
Hlakkar til að byrja í 
skólanum

Signý María Gunnleifsdóttir er sex ára og byrjar
í skóla í haust.
Signý er að fara í Varmárskóla í Mosfellsbæ og hún
hlakkar mikið til. „Ég veit ekki alveg hvað ég er að
fara að læra en samt hlakka ég ro l
byrja að læ “

langt síðan ég hætti í leikskólanum, kannski svona
eitt ár,“ segir hún.Signý er ekki búin að fá skólatösku en hú
vera að fara að kaupa htö k

Færeyski folinn 
kominn á fast 

Slippurinn 
í Reykjavík

vinnuvélarMIÐVIKUDAGUR 22. ÁGÚST 2007
Skrímsli
Bagger 288 vinnuvélin er sústærsta í heimi. Hún er 95 metrar að hæð og 240 metra löng.  BLS. 6

Skemmtilegur ferðafélagi
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59.-Gormastílabók
stk.

2.990.-Orðabók + málfræði

FYLGIR*198.-Trélitir 12 í pakka

FRÁBÆR VERÐFRÁBÆR VERÐ
19.-Fallbýantur 0.7

stk.

Advanced Grammar in Use fylgir
frítt með 
Cambridge
Advanced
Learner’s
Dictionary.

*

„Þetta er um margt 
mjög sérstök mynd,“ segir 
leikstjórinn Gunnar Björn Guð-
mundsson en í kvöld verður 
ævintýramyndin Astrópía frum-
sýnd. Myndin segir frá Hildi sem 
þarf að fá sér vinnu í nördabúð eftir 
að kærastinn er settur á bak við lás 
og slá. Með aðalhlutverkin fara þau 
Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir, 
Sverrir Þór Sverrisson og Snorri 
Engilbertsson.

Nirðir fá 
uppreisn æru

Hugmyndir um 
gjörbyltingu á sjúkra- og slysa-
tryggingakerfi landsmanna eru í 
vinnslu hjá Alþýðusambandi 
Íslands í óformlegri samvinnu 
við Samtök atvinnulífsins. Stefnt 
er að því að koma á fót heild-
stæðu tryggingakerfi sem veitir 
þeim sem lenda í slysum eða 
veikjast um lengri tíma góða 
framfærslu í allt að fimm ár. 
„Mikið framfaramál,“ segir Vil-
hjálmur Egilsson, framkvæmd-

astjóri SA um fyrirhugaðar 
breytingar.

Samkvæmt hugmyndunum fá 
launþegar full laun hjá vinnuveit-
anda á almennum vinnumarkaði 
fyrstu tvo mánuði veikinda sinna 
og fara svo inn í nýja kerfið. Þar 
verða fyrst greidd 90 prósent 
launa, svo 80 og loks 70 prósent. 
Breytingin á að verða liður í kom-
andi kjarasamningum og tekur þá   
gildi eftir eitt ár. Vilhjálmur Egils-
son, framkvæmdastjóri SA, telur 

ekkert mæla gegn því að kerfið nái 
einnig til opinberra starfsmanna.

Guðmundur Gunnarsson, for-
maður Rafiðnaðarsambandsins, 
telur breytinguna skipta rafiðnað-
armenn litlu máli „því að við 
launatryggjum alla okkar félags-
menn með 80 prósent af heildar-
tekjum þar til þeir eru orðnir góðir 
eða fara á örorku en þetta verður 
veruleg kjarabót hjá félögum með 
veika eða litla sjúkrasjóði.“

Tryggja framfærslu í fimm ár

 Undir lok næsta mánaðar geta fyrir-
tæki í Kauphöll Íslands fengið bréf sín skráð í 
evrum, að sögn Einars S. Sigurjónssonar, 
framkvæmdastjóra Verðbréfaskráningar 
Íslands. 

Við breytinguna losna fyrirtæki sem kjósa 
að skipta yfir í evrur að stærstum hluta við 
áhrif af gengissveiflum krónunnar á virði fyr-
irtækjanna. Þá standa vonir til að erlend fjár-
festing aukist hér í kjölfarið þar sem erlendir 
fjárfestar beri ekki lengur gengisáhættu af 
kaupum í fyrirtækjum hér. Nokkur stór kaup-
hallarfélög hafa þrýst á um breytinguna, þar 
á meðal Straumur fjárfestingarbanki, Exista, 
Marel og Össur.

„Þarna er tekið nýtt skref í ákveðna átt í 
Kauphallarviðskiptum á Íslandi,“ segir Ólafur 

Ísleifsson, lektor við viðskiptadeild Háskólans 
í Reykjavík. „Með þessu er þjónusta aukin við 
fyrirtæki og fjárfesta og fróðlegt verður að sjá 
hvaða ný tækifæri þetta skapar.“ Hann segir 
breytinguna til marks um hversu þungt aðdrátt-
araflið sé í átt að mynt sem einkennist af meiri 
stöðugleika og taki til stærra markaðssvæðis 
en okkar eigin.

„Þetta eru mjög góðar fréttir þótt breyting-
in komi seint,“ segir Jón Sigurðsson, forstjóri 
Össurar. „Við börðumst mjög mikið fyrir 
þessu fyrir mörgum árum og höfðum eigin-
lega hætt að hugsa um þetta, þótt við teldum 
að skráning í krónum hefði hamlað mjög 
erlendri fjárfestingu. Síðan höfum við reynd-
ar fengið inn mjög stóra erlenda fjárfesta.“ 
Almennt segir Jón hins vegar góðan mögu-

leika að geta átt hér kauphallarviðskipti í 
annarri mynt en krónum. „Krónan er vitan-
lega ekki mikið notuð og ekki hægt að kaupa 
hana erlendis hjá öðrum en íslensku bönkun-
um, svona fyrir utan að vera mjög óstöðugur 
miðill,“ segir hann og fagnar breytingunni. 
„En á markaði sem breytist ört er náttúrlega 
engin hemja að taka mörg ár í þetta.“

Upphaflega þótti vænlegt að Seðlabankinn 
hér sæi um evruuppgjörið, þótt áhöld væru 
um hvort honum væri það heimilt. Niðurstað-
an er hins vegar að fyrsta kastið verður farin 
bráðabirgðaleið þar sem Landsbanki Íslands 
tekur að sér hlutverk uppgjörsbanka. Í maí á 
næsta ári er svo stefnt að því að uppgjör 
vegna evruviðskiptanna eigi sér stað hjá 
Seðlabanka Finnlands.

Uppgjör hlutabréfa í evrum
Finnski Seðlabankinn mun annast uppgjör með hlutabréf skráð í evrum í íslensku OMX kauphöllinni. Hingað til 
hafa bréf aðeins verið skráð í krónum. Breytingin gæti ýtt undir erlenda fjárfestingu í íslenskum fyrirtækjum.

 „Telji fjármálaráð-
herra þetta eðlilega gert mun ég 
óska eftir upplýsingum um hvort 
það séu fleiri verkefni í gangi sem 
eru gerð með sama hætti. 
Ríkisendurskoðun ætti að fá 
tækifæri til að gera athugasemdir 
við þær,“ segir Gunnar Svavars-
son, formaður fjárlaganefndar.

Fjármálaráðherra sé í vinnu við 
að höndla með fjármuni, eftir 
ákvörðunum Alþingis.

Vill fræðast um 
fleiri ferjumál



Sigmar, verður gæsapartí í 
haust?

Um 100 skammtar af ofskynjunarefn-
inu LSD voru teknir við húsleit í Kópavogi síðast-
liðið föstudagskvöld. Eigandi þess hafði verið 
handtekinn skömmu áður, þá með umtalsvert magn 
fíkniefna í fórum sínum.

Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru tveir 
menn handteknir á föstudag. Á þeim fannst lítil-
ræði af fíkniefnum. Mennirnir voru að koma frá 
„þekktu“ húsnæði í Kópavogi. Að fengnum 
úrskurði gerði lögreglan húsleit á staðnum og fann 
þá um 100 skammta af LSD. Húsráðandi viður-
kenndi að eiga efnið og kvaðst hafa ætlað það til 
eigin neyslu. Mennirnir þrír voru yfirheyrðir og 
þeim sleppt að því loknu.

Fyrrnefndur húsráðandi var tekinn af lögreglu 
skömmu fyrir verslunarmannahelgina. Þá fannst 
hjá honum umtalsvert magn fíkniefna, eins og 
áður sagði. Um var að ræða LSD, e-töflur, amfet-
amín og hass.

Lögregla varar fólk alvarlega við neyslu LSD, 
svo og annarra fíkniefna. LSD er ofskynjunarefni. 
Þeir sem hafa einhvern tíma tekið það geta átt á 

hættu að missa geðheilsuna hvenær sem er það 
sem eftir er ævinnar.

Þá bendir lögregla almenningi á síma 8005005, 
þar sem hægt er að koma upplýsingum um með-
ferð og notkun fíkniefna til lögreglu.

Tekinn með 100 LSD-skammta

Meðal hluthafa í 
fjárfestingarsjóðnum J.C. 
Flowers, sem er ráðandi í 
fjárfestahópi er seldi NIBC til 
Kaupþings á dögunum, eru 
stærstu fjármálafyrirtæki 
heimsins. Meðal þeirra félaga 
sem koma inn í hluthafahóp 
Kaupþings í gegnum J.C. 
Flowers eru ABN Amro, Banco 
Santander, Bank of America og 
J.P. Morgan. Sum þeirra eiga 
yfir tíu prósenta hlut í J.C. 
Flowers.

„Við erum ekki bara að fá inn 
J.C. Flowers heldur einnig tíu af 
tuttugu stærstu fjármálastofnun-
um í heiminum í dag,“ segir 
Hreiðar Már Sigurðsson, 
forstjóri Kaupþings. 

Fjárfestahópurinn tekur yfir 
tólf prósent í Kaupþingi, um 120 
milljarða króna, og verður annar 
stærsti hluthafinn.

Eignast tólf pró-
sent í Kaupþingi

Ársfundur Vestnorræna 
ráðsins fer nú fram í Nuuk á 
Grænlandi. Þingmenn frá Íslandi, 
Færeyjum og Grænlandi, sem 
skipa landsdeildir Vestnorræna 
ráðsins, sækja fundinn auk gesta.

Samkvæmt tilkynningu frá 
Alþingi fóru Karl V. Matthíasson, 
Guðbjartur Hannesson, Guðjón A. 
Kristjánsson og Valgerður 
Sverrisdóttir fyrir hönd Íslands. 
Meðal efnis á fundinum, verða 
björgunar- og öryggismál, jafnrétt-
ismál og rannsóknir á fiskistofnum. 

Vestnorræna ráðið er samstarfs-
samtök Alþingis, Landsþings 
Grænlendinga og Lögþings 
Færeyinga.

Ársfundur Vest-
norræna ráðsins

Maðurinn sem lést í flugslysi 
í Bresku Kólumbíu í Kanada 
á laugardag hét Guðni Rúnar 

Kristinsson,
til heimilis að 
Digranes-
heiði 2 í 
Kópavogi.
Guðni var á 
23. aldursári, 
fæddur 29. 
desember
1984. Hann 
var ókvæntur 

og barnslaus.
Hann flaug vélinni, og í 

henni voru þrír farþegar, þar 
af einn Íslendingur. Sá er 
nítján ára og búsettur í 
Kanada. Hann er á batavegi.

Lést í flugslysi
í Kanada

 Austurríska stúlkan Natascha Kampusch, 
sem varð fræg fyrir réttu ári er hún flúði úr prísund 
sem mannræningi hafði haldið henni í frá því hún var 
tíu ára, tjáði sig aftur um átta ára einangrunardvöl sína 
og lífið eftir endurheimt frelsisins í nýju viðtali í aust-
urríska sjónvarpinu. 

Nú segist hún kenna í brjósti um manninn sem hélt 
henni nauðugri í leyniherbergi í kjallara húss síns allan 
þennan tíma, en hann fyrirfór sér daginn sem hún flúði. 
„Hann var aum sál, afvegaleiddur og misskilinn,“ sagði 
hún. „Ég kenni sífellt meira í brjósti um hann.“ 

„Ég sagði við hann einu sinni, að ég myndi einn góðan 
veðurdag dansa á gröf hans, en það var bara kaldhæðin 
athugasemd sem ég meinti auðvitað ekkert með,“ sagði 
Kampusch ennfremur í viðtalinu. Hún mætti í útför 
hans. 

Hún lýsti sambandi sínu við fangara sinn, Wolfgang 
Priklopil, sem stöðugri glímu, þar sem þau reyndu bæði 

að snúa á hvert annað. „Það var alltaf ljóst að aðeins 
annað okkar myndi lifa af - og það varð semsagt ég,“ 
sagði hún.

Segist vorkenna fangara sínum

Fimm lögreglumenn á 
höfuðborgarsvæðinu sögðu upp 
störfum í síðustu viku. Þar með 
hafa 35 lögreglumenn sagt upp 
það sem af er þessu ári, lang-
flestir á höfuðborgarsvæðinu. 
Að auki eru þrettán í launalausu 
leyfi, sem oftast er undanfari 
brotthvarfs úr starfi.

„Við höfum átt fundi, bæði með 
fulltrúum ráðuneyta dómsmála 
og fjármála þar sem við höfum 
lýst áhyggjum af þróun þessara 
mála og viljað leita leiða til þess 
að koma í veg fyrir frekara brott-
hvarf lögreglumanna úr starfi,“ 
segir Sveinn Ingiberg Magnús-
son formaður Landssambands 
lögreglumanna. Hann bætir við 
að annar fundur hafi verið ákveð-
inn nú í ágúst. „Tölur segja okkur 
að þetta er miklu meira brott-
hvarf það sem af er þessu ári, en 
hefur verið á heilum árum þar á 
undan. Okkur þykir horfa til þess 
að stefnt gæti í óefni haldi þessi 
þróun áfram. “

Sveinn segir að með þeirri 
breytingu sem orðið hafi á lög-
reglulögunum um áramót hafi 
jafnframt verið sett það mark-
mið að reyna að fjölga faglærð-
um lögreglumönnum. Menn hafi 
þá talið að þróunin þyrfti að vera 
á þann veg, bæði með stækkun 
sérsveitar og öðrum verkefnum 
sem komið hefðu inn. Þá hefði 
verið orðið áberandi að ófag-
lærðir lögreglumenn væru í 
auknum mæli farnir að starfa 
við hlið hinna fagmenntuðu.

„Við höfum áhyggjur af því að 
þau markmið sem sett voru síð-
astliðið haust, með því að fjölga í 
Lögregluskólanum og fjölga fag-
menntuðu fólki í lögreglunni, séu 

í ákveðnu uppnámi. Eins höfum 
við áhyggjur af því að hlutfall 
ófaglærðra á götunni sé að verða 
of hátt. Þeir vinna að sjálfsögðu 
ekki sérfræðistörf innan lög-
reglu, þannig að þeir eru allir við 
störf á götunni.“

Sveinn segir það enn fremur 
áhyggjuefni að mikil reynsla 
glatist með þeim mönnum sem 
nú hyggist hverfa frá störfum, 
því ekki sé einungis um yngra 
fólk að ræða, heldur eldri og 
reyndari menn. Ástæða uppsagn-

anna sé að hluta til lág laun, álag 
í starfi og almennt góðæri. Lög-
reglumenn eigi jafnvel mögu-
leika á að fara í önnur og betur 
launuð störf innan opinbera geir-
ans.

„Okkur er sagt að fleiri en 
þessir sem þegar hafa sagt upp 
séu farnir að hugsa sér til hreyf-
ings verði ekki að brugðist við í 
þessum málum,“ segir Sveinn og 
bætir við að viðvörunarbjöllur 
séu nú farnar að hringja í þess-
um efnum.

Uppsagnir lögreglu-
manna streyma inn
Fimm lögreglumenn sögðu upp í síðustu viku. Þar með hafa 35 sagt upp frá 
áramótum, langflestir af höfuðborgarsvæðinu. Þrettán eru í launalausu leyfi.

Stofnfjárhafar í Spari-
sjóði Reykjavíkur og nágrennis 
(SPRON) samþykktu einróma á 
fundi í gær að breyta sparisjóðnum 
í hlutafélag. Til þess að breytingin 
gangi eftir þarf samþykki Fjár-
málaeftirlits.

Guðmundur Hauksson spari-
sjóðsstjóri sagði að breytingin eigi 
eftir að gefa sparisjóðnum aukinn 
kraft þar sem hún auðveldi aðgengi 
að fé. Stefnt sé að því að skrá 
fyrirtækið í Kauphöllinni.

Eftir að breytingin var samþykkt 
var borin upp tillaga um að auka 
hlutafé SPRON hf. um 500 milljónir 
króna, og var tillagan samþykkt.

Breyting í hluta-
félag samþykkt

 Níu manna Jafnrétt-
isráð hefur verið skipað af 
Jóhönnu Sigurðardóttur félags-
málaráðherra í samræmi við lög 
um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla. Skipunin gildir 
til næstu alþingiskosninga.

Formaður Jafnréttisráðs er 
Hildur Jónsdóttir jafnréttisráð-
gjafi. Aðrir í ráðinu eru Maríanna 
Traustadóttir, Þórveig Þormóðs-
dóttir, Björn Rögnvaldsson, 
Ólafur Pétur Pálsson, Una María 
Óskarsdóttir, Þorbjörg I. Jóns-
dóttir, Svandís Svavarsdóttir og 
Hörður Vilberg. 

Jafnréttisráð á að veita 
stjórnvöldum ráðgjöf og meðal 
annars ætlað að stuðla markvisst 
að jafnri stöðu og jöfnum rétti 
kvenna og karla á vinnumarkaðn-
um.

Sex konur og þrír 
karlar í ráðinu
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Buffalo töskur

–20% –30% –25%
No Fear gallar Orina Thunder hanskar

1.990,-
2.490,-

Felgulykill með
4 toppum í tösku
063 073001001

1.650,-
2.198,-

Comma 3L
handþvottakrem
115 MAN3L

Comma 3L
handþvottakrem
115 MAN3L

–30%
Grill Pro
yfirbreiðslur – 3 stærðir

1.990,-
2.990,-

Dráttarkúla 50 mm
410 F12

Beta verkfæravagn
063 BE2400203

34.800,-
44.800,-

Blue Ember gasgrill
samsett og heimsent
706 8217 4595

49.900,-
75.500,-

etaBe verkfæravagn
BE2400203063 B

–25%

-25%

Allar vörur fyrir
húsbíla og ferðavagna

Felgulykill með
4 toppum í tösku

g y

Framdekk:

4.000,-
Afturdekk:

4.500,-

Lituð dekk

• 3 aðalbrennarar úr ryðfríu stáli
• Rafmagnskveikja
• Lok, hurðir og hliðar úr ryðfríu stáli
• Klakabox úr ryðfríu stáli
• Postulínshúðuð hitagrind og 3 grillgrindur
• Eldunarflötur 73 x 44 cm
• Hliðarhella úr postulínshúðuðu pottjárni

890,-
1.226,-

Turtle Wax 400 ml
áklæðahreinsir
525 FG4474

590,-
790,-

Comma 425 ml
handþvottakrem
115 MAN 425M – 425 ml.



 Gunnar Örn 
Guðmundsson, héraðsdýralæknir 
Gullbringu- og Kjósarumdæmis, 
hefur ákveðið að kæra niður-
fellingu meints dýraníðsmáls til 
ríkissaksóknara. Héraðsdýra-
læknir segir þau skilaboð út í sam-
félagið, sem niðurfelling málsins 
hefur í för með sér, óviðunandi.

Gunnar Örn kærði barsmíðar á 
hrossinu sem sýndar voru í 
Kompássþætti Stöðvar 2 í apríl 
síðastliðnum til embættis lögreglu-
stjóra höfuðborgarsvæðisins. Yfir-
dýralæknir, Halldór Runólfsson, 
hafði þá sagt málið háalvarlegt og 
að kæra þyrfti viðkomandi knapa 
fyrir barsmíðarnar. Héraðsdýra-

lækni barst svo nýlega bréf frá 
embætti lögreglustjórans þar sem 
greint var frá því að ekki yrði 
ákært í málinu.

Eftir það sendi Dýralæknafé-
lag Íslands frá sér yfirlýsingu 
eftir sumarfund um síðustu helgi 
þar sem það lýsti yfir furðu og 
hneykslan á ákvörðun um niður-
fellingu málsins.

„Í bréfi embættis lögreglu-
stjóra höfuðborgarsvæðisins 
segir að þessi ákvörðun um niður-
fellingu sé tekin, þar sem ekki sé 
talið líklegt að ákæra leiði til sak-
fellingar,“ segir Gunnar Örn. „Ég 
hef óskað eftir rökstuðningi á því. 
Þessi gjörningur er ótvírætt brot 
á lögum um dýravernd, þar sem 
segir að óheimilt sé „að hrekkja 
dýr eða meiða“.

Dýraníð til ríkissaksóknara

Magnús Skúlason, 
forstöðumaður Húsafriðunar-
nefndar, segir að nefndin íhugi að 
skyndifriða húsin við Laugaveg 4 til 
6. Húsin voru byggð á seinni hluta 
nítjándu aldar. „Við höfum vald til 
að skyndifriða húsin. Það er eina 
úrræðið sem Húsafriðunarnefnd 
hefur til að stöðva þetta mál,“ segir 
Magnús. Rífa á húsin á næstunni til 
að rýma fyrir tæplega tvöþúsund 
fermetra nýbyggingu eignar-
haldsfélagsins Kaupangs ehf.

Teikningarnar af nýbyggingunni 
voru ekki samþykktar á fundi bygg-
ingarfulltrúa í gær segir Magnús 
Sædal Magnússon, byggingarfull-
trúi Reykjavíkurborgar. Að sögn 
Magnúsar voru gerðar smávægi-
legar athugasemdir við teikning-
arnar en að líklega verði þær sam-
þykktar í næstu viku. 

Magnús Skúlason segir að Húsa-
friðunarnefnd vilji fá að skila áliti 
sínu á niðurrifi húsanna tveggja 
áður en byggingarfulltrúi sam-
þykkir teikningarnar, meðal annars 
vegna þess að húsið við Laugaveg 2 
sé friðað. „Það er lögleysa ef húsin 
verða rifin án þess að nefndin sé 
spurð,“ segir Magnús. Samkvæmt 
lögum á nefndin að skila áliti sínu á 
niðurrifi allra húsa sem eru byggð 
fyrir árið 1918.

Magnús segir að í maí í fyrra hafi 
nefndin beðið um að fá að sjá teikn-
ingarnar af nýja húsinu áður en 
hún tæki ákvörðun um hvort hún 
myndi leyfa niðurrif á húsunum 
tveimur. „Við höfum hins vegar 
ekki enn fengið teikningarnar frá 
Kaupangri og byggingarfulltrúi má 
ekki samþykkja teikningarnar áður 
en Húsafriðunarnefnd hefur skilað 

áliti sínu. Þess vegna íhugum við 
skyndifriðun á húsunum,“ segir 
Magnús. Hann vonast til að nefndin 
fái að sjá teikningarnar af húsinu 
og veita álit sitt áður en byggingar-
fulltrúi samþykkir þær. Aðspurður 
segir Magnús hins vegar að bein 
lagastoð fyrir þessari ósk Húsa-
friðunarnefndar sé ekki fyrir hendi 
og því sé það ekki lögbrot ef henni 
verður neitað.    

Magnús Sædal byggingarfulltrúi 
segir að það sé ekki hlutverk Húsa-
friðunarnefndar að velta fyrir sér 
ytra útliti nýbygginga heldur að 
veita álit um hvort vernda eigi hús 
eða ekki. Byggingarfulltrúi segir 
að Húsafriðunarnefnd hefði á 
sínum tíma átt að taka afstöðu um 
hvort vernda ætti húsin tvö við 
Laugaveginn „Það gerði hún hins 
vegar ekki heldur ýtti málinu á 
undan sér. Nú vill nefndin segja 
skoðun sína stuttu áður en teikn-

ingarnar af nýja húsinu verða sam-
þykktar. Þetta gengur náttúrulega 
ekki upp,“ segir Magnús Sædal.  

Ekki er búið ákveða hvenær 
húsin verða rifin né hvenær byrjað 
verður á nýja húsinu sem mun rísa 
í stað þeirra.      

Húsafriðunarnefnd 
íhugar skyndifriðun
Teikningar af húsi við Laugaveg 4 til 6 voru ekki samþykktar í gær. Sagt 
lögleysa ef Húsafriðunarnefnd fær ekki að skila áliti um niðurrif húsanna. Ekki 
á verksviði nefndarinnar að ákveða hvað verður byggt, segir byggingarfulltrúi.

Umhverfis-
ráðherra hefur synjað staðfest-
ingar á þeim hluta aðalskipulags
Leirár- og Melahrepps er varðar 
lagningu vegar yfir Grunnafjörð. 
Sama hluta í aðalskipulagi
Skilmannahrepps hefur einnig 
verið synjað.

Skipulagsstofnun og 
Umhverfisstofnun höfðu áður 
lagst gegn því að lagning vegar 
um svæðið yrði samþykkt enda er 
Grunnafjörður friðlýst svæði og 
allt jarðrask á firðinum óheimilt.

Í Grunnafirði er mikilvægt 
votlendi sem hefur verið tilkynnt 
til alþjóðlegrar skrár um verndun 
votlendis.

Synjar vegi um 
Grunnafjörð

Stjórn Einingar-
Iðju hefur samþykkt að leggja til 
við aðalfund 
félagsins næsta 
vor að félags-
gjaldið verði 
lækkað úr 1,3 
prósentum í 
eitt prósent. Ef 
það verður 
samþykkt þýðir 
það að hætt 
verður að efla 
Vinnudeilusjóð 
félagsins með sama hætti og 
áður.

Björn Snæbjörnsson, formað-
ur Einingar-Iðju, segir að ekki 
sé hægt að reka félagið með 
lægra félagsgjaldi án þess að 
segja upp starfsfólki á Akureyri 
og loka ef til vill skrifstofunni á 
Dalvík. 

„Það er dýrara að reka svona 
þjónustu úti á landsbyggðinni 
þar sem við veitum þjónustu á 
öllum stöðum. Við teljum okkur 
ekki geta verið í kapphlaupi við 
önnur félög,“ segir hann.

Vill lækka 
félagsgjaldið

Kennsla í vopnaburði 
er almennt ekki á dagskrá í 
skólum, hvað þá á fyrsta skóla-
degi, en sjálfsvörn gegn ísbjörn-
um er meðal þess sem nemendur 
háskólans á Svalbarða þurfa að 
læra um leið og skólaárið hefst.

Að því er fram kemur á 
fréttavef norska dagblaðsins
Aftenposten mega nemendur 
skólans ekki yfirgefa þorp sitt án 
þess að hafa með sér haglabyssu
og skotfæri. Ísbirnir eru friðaðir 
á Svalbarða, en þeir geta hlaupið 
uppi manneskju á örstuttum tíma, 
og því er nemendum kennt að 
skjóta þá ef slíkar aðstæður koma 
upp.

Kennt að verj-
ast ísbjörnum



ÍSLAND - KANADA
Ísland og Kanada mætast í vináttulandsleik á Laugardalsvelli miðvikudaginn 22. ágúst kl. 18:05. Leikurinn er mikilvægur 
liður í undirbúningi strákanna okkar fyrir leiki haustsins í undankeppni EM 2008. Forsala aðgöngumiða verður í gegnum 
miðasölukerfi á ksi.is og midi.is þar sem þú getur valið þér besta sætið!

Mætum öll, skemmtum okkur saman og styðjum við bakið á strákunum okkar!  Við erum öll í íslenska landsliðinu!

MIÐAVERÐ Á LEIKDAG 22. ÁGÚST
Sæti á rauðu svæði kr. 3.500 
Sæti á bláu svæði kr. 2.500 
Sæti á grænu svæði kr. 1.500

FORSALA TIL OG MEÐ 21. ÁGÚST
Sæti á rauðu svæði kr. 3.000 
Sæti á bláu svæði kr. 2.000 
Sæti á grænu svæði kr. 1.000

VINÁTTULANDSLEIKUR

Ísland - Kanada
Laugardalsvelli

Miðvikudaginn 22. ágúst
Kl. 18:05



Ætlar þú í berjamó á 
næstunni?

Borðar þú meira af alifuglakjöti 
en lambakjöti?

Evu Haule, sem 
var meðlimur hryðjuverkahóps-
ins Rauðu herdeildarinnar, var 
veitt reynslulausn úr fangelsi í 
Berlín á föstudag. Haule hlaut 
lífstíðarfangelsisdóm árið 1985 
fyrir morð á bandarískum 
hermanni og fyrir að hafa átt þátt 
í sprengjuárás á bandaríska 
herstöð. Í henni létu tveir menn 
lífið og 23 særðust. Rauða
herdeildin var stofnuð í Vestur-
Þýskalandi af róttæku ungu fólki 
sem upphaflega mótmælti 
Víetnamstríðinu. Á þeim 22 árum 
sem herferð hópsins stóð yfir voru 
34 menn myrtir. Hundruð særðust. 

  

Evu Haule veitt 
reynslulausn

Pálmi Haraldsson ætlar ekki að kaupa 
breska knattspyrnuliðið Newcastle United, samkvæmt 
frétt Vísis frá því í gærmorgun. Orðrómur hafði verið 
uppi um að Pálmi og Jón Ásgeir Jóhannesson vildu 
kaupa enska knattspyrnustórveldið. Fréttir höfðu 
jafnframt borist af því að gamla kempan Alan Shearer 
yrði í fjárfestahópi Pálma.

Fréttablaðið sagði frá því á mánudag að Jón Ásgeir 
Jóhannesson hefði ekki hug á að koma að kaupunum. 
Pálmi Haraldsson vildi hins vegar hvorki játa því né 
neita að til hefði staðið að kaupa félagið. 

Fram kom í enska blaðinu Evening Chronicle í gær 
að aldrei hefði staðið til að selja Newcastle United. 
Samkvæmt talsmanni núverandi eiganda félagsins, 
kaupsýslumannsins Mike Ashley, er Ashley orðinn 
langþreyttur á fréttum þess efnis að félagið sé til sölu.

Newcastle hefði orðið annað félagið í Ensku 
úrvalsdeildinni í eigu Íslendinga, en snemma á árinu 
gengu þeir Björgólfur Guðmundsson og Eggert 
Magnússon frá kaupum á Lundúnaliðinu West Ham 
United.

Kaupir ekki Newcastle United

„Við viljum ekki að 
kerfið sé of mikil einstefnugata í 
átt að örorku. Við viljum að það sé 
hægt að snúa til baka inn á 
vinnumarkaðinn,“ segir Vilhjálmur
Egilsson, framkvæmdastjóri Sam-
taka atvinnulífsins. Unnið er að 
grundvallarbreytingum á áfalla-
tryggingakerfi hjá Alþýðusambandi
Íslands sem kynna á í september.

Nýja kerfið tæki gildi eftir um 
ár. Breytingarnar eiga að miða að 
því að starfsmenn á almennum 
vinnumarkaði, sem veikjast eða 
lenda í slysum, hafi rétt á fullum 
launum í tvo mánuði hjá atvinnu-
rekanda. Því næst fari þeir inn í 
nýtt kerfi í allt að fimm ár. Þar 

hafi þeir fyrst níutíu prósent, svo 
áttatíu og loks sjötíu prósent hluta 
þeirra launa sem þeir höfðu áður. 
Segir Egill að ef af þessu verði sé 
um mikið framfaramál að ræða.

Forystumenn innan Starfs-

greinasambandsins hafa lagt 
áherslu á að komandi kjarasamn-
ingar snúist um krónutöluhækk-
anir. Guðmundur Gunnarsson, for-
maður Rafiðnaðarsambandsins, 
segir að „veruleg kjarabót“ yrði 
fólgin í uppstokkun af þessu tagi, 
ekki síst hjá félögum með veika 
eða litla sjúkrasjóði. „Félagslega 
yrði þetta stórkostleg framför, 
ekki síst fyrir Starfsgreinasam-
bandið. Þar eru konur sem vinna 
slitsama vinnu og akkúrat þær 
myndu fá mestu kjarabótina ef 
næst saman um þetta.“

Vilhjálmur segir ekkert mæla 
gegn því að nýja kerfið nái einnig 
til hins opinbera.

 Hagvöxtur var yfir 
50 prósent í tveimur landshlutum, 
Austurlandi og höfuðborgarsvæð-
inu, á árunum 1998-2005. Í öllum 
öðrum landshlutum var hagvöxtur 
verulega undir landsmeðaltali, og 
á Vestfjörðum og Norðurlandi 
vestra var hann neikvæður. 

Þetta kemur fram í skýrslu 
Byggðastofnunar og Hagfræði-
stofnunar Háskóla Íslands sem 
kom út í gær. Hagvöxtur er mæl-
ing á breytingu á landsframleiðslu 
milli ára.

Mikill munur er á því hvaða 
atvinnugreinar mynda hagvöxtinn 
á hverjum stað. Athygli vekur að 
víða um land er stór hluti hagvaxt-
arins til kominn vegna opinberrar 
starfsemi. „Vöxturinn í opinberri 
starfsemi er þó nokkur víðast 
hvar, eins og gefur að skilja, þó 
minnstur á þeim svæðum með fáu 
fólki. Við höfum ekki nákvæma 
skýringu á þessu,“ segir Snorri 
Björn Sigurðsson, forstöðumaður 
þróunarsviðs Byggðastofnunar.

Hagvöxturinn á höfuðborgar-
svæðinu var 53 prósent á milli 
áranna 1998 og 2005, og á Austur-
landi var hagvöxturinn 51 prósent á 
sama tíma. Skýringin er þó ólík, í 
Reykjavík skýrist hagvöxturinn af 
þjónustustarfsemi, en á Austurlandi 
einkum af byggingarstarfsemi.

Snorri segir það almennt viður-
kennda staðreynd að aftur muni 
draga úr hagvexti á Austurlandi 
eftir að byggingu álvers á Reyðar-
firði og Kárahnjúkavirkjunar 
ljúki. Í skýrslunni segir þó að 

hækkandi fasteignaverð og fjöldi 
nýrra íbúðarhúsa á Egilsstöðum 
og Reyðarfirði bendi til þess að 
menn telji að uppsveiflan verði að 
einhverju leyti varanleg. 

Á Vesturlandi var hagvöxturinn 
29 prósent, og segir Snorri það 
skýrast að miklu leyti af álveri 
Norðuráls á Grundartanga. Reikna 
megi með því að þróunin á Austur-
landi að framkvæmdatíma lokn-
um verði svipuð og á Vesturlandi. 
Þar hafa orðið talsverðar sveiflur 
en hagvöxtur þó ekki langt frá 40 
prósenta landsmeðaltalinu á ára-
bilinu 1998 til 2005.

Hagvöxtur var -9 prósent á 
Norðurlandi vestra á árunum 1998 
til 2005, og -3 prósent á Vestfjörð-
um á sama tíma, langt undir 40 
prósenta landsmeðaltalinu. Skýr-
ist neikvæður hagvöxtur aðallega 
á samdrætti í veiðum og fisk-
vinnslu.

Í öðrum landshlutum var 
jákvæður hagvöxtur á árunum 
1998 til 2005, þó hann kæmist ekki 
nálægt landsmeðaltali. Þannig var 
hagvöxturinn 19 prósent á Suður-
landi, 17 prósent á Suðurnesjum 
og 12 prósent á Norðurlandi 
eystra.

Tvö svæði bera uppi 
hagvöxt síðustu ára
Hagvöxtur á árunum 1998-2005 var langmestur á höfuðborgarsvæðinu og 
Austurlandi. Neikvæður hagvöxtur var á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. 
Víða um land er stór hluti hagvaxtarins til kominn vegna opinberrar starfsemi.





 „Ég hef engar for-
sendur til að draga í efa faglega 
hæfni Ríkisendurskoðunar. Túlkun 
hennar, sem óháður og hlutlaus 
aðili, stendur fyrir sínu. Hún gefur 
til kynna að hluti verkefnisins hafi 
verið unnin í heimildarleysi,“ 
segir Gunnar Svavarsson, for-
maður fjárlaganefndar. Heimildin 
hefði átt að koma frá Alþingi, ekki 
ráðherra.

Ríkisendurskoðun sendi í gær 

frá sér yfirlýsingu vegna fyrri 
gagnrýni fjármálaráðherra á 
athugasemdir stofnunarinnar 

vegna Vega-
gerðarinnar og 
Grímseyjar-
ferju.

Árni Mathie-
sen fjármála-
ráðherra hafði 
haldið því fram 
að það væri við-
tekið verklag 
ríkisstofnana að 
nýta ónýttar 
fjárheimildir í 
önnur verk. 
Vitnaði hann í 
fjárlög um að 
ráðstafa mætti 
andvirði gömlu 
Grímseyjar-
ferjunnar, eftir 
að hún yrði seld, 
til að fjármagna 
kaup á nýrri. 

Ríkisendur-
skoðun bendir á að enn sé ekki 
búið að selja gömlu ferjuna. Því 
verði að telja „afar vafasamt“ að 
ráðherra hafi verið heimilt að 
„stofna til hundraða milljóna 
króna útgjalda“ á þeim 
grundvelli.

„Ég held að mikilvægt sé að 
nefndin kalli eftir því hvort fleiri 
verkefni á vegum ríkisins séu 
unnin með sama hætti,“ segir 
Gunnar. „Kannski fáum við tugi 
eða hundruð verkefna, sem eru í 
gangi núna, sem öll eru í lögleysu. 
Þá þarf að fara yfir það betur hvort 
þetta sé með eðlilegum hætti. Komi 
hins vegar í ljós að Grímseyjar-
ferjan sé einstakt verkefni, þarf 
einnig að fara yfir það, hvernig á 
því stendur. Það væri þá frekar 
sérstakt,“ segir hann.

Gunnar hafi haldið því á lofti í 
mörg ár að óæskilegt sé að lofa 
fjárveitingum fram í tímann, sér-
staklega þegar Alþingi hafi ekki 
fjallað um þær. „Alþingi ber að 
fjalla um fjárveitingar og valdið 
liggur ekki hjá framkvæmdavald-
inu, heldur Alþingi.“ Ráðherra 
verði að lúta því valdi, hann sé í 
vinnu við að útdeila fjármunum 
samkvæmt heimildum Alþingis. 
Valdið til að stofna til fjárútláta sé 
Alþingis, en ekki einstakra stofn-
ana.

Ríkisendurskoðun hafi kveðið 
upp sinn „stóradóm“ um þetta með 
skýrslu um framkvæmd fjárlaga 
„og hún ætti að vekja alla til 
umhugsunar, sem koma að rekstri 
ríkisins,“ segir hann. Séu fleiri en 
ein túlkun á framkvæmd fjárlaga, 
þurfi að fá niðurstöðu í það.

Valdið er Alþingis 
en ekki ráðuneyta
Formaður fjárlaganefndar tekur mið af Ríkisendurskoðun. Hluti af ferjukaup-
um hafi verið unninn í heimildarleysi. Vill fá upplýsingar úr ráðuneytinu um 
viðlíka framkvæmdir. Ráðuneytið kveður svipaðar heimildir vera mýmargar.
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Dagleg þrif eru leikur einn

Rekstrarvörur
- vinna með þér

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

sala@rv.is • www.rv.is
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Kannski fáum við tugi 
eða hundruð verkefna 

sem öll eru í lögleysu. Þá þarf að 
fara yfir það betur. 



Skemmtilega sumarleik BYKO lauk þann 8. ágúst síðastliðinn. Þátttaka fór fram úr björtustu
vonum og situr nú dómnefnd sveitt að störfum að fara yfir allar myndirnar sem bárust af frábæru
handverki íslenskra barna þar sem sköpunarkrafturinn réð svo sannarlega ríkjum. 

Úrslitin í sumarleiknum verða tilkynnt hinn 24. ágúst n.k. og um leið þökkum við öllum 
kærlega fyrir þátttökuna, sýnum við hér brot af þeim fjölmörgu tilögum sem bárust.

GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

ÞÖKKUM
ÞÁTTTÖKUNA
Í KOFA & KASSABÍLALEIK BYKO



Fimm ára lífshorfur 
krabbameinssjúkra kvenna á 
Íslandi eru bestar í Evrópu. Lífs-
horfur íslenskra karla með 
krabbamein eru næstbestar í Evr-
ópu á eftir Svíum. Niðurstöðurn-
ar koma úr rannsókn sem gerð 
var á vegum Eurocare-verkefnis-
ins og birtust nýlega í einu elsta 
og virtasta læknariti heims, The 
Lancet.

Skýrslan er sú fjórða sem gerð 
er í svokölluðu Eurocare-verk-
efni, og sú yfirgripsmesta hingað 
til. Kannað var, í tuttugu og tveim-
ur löndum, hversu margir sjúk-
lingar voru á lífi fimm árum eftir 
að hafa greinst með krabbamein.

Þegar allar tegundir krabba-
meina voru teknar með í reikn-
inginn kom Ísland best út í 
Evrópu hvað varðar fimm ára 
lífshorfur kvenna, en Svíar voru 
efstir hjá körlum. Íslenskar 
konur með krabbamein hafa 61,8 
prósenta lífshorfur fimm árum 
eftir greiningu en karlarnir 57,7 
prósent.

Guðrún Agnarsdóttir, forstjóri 
Krabbameinsfélagsins, segir nið-
urstöðurnar ekki koma sér á óvart, 
lífshorfur íslenskra krabbameins-
sjúklinga séu mjög góðar. Ástæð-
urnar segir hún helst menntun og 
færni íslensks heilbrigðisstarfs-
fólks, ásamt góðu og ötulu starfi 
sem unnið sé á heilbrigðisstofnun-
um.

Mikið var fjallað um niðurstöður 
rannsóknarinnar í breskum fjöl-
miðlum í gær, meðal annars hjá 
BBC, Guardian og Times, vegna 
þess hve illa Bretar koma út í henni. 
Lífshorfur þarlendra krabbameins-
sjúklinga eru meðal þeirra lægstu í 
Evrópu. Á fréttavef BBC segir 
Mike Richards, sem stýrir herferð 
breskra stjórnvalda gegn krabba-
meini, að Bretland sé svona aftar-
lega á merinni vegna þess hve seint 
sjúkdómurinn greinist í fólki.

Aðspurð hvort Íslendingar geti 
hugsanlega komið Bretum til 
aðstoðar með ráðgjöf og tillögum 
segir Guðrún það kunna að vera á 
afmörkuðum sviðum, en hún telji 

að vandinn sé fremur af pólitískum 
toga.

„Við sækjum tækni, menntun og 
hugmyndir að ýmsu leyti til Bret-
lands, þannig að þekkingin er til 
staðar þarna úti. Skipulagningin í 
heilbrigðiskerfinu kann fremur að 
vera vandamálið,“ segir hún.

Krabbameinssjúkir 
lifa lengi á Íslandi
Lífshorfur Íslendinga fimm árum eftir greiningu krabbameins eru meðal þeirra 
allra bestu í Evrópu, samkvæmt nýrri rannsókn. Forstjóri Krabbameinsfélagsins 
segir menntun og færni starfsfólks helstu ástæðurnar. Bretar koma mjög illa út.

Vonir dvínuðu í gær um 
að unnt yrði að bjarga 181 
námuverkamanni sem lokuðust 
inni í kolanámu í Shandong-héraði 
í Austur-Kína eftir að það flæddi 
inn í hana á föstudag, í kjölfar 
mikilla rigninga. 

Það myndi taka um hundrað 
daga að tæma námuna af 
flóðvatninu, að því er sérfræðing-
ur hjá björgunaraðgerðarstöðinni 
tjáði Xinhua-fréttastofunni. 

Ættingjar verkamannanna 
átelja fyrirtækið sem rekur 
námuna fyrir að hafa ekki hætt 
starfsemi í námunni vegna 
rigninganna. Tvær nálægar 
námur ákváðu af öryggisástæð-
um að stöðva starfsemi á 
föstudag.

Vonir dvína um 
björgun

Viðskiptaráðherra telur 
ríka þörf á því að fara yfir gjaldtöku 
fjármálastofnana gagnvart neyt-
endum og telur hugsanlegt að úttekt 
á þeim málum skili sér í löggjöf eða 
lagahreinsun. „Ég held að það sé rík 
þörf á því,“ segir Björgvin G. Sig-
urðsson viðskiptaráðherra.

Ráðherrann hefur skipað starfs-
hóp til að gera úttekt á lagaum-
hverfinu varðandi viðskipti neyt-
enda og banka, einkum með tilliti 
til gjaldtöku fyrir þjónustu og raf-
rænna greiðslukerfa, til dæmis 
vegna debet- og kreditkorta-
færslna. Starfshópurinn á að skila 
skýrslu eða drögum að frumvarpi 
fyrir 1. janúar. 

Farið verður yfir lög og reglur 
um heimildir til gjaldtöku og hugað 
sérstaklega að þjónustugjöldum og 
forsendum þeirra, til dæmis „fit“-

kostnaði, seðilgjöldum, innheimtu-
kostnaði og kostnaði við greiðslu-
kort. Starfshópurinn á jafnframt að 
meta hvort ástæða sé til að lögfesta 
frekari reglur um notkun rafrænna 
greiðslukerfa. 

„Þarna fer fram mjög snörp 
vinna því að niðurstaðan kemur inn 
á þennan vetur,“ segir Björgvin og 
bendir á að uppgreiðslugjald lána 
sé bannað í sumum löndum. „Í 
umræðunni er stundum talað um að 
þessi gjaldtaka sé ósanngjörn, „fit“-
gjöldin“ eru nýjasta dæmið, einnig 
að það skuli vera sama krónutala í 
öllum bönkunum. Við teljum 
ástæðu til að fara yfir þetta,“

Fer yfir gjaldtöku bankanna

Talsmaður 
neytenda segir að ekki 
sé tekið nægilegt tillit til 
hagsmuna og réttinda 
lóðarleigutaka í drögum 
að lagafrumvarpi um 
réttarstöðu í frístunda-
byggðum. 
Þetta kemur fram í 
umsögn talsmanns við 
lagafrumvarpið.

„Þar sem leigusam-
band landeiganda og leigutaka 
að lóð fyrir frístundahús er mjög 
sérstakt tel ég eðlilegt að for-
gangsréttur leigutaka að áfram-
haldandi leigu sé lögbundinn 

þegar um er að ræða 
skipulagða frístunda-
byggð,“ segir Gísli 
Tryggvason, talsmaður 
neytenda, í umsögn sinni, 
eins og fram kemur á vef 
embættisins.

Hann bendir á að leigu-
takar íbúðarhúsnæðis 
hafi víðtækan forgangs-
rétt, og veigamiklum 
neytenda- og eignarrétt-

arhagsmunum sé stefnt í hættu 
nema hagsmunir leigutaka lóða í 
skipulögðum frístundabyggðum 
sé gert hærra undir höfði í frum-
varpinu.

 Formleg leit að 
tveimur þýskum ferðamönnum 
hófst í Skaftafelli í gær. Björgun-
arsveitir komu sér upp stjórnstöð 
og leituðu að ummerkjum um 
mennina í Skaftafelli, að því er 
fram kemur í tilkynningu frá 
Slysavarnafélaginu Landsbjörgu.

Vitað er að mennirnir tóku á 
móti SMS-textaskilaboðum í síma 
sinn á þeim slóðum þann 30. júlí, 
og að þeir keyptu kort af Skafta-
felli í Þýskalandi fyrir förina 
hingað til lands.

Ekkert hefur spurst til mann-
anna síðan 29. júlí, þegar þeir 
gistu á tjaldstæðinu í Laugardal. 
Nú er unnið að skipulagningu 
leitarflugs, og er reiknað með að 
þyrla Landhelgisgæslunnar leiti 
mannanna í dag.

Keyptu kort 
af Skaftafelli

Mikill meirihluti svarenda í 
könnun sem gerð var fyrir 
Vinnueftirlitið segist hlynntur 
reykingabanninu á veitinga-, gisti- 
og skemmtistöðum. Dagbjört 
Hanna Sigdórsdóttir, annar eigandi 
skemmtistaðanna Celtic Cross og 
The Dubliner, segir starfsfólk þar 
frekar sátt við reykingabannið. 
„Margt spilar þó inn í, þegar 
reykingalyktin er farin kemur 
bara önnur lykt í staðinn, svo sem 
svitalykt,“ segir hún.

Rannsóknarstofa í vinnuvernd 
gerði könnunina með styrk frá 
Lýðheilsustöð. Spurningalisti var 
sendur út á 230 staði þar sem 
starfsfólk var hvatt til að taka þátt, 
og skilaði 81 svörum.

Flestir styðja 
reykingabannið

 Danska ríkisstjórnin 
kynnti í gær umfangsmikil áform 
um lækkun tekjuskatts og hækkun 
útgjalda til velferðarmála. Ekki er 
þó útséð um það enn hvort 
áformin hljóti samþykki á þingi 
þar sem Danski þjóðarflokkurinn, 
sem stutt hefur stjórnina, telur 
líkt og stjórnarandstöðuflokkarnir 
að skattabreytingarnar hygli 
hinum best stæðu.  Anders Fogh 
Rasmussen forsætisráðherra sagði 
á blaðamannafundi að stjórnin 
hygðist verja sem nemur 125 
milljörðum íslenskra króna til 
tekjuskattslækkana á næstu 
tveimur árum og sem nemur 600 
milljörðum króna á næstu tíu 
árum til velferðarmála.

Ætla að lækka 
tekjuskattinn

Icelandair Group hlaut 
samgönguverðlaun samgönguráð-
herra sem veitt voru í fyrsta sinn í 
Þjóðmenningarhúsinu í gær. Jón 
Karl Ólafsson, forstjóri Icelandair, 
tók við verðlaununum úr hendi 
Kristjáns Möller samgönguráð-
herra.  Verðlaunin fær fyrirtækið 
fyrir brautryðjendastarf og 
áratuga uppbyggingu á flugsam-
göngum. „Það er alltaf gott að fá 
klapp á bakið fyrir vel unnin störf. 
Fyrirtækið er búið að vera til í 
sjötíu ár og mér þykja þessi 
verðlaun vera verðskulduð fyrir 
alla þá sem hafa komið að 
uppbyggingu þess á tímabilinu,“ 
segir Jón Karl.

Icelandair fékk 
klapp á bakið 



Kennarar og prestar 
voru á meðal 49 manna sem 
lögreglan í Póllandi handtók víða 
um land í gærmorgun þegar hún 
fletti ofan af barnaklámhring. 

Leitað var á meira en 50 
heimilum, skrifstofum og netkaffi-
húsum. Hald var lagt á 92 tölvur 
og um 3.000 geisladiska með 
barnaklámi að sögn talsmanns 
lögreglu, Zbigniew Urbanski.

„Á meðal handtekinna voru 
kennarar, karateþjálfari, stjórnar-
maður í stórum banka og prestar,“ 
sagði Urbanski. Sextán hinna 
handteknu hafa þegar játað að eiga 
barnaklám sem getur varðað allt 
að fimm ára fangelsisdóm.

Prestar meðal 
handtekinna

 „Þróunin hefur verið 
sú að meira tillit er tekið til skoðana 
barna. Það er mjög gott en hins 
vegar mjög vandmeðfarið þegar um 
er að ræða leikskólabörn,“ segir 
Margrét María Sigurðardóttir, 
umboðsmaður barna.

Í fyrradag ákváðu bæjaryfirvöld 
í Kópavogi að snúa frá hugmyndum 
sínum um að reisa háhýsi á Nónhæð 
vegna mótmæla bæjarbúa. Alls bár-
ust bæjaryfirvöldum um 600 undir-
skriftir þar sem hugmyndunum var 
mótmælt. Þeirra á meðal var bréf 
leikskólabarna á leikskólanum Arn-
arsmára en í því sagði: „Kæri bæj-
arstjóri, viltu gjöra svo vel að leyfa 
mönnunum ekki að byggja hús í 

móann okkar við leikskólann. Okkur 
finnst gaman í móanum og viljum 
leika okkur þar eins mikið og við 
getum. Það er betra ef þið byggið 
húsin einhver staðar annarsstaðar.“

Rannveig Jónsdóttir, aðstoðar-
leikskólastjóri í Arnarsmára, segir 
það vissulega óalgengt að rödd leik-
skólabarna heyrist þegar skipulags-
mál ber á góma en börnin hafi alger-
lega átt hugmyndina sjálf að bréfinu. 
„Þegar við sögðum þeim að það ætti 
að fara byggja hús í móanum þeirra 
fylltust þau eldmóð og vildu senda 
bæjarstjóranum bréf. Þau sömdu 
það alveg sjálf,“ segir Rannveig.

„Það er gott að heyra raddir barna 
í málum sem þessu, en vissulega er 

óvenjulegt að heyra skoðanir leik-
skólabarna og vandmeðfarið að 
miðla þeim,“ segir Margrét María.

 Þorsteinn Gunnarsson, 
rektor Háskól-
ans á Akureyri 
segir ekki hægt 
að kenna 
menntamála-
ráðuneyti um 
hallarekstur
skólans, en 
kennari við 
skólann hefur 
haldið því fram.

Rektor segir 
að rót vandans hafi verið 
áætlanagerð skólans.

„Fjölgun nema í háskólanum 
var mun meiri en áætlanir 
menntamálaráðuneytis og skólans 
gerðu ráð fyrir. Síðan magnaðist 
vandamálið við það að nemafjöld-
inn sem við kynntum var skorinn 
niður við afgreiðslu fjárlaga,“ 
segir hann.

Ríkisendurskoðun gagnrýndi 
rekstur HA nýlega. 

Áætluðum of 
fáa nemendur 

 „Kópavogsbær 
vísar þarna til talna sem komu 
fram í frumdrögum að mati. Við 
gerðum athugasemdir við þær og 
endanlegt mat liggur ekki fyrir,“ 
segir Helgi Gíslason, forstjóri 
Skógræktar Reykjavíkur.

Kópavogsbær gagnrýndi í gær 
málflutning Helga, en hann 
heldur því fram að bærinn hafi 
fellt milli 800 og 900 plöntur við 
framkvæmdir við vatnslögn í 
Heiðmörk.

Vísaði bærinn til „frumskjala“ 
matsmanna, sem segi að heildar-
fjöldi felldra trjáa hafi verið 559 
tré.

Fjöldi felldra 
trjáa óviss enn

Hin vinsæla 
YouTube-vefsíða mun í dag 
hefja birtingu auglýsinga með 
hluta þeirra myndskeiða sem 
vistuð eru á síðunni. Auglýsing-
arnar munu birtast í tíu sekúnd-
ur neðst í völdum myndskeiðum.

Tekjur af auglýsingunum 
munu að hluta til renna til 
höfunda myndskeiðanna, en ekki 
hefur verið gefið upp hvernig 
það verði framkvæmt. Höfundar 
munu þó geta hafnað öllum 
auglýsingum, eða auglýsingum 
frá tilteknum auglýsendum.

Notendur fá hlut-
deild í tekjum



 Nokkrar kvartanir 
hafa borist Strætó bs. vegna þess 
að ungmenni í tónlistarnámi á 
framhaldsskólastigi munu ekki fá 
ókeypis í strætó næsta árið líkt og 
framhalds- og háskólanemar.

Einar Kristjánsson, sviðsstjóri 
þjónustusviðs Strætó, staðfestir 
að honum hafi sjálfum borist fjór-
ar eða fimm kvartanir vegna máls-
ins. „Svo veit ég ekkert hvort 
skiptiborðið hefur tekið við enn 
fleirum.“ Gísli Marteinn Baldurs-
son, formaður umhverfisráðs 
Reykjavíkurborgar, segir ástæðu 
þessa einfalda. „Við förum bara 
nákvæmlega eftir skilgreiningu 
menntamálaráðuneytisins á því 
hvað er menntaskóli og háskóli. 
Það er auðvitað fjöldinn allur af 
öðrum skólum í borginni en við 
notumst við þessa skilgreiningu.“

Gísli útilokar ekki þann mögu-
leika að endurskoðað verði hverjir 

þurfi að greiða fyrir að ferðast 
með strætó. „En það myndi auð-
vitað kosta meira. Þetta verkefni 
kostar heilmikið eins og er, og ef 
við tækjum fleiri nemendur inn 
kostaði það enn meira. Einhvers 

staðar þarf að draga línuna.“
Verkefninu verður hleypt af 

stokkunum á næstu dögum og 
verður hægt að nálgast kortin sem 
veita ókeypis aðgang að strætó í 
skólum.

Brotist var inn í 
skemmtistaðinn Krúsina og 
Ísafjarðarbíó á Ísafirði aðfaranótt 
laugardags.

Höfðu þjófarnir á brott með sér 
talsvert magn af áfengi úr 
Krúsinni og allt sælgætið úr 
bíóinu.  Þá var skiptimynt tekin á 
báðum stöðum. 

Upp komst um innbrotið þegar 
starfsfólk Krúsarinnar mætti til 
vinnu á laugardag. Lögreglan á 
Ísafirði rannsakar nú málið. 
Enginn hefur verið handtekinn 
vegna þess. Þeim sem búa yfir 
upplýsingum um málið, sem geta 
hjálpað til við rannsókn, er bent á 
að snúa sér til lögreglu.

Sælgæti og 
áfengi stolið

Opnaður hefur 
verið söfnunarreikningur til 
styrktar hjálparstarfi á jarð-
skjálftasvæðinu í Perú. 

Tugþúsundir íbúa þorpa og bæja 
á hamfarasvæðinu í suðurhluta 
landsins eru á vergangi eftir að 
hús þeirra hrundu í skjálftanum 
mikla síðastliðið miðvikudags-
kvöld, en hann var 8 á Richter að 
styrkleika. Vegna rofnaðra vega og 
fjarskipta er erfitt að koma mörgu 
af þessu fólki til aðstoðar, en hjálp 
berst nú víða að. Tengiliður fyrir 
söfnunina hérlendis er Trausti 
Hraunfjörð, sem búsettur er í 
Líma. Reikningurinn er númer 
1887 í Landsbankanum. 

Söfnun hafin
hérlendis

Íþróttafélagið ÍBV í 
Vestmannaeyjum hefur fengið 
einkaleyfi á nafninu „Húkkara-
ball“, en það er eins konar 
upphitunardansleikur á Þjóðhátíð
í Vestmannaeyjum, sem ÍBV 
heldur á hverju ári. 

Félagið sótti einnig um 
einkaleyfi á nöfnunum „Þjóð-
hátíð“ og „Brekkusöngur“, en 
þeim umsóknum var hafnað. 
Friðbjörn Ó. Valtýsson, fram-
kvæmdastjóri ÍBV, segir að 
umsóknirnar hafi verið sendar að 
hluta til í gamni, en félagið vilji 
vissulega eiga nafnið.  „Við erum 
búnir að halda þetta ball frá örófi 
alda, og viljum bara eiga 
einkaleyfi á nafninu,“ segir hann. 
Ballið hefur verið haldið á 
fimmtudag fyrir verslunarmanna-
helgi áratugum saman. 

Með einkaleyfi 
á Húkkaraballi

Fellibylurinn Dean skall 
á Karíbahafsströnd Mexíkó í gær, en 
hann er öflugasti fellibylur sem þar 
hefur herjað í tvo áratugi, með 
vindhraða allt að 320 km á 
klukkustund í hviðum. 

Bylurinn kom á land á strjálbýlu 
svæði, þaðan sem flestir íbúar höfðu 
verið fluttir í skjól, og barði fyrst 
fornar byggingar frá tíð Maya-indí-
ána. Hann fór að mestu hjá vinsæl-
ustu ferðamannastöðunum á strönd 
Yucatán-skaga, en barst síðan yfir 
skagann í átt að aðalolíu- og gas-
vinnslusvæði Mexíkós sem þar er 
undan ströndinni. 

Innan tveggja klukkustunda eftir 
að bylurinn gekk á land dró mjög úr 
mætti hans; vindhraðinn hafði þá 
lækkað niður í um 165 km/klst. Byl-
miðjan færðist áfram til norðvest-
urs með um 30 km hraða á klukku-
stund. 

Bylurinn ýtti 3-5 metra hárri flóð- bylgju á undan sér upp á ströndina 
og dembdi gríðarlegri úrkomu yfir 
láglendið næst ströndinni á Yucatán-
skaga. 

Engar fréttir höfðu síðdegis í gær 
borist af manntjóni eða meiriháttar 
skaða á mannvirkjum, en þar sem 
fjarskipti og samgöngur lágu niðri á 
hamfarasvæðinu var heldur ekki 
hægt að staðfesta neitt um það að 
svo komnu máli. Samkvæmt bráða-
birgðamati var búist við að trygg-
ingatjón af völdum bylsins á öllu 
Karíbahafssvæðinu yrði á bilinu 750 
til 1.500 milljóna Bandaríkjadala, 
andvirði um 50-100 milljarða króna. 

Tré rifnuðu einnig upp með rótum 
af völdum bylsins í Belís, suður af 
Mexíkó, og útgöngubann var í gildi á 
svæðinu frá Belís-borg norður að 
landamærunum. 

Bandaríska fellibyljamiðstöðin á 
Flórída spáði því að Dean myndi 
aftur sækja í sig veðrið úti á Mex-
íkóflóa áður en hann gengi aftur á 
land á miðvikudag, þá á miðri strönd 
Mexíkós, um 600 km suður af 
Texas. 

Mexíkóska olíufyrirtækið Petro-
leos Mexicanos flutti alla 18.000 
starfsmenn borpallanna á Campeche-
flóa í land, sem þýðir framleiðslutap 
upp á 2,7 milljónir fata af olíu og 73,6 
milljónir rúmmetra af jarðgasi á 
dag.

Felipe Calderon Mexíkóforseti fór 
fyrr en ella af leiðtogafundi í Kan-
ada, þar sem hann fundaði með for-
setum Bandaríkjanna og Kanada, til 
að komast í könnunarleiðangur um 
hamfarasvæðið um leið og það verð-
ur unnt. 

Hratt dró af Dean 
eftir landgönguna
Fellibylurinn Dean var hæsta stigs bylur er hann skall á Mexíkóströnd í gær 
og reyndar öflugasti fellibylur sem þar hefur herjað í tvo áratugi. Hratt dró úr 
mætti hans eftir að hann gekk á land en getur samt enn valdið ómældu tjóni.

Vi›skiptará›uneyti› bo›ar til morgunver›arfundar um
yfirstandandi ókyrr› á alfljó›legum fjármálamörku›um

Í dag, mi›vikudag kl. 8.15
á Nordica hotel

Skráningargjald 1.500 kr. grei›ist vi›
innganginn, morgunver›ur innifalinn.

Robert Wade, prófessor í stjórnmálahagfræ›i
vi› London School of Economics

Undir stjórn Katrínar Fri›riksdóttur, forstö›umanns
fyrirtækjagreiningar Landsbankans

Fyrirspurnir og umræ›ur

Opnunarávarp
Björgvin G. Sigur›sson, vi›skiptará›herra

Is the world on the brink
of a recession

Global market turmoil and
the Icelandic economy
fiorvar›ur Tjörvi Ólafsson, hagfræ›ingur
hjá Se›labanka Íslands

Skráning og morgunver›ur

8.30 - 09.00

09.00 - 09.30

09.30 - 10.00

– Tímabundin ókyrr› e›a upphaf samdráttar?
Órói á fjármálamörku›um

8.15 - 8.30



Hundruð manna 
mótmæltu samkynhneigð í 
höfuðborg Úganda í gær og 
kröfðust þess að bandarískur 
blaðamaður, sem skrifar um 
samkynhneigð í úgandískt 
dagblað, verði vísað úr landi. 

Bandalag nokkurra trúarhópa, 
þar á meðal kristnir, múslímar 
og bahaíar, skipulögðu mótmæl-
in.

Talsmaður bandalagsins sagði 
mótmælin ákall til stjórnvalda 
að standa vörð um lög landsins 
og banna þetta „andstyggilega 
athæfi“. 

Samkynhneigð er ólögleg í 
Úganda og getur varðað allt að 
lífstíðarfangelsi.

Vilja blaða-
mann úr landi

Grunnskólarnir á 
höfuðborgarsvæðinu verða 
settir í dag þó ekki hafi tekist að 
manna allar kennarastöður. 

„Það hefur verið hliðrað til og 
námshópar hafa verið stækkaðir 
til að leysa vandann. Eins veit 
ég dæmi þess að mönnum hafi 
verið gert að taka á sig meiri 
yfirvinnu,“ segir Ólafur Lofts-
son, formaður félags grunn-
skólakennara. 

Hann segir að þótt skólastarf-
ið geti hafist á eðlilegan hátt sé 
ástandið ekki ásættanlegt og það 
kunni að koma niður á skóla-
starfinu í vetur. 

Vandi þó verk-
efnum sé hliðrað

‘07 70ÁR Á FLUGI HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

W W W. I C E L A N DA I R . I S

Manchester
FARGJALD AÐRA LEIÐ FRÁ 13.360* KR.

London
FARGJALD AÐRA LEIÐ FRÁ 13.360* KR.

FLUG OG
GISTING Í 2 NÆTUR
Í GLASGOW
FRÁ 33.900 KR.
Á mann í tvíbýli á Novotel*** í Glasgow,
7.–9. sept. og 5.–7. okt. 2007.

Innifalið: Flug báðar leiðir, flugvallarskattar og gisting 
með morgunverði.
* Með flugvallarsköttum.
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Glasgow
FARGJALD AÐRA LEIÐ FRÁ 11.560* KR.

FLUG OG GISTING Í 2 NÆTUR
Í LONDON FRÁ 39.900 KR.

Á mann í tvíbýli á Crowne Plaza St. James
í London 21.–23. sept. / 2.–4. nóv. /

30. nóv. –2. des. 2007. Innifalið: Flug báðar leiðir,
flugvallarskattar og gisting með morgunverði. 

* Með flugvallarsköttum.

FLUG OG GISTING
Í 3 NÆTUR

Í MANCHESTER
FRÁ 39.900 KR.

Á mann í tvíbýli á Thistle***
í Manchester16.–19. nóv.

og 6.–9. des. 2007.
Innifalið: Flug báðar leiðir,

flugvallarskattar og gisting
með morgunverði.

* Með flugvallarsköttum.

KYNNTU ÞÉR ÚRVAL BORGARFERÐA,
SÉRFERÐA OG FERÐATILBOÐA Á WWW.ICELANDAIR.IS
– UPPLÝSINGAR UPPFÆRAST DAGLEGA.

Ferðaávísun gildir

 „Það kemur mér á óvart 
að aðeins hafi verið kannað viðhorf 
presta til þess að staðfesta samvist 
samkynhneigðra en staðfest samvist 
hefur verið við lýði á Íslandi í meira 
en áratug. Hins vegar man ég ekki 
betur en að aðal hitamálið á síðustu 
prestastefnu hafi snúist um hjóna-
vígslur samkynhneigðra þannig að 
undarlegt má heita að viðhorf presta 
til þeirra hafi ekki verið kannað,“ 
segir Hrafnkell Tjörvi Stefánsson, 
framkvæmdastjóri Samtakanna 78, um nýja 
könnun Biskupsstofu á viðhorfi presta til 
staðfestrar samvistar samkynhneigðra. 

Tæplega 30 prósent presta í Þjóðkirkjunni 
eru andvíg því að Kirkjuþing samþykki að 
veita prestum heimild til að staðfesta samvist 

samkynhneigðra. Um 65 prósent voru 
hins vegar hlynnt því að það yrði gert 
og átta prósent sögðust ekki hafa 
skoðun á því. 

Hrafnkell segir jákvætt að þjóð-
kirkjuprestar aðlagist smám saman 
almennum viðhorfum í samfélaginu. 
„Það er þó eðlilegast að ein hjúskapar-
lög verði í landinu og forvitnilegra að 
sjá hve margir eru tilbúnir til þess að 
ganga svo langt,“ segir Hrafnkell.

Upphaflegt úrtak í könnuninni var 
144 en fjöldi svarenda var 108. Svarhlutfall 
var því 75 prósent.  

Vildi spyrja um hjónavígslu samkynhneigðra 

Átröskunarein-
kenni láta á sér kræla snemma 
og verða algengari með árunum. 
Átraskanaeinkenni eru til staðar 
hjá íslenskum konum og stúlkum 
í svipuðum mæli og erlendis.

Þetta kemur fram í niðurstöð-
um nýrrar rannsóknar á tíðni og 
alvarleika átröskunar hjá 
íslenskum stúlkum og konum á 
aldrinum 13 til 24 ára. Niður-
stöðurnar eru reifaðar á vef 
RANNÍS.

Niðurstöðurnar sýna meðal 
annars að konur og stúlkur sem 
þjást af átröskunareinkennum 
eru kvíðnari, þunglyndari og 
takast öðruvísi á við lífið. Því 
megi álykta að lífsgæðum þeirra 
sé ábótavant.

Einkennin geta 
komið snemma



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Nei, kannski ekki Eða illa við sprautur?

Sumri hallar og sumarferðir á hestbaki hafa tekið endi. Búið er að draga undan hestunum 
og þeir komnir á haustbeit þar til þeir verða teknir í hús. Það er sama á hvaða aldri 
hrossin eru, alltaf eiga þau til að bregða á leik. Gunnar V. Andrésson náði þessum 
myndum af hestum að etja kappi í Kjósinni. 

Hestaat í Kjósinni

Erum háð þessu fólki

Ósátt við niðurrifið á Laugavegi



Verðdæmi
VW Polo, nýskráður: 18.6.2004

Ekinn 57 þús km. - Verð 990.000 kr.

aðeins16.162 kr. á mán. í 72 mánuði.

Verðdæmi
Skoda Fabia, nýskráður: 28.1.2004

Ekinn 32 þús km. - Verð 950.000 kr. 

aðeins15.531 kr. á mán. í 72 mánuði.

Nú býður Bílaþing HEKLU nokkra vel valda bíla með sumar-
og vetrardekkjum á einstökum kjörum. Viðskiptavinir munu
að auki fá glæsilega Hewlett Packard fartölvu.
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HP Pavilion dv6331
Örgjörvi: AMD Turion 64 X2 1,8 GHz (dual core)
Vinnsluminni: 2 GB
Skjár: 15,4" WXGA 
Harður diskur: 160GB SATA
Geisladrif: Lightscribe dual layer DVD skrifari
Minniskortalesari: 5 í 1
Vefmyndavél og fjarstýring
Skjástýring: Nvidia GeForce Go 7200, allt að 256 MB
Stýrikerfi: Microsoft Windows Vista Home Premium 
Glæsilegur hugbúnaðarpakki
2ja ára ábyrgð frá Opnum Kerfum

Listaverð: 119.900 kr.

Númer eitt í notuðum bílum

100%
 lán

Laugavegur 174   |   Klettháls 11   |   Símanúmer 590 5040   |   Opnunartími mánudaga–föstudaga 10–18 og laugardaga 12–16

FRÁ 15.500 Á MÁNUÐI
BÍLL + TÖLVABÍLL + TÖLVA



fréttir og fróðleikur

Hver Íslendingur lagði sér 
að meðaltali tæplega 23 og 
hálft kíló af alifuglakjöti til 
munns síðustu tólf mánuði. 
Það er meira en fjórfalt það 
magn sem hver Íslendingur 
borðaði fyrir tólf árum. 
Kjúklingurinn er nú í fyrsta 
sinn orðinn vinsælli fæða 
hérlendis en lambakjötið. 
Kokkur segir kjúklinginn 
hafa leyst ýsuna af hólmi.

Bændasamtök Íslands hafa sent 
frá sér framleiðslu- og sölutölur 
fyrir innlendar kjötvörur á 
tímabilinu frá 1. ágúst 2006 til 31. 
júlí 2007. Þar má sjá að á þessu 
tólf mánaða tímabili hafa 
Íslendingar í fyrsta sinn frá 
upphafi búsetu á landinu neytt 
meira alifuglakjöts en kindakjöts.

Sala á ferskum kjúklingi á Íslandi 
var heimiluð árið 1996. Áður 
hafði einungis verið hægt að 
kaupa hann frosinn. Sala alifugla-
kjöts hafði verið tiltölulega 
stöðug frá 1980 fram til 1996, og 
neytti hver Íslendingur að 
meðaltali fimm til sex kílóa af 
því árlega, að því er fram kemur 
á vef Lýðheilsustöðvar. Árið 1996 
tók salan kipp og hefur aukist 
stöðugt síðan. Er nú svo komið að 

alifuglakjöt er vinsælasta 
kjötafurð á Íslandi. Afar litlu 
munar þó á fuglinum og 
kindakjöti. Þriðja sætið, litlu 
aftar, skipar svínakjöt og 
nautakjöt vermir fjórða sætið 
með tæplega helmingi minni sölu 
en fuglinn og sauðféð.

Sala á kindakjöti minnkaði frá 
síðasta ári, einni tegunda, um 2,6 
prósent. Sala á kindakjöti hefur 
verið tiltölulega stöðug undan-
farin tíu ár en þó frekar minnkað 
en hitt, ef undan er skilið 
tímabilið frá árinu 2003 til 2005, 
þegar aukningin var yfir fimm-
tán prósent. Sala á alifuglakjöti 
jókst á síðasta ári um tæp sextán 
prósent, og sala annarra kjöt-
afurða um sex til þrettán 
prósent.

Tölurnar frá Bændasamtökunum 
ná aðeins yfir innlenda kjöt-

framleiðslu, og því er ekki tekið 
tillit til sölu á innfluttu kjöti. 
Mest er flutt inn af hvítu kjöti, 
alifugla- og svínakjöti, en ekkert 
lambakjöt. Þetta þýðir að neysla 
alifuglakjöts hérlendis er enn 
meiri en tölur Bændasamtakanna 
gefa til kynna.

Fram kom í máli formanna 
Samtaka sauðfjárbænda og 
Félags kjúklingabænda í Frétta-
blaðinu í gær að hvorugur telur 

líklegt að alifuglakjötið nái 
miklum yfirburðum yfir lambinu 
á næstunni. Þeir eru sammála 
um að ákveðnu jafnvægi hafi nú 
verið náð milli afurðanna 
tveggja, hins forna kindakjöts 
og kjúklings nýaldarinnar.

Um hundrað fellibyljir myndast á ári

Kjúklingurinn hefur sigrað ýsuna
Bylting 
fíflanna



NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI  :  HLÍÐASMÁRA 9  : KÓPAVOGI  :  SÍMI 544 4500  :  WWW.NTV.IS

HVAÐ LANGAR ÞIG
AÐ LÆRA?

INNRITUN FYRIR HAUSTÖNN 2007 STENDUR YFIR!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARGMIÐLUN  OG GRAFÍK
Námskeið fyrir þá sem hafa áhuga á margmiðlun 
og grafík og vilja starfa á því sviði.

Auglýsingatækni
156 stundir - Verð: 186.000.-
Kvöldnámskeið byrjar 17. september 

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

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

Alvöru Vefsíðugerð
210 stundir - Verð: 199.000.-
Kvöldnámskeið byrjar 18. september 

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

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

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

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

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

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

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

MCDST DIPLOMANÁM
108 stundir - Verð: 139.000.-
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 2. október

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

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



greinar@frettabladid.is

Samgöngur til Vestmannaeyja 
eru án efa mikilvægasta 

hagsmunamál okkar Eyjamanna. 
Ekkert hefur verið meira rætt 
seinustu ár og við bæjarbúar í 
raun klofnað í fylkingar. Þetta 
hefur sjálfsagt átt sinn þátt í því 
að ekki hafa verið tekin stór skref 
í samgöngumálum Eyjanna síðan 
núverandi Herjólfur hóf siglingar. 

Hins vegar fóru af stað hvers 
konar draugasögur og dómsdags-
spár um siglingar í Bakkafjöru og 
því miður hefur það orðið til þess 
réttum upplýsingum hefur ekki í 
öllum tilvikum verið haldið til haga. 

Dómsdagsspár Grétars Mars, 
þingmanns okkar Sunnlendinga, 
hafa orðið mér tilefni vangavelta 
enda lítur hann á sjálfan sig sem 
sérfræðing í siglingum og 
hafnargerð. Þótt þingmaðurinn 
gefi lítið fyrir hugmyndir 
„landkrabba“ um samgöngur tel 
ég ástæðu til að benda honum á 
að ég hef sem íbúi Vestmannaeyja-
bæjar í 38 ár öðlast nokkra 
reynslu af siglingum með 
Herjólfi og þá ekki síst af 
siglingum í vondum veðrum þar 
sem ég hef sjálfur verið sjóveikur 
með sjóveik börn. Getur þing-
maðurinn sagt slíkt hið sama?

Í langan tíma hef lagt mig fram 
um að lesa mér til um það sem 
tengist samgöngum til Vestmanna-
eyja og langar mig í fáum orðum 
að svara dylgjum Grétars Mars 
um siglingar Herjólfs í Bakka-
fjöru. Svörin byggja á opinberum 
gögnum sem þingmenn Sunn-
lendinga hljóta að hafa kynnt sér 
vandlega.

1. Grétar Mar hefur haldið því 
fram að áhættan við siglingar 
muni aukast þegar Herjólfur 
hefur siglingar í Bakkafjöru.

Hið rétta er að skv. skýrslu Det 
Norske Veritas er áhættan af því 
að sigla milli Bakkafjöru og Eyja 
aðeins 1/6 af því að sigla milli 
Þorlákshafnar og Eyja. Með 

tilkomu Bakkfjöruhafnar væri 
því verið draga úr áhættusigling-
um en ekki að auka áhættuna eins 
kemur fram í máli Grétars Mars. 

2. Grétar Mar hefur haldið því 
fram að í kostnaðaráætlun 
Bakkafjöruhafnar og nýs 
Herjólfs sem er 5,6 milljarðar sé 
ekki inni kostnaður vegna 
uppgræðslu og vegaferðar. 

Hið rétta er að hvort tveggja er 
inni í þeirri áætlun. Hitt er svo 
annað mál að áhyggjur mínar sem 
heimamanns sem bíður eftir 
bættum samgöngum eru ekki af 
kostnaðarhliðinni. Það er annarra 
að meta kostnað og standa við 
áætlanir. Fyrir mér vakir það eitt 
að samgöngur verði bættar svo 
mikið sem verða má.

3. Grétar Mar hefur í ljósi 
sinnar sérþekkingar haldið því 
fram að lengja þurfi garðana um 
300 metra til að gera höfnina 
öruggari.

Hið sanna er að lenging garða 
um 300 metra hefur enga skyn-
samlega samsvörun við verkefnið 
og skilar engum ábata nema síður 
sé. Með lengingu garða um 300 
metra frá hugmyndum Siglinga-
stofnunar Íslands ná þeir langleið-
ina út að rifinu en ekki út fyrir 
það. Herjólfur myndi því lenda í 
mesta ölduóróanum á rifinu og þá 
yrðu aðeins 200 metrar að 
hafnaropi samkvæmt tillögu 
þingmannsins, í stað 500 metra 
samkvæmt tillögu Siglingastofn-
unar Íslands. Með hugmyndum 
sérfræðingsins Grétars Mars 

væri Herjólfur því í ölduróti á 
sama tíma og hann væri að sigla 
inn í hafnaropið. Þær hugmyndir 
um lengingu garða sem þarna 
koma fram draga því úr siglinga-
öryggi og auka kostnað við 
verkefnið um nokkra milljarða. 

4. Grétar Mar hefur haldið því 
fram að grunnbrot verði í 
Bakkafjöru við fjögurra metra 
ölduhæð og sjálfsagt hefur hann 
sér þar til halds og trausts 
sérfræðiþekkingu sína. 

Hið sanna er að miðað við að 
dýpi á rifinu er 6 metrar verða 
grunnbrot ekki fyrr en við 5-7 
metra ölduhæð og það er háð því 
hvort það er fjara eða flóð. 
Viðmiðunarmörk sem Siglinga-
stofnun Íslands hefur sett fram til 
að ákveða frátafir miðast við að 
kennialda gefi stök grunnbrot. 
Tala þessi er þó nokkuð lægri en 
líkantilraunir þeirra gáfu til 
kynna að ætti að vera leyfilegt og 
það sem þekkt er frá öðrum 
innsiglingum.

Vestmannaeyjar, sem hingað til 
hafa nánast eingöngu grundvall-
ast á fiskveiðum, þurfa á risa-
stökki í byggðaþróun að halda. 
Stærsta skrefið verður tekið með 
nýrri tegund af samgöngum sem 
stytta siglingu og gerir fólk minna 
háð brottfarar- og komutíma. 

Í ljósi ákvörðunar ríkisstjórnar 
um að ekki verði ráðist í jarðgöng 
að svo stöddu er það eindreginn 
og einróma vilji bæjarstjórnar 
Vestmannaeyja að kannað verði af 
fullri alvöru hvort siglingar 
Herjólfs í Bakkafjöru geti mætt 
kröfum heimamanna. 

Dómsdagsspár sjálfskipaðra 
sérfræðinga eru ekki til þess 
fallnar að verða til stoðar, ekki 
frekar en innantómur fagurgali. 
Vöndum okkur, því ábyrgðin er 
mikil.

Höfundur er bæjarstjóri 
í Vestmannaeyjum. 

Vöndum okkur 
O

líuhreinsunarstöð hefur verið nefnd til sögunnar sem 
nýr atvinnukostur á Vestfjörðum. Að sönnu er það svo 
að hugmyndir um þess háttar atvinnustarfsemi hafa 
nokkrum sinnum komið upp á liðnum áratugum. Þeim 
er það öllum sammerkt að hafa aldrei komist nálægt 

veruleikastiginu.
Umhverfi íslenskrar atvinnustarfsemi hefur að vísu breyst. 

Einmitt í því ljósi er áhugavert að meta pólitíska umræðu um 
þessa endurbornu hugmynd og yfirlýsingar stjórnvalda. Ummæli 
umhverfisráðherra verða ekki skilin á annan veg en að ríkisstjórnin 
líti á það sem hlutverk sitt að vera eins konar Þrándur í Götu málsins 
af umhverfisástæðum.

Þetta þarf að skoða í því samhengi að ráðherra byggðamála hefur 
nýlega lýst því yfir að hlutverk stjórnvalda varðandi atvinnuþróun á 
landsbyggðinni sé fyrst og fremst að styrkja innviði og frumþjónustu, 
samgöngur, heilbrigðisþjónustu, menntun og menningu. Verðmæta-
sköpunin sjálf verði á hinn veginn að vera á könnu frumkvöðla.

Á þann veg stendur með þessa olíuhreinsunarhugmynd, ef marka 
má það sem opinberlega hefur komið fram, að erlendir fjárfestar 
hafa ekki enn sýnt sig með nafni. Sýnileiki þeirra er þó forsenda 
fyrir því að unnt sé að líta svo á að málið sé komið á einhverja hreyf-
ingu frá hugmynd til veruleika.

Samkvæmt þeim almennu lögum og reglum sem gilda um atvinnu-
starfsemi í landinu þarf að minnsta kosti þrennt til að ný hugmynd 
geti orðið að veruleika: Sveitarstjórn þarf að gera ráð fyrir starf-
seminni í skipulagi. Fjárfestar þurfa að vera bæði sýnilegir og 
tilbúnir til athafna. Þeir þurfa aukheldur að sýna fram á að öllum 
almennum og sérstökum lagakröfum, þar á meðal um umhverfis-
mat, sé fullnægt. 

Hlutverk stjórnvalda er að sjá um að farið sé að lögbundnum leik-
reglum. Í regluverki og hugmyndaheimi liðins tíma gátu stjórnvöld 
fyrir fram gert sumar hugmyndir að gæluverkefnum en lagt stein í 
götu annarra. Nokkuð eimir eftir af þessum gamla tíðaranda í yfir-
lýsingum umhverfisráðherra.

Vel má vera að olíuhreinsunarstöð stangist á við þær kröfur sem 
lög setja atvinnustarfsemi af þessu tagi. Að réttu lagi á hins vegar 
að gefa þessum frumkvöðlum kost á að sýna fram á hvort þeir full-
nægja lagaskilyrðum áður en ríkisstjórnin leggst þar þver fyrir. 
Það eru nútíma vinnubrögð.

Vestfirðingar eru í þörf fyrir nýsköpun í atvinnuháttum. Ferða-
þjónusta hefur vaxið með undraverðum hraða síðustu ár. Flest 
bendir til að erlendir ferðamenn verði hálf milljón á þessu ári. Vest-
firðingar hafa fengið innan við fimmtung erlendra ferðamanna til 
sín að sumarlagi og aðeins brotabrot að vetri til. 

Líklega þyrfti í allra minnsta lagi að tvöfalda tölu erlendra 
ferðamanna til landsins frá því sem nú er til þess reikna mætti 
með að ferðaþjónusta á Vestfjörðum gæti orðið traustur og öflugur 
burðarás í atvinnulífinu þar um slóðir.

Nefnt hefur verið að olíuhreinsunarstöð losi milli 400 og 600 
þúsund tonn af gróðurhúsalofttegundum. Það er álíka mikil losun og 
hlýst af flugi með eina milljón ferðamanna til landsins. Ríkisstjórnin 
þarf því að horfa til ýmissa átta ætli hún að nota þá viðmiðun sem 
Þránd í Götu og vera jafnframt sjálfri sér samkvæm. 

Hlutverk 
stjórnvalda

Eitt af markmiðum Grænna skrefa í 
Reykjavík er að auka endurvinnslu í 

borginni. Í þeim tilgangi hefur Reykjavíkur-
borg nú hafið að bjóða íbúum borgarinnar 
Bláar tunnur fyrir pappírsúrgang sem 
losaðar eru við heimili borgarbúa. Íbúum 
stendur þó enn til boða að losa pappírinn 
frítt á grenndar- og endurvinnslustöðvar, 
en fyrstu viðbrögð við Bláu tunnunni sýna 
að borgarbúar kunna vel að meta þessa bættu þjón-
ustu.

Árið 2006 kostaði endurvinnsla pappírs sveitar-
félög á höfuðborgarsvæðinu um 10 kr./kg en um 21 
kr./kg að urða úrganginn. Það er því til mikils að 
vinna með aukinni endurvinnslu.  Um 176 kg af 
dagblöðum og auglýsingapósti bárust inn á heimili 
í landinu árið 2006.  Sparnaður Reykjavíkurborgar 
af að endurvinna allan þennan úrgang í stað þess 
að urða hann er því tæpar 100 m.kr. á ári.  Pappír-
inn er sendur til Svíþjóðar til endurvinnslu og 
greiðir endurvinnslufyrirtæki þar fyrir úrganginn.

Vegna þess mikla magns dagblaða og 
auglýsingapósts sem berst inn á heimili í 

Reykjavík hafa íbúar í auknum mæli 
kallað eftir söfnun á dagblöðum við heimili 
líkt og gert er í borgum nágrannalanda 
okkar.  Við vonumst til þess íbúar í 
Reykjavík taki Bláu tunnunni vel og að 
auka megi endurvinnslu á pappírsúrgangi.  
Íbúar geta pantað Bláa tunnu hjá 
Umhverfissviði Reykjavíkurborgar í síma 
411 8500 eða með tölvupósti á netfangið 
sorphirda@reykjavik.is. Tunnurnar verða 
losaðar á þriggja vikna fresti og aukalosun 
í desember þegar pappírsflóðið er í 
hámarki, alls 18 losanir á ári.  Greiða þarf 

árlegt losunargjald fyrir tunnuna en á móti geta 
íbúar fækkað sorptunnum fyrir blandað sorp 
(svartar tunnur) eða fengið græna tunnu sem losuð 
er hálfsmánaðalega og lækkað þannig sorphirðu-
gjöldin sín. Allt er þetta gert til þess að hvetja til 
aukinnar flokkunar og endurvinnslu.

Sorphirða er eitt af lögbundnum hlutverkum 
Reykjavíkurborgar og kannanir sýna að borgar-
búar hafa í gegnum tíðina verið ánægðir með þá 
þjónustu sem borgin veitir þeim. Vonandi mun 
Bláa tunnan auka enn þá ánægju.

Höfundur er formaður 
umhverfisráðs Reykjavíkurborgar. 

Grænt skref með blárri tunnu

Ferðaskrifstofa





Árið 1993 fór 
Bandaríkjafloti frá 

Clyde-firði í Skotlandi 
með allt sitt hafurtask, 
flotkví, birgðaskip, 
dráttarbáta o.fl. Á landi 
skildu þeir eftir mann-
virki af ýmsu tagi sem 
stöð af þessari stærð 
þurfti. Einnig voru þarna 
740 fjölskylduíbúðir. Þessi mann-
virki voru dreifð um bæinn Dunoon 
á 46 stöðum, einnig leigði herinn 
mikið af íbúðarhúsnæði og vöru-
húsum hinumegin við fjörðinn í 
bænum Greenock og Gourock sem 
er ferjustaður. Dunoon stendur við 
Holy Loch, lítinn fjörð sem gengur 
inn úr hinum mikla og djúpa firði 
Clyde, en við upptök hans stendur 
borgin Glasgow með eina milljón 
íbúa.

Kaninn kom til Clyde í maí 1961, 
í sömu viku og þeir skiptu úr 
flugher í flotastöð í stöðinni við 
Keflavík. Ég man skiptin hér, var 
þá drengur á Vatnsleysuströndinni. 
Lestin fór ekki hratt gamla Kefla-
víkurveginn. Úti á ytri höfninni í 
Reykjavík beið risa herflutninga-
skip sem flutti liðið burt, en um 
morguninn fóru hermenn suður 
með sömu lest. Um kvöldið tilkynnti 
RÚV þjóðinni að Bandaríkjafloti 
hefði tekið við rekstri stöðvarinar 
við Keflavík. Þessar stöðvar í Skot-
landi og á Íslandi voru nátengdar. 
Við Gufuskála var reist risa hátt 
lóranmastur til staðsetningar kaf-
báta frá stöðinni i Holy Loch. 
Einnig þjónaði fjarskiptastöðin við 
Grindavík þessum kafbátum. 

Íslendingar nutu góðs af lóran-
stöðinni, því fiskiskipaflotinn 
okkar tók þessa nýju tækni upp. Í 
upphafi átti þessi stöð að vera í 
Hvalfirði og hafði flotinn látið 
teikna veg frá vellinum upp í 
Hvalfjörð. Mikið var fjallað um 
óskir Bandaríkjamanna um aðstödu 
í Hvalfirði, en þáverandi utanríkis-
ráðherra dr. Kristinn Guðmundsson 
var tregur til. Það gekk svo langt 
að Dean Acheson sagði að dr. 
Kristinn hefði lofað þessu á Nató-
fundi í París. En dr. Kristinn sagðist 
aldrei hafa lofað neinu um aðstöðu 
í Hvalfirði, en því var endanlega 
hafnað 1959 er viðreisnarstjórnin 
tók við. Minnugir atburðanna á 
Austurvelli 30. mars 1949 vissu 
þeir að birgðastöð fyrir 38 Polaris-
kafbáta hefði aldrei verið 
samþykkt, og því sneru Kanar sér 
til bandamanna sinna Breta. Sagt 

er að stöðin í Skotlandi 
hafi veitt um 2.800 störf 
beint og óbeint, þar af 
400 leigubílstjórum. 
Mest voru 5 kafbátar við 
móðurstöðinna í einu, til 
að fá þjónustu eða að 
skipta um áhafnir sem 
komu með flugi. Er fleiri 
hundruð dátar voru í 
bænum var oft 
sukksamt.

En hvernig var staðið 
að viðskilnaði Kanans í 

Dunoon og hreinsun er Kaninn fór 
1. júní 1993, og hvernig var samið 
við þá er þeir komu 1961? Þar voru 
Bretar okkur miklu fremri. Þeir 
létu t.d Kanann borga leigu fyrir 
það land sem til þurfti. Einnig voru 
bílar flotans látnir greiða vegaskatt, 
150 pund a bíl eins og almenningur. 
Einnig var gerður starfsloka-
samningur við 70 starfsmenn 50 
ára og eldri um full laun til 60 ára 
aldurs hjá konum og 65 hjá körlum, 
þá hefst eftirlaunaaldurinn. Hvað 
varðar hús var sumt rifið og sett 
upp annarsstaðar. Það eina sem 
minnir á veru Bandaríkjahers á 
þessum stað er risa vöruhús við 
sjóinn. Hvað hreinsun og viðskilnað 
Kanans varðar, þá var samið um að 
þeir legðu fram fjármuni til að 
koma á fót atvinnuskapandi rekstri, 
t.d símasvarþjónustu í Dunoon. 
Einnig var komið upp léttum iðnaði 
af ýmsu tagi og öðrum atvinnu-
skapandi rekstri í Greenock og 
Gourock. Auk fjármagns frá Banda-
ríkjamönnum kom Efnahags-
bandalag Evrópu þarna að. 

Nú sækir fólk frá Dunoon vinnu 
hinum megin fjarðarins, en ferju-
ferð tekur aðeins 30 mínútur. Hvað 
hreinsun varðar, þá var hún boðin 
út og kostaði mikla fjármuni, en 
Kaninn greiddi fyrir alla hreinsun. 
Ein er þó sú mengun er ekki verður 
hreinsuð, en það er mikil geislun. 
Bandarískur yfirmaður úr flotan-
um sem þarna var í 2 ár skýrði frá 
því í blaðinu U.S. World and News 
Report 1993, að kafbátar flotans 
hefðu losað geislavirkt kælivatn í 
Holy Loch er þeir lágu þar, en slíkt 
var með öllu bannað í bandarískum 
höfnum. Er talið að þessi mengun 
eyðist á um 100 árum.

Í dag er Dunoon ósköp venjulegur 
smábær. Er ég ók um Dunoon í vor 
minnti fátt á dvöl Bandaríkjaflota 
13 árum fyrr. Aðeins nokkrir 
þeldökkir unglingar, frækorn frá 
skrautlegri hermannsflík. Hér er 
talað um 3.000 afkomendur, ugg-
laust mun fleiri í Skotlandi.

Höfundur er bílstjóri. 

Þegar flotinn fór 
frá Skotlandi

Ég sat í þægilegum 
stól á flugvellinum 

í Kastrup í Kaup-
mannahöfn og beið 
eftir að ganga í vélina. 
Hafði fengið sæti í vél 
til Egilsstaða; þurfti 
nauðsynlega að 
komast heim svo ég 
tók því. Rólegur las ég 
dagblað. 

Þar sem ég var búsettur í Danmörku, þá 
heyrði maður títt að Ísland væri gjörbreytt. 
Sumir sögðu að það væri komið alveg nýtt 
Ísland og að maður gæti aldrei flutt heim því 
maður yrði bara útlendingur.

Ég sá í blaðinu að gamall drykkjufélagi var 
orðinn ráðherra og annar skólafélagi var orðinn 
multí milljónamæringur af hlutabréfaviðskipt-
um, sem áður fyrr var kallað brask.

Ungur maður sat við hliðina á mér og virtist 
stressaður. Hann var sífellt að horfa út um 
gluggann og stara á vinnumenn sem voru að 
tæma ávala flugvélina. Út komu ferðatöskur og 
nokkrar risastórar íþróttatöskur. Ég þekkti að 
þetta voru töskur með paragliderum. Einhverjir 
Fransmenn höfðu verið að fljúga á Íslandi; sá 
frönsk merki á töskunum. Ég fékk ævintýra-
fiðring. 

Þessi ungi maður var með langt bogadregið 
nef og hafði ekki týpískt íslenskt andlitsfall. 
Hann var á iði eins og taugasjúk kerling á 
erfiðum aldri. Hann var sennilega flughræddur.

„Ert þú að fara heim?“ spurði ég í von um að 
geta róað hann. 

„Ég ekki tala íslensku,“ svaraði hann á lélegri 
ensku. 

„Nú! Ertu pólskur?“
„Já.“
„Ertu að vinna á Kárahnjúkum?“ spurði ég.
„Nei, ég vinna á Hetjunni, sem kokkur.“
„Okei,“ svaraði ég.
„Ég hætta á Kárahnjúkum,“ sagði hann.
„Nú af hverju?“
„Ekki gott þar,“ sagði hann og setti skúffu á 

munninn.
Mér fannst þetta skondið en ég vissi ekkert 

um vandamál starfsmanna að Kárahnjúkum, né 
hvað Hetjan var. En ég vissi að Vinnueftirlitið 
var nýbúið að gefa út bækling á 9 tungumálum: 
á ensku, litháísku, pólsku, rússnesku, serbó-
króatísku, spænsku, taílensku, víetnömsku og 
íslensku. Og bæklingurinn fjallaði ekki bara um 
öryggismál, heldur um skyldur og ábyrgð 
yfirmanna.

Vélin var nær fullsetin, en mér fannst fólkið 
undarlegt, klæðnaðurinn bæði lummó og litlaus, 
enginn heilsaði manni eða neitt. Þar fyrir utan 
hafði fólk skrítin andlitshlutföll, ýmist var 
hakan of stutt eða það var of langt á milli 
augnanna. Svo tók ég eftir að flestir töluðu 

pólsku, það var skýringin.
Maskínan leið yfir gula danska akra. Svo 

stakk hún sér upp fyrir skýin. Þar uppi var allt 
önnur veröld, sól og sumar og ákaflega fallegt. 
Veröld sem ekki var byggileg mönnum.

Alls konar skýjamyndanir voru þarna, 
risastórir bogar og við flugum undir risastóra 
skýjabrú, sem minnti á brúna á milli Danmerk-
ur og Svíþjóðar. Á skýjabreiðunni voru líka 
holur svo maður sá niður í hvítbrimóttan sjóinn. 

Seinna komum við þar sem voru tvö lög af 
skýjum. Þar inni sá ég risastóra kastalahöll. Ég 
velti því fyrir mér hvort það væri þarna sem 
þessir íslensku bréfakóngar höfðu ríki sitt eftir 
andlátið. Og ég mundi lagið með Cornelis 
Vreeswijk, sænsk-hollenska vísnasöngvaranum 
sem söng:

„Ekkert geturðu tekið með þér, þangað sem 
þú ferð.“

Þarna leið ég og Pólverjarnir yfir endalausa 
skýjabreiðu. Brátt sáust skýjabólstrar í fjarska, 
strókar og skýjaflækjur; allskonar veðurkrækj-
ur og horn sem risu upp úr skýjaþykkninu. 
Þetta virtist vera fyrir ofan Vatnajökul; íslenski 
veðurofsinn kraumaði fyrir neðan.

Nokkru seinna sá ég greinilega móta fyrir 
Austfjörðunum, það kom svona bunga upp. 
Vélin rann niður í skýjaþykknið; niður, niður 
seig hún. Sólskinið hvarf og vélin var umlukin 
dimmri þoku. Vélin hristist svo það sullaðist 
upp úr bjórglasinu. Pólski kokkurinn sat frosinn 
við gluggann framar í vélinni. Þessi risafugl 
seig neðar og neðar en hann virtist ekki komast 
niður í gegnum skýin. 

Þetta skýjaþykkni lá langt niður undir jörð og 
á síðasta augnabliki birtist jörðin; kaldranaleg 
grjóturð, hvítt Lagarfljótið eins og skítug 
mjólk. Rigningardroparæmur komu á rúðurnar.

Þegar ég kom út úr vélinni, sló köld rigning 
mig í andlitið, það var eins og að fá kaldan 
kinnhest frá argri stúlku. Rokið stakkst upp 
undir buxnaskálmarnar. Það var norðan garri 
og rigningarsuddi. Gamla góða Ísland stóð við 
sitt.

Nokkru seinna sá ég langa röð af Kínverjum 
koma út úr Kaupfélaginu. Þeir höfðu verið að 
kaupa sér matvæli og allir komu þeir skælbros-
andi með heilan kassa af Egilsöli. Enginn hafði 
útskýrt fyrir þeim að ölið var óáfengt. Löng 
rúta beið þeirra og þeir hurfu upp í hana hver á 
eftir öðrum. Þeir voru glaðir og köllu hver á 
annan. Þeir hétu: 

„Músading, Bin He, Junfeng Liu, Cheng 
Hongwej.“

Fyrir utan veitingaskálann sat uppgefinn 
ferðalangur við hliðina á risastórum bakpoka 
sínum. Hann var kominn með alskegg og var 
skítugur eftir langt og erfitt ferðlag á Íslandi. 
Hann hafði lært reglurnar og var með þykka 
ullarhúfu. Ísland hafði ekkert breyst. Síðar 
nærur og lýsi var ennþá í fullu gildi.

Höfundur er rithöfundur og leikstjóri. 

Ísland; nýtt og notað



[Hlutabréf]

Meðallaun í júlí voru 0,3 prósentum 
hærri en þau voru í júní, samkvæmt 
nýjum tölum frá Hagstofunni. Síðustu 
tólf mánuði hefur launavísitalan hækk-
að um 8,3 prósent. Það er lægsta gildi 
tólf mánaða vísitölunnar frá því í jan-
úar árið 2006. 

Stóra skýringin þar að baki er að júlí 
árið 2006 dettur nú út úr tólf mánaða 
mælingunni. Þann mánuð hækkuðu laun 
um 1,7 prósent, sem skýrðist af mestu 
af samningum um launaþróunar-
tryggingar sem gengu í gegn um 
mánaðamótin júní og júlí. 

„Almennt séð er þetta tiltölulega hóf-
leg hækkun launa á milli mánaða. Sér-

staklega á þessum tíma þar sem algengt 
er að launahækkanir séu meiri á vor-
mánuðum, þegar mikil eftirspurn er 
eftir vinnuafli,“ segir Björn Rúnar Guð-
mundsson, forstöðumaður greiningar-
deildar Landsbankans. „Þetta gæti verið 
fyrsta vísbendingin í þá átt að tekið sé 
að hægja á launaskriði undanfarinna 
mánaða.“

Hófleg hækkun launavísitölu
Gæti verið vísbending um að tekið sé að hægja á launaskriði, að mati Björns Rúnars 
Guðmundssonar, forstöðumanns greiningardeildar Landsbankans.  

Kínverjar hafa bætt sig verulega í 
innleiðingu laga- og reglugerða 
gegn peningaþvætti í viðskipta- 
og lagaumhverfi þeirra þótt enn 
megi gera betur. Þetta segir í nýju 
mati FATF, alþjóðlegs fram-
kvæmdahóps helstu iðnríkja 
heims gegn peningaþvætti. 

Kína varð aðili að FATF í lok 
júní að undangengnu löngu 
umsóknarferli en aðildarríkin eru 
nú 34.

Guðbjörg Bjarnadóttir, sviðs-
stjóri á lánamarkaði Fjármála-
eftirlitsins, segir mikilvægt að 
Kína sé orðið aðili að FATF. „Þeir 
virðast hafa lagt mikið á sig til að 
komast í hópinn enda skiptir það 
miklu máli fyrir þau ríki sem vilja 
láta taka mark á sér á alþjóðlegum 
fjármálamarkaði,“ segir hún og 
bætir við að þetta sé sömuleiðis 
mikið öryggisatriði fyrir þau lönd 
sem eigi viðskipti við Kína. 

Kínverjar bæta 
þvættisvarnir

Atvinnuleysi mældist 5,9 prósent í 
Finnlandi í síðasta mánuði saman-
borið við 6,6 prósent á sama tíma 
fyrir ári, samkvæmt nýbirtum 
tölum frá hagstofu landsins. 
Atvinnuleysi í Finnlandi hefur 
ekki mælst minna í sextán ár. 

Atvinnuþátttaka hefur aukist 
jafnt og þétt í Finnlandi síðastliðin 
tvö ár sökum mikils uppgangs í 
efnahagslífinu. Til samanburðar 
mældist atvinnuleysi 7,4 prósent 
fyrir tveimur mánuðum.

Fjármálaráðuneyti Finnlands 
gerir ráð fyrir að atvinnuleysi eigi 
eftir að aukst lítillega á næstunni 
og muni standa í 6,7 prósentum á 
árinu öllu. 

Aukin atvinnu-
þátttaka Finna



Hvarf Monu Lisu uppgötvað
„Ég bý yfir fjölmörgum 

mismunandi
persónuleikum en samt 

er ég einmana.“

AFMÆLI

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vinarhug við andlát og útför eiginkonu
minnar, móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Sigurlaugar
Guðmundsdóttur
Birkihlíð 14, Sauðárkróki.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Heilbrigðis-
stofnunarinnar Sauðárkróki fyrir einstaka umönnun
og hlýhug.
Guðmundur Frímannsson
Guðlaugur Guðmundsson Rakel Benediktsdóttir
Guðný Erla Guðmundsdóttir
Brynjar Guðmundsson Ásdís Adolfsdóttir
Rúnar Guðmundsson Guðrún Eggertsdóttir
Sigurlaug Guðmundsdóttir Helgi Jóhann Sigurðsson
Elva Björk Guðmundsdóttir Gunnar Bragi Sveinsson

50 ára afmæli
Þessi unga snót mun fylla 50. árið 

í dag, 22. ágúst.

Af því tilefni býður hún ætting jum og
vinum til garðveislu hinn 25. ágúst að 

Heimahaga 9 á Selfossi, eftir klukkan 19.

Klæðnaður eftir veðri.

   Kveðja, Ásdís Finns.Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Elskulegur bróðir okkar, mágur og frændi,

Guðmundur Gauti
Valdimarsson
Bröttuhlíð 10, Akureyri,

lést 13. ágúst. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju
föstudaginn 24. ágúst kl. 13.30. Blóm og kransar vin-
samlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans
er bent á líknarfélög.

Anna Lilja Valdimarsdóttir Guðmundur A. Stefánsson
Sigurður Valdimarsson Sigrún Björk Kristinsdóttir
og fjölskyldur.

„Hingað komu fjórar systur færandi 
hendi með skautbúning og möttul sem 
langamma þeirra hafði átt. Þær heita 
Bergljót, Hrafnhildur, Valborg Elísa-
bet og Herdís Dröfn og eru Baldvins-
dætur. Einnig færðu þær okkur sauma-
kistil sem var í eigu sömu konu og hún 
fékk að gjöf þegar hún var 35 ára,“ segir 
Elín Sigurðardóttir, safnstjóri Heimilis-
iðnaðarsafnsins á Blönduósi. Hún er að 
vonum hæstánægð með gjöfina. „Hann 
er mikil gersemi þessi búningur og 
safninu er sýndur mikill heiður með því 
að fá hann til varðveislu,“ segir hún og 
lýsir sögu hans lítillega. 

„Búningurinn var í eigu Kristínar 
Jónsdóttur, sem fæddist árið 1850 og 
andaðist árið 1937. Hún var ættuð 
frá Breiðabólsstað í Vesturhópi, af 
svokallaðri Vídalínsætt. Það er 
talið að búninginn hafi Kristín 
saumað í kringum 1870 og þá 
mun hún hafa setið í festum. 
Hann er handgerður að miklu 
leyti og óskaplega fallegur. 
Möttullinn er grænn og sami 
græni liturinn er á flaueli í 
mynstrinu neðan á pilsinu 
en möttullinn er úr 
ullarefni. Slæðan er með 
handsaumuðum kanti 
og hér hefur ekkert 
verið til sparað.“

Kristín var lang-
amma systranna 
fjögurra og gjöfina 
gáfu þær til minn-
ingar um móður 
sína sem hét Kristín 
Sigurðardóttir. Hún 
var frá Auðshaugi á 
Barðaströnd, fædd 
1912 og dáin 1988. 

Elín segir mjög 
góða aðsókn 
hafa verið að 
Heimilisiðnaðar-
safninu í sumar. 
„Hingað koma 
ekki aðeins 
Íslendingar 
heldur líka 
útlendingar 
sem hafa frétt 
af safninu 
í gegnum vini 
og kunningja. Það 
finnst mér mjög 
skemmtilegt og 
auðvitað besta 
auglýsingin. Fólk 
virðist verða snortið 
af mörgu sem það 
sér og ég sé stundum 
tár á vanga. Ekki 
þannig að sýningin 
sé sorgleg heldur 
minna hlutir hér fólk á 

eitthvað sem það 
þekkti.“ 

Þær Oddný 
Kristjánsdóttir 
og Hildur 
Rosenkjær frá 
Þjóðbúningastofu 

settu skaut-
búninginn upp í 
Heimilisiðnaðarsafn-

inu að sögn Elínar. „Það 
voru þær sem tengdu 
mig og systurnar saman 
upphaflega,“ segir hún. 
„Búningurinn hafði 
legið í kistli í mörg ár og 
þær Oddný og Hildur 
flikkuðu upp á hann 
því hann var á sýningu 

á Þjóðminjasafninu í 
fyrrasumar. Ég bjóst við 
að hann yrði bara áfram 

þar en fékk svo upphringingu í sumar 
þar sem systurnar óskuðu eindregið 
eftir að koma með hann hingað. Þannig 
bætist hann í búningaflóru safnsins, sem 
er ríkuleg fyrir. Búningarnir eru allir 
í einum sal og þeir sem koma þangað 
ganga inn í kvennafans.“

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is

eða hringja í síma 550 5000.



Signý María Gunnleifsdóttir er sex ára og byrjar 
í skóla í haust.

Signý er að fara í Varmárskóla í Mosfellsbæ og hún 
hlakkar mikið til. „Ég veit ekki alveg hvað ég er að 
fara að læra en samt hlakka ég rosalega til þegar ég 
byrja að læra,“ segir Signý spennt. „Mig langar eigin-
lega bara mest að læra stærðfæði og svona. Ég kann 
smá að lesa og ætla líka að læra það. Kannski líka 
ensku og svoleiðis. Ég veit ekki hvort við fáum að 
leika okkur eitthvað en ég held það,“ bætir hún við.

Sandra stóra systir Signýjar var líka í Varmár-
skóla en kláraði hann síðasta vor og er núna að 
fara í gagnfræðaskóla. „Hún er búin að segja mér 
dálítið frá skólanum en ég man ekkert eftir því,“ 
segir Signý. 

Signý býst við því að einhverjir af krökkunum sem 
voru með henni í leikskóla verði líka með henni í 
skólanum. „Kannski Máni og ég held allavega Grétar 
og líka Birta og Rebekka. Það er samt ekkert rosalega 

langt síðan ég hætti í leikskólanum, kannski svona 
eitt ár,“ segir hún.

Signý er ekki búin að fá skólatösku en hún segist 
vera að fara að kaupa hana í dag. „Mig langar í bleika 
tösku sem maður hefur á bakinu og svo er svona 
hliðar sem maður getur tekið af og hún getur verið 
fyrir framan. Mig langar líka í pennaveski eins og 
Sandra fékk. Það var svona hreindýr og hægt að 
opna svona munninn og setja strokleður ofan í.“

Það verður nóg að gera hjá Signýju í vetur því auk 
þess að vera í skólanum ætlar hún að æfa íþróttir af 
kappi. „Ég var í fótbolta einhvern tímann og svo 
hætti ég og nú eru fimleikarnir bara hættir út af 
sumarfríinu. Mér finnst gaman í fimleikum og ég 
ætla að byrja aftur þegar ég fer í skólann. Þegar ég 
verð stór langar mig svo að verða eins og pabbi, bara 
fótboltastelpa svo ég ætla líka að halda áfram í 
fótbolta. Ég er sko að æfa mig í marki eins og 
pabbi.“

Stærðfræðin heillar

Námskeið eru
að hefjast 

ítalska  •  spænska  •  enska  •  franska  •  þýska 
danska  •  japanska •  portúgalska

 n á 
www.lingva.is

www.lingva.is •  gsm. 661 7163

Gildir sem 

5.000 kr.
inneign á 

haustnámskeið 2007
Oddi Háskóli Íslands
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Í kvöld verður farinn kvenna-
rúntur Fornbílaklúbbs Íslands, 
þar sem stelpurnar verða undir 
stýri.

„Ég og maðurinn minn eigum fjór-
tán fornbíla og þar af eru sex 
gangfærir. Maðurinn minn hefur 
alla tíð verið mikill bílaáhugamað-
ur en ég dróst inn í þetta fyrir um 
sjö árum síðan og fór þá að vera 
virk í Fornbílaklúbbi Íslands,“ 
segir Diljá Erna Eyjólfsdóttir, sem 
tekur þátt í kvennarúnti Fornbíla-
klúbbs Íslands í kvöld.

Þetta er annað árið í röð sem 
kvennarúnturinn er farinn og 
segist Diljá sjá aukinn áhuga 

kvenna á fornbílum. „Þetta er mjög 
fjölskylduvænn og skemmtilegur
félagsskapur. Flestir meðlimir 
Fornbílaklúbbsins eru karlmenn 
en með þeim koma margar konur 
inn og áhuginn virðist vera að 
aukast meðal þeirra,“ segir Diljá.

Dags daglega ekur Diljá um á 
nýlegum Chervolet en í kvöld 
ætlar hún að spóka sig á Firebird 
‘68 módeli sem bættist við flotann 
í sumar. „Við erum mikið á forn-
bílunum á sumrin og þá sérstaklega 
maðurinn minn. Þá förum jafnvel 
í ferðalög á einhverjum fornbílnum 
út á land enda stendur klúbburinn 
fyrir fjölmörgum uppákomum 
árlega,“ segir Diljá. 

Meðlimir eru um sjö hundruð og 

í ár fagnar klúbburinn þrjátíu ára 
afmæli, meðal annars með 
byggingu safnahúss í Elliðaárdal.

Á kvennarúntinum eru stelp-
urnar að sjálfsögðu undir stýri að 
sögn Diljáar en strákarnir fá þó að 
fylgja með. Hefð samkvæmt 
endar síðan rúnturinn á að strák-
arnir bjóða spúsum sínum í kaffi. 

Fyrsti kvennarúnturinn var að 
sögn Diljáar vel heppnaður og í 
kvöld vonast hún til þess að 
tuttugu til þrjátíu stelpur mæti 
undir stýri.

Mæting á rúntinn er kl. 20.30 í 
Árbæjarsafninu, en þaðan verður 
rúntað um borgina til kl. 21.30.

Nánari uppplýsingar má sjá á: 
www.fornbill.is 

Stelpurnar verða við 
stýrið í kvöld

Samstaða var upphaflega 
stofnuð til að stuðla að öryggi 
á Reykjanesbraut. Samtökin 
hafa vaxið mikið og berjast nú 
fyrir umferðaröryggi um land 
allt.

Upphaflega voru grasrótarsam-
tökin Samstaða stofnuð til að 
stuðla að umferðaröryggi á 
Reykjanesbraut.

Samstaða íbúa svæðisins, þing-
manna og framkvæmdaraðila 
varð til þess að framkvæmdir hóf-
ust við tvöföldun Reykjanesbraut-
ar fyrr en áætlað var. 

Nú eftir rúmlega sjö ára baráttu 
og jákvæðan áróður hópsins er 
fyrsti áfangi brautarinnar tilbú-
inn og árangurinn staðreynd. 

Í stað allt að sex banaslysa á ári 
hefur enginn látist á brautinni frá 
því að fyrsti áfanginn var vígður 
árið 2004. Í dag lifa samtökin góðu 
lífi og stuðla að umferðaröryggi 
um land allt. Markmiðin eru  að  

gera alla vegi landsins örugga 
með SAMSTÖÐU og slysalausri 
sýn árið 2007.

Samtökin voru tilnefnd til For-
varnarverðlauna Íslands 2007 og 
hægt er að skrá sig í samtökin 
bæði sem einstakling og baráttu-
hópa.

http://fib.is/samstada

Samstaða um örugga umferð

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is

Demants ...
... kjarnaborar:  42 - 400 mm
... slípibollar: 125 og 180 mm
... sagarblöð: 125 - 800 mm

Gæði og gott verð.
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Rafmagnstalíur
Keðjutalíur og víratalíur  

Aflið nánari upplýsinga hjá 
 sölumönnum.

DEMAG

Smiðjuvellir 3, Reykjanesbær 422-7722
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Til þess að komast nær þörfum 
kvenna voru karlkyns hönnuðir 
nýs jeppa frá General Motors 
látnir klæðast kvenmannsföt-
um.

Hugmyndina að þessu uppátæki 
fékk Mary Sipes, sem hefur 
yfirumsjón með hönnun nýrra 
bifreiða hjá General Motors.

Sipes reiknaðist það til að þar 
sem fimmtíu prósent kaupenda 
væru kvenkyns væri kannski ekki 
úr vegi að hönnuðir bílanna, sem í 
ríkjandi meirihluta eru karlkyns, 
fengju aðeins að kynnast 
„kvenlegri fötlun“ eins og hún orð-
aði það. Í kjölfarið voru límdar 
langar gervineglur á hönnuðina og 
þeir látnir klæðast háum hælum 
og þröngum pilsum.

Úkoman úr tilrauninni fólst í að 
minnsta kosti þremur nýjungum í 
hönnun nýrrar jeppalínu GM sem 
annars hefðu aldrei litið dagsins 
ljós:

Auðveldari inngangur í bílstjóra- 
og farþegasæti, stærra miðrými 
þar sem hægt er að koma fyrir 
handtösku og afturdyr sem auð-
veldara er að opna.

Bílahönnuðir í draggi

VW slær sölumet sjöunda mán-
uðinn í röð.

Sala hefur aukist mikið á fyrstu 
sjö mánuðum ársins hjá 
Volkswagen-samstæðunni. Sett 
var sölumet í júlí þegar seldust 
522 þúsund bílar, sem er 10,2% 
söluaukning miðað við sama 
mánuð í fyrra. Þetta var jafnframt 
sjöundi mánuðurinn í röð sem 
sölumet var slegið. Fyrstu sjö 
mánuðina seldi Volkswagen-
samstæðan 3,61 milljón bíla úti 
um allan heim sem er 8,1 prósenti 
meiri sala en fyrir sama tímabil í 
fyrra.

Von er á nýjum gerðum frá 
framleiðandanum sem kynntar 
verða á bílasýningunni í 
Frankfurt í næsta mánuði. Þar á 
meðal er nýi Volkswagen-jeppinn 
Tiguan en talað hefur verið um 

þann bíl sem litla bróðir Touareg-
jeppans.  

Í Evrópu jókst salan fyrstu sjö 
mánuðina um 3,7%, fór í 2,17 
milljónir bíla. 22,5% aukning varð 
í sölu fyrstu sjö mánuðina í Asíu 
og Kyrrahafslöndunum og nam 
salan 591 þúsund bílum. Þá jókst 
salan um 28,7% í Suður-Ameríku 
og um 2,1% í Norður-Ameríku.  
Volkswagen var söluhæsta gerð 
samstæðunnar með 2,11 milljón 
bíla sölu fyrstu sjö mánuðina, sem 
er 7,9% aukning milli ára. 
Söluaukning Audi var 9,7% á sama 
tímabili en enn meiri varð hún hjá 
Skoda, 13,3%. Mestu söluaukningu 
í sögu samstæðunnar skilaði þó 
Bentley með 23% aukningu á 
tímabilinu en að baki því hlutfalli 
stendur sala á 6.500 bílum, og 
Lamborghini með 24% aukningu 
með sölu á 1.400 bílum.

Sölumet slegin

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Viktor Pétur Hannesson 
ferðaðist aleinn um Evrópu 
í sumar og tók yfir 3.000 
ljósmyndir af því sem fyrir 
augu bar. Hann sýnir nú 
úrval myndanna á Öldunni 
á Seyðisfirði og mun opna 
sýningu í Gallerí Tukt í 
Reykjavík 1. september.

„Ég kom við í yfir tíu löndum í allt 
og stoppaði mislengi. Ferðin var 
mjög fín en best var nú samt að 
koma heim,“ segir Viktor Pétur 

þegar hann er rukkaður um ferða-
sögu. „Þetta byrjaði með því að ég 
flaug til London með fjölskyldunni 
um síðustu páska. Við leigðum 
okkur húsbát sem við sigldum á í 
Suður-Englandi í eina viku. Dvöld-
um eina helgi í London og þá fóru 
þau heim en ég hélt til Glasgow og 
skoðaði nokkra staði bæði í Skot-
landi og Englandi áður en ég fór til 
Frakklands. Þar var ég í tvær 
vikur og fór þaðan til Sviss. Það 
æsilegasta sem ég upplifði þar var 
að hoppa í bandi niður í 80 metra 
djúpt gil, svipað teygjustökki. 
Rölti þarna um fjöllin og fór svo 
til Ítalíu og þaðan til Slóveníu með 
smá viðkomu í Austurríki. Ung-
verjaland var næst, svo Pólland, 
Tékkland, Þýskaland, Danmörk og 
Svíþjóð. Endaði á Hróarskeldu-
hátíð í Danmörku hundblautur og 
ógeðslegur. Það var eiginlega 
mesta þrekraunin af þessu öllu.“

Í Interrail-ferðum eins og þeirri 
sem Viktor Pétur var í felst 
aðgangur að lestum en annað þarf 
ferðalangurinn að sjá um sjálfur. 
„Áður en ég fór planaði ég alla 
ferðina en endaði svo á að gefa 
skít í alla áætlun og gerði bara það 
sem ég vildi. Sýningin mín heitir 
líka Ferðaóætlun í staðinn fyrir 
ferðaáætlun! Ég hóf ferðina það 
snemma vors að háannatími í 
ferðaþjónustunni var ekki kominn 
og því gekk mér vel að útvega 
gistingu á hverjum stað.“ 

Best þótti Viktori að stoppa í 
Búdapest. „Þar gleymdi ég að ég 
væri að ferðast,“ segir hann 

hlæjandi. „Fór í bíó í fyrsta skipti í 
tvo mánuði og var að pæla í að 
kaupa mér tölvu. Búdapest er 
yndisleg borg, ódýr, falleg og fólkið 
frábært. Dolomítafjöllin á Ítalíu 
standa líka upp úr. Þau eru einstök, 
gamlir kóralar, marmarahvít og 
þegar sólin sest bak við þau verða 
þau purpurarauð. Þar bjó ég í viku 
hjá vinkonu pabba í góðu yfirlæti.“ 

Þótt Viktor Pétur væri einn á 
ferð kveðst hann hafa hitt margt 
ágætt fólk á leið sinni. „Nú er ég 
farinn að fá póst með fyrirspurn-
um um verð og þjónustu á Íslandi. 
Veist þú eitthvað hvað þrjár vikur 
á Íslandi mundu kosta?“ 

Gaf skít í alla áætlun

Barcelona



Á morgun verður Tóney opnuð 
opinberlega, ný miðstöð fyrir 
tónlist, tónlistarkennslu og 
hreyfingu. Guðni Franzson og 
Lára Stefánsdóttir standa að 
framkvæmdinni en hugmyndin 
á sér margra ára aðdraganda.

„Á Tóney bjóðum við upp á 
fjölbreytt námskeið í tónlist og 
þjálfun í líkamsræktarkerfi 
Pilates. Auk þess þjónum við 
skólum, borg og byggð með 
tónlistarkennslu af ýmsu tagi,“ 
segir Guðni Franzson tónlistar-
maður. Guðni hefur umsjón með 
tónlistarhluta Tóneyjar en Lára 
Stefánsdóttir, danshöfundur og 
Pilates-kennari, sér um kennslu í 
Pilates. Þau tvö anna þó ekki allri 
kennslu og útgerð sem Tóney 
stendur fyrir og hafa því fengið til 
liðs við sig sterkan hóp fólks sem 
er vel þekkt í tónlist og dansi, hér 
heima og í útlöndum.

Tónlistarskóli Tóneyjar er 
frábrugðinn öðrum tónskólum að 
mörgu leyti. Hver önn er 10 vikur, 
kennsla er ætluð fólki á aldrinum 2 
til 102 ára og eiga flestar tónlistar-
stefnur þar sinn samastað. Námið 
er ekki niðurneglt frá upphafi 
heldur er reynt að sníða það að 
þörfum nemenda og tekið mið af 
opinberri námskrá þar sem hún á 
við en einnig boðið upp á aðrar 
leiðir.  Auk þess er kennslan ekki 
bundin við staðsetningu Tóneyjar 
að Síðumúla 8, heldur sinnir 
miðstöðin þeim stöðum sem þurfa 
á tónlistarkennslu að halda. „Útlit 

er fyrir að við tökum að okkur 
tónmenntakennslu í þremur grunn-
skólum Reykjavíkur. Þá setjum við 
saman teymi kennara og röð 
verkefna sem mynda ákveðna heild 
en hafa hvert sitt upphaf og endi.  
Hver kennari er þá með hópinn, 
allt frá einni upp í fimm vikur, og 
vinnur að sérstæðum þætti.  Þannig 
nýtist styrkur hvers kennara á 
hans sviði og saman mynda þeir 
góða heild,“ segir Guðni og bætir 
við að á Tóney sé verið að útbúa 
álíka plan fyrir leikskóla og 
draumurinn sé að tengjast einnig 
framhaldsskólunum. „Tóney er 
eyland þar sem stunduð er útgerð í 
tónlist. Við bjóðum jafnvel upp á 
farandkennara sem sækja lands-
byggðina heim og leggja upp 
námsefni við tónlistarskóla, auk 
þess sem við bjóðjum upp á 
námskeið fyrir starfandi tónlistar-
fólk sem vill til dæmis bæta við sig 
þekkingu í tölvuforritum eins og 
Sibelius, Pro Tools og fleiru.“ 
Kennararnir eru langflestir 
starfandi tónlistarmenn, bæði 
innlendir og erlendir. „Námið er 
ekki aðeins sniðið að þörfum 
nemandans heldur einnig kennar-
ans. Margt starfandi tónlistarfólk 
hefur áhuga og vilja til að kenna en 
treystir sér ekki til heilsárskennlsu. 
Við gefum fólki því tækifæri á að 
miðla í styttri tímabilum,“ segir 
Guðni.  Með þessum hætti fær 
Tóney til liðs við sig kennara sem 
eru virkir tónsmiðir, hljóðfæra-
leikarar eða söngvarar en allir eiga 
þeir langskólanám að baki og búa 
yfir mikilli reynslu. 

Eylandið Tóney

Dansrá› Íslands  |  Faglær›ir danskennarar Borgartún 6 | 105 Reykjavík | sími 553 6645 | fax 568 3545 |  dans@danskoli.is | www.dansskoli.is

VI‹ BJÓ‹UM
UPP Í DANS

Innritun og
uppl‡singar

í síma 553 6645
e›a á dansskoli.is

Mambó
Tjútt
Freestyle
Break
Salsa
Brú›arvals
Barnadansar
Samkvæmisdansar
Sérnámskei› fyrir hópa
N‡justu tískudansarnir
Börn – Unglingar – Fullor›nir

Skólavörur í marimekko



BÍLAR &
FARARTÆKI



www.nyja.is



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

Baldursnesi 1, 600 Akureyri s. 460 4300

Lexus IS 200 sport. 12/00, ekinn 145 
þ km. Sjsk, sumar- og vetrardekk, 
topplúga, krómpakki ofl ofl. Verð 
1.690.000 kr Raðnúmer: 204518

Mini Cooper. 05/03, ekinn 42 þ km. 
Bsk, álfelgur, leður, spólvörn, pano-
rama glerþak. Verð 2.690.000 kr 
Raðnúmer: 150850

M Bens E 220 CDI Avant Garde. 
09/04, ekinn 53 þ km. Sjsk, disel, 
topplúga, hraðastillir, stöðugleikakerfi. 
Verð 5.200.000 kr. Raðnúmer: 150853

BMW 735 IA. 09/02, ekinn 90 þ km. 
Sjsk, xenon, hraðastillir, spólvörn, 
skynjarar ofl ofl. Verð 4.950.000 kr. 
Raðnúmer: 204543

Toyota Avensis EXE 2.0. 04/06, 
ekinn 67 þ km. Sjsk, hraðastil-
lir, leður, topplúga, spoiler. Verð 
2.720.000 kr. Raðnúmer: 130599

Hyundai Terracan GLX TDI. 04/06, 
ekinn 22 þ km. Sjsk, disel, 32”, 
dráttarkúla, leður, 7 manna. Verð 
4.150.000 kr. Raðnúmer: 160417

Citroen C4 1.6. 10/05, ekinn 43 
þ km. Bsk, disel, spólvörn. Verð 
1.890.000 kr. Raðnúmer: 204464

BMW 325 I. 10/00, ekinn 121 þ km. 
Sjsk, sumar- og vetrardekk, topplúga, 
hraðastillir ofl. Verð 2.180.000 kr. 
Raðnúmer: 160640

Jeep Grand Cherokee Limited 4WD. 
01/06, ekinn 27 þ m. Sjsk, leður, navi, 
mikið króm ofl ofl. Einn með öllu. Verð 
4.450.000 kr Raðnúmer: 160847

VW Toureg V8. 09/03, ekinn 11 þ 
km. Sjsk, sumar- og vetrardekk, 
auka felgur, leður, topplúga ofl. Verð 
6.150.000 kr. Raðnúmer: 120197

Toyota Yaris Terra 1.0. 04/06, ekinn 
33 þ km. Bsk, aksturstölva. Verð 
1.350.000 kr. Raðnúmer: 130685

Toyota Corolla H/B Sport 1.6. 06/05, 
ekinn 27 þ km. Bsk, filmur, sumar- 
og vetrardekk, auka felgur, topplúga. 
Verð 1.870.000 kr. Raðnúmer: 
160606
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC16-HS
og PC18-HS

Frábært verð!



HÚSNÆÐI

ATVINNA



Margvísleg fríðindi fylgja starfinu og mikið 
félagslíf. Góðir möguleikar eru á starfsþróun.

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára.

Umsækjendur fylli út umsókn á www.10-11.is
eða hafi samband við verslunarstjóra 
í næstu verslun.

Vilt þú vera með í

  ferskasta
liði landsins?

Laugavegur 103
101 Reykjavík
Glæsileg ný íbúð

Stærð: 46,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 14.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.800.000 kr.
RE/MAX SENTER kynnir í einkasölu: Ný glæsileg 46,2 fm. íbúð í 101. Íbúðin er anddyri með skápum, opið
rými  sem  er  stofa/borðstofa/eldhús,  falleg  eldhúsinnrétting  með  góðum  nýjum  tækjum,  svefnrými  með
góðum skápum, baðherbergi er flísalagt með sturtuklefa og innréttingu, og lokaðar svalir. Íbúðin er tilbúin
með  öllum  gólfefnum,  innfelldri  lýsingu,  þjófavarnarkerfi,  sprinklerkerfi,  sjónvarpskerfi  við  diska,  flísalegri
geymslu í kjallara, glæsileg sameign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

gardar@remax.is

Pantið skoðun

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

821 0654

899 8811

Laugavegur 103
101 Reykjavík
Ný tveggja herbergja

Stærð: 64,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 19.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.200.000 kr.
RE/MAX SENTER kynnir í einkasölu: Ný og glæsileg tveggja herbergja íbúð í 101. Hún skiptist í anddyri og
gang  með  skápum,  flísalagt  baðherbergi  með  sturtuklefa  og  innréttingu,  þvottavél  og  þurrkara,  rúmgott
herbergi  með  skápum,  og  opið  rými  sem er  eldhús/borðstofa/stofa,  vönduð  eldhúsinnrétting  með öllum
tækjum nýjum,  eldavél,  ofn,  uppþvottavél,  ísskápur,  frystihólf.  Íbúðin  er  fullbúin  með  gólfefnum,  innfelldri
lýsingu, þjófavarnakerfi, sprinklerkerfi, sjónvarpskerfi við diska. Glæsileg sameign

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

gardar@remax.is

Pantið skoðun

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

821 0654

899 8811

Fr
um

Glæsileg 117 fm. neðri hæð í virðulegu steinhúsi í miðbæ Reykjavíkur, auk sér her-
bergis og geymslu í kjallara, alls 145,3 fm. að stærð. Hæðin, sem mikið hefur verið
endurnýjuð, skiptist í hol/gang, eldhús, stofur, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Í
kjallara er sér herbergi, geymsla, sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi. Mikil loft-
hæð er í íbúðinni. V. 46,5 millj.

Ránargata – 101 Reykjavík

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

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

TILKYNNINGAR

Auglýsingasími

– Mest lesið



ATH
ÞJÓNUSTA
OFAR ÖLLU

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir
Engjateig 9

105 Reykjavík

og skráðu
eignina þína

í sölu hjá okkur

HRINGDU
NÚNA

699 6165
899 0800

w
w

w
.inhouse.is

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040

Fr
um

Glæsilegt tveggja hæða einbýlishús auk sérbyggðs bílskúrs,
samtals 224 fm. að stærð. Húsið er afar vel staðsett innst í
lokuðum botnlanga. Stór timburverönd mót suðri með
skjólveggjum. Húsið var teiknað að Vífli Magnússyni arkitekt
og byggt árið 1989 Verð kr. 62.900.000.

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

EIGNASTÝRING

BÆJARGIL, GARÐABÆR.

Gott tveggja hæða einbýlishús auk serbyggðs
bílskúrs/bílskýlis, samtals 176 fm. að stærð. Í húsinu eru
fimm svefnherbergi. Eldhús hefur verið endurnýjað. Húsið
stendur á hornlóð á afar rólegum stað. Fallegur garður.
Verð 42.500.000.

KEILUFELL, REYKJAVÍK.

Mjög gott tveggja íbúða parhús á tveimur hæðum auk
innbyggðs bílskúrs, samtals 242 fm að stærð. Húsið stendur
hátt í lokuðum botnalanga og er feiknarútsýni af efri hæðinni.
Glæsileg timburverönd með skjólveggjum. Hús sem býður
upp á mikla möguleika. Verð 50.900.000. Gsm 897 0199/8

ÁSLAND, MOSFELLSBÆR.
Tveggja íbúða hús.

• Íbúðir lausar við kaupsamning
• Sérstæði í lokaðri bílageymslu fylgir flestum íbúðunum
• Íbúðunum er skilað fullbúnum án gólfefna

• Vandaðar innréttingar frá Trésmiðjunni GKS og tæki frá Siemens.
• Sýningaríbúð með fallegu plankaparketi frá Parka efh.
• Verð frá 24,9 millj.

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. – Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir í álklæddu lyftuhúsi í Grafarholti 

á mjög fallegum útsýnisstað. Íbúðirnar eru 98 – 130 fm. að stærð.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17:00 OG 19:00 – VERIÐ VELKOMIN

Fr
um

Marteinslaug 3 og 7
Opið hús

ATVINNUTÆKIFÆRI
Til sölu fyrirtæki í innflutningi, heildsölu og smásölu.
Góð álagning. Falleg, hrífandi og auðseljanleg vara.

Verð ca. 12 m.
Svar merkt: „Uppgrip“ sendist á netfangið: galle@isl.is



Tískuverslunin NEXT í Kringlunni leitar að sölufólki í allar 
deildir verslunarinnar.

Starfið er krefjandi og skemmtilegt sölustarf á skemmtilegum vinnustað.
Í herradeild er um fullt starf að ræða og hlutastörf í öðrum deildum.

Starfsmenn eru ábyrgir fyrir að sýna fagmennsku í sölu, ráðgjöf og þjón-
ustu. Starfsmenn taka virkan þátt í verkefnum er snúa að útliti verslunar,
framsetningu vöru og vörumeðhöndlun almennt.

Hæfniskröfur:
Reynsla af sambærilegu sölu- og þjónustustarfi æskileg

Við leitum að árangursdrifnum og metnaðarfullum einstakling-
um með ríka þjónustugleði, jákvæð viðhorf og afburða hæfni 
í mannlegum samskiptum. Við leggjum áherslu á frumkvæði 
og hæfni til að axla ábyrgð og taka sjálfstæðar ákvarðanir.
Skipuleg og vönduð vinnubrögð eru mikilvæg til árangurs. 
Aldurstakmark 20 ára

Umsóknir með ferilskrá sendist á umsokn@next.is 
Umsóknarfrestur til og með 1. september 2007

SÖLUFÓLK

Við leitum að duglegu, skapgóðu og
þjónustulunduðu fólki í eftirtalin störf:

• Afgreiðsla
• Barnagæsla

Um vaktavinnu er að ræða
− bæði fullt starf og hlutastarf

Umsóknir sendist á netfangið anna@jsb.is 
Nánari upplýsingar
í síma 581 3730

Viltu vinna
á hressum og líflegum stað

með konum?

Deildarstjórar og leikskólakennarar
óskast í leikskólann

Blásali, Brekknaás 4 í Selási



Ég er löngu hætt að trúa 
því að tíminn sé einhver 
fasti sem hægt sé að 
reiða sig á. Ég held að 
tíminn teygist og 
sveigist í allar áttir og 

sé eitthvað allt annað en 
áreiðanlegur. Ég held að 

þrjátíu mínútur í dag séu ekkert 
endilega það sama og þrjátíu 
mínútur á morgun nema að forminu 
til.

Ég er ekki að tala um að tíminn 
sé afstæður, að hann líði hægt þegar 
manni leiðist og hratt þegar allt er 
skemmtilegt. Auðvitað er það oft 
svoleiðis en mín reynsla er sú að 
það sé álíka oft akkúrat öfugt. 
Þegar ég er að gera eitthvað 
virkilega skemmtilegt er stundum 

eins og dagarnir teygist út í það 
óendanlega. Þegar ég geri minna 
spennandi hluti líða dagarnir 
stundum svo hratt að ég tek varla 
eftir þeim fara fram hjá. En eins og 
ég segi þá er ég ekki enn búin að sjá 
neina reglu í þessu. Dagarnir líða 
bara einhvern veginn. Ég hef samt 
tekið eftir því að fólk er oftast 
sammála um hvort tíminn líði hratt 
og hægt.
Það undarlegasta sem ég hef 
upplifað með þetta var í útilegu í 
Þórsmörk fyrir mörgum árum. Þá 
var eins og allt svæðið hafi lent upp 
á kant við hinn hefðbundna tíma í 
smá stund. Á fimm mínútum náði 
ég að fara í langan göngutúr og 
setjast niður til að spjalla við fólk í 
dágóða stund. Allir sem ég talaði 

við og höfðu eitthvað litið á klukku 
töluðu um hvað það væri ofsalega 
skrítið að tíminn virtist ekkert 
líða.

Ég veit bara ekki alveg hvað ég á 
að gera með þetta. Ég efast einhvern 
veginn um að ég gæti fengið 
vinnusamning þar sem sveigjanleiki 
tímans væri tekinn inn í samninginn. 
Samning sem væri með einhverri 
svona klásúlu: Þá daga sem líða 
sérstaklega hægt má starfs-
maðurinn fara heim eftir að það 
sem má teljast hefðbundin lengd 
vinnudags er liðin. Nei varla.

En samt, ef tíminn er eitthvað 
allt annað en það sem við höldum er 
þá ekki hægt að endurskoða mögu-
leikann á tímavél? Suma daga væri 
gott að eiga tímavél.Borgar

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!





Óperusöngkonan Sólrún Braga-
dóttir og saxófónleikarinn Sigurður 
Flosason hafa sent frá sér geisla-
diskinn Dívan og jazzmaðurinn. 
Þar leggja þau saman krafta sína í 
túlkun á þekktum klassískum 
íslenskum sönglögum í eigin 
útsetningum. Höfundar laganna 
eru Árni Thorsteinsson, Jón Ásgeirs-
son, Jón Þórarinsson, Karl O. 
Runólfsson, Páll Ísólfsson, Sigfús 
Einarsson, Sigurður Þórðarson og 
Sigvaldi Kaldalóns. Einnig flytja 
þau nokkur þjóðlög, auk stemmn-
inga sem byggja á algerlega frjáls-
um spuna beggja flytjenda.Óperu-
söngkona og djasssaxófónleikari
eru líklega með ólíklegustu pörum 
á sviði listarinnar, fulltrúar tveggja 
heima sem sjaldan skarast. Túlkun 
laganna er í sumum tilfellum 

óvenjuleg, en í öðrum nær uppruna-
legri laggerð. Saxófónninn bregður 
sér í ýmis hlutverk, m.a. ólíklegt 
hlutverk píanósins, spuni kemur 
fyrir af hálfu beggja flytjenda og 
leikræn nálgun skín í gegnum tón-
listina. Glettnin er skammt undan, 
en þó er leitast við að sýna þessum 
ástsælu sönglögum bæði virðingu 
og sóma. Sólrún og Sigurður 
frumfluttu verkefnið á Listahátíð í 
fyrra við góðar undirtektir. Einnig 
hafa þau komið fram saman í 
Danmörku og Svíþjóð.

Í tilefni af útkomu söngvasafns-
ins ætla þau Sólrún og Sigurður að 
leggja land undir fót: í kvöld verða 
þau á Ísafirði og spila í Hömrum, í 
næstu viku leika þau og syngja í 
Nýheimum í Höfn á þriðjudags-
kvöldinu 28. ágúst kl. 20, í Stykkis-

hólmskirkju á fimmtudeginum 30. 
ágúst kl. 20.30, og verða í Eyjafirði 
á Laugaborg sunnudag 2. 
september kl. 15. Til stóð að byrja 
ferðina í Reykjavík en tónleikum 
þar var frestað og verða þeir 
auglýstir síðar. 

Dagskrá Jazzhátíðar 
í Reykjavík er nú 
heyrinkunn: hún hefst 
miðvikudagskvöldið 
29. ágúst í gamla 
Austurbæjarbíói 
með tónleikum tríós 
Uri Caine og lýkur 
á laugardagskvöldið 
með lokahófi undir 
stjórn Samúels Jóns 
Samúelssonar. Alls eru 
níu atriði í boði á hátíðinni 
og verður dagskráin 
í Austurbæjarbíói, 
Múlanum í Domo, Iðnó og 
Nasa.

Fyrir utan erlenda gesti, Jerry 
Bergonzi, Larry Cordell, Uri og 
félaga og Jimi Tenor, er hátíðin 
uppbyggð af innlendum kröft-
um: í Múlanum verða lög Jóns 
Múla flutt af Jerry Bergonzi og 
sveit Eyþórs Gunnarssonar á 
fimmtudagskvöldinu, Eivör 
Pálsdóttir fer sama kvöld með 
stórsveitarprógramm sitt sem 
hún vann með stórhljómsveit 
danska útvarpsins en Stórsveit 
Reykjavíkur blæs undir að þessu 
sinni. Agnar Már Magnússon og 
félagar leika með blásarasveit 
og kynda undir söng Kristjönu 
Stefánsdóttur á sama tíma. Svo 
valið verður erfitt fyrir djass-
geggjara þann daginn. 

Á föstudag býður Björn Thor-
oddsen til gítarveislu með öllum 
þekktustu gítaristum landsins 
og er þar sérstakur gestur hinn 
kunni listamaður Larry Cordell 
sem slæst við ekki minni meist-
ara innlenda en Björgvin Gísla-
son, Halldór Bragason, Guð-
mund Pétursson, Ómar 

Guðjónsson og Ólaf Gauk 
Þórhallsson. Sá slagur stendur á 
Gauknum, en á sama tíma verða 
bláir tónar í Iðnó: Sigurður Flosa-
son og gestir hans: Ragnheiður 
Gröndal, Egill Ólafsson, Kjartan 
Valdemarsson, Pétur Östlund, 
Jón Páll Bjarnason og Þórir 
Baldursson. Loks er að nefna 
ílegg Egils Benedikts Hreins-
sonar og félaga í eftirmiðdag á 
laugardegi en lokahófið er þá um 
kvöldið í NASA, gamla 
Sjálfstæðishúsinu við Austurvöll.  
Um dagskrána geta menn lesið á 
Jazz.is. 

En fyrstur fer í gang Uri 
Caine. Hann er fæddur í Fíla-
delfíu og djassuppeldi hans var í 
öruggum höndum nokkurra 
meistara þeirrar listar. Philly 
Joe Jones, Hank Mobley, Johnny 
Coles, Mickey Roker, Odean 
Pope, Jymmie Merritt, Bootsie 
Barnes og Grover Washington 
eru meðal þeirra sem sáu ástæðu 
til að ráða þennan magnaða pían-
ista í hljómsveitir sínar.

Undanfarin ár hefur Caine 
einnig vakið mikla athygli fyrir 
meðferð sína á tónlist tónskálda 
eins og Mahler, Schumann, 
Wagner, Bach og nú síðast 
Mozart.  Einnig hefur hann gert 
plötur með brasilískri tónlist auk 
þess að minnast söngvaskáldanna 
sem kennd eru við Tin Pan Alley. 
Hann er sagður einn magnaðasti 
píanóleikari dagsins í dag. 

Ótrúleg tækni hans og innsæi 
hvílir á traustum stoðum allrar 
tónlistarsögunnar. Uri Caine 
gleður tónlistarfólk hvaðan úr 
flokki sem það kemur, með tón-
leikum á Jazzhátíð Reykjavíkur 
í Austurbæ 29. ágúst nk. kl. 20. 

Þar mun hann leika með tríói 
sínu til margra ára, en það er 
skipað þeim Drew Gress á 
kontrabassa og Ben Perowsky á 
trommur. 

Jazzhátíð í startholum

Sænski rithöfundurinn 
Camilla Läckberg kom til 
landsins í í dag og kemur 
fram í Glerskálanum á Reyfi 
Norræna hússins í kvöld kl. 
19. Þar geta aðdáendur og 
lesendur verka hennar spurt 
skáldkonuna spjörunum út. 
Camilla hefur öðlast mjög 
skjótan frama á rithöfundar-
ferlinum og er tími hennar 
mjög ásetinn. Hún tekur sér 
tvo daga til dvalar á Íslandi 
en hún á hér frændgarð. 
Gestgjafi hennar og hún eru 
bræðrabörn. 

Camilla er aðeins þrjátíu og þriggja 
ára. Hún hefur sent frá sér fimm 
glæpasögur á fimm árum. Tvær 
þeirra eru komnar út á íslensku, 
Ísprinsessan og Predikarinn, og sú 
þriðja, Steinsmiðurinn, er vænt-
anleg snemma á næsta ári. Þá eru 
tvær sögur hennar óútgefnar, 
Olycksfågeln og sú sem kom út í 
vor heitir Tyskungen. Hún hefur 
þegar lýst yfir að sjötta sagan sé í 
vinnslu, Sjöjungfruen. 

Camilla hlaut bókmenntaverð-
laun lesenda í Svíþjóð í vetur og 
hafði nokkra yfirburði yfir keppi-
nautana um hylli lesenda. Hún er 
mest seldi höfundur Svíþjóðar um 
þessar mundir og hreppti þann 
stall af Lizu Marklund. Báðar eru 
þær hluti af hinni stóru bylgju 
glæpasagna sem sprottin er úr 
sænska velferðarsamfélaginu og 
byggja á hinum trausta grunni sem 
Henning Mankell, Jan Gulliou og 
löngu fyrr Sjöwall og Wahlöö skópu 
og treystu. Bækur hennar hafa á 
síðustu árum selst í 1.800.000 ein-
tökum í alls 14 löndum. Breskir 
útgefendur keyptu réttinn af 
bókum hennar á einu bretti á bók-
menntahátíðinni í Frankfurt í fyrra 
til útgáfu í öllum enskumælandi 
löndum. Nýlokið er við að kvik-
mynda tvær fyrstu bækurnar 
hennar, Ísprinsessuna og Predikar-
ann, og verða þær sýndar á nor-
rænum sjónvarpsstöðvum í haust 

og vetur, hvor um sig í tveimur 
hlutum. Sænska ríkissjónvarpið
keypti réttinn að tveimur næstu 
(Stenhuggaren og Olycksfågeln) 
fyrir rúmum mánuði svo framhald 
verður á þáttunum.

Camilla hefur lýst því svo að hún 
hafi frá unga aldri haft áhuga á 
skapandi skrifum, einkum ógn um 
glæpasögunnar. Hún er menntuð 
sem hagfræðingur og starfaði sem 
slíkur um tíma. Fæðingarorlof gaf 
henni tækifæri til að takast á við 
fyrstu söguna, en áður hafði hún 
reynt fyrir sér á námskeiði sem 
fjölskylda hennar gaf henni um 
jólin 1998. Það tók hana tvö og hálft 
ár að koma fyrstu sögunni saman 
sem hún lauk við sumarið 2002. 
Hún sendi fullbúið handrit frá sér, 
komin á steypirinnn, bjóst við hinu 
versta, en fáum dögum síðar var 
handritið keypt. Fimm dögum síðar 
fæddi hún frumburðinn Willy.

Rétt eins og margir glæpasagna-

höfundar valdi Camilla sér sögu-
svið sem hún nauðaþekkti: heima-
byggð hennar, Fjällbacka, er 
vettvangur allra bóka hennar til 
þessa. Hún kaus líka að gera aðra 
aðalsöguhetju sína, Eriku Falk, að 
rithöfundi. Hún segist finna til-
drögin að fléttugerð sinni víða: 
tíðni óleystra morða í Svíþjóð, 
hvarf unglinga í miðríkjum Banda-
ríkjanna, þema úr bók annarra höf-
unda sem hún vill geta snúið upp á, 
jafnvel brot af sinni eigin ævi og 
fjölskyldu. Í Olycksfågeln finnst 
lík í öskubíl. Sú hugmynd kom til 
þegar kunnningi móður hennar 
sem vinnur í öskunni í Fjallbacka 
sagðist hafa áhyggjur að hann lenti 
í einhverri sögu hennar með lík í 
bílnum hjá sér. „Það var frábær 
hugmynd,“ segir Camilla. 

Fundurinn lesenda með ókrýndri 
glæpadrottningu Svía verður í 
Glerskálanum í kvöld kl. 19.

Kl. 20.00 
Góðgerðartónleikar í Salnum 
á vegum Bergmáls. Halla 

Margrét, Hrólfur Sæmunds-
son og Skálholtskórinn
flytja frægar og dáðar 
söngperlur úr óperum, 
óperettum og íslenskum 
söngarfi við undirleik 
Antoníu Havesi. Ágóði 
rennur til styrktar 
Bergmáls, líknar og 
styrktarfélags Sólheima.

Blása þýðir vindar um kirkjuskip

Sópran og sax





Næsta vor verður frumsýndur í 
London nýr söngleikur byggður á 
sögu Alexanders Dumas yngri, 
Kamelíufrúnni. Það er ekki í fyrsta 
sinn sem í þá sögu er leitað en La 
Traviata eftir Verdi sem Ópera 
Skagafjarðar sýnir á Akureyri á 
laugardag  byggir á sömu sögu. Að 
þessu sinni eru það vanir menn sem 
taka efnið til endursköpunar: Alain 
Bloubil og Claude-Michel Shöenberg 
semja verkinu atburðarás og samtöl 
en þeir stóðu á sínum tíma að 
Vesalingunum, Miss Saigon og 
Martin Guerre. Ljóðahöfundur er 
samverkamaður þeirra úr 
Vesalingunum Herbert Kretzmer 
en mestu tíðindin eru að það er hinn 
aldni meistari Michel Legrande 
sem skrifar tónlistina.

Legrande á að baki ótrúlega 
verkaskrá, aðallega sem lagahöf-
undur og fyrir kvikmyndatónlist. 
Hann á að baki skor fyrir 200 
kvikmyndir og sjónvarpsverk og 
fjölda söngleikja og hefur hljóðritað 
yfir 100 albúm, unnið með fólki á 
borð við Frank Sinatra, Ellu 
Fitzgerald, John Coltrane, Miles 
Davis og Barböru Streisand. Þekkt 
er tónlist hans við söngvamyndirnar 
frá sjöunda áratugnum, Stúlkurnar 
frá Rochefort og Regnhlífarnar í 
Cherburg. Þar var allt sungið. Hann 
á tugi tilnefninga Óskara og 
Grammy-verðlauna enda ferillinn 
orðinn langur. Maðurinn tók að 
hljóðrita og semja um tvítugt en 
hann er fæddur 1932.

Verkið er flutt til í tíma og látið 
gerast í Frakklandi á stríðsárunum 
seinni. Marguerite er fylgikona 
þýsks herforingja og verður 
ástfangin af ungum tónlistarmanni. 
Verkið hefur verið fimm ár í vinnslu 
eins og títt er um söngleiki sem 
stefnt er á hinn alþjóðlega markað. 

Það er leikstjórinn og leikhússtjór-
inn Jonathan Kent sem stýrði fyrir 
fáum árum glæsilegri endurreisn 
Almeda-leikhússins í Islington sem 
hefur nú verið ráðinn til að stýra 
hinu forna og virta leikhúsi Theatre 
Royal Haymarket sem stendur 
fyrir sviðsetningunni en hann hefur 
nú tekið við stjórn á Haymarket. 
Verða verkin þar þrjú á komandi 
vetri: The Country Wife eftir 
William Wycherly og Hafið eftir 
Edward Bond og loks sagan af hinni 
dauðadæmdu fylgikonu. 

Koma Kent að rekstri leikhúss í 
West End er ekki ny. Hann rak 
Albery-leikhúsið veturinn 1998-
1999 og setti þá á svið Fedru og 
Britannicus eftir Racine, Vassa efti 
Gorky og Plenty eftir David Hare. 
Hann var frumkvöðull í þeirri tísku 
að draga stjörnur kvikmynda aftur 
á svið, vann með Juliette Binoche, 
Diönu Rigg og Ralph Fiennes, þeim 
síðastnefnda í Ivanov sem Baltasar 
Kormákur vinnur nú að í kvikmynd 
og verður síðar flutt í sviðsgerð í 
Þjóðleikhúsinu.

Þegar er ráðið að söngleikurinn 
byggður á Kamelíufrúnni fari á 
Broadway. Miðasala er hafin á 
sýningarnar í London en frumsýning 
verður í byrjun maí og þar verður 
sýnt í hálft ár, átta sýningar á viku.

Nýr söngleikur um 
Kamelíufrúna
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Bröderna Mozart eftir
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Loftpressur
Mikið úrval loftpressa fyrir 

iðnfyrirtæki, iðnaðarmenn og í 
bílskúrinn. Hagstætt verð.

AÐ KAUPA VÍN 
ER EKKERT

GRÍN
Haf›u skilríkin me›fer›is.

Takk fyrir að sýna okkur skilríki að eigin frumkvæði
þegar þú kemur í Vínbúðina. Þannig leggjumst við á eitt

um að takmarka aðgengi unglinga að áfengi.

Nina Kinert er ung sænsk 
söngkona sem hefur vakið 
mikla athygli í heimalandi 
sínu undanfarið. Tón-
listin sem hún spilar er 
þjóðlagaskotin indítónlist 
og hún syngur á ensku. 
Nina spilar á tónleikum í 
Norræna húsinu í kvöld á 
listahátíðinni Reyfi sem 
Norræna húsið stendur fyrir.  

„Ég byrjaði að semja tónlist þegar 
ég var sautján ára og var í ástar-
sorg í fyrsta skipti. Ég vissi ekki 
hvað ég ætti að gera við sjálfa 
mig og tónlistin var þarna og virk-
aði fyrir mig til að vinna mig út úr 
því. Tónlistin er mín leið til að tjá 
mig,“ segir Nina Kinert, sem held-
ur tónleika í glerskálanum við 
Norræna húsið í kvöld. Nina hefur 
gefið út tvær geislaplötur sem 
hafa fengið góðar viðtökur hjá 
gagnrýnendum á Norðurlöndun-
um en hún er um þessar mundir 
að taka upp þá þriðju.

Nina hefur spilað á tónleikum 
um alla Evrópu og Bandaríkin frá 
því að fyrsta plata hennar, 
Heartbreaktown, kom út árið 2004. 
Tónlistin er undir miklum áhrifum 
frá þjóðlagatónlist og jaðartónlist 

nútímans. „Ég sem um allt 
mögulegt. Samt aðallega það sem 
ég og fólkið í kringum mig 
upplifum, hversdagsleikan og það 
sem gerir hann spennandi.“ 

Nina spilar á píanó og gítar og 
kemur fram ein síns liðs. „Ég mun 
spila mikið af nýrri tónlist á tón-
leikunum í kvöld. Ég er að taka 
upp nýja plötu og ætla að spila 
mikið efni af henni.“

Þetta verður í annað skipti í vik-
unni sem Nina spilar hér á landi 
því hún söng með Ane Brun á tón-
leikum hennar í Norræna húsinu 
á mánudag. Þær stöllur hafa verið 
í miklu samstarfi síðasta árið. Ane 
er ein þekktasta tónlistarkona 
Norðurlandanna og þær fóru 
saman á tónleikaferðalag um Evr-
ópu og Bandaríkin í sumar. „Við 
erum mjög góðar vinkonur og 
vinnum vel saman. Raddirnar 
okkar passa vel saman þannig að 
þetta er gott samstarf. Það er 
aldrei að vita nema við tökum eitt-
hvað upp saman á næstunni. Hún 
syngur örugglega eitthvað með 
mér á tónleikunum í kvöld.“ 

Þá sem langar til að heyra tón-
list Ninu geta farið á Myspace 
síðu hennar www.myspace.com/
ninakinert og hlustað á nokkur 
lög,

Tónleikarnir hefjast kl. 20.30 í 
glerskálanum við Norræna húsið 
og aðgangur er ókeypis. 



OPNA NEXT
KVENNAMÓTIÐ
Í GOLFI

Opna Next kvennamótið verður haldið á Hlíðavelli laugardaginn 25. ágúst n.k. Mótið er höggleikur og 
punktamót. Verðlaun verða veitt fyrir 1. - 3. sæti í punktakeppni með forgjöf og 1. sæti án forgjafar. 

Skráning fer fram á golf.is

Boðið veðurr upp á veitingar þegar verðlaunaafhending fer fram. Dregið verður úr skorkortum

Verðlaun vegna punktakeppni m/forgjöf

1.sæti
 50.000 króna úttekt í NEXT

2.sæti
 30.000 króna úttekt í NEXT

3.sæti
 20.000 króna úttekt í NEXT

Verðlaun vegna besta skorið:

1.sæti
 50.000 króna úttekt í NEXT

Nándarverðlaun á öllum par 3. holum.

Skráning og nánari upplýsingar á www.golf.is

Kringlunni | Sími 511 3200



Sprengjuhöllin er að leggja 
lokahönd á sína fyrstu plötu og 
ætlar af því tilefni að halda 
tónleika hinn 1. september á 
Organ. Áður er tónleikarnir 
hefjast er gestum boðið að hlusta 
á plötuna í heild sinni. Verður 
þetta í fyrsta og eina sinn sem 
heyra má plötuna áður en hún 
kemur út í október. Plötunni 
verður rennt tvisvar í gegn og 
hefst fyrri spilun klukkan 20.10.

Forsala miða á tónleikana hefst 
á hádegi í dag á midi.is, í Skífunni 
og BT á landsbyggðinni og er 
miðaverð 1.000 krónur. 

Nýja platan 
spiluð tvisvar

Fyrrverandi ritstjóri 
breska götublaðsins News 
of the World telur sig bera 
nokkra ábyrgð á dauða 
Díönu prinsessu, en hún lést 
í bílslysi í París fyrir tíu 
árum eftir að hafa verið elt 
af paparazzi-ljósmyndurum 
blaðsins. 

Phil Hall var ritstjóri News of the 
World þegar slysið varð árið 
1997 og segir hann í 
heimildarmynd um Díönu 
sem sýnd verður á ITV-
sjónvarpsstöðinni í 
Bretlandi í kvöld að hefði 
ekki verið fyrir paparazzi-
ljósmyndarana sem eltu 
bifreið Díönu hefði árekstur-
inn líklega aldrei orðið. Því 
beri hann, sem ritstjóri 
blaðsins töluverða ábyrgð á 
dauða prinsessunnar. 

„Ég fann fyrir mikilli 
ábyrgð og kenndi sjálfum mér 
um það sem gerðist. Ég held að 
allir fjölmiðlamenn hafi varpað 
skuldinni á sjálfa sig upp að 
vissu marki,“ segir Hall í 
myndinni, en hún fjallar 
að mestu um 
samskipti Díönu við 
ljósmyndara, sem 
eltu hana á 
röndum hvert 
sem hún fór. 

Díana lést 
árið 1997 þegar 
bifreið hennar 
klessti á vegg í 
undirgöngum í 
París. Unnusti 
hennar Dodi 
Fayed og 
bílstjórinn
Henri Paul 
létust einnig í 

slysinu. „Ef ljósmyndararnir 
hefðu ekki elt hana hefði bíl-
stjórinn ekki þurft að aka yfir 
löglegum hraða. Slysið hefði 
jafnvel aldrei orðið,“ segir Hall 
einnig í myndinni. 

Í myndinni er einnig rætt við 
nokkra af þeim ljósmyndurum 
sem eltu Díönu á strætum Parísar 
á deginum örlagaríka. Er fullyrt 
að ummæli þeirra munu varpa 
skýrara ljósi á það sem gerðist í 
raun og veru í undirgöngunum. 

„Þetta var ákveðið fyrir löngu, ég held 
að síðasta skiptið sem ég spilaði með 
Stuðmönnum hafi verið 18. apríl í Sirkus-
húsinu í Kaupmannnahöfn,“ segir gítar-
leikarinn Þórður Árnason en hann er 
hættur í Stuðmönnum. Þórður hafði svo 
sem ekki mikið um brotthvarf sitt að 
segja, sagði það einfaldlega óþarfi að 
verða ellidauður í einni og sömu 
sveitinni. „Ég ætlaði að prófa að eiga 
einu sinni venjulegt sumar án þess að 
vera á þessari eilíuf bakvakt sem ég hef 
verið á í nokkra tugi ára,“ útskýrir 
Þórður og segir ekkert dramatískt við 
brotthvarf sitt.

Þórður hefur verið liðsmaður hljóm-
sveitar allra landsmanna frá upphafi en 
nú hefur heldur betur kvarnast upp úr 
þeim félagsskap. Valgeir Guðjónsson 

sagði skilið við sveitina með 
nokkrum hvelli á níunda áratug 
síðustu aldar og Ragnhildur 
Gísladóttir í upphafi þessarar 
aldar. Þeir Egill Ólafsson, Jakob 
Frímann, Ásgeir Óskarsson og 
Tómas Tómasson sitja því eftir en 
þeir hafa notið dyggrar aðstoðar 
píanóleikarans Eyþórs 
Gunnarsson og annarra 
gestasöngkvenna á borð 
við Hildar Völu Idol-
stjörnu og Birgittu 
Haukdal.

Þórður hefur í 
fimmtán ár haft gít-
arkennslu að aðal-
starfi og er meðal 
annars kennari í Tón-

listarskóla Hafnarfjarðar. En 
skyldi þetta brotthvarf hans verða 
upphafið að endalokum Stuð-
manna? „Ég held að hljómsveitin 
hætti ekkert frekar en Vínar-

drengjakórinn, það kemur jú allt-
af maður í manns stað.“  

Þórður kveður Stuðmenn sáttur

Kevin Federline, fyrrverandi 
eiginmaður Britney Spears, 
kemur fram í gestahlutverki í 
næstu þáttaröð af unglingadram-
anu One Tree Hill. Federline, sem 
er 29 ára, fer með hlutverk 
hrokafulls rokksöngvara í þó 
nokkrum þáttum. Hann kom 
síðast fram í sjónvarpsþætti á 
síðasta ári þegar hann var í 
feluhlutverki í CSI.

Federline á um þessar mundir í 
harðvítugri forræðisdeilu við 
Spears um börn þeirra. Hefur 
hann farið fram á fullt forræði 
yfir þeim og segir poppprinsess-
una fyrrverandi vera algjörlega 
óhæfa móður.

K-Fed í One 
Tree Hill

Hildur Pálsdóttir, lögfræðinemi og skipstjóri,
treystir á ritvélar og skemmtiferðaskip frá HP.

HP Compaq 6715s

Verð: 79.900 kr



Viltu fá fría DVD diska
í allan vetur?

Bónusvideó býður þér 
góð laun, sveigjanlegan vinnutíma,

frábært félagslíf og
fjöldann allan af fríðindum*

j

• Hringdu í Bjarka
í  síma 892-9877

• Sendu tölvupóst á
bjarki@bonusvideo.is

• Hringdu í Nonna
í  síma 899-9575

• Sendu tölvupóst á  
nonni@bonusvideo.is

•    Fylltu út umsókn á næstu Bónusvideoleigu

*Starfsmenn okkar fá ríkulegan afslátt af flestum vörum okkar,
ókeypis bíóferðir 1-2 í mánuði og ókeypis DVD myndir til leigu.

Ef þú ert að leita að vinnu í vetur hafðu 
samband við okkur eins og þér hentar:

Bónusvideó - Lækjargata 2 -  220 - Hafnarfjörður - Sími: 520-5900



SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

BOURNE ULTIMATUM kl. 5.30 - 8 - 10.30
BOURNE ULTIMATUM LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.3
RUSH HOUR 3 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 
DIE HARD 4.0 kl. 8 
DEATH PROOF kl.10.45

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

KL. 5.30 Sicko / Hallam Foe / Fuck / Die Fälscher
KL. 8 Sicko / Cocaine Cowb. / Away From Her
 Deliver us From Evil
KL. 10.30 Zoo / Goodbye Bafana / Shortbus
 Going To Pieces 

SÝNINGARTÍMAR BÍÓDAGA GRÆNA LJÓSSINS14

12

14
16

14
12

BOURNE ULTIMATUM kl. 6 - 8 - 10
RUSH HOUR 3 kl. 8 -10
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 6

14
12

BOURNE ULTIMATUM kl. 5.30 - 8 - 10.30
RUSH HOUR 3 kl. 6.30 - 8.30 - 10.30
BECOMING JANE       kl. 5.30 - 8 - 10.30
ASTRÓPÍA FRUMSÝND Á MORGUN

DAGSKRÁ OG MIÐASALA  Á WWW.MIDI.IS
ALLAR UPPLÝSINGAR
Á GRAENALJOSID.IS

SICKO
með íslenskum texta

Aukasýning Aukasýning
Aukasýning

FROM EVIL
DELIVER US

AWAY
FROM HER

DIE
FALSCHER

FOE
HALLAM

FUCK
GOING
TO PIECES

SHORTBUS

ZOO

COCAINE
COWBOYS

GOOBYE
BAFANA

FRUMSÝND Á MORGUN Í
STÆRSTA KVIKMYNDAHÚSI 

LANDSINS!

Jackie Chan og Chris Tucker fara á kostum í 
fyndnustu spennumynd ársins!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE BOURNE ULTIMATUM kl. 5.40, 8 og 10.20-POWER 14
RUSH HOUR 3 kl. 3.45, 6, 8 og 10 12
RATATOUILLE íslenskt tal kl. 3.45 L
TRANSFORMERS kl. 7 og 10 10
SIMPSONS íslenskt tal kl. 4 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

KRINGLUNNIK
BOURNE ULTIMATUM kl. 5:40 - 8 - 10:20 12

ASTRÓPÍÁ kl. 8 - 10:10 L

RATATOUILLE  M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

RATATOUILLE  ENSKU TAL kl. 5:30 - 8 L

TRANSFORMERS kl. 10:20 10

DIGITAL

DIGITAL

S. 482 3007SELFOSSI
RUSH HOUR 3 kl. 7 - 9 12

ASTRÓPÍÁ kl. 9 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6:50 L

KEFLAVÍKE
BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10:30 12

ASTRÓPÍA kl. 8 - 10 L

AKUREYRIA

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10 L

RATATOUILLE  ÍSL TAL kl. 6 L

RATATOUILLE   ENSKT TAL kl. 8 L

TRANSFORMERS kl.  10:15 10

ÁLFABAKKAÁ

ASTRÓPÍÁ  kl. 10:30 L

ASTRÓPÍÁ kl. 10:30
RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

RATATOUILLE    ÍSL TAL kl. 3 - 5:30 L

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 10:40 10

NANCY DREW kl. 4 - 6 7

GEORGIA RULES kl. 8 7

HARRY POTTER 5 kl. 3 - 10:30 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 3 - 4 - 6 L

OCEAN´S 13 kl. 10:30 7

VIP

DIGITAL

www.SAMbio.is 575 8900

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

FÓR BEINT
Á TOPPINN
Í USA

MATT DAMON ER JASON BOURNE

Magnaðasta spennumynd sumarsins

„Þetta eru bæði útgáfutónleikar 
hjá Líkn og kveðjutónleikar fyrir 
mig, en ég er að flytja til New 
York til að fara í mastersnám í 
tónsmíðum,“ segir Hallvarður 
Ásgeirsson, söngvari og 
gítarleikari hljómsveitarinnar 
Líkn sem heldur tónleika á Organ 
í kvöld. Hallvarður útskrifaðist 
með gráðu í tónsmíðum frá 
Listaháskóla Íslands fyrir rúmu 
ári. Hann heldur nú til 
framhaldsnáms við Brooklyn 
College í Bandaríkjunum. 

Hallvarður gerði garðinn 
frægan í myndunum Varði fer á 
vertíð og Varði Goes Europe þar 
sem fylgst var með Varða í 
tilraunum hans við að vinna fyrir 
sér sem tónlistarmaður, fyrst í 

íslenska sveitaballabransanum 
með hljómsveitinni Tópas og svo 
þar sem hann reyndi fyrir sér í 
nokkrum borgum Evrópu sem 
götutónlistarmaður.  

„Við erum að gefa út fyrstu 
plötuna okkar. Við tókum hana upp 
fyrir tveimur árum en það hefur 
tekið mjög langan tíma að koma 
henni út. Við erum líka búnir að 
taka upp aðra plötu sem kemur út 
á næsta ári.“ Hljómsveitin hefur 
tekið nokkrum breytingum frá því 
að platan var tekin upp. 
Trommarinn og bassaleikarinn 
hættu og nýir komu í staðinn. 

„Platan er gefin út hjá nýrri 
plötuútgáfu sem ég var að stofna, 
Andrými. Við ætlum fyrst og 
fremst að kynna okkur á netinu, 
vera með vefverslun og kynna 
okkur á Myspace og Last FM.“ 

Tónleikarnir eru sem fyrr segir 
á Organ og hefjast kl. 21. Það 
kostar 500 kr. inn.

Varði kveður með tónleikum

Kvikmyndin um Simpson-
fjölskylduna er á góðri leið 
með að verða vinsælasta 
teiknimynd frá upphafi 
á Íslandi og mun hún 
slá fjögur tekju- og 
aðsóknarmet. Mun fleiri 
sjá myndina með enskri 
talsetningu. 

„Við erum í skýjunum með þessar 
vinsældir myndarinnar og þær eru 
miklu meiri en við gerðum ráð fyrir. 
Viðtökurnar hafa verið með 
ólíkindum,“ segir Guðmundur Breið-
fjörð, markaðsstjóri kvikmynda-
deildar Senu. 

Engin teiknimynd hefur skilað 
eins miklum tekjum á Íslandi eins 
og Simpsons-myndin, en alls hefur 
hún skilað tæpum 40 milljónum í 
kassann. Kvikmyndin um Shrek 2 
átti fyrra metið, um 36 milljónir. Þá 
hafa rúmlega 50 þúsund manns lagt 
leið sína í kvikmyndahúsin til að 
berja myndina augum og segir Guð-
mundur að miðað við framreikningu
séu um tvær vikur í að hún verði 
aðsóknarmesta teiknimynd frá 
upphafi. Þann titil ber Lion King í 
dag, en um 57 þúsund manns sáu 
hana fyrir 13 árum. „Það er öruggt 
að Simpsons toppar Lion King,“ 
segir Guðmundur. 

Eftir helgi mun Simpsons-myndin 
síðan slá tekju- og aðsóknarmet
þessa árs og hirða þannig toppsætið 
af lokamynd Pirates of the 
Caribbean. Hana sáu 52 þúsund 
manns, sem skilaði tæpum 43 
milljónum í tekjur. 

„Miðað við opinberar tölur frá 

SMÁÍS er ljóst að Simpsons-myndin 
verður stærsta mynd árins, hvort 
sem litið er á tekjur eða aðsókn. Það 
er nokkuð sem við hefðum aldrei 
veðjað á fyrir fram.“

Að sögn Guðmundar hefur aðsókn 
á myndina með íslenskri talsetn-
ingu verið talsvert betri en búist 
var við. Tuttugu prósent aðsóknar-
innar hefur verið á íslensku útgáf-
una og ég á von á að það hlutfall eigi 
eftir að fara upp í 25 prósent áður 
en sýningar hætta. Við bjuggumst 
við 15-18 prósenta hlutfalli svo að 
við erum mjög ánægðir með þá 
útkomu,“ segir Guðmundur.



Vertu með frá byrjun
Við leitum að kraftmiklu og hressu fólki
sem vill takast á við áskorun í starfi.
Starfið felur í sér að veita viðskiptavinum
NOVA ráðgjöf í tengslum við hina nýju
3G þjónustu fyrirtækisins. 

Við leggjum áherslu á gott og 
skemmtilegt starfsumhverfi hjá nýju 
og spennandi fyrirtæki.

NOVA er nýtt 3G félag sem mun bjóða
nýja tegund farsíma- og netþjónustu
síðar á þessu ári. 3G mun breyta með
hvaða hætti fólk á í samskiptum, miðlar
upplýsingum og afþreyingu. 

Vilt þú takast á við nýja og skemmtilega
hluti að loknu sumarfríi og ganga til liðs
við NOVA?

Verslun 565067

Umsjón með ráðningu hefur Vinna.is.
Nánari upplýsingar á www.vinna.is eða
í síma 511 1144.

Sölu- og þjónustuver 565068

Í starfinu felst ráðgjöf og sala 3G þjónustu 
til viðskiptavina. 

Unnið er á vöktum sem miðast við opnunar-
tíma verslunar. Mikilvægt er að ráðgjafar séu 
lífsglaðir, hafi jákvætt viðhorf, séu með 
stúdentspróf eða sambærilega menntun 
og síðast en ekki síst hafi gaman af nýjungum 
og áhuga á tæknilegum framförum. Allir 
starfsmenn fá yfirgripsmikla þjálfun áður
en þeir hefja störf. Einnig er leitað að 
ráðgjöfum í hlutastörf.

Í starfinu felst ráðgjöf og sala 3G þjónustu 
til viðskiptavina.

Unnið er á vöktum sem miðast við opnunar-
tíma sölu- og þjónustuvers. Mikilvægt 
er að ráðgjafar séu lífsglaðir, hafi jákvætt 
viðhorf, séu með stúdentspróf eða sam-
bærilega menntun og síðast en ekki síst 
hafi gaman af nýjungum og áhuga á 
tæknilegum framförum. Allir starfsmenn 
fá yfirgripsmikla þjálfun áður en þeir hefja 
störf. Einnig er leitað að ráðgjöfum 
í hlutastörf.



Þarf fleiri fyrirmyndir en Eið Smára og Beckham

 Ísland mætir í kvöld Kan-
ada í vináttulandsleik á Laugar-
dalsvelli. Leikurinn hefst klukkan 
18.05 og er ekki í beinni sjónvarps-
útsendingu. Eyjólfur Sverrisson 
landsliðsþjálfari sagði á blaða-
mannafundi í gær að undirbúning-
ur liðsins fyrir leikinn hafi verið 
stuttur og snarpur.

„Við höfum farið vel yfir þá 
hluti sem við ætlum að prófa og 
stappað stálið í okkar mannskap,“ 
sagði hann en liðið hefur ekki átt 
góðu gengi að fagna í síðustu leikj-
um sínum. Liðið hefur reyndar 
ekki unnið leik í tæpt ár, síðan það 
vann Norður-Írland í Belfast þann 
2. september. Síðan þá hefur liðið 
ekki leikið neinn æfingaleik og 
KSÍ fengið talsverða gagnrýni 
fyrir. Leikurinn gegn Kanada er 
því kærkominn.

„Það eru spennandi verkefni 
framundan í haust en hvað þennan 
leik varðar rennum við svolítið 
blint í sjóinn. Liðið er með nýjan 
þjálfara og vitum við að það er 
skipað leikmönnum sem leika víða 
í Evrópu. Það sem liggur þó fyrir 
er að einbeita okkur að eigin leik 
og beita nýrri leikaðferð sem við 
ætlum að þróa áfram,“ sagði Eyj-
ólfur. Hann reiknar með að flestir 
í íslenska landsliðshópnum fái að 
spreyta sig í leiknum.

Eiður Smári Guðjohnsen verður 
ekki með vegna meiðsla en Eyjólf-
ur segir að það eigi ekki að hafa 
mikil áhrif. „Það mikilvægasta er 
að liðið sé þétt og bæði sæki og 
verjist af krafti. Við verðum að 
vera með samhent lið, ekki ellefu 

einstaklinga sem allir ætla að 
klára leikinn upp á eigin spýtur.“

Næsti leikur Íslands í undan-
keppni EM verður gegn Spánverj-
um á heimavelli. Síðast þegar liðin 
mættust unnu Spánverjar 1-0 með 
síðbúnu marki.

„Þessi leikur mun nýtast sem 
undirbúningur fyrir Spánarleik-
inn að því leyti að við ætlum að 
verjast með fimm menn á miðj-
unni. Spánverjar voru mikið að 
spila sig í gegnum miðjuna okkar 
og það varð okkur að falli. Við 
ætlum því að þétta hana vel svo 
það endurtaki sig ekki.“

Hermann Hreiðarsson verður 
fyrirliði í fjarveru Eiðs Smára og 
hlakkar til verkefnisins. „Það er 
kominn tími til að breyta hugar-
farinu og umræðunni um landslið-
ið. Þetta er frábært tækifæri til að 
snúa þessu ferli við og fá smá 
sjálfstraust í liðið. Við höfum legið 
undir höggi en við höfum fulla trú 
á okkur og viljum sýna hvað í 
okkur býr.“

Eyjólfur tók undir þetta og sagði 
mikilvægt að leikmenn spiluðu 
með þjóðarstoltið í huga. „Við 
erum allir Íslendingar og erum 
stoltir af því. Við viljum standa 
okkur fyrir þjóðina en það er það 
sem skiptir máli. Við verðum að 
sýna að menn eru tilbúnir að 
leggja sig fram fyrir sína þjóð.“

Ísland mætir Kanada í fyrsta og væntanlega eina æfingaleik íslenska landsliðsins í knattspyrnu á árinu. 
Eyjólfur Sverrisson landsliðsþjálfari segir það mikilvægt að sýna að menn vilji standa sig fyrir land og þjóð.

 Valsmaðurinn Helgi Sig-
urðsson er markahæsti leikmað-
ur Landsbankadeildar karla með 
11 mörk í fyrstu 13 umferðunum. 
Þegar markaskorun hans í sumar 
er skoðuð nánar kemur í ljós að 
það er einkum á Laugardalsvelli 
sem hann er að raða inn mörk-
um.

Helgi er búinn að skora 9 af 11 
mörkum sínum á vellinum og það 
hafa liðið nákvæmlega 90 mínút-
ur milli marka hjá honum í Laug-
ardalnum í sumar. Helgi er hins-
vegar „aðeins“ búinn að skora 2 
mörk í 6 leikjum á öðrum völlum 
og þar hafa liðið 280 mínútur á 
milli marka hjá honum. Það verð-
ur athyglisvert að fylgjast með 
hvað hann gerir fái hann að 
spreyta sig gegn Kanada á Laug-
ardalsvellinum í kvöld.

Það er ekkert nýtt að Helgi 
kunni vel við sig á vellinum því 
það má sjá bæði á árangri hans í 
efstu deild og í landsleikjum á 
þjóðarleikvanginum. Helgi hefur 
skorað 21 mark í 26 leikjum á 
Laugardalsvelli í efstu deild og 
hann skoraði sex af tíu mörkum 
sínum fyrir A-landsliðið á vellin-

um. Helgi skoraði ennfremur 8 af 
13 mörkum sínum í 1. deildinni í 
fyrra á Laugardalsvellinum.

Helgi skoraði meðal annars 
þrennu fyrir A-landsliðið á vellin-

um í 5-0 sigri á Möltu í vináttu-
landsleik 27. júlí 2000 en það hafa 
aðeins tveir leikmenn náð að 
skora þrennu fyrir landsliðið í 
Laugardalnum, Helgi og svo 

Arnór Guðjohnsen sem skoraði 
fjögur mörk gegn Tyrkjum 17. 
júlí 1991. 

Í næsta landsleik á eftir skor-
aði Helgi sigurmark gegn Svíum 
eftir að hafa komið inn á sem 
varamaður. Síðasta landsliðs-
mark Helga á vellinum skoraði 
hann í 2-1 sigri á Færeyjum 7. 
júní 2003 sem var einmitt í síð-
asta sinn sem hann var í byrjun-
arliði Íslands á þjóðarleikvangin-
um. Helgi hefur alls spilað 24 
landsleiki á Laugardalsvelli en 
aðeins byrjað inn á í tíu þeirra. 

Helgi er sjóðheitur á Laugardalsvelli

 HK mætir ítalska 
liðinu Conversano í 2. umferð 
EHF-bikarkeppninnar en dregið 
var í Evrópukeppnunum í 
Vínarborg í gær. Fyrri leikurinn 
verður hér á landi og fer fram í 
lok september.

Ef Valur tapar sínum leik í 
forkeppni Meistaradeildar 
Evrópu fer liðið í EHF-keppnina 
og mætir þar liði frá Búlgaríu. 

Þá var einnig dregið í 2. umferð 
Evrópukeppni bikarhafa og ef 
Stjarnan vinnur TENAX Dobele 
frá Lettlandi mætir það HC 
Bydivelnik Brovary frá Úkraínu í 
annarri umferð.

HK til Ítalíu

 Íslenska karlalandsliðið 
hefur ekki unnið í síðustu sextán 
leikjum sem liðið hefur verið án 
landsliðsfyrirliðans Eiðs Smára 
Guðjohnsen en hann missir af 
landsleiknum við Kanada í kvöld 
vegna meiðsla á hné. 

Síðasti landsleikur sem Ísland 
vann án Eiðs Smára var gegn 
Indlandi á Indlandsmótinu í 
ársbyrjun 2001. Ísland mætti þá 
heimamönnum í Cochin 13. 
janúar og vann 3-0 þökk sé 
þrennu frá Tryggva Guðmunds-
syni en tvö þeirra komu eftir 
sendingar frá Guðmundi Bene-
diktssyni.

Þeir eru báðir á fullu með FH 
og Val í Landsbankadeildinni en 
eru báðir fjarri góðu gamni í 
leiknum í kvöld. Síðan þá hefur 
íslenska liðið spilað 16 leiki án 
Eiðs, tapað 9 og gert 7 jafntefli en 
markatalan er 7-30.

Ekki unnið án 
Eiðs í sex ár

Finnar, sem mæta 
Íslendingum á laugardaginn, 
unnu sannfærandi 24 stiga 
útisigur á Austurríki, 87-63, í b-
deild Evrópukeppninnar í gær. 

Bakvörðurinn Teemu Rannikko 
sem spilar með BC Himki í 
Rússlandi átti stórleik, skoraði 29 
stig og hitti úr 10 af 13 skotum 
sínum þar af 5 af 7 þriggja stiga 
skotum. Finnar skoruðu ellefu 
þrista í leiknum og voru með 
frumkvæðið allan tímann. 

Ísland tapaði 85-64 í Austurríki 
síðasta haust og það bíður því 
greinilega erfiður leikur í 
Helsinki á laugardaginn.

Rannikko heit-
ur í Austurríki





Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele

AFSLÁTTUR

30%

Miele gæði

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900

 KR er komið í bikarúr-
slitaleik kvenna í annað skiptið á 
þremur árum eftir 7-3 sigur á 
Breiðabliki í Kópavogi í gær. Olga 
Færseth var sínum gömlu félög-
um erfið og það má segja að ferna 
hennar í fyrri hálfleik hafi gert út 
um leikinn. 

Það tók KR-inga aðeins tvær 
mínútur og 15 sekúndur að komast 
yfir þegar Olga potaði boltanum 
inn á marklínu eftir skalla Aliciu 
Wilson og hornspyrnu Eddu Garð-
arsdóttir. Sjö mínútum síðar var 
Olga búin að skora aftur, nú úr 
vítaspyrnu eftir að Hólmfríður 
Magnúsdóttir hafði verið felld. 
Greta Mjöll Samúelsdóttir minnk-
aði muninn þegar hún skoraði 
beint úr hornspyrnu en það var 
skammgóður vermir því Olga átti 
eftir að bæta við tveimur mörkum 
fyrir hlé. 

Það fyrra skoraði hún með því 
að lyfta boltanum yfir markvörð-
inn eftir skallasendingu Hrefnu 
Hildar Jóhannesdóttur inn fyrir 
vörnina og í því síðara var hún 
aftur mætt á markteiginn eftir 
hornspyrnu og potaði boltanum 
inn eftir þvögu í vítateig Blika.

Olga hélt áfram í seinni hálfleik 
þegar hún átti frábæra sendingu 
inn fyrir á Hólmfríði Magnúsdótt-
ur sem lyfti boltanum laglega yfir 
markvörð Blika og í markið. Hólm-
fríður bætti síðan við öðru marki 
með fallegu langskoti auk þess að 
eiga tvö sláarskot að auki. Sandra 
Sif Magnúsdóttir og Mette Olsen 
náðu að minnka muninn með 
mörkum á tveggja mínútna kafla 
en Katrín Ómarsdóttir náði engu 
að síður að koma einu marki inn á 
milli eftir fallega stoðsendingu 
Hólmfríðar. 

Seinni hálfleikurinn var aðeins 
formsatriði en það vakti athygli að 
Jörundur Áki Sveinsson færði 
landsliðsmiðvörðinn, Guðrúnu 
Sóleyju Gunnarsdóttur, fram úr 
öftustu vörn alla leið upp í senter-
inn. „Þetta var búið í fyrri hálf-
leik. Við fáum á okkur mark eftir 
tvær mínútur og erum síðan komin 
2-0 undir eftir tíu mínútur og þar 
með var okkar skipulag út um 
þúfur og leikurinn í rauninni 
búinn. Þessi byrjun drap okkur 
alveg,“ sagði Jörundur Áki Sveins-
son og bætti við. „Olga var ban-
eitruð og er í fanta formi sem og 

Fríða sem mér finnst bara vera 
besti leikmaðurinn á landinu í dag. 
Það er alltaf hætta þegar hún er 
með boltann,“ sagði Jörundur Áki 
og átti þar við Hólmfríði Magnús-
dóttur sem fór oft afar illa með 

hægri bakverði Blikaliðsins í gær 
en þær voru nokkrar sem fengu að 
glíma við stelpuna án þess að 
verða mikið ágengt en hún skoraði 
tvö mörk og lagði upp önnur tvö.

Það var nóg af mörkum í 7-3 sigri KR á Breiðabliki í undanúrslitaleik liðanna í VISA-bikar kvenna á Kópa-
vogsvelli í gær. Byrjunin fór alveg með Blikaliðið en KR var komið í 2-0 eftir aðeins tíu mínútna leik.

Olga Færseth hefur ekki 
skorað eins mikið og oft áður en 
hefur samt sjaldan verið betri. 

„Ég er búin að spila feykivel í 
sumar og þó að allir hafi ekki séð 
það af því að þeir horfa of mikið á 
það að ég sé ekki að skora nógu 
mikið. Ég hef verið að spila 
mestan partinn af sumrinu á 
miðjunni og er að leggja upp fyrir 
félagana. Það er jafnmikilvægt og 
að skora,“ segir Olga sem átti 
einnig stórleik í 6-2 sigri KR á 
Blikum í deildinni á dögunum.

„Við erum með mjög samstillt 
lið, erum sterkar, fljótar og 
grimmar og það sem er að skapa 
þessa sigra hjá okkur er að við 
erum með flotta blöndu af ólíkum 
leikmönnum,“ segir Olga.

Erum með 
flotta blöndu

 Keflavík komst í gær í 
úrslit bikarkeppni kvenna í fyrsta 
sinn síðan 1991 er liðið tapaði fyrir 
ÍA í úrslitum. Keflavík hefur þó 
aldrei hampað titlinum og á erfitt 
verkefni fyrir höndum gegn KR í 
úrslitunum.

Keflavík vann í gær Fjölni á 
heimavelli sínum, 3-1. Donka Pod-
ovac og Vesna Smiljkovic skoruðu 
fyrstu tvö mörk Keflavíkur í fyrri 
hálfleik en bæði mörkin komu 
eftir hornspyrnu. 

Podovac skoraði sitt annað mark 
snemma í síðari hálfleik en Fjöln-
isstúlkur minnkuðu muninn 
skömmu síðar með marki Rúnu 
Sig Stefánsdóttur. Nær komust 
þær ekki og Keflavík fagnaði sigr-
inum.

„Við vorum meira með boltann í 
fyrri hálfleik og höfðum nokkuð 
góða stjórn á leiknum,“ sagði Lilja 
Íris Gunnarsdóttir, fyrirliði Kefla-
víkur, eftir leik. „Þær lágu svo 
mikið á okkur í síðari hálfleik og 
þurftum við að hafa ansi mikið 
fyrir sigrinum.“

Keflavík fékk mikinn skell í síð-
asta leik er liðið tapaði 9-0 fyrir 
Val í deildinni. „Það munaði miklu 
að Björg Ásta Þórðardóttir var 
aftur með okkur í kvöld en við eru 
með lítinn hóp og hún er einn af 
okkar reyndari leikmönnum.“

Hún fagnar því vitanlega að 
Keflavík sé komið í úrslitin. „Það 
er auðvitað frábært og var kom-
inn tími á að Keflavík kæmist 
aftur í þennan leik.“

Einn af lykilleikmönnum Kefla-
víkur, Guðný Petrína Þórðardóttir, 
hefur átt við meiðsli að stríða síð-
ustu vikur en Lilja segir að hún 
stefni á að ná leiknum. „Hún stefn-
ir ótrauð á að ná sér góðri fyrir 
þennan leik.“

Frábært að komast 
í úrslitaleikinn

 Bergur Ingi 
Pétursson úr FH bætti í gær 
Íslandsmet sitt í sleggjukasti 
karla um 1,33 metra þegar hann 
kastaði sleggjunni 68,29 metra á 
15. Coca Cola-móti FH í Kapla-
krika.

Þetta er í fjórða sinn sem 
Bergur Ingi bætir metið á þessu 
ári, en gamla metið hans var 
66,96 metrar frá Bikarkeppni 
FRÍ 11. ágúst síðastliðnum. Berg-
ur Ingi kastaði tvisvar sinnum 
yfir gamla metinu í kvöld, en 
þetta er jafnframt met í flokki 
21-22 ára, en Bergur Ingi er 22 
ára á þessu ári.

Það féllu fleiri sleggjumet í 

gær því Kristbjörg Helga Ingv-
arsdóttir úr FH bætti Íslands-
metið í flokki 21-22 ára kvenna í 
sleggjukasti, en hún kastaði 
sleggjunni 49,40 metra. 

Bætti Íslandsmetið 
í fjórða sinn í ár



Við bjóðum viðskiptavinum
okkar í Skeifunni 17 upp á 
frábæra fiskirétti
frá Fiskisögu og
drykkjarföng frá 
Vífilfelli á milli
klukkan 14 og 16 í dag.

Íslensk hönnun 
Taskan er hönnuð með tilliti til allra
þeirra þátta sem iðjuþjálfar og 
heilsugæslur hafa bent á að þurfi að 
vera til staðar til að álag dreifist jafnt 
á líkama skólabarnsins. Auk þess er 
taskan vel búin endurskinsmerkjum,
barninu til öryggis í skammdeginu.

FRÁBÆR VERÐ

FISKUR ER HOLLUR FYRIR:

7.990.-Stóri Mimo
7.990.-Stóri Mimo

7.990.-Stóri Mimo
6.990.-Litli Mimo

6.990.-Litli Mimo

6.990.-Litli Mimo

2.990.-Orðabók + málfræði

FYLGIR*

Advanced Grammar in Use fylgir frítt með 
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary.

*

HEILANN
HEILSUNA
HEIMANÁMIÐ
HEIMINN!!!

Við bjóðum viðskiptavinum okkar í 

Skeifunni 17 upp á frábæra fiskrétti

frá Fiskisögu og drykki
frá Vífilfelli á milli
klukkan 14 og 16 í dag.
Rannsóknir benda til
þess að fiskur sé hollur
fyrir heilann - svo er svo fljótlegt

og gott að elda hann.

OFFICE 1 styður hollustu og hreysti!OFFICE 1 styður hollustu og hreysti!

OPIÐ TILKL. 22.00 íSKEIFUNNI 17Nánari upplýsingar umopnunartíma á office1.is

198.-Trélitir 12 í pakka59.-Gormastílabók
stk.

19.-Fallbýantur 0.7
stk.



 Íslenska landsliðið í 
knattspyrnu kann vel við sig á 
þessum tíma ársins ef marka má 
úrslitin úr landsleikjum sem hafa 
farið fram í landsleikjahlénu um 
miðjan ágúst. Landsliðið mætir í 
kvöld Kanada í vináttulandsleik á 
Laugardalsvellinum.

Íslenska landsliðið er taplaust 
og hefur unnið átta af síðustu tíu 
leikjum sínum frá 14. til 21. ágúst 
undanfarin tólf ár, eða síðan liðið 

tapaði 0-2 fyrir Sviss í undankeppni 
EM 1995. Liðið hefur skorað 23 
mörk gegn aðeins 5 og lagt að velli 
stórþjóðir á borð við Ítalíu og 
Svíþjóð.

Tveir eftirminnilegustu sigrar 
landsliðsins undanfarin ár komu 
einmitt á þessum tíma. Ísland lék 
við Svíþjóð á Laugardalsvellinum 

16. ágúst 2000 í leik sem tilheyrði 
Norðurlandamótinu sem fram fór 
af mestum hluta í ársbyrjun. 

Ísland vann þá 2-1 sigur, sem 
var fyrsti sigur íslenska 
karlalandsliðsins á Svíum í 49 ár 
eða síðan Ríkharður Jónsson 
skoraði fernu í 4-3 sigri á 
Melavellinum 1951. Svíar komust 

í 1-0 en Ríkharður Daðason jafnaði 
eftir frábæra sendingu Rúnars 
Kristinssonar og sigurmarkið 
skoraði síðan Helgi Sigurðsson úr 
vítaspyrnu eftir að Eiður Smári 
Guðjohnsen hafði verið felldur. 

Hinn leikurinn er 2-0 sigur á 
Ítalíu fyrir framan 20.204 áhorf-
endur á Laugardalsvellinum 18. 
ágúst 2004. Mörk Íslands komu 
bæði á þriggja mínútna kafla fyrir 
miðjan fyrri hálfleik. Eiður Smári 
skoraði það fyrra eftir að Gian-
luca Buffon hafði varið skot Gylfa 
Einarssonar og Gylfi skoraði síðan 
seinna markið sjálfur. Leikurinn 
var sá fyrsti undir stjórn Marcelo 
Lippi, sem aðeins tveimur árum 
seinna gerði ítalska liðið að 
heimsmeisturum.

A-landslið karla hefur verið ósigrandi í miðjum ágúst undanfarin tólf ár. Ísland hefur unnið átta af síðustu 
tíu landsleikjum sínum á þessum tíma og skorað 2,3 mörk að meðaltali í leik. 

Ungverska liðið 
Kecskemeti hefur áhuga á 
íslenska landsliðsmanninum 
Jakobi Erni Sigurðarsyni sem 
hefur verið að leita sér að liði í 
haust.

Jakob hefur leikið á Spáni og í 
Þýskalandi eftir að hann kláraði 
háskólanám í Bandaríkjunum. 
Ungverjarnir eiga þó enn eftir að 
sjá Jakob spila.

„Þetta er í vinnslu. Þeir vildu 
fá hann í heimsókn en það er 
ekki hægt þar sem hann er á 
fullu með landsliðinu. Ég veit að 
þeir eru búnir að tala 
háskólaþjálfarann hans og hann 
var alveg sannfærður um að það 
myndi duga fyrir þá. Nú er bara 
spurning um hvort að þeir skrifi 
undir við hann án þess að sjá 
hann spila,” sagði Sigurður 
Hjörleifsson, umboðsmaður og 
faðir Jakobs. 

„Jakob er spenntur og þetta 
lítur vel út. Ég er búinn að skoða 
þetta lið og þetta er mjög góður 
klúbbur,” segir Sigurður, sem er 
mjög bjartsýnn á að Jakob spili 
með liðinu. Kecskemeti varð í 
níunda sæti í ungversku 
deildinni síðasta tímabil en urðu 
bikarmeistarar 2006.

Hafa ekki séð 
Jakob spila

 Hanno Möttölä hefur 
verið illviðráðanlegur með Finn-
um gegn Íslandi undanfarin ár. 
Þessi fyrrverandi leikmaður 
Atlanta Hawks er að jafna sig 
eftir ökklameiðsli og verður 
hvíldur í leiknum á móti Íslandi. 

Möttölä er frægasti leikmaður 
Finna og sá eini sem hefur spilað í 
NBA-deildinni. Hann hefur spilað 
þrjá landsleiki á móti Íslandi, var 
með 42 stig og 11 fráköst í 84-73 
sigri á Ásvöllum 22. ágúst 2001, 
skoraði 23 stig og klikkaði aðeins 

á þremur skotum í 97-66 sigri í 
Helsinki 25. ágúst 2001 og var að 
lokum með 25 stig og 15 fráköst í 
93-86 sigri Finna í Höllinni 6. 
september í fyrra. Möttölä nýtti 
64% skota sinna og 96% vítanna í 
þessum þremur leikjum.

„Möttölä hefur ekkert spilað 
neitt sérstaklega oft á móti okkur 
en hann spilaði á móti okkur í 
Höllinni í fyrra og var þá munur-
inn á milli liðanna í restina. Hann 
átti þá hörkuleik í lokin og vann 
leikinn fyrir þá,“ sagði Sigurður 

Ingimundarson, þjálfari íslenska 
landsliðsins, og bætti við. „Hann 
er aðalskorari þeirra af stóru 
mönnunum. Þeir eru með aðra 
stóra og sterka varnarmenn en 
enginn þeirra er mikill skorari. 
Þetta gerir verkið kannski léttara 
en þeir eru með marga hörku 
leikmenn. Það ætti að verða 
auðveldara að eiga við þá,“ segir 
Sigurður. Leikurinn við Finna fer 
fram í Helsinki á laugardaginn og 
verður í beinni útsendingu í Sjón-
varpinu.

Möttölä verður ekki með Finnum
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Gítarnámskeið
fyrir alla!

HAUSTNÁMSKEIÐIN ERU AÐ HEFJAST

Námskeiðin hefjast í september.
Kennt verður í Snælands- og Foldaskóla
eftir að venjulegum skólatíma líkur.

Skráningar í síma 534 9090
eða á heimasíðunni www.tonvinnsluskoli.is

Sponsored Digidesign School

Gítarnámskeið fyrir 
byrjendur.
Viltu vera stjarnan í partýinu eða geta 
spilað lag fyrir ástina þína? Langar þig 
kannski bara að stofna rokkhljómsveit? 
Þetta námskeið er kjörinn 
byrjunarreitur. Kennt er í 5-10 manna 
hópum þar sem raðað er niður eftir 
stöðu hvers og eins. Markmið 
námskeiðsins er að nemendur læri 
undirstöðuatriði gítarleiks og kunni 
helstu gítargripin. Námskeiðinu lýkur 
með upptökum í hljóðveri.

Lengd námskeiðs: 12 vikur 
Aldur: Fyrir alla aldurshópa
Verð: Kr. 39.900.- 
(15% staðgreiðsluafsláttur.)

Fyrir þá sem vilja læra meira
Í hópi fyrir lengra komna verður farið í 
nokkur þekktustu lög rokksögunnar, 
kenndar upphafslínur og þekkt sóló úr 
lögum flytjenda á borð við Metallica, 
Led Zeppelin, Linkin´ Park og Nirvana. 
Uppbygging gítarsólóa og notkun 
skala er kennd í bland við skemmtileg 
gítar-"trix". Farið verður í mismunandi 
“karakter”-tegundir gítara og 
gítarmagnara og notkun þeirra í 
hljóðverum. Námskeiðinu lýkur með 
upptökum í hljóðveri.

Lengd námskeiðs: 12 vikur 
Aldur: Fyrir alla aldurshópa
Verð: Kr. 39.900.- 
(15% staðgreiðsluafsláttur.)

Gítarnámskeið fyrir 
leikskólakennara og foreldra.
Gítarnámskeið fyrir leikskólakennara 
og foreldra þar sem farið verður yfir 
grunnatriði gítarleiks. Eftir 12 vikna 
námskeið er markmiðið að 
þáttakendur kunni öll helstu 
gítargripin og þar að auki mörg helstu 
barna- og vísnalög sem þekkt eru á 
meðal íslensku þjóðarinnar.

Lengd námskeiðs: 12 vikur 
Verð: Kr. 39.900.- 
(15% staðgreiðsluafsláttur.) 

Leiðbeinendur á námskeiðum eru: 
Vignir Snær Vigfússon (Írafár), 
Gunnar Þór Jónsson (Sól Dögg) og fleiri.

* Upplýsingar um Frístundakortin er að finna á www.itr.is

Aðeins 27.900 kr. 
með notkun frístundakorts

Aðeins 27.900 kr. 
með notkun frístundakorts

Aðeins 27.900 kr. 
með notkun frístundakorts

ATH: Nú er hægt að nota Frístundakortin til að greiða
niður námskeið hjá Tónvinnsluskólanum*
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„Í gamla daga var ég mjög 
slæm í morgunmatsvenjum og 
borðaði ekki neitt en núna er 
ég mjög heilsusamleg og fæ 
mér hafra og múslí. Ég er mikill 
aðdáandi hafra. Það er góður 
morgunmatur til að halda 
manni gangandi.“

Einn eftirsóttasti piparsveinn 
landsins, X-Factor-stjarnan og 
hárgreiðslumaðurinn Jógvan 
Hansen, er kominn með konu 
upp á arminn. Sú heppna heitir 
Hrafnhildur Jóhannesdóttir, 25 
ára Mosfellingur og fyrrverandi 
þátttakandi í Ungfrú Ísland. 

Samkvæmt áreiðanlegum 
heimildum Fréttablaðsins höfðu 
þau Jógvan og Hrafnhildur 
þekkst í dágóðan tíma áður en 
Amor skaut ástarörvum sínum í 
hjartastað. 

Jógvani hefur frá því hann 
byrjaði í X-Factor verið mjög 
annt um einkalíf sitt og ekki 
viljað tjá sig um ástarmál sín. 
Þegar Fréttablaðið náði tali af 
honum var söngvarinn þögull 
sem gröfin, sagðist hafa lagt það 
í vana sinn að vera ekki að 
básúna neitt um einkalíf sitt.  

Heimildir Fréttablaðsins 
herma að skötuhjúin hafi notið 
blíðviðrisins í höfuðborginni í 
allt sumar. Jógvan fór í sumarfrí 
til Feneyja fyrir skemmstu en 
ekki fæst staðfest hvort 
Hrafnhildur hafi verið með í 
för. 

„Fljótt flýgur fiskisagan,“ var 
það eina sem fékkst upp úr 
Hrafnhildi þegar Fréttablaðið 
hafði upp á henni í gær. 

Hrafnhildur tók þátt í 
Fegurðarsamkeppni Íslands árið 
2003 þegar Ragnhildur Steinunn 
Jónsdóttir Kastljósstjórnandi 
hafði sigur. Í viðtali á þeim tíma 
sagðist Hrafnhildur dreyma um 
að verða dýralæknir, hamingju-
söm og njóta alls þess sem lífið 
hefur upp á að bjóða.

Jógvan sló hins vegar í gegn í 
fyrstu X-factor-keppninni 
síðasta vetur. Hann heillaði 
konur landsins upp úr skónum 
með afslöppuðu fasi og var Einar 
Bárðarson, umboðsmaður 
drengsins, ekki spar á stóru 
orðin og taldi víst að þarna væri 
á ferðinni upprennandi stór-
stjarna.

„Þessu var mjög bróðurlega skipt milli útfararstjóra 
og presta,” segir Ísleifur Jónsson útfararstjóri. Eins 
og Fréttablaðið greindi frá í gær fóru báðar þessar 
stéttir úr vinnufötum sínum og héldu golfmót á 
golfvellinum Hamri í Borgarnesi. Vel yfir tuttugu 
manns mættu og var stemningin að sögn Ísleifs alveg 
gríðarlega góð. 

Ísleifur hafði sjálfur sigur í höggleiknum, lék 
völlinn á 95 höggum, en séra Pálmi Matthíasson, 
presturinn góðkunni úr Bústaðakirkju, fékk flestu 
punktana. Örn Bárður Jónsson var síðan verðlaunaður 
fyrir fæstu púttinn. „Það var annars svolítið merkilegt 
að boltar prestanna fóru hátt upp í loftið en boltar 
útfararstjóranna héldust meira niðri við jörðina.“

Prestar og útfararstjórar skildu sáttir

„Náttúran er bara þannig gerð að 
það er ekki hægt að stjórna henni. 
Maður verður bara að lúta lög-
málum hennar,“ segir leikstjórinn
Gunnar Björn Guðmundsson sem 
frumsýnir í kvöld Astrópíu, sína 
fyrstu kvikmynd í fullri lengd. 

Óhætt er að fullyrða að skammt 
stórra högga sé á milli í lífi leik-
stjórans því Gunnar var staddur á 
fæðingardeild Landspítalans þar 
sem hann og unnusta hans, Lára 
Hafberg, áttu von á því á hverri 
stundu að fyrsta barn þeirra kæmi 
í heiminn. „Mér ætti nú samt að 
takast að vera viðstaddur frum-
sýninguna en hver veit?“ Bætir 
Gunnar við. 

Astrópía skartar Ragnhildi 
Steinunni Jónsdóttur í aðal-

hlutverki en hún leikur Hildi, sem 
neyðist til að fá sér vinnu í 
nördabúð eftir að kærastinn 
hennar er settur á bakvið 
lás og slá. Meðal annarra 
leikara í myndinni má 
nefna Snorra Engilberts-
son, Pétur Jóhann Sigfús-
son og Sverri Þór Sverris-
son. „Þetta er mjög 
óvenjuleg mynd af íslenskri 
að vera,“ segir Gunnar en 
viðurkenndi um leið að 
honum hefði ekki gefist tími 

til að hugsa út í frumsýninguna, 
aðrir og mun mikilvægari hlutir 

biðu hans á fæðingardeildinni. 
„Kannski að maður sleppi 

bara við að halda 
upphafsræðuna. Eða 
þá að hún verði 
fáranlega væmin,“ 
segir Gunnar og hlær. 

Sjálfur hefur Gunnar 
séð myndina og er 

ákaflega sáttur við að 
sleppa hendinni af 

barninu í hendur 
áhorfenda. „Og við 

skulum bara vona 
að erfinginn láti 
ekki bíða of lengi 
eftir sér,“ bætir 
Gunnar við. 

Beðið eftir fyrsta erfingjanum

Afmælisgolfmót ÍR
1907 2007

100 ÁRA

Sunnudaginn 26. ágúst 2007 verður haldið golfmót á vegum ÍR.
Mótið fer fram á golfvelli Þorlákshafnar og hefst kl. 10.00.

Keppt verður með punktafyrirkomulagi með forgjöf í kvenna- og
karlaflokki. Hámarksforgjöf er 28 hjá konum og 24 hjá körlum.

Keppnisgjald er 3.000 kr. og er innifalið í því keppnishringurinn
og súpa, ásamt glæsilegum verðlaunum. Hægt er að skrá sig í

mótið á www.golf.is og í síma 587 7080.

Nú er um að gera að æfa sveifluna vel og sýna svo hvað í ykkur býr.

Góða skemmtun og gangi ykkur vel!



Sprengitilboð

Glerárgötu 34 • Akureyri
Opið kl. 8-18
Í kvöld til kl. 20.00

Borgartúni 29 • Reykjavík
Opið kl. 8-18 og lau kl. 11-14
Í kvöld til kl. 20.00

Höfðabakka 3 • Reykjavík
Opið kl. 8-18
Í kvöld til kl. 20.00

Smiðjuvegi 5 • Kópavogi
Opið kl. 9-18 og lau kl. 10-14
Í kvöld til kl. 20.00
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Aðeins

1.999
kr./stk.

999
kr./stk.

99
kr./stk.

9
kr./stk.

Opið til20.00í kvöld



Norska prinsessan Marta Lov-
ísa kom þjóð sinni heldur 

betur á óvart í sumar þegar hún 
sagðist geta séð engla. Hún hafði 
gert það gott sem knapi, sjúkra-
þjálfari og barnabókahöfundur 
en þessu áttu Norðmenn ekki von 
á frá henni. Þegar Marta Lovísa 
opnaði síðan skóla til að kenna 
öðrum að sjá engla, þessar tindil-
fættu verur, var Norðmönnum 
nóg boðið. Virtir menn létu prins-
essuna fá það óþvegið. Þeim 
fannst að hún ætti að afsala sér 
tiginbornum réttindum sínum 
eða hætta þessari dellu. Taka 
bara allt til baka og segjast ekki 
sjá neitt meira en við hin.

 að tímarnir hafa 
aðeins breyst frá því að frönsk 
stelpa var tekin í dýrlinga tölu 
eftir að hafa sagst hafa séð sjálfa 
Maríu mey birtast í helli. Og 
mærin helga hefði meira að segja 
talað sömu alþýðumállýskuna og 
stelpan. Satt best að segja ættu 
Norðmenn bara að vera spenntir 
yfir sýnum Mörtu Lovísu því þeir 
eru einmitt sú Norðurlandaþjóð-
anna sem þarf hvað mest á engl-
um að halda. Þar reika nefnilega 
um hjarðir manna sem ekki mega 
sjá timburkirkju frá miðöldum 
án þess að þeir finni hjá sér þörf 
fyrir að draga upp Zippo-kveikj-
ara. Síðhærður sjoppustarfsmað-
ur sagði mér eitt sinn að þetta lið 
hlustaði aðallega á tónlistarstefn-
una svartmálm.

var ég þess umkomin að 
efast neitt um það. Aftur á móti 
er ég viss um að Marta Lovísa 
hefur tekið sænsku hljómsveit-
ina ABBA fram yfir svartmálm-
inn. Í laginu I Have a Dream með 
nefndri hljómsveit er sungið: „I 
believe in angels/something good 
in everything I see/I believe in 
angels/when I know the time is 
right for me.“ Aldrei hefur neinn 
amast við þessari fullyrðingu, 
kannski vegna þess að þær Anni-
Frid og Agnetha sögðust bara 
trúa á englana, ekki að þær sæju 
þá með berum augum. 

 og þjóðhöfðingj-
ar stórveldanna sprengja önnur 
lönd og íbúa þeirra aftur á brons-
öld og leika sér að því að kynda 
aftur undir gamlar væringar með 
því að senda flugvélar þangað 
sem þær virðast í fljótu bragði 
ekki eiga mikið erindi fara Norð-
menn hjá sér yfir því einu að 
prinsessa skuli segjast sjá engla. 
Það hlýtur samt að vera betra að 
sjá engla en að sjá rautt.

Englar eru 
bestu skinn


