
Katrín Ýr Óska dó

Langar þig að syngja?Karlakór Reykjavíkur getur alltaf bætt við sig góðum söngmönnum og

nú í haust verða haldin raddpróf fyrir þá sem hafa áhuga á að taka þátt.

Prófið er ekki flókið, en prófað er raddsvið og tónheyrn. Kunnátta í

tónlist og nótnalestri er kostur en alls ekki skilyrði.
Ef þú hefur áhuga á að koma í raddpróf skaltu hafa samband með því

að senda okkur línu í netfangið kor@karlakorreykjavikur.is fyrir

31. ágúst næstkomandi.

Verkefni framundan
Karlakórinn mun fara til Færeyja fyrstu helgina í desember og heimsækja

Tórshavnar Manskór og syngja jólatónleika bæði í Þórshöfn og Klakksvík.

Um miðjan desember verða jólatónleikar Karlakórsins í Hallgrímskirkju

samkvæmt venju. Eftir áramót snýr kórinn sér að fullum krafti að því að æfa

fyrir 82. vortónleika sína sem haldnir verða í Langholtskirkju vorið 2008.
Karlakór Reykjavíkur var stofnaður 1926 og hefur starfað
samfleytt síðan. Kórinn býður upp á krefjandi og skemmti-
leg viðfangsefni í tónlist og skemmtilegt félagsstarf í góðum
félagskap. Kórinn fer til útlanda í söngferðir að jafnaði
annað til þriðja hvert ár auk þess að halda tónleika innan-
lands. Fastir punktar í starfseminni eru jólatónleikar í
Hallgrímskirkju í desember og tónleikar í Langholtskirkju
á vorin. Kórinn æfir tvisvar í viku, tvo tíma í senn, og fara
æfingar fram í húsnæði kórsins á Grensásvegi 13
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 Eyjólfur Guðmundsson 
hagfræðingur hefur verið ráðinn 
yfirhagfræðingur hagkerfis 
tölvuleiksins EVE Online. Þetta 
mun vera í fyrsta skipti sem 
maður er ráðinn til að vinna inni 
í sýndarveruleika leiksins. Stöðu 
Eyjólfs má líkja við stöðu seðla-
bankastjóra þótt hann vilji sjálf-
ur ekki ganga svo langt í þeirri 
samlíkingu. „Það ætti í rauninni 

að hætta að kalla þetta sýndar-
veruleika því þetta er miklu 
meira að verða annar heimur 
sem notendurnir hverfa til,“ 
segir Eyjólfur í samtali við 
Fréttablaðið. Hann bætir því við 
að þegar sé farið að ræða um að 
koma á fót lýðræði inni í leiknum 
þannig að ekki er útilokað að 
brátt verði blásið til kosninga 
innan EVE.

Hilmar Pétursson, fram-
kvæmdastjóri hugbúnaðarfyrir-
tækisins CCP, sem rekur EVE, 
segir að með þessari ráðningu sé 
verið að auka þjónustuna enn 
frekar við notendurna. „Leikur-
inn gengur mikið út á sölu og við-
skipti og það er því þátttakend-
unum nauðsynlegt að hagkerfið 
sé stöðugt.“ 

Stjórnar hagkerfi EVE Online

Ríkið mun gera sömu kröfur og aðrir 
landeigendur um bætur vegna vatnsréttinda rík-
isjarða sem nýttar voru vegna Kárahnjúkavirkj-
unar, segir Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra. 
Matsnefnd úrskurðaði í gær að verðmæti vatns-
réttindanna væru rúmlega 1,6 milljarðar króna.

Hluti af þeim löndum sem eiga vatnsréttindi 
vegna Kárahnjúka eru ríkisjarðir og þjóðlendur. 
Deilt er um megnið af þjóðlendunum. Óbyggða-
nefnd úrskurðaði í sumar að stór hluti jarða sem 
áður voru taldar í einkaeign væru í raun þjóð-
lendur og verður þeim úrskurði væntanlega 
skotið til dómstóla. 

„Þetta er sérstök staða, en við verðum að gæta 
þess að spilla ekki réttarstöðu neins í málinu,“ 
segir Árni. Þar sem deilur standi um ákveðin 
landsvæði muni ríkið fylgja öðrum landeigend-

um í kröfugerð vegna vatnsréttinda, með það 
sjónarmið að leiðarljósi að verði úrskurði 
óbyggðanefndar hnekkt beri landeigendur ekki 
tjón af því að ríkið hafi farið með forsjá landsins 
þegar tekist var á um verð vegna vatnsréttinda.

Þótt úrskurði óbyggðanefndar verði hnekkt er 
ríkið samt sem áður stærsti einstaki landeigand-
inn sem á kröfu vegna Kárahnjúkavirkjunar. 
Árni segir að þar muni ríkið einnig fylgja því 
sem gerist meðal annarra landeigenda. „Í fljótu 
bragði sýnist mér að það sé rétta leiðin, að ríkið 
sé ekki að hafa neina sérstöðu sem landeigandi í 
málinu,“ segir Árni.

Hann segir að miðað við það sem hafi verið að 
gerast á orkumarkaðinum, til dæmis hátt verð 
fyrir hlut ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, komi 
það ekki á óvart að mat á verðmæti vatnsrétt-

inda sé talsvert hærra en mat Landsvirkjunar, 
sem mat verðmæti vatnsréttinda á 150-375 millj-
ónir króna.

Friðrik Sophusson, forstjóri Landsvirkjunar, 
segir að niðurstaða matsnefndarinnar þýði að 
vatnsréttindi séu í dag talin mun meira virði en 
fyrir nokkrum áratugum, þótt miðað sé við upp-
reiknað verðlag fyrri ára. 

Hann segir úrskurð matsnefndarinnar hafa 
umtalsverð áhrif. „Það er enginn vafi á því að 
þessi niðurstaða mun hafa áhrif á verð sem verð-
ur til skoðunar vegna virkjana í Þjórsá,“ segir 
Friðrik. 

Ríkið á yfir 90 prósent vatnsréttinda vegna 
Þjórsárvirkjunar og var ákveðið að bíða með 
samninga um verð þar til verðmat vegna Kára-
hnjúkavirkjunar lægju fyrir.

Sama krafa vegna ríkisjarða
Ríkið mun gæta þess að spilla ekki réttarstöðu hugsanlegra landeigenda og gera kröfu á við aðra vatnsréttar-
eigendur vegna Kárahnjúkavirkjunar. Niðurstaða matsnefndar mun hafa áhrif á verð vegna virkjana í Þjórsá.



Þróunarfélag Keflavík-
urflugvallar hefur gengið frá sölu 
á fyrstu fasteignunum á Keflavík-
urflugvelli. Eignarhaldsfélagið 
Base ehf. hefur keypt 22 bygging-
ar fyrir 715 milljónir króna. Base 
hyggst byggja upp iðngarða undir 
nafninu Tæknivellir þar sem iðn-
fyrirtæki geta leigt húsnæði undir 
starfsemi sína.

Steinþór Jónsson, stjórnarfor-
maður Base, segir stefnt að því að 
skapa svæði þar sem iðnfyrirtæki 
og skyld fyrirtæki geta hreiðrað 
um sig. „Okkur langar að búa til 
skemmtilega umgjörð og snyrti-
legt svæði fyrir starfsemi þarna í 
framtíðinni. Þarna eru mismun-
andi byggingar þannig að við 
höfum trú á því að koma ákveðn-
um byggingum í útleigu frekar en 
að selja þær,“ segir hann.

„Í þessu tilfelli er verið að fjár-
festa í eignum um leið og við vilj-
um þróa þessa hugmyndafræði 
áfram. Framtíðarsýnin er að gera 
þetta að meiru en bara eignar-
haldsfélagi. Við viljum búa til 
sterkan grunn fyrir framtíðina,“ 
segir í tilkynningu frá Þróunarfé-
laginu.

Stefnt er að því að búa svæðið út 
þannig að það geti hýst þróun í iðn-
aði með áherslu á verkfræði, raun-
vísindi, tölvuþróun, dreifingar-
miðstöðvar, flugtengda starfsemi, 
hátæknibúnað fyrir matvælaiðn-
að, nýsköpun, arkitektúr og fleira. 
Þjónustukjarni verður staðsettur í 
miðju svæðisins og verða þar sam-
eiginlegar skrifstofur og anddyri. 
Þá eru hugmyndir um að lána eina 
til tvær byggingar til samfélags-
legra verkefna fyrstu árin.“

Svæðið verður komið í fulla nýt-
ingu innan sex mánaða. „Fyrirtæki 
eru nú þegar með starfsemi þarna 
og höfum við verið að ganga frá 
samningum,“ segir Steinþór. „Við 
höfum fengið fyrirspurnir og óskir 
frá fyrirtækjum um að fá að tengj-
ast þessum Tæknivöllum og nú 
erum við að ganga á þessi fyrir-
tæki. Ég get til dæmis sagt frá því 
að heildsölufyrirtæki hafa áhuga á 
að víkka út starfsemi sína og ný 

fyrirtæki hafa áhuga á að flytja 
starfsemi sína af höfuðborgar-
svæðinu og úr Keflavík og hreiðra 
um sig þarna upp frá.“

Að Base standa Hringrás, N1, 
ÍAV, Þjónusta, Meistarahús, Hótel 
Keflavík, Rafholt, Eignarhaldsfé-
lagið AV, DM, Húsanes, Lykil Ráð-
gjöf, Víkur og Sparisjóður Kefla-
víkur.

Alls eru 300 byggingar á Kefla-
víkurflugvelli.

Fyrstu fasteignirnar 
seldar á Vellinum
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar hefur selt fyrstu 22 af 300 byggingum á 
Keflavíkurflugvelli fyrir 715 milljónir króna. Eignarhaldsfélagið Base ehf. ætlar 
að byggja upp iðngarða undir heitinu Tæknivellir. Húsnæðið verður leigt út.

Jakob, er engin Þórðargleði í 
Stuðmönnum?

 „Meðan ég er æðsti 
yfirmaður hersins munum við 
berjast til sigurs,“ sagði George 
W. Bush Bandaríkjaforseti á fundi 
hjá fyrrverandi hermönnum, sem 
barist hafa í styrjöldum erlendis. 

„Ég er sannfærður um að við 
munum hafa betur,“ sagði hann og 
uppskar mikið lófatak.

Í ræðu sinni líkti Bush stríðinu í 
Írak við fyrri styrjaldir Banda-
ríkjamanna í Asíu, sem drógust á 
langinn og misstu stuðning 
almennings en þykja eftir á hafa 
skilað árangri.

„Þær hugsjónir og þeir hags-
munir sem urðu til þess að Banda-
ríkjamenn hjálpuðu Japönum að 

breyta ósigri í lýðræði eru þau 
sömu og urðu til þess að við erum 
enn að verki í Afganistan og Írak,“ 
sagði Bush, og vísaði einnig til 

bæði Kóreustríðsins og Víetnam-
stríðsins.

Harry Reid, leiðtogi demókrata 
í öldungadeild Bandaríkjaþings, 
hafnaði þó strax þessari söguskoð-
un forsetans og sagði hann horfa 
framhjá því sem skilur á milli: 
„Ríkisstjórn Bush afvegaleiddi 
þjóðina til stuðnings við innrásina 
í Írak á fölskum forsendum, svo 
úr varð eitt versta klúður sögunn-
ar í utanríkismálum.“

Bush notaði einnig ræðu sína til 
að ítreka enn á ný stuðning sinn 
við Nouri al-Maliki forsætisráð-
herra í Írak og taka af allan vafa 
um að hann hafi ekki snúið við 
honum baki.

Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu ítrekar þau 
tilmæli sín til ökumanna að þeir 
sýni sérstaka varúð í nágrenni 
leik- og grunnskóla. Í tilkynningu 
frá lögreglu kemur fram að við 
umferðareftirlit í gær hafi 
glögglega komið í ljós að enn beri 
á hraðakstri við skólana. Lögregl-
an minnir á þá staðreynd að börn 
gleymi sér gjarnan og geti átt það 
til að hlaupa fyrirvaralaust í veg 
fyrir umferð. Brot 96 ökumanna 
voru mynduð á Fjallkonuvegi við 
Foldaskóla í Grafarvogi á 
tæplega einni klukkustund 
síðdegis í gær. Sá sem hraðast ók 
var á sextíu kílómetra hraða.

Lögreglan ítrek-
ar tilmæli sín

 Náfrændi Lennarts 
Meri, hins vinsæla fyrrverandi 
forseta Eistlands sem nú er látinn, 
þarf að svara til saka fyrir þátt 
sinn í að senda landa sína til 
þrælkunarbúðavistar í Síberíu 
fyrir nærri 60 árum. Saksóknarar 
saka hann um aðild að þjóðarmorði.

En Arnold Meri, sem er 88 ára 
gamall og var háttsettur embætt-
ismaður kommúnista á sovéttím-
anum, verst ákærunni með því að 
segjast aðeins hafa verið lágt 
settur embættismaður þegar 
Síberíuflutningarnir áttu sér stað. 
Í mars 1949 voru 20.000 Eistar 
sendir í þrælkunarbúðir af hinum 
sovésku valdhöfum.

Sakaður um 
þjóðarmorð

 „Þessi heimsókn Barböru er enn ein 
staðfestingin á miklum áhuga áhrifaafla í Bandaríkj-
unum á nýju samstarfi við Íslendinga á sviði 
orkumála,“ segir Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands.

Ólafur Ragnar átti í gær fund með Barböru Boxer, 
ásamt umhverfisráðherra, íslenskum vísindamönn-
um og sérfræðingum á sviði loftslags- og orkumála.

Barbara er öldungadeildarþingmaður frá Kali-
forníu og formaður umhverfisnefndar öldungadeild-
ar Bandaríkjaþings.

Ólafur Ragnar segir vaxandi áhuga á því í 
Bandaríkjunum að hverfa frá olíunni sem aðal 
orkugjafa og finna hreina orkugjafa.

„Sú stefna er ekki einungis mikilvæg í efnahags- 
og umhverfismálum heldur er hún líka mikilvæg í 
öryggismálum. Í dag er orkuöflun Bandaríkjanna 
háð löndum sem búa við mikinn óstöðugleika. Það 
eru því líka öryggishagsmunir fólgnir í því að vera 
sjálfir sér nægir í orkuöflun,“ segir Ólafur Ragnar.

Barbara sagði á fundinum að Bandaríkjamenn 
hefðu verið virkir í öryggismálum Íslendinga í 
meira en hálfa öld. Nú væri hægt að snúa dæminu 
við og Íslendingar geta orðið mikilvægur þáttur í 

öryggismálum Bandaríkjanna með því að leggja 
fram tækniþekkingu, kunnáttu og viðskiptavit í 
viðamiklu samstarfi sem hæfist sem allra fyrst. 

Samstarf hefjist sem allra fyrst

 Sómalskir sjóræn-
ingjar létu í gær lausa áhöfn 
dansks flutningaskips, sem var 
rænt er það var á siglingu á 
alþjóðlegu hafsvæði utan við 
lögsögu Sómalíu í júní.

Talsmenn danskra stjórnvalda 
greindu frá því í gær, að áhöfnin, 
fimm manns, gengist nú undir 
læknisskoðun á frönsku herskipi. 
Þeir virtust við þokkalega heilsu, 
miðað við það sem þeir höfðu 
gengið í gegnum. 

Óljóst var að svo komnu máli 
hvort skipinu, Danica White, 
hefði líka verið skilað og hvort 
lausnargjald hefði verið greitt. 

Dönskum sjó-
mönnum sleppt

Yfirdráttarlán hafa 
aldrei verið hærri en nú þrátt 
fyrir hátt vaxtarstig að því er 
fram kom í fréttum Kaupþings í 
gær. Í lok júlí námu yfirdráttar-
lán heimila 75,6 milljörðum 
króna. Þetta er aukning um 11 
milljarða króna milli mánaða.

Yfirdráttarlán heimila hafi 
vaxið jafnt og þétt síðustu árin 
en hlutdeild þeirra í heildar-
skuldum heimila er í dag í 
kringum 10%.

Hafa aldrei 
verið hærri
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Gæða sængur
og heilsukoddar.

Fjárlaganefnd mun í 
dag fjalla um útskýringar þær 
sem Einar Hermannsson, fyrr-
verandi ráðgjafi Vegagerðarinn-

ar, hefur sent frá sér í von um 
uppreisn æru, eftir ásakanir í 
hans garð vegna Grímseyjarferj-
ukaupa.

„Við fjöllum um bréf ráðgjaf-
ans á morgun og sjáum svo hvert 
það leiðir okkur. Hann er með 
skýringar á reiðum höndum um 
sína stöðu,“ segir Gunnar Svav-
arsson, formaður fjárlaganefnd-
ar. 

Einar Hermannsson skipaverk-
fræðingur hefur sent fulltrúum í 
fjárlaganefnd bréf þar sem meðal 
annars kemur fram að hann hafi 
sett fjóra fyrirvara eða forsend-
ur fyrir kaupum nýrrar Gríms-
eyjarferju. Einungis ein þeirra 
hafi verið uppfyllt.

Einar fer fram á það við fjár-
laganefnd að hún meti hvort hann 
beri þá ábyrgð sem samgöngu-
ráðherra hafi gefið í skyn í fjöl-
miðlum. Hann sitji enn undir 
þeirri „ærusviptingu“.

Kristján Möller samgönguráð-
herra lýsti því yfir við fjölmiðla á 
dögunum að ráðgjöf Einars hefði 
verið ábótavant.

Kristján vill ekki tjá sig um 
þátt Einars Hermannssonar í 
málinu að svo stöddu. „Ég tek 
eftir því í blöðunum að hann 
sendi fjárlaganefnd bréf og gögn 
og það er bara fínt mál. Ég fæ 
vonandi að sjá þau eftir fjárlaga-
nefndarfund. Þá getur vel verið 
að ég bregðist við því,“ segir 
hann.

Ráðherra segist leggja höfuðá-
herslu á að ljúka málinu á sem 
bestan hátt.

„Ég fæ þetta mál í arf og svo 
les ég skýrslu Ríkisendurskoðun-
ar. Það sem er mitt verkefni í dag 
er  auðvitað að klára þetta mál og 
gera þessa ferju það góða að hún 
þjóni hagsmunum Grímseyinga 
og hagsmunum ríkissjóðs. Það er 
ekki hægt að láta endalausan 

pening flæða út,“ segir hann. 
Gunnar segist lítið hafa að 

segja um yfirlýsingu fjármála-
ráðuneytis síðan í gær. Af henni 
mátti skilja að nýting fjárheim-
ilda, líkt og var viðhöfð við kaup 
á Grímseyjarferjunni, væri 
alsiða og lögleg. 

„Það er ófært að Ríkisendur-
skoðun sé að koma fram með 
þessar athugasemdir og fagráðu-
neytið sé ekki sammála, það 
gengur engan veginn upp gagn-
vart þinginu. Við þurfum að skera 
á þennan hnút,“ segir Gunnar.

Bréf ráðgjafans skoðað í dag
Fjárlaganefnd skoðar skýrslu Einars Hermannssonar á fundi í dag. Formaður nefndarinnar segir ófært að Rík-
isendurskoðun og fjármálaráðuneyti séu ósammála um framkvæmd fjárlaga. Ráðherra ætlar að klára málið.

 Steven Jordan, und-
irofursti í Bandaríkjaher, hefur lent 
í mótsögnum í málsvörn sinni fyrir 
bandarískum herdómstól, þar sem 
fjallað er um hlut hans í misþyrm-
ingum á föngum í hinu illræmda 
Abu Ghraib-fangelsi í Írak.

Jordan, sem er 51 árs, var yfir-
maður nýstofnaðrar yfirheyrslu-
deildar fangelsisins haustið 2003, 
nokkrum mánuðum eftir að stríðið í 
Írak hófst. Hann er sakaður um að 
hafa ekki þjálfað undirmenn sína 
nægilega vel, ekki kynnt þeim regl-
ur hersins um yfirheyrsluaðferðir 
og þar með mótað það andrúmsloft 
meðal fangavarðanna að heimilt 
væri að misþyrma föngunum með 

ýmsum hætti. Einnig er hann sak-
aður um að hafa án heimildar leyft 
notkun hunda við yfirheyrslur. 

Verði hann dæmdur sekur á hann 
yfir höfði sér fangelsisdóm upp á 
átta og hálft ár.

Lögfræðingar Jordans segja hann 
tvisvar hafa tilkynnt um brot undir-
manna sinna, en svo þegar hann var 
spurður hvers vegna sumir fangar 
hafi verið hafðir naktir þá svaraði 
hann því til að það væri liður í yfir-
heyrsluaðferðum í fangelsinu.

Jordan er eini yfirmaðurinn sem 
hefur verið ákærður vegna mis-
þyrminganna, og síðastur hinna 
ákærðu til að fara fyrir dóm. Ellefu 
hermenn hafa þegar verið dæmdir 
og hlaut einn þeirra, Charles Grani-
er, tíu ára fangelsisdóm í janúar
árið 2005.

Mótsagnir í málflutningi

 Brot eitt hundrað 
fimmtíu og sex ökumanna hafa 
verið mynduð í Hvalfjarðargöng-
unum síðan á mánudaginn. 

Meðalhraði þeirra sem óku of 
hratt var rétt undir áttatíu og 
fjórum kílómetrum á klukku-
stund en leyfilegur hámarkshraði 
í göngunum er sjötíu kílómetrar á 
klukkustund. Ellefu þeirra 
ökumanna sem óku of hratt óku á 
yfir níutíu kílómetra hraða á 
klukkustund og þrír þeirra óku á 
yfir eitthundrað kílómetra hraða. 

Sá sem hraðast ók var á 
hundrað og sjö kílómetra hraða á 
klukkustund.

156 ekið of 
hratt síðan á 
mánudag

Maður, sem átti að bera 
út úr leiguíbúð við Noregsgötu á 
Amager í Kaupmannahöfn í gær, 
varðist af heift og lagði með hnífi 
að lögregluþjónum sem brutust 
inn í íbúðina til að fylgja útburð-
arúrskurðinum eftir. Átökin 
enduðu með því að lögreglumenn-
irnir beittu skotvopnum sínum. 
Maðurinn fékk skot í kviðinn og 
var fluttur á sjúkrahús. 

„Lögregluþjónarnir urðu að 
þvinga sér leið inn í íbúðina og 
þar réðist maðurinn á þá með 
hnífi,“ hefur fréttavefur Politiken 
eftir Flemming Steen Munch, 
talsmanni Kaupmannahafnarlög-
reglunnar.

Lögregla beitti 
skotvopnum
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Það hefur sjaldan verið eins spennandi að koma til okkar.
Vegna færslu á háspennustreng við Nýbýlaveg eru starfsmenn Toyota Kópavogi í 
sérstöku stuði þessa dagana. Þú gætir þurft að leita okkur uppi, en þeir sem rata
í sýningarsal okkar, dagana 23. til 25. ágúst, verða verðlaunaðir alveg sérstaklega.

Kaupaukar og veitingar fyrir þá ratvísu
Við bjóðum þeim ratvísu sem komast til okkar gómsætar veitingar
og skemmtilega kaupauka sem fylgja öllum seldum, nýjum bílum 23. - 25. ágúst:

• Fellum niður rafmagnsreikning heimila kaupenda nýrra bíla til áramóta*
• 5 alþrif með hverri seldri bifreið
• Þeir sem reynsluaka nýrri Toyota fá sérstakan glaðning

Komdu alla leið, dagana 23. til 25. ágúst
*Gildir aðeins um lögheimili einstaklinga sem kaupa nýjan bíl hjá Toyota Kópavogi dagana 23. - 25. ágúst. 

Ratar þú til Toyota Kópavogi?

Kársnesbraut

Frá Reykjavík

Frá Hafnarfirði
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Hjáleiðað Nýbýlavegi



Þjóðverjarnir Thomas Grundt, 
24 ára, og Mathias Hinz, 29 ára, 
komu til Íslands 27. júlí síðastlið-
inn. Vitað er um ferðir þeirra á 
tjaldsvæðinu í Laugardal skömmu 
eftir komuna til landsins en ekkert 
hefur frést af þeim síðan þá. Um 60 
björgunarsveitarmenn af öllu Suð-
urlandi leituðu mannanna í gær og 
fínkembdu svæðið í nágrenni 
Skaftafells. Leitin hefur ekki borið 
árangur og að sögn lögreglu hafa 
engar nýjar vísbendingar komið í 
ljós. 

Vitað er að mennirnir hugðust 
skoða Skaftafell og jafnvel stunda 
ísklifur á jöklunum þar í grennd en 
þeir eru báðir vanir ísklifrarar. 
Mánudaginn 30. júlí tóku mennirn-
ir á móti SMS-skilaboðum í síma 
skammt frá Skaftafelli en ekkert er 
vitað með vissu um ferðir þeirra 
síðan þá. Þeir áttu pantað flug heim 
til Þýskalands hinn 17. ágúst og 
þegar þeir skiluðu sér ekki í flugið 
lýsti lögreglan eftir þeim. Formleg 
leit björgunarsveita hófst síðan á 
þriðjudag. 

Fjölmargir hafa haft samband 
við lögreglu eftir að lýst var eftir 
mönnunum. Flestir telja sig hafa 
séð þá í nágrenni Skaftafells eða á 
Svínafellsjökli um mánaðamótin. 
Litlar sem engar vísbendingar hafa 
borist um ferðir mannanna síðan 
þá og því þótti eðlilegt að miða leit-
ina við það svæði.  

Friðrik Jónas Friðriksson, for-
maður björgunarfélags Horna-
fjarðar, segir að þau svæði sem 
helst komi til greina hafi verið fín-
kembd í gær. Það er Skaftafellsjök-
ull, Svínafellsjökull, Virkisjökull 
og fjalllendið þar í kring. Svokall-
aðir undanfarahópar, skipaðir 
reyndustu fjallabjörgunarmönnum 
Landsbjargar, fóru um hættuleg-
ustu svæðin en veður hamlaði leit 
fram eftir degi. Þyrla Landhelgis-
gæslunnar fór í loftið um leið og 
létti til upp úr hádeginu og björg-
unarsveitarmenn leituðu fram í 
myrkur. Friðrik sagði að bæri leitin 
ekki árangur væri stefnt að stórleit 
á laugardag með aðstoð allt að 400 
björgunarsveitarmanna. 

Ólöf Snæhólm, upplýsingafull-
trúi Landsbjargar, segir að allar 
vísbendingar séu teknar til greina 
við leitina. Lögreglan hafi rætt við 
skálaverði, leiðsögumenn og rútu-
bílstjóra auk þess sem rennt hafi 
verið í gegnum gestabækur á ferða-
mannastöðum. Þá hafa upplýsingar 
frá þýskum miðli verið teknar til 
skoðunar en sá hefur oft aðstoðað 
lögregluna þar í landi í málum sem 
þessum. „Leitarfræðin segja okkur 
að útiloka ekki vísbendingar af 
þessu tagi svo lengi sem þær eru í 
samræmi við annað sem við vitum,“ 
segir Ólöf en miðillinn gaf lýsingu 
af stað sem á vel við jökulsporðinn 
í nágrenni Skaftafells þar sem 
björgunarsveitarmenn leituðu í 
gær.

Allar vísbendingar 
teknar til greina
Um 60 björgunarsveitarmenn leituðu í gær að þýsku ferðamönnunum tveimur 
sem saknað er. Ekkert hefur frést af mönnunum í þrjár vikur. Lögregla kannar 
allar vísbendingar, meðal annars upplýsingar frá þýskum miðli.

Verulega áhugavert nám fyrir þá sem vilja bæta við sig
þekkingu í fjármálum og rekstri fyrirtækja. Farið er m.a. í 
rekstrarfræði, fjármálastjórnun og áætlanagerð. Æskilegt
að nemendur hafi grunnþekkingu í Excel því mikið er farið í 
notkun fjármálafalla, arðsemismat og rekstraráætlanir.

FJÁRMÁLA OG
REKSTRARNÁM

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

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

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Frábært nám með vinnu
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Björgunarsveitir á Norður- 
og Suðurlandi voru kallaðar út 
um miðjan dag í gær vegna fólks 
sem sat fast á þaki bifreiðar í 
Köldukvísl.

Tvær konur voru í bílnum 
þegar hann festist í ánni við 
Svarthöfða í Vonarskarði á 
miðhálendinu. Þeim tókst að 
koma sér upp á þak bifreiðarinn-
ar en treystu sér ekki til að vaða í 
land enda áin straumþung. 

Þyrla Landhelgisgæslunnar, 
sem var við leitarstörf í Skafta-
felli, var kölluð út en björgunar-
liði var snúið við þegar fólkinu 
tókst að bjarga sér af sjálfsdáð-
um.

Hætt komin í 
Köldukvísl

 Íslendingarnir 
tíu, sem sluppu undan fellibylnum 
Dean, sem riðið hefur yfir Karíba-
hafið og Mexíkó síðustu daga, 
komu til Íslands frá New York í 
gær. Þeir voru í útskriftarferð á 
Playa del Carmen, nærri Cancún, 
á Yucatán-skaga í Mexíkó.

Eva Sólan, einn af Íslendingun-
um, segist vera fegin að hafa kom-
ist frá Mexíkó í tæka tíð. „Lengi 
vel leit ekki út fyrir að við mynd-
um komast burt því ekki var hægt 
að fá flugmiða frá Cancún né 
leigja bíla til að keyra af svæðinu. 
„Það var ekki fyrr en ræðismaður 
Íslands í Campeche talaði við 
frænku sína, sem rekur rútuleigu, 

og bað hana að ná í okkur og keyra 
okkur til Campeche. Þaðan kom-

umst við svo áleiðis til Mex-
íkóborgar,“ segir Eva.

Hún segir að íbúar á skaganum 
hafi almennt verið hræddir við 
fellibylinn. „Við spurðum þjónana 
á hótelinu okkar hvort þeir væru 
hræddir og þeir sögðu já. Við 
vorum ekki beinlínis hrædd en við 
vildum alls ekki vera þarna meðan 
fellibylurinn færi yfir landið,“ 
segir Eva. 

Hún segir að það hafi í raun 
aldrei komið til greina að bíða 
fellibylinn af sér heldur hafi þau 
alltaf ætlað að koma sér undan 
honum á einhvern hátt. „Blessun-
arlega komumst við frá Yucatán-
skaga á endanum,“ segir Eva.   

Fegin að vera komin heim

Borðar þú meira af alifuglakjöti 
en lambakjöti?

Styður þú að prestar fái heimild 
til að gefa saman samkyn-
hneigð pör?





Hver er formaður fjárlaga-
nefndar?

Hvernig er kynjaskipt í Jafn-
réttisráði?

Hvaða fyrirtæki fékk sam-
gönguverðlaun í ár?

 Vladimír Pútín Rúss-
landsforseti hefur jafnan verið 
umtalaður leiðtogi, bæði innan 
Rússlands og utan. Fáir áttu þó 
von á þeirri holskeflu sem birst 
hefur af slúðri og vangaveltum 
eftir að myndir af honum birtust í 
síðustu viku, berum að ofan og 
stæltum.

Myndirnar voru teknar í fjalla-
ferð hans með Alberti Mónakó-
prins í Síberíu, og voru birtar með 
áberandi hætti á vefsíðu forsetans 
sjálfs og síðan á forsíðu dagblaðs 
undir fyrirsögninni: „Vertu eins 
og Pútín“. 

Rússneskir fjölmiðlar eru enn, 
viku síðar, að velta sér upp úr mál-
inu og meðal annars er mikið spáð 
í hvaða pólitísku skilaboðum for-
setinn hafi viljað koma á fram-
færi.

Í spjallþætti einum í útvarpi 
hafði þáttastýran orð á því, hafi 
Pútín ætlað sér að höfða betur til 
kjósenda þá væri þar með gefið í 
skyn að hann ætli að sitja lengur 
en tvö kjörtímabil. Þegar þátta-
stýran spurði svo hvort athæfið 
væri viðeigandi rigndi yfir hana 
tölvupóstum frá kvenfólki sem 
átti vart orð yfir aðdáun sinni á 
stæltum líkama forsetans.

Samkynhneigðir Rússar hafa 
velt því fyrir sér hvort Pútín vilji 
með þessu hvetja til umburðar-
lyndis gagnvart hommum og 
lesbíum. Á Netinu var dreift skop-
mynd af þeim Pútín og Albert þar 
sem ævintýrum þeirra á fjöllum 

var líkt við ástarsögu samkyn-
hneigðu kúrekanna í bíómyndinni 
Brokeback Mountain.

Pútín er 54 ára gamall, kvæntur 
og tveggja dætra faðir. Hann 
hefur löngum lagt rækt við karl-
mennskuímynd sína og er meðal 
annars þekktur skíðamaður og 
með svarta beltið í júdó. Hann 
hefur komið fram í sjónvarpi við 
ýmis tækifæri, og meðal annars 
sést aka flutningabifreið, stjórna 
járnbrautarlest, sigla kafbát og 
við stýrið á orustuþotu.

Öfugt við forvera sinn, Boris 
Jeltsín, sem þótti á stundum trúðs-
legur drykkjumaður, þá hefur 
Pútín gefið þá mynd af sé að hann 
sé alvarlegur í bragði, kraftmikill, 
allsgáður og hnyttinn í tilsvörum.

„Hann er svalur. Það hefur verið 
ímyndin alla forsetatíðina, sval-
ur,“ sagði Sergei Markov, stjórn-
málaskýrandi í Moskvu.

Stanislav Belkovskí, annar 
stjórnmálaskýrandi í Moskvu, 
segir að fjallaferðin með Albert 
prins hafi ekki átt að sýna fram á 
neitt annað en að Pútín kunni að 
slaka á og sé byrjaður að búa sig 
undir brotthvarf úr stjórnmálum. 

Jevgení Volk, þriðji stjórnmála-
skýrandinn, segir hins vegar að 
myndbirtingarnar af Pútín berum 
að ofan geri varla annað en að ýta 
undir þá skoðun, sem nýtur vax-
andi fylgis meðal stjórnmálaelít-
unnar í Moskvu, að óþarfi sé að 
taka Pútín alvarlega lengur.

Rússar spá í 
skilaboð Pútín
Ekkert lát er á vangaveltum í Rússlandi um ástæður 
þess að Vladimír Pútín lét birta myndir af sér ber-
um að ofan. Er hann að búa þjóðina undir brott-
hvarf sitt eða vill hann sitja lengur á forsetastól?
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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

„Þetta samkomulag átti 
ekki að breyta réttarstöðu íbúa, 
landeigenda eða sveitarfélaga, 
heldur styrkja hana,“ segir Jón 
Sigurðsson, fyrrum iðnaðarráð-
herra. 

Jón segir kröfu Vinstri grænna 
um að rannsakað verði samkomu-
lag sem hann, fjármálaráðherra 
og þáverandi landbúnaðarráð-
herra, gerðu við Landsvirkjun 
þremur dögum fyrir kosningar, 
byggjast á misskilningi.

„Því þarna er um ríkisfyrirtæki 
að ræða. Það er almenn stjórn-
sýsla að koma hlutum þannig fyrir 
að meðferð framkvæmda sé í 
höndum undirstofnana svo þegn-

ar og hagsmunaaðilar geti klagað 
til ráðuneytisins,“ segir hann.

Því hafi ekki verið um eignar-
framsal að ræða, en vinstri græn 
fullyrða að svo hafi verið.

Jón veit ekki hvers vegna sam-

komulaginu hafi verið haldið 
leyndu. Hann hafi ekkert gert til 
að leyna því. „Ég er ekkert að 
skorast undan ábyrgð en fjármála-
ráðuneytið hafði þetta á sinni 
könnu. Ég hélt að þetta hefði farið 
í fréttabréf ráðuneytisins,“ segir 
hann.

Guðni Ágústsson, þáverandi 
landbúnaðarráðherra, segir að 
ráðuneytið hafi haft fulla heimild 
á fjárlögum til að selja jörðina 
Þjótanda. Samkomulagið hafi hins 
vegar einungis verið yfirlýsing 
um vilja til viðræðna við Lands-
virkjun um að reisa upplýsinga-
miðstöð á jörðinni um vatnasvæði 
Þjórsár og virkjanir í ánni. 

„Þetta er tíma-
skekkja. Flestar þjóðir eru hættar 
að byggja bílastæði ofanjarðar,“ 
segir Dagur B. Eggertsson, 
borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, 
um að fyrirhugað sé að leggja 
5.000 fermetra undir bílastæði í 
tengslum við tónlistar- og 
ráðstefnuhúsið. Dagur er einnig 
ósáttur við að framkvæmdirnar 
kunna að bitna mjög á húsnæði 
Kolaportsins í framtíðinni. Telur 
hann æskilegra að þau 1.600 
bílastæði sem eru undir Seðla-
bankanum verði nýtt fyrir 
tónlistarhúsið eða Kolaportinu 
fengin varanleg staðsetning þar. 

Óttast um fram-
tíð Kolaportsins

„Það er mikið af 
hagyrðingum hér og því höfum 
við haft vísnagátur af og til á 
síðu bæjarfélagsins,“ segir 
Andrés Skúlason, oddviti í 
Djúpavogi. 

Þær fréttir eru þó á síðunni 
djupivogur.is að lélegar heimtur 
hafi verið á svörum í síðustu 
vísnagátu og þeirri spurningu 
fleygt fram hvort lesendur 
síðunnar séu orðnir það upp-
teknir við glímu á tískufyrir-
bærinu sudoku að þeir gefi sér 
ekki lengur tíma til að sinna 
þjóðlegum viðfangsefnum. 

Andrés kveðst ekki hafa svör 
við því en segist sannarlega 
stoltur af hagyrðingum sinnar 
sveitar og vonar að lausn 
síðustu vísnagátu fáist innan 
skamms.

Lélegar heimtur 
svara vísnagátu

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Spútnikk fer hring 
í kringum jörðina.

Kalli byrjar í barnaskóla.
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Elvis Presly og Priscilla
setja upp hringana. 

Kalli byrjar í menntaskóla.

Hreinn Halldórsson verður 
Evrópumeistari í kúluvarpi
innanhúss.

Dóra litla kemur í heiminn.

Kýrin Harpa syndir 
rúmlega 2 kílómetra
þvert yfir Önundarfjörð.

Kalli fær deildarstjórastöðu.

Bandaríska geimfarið Könnuður
lendir á Mars.

Kalli stofnar sitt eigið fyrirtæki.
Dóra verður stúdent.

Síðasta bókin um Harry Potter
kemur út.

Kalli fréttir að morgni 2. júlí
að hann sé orðinn afi.

5 ár
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Nefnd sem meta átti verð-
mæti vatnsréttinda vegna 
Kárahnjúkavirkjunar hefur 
skilað niðurstöðu. Nokkrir 
landeigendur hafa þegar 
ákveðið að skjóta úrskurðin-
um til dómstóla.

Tæplega 100 eigendur landar-
eigna í nágrenni Kárahnjúkavirkj-
unar eiga rétt á rösklega 1,6 millj-
örðum króna fyrir vatnsréttindi 
vegna virkjunarinnar. Sérstök 
matsnefnd sem aðilar komu sér 
saman um kvað upp úrskurð sinn á 
Hótel Héraði á Egilsstöðum í gær.

Upphæðin er mun hærri en mat 
Landsvirkjunar á vatnsréttindun-
um, 150-375 milljónir króna, en 
aðeins brot af ýtrustu kröfum hóps 
landeigenda, sem mat vatnsrétt-
indin á rösklega 93 milljarða, en 60 
milljarða til vara.

Samkvæmt úrskurði nefndar-
innar eiga vatnsréttareigendur við 
Jökulsá á Dal að fá 1.223 milljónir 
króna, vatnsréttareigendur við 
Jökulsá á Fljótsdal 301 milljón 
króna og vatnsréttareigendur við 
Kelduá 111 milljónir króna. Að 
auki beri Landsvirkjun að greiða 
kostnað vatnsréttareigenda vegna 
málsmeðferðar fyrir nefndinni, 
sem og kostnað við nefndarstörfin, 
alls rösklega 63 milljónir króna.

Nefndin klofnaði og skilaði Egill 
B. Hreinsson sératkvæði. Hann 
vildi að bæturnar yrðu 10-65 millj-
arðar króna, og tók því í raun undir 
kröfur landeigenda að mestu.

Áætlaður stofnkostnaður við 
Kárahnjúkavirkjun er um 110 
milljarðar króna, og metur meiri-
hluti nefndarinnar vatnsréttindin 

því á um 1,5 prósent af stofnkostn-
aðinum. Ýtrustu kröfur vatnsrétt-
areigenda hljóðuðu hins vegar upp 
á um 85 prósent af stofnkostnaðin-
um.

Niðurstaða nefndarinnar þarf 
ekki að vera endanleg, því aðilar 
geta skotið úrskurðinum til dóm-
stóla. Nokkrir landeigendur hafa 
þegar lýst því yfir að þeir muni 
fara með málið fyrir dómstóla, en 
aðrir þurfa að taka ákvörðun áður 
en sex vikna frestur til málshöfð-
unar rennur út. Landsvirkjun 
hefur ekki tekið ákvörðun um 
framhaldið.

Vatnsréttarhafar og Landsvirkj-
un sömdu um að setja matsnefnd-
ina á fót til að meta fjárhæð bóta 
fyrir vatnsréttindi vegna Kára-
hnjúkavirkjunar. Matsnefndin var 
því nokkurs konar gerðardómur 
sem aðilar komu sér saman um. 

Málin hafa þó flækst nokkuð því 
eftir að málið var flutt fyrir nefnd-
inni um miðjan maí úrskurðaði 
óbyggðanefnd að stór hluti landar-
eigna sem áður höfðu verið taldar 
til eignar einkaaðila væru í raun 
þjóðlendur, og þar með í eigu ríkis-
ins. Á þann úrskurð er einnig hægt 
að láta reyna fyrir dómstólum, en 
frestur til að kæra úrskurð 
óbyggðanefndar hefur enn ekki 
runnið út.

Fimm menn skipuðu matsnefnd-
ina. Skúli J. Pálmason, fyrrverandi 
héraðsdómari var formaður, en 
auk hans áttu sæti í nefndinni 
Gestur Jónsson hæstaréttarlög-
maður, Sigurður Þórðarson verk-
fræðingur, Sverrir Ingólfsson, lög-
giltur endurskoðandi, og Egill B. 
Hreinsson, prófessor í verkfræði 
við Háskóla Íslands.

Virði vatnsréttinda 1,6 milljarðar

Úrskurður matsnefndar um verð-
mæti vatnsréttinda hefur áhrif á 
arðsemi Kárahnjúkavirkjunar, en 
að sögn forsvarsmanna Lands-
virkjunar (LV) verður arðsemin 
engu að síður hærri en arðsemis-
krafa eigenda fyrirtækisins vegna 
Kárahnjúkavirkjunar.

„Þetta hefur áhrif, en við höfð-
um borð fyrir báru. Við vorum 
með arðsemi umfram arðsemis-
kröfu og þetta hefur ekki áhrif á 
það að við fáum þá arðsemi sem að 
var stefnt, þrátt fyrir þetta,“ segir 
Friðrik Sophusson, forstjóri 
Landsvirkjunar.

Arðsemiskrafa eigenda LV 
vegna Kárahnjúkavirkjunar var 
11 prósent, og við endurskoðaða 
arðsemisgreiningu í byrjun árs 
reyndist arðsemi eiginfjár vera 

11,9 prósent, segir Þorsteinn 
Hilmarsson, upplýsingafulltrúi 
LV. 

Hann segir að gróflega megi 
meta þau 0,9 prósentustig sem þar 
séu umfram arðsemiskröfuna 
þannig að þau jafngildi því að LV 
fengi 4 milljarða króna útborgaða 
í dag. Sé niðurstaða matsnefndar-
innar sú að kostnaður vegna vatns-
réttinda verði um einum milljarði 
króna hærri en ráð hafi verið fyrir 
gert skerðist arðsemi eiginfjárs 
sem því nemi. Það myndi því í 
raun skerða arðsemi umfram arð-
semiskröfu um fjórðung.

Friðrik segir upphæðirnar í 
úrskurði nefndarinnar hærri en 
mat LV, og í efsta kantinum á því 
sem talið hafi verið raunsætt. 
„Þetta er ekkert út úr korti, en 

þetta er mjög í efri kantinum,“ 
segir Friðrik. Hann segir að ekki 
hafi verið tekin ákvörðun um 
hvort LV skjóti úrskurði nefndar-
innar til dómstóla, málið verði 
skoðað vandlega áður en ákvörðun 
um slíkt verði tekin.

„Þetta er hærri fjárhæð en við 
reiknuðum með út frá þeim for-
dæmum sem til eru fyrir virkanir 
sem framleiða orku fyrir stór-
iðju,“ segir Þórður Bogason, lög-
maður LV. Hann segir að fyrirtæk-
ið muni taka tíma í að skoða 
úrskurðinn áður en ákvörðun 
verði tekin um það hvort honum 
verði skotið til dómstóla.

Þórður segir að í úrskurðinum 
endurspeglist nokkuð breytt við-
horf til verðmats á vatnsréttind-
um. Mat LV, 150-375 milljónir 
króna, hafi byggt á meðal annars 
mati vegna Blönduvirkjunar.

„Það er enginn vafi í mínum 
huga að þessi niðurstaða þýðir að 
vatnsréttindi eru talin mun meira 
virði en þau voru talin fyrir nokkr-
um áratugum síðan, á uppreikn-

uðu verðlagi,“ segir Friðrik.
„Það er enginn vafi á því að 

þessi niðurstaða mun hafa áhrif á 
verð sem verður til skoðunar 
vegna virkjana í Þjórsá,“ segir 
Friðrik. Ríkið á yfir 90 prósent 
vatnsréttinda vegna Þjórsárvirkj-
unar, og var ákveðið að bíða með 
samninga um verð þar til verðmat 
vegna Kárahnjúkavirkjunar lægju 
fyrir.

Arðsemi áfram yfir 
kröfum eigenda LV
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Fjölskylduskemmtun
árið um kring í boði Skoda
FÁÐU ÁRSMIÐA FYRIR FJÖLSKYLDUNA Í FJÖLSKYLDU- OG HÚSDÝRAGARÐINN

SkodaOctavia
Skoda Octavia er þekktur fyrir að vera áreiðanlegur og eyðslugrannur. 
Nú bjóðum við með í kaupum á nýjum Skoda Octavia kort fyrir alla 
fjölskylduna í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn í heilt ár.

Skoda Octavia með 1,9 lítra TDI® dísilvél sannar að afl og 
hagkvæmni geta farið saman. Vélin skilar 105 hestöflum en eyðslan 
er einungis 4,9 lítrar í blönduðum akstri á hverja 100 km.

Skoda Octavia – skemmtilegur fjölskyldumeðlimur

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

„Mér finnst þetta dónaskapur, 
þetta er mikil lítilsvirðing við 
landeigendur, og mér blöskrar ef 
þetta á að heita réttarríki þar sem 
menn geta komið fram með svona 
kjánaskap,“ segir Vilhjálmur Þ. 
Snædal, einn landeigenda við Jök-
ulsá á Dal. 

Vilhjálmur segir að hver og einn 
landeigandi verði að ákveða hvort 
hann ætli með málið fyrir dóm-
stóla, en hann muni í öllu falli fara 
þá leið sjálfur. Hann bendir á að 
samið hafi verið vegna virkjunar 
einkaaðila við Seyðisfjörð, og þær 
upphæðir sem matsnefndin telji 
eðlilegar séu langt frá því sem þar 
tíðkist. Hefðu vatnsréttarhafar 
eitthvað val væru eflaust aðrir en 
Landsvirkjun sem gætu virkjað á 
svæðinu.

Niðurstaða matsnefndarinnar 
kemur landeigendum þó lítið á 
óvart, segir Vilhjálmur. Nefndin 
virðist í aðalatriðum byggja á mati 
á vatnsréttindum vegna Blöndu-
virkjunar. Það hefði töluglöggur 
maður reiknað á einum degi, en 
nefndin hafi verið mánuði að því 
og taki um 20 milljónir fyrir. Vil-
hjálmur gagnrýnir að nefndin hafi 
fengið að sjá raforkuverð til álvers 
í Reyðarfirði, sem landeigendur og 
þeirra lögmenn hafi ekki fengið að 
sjá. 

„Ég held við höfum kannski búist 
við þessu, en þetta eru engu að 
síður mjög mikil vonbrigði fyrir 
okkur, okkar kröfur voru byggðar 
á miklu hærri upphæðum,“ segir 
Jónas Guðmundsson, formaður 
Félags landeigenda við Jökulsá á 

Dal. Í félaginu er mikill meirihluti 
landeigenda við Jökulsá á Dal, um 
40 talsins.

Jónas segir að engin ákvörðun 
hafi verið tekin um það hvort mál-
inu verði skotið til dómstóla. Aðilar 
hafi sex vikur til þess og málið 
verði skoðað vandlega og haft sam-
ráð við lögmenn áður en ákvörðun 
verði tekin. Þó sé alveg ljóst að ein-
hverjir landeigendur muni láta 
reyna á málið fyrir dómstólum, 
spurningin sé bara sú hversu marg-
ir þeir verði.

„Við gerðum okkur vonir um að 
það yrði hugarfarsbreyting við 
mat á verðmætum þessara rétt-
inda, enda margt sem hefur breyst 
í umhverfinu og við lagarammann, 
auk þess sem orkuverð í heiminum 
er alltaf á uppleið,“ segir Jónas. 

Hann segir matsnefndina fasta 
í fortíðinni: „Þeir vitna bara í 
Blöndusamninginn og nánast 

bara uppreikna hann með ein-
hverjum smá glaðningi ofaná,“ 
segir Jónas. 

Verðmatið lítilsvirðing segir einn eigandi vatnsréttar



Ljósið og líkamsræktarstöð-
in Hreyfing bjóða upp á námskeið 
sem hefst 3. september. Nám-
skeiðið gengur út á uppbyggjandi 
og styrkjandi æfingar fyrir fólk 
sem greinst hefur með krabba-
mein undir leiðsögn Guðbjargar 
Finnsdóttur íþróttafræðings. 

Ljósið er endurhæfingar- og 
stuðningsmiðstöð fyrir krabba-
meinsgreinda og aðstandendur 
þeirra. Hóparnir verða á mánu-
dögum og miðvikudögum klukkan 
13.00 í húsnæði Hreyfingar í 
Faxafeni 14. Skráning í hópana 
fer fram í Ljósinu í síma 561-
3770.

Líkamsrækt 
fyrir krabba-
meinsgreinda

Benazir Bhutto, 
fyrrverandi forsætisráðherra 
Pakistans, hefur gert Pervez 

Musharraf, 
forseta Pakist-
ans, tilboð um að 
deila með 
honum völdum.

Musharraf 
gæti þá setið 
áfram sem 
forseti eitt fimm 
ára kjörtímabil í 
viðbót, en hefði 

ekki jafn mikil völd og hann hefur 
haft. Bæði Bhutto og Nawaz Sharif, 
sem einnig er fyrrverandi forsætis-
ráðherra, gætu jafnframt snúið 
aftur heim úr útlegð og hugsanlega 
komist til valda í kosningum.Bhutto 
og Sharif hafa bæði sagst ætla að 
snúa aftur til Pakistans fyrir næstu 
kosningar.

Gerir Mus-
harraf tilboð

Grunnskólarnir á höf-
uðborgarsvæðinu voru settir í 
gær þótt ekki hafi tekist að manna 
allar kennarastöður. Menntaráð 
Reykjavíkurborgar greindi frá 
því á mánudag að tekist hefði að 
ráða rúmlega 30 kennara til starfa 
á 10 dögum og þar með væri mesti 
vandinn leystur. Samt sem áður 
vantar enn kennara í um 20 skóla 
auk þess sem skortur er á öðru 
starfsfólki í skólunum og á frí-
stundaheimilum.

Ólafur Loftsson, formaður 
Félags grunnskólakennara, segir 
að margir reyndir kennarar hafi 
hætt kennslu á undanförnum 
misserum og leitað í önnur störf. 
Hann segir jafnframt að ungir 
nýútskrifaðir kennarar skili sér 
ekki nægjanlega vel inn í skól-
ana. Nægur áhugi er þó á náminu 
því í júní síðastliðnum útskrifuð-
ust samtals 232 grunnskólakenn-
ar frá Kennaraháskóla Íslands og 
Háskólanum á Akureyri.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Hagstofunni störfuðu um 4.960 
einstaklingar við kennslu í 
íslenskum grunnskólum árið 
2006, þar af voru 85,9 prósent 
með réttindi. „Réttindakennur-
um hefur fjölgað undanfarin ár 
en nú bendir ýmislegt til þess að 
leiðbeinendum sé að fjölga í reyk-
vískum grunnskólum á ný,“ segir 
Ólafur. Víða á landsbyggðinni 
hefur gengið betur að fá kennara 
til starfa en á höfuðborgarsvæð-
inu þar sem þenslan er meiri.

Nýútskrifaður kennari getur 
fengið um 199.000 krónur í mán-
aðarlaun við kennslu og hækkar 
ekki nema um 10.000 krónur taki 
hann að sér umsjón með bekk.

Gunnar Haugen, framkvæmda-
stjóri ráðninga hjá Capacent, segir 
að kennurum hafi fjölgað í hópi 
þeirra sem skrá sig hjá atvinnu-
miðluninni. „Við tókum fyrst eftir 
þessari aukningu í fyrrahaust og 
hún hefur haldið áfram. Á fyrstu 
fjórum mánuðum ársins skráðu 
fleiri kennarar sig hjá okkur en 
allt árið þar á undan,“ segir Gunn-
ar og bætir því við að fólki með 
kennaramenntun gangi vel að fá 
vinnu.

Samningar kennara við sveit-

arfélögin eru lausir í maí og Ólaf-
ur er bjartsýnn á að með vorinu 
birti til í kjaramálum kennara. 
„Það hefur orðið ákveðin vakning 
í samfélaginu varðandi þessi mál 
án þess að kennarar sjálfir hafi 
komið þeirri umræðu af stað. Ég 
vona að ráðamenn geri sér grein 
fyrir því að það þarf að grípa til 
aðgerða eigi ástandið eins og það 
er núna í upphafi skólaársins 
ekki að verða árlegur viðburður,“ 
segir Ólafur.

Sækja í önnur störf
Enn vantar kennara til starfa í grunnskólum borgarinnar. Formaður Félags 
grunnskólakennara er bjartsýnn á að umræðan um vandann skili sér í kjara-
viðræðum í vor. Fjölmargir kennarar leita annarra starfa.
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Gríðarlegt álag er á lög-
reglumönnum höfuðborgarsvæð-
isins þegar eitthvað er um að vera 
og örðugt getur reynst að manna 
vaktir, að sögn Óskars Sigurpáls-
sonar, formanns Lögreglufélags 
Reykjavíkur.

Að minnsta kosti 35 lögreglu-
menn hafa sagt upp störfum og 
þrettán eru í launalausu leyfi. Slíkt 
leyfi er oftast undanfari þess að 
lögreglumenn láta af störfum. 
Langflestir þessara lögreglu-
manna eru af höfuðborgarsvæð-
inu. 

„Við höfum setið eftir í launa-
skriðinu. Það hafa allir ætt áfram 
nema opinberir starfsmenn. Ég 

held að launamál séu fyrst og 
fremst ástæða uppsagnanna,“ 
segir Óskar. „Svo þegar menn 
hætta og við fáum ekki aðra starfs-
menn eykst álagið á þá sem eftir 
eru. Menn geta hugsanlega verið 
að flýja ástand eins og skapast 
hefur nú þegar allt of margir eru 
hættir. Álagið á þá sem eftir eru er 
gríðarlegt. 

Því færri sem við erum þeim 
mun meira leggst á hvern mann. 
Þetta er bolti sem hleður utan á 
sig. Leiðrétting á launakjörum 
þarf að koma til framkvæmda sem 
allra fyrst, þannig að flóttinn haldi 
ekki áfram. Þá myndum við ekki 
sjá út úr hlutunum.“

 Afar skiptar skoð-
anir eru innan Starfsgreinasam-
bands Íslands um hugmyndir um 
að stofna nýjan áfallatrygginga-
sjóð á almennum vinnumarkaði. 
Kristján Gunnarsson, formaður 
Starfsgreinasambandsins, segist 
hafa heyrt skoðanir á báða bóga, 
menn hafi notað allan tilfinninga-
skalann til að tjá sig. 

„Málið er skammt á veg komið 
en ég hef kynnt þessar hugmynd-
ir í 22 af 24 félögum í landinu. Það 
er óhætt að segja að skoðanir eru 
mjög skiptar, allt frá því að taka 
þeim vel yfir í það að sjá alla 
mögulega vankanta og nánast 
hafna þeim,“ segir hann. 

Sjálfum finnst Kristjáni hug-
myndin áhugaverð. „Þetta er 
óhemjustórt og flókið mál. Ef það 
gengur eftir þá þarf lagabreyt-
ingar til viðbótar við breytingar á 

kjarasamningum. Þetta gæti 
orðið af svipaðri stærðargráðu og 
þegar við stofnuðum lífeyrissjóð-
ina.“

Vilhjálmur Birgisson, formaður 
Verkalýðsfélags Akraness, bendir 
á að sjö til átta félög með minnst 
fimmtán þúsund félagsmenn 
hafni þessu. „Félagsmenn vilja 
kauphækkanir, ekki breytingar á 
veikindarétti,“ segir hann.

Félagið hefur tekið upp fimm 
nýja styrki upp á síðkastið, til 
dæmis við heilsurækt og gler-
augnakostnað, og hefur Vilhjálm-
ur áhyggjur af því að komi til 
skerðinga. „Miðað við það litla 
sem við höfum séð hugnast þessar 
breytingar okkur ekki. Menn vilja 
sjá betur um hvað er verið að 
tala,“ segir hann.

Stefnt er að því að kynna tillög-
ur og kostnaðarútreikninga fyrir 

landssamböndunum í september. 
Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-

lífsins, telur að þá skýrist hvort 
samkomulag geti náðst eða ekki. 

Væntingar eru um að taka á 
kynbundnum launamun og efla 
endurmenntun í kjarasamningun-
um. Þá er stefnt að því að lengja 
fæðingarorlof í tólf mánuði. Vonir 
standa til að samningaviðræður 
hefjist á haustmánuðum og þeim 
verði lokið áður en samningar 
renna út um áramót. Sjónarmið 
hafa komið fram um að semja til 
tveggja ára en það fer eftir því 
hvernig endurskoðunarákvæði 
yrðu.

Guðmundur Gunnarsson, for-
maður Rafiðnaðarsambandsins, 
leggur áherslu á hækkun dag-
launa. Hann bendir á að yrði fyrsti 
veikindadagurinn seldur, eins og í 
Svíþjóð, „þá væri hægt að hækka 
laun um liðlega tvö prósent“.

Andstaða við breytingar á sjúkrarétti

 Sturla Böðvarsson, 
fyrrum samgönguráðherra, ber 
ábyrgð á sóun hundraða milljóna 
af almannafé og framkoma Árna 
Mathiesen fjármálaráðherra er 
engan veginn sæmandi, segir í 
ályktun frá Sambandi ungra 
framsóknarmanna.

SUF krefst þess að gerð verði 
stjórnsýsluúttekt á ráðuneytum 
þeirra og að þeir axli ábyrgð á 
Grímseyjarferjumálinu. Þeir hafi 
sýnt ábyrgðar- og dómgreindar-
leysi. Verkstjórn þeirra og 
ákvörðunartaka hafi verið slæleg 
og Árni hafi beitt bolabrögðum til 
að sverta Ríkisendurskoðun. 
Málið sé dæmalaust.

Fordæma sjálf-
stæðisráðherra 

Bæjarráð Bolungarvík-
ur vill flytja Ratsjárstofnun til 
bæjarins og að öðrum ratsjárstöðv-
um verði fjarstýrt frá Bolafjalli.

Þetta kemur fram í ítrekun 
bæjarráðs á bókun frá árinu 2004. 
Þá sagði forstjóri Ratsjárstofnunar 
það eina sem útilokaði þetta væri 
krafa Bandaríkjamanna að 
starfsemin væri rekin á Miðnes-
heiði. Nú hafa íslensk stjórnvöld 
tekið við rekstrinum og því ætti 
engin fyrirstaða að vera fyrir 
flutningnum segir í ítrekuninni.

Ratsjárstöðvum 
verði fjarstýrt

Nýbýlavegi verður 
lokað frá og með deginum í dag 
til laugardagskvölds, frá 
Birkigrund vestur að Sæbóls-
braut á meðan 132 kV háspennu-
strengur verður færður. 

Ökumönnum er bent á hjáleið 
um Álfhólsveg og Hamraborg. 
Ekki verður hægt að komast inn 
á Hafnarfjarðarveg af Nýbýla-
vegi meðan á lokun stendur og 
eru ökumenn beðnir um að fara 
heldur um Digranesveg. 
Vegfarendur sem leið eiga að 
fyrirtækjum við Nýbýlaveg 2-32 
er bent á hjáleið um Hamra-
borg, Skeljabrekku og Auð-
brekku. -

Nýbýlavegi lok-
að í þrjá daga



Rýmingarsala 50% afsl.

 blómaáburður 
á tilboði 1 ltr. 599

GRÆNA ÞRUMAN

   Gróðurmold 10 ltr. 199 verð áður 399

lýkur
Garðplöntu-

sölunni

Allar
pottaplöntur

á  útsölu

30-70%
afsláttur



30%

40%
afsláttur

af lífrænu grænmeti 
og ávöxtum

20% afsl.

Græna
torgið



nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Leggur lokahönd á ljóðabók
Lesið á hlaupum Á vit ævintýranna

Vantaði 
Röggu Gísla

„Nei, það er ekkert á dagskrá að 
fara að framleiða bjór,“ segir Tolli 
Morthens og hlær við, þegar hann 
er spurður hvort hann sé að fara út 
í brugg eða rekstur.

Tolli fékk 
nýverið nafn 
sitt viður-
kennt sem 
vörumerki 
og um leið 
einkaleyfi 
fyrir því. 
Meðal þess sem einkaleyfið nær til 
er fatnaður; skór og húfur, bjór og 
aðrir áfengir drykkir. Einnig gos-
drykkir, ávaxtasafi, þykkni og 
önnur efni til drykkjargerðar.

Síðast en ekki síst tryggði Tolli 
sér einkaleyfi á notkun merkisins í 
skemmti-, menningar- og íþrótta-
starfsemi.

„Maður fær svona eyðublað og 
tipsar á það. Bjór hefur löngum 
verið mér hugleikinn, svo það er 
ekkert óeðlilegt að ég hafi rambað 
á hann,“ segir Tolli.

Tolli hefur lengi verið einn vin-
sælasti myndlistarmaður landsins 
og segist ætla að halda sig við það 
áfram. „Hins vegar getur það líka 
verið myndlist að sækja um einka-
leyfi. Það voru menn í Berlín sem 

settu upp ferðaskrifstofu og seldu 
miða. Það var svo bara gjörningur. 
Það eru engin mörk. Þegar mynd-
listarmaður fær sér lógó á Einka-
leyfastofu, þá er hann bara að 
víkka út landamærin.“

Stefnir ekki á bjórframleiðslu

Kanadamaðurinn Etienne 
d’Hauterive vill reka 
smiðshöggið á eins og hálfs 
árs hjólreiðatúr um Evrópu 
með því að ferðast sömu 
leið heim og Leifur Ei-
ríksson sigldi til Vínlands. 
Hann á bara eftir að komast 
að hvernig hann á að fara 
að því. 

Etienne er 21 árs gamall náttúru-
vinur frá Quebec í Kanada. Fyrir 
hálfu öðru ári hélt hann til Evrópu 
á reiðhjólinu sínu með það að mark-
miði að kynnast álfunni og vekja 
athygli á umhverfisvernd. „Ég 
ferðaðist um alla Evrópu, vann 
fyrir mér sem skíðakennari og náði 
að safna peningum. Ég var lengst 
af í Frakklandi en hjólaði þó um 
alla álfuna.“ Þegar dró að heimför 
ákvað hann að fara sjóleiðina heim, 
þar sem það væri umhverfisvænna 
en flug, og fannst ekki úr vegi að 
fara sömu leið og talið er að Leifur 
Eiríksson hafi siglt til Vínlands. 
„Árið 2000 voru mikil hátíðarhöld á 
Nýfundnalandi í tilefni af þúsund 
ára afmæli landafunda Leifs Eiríks-
sonar og ég þekkti því söguna af 
honum. Ég ákvað því að tengja 
saman Evrópu og Ameríku á tákn-
rænan hátt með því að fara sjóleið-
is frá meginlandi Evrópu til Íslands 
og þaðan til Ameríku, sömu leið og 
Leifur sigldi.“ 

Etienne hjólaði fyrst til Austur-
Evrópu og þaðan til Skandinavíu og 
tók Norrænu frá Björgvin í Noregi, 
sem lagði að landi á Seyðisfirði 
fyrir mánuði. Síðan hefur hann 
hjólað um landið. Hann hefur líka 
notað tækifærið til að vekja athygli 
á umhverfisverndarmálum. „Ég 
hef skoðað margar náttúruperlur á 
Íslandi og það vakti athygli mína 
hversu fyrirferðarmiklir jepparnir 
eru hér á landi og stundum var ekki 
nema einn í bílnum. Ég hvet því 
fólk til að stunda hjólreiðar, því það 
er afskaplega skilvirkur og ódýr 
ferðamáti, sérstaklega í borginni 
þar sem fjarlægðir eru litlar.“  

Til að vekja athygli á málstað 

sínum skartar Etienne forláta 
hjálmi sem hann útbjó sjálfur, en á 
honum er uppblásið líkan af jörð-
inni. „Margir reka upp stór augu 
þegar þeir sjá mig með þetta en til 
þess er leikurinn gerður. Ég útbjó 
líka merki þar sem fimm fjallstind-
ar standa upp úr jörðinni. „Tind-
arnir tákna fingur og jarðkringlan 
er lófi; hugmyndin á bak við mynd-
ina er að öll skiljum við eftir okkur 
spor og við þurfum að spyrja okkur 
hvers konar ummerki við viljum 
skilja eftir.“

Etienne er nú í Reykjavík og leit-
ar leiða til að komast heim sjóleiðis, 
sem er þó hægara sagt en gert því 
engar farþegasiglingar eru héðan 

og til Kanada. „Ég hafði vonast til 
að verða heppinn og fá far með ein-
hverju skemmtiferðaskipi,“ segir 
Etienne. „Það virðast þó vera litlar 
líkur á því þannig að ég hugsa að 
ég reyni að finna fragtskip sem er 
á þessari leið. Ég veit að þau taka 
yfirleitt ekki farþega um borð en 
ég vonast til að geta fengið undan-
tekningu. Í versta falli flýg ég til 
Halifax og hjóla þaðan heim, en 
það væri gaman að geta siglt þetta 
og heiðrað minningu Leifs Eiríks-
sonar.“ Sé einhver á leið til Kan-
ada sjóleiðis og vill bjóða Etienne 
far er hægt að senda tölvupóst á 
estebang@animal.com.

Hjólar í kjölfar Leifs Eiríkssonar 



Verði ykkur að góðu!

Tilboð
á lambakjöti af nýslátruðu!

Opið 9-21

kr.
kg

LAMBAHRYGGUR
AF NÝSLÁTRUÐU

1.598

LAMBALÆRI
AF NÝSLÁTURÐU

998 kr.
kg

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

kr.
kg

LAMBA SÚPUKJÖT
AF NÝSLÁTRUÐU

779
Nóatún
mælir
með!

Nóatún
mælir
með!

99
SPRITE OG

SPRITE ZERO

kr.
2 l179

GOÐA DÖNSK
LIFRARKÆFA

kr.
pk.

MYLLU
BRALLARABRAUÐ

149 kr.
stk.

HOMEBLEST
KEX

129 kr.
pk.

Helmingi meira!

600
kr. kg

Þú sparar

Ótrúlegt verð!







fréttir og fróðleikur

Danska ríkisstjórnin hefur 
kynnt umfangsmikil áform 
um lækkun tekjuskatts og 
hækkun útgjalda til vel-
ferðarmála. Leiðarahöfund-
ar dönsku blaðanna telja 
tillögurnar snjallt útspil af 
hálfu Anders Fogh Rasm-
ussen forsætisráðherra í 
aðdraganda kosninga sem 
búizt er við að hann boði til 
innan skamms, en þeir gefa 
innihaldi áformanna annars 
ekki háa einkunn. 

Ekki er útséð um það enn hvort 
áform dönsku ríkisstjórnarinnar 
um lækkun tekjuskatts hljóti sam-
þykki á þingi þar sem Danski þjóð-
arflokkurinn, sem stutt hefur hina 
borgaralegu samsteypustjórn Ven-
stre og Íhaldsflokksins síðastliðin 
sex ár, telur líkt og stjórnarand-
stöðuflokkarnir að skattabreyting-
arnar hygli hinum tekjuhæstu. 

Fogh Rasmussen hefur sagzt 
reiðubúinn til að ræða áformin við 
alla flokka á þingi. En hann vill að 
þeim viðræðum verði lokið fyrir 
3. september. Hafi þá ekki náðst 
samkomulag kann að mati stjórn-
málaskýrenda svo að fara að for-
sætisráðherrann sjái sig knúinn 
til að boða til kosninga, þótt kjör-
tímabilinu ljúki ekki fyrr en 
snemma árs 2009. Samkvæmt 

dönsku stjórnarskránni hefur for-
sætisráðherrann vald til að rjúfa 
þing og boða til kosninga hvenær 
sem er á kjörtímabilinu. 

Samkvæmt áformunum, sem Fogh 
Rasmussen kynnti ásamt Thor Pet-
ersen fjármálaráðherra á blaða-
mannafundi á þriðjudag, á að verja 
sem nemur 123 milljörðum 
íslenskra króna til tekjuskattslækk-
ana á næstu tveimur árum og sem 
nemur nærri 600 milljörðum króna 
á næstu tíu árum til að betrum-
bæta og stækka húsnæði fyrir leik-
skóla, skóla, elliheimili, sjúkrahús 
og fleiri slíkar almannaþjónust-
ustofnanir landsins. Þá vill stjórn-
in verja sem nemur 123 milljörð-
um króna á næstu fjórum árum í að 
bæta menntun starfsfólks í umönn-
unarstörfum, meðal annars. 

„Við erum núna í stakk búin til 
að hleypa nýjum krafti í velferð-
arsamfélag okkar,“ sagði Fogh 
Rasmussen. „Þetta kann að hljóma 
kostnaðarsamt, en féð er fyrir 
hendi.“ 

Að mati leiðarahöfundar Jót-
landspóstsins styrkja áformin víg-
stöðu Foghs gagnvart Jafnaðar-
mannaflokknum í komandi 
kosningabaráttu, þar sem þau slá 
vopn úr hendi forystuafls stjórnar-
andstöðunnar. Jafnaðarmenn hafa 
haldið því fram, að í stjórnartíð 
Foghs og borgaralegu flokkanna 
hafi opinber þjónusta verið fjár-
svelt. Þessi ásökun verður ekki 
eins trúverðug í ljósi hinnar boð-
uðu útgjaldahækkunar til velferð-
arkerfisins upp á andvirði hundr-
uða milljarða íslenzkra króna. 

Höfundar forystugreina Politik-
en og Information telja félagslega 
slagsíðu vera á áformunum. Hækk-
un orkuskatta og lækkun há- og 
millitekjuskatts fær leiðarahöfund 
Politiken til að tala um „velferð 
fyrir suma“ en ekki alla. 

Meðal þess sem stjórnin vonast til 
að ná fram með breytingunum er 
að hvetja danska launþega til að 
vinna meira, þar sem margir muni 
geta bætt við sig vinnu án þess að 
lenda í hærra skattþrepi. Ekki 
verður hins vegar hreyft við skatt-
prósentunni. Þeir sem lenda í 
hæsta skattþrepinu greiða eftir 
sem áður allt að 63 prósent af tekj-
um sínum til hins opinbera. Aðal-
breytingin sem felst í tillögum 
stjórnarinnar nú er að hækka 
tekjumörkin í efri skattþrepun-
um, svo að margir launþegar 
lækka um skattþrep. Reiknað er 
með að allt að hálf milljón Dana 
muni sleppa niður úr milliskatt-
þrepinu svonefnda og um 140.000 
úr hátekjuskattþrepinu óvinsæla. 

Ennfremur á að hækka skatt-
leysismörkin, sem nýtist vel 
hinum lægst launuðu og hvetur þá 
sem eru að hluta til á bótum til að 
fara út á vinnumarkaðinn. Sam-
kvæmt mati ríkisstjórnarinnar má 
gera ráð fyrir að skattabreyting-
arnar verði til þess að á bilinu 
8.000 til 10.000 fleiri Danir verði 
ráðnir í launaða vinnu. 

Frjálslynda hugveitan Cepos 
álítur að tekjuskattsbreytingarn-
ar nái of skammt. Eftir því sem 
fréttavefur Politiken hefur eftir 

Mads Lundby Hansen, yfirhag-
fræðingi hjá Cepos, myndu þeir 
tíu milljarðar danskra króna – 123 
milljarðar íslenskra – sem stjórn-
in hyggst nú verja til tekjuskatt-
slækkunarinnar, duga til að lækka 
hæstu hátekjuskattsprósentuna 
úr 63 í 54 prósent. Að mati Cepos 
myndi sú aðgerð auka atvinnu-
framboðið um meira en 15.000 
stöðugildi.

Það sem gerir stjórninni kleift að 
boða skattalækkanir nú er gott 
efnahagsástand. Traustur hag-
vöxtur – 3,5 prósent árið 2006 – 
hefur hjálpað stjórninni að reka 
ríkissjóð með afgangi á sama tíma 
og atvinnuleysi er nú með allra 
minnsta móti í landinu. Það mælist 
nú 3,5 prósent og hefur ekki verið 
minna í þrjátíu ár. 

Samkvæmt áformunum eiga 
skattahækkanir á húshitun, 
neysluvatn og rafmagn – svo-
nefndir „grænir skattar“ – að 
hjálpa til við að fjármagna tekju-
skattslækkunina.

Skattabreytingarnar verða 
þannig að miklu leyti tilflutningur 
á skattheimtu frekar en eiginleg 
skattalækkun. Enda gera leiðar-
höfundar dagblaðanna lítið úr full-
yrðingu Foghs um „sögulegt lof-
orð“, sem hann talaði um er hann 
kynnti áformin á þriðjudaginn. 
Kristeligt Dagblad talar um 

„fáeinar skynsamlegar fínstilling-
ar,“ sem þörf hefði verið á að gera 
á skattkerfinu hvort eð er. 

Aðrir fréttaskýrendur benda á, að 
með því að létta á tekjuskattsinn-
heimtunni hafi Fogh látið undan 
þrýstingi frá samstarfsflokknum. 
Það hafi verið formanni Íhalds-
flokksins, Bendt Bendtsen, alger 
nauðsyn að sýna eigin flokks-
mönnum fram á að hann næði að 
setja sitt mark á stjórnarstefnuna 
fyrir komandi kosningar. 

Þá vekur ennfremur athygli að 
ekki var haft fyrir því að þessu 
sinni að tryggja stuðning Danska 
þjóðarflokksins við áformin, held-
ur virðist stjórnin frekar treysta á 
að þingmenn Radikale venstre og 
Ny Allianse tryggi þeim þing-
meirihluta. Náist þingmeirihlut-
inn ekki verður að öllum líkingum 
boðað til kosninga og þykir dönsk-
um stjórnmálarýnum langlíkleg-
ast að þeim lykti með því að Fogh 
haldi áfram um stjórnartaumana á 
næsta kjörtímabili, sennilega með 
stuðningi miðflokkanna í stað 
Þjóðarflokksins.

Skattalækkun undanfari kosninga

Stuðlar að varðveislu byggingararfsins

Eytt um efni 
fram





hagur heimilanna

Stolt af barnabókasafninu

Skotsilfur er ný vefsíða sem 
fjallar um persónuleg fjár-
mál og sparnað. Á síðunni 
má finna ýmsar leiðir til að 
auðvelda sparnað auk þess 
sem notendur geta þar rætt 
saman um fjármál sín.   

Ragnar Freyr Pálsson er maður-
inn á bak við Skotsilfur. Ragnar er 
grafískur hönnuður og hefur í 
gegnum tíðina sett upp fjölmarga 
vefi. Hann segir að hugmyndin á 
bak við Skotsilfur hafi kviknað 
þegar hann fór sjálfur að taka til í 
sínum fjármálum. 

„Fyrir hálfu ári fór ég fyrst 
raunverulega að hugsa um eigin 
fjármál. Fyrir þann tíma hafði ég 
einfaldlega meinloku fyrir þeim 
en þarna ákvað ég að nú væri nóg 

komið og fór að fræðast um per-
sónuleg fjármál. Í kjölfarið fann 
ég að það vantaði upplýsingaveitu 
og umræðuvettvang á íslensku um 
málefnið. Upplýsingaveitu sem 
byrjaði á grunninum og væri ekki 
að flækja málin með tali um vísi-
tölur, verðbólgu og stýrivexti,“ 
segir Ragnar, sem vill taka það 
fram að sjálfur sé hann ómenntað-
ur í þessum fræðum. 

Á síðunni má finna greinar um 
persónuleg fjármál og ýmsar 
skrár sem Ragnar hefur útbúið og 
fólk getur hlaðið niður sér að 
kostnaðarlausu. Skrárnar eru sett-
ar upp í Excel og auðvelda fólki að 
setja upp heimilisbókhaldið, fylgj-
ast með sparnaði sínum og eyðslu. 
Þá er einnig spjallborð á síðunni 
þar sem notendur geta rætt saman 
um fjármál sín. 

Ragnar segir allt of algengt að 

fólk fresti því að byrja að spara. 
„Sögnin að spara virðist hafa svo-
lítið neikvæða merkingu. En svo 
ætti ekki að vera. Sparnaður er 
eitt besta tólið til að byggja upp 
persónulegan auð fyrir venjulegt 
fólk á venjulegum launum,“ segir 
hann og bætir því við að fólk megi 
heldur ekki ætla sér of mikið.

„Sparnaður er eins og hver 
önnur atferlisbreyting. Ef fólk 
ætlar sér of mikið springur það á 
limminu.

Gott er að byrja rólega, setja 
sér skýr markmið og kíkja á hvar 
sé hægt að gera breytingar. Oftast 
er hægt að draga eitthvað úr 
neyslukostnaði með smá skipu-
lagningu og leggja svo hluta af 
laununum sínum inn á sparireikn-
ing,“ segir Ragnar. 

Slóðin á Skotsilfur er www.skot-
silfur.com.

Sparað með Skotsilfri

 Magnús F. Ólafsson, lífskúnstner og 
matgæðingur, borðar bara salat sem 
hefur verið hreinsað í salatvindu.

Kraftmiklar ryksugur
fyrir  öll heimili

Verð frá kr.:

15.990

Miele
ryksugur

– litlar og liprar.
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Myndavélinni hefur verið 
snúið við í nýjustu viðbót 
Google Earth, en með henni 
er hægt að skoða allan him-
ingeiminn eins og hann sést 
frá jörðinni. Stjörnuskoðun-
in verður ívið skemmtilegri 
þegar hægt er að þysja 
margar milljónir ljósára 
inn og út, og skoða stjörnu-
merki og -þokur án áhrifa 
ljósmengunar.

Viðbótin, sem nefnist Sky, kom 
út fyrir nokkrum dögum og fylg-
ir nýjustu útgáfunni af Google 
Earth. Með því að smella á einn 
takka er hægt að skipta úr 
myndavél sem skoðar jörðina úr 
geimnum yfir í myndavél sem 
skoðar geiminn frá jörðinni. Ef 
myndavélin var til dæmis yfir 
húsinu þínu þegar þú skiptir yfir 
í Sky þá sérðu himininn eins og 
hann sést úr stofuglugganum 
þínum.

Alls er hægt að skoða yfir 
hundrað milljón einstakar stjörn-
ur og um tvö hundruð milljón 
stjörnuþokur með forritinu, 

margar hverjar í mikilli nær-
mynd. Himinninn í Sky er settur 
saman úr mörg hundruð þúsund 
ljósmyndum sem teknar hafa 
verið úr stjörnusjónaukum, 
meðal annars Hubble.

Í viðtali við fréttavef BBC 
sagði dr. John Mason, hjá stærsta 
stjörnufræðifélagi Breta, að for-
ritið kæmi sér mjög vel fyrir þá 
sem sjá ekki nema nokkra tugi 
stjarna á himninum vegna mik-
illar ljós- og loftmengunar. „Ef 
þetta hjálpar fólki að átta sig á 
því hvað það er að missa af, þá er 
það mjög gott,“ sagði hann.

Til þess að auðvelda fólki að 
rata um stjörnuhimininn er hægt 
að sýna ýmsa leiðarvísa um 
geiminn í Sky, meðal annars 
stjörnumerki, pláneturnar í sól-
kerfinu okkar og merk fyrirbæri 
sem Hubble-sjónaukinn hefur 
fest á mynd. 

Google Earth snúið á hvolf

Metal Gear Solid 4, Rock Band, 
Halo 3 og Pro Evolution Soccer 
2008 eru meðal þeirra leikja sem 
munu njóta einna mestrar athygli 
tölvuleikjaheimsins á leikjaráð-
stefnunni sem fram fer í Leipzig í 
Þýskalandi um helgina. Ráðstefn-
an er haldin árlega, og er orðin 
ein sú stærsta í heiminum síðan 
E3-ráðstefnan í Bandaríkjunum 
minnkaði töluvert við sig.

Öll stærstu leikjafyrirtækin 
eru með kynningarbása á ráð-
stefnunni, og verða fjölmargir 
blaðamannafundir haldnir á þeim 
fjórum dögum sem hún stendur 
yfir. Á mánudag, þriðjudag og 
miðvikudag var sérstök forráð-
stefna fyrir leikjahönnuði og for-
ritara, en aðalráðstefnan byrjar í 
dag. Búist er við um 200.000 gest-
um.

Ólafur Þór Jóelsson og Sverrir 
Bergmann, þáttastjórnendur 
leikjaþáttarins GameTíví á Skjá 
einum, eru staddir á ráðstefnunni 
í Þýskalandi. „Við erum sjálfir 

spenntastir fyrir sýningunum 
sem stóru leikjafyrirtækin á borð 
við Sony, EA, Nintendo og Mic-
rosoft ætla að halda, en leikurinn 
Prototype er án efa það áhuga-
verðasta sem við höfum séð hing-
að til,“ segir hann.

Enginn sigurvegari í keppni um hylli neytenda





[Hlutabréf]

Landsframleiðsla jókst um 0,6 
prósent að meðaltali innan aðild-
arríkja Efnahags- og framfara-
stofnunarinnar (OECD) á öðrum 
fjórðungi ársins, samkvæmt 
bráðabirgðatölum stofnunarinnar. 
Þetta er óbreytt niðurstaða frá 
fjórðungnum á undan. 

Landsframleiðsla jókst mest á 
milli fjórðunga í Bandaríkjunum 
og Bretlandi, eða um 0,8 prósent, 
en viðlíka aukning hefur ekki sést 
vestanhafs síðan á fyrsta fjórð-
ungi síðasta árs. Í Japan og á Ítalíu 
dróst landsframleiðsla hins vegar 
saman á milli fjórðunga og nam 
0,1 prósenti sem er með lægsta 
móti innan OECD. Svipaða sögu er 
að segja um landsframleiðslu á 
Evrópusvæðinu en hún dróst 
saman um 0,4 prósentustig og nam 
0,3 prósentum. Ekki liggja fyrir 
tölur um landsframleiðslu hér á 

landi en þær verða birtar eftir 
miðjan  næsta mánuð. 

Sé litið til breytinganna á milli 
ára jókst landsframleiðsla mest í 
Bretlandi, um 3,0 prósent, en 
minnst í Frakklandi, 1,3 prósent.

Óbreytt landsfram-
leiðsla innan OECD

Peningaskápurinn

Eigendur einungis 0,01 prósents 
hlutafjár samþykktu yfirtökutil-
boð Eyjamanna ehf. í Vinnslustöð-
ina. Tilboðið, sem hljóðaði upp á 
4,6 krónur á hlut, rann út á mánu-
daginn og hafði þá verið í gildi frá 
13. maí. 

Tilkynning er væntanleg í dag 
um niðurstöðu tilboðs Stillu ehf. í 
Vinnslustöðina. Stillumenn buðu á 
8,3 krónur á hlut sem var 85 pró-
sentum hærra en tilboð Eyja-
manna. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins munu eigendur 
óverulegs hluta félagsins hafa 
samþykkt tilboðið. Reynist það 
rétt ráða Eyjamenn áfram um 
fimmtíu prósentum og Stilla 32 
prósentum í Vinnslustöðinni. 

Eyjamenn ehf. ætla að óska eftir 
því við stjórn Vinnslustöðvarinnar 
að félagið verði afskráð. „Það er 
ekki virk verðmyndun með félag-
ið, hluthafar eru fáir og tilgangur-
inn með skráningu því lítill. Því 
fylgja jafnframt talsverður kostn-
aður og skyldur að vera skráð 
félag, sem hæfir ekki félagi með 
jafn þröngan hluthafahóp.“ Þetta 
segir Sigurgeir B. Kristgeirsson, 
framkvæmdastjóri Vinnslustöðv-
arinnar og forsvarsmaður Eyja-
manna ehf. Segir hann hlut Eyja-
manna nægilega stóran til að hægt 
sé að krefjast þessa. Ekkert sé því 
til fyrirstöðu að þeir hluthafar 
sem ekki vilji selja eigi áfram bréf 
í óskráðu félagi. 

Fáir samþykktu 
tilboð Eyjamanna

Hlutabréf héldu áfram að 
hækka í Kauphöll Íslands 
í gær, fjórða daginn í röð. 
Úrvalsvísitalan hefur nú 
hækkað um 8,2 prósent frá 
því að morgni föstudags í 
síðustu viku. Exista hefur 
hækkað um sextán prósent 
á fjórum dögum. Sérfræð-
ingur segir ástandið til 
langs tíma gott, þótt áfram 
megi búast við nokkru 
flökti.

Mestar hækkanir urðu á bréfum í 
Existu í gær; 4,46 prósent. Hluta-
bréf í FL Group hækkuðu um tæp 
þrjú prósent, Straumur um 2,72 
prósent og Atlantic Petroleum um 
2,17 prósent. Úrvalsvísitalan 
hækkaði um 2,17 prósent. Þá 
styrktist krónan um 1,74 prósent 
og stendur gengisvísitalan í rétt 
rúmum 120 stigum. Gengi krón-
unnar og hlutabréfa hafa farið 

hönd í hönd undanfarna daga; 
þegar krónan hefur styrkst, hafa 
hlutabréf í Kauphöll Íslands 
hækkað.

„Við bentum á í síðustu viku að 
kauptækifæri væru farin að 
myndast á markaðnum. Þær lækk-
anir sem urðu um daginn voru ef 
til vill full snarpar. Við teljum að 
nú sé Úrvalsvísitalan á réttu róli“, 
segir Katrín Friðriksdóttir, sér-
fræðingur greiningardeildar 
Landsbankans.

Exista hefur hækkað mest allra 
félaga undanfarna daga. Bréf í 
félaginu hafa hækkað um sextán 
prósent síðan á föstudaginn. 
Kaupþing hefur hækkað um ell-
efu prósent á sama tímabili og 
bréf í Landsbankanum um rétt 
tæp níu prósent. Þessar miklu 
hækkanir koma í kjölfar þriggja 
vikna lækkunarhrinu sem endaði 
þann 16. ágúst síðastliðinn. Hafði 
Úrvalsvísitalan þá lækkað um 
tæp sextán prósent frá því 23. júlí, 
þegar hún stóð í 9.006 stigum.

Af samtölum við verðbréfa-
miðlara má greina hversu mikið 

spágildi þeir telja þróun á erlend-
um hlutabréfamörkuðum hafa 
fyrir hérlend bréf. Nánast sé hægt 
að athuga hvernig asíski markað-
urinn hafi lokað, og hvernig þeir 
evrópsku hafi opnað, og spá síðan 
fyrir um gengi bréfa í Kauphöll 
Íslands þann daginn „Fylgnin við 
erlenda markaði er orðin svo 
miklu meiri en áður“, segir Katr-
ín.

Hún telur að áfram verði nokkr-
ar sveiflur á hlutabréfamörkuð-
um, enda ekki enn komið í ljós 
hver endanleg áhrif ástandsins á 
bandaríska fasteignalánamark-
aðnum verða: „Við sáum áhrifin 
af þeirri ákvörðun Bandaríska 
seðlabankans að lækka 
skammmtímavexti, þá fylgdu 
miklar hækkanir í kjölfarið. Við 
vitum aldrei hverju verður kastað 
inn á markaðinn og því er svolítið 
erfitt að spá. Það eru tækifæri á 
innlenda markaðnum, en líka tals-
verð áhætta. Til langs tíma litið er 
hins vegar hægt að segja ástandið 
gott.“

Átta prósenta hækk-
un á fjórum dögum

Ekki hefði verið í samræmi við 
meginreglu fyrirkomulags 
greiðslumiðlunar hefði Seðlabanki 
Íslands tekið að sér uppgjör við-
skipta með hlutabréf í evrum í 
kauphöllinni hér. Í maí á næsta ári 
stendur til að Seðlabanki Finnlands 
taki að sér uppgjörið, en þá hefur 
hann, ásamt Seðlabanka Evrópu 
tekið í notkun nýtt miðlægt stór-
greiðslukerfi fyrir evrur, svonefnt 
Target2 kerfi.

Í skýrslu Seðlabanka Íslands, 
Fjármálastöðugleiki 2007, sem út 
kom í vor, kemur fram að megin-
reglan sé að „öll kerfislega mikil-
væg greiðslukerfi séu endanlega 
gerð upp í gegnum stórgreiðslu-
kerfi seðlabanka í viðkomandi 
landi og miðast við að uppgjör fari 
fram með fjármunum seðlabanka 
þ.e. í gjaldmiðli landsins.“ Fram 

kemur að til að uppgjör greiðslu-
fyrirmæla geti farið fram í evrum 
þurfi sá banki sem annast og 
ábyrgist endanlegt uppgjör við-
skiptanna að hafa öruggt aðgengi 
að evrum. 

„Seðlabanki Íslands hefur ekki 
ótakmarkað aðgengi að annarri 
mynt en krónunni,“ segir Guð-
mundur Kr. Tómasson, staðgengill 
framkvæmdastjóra fjármálasviðs 
Seðlabankans og formaður sam-
ráðsnefndar um samskipti verð-
bréfamiðstöðva, kauphalla og 
Seðlabanka Íslands. Guðmundur 
segir að við þá breytingu að hluta-
bréf verði hér skráð í evrum ein-
skorðist aðkoma Seðlabankans við 
að hafa eftirlit með kerfislega mik-
ilvægum greiðslukerfum, en þau 
þurfi að uppfylla margvísleg skil-
yrði. Undir það eftirlit fellur meðal 
annars evruuppgjör kauphallarvið-
skipta sem hefst í haust til bráða-
birgða hjá Landsbanka Íslands, en 
færist svo til Seðlabanka Finn-
lands, samkvæmt upplýsingum 
Verðbréfaskráningar Íslands.

Beðið eftir nýju stórgreiðslukerfi
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Atkvæðisréttur í þingkosningum 
var í öndverðu bundinn við 

eignir manna og fór sums staðar 
eftir fjölda glugga á húsum þeirra. 
Hugsunin var þá sú, að eignamönn-
um einum væri treystandi fyrir 
stjórnmálum. Framsókn lýðræðis-
ins í okkar heimshluta rauf þessi 
tengsl milli lýðréttar og auðs með 
því að veita eignaleysingjum 
atkvæðisrétt og önnur réttindi til 
jafns við auðmenn. Eftir sem áður 
var það yfirleitt talið æskilegt, að 
menn ættu eignir og þær nytu 
verndar að lögum, því að eigna-
menn hefðu hag af framförum 
umfram eignalausa leiguliða. Eftir 
þessari hugsjón hefur þeim 
Bandaríkjamönnum, sem búa í eigin 
húsnæði, fjölgað úr 40 prósentum af 
heildinni 1930 upp í tæp 70 prósent 
nú og 80 prósent hér heima. 
Almannavaldið hefur stutt við 
sjálfseignarstefnuna með því til 
dæmis að halda úti opinberum 
íbúðalánasjóðum og annarri 
lánafyrirgreiðslu til að tryggja sem 
flestum aðgang að ódýrum 
húsnæðislánum og með því að 
heimila skattgreiðendum að draga 
vexti af húsnæðislánum frá 
skattskyldum tekjum. Þetta tíðkast 
um alla Evrópu og allan heim.  

Um og eftir 1990 komu bankamenn 
í Bandaríkjunum auga á nýjan 
markhóp: atvinnulaust fólk og  
eignalaust. Bankaflóran hafði þá 
breikkað í skjóli frjálslegri laga um 
banka og fjármálastarfsemi: þetta 
voru þau ár, þegar fjármálafyrir-
tæki tóku sér stöðu við hlið gömlu 
bankanna til að skáka þeim og bjóða 
ýmislega þjónustu, sem þeir höfðu 
ekki hirt um að veita. Þannig varð 
Kaupþing til, svo að dæmi sé tekið, 
og olli smám saman byltingu í 
íslenzkum bankarekstri meðal 
annars fyrir tilstilli löngu tíma-
bærrar einkavæðingar ríkisbank-
anna og opinberra fjárfestingar-
sjóða. 

Nýju húsnæðislánin vestra áttu 
að gera fátæku fólki kleift að 
eignast þak yfir höfuðið með því að 
veita því lágvaxtalán með veði í 
fasteignunum, sem lánin voru veitt 
til að kaupa. Bankarnir færðu sig 
upp á skaftið og tóku að veita slík 
lán með sérlega lágum vöxtum 
fyrstu tvö árin, en eftir það 
hækkuðu vextirnir talsvert; 
verðhækkun fasteignanna átti að 
standa undir vaxtahækkuninni. 
Fátæklingar bitu margir á agnið og 
lentu fyrirsjáanlega í vanskilum að 
lágvaxtatímanum loknum. Vanskilin 
tóku síðan að hlaða utan á sig. Í 
millitíðinni höfðu útsjónarsamir 
bankamenn búið til ýmiss konar 
markaðsverðbréf úr skuldbinding-
um fátæklinganna og blandað þeim 
saman við betri og tryggari bréf og 
selt þau fjármálastofnunum og 
fjárfestingarsjóðum. Þessu malli 
má líkja við gullgerðarlist miðalda: 
menn bjuggu til dýr verðbréf úr 
verðminni pappírum. Með tímanum 
kom í ljós, og hefði reyndar átt að 
blasa við frá byrjun, að greiðslugeta 
nýja markhópsins var lítil, og þá 
hlutu bréfin, sem höfðu að hluta 
verið búin til úr skuldbindingum 
fátæklinganna, að lækka í verði. 

Stíflan brast um daginn, þegar 
nokkrir verðbréfasjóðir, sem áttu of 
mikið undir slíkum bréfum, 
neyddust til að leggja upp laupana. 
Vextir í Bandaríkjunum og á 
heimsmarkaði hafa farið hækkandi, 
og íbúðarhúsnæðisverð vestra fer 
nú lækkandi í fyrsta skipti síðan 

1991. Í Memphis í Tennessee, þar 
sem Elvis Presley var lagður til 
hinztu hvílu, þarf borgarblaðið á 
hverjum degi að nota tuttugu síður í 
stóru broti undir smáletursauglýs-
ingar um lögtök; íbúðirnar og húsin 
eru síðan boðin út í kippum á 
tröppum dómhússins, þrjátíu eignir 
í hverri kippu. 

Bera menn ekki sjálfir ábyrgð á 
þeim skuldbindingum, sem þeir 
skrifa undir? Það má jafnan til 
sanns vegar færa, en þetta liggur 
samt ekki alveg í augum uppi. 
Ýmsum lögum er ætlað að vernda 
grunlausa kaupendur gegn 
óprúttnum seljendum. Samkeppnis-
lögum er öðrum þræði ætlað að 
verja neytendur fyrir okrurum; 
fáum dettur í hug, að samkeppnis-
lög séu óþörf, þar eð kaupendum sé 
í sjálfsvald sett, hvort þeir skipta 
við okrara. Á hinn bóginn er engin 
þörf fyrir sérstök lög gegn okri á 
samkeppnismarkaði, þar eð okrarar 
verða jafnan undir í frjálsri 
samkeppni. Ekki er þó alveg víst, að 
allir viðskiptavinir banka skilji til 
fulls muninn á nafnvöxtum og 
raunvöxtum og muninn á því til 
dæmis að taka lán í íslenzkum 
krónum og erlendri mynt. Við-
skiptavinirnir sitja því ekki allir við 
sama borð og bankamennirnir. Þess 
vegna hafa ýmsir kallað eftir 
strangara eftirliti með lánveitingum 
bandarískra banka. 

Við þekkjum vandann í öðru 
samhengi hér heima. Í læknalögum 
segir: „Hvers konar skottulækning-
ar eru bannaðar hér á landi.“ Þessu 
ákvæði er ætlað að vernda 
sjúklinga fyrir fúskurum. Það er 
áleitin spurning hér ekki síður en 
annars staðar, hvort fólkið í landinu 
þarf á sams konar lagavernd að 
halda vegna bankaviðskipta. Engar 
hömlur eru lagðar á fúsk í bifvéla-
viðgerðum. Einhvers staðar þarf að 
draga mörkin. Hvorum megin 
liggja bankarnir? 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Bankaskjálfti í Ameríku

Með fjárlögum samþykkir Alþingi þau 
útgjöld og þann tekjugrunn sem ráðu-

neytum og stofnunum ríkisins eru heimiluð 
vegna starfsemi sinnar. Áður en til frekari 
útgjalda er stofnað þarf að fá til þess frekari 
heimild hjá Alþingi. Stjórnarskráin kveður m.
a. á um að ekkert gjald megi greiða af hendi, 
nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjár-
aukalögum. 

Á síðustu árum hafa verið gerðar margvíslegar 
breytingar á fjárlagaferlinu. Markmiðið hefur verið 
að styrkja tök stjórnvalda á ríkisfjármálum og stuðla 
að agaðri fjármálastjórn. Hið nýja skipulag fjárlaga-
gerðar og rammaskipulag hefur almennt gefist vel. 
Það sem helst hefur þó skort er að sá agi sem felst í 
skipulaginu fer stundum forgörðum þegar komið er 
því að loka fjárlögunum. Það er því mikilvægt að 
afgreiðsla Alþingis á fjárlögum snúist meira um 
heildarsamhengi ríkisfjármálanna en nú er. Til þess 
að sú verði raunin þarf m.a. Alþingi, fjárlaganefnd 
og aðrar fagnefndir að vera upplýstar, en ekki síður 
að vera tilbúnar í að fjalla um framkvæmd fjárlaga. 

Ríkisendurskoðun birti nýlega niðurstöðu sína 
vegna framkvæmdar fjárlaga ársins 2006 og hefur 

fjárlaganefnd Alþingis tekið skýrsluna nú 
þegar til efnislegrar meðferðar. Það skiptir 
nefndina miklu að hafa skýrslur sem þessar 
til hliðsjónar og upplýsingar í störfum sínum. 
Það er eitt af meginhlutverkum fjárlaga-
nefndarinnar að fylgjast með framkvæmd-
inni og styðja þannig Ríkisendurskoðun á 
beinan og óbeinan hátt í mikilvægum störfum 
sínum. Í reglugerð nr. 1061/2004 um fram-
kvæmd fjárlaga og ábyrgð á fjárreiðum 
ríkisstofnana í A-hluta er skýrt kveðið á um 
skyldur forstöðumanna stofnana og greint frá 

eftirlitshlutverki ráðuneytanna. Ákvæði reglugerðar-
innar eru skýr og gefa fyrirmæli um að það beri að 
virða fjárlögin til fjárheimilda en ekki sem áætlun 
sem beri aðeins að hafa til hliðsjónar. Það er skýrt að 
Alþingi fer með fjárveitingarvaldið og það er ábyrgð 
Alþingis, ráðuneyta og forstöðumanna stofnana að 
sjá til þess að fjárlögin séu virt. Á sama hátt liggur 
fyrir í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að 
mikilvægt er að standa vörð um sjálfstæði Alþingis 
og eftirlitshlutverk þess. Að framansögðu ber að 
muna að það er ekki einungis fjárlagagerðin sem er 
vandasöm, heldur ekki síður framkvæmdin dag frá 
degi – ákvörðunartakan verður þannig að rúmast 
innan heimilda fjárlaga hverju sinni.

Höfundur er formaður fjárlaganefndar Alþingis.

Mikilvægi framkvæmdar fjárlaga  

F
yrstu fríkortin í strætó voru afhent námsmönnum í gær. 
Má segja að þar með sé hafin alvöru tilraun til þess að 
draga Íslendinga út úr einkabílunum og koma þeim upp 
á lagið með að notfæra sér almenningssamgöngur. Sjálf-
sagt er þó full hraustlegt að fullyrða að gjörvöll þjóðin 

sé þátttakandi í verkefninu; úr þessu verður tæplega hnikað við 
ást 25 ára og eldri á einkabílnum. Hún er örugglega orðin eilíf.

Ungir námsmenn eru hins vegar kjörinn jarðvegur fyrir til-
raunina. Markmiðið hlýtur fyrst og fremst að vera að sá þeirri 
hugsun í höfuð unga fólksins að hver og einn þarf ekki endilega 
að eiga bíl til að komast á milli staða í höfuðborginni. Til mikils 
er að vinna ef sú hugmyndafræði nær að skjóta rótum.

Íslendingar eru bílaþjóð. Um 640 bílar eru á hverja þúsund 
íbúa, sem er með því hæsta í heiminum. Fullkomlega eðlilegt 
þykir að tveir bílar séu á hverju heimili, jafnvel þrír ef því er 
að skipta.

Það er augljós gróði fyrir samfélagið ef tekst að beygja af 
braut þessarar bílavæðingar. Og helst snúa allnokkur ár til baka. 
Athugið í því samhengi að bílaeign í höfuðborginni hefur aukist 
um meira en helming undanfarinn áratug.

Fyrir utan jákvæð umhverfisáhrif af færri bílum: minni 
mengun, svifryk, hávaði og annar hroði sem fylgir mikilli bíla-
umferð, er það beinlínis fjárhagslegt hagsmunamál að fækka 
ökutækjum á götum borgarinnar. 

Sífelld þyngri umferð kallar á meiri fjárútlát til viðhalds 
gatna og byggingar á rándýrum umferðarmannvirkjum á borð 
við mislæg gatnamót. Samfélagið hefur örugglega ýmislegt 
betra að gera við skattféð en að eyða því í stórfelld umferðar-
mannvirki. Og sparnaðinum þarf svo sem ekki að eyða í eitthvað 
annað, það má auðvitað líka lækka útsvarsprósentuna.

Bílar eru sem sagt kostafrekar skepnur í borgarlandslagi. 
Hver blikkbelja þarf að minnsta kosti tvö bílastæði, eitt heima 
og annað að heiman, við vinnustað eða skóla. Og bílastæði taka 
ekki aðeins mikið pláss og setja leiðinlegan brag á umhverfi sitt 
þegar þau koma mörg saman, heldur standa þau líka gjarnan á 
dýrmætum byggingalóðum.

Það á því ekki að koma neinum á óvart að bílastæði við skóla 
verða ekki ókeypis til frambúðar eins og Fréttablaðið sagði frá í 
síðustu viku. Í samtölum við borgaryfirvöld í tengslum við frítt í 
strætó-verkefnið, hefur komið fram að stjórnendur sumra skóla 
hafa áhuga á að nýta sér tækifærið og koma á gjaldskyldu við 
skólabyggingarnar. Þetta eru eðlilegar hugmyndir. Það er ekk-
ert athugavert að þeir sem nýti sér bílastæðin greiði fyrir þá 
þjónustu. Gjaldskyldan myndi örugglega líka virka sem hvati á 
námsmenn til að nýta sér strætó og þar með létta á umferðinni 
eins og að er stefnt.

Gísli Marteinn Baldursson hefur verið í forystu strætó-verk-
efnisins, sem er hluti af metnaðarfullri umhverfisstefnu borg-
arinnar. Gísli Marteinn hefur sýnt lipra spretti innan meirihluta 
borgarstjórnar. Hann virðist átta sig á stóru myndinni og er aug-
sýnilega að berjast fyrir einhverri hugsjón. Á sama tíma verður 
borgarstjóra hans, Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni, flest að ógæfu. 
Samherjar borgarstjórans af hægri vængnum uppnefna hann 
nú „Villa-Volgabjór“ eftir ólánleg afskipti hans af Vínbúðinni í 
Austurstræti og segja hann dæmi um „atvinnupólitíkus eins og 
þeir voru upp á sitt versta alla seinustu öld“ sem „vill gruflast í 
því hvaða búð sé í hvaða húsi“, svo vitnað sé í Pawel Bartoszek 
sem skrifar í vefritið Deigluna. 

Það er ljóst að ef Gísli Marteinn heldur rétt á spöðunum á 
hann alla möguleika á því að standa uppi sem foringi sjálfstæð-
ismanna í borginni hafi hann áhuga á því. Borgarstjóri er aug-
sýnilega kominn langt út fyrir sína getu.

Blikkbeljan tamin



Katrín Ýr Óskarsdóttir segir götutískuna höfða 
sterklega til sín enda er hún á kafi í R&B og 
sálartónlist og eins og flestir vita fara tíska og 
tónlistarstefnur hönd í hönd.

Katrín, sem stundar söngnám í London, segist almennt 
kjósa að kaupa sér föt þar og hefur góða ástæðu fyrir 
því. „Mér finnst fátt leiðinlegra en að vera nýbúin að 
kaupa mér eitthvað sem mér finnst rosalega flott en 
hitta svo fimmtán manns á Laugavegi í nákvæmlega 
eins flík.“

Í kvöld ætlar Katrín að halda tónleika á Gauknum 
ásamt félögum sínum í hljómsveitinni Soul 7, en þar 
munu þau flytja lög meðal annars Arethu Franklin, 
Marvin Gaye, Eriku Badu, Destiny‘s Child og fleiri 
valinkunnra, sálarmikilla flytjenda. „Við verðum 
allt í allt tíu manns sem flytja þessi lög og ég held 
ég geti lofað góðri stemningu,“ segir  hún og bætir 
því að lokum við að miðaverði sé stillt í hóf. 

„Það kostar ekki nema fimmhundruðkall inn og 
svo er bjór innifalinn. Þannig að það má segja að 
það borgi sig að mæta.“

Götutíska og tónlist

Age Defying                         Deep Cleansing                    Gentle Exfoliating                    Herbal Cleansing

ANDLITSKLÚTAR

Andlitshreinsiklútar sem innihalda
blöndu af lækningajurtum og vítamínum

til þess að hreinsa, fjarlægja farða
og vernda húðina.

B5 próvítamín verndar og gefur húðinni
raka, kamillukjarni róar hana. Húðin verður
fersk og heilbrigð útlits. Ofnæmisprófaðir.

Andlitshreinsiklútar sem innihalda sérstaka
blöndu af andoxunarefnum til þess að hægja á 
öldrun húðarinnar:Coensím Q10, beta glucan,

vínberjakjarnaolía, kjarni úr grænu te og E vítamín.
Sæt möndluolía og B5 próvítamín gefa húðinni

raka og vernda hana. Klútarnir eru mildir en áhrifaríkir 
og henta sérstaklega til hreinsunar á augnfarða.

Mildir en áhrifaríkir andlitsdjúphreinsiklútar sem 
fjarlægja andlitsfarða og eru góðir fyrir húðina.
Náttúrulegir ávaxtakjarnar (AHA) djúphreinsa

húðina, B5 próvítamín vernda
hana og næra og Kamillukjarni róar húðina.

Klútarnir innihalda enga olíu og stífla
þar af leiðandi ekki svitaholurnar. Ofnæmisprófaðir.

Frískandi skrúbbandlitshreinsiklútar.
Klútarnir fjarlægja dauðar húðfrumur og hreinsa

húðina án þess að þurrka hana. Kjarni úr greipávöxtum
frískar upp á húðina og kjarni úr sítrónugrasi tónar og

örvar húðina. Klútarnir innihalda einnig B5 próvítamín
og kamillukjarna sem gefa húðinni raka og róa hana.

Húðsjúkdómafræðilega prófaðar.

Age Defying

Langar þig að syngja?
Karlakór Reykjavíkur getur alltaf bætt við sig góðum söngmönnum og
nú í haust verða haldin raddpróf fyrir þá sem hafa áhuga á að taka þátt.
Prófið er ekki flókið, en prófað er raddsvið og tónheyrn. Kunnátta í
tónlist og nótnalestri er kostur en alls ekki skilyrði.

Ef þú hefur áhuga á að koma í raddpróf skaltu hafa samband með því
að senda okkur línu í netfangið kor@karlakorreykjavikur.is fyrir
31. ágúst næstkomandi.

Verkefni framundan
Karlakórinn mun fara til Færeyja fyrstu helgina í desember og heimsækja
Tórshavnar Manskór og syngja jólatónleika bæði í Þórshöfn og Klakksvík.
Um miðjan desember verða jólatónleikar Karlakórsins í Hallgrímskirkju
samkvæmt venju. Eftir áramót snýr kórinn sér að fullum krafti að því að æfa
fyrir 82. vortónleika sína sem haldnir verða í Langholtskirkju vorið 2008.

Karlakór Reykjavíkur var stofnaður 1926 og hefur starfað
samfleytt síðan. Kórinn býður upp á krefjandi og skemmti-
leg viðfangsefni í tónlist og skemmtilegt félagsstarf í góðum
félagskap. Kórinn fer til útlanda í söngferðir að jafnaði
annað til þriðja hvert ár auk þess að halda tónleika innan-
lands. Fastir punktar í starfseminni eru jólatónleikar í
Hallgrímskirkju í desember og tónleikar í Langholtskirkju
á vorin. Kórinn æfir tvisvar í viku, tvo tíma í senn, og fara
æfingar fram í húsnæði kórsins á Grensásvegi 13

Karlakór Reykjavíkur
Grensásvegi 13, Reykjavík

Pósthólf 8006, 128 Reykjavík
www.KarlakorReykjavikur.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



Álagseinkenni geta komið upp 
hjá börnum sem þjálfa of mik-
ið. Jón Þór Bragason sjúkra-
þjálfari segir mikilvægt að 
hafa þjálfunina ekki of einhæfa 
og að foreldrar fylgist vel með 
líðan barnanna.

Allir þekkja sögur af krökkum  
sem gerðir voru að afreksfólki á 
kostnað kynþroskans. Þetta á ekki 
við á Íslandi en þurfa foreldrar að 
vara sig á ofþjálfun barna? „Það 
eru náttúrlega til öfgar í öllu. Það 
er ákveðinn hópur barna sem við 

höfum áhyggjur af því þau hreyfa 
sig of lítið. Á hinum endanum er 
hópur barna sem hreyfa sig mjög 
mikið og er þá hætt við að þau geri 
of mikið,“ segir Jón Þór Brands-
son sjúkraþjálfari. „Oft eru þetta 
miklir keppniskrakkar sem gefa 
ekki eftir fyrr en í fulla hnefana 
og eru jafnvel til í að bíta á jaxlinn 
þótt þeir finni til.“

Ef börn þjálfa of mikið geta 
komið fram álagseinkenni sem 
geta haft varanleg áhrif ef ekkert 
er að gert. Helst er hætt við slík-
um einkennum ef um einhæfa 
þjálfun er að ræða. „Áður fyrr 
voru krakkar kannski að æfa 

Þjálfun má ekki 
vera of einhæf

Nú styttist í að flensan fari 
að herja á landsmenn. Til eru 
fyrirbyggjandi aðgerðir til að 
forðast flensusmit þó engin 
þeirra sé 100 prósent örugg.

Besta leiðin til að forðast flensu 
og kvef er að lifa heilbrigðu lífi 
og borða holla fæðu. Þá er rétt 
að forðast stress, svefnleysi og 
að keyra sig út á vinnu en slíkt 

getur veikt ónæmiskerfið. Sumar 
tegundir fæðubótarefna geta 
stuðlað að því að ónæmiskerfið 
sé sem best í stakk búið til að 
takast á við veirur og jafnvel 
verkað deyðandi á veirur og 
bakteríur. 

Til að styrkja líkamann í vörn-
um gegn flensu og kvefi er gott að 
taka inn hvítlauk, C-vítamín, sink, 
sólhatt og Glutathione sem er and-
oxunarefni.

Fyrirbyggjum 
flensusmit

Innritun hafin!

Sjóðheitt dans- og púlnámskeið í boði
fyrir 16 ára og eldri, bæði stelpur og stráka.

Í boði er spennandi og krefjandi 12 vikna 
námskeið fyrir þá sem elska að dansa og hafa 
áhuga á að koma sér í form!

• Kennt er í lokuðum hópum
• Tímar fyrir byrjendur og lengra komna
• Ýmsir dansstílar kynntir s.s.

jazz – musical – street – lyrical og modern.

Námskeið hefst 10. september.

Vertu með!

Skráning í síma 5813730 og á jsb@jsb.is
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Tölvu- og skjalatöskur
fyrir dömur og herra
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nokkrar íþróttagreinar samtímis 
en nú er orðið meira um að æfð sé 
ein grein allt árið um kring. Það 
hefur bæði kosti og galla í för með 
sér. Gott er að krakkarnir séu 
undir handleiðslu eins þjálfara 
sem hefur gott yfirlit yfir getu 
þeirra. Hins vegar getur þjálfunin 
orðið dálítið einhæf og þá eru 
meiri líkur á því að líkaminn gefi 
eftir á þeim svæðum þar sem 
áreynslan er mest. Því eru þjálfar-
ar hvattir til að hafa þjálfun fjöl-
hæfa og krakkar oft látnir æfa í 
öðrum greinum samhliða aðal-
greininni.“

Álagseinkenni eru mismunandi 

eftir íþróttum og má til að mynda 
nefna eymsli í baki, ökklum og 
hnjám hjá fimleikakrökkum. 
„Þjálfari þarf að vita af eymslun-
um sem fyrst svo hægt sé að grípa 
inn í og koma í veg fyrir langvar-
andi vandamál eða slitgigt síðar á 
lífsleiðinni,“ segir Jón. „Líkami 
barna er ekki fullvaxta og sum 
svæði útsettari fyrir álagi en 
önnur. Í knattspyrnu geta til 
dæmis komið álagseinkenni í 
kringum hnén, sem bundin eru við 
ákveðinn aldur. Því er mikilvægt 
að fylgjast með því að þau séu ekki 
að ofgera sér á þessum tíma.“

Jón segir íþróttaheiminn meðvit-
aðari um þolmörk barna heldur en 
fyrir 10 til 15 árum og er því gripið 
fyrr inn í. „Við vitum þó að þolmörk 
krakkanna eru mjög einstaklings-
bundin svo erfitt er að vera með 
fastar reglur í þessu. Þá reynir á 
hæfni og menntun þjálfara,“ segir 
Jón, sem telur þjálfara hér á landi 
almennt ágætlega menntaða og upp-
lýsta. „Flestir reyna að sporna við 
ofþjálfun og mörg sérsambönd 
innan ÍSÍ standa vel að fræðslumál-
um. Það er þó einnig mikilvægt að 
foreldrar séu virkjaðir með í þessa 
umræðu.“

Jón ráðleggur foreldrunum fyrst 
og fremst að fylgjast vel með börn-
unum og spyrja þau reglulega 
hvernig þeim líði. „Stundum segir 
barnið frekar foreldrum en þjálf-
ara frá vandamálunum og er þá 
mikilvægt að það sé samvinna milli 
þeirra og þjálfarans,“ segir Jón. 
„Auðvitað viljum við hafa krakk-
ana í íþróttum, það skiptir bara 
máli hvernig það er gert. Ef þjálf-
unin er stunduð rétt og vel þá er 
íþróttastarfið ómetanlegt, bæði lík-
amlega, andlega og félagslega,“ 
segir Jón að lokum

Nokkrar skemmtilegar staðreyndir 
um mat og næringu.

Ávaxtasafi hefur nánast jafnmarg-
ar hitaeiningar og sætt gos. Ávaxta-
safinn er hins vegar mun bætiefna-

ríkari en gosið.

Hitaeiningar máltíðarinn-
ar tvöfaldast ef hafðar eru 

þrjár matskeiðar af kokkteil-
sósu á hamborgaranum í 
staðinn fyrir sinnep og 
tómatsósu.

 Hamborgarasósa er um 
fjórum sinnum feitari en 

10% sýrður rjómi og pítusósa er sjö sinnum feitari.    

Hitaeiningum fækkar um helming í hverri 
brauðsneið með því að sleppa viðbiti og um 
þriðjung ef notað er fituskert viðbit eins og Létta, 
Létt og laggott, Smyrja, Olivio og Klípa borið 
saman við smjör.    

Þegar talað er um kaloríur í daglegu tali er í raun átt við kílókaloríur 
(kcal), sem eru 1000 kaloríur. Orðið hitaeining er íslenskt heiti fyrir 
kílókaloríu.

Algeng orkuþörf fullorðins karlmanns er um 2500 kcal og konu um 
2000 kcal á dag.

 Karl sem borðar um 1800 kcal á dag getur átt 
von á að léttast að jafnaði um 0,5 kg á viku, 
meira fyrstu vikuna en heldur minna þegar fram 
í sækir. Kona sem borðar um 1500 kcal á dag 
getur átt von á að léttast að jafnaði um 0,5 kg á 
viku, meira fyrstu vikuna en heldur minna 
þegar fram í sækir.   

 Megrunarkúrar sem boða mikið fitu- og 
próteinát geta verið skaðlegir fyrir heilsuna, 
ekki síst fyrir nýru, hjarta og æðakerfi. Fylgja 
ber slíkum kúrum aðeins undir handleiðslu 
lækna og annars fagfólks.

  

Heilsuakademí-
unnar hollráð

WWW.GAP.IS

ALVÖRU FJALLAHJÓL
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Kennslustaðir:

 Danslistarskóli JSB í Kópavogi, Íþróttahúsi Digraness.
    Almenn braut.

Danslistarskóli JSB í Reykjavík, Lágmúla 9
    og Laugardalshöll.
    Almenn braut og listdansbraut.

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • www.jsb.is
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Skólaárið 2007-2008
Skólinn er fullsetinn
Kennsla hefst 3.september!
Stundaskrá vetrarins birtist 24.ágúst á www.jsb.is

Nám og kennsla
Danslistarskóli JSB er viðurkenndur af menntamálaráðu-
neytinu sem listdansskóli á grunn- og framhaldsskóla-
stigi. Nánari upplýsingar um nám við skólann er að finna 
á www.jsb.is undir Danslistarskóli JSB.

Danslistarskóli JSB
                                                er samstarfsaðili að 
                                                Frístundakorti 

                        Reykjavíkurborgar.



Vínglös í öllum regnbogans lit-
um fást í nýrri verslun í Glæsi-
bæ sem ber nafnið Amalar. 

Nafn verslunarinnar Amalar er 
unnið úr nafni stofnanda og eig-

anda hennar, Önnu Maríu Lárus-
dóttur. „Markmiðið hjá mér er að 
hafa hlutina ódýra án þess að það 
komi niður á gæðum,“ segir Anna 
María sem handleikur glösin af 
alúð á meðan hún sýnir blaða-
manni úrvalið. Litadýrðin er mikil 

en vasar og skálar fást einnig í stíl 
við glösin.

Anna María flytur inn öll glösin 
sjálf og fást þau ekki annars staðar. 
„Ég er að fá heilmikið af nýjum 
vörum og er að bæta við vöruúrvalið 
á næstu dögum.“ 

Gulur, rauður, grænn og blár

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

ENVELOPE borðstofuborð
og sex NOMADO leðurstólar
Stærð borðs: 180x90 sm
Útsöluverð: 69.500 kr.



Carolina Petterson hefur farðað 
fyrir helstu tískuhús heims. Nú 
er hún á Íslandi til að kynna 
haustlitina fyrir liðsmönnum 
MAC-förðunarmerkisins.

„Ég er hluti af teymi fagmanna á 
vegum MAC-förðunarmerkisins. 
Ég ferðast út um allan heim og 
farða meðal annars fyrir tískuhús 
eins og Roberto Cavalli og Dolce 
& Gabbana. Einnig fyrir mynda-
tökur fyrir tískuritið Vogue,“ 
segir hin danska Carolina Petter-
son, förðunarsérfræðingur hjá 
kanadíska förðunarmerkinu MAC 
sem nú er stödd hér á landi til að 
kynna haustlitina fyrir liðsmönn-
um  MAC. 

„MAC er mikið í tenglsum við 

fagmenn. Enda kennum við svo 
viðskiptavininum að nota vörurn-
ar. Þetta er gert til að finna hvaða 
litir henta viðskiptavininum best,“ 
segir Lísa Einarsdóttir hjá Artica 
sem flytur inn vörurnar á Íslandi. 

Íslenskir förðunarfræðingar 
eru í heimsklassa að sögn Caro-
linu, sem rekst oft á Íslendinga 
baksviðs á stórum tískuvikum. 

Carolina segir þunga augnförð-
un, svokallað „smokey eyes“ útlit 
verði allsráðandi í haust.

 Ásamt grafískum augnlínum 
eða miklum varalit í vínrauðum 
tónum í aðalhlutverki og þá með 
engan farða á augum. „Eitt af 
aðalatriðunum í haust er gott 
meik með fallegum tón. Grunnur-
inn er gífurlega mikilvægur svo 
að heildarmyndin verði góð,“ 
segir Carolina. 

Íslenskir förðunarfræð-
ingar í heimsklassa

Vinsælasta myndbandið á tísku-
vefsíðunni www.vogue.co.uk er 
myndband frá tískuvik-
unni í Kaupmannahöfn 
sem hefst á viðtali við 
íslenska hönnuðinn 
Steinunni Sigurðar-
dóttur sem kynnti 
línu sína á tísku-
vikunni. Tískuspek-
úlöntunum þykir 
augljóslega mikið 
til hennar koma og 
er vitnað í hana í 
kynningu á mynd-
bandinu

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

Nýbýlavegi 12  • Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 10-16

g æ ð i  o g  g l æ s i l e i k i

Maternity
Fyrir verðandi og
nýbakaðar mæður.
• Neðanþvottaklútar fyrir þrútin og

viðkvæm svæði
• Olíugel, eykur teygjanleika húðarinnar 

og er tilvalið til að nudda uppúr
• Næringarkrem sem eykur teygjanleika

húðarinnar
•Fótakrem sem léttir á þrútnum fótum

Fæst aðeins í verslunum Lyf og heilsu og ÁrbæjarapótekiFæst í apótekum um land allt

SÚKKULAÐIVAX HAFRAVAX SÚKKULAÐISTRIMLAR FYRIR ANDLIT OG LÍKAMA

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni
og einnig vaxstrimlar

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





heilsa&hreysti
FIMMTUDAGUR 23. ÁGÚST 2007

Heilbrigð skynsemi
Sölvi Fannar mæl-
ir með danska 
kúrnum en ekki 
laxakúrnum BLS. 6
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Heilsuræktarstöðin Hress í 
Hafnarfirði verður tuttugu ára 
í byrjun september og segir 
Linda Hilmarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri stöðvarinnar, að 
það verði að sjálfsögðu haldið 
upp á það með pompi og prakt. 
„Við erum til dæmis að vinna 
í því að gera nýja móttöku hjá 
okkur með stórum skyrbar, 
þannig að þetta verður svona 
lítið kaffihús því við erum með 
rosalega gott kaffi líka,“ segir 
Linda og bætir því við að ætlun-
in sé að bjóða upp á góða orku-
drykki með haustinu. 

„Við erum að taka í notkun ný 
tæki í tækjasalnum og bætum 
þeim við flóruna sem fyrir er 
og í þolfimitímum erum við að 

bæta við nýju æfingakerfi sem 
heitir BodyVives. „Það er nýtt 
frá Les Mills, sem er alþjóð-
legt kerfi. Tímarnir eru vaxtar-
mótandi og það er ofsalega auð-
velt að fylgja tímunum eftir en 
samt tekur maður vel á,“ segir 
Linda.

Linda segir fleira nýtt vera 
að bætast við í Hress og nefnir 
þar nýja tíma sem eru blanda af 
styrk og þoli. „Þeir heita Body-
Step/BodyPump og eru snilldar-
tímar ef maður vill bæta þol og 
styrk. Fyrir þá sem vilja ná sér 
í gott form strax eftir sumar-
ið þá mæli ég sérstaklega með 
þessum tímum enda upplifunin 
í tímunum alveg stórkostleg,“ 
segir Linda hress í bragði. - sig

Skyrbar og Body-
Vives á 20 ára afmæli

Linda Hilmarsdóttir, framkvæmdastjóri líkamsræktarstöðvarinnar Hress í 
Hafnarfirði, segir heilmargt framundan í Hress enda á stöðin tuttugu ára afmæli 
í næsta mánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Aðalbjörg Hafsteinsdóttir, einn 
af eigendum líkamsræktarstöðv-
arinnar Bjargs á Akureyri, segir 
mikið vera framundan í stöðinni. 
„Það nýjasta hjá okkur í haust 
eru tímar sem heita „boxercise“. 
Það eru boxtímar þar sem tveir 
og tveir vinna saman, annar er 
með boxhanska en hinn er með 
tvo púða í höndunum sem boxað 
er í. Þetta er þol, styrkur og mikið 
stuð,“ segir Aðalbjörg og bætir 
því við að þrír kennarar Bjargs 
hafi farið til London að læra 
boxercise.

„Við ætlum líka að bjóða upp 
á BodyVive, sem er nýtt frá Les 
Mills æfingakerfinu og verðum 
líka með Gravity en sjö námskeið 
í því hófust fyrr í vikunni. Svo 

ætlum við að bæta við Gravity 
Pilates sem enginn annar er með 
hér á landi.“

Aðalbjörg segir lífsstílsnám-
skeið hafa verið mjög vinsæl 
í Bjargi í sjö ár en þau séu opin 
fyrir alla. „Við erum með slag-
orðið „náttúrulega“ vegna þess 
að við seljum engin próteinduft, 
brennslutöflur eða neitt svoleiðis. 
Við bjóðum ekki upp á nein fæðu-
bótarefni heldur hvetjum við fólk 
til þess að borða hollan og góðan 
mat. Þetta er yfirlýst stefna hjá 
okkur,“ segir Aðalbjörg og bætir 
því við að tímataflan í Bjargi sé 
rosalega öflug. „Enda eru Akur-
eyringar mjög duglegir að æfa,“ 
segir Aðalbjörg, stolt af sínu 
heimafólki.

Aðeins náttúrulegt í Bjargi

Aðalbjörg Hafsteinsdóttir er einn af 
eigendum Bjargs á Akureyri og segir ný 
námskeið hefjast þar með haustinu.

Iceland Spa and Fitness rekur 
þrjár líkamsræktarstöðvar á 
höfuðborgarsvæðinu, Sport-
húsið, Baðhúsið og Þrekhúsið. 
Sævar Pétursson er rekstrar-
stjóri hjá ISF og segir mikið 
framundan hjá fyrirtækinu þar 
sem líklega beri hæst andlits-
lyfting Baðhússins.

„Það er verið að breyta öllu hús-
næðinu í Baðhúsinu og endurnýja 
það en okkur fannst vera kominn 
tími á breytingar eftir tæp tíu 
ár í húsnæðinu,“ segir Sævar og 
bætir við: „Við flytjum alla starf-
semina á tvær hæðir í stað þess 
að vera á fjórum hæðum. Það 
verður gríðarlegur munur því 
við verðum með glæsilegan bún-
ingsklefa, nýja móttöku og mun 
betri aðkomu að húsinu. Kven-
leikinn hefur verið hafður í fyr-
irrúmi við hönnun nýja rýmisins 
svo þetta verður mikil lyftistöng 
fyrir Baðhúsið.“ Sævar segir 
stærsta muninn verða á tækja-
salnum sem verður mun stærri, 
opnari og með mikilli lofthæð. 
„Svo verður ný barnagæsla þar 
sem settur verður upp lítill bíó-
salur fyrir krakkana en þeir fá 

líka fínt pláss til að fá útrás fyrir 
hreyfiþörfina.“

Ný vetrardagskrá tekur gildi í 
Baðhúsinu í byrjun september og 
verður þá hægt að velja úr mörg-
um mismunandi námskeiðum. 
„Taíbox-námskeið sem við byrjuð-
um með í sumar hefur vakið mikla 
lukku en einnig verða á sínum stað 
heilsuátök fyrir allar konur, auk 
þess sem við verðum með með-
gönguleikfimi og mömmumorgna 
þar sem nýbakaðar mæður geta 
komið með krílin með sér í leik-
fimina og allir hafa gaman af,“ 
segir Sævar.

SPORTHÚSIÐ
Í Sporthúsinu segir Sævar að 
Gravity-námskeiðin sem hófust í 
vor hafi lukkast mjög vel í sumar 
og verði keyrð áfram á fullu í 
vetur. „Gravity er hópþjálfun þar 
sem hver þátttakandi fær GTS-
æfingabekk til að nota. Með bekkn-
um er hægt að framkvæma yfir 250 
mismunandi styrktar-, teygju- og 
pilates-æfingar og hægt er að velja 
um átta erfiðleikastig bekkjarins. 
Þannig að það má segja að hver 
þátttakandi sé með heila lyftinga-
stöð til persónulegra afnota í tíman-
um og einkaþjálfara til að leiðbeina 
sér. Þetta hefur komið rosalega vel 

út og skilað mjög góðum árangri hjá 
fólki sem hefur kannski ekki alveg 
verið tilbúið í þolfimitímana.“

Í vetur verður Valdís Sylvía 
Sigurþórsdóttir með Jumpfit-nám-
skeið í Sporthúsinu en hún hefur 
verið með átta sýningar á Jumpfit 
í sumar. „Jumpfit eru ný æfinga-
kerfi með sippuböndum þar sem 
samhæfing, snerpa og taktur eru 
allsráðandi. Þetta er rosalega góð 
leið til að koma sér í form enda er 
sippið ein besta brennsluaðferð 
sem til er,“ segir Sævar.

ÞREKHÚSIÐ
„Í Þrekhúsinu er Dansskóli Birnu 
Björnsdóttur að fara af stað 10. 
september og er þar boðið upp á 
dans fyrir alla krakka á aldrinum 
sex til átján ára,“ segir Sævar og 
bætir við: „Kennd eru öll undir-
stöðuatriði í dansi ásamt góðri 
tækni, liðleikaþjálfun og dans-
sköpun en það verður boðið upp 
á djassballett, djassfunk, modern, 
freestyle- og hiphop-dansa við 
hina ýmsu tónlist.“ Sævar segir að 
einnig verði mikil áhersla á leik-
ræna tjáningu, sviðsframkomu 
og túlkun en námskeiðið endar 
síðan með glæsilegri danssýningu 
í Borgarleikhúsinu í lok vetrar.  

sigridurh@frettabladid.is

Gravity, Jumpfit og dans 
Sævar Pétursson er rekstrarstjóri hjá Iceland Spa and Fitness og segir hæst bera hjá fyrirtækinu andlitslyftingu Baðhússins.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ný netverslun
    30 - 45 % lægra verð alltaf!
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Staðurinn - Ræktin
Spennandi
hausttilboð

í gangi!
Ný námskeið hefjast 26. og 27. ágúst

Innritun á öll námskeið í síma 581 3730:

• TT 1  Frá toppi til táar!
Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri 
Lokuð 9 vikna námskeið, 3 x í viku

• TT Taktu þér tak!
Lokuð 9 vikna átaksnámskeið 3 x í viku
fyrir stelpur16-20+ ára

• Rope Yoga
Heildrænt hug- og heilsuræktarkerfi
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• 60 +
Líkamsrækt fyrir konur 60 ára og eldri
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• Mömmumorgnar
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• Frjáls aðgangur að tímum í opna kerfinu
og tækjasal

Glæsilegur nýr tækjasalur!

Vertu velkomin í okkar hóp!

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

Opna kerfið - Þinn tími er kominn!

1. Almenn þjálfun, þol, styrkur og liðleiki
2. Púltími, hressileg upphitun, ýmist á palli eða gólfi, styrktar- og liðleikaþjálfun
3. Pallatími, samsett spor, mikil brennsla
4. Lóðatími, upphitun ýmist á palli eða á gólfi, unnið með þyngd og mótstöðu,

lóð, stangir, teygjur
5. Liðleikaþjálfun, upphitun, styrktar- og slökunarteygjur
6. Yoga
7. Bræðingur, líkamsrækt með dansívafi, salsa, mambo, samba, jazz,

funk og stuð
8. Brennsla, magi, rass og læri
9. Stöðvaþjálfun, fjölbreyttir vaxtamótunartímar

Barnagæsla - Leikland JSB

telpurS onuK rtelpurS onuK rtelpurS onuK r
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Síðasta haust Hreyfingar í Faxa-
feninu verður líflegt að venju.

„Það er dálítið margt í gangi í 
Hreyfingu og stóra stundin verð-
ur svo í desember þegar við flytj-
um okkur í nýja húsnæðið í Glæsi-
bæ,“ segir Ágústa Johnson, fram-
kvæmdastjóri Hreyfingar. „Það 
er efst á baugi hjá okkur núna þó 
að við séum auðvitað að undirbúa 
síðasta haustið okkar í Faxafen-
inu,“ bætir hún við.

„Við vorum að byrja með 
Zumba, sem er gríðarlega 
skemmtilegt æfingakerfi og er 
að gera allt vitlaust í Bandaríkj-
unum og Evrópu. Það eru einföld 
þolfimidansspor undir rosalega 
skemmtilegri suðuramerískri 
tónlist. Mottóið er að líkamsrækt 

eigi að vera skemmtileg og ein-
föld og að allir geti fylgt með,“ 
segir Ágústa og bætir því við að 
þetta sé mjög vinsælt enda fari 
fólk ósjálfrátt að dilla sér við 
þessa tónlist. 

Ágústa segir líka vera nýjung-
ar í námskeiðunum Betra form 
sem hafa verið afar vinsæl síðast-
liðin sextán ár. „Við komum með 
nýjung í byrjun þessa árs, sem 
heitir Betra form 6 og byggist á 
því að bjóða upp á sem mesta fjöl-
breytni og kynna helstu nýjungar 
í líkamsræktinni fyrir þátttak-
endum. Það verða sex mismun-
andi æfingakerfi á námskeiðinu 
og þetta er gríðarlega vinsælt 
enda sækist fólk eftir því að hafa 
sem mesta fjölbreytni.“ 

Í Hreyfingu verður bryddað 
upp á þeirri nýbreytni í haust að 

ráðast á þessi síðustu fimm kíló 
sem eru mörgum svo erfið. „Það 
verða námskeið þar sem sérstök 
áhersla verður lögð á að losa sig 
við þessi síðustu fimm kíló sem 
margir þekkja að erfitt er að losna 
við,“ segir Ágústa og brosir. 

Ágústa nefnir einnig námskeið-
ið Betra form – líkami og sál, sem 
sé virkilega skemmtilegt með 
jógaívafi en áherslu á styrktaræf-
ingar. „Margir hafa áhuga á að fá 
smá jóga inn í æfingarnar en vilja 
ekki vera eingöngu í því þannig að 
við ætlum að reyna að mæta þess-
um þörfum. Þessi námskeið næra 
sálina ásamt því að styrkja líkam-
ann og veita góða æfingu,“ segir 
Ágústa og bendir á að í Hreyfingu 
séu margar mismunandi áherslur 
og alveg örugglega eitthvað fyrir 
alla. sigridurh@frettabladid.is

Zumba og síðustu kílóin
Ágústa Johnson, framkvæmdastjóri Hreyfingar, segir Zumba vera nýtt æfingakerfi sem sé gríðarlega vinsælt í Bandaríkjunum og 
Evrópu um þessar mundir og ætlar að bjóða upp á slíka tíma í Hreyfingu í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fjölbreytt dagskrá verður í 
World Class í vetur. Þar á meðal 
dirty dancing, afró og jóga.

Í World Class í Laugum var opn-
aður nýr æfingasalur fyrir átta til 
fimmtán ára krakka og hefur hann 
notið gríðarlegra vinsælda, að sögn 
Sunnevu Sigurðardóttur, markaðs-
stjóra World Class. „Salurinn heit-
ir SHOKK og er að breskri fyrir-
mynd en nú þegar eru margir slík-
ir salir víða um heiminn,“ segir 
Sunneva og bætir því við að salur-
inn sé búinn flottum og fjölbreytt-
um æfingatækjum með lóðum sem 
passa þessum aldurshópi. „Það er 
alltaf þjálfari í salnum sem er börn-
unum innan handar og leiðbeinir 
þeim og fræðir þau um hreyfingu 
og heilbrigði. Það er mikilvægt að 
æfingarnar séu rétt framkvæmdar 
og til að tryggja það þurfa SHOKK-
meðlimir að panta sér tíma með 
þjálfara í fyrstu skiptin.“

Sunneva segir ýmislegt fleira 
vera mjög vinsælt í Laugum eins 
og átaksnámskeiðin og Líkami 
fyrir lífið. „Svo erum við með 
salsa, afró, dirty dancing, palla-
tíma, þrektíma, spinning og fullt 
af opnum tímum. Við verðum líka 
með nýtt jóganámskeið sem verð-
ur tvær vikur í senn,“ segir Sunn-

eva og bætir því við að Dansstúd-
íó World Class sé stolt af að kynna 
allt það heitasta í dansi hverju 
sinni og bjóði upp á vandaða dans-
kennslu fyrir fólk á öllum aldri. 

Laugar Lækning er ný lækna-
stofa sem var nýlega opnuð í húsi 
World Class og verða tveir lækn-
ar þar með alhliða læknisþjónustu 
alla virka daga kl. 17-20. „Lækn-
arnir heita Jónas Hvannberg og 
Benedikt Árni Jónsson og munu 

þeir leggja áherslu á að aðstoða 
einstaklinga við lífsstílsbreyting-
ar, mat á áhættu á hjarta- og æða-
sjúkdómum og forvarnir gegn 
þeim. Þá verða þeir með sérstak-
ar heilsufarsmælingar og margt 
fleira sem snýr að almennri heilsu 
hvers og eins,“ segir Sunneva 
og bætir því við að einnig munu 
læknarnir verða til taks ef slys eða 
bráðatilvik kemur upp í sal stöðv-
arinnar. - sig

SHOKK fyrir krakkana

Sunneva Sigurðardóttir, markaðsstjóri World Class, segir SHOKK vera feykivinsælt í 
Laugum en það er æfingastöð sem er sérsniðin fyrir krakka og unglinga.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Markvissar teygjur og holl næring
gera gæfumuninn!

Bók fyrir karla og konur

Hollir lifnaðarhættir,
fagurfræði og lífsgleði.

Teygjum
okkur í 
hraustari
líkama

Drekkum í okkur 
orku og hollustu

silico
l
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Silicol hjálpar!

Fæst í öllum apótekum

fulleldað, tilbúið á 5 mín.

Heilsubuff
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Heilsubuff
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Tískusveiflur í mataræði og 
megrunarkúrum hafa einkennt 
lífsstílsbreytingar þjóðarinnar. 
Heilsuráðgjafinn Sölvi Fannar 
Viðarsson segir nýjasta kúrinn 
snúast um heilbrigða skynsemi 
og aukna þekkingu. 

„Almennt séð sýnist mér þjóðar-
sálin vera að þroskast hvað lík-
amsrækt snertir og þar með séu 
blessunarlega á undanhaldi von-
lausir megrunarkúrar og önnur 
tíska í mataræði,“ segir Sölvi 
Fannar sem komið hefur þúsund-
um Íslendinga í betra form með 
ráðum sínum og dáð sem heilsu-
ráðgjafi og einkaþjálfari, en Sölvi 
Fannar heldur úti heimasíðunni 
www.heilsuradgjof.is.

„Fáfræði hefur farið víkjandi 
eftir að útgáfa fræðsluefnis varð 
öflugri og fólk hætti að reikna 
með óraunsæjum hámarksár-
angri á viku. Það sem fer verst 
með fólk eru margar og stór-
ar breytingar á lífsstíl samtímis. 
Mitt ráð er að byrja fyrst í rækt-
inni og spá ekki í mataræði fyrsta 
mánuðinn. Það er vænlegra til ár-
angurs og gengur út á að stilla 
viðhorfi sínu á þann veg að vera 
þakklátur sjálfum sér fyrir að 

stunda líkamsrækt, en ekki finn-
ast maður þurfa að vera í rækt-
inni tvisvar á dag og drekka 
prótíndrykki þrisvar á dag,“ segir 
Sölvi Fannar, sem fyrir síðustu 
jól gaf út bókina Kaloríukvótann 
sem kennir lesendum að borða til 
að grennast.

„Ég mæli með léttri fæðu þar 
sem hlutur grænmetis, ávaxta og 
grófs korns er aukinn, auk þess 
sem ég ráðlegg fólki að drekka 
þrjá lítra vatns á dag, hreyfa sig 
og komast í hita til að koma blóð-
rásinni almennilega af stað. 

Það er mikilvægt að átta sig 
á jafnvægi líkama og sálar. Það 
fæst með því að koma sér upp já-
kvæðum vana sem felst í að borða 
skynsamlega, vera jákvæður í 
hugsun og stunda líkamsrækt,“ 
segir Sölvi Fannar, sem mælir 
hiklaust með danska kúrnum, 
einum kúra.

„Danski kúrinn er mjög sniðug-
ur og gengur út á sama mataræði 
og ég ráðlegg sjálfur, á meðan 
hinn viðloðandi laxakúr, þar sem 
lax er snæddur í öll mál í sex 
daga, er nokkuð sem ég mundi 
ekki ráðleggja nokkrum að gera.

Lax er kolvetnalaus, en kolvetni 
eru það eina sem heilafrumurnar 
ganga fyrir og kolvetnabirgðir 

líkamans aðeins um 1 til 2 prósent 
í samanburði við fitu. Fyrir hvert 
gramm af kolvetni geymir líkam-
inn þrjú grömm vatns, sem er það 
eina sem losnar um á laxakúrn-
um. Fólk er að tapa fitu og létt-
ast alveg gífurlega hratt á danska 
kúrnum og borða svipað og áður, 
en auka hlut ávaxta og grænmet-
is, sem er einmitt það sem lands-
menn þurfa að gera,“ segir Sölvi 
Fannar og nefnir Atkins- og aðra 
prótínkúra til samanburðar.

„Það sem vantaði í þá var græn-
meti, ávextir og gróft korn til að 
melting gæti starfað eðlilega og 
líkaminn losað sig við eiturefni. 
Líkaminn er eins og efnaverk-
smiðja sem framleiðir úrgangs- 
og eiturefni við sína daglegu 
starfsemi og þarf nauðsynlega að 
losna við þau,“ segir Sölvi Fannar, 
sem endurtekur að nýjasti kúrinn 
snúist um almenna skynsemi.

„Öfgarnar sem ég hef upplif-
að síðan ég byrjaði eru í sífelldri 
rénun. Fólk er í vaxandi mæli 
að átta sig á að lífsstílsbreyting 
tekur tíma og er alls ekki eins 
flókin og það hélt. Svarið er beint 
fyrir framan okkur. Við þurfum 
ekki að vera næringarfræðing-
ar til að vita hvað líkamanum er 
hollast.“ thordis@frettabladid.is

Heilbrigð skynsemi í tísku
Sölvi Fannar Viðarsson, heilsuráðgjafi og einkaþjálfari í World Class, Laugum. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

„Í Veggsporti er það nýjasta svokallaðir ketilbjöllu-
tímar sem við ætlum að vera með í vetur,“ segir 
Hilmar H. Gunnarsson, einkaþjálfari í Veggsporti. 
„Ketilbjöllurnar eru kúlur með handfangi eins og á 
tekatli og æfingaaðferðin er fornrússnesk og geysi-
lega áhrifarík,“ bætir hann við.

„Við ætlum að vera með sipptíma í vetur auk bland-
aðra spinning-tíma þar sem hálfur tíminn er spinning 
og hálfur tími liðkandi og styrkjandi æfingar,“ segir 
Hilmar og bætir því við að það sé mjög góð blanda 
af tímum. 

„Í skvassinu verður allt við það sama nema við 
verðum með tvö alþjóðleg mót í haust; annars vegar 
atvinnukvennamót þar sem sextán erlendir keppend-
ur koma og keppa og hins vegar verða hér smáþjóða-
leikar í skvassi,“ segir Hilmar en stöðin ætlar einnig 
að halda mót í golfherminum í vetur sem ekki hefur 
verið gert áður. „Það er fullt í gangi hjá okkur og ég 
vona að það verði bara gaman að þessu í vetur.“ - sig

Ketilbjöllutímar og skvassmót

Hilmar H. Gunnarsson segir ketilbjöllutímana lofa góðu enda 
sé það geysilega áhrifarík æfingaaðferð.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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www.natturan.is

Náttúran.is er
náttúrumarkaður

með náttúrulegar,
lífrænar og

umhverfisvottaðar
vörur...

...heilsupakkinn
þinn kemur

beint heim að
dyrum, hvar sem

þú býrð. 

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

Birkiaska

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

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur

Þráin er fræ sköpunarinnar - Vertu breytingin - Lifðu í núinu

Iðkun Rope yoga gefur þér:

- Aukinn styrk
- Eykur orku og þol
- Losar spennu
- Styrkir bak og kvið
- Æfir djúpa öndun

Leitið upplýsinga í síma 895 9016 eða so@hive.is

Rope yoga Eiðistorgi
-Hausttilboð-



8-vikna námskeið fyrir konur

Hefst 3. september

Innifalið í 
námskeiðunum er 
eftirfarandi:

Margs konar námskeið í boði á öllum
tímum. Margar nýjungar.
Finndu út hvað hentar þér.

Allar nánari upplýsingar á www.hreyfing.is
eða í síma 414-4000.

Betra form – SEX
Frábær nýjung í Betra form námskeiðunum.
Fjölbreytt, skemmtileg og árangursrík.

ZUMBA/Body Jam
Árangur 1-2-3
Súper MRL
Tæbóbrennsla
5&5
Líkamsmótun

Spennandi námskeið með öllu því nýjasta í 
líkamsræktinni. Þér leiðist ekki eina sekúndu!

Betra form – SEX
– síðustu 5 kílóin
Hefurðu verið að glíma við þessi síðustu 5 
kíló í langan tíma?  Hefurðu e.t.v. bætt á þig 
nokkrum kílóum í sumar sem þú vilt losna við?
Þá er þetta námskeið fyrir þig. Sérstök áhersla á 
að ná þessum síðustu 3-5 kílóum sem svo oft er
erfitt að losna við.
Áhrifaríkar æfingar, mikið aðhald og ítarlegar 
leiðbeiningar um breytt fæðuval til árangurs.

Tekist á við helstu neysluvenjur sem hindra 
árangur s.s. kvöldnart, mikla sætindisneyslu
freistingar í veislum og margt fleira.
Ráðgjöf við matarinnkaup, sérstaklega mikil 
fræðsla og eftirfylgni.

Betra form - SÚPERFORM
16 vikna námskeið
Viltu taka á þínum málum á varanlegan hátt? 
Viltu léttast, styrkjast, auka andlega og líkamlega 
vellíðan, fyllast orku og efla almenna heilsu þína 
til muna?
Þú lærir nýjar neysluvenjur, hvernig á að takast 
á við sykurþörfina og hvernig á að komast í 
varanlega kjörþyngd.

Tekist á við helstu neysluvenjur sem hindra 
árangur s.s. kvöldnart, mikla sætindisneyslu
freistingar í veislum og margt fleira.
Ráðgjöf við matarinnkaup, sérstaklega mikil 
fræðsla og eftirfylgni.

Betra form – líkami og sál
Nýtt námskeið þar sem áhersla er lögð á 
vaxtarmótandi æfingar með jóga-ívafi.

Styrktu líkamann og nærðu andann á þessu 
vandaða námskeiði. Leiðbeinandi er Jóhanna 
Jóhannsdóttir, íþrótta- og jógakennari.
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Auglýsingasími

– Mest lesið

Gyða Sól Eiríksdóttir er verkefnastjóri og yfirleið-
beinandi Heilsuakademíunnar í Grafarvogi. Hún 
segir það allra vinsælasta í dag vera pole fitness, 
eða súlufitness. „Þetta hefur verið alveg hrikalega 
vinsælt og það er endalaust hringt í okkur til að 
spyrja um námskeiðin í þessu. Við erum með rosa-
lega góða kennara í súlufitness, Láru og Ingunni, 
sem eru báðar með alþjóðleg réttindi til að kenna 

súlufitness og eru alveg ótrúlega klárar,“ segir 
Gyða hress í bragði, en sjálf er hún að læra að verða 
súlufitnesskennari.

„Svo erum við alltaf með herþjálfun og búum betur 
en aðrir að því leyti að við erum bæði með útivöll og 
innivöll fyrir herþjálfunina,“ segir Gyða Sól og bætir 
við: „Síðan eru auðvitað fullt af dansnámskeiðum hjá 
okkur sem eru mjög skemmtileg.“ - sig

Súlufitness slær í gegn
Gyða Sól Eiríksdóttir, verkefnastjóri og yfirleiðbeinandi Heilsuakademíunnar, gerði sér lítið fyrir og vippaði sér upp í súluna fyrir 
ljósmyndara. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Silfur Sport opnaði í Hátúninu 
í Reykjavík í febrúar á þessu 
ári og kom sterkt inn í líkams-
ræktarflóruna. „Við erum nátt-
úrlega bara með tækjasal en 
ekki neina tíma í þolfimi eða 
spinning,“ segir Jóhanna Eiríks-
dóttir, eigandi Silfur Sports. 
„Hér eru öll tæki ný og allt er 
rosalega huggulegt, hreint og 
heimilislegt,“ bætir hún við.

Jóhanna segir að til standi 
að stækka sturtuaðstöðuna og 
setja upp gufubað og heitan 
pott í vetur. „Þetta er búið að 
vera alveg ótrúlega fínt síðan 
við byrjuðum og alltaf að bæt-
ast við nýtt fólk. Það koma 
margir hingað sem hafa aldrei 
áður stigið inn í líkamsræktar-
stöð og það þykir okkur mjög 
vænt um,“ segir Jóhanna. - sig

Huggulegt, hreint 
og heimilislegt 

Jóhanna Eiríksdóttir, eigandi Silfur Sports, segir vel hafa gengið með líkamsrækt-
arstöðina frá því hún var fyrst opnuð í febrúar á þessu ári. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kalk er mikilvægt fyrir: 
• Hjarta, taugaboð og vöðva. 
• Gefur værð, bætir svefn og 
   lagar sinadrátt. 
• Styrkir tennur, tannhold og bein. 
• Minnkar húðþurrk.
• Hylki, auðveld inntaka, 

takist inn að kvöldi.

F Æ S T  Í  A P Ó T E K U M  
O G  H E I L S U B Ú Ð U M

Lífrænt kalk 
og steinefni 
rannsóknir sýna betri upptöku

Nýr fræðslubæklingur um 
fólat og mikilvægi þess fyrir 
konur á barneignaraldri er 
nú kominn út. Lýðheilsustöð, 
landlæknisembættið og Mið-
stöð mæðraverndar standa að 
útgáfu bæklingsins en efni hans 
er byggt á eldri bæklingi um 
sama efni, auk þess sem nýjar 
upplýsingar koma þar fram. 
Bæklinginn er hægt að skoða 
og panta á heimasíðunni www.
lydheilsustod.is.

Ítarefni um fólat, ráðlegging-
ar um mataræði og næringar-
efni og ráðleggingar um mat-
aræði á meðgöngu er á heima-
síðum: Lýðheilsustöðvar, www.
lydheilsustod.is, landlæknis-
embættisins, www.landlaekn-
ir.is og Miðstöð mæðraverndar, 
www.heilsugæslan.is.

Nýr bæklingur 
um fólat

Fólat er nauðsynlegt fyrir barnshaf-
andi konur og konur í barneignar-
hugleiðingum.
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Heilbrigði nýbakaðra mæðra er 
viðkvæmt og dýrmætt, og að mörgu 
að huga þegar farið er að hreyfa sig 
að nýju eftir fæðingu. Hreyfigreining 
býður upp á dásamlega mömmu-
leikfimi fyrir móður og barn.

„Þegar kona verður barnshafandi verða 
hjá henni miklar lífeðlisfræðilegar breyt-
ingar og þótt ástandið sé ekki sjúklegt er 
það sannarlega ekki normalt heldur,“ segir 

Sandra Dögg Árnadóttir, sjúkraþjálfari og 
kennari í mömmuleikfimi og meðgöngu-
sundi.

„Í dag eru konur vel lesnar og fróðleiks-
fúsar, og vilja aðeins það besta fyrir sig og 
barnið. Þar koma sjúkraþjálfarar sterkt inn 
því á meðgöngu eykst álag á liði í kringum 
mjóbak og mjaðmagrind. Bæði brjóst og leg 
eru afar viðkvæm og margt að varast í því 
sambandi, en ekki má púla eða hoppa mikið 
til að missa ekki mjólkina,“ segir Sandra, 
sem kennir á fimm vikna námskeiðum sem 
eru tíu tímar hvert um sig.

„Eftir meðgöngu og fæðingu þarf að 
styrkja grindarbotn og liðbönd sem halda 
mjóbaki og mjaðmagrind saman, en það 
gerum við með djúpvöðvaæfingum og 
styrktaræfingum fyrir grindarbotnsvöðva. 
Þetta þarf allt að gera í réttri röð og við byrj-
um á grindarbotni og síðan kviðvöðvum. Þá 
kennum við góða líkamsstöðu og hreyfing-
ar og endum á alhliða þjálfun,“ segir Sandra 
og bætir við að í lok námskeiðs eigi konur 
að hafa fundið út hvað þeim henti í hreyf-
ingu og líkamsrækt.

„Fyrri tími vikunnar er rólegur en hinn 
seinni hressari. Í rólega tímanum fer púls-
inn lágt en í lágum púls verða æfingar mjög 
vaxtarmótandi og brennsla mikil. Það þarf 
því ekki alltaf að hamast til að ná árangri,“ 
segir Sandra en í mömmuleikfimi er einn-
ig lögð áhersla á hreyfiþroska ungbarnanna 
sjálfra.

„Börnin geta verið með frá sex vikna 
aldri en það fer eftir hverri og einni konu 
hvenær henni hentar best að byrja, hvort 
brjóstamjólkin er komin í góða reglu og 
henni líði vel með að fara út að ganga með 

barnið í vagni, sem er allra besta brennslan. 
Í tímunum liggja börnin á sínu eigin teppi 
þar til um miðbik tímans að konurnar gera 
æfingar þar sem þær nota þyngd barnsins 
til styrkingar. Í lok tímans sitjum við saman 
í hring og gerum æfingar fyrir hreyfi-
þroska barnanna og sem litla fólkinu þykja 
afar ánægjulegar,“ segir Sandra og bætir 
við að námskeiðin séu frábær sem fyrsta 
hreyfing eftir meðgöngu og fæðingu.

„Litlu krílin eru flest farin að hjala af 
kátínu í þriðja tíma og ef einhver þarf að 
gefa brjóst eða skipta á bleiu gerir hún það, 
en þetta er allt mjög afslappað og notalegt,“ 
segir Sandra, sem sigtar út þær konur sem 
þjást enn af slæmri grindargliðnun og send-
ir þær áfram í hópsjúkraþjálfun í Bata í 
Kringlunni.

Frekari upplýsingar um mömmuleikfimina 
fást hjá Hreyfigreiningu.   thordis@frettabladid.is

Ungbörn notuð sem lóð

Hreyfiþroski barna er þjálfaður sérstaklega í 
mömmuleikfimi Hreyfigreiningar. 

MYND/HELGA ÁGÚSTSDÓTTIR

Sandra Dögg Árnadóttir sjúkraþjálfari með dóttur sína í mömmuleikfimi, en börn hafa ekki síður gaman af 
leikfiminni en mæður þeirra. MYND/HELGA ÁGÚSTSDÓTTIR

Unnþór Jónsson, starfsmað-
ur Studio Dan á Ísafirði, segir 
að m-r-l (magi, rass og læri) 
þolfimikennslan sé það vin-
sælasta í stöðinni eins og und-
anfarin ár. „Svo stefnum við 
að því að hafa boxkennslu og 
ætlum að halda áfram að vera 
með herþjálfun líka. Við fórum 
af stað með það í fyrra og það 
tókst mjög vel,“ segir Unnþór.

Hann segir lokað átaksnám-
skeið verða þrisvar í viku í 
vetur en það sé blanda af spinn-
ing og þolfimi. 

„Síðan erum við með spinn-
ing fjórum sinnum í viku og 
leiðbeinanda í sal alla daga. 
Svo erum við náttúrlega með 
einkaþjálfara hérna og barna-
pössun,“ segir Unnþór í Studio 
Dan. - sig

Box og herþjálfun

Unnþór Jónsson, starfsmaður Studio Dan á Ísafirði, segir herþjálfunina hafa 
farið vel af stað í fyrra. 



www.lysi.is

Má taka með lýsi.

g
F I S K I O L Í A

Omega-3 fiskiolía byggir upp ónæmiskerfið á marga 
vegu og hefur jákvæð áhrif á:

Omega-3 fiskiolía inniheldur hátt hlutfall Omega-3 fitusýra,

einkum EPA og DHA sem eru okkur lífsnauðsynlegar.

Fjöldi rannsókna víða um heim hafa sýnt fram á jákvæða 

eiginleika þeirra fyrir heilsuna.

sjón

hjarta og æðakerfi

blóðþrýsting

kólesteról í blóði

liði

rakastig húðarinnar

minni

andlega líðan 

námsárangur

þroska heila og miðtaugakerfis
á meðgöngu

Omega-3
F I S K I O L Í A

Gjöf náttúrunnar til þín

ýsi.

www.lysi.is

Má taka með lýsi.

Omega-3 fiskiolía byggir upp ónæmiskerfið á marga 
vegu og hefur jákvæð áhrif á:

Omega-3 fiskiolía inniheldur hátt hlutfall Omega-3 fitusýra, 

einkum EPA og DHA sem eru okkur lífsnauðsynlegar.

Fjöldi rannsókna víða um heim hafa sýnt fram á jákvæða 

eiginleika þeirra fyrir heilsuna.

sjón

hjarta og æðakerfi

blóðþrýsting

kólesteról í blóði

liði

rakastig húðarinnar

minni

andlega líðan

námsárangur

þroska heila og miðtaugakerfis
á meðgöngu



www.worldclass.is

Laugar s. 553 0000 - Spöngin s.553 5000 - Í húsi Orkuveitunnar s.562 6200
Vármá í Mosfellsbæ s. 566 7888

Skráning í Laugum í síma 553 0000 og Spönginni í síma 553 5000

Nú er hægt að ganga frá skráningu á öll námskeiðin á heimasíðu
okkar www.worldclass.is

Ný og fjölbreytt stundaskrá tekur gildi 5. september sjá www.worldclass.is
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KARLAR ÁTAK
PEAK PILATES
- 1. og 2. stig
- takmarkaður fjöldi

MÖMMUTÍMI
- Nýbakaðar mæður með börnin með

ROPE YOGA
- takmarkaður fjöldi

JÓGANÁMSKEIÐ
JÓGA á meðgöngu
- takmarkaður fjöldi

HERÞJÁLFUN
- Námskeið fyrir þá sem vilja meira en við hin

LÍKAMI FYRIR LÍFIÐ
- Fyrir konur
- 12 vikna námskeið í World Class Laugum, Spöng, Mosfellsbæ og Húsi Orkuveitunnar.

Bókin „Líkami fyrir lífið fyrir konur“ eftir Dr. Pamelu Peeke höfð til hliðsjónar.

- Innifalið: Hvatningarfyrirlestrar, næringarráðgjöf, kennsla á tæki, mælingar, aðhald,
næringarfyrirlestur og heilsumappa. Bókin „Líkami fyrir lífið fyrir konur“ á sértilboði
fyrir þátttakendur á námskeiðinu.

SPORTSKÓLI
WORLD CLASS
Íþróttaskóli fyrir börn frá tveggja til sex ára. Farið verður með börnunum í fjölbreytta
og skemmtilega leiki þar sem hreyfigeta þeirra er örvuð. Þetta er frábært tækifæri fyrir
börn til að fá holla hreyfingu, þroskast og dafna.

DANSSTÚDÍÓ
WORLD CLASS
Streetstyle, Jazz, Hip Hop, Break, Freestyle og barnadansar.

SHOKK
Heilsurækt fyrir börn og unglinga, 8 til 15 ára.
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Aðgangur að Laugardalslaug, Lágafellslaug (frá 01.10.07), tækjasölum
og opnum tímum fylgir ofangreindum námskeiðum.

World Class

opnar í

Mosfellsbæ
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HÚSNÆÐI

ATVINNA



Skagasel 2
109 Reykjavík
Laust til afhendingar

Stærð: 244 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 34.810.000
Bílskúr: Já

Verð: 66.900.000
REMAX  Esja,  Björn  K.  Arnarson  :s  692  1065  og  Júlíus  Ragnar  s:  896  4146  Kynna:  Glæsilegt  og
einstaklega  vel  með  farið  244  fm.  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  með  innbyggðum  51,1  fm.  tvöföldum
bílskúr, hægra megin í bílskúr er gryfja fyrir laghenda.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

tp@remax.is

jrj@remax.is

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

bka@remax.is

Opið
Hús

Í DAG MILLI 18:30-19:00

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

896 4146

692 1065

Sóleyjarimi 41
112 Reykjavík
Nýlegt raðhús - fallega innréttað

Stærð: 209,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 28.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.800.000

Vorum að fá nýlegt sérlega fallegt raðhús í sölu. Íbúð 180,5 fm, bílskúr 29,4 fm, samtals 209,9 fm. Húsið skiptist í
stofu,  borðstofu,  eldhús,  gestasalerni  og  innbyggðan  bílskúr  á  neðri  hæð  og  4  svefnherbergi,  baðherbergi,
þvottahús og geymslu á efri hæð.  Nánari lýsing: Framan við húsið er verið að leggja lokahönd á smíði sólpalls.
Gott aðgengi að húsinu og hiti í innkeyrslu sem er hellulöggð. Forstofa með náttúrusteini á gólfi og er innangegnt í
bílskúrinn sem er með flísum á gólfi.  Úr forstofu er komið inn í opið rými sem skiptist í stofu, borðstofu og eldhús
og  flæðir  parket  úr  Hnotu  úr  forstofu  áfram  inn  í  alrýmið.  Eldhús  er  flísalagt  með  náttúrusteini.  Gestasalerni  er
flísalagt í hólf og gólf og með sérsmíðaðri innréttingu úr hnotu. Í rýminu er hátt til lofts og halogenlýsing sem var
hönnuð af Lumex.  Út frá borðstofu er gengið út í  stóran garð á bakvið sem er grasi vaxinn.  Falleg innrétting í
eldhúsi með sérsmíðuðum framhliðum úr Hnotu og granít á eldhúsborði. Spanhelluborð, innbyggður bakara- og
örbylgjuofn  Rúmgóður steyptur hringstigi á milli  hæða. 4 herbergi, fallegt baðherbergi, þvottahús og geymsla á
efri hæð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldvin Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldvin@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 18:00 OG 18:30

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

892 3330

Háaleitisbraut
108 Reykjavík
Góð 5 herbergja íbúð með útsýni

Stærð: 154,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 19.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
5 herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Útsýni í þrjár áttir, í vestur, norður og austur og 2 svalir, út af stofu
og  hjónaherbergi.  Á  allri  íbúðinni  eru  hvítolíubornar  eikargólfjalir,  nema  í  eldhúsi  og  baði  er  dúkur  og  í
þvottahúsi  flísar.  4  svefnherbergi  og  stór  björt  stofa.  Nýjar  skrín  gardínur  í  stofu.  Góðir  skápar  eru  í
svefnherbergi  og  á  svefngangi.  Eldhús  er  rúmt  og  þvottahús  og  búr  inn  af  því.  Húsið  er  nýmálað  og
stigagangur nýuppgerður. Húsið er innst í botnlanga á friðsælum stað.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldvin Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldvin@remax.is

Opið hús?..

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

892 3330



TILKYNNINGAR

Borgartún 29 
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

Furugrund 76 - Kóp.
Opið hús í dag milli kl. 18:30 og 19:30

Fr
um

Björt og vel skipulögð 3ja herb. 71 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býlishúsi við Fossvoginn. Gegnheilt parket á flestum gólfum, rúm-
góð stofa með útgang út á mjög stórar suðursvalir. Hjónaherb.
með fataherb. inn af og útgang út á svalir. Eldhús með borðkrók
við glugga. Barnah. með parketi og skáp. Verð 19,9 millj. (396)

Gunnar tekur vel á móti gestum milli kl. 18:30 og 19:30. 
Teikningar á staðnum.

ATHÞJÓNUSTA 
OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þín í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165/899 0800

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Engjateig 9
105 Reykjavík

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?



Rafport Starfsmenn óskast

Rafport   |   Nýbýlavegi 14   |   200 Kópavogur   |   Sími 554 4443   |   Fax 554 4102   |   www.rafport.is   |   rafport@rafport.is

Um er að ræða hefðbundin lagerstörf. Við leitum að áhugasömum einstaklingi, sem getur hafið störf sem 

fyrst. Við bjóðum skemmtilegt starfsumhverfi í samheldnum hópi yngri og eldri starfsmanna.

Sölumaður / rafvirki

Starfsmaður á lager

Starfið felur í sér sölu á raflagnaefni af öllu tagi ásamt ráðgjöf. Skilyrði er að viðkomandi sé rafvirki eða með 

haldgóða þekkingu á raflagnaefni. Við leitum að áhugasömum einstaklingi, sem getur hafið  

störf sem fyrst. Við bjóðum skemmtilegt starfsumhverfi í samheldnum hópi yngri og eldri starfsmanna.

Áhugasamir hafi samband við Ásgeir í síma 863 5444 eða sendi umsókn með upplýsingum um 
menntun og fyrri störf á netfangið asgeir@rafport.is. Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál og þeim svarað.

Rafport ehf er ört vaxandi og framsækið fyrirtæki með skýr markmið. Við erum innflutnings- og heildsölufyrirtæki í 
raflagnaefni og þjónustum aðallega rafverktaka. Við sérhæfum okkur í stýrikerfum sem tengjast ljósa- og hitastýringum
og á því sviði erum við leiðandi fyrirtæki á íslenskum markaði, sem og í rafmagnstöflum og búnaði þeim tengdum.
Í dag starfa 20 manns hjá fyrirtækinu.

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

Byggingastjóri

Vegna aukinna verkefna framundan óskar fyrirtæki›
a› rá›a byggingastjóra til starfa.
Starfssvi›

Ger› útbo›sgagna, stjórnun verklegra framkvæmda, framkvæmdaeftirilt o.fl.

Menntun og hæfniskröfur
Menntun á byggingasvi›i ásamt reynslu af af stjórnun vi› verklegar 
framkvæmdir er nau›synleg.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 1. september nk.
Númer starfs er 6684.

Uppl‡singar veita fiórir fiorvar›arson og Björn H. Reynisson
Netföng: thorir@hagvangur.is og bjorn@hagvangur.is

BYGG hefur á undanförnum árum
byggt um 2000 íbú›ir fyrir ánæg›a
kaupendur. Félagi› hefur einnig
byggt flúsundir fermetra af
atvinnuhúsnæ›i og hefur sérhæft
sig í leigu á skrifstofu og verslunar-
húsnæ›i. Hjá fyrirtækinu starfa á
anna› hundra› manns og fjöldi
undirverktaka. BYGG er flekkt fyrir
traust og örugg vinnubrög›,
vanda›an frágang og efndir á
umsömdum afhendingartíma.

www.bygg.is

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

Verkefnastjóri

Vegna aukinna verkefna framundan óskar BYGG a› rá›a
verkefnastjóra til starfa.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 1. september nk.
Númer starfs er 6216.

Uppl‡singar veita Björn H. Reynisson og fiórir fiorvar›arson.
Netföng: bjorn@hagvangur.is og thorir@hagvangur.is

Starfssvi›
Mótun, skipulagning og 
undirbúningur framkvæmda á n‡jum
byggingasvæ›um.
A›sto› og umsjón me› hönnun og
ger› útbo›sgagna.
Stjórnun verklegra framkvæmda,
framkvæmdaeftirlit o.fl.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á byggingasvi›i 
s.s. verkfræ›i e›a tæknifræ›i er 
nau›synleg. Sérmenntun á svi›i 
byggingaframkvæmda og/e›a 
verkefnastjórnunar er æskileg.
Reynsla af stjórnun vi› verklegar 
framkvæmdir er æskileg.

BYGG hefur á undanförnum árum
byggt yfir 2000 íbú›ir fyrir ánæg›a
kaupendur. Félagi› hefur einnig
byggt flúsundir fermetra af
atvinnuhúsnæ›i og sérhæft sig í
leigu á skrifstofu- og verslunar-
húsnæ›i. Hjá fyrirtækinu starfa yfir
tvö hundru› manns og fjöldi
undirverktaka. BYGG er flekkt fyrir
traust og örugg vinnubrög›,
vanda›an frágang og efndir á
umsömdum afhendingartíma.

www.bygg.is

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





„Ég vil alls ekki deyja í bíl-
slysi, en dagurinn sem ég dey 

verður dýrðardagur. Það verð-
ur að öllum líkindum í fossi 

eða öðru vatnsfalli.“

Ísland – Danmörk: 2-14

AFMÆLI

Ástkær faðir okkar,

Guðmundur J. Kristjánsson
dúklagninga-veggfóðrarameistari,
Bakkagerði 12, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 22. ágúst á Hjúkrunarheimilinu
Sóltúni.

Guðni Guðmundsson
Örn Guðmundsson
Áslaug Guðmundsdóttir
Þórlaug Guðmundsdóttir
Albert Guðmundsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Árni Ibsen

lést þriðjudaginn 21. ágúst 2007.

Hildur Kristjánsdóttir
Kári Árnason Sigurrós Jónsdóttir
Flóki Árnason Jenný Guðmundsdóttir
Teitur Árnason
Darri Kárason
Jón Árni Kárason
Bríet Flókadóttir

Jarðarförin verður auglýst síðar.

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

Guðný Þ. Þórðardóttir
frá Neskaupstað,

andaðist á Hrafnistu í Hafnarfirði sunnudaginn
12. ágúst síðastliðinn. Hún verður jarðsungin frá
Víðistaðakirkju í Hafnarfirði í dag, fimmtudaginn 23.
ágúst kl 13.00. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hinnar látnu
er bent á líknarstofnanir.
Axel Óskarsson
Jóhanna Kristín Óskarsdóttir
Friðrik Grétar Óskarsson
Auður Sigurrós Óskarsdóttir
Bergþóra Óskarsdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir og afi,

Kristján Jóhannsson
frá Skjaldfönn,

andaðist föstudaginn 17. ágúst. Útförin fer fram frá
Fríkirkjunni í Reykjavík, föstudaginn 24. ágúst kl. 13.00.

Kristján Gaukur Kristjánsson       Maliwan Phumipraman
                         Pathipan Kristjánsson
                         Malín Agla Kristjánsdóttir
                         Kristján Örn Kristjánsson
                         Drengur Arnar Kristjánsson

MOSAIK

Nú stendur yfir 10 ára afmælisárs-
fundur Vestnorræna ráðsins í Nuuk á 
Grænlandi, en á þinginu tekur við nýr 
formaður sem kosinn var séra Karl V. 
Matthíasson, þingmaður Samfylking-
arinnar og formaður Íslandsdeildar 
Vestnorræna ráðsins sem að standa 
Ísland, Færeyjar og Grænland.

„Ég er ákaflega glaður og hef að 
mörgu leyti kynnst nýjum heimi með 
því að taka við þessu verkefni,“ segir 
Karl, sem tekur við embættinu af Jon-
athan Motzfeldt, forseta grænlenska 
Landþingsins.

„Það er mikill skyldleiki á milli 
Íslendinga, Færeyinga og Græn-
lendinga. Þjóðirnar eru allar veiði-
mannasamfélög sem lifa í náttúr-
unni. Í rótum okkar liggja náin tengsl 
og mikil átök við óblíða náttúru og 
þess vegna höfum við sama skiln-
ing og vitum hver við erum þegar við 
mætum hverju öðru,“ segir Karl, sem 
í embættisræðu sinni sagðist ætla að 
leggja höfuðáherslu á fjögur málefni 
í formannstíð sinni, en eitt þeirra er 
að fylgja eftir vinnu sem Jonathan 
Motzfeldt ýtti úr vör um að fá ESB til 
að beina sjónum sínum að vandamál-
um sem skapast hafa í og við Norður-
skautið vegna hlýnunar.  

„Þessar þrjár þjóðir bera sömu 
hagsmuni fyrir brjósti og nú erum við 
að leggja fram tillögur um áherslu á 
sameiginlegar rannsóknir á fiski-
stofnum okkar og hafsvæðum, til að 
kynnast betur hafinu og lífríki þess. 
Því þótt svo menn deili um aðferðir við 
fiskveiðar og hversu mikið skal veiða, 
ætti það ekki að koma í veg fyrir sam-
fellu í hafrannsóknum okkar,“ segir 
Karl sem einnig lagði áherslu á aukið 
samstarf í björgunarmálum.

„Umferð farþega- og flutninga-
skipa um Norður-Atlantshaf hafa 
aukist mjög og nú síðast í gær sá ég 
stórt skemmtiferðaskip koma í gegn-
um ísinn að Nuuk. En hvaða þekkingu 
hafa skipstjórar á þessu hafsvæði og 
hvernig eru þessi skip byggð? Hvað 
ætla Íslendingar að gera ef 500 far-
þega skip lendir í skaða í kringum 
okkur? Erum við viðbúin og með 
áætlanir?“ spyr Karl sem vill beita 
sér fyrir auknu samstarfi, samráði og 
samhæfingu vestnorrænu landanna 
varðandi björgunarmál á svæðinu.

Og Karl segist hugsa mikið til 
bleika steinsins, sem tákni ákveðið í 
huga hans og sé alltaf í hillunni hjá 
sér.

„Það hefur orðið bakslag í jafn-
réttisbaráttunni eftir að klámi var 
gert hærra undir höfði, eins og til 
dæmis á íslenskum sjónvarpsrásum. 
Ungir menn eru mikið í klámi á net-
inu og niðurlæging kvenna að aukast 
í samfélaginu. Ég vil útbúa námsefni 
fyrir grunnskóla um kjör og hlut-
skipti kvenna á norðursvæði jarðar. 
Hugarfar breytist ekki svo glatt með 
lagasetningu einni saman, en hér er 

um áþreifanlega jafnréttisvinnu að 
ræða. Við þurfum að uppfræða og 
tala um hvað sé kona og hvað sé karl; 
í öllum þessum þremur löndum,“ 
segir Karl sem á milli funda hefur 
notið tilverunnar í Nuuk.

„Ég hef víða um heiminn farið og 
verið boðinn til veislu hjá mörgum 
þjóðum, en ekkert toppar grænlenska 
eldhúsið. Bestu veitingahús París-
ar slá ekki út þessa matarupplifun 
hér. Ég vona bara að ég komist með 
hreindýr heim,“ segir Karl hlæjandi 
og heldur upp á jökulinn með gest-
risnum Grænlendingum.



Gæða gólfefni

Askur Family
3ja stafa, sterk litabrigði,
borðastærð 15x207x2,200 mm
146911

Eik Livaloc Struktur
3ja stafa, borðastærð 
14x189x2.200 mm 
146600

2.690
kr/m2

BarClick krækja, 
ekkert lím,
auðvelt í lögn

5.190m2

Eik Espresso planki
Breiður planki dökkbæsaður
Borðastærð 15x180x2,200 mm 
146933

4.890m2

Eik natúr planki
Breiður planki með stórum kvistum
og miklum litabrigðum, borðastærð 
15x180x2,200 mm
146931

5.490m2

Eik Family planki
Breiður klassískur eikarplanki
Borðastærð 15x180x2,200 mm
146932

3.190m2

Nýtt
hjá Húsasmiðjunni

3.390m2
Askur Family hvíttaður
Borðastærð 15x207x2,200 mm
146912

Frábært verð
Nýtt parket frá frændum 
okkar í Danmörku.
Livalov krækja - ekkert lím.

á lægra verði



Ég bý svo vel að eiga 
tengdafólk í fjalla-
faðmi. Slíkur mun-
aður er ómetan-
legur þegar 
þreytan fer að 

segja til sín. Þá er 
pakkað niður í tösku, 

gripið í hljóðbók og 
brunað norður á bóginn. Þegar á 
áfangastað er komið gengst ég 
síðan hugarórum mínum um ein-
falda tilveru á hönd. 

Frá því ég man eftir mér hef ég 
verið haldin einhvers konar for-
tíðarþrá. Jane Austen og Litla 
prinsessan höfðu svo mikil áhrif 
á mig að ég hefði glöð afsalað 
mér kasettutæki og kornfleksi 
fyrir kekkjóttan hafragraut og 

síð pils. Á sama tíma og mig fór 
svo að langa að verða ofurkona 
sem geysist áfram framabraut-
ina á tólf sentimetra hælum 
merktum Manolo eða Louboutin, 
helltist þrá eftir sveitalífi yfir 
einhvern annan hluta af mér. 

Mig dreymir um að búa í 
afskekktum litlum kofa, rækta 
matjurtir og kartöflur í garðin-
um mínum, fara í göngutúra í 
rigningu og róa út á þægilega 
lygnt vatn til að leggja net. 
Svo sulta ég og safta, elda matar-
miklar súpur frá grunni, baka 
alltaf köku í eftirmiðdaginn og 
drekk ógrynni af tei. Þess á milli 
sauma ég út, skrifa, les og hlusta 
á tónlist. 

Þetta er draumurinn. Eða 

draumórar. Eða kannski bara 
órar, því ég veit fullvel að ég 
myndi verða geðveik eftir svona 
viku. Ég gæti varla róið til að 
bjarga lífi mínu, vorkenni fiskum 
of mikið til að drepa þá og er með 
algjöra andstæðu grænna fingra. 
Mér leiðist óendanlega að sulta, 
drekk ekki saft, og veit ekki hvað 
skilur súpu „frá grunni“ frá 
pakkasúpum frá Toro. 

Ég fer því milliveginn. Þegar 
norður er komið, sest ég út á ver-
önd og horfi upp í brekkuna sem 
ég mun ekki fara í fjallgöngu um. 
Ég hlusta á rollur jarma úr hæfi-
legri fjarlægð og tíni upp í mig 
bláber. Sem tengdó tíndi, auðvit-
að. Hælaskór og berjamór fer 
ekki saman.



full búð af frábærum tilboðum
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916 kr/kg, áður 1.527 kr/kg
Borgarness grísakótilettur

full búð af frábærum tilboðum

1.199 kr/kg, áður 1.998 kr/kg
Borgarness víkinga-lambalæri m/karrý og kókos

Goða lifrarpylsa, soðin, 369 kr/kg, áður 738 kr/kg
Goða blóðmör, soðinn, 299 kr/kg, áður 599 kr/kg

Casa Fiesta dagar

274 kr/kg, áður 609 kr/kg
Ísfugls kjúklingalæri m/legg

349 kr/pk, áður 499 kr/pk
Frechetta Italiano, 2 stk í pakka

50%
afsláttur

40%
afsláttur

40%
afsláttur

30%
afsláttur 55%

afsláttur

25% afsláttur

af öllum Casa Fiesta vörum



KL. 18.00
Umræður um íslenska mynd-
bandalist í kjölfarið af sýning-
um á íslenskri vídeólist. Í beinu 
framhaldi af umræðum verða 
fluttir gjörningar og sýnt meira 
af nýstárlegum tilraunum þeirra 
sem nota myndbandið sem 
listtæki.

Fyrir þremur áratugum lagði Nel 
Young safn laga á hilluna sem 
kallað var Krómdraumar. Nú 
hefur hann tilkynnt að væntanleg-
ir séu Krómdraumar 2. Á þeim 
fyrri áttu að vera lög sem rötuðu 
inn á aðrar plötur: Like a Hurri-

cane, Powderfin-
ger, Sedan 
Delivery og 
Pocahontas.
Seinna bindið er 
væntanlegt 16. 
október og 
geymir tíu lög, 
þrjú þeirra af 
gömlum lager. 
Tvö laganna eru 
söguljóð. Þar 
spila með Young 
Ralph Molina, 
bassistinn Rick 
Rosas og 

gítaristinn Ben Keith. The Blue 
Note blásarar eru í einu lagi og 
barnakór á öðru. Lengi hafa menn 
beðið eftir kassanum úr arkífi 
meistarans sem er á útgáfuáætlun 
núna í febrúar á næsta ári. -

Nýtt safn 
frá Neil

Tumi tekur saman

Starfsemi Leikfélags 
Reykjavíkur í Borgarleik-
húsi er hafin og um aðra 
helgi verður hið árlega opna 
hús þar sem gestum húss-
ins er boðið í heimsókn og 
leikárið kynnt. Aðsókn að 
Borgarleikhúsinu í fyrra 
var með almesta móti: 160 
þúsund gestir komu í húsið 
á leiksýningar og aðrar 
samkomur en Leikfélag 
Reykjavíkur sem annast 
rekstur hússins hefur um 
langt skeið fylgt þeirri 
stefnu að húsið verði mið-
stöð margs konar menning-
arstarfs.

Tvær mikilvægar stoðir í íslensk-
um sviðslistum hafa aðsetur í 
Borgarleikhúsinu en Reykjavík-
urborg á húsið: Leikfélagið sem 
fagnaði fyrr á þessu ári 110 ára 
starfsafmæli og Íslenski dans-
flokkurinn sem þar hefur haft 
starfsstöð lengi. Að auki eru salir 
leikhússins sem er stærsta og full-
komnasta leikhús landsins leigðir 
út til funda, hljómleika og kynn-
inga af ýmsu tagi. Þar hafa aðrir 
leikhópar inngöngu um sjálfstæð 
verkefni og sviðsetningar sem 
unnar eru í félagi við Leikfélagið. 

Það var leikhússtjórinn sem 
kynnti verkefnaskrána á þriðju-
dag. Guðjón Pedersen hefur stýrt 
listrænu starfi í húsinu frá 2000 
og er þetta síðasti starfsvetur 
hans en starf leikhússtjóra verður 
auglýst í haust. Fjöldi verka frá 
liðnu starfsári verður áfram á 
fjölum leikhússins um sinn meðan 
aðsókn leyfir, en mikil starfsemi 
hefur verið í húsinu á liðnum miss-
erum: í boði á haustmánuðum 
verða eftirtaldar sýningar frá síð-
asta ári: Belgíska Kongó, sem er 
að hefja sitt fjórða ár á Nýja svið-
inu; söngleikurinn Grettir á Stóra 
sviðinu, samstarfsverkefni LR og 
Vesturports, ÁST, sem naut mik-
illa vinsælda á liðnum vetri, Dagur 
vonar eftir Birgi Sigurðsson, sem 
hlaut mikið lof og góða aðsókn, 
gestaleikur Skámána, Killer Joe, 
sem verður sýndur nokkrum sinn-
um í september á Litla sviði, Viltu 
finni milljón og afmælissýning 
Ladda. Ekki eru öll kurl komin til 
grafar í verkefnaskránni: væntan-
legir eru tveir gestaleikir og enn 
er ósagt frá hvaða sjálfstæðir 
hópar verða í húsinu í vetur. Þá á 
Íslenski dansflokkurinn eftir að 
tilkynna um sín verkefni.

Lík í óskilum eftir skoska leik-
skáldið Anthony Neilson verður 
fyrsta frumsýning vetrarins í leik-
stjórn Steinunnar Knútsdóttur. 
Neilson er kunnur hér af nokkrum 
áleitnum verkum um samfélags-
leg efni sem hann tekur föstum 
tökum, en hér er hann að endur-
vinna hefð franska farsans. Verk-
ið deilir Litla sviðinu með Killer 

Joe: hér er á ferðinni ærslafullur 
misskilningsleikur af nýrri gerð. 
Með aðalhlutverk fara þekktir 
gamanleikarar: Eggert Þorleifs-
son, Helga Braga Jónsdóttir, Hall-
dóra Geirharðsdóttir og Þórhallur 
Sigurðsson - Laddi. Sviðsetningin 
er frumraun Steinunnar Knúts-
dóttur við leikstjórn hjá LR en 
frumsýning er 1. september.

Viltu finna milljón hefur nú 
gengið í húsinu á þriðja ár. Verkið 
er úr smiðju Camelottis hins 
franska og staðfærður af Gísla 
Rúnari Jónssyni. Sýningum lauk í 
vor fyrir fullu húsi.

Fjölskyldusýning ársins er leik-
gerð Karls Ágústs Úlfssonar á 
dæmisögunni um Gosa eftir eftir 
Carlo Collodi. Leikstjóri er Selma 
Björnsdóttir og er sviðsetningin  
frumraun hennar hjá LR. Frum-
sýning verður á Stóra sviðinu í um 
miðjan október. Þetta er í annað 
sinn sem ævintýrið um Gosa er 
gert að leiksýningu en á 1981 naut 
það mikilla vinsælda í sviðsetn-
ingu Þjóðleikhússins. gosi um 
miðjan október.

Gosi deilir Stóra sviðinu með 
Ladda og Gretti, en um jól kemur 
á svið söngleikur Webbers og Rice 
frá 1970 um síðustu daga Jesú 

Krists og er þetta í þriðja sinn sem 
LR ræðst í sviðsetningu verksins. 
Fyrst var það sýnt í Austurbæjar-
bíó 1973 og síðar í Borgarleikhús-
inu 1995. Hafa yfir fimmtíu þús-
und leikhúsgestir séð verkið í 
meðförum LR. Nú er það Björn 
Hlynur Haraldsson sem setur 
verkið  á svið en það er frumraun 
hans í leikstjórastóli hjá LR. 

Fleiri nýjar sviðsetningar eru fyr-
irhugaðar á Stóra sviðinu í ár. 
Íslenski dansflokkurinn verður 
með tvær hefðbundnar sýningar 
þar í vetur. Þýskur leikflokkur frá 
Volksbuhne í Berlín undir stjórn 
hins fræga Castorf flytur Spor-
vagninn Girnd í sinni útgáfu í nóv-
ember og annar þýskur flokkur 
frá einu virtasta leikhúsi Evrópu, 
Shaubuhne í Berlín kemur í vor og 
leikur Draum á Jónsmessunótt. Þá 
segir Guðjón Pedersen að í umræð-
um sé stórt verkefni í samstarfi 
við tvö evrópsk leikhús um svið-
setningu á sígildu verki í vor, en 
fæst ekki til að greina frekar frá 
hvað það er. 

Á Nýja sviði eru þrjú verk fyrir-
huguð: Ræðismannsskrifstofan 
eftir Jo Strömgren í leikstjórn 

hans sjálfs: Á rússneskri ræðis-
mannsskrifstofu í litlu og ónefndu 
landi reyna diplómatarnir að halda 
dampi. Föðurlandið er víðs fjarri, 
pósturinn kemur sjaldan og sím-
inn hringir aldrei. Sýning á bull-
máli eftir leikhússnillinginn Jo 
Strömgren sem hefur skapað mjög 
sérstætt sviðstungumál og hafa 
sýningar hans ferðast til yfir 40 
landa.

Á afmælisdegi LR og hefð-
bundnum frumsýningardegi 
félagsins verður gamanleikurinn 
Hetjur eftir Gerald Sibleyras í 
leikstjórn Hafliða Arngrímssonar. 
Leikurinn gerist í ágúst 1959. 
Grátbroslegt verk um vinskap 
þriggja fyrrverandi hermanna úr 
seinni heimsstyrjöld sem dvelja 
saman á elliheimili. Auk baráttu 
við valdamikla forstöðukonu 
hælisins reyna gömlu stríðshetj-
urnar að drepa tímann, sem líður 
náttúrlega af sjálfsdáðum. 

Vorverkið er svo Gítarleikar-
arnir eftir Line Knutzon í leik-
stjórn Hilmis Snæs Guðnasonar: 
Hlýlegur gamanleikur með lifandi 
tónlist. Verkið fjallar um fjórar 
manneskjur sem koma saman til 
að votta nýlátnum trúbador virð-
ingu sína. Að lokinni jarðarförinni 
hittast þau fyrir utan hús hins 
látna til að æfa saman minningar-
dagskrá með lögum eftir hann.

Fýsn eftir Þórdísi Elfu Þorvalds-
dóttur Bachman kemur þar upp í 
lok febrúar í leikstjórn Mörtu Nor-
dal. Verkið hlaut fyrstu verðlaun í 
leikritasamkeppni Borgarleik-
hússins „Sakamál á svið“ á síðasta 
leikári: Ung og nýgift hjón þurfa 
að horfast í augu við myrkustu 
afkima sálarinnar þegar leyndar-
mál úr fortíðinni rústar nær ham-
ingju þeirra. Hversu langt eru þau 
reiðubúin að ganga til að bjarga 
hjónabandinu og ástinni? 

Vorverkið er Dauðasyndirnar 7 
í stjórn Rafael Bionciotto. Það er 
trúðasýning fyrir fullorðna og 
fjallar um hinn sígilda vanda sem 
felst í því að lifa lífinu og er frjáls-
leg túlkun á Guðdómlegum gam-
anleik Dantes. 

Gestir á Litla sviði eru Sokka-
bandið sem Jón Páll Eyjólfsson 
leikstýrir og þá er í vændum sýn-
ing á vegum Margrétar Péturs-
dóttur og félag um Oþello, Jagó og 
Desdemónu, sem verður að hluta 
leikin á táknmáli.

Tuttugu og fimm leikarar eru nú á 
föstum samningum hjá LR. Í 
sumar var unnið að viðhaldi á 
hringsviði og rárkerfum, og á 
næsta ári er fyrirhugað að gera 
upp sæti og teppi í Stóra salnum. 
Mikið álag er á starfsliði hússins 
og segir Guðjón hafa verið nauð-
syn að bæta í í flestum deildum. 
Hann er bjartsýnn og segir mikið 
um að vera alla jafna í húsinu. 
Leikfélagið hefur í rúma öld þegið 
meginstyrk sinn frá Reykjavíkur-
borg, en á liðnum árum hafa einka-
aðilar styrkt það rausnarlega: nú 
er Sparisjóður Reykjavíkur og 
nágrennis helsti styrktaraðili 
félagsins.

Menningargnægð
Norræna húsið 

18. – 26. ágúst 2007

Fimmtudagur 23. ágúst

Glerskáli:

Norræna húsið:

Listsýningar alla daga á 
meðan á hátíðinni stendur:
Hönnunarsýning frá 
Álandseyjum
Ljósmyndasýning um 
arkitektúr
Ljósmyndasýning
Rebekku Guðleisfdóttur
Global Village Heimsþorp 
“Sköpun úr rusli” og
ljósmyndasýning
Vinnuskóla Reykjavíkur
Sýning á verkum 
leikskólabarna

Kl. 16:00
Med andra ord 
Sirkussmiðja fyrir börn

Tónleikar:
Kl. 17:00 Med andra ord
Kl. 19:30 Hrafnaspark
Kl. 21:00 Hjaltalín
Kl. 22:30 Magnet 

Kl. 10:00 – 22:00 
Íslensk myndbandalist
Kl. 15:00 
Lavaland, verkstæði
fyrir börn og unglinga
Kl. 17:00 
Kvikmyndin
Wellkåmm to Verona
eftir sænska leikstjórann
Suzanne Osten
Kl. 18:00 
Ljóðsagnastund í 
bókasafninu
með Þórarni Eldjárn 
Kl. 20:00 
Allsherjar gjörninga- og
myndbandaveisla þar sem 
allir gjörningar REYFI 
hátíðarinnar verða
fluttir og myndabandalist
sýnd í salnum.

www.nordice.is - www.reyfi.is
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Jónas Ingimundarson píanóleik-
ari verður með tvenna tónleika á 
næstunni utan höfuðborgarinn-
ar. 
Á föstudagskvöld spilar hann 
í kirkjunni í Borgarnesi. Þeir 
tónleikar hefjast kl. 20, og 
annan fimmtudag verður 
hann með tónleika á 
Sögusetrinu á 
Hvolsvelli, kl. 21. 

Jónas hóf tón-
listarnám sitt 
eftir fermingu 
hjá frú Leopol-
dínu Eiríks 
sumarið 1958. 
Hann stundaði 
tónlistarnám 
við Tónlistar-

skólann í Reykjavík og fram-
haldsnám við Tónlistarhá-

skólann í Vínarborg. 
Jónas hefur síðan starfað 
sem píanóleikari, tónlist-
arkennari og kórstjóri. 
Hann hefur haldið fjölda 
tónleika á Íslandi og 

komið fram víða í Evr-
ópu og Bandaríkjun-
um, ýmist einn eða 
með öðrum, einkum 
söngvurum.  

Um þessar mund-
ir eru fjörutíu ár 

síðan Tónlistarfélag Borgar-
fjarðar hóf starfsemi, en Jónas 
sótti félagið heim þegar á fyrsta 
starfsárinu og lék þar á tónleik-
um, þá nýbyrjaður á sínum far-
sæla ferli. 

Á dagskrá tónleikanna verða 
þrjár píanósónötur eftir Beet-
hoven. Tónleikar Jónasar á 
Hvolsvelli eru liður í menningar-
veislu Sögusetursins þar sem 
áhersla er lögð á að kynna bæði 
íbúum og gestum sveitarfélags-
ins fyrir menningararfleifð 
svæðisins. 

Þá eru listamenn tengdir svæð-
inu í hávegum hafðir. Jónas er úr 
Landeyjum, fæddur 30. maí 1944 
á Bergþórshvoli í Rangárþingi 
eystra. - 

Jónas með tónleika
Kaffihúsakeðjan Starbucks 
rekur sitt eigið útgáfufyrirtæki 
og gerði það gott með síðustu 
plötu Paul McCartney, Memory 
Almost Full fyrr í sumar. Nú er 
opinbert að útgáfa Starbucks, 
Hear Music gefur út fyrstu 
plötu Joni Mitchell með nýju 
efni síðan 1998, en kanadíska 
söngkonan hefur þegar átt 
eldra efni á tveimur diskum á 
vegum fyrirtækisins. Hún 
yfirgaf Geffen Records fyrir 
fáum árum og hefur ekki talað 
fallega um hljómplötuiðnaðinn 
síðan. Shine heitir nýja platan 
og verður í verslunum upp úr 
25. september og tengist verkið 
ballett sem samin er við þessa 

tónlist og myndlistarsýningu 
listakonunnar sem hefur allan 
sinn feril málað jafnt því að 
semja perlur söngva.

Ný lög frá Joni

„Tónlistin sem sekkjapípa gefur 
frá sér er kannski ekki sú 
skemmtilegasta í heimi en hún 
gefur kraftaköllunum aukna orku 
í hjartað. Þetta er því mikilsvert 
og ábyrgðarfullt starf,“ segir 
Hjalti Úrsus Árnason, skipuleggj-
andi hinna árlegu Hálandaleika 
sem fram fara á Akranesi um 
helgina.

Hjalti stendur nú í dauðaleit að 
sekkjupípuleikara til að taka þátt 
í hátíðarhöldunum um helgina, en 
þeir munu vera af skornum 
skammti hér á landi. Eins og 
venja er á Hálandaleikunum 
verður öll umgjörð að skoskum 
sið og munu keppendur klæðast 
skotapilsum. „Síðan er fyrirhugað 
að opna leikana með því að láta 
keppendur marsera inn á 
keppnissvæðið undir ómi 
sekkjapípunnar en okkur vantar 
sárlega manninn til að sinna því 
verki,“ segir Hjalti og biður alla 
sem hafa áhuga að hafa samband 
við sig hið fyrsta.

Að sögn Hjalta verða leikarnir 
um helgina glæsilegri en nokkru 
sinni fyrr og er von á Scott Rider, 
fremsta keppenda Bretlandseyja 
í íþróttinni til landsins vegna 
þeirra. Allir helstu kraftakarlar 
landsins munu mæta upp á Skaga 
um helgina og spreyta sig í 
drumbakasti og fleiri frumlegum 
aflgreinum sem njóta sívaxandi 
vinsælda.

„Þetta er ofboðslega skemmti-
legt og við skorum á áhorfendur 
að taka þátt í stemningunni,“ 
segir Hjalti en í því sambandi má 
nefna að sá áhorfandi sem 

mætir í flottustu 
skosku hálanda-
múnderingunni
fær vegleg 
verðlaun.

Alvöru 
skosk 
stemning

Kringlunni • sími 553 3536



Megas og Senuþjófarnir halda 
tónleika í Laugardalshöll laugar-
daginn 13. október. Eins og kom 
fram í Fréttablaðinu fyrir 
skömmu ætlar Megas að spila í 
Höllinni í tilefni af útgáfu 
plötunnar Frágangur. Hefur 
platan selst í um þrjú þúsund 
eintökum og er fjórða söluhæsta 
plata Megasar frá upphafi. 

Á tónleikunum munu Megas og 
Senuþjófarnir flytja allar helstu 
perlur Megasar í bland við lög af 
nýju plötunni. Miðasala hefst í 
byrjun september og verður 
eingöngu selt í númeruð sæti. 
Verða því aðeins um 2.500 
aðgöngumiðar í boði.

Í Höllinni 
13. október

Bergþór Smári, sem vakti athygli 
í síðustu Eurovision-keppni með 
laginu Þú gafst mér allt, spilar 
með hljómsveit sinni Mood á 
Næsta bar í kvöld. Mood var 
stofnuð árið 2003 og er skipuð, 
auk Bergþórs, þeim Inga Skúla-
syni, bassaleikara Jagúars, og 
trommaranum Friðriki Júlíus-
syni.

„Við spiluðum upphaflega hina 
ýmsu „standarda“ en núna erum 
við mest með frumsamið efni,“ 
segir Bergþór Smári sem er 
fyrirtaks blúsgítarleikari. Nefnir 
hann David Gilmore og Jimi 
Hendrix á meðal helstu áhrifa-
valda sinna. „Við ætlum að koma 
með plötu á næstu mánuðum og 
erum að leggja lokahönd á hana,“ 
bætir hann við. Tónleikarnir í 
kvöld hefjast klukkan 21.00 og 
kostar 500 krónur inn.

Mood með 
tónleika

Paparnir ætla að dusta rykið af 
hljóðfærunum eftir gott frí og spila 
á nokkrum vel völdum stöðum frá 
24. ágúst til 19. október. Þeir hafa 

ekkert komið fram síðan 18. 
apríl og eru því orðnir veru-
lega endurnærðir. 

„Við erum að koma úr hálfs 
árs pásu. Við sögðum reynd-

ar engum að við værum að 
fara í pásu og fólk var 
farið að spyrja ansi mikið 
um okkur,“ segir Matthías 
Matthíasson, söngvari og 

gítarleikari Papanna. „Við 
erum búnir að keyra á fullu 

í sjö ár og spila hátt í fimm 
hundruð gigg. Við vorum orðn-

ir svo þreyttir hver á öðrum að 
við urðum að taka okkur pásu,“ 
segir hann og hlær.

Paparnir hafa undanfarið verið 
að leggja lokahönd á DVD-tónleika-
disk sem er sjálfstætt framhald 
tvöföldu plötunnar Papar á balli, 
sem var gefin út í fyrra í tilefni af 

tuttugu ára starfsafmæli sveitar-
innar. Á nýja disknum verða m.a. 
viðtöl við gamla meðlimi sveitar-
innar auk viðtala við gamla og nýja 
aðdáendur.

Endurnærðir Papar snúa aftur
Edda útgáfa hefur gert samning við forlagið Open 
Letter í Bandaríkjunum um útgáfu á Gæludýrunum 
eftir Braga Ólafsson. Kemur sagan út þar haustið 2008. 
Open Letter, sem er nýtt forlag í eigu Rochester- 
háskóla, gefur út þýddar samtímabókmenntir fyrir 
hinn enskumælandi heim.

Gæludýrin er grátbrosleg frásögn af ótíma-
bærum endurfundum tveggja ungra manna sem 
eiga fátt sameiginlegt annað en það að vera 
Íslendingar. Bókin var tilnefnd til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna 2001 og Menningar-
verðlauna DV, og er komin út í Danmörku og 
Þýskalandi. Er þessi áfangi merkilegur fyrir 
Braga sem er orðinn vinsæll höfundur og 
hefur að auki sent frá sér ljóðasöfn og leikrit. 

Danska forlagið Athene mun gefa út nýjustu 
skáldsögu Braga, Sendiherrann, en hún var tilnefnd 
til Íslensku bókmenntaverðlaunanna í fyrra. 
Athene er hluti Aschehoug í Danmörku sem er í 
eigu Egmont og kemur sagan út snemma á næsta 
ári. -

Bragi í Ameríku

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12

KÓPAVOGUR:
Smáralind

GARÐABÆR:
Miðhraun 11
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Glerárgata 32
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Rán
Létt, fóðruð, vatns- 
fráhrindandi og hlý útiföt

úlpa 6.800 kr.
buxur 4.700 kr.

Baldur
Hlý og vindheld flíspeysa

6.600 kr.

Óðinn
Hlýjar og vindheldar
flísbuxur

4.400 kr.

Frigg
Létt og 
þægileg flíspeysa

5.700 kr.

Óðinn
vettlingar 1.500 kr.
húfa 1.700 kr.
lambhúshetta 1.700 kr.

Óðinn
Sígild flíspeysa

4.900 kr.

Ásgarður
Skinnfóðruð ullarhúfa

3.700 kr.

Bifröst
Ullarjakki

7.000 kr.

Frigg
Létt og góð
flísundirföt

peysa 4.900 kr.
buxur 4.400 kr.

Valhöll
Kláðafrí og mjúk ullarnærföt

peysa 4.300 kr.
buxur 3.900 kr.

Mikið úrval af fatnaði og smávörum fyrir hressa og káta krakka á leið í skólann og inn í veturinn. Margir litir.

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12

KÓPAVOGUR:
Smáralind

GARÐABÆR:
Miðhraun 11

AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is
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Pacino er holdgervingur Corleone-ættarinnar

Kvikmyndin Astrópía var 
frumsýnd í gærkvöldi. 
Myndarinnar hefur verið 
beðið með þó nokkurri eftir-
væntingu enda þykir hún um 
margt sérstök af íslenskri 
mynd að vera. 

Astrópía segir frá Hildi, ungri 
stúlku sem hefur ekki þurft að 
standa á eigin fótum í langan tíma. 
Kærastinn hennar Jolli er smá-
glæpamaður og hefur séð algjör-
lega fyrir henni. En líf Hildar tekur 
U-beygju þegar Jolli er gripinn 
glóðvolgur við iðju sína og settur 
inn á Litla-Hraun. Í fyrsta skipti 
þarf Hildur nú að sjá sér sjálf far-
borða. Hún ákveður að sækja um í 
nördaverslun og þrátt fyrir að hafa 
ekki hugmynd um hvað mynda-
sögublöð og hlutverkaleikir ganga 
út á fær hún starfið. Og þar taka 
hlutirnir óvænta stefnu. Astrópía 
er fyrsta kvikmynd Gunnars Björns 
Guðmundssonar í fullri lengd. Hann 
hafði áður getið sér gott orð fyrir 
stuttmyndir og ekki síst Karamellu-
myndina. Með aðalhlutverkin í 
myndinni fara þau Ragnhildur 
Steinunn Jónsdóttir, Snorri Engil-
bertsson, Pétur Jóhann Sigfússon 
og Davíð Þór Jónsson auk Höllu Vil-
hjálmsdóttur og Sverris Þórs Sverr-
issonar.

„Fyrsta hugmyndin varð til hjá Ottó 
Geir Borg. Hann var að kynna hug-
myndir sínar fyrir Ragnari Braga-
syni sem leist strax vel á hugmynd-
ina um glanspíuna sem fær starf í 
nördabúð,“ segir Jóhann Ævar 
Grímsson, annar handritshöfunda 
Astrópíu. Þetta var árið 2002 og 
þeir félagar hófust strax handa við 
að skrifa söguna. „Ragnar þurfti 
síðan að hverfa til annarra starfa en 
í staðinn kom Gunnar Björn og 
hristi aðeins upp í þessu,“ heldur 
Jóhannes áfram. Handritið hafði þá 
verið endurskrifað tuttugu sinnum 

og aðalpersónurnar höfðu tekið á 
sig hinar ýmsu myndir og nöfn. 
„Lengst af stóð til að Hildur héti til 
að mynda Dagmar og vondi karlinn 
Grettir,“ segir Jóhannes og rifjar 
síðan upp að einu sinni hafi þeir 
þýtt handritið upp á ensku og þá 
hafi nöfnin David og Victoria orðið 
ofan á. „En þau voru algjörlega úr 
lausu lofti gripin og höfðu enga 
tengingu við Beckham-hjónin.“ 

Eftir að Gunnar Björn kom inn í 
hópinn var ákveðið að fara á fullt 
við að leita eftir framleiðendum. En 
sú leit bar í fyrstu lítinn árangur. 
Flestir voru mjög spenntir en töldu 
þetta einfaldlega vera of dýra fram-
leiðslu. En eftir fund leikstjórans 
með Júlíusi Kemp  og Ingvari Þórð-
arsyni komst mikil hreyfing á hlut-
ina og ákveðið var að sækja um 
styrk frá Kvikmyndamiðstöð 
Íslands sem fékkst.

Eftir þessa mikla þrautagöngu er 
svo loks komið að frumsýningardeg-
inum og segist Jóhann Ævar vera 
ákaflega spenntur. „Ég er heppinn 
að eiga mjög þolinmóða fjölskyldu 
sem hefur þurft að hlusta á sömu 
tugguna aftur og aftur í fimm ár; að 
Astrópía sé alveg að verða tilbúin,“ 
segir Jóhannes og hlær.

Astrópía er blanda af ævintýra- og 
gamanmynd og efnistökin eru nokk-
uð sér á báti. Hinn lokaði heimur 
nörda, ekki eins og hann hefur verið 
sýndur í bandarískum gelgjumynd-
um heldur eins og hann birtist í 
íslenskum raunveruleika. „Þetta er 
mynd sem er fyrst og fremst fram-
leidd með íslenska áhorfendur í 
huga. Og ekki hvað síst fyrir hina 
týndu kynslóð í íslenskri bíómenn-
ingu – unga fólkið,“ segir Júlíus 
Kemp, einn af framleiðendum 
myndarinnar. „Þegar Gunnar Björn 
kom til okkar fyrir tveimur árum 
leist okkur strax vel á handritið. 
Aðrir í þessum bransa höfðu talið 
þetta vera of dýrt og treystu sér 
ekki í verkefnið. En við sáum að það 
væri hægt að leysa veigarmikla 
þætti með praktískum lausnum,“ 
útskýrir Júlíus og bætir því við að 
danskur kvikmyndaframleiðandi 
sem sá myndina taldi að hún hefði 
ekki kostað undir 10 milljónum evra 
eða tæpar níu hundruð milljónir 
íslenskra króna. „Sannleikurinn er 
hins vegar sá að kostnaðurinn við 
hana var undir tvö hundruð milljón-
um 

Minnislausi njósnarinn Jason Bourne snýr aftur í þriðju myndinni 
en hún var frumsýnd í gær. Að þessu sinni virðist eitthvað vera 
farið að rofa til hjá honum því í síðustu tveimur myndum hefur 
Bourne fengið einhver svör um hvaðan hann er og hver hann var 
en þetta hefur ekki reynst honum fullnægjandi. Og því ræðst hann 
í þriðja sinn að rótum sínum og nú situr Bourne í bílstjórasætinu. 
Leikstjóri Bourne Ultimatum er hinn virti Paul Greengrass en 
fjöldi stórleikara leggur Matt Damon lið sem bregður sér í líki 
Bourne í þriðja sinn. Meðal þeirra eru David Strathairn, Joan 
Allen, Scott Glenn og Albert Finney.

Jason Bourne er hugarfóstur rithöfundarins Robert Ludlum 
sem á sér dyggan aðdáendahóp hér á landi. Þrátt fyrir að hafa 
verið líkt við  sjálfan James Bond eru hlutskipti þeirra tveggja 
ákaflega ólík. Bourne berst með berum höndum og hefðbundnum 
skotvopnum á meðan Bond fær oft aðstoð frá heldur ólíklegum og 
óraunverulegum hjálpartækjum. Reyndar lét Matt Damon hafa 
eftir sér að James Bond væri ekki lengur konungur leyniþjónustu-
mannanna heldur hefði Bourne tekið við af honum. 

Kvikmyndirnar þrjár um Bourne hafa skilað háum fjárhæðum í 
kassann fyrir framleiðendur myndanna og því verður erfitt að 
ímynda sér að fjórða myndin verði ekki að veruleika. DVD-útgáf-

an af Bourne 
Supremacy seldist 
til að mynda í tut-
tugu milljónum ein-
taka í Bandaríkjun-
um og halaði inn 500 
milljónum dollara í 
aðsókn á heimsvísu 
sem samsvarar 32 
milljörðum í kass-
ann. Bourne Ultimat-
um hefur þegar sleg-
ið í gegn vestanhafs 
og því skyldi ekki 
útiloka að hún slá 
forverum sínum við í 
gróða.

Bourne kemst nær
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Stefán Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Perlunnar, 
tínir reglulega villisveppi á 
íslenskum leynistöðum.

Í ágústmánuði skjóta íslenskir 
sveppir upp kollinum. „Þetta eru 
svona þrjú skot, og miðskotið er 
það stærsta,“ útskýrði Stefán. 
„Þetta gerist mjög hratt þegar 
þetta byrjar. Miðuppskeran, sem 
er svona í kringum 10. ágúst, er 
ansi kröftug,“ sagði hann. 
Íslendingar hafa lengi verið dug-
legir að tína ber og sulta og safta. 
Færri tína sveppi, en Stefán segir 
sífellt fleiri átta sig á því að á 
Íslandi vaxi ýmsir matsveppir. „Í 
Heiðmörk má finna bæði kúalubba 
og kóngasvepp, rauðhettu og 
sennilega líka lerkisveppi. Hall-
ormsstaðaskógur er sennilega 
mest sýkti skógur á landinu, svo 
það er mikið af sveppum þar. Svo 
finnast víðs vegar kantarellur hér 
á landi, en það er einn besti mat-
sveppur sem hægt er að fá,“ sagði 
Stefán.
Það getur þó verið erfitt að kom-
ast á snoðir um hvar kantarellur 
þrífast á landinu. „Kantarellur 

vaxa mikið þar sem þær eru, en 
þær eru ekki mikið dreifðar. Menn 
sem finna þessa staði segja yfir-
leitt ekki frá þeim,“ sagði Stefán 
og hló við. Hann gat þó bent á 
Aðaldal sem vænlegan stað fyrir 
kantarelluleit. „Ég hef líka heyrt 
af stöðum á heiðum við Reykholt 
og á Vestfjörðum, en það þegja 
allir yfir þeim,“ sagði hann kím-
inn.
Stefán sagði ekki erfitt að greina 
á milli matsveppa og þeirra sem 
síður eru fallnir til átu. „Flóran 
okkar í eitruðum sveppum er 
heldur ekki mikil, og allavega 
tvær tegundir af þeim eitruðu eru 
mjög góðir matsveppir eftir suðu. 
Þá fer eitrið úr þeim,“ sagði hann, 
en ítrekaði að áhugafólk um 
sveppatínslu þyrfti að kaupa sér 

bók um sveppategundir, með lit-
myndum, til að geta greint á milli 
tegunda.
Á árum áður lagðist Stefán í mikla 
sveppatínslu, og þurfti þá að finna 
leiðir til að geyma afraksturinn. 
„Það er algengt að fólk þurrki 
sveppina, eða smjörsteiki þá og 
frysti svo. Ég hreinsaði þetta bara 
mjög vel og frysti beint, það virk-
aði alveg,“ sagði hann. „Núna kíki 
ég reyndar bara út í skóg og tíni 
svona í kvöldmatinn,“ bætti hann 
við.
Sveppir steiktir í smjöri. Brauði 
og lauk bætt á pönnuna og steikt 
áfram. Steinselju, salti og pipar 
bætt í undir lokin. Blandan er svo 
öll sett í matvinnsluvél og maukuð. 
Gott meðlæti með öllum mat.

  

Prófaðu...
...að gera „french toast“ á helgar-
morgnum. Þykkum brauð-
sneiðum er dýft í egg, 
þynnt með mjólk, 
og steiktar á 
pönnu. Svo má 
krydda með 
annaðhvort salti 
og pipar, eða 
kanilsykri og 
öðrum sætindum. 
Ljúffengt.

Finnst ostrur enginn herramannsmatur

Frændur okkar á Norðurlöndun-
um uppskera ríkulega þegar 
haustið gerir vart við sig. Í mörg-
um görðum þarf að tína epli og 
plómur og sulta og sjóða afrakst-
urinn. Eplapæ er á meðal aðferða 
við að nýta uppskeruna, en pæ 
hafa af einhverjum ástæðum 
ekki átt mikið upp á pallborðið 
hér á landi. Þó að hér þurfi að 
sækja eplin og frændfólk þeirra 
út í búð eru pæin engu síðri, sér-
staklega þegar stuðst er við 
sænska uppskrift að einföldu 
„smulpaj“, eða mylsnupæi. Í það 
má bæði nota epli og aðra ávexti, 

meira að segja frosin ber. Við 
berin er gott að blanda dálitlum 
sykri og kartöflumjöli.

Blandið saman um 2 dl hveiti, 
2-3 msk sykri og ef til vill 1/2 dl 
af hnetum, svo sem heslihnetum 
eða valhnetum, í skál. Klípið 75g 
af smjöri saman við. Afhýðið 
ávexti og fjarlægið kjarna, sker-
ið þunnt. Leggið í smurt eldfast 
mót, myljið deigið yfir og bakið í 
ofni í 25 mínútur, við um það bil 
225 gráður. Þeir sem eru hrifnir 
af kanil og eplum í sama bát 
gætu prófað að nota kanilsykur. 
Berið fram með vanilluís. 

Sænskt eplapæ

Þeir eru ófáir sem nota haustið til 
að efna gömul heit og byrja í lík-
amsrækt eða á hollu mataræði. 
Fyrir þá sem vilja rífstarta haust-
inu er tilvalið að taka léttan detox-
kúr. Hildur Guðmundsdóttir, eig-
andi Yggdrasils, benti á safaföstu 
sem góðan valkost. 

„Þá þarf að drekka minnst tvo 
lítra af ávaxta- eða grænmetissafa 
á dag í nokkra daga,“ sagði hún. 
Safann getur fólk gert sjálft með 
því að pressa lífrænt ræktað 
grænmeti og ávexti, eða notað líf-

ræna, tilbúna safa í flösku. Ásamt 
söfunum segir Hildur gott að 
drekka vatn og góð te. „Pipar-
myntute er milt vatnslosandi og 
fíflate er styrkjandi fyrir lifrina, 
sem er aðal hreinsilíffærið okkar. 
Klóelftingarte styrkir bæði lifur 
og nýru, og svo er nettlute líka 
mjög hreinsandi og næringarríkt,“ 
sagði Hildur. 

Þegar farið er af föstu þarf að 
gæta þess að borða minna en 
venjulega í nokkra daga, þar sem 
líkaminn hægir á brennslu á föst-

unni. Þá er líka tilvalið að skipta 
yfir í hollara mataræði. „Fyrir þá 
sem finnst erfitt að fara á vökva-
föstu er hægt að fara þá leið að 
borða léttan, hollan morgunmat og 
kvöldmat og drekka góða safa og 
nærandi og hreinsandi te þess á 
milli,“ benti Hildur á. Hún ítrek-
aði þó að barnshafandi konur, sem 
og konur með börn á brjósti, eiga 
ekki að fara á hreinsandi kúra.

Yggdrasill er á meðal þeirra 
verslana sem býður margs konar 
lífræna safa og hreinsandi te. 

Hausthreinsun með safakúr

Árleg uppskeruhátíð fer fram í 
nytjajurtagarði Grasagarðs Reykja-
víkur næstkomandi laugardag. 
Almenningi mun gefast kostur á því 
að fræðast um hinar ýmsu tegundir 
mat- og kryddjurta og bragða á 
afurðunum á hlaðborði með fersk-
um matjurtum. Jafnframt verða 
sýndar þær tegundir sem notaðar 
eru til lækninga og heilsubóta. Í boði 
verða leiðbeiningar um jarðgerð í 
heimilisgörðum og tvær gerðir af 

safnkössum til sýnis. Kveikt verður 
upp í mó og hellt upp á piparmyntute 
fyrir gesti. 

Nytjajurtagarðurinn var opnaður 
árið 2000 og er yngsta safndeild 
Grasagarðsins. Þar er að finna um 
130 tegundir og yrki mat- og krydd-
jurta. Í fyrrasumar opnaði nýr 
krydd- og ilmjurtagarður í anda 
gömlu klausturgarðanna. Uppskeru-
hátíðin stendur yfir frá 13 til 15 á 
laugardag.  

Uppskeruhátíð
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Hannes Pétursson, hagfræðinemi og geimfari, treystir á reiknivélar og geimskip frá HP.

HP Pavilion dv6317

Verð: 99.900 kr.

Fatahönnuðurinn Steinunn Sigurðar-
dóttir, sem hlaut nýverið norrænu 
hönnunarverðlaunin Gínuna, snýr 
heim frá New York í dag. Þar var hún 
stödd til að koma haustlínu sinni fyrir í 
versluninni Takashimaya á Fifth 
Avenue. „Þeir voru að kynna línuna 
mína núna á þriðjudaginn,“ útskýrði 
Steinunn. „Fyrir fólk í tískubransanum 
er rosalega mikilvægt að fá stóra 
verslun eins og Takashimaya á bak við 
sig, svona upp á kynningu,“ bætti hún 
við. Fatnaður frá Steinunni hefur áður 
verið fáanlegur í Bandaríkjunum, en 
ekki í jafn stórum verslunum og 
Takashimaya. 

Takashimaya er keðja japanskra 
vöruhúsa. Verslunin í New York er 
staðsett á Fifth Avenue, og er skipað á 
sama bás og vöruhúsunum frægu 

Bloomingdale’s, Bergdorf Goodman og 
Saks Fifth Avenue. 

Lína Steinunnar er kynnt á jarðhæð 
verslunarinnar, sem Steinunn segir 
afar gott. „Hún verður þar í þrjár 
vikur og út alla tískuvikuna í New 
York,“ sagði Steinunn, sem eins og 
áður sagði heldur heim í dag. „Svo fer 
ég aftur út þegar tískuvikan byrjar,“ 
sagði Steinunn, en merki hennar 
verður með sýningu á New York 
Fashion Week. Hún hefst 4. september 
næstkomandi.

Góð kynning í New York

Hljómsveitirnar Stuðmenn og 
Gildran spila á útitónleikum á 
íþróttavellinum að Varmá í Mos-
fellsbæ í kvöld. Tilefnið er bæjar-
hátíð Mosfellsbæjar, Í túninu 
heima, sem er nú haldin í þriðja 
sinn dagana 23. til 26. ágúst. Bær-
inn er tuttugu ára og verður dag-
skráin því sérlega vegleg í þetta 
sinn.

Stuðmenn vöktu mikla athygli 
fyrir atriði sitt á stórtónleikunum 
sem voru haldnir á Laugardalsvelli 
síðastliðinn föstudag. Verður því 
spennandi að sjá hverju þeir taka 
upp á í þetta sinn. Á meðal fleiri 
atriða á bæjarhátíðinni verða tón-
leikar Gildrunnar í Hlégarði á laug-
ardagskvöld auk þess sem Sprengju-
höllin spilar á sunnudeginum.

Stuðmenn í Mosó

Fyrirtækið Græna ljósið hefur 
tryggt sér útgáfuréttinn á kvik-
myndinni The Secret með íslenskri 
talsetningu og texta. „Ég hef ekki 
séð aðra eins spennu og eftirspurn 
eftir nokkrum DVD-diski hér á 
landi,“ segir Ísleifur B. Þórhallsson, 
framkvæmdastjóri Græna ljóssins 
,um The Secret. „Það hefur mynd-
ast hálfgerður svartur 
markaður hérna og 
menn hafa keypt 
myndina í Englandi á 
uppsprengdu verði, 
4700 krónur. Það að 
það sé svartamark-
aðsstarf í gangi sýnir 
að það er gríðarleg eft-
irspurn eftir henni.“ 

Að sögn Ísleifs 
var myndin ekki 
sýnd í kvik-

myndahúsum þegar hún kom út 
erlendis, heldur eingöngu á DVD. 
„The Secret er fyrst og fremst bíó-
mynd um þetta blessaða lögmál 
aðdráttaraflsins. Það sem þú hugs-
ar rætist. Það sem þú ert alltaf að 
hugsa um og einbeita þér að, það 
laðast að þér í lífinu,“ segir hann.

Stefnt er að útgáfu 
myndarinnar í seinni 
hluta september eða 
byrjun október og 
standa vonir til að 
aðstandendur mynd-
arinnar eða leikendur 
komi hingað af því til-
efni. „Oprah er búin að 
taka The Secret algjör-
lega upp á sína arma 
og myndin hefur verið 
að fá stanslausa 
umfjöllun hjá henni. 
Við vonumst til að fá 

hingað fólkið sem hefur 
verið hvað sýnilegast hjá 

henni,“ segir Ísleifur. 

Leyndarmálið afhjúpað

Fjölskylda, vinir og sam-
starfsmenn Kate Moss eru 
í sárum eftir að fyrirsætan 
ákvað að stökkva á ný í 
faðm eiturlyfjafíkilsins og 
rugludallsins Pete Doherty. 

Breskir fjölmiðlar telja sig vita með 
vissu að Kate hefur dvalið hjá rokk-
aranum Pete í lúxussvítu hans á 
Claridge´s hótelinu í London síðustu 
daga og hefur sést til þeirra fyrir 
utan hótelið í nokkur skipti þó svo 
að aldrei hafi náðst mynd af þeim 
saman. Að sögn heimildarmanna 
bresku götublaðanna er lögð mikil 
áhersla á að þau yfirgefi og gangi 
inn í hótelið sitt í hvoru lagi, svo 
fjölmiðlar fái ekki það myndefni 
sem þeir þrái hvað mest. 

Ekki eru liðnir nema tveir dagar 
síðan Pete var handtekinn og síðan 
sleppt aftur fyrir meint fíkniefna-
brot og þar með rof á skilorði, en 
vegna tæknilegra mistaka lögreglu 
og dómsyfirvalda þar ytra var ekki 
hægt að ákæra söngvarann. Mun 
fjölskylda hinnar 33 ára gömlu Kate 
vera með böggum hildar vegna end-
urfunda hennar og Pete, en ekki er 
langt síðan stormasömu sambandi 
þeirra lauk formlega. Kate virðist 
hins vegar ekki geta sleppt takinu 
af Pete sínum, jafnvel þótt öllum sé 
kunnugt um þau slæmu áhrif sem 
hann hefur á heilsu og ímynd fyrir-
sætunnar. Jafnvel er talið að helstu 
samstarfsaðilar Kate í fata- og 
snyrtivörubransanum séu búnir að 
missa þolinmæðina á stúlkunni og 
muni slíta öllu samstarfi nái hún sér 
ekki upp úr þeirri vitleysu sem þeir 
vilja meina að samband hennar við 
Pete sé. 

Daily Mail hefur eftir fjölskyldu-
vini að Linda, móðir Kate, sé algjör-
lega miður sín. „Þau höfðu ekki tal-
ast saman í margar vikur og Linda 
var í skýjunum. Síðan fékk hún að 
heyra það frá Kate að þessi aðskiln-
aður hefði aðeins gert ást hennar til 
Pete sterkari. Linda brotnaði saman 
við að heyra það,“ segir vinurinn. 

Kevin Federline, sem er hvað 
frægastur fyrir hjónaband sitt og 
Britney Spears og yfirstandandi 

forræðisdeilu við 
hana, mun fara 
með gestahlut-
verk í unglinga-
sápunni One Tree 
Hill, að því er 
People greinir 
frá. Hann mun 
leika Jason, 
hrokafullan og 

dularfullan forsprakka hljómsveit-
arinnar No Means Yes, sem nýtur 
vinsælda í þeim heimi. 

Skapari þáttanna, Mark 
Schwahn, er ánægður með 
ráðninguna. „Ég verð að segja, í 
fullri hreinskilni, að hann hæfði 
karakternum vel,“ sagði 
Schwahn. „Ég veit ekkert um 
strákinn en hann virtist mjög 
indæll,“ bætti hann við. 

Leikur í One 
Tree Hill



Fiat Grande Punto

Frábær bíll – punktur!

• Stíll. Hannaður í anda Maserati af Giorgetto 
Giugiaro.

• Eyðsla. Aðeins 6 lítrar á hverja 100 km
í blönduðum akstri.

• Öryggi. 5 stjörnur í Euro Ncap. 6 loftpúðar.

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  • www.fiat.is

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati

Fiat PuntoFiat Ducato Fiat Scudo Fiat MultiplaFiat Dobló Fiat Panda Fiat Croma

Þjónusta alla leið!
Varahlutaþjónusta og eigið verkstæði á staðnum.

HP Pavilion dv6317

Örgjörvi: AMD Turion 64x2 1,6 GHz (dual core)
Vinnsluminni: 1 GB
Skjár: 15,4” WXGA
Harður diskur: 120 GB SATA
Geisladrif: Dual layer DVD skrifari
Skjástýring: Nvidia GeForce Go 6150, allt að 128 MB
Stýrikerfi: Microsoft Vista Home Premium
Glæsilegur hugbúnaðarpakki
Verð: 99.900 kr. Fylgir frítt með hverjum bíl!

HP-fartölva fylgir öllum nýjum Fiat-bílum í ágúst



SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

BOURNE ULTIMATUM kl. 5.30 - 8 - 10.30
BOURNE ULTIMATUM LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
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 Away From Her / Cocaine Cowboys
 Sicko / Curse Of The Golden Flower 
KL. 8 The Bridge / Shortbus / Going To Pieces
 Goodbye Bafana
KL. 10.30 Sicko / No Body Is Perfect / Fuck / Die Fälscher

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
* Kraftsýning

14
12

ASTRÓPÍA kl. 6 - 8 - 10
BOURNE ULTIMATUM kl. 5.30 - 8 - 10.30
RUSH HOUR 3 kl. 10.30
BECOMING JANE       kl. 8

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

SICKO
með íslenskum texta

Aukasýning Aukasýning Aukasýning

AWAY
FROM HER

DIE
FALSCHER

FUCK
GOING
TO PIECES

SHORTBUS

COCAINE
COWBOYS

CURSE OF

FLOWER
THE GOLDENNO BODY

IS PERFECTTHE
BRIDGE

GOOBYE
BAFANA

FRUMSÝND Í DAG 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

S. 482 3007SELFOSSI

KEFLAVÍK

AKUREYRI
ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10 L

RATATOUILLE  ÍSL TAL kl. 6 L

RATATOUILLE ENSKT TAL kl. 8 L

TRANSFORMERS kl.  10:15 10

ÁLFABAKKAÁ

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

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 L

ASTRÓPÍÁ kl. 8 - 10:10
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

TRANSFORMERS kl. 5
NANCY DREW kl. 6 7

GEORGIA RULES kl. 8 7

HARRY POTTER 5 kl. 3 - 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 3 - 4 L

OCEAN´S 13 kl. 10:30 7

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10:10 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 5:40 - 8 - 10:20 14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:30 
RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 
TRANSFORMERS kl. 10:20 10

ASTRÓPÍÁ kl. 9 L

RUSH HOUR 3 kl. 7 - 9 12

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6:50 L

ASTRÓPÍA kl. 8 - 10 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10:30 14

VIP

VIP

DIGITAL
DIGITAL

Fjórða hljóðversplata 
hljómsveitarinnar Jagúar, 
Shake it good, kom út um 
helgina. Vignir Guðjónsson
ræddi við Samúel J. Samú-
elsson um gripinn. 

Hljómsveitin Jagúar fagnaði níu 
ára afmæli sínu með pomp og 
prakt um helgina og hélt vel heppn-
aða afmælis- og útgáfutónleika á 
Organ á laugardagskvöld. Níu ár 
eru liðin síðan Jagúar hóf að breiða 
út boðskap fönksins til landans og 
segir Samúel að spilagleðin hjá 
hljómsveitarmeðlimum hafi sjald-
an verið meiri en nú. „Þetta er allt-
af jafn gaman,“ segir söngvarinn 
og básúnuleikarinn, sem hefur 
verið með sveitinni nánast frá upp-
hafi.

Samúel segir titil plötunnar fela 
í sér ákveðna áskorun til almenn-
ings. „Við erum að ítreka að það sé 
í lagi að sleppa sér þegar tækifæri 
gefst og hrista búkinn. Ef fólk vill 
standa uppi á stólum og dansa þá 
er það í góðu lagi líka,“ segir Sam-
úel og bætir við að nýja platan sé 
líklega sú dansvænsta af þeim 
fjórum sem sveitin hefur gefið út. 
Níu lög eru á nýja gripnum og eru 
sjö þeirra sungin. „Við ákváðum að 
hverfa aftur til rótanna í tveimur 
lögum og leyfa spilamennskunni 
að njóta sín til fullnustu.“

Liðsmenn Jagúars héldu í víking 
til Danmerkur í febrúar síðastliðn-
um og tóku þar upp megnið af plöt-
unni.

„Það hafði staðið lengi til að 
flýja land. Við erum allir að sinna 
fullt af öðrum verkefnum og það 
var því mjög gott að fá allan hóp-
inn saman og einbeita sér algjör-
lega að upptökunum. Við vorum í 
viku á einhverju gömlu sveitaóðali 
sem hefur verið breytt í hljóðver 
og það var mjög ljúft. Síðan dúll-
uðum við okkur við að klára plöt-

una hér heima,“ segir Samúel og 
bætir við að hljómsveitarmeðlimir 
séu mjög sáttir með útkomuna. 

„Verðum við ekki að segja að hún 
sé okkar besta og þroskaðasta verk 
til þessa?“ sagði Samúel og glotti. 

Tveir meðlimir The Rolling Sto-
nes, þeir Keith Richards og 
Ronnie Wood, virtu reykinga-
bann að vettugi og kveiktu sér í 
sígarettum á tónleikum í Lond-
on fyrir skömmu.

Eigendur tónleikastaðarins 
O2 verða þó ekki sektaðir fyrir 
að brjóta bannið vegna þess að 
um „einangrað“ atvik var að 
ræða. „Hljómsveitarmeðlimur 
virtist reykja sígarettu á svið-
inu en það var slökkt í henni 
umsvifalaust. Við erum viss um 
að um mistök var að ræða og 
erum þakklátir meðlimum 
Stones fyrir gott samstarf í mál-
inu. Við tökum reykingabanninu 
mjög alvarlega, rétt eins og 
aðrir landsmenn,“ sagði tals-
maður O2.

Keith Richards lenti í vand-
ræðum í fyrra fyrir að reykja á 

tónleikum í Hampden Park í 
Skotlandi. Slapp hann við sekt 
eftir að úrskurðað var að reyk-
ingabann næði ekki yfir tón-
leikastaðinn.

Richards og Ronnie 
reykja í London American Idol-kynnirinn Ryan 

Seacrest verður kynnir á Emmy-
verðlaunahátíðinni sem verður 
haldin í Hollywood í næsta 
mánuði. Tekur 
hann við 
kyndlinum af 
spjallþátta-
stjórnandanum
Conan O´Brien 
sem var kynnir 
í fyrra. Þá 
fylgdist aðeins 
16,1 milljón 
áhorfenda með í 
beinni útsend-
ingu, sem er 
næstminnsti
áhorfendafjöldi
á Emmy síðan 
1991. Mafíu-
þættirnir
Sopranos eru 
tilnefndir til 
fimmtán Emmy-verðlauna, þar á 
meðal sem besti dramaþátturinn.

Seacrest í 
stað O´Brien

Hljómsveitin Soul 7 heldur tónleika á Gauki á Stöng í 
kvöld. Leikin verða frumsamin lög eftir söngkonuna 
Katrínu Ýr Óskarsdóttur og Katherine Dawes, 
samnemanda Katrínar í tónlistarskóla í London. 
Einnig verða leikin þekkt R&B lög með blús-, fönk- 
og gospelívafi. 

„Ég og gítar- og bassaleikarinn vorum saman í 
hljómsveit og vorum búin að spila saman í tvö til 
þrjú ár. Við ákváðum bara að gera eitthvað stærra,“ 
segir Katrín, sem fer aftur í nám í London eftir þrjár 
vikur ásamt gítarleikaranum Jónasi Elí Bjarnasyni. 
„Við erum búin að spila mikið síðasta árið og erum 
öll tónlistarfólk. Okkur langaði til að gera eitthvað 
almennilegt áður en við færum út.“

Aðrir meðlimir Soul 7 eru Davíð Jones á bassa, 
Helgi Hannesson á hljómborð, Símon Geir Geirsson 
ber húðirnar og Inga Þyri Þórðardóttir og Kjartan 
Arnald Hlöðversson syngja bakraddir. Alan Jones 
kemur fram sem gestasöngvari á tónleikunum og 
einnig spilar Jason Harden á saxófón auk gestarapp-
ara.

Á síðunni www.myspace.com/katrinyr má finna 
eitt af lögunum sem frumflutt verða á tónleikunum, 
Why’d you lie?, sem er eftir Katrínu Ýr. 

Frumsamið R&B á Gauknum



Söngvararnir Friðrik Ómar og Jógvan Hansen verða aðalnúmerin á 
skemmtisýningu á Broadway til heiðurs George Michael og 
hljómsveitinni Wham! Sýningin hefst þann 27. október 
og verður öllu tjaldað til. 

„Þetta verður flottasta „sjóvið“ sem hefur verið sett 
þarna upp,“ segir Friðrik Ómar, sem er mikill aðdá-
andi George Michael. „Hann er einn okkar uppáhalds-
söngvari. Hann er að fagna 25 ára söngvaraafmæli á 
þessu ári og við ætlum að taka efni allt frá því hann 
byrjaði og þar kemur Wham! sterkt inn.“

Endurbætur standa yfir á Broadway fyrir komandi 
vetur og er meðal annars verið að mála húsið til að 
koma því í nútímalegra form. „Broadway kom og 
talaði við mig í vor og bað mig um að setja þetta upp,“ 
segir Friðrik. „Þetta hefur ekki verið gert áður hérna 
heima og Broadway er eini staðurinn sem býður upp á 
svona flott „sjóv“. Þarna verður góður matur og ball á 
eftir með Eurobandinu.“

Sigrún Birna Blomsterberg verður danshöfundur 
sýningarinnar og munu alls átta dansarar láta ljós sitt 
skína. Tónlistarstjóri verður Þórir Úlfarsson.

Syngja til heiðurs George Michael
Söngvarinn Robbie Williams þykir 
sjaldan eða aldrei hafa litið betur 
út og er að sögn kunnugra í sínu 
besta formi. Ástæðan fyrir bættu 
heilsufari söngvarans mun fyrst 
og fremst vera nýja kærastan, 
Clare Staples, sem ku sjá til þess 
að Robbie passi upp á mataræðið, 
hreyfi sig reglulega og smakki 
ekki dropa af áfengi. 

Í fyrsta sinn hafa nú náðst mynd 
af parinu á opinberum vettvangi. 
Það er kannski vel við hæfi að 
þær hafi verið teknar þar sem þau 
skötuhjú voru í miðri kraftgöngu 
á götum Los Angeles. Robbie og 
Clare hafa verið saman í hálft ár. 

Þess má geta að til að komast 
yfir áfengissýki sína á síðasta ári 
fór hann í meðferð hjá einum 
fremsta dáleiðara heims, Paul 

McKenna. Clare hans Robbie er 
fyrrverandi unnusta McKenna til 
fimm ára. Robbie er nú hættur að 
hitta dáleiðarann. 

Robbie í góðu formi



Þeir segja að þetta sé allt undir mér komið

 Það er nokkuð breytt 
landslið sem mætir til leiks í 
seinni hluta B-deildar Evrópu-
keppninnar sem er að fara í gang. 
Fyrsti leikur íslenska liðsins er 
við Finna á laugardaginn en svo 
taka við leikir við Georgíu, Lúx-
emborg og Austurríki á aðeins 
ellefu dögum. 

Fjórir leikmenn liðsins voru 
ekki með í fyrri hlutanum í fyrra 
og liðið verður án bæði Jóns Arn-
órs Stefánssonar og frákasta-
hæsta leikmanns liðsins, Hlyns 
Bæringssonar, sem gáfu ekki 
kost á sér að þessu sinni. 

Hlynur tók 9,0 fráköst að með-
altali í fyrri hlutanum og 26 pró-
sent frákasta íslenska liðsins og 
það er ljóst að íslenska liðið gæti 
lent í vandamálum undir körfunni 
en liðið tapaði fráköstunum 97-
128 í leikjunum á móti Finnlandi, 
Georgíu og Austurríki í fyrra.

Nýju mennirnir eru þeir Brynj-
ar Þór Björnsson, 19 ára bakvörð-
ur úr KR, Þorleifur Ólafsson, 23 

ára bakvörður úr Grindavík, 
Kristinn Jónasson, 23 ára fram-
herji Fjölnis og svo Sigurður 
Gunnar Þorsteinsson, 19 ára mið-
herji úr Keflavík. 

Brenton Birmingham verður 
áfram með landsliðinu en hann 
skoraði 18,8 stig að meðaltali í 
fjórum Evrópuleikjum liðsins í 
fyrra. Brenton hefur skorað 16,4 
stig að meðaltali í 16 landsleikj-
um. Brenton hefur verið sérstak-
lega öflugur gegn Finnum en 
hann hefur skorað 47 stig í tveim-
ur landsleikjum gegn þeim.

Friðrik Stefánsson er reynslu-
mesti leikmaður íslenska liðsins 
en hann mun spila sinn 103. lands-
leik gegn Finnum á laugardag-
inn. Logi Gunnarsson er hinsveg-
ar stigahæsti leikmaður íslenska 
landsliðsins en hann hefur skor-
að 719 stig fyrir landsliðið sem 
gera 13,1 að meðaltali í leik. 

Leikurinn verður í beinni 
útsendingu í sjónvarpinu á laug-
ardaginn.

Fjórir leikmenn fá sína fyrstu 
reynslu af Evrópukeppninni

 Fabio Capello, fyrrum 
þjálfari Real Madrid, segir að það 
hafi verið stjórn félagsins sem 
hafi skipað honum að setja David 
Beckham á bekkinn síðasta vetur. 
Það gerði Capello í kjölfar þess að 
Beckham lýsti því yfir að hann 
væri á leið til Bandaríkjanna.

Capello setti Beckham um síðir 
aftur í liðið og það var ekki síst 
Beckham að þakka að Real varð 
spænskur meistari.

„Ákvörðunin var tekin þar sem 
stjórnin taldi að Beckham hefði 
verið í viðræðum við sig þótt 
hann hafi verið búinn að ákveða 
að fara til Bandaríkjanna. 
Stjórnin sagðist ekki geta stólað á 
leikmann sem ætlaði sér að fara 
frá félaginu. Þegar ég er í vinnu 
hjá félagi þá er ég mikill félags-
maður og ver mitt félag á allan 
hátt,“ sagði Capello sem segir 
forsetann Ramon Calderon og 
íþróttastjórann Predrag Mijatov-
ic hafa svikið sig.

„Mijatovic laug að mér sem og 
fleiri en þeir sögðu blákalt að ég 
fengi að þjálfa liðið áfram. Ég 
heyrði aldrei frá forsetanum. Mér 
fannst ég eiga skilið meiri 
virðingu en þetta,“ sagði Capello 
svekktur. 

Stjórnin vildi 
Becks á bekkinn

 Ein skærasta stjarnan í NFL-
deildinni, Michael Vick, leik-
stjórnandi Atlanta Falcons, hefur 
að öllum líkindum leikið sinn 
síðasta leik í bili og hugsanlega á 
ferlinum.

Hann var á dögunum ákærður 
fyrir grimmilega meðferð á 
hundum og að hafa skipulagt 
hundaslagsmál og veðmál 
tengdum slagsmálunum. 

Vick neitaði í fyrstu aðild að 
málinu en hefur nú játað sekt sína 
og gæti átt yfir höfði sér nokk-
urra ára fangelsisvist. NFL-
deildin hefur ekki enn ákveðið 
refsingu Vicks en talið er að hann 
fái hugsanlega aldrei aftur að 
spila í deildinni enda málið mjög 
sóðalegt.

Játar sekt sína

 Sven Göran Eriksson, 
stjóri toppliðs ensku úrvalsdeild-
arinnar, Man. City, hefur gefið 
það út að danski markvörðurinn 
Kasper Schmeichel geti verið 
rólegur því hann ætli ekki að 
kaupa nýjan markvörð til liðsins. 

Kasper, sem er sonur hins 
heimskunna markvarðar Peters 
Schmeichel, hefur haldið hreinu í 
fyrstu þremur leikjunum eftir að 
hafa verið kastað út í djúpu 
laugina í markmannsvandræðum 
félagsins.

Kasper getur 
verið rólegur

 Íslenska U-21 landsliðið 
hóf í gær keppni í undankeppni 
EM 2009 og verður að segjast að 
keppnin fór illa af stað fyrir strák-
ana okkar. Þeir mættu sennilega 
sínum slakasta andstæðingi á 
heimavelli í gær og töpuðu, 1-0. 

Lið Íslands var skipað vel þekkt-
um leikmönnum sem eru ýmist 
atvinnumenn eða hafa verið að 
gera það gott í Landsbankadeild-
inni með sínum liðum. Það var því 
talsverð eftirvænting að berja 
þessa stráka augum enda margir 
þeirra verið lengi búsettir erlend-
is og spila því sjaldan hér á landi.

Íslenska liðið hóf leikinn af 
miklum krafti og á fyrsta hálftím-
anum fékk Birkir Bjarnason tvö 
ágæt færi. Kýpverjar reyndu að 
pressa stíft en voru með marga 
menn fyrir aftan boltann og beittu 
skyndisóknum. Íslenska liðið 
stjórnaði hins vegar leiknum 
framan af og var klárlega betri 
aðilinn.

En eftir því sem á leið datt botn-
inn úr leiknum, ekki síst vegna 
dómarans sem var mjög duglegur 
að nota flautuna sína. Leikmenn 
Kýpur eyddu einnig miklum tíma í 
grasinu og síkvartandi utan í dóm-
aranum.

Íslenska liðið náði sér alls ekki á 
strik í síðari hálfleik en Kýpverjar 
áttu gott færi strax í upphafi hálf-
leiksins og virtist það hafa slæm 
áhrif á íslensku drengina. En þeir 
héldu áfram að sækja og sköpuðu 
hættu við mark andstæðingsins 
nokkrum sinnum án þess að koma 
boltanum yfir línuna. Það var svo 
á 70. mínútu að Kýpverjar fengu 

aukaspyrnu við hliðarlínuna á 
miðjum vallarhelmingi Íslend-
inga. Michalis Dimitriov tók 
spyrnuna sem sveif yfir íslensku 
vörnina og í hornið fjær. 

Eftir þetta pökkuðu Kýpverjar 

enn meira í vörn og töfðu sífellt 
leikinn af mikilli list. Guðjón Bald-
vinsson fékk ágætt skotfæri en 
hitti ekki rammann.

„Þetta voru mikil vonbrigði en 
mér fannst við vera miklu betri. 

Við bara komum ekki boltanum 
inn og fengum svo klaufalegt 
mark á okkur,“ sagði fyrirliði 
íslenska liðsins, Bjarni Þór Við-
arsson. „Við áttum að vinna þenn-
an leik en vorum ekki nógu 
grimmir í sóknarleiknum. Þetta er 
alls ekki gott fyrir framhald okkar 
í keppninni.“

Lúkas Kostic þjálfari var þó 
kátur í bragði eftir leik þrátt fyrir 
úrslitin. „Þetta voru auðvitað alls 
ekki úrslitin sem ég vonaðist eftir 
en ég get sagt að strákarnir lögðu 
sig fram og sköpuðu fullt af færum 
í leiknum.“

Hann segir að lið Kýpur hafi 
ekki komið sér á óvart. „Ég vissi 
alltaf að þeir myndu leggja ofur-
kapp á vörnina, tefja mikið og 
vera með leikaraskap. Það kom 
ekkert á óvart.“

Lúkas hefur ekki áhyggjur af 
framtíðinni þrátt fyrir þessi úrslit. 
„Þetta var í raun fyrsti æfinga-
dagurinn okkar saman. Við áttum 
einn dag í janúar en áttum ekki 
leik þá. Úrslitin eru auðvitað ekki 
góð en ég er samt rosalega ánægð-
ur með strákana. Þetta eru fínir 
drengir.“

Lið Íslands: Haraldur Björns-
son; Arnór Sveinn Aðalsteinsson 
(78. Kolbeinn Sigþórsson), Guð-
mann Þórisson, Heimir Einarsson, 
Ari Freyr Skúlason, Birkir Bjarna-
son, Rúrik Gíslason, Aron Einar 
Gunnarsson, Bjarni Þór Viðars-
son, Heiðar Geir Júlíusson (62. 
Jón Vilhelm Ákason), Matthías 
Vilhjálmsson (62. Guðjón Bald-
vinsson.

Ísland hóf í gær keppni í undankeppni EM U-21 landsliða með leik gegn Kýpverjum sem fór fram í Grinda-
vík í gær. Gestirnir fóru með sigur af hólmi með marki sem kom beint úr aukaspyrnu í síðari hálfleik. 





 Ísland varð að sætta sig 
við 1-1 jafntefli í vináttulands-
leiknum við Kanada í Laugardaln-
um í gær þrátt fyrir að vera með 
góð tök á leiknum og fá nokkur 
góð tækifæri til að skora fleiri 
mörk en það eina sem Gunnar 
Heiðar Þorvaldsson skoraði á 65. 
mínútu.

Kanadíska liðið olli miklum von-
brigðum í leiknum og því svekkj-
andi fyrir íslenska landsliðið að 
nýta sér ekki tækifærið og kynn-
ast sigurtilfinningunni eftir sex 
landsleiki í röð án sigurs. 

Íslenska landsliðið mætti af 
miklum krafti til leiks og bauð upp 
á stórsókn og tvær góðar marktil-
raunir á fyrstu mínútunni og 20 
sekúndunum. Emil Hallfreðsson 
átti gott skot á fyrstu mínútu sem 
kanadíski markvörðurinn varði 
mjög vel og í hornspyrnunni á 
eftir þurfti hann aftur að hafa sig 
allan við þegar Brynjar Björn 

Gunnarsson átti góðan skalla að 
marki.

Það sem eftir lifði hálfleiksins 
gerðist ekki mikið og leikurinn 
var hundleiðinlegur. Íslenska liðið 
kom með meira líf inn í seinni 
hálfleikinn og var mun betri aðil-
inn í leiknum. Það kom því ekki á 
óvart að íslenskt mark liti dagsins 
ljós.

Allan heiðurinn af markinu átti 
Baldur Aðalsteinsson sem braust 
upp hægri kantinn og gaf boltann 
inn á hárréttan stað í markteign-
um þar sem Gunnar Heiðar Þor-
valdsson lúrði eins og alvöru 
markaskorara sæmir. Helgi Sig-

urðsson kom inn á sem varamaður 
skömmu eftir að Gunnar Heiðar 
skoraði og í kjölfarið átti íslenska 
liðið margar lofandi sóknir. En í 
stað þess að komast í 2-0 sofnuðu 
íslensku leikmennirnir á verðin-
um og Kanadamenn náðu að 
jafna.

Markið kom eins og blaut tuska 
framan í íslenska liðið sem hafði 
þá öll tök á leiknum og ekkert 
annað en fleiri íslensk mörk voru í 
spilunum. Hjálmar Jónsson seldi 
sig ódýrt út á kanti og Fjalar Þor-
geirsson gerði mikil mistök með 
því að verja skotið sem var ekki 
það gott beint út í teiginn fyrir 

framan fætur Olivers Occean sem 
skoraði auðveldlega. Íslenska liðið 
náði sér aldrei á strik eftir það og 
jafntefli var því niðurstaðan.

Ívar Ingimarsson var besti 
maður íslenska liðsins og stjórn-
aði vörninni eins og herforingi. 
Gunnar Heiðar var duglegur og 
menn eins og Brynjar Björn Gunn-
arsson, Kári Árnason og Grétar 
Rafn Steinsson gerðu fá mistök þó 
að þeir hafi oft verið meira í bolt-
anum en í þessum leik. 

Emil Hallfreðsson átti líka 
marga góða spretti en oftar en 
ekki kom hann sér í ógöngur þegar 
hann hefði frekar átt að nota 
félaga sína í stað þess að vaða 
áfram, mála sig inn í horn og eða 
safna að sér kanadískum varnar-
mönnum. Eins og það er spenn-
andi að fylgjast með sprettum 
stráksins þá er það jafnsvekkj-
andi að sjá hann spólandi í einskis-
mannslandi úr takti við aðra leik-
menn íslenska liðsins.

Íslenska liðið gaf fá færi á sér í 
leiknum í gær og komst ágætlega 
frá leiknum varnarlega en kanad-
íska liðið var allt annað en sann-
færandi í leiknum. Það má búast 
við erfiðari leikjum við Spánverja 
og Norður-Íra þegar tvö heitustu 
liðin í okkar riðli mæta á Laugar-
dalsvellinum. Það var allt annað 
að sjá til liðsins en í síðustu leikj-
um og þótt að sigurinn hafi ekki 
komið er þetta vonandi byrjun á 
einhverju betra hjá landsliðinu.

Ísland gerði 1-1 jafntefli í vináttulandsleiknum við Kanada á Laugardalsvellinum. Mark Gunnars Heiðars 
Þorvaldssonar dugði ekki til fyrsta sigursins í sjö leikjum, þökk sé einbeitingarleysi í íslensku vörninni.

 „Ég var ánægður með 
leikinn og við vorum að spila vel. 
Varnarfærslurnar sem við lögðum 
upp með fyrir leikinn voru að 
ganga upp og varla stigið feilspor 
í því,“ sagði Eyjólfur Sverrisson 
landsliðsþjálfari eftir leikinn gegn 
Kanada. Hann sagði fyrir leik að 
hann hygðist þétta miðju íslenska 
liðsins sem væri mikilvægt fyrir 
leikinn gegn Spánverjum í upp-
hafi næsta mánaðar. „Við vorum 
mjög þéttir fyrir og þeir gátu 
aldrei spilað sig í gegn,“ sagði 
hann.

Hann var þó ósáttur við niður-
stöðu leiksins. „Við áttum að vinna 
þennan leik. Það var sárt og óþarfi 
að fá þetta mark á okkur. En það 
var samt allt annar bragur á liðinu 
sem er jákvætt fyrir framtíðina.“

Eyjólfur sagði að hugarfar leik-
manna hafi verið sérstaklega gott. 
„Við fórum vel yfir hvað menn 
þurfa að hafa til að ná árangri. 
Menn þurfa að vera ákveðnir í 
sínum gjörðum og sýna andstæð-
ingnum að þú ætlir þér að gera 
eitthvað í leiknum.“

Hann sagðist vera ánægðari 
með varnarleik liðsins en sóknar-
leikinn. „Ég var samt ekkert ósátt-
ur við sóknarleik okkar. Ég hefði 
viljað fá fleiri fyrirgjafir og send-
ingar inn í opin svæði.“

Ragnar Sigurðsson átti mjög 
góðan leik sem og Baldur Aðal-
steinsson. Ragnar var að leika 

sinn fyrsta leik með landsliðinu.
„Ég er ánægður með þá. Ragnar 

er fljótur, grimmur og áræðinn 
leikmaður. Baldur var að spila 
virkilega vel eins og ég reiknaði 
með. Hann er vinnusamur leik-
maður og hættulegur eins og sást í 
dag.“

Allt annað og betra hugarfar

Baldur Aðalsteinsson 
lagði upp mark Íslands í leiknum 
og var þokkalega sáttur við eigin 
frammistöðu. „Maður vill alltaf 
gera betur en ég er þakklátur 
fyrir tækifærið. Ég vildi gera 
mitt besta, berjast og sýna að ég 
átti heima inni á vellinum. Að það 
hafi ekki verið nein vitleysa að 
velja mig í landsliðið,“ sagði 
hann.

Baldur leikur með Val og er 
ekki að hugsa um atvinnumennsk-
una eins og er. „Núna snýst þetta 
um næsta leik og vinna deildina 
með Val. Það er það sem skiptir 
máli.“

Hann segir þó talsverðan mun á 
því að spila á Laugardalsvelli með 
landsliðinu en Val. „Fyrst og 
fremst er bara svo gaman að fá 
að taka þátt í svona verkefni.“

Vildi sýna mig 
og sanna

 Gunnar Heiðar Þor-
valdsson hefur ekki átt sjö dag-
ana sæla hjá félagsliði sínu í 
Þýskalandi, Hannover 96. Hann 
sagði eftir landsleikinn í gær að 
hann vilji komast í burtu frá 
félaginu og til liðs þar sem hann 
fengi að spila nóg.

„Það eina sem ég hugsa um er 
að fá að spila. Komast til liðs þar 
sem þjálfarinn hefur trú á mér. 
Dvölin hjá Hannover hefur verið 
eins og sagan endalausa en þrátt 
fyrir allt vill þjálfarinn ekki 
sleppa mér alveg, vill frekar lána 
mig til annars liðs og sjá svo til.“

Hann vissi af útsendurum liða 
sem komu á leikinn og það hafi 
því verið gott að skora. „Núna fer 
allt vonandi á fullt við að finna 
nýtt lið handa mér.“

Gunnar Heiðar var að spila 

sinn fyrsta landsleik síðan gegn 
Danmörku í september í fyrra. 
„Það var gaman að spila aftur 
með landsliðinu og markið auð-
vitað langþráð líka. Mér fannst 
þeir ekki skapa sér neitt af viti í 
leiknum og við vorum með leik-
inn í okkar höndum. Þeir skora 
svo ódýrt mark en úrslitin eru 
engu að síður jákvæð. Það er 
vonandi að þetta skili sér svo í 
næstu leiki.“

Mikilvægt að skora
 Varnarjaxlinn Hermann 

Hreiðarsson var fyrirliði íslenska 
landsliðsins gegn Kanada í gær í 
fjarveru Eiðs Smára Guðjohnsen 
sem er meiddur. Hann var ánægð-
ur með leikinn, þá sérstaklega 
vörnina.

„Varnarleikurinn var nokkuð 
þéttur hjá okkur og höfum við 
góðan undirbúningstíma fyrir 
næsta leik til að laga það sem 
miður fór. Við vorum þéttir fyrir 
og sköpuðum okkur líka nokkur 
færi. Þetta eru framfarir hjá lið-
inu,“ sagði Hermann.

Hann tók undir með landsliðs-
þjálfaranum og sagði hugarfarið 
hjá liðinu hafa verið gott. „Menn 
komu til að sýna hvað í þeim býr. 
Við munum líka þurfa að verjast í 
næsta leik, gegn Spánverjum, og 
veit þetta því á gott fyrir þann 
leik. Við þurfum að vera þéttir 
fyrir gegn þeim og vinna okkar 

einvígi, maður á mann. Ef við svo 
byrjum vel eins og við gerðum í 
dag er aldrei að vita hvað gerist.“

Hermann var einnig ánægður 
með stuðningsmannahópinn sem 
lét vel í sér heyra allan leikinn. 
„Þeir eiga heiður skilinn fyrir 
frammistöðu sína og að halda 
stemningunni uppi, þótt þeir hafi 
verið fáir.“

Framfarir hjá liðinu

 „Það var öðruvísi fyrir 
okkur að spila hér þar sem við 
erum vanari hlýrra loftslagi. En 
mér fannst úrslit leiksins 
sanngjörn og vonandi að leikur-
inn reynist góður undirbúningur 
fyrir baráttuna sem er framund-
an hjá báðum liðum,“ sagði Dale 
Mitchell sem í gær stýrði sínum 
fyrsta A-landsleik fyrir Kanada.

„Við erum nú byrjaðir að 
undirbúa okkur fyrir undan-
keppni HM sem hefst á næsta ári. 
Allt snýst um að koma okkur 
þangað og held ég að við séum á 
réttri leið. Við náðum ágætum 
árangri í Gold Cup-keppninni þar 
sem við töpuðum fyrir Banda-
ríkjamönnum í undanúrslitum. 
Það er ekki langt í sterkustu lið 
álfunnar.“

Enginn fjölmiðlamaður var frá 
Kanada á leiknum og hafði 
Mitchel skýringar á reiðum 
höndum. „Þetta var ekki 
hokkíleikur,“ sagði hann og hló.

Enginn 
hokkíleikur



Undankeppni EM:

Vináttulandsleikir:

 Það fóru fjölmargir vin-
áttulandsleikir fram í gær, meðal 
athyglisverðustu úrslitanna voru að 
Þjóðverjar unnu Englendinga á 
Wembley, Norðmenn skelltu Arg-
entínumönnum 2-1 í Osló, Írar 
burstuðu Dani 4-0 í Árósum og Ung-
verjar unnu 3-1 sigur á heimsmeist-
urum Ítala.

Slæm markmannsmistök Paul 
Robinson spiluðu stóran þátt í 2-1 
sigri Þjóðverja á Englendingum á 
Wembley í vináttulandsleik í gær. 
Robinson missti boltann fyrir fætur 
Kevin Kuranyi sem jafnaði leikinn 
eftir að Frank Lampard hafði komið 
Englandi í 1-0 eftir aðeins níu mín-
útna leik. Mark Lampard kom eftir 
laglegan undirbúning miðvarðar 

Man. City, Micah Richards, sem 
spilaði á hægri vængnum í gær. Sig-
urmarkið skoraði nýliðinn Christi-
an Pander með þrumuskoti af löngu 
færi fimm mínútum fyrir hálfleik.

Michael Owen, Kieron Dyer og 
Frank Lampard fengu allir góð 
tækifæri til þess að jafna en án 
árangurs. Englendingar hafa því 
enn ekki unnið leik á nýja Wembley 
þrátt fyrir að komast í 1-0 gegn 
bæði Brasilíu og Þýskalandi. Það er 
hins vegar ekkert annað en sigur 
sem er viðunandi í næsta leik þegar 
Ísraelar heimsækja Wembley í mik-
ilvægum leik í undankeppni Evr-
ópumótsins þar sem Englendingar 
mega ekki við því að misstíga sig.

John Carew skoraði bæði mörk 

Norðmanna í 2-1 sigri Argentínu, 
það fyrra úr vítaspyrnu eftir að 
John Arne Riise var felldur og það 
seinna með skalla eftir aukaspyrnu 
Riise. Maximiliano Rodriguez 
minnkaði muninn rétt fyrir leiks-
lok.

Robbie Keane og Shane Long 
skoruðu báðir tvö mörk í 4-0 stór-
sigri Íra á Dönum í Árósum en 
Danir máttu þola eitt sitt versta tap 
í langan tíma.

Ungverjar unnu mjög óvæntan 3-
1 sigur á heimsmeisturum Ítala í 
Búdapest. Ítalir sem höfðu unnið 
fimm leiki í röð komust í 1-0 eftir 
49. mínútur en Ungverjar svöruðu 
með þremur mörkum á síðasta hálf-
tíma leiksins.

Þjóðverjar unnu Englendinga á Wembley

 David Healy skoraði tvö 
mörk á fyrsta hálftímanum í 3-1 
sigri Norður-Íra á Liechtenstein í 
eina leiknum sem fram fór í 
íslenska riðlinum í gær. 

Með þessum sigri komst 
norður-írska liðið upp í annað 
sæti riðilsins tveimur stigum á 
eftir toppliði Svía. 

Healy, sem hefur byrjað vel 
með Fulham í ensku úrvalsdeild-
inni, hefur þar með skorað 11 af 
13 mörkum Norður-Íra í undan-
keppninni. Kyle Lafferty lagði 
upp fyrsta markið fyrir Healy og 
skoraði síðan það síðasta áður en 
Mario Frick minnkaði muninn 
fyrir Liechtenstein.

Healy skoraði 
tvö mörk



Íslenska karlalandsliðið 
datt niður um átta sæti á styrk-
leikalista Alþjóðaknattspyrnusam-
bandsins en listinn fyrir ágúst var 
gefinn út í gær. Ísland er í 117. 
sæti á listanum og hefur aldrei 
verið neðar. 

Evrópuþjóðirnar Lettland, Kaz-
akhstan og Malta fóru upp fyrir 
Ísland að þessu sinni og því eru 
aðeins sjö þjóðir af 52 innan Knatt-
spyrnusambands Evrópu með 
verri stöðu en Ísland. Ein þeirra en 
Svartfjallaland sem er ekki byrjað 
að keppa. Hinar þjóðirnar eru Eist-
land, Liechtenstein, Andorra, Lúx-
emborg, Færeyjar og San Marínó 
sem eru samtals með fjögur stig 

úr 42 leikjum í undankeppni EM 
2008.

Það er líka athyglisvert að skoða 
þróun mála hjá Íslandi og Kanada 
á listanum en margt breyttist frá 
því að knattspyrnusambönd þjóð-
anna sömdu um leikinn og að hann 
fór fram á Laugardalsvellinum í 
gær. Í mars var Kanada í 103. sæti 
listans, 17 sætum neðar en Ísland 
sem var í 86. sæti. Þegar liðin stigu 
inn á völlinn í gær var Kanada búið 
að hækka sig um 50 sæti upp í það 
53. en á sama tíma var íslenska 
landsliðið 31 sæti neðar en fimm 
mánuðum áður. Þarna var því um 
80 sæta sveiflu á þjóðunum að 
ræða frá mars til ágúst.

Aðeins sjö verri fótboltalandslið í Evrópu

 Middlesbrough staðfesti 
á heimasíðu sinni í gær að hinum 
24 ára Nígeríumanni, Yakubu, 
hafi verið veitt heimild til að 
ræða við Everton um félagaskipti 
á Goodison Park. 

Talið er að Everton hafi boðið 
11,75 milljónir punda í leikmann-
inn og að Boro hafi þekkst boðið.

Yakubu á leið 
til Everton

 Svo gæti farið að Gordon 
Strachan, stjóri Celtic, fengi tíu 
leikja bann eftir að hann fékk að 
líta rauða spjaldið í leik Celtic 
gegn Aberdeen um helgina. Hann 
hefur nú verið formlega ákærður 
af skoska knattspyrnusamband-
inu.

Hann hefur einnig áfrýjað 
fjögurra leikja banni sem hann 
fékk fyrir atvik undir lok síðustu 
leiktíðar. Ef hann verður dæmdur 
í bann aftur nú gætu sex leikir 
bæst við og verða því alls tíu 
leikir. Strachan var vikið af velli 
fyrir að lenda í hávaðarifrildi við 
starfsmenn Aberdeen við 
varamannaskýlin.

Gæti fengið tíu 
leikja bann

 Juande Ramos, þjálfari 
spænska úrvalsdeildarliðsins 
Sevilla, segir að hann hafi neitað 
svimandi háu tilboði Tottenham 
um að taka að sér knattspyrnu-
stjórn liðsins. „Ég er hins vegar 
samningsbundinn Sevilla og 
ákvörðun mín er að efna þann 
samning,“ sagði Ramos. 

Tottenham segir það rangt að 
þeir hafi boðið einhverjum stöðu 
knattspyrnustjóra á meðan 
Martin Jol er enn í starfi. 
Tottenham tapaði sínum fyrstu 
tveimur leikjum á tímabilinu en 
vann Derby um síðustu helgi.

Neitaði risaboði 
Tottenham
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„Fyrir mig sem fræðimann er 
þetta ekki tölvuleikur heldur 
rannsóknarstofa. Þarna eru tvö 
hundruð þúsund einstaklingar 
sem haga sínum viðskiptum eins 
og þeir væru raunverulegir og 
því er um að ræða óendanlega 
möguleika á því að að rannsaka 
hagkerfi og hvernig fólk hagar 
sér innan þess,“ segir dr. Eyjólfur 
Guðmundsson en hann hefur 
verið ráðinn yfirhagfræðingur 
yfir hagkerfi EVE online. „Allir 
þátttakendur EVE taka þátt í 
sama heimi sem er ólíkt öðrum 
fjölnotendaheimum og leikurinn 
er þannig uppbyggður að þú getur 
raunverulega tapað þeim verð-
mætum sem þú hefur áunnnið 
þér,“ útskýrir Eyjólfur.

Sýndarveruleikinn sem íslenska 
hugbúnaðarfyrirtækið CCP hann-
ar hefur slegið í gegn í netheim-
um og segir Eyjólfur að líkleg-
ast verði að hætta að tala 
um leikinn sem sýndar-
veruleika heldur sé þetta 
miklu meira annar heim-
ur sem fólk hverfi til. 
„Við erum í það minnsta 
farnir að ræða það okkar 
á milli hvernig eigi að hefja 
þróun lýðræðis inní 
leiknum,“ segir Eyj-
ólfur og því er 
ekki útilokað að á 
næstu árum 
verði í fyrsta 
skipti kosið til 
þings í sýndar-

veruleikanum EVE. „Eftir 
því sem ég best veit erum við 
fyrsti sýndarveruleikaheim-

urinn sem tekur þetta skref,“ 
segir Hilmar Péturs-

son, framkvæmda-
stjóri CCP „EVE 
gengur að mörgu 
leyti út á sölu og 
viðskipti og því 

er mikilvægt 
fyrir notend-
urna að efna-
hagslífið sé 
stöðugt og að 
því sé vel 

stjórnað,“
útskýrir Hilmar 

Að sögn fram-

kvæmdastjórans hefur þessi 
ráðning mælst vel fyrir hjá not-
endunum og háskólasamfélaginu 
auk þess sem þetta hefur fengið 
mikla athygli erlendra fjölmiðla 
enda um stórt skref að ræða í 
þessum heimi. 

Og Hilmar viðurkennir að þótt 
þeir sem hafi lifað og hrærst í 
þessum heimi í mörg ár þyki þetta 
ekkert merkilegt, þá skilji hann 
vel hina sem reki upp stór augu 
við þessar fréttir. „Auðvitað er 
þetta mjög skrítið, að ráða fag-
mann til að stjórna efnahagskerfi 
í sýndarveruleika en við teljum 
að með þessari ráðningu séum við 
að koma til móts við þarfir við-
skiptavina okkar.“

„Þetta verður flottasta aðstaða 
landsins með bestu þjónustu sem 
völ er á,“  segir líkamsræktarfröm-
uðurinn Goran Kristófer Micic en í 
haust mun opna ný og stórglæsileg 
líkamsræktarstöð á Grand Hótel, 
Grand Spa. Það er Goran sjálfur og 
Gunnhildur Harpa Hauksdóttir 
sem standa að nýju heilsuræktinni 
og segir sú síðarnefnda að nýja 
stöðin aðgreini sig mikið frá þeirri 
flóru líkamsræktarstöðva sem 
sprottið hefur upp hér á landi á síð-
ustu misserum. 

„Við munum bjóða upp á mun 
persónulegri og sérhæfðari þjón-
ustu við okkar kúnna og stílum inn 
á fólk sem vill meiri næði í þjálfun 
sinni,“ segir Gunnhildur en til 
marks um það er stefnt að því að 
hafa ekki fleiri en 350 manns á 
árskortaskrá. Og framkvæmda-
stjórinn viðurkennir að Grand Spa 
muni stíla starfsemi sína á efnaðri 
viðskiptavini. „Þetta verður ekki 
ódýrasta stöðin og það er ekkert 
leyndarmál, en að sjálfsögðu eru 
allir velkomnir. Á móti kemur að 
fólk fær mikið fyrir peninginn og 
við erum sannfærð um að það sé 
grundvöllur fyrir svona heilsu-
rækt.“

Goran verður yfirþjálfari á 
Grand Spa en auk fullkomins 
tækjasals verður að finna gufu-
böð, nuddpotta, snyrtistofu og allt 
annað sem prýða þarf hina full-
komnu heilsurækt. Goran hefur 
um árabil verið einn eftirsóttasti 
einkaþjálfari landsins og er þekkt-
ur fyrir að ná miklum og góðum 
árangri á vinsælum námskeiðum 

sínum. Hann hefur verið með 
aðstöðu hjá Nordica Spa en segir 
að nýja heilsuræktin sé eðlilegt 
framfaraskref fyrir sig. „Hér er 
ég með bestu aðstöðu landsins og 
fæ tækifæri til að innleiða nýtt 
rafrænt þjálfunarkerfi sem er það 
fullkomnasta sem völ er á. Þetta er 
eitthvað sem ég varð að taka þátt 
í,“ segir Goran. 

Lúxus-heilsurækt fyrir efnaða fólkið

„Ég fæ mér tvær samlokur með 
osti og pepperóní sem ég bý til 
sjálfur og kaffi með.“
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Konungur slúðursíðanna, Perez 
Hilton, sem sjálfur kallar sig „The 
Queen of All Media“ virðist hafa 
gerst sérlegur verndari íslensk 
tónlistarlífs. Á þriðjudag mælti 
hann með tónlist Hafdísar Huldar 
Þrastardóttur á afar fjölsóttri síðu 
sinni, undir fyrirsögninni „Sætur 
lítill álfur“. Um söngkonuna skrif-
ar hann „Hún er dásamleg“ og líkir 
henni við leikkonuna vinsælu Zooey 
Deschanel hvað varðar útlitið. 

Þegar færslan um Hafdísi Huld 
birtist voru ekki liðnar nema nokkr-
ar vikur frá því að umræddur Perez 
birti myndband Páls Óskars við 
lagið Allt fyrir ástina á síðunni. 
Myndbandið hefur, þegar þetta er 
skrifað, verið skoðað yfir 140 þús-
und sinnum, og óhætt að áætla að 

hrifning Perez hafi haft sitt að 
segja þar. 

Perez Hilton féllst á að svara 
nokkrum spurningum Fréttablaðs-
ins, og heldur þannig innreið sína í 
íslenska fjölmiðla. Hvað varðar 
áhuga hans á íslensku tónlistarlífi 
sagðist slúðurblaðamaðurinn ekki 
leggja sérstaka áherslu á að fylgj-
ast með íslenskri tónlistarsenu. 
„Ég fylgist með góðri tónlist. 
Góð tónlist er góð tónlist,“ 
sagði Perez einfaldlega. 
Hann kvaðst þó hafa áhuga 
á að sækja landið heim. „Ég 
hef ekki komið til Íslands 
ennþá, en það væri æðis-
lega gaman að komast 
bráðlega,“ sagði hann.

Perez Hilton langar til Íslands

Auglýsingasími

– Mest lesið





Áísskápnum hanga Geðorðin 10 
sem Lýðheilsustöð var svo 

elskuleg að senda mér um árið. Ég 
les sjaldnast lengur en fyrsta geð-
orðið þegar ég fer í skápinn, enda 
á það kannski best við mig: Hugs-
aðu jákvætt, það er léttara.

geðorð er reyndar tóm 
della. Það er miklu léttara að 
hugsa neikvætt, það kemur svona 
af sjálfu sér, en að hugsa sífellt 
jákvætt er hörkupúl. Það er samt 
auðvitað miklu betra fyrir mann 
til lengdar og það er líklega það 
sem Lýðheilsustöð var að meina. 
Þetta er sama pælingin og sú að 
það er miklu auðveldara að belgja 
sig stanslaust út af ruslmat og 
glápa slefandi á sjónvarpið en að 
éta heilsufæði, fara í vikulega 
stólpípu og svitna í ræktinni tvo 
tíma á dag. Allir vita þó hvort er 
betra fyrir þig.

aðferðin til að 
mæla já- og neikvæðni er vatns-
glasið sem er annaðhvort hálffullt 
eða hálftómt. Ég hef fundið mun 
betra viðmið: stelpulega hjarta-
knúsarann Mika, sem er hálfgert 
vatn hvort eð er. Um þessar mund-
ir eru ofurgrípandi lagasmíðar 
Mika alls staðar, eins konar tón-
listarlegt andrúmsloft. Maður 
kemst ekki út úr húsi án þess að 
sjá eða heyra í Mika þar sem hann 
syngur dillibossalegur og síbros-
andi eins og sirkusapi um feitar 
konur, Grace Kelly eða um það að 
maður eigi að taka það rólega. 
Mika reynir mjög á já/neikvæðni-
stillingarnar. Annaðhvort er Mika 
lúnkinn gleðipoppari eða viðbjóðs-
legt drasl fyrir kellingar af báðum 
kynjum. Það er dagamunur á 
manni hvar Mika lendir og stund-
um fer maður í hlutlausa gírinn og 
hugsar sem svo að Mika sé nú bara 
allt í lagi en reynir samt að loka 
eyrunum með vöðvum sem ekki 
eru til.

það er auðvitað ekki bara 
Mika sem getur fallið beggja 
vegna borðsins. Svona er þetta um 
flest. Bankatónleikar: auvirðilegt 
yfirskin yfir okur eða frábært 
framtak góðmenna. Fótboltaáhug-
amenn: hálfvitar með ömurleg 
áhugamál eða krúttlegir karlar að 
leika sér. Sjónvarpsdagskráin: 
heilafrumudrepandi fábjánagang-
ur eða saklaus skemmtun fyrir 
þreytt launafólk. Auðmenn: Sið-
lausar lýs sem liggja nagandi á 
þjóðinni eða stórfenglegir snill-
ingar sem eru að gera góða hluti 
fyrir þjóðarbúið. Og svo framveg-
is.

ætti maður bara frek-
ar að einbeita sér að Geðorði 
númer 6: Flæktu ekki líf þitt að 
óþörfu.

Mika

BT bæklingur fylgir Fréttablaðinu í dag
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Gríptu augnablikið og lifðu núna

Heimasíminn
hjá Vodafone
– enn betri leið
Og1 hefur fært þúsundum fjölskyldna 
umtalsverðan sparnað 

• 0 kr. í alla heimasíma
    Viðskiptavinir í Og1 geta hringt ótakmarkað og án þess að greiða nokkuð 
    í alla heimasíma innanlands.

• 0 kr. í vin í útlöndum
    Ókeypis símtöl í 120 mínútur á mánuði í heimasíma í einu af 30 löndum 
    sem Íslendingar eiga mest samskipti við.

• Að auki njóta Og1 viðskiptavinir verulegs ávinnings í GSM og Interneti.

Heimili sem eru með GSM (minnst einn í áskrift), heimasíma og Internet hjá 
Vodafone geta skráð sig í Og1.

Komdu við í verslunum okkar eða hringdu í 1414 til að fá nánari upplýsingar.

* Mánaðargjald í Betri leið hjá Símanum er 3.490 kr.

Heimasími – aðeins 1.445 kr. á mánuði *


