hagsmuna eiga að gæta í málinu.  

Ábyrgðin liggur ekki síður hjá Árna Mathiesen 

fjármálaráðherra. Af lýsingum Ríkisendur-
skoðunar að dæma virðist hafa verið rík þörf 
á að gera miklar kröfur m.a. til verktrygg-
ingar og gæðavottunar  á viðgerðaraðstöðu. 
Það að draga úr kröfum á útboðslýsingu 
vegna þrýstings frá hagsmunaaðilum var því 
bæði aum ákvörðun og afdrifarík.  

Þá féllst fjármálaráðuneytið líka á það 
með samgönguráðuneytinu og Vegagerðinni 
að veita leyfi til að ferjan yrði fjármögnuð 
með ónýttum fjárlagaheimildum en sú 
aðferð stenst engan veginn ákvæði 6. gr. 
fjárlaga fyrir árið 2006, þar sem aðeins er 
veitt heimild til „að selja Grímseyjarferjuna 

m/s Sæfara og ráðstafa andvirðinu til kaupa eða leigu 
á annarri hentugri ferju“. Fjármálaráðuneytið hefur 
því farið langt út fyrir lagalegar heimildir sínar sem 
er ekki bara vond stjórnsýsla eins og Ríkisendurskoð-
un kemst að heldur alvarleg afglöp af hálfu ráðherra. 

Nýr samgönguráðherra hafði stór orð um ábyrgð 
þeirra ráðherra sem færu með málaflokkinn í 
nýafstaðinni kosningabaráttu. Nú er hann í aðstöðu til 
að kalla til ábyrgðar þá sem raunverulega klúðruðu 
málinu. Af ofangreindu að dæma er það ekki bara 
Vegagerðin sem þarf að sæta ábyrgð.  

Höfundur er þingmaður Framsóknarflokksins.

Afglöp ráðherra 

Vegagerðin sem þarf að sæta 
ábyrgð.  

Höfundur er þingmaður Framsókn



Nýafstaðin tískuvika í Kaupmannahöfn vakti 
athygli í heimi tískunnar.

Á vefsíðunni vogue.co.uk er hægt að skoða myndir af 
tískuvikunni í Kaupmannahöfn. Jafnframt er þar 
hægt að kjósa hvaða hönnuðir þóttu skara fram úr og 
eru líklegastir til að fá að kynna fatalínu sína í París, 
New York, London eða Mílanó. Danir hafa náð athygli 
heimsins. Þeir hafa getið sér gott orð fyrir innanhús-
hönnun og því ætti engum að koma á óvart að tísku-
hönnun þeirra þykir engu síðri. Á tískuvikunni í 
Kaupmannahöfn sýndu hönnuðurnir Bitte Kai Rand 

& Co., Baum und Pferdgarten, Day Birger et Mikkel-
sen og fleiri hönnun sína fyrir næsta sumar. Jarðlitir 
og gráir tónar voru áberandi ásamt víðum kjólum. Og 
virðist sem afslappað andrúmsloft verði ráðandi í 
tísku næsta sumars, í anda frænda vorra Dana. 
Tískumógúlar mættu á flestar sýningar og þekktar 
fyrirsætur þrömmuðu eftir sýningarpöllunum og 
Mary prinsessa lét sig ekki vanta. Ekki er við öðru að 
búast en tískuvikan í Kaupmannahöfn eigi eftir að 
vekja mikla athygli á komandi árum og upprennandi 
stjörnur í heimi tísku og hönnunar eftir að stíga þar 
sín fyrstu skref. 

Afslöppuð sumartíska

Auglýsingasími

– Mest lesið



Fallegur og einfaldur fatnaður 
var kynntur á tískuvikunni í 
Kaupmannahöfn.

Ekki fór mikið fyrir litagleðinni á 
tískupöllum Kaupmannahafnar 
því þar réðu jarðlitir, hvítur og 
gráir tónar ríkjum. Ströndin og 

afslappelsi sumarins virtist veita 
flestum hönnuðunum innblástur. 
Bitte Kai Rand var jafnvel með 
hvítan sand á pallinum sem fyrir-
sæturnar gengu á á háum hælum. 
Safarístemning var á sýningu 
Baum und Pferdgarten og silfur-
liturinn var óspart notaður í flík-
um þeirra.

Í sandinum á 
háum hælum

EYE-CARE

Fæst í apótekum um land allt

Vision Eye Care
•Dauðhreinsaðir augnklútar sem 
   þrífa viðkvæm augnsvæði.
•Innihalda kamillu og glýserín sem 
   hafa róandi og rakagefandi áhrif.
•Einstaklega góðir fyrir linsunotendur.
•Vernda pH gildi augnanna.
•Klútarnir eru augnlæknisfræðilega-
   og ofnæmisprófaðir og innhalda ekki
   ertandi efni.

Hjá okkur færðu flott föt fyrir skólann.
Opið frá 10- 21 á menningarnótt

20    SKÓLADAGAR
 15 ágúst - 3 september

Fallegar
töskur

Frábært úrval

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

SÚKKULAÐIVAX HAFRAVAX SÚKKULAÐISTRIMLAR FYRIR ANDLIT OG LÍKAMA

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni
og einnig vaxstrimlar

ATH. Súkkulaðivax hentar vel fyrir viðkvæma líkamshluta
ÚTSÖLUSTAÐIR: Árbæjarapótek, Fjarðakaup og Lyfjaval



Það er bæði fallegt og sorglegt að koma úr fríi og sjá hvarvetna 
vetrarútstillingarnar í gluggum verslana og tískuhúsa. Vetrartískan 
minnir á góða hreingerningu þegar útsölum er lokið í „ódýrari 
búðunum“. Allt í einu eru útstillingarnar dökkar og hreinlegar eftir 
litagleði sumarsins. Í fínu tískuhúsunum hefur vetrartískan hins 
vegar verið í gluggum síðan í júnílok. En þessar útstillingar boða lok 
sumarsins og í París þar sem sumrinu hefur fyrir löngu verið skolað 
burt í niðurföllum borgarinnar í sögulegu rigningarsumri er það enn 
sorglegra fyrir vikið. Sumarið sem ekki kom er senn á enda og erfitt 
að hugsa sér að nú þegar þurfi að kaupa vetrarfötin. Eins er líklegt 
að fólk hér muni vel hversu milt síðasta haust var og nánast enginn 
vetur. Kaupmenn áttu í mestu vandræðum með að selja yfirhafnir og 
almenningur hleypur kannski ekki beinlínis til í þetta skiptið og 
leggur út fúlgur í þykkar flíkur sem eiga jafnvel eftir að hanga í 
skápnum í allan vetur.

Ágústmánuður er einkennilegt tímabil í París, blanda af afslöppun 
og kæruleysi og óstöðvandi 
ferðamannastraumi. Í ágúst eru 
íbúar borgarinnar úti um 
hvippinn og hvappinn í 
sumarfríum; hér er annað hvert 
smáfyrirtæki lokað vegna 
sumarleyfa en ferðamenn hvert 
sem litið er. Viðskiptavinir frá 
Austurlöndum nær fara um í 
flokkum í fínu tískuhúsin og 
stóru magasínin þó hátt gengi 
evrunnar spilli eitthvað 
kaupgleðinni þar sem þessir 
viðskiptavinir flytja með sér 
bunka af olíudollurum. En 
olíufurstarnir fara einnig í 
ódýrari búðir líkt og Zara, Gap 
og H&M sem þekktar eru fyrir 
að fylgjast vel með tísku-
straumum. 

Þessar búðir bjóða upp á 
tvenns konar fatnað í sumarlok. 
Haust- og vetrartísku fyrir þá 
sem vilja vera á undan og 
sleppa við asa upphafs skóla-
ársins í september eða eru hér 

aðeins á ferðinni í stuttan tíma og vilja gjarnan versla dálítið í 
leiðinni eins og Íslendingum er svo tamt. Þess vegna verða búðirnar 
að vera vel í stakk búnar og birgar af vetrarvörum. Á sama tíma er 
ákveðinn hluti af vörunum eins og brú milli árstíðanna, haustlegar, 
en þó með stuttum ermum og buxum í bland, eins og í sumartísk-
unni.

Sumir kaupmenn bíða aðeins og blanda saman við nýjar vörur 
afgöngum af sumarútsölunum sem þeir selja á góðu verði og má víða 
sjá límt í glugga „fin des séries“. Þess vegna keypti ég einmitt í 
morgun átta rósótta diska með gylltri rönd á spottprís. Ætlaði bara 
að taka fjóra en sölukonan sagði að þetta væru þeir átta síðustu og 
ófáanlegir á eftir. Vetrarfötin bíða hins vegar betri tíma.

LAUGAVEGI 91

VERÐHRUN
...á fatnaði, skóm og fylgihlutum

fimmtudag, föstudag og laugardag

GÖTUMARKAÐUR

laugavegi 91

Júlísala tískuverslana H&M 
var undir væntingum. Fáum 
laugardögum um að kenna.

Sænski tískurisinn Hennes & Mau-
ritz birti í gær slakari söluhagnað 
fyrir júlímánuð en fyrirtækið 
reiknaði með eftir að sala í versl-
unum H&M jókst um 17 prósent í 
júní. Sala í áþekkum verslunum 
sem opnar höfðu verið í að minnsta 
kosti eitt ár hækkuðu um aðeins 2 
prósent á móti 5 prósentum í júní, 
eða alls 14 prósent.

„Við bjuggumst við meiri sölu 
en það munar ekki miklu,“ sagði 
talsmaður H&M um málið og bjóst 
við að hlutabréf fyrirtækisins 
lækkuðu eitthvað í kjölfarið.

„Fjórtán prósenta söluaukning 
er langt frá okkar væntingum. Í ár 
var einum laugardegi færra í júlí-
mánuði miðað við júlí í fyrra, sem 
gæti skýrt neikvæða útkomu,“ 
sagði talsmaður H&M, en í saman-
burði reis söluhagnaður H&M um 
11 prósent í júlí 2006.

Söluhagnaður H&M, sem hann-
ar og selur allt frá undirfötum upp 
í jakkaföt, hefur vaxið hratt eftir 
að poppstjörnurnar Madonna og 
Kylie Minogue hönnuðu fatalínur 
fyrir fyrirtækið, og hafði fyrir-
tækið opnað 1422 verslanir í heim-
inum um síðustu mánaðamót, þær 
voru 1248 á sama tíma í fyrra. 

H&M undir 
væntingum
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Mikilvægi B-vítamínsins fólats 
ætti að vera öllum þeim ljóst 
sem aðhyllast heilsusamlegt 
mataræði og heilbrigt líferni. 

Nýlega birti bandaríska tímaritið 
American Journal of Clinical 
Nutrition niðurstöður sænskrar 
rannsóknar sem sýndi að aukin 
inntaka fólats tengdist lægri tíðni 
brjóstakrabbameins í konum eldri 
en 50 ára, en konunum var fylgt 
eftir í níu og hálft ár.

„Niðurstöður leiddu í ljós að 
konur sem neytt höfðu fólatríkrar 
fæðu á þessum tæpa áratug fengu 
síður brjóstakrabbamein eftir tíða-
hvörf,“ segir Elva Gísladóttir, nær-
ingarfræðingur hjá Lýðheilsustöð, 
en Elva vinnur nú að uppfærslu á 
bæklingnum Fólat, sem senn 
kemur fyrir augu almennings.

„Fólat er lífsnauðsynlegt fyrir 
alla; börn, konur og karla. Fólat er 
yfirheiti á vissri tegund B-vítam-
íns, en heitir fólínsýra í vítamín-
bættum matvælum og töfluformi. 
Ráðlagður dagskammtur fullorð-
inna er 300 míkrógrömm fyrir 
bæði kynin, en konur á barneign-
araldri þurfa 400 míkrógrömm,“ 
segir Elva og leggur ríka áherslu á 
að konur á barneignaraldri taki 
400 milligrömm af fólati (fólín-
sýrutöflu) daglega sem viðbót við 
fólatríkt fæði. 

„Þá er einnig mikilvægt að taka 
inn fólínsýru fyrstu tólf vikur 
meðgöngunnar. Með þessu er 
dregið úr líkum á skaða í mið-
taugakerfi fósturs, svo sem klofn-
um hrygg, heilaleysi og vatns-
höfði.“

Fólat finnst einkum í grænmeti, 
ávöxtum, hnetum, baunum og 
vítamínbættu morgunkorni, en 
sem dæmi má uppfylla dagsþörf 
fullorðinna með einni og hálfri 
skál af vítamínbættu morgun-
korni, þótt Elva mæli vitaskuld 
með fjölbreyttu og fólatríku mat-
aræði, fremur en einhæfri 
vítamíninntöku af því tagi.

„Ráðleggingin um fimm dag-
skammta af ávöxtum og grænmeti 
er enn í fullu gildi. Fólat er nauð-
synlegt fyrir efnaskipti kjarnsýra 
og amínósýra, það vinnur með 
B12-vítamíni við myndun heil-
brigðra blóðfruma og getur hugs-
anlega dregið úr líkum á hjarta- 
og æðasjúkdómum vegna þeirrar 
verkunar að lækka styrk amínó-
sýrunnar hómósýstein í blóði,“ 
segir Elva.

„Fólat er ekki skaðlegt efni en 
of stórir skammtar geta að vísu 
komið í veg fyrir nýtingu sinks og 
B12 úr fæðu. Lifur er geysilega 
auðug af fólati en er alls ekki fyrir 
ófrískar konur því hún er einnig 
rík af A-vítamíni sem í of miklum 
mæli er skaðlegt fyrir fóstur. 
Fólat er einnig mikilvægt smá-
börnum sem og eldri börnum, en 
þau þurfa það í miklu minna magni 
og er óþarfi að taka það inn sér-
staklega. Við þurfum að hugsa vel 
um hvað við gefum börnum okkar 
að borða og mjög auðvelt er að 
uppfylla þörfina fyrir fólat með 
góðum og hollum mat. Eina vítam-
ínið sem börn þurfa nauðsynlega 
til inntöku er teskeið af þorskalýsi 
svo þau fái nóg D-vítamín,“ segir 
Elva að lokum.

Fólat lengir lífið

• Spínat, spergilkál (brokk-
ólí), steinselja, spergill, 
rósakál, blómkál, kínakál, 
blaðsalat, blaðlauk-
ur, graslaukur, 
grænkál,
rauð
paprika,
avókadó,
rauðkál,
hvítkál.

• Jarðarber, kíví, appelsínur. 

• Vítamínbætt morgunkorn 
(skoðið innihaldslýsingu á 
umbúðum), múslí, hafra-
mjöl, gróft brauð (t.d. 
maltbrauð), hveitikím, 
hveitiklíð, sesamfræ, 
hörfræ, hnetur, 
möndlur, 
hnetu-
smjör. 

• Kjúklingabaunir, sojabaun-
ir, nýrnabaunir.

Fólatrík 
fæða
Hér eru taldar upp fólat-
ríkar fæðutegundir en fólat 
er börnum og fullorðnum lífs-
nauðsynlegt vítamín:
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Staðurinn - Ræktin

Innritun á öll námskeið
í síma 581 3730:
• TT 1 Vertu í góðum málum!
• TT Taktu þér tak!
• Rope Yoga
• 60 +
• Mömmumorgnar
• Frjáls aðgangur að tímum í opna kerfinu

og tækjasal

Glæsilegur nýr tækjasalur!

Vertu velkomin í okkar hóp!

Nú geturðu gerst áskrifandi að 
líkamsrækt JSB
Betra verð í áskrift, aðeins 3.990 kr.
á mánuði

• Opna kerfið - Þinn tími er kominn!

Barnagæsla - Leikland JSB

Sjá nánar á www.jsb.is

Ath!
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Við hjálpum þér að 
komast í form



Löngun í ruslfæði gæti gengið 
í erfðir.

Mæður sem borða mikið ruslfæði á 
meðgöngu gætu verið að dæma 
börn sín til að langa í svipað fæði 
þegar þau vaxa úr grasi. Þessa 
ályktun draga vísindamenn af 
nýlegri rannsókn sem gerð var á 
rottum. Þegar þungaðar rottur voru 
aldar á kexi, snakki og sælgæti 
urðu afkvæmi þeirra líklegri til að 

sækja í sama óheilsusamlega fæðið. 
Er því talið að hegðun afkvæmanna 
hafi verið „forrituð“ í móðurkviði.

Næringarfræðingar hafa ávallt 
lagt mikla áherslu á að verðandi 
mæður passi upp á mataræðið. 
Meðan á meðgöngu og brjóstagjöf 
standi sé óráðlegt að veita sér of 
mikið af sykur- og fituríkri fæðu og 
nota þá afsökun að borða þurfi fyrir 
tvo.

Af fréttavef BBC

Ruslfæði á meðgöngu

Farsóttafréttir landlæknisemb-
ættisins eru komnar út á vef 
embættisins.

Þrír einstaklingar hafa greinst 
með berkla á íslandi það sem af er 
árinu. Þetta kemur fram í Far-
sóttafréttum sem nýlega voru 
gefin út á vef landlæknisembætt-
isins. Í tveimur tilvikum þótti 
ástæða til að gangast fyrir allum-
fangsmikilli rannsókn til að rekja 
hugsanlegt smit. Í maímánuði sl. 
greindust smitandi berklar hjá 84 
ára gömlum vistmanni á elliheim-
ili norður í landi. Í kjölfarið voru 
alls 157 manns sem höfðu haft 
samskipti við sjúklinginn rann-
sakaðir með tilliti til smits.

Niðurstöður rannsóknarinnar 
benda til að enginn þeirra hafi 
smitast af berklum.

Hitt atvikið snerti erlendan 
starfsmann við Kárahnjúkavirkj-
un. Í kjölfarið hófst rannsókn á 
159 starfsmönnum á svæðinu sem 
höfðu haft samskipti við sjúkling-
inn. Rannsóknin stendur enn yfir 
og er lokið rannsókn á 68 starfs-
mönnum, en enginn þeirra er tal-
inn hafa smitast frá sjúklingnum. 

Þó reyndust fimm þeirra með 
jákvætt berklapróf en voru ekki 
með lungnaberkla. Við slíku má 
búast því að víða erlendis er bólu-
sett gegn berklum eða fólk kemst 
í snertingu við berklabakteríu þar 
sem sjúkdómurinn er landlægur.

Farsóttafréttir má nálgast á 
vefnum www.landlaeknir.is.

Þrír greinst með 
berklasmit á árinu

Stelpur - Konur / Staðurinn - Ræktin
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Innritun stendur yfir í síma 581 3730.

Öflug átaksnámskeið fyrir stelpur
á aldursbilinu 16-20+!

• Líkamsrækt við skemmtilega tónlist
• Leiðbeiningar um mataræði
• Fundir, aðhald, vigtun og mælingar
• Frjáls aðgangur að tímum í opna kerfinu og tækjasal

Kvöldtímar
Um er að ræða 9 vikna námskeið, 3 x í viku.

Taktu þér tak!

náViltu

Vertu velkomin í okkar hóp!

WWW.GAP.IS

ALVÖRU FJALLAHJÓL

1 matsk. safieða 1 hylki.

Fæst í apótekum og heilsubúðum.

Ný sending



Berjatíðin er hafin og margir 
huga nú að því að sulta fyrir 
veturinn.

Þrátt fyrir þurrviðri í sumar er 
berjatíð með betra móti. Bláber og 
krækiber má víða finna úti í móa 
og það getur verið skemmtileg 
fjölskylduferð að halda í móann 
með fötu í hönd til að tína nokkur 
ber. Sumir eiga draum um fallegar 
krukkur með sultum sem hægt er 

að gæða sér á yfir vetur-
inn eða gefa vinum og 
vandamönnum í jóla-
gjöf. Aðrir tína berin 
beint í munninn eða 
borða þau fersk 
með rjóma þegar 
heim er komið. 

Þá er bara 
að grípa berja-
tínuna og halda 
af stað í berja-
mó.

Könguló vísaðu 
mér á berjamó

ENVELOPE borðstofuborð
og sex NOMADO leðurstólar
Stærð borðs: 180x90 sm
Útsöluverð: 69.500 kr.
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 16. ÁGÚST 2007  FIMMTUDAGUR2 fréttablaðið menningarnótt

Íbúar Þingholtanna ætla að 
bjóða gestum og gangandi 
í vöfflur og kaffi á menning-
arnótt. Sveinn Benediktsson 
er upphafsmaður þessarar 
skemmtilegu nýjungar sem 
vonandi verður gerð að hefð 
hér eftir. 

„Mér datt þetta í hug þegar ég 
var staddur ásamt konu minni á 
Litlu kaffistofunni. Ég sá að stjórn 
menningarnefndar óskaði eftir 
nýjum og frumlegum hugmynd-
um á dagskrá menningarnæt-
ur svo ég tók bara upp símann og 
sendi þeim tölvupóst á staðnum. 
Síðan var náttúrulega tekið svona 
gríðarlega vel í þetta að ég gat 
ekki svikist undan,“ segir Sveinn 
Benediktsson viðskiptastjóri hjá 
Microsoft sem ætlar að bjóða 
öllum sem vilja í vöfflur og kaffi á 
heimili sínu og hefur fengið fleiri 

íbúa Þingholtanna til að gera slíkt 
hið sama.

Sumir íbúar ætla enn frem-
ur að bjóða upp á skemmtiatriði 
svo sem harmónikkuspil og lista-
sýningu en hvað ætlar Sveinn að 
bjóða upp á? „Bara sjálfan mig og 
sérstaka leynivöffluuppskrift,“ 
segir hann glaður í bragði.

Halda mætti að Sveinn væri 
hinn mesti vöfflumeistari en 
svo er ekki. Þetta verður aðeins 
í þriðja skiptið sem hann bakar 
vöfflur. „Konan mín segir að mér 
hafi dottið þetta í hug af því að 
ég var svo svangur en það eru 
fleiri ástæður sem liggja að baki. 
Þegar ég flutti í húsið mitt þá gaf 
frænka mín mér vöfflujárn. Því 
fylgdi uppskrift ásamt skipun um 
að bjóða henni heim í vöfflur. Ég 
gerði það einu sinni og hef ekki 
gert það síðan, þannig að segja má 
að ég hafi farið úr öskunni í eld-
inn,“ segir Sveinn sem ætlar nú 
að bæta um betur og ekki aðeins 

bjóða frænku sinni, heldur öllum 
bæjarbúum í heimsókn. 

Opið verður fyrir gesti á milli 
klukkan tvö og fjögur á laugar-
dag og hafa tíu heimili skráð sig í 
vöfflubaksturinn. „Það eru reynd-
ar færri heimili en ég bjóst við. 
Ég held að það sé ákveðin feimni 
í gangi með þetta, fólk veit ekki 
alveg út á hvað þetta gengur. 
Reykjavíkurborg útvegar allt hrá-
efni þannig að fólk þarf ekki að 
standa í neinum kostnaði. Einn-
ig verða sjálfboðaliðar að störf-
um fyrir þá sem þurfa einhverja 
aðstoð svo fyrirhöfnin verður sem 
allra minnst. Ég hvet fólk eindreg-
ið til að hafa samband við höfuð-
borgarstofu og skrá sig. “ Á heima-
síðunni www.menningarnott.is er 
að finna heimilisföng þeirra sem 
ætla að ljúka upp dyrum sínum 
á menningarnótt en einnig verða 
lítil skilti sett út á götur í Þingholt-
unum til að auðvelda fólki leitina.

mariathora@frettabladid.is

Vöfflur í Þingholtunum
Allir sem vilja geta gætt sér á heitum vöfflum og kaffi hjá íbúum í Þingholtunum á menningarnótt. Sveinn ætlar að bjóða upp á 
sérstaka leynivöffluuppskrift á heimili sínu að Baldursgötu 4. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Til stendur að setja heimsmet í 
hvísli á menningarnótt í lystigarði 
Einars Jónssonar á Skólavörðu-
holti, en til þess þarf að minnsta 
kosti 1.084 þátttakendur sem taka 
munu þátt í hvísluleik.

„Við erum staðráðin í að setja 
heimsmet og búin að skrá þátt-
töku hjá Heimsmetabók Guinn-
ess, sem setti þau skilyrði að við 
yrðum að hafa formlegan teljara 
á staðnum,“ segir Diljá Ámunda-
dóttir, skapandi verkefnastjóri 
úr KaosPilot-skólanum í Árósum 
og sú sem stendur fyrir hvíslu-
leiknum ásamt bróður sínum Erni 
Alexander; myndlistarnema við 
Listaháskólann í Málmey.

„Það var 1. nóvember í fyrra 
sem fyrsta heimsmetið af þessu 
tagi var sett af hjólreiðaklúbbi 

eldri borgara í Kína, en þar hvísl-
uðust á 1.083 manns. Við þurfum 
því einum betur til að slá metið og 
munum vonandi toppa það létti-
lega hér á litla Íslandi,“ segir Diljá 
bjartsýn og brosmild.

„Þátttakendur í leiknum fara 
inn í ákveðinn hring í hinum 
draumkennda lystigarði þar sem 
þeir hvísla að næsta manni sér á 
hægri hönd, en skrifa svo nafn sitt 
um leið og þeir ganga út og yfir-
gefa leikinn,“ segir Diljá sem neit-
ar alfarið að gefa upp leyniorðið 
sem hvíslað verður.

„Sama orðið verður að haldast 
milli allra hvíslaranna svo metið 
verði slegið og við vonum að gest-
ir menningarnætur virði leikregl-
ur og taki þátt af gleði, alvöru og 
metnaði. Ekki þarf annað í leik-

inn en mælgi og heyrn, og við von-
umst til að sjá Íslendinga á öllum 
aldri taka þátt; verðum með götu-
leikhús og fleira skemmtilegt í 
þessum yndisfagra garði Einars 
Jónssonar,“ segir Diljá sem þver-
tekur fyrir að hvíslinu fylgi al-
mennur dónaskapur.

„Það er vissulega dónalegt að 
hvísla fyrir framan aðra, en ekki 
dónalegt að hvísla í hvísluleik. Það 
er nefnilega aldrei dónalegt að 
leika sér, svo ef menn langar að 
hvísla verða þeir bara að stofna 
til hvísluleiks,“ hvíslar Diljá kát í 
hvíslarahringnum.

thordis@frettabladid.is

Hvíslað í heimsmeta-
bók Guinness

Systkinin Örn Alexander og Diljá 
Ámundabörn að hvíslast á.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Opið hús verður fyrir alla ald-
urshópa í Félagsmiðstöðinni að 
Vesturgötu 7 milli klukkan 13 og 
16 á menningarnótt. Þar verður 
veislukaffi á borðum og hand-
verkssala, auk þess sem fólk 
verður að störfum við tréút-
skurð, hannyrðir, myndlist, búta-
saum og postulínsmálun.  Milli 
klukkan 13 og 14 verður sung-
ið við flygilinn við undirleik Sig-
urgeirs Björgvinssonar og milli 

14 og 15.30 dansað við undirleik 
frækins hóps úr félagi harmón-
ikkuunnenda.

Klukkan 15.30 syngur kór fé-
lags aldraða, Söngfuglarnir, 
undir stjórn Árna Heiðars Karls-
sonar. 

Hægt verður að fara í boccia, 
billjard og pútt og námsgögn úr 
ensku og spænsku verða til sýnis 
svo og munir úr glerbræðslu 
heimilisins.

Sungið við flygilinn og 
dansað við harmónikkuspil

Margt fallegt er búið til í félagsmiðstöðinni á Vesturgötu og þar verður hand-
verkssala á laugardaginn.

Útskurður
er ein af 
listgreinunum 
sem stund-
aðar eru á 
Vesturgötu 7.
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Færeyingar eru sérstakir gestir 
menningarnætur í ár og kynna 
brot af því sem er að gerast í 
færeyskri myndlist og tónlist í 
Tjarnarsal Ráðhússins.

„Íslendingar og Færeyingar 
eiga margt sameiginlegt í list-
um og menningu, ekki síst hina 
virku þátttöku almennings,“ segir 
Jákup Simonsen, menningarmála-
stjóri Færeyja. „Verkmenningin 
og sampil hversdag og náttúru eru 
sennilega rót þess, að ógleymdu 
veðrinu sem tekur á sig síbreyti-
legan ham og hefur áhrif á daglegt 
líf, líðan og hugsun.“ 
Jákup segir vikivakana og vísna-
sönginn enn sterkan þátt í fær-
eyskri menningu. „Á mannamót-
um, svo sem brúðkaupum og stór-
afmælum, er enn „farið upp á 
gólv“ eins og Færeyingar orða það 
og færeyskur dans er kveðinn og 

stiginn sem hluti af venjulegum 
veislufagnaði. Hér eru líka hald-
in danskvæðamót þar sem fleiri 
hundruð manns koma saman og 
kveða og dansa heilu helgarnar 
af hjartans lyst. Hluti af því sem 
kemur út, bæði í bókarformi og 
hljóð- og myndformi er líka sótt í 
færeyska dansinn og dansmenn-
inguna. Innihald kvæðanna og óm-
urinn í stefunum endurspeglast oft 
á tíðum í færeyskri nútímalist.“ 
Havnarkór Þórshafnar syngur og 
dansar fyrir gesti í Ráðhúsinu – og 
ekki síður með þeim, undir stjórn 
Ólafs Hátún. Havnarkórinn er 
einn elsti og vinsælasti kór Fær-
eyja og vel þekktur í nágranna-
löndunum, Danmörku og Noregi. 
Hanus Gærdum Johansen er 
vísnasöngvari sem fæddist og 
ólst upp í Klakksvík. Hann hefur 
komið víða við í hljómsveitum og 
rödd hans og gítarleik má heyra 
á mörgum færeyskum hljómplöt-

um. Þekktastur er hann þó sem 
vísnasöngvari því hann nær vel til 
áheyrenda, hvort sem hópurinn er 
stór eða lítill. 

Lena Andersen hefur slegið 
rækilega í gegn bæði heima og 
heiman. Hún gaf nýlega út disk-
inn Let Our Scars Dance og í sept-
ember heimsækir hún 19 borgir 
Evrópu ásamt Ástralanum Xavier 
Rudd. Byrjar í Madrid og endar í 
London.

Myndlistarmennirnir Bárð-
ur Jákupsson og Eyðun av Reyni 
sýna báðir verk sín í Tjarnarsaln-
um. Bárður blandar saman form-
um og litum færeyskrar náttúru í 
abstrakt stíl sem minnir um margt 
á skrautskrift og Eyðun málar 
landslagsverk með kraftmiklum 
pensilstrokum. Myndefnið spann-
ar allt frá morgunstund og ljósri 
sumarnótt yfir í hvassan vetrar-
storm.

gun@frettabladid.is

Brot af því besta 
færeyska

Havnarkórið syngur og dansar fyrir gesti menningarnætur – og með þeim.

Hanus G. Johansen er vinsæll 
færeyskur vísnasöngvari sem 
treður upp í Ráðhúsi Reykja-
víkur á menningarnótt.

Flestir kannast við bílastæða-
vandræði á menningarnótt. 
Blaðamaður leitaði ráða hvar 
koma ætti bílnum fyrir á meðan 
menningarinnar er notið. 

„Best er að reyna að leggja 
bílnum á jaðri hátíðarsvæðis-
ins,“ segir Sif Gunnarsdóttir, 
verkefnastjóri viðburða hjá Höf-
uðborgarstofu. „Fólk þarf ekkert 
að vera að flýta sér enda er það 
komið til að hafa það gaman og 
njóta dagsins. Síðan verðum við 
með menningarnæturstrætó sem 
aka mun á jaðarsvæði hátíðar-
innar. 

Hann fer alls staðar í kring-
um miðbæinn; framhjá Mikla-
túni, eftir gömlu Hringbraut-
inni, framhjá háskólasvæðinu, 
út á Granda og aftur til baka. 
Þannig að þótt bílnum sé lagt 
hjá Háskólanum eða til dæmis 
hjá Kringlunni þar sem mikið er 
af bílastæðum, þá er bara hægt 
að rölta niður á Miklatún og 
taka menningarstrætisvagninn 
þaðan,“ segir Sif en öll bílahús á 
vegum Bílastæðasjóðs önnur en 

Stjörnuport á Laugavegi verða 
lokuð á menningarnótt.

Fátt er leiðinlegra en að fest-
ast í umferðaröngþveiti og því er 
best að hafa það á hreinu hvaða 
leiðir verða lokaðar á menning-
arnótt. Ekki verður hægt að aka 
Bankastræti, Lækjargötu, Von-
arstræti, Tjarnargötu, Fríkirkju-
veg og Skothúsveg en einn-
ig verða sumar götur eða hlut-
ar úr þeim lokaðar part úr degi. 
Þar má nefna Laugaveg, Ingólfs-
stræti, Geirsgötu, Hverfisgötu, 
Sæbraut og Snorrabraut. Tæm-
andi lista er að finna á vefsíðunni 
www.menningarnott.is.

Ef þessi bílavandamál vaxa 
fólki í augum þá er annar mögu-
leiki í stöðunni. „Fólk getur bara 
tekið strætó niður í bæ. Þá er 
hægt að slappa enn frekar af 
og til dæmis fá sér vínglas með 
matnum án þess að hafa áhyggj-
ur af reglunni eftir einn ei aki 
neinn,“ segir Sif en síðustu ferð-
ir strætisvagnanna verða um 
klukkan 00.30 frá Hlemmi.

mariathora@frettabladid.is

Best að leggja á jaðri 
hátíðarsvæðisins

Það er bæði einfalt og þægilegt að taka strætó á menningarnótt, þannig sleppur 
maður við bílastæðavandamál og getur fengið sér vínglas með matnum. Boðið 
verður upp á sérstakan menningarstrætó sem aka mun umhverfis miðbæinn, frá 
Miklatúni og út á Granda. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Myndlistarmaðurinn
Snorri Ásmundsson 
er með nýjan gjörn-
ing í Norræna húsinu á 
menningarnótt.

Inn við beinið er 
hann besta skinn, heit-
ir gjörningurinn sem 
myndlistarmaðurinn
mun frumflytja. Að 
sögn Snorra vísar heit-
ið bæði í bangsa og 
hann sjálfan. Því báðir 
séu bestu skinn.

Gjörningurinn verð-
ur framinn í Norræna 
húsinu og hefst klukk-
an 16.15 laugardaginn 
18. ágúst. Viðburður-
inn er stranglega bann-
aður börnum. - rh

Stranglega 
bannað
börnum



Vesturbær
Undraland við Grandaskóla
Umsjónarmaður: Auður Sturludóttir
S: 561-1400, 695-5054

Selið við Melaskóla
Umsjónarmaður: Hjörvar Rögnvaldsson
S: 535-7514, 695-5061

Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla
Umsjónarmaður: Laufey Hrönn Jónsdóttir
S: 562-2249, 695-5053

Miðborg - Hlíðar
Draumaland við Austurbæjarskóla
Umsjónarmaður: Ólafur Bjarki Brynjarsson
S: 561-2686, 695-5062

Frístund við Háteigsskóla
Umsjónarmaður: Lena Hákonardóttir
S: 530-4305, gsm: 664-7614

Hlíðaskjól við Hlíðaskóla
Umsjónarmaður: Elísabet Ragnarsdóttir
S: 562-5071, 664-7615

Við leitum að:
Einstaklingum með mismunandi menntun 
og reynslu sem nýtist í starfi með börnum
Einstaklingum með mismunandi áhugamál
Ungum sem öldnum
Konum sem körlum
Einstaklingum með mismunandi menningar-
legan bakgrunn
Einfaldlega góðu fólki sem hefur áhuga 
á að starfa með börnum

Í boði er:
Skemmtilegt starf
Sveigjanlegur vinnutími
Fjöldi starfstengdra námskeiða
Fjölskylduvænt vinnuumhverfi
Tækifæri til starfsþróunar
Öruggt starfsumhverfi hjá Reykjavíkurborg
Traust starfsmannafélag, 
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar

Við leggjum áherslu á:
Að skapa skemmtilegt og heilbrigt vinnuumhverfi
Að starfið veiti góða reynslu fyrir fólk sem hefur áhuga á sam-
skiptum, uppeldi, tómstundafræði og skapandi starfi
Að allir starfsmenn njóti sín í starfi
Að halda úti öflugu starfsmannafélagi innan ÍTR sem skipu-
leggur ýmsa viðburði og heilsurækt fyrir starfsmenn

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar. Nánari upplýsingar er hægt að nálgast á frístundaheimilunum, 

(sjá símanúmer hér fyrir neðan), og hjá starfsmannaþjónustu ÍTR, sími 411 5000. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu ÍTR, www.itr.is

VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

Austurbær
Álftabær við Álftamýrarskóla
Umsjónarmaður: Jóhanna Bjarnarson
S: 510-8804, 664-7611

Sólbúar við Breiðagerðisskóla
Umsjónarmaður: Hildur Rudolfsdóttir
S: 517-1738, 664-7612

Neðstaland við Fossvogsskóla
Umsjónarmaður: Hildur Rudolfsdóttir
S: 568-0202, 664-7613

Krakkakot við Hvassaleitisskóla
Umsjónarmaður: Gunnhildur Hekla
Jóhannsdóttir
S: 570-8809, 664-7616

Glaðheimar við Langholtsskóla
Umsjónarmaður: Rakel Ólafsdóttir
S: 553-4139, 664-7617

Langholtshöll
Umsjónarmaður: Eva Kamilla Einarsdóttir
S: 664-7646

Laugarsel við Laugarnesskóla
Umsjónarmenn:
Lára Magnea Jónsdóttir
og Andrés Úlfur Helguson
S: 568-7718, 664-7618

Vogasel við Vogaskóla
Umsjónarmaður: Arndís Björk Huldudóttir
S: 517-1938, gsm: 664-7619

Vesturhlíð við Öskjuhlíðarskóla
Gula hús, 1.-3. bekkur
Umsjónarmaður: Heiður Baldursdóttir
S: 695-5145
Rauða hús, 4.-6. bekkur
Umsjónarmaður: Helga Agnarsdóttir
S: 695-5143
Græna hús, 7.-10. bekkur
Umsjónarmaður:
Sólveig Helga Gunnlaugsdóttir
S: 695-5144

Breiðholt
Bakkasel við Breiðholtsskóla
Umsjónarmaður:
Ragnheiður Anna Þorsteinsdóttir
S:557-3009, 695-5039

Plútó við Fellaskóla
Umsjónarmaður: Svala Georgsdóttir
S: 557-3389, 695-5037

Álfheimar við Hólabrekkuskóla
Umsjónarmaður: Herdís Snorradóttir
S: 557-4466, 695-5139

Denni dæmalausi við Seljaskóla
Umsjónarmaður: Sandra Þóroddsdóttir
S: 587-1289, 695-5038

Frissi fríski við Ölduselsskóla
Umsjónarmaður: Siriworraluck Boonsart
S: 557-5522, 695-5036

Árbær
Töfrasel við Árbæjarskóla
Umsjónarmaður: Silja Rut Jónsdóttir
S: 567-1320, 695-5092

Skólasel við Ártúnsskóla
Umsjónarmenn: Erla Björnsdóttir
og Magnea Einarsdóttir
S: 517-3531, 664-7621

Víðisel við Selásskóla
Umsjónarmaður: Hildur Björnsdóttir
S: 567-2604, 664-7622

Stjörnuland við Ingunnarskóla
Umsjónarmaður: Kristín Einarsdóttir
S: 517-4750, 695-5091

Fjósið við Sæmundarskóla
Umsjónarmaður: Anna Karen Ágústsdóttir
S: 664-7620

Klapparholt við Norðlingaskóla
Umsjónarmaður: Halla Ösp Hallsdóttir
S: 664-7624

Grafarvogur
Hvergiland við Borgarskóla
Umsjónarmaður: Ingunn M. Óskarsdóttir
S: 577-2905, 695-5198

Brosbær við Engjaskóla
Umsjónarmaður: Þóra Melsted
S: 510-1309, 695-5191

Regnbogaland við Foldaskóla
Umsjónarmaður: Jóna B. Óttarsdóttir
S: 567-2122, 695-5192

Simbað við Hamraskóla
Umsjónarmaður: Helena Línudóttir Kristbjörnsdóttir
S: 587-9050, 695-5193

Kastali við Húsaskóla
Umsjónarmaður: Björg Blöndal
S: 567-6100, 695-5194

Kátakot við Klébergsskóla
Umsjónarmaður: Fríða Birna Þráinsdóttir
S: 566-8176, 695-5009

Ævintýraland við Korpuskóla
Umsjónarmaður: Ingunn Björk Jónsdóttir
S: 525-0604, 695-5195

Tígrisbær við Rimaskóla
Umsjónarmaður: Dagný Edda Þórisdóttir
S: 587-2406, gsm: 695-5196

Vík við Víkurskóla
Umsjónarmaður: Ragnheiður Gísladóttir
S: 545-2719, 695-5197

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur ı  Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 ı  Bréfsími 411 5009 ı  www.itr.is ı itr@itr.is

Frístundaheimili ÍTR óska eftir starfsfólki sem getur tekið þátt
í að stýra starfi með 6-9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:
       List- og verkgreinar, s.s. tónlist, myndlist, leiklist, smíði og textíl
       Íþróttir og leikir, s.s. útileikir og innileikir
       Útivist og umhverfismennt, s.s. gönguferðir og náttúruskoðun
       Barnalýðræði og lífsleikni, s.s. hópastarf, barnafundir, lesa sögur, vinátta og samvera

Um er að ræða hlutastörf eftir hádegi en starfshlutfall og vinnutími geta verið sveigjanleg
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Sirkustvíeykið Hand in hand 
verður með námskeið fyrir 
börn á menningarnótt auk 
þess sem tvíeykið leikur listir 
sínar.

Tvíeykið og sirkuslistamennirnir 
Katja Korström og Mattias And-
ersson hafa ferðast um heiminn 
með Cirkus Cirkör. Þau kalla sig 
Hand in hand og hafa slegið í gegn 
í Svíþjóð það sem þeim er hrósað 
fyrir ótrúlega færni og húmor. Ný-
verið samdi Katja sirkusverk sem 
fléttað var saman við söngleik í 
Gautaborg í Svíþjóð og hlaut það 
afar góðar viðtökur og er Katja 
stjarna þar um slóðir. Þau verða í 
Norræna húsinu á menningarnótt 
þar sem norræna menningarhá-
tíðin Reyfi mun hefjast sama dag. 
„Þau verða með sirkusnámskeið 
fyrir börn og unglinga. Ásamt því 
sem þau verða með óvænt atriði, 
en það er algert leyndarmál sem 
ég get ekki greint frá núna,“ segir 
Max Daager hjá Norræna húsinu. 
Þau munu endurtaka óvænta at-
riði nokkrum sinnum yfir daginn 
svo enginn ætti að missa af því. 

„Þau eru svakalega góð og hafa 
vakið heilmikla athygli í föður-
landi sínu Svíþjóð, þau eru alger-
ar stjörnur þar,“ segir Max.
Upplýsingar um þau Kötju og 
Mattias er að finna á vefsíðunni 
handinhand.se. -keþ

Sirkusstjörnur frá Svíþjóð

Katja Kortström og Mattias Andersson sýna hér smjörþefinn af því sem koma skal á 
laugardag. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Mattias rúllar um í hring eins og ekkert sé auðveldara.

 HULIN LJÓSVERK
Haukur 
Snorrason 
ljósmynd-
ari opnar 
sýning-
una Hulin 
ljósverk á 
Kaffi Sólon 
í Banka-
stræti á 
menning-
arnótt. Um 
er að ræða 
myndir af 
óþekktum 
formum 
og litum úr 
náttúrunni 
sem fólki eru hulin á jörðu niðri en hann hefur náð að fanga úr lofti á síð-
ustu misserum. Stemningin er mitt á milli málverks og ljósmyndar en ekki 
eins og í landslagsmyndum sem við eigum að venjast. Sýningin verður 
uppi á opnunartíma kaffihússins til 14. september.

Ljósverk Hauks eru listaverk. 

Það má búast við miklu stuði, 
miklum tónlistarmönnum og 
miklum mannfjölda á Mikla-
túni á menningarnótt þegar 
Landsbankinn, Rás 2 og Menn-
ingarnótt bjóða til stórtónleika 
í þeim fagra almenningsgarði. 
Tónarnir byrja að streyma um 
loftin blá klukkan 16; síðan 
verður pásað í matarhléi milli 
18 og 20, en þá byrjar tóna-
flóðið aftur og stendur til 
22.30.

„Eftir 20 ára „comeback“ hljóm-
sveitarinnar Mezzoforte á horni 
Pósthússtrætis og Austurstrætis 
í fyrra var ljóst að staðsetningin 
væri sprungin sem tónleikastað-
ur Landsbankans á menningar-
nótt,“ segir Jóhannes Ásbjörns-
son, sérfræðingur í markaðsdeild 
Landsbankans. „Þá var orðið mjög 
erfitt að hreyfa sig í mannþröng-
inni og því einstaklega hentugt 
og kærkomið þegar Reykjavíkur-
borg bauð okkur að eiga samstarf 
við Rás 2 um stórtónleika á Mikla-
túni,“ segir Jóhannes, en nú sem 
endranær verður Landsbankinn 
með opið hús í Austurstræti með 
tilheyrandi karnivalstemningu, 
barnadagskrá, listaverkarúnti og 
fagurri tónlist fyrir gesti og gang-
andi.

„Miklatún hefur sannað sig 
sem okkar eigið Central Park og 

hefur Reykjavíkurborg þá sýn 
að garðurinn sé besti vettvang-
urinn fyrir stórtónleika af þessu 
tagi. Fyrri partinn stíga á stokk 
Mínus, Ampop, Pétur Ben, Von-
brigði og Ljótu hálfvitarnir, en 
eftir matarhléið skemmta gest-
um Sprengjuhöllin, Eivör ásamt 
færeyskri hljómsveit sinni, Á 
móti sól, Megas og Senuþjófarn-
ir, og síðast en ekki síst Manna-
korn ásamt Ellen Kristjánsdótt-
ur, sem af þessu tilefni koma aftur 
fram í upprunalegri mynd,“ segir 
Jóhannes og bætir við að allir ald-
urshópar muni finna eitthvað við 
hæfi á Miklatúni.

„Kannski verður ívið meiri 
rokktónlist að smekk yngri kyn-
slóðanna að deginum til, en ör-
uggt að allir finna sitt eyrnakon-
fekt um kvöldið. Ég er ekki viss 
um að yngsta fólkið átti sig á hve 
dásamlega smelli Mannakorn 
eiga í fórum sínum en þau eru 
ófá lögin sem allir þekkja og geta 
tekið undir með í. Svo skemmir 
ekki hve umgjörð tónleikanna er 
yndisleg á síðsumarskvöldi með 
öllum sínum marglitu blómum 
og ilmandi gróðri. Vonandi mæta 
sem flestir og njóta þess að hafa 
það ógleymanlega gaman saman,“ 
segir Jóhannes fullur tilhlökkun-
ar, en þess má geta að fjölmenn-
ustu útitónleikar Íslandssögunnar 
voru haldnir á Hafnarbakkanum á 
menningarnótt 2004 þegar hundr-
að þúsund gestir hlustuðu á lista-
menn kvöldsins.

Miklir á Miklatúni
Séð yfir mannþröngina á tónleikum Landsbankans á menningarnótt í fyrra

FRÉTTABLAÐIÐ/LANDSBANKINN

haust 2007

Verslun Rauðarárstíg 14 sími:  551 5477



Tilboð á stafrænni framköllun:

Hundrað myndir 
á 2500 krónur!

Ekki gleyma að sækja!
Tilboðið gildir út ágúst 2007.
Kr. 25 myndin óháð magni.

6.1 megapixlar ásamt 
512mb minniskorti 
á kr. 15.900

Takmarkað upplag!

Frábært tilboð!

C653
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UNIFEM á Íslandi býður gest-
um á framandi kvennaslóðir á 
menningarnótt.

Framandi kvennaslóðir í landinu 
Langtíburtistan er áfangastaður 
UNIFEM Ísland á menningarnótt. 
Þar er gestum og gangandi boðið 
að sjá, heyra um og snerta á ver-
öld kvenna í þróunarlöndunum.      

Samtökin eru í samstarfi við al-
þjóðlega UNIFEM sem er stofn-
un innan Sameinuðu þjóðanna. 
Íslenska deildin er frjáls félaga-
samtök stofnuð árið 1989 og eru 
félagar um 630 talsins. 

„Markmiðið á menningarnótt er 
að gefa fólki tækifæri á að kynn-
ast starfseminni og kynna fyrir 
fólki hversdagsleika kvenna í þró-
unarlöndunum. Þetta gerum við til 
þess að virkja félagana okkar og 
kynna starfið fyrir sem flestum,“ 
segir Sjöfn Vilhelmsdóttir, starfs-
maður UNIFEM á Íslandi.

Í tilefni dagsins verður sett upp 
sýning og að sögn Sjafnar geta 
allir verið með.

„Við hvetjum eindregið félaga 
og áhugasama sem hafa verið í 
þróunarlöndum til að taka þátt í 
sýningunni með ljósmyndum og 
minjagripum. Einnig ef fólk á 
búninga frá þessum löndum, væri 
gaman að sjá sem flesta mæta 

þannig klædda þennan dag,“ segir 
Sjöfn.

Samtökin starfa allan ársins 
hring, aðallega við fræðslu- og 
kynningarstarf.

„Starfið okkar felst í að vekja 
athygli á aðstæðum kvenna í 
þróunarlöndunum og styðja við 
þessa alþjóðlegu jafnréttisbar-
áttu. Við erum með heimasíðu og 
gefum út tímarit auk þess að fara 
í skóla og koma fram í fjölmiðl-
um. Einnig þrýstum við á íslensk 
stjórnvöld til að auka fjárfram-
lög og taka upp kynjasjónarmið, 
til dæmis við friðargæslu,“ segir 
Sjöfn sem segir samtökin einn-
ig vinna að því að tengjast einka-
geiranum og starfa með grasrót-
arsamtökum og ýmsum kvenna-
hreyfingum.

Í ár verður aðaláherslan á bar-
áttuna gegn kynbundnu ofbeldi. 
Alþjóðlegur baráttudagur er 25. 
nóvember og munu samtökin 
meðal annars gefa út tímarit í til-
efni dagsins.

Sjöfn hvetur sem flesta til að 
láta sjá sig á framandi kvenna-
slóðum á menningarnótt. UNI-
FEM Ísland er til húsa í miðstöð 
Sameinuðu þjóðanna, Laugavegi 
42, þar sem tekið er á móti fólki 
kl. 13-17. Sjá nánari upplýsingar á 
www.unifem.is.

rh@frettabladid.is

Kvennaslóðir í 
Langtíburtistan

Sjöfn Vilhelmsdóttir, hjá UNIFEM Íslandi býður alla velkomna á framandi kvenna-
slóðir á menningarnótt. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þegar Óli Palli kom með hug-
myndina um að halda stórtón-
leika á hafnarbakkanum var 
búist við að um 10.000 manns 
en 70.000 manns mættu hins 
vegar.

„Ég var staddur uppi á Arnarhóli 
á menningarnótt árið 2002 og var 
að bíða eftir að flugeldasýningin 
byrjaði. Þá sé ég að það voru ein-
hverjir tónleikar í gangi við end-
ann á hafnarbakkanum en þar sem 
ég stóð uppi á hólnum þá sá ég 
hvorki né heyrði hvað var að ger-
ast. Þá fékk ég hugmyndina um að 
halda tónleika á þessu sama stað 
með almennilegu kerfi og stórum 
myndvarpa svo allir myndu heyra 
og sjá þó þeir væru langt í burtu,“ 
segir Óli Palli útvarpsmaður um 
upphaf stórtónleikanna á hafnar-
bakkanum. „Hugmyndin var að 
hafa þetta í beinni útsendingu á 
Rás 2 og bjóða upp á flotta dag-
skrá með nokkrum listamönnum 
úr sitthvorri áttinni svo hægt væri 
að höfða til allrar fjölskyldunn-
ar. Það sem hékk líka í hausnum 
á mér þegar stóð þarna á Arnar-
hólnum var af hverju ríkisútvarp-
ið væri ekki að gera neitt á menn-
ingarnótt. Alls konar bankar og 
lítil fyrirtæki voru að bjóða upp á 
dagskrá á þessum menningardegi 
og ríkisútvarpið, ein merkilegasta 
menningarstofnun þjóðarinnar, 

var hreint ekki með neitt.“ 
Eftir helgina var farið á Höfuð-
borgarstofu og hugmyndin rædd. 
„Eftir að hafa talað við þetta frá-
bæra fólk á Höfuðborgarstofu 
varð niðurstaðan sem sagt sú að 
haldnir yrðu stórtónleikar á hafn-
arbakkanum sem tókust bara 
miklu, miklu betur en við þorðum 

að vona. Við höfðum búist við um 
10.000 manns ef heppnin væri með 
en það komu ábyggilega um 70.000 
manns og síðan 100.000 manns 
árið eftir. Þetta hefði aldrei geng-
ið upp nema vegna þess að Höfuð-
borgarstofa hefur mikinn áhuga á 
þessu líka. Þetta er samstarf sem 
svínvirkar.“

Fram úr björtustu vonum 

Óli Palli hefði aldrei búist við því að 100.000 manns kæmu á stórtónleikana á hafnar-
bakkanum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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 MÓTORHJÓL ÚR TRÉ
Félagar í útskurðarfélaginu Einstakir hafa skorið út í tré mótorhjól í fullri 
stærð sem verður til sýnis á menningarnótt í JCI húsinu að Hellusundi 3 
í Reykjavík.

Hjólið, sem er skorið út í 17 mismunandi harðviðartegundir, er eftirlík-
ing af þýska hermannamótorhjólinu Ural sem Þjóðverjar notuðu í seinni 
heimsstyrjöldinni.

Ófáum stundum var varið í gerð hjólsins en hver og einn félagi fékk 
með sér smáhluti í heimavinnu og síðan var komið saman á vinnustofu 
hópsins þar sem samsetningin fór fram.

Á síðasta ári sýndu Einstakir risagítar af gerðinni Fender í Hrafnagili 
en Jón Ólafsson tónlistarmaður keypti gripinn og gaf til Rokksafnsins í 
Reykjanesbæ á Ljósanótt í fyrra. 

Mótorhjólið er einnig til sölu og ekki amalegt að hafa eitt slíkt inni í 
stofu.

HÖNNUNARKEPPNI 
FYRIR BÖRN
Vinningshafi teiknisamkeppni 
á menningarnótt fær skartgrip 
eftir eigin hönnun.

Börnin geta teiknað mynd í 
skartgripaversluninni Hún og 
Hún á menningarnótt. Það barn 
sem fer með sigur af hólmi 
fær síðan skartgrip eftir eigin 
hönnun.

Gullsmiðurinn Sif Ægisdóttir 
mun smíða gripinn en þetta er 
fjórða árið í röð sem Sif smíðar 
grip eftir hugmynd þess barns 
sem vinnur í teiknisamkeppn-
inni.

Barnafataverslunin Liggalá 
stendur fyrir barnafatabasar og 
ágóði af sölunni rennur til barna-
spítala Hringsins og barna- og 
unglingageðdeildar Landspítal-
ans, BUGL. 

Sápukúlur og andlitsmál-
un verður í boði fyrir krakkana. 
Basarinn hefst kl. 13 og stendur
til kl. 17 í Liggalá, sem er til húsa 
að Laugavegi 67.

Barnafatabasar
í Liggalá

SÁLMAFOSS
Í HALLGRÍMSKIRKJU
Kynntir verða fjórir glænýir 
sálmar eftir fjögur skáld og 
fjögur tónskáld klukkan 15.10 
í Hallgrímskirkju. Hörður 
Áskelsson organisti og kórstjóri 
leiðir sönghóp úr Mótettukór 
Hallgrímskirkju og kirkjugesti 
en allir mega syngja með. 
Sálmahátíðin stendur til klukkan 
22.00.

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

Birkiaska

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

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur
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Dagskrá menningarnætur

Börn
Á menningarnótt er margt í boði fyrir börnin. Metnaðarfullir foreldrar geta ferðast með 
þau fram og aftur um bæinn og leyft þeim að horfa eða hlusta á leikrit, fá útrás fyrir list-
ræna hæfileika sína eða leika sirkuslistir. Hér er hugmynd að þægilegri leið sem hægt er 
að fara í gegnum bæinn með börnin. 

12.00  12.45 SIRKUSSMIÐJA
Sirkuslistamennirnir Katja Kortström og Mattias Andersson hafa ferðast um heiminn með Cirkus 
Cirkör og taka núna þátt í Reyfi hátíðinni. Á menningarnótt bjóða þau börnum frá 8 ára aldri að taka 
þátt í sirkussmiðju, þar sem börn geta æft sig í joggli, fimleikum og fleiri sirkusatriðum undir leið-
sögn fagmanna. Sirkussmiðjan er til kl. 12.45 en listamennirnir verða í Norræna húsinu allan daginn 
og aldrei að vita nema eitthvað óvænt gerist. Glerskáli við Norræna húsið.

13.15  14.15 BARNASMIÐJA 
Guðbjörg Káradóttir leiðbeinir börnunum. Um það bil klukkustundar námskeið í skemmtilegri list-
sköpun fyrir börn, 12 ára og yngri. Listatjald í listaporti Gallerís Foldar, Rauðarárstíg 14.

14.30 ÍSLENSKAR LEIKBRÚÐUR Í HÁLFA ÖLD 
Lifandi safn og leikbrúðuhátíð allan daginn. Brúðubíllinn sýnir Segðu mér söguna aftur. Hinir ást-
sælu Lilli og Sámur, Bjartur bóndi á Bakka, dýrin hans og fleiri eru mættir til að gleðja börnin með 
nærveru sinni. Brúðustjórn er í höndum Helgu Steffensen og Aldísar Davíðsdóttur en Sigrún Edda 
Björnsdóttir leikstýrir. Heilsuverndarstöðin við Barónsstíg, Norðurálma.

14.00  17.00 TEIKNISAMKEPPNI FYRIR BÖRN 
Börnum gefst tækifæri á að teikna mynd í skartgripaversluninni Hún og Hún. Ein mynd verður valin 
og Sif Ægisdóttir gullsmiður mun smíða skartgrip eftir teikningunni og afhenda vinningshafa. Keppn-
in stendur til kl. 17.00. Hún og Hún, Skólavörðustíg 17b.

13.00  22.00 ÚTVARPSLEIKHÚSIÐ 
Nýtt barnaleikrit - svakamálaleikritið Mæja spæja eftir Herdísi Egilsdóttur hljómar í barnadeild. Til 
kl. 22.00. Borgarbókasafn Grófarhúsi, Tryggvagötu 15.

ÚTVARPSLEIKHÚSIÐ
Borgarbókasafn, Tryggvagötu

SIRKUSSMIÐJA
Norræna húsið

TEIKNISAMKEPPNI
Hún og Hún, Skólavörðustíg

ÍSLENSKAR LEIKBRÚÐUR
Heilsuverndarstöðin, Barónsstíg

BARNASMIÐJA
Gallerí Fold, Rauðarárstíg

Dagskána í heild er að finna á www.menningarnott.is
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Dagskrá menningarnætur

Unglingar
Unglingarnir verða ekki útundan á menningarnótt. Margs konar uppákomur og tónleikar 
eru í boði fyrir þennan aldurshóp.

13.00  20.00 MÁLVERK VERÐUR TIL Í BÍLASTÆÐAPORTINU BAK VIÐ ALÞJÓÐAHÚSIÐ 
Nokkrir færir listamenn úða verkið á meðan valinkunnir plötusnúðar mata gesti á menningarlegri 
hiphop-tónlist. Allar nánari upplýsingar má finna á heimasíðu íslenskrar hiphop-menningar, www.
hiphop.is. Til kl. 20.00. Bak við Alþjóðahúsið, Hverfisgötu 18.

14.00 DANSHÁTÍÐ Á INGÓLFSTORGI 
Bresk-indverski danshópurinn Back 2 Back kennir öllum sem vilja, ungum jafnt sem öldnum, Free-
style Bhangra, en dansstíllinn er sambland af hefðbundnum asískum dansi og nútímadansi. Þjóðleg-
um Bhangra-dansi er blandað saman við Bollywood, street-dans, hiphop og breikdans. Ingólfstorg.

15.00  18.00 A FILM REEL NAMED EMOTION
Tónlistarmyndbönd með Þóri, Maus, Benna Hemm Hemm, Forgotten Lores og fleiri sýnd. Til kl. 
18.00. Café Victor, Hafnarstræti 1-3.

16.00  20.00 HOME BLOCK PARTY 
Heimalingarnir Agzilla (Metalheadz, Reinforced) og Thor bregða á leik með blandaða tónlist. Til kl. 
20.00. HOME-Gistiheimili Skólastræti 1.

17.00  21.00 TÓNLEIKAR Í HLJÓMSKÁLAGARÐINUM
Hitt húsið stendur fyrir tónleikum í Hljómskálagarðinum. Á dagskránni eru ýmsar ungar og efnileg-
ar hljómsveitir. Tónleikarnir standa til kl. 21.00. Hljómskálagarðurinn.

TÓNLEIKAR
Hjómskálagarðurinn

GRAFFITÍ
Alþjóðahúsið, HvefisgötuTÓNLIST

HOME-gistiheimili, Skólastræti

TÓNLISTARMYNDBÖND
Café Victor, HafnarstrætiDANSHÁTÍÐ

Ingólfstorgi

Dagskána í heild er að finna á www.menningarnott.is
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Dagskrá menningarnætur

Fullorðnir
Fullorðnir ættu flestir að finna eitthvað við sitt hæfi á menningarnótt sem stendur svo 
sannarlega undir nafni. Fjölmenning, fornsögur og frægir málarar koma meðal annars við 
sögu víða um bæ.

11.00  23.00 OPIÐ HÚS Á ÖLLUM HÆÐUM
Íslensku skinnhandritin, vesturfararnir til Utah, Surtseyjarsýningin, veitingar og verslun. Til kl. 
23.00. Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu 15.

13.00  22.00 FJALLAMJÓLK OG FLEIRA GOTT 
Listasafn ASÍ býður upp á fjölbreytta sýningu á verkum eldri og yngri listamanna úr safneigninni. 
Þar má meðal annars sjá málverk Jóhannesar Kjarvals og Jóns Stefánssonar sem eiga það sameigin-
legt að sýna hið dramatíska og stórbrotna í íslenskri náttúru, þar á meðal Fjallamjólk, eitt þekktasta 
verk Kjarvals og jafnframt íslenskrar listasögu. Einnig má sjá nýleg verk eftir Guðrúnu Kristjáns-
dóttur, Birgi Andrésson, Olgu Bergmann og Önnu Eyjólfsdóttur sem hvert á sinn hátt fjalla um nátt-
úru og/eða menningu í samtímanum. Opið til kl. 22.00. Listasafn ASÍ, Freyjugötu 41.

14.00 FORNSAGNAGANGA Í NORÐURMÝRINNI
Sigurður Jón Ólafsson og Ingibjörg Hafliðadóttir leiða gönguna. Gangan tekur rúmlega klukkustund 
og hefst á Kjarvalsstöðum við Flókagötu.

16.00 KYNNUMST AFRÍKU
Áhöfn alþjóðaskipsins Logos II kynnir gestum menningarnætur afríska menningu. Litrík sýning þar 
sem blandað er saman söng, dansi og leik. Lækjartorg.

17.00 LISTAVERKAUPPLIFUN Á HÓTEL HOLTI
Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur tekur á móti fólki, fer um húsið og fjallar um málverkin og lista-
mennina eins og kostur er. Hótel Holt, Bergstaðastræti 37.

OPIÐ HÚS
Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu

LISTAVERKAUPPLIFUN
Hótel Holt, Bergstaðastræti

MYNDLISTASÝNING
Listasafn ASÍ, Freyjugötu

FORNSAGNAGANGA
Kjarvalsstaðir, Flókagötu

AFRÍSK MENNING
Lækjartorg

Dagskána í heild er að finna á www.menningarnott.is
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Dagskrá menningarnætur

Fjölskyldan
Menningarnótt er hátíð fjölskyldunnar og öll fjölskyldan á að geta notið hennar saman. 
Þeir sem vilja geta tekið daginn snemma, átt notalegan tíma í miðbænum um hann miðj-
an og endað hann á að fylgjast saman með tilkomumikilli flugeldasýningu.

10.00  22.00 KVEIKJA  OPIN LISTSMIÐJA Í NORÐURSAL KJARVALSSTAÐA
Allan daginn er opin skapandi og skemmtileg listsmiðja fyrir alla fjölskylduna í norðursal Kjarvals-
staða þar sem íspinnaprik eru notuð til að skapa. Þar eru einnig leikfangaeiningar hönnuðarins Ólafs 
Ómarssonar hjá Bitty og má smíða ýmislegt úr þeim. Til kl. 22.00. Kjarvalsstaðir við Flókagötu.

14.00  16.00 VÖFFLUR OG KAFFI Í ÞINGHOLTUNUM 
Íbúar í Þingholtunum bjóða gestum og gangandi í kaffi og vöfflu. Kaffiboðið stendur til kl. 16.00.

14.00  16.00 NINTENDOTJALD 
Þeir sem vilja finna fyrir nostalgíu geta kíkt inn í Nintendo-tjaldið. Þar verður hægt að spila Mario 
Bros og fleiri klassíska leiki í leikjatölvu frá 1988. Aðeins tveir komast að í einu. Opið verður til kl. 
16.00. Við Mjóstræti.

15.00  16.00 HEIMSMET Í HVÍSLULEIK
Örn Alexander og Diljá Ámundabörn standa fyrir heimsmeti í hvísluleik í garði Listasafns Einars 
Jónssonar á menningarnótt. Systkinin hvetja alla til að koma og taka þátt í þessum sögulega atburði. 
Örn er ungur og upprennandi myndlistarmaður á leið í nám við Listaháskólann í Malmö. Diljá er ný-
útskrifuð úr skapandi verkefnastjórnun úr KaosPilot-skólanum í Árósum. Til kl. 16.00. Listasafn Ein-
ars Jónssonar, garður. Gengið inn frá Freyjugötu.

23.00 GLÆSILEG FLUGELDASÝNING Á HAFI ÚTI Í BOÐI ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 
Hjálparsveit skáta stjórnar flugeldasýningu utan við Sæbraut með hjálp Landhelgisgæslunnar. Áhorf-
endur geta komið sér fyrir austur eftir Sæbrautinni. Félagar úr Brokey skreyta flóann með upplýst-
um bátum.

FLUGELDASÝNING
Við Sæbraut

NINTENDO
Mjóstræti

VÖFFLUR OG KAFFI
Þingholtunum

HVÍSLULEIKUR
Listasafn Einars Jónssonar, Freyjugötu

LISTASMIÐJA
Kjarvalsstöðum, Flókagötu

Dagskána í heild er að finna á www.menningarnott.is
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Efnafræðingar lofa reyk, 
sprengingum og ýmsu óvæntu 
á efnafræðisýningum sem fara 
fram í fyrirlestrarsal Íslenskrar 
erfðagreiningar í dag. 

„Þetta verða það sem við köllum 
efnafræðibrellur,“ segir Sigurður 
Smárason, efnafræðingur við Há-
skóla Íslands, sem ætlar að halda 
þrjár efnafræðisýningar í dag 
ásamt nokkrum nemenda sinna. 
Hann segir ýmsa óvanalega hluti 

gerast í efnafræðinni og sumt 
kannist fólk við úr bíómyndum. 
„Til dæmis þegar hlutir eru fryst-
ir með fljótandi köfnunarefni og 
verða þá brothættir,“ segir Sig-
urður og tekur rós sem dæmi. „Við 
sýnum líka þessa klassísku vökva 
sem breyta um lit og síðan verða 
ljós og læti í bland,“ segir Sigurð-
ur og lofar skemmtilegum og líf-
legum sýningum. 

Þrjár sýningar verða yfir dag-
inn. Fyrri tvær eru ætlaðar allri 
fjölskyldunni en sú síðasta, klukk-

an 18.00, verður frekar stíluð inn á 
fullorðna. „Þá verða aðeins meiri 
læti,“ segir Sigurður kankvís. 

Sigurður hefur staðið fyrir 
efnafræðisýningum frá árinu 
2005 hér heima en hann kynntist 
slíkum þegar hann var í doktors-
námi í Bandaríkjunum. „Þetta er 
mjög vinsælt þar, en þetta er ekki 
síður skemmtilegt fyrir okkur 
efnafræðingana en þá sem eru að 
horfa á,“ segir Sigurður og telur 
að brellurnar séu líklega það sem 
kveiki helst í þeim sem ákveði að 

fara að læra efnafræði. „Nem-
endur hafa mjög gaman af að 
spreyta sig á þessu,“ segir Sigurð-
ur en nokkrir nemenda hans taka 
þátt í sýningunni og hefur hópur-
inn æft sig á brellunum í sumar. 
„Við þurfum auðvitað að tryggja 
öryggi þeirra sem horfa á. Svo 
þarf líka að athuga hvort þetta 
virki enda hægt að fá alls konar 
uppskriftir á netinu sem virka 
ekki eins og skyldi þegar á reyn-
ir,“ segir Sigurður glettinn. Hann 
segir að ýmislegt muni koma á 

óvart og fólk muni sjá margt sem 
það hafi ekki séð áður. „Hvorki í 
bíómyndum né í hinum raunveru-
lega heimi.“

Hver sýning stendur í um fjöru-
tíu mínútur og fer fram í fyrir-
lestrarsal Íslenskrar erfðagrein-
ingar. Fyrsta sýningin er klukkan 
13, næsta klukkan 15 og sú síðasta 
klukkan 18. Að sýningunni standa 
ásamt Sigurði og nemendum hans 
Efnagreiningarsetur HÍ og Ís-
lensk erfðagreining.

solveig@frettabladid.is

Ljós,reykur og læti í bland
Sigurður Smárason, forstöðumaður Efnagreiningarseturs HÍ, stendur keikur á milli nemenda sinna og samstarfsmanna, þeirra Arnars Þórs Stefánssonar og Henriks Cornelisson van de Ven sem mundar sleggju.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

 WARHOL Í INGÓLFSSTRÆTI
Sýning verður á myndum eftir Andy Warhol í Ingólfsstræti 8 í 
Reykjavík á menningarnótt. Verkin eru frá árunum 1968 til 1984 
og eru silkiþrykk, langflest úr stórri myndaröð sem helguð var 
morðinu á John F. Kennedy, Flash 22. November 1963 sem 
Warhol gerði fimm árum síðar, færri úr smærri myndröðum frá 
upphafi níunda áratugs síðustu aldar. 

Verkin sýna bæði breidd og þróun í tækni og viðfangsefnum 
Warhols. Þetta er í þriðja sinn sem hér er haldin sýning á verk-
um hans: hinar fyrri voru sýning á printum af íþróttahetjum og 
myndaröð með Ingrid Bergman. Allar myndirnar á sýningunni í 
Ingólfsstræti eru til sölu en sýningaropnun er á föstudagskvöld 
fyrir boðsgesti en á laugardag er sýningin opin frá 13 til 21 og 
allir velkomnir.

LÍFRÆNN ÚTIMARKAÐUR
Verslunin Yggdrasill er með útimarkað á 
menningarnótt.

Heilsuvöruverslunin Yggdrasill fagn-
ar í ár tuttugu ára starfsafmæli. Verlunin 
verður með lífrænan útimarkað næst-
komandi laugardag þar sem bændur 
mæta með afurðir beint af akrinum.

Ávextir og grænmeti eru meðal 
þess sem verður í boði ásamt lokkandi 
magadansmeyjum sem hrista upp í 
stemningunni á Skólavörðustígnum. 

Útimarkaðurinn hefst kl.13 og 
stendur til kl.18

Yggdrasill er til húsa að Skóla-
vörðustíg 16.
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Margir bíða spenntir eftir rús-
ínunni í pylsuenda menning-
arnætur, flugeldasýningunni. 
Sýningin er alltaf jafn glæsileg 
þótt sniðið hafi breyst örlítið.

„Í fyrra tókum við upp á þeirri ný-
breytni að fara með flugeldasýn-
inguna á haf út til þess að gera sjón-
arhornið breiðara,“ segir Sif Gunn-
arsdóttir, verkefnastjóri viðburða 
hjá Höfuðborgarstofu. Sama er upp 
á teningnum í ár og verður flugeld-
unum skotið af pramma sem hengd-
ur er aftan í varðskipið Tý. „Áður 
fylgdist maður með frá Miðbakkan-
um eða Arnarhóli en í fyrra raðaði 
fólk sér allt frá hafnarbakkanum 
og nánast út að Laugarnestanga. 
Ég var til dæmis við Höfðatún en 
þar hafði fólk tekið með sér sólstóla 
og naut sýningarinnar. Þetta er ný 
og skemmtileg stemning,“ segir 
Sif sem er greinilega ánægð með 
breytinguna. „Við heyrðum meira 
að segja að flugeldarnir hefðu sést 
frá heimilum í Grafarvogi.“

Það er ekki aðeins sjónræna 
hliðin sem nýtur góðs af breyt-
ingunni heldur hafa umferðarmál 
einnig batnað til muna. „Fólk getur 
til dæmis lagt í kringum Borgar-

túnið og labbað niður að sjó svo 
það eru ekki allir að fara upp í bíl-
inn á sama punktinum. Umferðin  
úr bænum dreifist því miklu betur 
enda gekk hún afskaplega vel og 
greiðlega í fyrra.“

Flugeldasýningin verður sem 
fyrr í boði Orkuveitunnar en Hjálp-
arsveit skáta í Reykjavík sér um 
framkvæmdina ásamt aðstoð frá 
Landhelgisgæslunni. Svava Ólafs-
dóttir félagi í skátunum hefur stað-
ið í undirbúningi síðustu vikur. „Það 
er best að ljóstra sem minnstu upp 
en sýningin verður ekki eins og í 
fyrra. Þetta kemur allt í ljós,“ segir 
hún. 

Það eru þó ekki aðeins flug-
eldarnir sem lýsa upp himininn 
á laugardagskvöldið. „Félagar í 
siglingaklúbbnum Brokey ætla 
að skreyta skipin sín með seríum. 
Þeir munu sigla upplýstir um fló-
ann og setja þannig skemmtilegan 
svip á sýninguna,“ segir Svava að 
lokum. mariathora@frettabladid.is

Ljósasýning á hafi úti

Fleiri geta séð flugeldana í ár þar sem þeim verður skotið upp á hafi úti. Sýningin 
hefst kl. 23.00 og stendur í um tíu mínútur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bresk/indverski danshópur-
inn Back 2 Back sýnir Freestyle 
Bhangra á menningarnótt. „Þetta 
er tegund af dansi sem við höfum 
sjálf þróað,“ sagði Rana, for-
sprakki hópsins, þegar blaðamað-
ur sló á þráðinn til hans í London. 
„Bhangra er byggt að hefðbund-
um indverskum dansi frá Punjab á 
Indlandi sem vanalega er dansað-
ur við lifandi tónlist. Þessum hefð-
bundna dansi sláum við saman 
við vestrænan freestyle-dans eða 
götudans og dönsum við trommu-
slátt.“

Í hópnum eru níu dansarar sem 
allir eru fæddir á Bretlandseyj-
um en eiga rætur að rekja til Ind-
lands. Hópurinn hefur sýnt víða 

um Bretland. „Við viljum færa út 
kvíarnar og höfum dansað á Ítalíu. 
Okkur fannst Ísland þó kjörinn 
staður til að byrja á, áður en við 
förum annað,“ segir Rana. Hann 
segir dansarana vera afar spennta 
fyrir menningarnóttinni en eng-
inn þeirra hefur komið til Íslands 
áður. „Við vissum ekki einu sinni 
hvar Íslands var,“ segir hann og 
skellir næstum upp úr og bætir 
við, „sem er fáránlegt þar sem það 
er svona nálægt okkur.“ 

Back 2 Back verður á Ingólfs-
torgi á menningarnótt og mun 
sýna ólíka dansa, sem eru sam-
bland af bhangra, hiphoppi, free-
style, Bollywood og breik-dansi.

- keþ

Vissu ekki 
hvar Ísland var

Back 2 Back mun dansa á Ingólfstorgi á menningarnótt.

SIGLT UM SUNDIN BLÁ
Sigling til Viðeyjar er meðal viðburða á menningarnótt.

Viðey er viðkomustaður á siglingu um sundin á menningarnótt. Lagt 
verður í hann frá gömlu höfninni og komið við í Viðey. Leiðsögumaður 

er Örlygur Hálfdanar-
son sem sjálfur er 
Viðeyingur og mun 
hann fjalla um það 
sem fyrir augu ber á 
siglingunni og í Viðey.

Lagt er í hann kl. 
12.00. Ferjutollur er 
800 kr. fyrir fullorðna 
og 400 kr. fyrir börn.
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Franch Michelsen er þriðji ætt-
liður úrsmiða í Michelsen-fjöl-
skyldunni og sá ekki nema rétt 
upp fyrir búðarborðið þegar 
hann hóf að selja Íslendingum 
klukkur á sjöunda áratugnum. 
Hann fer með vinnuborðið sitt 
út í glugga á menningarnótt.

Með þessu móti gefst gestum 
menningarnætur kostur á að sjá 
úrsmið að störfum, en Franch 
segir ekki taka sig á taugum að 
sitja úti í glugga við slíka ná-
kvæmnisvinnu.

„Ég er hinn rólegasti. Búðin 
verður lokuð og ekki hægt að 
komast að mér,“ segir Franch 
sem frumsýndi vinnuaðferðir 
sínar við opinn glugga á heitu ág-
ústkvöldi í fyrra. „Þá barst inn 
um gluggann til mín tal bæjar-
búa þar sem sumir sögðu full-
um fetum að ég væri sennilega 
að plata og væri ekki með neitt 
í höndunum,“ segir hann hlátur-
mildur, enda er fátt smærra við-
ureignar en skrúfur og hjól í úr. 

„Á menningarnótt ætla ég að 
gera við mekanískt Rolex-úr 
með afar smáum skrúfum; allt 
niður í 0,50 millimetra í þvermál. 
Það er erfitt verk að eiga við, en 
með kunnáttu, þolinmæði, rétt-
um verkfærum, réttri lýsingu og 
styrkri hönd verður þetta lítið 
mál,“ segir Franch sem „lækn-
ar“ úrin með stækkunargleri, eða 
svokallaðri lúpu, í augunum.

„Úrsmíði er sigurverk og af-
skaplega áhugavert. Í úrsmíði má 
segja að tíminn sé loks sjáanleg-

ur þegar gangverkið er skoðað 
frá grunni. Það er afar ánægju-
legt að koma biluðu úri í stand og 
núna er ég að laga úr sem lenti í 
sjó og verður gleðilegt að koma 
í gagnið aftur,“ segir Franch, og 
bætir við að stundum fái úrsmið-
ir viðurnefnið Doktor Úri.

Sjálfur hefur Franch starfað 
sem úrsmiður frá árinu 1972, en 
alls tekur vanan úrsmið um eitt 
og hálft ár að smíða nýtt úr og því 
mörg æviverk finnanleg í hillum 
Franchs. Fyrstu vasaúrin fóru að 
sjást upp úr aldamótunum 1500.

„Áður voru klukkur með 
pendúl en um þessar mundir var 
fundinn upp óróaásinn sem gerði 
kleift að smíða færanlega tíma-
mæla.“

Franch segir nútímamann-
inn eiga mörg og misdýr úr sem 
hæfa mismunandi tilefnum.

„Það spyrja margir hvort 
menn séu hættir að ganga með 
armbandsúr því tímamælar séu í 
farsímum, bakarofnum, bílum og 
hvarvetna, en svo er ekki. Úr er 
hluti lífsstíls; ekki síst fyrir okkur 
karlmenn, enda okkar skartgrip-
ur,“ segir Franch en dýrasta úrið 
sem hann á í fórum sínum núna 
er 18 karata Rolex-gullúr, skreytt 
demöntum og fæst á 1,7 milljón-
ir króna.

„Svona úr stoppa aldrei lengi 
hjá mér og ótrúlega margir sem 
ganga út með úr upp á tvær millj-
ónir eða meira á úlnliðnum. Vönd-
uð úr eru fjárfesting til framtíð-
ar, erfast kynslóða á milli og eru 
oft það dýrmætasta og kærkomn-
asta sem einstaklingur eignast og 
skilur eftir sig.“

Þar sem tíminn 
sést líða

Frank Michelsen úrsmíðameistari að störfum. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Norðurálma Heilsuverndar-
stöðvarinnar við Barónsstíg 
breytist í töfraheim á menn-
ingarnótt því þar verður sýn-
ing á íslenskum leikbrúðum. 
Jón Viðar Jónsson forstöðu-
maður Leikminjasafnsins er 
kunnugur í þeirri deild. 

„Þetta verður ein stærsta leik-
brúðusýning sem hér hefur verið 
haldin,“ segir Jón Viðar. „Kjarninn 
í henni er leikbrúðusafn Jóns E. 
Guðmundssonar sem stofnaði Ís-
lenska brúðuleikhúsið 1954 og var 
frumherji þeirra listgreinar hér á 
landi. Auk þess eru hér brúður frá 
Latabæ, Sjónvarpinu, Katrínu Þor-
valdsdóttur, Bernd Ogrodnik, Leik-
brúðulandi Helgu Steffensen, Tíu 
fingrum Helgu Arnalds, Strengja-

leikhúsi Messíönu Tómasdóttur, 
Sögusvuntu Hallveigar Thorlacius 
og fleiri.“ 
Sýningin er í raun tví- eða þrískipt 
að sögn Jóns Viðars. „Í fyrsta lagi 
er sýning á leikbrúðum allan daginn 
og þar fer mest fyrir brúðum Jóns 
E. Guðmundssonar. Helga Steffen-
sen, sem þekkti Jón og vann með 
honum, ætlar að láta brúðurnar 
hans lifna við,“ segir hann. „Síðan 
höfum við fengið fleira listafólk 
sem nú er starfandi í þessum geira 
til að taka þátt í þessu með okkur. 
Sumt af því verður með lifandi 
sýningar og flestir verða með sýn-
ishorn af brúðugerð.“ 
Ein þeirra brúða sem fara á kreik 
er Bláa stúlkan, leikbrúða Messí-
önu Tómasdóttur. Hún heimsæk-
ir Heilsuverndarstöðina og tekur 
sporið með aðstoð Ástu Sighvats 
Ólafsdóttur. Tónlist við dansinn er 

flautuverkið Spor eftir Karólínu 
Eiríksdóttur í flutningi Guðrúnar 
S. Birgisdóttur. 
Jón Viðar kveðst fagna því að 
Heilsuverndarstöðin skuli opna 
aftur dyr sínar sem hafa verið 
luktar um tíma. „Þetta er fal-
legt hús sem á sinn sess í hug og 
hjarta landsmanna. Það er líka 
heiður og fengur fyrir Leikminja-
safnið að vera búið að fá brúður 
Jóns E. Guðmundssonar og þar 
er fullur metnaður til að skapa 
því safni rétta og viðeigandi um-
gjörð. Safnið hefur ekkert fast 
húsnæði ennþá en hefur komist að 
samkomulagi við fyrirtækið Inpro 
sem hefur Heilsuverndarstöðina 
á leigu um að fá að nýta húsnæði 
fyrrum mæðradeildar í henni. Við 
höfum þessa aðstöðu til áramóta 
og stefnum að því að gera eitthvað 
meira á þeim tíma.“ gun@frettabladid.is

Leikbrúðurnar lifna við
Jón Viðar Jónsson innan um leikbrúður Jóns E. Guðmundssonar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þegar hjónin Aðalsteinn og Anna 
Pálína héldu fyrstu stofutón-
leikana áttu þau ekki von á því 
að húsið myndi fyllast af fólki. 
„Okkur fannst hugmyndin um að 
halda tónleika á menningarnótt 
svo skemmtileg og þar sem við 
bjuggum í miðbænum þá datt mér 
í hug að halda litla tónleika í stof-
unni heima,“ segir Aðalsteinn Ás-
berg Sigurðsson, rithöfundur og 
tónlistarmaður, um stofutónleik-
ana sem hann og kona hans heit-
in, Anna Pálína Árnadóttir, héldu 
fyrst fyrir sjö árum. „Við ætluð-
um bara að opna inn af götunni og 
héldum að þetta yrði ekkert mál,“ 
segir hann hlæjandi. „Við höfðum 
sem betur fer hugsað fyrir því að 
fá fullt af klappstólum lánaða og 
hafa með okkur einn úr fjölskyld-
unni sem hálfgerðan dyravörð. 
Ennfremur ákváðum við að hafa 
þrjá stutta tónleika fremur en 
eina langa. Við áttum aldrei von á 
að meira en um 30 manns kæmu 
í hvert skipti en þegar fyrstu tón-
leikarnir áttu að byrja þá var bara 
komin þvaga fyrir utan húsið og 
dyravörðurinn okkar lenti strax í 
vandræðum. Við opnuðum úr stof-
unni út í garð og tróðum fólkinu 
inn og gátum þannig komið um 80 
manns á fyrstu tónleikana. Svo var 
þeim bara sópað út um bakdyrnar 
og næsta holl tekið inn en fólkinu 
í götunni fjölgaði á meðan,“ segir 

Aðalsteinn sem reiknar með að 
um 250 manns hafi komið á tón-
leikana fyrsta árið og ekki aðeins 
kunningjar eins og hjónin höfðu 
átt von á.

„Þetta var mikið ævintýri. Því 
miður seldum við húsið okkar 
árið eftir svo við brugðum á það 
ráð að fá lánaðan Hljómskálann. 
Hann var svona álíka stór og stof-
an okkar, eða jafnvel ívið minni. 
Tónleikarnir gengu mjög vel fyrir 
sig en þó lentum við í sömu vand-
ræðum og áður að það var allt of 
margt fólk sem vildi koma. Okkur 
fannst svo leiðinlegt að koma ekki 
öllum fyrir sem vildu þannig að 
þriðja árið fórum við inn í Þjóð-

menningarhús,“ segir Aðalsteinn 
sem heldur núna fimmtu stofutón-
leikana í því húsnæði.

Þrátt fyrir að vera kominn í 
helmingi stærri „stofu“ vill Aðal-
steinn viðhalda sömu stemningu 
og var í upphafi. „Stofutónleik-
ar eru þannig að maður er heima 
í sinni stofu og spjallar við sína 
gesti. Þetta verða áfram persónu-
legir og heimilislegir tónleikar og 
jafnframt mjög fjölskylduvænir,“ 
segir Aðalsteinn. Dagskráin í ár er 
þjóðlagatengd en auk Aðalsteins 
koma fram söngkonana Guðrún 
Gunnarsdóttir og sænska þjóð-
lagahljómsveitin Draupner.  

mariathora@frettabladid.is

Gestum sópað út um bakdyrnar

Aðalsteinn heldur stofutónleika í sjöunda sinn. Að þessu sinni verða þeir haldnir í 
Þjóðmenningarhúsinu en með Aðalsteini á myndinni eru meðlimir í sænsku hljóm-
sveitinni Draupner sem spilar á tónleikunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Forvarnastarf læknanema, 
Ástráður, deilir út ókeypis 
smokkum á menningarnótt.

Ástráður, forvarnastarf lækna-
nema, hefur staðið fyrir kyn-
fræðslu og deilt út smokkum síð-
astliðin átta ár. Markhópurinn 
er ungt fólk á aldrinum fimmt-
án til tuttugu og þriggja ára sem 
eru einn helsti áhættuhópur fyrir 
ótímabærar þunganir og kynsjúk-
dóma.

Á hverju ári fer Ástráður inn í 
langflesta framhaldsskóla á land-
inu eða um fjörutíu. Þar eru lækna-
nemarnir með kynfræðslu fyrir 
fyrsta árs framhaldsskólanema og 
deila út smokkum. Einnig er farið 
í grunnskóla, félagsmiðstöðvar og 
á meðferðarheimili auk þess sem 
sinnt er kennslu í Háskóla unga 
fólksins. 

Á veturna er Ástráður á Rás 2 
í þættinum Ungmennafélagið og 
allan ársins hring eru liðsmenn á 
MSN-spjallrás og í síma ásamt því 
að taka á móti um 500 fyrirspurn-
um í tölvupósti á ári.

Á sumrin deilir Ástráður út 
smokkum um verslunarmanna-
helgina en í ár bættust við hinseg-
in dagar og menningarnótt.  

„Við göngum um borgina og 

verðum í Ástráðsbolunum okkar 
og deilum út ókeypis smokkum 
til þeirra sem vilja. Einnig ætlum 
við að reyna að koma smokkun-
um fyrir á nokkrum börum í borg-
inni. Þetta gerum við til að vekja 
athygli á starfinu og reyna að láta 
gott af okkur leiða,“ segir Ómar 
Sigurvin, læknanemi og fjölmiðla-
fulltrúi Ástráðs.

Allir liðsmenn Ástráðs eru 
læknanemar sem vinna í sjálf-
boðavinnu og eru þeir um fjörutíu 
talsins. 

Ómar segir unga fólkið almennt 
vel upplýst en þó megi fræðsl-
an vera meiri af hálfu foreldra og 
skóla. Ástráður hlaut í ár íslensku 
forvarnaverðlaunin og segir Ómar 
mælanlegan árangur sjást af starf-
inu.

„Í tölum frá landlækni kemur 
fram að fóstureyðingum meðal 
ungra kvenna hefur fækkað. Þar 
nefnir landlæknir meðal annars 
okkar starf sem einn áhrifavald,“ 
segir Ómar.

Hann segir jafnframt að tölur 
um kynsjúkdóma standi í stað og 
sennilega fari þær lækkandi.

Ómar segir viðbrögð við starf-
inu mjög jákvæð, bæði frá almenn-
ingi og fagfólki. „Reynir Tómas 
Geirsson, yfirmaður kvensjúk-

dómadeildar við Landspítalann, er 
eins konar verndari þessa starfs. 
Einnig stendur landlæknir þétt við 
bakið á okkur ásamt heilbrigðis- 
og skólayfirvöldum,“ segir Ómar.

Ár hvert deilir Ástráður út 15-
20.000 Durex-smokkum sem Heild-
verslun Halldórs Jónssonar gefur 
til starfsins. „Smokkarnir sem 
við gefum myndu kosta okkur um 
þrjár milljónir árlega svo styrkur-
inn er ómetanlegur,“ segir Ómar 
sem segir starfið styrkt af hinu 
opinbera, nokkrum fyrirtækjum 
og einstaka bæjarfélagi. 

Framundan er áskorun Ást-
ráðs um lækkun eða niðurfellingu 
verðs á smokkum og öðrum getn-
aðarvörnum. „Hver smokkur kost-
ar áttatíu til hundrað krónur í dag. 
Á hinum Norðurlöndunum hefur 
verðlækkun og niðurfelling haft 
mjög jákvæð áhrif í baráttunni 
gegn kynsjúkdómum og ótíma-
bærum þungunum og við vonumst 
til að sjá slíkt hið sama hérlendis,“ 
segir Ómar. 

Ástráður er með heimasíðuna 
www.astradur.is. MSN-spjallrás-
in er: astradur6@hotmail.com. 
Síminn er opinn þriðjudaga og 
fimmtudaga frá kl. 20-22 og tölvu-
póstfangið er leyndo@astradur.is

rh@frettabladid.is     

Öruggar ástir í nóttinni
Ástráður, forvarnastarf læknanema, ætlar að gefa smokka á menningarnótt til að vekja athygli á starfinu og láta gott af sér leiða.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Greg Barrett er leirlistamað-
ur sem vinnur eingöngu 
með íslenskan leir sem hann 
grefur sjálfur upp víða um 
landið. Áhugi hans á leirlist 
vaknaði þegar hann vann við 
fornleifauppgröft á Írlandi. 
Greg opnar vinnustofu sína á 
menningarnótt fyrir gestum 
og gangandi.

„Ég er að vinna með íslenskan 
leir sem ég gref sjálfur upp víða 
um landið. Ég vil nota náttúru-
leg efni sem ég finn í umhverfi 
mínu, vikur og eldfjallaösku,“ 
segir Greg Barrett leirlistamað-
ur sem hefur búið hér á landi frá 
því í maí 2005. Greg er frá Írlandi 
og lærði leirlist í Dublin áður en 
hann kom hingað. Hann hefur 
einnig stundað nám við Myndlist-
arskóla Reykjavíkur. „Núna er ég 
að einbeita mér að því að gera te-
bolla, einfalda hluti úr náttúru-

legum efnum.“ Greg hefur einnig 
gert skálar og kjertastjaka.

„Ég vann í eitt ár við fornleifa-
uppgröft á Írlandi. Þar var ég að 
finna leirhluti frá miðöldum og 
við það kviknaði áhugi minn á 
leirlist.“ Greg heimsótti í sumar 
fornleifauppgröftinn á Skriðu-
klaustri. Þar fékk hann ösku úr 
öskulögum frá eldgosinu í Öskju 
árið 1875 og í Veiðivötnum 1477. 
„Ég nota öskuna í glerung á verk-
in mín.“ 

Greg hefur haldið eina sýn-
ingu á verkum sínum hér á landi, 
í galleríinu Safni á Laugavegi í 
janúar 2006.

Greg verður með opið hús á 
vinnustofu sinni á menningar-
nótt. Fólk getur komið, skoðað 
og séð hann að störfum auk þess 
sem hann verður með verk sín til 
sölu.

Vinnustofan er á Klappar-
stíg 19, í  bakhúsi fyrir aftan 
hárgreiðslustofuna Gel á horni 
Hverfisgötu og Klapparstígs.

Hrifinn af íslenskum leir

Leirlist á menningarnótt. Greg Barrett leirlistamaður opnar vinnustofu sína á menn-
ingarnótt.

Mikill undirbúningur hefur 
verið hjá lögreglu fyrir menn-
ingarnótt enda er reiknað með 
gríðarlegum fjölda í miðbæn-
um. „Í fyrsta lagi verðum við 
með hefðbundna löggæslu 
á öllu svæðinu. Síðan verð-
um við með gönguhópa bæði 
að degi og nóttu,“ segir Árni 
Þór Sigmundsson aðstoðaryf-
irlögregluþjónn um tilhögun 
gæslumála á menningarnótt. 

Þrátt fyrir að dagurinn hafi 
yfirleitt farið vel fram segir 
Árni alltaf þörf fyrir aukna löggæslu í slíkum mann-
fjölda. „Það getur ýmislegt komið upp á svo sem veik-
indi eða slys. Þá þarf að bregðast við með viðeigandi 
hætti og koma fljótt á vettvang. Að degi til verðum 
við með nokkra þriggja manna gönguhópa á svæðinu 
frá Miklatúni og niðri í Kvos en um nóttina verðum 
við með stærri gönguhópa í miðbænum og njótum þá 
fulltingis björgunarsveitarmanna.“

Lögreglan fær hjálp frá 
Landsbjörgu, Rauða krossin-
um og slökkviliðinu en sam-
eiginleg stjórnstöð verður 
í menntamálaráðuneytinu. 
„Þar verðum við með nokk-
urs konar vettvangsstjórn 
þar sem afmörkuðum hluta 
löggæslunnar verður stýrt,“ 
segir Árni. Örlitlar áherslu-
breytingar verða á gæslunni 
þótt flest verði með svipuðu 
móti og síðustu ár. „Meðan 
á tónleikunum á Miklatúni 

stendur færist þunginn svolítið þangað. Settar verða 
upp færanlegar myndavélar sem hjálpa okkur mikið 
við að hafa yfirsýn í slíkum mannfjölda.“

Það virðist því sem lögreglan muni halda vel utan 
um hátíðina og Reykjavíkurbúar geti farið öruggir 
niður í bæ. „Við byggjum auðvitað á reynslu liðinna 
ára og reynum alltaf að gera betur.“

mariathora@frettabladid.is

Byggja á reynslu liðinna ára

Það er alltaf er aukin slysahætta í mannmergð og því 
aukin þörf fyrir löggæslu. Þriggja manna lögregluhóp-
ar verða á göngu í miðbænum yfir daginn.
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KORT

SKÓLATILBOÐ

FRÁBÆR FYRSTA VÉL
ASUS X51R-AP009A

VERÐ      69.990
FRÁBÆRT VERÐ

ÖFLUG VÉL - FRÁBÆRT VERÐ
ASUS F5R-AP138C

VERÐ      89.990
FRÁBÆRT VERÐ

Innbyggð
vefmyndavél

VEL ÚTBÚIN VÉL - TIL Í ALLT

VERÐ      109.990
FRÁBÆRT VERÐ

ASUS F5V-AP021C ASUS A7S-7S025C

INNBYGGÐ VEFMYNDAVÉLINNBYGGÐ VEFMYNDAVÉLINNBYGGÐ VEFMYNDAVÉL15.4” TFT WGA SKJÁR

VERÐ      149.990
FRÁBÆRT VERÐ

MEÐ STÓRUM 17” SKJÁ
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU WB97-S5

Frábært verð!

Malarhöfða 2a
Sími 570 9900

NÝ HJÓL

GT 1000
Hestöfl: 95
CC: 1000
Verð: 1.490.000

Multistrada
Hestöfl: 92
CC: 1100
Verð: 1.690.000

Multistrada S
Hestöfl: 92
CC: 1100
Verð: 1.890.000
Öhlins demparar

Sport Touring
Hestöfl: 107
CC: 1000
Verð: 1.640.000

NOTUÐ HJÓL

999s
Ekið: 2.000 km
Hestöfl: Vel yfir 143 Hö
CC: 999
Ásett verð: 2.490.000
Hlaðið aukahlutum

Multistrada
Ekið: 32.000 km
Hestöfl: 84
CC: 1000
Ásett verð: 1.090.000
Töskur og fleiri auka- 
hlutir
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Borgartún 29

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Suðurgata 39B - Einbýli í Hafnarfirði
Opið hús í dag frá kl. 19 - 20:30

Fr
um

Skemmtilegt og fallegt einbýlishús á einni hæð auk þvottahúss
og geymslu í kjallara á góðum. Húsið hefur verið mikið endurnýj-
að og skiptist í forst., baðh., eldhús, stofu, hol og þrjú svefnh.
Rúmgott hjónah. með útgangi út í garð til austurs. Loft tekin upp
og hiti undir flísum. Parket og flísar. Hér er einstakt tækifæri til að
eignast lítið sérbýli á fallegum stað. Verð 28,9 millj.

Reynir Björnsson l.fs. býður gesti velkomna
í dag frá kl. 19 - 20:30. Teikningar á staðnum.

PÍPARAR
Erum með vana pípara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.

SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

WWW.LYNGVIK.IS

LYNGVIK@LYNGVIK.ISSigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

Falleg 4ra herb. 98,1 fm íbúð í góðu húsi, sem var
viðgert og málað fyrir nokkrum árum, einnig var skipt
um gleri. Eldhús með fallegri innréttingu. Björt stofa
með suðvestur svölum. Svefnherbergi með skáp með
innbyggðu snyrtiborði. Tvö góð herbergi annað með
skáp. Flísalagt baðherbergi með baðkari, sturtuklefa
og glugga. Gólefni eru dúkur og gegn heil eik. Innrétt-
ingar úr hnotu. LAUS STRAX Verð 20,9 m.

Fr
um

FÍFUSEL - GÓÐ EIGN

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Fr
um

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG,

FIMMTUDAG KL 18:00 – 19:00

Kjartansgata 3 – 105 Reykjavík. Falleg 4
herbergja sérhæð á 2. hæð við Kjartansgötu í Norðurmýri,
ásamt bílskúr. Eignin skiptist í hol, tvö herbergi, baðher-
bergi, eldhús, stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir sér-
geymsla í kjallara ásamt sameiginlegu þvottahúsi og
þurrkherbergi. Eignin lítur vel út. Stór og gróinn garður.
Mikið endurnýjað. Verð 37,8 millj. 143 fm.

Valdimar Örn sölufulltrúi, tekur á móti fólki.
GSM: 823 2217 valdimar@storborg.is

Álfkonuhvarf m/sérgarði.
203 Kópavogur
Íbúðin er laus til afhendingar !!

Stærð: 105,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 21.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.700.000
Remax  Lind  kynnir  mjög  skemmtilega  3ja  herbergja  íbúð  við  Álfkonuhvarf í  Kópavogi.   Komið  er  inn  í
rúmgóða forstofu með skáp.  Svefnherbergin eru rúmgóð, bæði með skápum. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með baðkari og sturtu. Eldhúsið er með góðri L-innréttingu, keramikhelluborði og veggofni frá
AEG.  Stofan er rúmgóð og með útgengi í  sérgarð sem snýr til  suðurs. Allar innréttingar í íbúðnni eru frá
HTH. Þvottahús innan íbúðar, sérgeymsla, þrif á sameign innif. í hússjóð. Laus strax !!

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17.30 - 18.00

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

663 3300

695 9500

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17-18
ÁLFKONUHVARF – ÍBÚÐ 302.

Falleg 3ja herbergja 100,6 fm íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
með miklu útsýni yfir Elliðavatn og til Bláfjalla.
Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
VERÐ: 26,4 millj.

Þóra Þrastardóttir, sölufulltrúi
tekur á móti gestum 

sími 822 2225.

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Nönnufell - 111 Reykjavík
Falleg og rúmgóð 3ja herb. íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli alls 83.4 fm.
Stofan er björt og rúmgóð. Eldhús með góðri innréttingu og góðum
borðkrók. Rúmgóð svefnherbergi með fataskápum. Baðh. með bað-
kari og sturtusetti. Þvottahús og sérgeymsla í sameign. Sameignin var
tekin í gegn fyrir ca. 2 árum og húsið sprunguviðgert og klætt fyrir ca.
3 árum. Stutt er í alla almenna þjónustu. Verð 17.9 millj.

Nánari uppl. gefur Hóll fasteignasa. Ástrós Hjálmtýsdóttir eða
Björn Daníelsson í síma 595 9000, 865 1124 eða 849 4477.
Einnig með tölvupóstum: astros@holl.is eða bjorn@holl.is
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Hjallabraut 41
220 Hafnarfjörður
Góð íbúð með flottu útsýni

Stærð: 112,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 16.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.800.000
Falleg og spennandi fjögurra herbergja, 112,6 fm, íbúð á þriðju hæð í fjölbýli  í  Hafnarfirði. Gengið er inn í
flísalagt andyri.   Eldhús er fallegt og rúmgott með flísar á gólfi  og klassískar viðarinnréttingar. Eldhúsið er
opið  inn  í  stofu  og  andyri  en  einnig  með  aðgang  að  rúmgóðu  þvottahúsi/búri.  Stórt  svefnherbergi  með
stórum skápum. Tvö rúmgóð barnaherbergi. Flísalagt í hólf og gólf á baðherbergi. Opin stofa með fallegu
viðarparketi á gólfum. Aðgangur úr stofu að suðursvölum með sérstaklega glæsilegu útsýni.
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Upphaf haustannar 2007

Dagskóli
Föstudagur 17. ágúst

Mánudagur 20. ágúst

Miðvikudagur 22. ágúst

Kvöldskóli

Fimmtudagur 16. ágúst

Miðvikudagur 22. ágúst
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Miklar umræður hafa skapast 
um framboð Íslendinga til 

sætis í öryggisráði Sameinuðu 
þjóðanna. Slík umræða er eðlileg 
og beinlínis æskileg þegar þjóð 
tekur þá ákvörðun að 
stíga fram á alþjóða-
vettvangi og staðfesta 
þannig fullveldi sitt og 
sjálfstæði. Þó hefur 
umræðan oft verið 
síður málefnaleg og 
hafa staðhæfingar sem 
eru beinlínis rangar oft 
skotist upp á yfir-
borðið.

Ein sú allra lífseig-
asta snýst um að Ísland 
fylgi Bandaríkjunum 
að máli á vettvangi 
Sameinuðu þjóðanna og íslenskir 
fulltrúar beinlínis taki fyrirmæl-
um frá bandarískum kollegum 
þeirra. Þessar hugmyndir komu 
m.a. fram í máli Helga Seljan, 
fréttamanns hjá Ríkissjónvarp-
inu, í viðtali hans við utanríkisráð-
herra í Kastljósi þriðjudaginn 24. 
júlí síðastliðinn. Í viðtalinu sagði 
Helgi m.a. að atkvæðagreiðslur 
okkar innan Sameinuðu þjóðanna 
sýndu að við hefðum verið í miklu 
samstarfi við Bandaríkjamenn. 

Ef litið er til þess hvernig 
Íslendingar hafa nýtt atkvæðis-
rétt sinn innan allsherjarþings 
Sameinuðu þjóðanna, þar sem 
flestar atkvæðagreiðslur á vett-

vangi SÞ fara fram, má sjá að 
Íslendingar og önnur Norðurlönd 
fylgjast að þegar kosið er um 
alþjóðamál. Tökum sem dæmi 59. 
allsherjarþing SÞ sem hófst haust-
ið 2003. Þar greiddu Norðurlanda-
þjóðirnar eins atkvæði í tæpum 
90% tilvika og nánast aldrei gegn 
hvor annarri. Til samanburðar má 

benda á að þetta sama 
ár kusu þau 15 lönd 
sem voru í Evrópu-
sambandinu á þessum 
tíma einungis á sama 
hátt í um það bil 75% 
tilvika.

Eins og Davíð Logi 
Sigurðsson blaðamað-
ur sýnir svo á ágætan 
hátt í grein sinni í 
Morgunblaðinu 22. 
september 2005 kusu 
Íslendingar einungis 
eins og Bandaríkja-

menn í tæpum 45% tilvika á sama 
allsherjarþingi. Þessar upplýsing-
ar eru ekki snúnar út úr völdum 
atkvæðagreiðslum þar sem búast 
mætti við að Ísland væri á öðru 
máli en Bandaríkjamenn heldur 
eru þessar tölur teknar úr skýrslu 
bandaríska utanríkisráðuneytis-
ins. Það er því augljóst að sú full-
yrðing að við Íslendingar séum 
sérstaklega fylgispakir Banda-
ríkjamönnum á vettvangi Samein-
uðu þjóðanna á ekki við rök að 
styðjast. Bandaríkjamenn eru og 
hafa verið mikilvægir samherjar 
Íslendinga, t.d. innan NATO, á 
sama hátt og aðrar Evrópuþjóðir. 
Það þýðir þó ekki, eins og gögnin 
sýna, að íslensk utanríkisstefna sé 
ákveðin í Washington. 

Á sama hátt sýna þessar tölur að 
þrátt fyrir orðróm um að Norður-
löndin séu að fjarlægjast hvert 
annað á alþjóðavettvangi styðjast 
þau þrátt fyrir allt mjög við hvert 
annað og kjósa í níu af hverjum tíu 
tilvikum nákvæmlega eins. Norður-
landahópurinn nýtur mikillar virð-
ingar á vettvangi Sameinuðu þjóð-
anna og væru fáir sem starfa á 
þeim vettvangi sem teldu þann 
hóp taglhnýtinga Bandaríkjanna 
eða annarra. Framboð Íslands til 
öryggisráðsins er stutt af Norður-
löndunum vegna tengsla þeirra, 
sameiginlegra gilda og sögu en 
ekki síst af þeirri einföldu ástæðu 
að þau sjá að Ísland yrði góður 
fulltrúi þeirra á vettvangi örygg-
isráðs Sameinuðu þjóðanna.

Höfundur er stjórnandi framboðs 
Íslands til öryggisráðs SÞ.

Ísland í öryggisráðinu

Vegna nýlegra skrifa og sjón-
varpsviðtala um brjóstapúða 

sem innihalda sílikon er rétt að 
koma á framfæri niðurstöðum 
rannsókna sem beinst hafa að 
spurningum um hvort slíkir púðar 
auki líkur á krabbameini annars 
vegar og hins vegar tengsl þeirra 
við ýmis óljós gigtareinkenni, 
eymsli og þreytu.

Einkum er þrennt sem spyrja má 
um tengsl milli sílikonbrjóstapúða 
og brjóstakrabbameins. Í fyrsta 
lagi hvort tíðni brjóstakrabba-
meins aukist hjá konum með síli-
konbrjóstapúða. Svar: Nei. Í öðru 
lagi hvort þær greinist með slíkt 
krabbamein á hærra stigi. Svar: 
Nei.

Í þriðja lagi hvort endurkoma 
krabbameins sé hærri meðal 
kvenna með sílikonpúða. Svar: 
Nei. Leitast er við að svara þess-
um spurningum hér að neðan. 
Þessi svör eru ekki staðlausir staf-
ir heldur niðurstöður fjölda rann-
sókna sem birtar hafa verið í 
læknaritum síðustu 10-15 árin. 
1) Er aukin tíðni krabbameins í 

bjóstum kvenna með sílikon ?
Mjög viðamikil yfirlitsgrein 

birtist í Plastic and Rec-
onstructive Surgery í maí 2001. 
Gagnagrunnur sem notaður var 
náði til 65.000 rita á tímabilinu 
1992-1998, meira en 4.770 birt-
ar greinar, útdrættir, yfirlit og 
bréf til ritstjóra voru skimuð 
með tilliti til lykilorðanna 
brjóstakrabbamein og sílikon. 
Ameríska krabbameinsfélagið 
(American Cancer Society) 
gerir ráð fyrir að 12,5% kvenna 
í Bandaríkjunum fái brjósta-
krabbamein og áætlað er að ein 
og hálf milljón kvenna í Banda-
ríkjunum sé með sílikonbrjósta-
púða. Það er því ljóst að ein-
hver hópur kvenna með slíka 
brjóstapúða mun fá brjósta-
krabbamein þótt engin tenging 
hafi fundist milli krabbameins 
og sílikons.

Athygli skal vakin á nokkr-
um niðurstöðum sem nefndar 
eru í ofangreindri yfirlitsgrein: 
Heilbrigðisgagnagrunnur
Alberta-ríkis í Kanada (Alberta 
Health Care database) var 

skoðaður og konur 
með sílikonpúða voru 
bornar saman við 
upplýsingar í krabba-
meinsskrá Alberta-
ríkis (Alberta Cancer 
Registry). Rannsókn-
in náði til 11.676 
kvenna með sílikon-
púða, 41 kona reyndist 
hafa fengið krabba-
mein. Þessi tala er 
verulega lægri en 
áætlaður fjöldi 
kvenna í hættu á að 
fá krabbamein. 
(Berkel. New Engl J.Med 1992)

Farið var yfir sjúkraskýrslur 
3.182 kvenna í Kaliforníu með 
sílikonbrjóstapúða og tengt við 
krabbameinsskrána í Los Ang-
eles ( Los Angeles County Canc-
er Registry). Þrjátíu og ein 
kona fékk krabbamein í brjóst 
en ætlaður fjöldi samkvæmt 
almennri áhættu án sílikons 
var 49 (Deapen. PRS 1997). Af 
3.473 konum í Svíþjóð með 
sílikonbrjóstapúða fengu 18 
brjóstakrabbamein en áætlað-
ur fjöldi samkvæmt almennri 
áhættu var 25. (McLaughlin. J.
Nat Cancer Inst. 1998).

Ég læt þessar þrjár greinar 
nægja hér. Tilvitnanirnar í yfir-
litsgreininni eru 93, ítarlegri 
frásögn á heima í læknaritum.

2) Greinist krabbamein seinna og 
á hærri stigum hjá konum með 
sílíkonpúða í brjóstum? 

Í danskri rannsókn var sýnt 
fram á að stig krabbameins við 
greiningu hjá konum með 
brjóstapúða var það sama og 
hjá öðrum konum sem greind-
ust með brjóstakrabbamein 
(Friis.Int J.Cancer 1997).

3) Er kona sem misst hefur brjóst 
vegna krabbameins og fer í 
brjóstauppbyggingu með síli-
koni í meiri hættu á að fá 
endurkomu krabbameins?

Fylgst var með 289 konum í 
10-20 ár (miðtími 13 ár). Niður-
staðan var sú að hætta á endur-
komu æxlis á brjóstvegg eða 
fjarmeinvörpum (holhönd, 
bein) var lægri hjá konum sem 
kusu að fara í brjóstauppbygg-
ingu borið saman við þær sem 
ekki fóru í slíka aðgerð (Petit.
Tumori 1998).

Umræða um tengsl þessara óljósu 
einkenna við sílikon er ekki ný af 

nálinni. Ameríska 
gigtlæknafélagið
„American College 
of Rheumatology“ 
sendi frá sér fyrir 
mörgum árum álit 
byggt á rannsóknar-
niðurstöðum sem 
birtar voru í „New 
England Journal of 
Medicine“ 1994 og 
1995. Fyrri rannsókn-
in (1994. Dr. Gabriel 
o.fl.) var frá Mayo 
Clinic í Rochester í 
Minnesota. Fylgst 

var með konum í Olmsted-sýslu
(sýsla Mayo Clinic). Fylgst var 
með 749 konum með brjóstapúða 
að miðtali í 8 ár og 1.498 konum án 
brjóstapúða í 8 ár. Stoðvefsein-
kenni sem fylgst var með voru 
mörg, meðal annars liðagigt, rauð-
ir úlfar (lupus), fjölvöðvagigt, slit-
gigt, psoriasis, herslismein (scler-
oderma) og æðabólga.

Enginn munur fannst á tíðni 
þessara einkenna hjá þessum 
tveimur hópum og niðurstaða 
rannsóknarinnar var því að engin 
tengsl milli sílikonbrjóstapúða og 
stoðvefseinkenna fundust í þess-
ari rannsókn.

Síðari rannsóknin er nefnd „The 
Harvard Nurses Study“. Fylgst 
var með almennu heilsufari hjá 
stórum hópi hjúkrunarfræðinga, 
alls rúmlega 80 þúsund konum, 
frá 1976 til 1995. Af þessum fjölda 
kvenna höfðu 1861 farið í sílikon-
brjóstastækkun og verið með síli-
konpúða að meðaltali í 10 ár. 
Niðurstaða þessarar rannsóknar 
var að konur með sílikonbrjósta-
púða höfðu ekki stoðvefseinkenni 
oftar en aðrar konur í samanburð-
arhópnum.

Ég hef nefnt þau rit sem ég 
styðst við í samantekt þessari svo 
áhugasamir geti lesið frumtext-
ann og ef til vill fleiri tilvitnanir. 
Læknisfræðibókasafn Landspítala 
- háskólasjúkrahúss kaupir þau 
læknarit sem hér hefur verið vitn-
að í.

Höfundur er lýtalæknir.

Eru tengsl milli sílikonbrjósta-
púða og langvinnra sjúkdóma?

... niðurstaða rannsóknarinnar 
var því að engin tengsl milli 
sílikonbrjóstapúða og stoð-
vefseinkenna fundust í þessari 
rannsókn





Ég er kominn á efri ár, og hugsa 
því ef til vill meira nú um það 

tímaskeið en ég gerði áður. Þó hef 
ég lengi fylgst með aldurhnignu 
fólki, bæði í heimahúsum, og einn-
ig á elliheimilum. Þegar ég hef 
sjálfur legið á spítala finn ég best 
hvað það er að vera ósjálfbjarga 
við allar hreyfingar. Þá reynir oft 
mikið á starfsfólkið og þá aðstöðu 
sem það býr við. Þetta er ákaflega 
margþætt starf og þarfir sjúkra 
eru einnig misjafnar.

Einu sinni dvaldi ég í borginni 
Fredericia í Danmörku í sumarfrí-
inu mínu og ferðaðist þar vítt og 
breitt um borgina, bæði fótgang-
andi og eins í strætisvögnum. Þar 
í borg er ákveðið svæði, sem ein-
göngu er helgað íbúðum fyrir eldri 
borgara, og öll óþarfa bílaumferð 
er bönnuð um það svæði. Slíkt fyr-
irkomulag er til fyrirmyndar, enda 
veit ég fullvel að margt eldra fólk 
þráir að koma aðeins út fyrir dyr 
og geta gengið þar um í góða veðr-
inu alveg óhult fyrir bílum eða 
öðrum farartækjum, og einnig að 
geta haft þar slétt malbik eða 
grænt gras undir fótum.

Að vera á friðsælum og kyrrlát-
um stað, og helst fjarri þeirri 
mengun sem af mikilli umferð 
stafar. Mér finnst talsvert vanta á 
það hér heima að bílaumferðinni 
sé bægt frá elliheimilum og 
sjúkrahúsum, einnig bendi ég á að 
hér heima eru bílastæðin jafnvel 
fast upp við glugga og dyr elli-
heimilanna, og valda því bæði 
mengun og öðrum óþægindum. Ég 
get ekki stillt mig um að benda á 
dæmi.

Þar er akvegur 
allan hringinn í kringum bygging-
una, og ef vistmenn ætla sér út í 
góða veðrið t.d. með göngugrind 
eða hjólastól þá eru þeir alger-

lega háðir duttlungum 
ökumanna. Vegurinn 
sunnanmegin við húsið 
liggur í boga meðfram 
því, og þar er því afar 
takmörkuð sýn út á veg-
inn. Eftir þessum vegi 
þeysa ungir og frískir 
ökumenn oft hópum 
saman á hjólafákum 
sínum á leið í íþrótta-
húsið til æfinga, en 
þetta er eini vegurinn að 
því húsi. Handan þessa vegar er 
gróið svæði með fuglatjörn, sem 
eldra fólkið horfir gjarnan til – en 
það getur verið hættuspil að fara 
yfir þessa götu.

Vegurinn meðfram húsinu norð-
anmegin er steinlagður, en engin 
gangstétt. Þar er aðalinngangur-
inn. Annar jaðar þeirrar götu er 
með hitalögn og helst þar auð 
ræma allan veturinn, en nú vill 
svo til að bílum er alltaf raðað yfir 
þessa auðu rönd svo fólkið þarf að 
ganga ísilagða eða snjóuga götuna 
þegar veðurfarið er slíkt. Ég fæ 
það stundum á tilfinninguna að 
bíllinn sé í fyrsta sæti en sjálft 
fólkið sé í öðru sæti.

er
annað og ennþá nýrra heimili. 
Þar er hellulögð gangstétt með-
fram húsinu við aðalinnganginn. 
Bílum er síðan lagt meðfram 
henni, þannig að ekið er með 
framhjólin beint að stéttinni, sem 
er svo mjó að þegar framstuðari 
bílanna kemur inn yfir stéttina, 

þá er ekki pláss fyrir 
þá sem ætla þar um 
með hjólastóla. Þarna 
hefði hugsanlega mátt 
hafa bílastæðin einum 
metra fjær húsinu, svo 
að þá hefði opnast leið 
fyrir hjólastóla milli 
húss og bíla.

Ég veit dæmi þess 
að fólk með göngu-
grindur, sem reynir að 
fara út og hreyfa sig 

eitthvað, kemst ekki þar um og 
fer því fram af stéttinni, en dett-
ur þá og liggur þar þangað til ein-
hver kemur að og sér það. Einnig 
finnst mér alveg tilfinnanlega 
vanta verndað svæði sólarmegin 
við húsið með sléttu plani svo 
hægt sé að renna hjólastólum út 
þegar gott er veður. Húsið er jú 
byggt fyrir eldra fólkið, en ekki 
fyrir bílana, sem hanga utan á því 
í röðum líkt og grísir á gyltu, en 
hindra þar um leið eðlilegan og 
nauðsynlegan umgang.

Skömmu eftir að íbúðablokkir 
fyrir eldri borgara voru byggðar 
við Árskóga 6, og 8, var ákveðið 
að byggja brú yfir Reykjanes-
brautina og tengja saman Nýbýla-
veg og Breiðholtsbraut. Þetta var 
gert og gatan hækkuð um 7 metra 
meðfram blokkinni. Þar er 
urrandi umferð mest allan sólar-
hringinn.

Nú heyrast þær frétt-
ir frá Selfossi að þar sé verið að 
brjóta niður eldri byggingar við 
hringtorgið, þar sem þjóðvegur 
1, liggur yfir Ölfusá. Sagt er að 
þarna sé ráðgert að byggja 285 
íbúðir fyrir eldri borgara. Mikil 
og vaxandi umferð er um Selfoss 
eins og hvarvetna er núna. Þó 
að byggð verði síðar ný brú yfir 
Ölfusá, og þjóðvegurinn færður, 
þá verður alltaf mikil umferð á 
þessum stóru gatnamótum.

Höfundur er eldri borgari. 

Aðgengi við öldrunarheimili

Ánægjulegt hefur verið 
að sjá hver barátta 

samkynhneigðra fyrir 
sjálfsögðum réttindum og 
jákvæðari viðhorfum 
hefur skilað góðum árangri 
á undanförnum árum. Yfir 
50.000 manns tóku átt í 
gleðigöngunni í miðbæ 
Reykjavíkur í því skyni að 
styðja samkynhneigða. 
Vissulega hafa samkynhneigðir 
þurft að hafa fyrir því að ná þess-
um árangri og enn er ýmislegt 
óunnið.

Þegar við fögnum árangri eins 
hóps í baráttunni gegn fordómum 
og fyrir lýðréttindum ættum við 
að hafa hugfast að ekki njóta allir 
minnihlutahópar jafnmikillar vel-
gengi og æskilegt væri. Einn er sá 
hópur hér á landi sem þarf að fá 
aukna viðurkenningu á tilveru 
sinni og það eru þeir sem eru trú-
lausir eða af öðrum ástæðum sjá 
ekki ástæðu til þess að tilheyra 
trúfélögum. Tæplega 8000 manns 
standa utan trúfélaga hér á landi 
en þrátt fyrir þennan fjölda er 
mismununin sem þetta fólk þarf 
að búa við með öllu ólíðandi. Þeim 
sem ekki tilheyra neinu trúfélagi 
er engu að síður gert að greiða 
svokallað „sóknargjald“ til 
Háskóla Íslands rétt eins og 
Háskólinn væri trúfélag. Ekki fær 
þessi hópur þó þá þjónustu frá H.
Í. sem fólk sem tilheyrir trúfélög-
um fær hjá sínum söfnuðum. 

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 
hefur fólki sem stendur utan trú-
félaga ekki gengið neitt í að fá 
félagsskap sinn skráðan í líkingu 
við önnur trúfélög hér á landi í því 
skyni að fá fjárhagslegan og laga-
legan grunn til þess að geta þjónu-
stað sitt fólk t.d. með sálgæslu, 
útfararþjónustu, giftingum o.s.frv. 
Slíkt hefur hins vegar verið við 

lýði í Noregi í 26 ár. 
Ég tel að ein af ástæð-

um þess að svo vel 
hefur gengið í réttinda-
baráttu samkyn-
hneigðra er jákvætt 
viðhorf margra kenn-
ara. Í námsefni sem 
kennt er í grunnskólum 
er farið jákvæðum 
orðum um samkyn-
hneigð og margt hefur 
verið gert til þess að 

koma í veg fyrir fordóma 
gagnvart samkynhneigð-

um. Það sama er því miður ekki 
hægt að segja um þátt skólanna 
þegar kemur að viðhorfum gagn-
vart þeim sem aðhyllast engin trú-
arbrögð. Þar hefur grunnskólinn 
jafnvel farið fremstur í að ala á 
fordómum. Námsefni í trúar-
bragðafræði hefur ekki verið til 
þess fallið að auka á umburðar-
lyndi í garð trúlausra. Í kennslu-
bókinni Maðurinn og trúin fá nem-
endur t.d. þá spurningu hvort þeir 
gætu ímyndað sér heiminn án trú-
arbragða. Ekki er það erfitt fyrir 
þá sem aðhyllast engin trúarbrögð 
en hvergi í bókinni er greint frá 
því að sá möguleiki sé fyrir hendi 
og því síður sagt frá því að hér á 
landi séu tæplega 8000 manns sem 
kjósa að standa utan trúfélaga. 

Í ljósi bókarinnar í heild sinni 
túlka ég þessa spurningu höfund-
arins sem einhvers konar hæðni í 
garð þeirra sem ekki aðhyllast 
trúarbrögð. Afstaða alþingis-
manna hefur einnig verið leiðbein-
andi í þessu máli þar sem þeir 
hafa ekki sýnt því nokkurn áhuga 
að rétta hlut fólks utan trúfélaga. 
Um leið og ég óska samkynhneigð-
um til hamingju með árangurinn í 
baráttunni fyrir almennum lýð-
réttindum, minni ég á að enn er á 
brattann að sækja í baráttunni 
fyrir því að fleiri fái notið viður-
kenningar í íslensku samfélagi. 

 Höfundur er kennari. 

Trúleysi og lýðréttindi

Ég veit dæmi þess að fólk með 
göngugrindur, sem reynir að 
fara út og hreyfa sig eitthvað, 
kemst ekki þar um og fer því 
fram af stéttinni, en dettur þá 
og liggur þar þangað til ein-
hver kemur að og sér það.





AFMÆLI

„Ég á aldrei eftir að slá í gegn, 
það á ekki eftir að gerast, því 

að það heyrir enginn í mér fyrir 
öllum þessum öskrum.“

„Við munum fagna áttatíu ára afmæl-
inu með tónleikum á menningarnótt 
þar sem Tómas R. Einarsson og hljóm-
sveit hans spila frá klukkan 20 til 21.30. 
Fólk fær hér sögustund og ljúfa tón-
list,“ segir Guðmundur Einarsson eig-
andi Listvinahússins að Skólavörðu-
stíg 43. Hann kveðst hafa verið með 
opið hús á menningarnótt undanfar-
in ár og margir hafi komið til að fræð-
ast um gömlu tímana. „Hér bjó öll fjöl-
skyldan og oft bar listamenn eins og 
Kjarval og Einar Jónsson myndhöggv-
ara að garði. Svo muna allir eftir þeim 
hlutum sem hér hafa verið gerðir, bæði 
steyptum og renndum og við erum enn 
að framleiða hraunkeramikið sem svo 
mikið var búið til af áður fyrr.“ 

Listvinahúsið er ein elsta leirlista-
smiðja landsins. Hún hefur verið í 
eigu sömu ættar frá árinu 1927 er 
Guðmundur Einarsson frá Miðdal tók 
rekstur þess að sér og bjó líka í húsinu 
með fjölskyldu sína. Upphaflega var 
Listvinahúsið á Skólavörðuholtinu en 
árið 1964 færðist reksturinn á Skóla-
vörðustíg 43 þar sem hann er í dag. 

Guðmundur sá sem ræður 
húsum þar núna er barna-
barn Guðmundar frá Mið-
dal. Hann kveðst hafa 
byrjað að læra leirmuna-
gerð árið 1971 af föður 
sínum, Einari og síðan 
farið í Iðnskólann og á 
ýmis námskeið. „Ég lauk 
meistaranámi í greininni 
en svo skildu leiðir og ég 
flutti austur á Eyrarbakka 
með fjölskylduna. Þar bjó ég 

í þrettán ár og stundaði ýmsa vinnu, 
bæði á landi og sjó en lengst var ég 
þó fangavörður á Hrauninu. Var þó 
alltaf með leirverkstæði í kjallaran-
um heima. Svo flutti ég í bæinn 1989 
og var hér í Listvinahúsinu með pabba 
af og til að búa til leirmuni og keypti 
síðan af honum verkstæðið 2004.“

Til að byrja með og allt til ársins 
1960 var leirinn sem notaður var í 
Listvinahúsinu íslenskur, aðallega frá 
Búðardal og af Reykjanesinu. Síðan 
var fluttur inn danskur leir. Skipta 
mátti framleiðslunni í tvennt. Annars 
vegar voru styttur af íslenskum sjó-
mönnum, fögrum konum og fuglum og 
hins vegar renndir munir eins og skál-
ar, vasar og krukkur sem voru gjarnan 
útskornir og skreyttir á ýmsan hátt, til 
dæmis með íslenskum steinum. 

Með Guðmundi frá Miðdal vann 
kona hans Lydia Pálsdóttir oft í List-
húsinu. Hún renndi leirmuni skar út 

og málaði. Móðir hennar Ther-
esía var líka flink að mála, 
einkum þóttu fálkarnir mikil 
listaverk. Oft var annríki í 

Listvinahúsinu og þar störf-
uðu 15 til 16 manns þegar 
flest var.

Nú hefur tempóið breyst 
því leirmunagerðin er auka-
vinna og áhugamál eigand-
ans Guðmundar. „Ég hef 

verið fangavörður í 26 ár 
og vinn núna í Hegning-
arhúsinu á Skólavörðu-

stíg,“ segir hann. „Listvinahúsið er 
þó opið allan daginn og við seljum þar 
leirmuni sem ég hef gaman af að búa 
til í frístundum. Margir hafa spurt af 
hverju við komum vörum okkar ekki 
víðar enda snýst mikið um það í þjóð-
félaginu í dag að margfalda allt og 
markaðssetja sig alveg ofan í sokka. 
En mér finnst þetta alveg nóg.“ 

Íslensk fegurð bar af

50 ára afmæli
Þar sem við Baulubændurnir,

Sigrún og 

Kristberg (Kibbi)
erum bæði 50 ára gömul á árinu, verður
haldið upp á 100 ára afmæli fyrir vini og 
ætting ja sem vilja gleðjast með okkur í 

félagsheimilinu Þinghamri, laugardaginn 
18. ágúst, klukkan 20.

Mætum í góða skapinu og með dansskóna.

Sigrún og Kibbi

Ástkær dóttir mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og systir,

Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir
Grænumörk 3, Selfossi,

sem lést sunnudaginn 12. ágúst, verður jarðsungin frá
Selfosskirkju laugardaginn 18. ágúst kl. 10.30.
Fyrir hönd aðstandenda

Sigurgeir Ingvarsson
Sigurgeir Reynisson                Sigrún Magnúsdóttir
Gunnar Valgeir Reynisson Kristina Tyscenko
Pétur Kúld                              Margrét Auður Óskarsdóttir
og fjölskyldur.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Daníel G. Einarsson
Sundlaugavegi 18, Reykjavík,

lést á Landakotsspítala mánudaginn 13. ágúst.

                                 Eva Þórsdóttir
Sigurberg Hraunar Daníelsson
Kristinn V. Daníelsson Unnur Garðarsdóttir
Sigríður I. Daníelsdóttir Þórður R. Guðmundsson
Þór Ingi Daníelsson Anneli Planman
Einar Daníelsson Kristjana Sigurðardóttir
                   barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum samúð og hlýhug við andlát og
útför ástkærrar dóttur, móður,
tengdamóður, sambýliskonu, systur og
ömmu,

Agnesar M. Jónsdóttur
Fífuhvammi 5, Kópavogi.

                    
Margrét A. Kristinsdóttir
Bergþór Bergþórsson                   Ágústa Óskarsdóttir
Jón Ólafur Bergþórsson               Guðný Laxdal Helgadóttir
Örnólfur Kristinn Bergþórsson Kristín Birna Sævarsdóttir
Agnes Björg Bergþórsdóttir
Sveinjón Jóhannesson
Gróa Björg Jónsdóttir
Guðlaug Jónsdóttir
Nikulás Kristinn Jónsson
og barnabörn.

Ástkær móðir mín, amma okkar og
langamma,

Inga S. Jónsdóttir
lést miðvikudaginn 8. ágúst á elli- og hjúkrunarheimil-
inu Grund. Áður til heimilis á Miklubraut 84.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskapellu föstudaginn
17. ágúst kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á líknarstofnarnir.

Sjöfn Jóhannesdóttir
Inga og Íris Reynisdætur 
Jóhannes Reynisson Marýna Lytvyn
Malena og Elísa Þórisdætur

Elskuleg móðir okkar, amma og
langamma,

Guðmunda S.
Halldórsdóttir
Skólabraut 5, Seltjarnarnesi,

lést að morgni 11. ágúst á Landakotsspítala.
Sverrir Kolbeinsson
Sævar Björn Kolbeinsson
Ævar Halldór Kolbeinsson
Guðjón Steinar Sverrisson Patricia Velasco Sverrisson
Kristín Ósk Guðjónsdóttir
Adda Björg Guðjónsdóttir                                                  
Viktor Ingi Guðjónsson                                                  
Magnús Bjarni Guðjónsson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Auður Elimarsdóttir
Birkiteig 26, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja föstudaginn
10. ágúst. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju
föstudaginn 17. ágúst kl. 14.00.

                         Sigurður Þorkelsson
Bjarni Árnason Berglind Sigurðardóttir
Hákon Árnason María Dungal
Freyja Árnadóttir
                              og barnabörn. MOSAIK

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

Magdalena Jórunn
Búadóttir
hjúkrunarfræðingur, Hvassaleiti 129,
Reykjavík,

lést á Landspítala, Landakoti, þriðjudaginn 14. ágúst.
Útför verður auglýst síðar.

                 Höskuldur Baldursson
Margrét Jóna Höskuldsdóttir Torfi Pétursson
Baldur Búi Höskuldsson Hanna Rut Jónasdóttir
                                 og barnabörn.





Fyrir þrjátíu árum í 
dag lést fyrsta ástin 
mín. Þegar ég var 
um tíu ára fann ég 
plötu með Elvis 

heima hjá afa og 
ömmu og varð þá 
ekki aftur snúið. Sat 
tímunum saman og 

hlustaði á hina fögru 
rödd syngja lög eins og Don‘t 

Be Cruel, Heartbreak Hotel eða 
Are You Lonesome Tonight á meðan 
ég starði á stóra andlitsmyndina á 
plötuumslaginu og andvarpaði yfir 
fegurðinni. Fannst hann svolítið 
líkur föður mínum og þótti það alls 
ekki slæmt. Við vinkonurnar hlust-
uðum á Teddy Bear og mæmuðum 
fyrir framan spegilinn, þóttumst 

vera bakraddasöngvarar með töff-
arann mikla í fararbroddi.

Einn daginn ákváðum við að 
stofna aðdáendaklúbb. Hittumst 
reglulega fimm stelpur, hlustuðum 
á Elvis, horfðum á kjánalegar 
Elvis-myndir og árlega, hinn 8. jan-
úar á afmælisdegi Presleys, var 
haldið í hamborgaraveislu á Hard 
Rock þar sem voru jú stundum 
spiluð Elvis-lög ef við vorum 
heppnar. 

Gestur Einar var uppáhalds 
útvarpsmaðurinn því hann spilaði 
stundum kónginn og þá hljóp ég 
upp í herbergi og ýtti á Rec á 
kasettutækinu mínu. Varð svo bál-
reið út í hann fyrir að tala ofan í 
lögin. Allar vídeóspólur voru frá-
teknar með orðunum „BANNAÐ 

AÐ TAKA YFIR!“ enda á þeim 
gæðamyndir eins og Fjör í Acapul-
co, Ástir og ananas, Kreólakóngur-
inn, heimildarmynd um Elvis og 
fleira.

Mér fannst hann alveg jafn æðis-
legur þegar hann var orðinn veikur 
og söng Unchained Melody á sein-
ustu tónleikunum sínum. Þá heyrði 
maður meiri trega í röddinni en 
nokkurn tíma fyrr og hann gaf allt 
sem hann átti í flutninginn. Ég fæ 
ennþá hroll þegar ég horfi á þenn-
an flutning. Það er bara eitthvað 
við Elvis. Þess vegna verður kvöld-
inu í kvöld ekki eitt í neitt annað en 
að hlusta á þennan gamla vin minn 
með gömlum vinkonum og rifja 
upp æskuárin sem við vorum svo 
heppnar að eyða með kónginum. 





Pína Jóhönnu af Örk í kvöld

Tilkynnt var í gær að meðal atriða 
á Akureyrarvöku sem haldin verð-
ur um aðra helgi í lok mánaðarins 
verði flutt ópera Verdis eftir sögu 
Dumas yngri, La Traviata. Það er 
hin nýstofnaða Ópera Skagafjarð-
ar í samvinnu við Sinfóníuhljóm-
sveit Norðurlands sem stendur 
fyrir flutningnum. La Traviata er 
ein ástsælasta ópera Verdis og var 
samin eftir hinni vinælu sögu 
Dumas, Kamelíufrúnni. Sviðsetn-
ing Óperu Skagafjarðar var frum-
flutt á Sæluviku í vetur en nú gefst 
norðanmönnum kostur að sjá 
verkið í Íþróttahúsi Glerárskóla 
laugardaginn 25. ágúst kl. 16. 

Leikstjóri og sögumaður er Guð-
rún Ásmundsdóttir, en hljómsveit-
arstjóri er Guðmundur Óli Gunn-
arsson og stjórnar hann fjórtán 
manna kammersveit Sinfóníu-
hljómsveitar Norðurlands. Ein-
söngvarar eru Alexandra Chern-
yshova sem syngur hlutverk 
Violettu, Alfredo: er sunginn af 
Ara Jóhanni Sigurðssyni, Þórhall-
ur Barðason syngur Germont, 
Jóhannes Gíslason lækninn, Íris 
Baldvinsdóttir Floru og Sigríður 
Ingimarsdóttir Anninu. Þá skipar 
kór Óperu Skagafjarðar stórt hlut-
verk í uppsetningunni. 

Listrænn stjórnandi Óperu 

Skagafjarðar er Alexandra Chern-
yshova og er tilkoma þessa fram-
farafyrirtækis hennar hugarfóst-
ur. Forsala miða fer fram í 
Pennanum/Akureyri, Kaupþingi/
Sauðárkróki og á midi.is. 

Traviata á Akureyri

Kl. 20.00
Í kvöld verður óvissuför um Kvosina 

í boði safna Reykjavíkurborgar. Síðasta 
kvöldganga sumarsins á þeirra vegum. Þó að 
ekki sé vert að segja of mikið um gönguna í 
ár, er þó víst að þar mun sjónum verða beint 
að ólíkum hurðum og þær skoðaðar í nýju og 
óvæntu samhengi við sögu, listir og  bók-
menntir. Leiðsögn verður í höndum starfs-
fólks Borgarbókasafns Reykjavíkur, Lista-
safns Reykjavíkur, Ljósmyndasafns 
Reykjavíkur og Minjasafns Reykjavíkur. 
Gangan leggur af stað úr Grófinni kl. 20 og er 
gert ráð fyrir að hún taki rúma klukkustund. 

Svo var sagt í ævintýrum 
til forna og gripu forráða-
menn Norræna hússins til 
þessa orðs, reyfis, þegar 
þeir vildu fanga athygli 
vina og kunningja hússins 
þegar það opnaði að nýju 
eftir breytingar. Af því 
tilefni eru mikil hátíðahöld 
í Vatnsmýrinni og hefjast á 
morgun: norræn menning-
arhátíð stendur síðan til 26. 
ágúst.

Víst vonast forráðamenn Reyfis 
til að samkomuhald með fjöl-
breyttri dagskrá fleyti Norræna 
húsinu og starfinu þar áfram inn í 
veturinn og þetta upphaf marki 
vöxt í vinsældum. Dagskráin sem 
er í boði þá tíu daga sem Reyfi 
varir er óhemju fjölbreytt: matar-
list og matarlyst, danslist og leik-
list, myndlist, gjörningar og mynd-
bönd, hönnun og leikur, auk 
bókmennta og tónlistar sem er 
fyrirferðarmest á dagskránni. 

Á laugardag verða tónlistar-
menn í röð í glerskálanum sem 
risinn er við hlið Norræna hússins 
fyrir endanum á gamla háskóla-
vellinum. Byrjar ballið kl. 13 og 
stendur fram yfir miðnætti – látlít-
ið. Lay Low, Tepokinn, Maria 
Winther, Democrazy of Jazz, Eirík-
ur Þorri og félagar og Djasskvart-
ett Kára Árnasonar spila fram á 
rauða nótt.

Þá verða opnaðar sýningar í Nor-
ræna húsinu sjálfu, Plötur teknar 
frá gluggum og þung hurðin verð-
ur upp á gátt: Rebekka Guðleifs-
dóttir opnar ljósmyndasýningu, 
hönnunarsýning frá Álandseyjum 
og sýning um norrænan arkitektúr, 
auk framlags frá Vinnuskóla 
Reykjavíkur. Um miðjan dag, kl. 
15,  hefst fimm tíma löng sýning á 
íslenskum myndbandsverkum. 
Mun það vera fyrsta alvarlega 
úttektin á þessu listformi sem gerð 
hefur verið.

Árið 2005 kom yfirlýsing um 
hinn nýja norræna mat frá tólf 
kokkum Norðurlanda. Henni er 
ætlað að skapa nýja skóla í matar-
gerð á Norðurlöndum og helst 
víðar. Norræna ráðherranefndin 
samþykkti í kjölfarið „áætlun um 
nýjan norrænan mat“. Á laugardag 

kl. 15 gerir yfirmatreiðslumeistari 
Norræna hússins, Mads Holm, 
grein fyrir hvað í þessu felst, en á 
veitingastofum hússins verður nýr 
matseðill í framtíðinni sem byggir 
á nýjum markmiðum í matargerð: 
vönduðu hráefni og hugmyndaríkri 
vinnslu á hollu fæði sem byggt er á 

fornum grunni.
Bæklingur með dagskrá Reyfis 

hefur þegar verið borinn inn á flest 
heimili. Á vefnum www.reyfi.is má 
skoða dagskrána, en á þessum 
síðum verður dagskráin birt dag-
lega meðan hátíðahöldin standa.

Borgartún 29
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Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Kristnibraut 77 - Stór sólpallur
Opið hús í dag frá kl. 19 - 20:30

Fr
um

Vorum að fá fallega og rúmgóða 3-4ra herbergja 106,2 fm íbúð á 2.
hæð í 4. hæða lyftuhúsi. Húsið var byggt árið 2002 og er fallega inn-
réttuð með samstæðum innréttingum og parketi á gólfum. Þvottahús
innan íbúðar og flísalagt baðherbergi. Þrjú herbergi og stór stofa með
útgangi út á ca 50 fm sólpall með skjólveggjum. Verð 26,7 millj. 

Auðun og Rannveig taka vel á móti gestum
í dag frá kl. 19 - 20:30. Teikningar á staðnum.



Glerárgötu 34 • Akureyri
Sími 515 5160
Opið virka daga kl. 8-18

Borgartúni 29 • Reykjavík
Sími 515 5170 • Opið virka daga
kl. 8-18 • laugardaga kl. 11-14

Höfðabakka 3 • Reykjavík
Sími 515 5105
Opið virka daga kl. 8-18

Allt í einni ferð!



KIRK JULISTAHÁTÍÐ
2 0 0 7
11.−19. ágúst

FESTIVAL OF SACRED ARTS
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ALLIR VIÐBURÐIR

FARA FRAM Í

HALLGRÍMSKIRKJU

NEMA ANNAÐ SÉ

TEKIÐ FRAM

M I Ð AV E R Ð :
1.500/1.000 kr.

WWW.KIRK JULISTAHATID.IS – SÍMI 510 1010 – MIÐASALA OPIN 9-17

Í  D
AG!

FIMMTUDAGUR 16. ÁGÚST
12.00
TÓNLISTARANDAKT

23.00
LE PASSION DE JEANNE D´ARC
PÍSLARSAGA JÓHÖNNU AF ÖRK
Kvikmynd eftir Carl Theodor Dreyer
Tónlist eftir Wilfried Kaets
FLYTJENDUR
TÓNLISTAR: Wilfried Kaets orgel og Klaus Paulsen tenór

Þeir sem vilja kynna sér betur fyrirhugaðar skipulagstillögur
á Nónhæð, Kópavogi, farið á slóðina www.ksverktakar.is.
Þar finnið þið réttar upplýsingar um verkefnið.

Kveðja KS verktakar

NÓNHÆÐ
Þitt álit skiptir máli

Fáðu réttar upplýsingar á www.ksverktakar.is

Á morgun hefst tónlistarhá-
tíðin Berjadagar á Ólafs-
firði. Fram á sunnudag 
verður mikið um dýrðir þar 
nyrðra og virðast forráða-
menn hátíðarinnar stað-
ráðnir í að leggja í harða 
samkeppni við menningar-
nótt í Reykjavík sem verður 
plássfrek um athygli þessa 
helgi. Yfirskrift Berjadaga 
er að þessu sinni „Listsköp-
un og náttúra“. 

Hópi listafólks er þar stefnt til 
flutnings á tónlist af ýmsu tagi en 
Fljótamenn heimta sterkan keim 
af heimaslóðum. Enginn verður 
svikinn af bláum brekkum og ekki 
verða síður berin fullþroskuð af 
lyngi listanna.
Hátíðin verður sett annað kvöld 
með dagskrá í Tjarnarborg kl. 
20.30 sem helguð er Jónasi Hall-
grímssyni: Fífilbrekka og þýsk 
rómantík er hún kölluð. Þar setur 
Diljá Sigursveinsdóttir, listrænn 
stjórnandi, hátíðarhaldið. Gunnar 
Guttormsson talar um ljóð skálds-
ins en svo flytur átta manna hljóm-
sveit lög Atla Heimis Sveinssonar 
við ljóð  Jónasar og Ingibjörg Guð-
jónsdóttir syngur. Seinni hluti tón-
leikanna er helgaður Robert 
Shumann, samtímamanni Jónasar.

Á laugardag verða tónleikar í 
kirkjunni í Ólafsfirði: þar flytur 
kvintett tónlist eftir Cesar Franck 
og Ludwig van Beethoven. Hefj-
ast þeir kl. 20.30. Þau Ari Þór Vil-
hjálmson, Ástríður Alda Sigurðar-
dóttir, Hildigunnur Halldórsdóttir, 
Herdís Anna Jónsdóttir og Ólöf 
Sigursveinsdóttir leika.

Á sunnudegi verða tónleikar í 
Kvíabekkjarkirkju kl. 11 en þar 

flytja Margrét Hrafnsdóttir söng-
kona og Ólöf Sigursveinsdóttir 
sellóleikari lög við kveðskap 
Fljótamanna eftir Sigursvein D. 
Kristinsson, Jórunni Viðar, Hall-
grím Jakobsson og fleiri. 

Duo Stemma verða með tónleika 
síðar á sunnudeginum í Ólafs-
fjarðarkirkju sem helguð er 
íslenskum nútímaskáldum, Snorra 
Sigfúsi Birgissyni, Áskeli Más-
syni, Atla Heimi og Sveini Lúðvík 
Björnssyni. Þau eru Herdís Anna 
Jónsdóttir víóluleikari og Steef 
van Oosterhout slagverkskeikari. 

Lokatónleikar Berjadaga verða 
þá um kvöldið í Tjarnarborg kl. 
20.30, Dimmblátt Berjakvöld, en 
þar koma allir listamenn hátíðar-
innar fram. Guðmundur Ólafsson, 
leikari og tenór, kynnir viðamikla 

dagskrá, blöndu af stórmeisturum 
og innlendum tónskáldum, en 
salonsveit lýkur dagskránni á létt-
um nótum.

Meðan á Berjadögum stendur 
verður sýning á verkum Kristins 
G. Jóhannssonar í Listhúsi við 
Ægisgötu 10. Opnar sýningin á 
laugardegi kl. 14 og er hin fyrsta í 
Listhúsinu. Kristinn er fæddur 
1936 en fór að sýna verk sín 1954. 
Hefur hann haldið fjölda einkasýn-
inga en hann var lengi starfandi 
við menntunarstörf nyrðra. Var 
skólastjóri Gagnfræðaskólans á 
Ólafsfirði í 17 ár og síðan Bröttu-
hlíðarskóla á Akureyri í 16 ár. Hann 
sýnir í Listhúsinu „nostalgíuverk 
fyrir tilfinningastrengi“.

Og allir móar eru bláir af berj-
um nyrðra. 

Undir stjörnuskrýddu þaki kirkj-
unnar á Þingeyrum verður haldnir 
fyrirlestrar og samtal á laugardag 
og sunnudag. Það er stofnun Árna 
Magnússonar sem stendur fyrir 
þinghaldinu en heimamenn hafa 
lagt sitt til og er sterkur húnvetns-
kur blær á samkomuhaldinu. Það 
hefst upp úr mat á laugardag með 
erindi Gunnars Karlssonar um 

upphaf klaustursins á Þingeyrum, 
en þar er vendipunktur í íslenskri 
söguskráningu, Helgi Þorláksson 
bætir í með öðru erindi og loks 
talar Gottskálk Jensson um Odd 
munk á Þingeyrum. Þá ætla menn 
að drekka kaffi. Verður eftir það 
vikið að Vatnsdælasögu, Hallfreð-
arsögu og loks húnvetnskum 
mannlýsingum fyrr og síðar. Það 
eru Guðrún Nordal, Torfi Tuliníus 
og Magnús Hauksson sem hafa 
framsögu. Á sunnudegi talar 
Sverrir Tómasson um Þingeyrar 
sem ritstofu og menningarmiðstöð 
frá 1133 til 1500 og Þór Hjaltalín 
spjallar um sögur, landslag og 
minjar í Vatnsdalnum, svona sem 
inngang að ferð um söguslóðir 
undir leiðsögn Jón Torfasonar en 
hann er bæði kunnugur landi og 
sögu svæðisins.

Þingeyrar eru einn af stóru stöð-
unum í menningarsögu miðalda, 
rétt eins og Reykholt, Hólar, Skál-
holt og Oddi. Staðurinn hefur ekki 
fengið þann sess sem honum ber á 
síðari tímum og er von að þingið 
hristi aðeins upp í mönnum í Húna-
þingi og hann hefjist aftur á þann 
stall sem honum ber. Skráning á 
þingið fer fram á http://arnastofn-
un.is og er öllum heimill aðgangur.

Þingað á Þingeyrum



Gerðarsafn og Listasafn ASÍ grípa bæði til 
eldri safneignar þegar kemur að sýningarhaldi 
nú í sumar: Safn Alþýðusambandsins við 
Freyjugötu státar af hinni glæsilegu gjöf Ragn-
ars Jónssonar sem kenndur var við smjörlíkis-
gerðina Smára en hann lagði ASÍ til mikinn 
fjölda mynda eftir alla helstu listamenn á fyrri 
hluta síðustu aldar og myndar sú gjöf kjarnann 
í safninu, en það hefur hin síðari ár einbeitt sér 
að verkum unnum á pappír.

Gerðarsafn varð líka til fyrir höfðinglegar 
gjafir, bæði frá ættingjum Gerðar Helgadóttur 
og þeirra hjóna Barböru og Magnúsar Á. Árna-
sonar, en þar er líka vistað hið glæsilega safn 
hjónanna Ingibjargar og Þorvalds í Síld og fisk. 
Þau voru rétt eins og Ragnar og Björg kona 
hans ástríðufullir safnarar á íslenska myndlist 
og gátu leyft sér það í skjóli atvinnurekstrar.

Um helgina verður hnykkt á verkum úr þess-
um söfnum, en þau eru bæði uppspretta sýn-
inga sem gefa fjölbreytt snið af íslenskri mynd-

list á síðustu öld. Í Ásmundarsal á Freyjugötunni 
eru perlur eins Fjallamjólk Kjarvals en einnig 
verk yngri myndlistarmanna á borð við Birgi 
Andrésson og Olgu Bergmann. Þar mun söng-
hópurinn Evridís skemmta á laugardag með 
söng kl. 16 og aftur kl. 20.

Í Gerðarsafni eru margir kjörgripir sem 
Þorvaldur og Ingibjörg komust yfir á sínum 
mektarárum. Á sýningunni gefst því gott tæki-
færi til að sjá nokkur af helstu meistaraverk-
unum úr þessu merkasta einkasafni landsins í 
bland við fáséðari gersemar. Meðal þeirra má 
nefna verk frá fyrri hluta ferils Kjarvals, 
skúlptúra eftir Gerði Helgadóttur, Einar Jóns-
son, Sigurjón Ólafsson og fleiri. Þá er á sýning-
unni leyndardómsfullt skúlptúrverk eftir Kjar-
val – listilega máluð brennivínsflaska! Ekki er 
kunnugt um annað verk af þessu tagi eftir 
þennan mikla meistara.

Það var alla tíð vilji þeirra hjóna að safn 
þeirra væri til sýnis svo almenningur fengi 
notið verkanna. Í samræmi við það var þetta 
merka safn falið Gerðarsafni til varðveislu og 
eru verk úr því sýnd reglulega.  Báðar sýning-
arnar standa fram í september þótt gott tæki-
færi verði um helgina að skoða þær.

Verk úr söfnum Ragnars og Þorvalds

Auglýsingasími

– Mest lesið



Bíódagar Græna ljóssins 
hófust í gær þegar heim-
ildarkvikmyndin Sicko 
eftir Michael Moore var 
frumsýnd. Óvenju þétt 
kvikmyndahátíð, segir 
Ísleifur B. Þórhallsson, 
framkvæmdastjóri hátíðar-
innar.

„Bíódagarnir eru eilítið frá-
brugðnir öðrum kvikmyndahátíð-
um því þeir standa yfir í tvær 
vikur og það eru margar sýningar 
á mörgum myndum,“ segir Ísleif-
ur og því þurfa kvikmyndaunn-
endur ekki að standa frammi fyrir 
því að velja og hafna heldur eiga 
möguleika á því að geta séð allar 
myndirnar með góðu skipulagi. 
Bíódögunum er skipt upp í þrjá 
flokka: Heiminn, sem er almennur 
flokkur og þar gefur að líta kvik-
myndir hvaðanæva úr heiminum, 
Heimildarmyndaflokkinn sem 
segir sig nokkuð sjálfur og svo 
Miðnæturflokkinn sem á eftir að 
vekja mikla athygli. „Þarna ætlum 
við að sýna myndir sem margar 
hverjar þykja ákaflega umdeildar 
og sumar þeirra hafa vakið hörð 
viðbrögð, umræður og jafnvel 
deilur,“ segir Ísleifur en í þessum 
flokki má meðal annars sjá hina 

ofurerótísku Shortbus og Zoo þar 
sem umfjöllunarefnið er lát manns 
eftir mök við hest. 

Ísleifur segir það hafa verið 
meðvitað að hafa myndirnar alls 
ekki fleiri en tuttugu en alls verða 
sýndar átján myndir. „Við vildum 
vanda valið ákaflega vel og hafa 
hátíðina ekki of stóra þannig að 
fólki gæfist tækifæri til að sjá sem 
flestar,“ útskýrir Ísleifur en hátíð-
in er tvískipt. „Fyrri hálfleikur 
hefst á fimmtudag þegar níu mynd-
ir verða teknar til sýninga. Þeim 
verður síðan langflestum skipt út 
fyrir níu nýjar myndir á miðviku-

daginn í næstu viku,“ segir hann.
Ísleifur er eldri en tvævetra í 

skipulagningu kvikmyndahátíða 
en hann var hjartað og heilinn á 
hinni geysivinsælu IFF. „Ég 
myndi telja, án þess að blikna, að 
þetta væri ein besta hátíðin sem 
ég hef skipulagt,“ segir Ísleifur 
en hann reiknaði með því að 
kvikmyndin Sicko yrði stærsti 
smellurinn. „Það er hins vegar 
aldrei að vita. Við höfum fundið 
fyrir miklum áhuga á Cocaine 
Cowboys og Deliver us from Evil 
auk Away from her,“ segir Ísleif-
ur. 

Chaplin er einn mesti listamaður 20. aldar

Teiknimyndin Ratatouille var frum-
sýnd í gær en henni er leikstýrt af 
Brad Bird, þeim sama og gerði The 
Incredibles. Að þessu sinni er 
umfjöllunarefnið ekki ofurmanna-
fjölskylda heldur rottan Remy sem 
flytur til Parísar og hyggst hafa 
þar uppi á átrúnaðargoði sínu og 
matargúrú, Gusteau. Remy til 
mikillar skelfingar kemst hann 
í raun um að Gusteau er 
dáinn og hið fornfræga 
veitingahús hans er að 
hruni komið.

Rottan deyr hins vegar 
ekki ráðalaus og gengur í lið 
með sendlinum Linguini og 
saman leggja þeir á ráðin 

um að endurreisa mannorð Gusteau 
og búa til besta ratatouille í Frakk-

landi. Að venju, þegar teikni-
myndir eru annars vegar, eru 
stórstjörnur í hverju hlutverki 
en þær sem vekja helst athygli 

eru gömlu brýnin Brian 
Dennehy og Peter O‘Toole 
sem láta ljós sitt skína í 
myndinni. Ratatouille er 
sýnd með bæði ensku og 
íslensku tali í Sambíóun-

um.

Snilldar rottu-kokkur

Kvikmyndin Rush Hour sló í gegn 
öllum að óvörum árið 1998 og nú 
er komið að þriðju myndinni í serí-
unni. Að venju eru vélbyssukjaft-
urinn Chris Tucker og ofuráhættu-
leikarinn Jackie Chan í 
aðalhlutverkum og að þessu sinni 
þurfa þeir á öllu sínu að halda til 
að lifa af.

Myndin segir frá því þegar 
sendiherra Kína í Los Angeles 
kemst að einhverju best geymda 
leyndarmáli undirheimanna; 
hvernig yfirmaður glæpaklíkunn-
ar Triads, Shy Shen, lítur út og 
hvernig innra starf samtakanna 
virkar. Áður en sendiherrann 
kemst hins vegar til glæpadóm-
stólsins í Haag er hann tekinn af 
lífi og ljóst þykir að þessi uppgötv-
un hefur hreyft við meðlimum 
Triad sem ætla að vernda sinn 
mann með öllum hugsanlegum 
ráðum. Og þá koma lögreglumenn-
irnir Carter og Lee til sögunnar og 
þá er fjandinn laus.

Að venju er Brett Ratner við 
stjórnvölinn en meðal annarra 
sem koma við sögu í Rush Hour 3 

má nefna hinn sænska 
Max von Sydow auk 

þess sem pólska 
leikstjóranum
Roman Polanski 
bregður fyrir í hlut-
verki lögreglu-

manns.

Jackie Chan 
á fleygiferð

Það er



Len Wiseman hefur verið ráðinn 
leikstjóri kvikmyndarinnar The 
Escape From New York, sem er 
endurgerð samnefndrar myndar 
frá árinu 1981. Wiseman vakti 
mikla athygli sem leikstjóri Die 
Hard 4 sem kom út í sumar en 
hann hefur áður leikstýrt tveimur 
Underworld-myndum.

Gerard Butler, sem sló í gegn í 
300, mun endurtaka hlutverk 
Snake Plissken sem Kurt Russell 
lék á eftirminnilegan hátt á sínum 
tíma. Fjallar myndin um stríðs-
hetjuna Plissken sem er send til 
fangaeyjunnar Manhattan til að 
bjarga forseta Bandaríkjanna.

Wiseman í endurgerð
Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í 
Reykjavík í samstarfi við Keili, 
Master Card, Flugmálastjórn 
Keflavíkur og Sparisjóð Keflavík-
ur ætla að bjóða upp á ekta bílabíó 
á gamla varnarsvæðinu í Keflvík 
þann þriðja október. Þetta er liður 
í kvikmyndahátíðinni sem hefst 
27. september og stendur til 7. okt-
óber. Kvikmyndin American 
Graffiti verður sýnd en þetta er 
ein af fyrstu myndum bandaríska 
leikstjórans George Lucas en þar 
má meðal annars sjá Harrison 
Ford stíga sín fyrstu skref. Mynd-
in þykir ákaflega „amerísk“ og því 
þótti við hæfi að sýna hana á 
gömlu landsvæði Bandaríkjanna.
Sýningin fer fram í stærstu bygg-
ingu landsins en það er flugskýlið 
á Vellinum sem bandaríski herinn 

átti og er mikið mannvirki. Öflugt 
loftræstikerfi er til staðar enda 
voru þar áður geymdar risavaxn-
ar orrustuþotur hersins. Flatar-
málið er slíkt að það er talið geta 
rúmað um fimmtán hundruð bíla.

Bílabíó á Vellinum í Keflavík

Nám í tónvinnslu 
og lagasmíðum
- í samstarfi við Digidesign framleiðanda Pro-Tools

Tónvinnsluskólinn „Sponsored Digidesign School“
Nýlega gerðu Tónvinnsluskólinn og Digidesign með sér
samstarfssamning um þjálfun nemenda í Pro-Tools og kallast nú 
Tónvinnsluskólinn „Digidesign Sponsored School“.
Þetta veitir okkur rétt til að kenna til alþjóðlega viðurkennds prófs 
Pro-Tools 101 og Pro-Tools 110. 101 gráðan gerir mönnum kleift að nota 
Pro-Tools til eigin hagsmuna við lagasmíðar og upptökur meðan að 110 
gráðan gerir mönnum kleift að nota Pro-Tools í hljóðversumhverfi 
atvinnumannsins.

Veitir rétt til framhaldsnáms
Eftir að hafa tekið þessi próf geta nemendur farið beint í 201 og 210 
gráðurnar erlendis sem gerir menn að viðurkenndum „Pro-Tools 
Operator“ sem gefur möguleika á störfum hér og erlendis í hljóðverum 
og kvikmyndaverum. 

Hvernig klárar maður lag frá A til Ö
Að öðru leiti er námskeiðið óbreytt, farið er í ferlið frá því að hugmynd 
að lagi kviknar þar til lag er tilbúið til útgáfu, hvernig gengið er frá 
hljómablöðum (lead sheets) og samskiptum í hljóðveri. 
Kennt er á midiforritið Reason, hljóðforritið Melodine, farið í almennar 
upptökur, míkrófóntækni og staðsetningar, eftirvinnslu, hljóðblöndun og 
lokahljóðjöfnun.

HAUSTNÁMSKEIÐIN ERU AÐ HEFJAST

Námskeiðin
hefjast í 
september.

Skráningar í 
síma 534 9090
eða á 
heimasíðunni
www.tonvinnslu
skoli.is

4 mánaða nám, 160 klst.

319.900,- kr.
(veittur er 15% staðgreiðsluafsláttur)
Fleiri greiðslumöguleikar í boði.

Sponsored Digidesign School



Prófaðu...
... að fara nýjar leiðir í 
salatgerð, það gerir 
salötin svo 
miklu
áhugaverðari.
Prófaðu
avókadó,
hnetublöndur, 
mozzarellakúlur, 
mulið beikon og rifnar 
kryddjurtir, og aðalréttur-
inn gleymist nánast.

Úti í heimi fagna matgæðingar 
nú tómatauppskeru, þegar sól-
vermdir rauðir boltarnir 
streyma á markaðina. Hér á 
landi eru tómatar nú ræktaðir 
árið um kring og eru fastur liður 
í eldamennsku landsmanna. 
Íslenskir tómatar þekkja sólina 
ekki af sömu raun, þar sem þeir 
eru ræktaðir í gróðurhúsum. 
Þeir eru þó alls ekki verri fyrir 
vikið og nytsamlegir í fjölmarga 
matrétti.

Tómatar þrífast ekki vel í 
ísskáp, sérstaklega nálægt 
gúrku og salati, og eru þá fljótir 
að tapa bragði og stinnleika. Því 
er um að gera að hafa þá á eld-
húsborðinu. Eins og flestir vita 
eru hakkaðir, kramdir og mauk-
aðir tómatar frábær grunnur í 
ýmiss konar sósur og súpur. Ef 
gera á sósuna frá grunni er best 
að byrja á því að henda tómötun-
um í sjóðandi vatn í um hálfa 
mínútu, þá er auðvelt að afhýða 
þá.

Tómatar, basilíka og mozzar-
ella-ostur eru dásemdar þrenn-
ing, en þeir eiga jafngóða sam-
leið með rauðlauk, fetaosti og 
svörtum ólífum og eins söxuðum 
lauk og gúrku með graslauki og 
ediki.

Fjölhæfir tómatar

Með haustinu fara margir að 
huga að nýjum og betri lífsstíl, 
eða brostnum áramótaheitum. 
Fyrir þá sem vilja efna gömul 
heit, eða bara breyta og bæta líð-
aninni áður en rútínan tekur völd-
in á ný, er ekki úr vegi að sækja 
kvöldnámskeið Þorbjargar Haf-
steinsdóttur í Heilsuhúsinu. 

Hún heldur þar reglulega nám-
skeið sem hún kallar Losum 
okkur við fitupúkana! Að því er 
segir á heimasíðu Heilsuhússins 
verður þar farið yfir fjögurra 
vikna prógram. Þorbjörg fjallar 
um detox og hvernig megi öðlast 
aukna orku, betri svefn, blóðsyk-
ur í betra jafnvægi, fallegri húð 
og færri kíló. Námskeiðin eru ein 
kvöldstund, og það næsta fer 
fram næstkomandi þriðjudags-
kvöld, í Heilsuhúsinu Lágmúla. 
Hægt er að bóka á netfanginu 
http://www.10grunnreglur.com/
tobba.htm.

Fitupúkanámskeið

Skilur ekki brauðsúpu

Fegurðardísin Linda Pétursdóttir 
leyfir Völu Matt og kíkja í matar-
skápana sína í Mat og lífsstíl í 
kvöld. „Við skelltum okkur austur 
fyrir fjall í stórglæsilegan sumar-
bústað sem fjölskylda Lindu á. Þar 
bjó hún til einn af sínum uppá-
haldsréttum, sem er auðvitað fisk-
ur – þar sem hún er sjávarpláss-
stelpa, eins og hún lýsir því sjálf,“ 
sagði Vala og hló við. „Það var 
nætursöltuð ýsa, sem var meðal 
annars með kanil, sem var svolítið 
óvenjulegt. Þetta var ótrúlega 
gott, fljótlegt og einfalt,“ bætti 
hún við. 

„Linda var líka með dúndur-
desert en hún byrjaði á því að gefa 
okkur uppskrift að morgunmatn-
um sem henni finnst best að fá sér 
á morgnana. Það er svona heilsu-

drykkur sem er aðallega úr ávöxt-
um og bara algert sælgæti,“ sagði 
Vala. 

Í sumarbústað með Lindu Pé

Það er

Fréttamaðurinn Pálmi Jón-
asson er nýkominn heim frá 
Ítalíu þar sem hann bjó á 
veitingahúsi. Hann og stór-
tenórinn Jón Rúnar Arason 
eru þar að auki með upp-
skriftabók í burðarliðnum.

„Þessi uppskrift er ein af um 
hundrað sem ég og Jón Rúnar 
höfum búið til á síðustu árum. Um 
daginn völdum við svo úr um 
fjörutíu uppskriftir sem við höfum 
verið að setja upp og mynda. Mein-
ingin er að gefa þetta út á bók, 
hvort sem það verður til heima-
brúks eða á alheimsmarkað,“ sagði 
Pálmi kíminn.

Í matreiðslubók Pálma er gott 
hráefni í fyrirrúmi. Hann á hlut í 
bát og kann vel að meta hráan fisk, 
eins og hrátt kjöt. „Þá verður hrá-
efnið að vera algjörlega fyrsta 
flokks,“ sagði hann. Íslensk villi-
bráð og sveppir, kryddjurtir og 
fjallagrös úr íslenskri náttúru eiga 
líka upp á borð hjá Pálma. 

Pálmi og kona hans eru nýsnúin 

heim frá Ítalíu þar sem þau 
bjuggu á veitingahúsi í bænum 
Castelcerino í Soave. „Þar var Jón 
Rúnar að leysa af í eldhúsinu á 
veitingastaðnum Hostaria di 
Cansignorio,“ útskýrði Pálmi, sem 
fékk aðeins að spreyta sig á elda-
mennskunni sjálfur. „Einn daginn 
sátum við á veitingastaðnum að 
borða úrval af réttum dagsins, 
sem Rúnar hafði galdrað fram. Á 
næsta borði voru tvenn hjón að 
halda upp á tuttugu ára brúðkaup-
safmæli. Þau hrósuðu sérstaklega 
Tiramisu og urðu eiginlega kjaft-
stopp þegar þeim var sagt að 
íslenskur óperusöngvari hefði 
búið til þennan þjóðarrétt Ítala,“ 
sagði Pálmi. Ekki dró úr undrun-
inni þegar hjónin hrósuðu bestu 
súkkulaðiköku sem þau höfðu 
smakkað. „Þau báðu fyrir bestu 
kveðjur í eldhúsið, og hlógu ógur-
lega þegar eigandinn sagði þeim 
að maðurinn á næsta borði hefði 
gert hana,“ sagði Pálmi. Hann 
mælir því með því að gestir í 
Soave leggi leið sína á veitingahús 
Sirpu og Tiziano og biðji um 
„Torta di Palmi“. „En uppskriftina 

fær fólk ekki nema það kaupi bók-
ina,“ sagði Pálmi svo og hló við. 

Hreinsið alla fitu og annað af 
hryggnum þannig að á honum 
verði eingöngu lundirnar undir og 
fitulaus hryggvöðvi. Afskurður-
inn er notaður í soð en fituna er 
gott að nota til að steikja kartöfl-
ur. Hreinsið vel af beinunum 
þannig að þetta líti út eins og 
krabbategund í næsta sólkerfi. 
Hryggurinn settur á grind og á 
hann borinn olía og rifinn sítrónu-
börkur. Svona má hann gjarnan 
standa í nokkra tíma eða yfir nótt. 
Kjötið er sett undir grill í 15 til 20 
mínútur og síðan látið hvíla undir 
álpappír og viskastykki í 20 til 30 
mínútur, áður en hryggurinn er 
skorinn. Stundum kreisti ég sítr-
ónusafa yfir kjötið.

Með þessu er gott að hafa óperu-
stöppu: soðnar heitar kartöflur 
grófmarðar með nýrifnum par-
mesan, smjöri, pipar og steinselju. 



RÝMUM
FYRIR NÝJUM VÖRUM OG LÆKKUM VERÐ Á
SÝNINGAREINTÖKUM OG VÖLDUM VÖRUM
TIL LAUGARDAGSINS 18. ÁGÚST

Á kaffihúsinu sem Te og kaffi starfrækir í Saltfélaginu er ilmandi kaffi á boðstólum alla daga. Opið frá kl. 10-18 virka daga, 11-17 laugardaga.
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Vandræðastirnið Lindsay Lohan virðist 
liggja ansi vel við höggi þessa dagana en nú 
hefur leikkonan verið kærð fyrir að valda 
virðulegri frú töluverðum andlegum skaða.

Sjaldan er ein báran stök og ætti Lohan að verða 
fyrst manna til að viðurkenna það. Tracie Rice, 
vinkona móður fyrrverandi aðstoðarkonu Lohan, 
hefur nú lagt fram kæru hjá lögreglunni í Santa 
Monica á hendur Lohan en þar er hún sökuð um að 
hafa valdið Rice óbætanlegum skaða og taugaveik-
lun með aksturlagi sínu 24. júlí síðastliðinn. 
Rice segir að Lohan hafi elt sig og Michelle Peck og 
sýnt vítavert gáleysi með athæfi sínu. „Það sem 
Lohan gerði þetta kvöld var stórhættulegt og 
ábyrgðarlaust. Einhver hefði mjög auðveldlega 
getað dáið eða slasast alvarlega,“ sagði Rice í 
samtali við Daily Mail. Ef marka má lýsingar Rice í 
skýrslutöku voru vinkonurnar ákaflega hræddar um 

að Lohan myndi draga upp skotvopn eða hreinlega 
keyra þær út af veginum.

Lohan var handtekin seinna þennan örlagaríka 
dag og reyndist hún þá ölvuð undir stýri auk þess 
sem yfirvöld fundu fíkniefni í fórum hennar. 
Leikkonan hafði þá nýlokið sex vikna meðferð og 
lýst því yfir við fjölmiðla að „villtu“ dagarnir væru 
að baki. Hún gekk einnig um með öklaband sem 
átti að sýna hvort eitthvað áfengismagn væri í 
blóðinu. Fjölmiðlar voru hins vegar ákaflega 
vantrúaðir á þetta og töldu þetta bara undanbrögð 
enda kom það á daginn að Lindsay var varla fyrr 
komin út meðal almennings að veisluhöld og hvers 
kyns næturbrölt hófst á ný. Lohan er nú í meðferð 
en á eftir að mæta fyrir dómstóla þar sem ökulaga-
brotin verða tekin fyrir. Ljóst þykir, í ljósi fangels-
isvistar Parísar Hilton, að Lohan verður ekki tekin 
neinum silkihönskum og því gætu afbrotakonur í 
Los Angeles átt von á enn frægari klefafélaga á 
næstunni.

„Í dag [gær] er fyrsti dagurinn og 
þetta hefur gengið bara vel,“ segir Patr-
ik Magnús Holden, kokkur á íslenska 
staðnum Laundromat Café við Elmgade í 
Kaupmannahöfn. En líkt og á Íslandi 
hefur nú verið bannað að reykja á öllum 
veitingastöðum, kaffihúsum og börum í 
Danmörku. „Danir elska reglur og líkar 
bara vel að fara eftir þeim,“ bætir Magn-
ús við og segir að gestir staðarins hafi 
lítið kippt sér upp við það að þurfa fara 
út fyrir hússins dyr til að kveikja sér í 
sígarettu. Í gær var reyndar rigning í 
höfuðborginni en hlýtt og reykingafólkið 
var því bara nokkuð sátt við sinn hlut. 
„Ég reyki reyndar sjálfur en hef litlar 
áhyggjur af þessu,“ segir Magnús sem 
bjóst ekki við því að gripið yrði til ein-
hverra séraðgerða í kjölfar bannsins. 
„Margir barir og skemmtistaðir hafa 

komið sér upp svona reykrými þar sem 
hvorki má þjónusta drykki né mat. Ég 
held að það sé hins vegar ekki mikil þörf 
fyrir slíkt rými hjá okkur,“ segir kokk-
urinn.

Hann segist þó hafa heyrt af óánægju 
vegna bannsins en þeir á Laundromat 
Café kippi sér lítið upp við þetta. „Eig-
endur lókalstaða eru áhyggjurfullir enda 
hafa gestir staðarins kannski komið 
þangað í þrjátíu ár og fengið sér bjór og 
rettu. Okkar viðskiptavinir eru hins 
vegar meira fólk af ungu kynslóðinni og 
það reykir ekki jafn mikið,“ segir Magn-
ús og bætir við að þetta hafi í að minnsta 
kosti ekki haft stórvægileg áhrif í dag. 
„Það er allt brjálað að gera.“

Danska þjóðin hefur verið þekkt fyrir 
mikla og langa reykingahefð og því gæti 
þetta bann að mörgu leyti verið einn af 

síðustu nöglunum í kistu sígarettunnar.  
Meira að segja drottningin, Margrét Þór-
hildur, reykir Prince-sígarettur en 
Magnús segist ekki vita 
hvort henni verði gert 
að lúta sömu lögmál-
um og þegnar henn-
ar.  

Ekkert smeykir við reykingabann

„Þetta er í fjölskyldunni. Faðir 
minn var mikill Elvis-maður og 
ég setti þessa síðu upp til heiðurs 
honum,“ segir Magnús Rúnar 
Magnússon, sem stofnaði heima-
síðuna Elvis.is í fyrra. Árið 2001 
hafði hann sett á fót síðuna Elvis-
world.com, fyrir-
mynd Elvis.is, 
sem hefur notið 
gífurlegra vin-
sælda. Voru 
heimsóknirnar á 
þá síðu 770 þús-
und talsins á 
þriggja ára tíma-
bili og var henni, 
þegar hún var 
hvað vinsælust, 
flett um tvö þús-
und sinnum á 
dag.

„Það er mjög 
stórt myndagall-
erí á þeirri síðu 
og mesta aðsókn-
in var í það. Það 
kom mikið af flettingum upp úr 
því en þetta hefur bara verið mér 
til gamans enda er þetta ekkert 
nema kostnaður,“ segir Magnús 
Rúnar.

Auk myndagallerísins er ýmis-
legt áhugavert að finna á Elvis.is 

og Elvisworld.com. Lagalisti 
kóngsins er birtur frá A til Ö 
ásamt fjölda texta, viðtala og lista 
yfir gullplötur hans. Einnig fylgja 
með nokkrar uppskriftir, enda 
var Elvis matmaður hinn mesti 
þangað til hann gaf upp öndina 

fyrir nákvæm-
lega þrjátíu 
árum í dag. 

Magnús seg-
ist ekki vera 
brjálaður Elvis-
aðdáandi en þó 
hafi hann á síð-
astliðnum tut-
tugu árum 
komið sér upp 
safni með yfir 
eitt hundrað 
geisladiskum 
með honum og 
20 til 30 DVD-
diskum, auk 
fjölda bola og 
trefla. „Ég er 
ekki einn af 

þessum sem eru að koma fram í 
búningum. Maður hefur bara 
gaman af þessu fyrir sig,“ segir 
hann og nefnir Suspicious Minds, 
Burning Love og Always on My 
Mind sem sín uppáhalds Elvis-
lög. 

Elvis-æði í fjölskyldunni

Madonna er hvergi nærri dauð úr 
öllum æðum, en söngkonan hefur 
löngum verið kunn fyrir að reyna 
að hneyksla fólk. Á dögunum 

gekk hún fram af 
meðfarþegum
sínum í flugi á milli 
Bandaríkjanna og 
Englands, þegar 
hún sprautaði sig 
með vítamínum 
fyrir allra augum. 
Heimildir metro.
co.uk herma að 
Madonna hafa 
ekkert borðað á 

meðan á sjö tíma fluginu stóð.
Talsmaður söngkonunnar vildi 

ekkert gefa upp um málið, en 
vítamínskot á borð við þau sem 
Madonna sást nota eru afar 
vinsæl þessa dagana hjá stjörn-
um eins og Lindsay Lohan og 
Britney Spears.

Gekk fram 
af farþegum

Það er

Hannes Pétursson, hagfræðinemi og geimfari, treystir á reiknivélar og geimskip frá HP.

HP Compaq 6710b

Verð: 149.900 kr.



Eins og allir jafnaldrar 
hans er hinn þriggja ára 
gamli Tom Trueman mikill 
grallari sem á það til að 
hrasa í öðru hverju skrefi. 
Ólíkt öðrum gæti hvert 
fall Truemans verið hans 
síðasta.  

Þrátt fyrir að vera aðeins þriggja 
ára gamall hefur Trueman farið í 
tíu aðgerðir á höfði. Hann fæddist 
með svokallað Apert-heilkenni 
sem veldur óeðlilegum beinvexti í 
líkamanum. Sjúkdómurinn er afar 
sjaldgæfur, aðeins eitt af hverjum 
65 þúsund börnum fæðast með 
hann, og misjafnt er hversu skað-
vænlegur hann er. Tilfelli True-
mans reyndist sérstaklega slæmt 
og má meðal annars sjá merki 
sjúkdómsins á útlimum hans og 
ekki síst á höfðinu. 

Snemma varð ljóst að höfuðbein 
Truemans uxu ekki nægilega 
hratt og fór hann í sína fyrstu 
aðgerð á höfuðkúpunni aðeins 
fjögurra mánaða gamall. Síðan þá 
hefur hann farið reglulega í 
aðgerðir á höfuðkúpunni til að 
létta á þrýstingi á heilann en eftir 
aðgerð í desember á síðasta ári 
fékk Trueman heiftarlega sýk-
ingu vegna títaníum-plötu sem 
komið hafði verið 
fyrir í höfði hans. 
Svo fór að strák-
urinn missti 
rúmlega þriðj-
ung höfuðkúp-
unnar vegna sýk-
ingarinnar og 
töldu læknar í 
fyrstu að hann 
ætti enga mögu-
leika á að lifa af. 
En nú, átta mán-
uðum síðar, er 
Trueman á 
góðum batavegi 
og líkja læknar 
sögu hans við 
kraftaverk.
  „Tom er ekki aðeins á batavegi 
heldur hefur hann það mjög gott,“ 
segir Steve Wall, sérfræðingur á 
sjúkrahúsinu í Oxford. Höfuð-
kúpa Truemans byrjaði að vaxa á 
ný strax eftir aðgerðina og hefur 
hann nú endurheimt tíu prósent 
af því beini sem hann missti eftir 
sýkinguna. Hann gengur um með 
sérsmíðaðan hjálm sem veitir 
honum lífsnauðsynlega vörn við 
þeim hættum sem blasa við í hinu 
daglega lífi. 

„Það skiptir engu máli hvað ég 
er að gera, ég er alltaf með annað 
augað á honum,“ segir móðirin 
Wendy um strákinn sinn, en fyrir 

utan hjálminn er það aðeins þunnt 
húðlag sem hylur heilann. Fyrir 
vikið fær Trueman ekki að 
umgangast önnur börn nema 
undir sérstökum kringumstæð-
um, hann gengur í sérhæfðan 

leikskóla þar 
sem kennarar 
hafa hann í gjör-
gæslu og þá 
sefur ávallt ein-
hver við hlið 
Truemans á nótt-
unni, til að koma 
í veg fyrir að 
hann detti fram 
úr. 

„Hann þarf 
ekki meira en að 
fá lítinn bolta í 
höfuðið, þá gæti 
hann hlotið 
óbætanlegan 
heilaskaða,“ 
segir móðirin 

sem á þó þann draum heitastan að 
sonur sinn geti lifað eðlilegu lífi í 
framtíðinni. Talið er að Trueman 
muni þurfa að hafa hjálminn 
næstu árin en læknar eru vongóð-
ir um að hann geti tekið hann af 
sér þegar líkamsvexti er að mestu 
lokið. Wall segir framhaldið velta 
á því hversu hratt höfuðkúpan nái 
að vaxa á ný. 

„Hann mun þurfa að gangast 
undir fjölda aðgerða í framtíðinni 
en miðað við hvernig batinn hefur 
verið til þessa erum við vongóðir 
um að strákurinn geti lifað eðli-
legu lífi á fullorðinsárunum.“  

Lisa Marie Presley syngur dúett 
með föður sínum heitnum, Elvis 
Presley, í nýrri útgáfu lagsins In 
the Ghetto. Tilefnið er þrjátíu ára 
dánarafmæli rokkkóngsins.

Rödd Lisu Marie var bætt inn í 
lagið sem kom upphaflega út árið 
1969 við miklar vinsældir. Nýtt 
myndband við lagið verður frum-
flutt á föstudag þar sem myndum 
af feðginunum er skeytt saman. 
„Við höfðum tvær klukkustundir 
til að setja röddina mína í lagið,“ 
sagði Lisa. „Morguninn eftir þegar 
ég heyrði útkomuna brotnaði ég 
niður og grét þó svo að það sé eitt-
hvað sem ég geri aldrei.“

Lisa segist einnig hafa verið 
ofboðið þegar lag föður hennar, 
Viva Las Vegas, var notað í aug-
lýsingu fyrir Viagra-stinningar-
lyfið. „Mér fannst það viðbjóðs-
legt. Við eigum ekki réttinn að 
sumum lögunum hans en ég veit í 
það minnsta að við hefðum aldrei 
leyft að þetta yrði gert.“

Lisa, sem er 39 ára, gaf út sóló-
plötuna Now What fyrir tveimur 
árum og stefnir á útgáfu nýrrar 
plötu á komandi misserum.

Feðgin syngja dúett Fann loksins

þann eina rétta

SAMBANDIÐ

 BLÓMSTRAR!

Námsmannaþjónusta Sparisjóðsins

Við hjá Sparisjóðnum viljum vera í góðu sambandi við viðskiptavini okkar.
Félagar í Námsmannaþjónustunni njóta persónulegrar þjónustu sem er sniðin 
að þörfum hvers og eins, auk góðra kjara og spennandi sértilboða. Við erum 
alltaf til í að ræða málin – ef sambandið er gott, gengur allt annað betur líka.

Skoðaðu málið betur á www.spar.is til þess að komast í gott samband!



Fyrsta stóra plata Jan Mayen, 
Home Of The Free Indeed, sem 
kom út fyrir þremur árum var frá-
bær rokkplata sem vakti verð-
skuldaða athygli. Nú er arftaki 
hennar loks kominn.

Það var Eberg sem sá um upp-
tökustjórn á So Much Better Than 
Your Normal Life sem var tekin 
upp í tveimur áföngum seint í 
fyrra og snemma á þessu ári. Plat-
an hefur að geyma ellefu lög, en 
eitt þeirra, We Just Want To Get 
Everybody High, er þegar farið að 
heyrast á útvarpsstöðvunum. 

Tónlist Jan Mayen er gítarrokk, 
kraftmikið og poppað í senn. 
Aðalsmerki nýju plötunnar eru 
melódískir slagarar og skemmti-
legt gítarsamspil. Þetta er ekki 
byltingarkennd tónlist, hljóm-
sveitin sækir áhrif hingað og 
þangað í rokksöguna (aðallega þó í 
jaðarrokkið), en útkoman er 
afbrigði sem er þeirra eigið. 

So Much Better Than Your Norm-
al Life er aðeins seinteknari en fyr-
irrennarinn. Eins og margar góðar 
rokkplötur fer hún ekki að virka 
almennilega fyrr en eftir nokkur 
rennsli í spilaranum. Lögin detta 
mis fljótt inn. Sum virka strax, (t.d. 
fyrrnefnt We Just Want To Get 
Everybody High). Önnur grípur 
maður aðeins seinna. Þó að platan 
hafi sterkan heildarsvip þá er tölu-
verð breidd í lagasmíðunum, -allt 
frá poppuðum smellum yfir í pönk-
keyrslu (The Sexual Connection). 

Eins og áður segir er skemmti-
legt gítarsamspil og hugmynda-
ríkur gítarleikur eitt af aðals-
merkjum plötunnar. Það er t.d. 
sérstaklega gaman af því þegar 
gítararnir taka á rás eins og gerist 
bæði í Joyride og hinu frábæra 
Party‘s Over sem byrjar sem sem 

rólegt popp, en breytist svo í einni 
svipan í instrúmental keyrslu. Þó 
að gítararnir séu þungamiðjan í 
tónlistinni þá eru bassaleikarinn 
og trommarinn að gera góða hlut 
líka og spilagleðin skín í gegn. 
Söngurinn hjá Valgeiri er ágætur 
og textarnir fínir. 

Það er ekkert vont lag á So Much 
Better Than Your Normal Life og 
mörg lög á henni sem kæmu til 
greina sem smáskífulög, t.d. Joyr-
ide, Theme For The Kids, Let It 
Burn og Build It Up – Bring It 
Down og lagið Biscuit sem er mitt 
uppáhaldslag á plötunni. Ótrúlega 
vel gerður og ávanabindandi slag-
ari.

Á heildina litið er So Much Bett-
er Than Your Normal Life frábær 
rokkplata. Síst verri en Home Of 
The Brave Indeed. 

Poppað gítarrokk

Danska tískumerkið 
Wood Wood sýndi sum-
arlínu sína fyrir árið 
2008 á tískuvikunni í 
Kaupmannahöfn ásamt 
íþróttamerkinu Adidas 
sem einnig kynnti 
nýjustu línu 
sína. Hönnuðir 
Wood Wood 
hafa áður 
unnið með 
Adidas og 
hönnuðu eitt 
sinn strigaskó 
undir merk-
inu. 

Hönnun Wood 
Wood svipar 
svolítið til 
íþróttafatnaðs
og sennilega er 
merkið þekktast 
fyrir hettupeysur 
með litríku 
prenti og 
skemmtilegu
mynstri.
Smám saman 
hafa hönnuð-
irnir þó leit-
að í fjöl-
breyttari hluti 
og hanna nú heilu lín-
urnar fyrir stúlkur og 
stráka. Í þessari línu mátti 
sjá fallega pastelliti og 
skemmtileg snið sem sum 
hver minntu örlítið á brim-
brettastíl í bland við klass-
ískari línur. Adidas sýndi 
skemmtilegar útfæringar á 
íþróttafatnaði með örlítið 
bjöguðu Adidas-merki á 
sumum flíkum. Hermanna-
klæði virtust vera hönnuðum 
Adidas hugleikin því margar 
fyrirsæturnar klæddust 
skemmtilegri blöndu af her-
mannaklæðum og íþrótta-
fatnaði.

hilda@frettabladid.is





Fataverslanir og gallerí 
setja sterkan svip á miðbæ 
Reykjavíkur. Vinsældir 
þess að blanda þessu tvennu 
saman virðast fara sívax-
andi. Fréttablaðið hafði 
samband við fimm einstakl-
inga sem hafa reynslu af, og 
skoðanir á, slíkum rekstri.

Frá því að Sævar Karl opnaði gall-
erí sitt árið 1988 hafa fjölmargir 
fetað í fótspor hans. Fréttablaðið 
ræddi við fimm þeirra nýliða sem 
tengja saman rekstur sýningar-
rýmis og verslunar. Allir voru 
sammála um að slíkt lifði vel 
saman.

Söru Maríu Eyþórsdóttur, eiganda 
Nakta apans, finnst listasýningar í 
verslunarhúsnæði skapa afar 
skemmtilega stemningu. „Í búð-
inni minni vildi ég hafa þannig 
stemningu að það væri gaman að 
koma hingað og sjá nýja, skemmti-
lega hluti. Mér finnst að það eigi 
að vera ákveðin upplifun,“ sagði 
Sara, sem telur fataverslanir vera 
sérstaklega hentug sýningarrými 
fyrir yngra listafólk. „Ungt fólk 
fer svo lítið inn í gallerí. Þeir sem 
koma í fatabúðirnar fíla þessa 
yngri list,“ sagði hún.

Guðjón Rúnar Emilsson, eigandi 
verslunarinnar Fígúru á Skóla-
vörðustíg, tekur í sama streng. 
Hann telur jafnframt að það sé 
mikill markaður fyrir slíkt sam-
krull. „Við höfum ekki auglýst 
okkur mikið sem gallerí síðan að 
búðin opnaði í lok maí, en það eru 
þó nokkrir sem hafa haft samband 
við okkur og lýst yfir áhuga á að 

sýna,“ sagði hann. „Við erum opin 
fyrir hverju sem er, ef það fer vel 
við verslunina,“ sagði Guðjón.
Kron kron fylgir sömu línu, að 
sögn Stefáns Svans Aðalheiðar-
sonar verslunarstjóra. „Okkur 
finnst gaman að blanda þessu 
saman, list og verslun, en við 
miðum við sýningar sem myndu 
passa vel inn hjá okkur sem versl-
unarrými. Þess vegna erum við 
ekki með aðskilið gallerí,“ útskýrði 
Stefán. Um átta sýningar hafa 
prýtt veggi Kron kron síðan versl-
unin flutti í núverandi húsnæði, og 
verslunin var þar að auki þátttak-
andi á myndlistarhátíðinni 
Sequences í fyrra. „Við höfum 
sýningar þegar við finnum eitt-
hvað sem okkur langar að fá inn í 
verslunina,“ sagði Stefán, „þetta 
þarf að fara vel saman.”

Í Gallerí Temp í skóbúðinni Far 
við Laugaveg fara eigendur aðra 
leið. Stofnendur gallerísins, sem 
einbeitir sér að grafískri hönnun, 
eru þeir Ísak Winther og Pétur 
Guðmundsson. „Fyrir okkur var 
það skilyrði að galleríið og skóbúð-
in yrðu alveg aðskilin. Mér finnst 
stundum, þegar gallerí eru tengd 
svona við verslanir, að það sé verið 
að nota list til þess að selja vörur. 
Maður kemst ekki hjá því að sjá 
söluvarninginn þegar maður er að 
leita að listinni,“ sagði Ísak. Hann 
telur gallerí og verslanir þó vel 
geta átt heima undir sama þaki. 
„Ég held að þetta sé fín blanda, og 
það er auðvitað fátt skemmtilegra 
en að kynna fólk fyrir list,“ sagði 
hann.

Nýjasta viðbótin í flóruna er vænt-
anlega verslunin Crush við Lauga-
veg. Ólafur Guðmundsson, einn 
þriggja eigenda búðarinnar, segir 

bæði gallerí og búðir hafa hag af 
því að deila með sér rými. „Í fyrsta 
lagi kemur fullt af fólki á sýning-
aropnanir, og sér þá verslunina um 
leið. Á hinn bóginn dregur versl-

unin að sér fjölda fólks sem færi 
aldrei að skoða sýningar í „alvöru“ 
galleríum,“ sagði hann. 
Ólafur er sjálfur myndlistarmað-
ur og segir alltaf vanta sýningar-

rými fyrir ungt fólk. „Viðskipta-
vinir Crush eru tiltölulega ungir, 
og þá er myndlistin um leið að ná 
til yngri markhóps,“ bætti hann 
við.





Nýr spurningaþáttur hefur 
göngu sína á Skjá einum í 
október. Spurningarnar eru 
upp úr skólabókum í grunn-
skólum landsins.

„Ég tel að það sé alveg grundvöll-
ur fyrir þessu. Þátturinn er í anda 
Viltu vinna milljón sem sló í gegn 
á sínum tíma hjá Stöð 2 og er 
byggður á fyrirmynd sem hefur 
sannað sig allrækilega í Banda-
ríkjunum,“ segir Björn Þór Sig-
urðsson, sjónvarpsstjóri Skjás 
eins. Sjónvarpsstöðin hyggst hefja 
framleiðslu á íslenskri útgáfu af 
bandaríska spurningaþættinum 
Are You Smarter than a 5th 
Grader? og er áætlað að þátturinn 
hefji göngu sína í október. „Þetta 
getur verið mjög fyndið og er 
kannski ekki alveg jafn mikill 
nördaþáttur og Gettu betur eða 
Meistarinn,“ bætir sjónvarps-
stjórinn við en í þáttunum verður 
spurt uppúr skólabókum grunn-
skólabarna. Hver keppandi verð-
ur síðan með nemenda úr 5.bekk í 
grunnskóla sem getur aðstoðað 
hann ef í harðbakkann slær.

Are Your smarter than a 5th 
Grader? kemur úr smiðju raun-
veruleikaþátta-kóngsins Marks 
Burnett sem hefur framleitt þætti 
á borð við On the Lot og Survivor 
auk The Apprentice. Þættirnir 
slógu við American Idol í áhorfi 
en leyfi fyrir þættinum hafa verið 
seld til fjölda annarra landa.

Björn segist ekki vera smeykur 
við samkeppnina en þetta þýðir að 
fjórir spurningaþættir gætu verið 
á dagskrá íslensku sjónvarps-

stöðvanna í vetur; Spurninga-
keppni sveitarfélaganna og Gettu 
betur á RÚV og svo fer Meistarinn 
væntanlega aftur í loftið á Stöð 2. 
„Þetta er fyrst og fremst fjöl-
skylduþáttur og sá sem hefur 
sigur fer heim með háar fjárhæðir 
í verðlaun,“ segir Björn en enn á 
eftir að ganga frá því hversu há 
upphæð það verður.

Ekki hefur verið gengið frá 
ráðningu spyrils í þáttunum en 
Björn segir að nokkrir séu í 
sigtinu. Hann vildi hins vegar ekki 
gefa upp hverjir það væru og taldi 
alls ekki útilokað að nýtt andlit 
gæti verið kynnt til leiks á skján-
um. „Okkur hefur alltaf þótt 
skemmtilegt að vera með nýjar 
stjörnur.“ 
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Er þinn bekkur búinn að læra um síðasta móhíkanann? HA!? Nei hversu síður var hann?

Við mælum með sögubókunum
sem fást hjá okkur í Office 1...

...Þar færð þú allt fyrir skólann 
undir einu þaki!

THE
BRIDGEFOE

HALLAM

BECOMING JANE kl. 5.30 - 8 - 10.30

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

RUSH HOUR 3 kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
RUSH HOUR 3 LÚXUS kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 4 - 6 - 8
EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6
DIE HARD 4.0 kl. 8 - 10.45
DEATH PROOF kl.10

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

KL. 5.30 Sicko / Death Of A President / Hallam Foe 
KL. 8 Sicko / Deliver Us From Evil / Curse of the Golden Fl...
KL. 10.30 Sicko / The Bridge / For Your Consideration

SÝNINGARTÍMAR BÍÓDAGA GRÆNA LJÓSSINS12

14
16

12 RUSH HOUR 3 kl. 6 - 8 -10
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 6
ÓVISSUSÝNING kl. 8

12

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

RUSH HOUR 3 kl. 6.30 - 8.30 - 10.30
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 8 - 10
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL       kl. 6

DAGSKRÁ OG MIÐASALA  Á WWW.MIDI.IS
ALLAR UPPLÝSINGAR
Á GRAENALJOSID.IS

SICKO

DEATH OF
A PRESIDENTFROM EVIL

DELIVER US

CURSE OF

FLOWER
THE GOLDEN

TOPPMYNDIN Í USA

Jackie Chan og Chris Tucker fara á kostum í 
fyndnustu spennumynd ársins!

CONSIDERATIONFOR YOUR

RUSH HOUR 3 kl. 4, 6, 8 og 10.15-POWER 12
RATATOUILLE íslenskt tal kl. 3.45 og 5.45 L
TRANSFORMERS kl. 7 og 10 10
PLANET TERROR kl. 10.20 16
SIMPSONS íslenskt tal kl. 4 L

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

DIGITAL
KRINGLUNNI

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 L

RATATOUILLE  ENSKU TAL kl. 8 L

RATATOUILLE  M/- ÍSL TAL kl. 3 - 5:30 L

KNOCKED UP kl. 8 FORSÝND 12

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 10:30 10

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 10:50
NANCY DREW kl. 6 - 8:10 - 10:20 7

GEORGIA RULES kl. 8 7

HARRY POTTER 5 kl. 3 - 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 3 - 4 - 6 L

OCEAN´S 13 kl. 10:30 7

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 - 10:30 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 4:30 - 5:30 L

TRANSFORMERS kl. 8 - 11 10

HARRY POTTER 5 kl. 4:30 - 8 10

GEORGIA RULES kl. 10:40 7

AKUREYRI
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 -10:15 L

TRANSFORMERS kl.  6 - 9 10

KEFLAVÍK

RUSH HOUR 3 kl. 6 - 8 - 10 12

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6 L

TRANSFORMERS kl. 9 7

S. 482 3007SELFOSSI

ÁLFABAKKA

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6:40 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 9 L

THE TRANSFORMERS kl. 9 10

SIMPSONS THE MOVIE kl. 7 10

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

STÆRSTA MYND SUMARSINS

www.SAMbio.is 575 8900

HJ. MBL

NÝJASTA MEISTARAVERK 

PIXAR OG DISNEY

VIP
DIGITAL

VIP



„Þetta eru eiginlega fyrstu eiginlegu Hjaltalín tón-
leikarnir. Við höfum bara verið að spila frekar stutta 
tónleika með öðrum, en þessir verða langir og góðir,“ 
segir Guðmundur Óskar Guðmundsson, bassaleikari 
hljómsveitarinnar Hjaltalín.

Hjaltalín hefur vakið nokkra eftirtekt síðustu miss-
erin. Hljóðfæraskipan hennar er frekar óhefðbundin 
því fyrir utan hin hefðbundnu rokkhljóðfæri, tromm-
ur, bassa og gítar eru innanborðs fiðla, selló, fagott og 
klarinett. Söngvararnir eru líka tveir. 

„Við erum langt komin með plötu og ætlum að gefa 
hana út í haust.“ segir Guðmundur. Hann segir að 
upptökurnar hafi tekið töluverðan tíma, ekki síst 
vegna þess hve erfitt það er að samstilla níu manna 
hljómsveit. „Við erum svo mörg, og öll í okkar verk-
efnum en það sér fyrir endann á þessu núna.“

Guðmundur segir að þau muni flytja ný lög á tón-
leikunum, þar á meðal eitt glænýtt sem sumir hljóm-
sveitarmeðlimir voru ekki enn búnir að heyra í gær.

Með Hjaltalín á tónleikunum á morgun spilar hljóm-
sveitin Hvíti Elvis, sem spilar á sínum fyrstu tónleik-

um, og James Wallace. Hvíti Elvis samanstendur 
mestmegnis af liðsmönnum Senuþjófanna sem spil-
uðu á nýju plötunni með Megasi og flytja þeir lög eftir 
Tony Joe White sem kallaður hefur verið „Hvíti-
Elvis“. James Wallace er Bandaríkjamaður af íslensk-
um ættum sem kemur fram einn síns liðs. 

Tónleikarnir hefjast kl. 22 og miðaverð er 500 kr.

Fyrstu alvöru tónleikar Hjaltalín

Breska blaðið The Guardian gerir 
piltunum í Jakobínarínu góð skil á 
heimasíðu sinni í vikunni í hinum 
daglega dálki um nýjar og áhuga-
verðar hljómsveitir sem vert er að 
fylgjast vel með á næstunni. Með-
limir Jakobínarínu eru kynntir til 
leiks sem byltingarsinnar sem 
vinni að því að halda uppi heiðri 
táningapönksins.

Sagt er frá uppruna hljómsveit-
arinnar, hvernig hún varð til og 
hvernig hún náði að skapa sér nafn 
úti í heimi. Greinarhöfundur gerir 
góðlátlegt grín að lagatitlum sveit-
arinnar en viðurkennir að lög sem 
heita I´m in vain, This is an advert-
isement, I´ve got a date with my 
television og fleiri beri vott um 
sjaldséðan frumleika. 

Jakobínarína kynnt

69.900-

Flott fartölva frá Acer með björtum kristal skjá,
Intel örgjörfa, hraðvirku vinnsluminni, þráðlausu 
netkorti og geymsluplássi fyrir fleiri þúsund 
ritgerðir og lög. Innbyggð vefmyndavél og 3 ára 
ábyrgð er síðan rúsínan í pylsuendanum.

Öflug fartölva frá Acer með björtum kristal 
skjá, tveggja kjarna örgjörfa, sem vinnur allt 
að 50% hraðar en hefðbundinn örgjörfi, 
nóg af hraðvirku vinnsluminni, þráðlaust 
netkort og enn meira gagnapláss. 
Innbyggð vefmyndavél, 3 ára ábyrgð og 
Windows Vista Home Premium gerir 
þessa að meiru en bara skólafélga!



 Eggert Magnússon sagði í 
samtali við Fréttablaðið í gær að 
enginn fótur væri fyrir þeim frétt-
um að sendinefnd hefði farið til 
Barcelona á vegum West Ham til 
viðræðna um Eið Smára Guðjohn-
sen.

„Þetta er bara bull og vitleysa 

eins og margt í þessum blöðum 
hér úti. Það er ekki fótur fyrir 
þessari frétt né heldur öðrum 
fréttum sem hafa verið af þessum 
málum. Ég talaði um þetta mál í 
sjónvarpsviðtali um helgina og 
það stendur enn. Viðræður hafa 
átt sér stað en meira hef ég ekki 
að segja um málið á þessari 
stundu.“

Eiður Smári er meiddur og sagði 
Eggert Skúlason, blaðafulltrúi 
Eiðs Smára, að hann hugsaði ekki 
um neitt annað en að ná sér góðum 
af þeim meiðslum. Ekki er útséð 
hvort hann þurfi að fara í aðgerð 
vegna meiðslanna en ef kæmi til 
þess yrði hann væntanlega frá í 
einhverja mánuði. 

„Hann er vitanlega meiddur og 
því verður þetta bara að fá að 
koma í ljós. En það eru enn tvær 
vikur eftir af félagaskiptaglugg-
anum,“ sagði Eggert Magnússon.

Sjálfur hefur Eiður ávallt sagt 
að hann ætli að berjast fyrir sæti 
sínu hjá Barcelona. 

Hörð samkeppni eru um fram-
herjastöðurnar en fyrir hjá félag-
inu eru þeir Thierry Henry, Ron-
aldinho, Samuel Eto‘o, Lionel 

Messi, Giovanni dos Santos og 
Bojan Krkic.

Ekkert nema bull og vitleysa

 Franskir fjölmiðlar 
greindu í gær frá þeim orðrómi 
að Lyon hefði áhuga að fá 
landsliðsfyrirliðann Eið Smára 
Guðjohnsen í sínar raðir. Alain 
Perrin er stjóri liðsins og hefur 
hug á því að styrkja lið sitt um 
tvo sóknarmenn og einn miðvall-
arleikmann.

Eiður Smári hefur mjög svo 
verið orðaður við brotthvarf frá 
Barcelona að undanförnu og helst 
þá að hann verði seldur til West 
Ham. Eiður á við meiðsli að stríða 
og enn óljóst hversu lengi hann 
verður frá vegna þeirra.

Eiður orðaður 
við Lyon

 ÍA hyggur á hefndir 
þegar það fær Fylki í heimsókn í 
Landsbankadeildinni í kvöld en 
Fylkismenn slógu þá út úr 
bikarkeppninni á sunnudags-
kvöldið. Til þess þurfa leikmenn 
ÍA að bæta úr döpru gengi gegn 
Árbæjarliðinu á heimavelli 
undanfarin ár. Fylkismenn hafa 
gert góða hluti upp á Akranesi 
undanfarin fjögur sumur og hafa 
ekki tapað þar síðan 2002. 
Fylkisliðið er þar af með sex stig, 
fjögur mörk skoruð og hreint 
mark út úr tveimur síðustu 
deildarleikjum liðanna upp á 
Akranesi.

Síðasta mark Skagamanna gegn 
Fylki á heimavelli skoraði Alan 
Marcina þegar 4 mínútur voru 
liðnar af uppbótartíma í 1-1 
jafntefli liðanna í 1. umferð 16. 
maí 2004. Síðasti sigur Skaga-
menna á Fylki á Akranesi fylgja 
einnig sárar minningar fyrir 
Árbæinga en hann kom í 18. 
umferð 21. september 2002 en 
með sigri hefðu Fylkismenn orðið 
Íslandsmeistarar.

Hefna Skaga-
menn í kvöld?

Það eru vandræði hjá 
Gummersbach þessa dagana. 
Hver maðurinn á fætur öðrum er 
kominn á sjúkralista og nú síðast 
var Guðjón Valur Sigurðsson að 
meiðast á hné en Alfreð Gíslason 
býst ekki við honum aftur fyrr en 
um miðjan september. Fyrir voru 
á sjúkralistanum meðal annars 
menn á borð við Róbert Gunnars-
son og Vedran Zrnic.

Guðjón Valur 
meiddur

Lawrie Sanchez, 
knattspyrnustjóri Fulham, segir 
að það hafi verið rétt ákvörðun að 
selja Heiðar Helguson til Bolton 
frá Fulham. 

„Við getum ekkert kvartað 
undan Heiðari, hann stóð sig vel á 
þeim tíma sem hann var hjá 
félaginu,“ sagði Sanchez. „Mín 
tilfinning var sú að fyrst einhver 
vildi kaupa hann gæti ég notað 
peninginn til annarra leikmanna-
kaupa.“

Var kominn 
tími á Heiðar

Algjört hrun hjá liðinu eftir að Stefán fór

 Fram hafnaði í gær 
öðru sinni tilboði frá Val í miðju-
manninn Sigfús Pál Sigfússon. Jón 
Eggert Hallsson, formaður hand-
knattleiksdeildar Fram, segir til-
boðið hafa verið lélegt.

„Þetta tilboð er 50 prósentum 
lægra en tilboð okkar í Andra Stef-
an [leikmann Hauka] fyrr í sumar 
en því höfnuðu Haukar. Valur veit 
vel hvað þarf til að fá Sigfús og 
það er talsvert meira en þetta til-
boð hljómaði upp á. Þetta tilboð er 
lægra en okkar tilboð í Elvar Frið-
riksson sem er varamaður hjá 
þeim,“ sagði Jón Eggert sem er 
ekki par sáttur við framgöngu 
Valsmanna í málinu. 

„Það er tæpur mánuður síðan 
okkur var tilkynnt að Sigfús hefði 
skrifað undir samning við Val. 
Lögfræðingur Vals óskaði síðan 
eftir viðræðum nokkru seinna. Þá 
fengum við tilboð sem var langt 
fyrir neðan allt sem okkur fannst 
boðlegt. Það var jafnhátt og tilboð 
Vals í Annett Köbli sem spilar með 
kvennaliði okkar. Við höfum í kjöl-
farið boðið alls kyns skipti á mönn-
um og annað en það hefur engu 
skilað,“ sagði Jón.

Sigfús Páll hefur ekkert æft 
með Fram síðan málið kom upp og 
hefur heldur ekki rætt við for-
svarsmenn félagsins. Það hafa 
aðrir gert í hans stað. Jón Eggert 
segir að Valur beiti óheiðarlegum 
vinnubrögðum þar sem Geir 
Sveinsson, fyrrum landsliðsfyrir-
liði, fari fremstur í flokki.

„Þetta er ákveðinn sigur fyrir 
Geir og félaga hans í Val. Þetta er 

lykilmaður okkar sem hefur ekki 
æft í mánuð og það veikir okkar 
lið. Ef Valur hefði raunverulegan 
áhuga á leikmanninum þá hefði 
félagið komið með almennilegt til-
boð. Valsmenn eru hættir að koma 
mér á óvart enda ekki í fyrsta 
skipti sem þeir krukka í okkar 
mönnum.

Má þar nefna Rúnar Kárason, 
Jóhann Gunnar Einarsson og svo 
Hildigunni sem fór í Val í fyrra. 
Það er alltaf sömu aðferð beitt. 
Geir hringir í leikmennina, ruglar 

í leikmönnum og svo neitar hann 
öllu. Hann er ekki forsvarsmaður 
hjá félaginu og því kemur alltaf 
meintur formaður handknattleiks-
deildarinnar til að ræða málin 
síðar. Þetta er þeirra aðferð og 
hún er óheiðarleg,“ sagði Jón Egg-
ert mjög ósáttur.

Framarar segjast vilja fá Sigfús 
á æfingar aftur og reikna með 
honum í slaginn eins og staðan er í 
dag. Sigfús Páll á tvö ár eftir af 
samningi sínum við félagið.

Jón Eggert Hallsson, formaður handknattleiksdeildar Fram, sakar Valsara um 
óheiðarleg vinnubrögð. Fram hafnaði öðru tilboði Vals í Sigfús Pál Sigfússon í 
gær. Jón segir tilboðið lægra en tilboð þeirra í Elvar Friðriksson, leikmann Vals.
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 Jill Mansfield er 22 ára 
bandarísk knattspyrnukona sem 
hefur spilað við góðan orðstír með 
Breiðabliki í sumar. Það uppgötv-
aðist nýlega að stelpan getur kast-
að lengra en flestir aðrir. 

Með því að gera höfuðstökk nær 
hún að kasta boltanum langt inn í 
markteig. Jörundur Áki Sveins-
son, þjálfari Breiðabliks, vissi 
ekkert um innköstin þegar Jill 
kom til liðsins. 

„Við vorum að tala um löng inn-
köst og ég fór að spyrja út í það 
hver gæti kastað langt og þá sagð-
ist hún geta gert þetta svona og 
þannig þróaðist þetta,“ segir Jör-
undur Áki. 

„Þegar maður komst að því að 
hún gæti þetta var engin spurning 
um að reyna þetta. Hún hefur 
alveg ótrúlega tækni í þessu og 
sleppir boltanum alveg á hárrétt-
um tíma. Hún er með mjög 
skemmtilega tækni og kastar líka 
langt þegar hún tekur venjuleg 
innköst,“ segir hann.

Jill var ekkert að básúna það að 
hún gæti tekið svona löng innköst. 
Það uppgötvaðist ekki fyrr en uppi 
í stúku á Keflavíkurvelli þegar 
Greta Mjöll Samúelsdóttir og 
Kathryn Moos, vinkona Jill, sátu 
saman og ræddu málin en þær 
voru þá báðar í leikbanni. Moos 
sagði Gretu frá innköstum Jill og 
eftir það var þetta fljótt að spyrj-
ast út. „Ég sagði engum frá því að 
ég gæti tekið svona innköst því ég 
vildi að fólk sæi mig sem alvöru 
knattspyrnukonu en væri ekki 
bara upptekið af því að ég gæti 
tekið svona innkast. Mig grunar 
að liðsfélagi minn frá Bandaríkj-
unum, Kathryn Moos, hafi síðan 

sagt einhverjum frá þessu,“ segir 
Jill sem er nýútskrifuð úr Brown-
háskólanum í Providence á Rhode 
Island. Hún vildi halda áfram að 
spila fótbolta og stökk á tækifærið 
þegar henni bauðst að spila á 
Íslandi.

Jill segir föður sinn hafa átt 
hugmyndina. „Ég var í fimleikum 
áður en ég fór í fótbolta og þegar 
pabbi sá stelpu gera þetta í leik 
hjá eldri systur minni þá datt 
honum í hug að ég gæti gert þetta. 
Við byrjuðum bara að gera þetta í 
garðinum heima og það tók mig 
síðan um eitt ár að ná alvöru 
tökum á þessu þannig að boltinn 
færi alltaf á sama stað,“ rifjar Jill 
upp en hún vakti mikla athygli á 
árum sínum í Brown-háskólanum. 

„Við skoruðum mörg mörk eftir 
þessi innköst og mótherjarnir ótt-
uðust örugglega þessi innköst því 
þeir voru ekki vanir að verjast 
slíkum innköstum,“ segir Jill.

Innköstin hennar Jill hafa aðeins 
skilað einu marki til þessa en þeir 
sem hafa séð allan uslann sem þau 
valda fyrir framan mark andstæð-
inganna vita að það er bara tíma-
spursmál hvenær markatalan 
margfaldast.

„Ég geri mér alveg grein fyrir 
því að þetta er nýtt fyrir flestum 
stelpunum í Breiðabliksliðinu og 
þær þurfa að gera sér betur grein 
fyrir því hvert boltinn er að koma. 
Ég er viss um að við förum að fá 
fleiri mörk ef við æfum þetta 
betur,“ segir Jill sem segir ekkert 
vera erfitt að taka mörg svona 
innköst en það sem sé lýjandi sé 
að spretta fram og svo aftur til 
baka til þess að taka innköstin, því 
hún spili í vörninni.

Jörundur Áki segir innköst Jill 
vera einstök. „Við vorum með 
Steinþór Frey Þorsteinsson sem 
tók einnig svona innköst þannig að 
þetta helst innan raða Blika. Þetta 
eru baneitruð innköst og ég hef 

aldrei séð svona löng innköst. Hún 
kastar lengra heldur en Steinþór. 
Hún nær boltanum eiginlega alveg 
yfir á fjærstöng. Það liggur við að 
þetta sé hættulegra en horn,“ segir 
Jörundur Áki.

Það uppgötvaðist á miðju sumri að bandaríska stúlkan Jill Mansfield gæti tekið óvenjuleg innköst sem 
bjóða ekki aðeins upp á frábær tilþrif heldur skapa ávallt stórhættu upp við mark andstæðinganna. 

Teitur Örlygsson 
hefur fengið til sín Bandaríkja-
manninn Joe Webb til þess að 
spila með Njarðvík í Iceland 
Express-deildinni í vetur. 

Webb er 24 ára gamall og 198 
sentimetra framherji sem hefur 
síðustu tvö ár spilað með Bellev-
ue-skólanum í 2. deild NAIA-
boltans sem er minni háskóla-
deildin í Bandaríkjunum. Webb 
var með 16,1 stig, 5,7 fráköst og 
2,0 stoðsendingar að meðaltali í 
61 leik með skólanum. 

Nýr Kani til 
Njarðvíkinga

Pavel Ermolinskij 
hefur verið lánaður frá Unicaja 
de Málaga til Ciudad de Huelva í 
spænska körfuboltanum næsta 
vetur en þessi tvítugi og 202 
sentimetra hái leikstjórnandi mun 
þar spila við hlið Damons Johnson 
sem er einnig nýkominn til 
Huelva.

Pavel hefur spilað með Clínicas 
Rincón Axarquia undanfarin 
tímabil en það er varalið Unicaja 
sem spilar í C-deildinni. Pavel var 
með 7,8 stig, 3,4 fráköst og 1,6 
stoðsendingar á 23,6 mínútum að 
meðaltali með Axarquia á síðasta 
tímabili.

Pavel hefur bara spilað alls 8 
leiki og í 31 mínútu með Unicaja 
de Málaga í ACB-deildinni frá því 
að hann kom til liðsins frá franska 
liðinu Vichy haustið 2004. 

Spilar við hlið 
Damons

fös. 17. ágúst  kl. 19:15   Breiðablik – ÍR
fös. 17. ágúst  kl. 19:15   Fjölnir – Stjarnan
lau. 18. ágúst  kl. 14:00   Keflavík – Valur
lau. 18. ágúst  kl. 16:00  Fylkir – Þór/KA

13. UMFERÐ

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn. 
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.

LANDSBANKADEILD KVENNA

fim. 16. ágúst  kl. 19:15   HK – Keflavík
fim. 16. ágúst  kl. 19:15   Víkingur – KR
fim. 16. ágúst  kl. 19:15 Valur – Breiðablik
fim. 16. ágúst  kl. 19:15   ÍA – Fylkir
fim. 16. ágúst  kl. 19:15   FH – Fram

LANDSBANKADEILD KARLA
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Það er

Valsmenn eru 
langhættulegastir af liðum 
Landsbankadeildarinnar þegar 
kemur að uppsettum atriðum en 
þetta kemur í ljós þegar tölfræðin 
er skoðuð yfir mörk skoruð eftir 
horn, aukaspyrnur, innköst eða 
vítaspyrnur í fyrstu tólf umferðum 
sumarsins.

Valsmenn hafa skorað 15 af 26 
mörkum sínum í 
Landsbankadeildinni í sumar undir 
þessum kringumstæðum sem þýðir 
að 58 prósent marka liðsins hafa 
komið eftir föst leikatriði. Það 
vekur enn meiri athygli að þar af er 
aðeins ein vítaspyrna og hin fjórtán 
mörkin hafa komið eftir 
aukaspyrnur (6), horn (5) og innköst 
á síðasta þriðjungi vallarins (3). 

Valsmenn búa vel því þeir hafa 
innan sinna raða góða spyrnumenn 
í þeim Guðmundi Benediktssyni, 
Baldri Aðalsteinssyni og Rene 
Carlsen sem allir hafa átt þrjár 
stoðsendingar í föstum leikatriðum. 
Guðmundur hefur einnig átt fjórar 
sendingar til viðbótar úr horni eða 
aukaspyrnum sem hafa verið fram-
lengdar og hafa í kjölfarið skilað 
marki og hefur því lagt upp sjö af 

þessum fimmtán mörkum liðsins 
úr föstum leikatriðum.

Markahæsti maður deildarinnar, 
Helgi Sigurðsson, hefur líka verið 
hættulegur í hornum og aukaspyrn-

um en fimm marka hans hafa komið 
eftir föst leikatriði, tvö eftir horn, 
tvö eftir aukaspyrnu og loks eitt úr 
víti. Víkingurinn Sinisa Kekic er 
einnig með fimm mörk eftir föst 
leikatriði en fjögur af þeim eru 
vítaspyrnur sem hann hefur nýtt 
örugglega.

Fylkir og HK hafa skorað fæst 
mörk eftir föst leikatriði, þrjú mörk 
hvort lið, en hlutfallslega er það 
topplið FH-inga sem skorar fæst 
mörk úr uppsettum atriðum því 
aðeins 20,8 prósent marka liðsins í 
sumar (5 af 24) hafa komið eftir 
föst leikatriði. Breiðablik, Keflavík 
og Fylkir skora líka öll yfir 70 pró-
sent marka sinn í opnum leik.

Skagamönnum gengur aftur á 

móti vel að verjast föstum 
leikatriðum en mótherjar þeirra 
hafa aðeins skoraði 3 slík mörk þar 
af hafa tvö þeirra komið úr 
vítaspyrnum. Eina markið sem 
eftir stendur skoraði Valsmaðurinn 
Dennis Bo Mortensen eftir innkast 
í upphafi leiks liðanna á Akranesi 
19. júní.

Víkingar eru það lið sem hefur 
fengið á sig flest mörk úr föstum 
leikatriðum en 12 af 19 mörkum 
mótherja þeirra hafa komið úr 
uppsettum hlutum leiksins. 

Það eru í rauninni aðeins þrjú 
lið deildarinnar sem koma út í 
plús þegar reiknuð er út marka-
tala eftir mörk skoruðum úr föst-
um leikatriðum. Valsmenn hafa 
skorað 10 mörkum fleiri en móth-
erjar sínir úr föstum leikatriðum, 
Skagamenn eru með fimm mörk-
um fleiri en andstæðingar sínir 
og FH-ingar eru síðan með eitt 
mark í plús. Blikar standa á jöfnu 
en hin sex lið deildarinnar eru í 
mínus.

Valsmenn hafa skorað fimmtán mörk úr föstum leikatriðum, sjö mörkum meira en næsta lið og tíu 
mörkum meira en mótherjar þeirra hafa skorað á þá eftir horn, aukaspyrnur, innköst eða úr vítaspyrnum.

 Blikar þurfa að yfirbuga 
grýlur í hverjum deildarleik 
þessa dagana. Í síðasta 
deildarleik unnu þeir sinn fyrsta 
sigur á Suðurnesjum síðan 1983 
þegar þeir unnu Keflvíkinga 3-0 
og í kvöld mæta þeir Val í 
Laugardalnum þar sem þeir hafa 
ekki unnið leik í efstu deild síðan 
21. júní 1981. 

Blikar unnu þá 3-1 sigur á KR-
ingum á Valbjarnarvelli þar sem 
Sigurjón Kristjánsson skoraði tvö 
marka liðsins. Síðan þá hafa 
Blikar spilað 26 leiki í röð í efstu 
deild í Laugardalnum án þess að 
fara heim með öll þrjú stigin en 
marga þessa leiki léku Blikar á 
Valbjarnarvelli eða gömlu 
Hallarflötunni sem nú hýsir 
gervigrasið.

Sigurlausir í 
Dalnum í 26 ár

KR-ingar heimsækja 
Víkinga í Víkina í kvöld í miklum 
fallbaráttuslag í 13. umferð 
Landsbankadeildar karla. 

Víkingar unnu fyrri leik liðanna 2-
1 á KR-vellinum sem var fyrsti 
sigur liðsins á KR í fjórtán ár en 
þeir hafa aldrei unnið þá svart-hvítu 
í Víkinni frá því að þeir fóru að spila 
heimaleiki sína í Fossvoginum 1988. 

KR-ingar hafa unnið fimm af sex 
deildarleikjum liðanna á 
Víkingsvelli, þeir hafa farið með öll 
þrjú stigin í leikjum sínum þar 
undanfarin sextán ár og einu töpuðu 
stig KR-inga í Víkinni eru í 1-1 
jafntefli 15. júlí 1990. 

Trausti Ómarssson jafnaði þá 
leikinn fyrir Víkinga með skalla 
korteri fyrir leikslok eftir 
aukaspyrnu Harðar Theódórssonar 
sem er einmitt aðstoðarmaður 
Magnúsar Gylfasonar í dag. 

Víkingar unnu KR-inga reyndar 3-
2 á heimavelli 11. ágúst 1993 en sá 
leikur var spilaður á 
Laugardalsvellinum en ekki í 
Víkinni.

KR hefur aldrei 
tapað í Víkinni

Meistaradeild Evrópu

Enska úrvalsdeildin

Ensku liðin spiluðu sína 
fyrstu leiki í forkeppni 
Meistaradeildar Evrópu í 
gærkvöldi. Bæði áttu Liverpool og 
Arsenal erfiðar viðureignir á 
útivelli fyrir höndum en komust vel 
frá verkefninu. Liverpool vann 
Toulouse í Frakklandi, 1-0, og 
Arsenal bar sigurorð af Sparta 
Prag, 2-0.

Nýliðinn hjá Liverpool, Andryi 
Voronin, skoraði eina mark þeirra 
ensku með glæsilegu skoti af 25 
metra færi. Rafael Benitez gerði 
margar breytingar á liði sínu frá 
síðustu helgi og var rólegur í 
leikslok. „Þetta er ekki búið enn 
enda aðeins eitt mark komið. Við 
vitum að Toulouse er með gott lið 
sem beitir skyndisóknum og það 
munu það gera á Anfield.“

Cesc Fabregas og Aleksandr 
Hleb skoruðu mörk Arsenal í Tékk-
landi fremur seint í leiknum. Ars-
enal átti erfitt uppdráttar framan 
af og var nærri lent undir á 9. mín-

útu þegar Jan Rezek skaut í stöng-
ina. En sigur Arsenal var sann-
gjarn, þegar á heildina er litið.

BATE vann FH í síðustu umferð 
og mætti Steaua Búkarest í Hvíta-
Rússlandi. FH náði þar jafntefli og 
það gerðu Búlgararnir líka en leikn-
um lauk með 2-2 jafntefli. 

Ljóst er að eitt lið frá Skandin-
avíu verður í riðlakeppni Meistara-
deildarinnar og líklega verða það 
Noregsmeistarar Rosenborg. Liðið 
vann 3-0 sigur á Tampere United í 
Finnlandi.

Liverpool og Arsenal 
í góðri stöðu

 Englandsmeistarar 
Manchester United eru enn án sig-
urs eftir fyrstu tvo leiki liðsins á 
tímabilinu í Englandi. Í gær gerði 
liðið 1-1 jafntefli gegn Hermanni 
Hreiðarssyni og félögum í 
Portsmouth. Á sama tíma vann 
Chelsea dýrmætan útisigur á 
Reading eftir að hafa lent undir. 
Chelsea er eitt þeirra liða sem eru 
enn með fullt hús stiga. 

Heiðar Helguson var í byrjun-
arliði Bolton í fyrsta sinn og þakk-
aði fyrir sig með því að skora gegn 
sínum gömlu félögum í Fulham á 
Craven Cottage. Það dugði ekki til 
því Fulham vann leikinn, 2-1.

Paul Scholes kom United yfir 

gegn Portsmouth með fallegu 
skoti eftir undirbúning Carlos 
Tevez sem var í liði United í 
fjarveru Waynes Rooney. En 
Benjani skoraði í sínum öðrum 
leik í röð og bjargaði stigi fyrir 
sína menn með skalla snemma í 
síðari hálfleik.

Cristiano Ronaldo fékk rautt 
spjald í leiknum sem og Sulley 
Muntari.

Ívar Ingimarsson var í byrjun-
arliði Reading og átti stoðsending-
una sem gaf mark liðsins gegn 
Chelsea. Andre Bikey færði sér 
mistök Petr Cech markvarðar í 
nyt og kom Reading yfir.

Chelsea skoraði tvívegis á 

þriggja mínútna kafla í síðari hálf-
leik og tryggði þar með sigurinn.

Brynjar Björn Gunnarsson kom 
inn á sem varamaður á 74. mínútu 
í leiknum.

Manchester City er einnig með 
fullt hús stiga eftir 1-0 sigur á 
Derby og Sunderland og Birming-
ham gerðu 2-2 jafntefli. Þá vann 
Wigan 1-0 sigur á Middlesbrough.

Manchester United enn án sigurs



Skólavörurnar færðu
í Húsasmiðjunni

Nafn:

Aldur:

Heimili:

Sími:

Skólaleikur
Húsasmiðjunnar og Office1

Skútuvogi, Grafarholti, Keflavík, Ísafirði
og Akureyri
Taktu þátt í skólaleik Húsasmiðjunnar
Glæsilegir vinningar

Opið
til kl 21
í Skútuvogi



Lange lebe Harry Klein 



Í tilefni þess að fyrsti skóladagurinn nálgast 

fá allir 6 ára krakkar, sem stofna reikning 

hjá SPRON fyrir 31. ágúst nk., gjafabréf 

að upphæð 3.000 kr. til að kaupa flotta 

skólatösku í Eymundsson.*
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Allir skólakrakkar eru velkomnir
í útibú SPRON!

3000 kr.
GJAFABRÉF UPP Í SKÓLATÖSKU

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON,
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

*Lágmarksinnborgun á reikning við stofnun er 2.000 kr.

Í skólanum, í skólanum ...

. . . er skemmtilegt a vera!



1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

„Ég sá auglýsingu og þekkti þann 
sem var að selja og mig langaði 
einfaldlega að prófa þetta,“ segir 
hinn 17 ára gamli Arek Kujoth, 
sem festi kaup á ísbúðinni Smooth-
ís á Selfossi fyrir tveimur vikum. 
Arek hafði unnið á bílaverkstæði í 
sínum heimabæ í Þorlákshöfn en 
langaði að breyta til. „Og ég sé 
ekki eftir því. Þetta er mun 
skemmtilegra starf,“ segir Arek 
en hann hafði enga reynslu af sölu- 
og þjónustustörfum áður. „Það var 
fljótt að koma og núna er ég búinn 
að læra flest trixin í bókinni,“ segir 
Arek en þess má geta að þar sem 
hann er svo ungur að árum þurfti 
sérstakt leyfi frá sýslumanni til að 
kaupin gætu gengið í gegn. 

Smooth-ís er í raun söluturn sem 

býður upp á allt sem slíkum hæfir, 
svo sem sælgæti, gos, pylsur, ham-
borgara og fleira. Og Arek ætlar 
sér að sjá um þetta allt saman. „Ég 
ætla ekki að ráða aukafólk með 
mér og er hér alla vikuna, mæti kl. 
níu á morgnana og fer oftast heim 
um kl. 20. Það þarf að huga að 
mörgu utan afgreiðslunnar, eins 
og til dæmis að panta vörur. En 
þetta er ótrúlega gaman,“ segir 
Arek sem hefur lokið tveimur 
önnum í Fjölbrautaskóla Suður-
nesja en ætlar að nú að einbeita 
sér að kaupmennskunni.

Sautján ára sjoppueigandi á Selfossi

„Ég borða reyndar ekki 
morgunmat. Ég fæ mér tvo 
kaffibolla og borða svo bara 
hádegismat. Mér finnst óþarf-
lega stutt á milli morgunmatar 
og hádegisverðar.“

Vefsíðan Oryrki.is sem starfrækt 
er af Götuhernaðinum hefur sett 
frekar sérstaka boli til sölu á 
vefsvæði sínu. Um er að ræða 
slagorð með frekar kaldhæðnis-
legum tón: Okkar peningur-ykkar 
púl og Öxe-crew. „Þetta er sumar-
verkefni í samstarfi við Reykja-
víkurborg og Hitt húsið og er ætlað 
að snúa við ímynd hreyfihaml-
aðra,“ segir Andri Valgeirsson, 
einn forsvarsmanna Oryrki.is. „Að 
allir vilja vera örykjar og þar fram 
eftir götunum,“ bætir hann við.

Á vefsíðunni má auk þess sjá 
skemmtileg myndbrot sem með-

limir Götuhernaðarins hafa sjálfir 
gert og segir Andri að þeir hafi 
fengið mikil og góð viðbrögð. 
„Þetta hefur gengið mjög vel, þetta 
er annað sumarið sem þetta hefur 
verið í gangi og fólk hefur tekið 
mjög vel í þetta,“ útskýrir Andri 
sem var staddur í tjaldferðalagi á 
Þingvöllum þegar Fréttablaðið 
náði tali af honum.

Aðspurður hvernig salan á bol-
unum hefði gengið sagði Andri að 
það hefði verið svona upp og niður. 
„Við erum hins vegar alveg sann-
færðir um að þetta verði nýja
tískubylgjan í haust.“ 

Tískuhernaður hjá öryrkjum

Þórhallur Skúlason plötusnúður 
hefur spilað mikið í Rússlandi á 
síðustu árum. Þrátt fyrir að flest 
hafi gengið vel hefur hann óhjá-
kvæmilega líka orðið var við rúss-
nesku mafíuna. 
„Í eitt skiptið sem ég var að spila 
var búið að loka skemmtistaðnum 
þegar einhver mafíósi og yfir-
maður í rússneska hernum mættu 
á staðinn. Þeir heimtuðu að hann 
yrði opnaður aftur fyrir þá og 
vini þeirra og það segir enginn 
nei við mafíuna. Ég neyddist þá 
til að spila áfram og var mjög 
smeykur um að vera bara drepinn 
ef ég spilaði ekki réttu tónlist-
ina,“ segir Þórhallur Skúlason 
plötusnúður sem hefur náð þó 
nokkrum vinsældum í Rússlandi. 
„Þetta er samt mjög skemmti-
legt.“

Þórhallur hefur starfað sem 
plötusnúður í nær tuttugu ár og 
var meðal annars í „hardcore“ 
hljómsveitinni Ajax auk þess sem 
hann starfrækti lengi plötuút-
gáfufyrirtækið Thule Records.

„Ég hef farið fimm sinnum til 
Rússlands að spila síðan 2004. Var 
síðast núna í vor og það stefnir í 
að ég fari tvisvar í viðbót áður en 
árinu lýkur.“ Þórhallur hefur 
bæði spilað í stærstu borgunum, 
Moskvu og Pétursborg, en einnig 
í minni borgum. „Ég fer í eins til 
tveggja vikna túra þar sem ég 
spila á hverjum degi í nýrri borg 
á hverju kvöldi. Þetta eru yfir-
leitt mjög stórir staðir, allt að tíu 
þúsund manna. Sérstakasti túrinn 
var örugglega þegar ég fór með 
Adda Exos að spila í Síberíu þar 
sem var alls staðar um fjörutíu 
stiga frost.“ Í tengslum við ferða-
lögin hefur Þórhallur farið í nokk-
ur viðtöl á rússneska MTV og í 
fjölmörg blaðaviðtöl.

Þórhallur segir að það sé mjög 
skrýtið að koma í minni borgirnar 
því svo fáir plötusnúðar og tón-
listarmenn þori að fara þangað. 
Þeim sem þora er því tekið eins 
og þjóðhetjum. 

„Það er mjög skrýtið að vera 
þarna. Fólk lítur á plötusnúða 
eins og rokkstjörnur. Í öll síðustu 

skiptin sem ég hef farið hef ég 
verið beðinn um eiginhandarárit-
anir í tugatali eftir hvert kvöld.“ 
Þórhallur segir að sumir mæti 
jafnvel með nokkra miða til að 

skrifa á til að geta gefið vinum 
sínum eða fjölskyldumeðlimum 
líka. Tóndæmi og fleira má finna 
á www.thormusik.com

Það er



NÝTT
KORTATÍMABIL!



Eftir því sem ég kemst næst er 
gott að græða, en slæmt að 

tapa. Þessa þulu tuldrar nútíma-
maðurinn fyrir munni sér. Samt 
tapa allir á endanum í gröfinni, en 
það er víst önnur saga. Þangað til 
er hámarksgróði eina markmiðið 
og skiptir þá litlu hvort þrælahald 
komi við sögu eða ekki.

 bara hvað gróði og 
gróðapungar eru leiðinleg fyrir-
bæri. Fréttir af gróða einhverra 
gróðapunga eru drepleiðinlegar 
og manni er alveg sama þótt Odda-
flug fari upp fyrir Gnúp, eins og 
ég las í blaði í fyrradag. Á meðan 
bæði Oddaflug og Gnúpur stuðla 
ekki að öðru en fokdýrum flugfar-
miðum gæti manni ekki verið 
meira sama hvor á meira í FL-
grúpp.

 dó náungi sem hét 
Tony Wilson. Hans hagfræði var 
pönk. Hann kom Manchester á 
tónlistarkortið og er alræmdur 
fyrir að tapa peningum. Hann 
stofnaði Factory-útgáfuna og tap-
aði stíft með því að gefa út bönd 
sem fáir vildu hlusta á í bland við 
bönd eins og Joy Division og 
Happy Mondays, sem fleiri vildu 
hlusta á. Hann gerði aldrei skrif-
lega samninga við listamenn og 
skipti innkomu 50/50 á milli fyrir-
tækis og listamanna. Mest selda 
platan er smellurinn Blue Monday 
með New Order. Umslag plötunn-
ar var svo dýrt í framleiðslu að 
það var tap á hverju einasta ein-
taki. Platan seldist og seldist og 
endaði sem mest selda 12” plata 
sögunnar svo það varð auðvitað 
stórtap á laginu. Samt datt Tony 
ekki í hug að láta framleiða ódýr-
ara umslag því hann virti óskir 
hönnuðarins! 

 með Happy Mondays var 
síðasti naglinn í líkkistu Factory. 
Hún var tekin upp á Barbados því 
söngvarinn, Shaun Ryder, var for-
fallinn heróínfíkill og Barbados 
þótti ákjósanlegur upptökustaður 
því þar var víst ekkert heróín. Þar 
var hins vegar allt flæðandi í 
kókaíni sem Shaun skipti yfir í og 
lét fyrirtækið blæða. Ekki gekk 
Tony betur að græða á skemmti-
staðnum sínum, Hacienda. Þetta 
var á alsæluárunum svo enginn 
vildi annað en ókeypis vatn á 
barnum.

 var „Some 
people make money, others make 
history“. Hann varð 57 ára og lífs-
hlaups hans verður minnst sem 
endalausrar raðar af skemmtileg-
um sögum – jafnvel flestum sönn-
um. Í gröfinni er það örugglega 
ekkert verri eftirskrift en að hafa 
komist upp fyrir Gnúp.

Pönkhagfræði

F
í

t
o

n
/

S
Í

A
 

 
F

I
0

2
2

5
1

3

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Heimasíminn
hjá Vodafone
– enn betri leið
Og1 hefur fært þúsundum fjölskyldna 
umtalsverðan sparnað 

• 0 kr. í alla heimasíma
    Viðskiptavinir í Og1 geta hringt ótakmarkað og án þess að greiða nokkuð 
    í alla heimasíma innanlands.

• 0 kr. í vin í útlöndum
    Ókeypis símtöl í 120 mínútur á mánuði í heimasíma í einu af 30 löndum 
    sem Íslendingar eiga mest samskipti við.

• Að auki njóta Og1 viðskiptavinir verulegs ávinnings í GSM og Interneti.

Heimili sem eru með GSM (minnst einn í áskrift), heimasíma og Internet hjá 
Vodafone geta skráð sig í Og1.

Komdu við í verslunum okkar eða hringdu í 1414 til að fá nánari upplýsingar.

* Mánaðargjald í Betri leið hjá Símanum er 3.490 kr.

Heimasími – aðeins 1.445 kr. á mánuði *


