
Linoleum-dúkarnir 
snúa aftur

Líkamsrækt verður að 
vera ánægja en ekki kvöð

Frá 15.500 kr. á mánuði

100%
 lánBÍLL + TÖLVABÍLL + TÖLVA Númer eitt í notuðum bílum

Gleymdu ekki nestinu
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verk að vinnaÞRIÐJUDAGUR 28. ÁGÚST 2007
Dúkarnir snúa afturGömlu linoleum-dúkarnireiga auknum vinsældumað fagna hjá fólki sem er að breyta og bæta á heimilumsínum.

BLS. 14

Ferðamenn sáu snæuglu í 
Eyvindarkofaveri í Þjórsárverum 
við Hofsjökul  á laugardaginn. 
Ólafur Karl Nielsen, fuglafræðing-
ur hjá Náttúrufræðistofnun
Íslands, segir að einungis fimm til 
tíu snæuglur sjáist hér á landi á 
ári, oftast á miðhálendinu og á 
Austfjörðum.

Snæuglan er ekki varpfugl á 
Íslandi. „Það eru þrjú ár síðan 

vísbending fannst um að snæugla 
hefði verpt hér á landi, segir Ólafur. 

Ólafur segir að ekki sé mikið af 
snæuglum á Íslandi því hún lifi á 
læmingjum; tegund sem lifir ekki 
villt hér á landi. Hann telur helstu 
ástæðuna fyrir því að snæuglan 
sjáist stundum á Íslandi sé nálægð-
in við norðausturhluta Grænlands 
þar sem hún er algeng.

 -

Snæugla sást í Þjórsárverum

 Í undirbúningi er 
yfirtökutilboð LME, eignarhalds-
félags Marels, Eyris Invest og 
Landsbankans, í hollenska 
iðnfyrirtækið Stork N.V. Sam-
kvæmt heimildum blaðsins vinnur 
félagið nú að því að fá með sér 
fleiri fjárfesta í yfirtökuna.

Lögmaður LME fór yfir 
samskipti félagsins og stjórnar 
Stork á hluthafafundi Stork sem 
haldinn var í gær.

LME sér í Stork tækifæri við 
hlið samlegðaráhrifa af samruna 
matvælavinnsluvélahluta Stork og 
Marels.

LME útilokar 
ekki eigið tilboð

 20 af þeim 29 
mönnum sem lentu í bílslysinu á 
Bessastaðafjalli í Fljótsdal á 
sunnudaginn eru ekki skráðir lög-
lega hér á landi, segir Gissur Pét-
ursson, forstjóri Vinnumálastofn-
unar. Gissur segir að ekki hafi 
verið greidd lögbundin gjöld af 
launum sumra þeirra á árinu.

Mennirnir unnu hjá verktakafyr-
irtækinu Arnarfelli við að byggja 
Hraunaveitu Kárahnjúkavirkjunar. 
Starfsmennirnir voru ráðnir í gegn-
um undirverktaka: þýska fyrirtæk-
ið Hunnebeck Polska, GT-verktaka 
ehf. og Spöng ehf. 

Gissur segir að þetta geti haft 
áhrif á það hvort almannatrygg-
ingakerfið standi undir þeirri 
þjónustu sem þeir þurfa á að halda 
eftir slysið. „Nú reynir á að þessir 

menn njóti þeirra réttinda sem 
lögformlegt ráðningarsamband 
felur í sér,“ segir Gissur.  

Oddur Friðriksson, yfirtrúnað-
armaður starfsmanna Kára-
hnjúkavirkjunar, segir að það beri 
að tilkynna og skrá alla erlenda 
starfsmenn verktakafyrirtækja til 
Vinnumálastofnunar frá fyrsta 
vinnudegi. Það hafi ekki verið 
gert.

Odd grunaði að starfsmenn und-
irverktakanna væru ekki löglega 
skráðir hér á landi og lét Vinnu-
málastofnun vita af því. Oddur 
segir að hugsanlega séu um sextíu 
starfsmenn undirverktakanna 
ekki skráðir löglega. Gissur segir 
að mál hinna mannanna verði einn-
ig rannsökuð á næstunni.

Ingibjörg Sigurbergsdóttir, 

framkvæmdastjóri hjá Spöng ehf., 
segir að þeir starfsmenn fyrirtæk-
isins sem lentu í rútuslysinu séu 
skráðir löglega hér á landi. Þrír af 
mönnunum fimmtán sem slösuð-
ust í slysinu starfa hjá fyrirtæk-
inu að sögn Ingibjargar.

Trausti Finnbogason, eigandi 
GT-verktaka, segir að ráðningar-
samningum fjögurra manna sem 
unnu hjá fyrirtækinu og lentu í 
slysinu hafi ekki verið skilað til 
Vinnumálastofnunar vegna sum-
arfría. „Þetta var bara smá seina-
gangur hjá okkur.“ Trausti segir 
að ráðningarsamningum mann-
anna fjögurra við verktakafyrir-
tæki í Lettlandi, sem þeir eru 
samningsbundnir, verði skilað til 
Vinnumálastofnunar á næstu 
dögum.

Starfsmenn óskráðir
Forstjóri Vinnumálastofnunar segir 20 af þeim 29 starfsmönnum Arnarfells 
sem lentu í bílslysinu á Bessastaðafjalli ekki vera skráða löglega hér á landi.  

Talsvert umferðar-
öngþveiti myndaðist þegar sápa 
freyddi úr gosbrunni í Reykja-
nesbæ í gærkvöldi. Hafði þá 
einhver sett mikið magn af sápu í 
brunninn og þurfti að kalla 
slökkvilið á staðinn. 

Lögreglan á Suðurnesjum segir 
fólk velta því fyrir sér hvort 
uppsetning brunnsins hafi verið 
góð hugmynd. „Það stendur upp 
úr honum oddhvöss grind. 
Krakkar hafa verið að leika sér á 
hjólabrettum og öðru þarna. Ef 
einhver dettur ofan í gæti sá hinn 
sami slasast illa.“

Sápugos í 
Reykjanesbæ

 Forsætisnefnd 
Alþingis kemur saman í dag til að 
undirbúa störf þingsins. Hefð er 
fyrir því að nefndin haldi 
sumarfund utan Reykjavíkur í 
ágúst ár hvert. Að þessu sinni 
verður fundurinn í Stykkishólmi, 
heimabæ Sturlu Böðvarssonar, 
forseta Alþingis. 

Á fundinum er meðal annars 
fjallað um málefni stofnana 
Alþingis, starfsáætlun þingsins 
og rekstur þess.

Funda í heima-
bæ forsetans



 Hægt verður að byrja vinnu við að tengja 
innsta hluta Ísafjarðardjúps við raforkukerfi 
landsins á næsta sumri, en í öllu falli verður ráðist í 
verkið á þessu kjörtímabili. Þetta sagði Össur Skarp-
héðinsson iðnaðarráðherra í erindi sínu á 30 ára 
afmæli Orkubús Vestfjarða á sunnudag.

„Raforkulög leggja ríkisvaldinu beinlínis á herðar 
þá skyldu að tengja það við kerfið, og bæta þannig 
öryggi við afhendingu orku sem er fráleitt nógu góð 
vegna ótryggra smávirkjana,“ sagði Össur í erindi 
sínu.

Kostnaðurinn við að tengja þennan síðasta hluta 
fastalandsins sem ekki er tengdur raforkukerfinu er 
talinn verða um 150 milljónir króna, sagði Össur. 
Hann sagði að tengingin muni treysta orkuöryggi 
svæðisins, skapa atvinnu, og spara fé til lengri tíma. 

„Orkubúið selur í dag raforku á sama verði í Djúp-
inu og annars staðar, og tapar á þeim þætti orkusölu, 

um 15 milljónir á ári. Þessi aðgerð mun því borga 
sig upp á ágætum tíma,“ sagði Össur. Með tenging-
unni opnist möguleikar á því að reisa smávirkjanir 
til að geta selt orku inn á landsnetið, og fram-
kvæmdin muni því að öllum líkindum leiða til meiri 
orkuframleiðslu á Vestfjörðum.

 Tíu menn hafa verið 
handteknir grunaðir um að tengj-
ast morðinu á rússneska blaða-
manninum Önnu Politkovskaju, 
en borgardómstóllinn í Moskvu 
staðfestir aðeins handtöku átta 
manna. Búist er við að mennirnir 
verði ákærðir fljótlega. 

Júrí Tsaíka, ríkissaksóknari í 
Rússlandi, segir að tsétsénskur 
glæpaforingi sem leiði glæpa-
hring í Moskvu og sérhæfi sig í 
leigumorðum hafi skipulagt 
morðið á blaðamanninum. Rússn-
esk lögregla og öryggisþjónusta 
blandist í málið en einhver utan 
Rússlands hafi staðið á bak við 
ódæðið.

Tsaíka hefur eftir rannsakend-
um að aðeins einstaklingar utan 
landamæra Rússlands hafi haft 

hagsmuni af því að myrða blaða-
manninn. Þetta er samhljóða 
yfirlýsingum Pútíns og manna 
hans sem hafa haldið því fram að 
óvinir Rússlandsstjórnar erlend-
is hafi staðið að morðinu til að 
skaða orðstír rússneskra stjórn-
valda.

Politkovskaja var skotin fyrir 
framan íbúð sína í Moskvu í byrj-
un október í fyrra. Hún var einn 
þekktasti blaðamaður og samfé-
lagsgagnrýnandi Rússa en hún 
hlaut heimsathygli fyrir umfjöll-
un sína um framgöngu rússneska 
hersins í Tsétséníu, þátttöku í 
frelsun gíslanna í Beslan og 
beitta gagnrýni á Pútín. 

Þrettán rússneskir blaðamenn 
hafa verið myrtir frá því Pútín 
tók við embætti árið 2000.

Tíu grunaðir handteknir

 Kennsla hófst með 
vikunámskeiði fyrir nýnema í 
frumgreinadeild Keilis í 
gærmorgun. Deildin er sérstak-
lega miðuð að undirbúningi 
náms við Háskóla Íslands og 
opnar ný tækifæri fyrir fólk 
sem hefur ekki lokið stúdents-
prófi.

Alls stunda 108 nemendur 
nám við deildina í þremur 
mismunandi línum, félags- og 
hugvísindum, viðskipta- og 
lögfræði og verkfræði- og 
raunvísindum.

Mikil aðsókn var í deildina en 
alls sóttu tæplega 200 nemendur 
um 108 laus pláss. Strætóleiðin 
á milli háskólasvæðisins og 
Reykjavíkur heitir Reykjanes 
Express og eru fargjöld 
innifalin í leiguverði fyrir íbúa 
svæðisins. 

Mikil aðsókn 
í frumgreina-
deild Keilis

Hægt að byrja næsta sumar

 „Starfsmaðurinn brá sér 
frá í tvær til þrjár mínútur og 
læsti á meðan hurð inn í neyðar-
álmuna,“ segir Sólveig Ásgríms-
dóttir, forstöðumaður Stuðla.

Reykkafarar slökkviliðsins 
björguðu lífi tveggja stúlkna sem 
voru innikróaðar í herbergi í 
neyðarvistunarálmu Stuðla.

Atburðarásin var með þeim 
hætti að starfsmaður Stuðla var 
ásamt stúlkunum í almennu rými 
í neyðarvistunarálmu. Starfsmað-
urinn brá sér frá til að sækja mat 
í eldhúsið og læsti á meðan hurð 
inn í álmuna. Hann fór aldrei alla 
leið í eldhúsið heldur sneri við 
skömmu síðar. Þegar hann opnaði 
dyrnar logaði mikill eldur í rým-
inu og stúlkurnar voru hvergi sjá-
anlegar. Starfsmaðurinn tók 
slökkvitæki og reyndi að slökkva 
eldinn en allt kom fyrir ekki og 
varð hann að forða sér út.

„Í raun og veru komu þær aldrei 
að lokuðum dyrum. Eftir að eldur-
inn kviknaði höfðu þær þrjá mögu-
leika. Þær gátu farið að hurðinni 
og beðið eftir að þeim yrði hleypt 
út. Þær gátu farið inn í herbergin 
sem þær gerðu. Í þriðja lagi gátu 
þær farið um opnar dyr út í garð,“ 
segir Sólveig.

Hún segir erfitt að svara því af 
hverju þær hafi ákveðið að fara 
inn í herbergi. „Rannsókn málsins 
verður að leiða það í ljós.“

Slökkviliðið vann gott starf 
þennan dag. Aðeins um fjórar 
mínútur liðu frá því tilkynnt var 
um eldinn þar til fyrsti bíll 
slökkviliðsins var kominn á stað-
inn. Skömmu síðar höfðu reykkaf-
arar slökkviliðsins komið stúlkun-

um út og bjargað þannig lífi 
þeirra.

„Þetta er það sem gefur starf-
inu gildi,“ segir Jón Viðar Matthí-
asson, slökkviliðsstjóri í Reykja-
vík. „Fyrsti bíllinn kom af stöðinni 
í Tunguhálsi. Það er stutt að fara 
og umferðin á þessum tíma var 
þægileg,“ segir Jón Viðar.

„Við fengum mjög góðar upp-
lýsingar frá starfsfólki Stuðla og 
vissum því nákvæmlega hvað biði 
okkar. Því voru reykkafarar klárir 
um leið og bíllinn stoppaði. Gripu 

með sér vatnsslöngu og fóru inn.“
Reykkafararnir voru fljótir að 

finna stúlkurnar og koma þeim út 
undir bert loft.

Stúlkurnar gistu á Barnaspítala 
Hringsins aðfaranótt mánudags-
ins. Að sögn læknis þar fengu þær 
snert af reykeitrun en með réttri 
meðhöndlun jöfnuðu þær sig 
fljótt.

Allt bendir til að um íkveikju 
hafi verið að ræða. Lögreglan 
vinnur að rannsókn málsins. 

Stúlkurnar gátu 
forðað sér út í garð
Eldur kviknaði í sameiginlegu rými í neyðarvistunarálmu Stuðla á sunnudag-
inn. Starfsmaður hafði brugðið sér frá. Tvær stúlkur voru inni í álmunni. Þær 
lokuðu sig inni í herbergi en hefðu getað forðað sér út í garð um opnar dyr.

 Björn Th. Björnsson, 
listfræðingur og rithöfundur, 
lést þann 25. ágúst. 

Björn fæddist í Reykjavík 
þann 3. september 1922 og 
hefði því orðið 85 ára í næsta 
mánuði. Björn 
lauk stúdents-
prófi frá 
Menntaskól-
anum í 
Reykjavík 
árið 1943. 
Hann nam 
listasögu í 
Edinborg, 
London og 
Kaupmanna-
höfn og 
kenndi hana síðar á Íslandi. 
Hann var afkastamikill 
rithöfundur og eftir hann liggja 
margar bækur. 

Björn sat meðal annars í 
útvarpsráði og menntamálaráði 
og var í undirbúningsnefnd um 
stofnun íslensks sjónvarps. 
Hann var einnig formaður 
Rithöfundasambands Íslands 
og forstöðumaður Listasafns 
Háskóla Íslands. 

Björn Th. 
Björnsson er 
látinn

„Björn, eru borgarbúar 
annarra borga ekki grænir af 
öfund?“

 „Í stefnuyfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar stendur að 
nemendur í framhaldsskólum fái 
stuðning til kaupa á námsgögn-
um. Það er verið að vinna að 
útfærslu þessa í menntamála-
ráðuneytinu,“ segir Einar Már 
Sigurðarson, fulltrúi Samfylking-
arinnar í menntamálanefnd. 

Höskuldur Þór Þórhallsson, 
fulltrúi Framsóknarflokksins í 
menntamálanefnd, gagnrýndi að 
kosningaloforð Samfylkingarinn-
ar um ókeypis skólabækur hafi 
ekki verið uppfyllt. 

„Þótt Höskuldur sé brenni-
merktur af árangri Framsóknar-
flokksins í samstarfi við Sjálf-
stæðisflokkinn þá gildir ekki það 
sama um aðra flokka.“ 

Unnið í út-
færslu loforða



TÍU ÞÚSUND 
GLITNISPUNKTAR
FYRIR NÁMSMENN

Þeir breytast í alls kyns gagnlega hluti, eins og t.d. peninga sem geta
óneitanlega komið sér vel. Kynntu þér málið á glitnir.is

Tilboðið gildir til 21. september og er aðeins fyrir 18 ára og eldri.

Það ættu allir námsmenn að safna Glitnispunktum.



 Pókermót sem 
haldið var um miðjan júní er enn 
til rannsóknar hjá lögreglu. 
Lögreglan stöðvaði mótið þegar 
það var langt komið og lagði hald 
á verðlaunafé og fleira.

Að sögn Karls Vilbergssonar, 
lögfræðings hjá lögreglu höfuð-
borgarsvæðisins, er málið hjá 
ákærusviði lögreglu, þar sem það 
hefur verið frá júnílokum. 

Karl segir að til standi að 
rannsaka ákveðna þætti málsins 
betur áður en það verði sent 
ríkissaksóknara, sem taki 
ákvörðun um það hvort ákæra 
verði gefin út. Forsvarsmaður 
mótsins var yfirheyrður í júní, en 
Karl vildi í gær ekki upplýsa 
hvort fleiri hafi verið yfirheyrðir 
eða til stæði að yfirheyra aðra. 

Ekki upplýst 
um yfirheyrslur

Yasar Büyükanit, 
yfirhershöfðingi Tyrklandshers, 
lýsti því yfir í gær að veraldleg-
um gildum tyrkneska lýðveldis-
ins væri ógnað af „miðstöðvum 
hins illa“. 

Þessa athugasemd birti 
hershöfðinginn daginn áður en 
Abdulla Gül utanríkisráðherra úr 
hinum trúarlega sinnaða 
stjórnarflokki verður kjörinn 
forseti lýðveldisins, en kjör hans 
er nánast formsatriði nú þegar 
þriðja umferð forsetakjörsins 
fer fram á Tyrklandsþingi. 
Aðeins þarf einfaldan meirihluta 
í henni til að Gül verði réttkjör-
inn í embættið.

Yfirmaður hers-
ins uggandi

Í gær hlaut Jurtaapótek 
Kolbrúnar grasalæknis ehf. vott-
un frá Vottunarstofunni Túni til 
vinnslu, pökkunar og sölu afurða 
úr jurtum og jurtaolíum sam-
kvæmt alþjóðlegum reglum um 
lífrænar aðferðir. Vottunin nær 
til vinnslu á lífrænum lækninga-
jurtum, te- og kryddjurtum, 
jurtaolíum og öðrum heilsu- og 
snyrtivörum.

Með vottuninni bætist Jurtaap-
ótek Kolbrúnar grasalæknis ehf. 
í hóp 63 bænda og fyrirtækja sem 
hlotið hafa slíka vottun á síðast-
liðnum ellefu árum, frá því Vott-
unarstofan Tún hóf vottun líf-
rænna afurða á Íslandi. 

Jurtaapótek 
fær vottun

 „Það er aflíðandi halli að 
beygjunni þar sem slysið varð. Á 
þeim kafla þurfa ökumenn að 
halda í við bílinn til að koma í veg 
fyrir að hann renni niður en við 
það geta bremsurnar ofhitnað og 
gefið sig. Grunur leikur á því að 
það hafi gerst í þessu tilviki,“ 
segir Ágúst Mogensen, forstöðu-
maður rannsóknarnefndar 
umferðarslysa, um slysið sem 
varð þegar rútu var ekið út af á 
Bessastaðafjalli á Fljótsdalsheiði í 
fyrradag.

Slysið er það þriðja sem verður 
á þessum sama stað á síðustu fjór-
tán mánuðum. 

Í rútunni voru þrjátíu og einn 
maður og var hún á um 60 kíló-
metra hraða þegar henni var ekið 
út af veginum. Um fimmtán manns 
slösuðust og þurftu sex þeirra að 
gangast undir aðgerð á Landspít-
alanum í Reykjavík. Björn Zoëga, 
yfirlæknir á bæklunardeild spítal-
ans, segir engan þeirra hafa verið 
í lífshættu og engan hafa lamast. 
Meiðslin séu þó í nokkrum tilvik-
um þannig að varanleg örkumlun 
geti hlotist af þeim. Hann sagði þá 
tvo sem fluttir voru á gjörgæsluna 
útskrifaða.

Ágúst segir það umhugsunar-
vert að einn eða fleiri menn hafi 
greinilega slasast illa eftir að 
hafa kastast af miklu afli á sjón-
varpstæki sem hékk fremst í rút-
unni. „Sjónvarpið var mjög blóð-
ugt og beyglað. Greinilegt að þar 
hafa einn eða fleiri menn lent af 
miklu afli,“ segir Ágúst sem telur 
að fyrirkomulagi á aukabúnaði 
sem því þurfi að athuga betur auk 

þess sem mikilvægt sé að fólk 
noti bílbelti í langferðabílum.    

Ágúst tekur fram að enn eigi 
eftir að rannsaka rútuna sjálfa en 
það verður gert á morgun. Hann 
segir rannsóknina beinast að veg-
inum, vegstæðinu, hemlum bílsins 

og því að á svæðinu hafa tvö önnur 
slys átt sér stað. „Þennan veg þarf 
að skoða með tilliti til þess að 
þarna er mikil þungaumferð. Þó 
að nú sé að draga úr henni á enn 
eftir að flytja mikið af efni niður 
af Kárahnjúkum,“ segir Ágúst. 

Gísli R. Rafnsson, svæðisstjóri 
verktakafyrirtækisins Arnarfells, 
sem er eigandi rútunnar, segir 
hana hafa verið keypta fyrir um 
tveimur mánuðum. 

Ekki sé vitað til annars en hún 
hafi verið í góðu ástandi.

Þrjú slys í sömu 
beygju á rúmu ári
Formaður rannsóknarnefndar umferðarslysa segir umhugsunarvert að greini-
legt sé að menn hafi slasast mikið eftir að hafa kastast á sjónvarp, sem hékk úr 
lofti rútunnar, af miklu afli. Sex menn hafa gengist undir aðgerð á Landspítala. 

 Alberto Gonzales, 
náinn vinur George W. Bush Banda-
ríkjaforseta til langs tíma, sagði af 
sér sem dómsmálaráðherra Banda-
ríkjanna í gær. Jafnt demókratar 
sem repúblikanar höfðu vikum 
saman krafist afsagnar hans.

„Betra seint en aldrei,“ sagði 
John Edwards, einn þeirra demó-
krata sem sækjast eftir að verða 
forsetaefni flokksins í næstu kosn-
ingum.

Gonzales hafði verið gagnrýnd-
ur fyrir að koma ekki heiðarlega 
fram gagnvart þinginu þegar hann 
var kallaður fyrir þingnefndir til 
að bera vitni og reynt að forðast 
að gefa rétt svör. Annars vegar 

var hann krafinn svara í tengslum 
við umdeildar rannsóknir alríkis-
lögreglunnar FBI á grunuðum 
hryðjuverkamönnum og hins 
vegar í tengslum við uppsagnir 
nokkurra saksóknara.

Michael Chertoff, heimavarna-
ráðherra, hefur verið nefndur sem 
arftaki Gonzales. Búist er við því 
að George W. Bush skýri frá 
ákvörðun sinni áður en hann held-
ur til Ástralíu á mánudag.

Gonzales er fjórði lykilmaður-
inn í starfsliði Bush forseta sem 
segir af sér frá því repúblikanar 
misstu meirihluta sinn í þingkosn-
ingum í nóvember á síðasta ári. 

Alberto Gonzales segir af sér

Sjónvarpið var mjög blóð-
ugt og beyglað. Greinilegt 

að þar hafa einn eða fleiri menn 
lent af miklu afli,“ segir Ágúst 
Mogensen.
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www.toyota.is

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

*Corolla SD Terra

Fimm stjörnu öryggi

Komdu og reynsluaktu nýrri Corolla
á sölustöðum Toyota um land allt.

Verð frá 1.899.000* kr.

Corolla hlaut hæstu einkunn, fimm stjörnur,

í evrópska NCAP öryggisprófinu.

Meira rými

Hljóðlátastur í sínum flokki

Framúrskarandi aksturseiginleikar

Hátt endursöluverð

Enn meiri þægindi

Minni útblástur og eldsneytiseyðsla með MM skiptingu

Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og

reynsluekur nýrri Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.



Lögmenn olíufélaganna telja Gunnar 
Haraldsson, doktor í hagfræði, vanhæfan til þess að 
meta ávinning olíufélaganna Olís, Skeljungs og Kers, 
áður Olíufélagsins, af samráði félaganna fyrir útboð á 
vegum Reykjavíkurborgar í október 1996. Gunnar er 
hálfbróðir Ólafs Haraldssonar, eiginmanns Steinunnar 
Valdísar Óskarsdóttur, fyrrverandi borgarstjóra í 
Reykjavík. Hún var borgarstjóri frá 1. desember 2004 
til 13. júní 2006, og taldist til fyrirsvarsmanns 
stefnanda í málinu þegar það hófst.

Gylfi Zoëga og Gunnar Haraldsson voru kallaðir 
fyrir dóminn sem matsmenn af dómstólum til þess að 
meta ávinninginn af útboðinu. Lögmenn olíufélaganna 
lögðust gegn því að Gunnar yrði matsmaður vegna 
fjölskyldutengslanna við Steinunni Valdísi. Þetta 
hefur verið tekið til greina og verður Gunnar ekki 
meðal matsmanna í málinu. 

Olíufélögin voru dæmd í héraðsdómi til þess að 
greiða Reykjavíkurborg og fyrirtækjum hennar um 
78 milljónir króna í bætur vegna samráðsins en 
undirbúningur stendur nú yfir vegna fyrirtöku 
málsins í Hæstarétti. Ekki er ljóst hvenær málið 
verður tekið fyrir, að sögn Þorsteins Jónssonar, 
skrifstofustjóra í Hæstarétti.

Við aðalmeðferð málsins, sem fór fram 22. nóvem-

ber í fyrra, gagnrýndu lögmenn olíufélaganna það að 
ekki væru kallaðir til matsmenn í málinu til þess að 
meta mögulegan ávinning af samráðinu. Dómurinn 
féllst meðal annars á það atriði í stefnu Reykjavíkur-
borgar, og fyrirtækja hennar, að það væri olíufélag-
anna að sanna það að samráðið hafi ekki valdið tjóni. 

Stóru olíufélögin telja 
matsmann vanhæfan
Lögmenn olíufélaganna telja Gunnar Haraldsson hagfræðing vanhæfan til þess 
að meta ávinning olíufélaganna af samráði fyrir útboð á vegum Reykjavíkur-
borgar árið 1996. Gunnar er hálfbróðir eiginmanns fyrrverandi borgarstjóra. 

 Samkeppnisyfirvöld 
gera kröfu um það að skipuð verði 
yfirmatsnefnd sem meti ágóða 
olíufélaganna Skeljungs, Olíss og 
Kers, áður Olíufélagsins, af sam-
ráði félaganna frá 1993 til og með 
meirihluta ársins 2001. Tekist var 
á um þessa kröfu í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær.

Olíufélögin krefjast þess að 
ákvörðun um að sekta félögin um 
1,5 milljarða króna verði dæmd 
ógild. Félögunum var upphaflega 
gert að greiða 2,6 milljarða í 
stjórnvaldssektir, í október 2004, 
en Áfrýjunarnefnd samkeppnis-
mála lækkaði sektirnar niður í 1,5 
milljarða.

Félögin höfðu áður gert kröfu 
um að Sigrún Guðmundsdóttir 
héraðsdómari myndi víkja sæti í 
málinu, þar sem hún hafði áður 

komist að þeirri niðurstöðu að 
samráðið hefði leitt til hærra 

verðs á olíu á fyrrnefndu samráðs-
tímabili.

Fjöldi dómsmála vegna samráðs 
olíufélaganna er í burðarliðnum. 
Mál Vestmannaeyjabæjar gegn 
olíufélögunum er í undirbúningi 
auk máls íslenska ríkisins gegn 
félögunum en kröfugerð í þessum 
málum er ekki lokið enn. Þá er 
þess beðið að niðurstaða fáist í 
mál Sigurðar Hreinssonar gegn 
Keri en það þykir fordæmisgef-
andi fyrir mál tæplega tvö hundr-
uð einstaklinga sem vilja fá bætur 
vegna samráðs félaganna. Þá bíða 
nokkur fyrirtæki, þar á meðal Ice-
landair og ÍSAL, eftir niðurstöðu 
Hæstaréttar í máli Reykjavíkur-
borgar þar sem það byggir að 
hluta til á sömu forsendum og 
möguleg mál fyrrnefndra fyrir-
tækja myndu byggjast á.

Krefjast yfirmatsnefndar

 „Í Danmörku geng ég með 
byssu á mér þegar ég er í 
vinnunni,“ segir Ulla Soerensen, 
tuttugu og sjö ára gamall 
lögregluskólanemi frá Danmörku. 
Hún er í starfsnámi á Íslandi í 
fjórar vikur og lærir af íslensk-
um lögreglumönnum og kynnist 
um leið starfinu hér. Alls eru 
þrjár konur frá Norðurlöndunum 
í starfsnámi hér á landi.

Ulla er búin að vera á Íslandi í 
fimm daga og líkar vel. „Mér 
finnst lögreglustörfin hér nokkuð 
svipuð og í Danmörku nema að 
það er meira um ofbeldisglæpi í 
Danmörku. Vopnaburður meðal 
almennings er stórt vandamál í 
Danmörku og þá er ég aðallega að 

tala um byssu og hnífa.“ Hún 
bendir þó á að búið er að breyta 
lögum í Danmörku þannig að 
lögreglunni er frjálst að leita á 
fólki án þess að þurfa sérstakt 
leyfi og það auðveldi þeim að 
sporna við ofbeldisglæpum. „Mér 
finnst mun friðsælla hér en í 
Danmörku,“ segir Ulla. Hún segir 
að í Danmörku sé það stefna 
lögreglunnar að konur séu að 
minnsta kosti um tuttugu prósent 
lögreglumanna. Hér á landi eru 
konur um tíu prósent lögreglu-
manna.

 Neisti frá logsuðutæki 
kveikti eld í hurð í skipasmíða-
stöð Þorgeirs og Ellerts á 
Akranesi í gær.

Unnið var að viðgerðum á 
hurðinni með logsuðutæki þegar 
neisti barst í einangrun hurðar-
innar með þeim afleiðingum að 
eldur kviknaði.

Slökkviliðið kom á staðinn og 
var um hálftíma að ráða að 
niðurlögum eldsins.

Ekki varð mikið tjón á hurðinni 
né á húsinu samkvæmt upplýs-
ingum frá lögreglunni á Akranesi.

Eftir að hafa slökkt eldinn 
reykræsti slökkviliðið húsnæðið.

Kviknaði í ein-
angrun í hurð

Snertir starfsmannaekla leik- og 
grunnskóla þína fjölskyldu?

Á Surtsey að komast á heims-
minjaskrá UNESCO? 



Enn ein snjöll lausn frá IKEA

Hvað þarf 
marga Íslendinga 

til að skipta um peru?*

IKEA býður mesta úrval landsins af sparperum. 
Þær endast 10 sinnum lengur en hefðbundnar 

ljósaperur og eru á frábæru verði.

Með því að skipta út gömlu perunum fyrir sparperur geta
Íslendingar minnkað raforkukostnað sinn umtalsvert.

Viðmiðunarverð: Hefðbundin pera 60W: 50 kr. Sparpera 11W: 200 kr. Miðað er við 5 klst. meðaltalsnotkun
á dag á hverri peru. Hefðbundin pera endist að meðaltali í 6 mánuði, en sparpera í 5,5 ár. 
Sjá nánar á www.IKEA.is/spar

* Í raun bara einn. En til að spara rúmlega 793 milljónir kr. á ári með 
minni rafmagnsnotkun og færri peruskiptum ættu allir Íslendingar
að sameinast um að skipta yfir í sparperur frá IKEA. 

20 hefðbundnar perur á ári 9.512 kr.
20 sparperur á ári  2.097 kr.
Mismunur sem sparast: 7.415 kr.

Kostnaður fyrir eitt heimili:
2,14 millj. hefðbundnar perur á ári 1.017.784.000 kr.
2,14 millj. sparperur á ári 224.379.000 kr.
Mismunur sem sparast:793.405.000 kr.

Kostnaður fyrir Ísland (107.000 heimili):



 Hvaða stjórnmálaflokkur 
lofaði framhaldsskólanemum 
ókeypis skólabókum fyrir 
síðustu kosningar?

 Hvar á Íslandi stendur til að 
stofna refasetur á næstu árum?

 Hvaða bandaríska tímarit 
heldur því fram að Ísland sé 
ofmetinn áfangastaður?

 Japanar segja sín áform þau 
viðamestu síðan Bandaríkjamenn fóru 
til tunglsins með Apollo. Kínverjar ætla 
að rannsaka yfirborð tunglsins til undir-
búnings þess að þeirra menn verði send-
ir til tunglsins.

Aðalspurningin snýst þó um það hvor-
ir verði á undan, Japanar eða Kínverjar. 
Bæði ríkin ætla að senda fyrstu könnun-
arflaugar sínar af stað á næstunni, hugs-
anlega strax í næsta mánuði. Þar með er 
kapphlaupið hafið.

„Ég vil ekki gera úr þessu neitt mál 
um það hver sigrar eða tapar,“ sagði Yas-
unori Motogawa hjá japönsku geimferða-
stofnuninni JAXA. „En hverjir svo sem 
fara fyrr á loft, þá hefur japanska verk-

efnið yfirburðina hvað alla tækni varð-
ar.“

Geimferðaáætlun Kínverja hefur tekið 
stórt stökk á síðustu árum. Kínverjar 
hristu til dæmis heldur betur upp í 
nágrannaríkjunum árið 2003 þegar þeir 
urðu fyrsta Asíuríkið til að senda eigin 
geimfara á braut umhverfis jörðu.

Japanar hafa hins vegar fylgt fast á 
hæla Kínverja og luku síðastliðinn vetur 
við að koma sér upp kerfi fjögurra njósna-
gervihnatta sem geta fylgst með öllu yfir-
borði jarðar.

Fyrirhugaðar tunglferðir Japana og 
Kínverja eru þó metnaðarfyllstu geim-
ferðaráætlanir Asíuríkja frá upphafi.

Asíukapphlaupið til tunglsins
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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

RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM
NÚ ER TÆKIFÆRI TIL AÐ KAUPA ÞAÐ SEM ÞIG HEFUR ALLTAF LANGAÐ Í

Lumex
Skipholti 37
Sími 568 8388
www.lumex.is

„Þessi æfing er 
að mínu mati gríðarlega mikil-
væg og ég veit að ég er ekki einn 
um þá skoðun eins og skýrsla 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinn-
ar ber með sér,“ segir Haraldur 
Briem sóttvarnarlæknir um fyr-
irhugaða viðbragðsæfingu á 
Íslandi. Búa á yfirvöld undir 
heimsfaraldur fuglaflensunnar. 

Ætlunin er að hafa æfinguna 
þann 14. september og mun hún 
ná til æðstu stjórnar landsins, 
sóttvarnarlæknis, almannavarn-
ardeildar Ríkislögreglustjóra, 
samhæfingarstöðvar lögreglu-
stjóra, sóttvarnarlækna í héraði 
og almannavarnanefnda. Búið er 
að kortleggja helstu markmið og 
óháðir aðilar vinna að því að 
útbúa ímyndaða atburðarás sem 
brugðist verður við þennan dag.

Í nýrri ársskýrslu Alþjóðaheil-
brigðisstofnunarinnar segir að 
smitsjúkdómar dreifist nú hrað-
ar á milli manna en nokkru sinni 
fyrr og varað er við aukinni 
hættu á heimsfaraldri.  

„Þótt ekki sé mikið rætt um 
hættuna af fuglaflensu nú fæ ég 
næstum daglegar fréttir af því 
að fólk deyi vegna hennar í 
Indónesíu,“ segir Haraldur. 
„Almenningur verður ekki var 

við þessa æfingu, þetta er aðal-
lega til að prófa boðskipti og 
birgðir í landinu. En þetta snert-
ir alla þætti þjóðlífsins en á 
þessu stigi viljum við ekki prófa 
þetta meðal almennings,“ segir 
Haraldur en bendir á að síðar 
meir þurfi að kanna viðbrögð 
almennings og hjálparsveita í 
landinu.





Microsoft Certified Systems Administrator er spennandi 
kostur fyrir þá sem vilja starfa sem sérfræðingar við 
umsjón Microsoft netkerfa. 

Markmiðið með náminu er að nemendur geti að námi
loknu tekið þau fjögur alþjóðlegu próf sem þarf til að
öðlast MCSA gráðuna og eru þau öll innifalin í nám-
skeiðsgjaldi. Nánari upplýsingar á ntv.is

MCSA
2003 NETSTJÓRNUN

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

150 stundir - Verð: 299.000.- 
Helgarnámskeið byrjar 8. september

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Frábært nám með vinnu!

Meira en 60 manns hafa látið lífið 
í skógareldunum í Grikklandi 
síðan á föstudag. Grunur leikur á 
að sumir eldarnir stafi af íkveikj-
um og hafa nokkrir menn verið 
handteknir, flestir sakaðir um að 
hafa kveikt í af gáleysi. 

Einn hefur þó verið ákærður 
fyrir íkveikju og morð í tengslum 
við bruna á föstudaginn í borginni 
Aeropolis, þar sem sex manns lét-
ust.

Í gær hóf Dmitris Papangelop-
oulos saksóknari rannsókn á því 
hvort „glæpir brennuvarga og þær 
íkveikjuárásir sem framdar hafa 
verið sumarið 2007“ falli undir lög 
um hryðjuverkavarnir, en þá 
fengju lögregluyfirvöld víðtækari 
heimildir til að rannsaka og hand-
taka grunaða íkveikjumenn.

Á sunnudaginn bauð ríkisstjórn 
Grikklands að veita verðlaun, sem 
nema einni milljón evra, hverjum 
þeim sem kemur með upplýsingar 
sem leiða til handtöku brennu-
varga.

Skógareldar urðu einnig í Grikk-
landi fyrr í sumar, en eldarnir 
núna eru þeir alverstu í manna 
minnum.

Úti um allt Grikkland, allt frá 
Evros í norðri til eyjanna Korfu og 
Kefaloníu í vestri og allt suður á 
Pelópsskaga hefur mátt sjá gamla 
sem unga grípa garðslöngur, 
vatnsfötur og trjágreinar til að 
berja niður eldtungurnar í örvænt-
ingarfullri tilraun til að bjarga 
húsunum sínum.

Í þorpinu Artemida á vestan-
verðum Pelópsskaga dó kona 
ásamt fjórum börnum sínum. Þau 
hefðu bjargast ef þau hefðu haldið 
sig heima, því húsið þeirra var 
eina húsið sem stóð eftir óskemmt 
þegar eldurinn hafði farið ham-
förum um þorpið.

„Þetta er gríðarlegt umhverf-
isslys,“ segir Theodota Nantsou 
hjá Alþjóðanáttúruverndarsjóðn-
um WWF. „Við höfum þessa eld-
fimu blöndu af óhagstæðum veð-
urskilyrðum, stráþurra skóga  
– svo annað eins hefur ekki sést 

árum saman – og svo hamslausir 
vindar síðustu tvær vikurnar. 
Þetta er uppskrift að bruna lands-
ins alls.“

Eldarnir hafa vakið mikla reiði í 
Grikklandi og verða væntanlega 
eitt helsta hitamálið fyrir þing-
kosningarnar 16. september næst-
komandi. Margir saka stjórnvöld 
um að hafa ekki brugðist nógu 
hratt við.

Skógareldar hafa einnig geisað í 
sunnanverðri Búlgaríu og fórust 
þar tveir menn um helgina.

Kanna hvort íkveikj-
ur teljist hryðjuverk
Skógareldarnir í Grikklandi hafa kostað meira en 60 manns lífið. Einn maður 
hefur verið ákærður fyrir morð og íkveikjur og nokkrir fyrir að hafa kveikt í af 
gáleysi. Viðbrögð stjórnvalda verða hitamál fram að kosningum 16. september.



 Selasetur Íslands á 
Hvammstanga stóð fyrir sela-
talningu við Vatnsnes frá 
hádegi og til klukkan fjögur á 
laugardag. Markmiðið með 
talningunni var að telja heild-
arfjölda sela við nesið. 

„Þetta er í fyrsta skipti sem 
við tökum svona heildartaln-
ingu á Vatnsnesi,“ segir Hrafn-
hildur Ýr Víglundsdóttir, fram-
kvæmdastjóri setursins. Hún 
segir að svæðið sem talið var á  
sé á bilinu 60 til 70 kílómetrar. 
„Svæðinu var skipt niður í leið-
ir og hver fékk sína leið. Svo 
gekk fólkið meðfram strönd-

inni og taldi selina,“ segir hún. 
Tímarammi talningarinnar var 
strangur. Ástæðu þess segir 
Hrafnhildur vera að á þessum 
tíma sé fjara og þá séu selirnir 
frekar á þurru landi. Erfitt hefði 
reynst að telja selina þegar þeir 
væru í sjónum. 

Sjálfboðaliðar í selatalning-
unni voru um 30, sá yngsti fjög-
urra ára og sá elsti á áttræðis-
aldri.  Alls voru taldir 727 selir 
við Vatnsnes, þar af voru tveir 
útselir. Að talningunni lokinni 
var svo boðið upp á veitingar og 
skoðunarferð um Selasetrið.

Töldu 727 seli við Vatnsnes

Húsafriðunarnefnd
fjallaði á alls fimm fundum af 
átta árið 2006 um Alliance-húsið á 
Grandagarði í Reykjavík. Hún 
kynnti sér varðveislu þess, ástand 
og nýtingarmöguleika. Þetta 
kemur fram í ársskýrslu húsa-
friðunarnefndar. Eftir ítarlega 
umfjöllun samþykkti nefndin að 
leggja til við menntamálaráð-
herra að húsið yrði friðað. 

Af friðuðum húsum sem 
nefndin hafði afskipti af á árinu 
eru þau helstu nefnd í skýrslunni 
en þau eru: Landakirkja í 
Vestmannaeyjum, Eskifjarðar-
kirkja hin gamla, Viðeyjarstofa, 
Akraneskirkja, Fríkirkjan í 
Reykjavík, Þjóðleikhúsið, 
Laugavegur 1 og Aðalstræti 10 í 
Reykjavík.

Fundafjöld um 
Alliance-húsið

 Bráðabirgðaforsætis-
ráðherra Taílands, sem skipaður 
var af herforingjunum sem tóku 
völdin í landinu í fyrrahaust, 
lýsti því yfir í gær að halda ætti 
þingkosningar hinn 23. desem-
ber. Áður hafði landskjörstjórnin 
lagt þessa dagsetningu til. 
Formleg verður hún fyrst eftir 
að konungurinn hefur staðfest 
hana. 

Með kosningunum yrði 
mikilvægt skref stigið í átt að 
endurreisn lýðræðis í landinu, en 
jafnframt fela þær í sér hættu á 
því að fylgismenn Thaksins 
Shinawatra, forsætisráðherrans 
fyrrverandi sem herinn steypti í 
september í nafni þess að 
uppræta spillingu í landsstjórn-
inni, komist aftur til áhrifa. 

Stefnt að kosn-
ingum í árslok

Furusneið fær 
nýtt heimili

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

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

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

Flottar fartölvur       
       á frábæru verði!

Satellite Pro A200-1A5
Intel Core 2 Duo T7100P/1.8 GHz

1024MB 667MHz DDR2

15,4" TrueBrite WXGA 1280 x 800

Intel GMA 965 Crestline

120GB, S.M.A.R.T

8x DVD±RW Super Multi

802.11 b/g

1,3Mp vefmyndavél

Windows VISTA Business
Vörunúmer: TOSA2001A5

  Aðeins

99.900kr./stgr.

Gerið verðsamanburð!

Örgjörvi:
Vinnsluminni:

Skjár:
Skjástýring:

Harður diskur:
Skrifari:

Þráðlaust netkort:
Vefmyndavél:

Stýrikerfi : 

Pavilion DV6331EU
AMD Turion 64 X2 TL-56 / 1.8 GHz

2048MB DDR2

15,4" Brightview WXGA 1280 x 800

Nvidia GeForce Go 7200

160GB SATA 5400rpm

8x DVD±RW Super Multi

802.11 b/g

1,3Mp vefmyndavél

Windows VISTA Home Premium
Vörunúmer: HPGH783EA

  Aðeins

119.900kr./stgr.

Core Duo fartölvur

frá 69.900 kr.

Örgjörvi:
Vinnsluminni:

Skjár:
Skjástýring:

Harður diskur:
Skrifari:

Þráðlaust netkort:
Vefmyndavél:

Stýrikerfi : 

   Aðeins

129.900kr./stgr.

Satellite PRO A200-1F9
Intel Core 2 Duo T7300 /2.0 GHz

2048MB 667MHz DDR2

15,4" TrueBrite WXGA 1280 x 800

ATI Radeon HD 2600 256 Mb

250GB, S.M.A.R.T

8x DVD±RW Super Multi

802.11 b/g

1,3Mp vefmyndavél

Windows VISTA Business
Vörunúmer: TOSA2001F9

Satellite Pro A200-1KQ
Intel Core Duo T2130/1.86 GHz

2048MB 667MHz DDR2

15,4" TrueBrite WXGA 1280 x 800

Intel GMA 900GML

200GB, S.M.A.R.T

8x DVD±RW Super Multi

802.11 b/g

Nei

Windows VISTA Business
Vörunúmer: TOSA2001KQ

  Aðeins

89.900kr./stgr.

Takmarkaðmagn!

 Sneið af risafuru 
sem komið var fyrir í Háskólabíói 
til bráðabirgða árið 1985 hefur 
loks fengið framtíðarheimili í 
hinu nýstofnaða Náttúruminja-
safni Íslands. Árið 1985 fékk 
Náttúrufræðistofnun Íslands 
sneiðina til varðveislu eftir að 
ríkisstjórn Bandaríkjanna gaf 
íslensku þjóðinni hana að gjöf í 
tilefni af 1100 ára afmæli 
Íslandsbyggðar árið 1974.

Náttúruminjasafn Íslands er 
ekki enn komið í eigið húsnæði og 
því verður sneiðin til sýnis í 
Náttúrufræðistofu Kópavogs í 
bili.   



 Öryrkjum hefur fjölgað mikið 
síðustu ár, ungum konum hlutfallslega mest. 
Öryrkjar á aldrinum 16-66 ára voru rúmlega ellefu 
þúsund talsins árið 2003, þar af tæplega sjö þúsund 
konur. Árið 2006 voru öryrkjarnir ríflega þrettán 
þúsund, þar af rúmlega átta þúsund konur.

Unnið er að breytingum á slysa- og veikindarétt-
indum og er stefnt að því að taka þær inn í samn-
ingaviðræður í haust. Gylfi Arnbjörnsson, fram-
kvæmdastjóri ASÍ, segir að áherslan sé á að auka og 
efla starfsendurhæfingu og endurmenntun þeirra 
sem vilja komast aftur út á vinnumarkaðinn og gera 
það sem fyrst eftir að skaðinn verður. 

„Starfsendurhæfingin hefur verið alltof lítil og 
fáir fengið tækifæri til að komast aftur út á vinnu-
markaðinn. Fólk sem hefur orðið fyrir skaða þarf að 
fá tækifæri til að endurþjálfa sig og endurmennta. Í 
þessu höfum við Íslendingar ekki staðið okkur 

nægilega vel samanborið við aðrar þjóðir.“
Gylfi segir að kostnaður samfélagsins af örorku 

hafi farið hratt vaxandi. Að sama skapi sé fátækt 
langmest meðal öryrkja. Einstaklingur sem sé á 
bótum í þrjátíu ár fái tæplega 40 milljónir á þeim 
tíma. Eftir miklu sé að slægjast. „Réttindi þeirra 
sem búa við þennan vanda eru alltof bágborin og 
ljóst að hægt er að aðstoða fleiri til að komast 
aftur til starfa með því að bjóða upp á raunveruleg 
úrræði í endurhæfingu. Þó að það hafi aukist þá er 
það engan veginn nóg,“ segir hann.

Andstaða hefur verið við hugmyndirnar innan 
verkalýðshreyfingarinnar og óánægja með 
vaxandi tekjuskiptingu í þjóðfélaginu. 

Gylfi kannast við tortryggni og efasemdir „en 
það hefur enginn sagt að það ætti að hætta 
þessari vinnu. Þegar niðurstaða fæst geta menn 
tekið afstöðu til þess. Það er margt forvitnilegt í 
þessu. Öll erum við með fyrirvara og erum bara 
að skoða þetta. Við verðum að klára viðræðurnar 
og sjá hvað er í pokanum. Umboðið liggur 
klárlega hjá einstökum stéttarfélögum og enginn 
sem fer í grafgötur með það.“

Kröfugerð fyrir komandi kjarasamninga er í 
undirbúningi og má búast við kröfum um miklar 
launahækkanir. Stefnt er að samningum til 
tveggja ára.

Starfsendurhæfing 
verði efld stórlega
Fyrirhugaðar breytingar á veikindaréttindum á almennum vinnumarkaði eiga 
að stuðla að aukinni starfsendurhæfingu og endurmenntun ef þær ná fram að 
ganga. „Verðum að sjá hvað er í pokanum,“ segir framkvæmdastjóri ASÍ.

Frábært nám fyrir þá sem vilja styrkja stöðu sína í starfi 
eða eru á leið inná vinnumarkaðinn eftir nokkurt hlé. 

Í náminu er lögð mikil áhersla á að styrkja einstak-
linginn og gera hann hæfari til að takast á við 
krefjandi störf á vinnumarkaðnum.

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

•  Windows stýrikerfið  •  Word ritvinnsla  •  Excel töflureiknir
•  Power Point kynningarefni  • Access gagnagrunnur  •  Bókhald
• Tölvubókhald Navision MBS®  • Internetið & Tölvupóstur
• Verslunarreikningur  • Tímastjórnun og markmiðasetning
• Streitustjórnun  • Atvinnuumsóknir  • Sölutækni og þjónusta
• Auglýsingatækni  • Gerð birtingaráætlana  •  Framsögn og framkoma
• Markhópagreining  • Mannleg samskipti  • Gagnvirk tenging forrita
•  Flutningur lokaverkefnis

Skrifstofu- og tölvunám

258 stundir - Verð: 233.000.-
Örfá sæti laus á morgunnámskeiðin 
3. september. Búið er að bæta við 
kvöld- og helgarnámskeiði sem byrjar 
4. september.

AUKANÁMSKEIÐ
VEGNA MIKILLAR AÐSÓKNAR



 „Ég tel mér ekki 
fært að starfa við þetta miðað við þær 
aðstæður sem skapast hafa,“ segir 
Friðrik Sigurbergsson læknir, sem 
hefur verið viðloðandi björgunarstörf 
í þyrlum Landhelgisgæslunnar síðan 
árið 1986.

Við brotthvarf bandaríska hersins 
var Landhelgisgæslu falið aukið hlut-
verk við björgunarstörf. Tvær þyrlur, 
í stað einnar áður, flytja nauðstadda 
utan af landi eða hafi og í sjúkrahús. 
Samningur milli Landhelgisgæslu og 
Landspítala var hins vegar ekki endur-
skoðaður, en samkvæmt honum er 
einn læknir á bakvakt hverju sinni. Að 
öðru leyti eru tvær áhafnir á þyrlun-
um.

„Þegar áhöfnin er komin í hvíld er 
læknirinn enn að vinna og það er of 
mikið álag fyrir einn lækni að manna 
báðar þyrlurnar. Komi tvö útköll á 
sama tíma þarf að leita að öðrum lækni 
og annaðhvort finnst hann eða ekki,“ 
segir Friðrik. 

Björn Bjarnason dómsmálaráðherra 
var spurður í tölvupósti í síðustu viku 
hvort hann teldi þörf á að fjölga lækn-
unum, í ljósi aukinna umsvifa Land-
helgisgæslunnar. Hann svaraði því 
ekki en sagðist ekki efast um að Land-
spítalinn stæði við sinn hluta samn-
ingsins.

Hann treysti sér ekki til að svara 
spurningum um hugsanlegar uppsagn-
ir læknanna.

 Shinzo Abe, forsætisráð-
herra Japans, stokkaði upp í 
ríkisstjórninni í gær í því skyni 
að freista þess að endurheimta 
fylgi sem stjórnarflokkurinn 
missti í kosningum sem fram fóru 
í liðnum mánuði. Hann skipaði 
reynda íhaldsmenn í nokkur 
helstu áhrifaembættin í stjórn-
inni og flokksforystunni. 

Stuðningur kjósenda við hinn 
unga Abe hefur hrunið á undan-
förnum mánuðum í kjölfar 
mistaka og hneykslismála 
nokkurra ráðherra. Þrýst var á 
hann að skipa reynda menn sem 
nytu virðingar og trausts til að 
bæta ímynd stjórnarinnar.

Reyndir íhalds-
menn taka við

„Skólinn hefur gott orð 
á sér og það endurspeglast í 
þessum umsóknarfjölda,“ segir 
Ágúst Einarsson, rektor á 
Háskólanum á Bifröst.

Aldrei hafa jafn margir 
nemendur verið í Háskólanum á 
Bifröst og í ár en þeir eru ellefu 
hundruð talsins. Í haust sóttu 900 
manns um skólavist og hafa 
umsóknir aldrei verið fleiri. 600 
nemendur voru teknir inn en 300 
manns þurfti að hafna. Ágúst 
segir skólann njóta góðs af 
almennum áhuga til náms. „Við 
erum sérstaklega ánægð með 
þessa stöðu. Við finnum fyrir 
mikilli ánægju meðal nemenda 
enda eru þeir besti mælikvarð-
inn.“

Metfjöldi nema  
á Bifröst

 Sænsk stjórnvöld 
hyggjast í áföngum hætta að 
veita yfir 30 löndum þróunarað-
stoð, þar á meðal Suður-Afríku og 
Víetnam, en leggja þess í stað 
þeim mun meiri áherslu á 
stuðning við fátækustu lönd 
Afríku. Þetta er meðal breytinga 
á þróunaraðstoðarstefnu Svía 
sem kynntar voru í gær. Eftir 
breytingarnar fækkar löndum 
sem þiggja sænska þróunaraðstoð 
úr 70 í 33. 
Svíar eru með stærstu veitendum 
þróunaraðstoðar í heiminum, en 
þeir verja yfir einu prósenti 
þjóðarframleiðslu sinnar til 
hennar.   

Þiggjendalönd-
um fækkað



nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Gaman að sjá lögin lifna við

Jan Mayen ofmetinn

Það er ekki fyrir loft-
hrædda að stjórna bygg-
ingakrananum sem stendur 
við turn sem rís við Smára-
torg. Þar stýra menn kran-
anum í hundrað metra hæð 
á tólf tíma vöktum.

„Það er mjög fínt að vinna þarna 
uppi. Aðstaðan er góð og það fer 
vel um mann,“ segir Gunnlaugur 
Guðmundsson hjá Jáverkum en 
Gunnlaugur er þrautreyndur 
kranastjóri. Þegar þess þarf leysir 
Gunnlaugur af þá tvo menn sem 
skiptast á að stýra krananum. 
Kranastjórarnir vinna á tólf tíma 
vöktum. Þeir taka með sér nesti 
sem þeir borða í kaffitímum.

Gunnlaugur segir að með hléum 
taki það um tíu mínútur að klifra 
upp í kranann. „Núna erum við 
með brú úr krananum inn á sautj-
ándu hæðina þannig að maður 
þarf ekki að klifra jafn mikið. Þá á 
maður samt eftir að fara niður alla 
stigana niður á jörð,“ segir hann.

Hann segir að það sé ekkert 
slæmt að vera uppi í krananum 
þegar vindar blási. „Þessi krani er 
mjög duglegur í vindi þannig að 
maður finnur ekki mikið fyrir því 
þótt það blási. Svo hættum við að 
hífa og förum niður ef það verður 
of hvasst.“

Á vaktaskiptum er kranastjór-
inn, sem er að koma á vakt, hífður 
upp á efstu hæð, sem er núna sú 
nítjánda. Þaðan labbar hann niður 
á þá sautjándu, út á kranann og 
klifrar upp í stjórnhús. Fyrsta 
verkið er síðan að slaka hinum 
kranastjóranum niður á jörð.

„Það eru núna á bilinu 140 til 
160 manns við vinnu hérna allan 
sólarhringinn og verða örugglega 
hátt í 200 þegar mest verður,“ 
segir Júlíus Finnsson, verkefnis-
stjóri Jáverka í Smáratorgi.

Samkvæmt áætlun verður 
turninn risinn og tilbúinn að utan 
um miðjan október næstkom-
andi. Þá verða verslanir opnaðar 
á neðstu hæðunum. Fyrir og eftir 
áramót verða síðan hæðirnar í 
turninum sjálfum tilbúnar og 
teknar í notkun. 

Stjórna byggingarkrana 
í hundrað metra hæð

Góður endasprettur Vont þótt það venjist 

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

Montreal





greinar@frettabladid.is

Ílangri bílferð um daginn sagði 
yngri dóttirin að ef hún fengi 

tíu óskir uppfylltar myndi hún 
ekki eyða þeim í sjálfselsku 
óskir. Síðan hófst upptalningin: 
Ég vildi óska þess að allir í 
heiminum væru góðir og það 
væru því engin stríð. Ég vildi 
óska að allir væru heilbrigðir. Ég 
vildi óska að allir ættu peninga. 

Þegar hér var komið sögu vildi 
eldri systirin fá nánari skýringar 
því það að eiga peninga væri allt 
of víðtækt. Niðurstaðan var sú að 
óskin snerist um það að allir 
hefðu að minnsta kosti í sig og á. 
Kannski af því að hún var trufluð 
í upptalningunni gekk henni illa 
með hinar sjö óskirnar. Hvað sem 
hún nefndi töldu samferðamenn 
iðulega vera anga af ósk sem 
þegar væri komin. Blessað 
barnið var líka ruglað í ríminu 
með spurningu um hvað læknar 
og hjúkrunarfræðingar ættu að 
gera þegar allir væru orðnir 
heilbrigðir. Hún taldi að þau 
hefðu nóg að gera við að lækna 
skrámur því fólk myndi enn 
meiða sig, en alls ekki lífshættu-
lega. Svo fengjum við kvef og 
smá flensu, en alls ekkert 
alvarlegra. Þegar hún óskaði þess 
að engir skógareldar væru til 
(nýbúin að hlusta á fréttir af 
þeim grísku) tók hún fram að hún 
vissi að slökkviliðsmenn myndu 
þá missa vinnuna en þeir yrðu 
bara að finna sér eitthvað annað 
að gera. Hvað sem hún reyndi gat 
hún ekki borið fram tíu óskir. 

Líklegast er raunin sú að þrjár 
óskir nægja eins og í ævintýrun-
um forðum. Sem dyggur hlust-
andi ævintýra veit hún að hún 
getur hvenær sem er hitt á 
óskastund og er mjög meðvituð 
um að sóa ekki því einstaka 
tækifæri sem hún fær þá til að 
bæta heiminn. „Ef ég fengi eina 
ósk uppfyllta myndi ég óska þess 

að krabbamein væri ekki til,“ 
segir hún oft þegar óskir ber á 
góma. Ég óska þess að ósk hennar 
rætist, en meðan ég bíð eftir því 
vil ég leggja mitt af mörkum til 
þess að þær 170 konur sem 
greinast árlega með brjósta-
krabbamein á Íslandi og allar 
hinar úti um allan heim, eigi von 
um bata eða a.m.k. von um langt 
og gott líf með krabbameini. 

Ég er ein af 22 konum í 
hópnum Göngum saman sem 
ætlar að taka þátt í 63 km göngu í 
New York í október næstkomandi 
á vegum Avon Foundation til að 
safna peningum til rannsókna á 
brjóstakrabbameini. Við höfum 
notað sumarið til að þjálfa okkur 
og safna peningum en hver og ein 
þarf að borga 1800 dollara fyrir 
þátttökuna. Við látum ekki staðar 
numið þar því við ætlum að skilja 
eftir sambærilega upphæð hér 
heima til að styrkja íslenska 
vísindamenn til rannsókna á 
brjóstakrabbameini.

Það sem kom mér til dæmis á 
óvart að þjálfunin er mun meira 
mál fyrir mig en að safna 
peningum. Það versta sem getur 
gerst þegar beðið er um styrk er 
að fá nei. Það krefst hins vegar 
aga og mikillar vinnu að komast í 
gott form. Þegar ég skráði mig til 
leiks kveið ég meira fyrir þessu 
með peningana, gangan fannst 
mér ekkert mál. Ég rifjaði það 

upp að ég hefði ekki haft mikið 
fyrir Keflavíkurgöngunum hér í 
denn, en var þá bent á að sú 
síðasta sem ég fór í var líklega 
fyrir þrjátíu árum og lengstu 
gönguferðir mínar síðan verið í 
verslunarferðum í útlöndum. Eftir 
að hafa gengið 21 km í Glitnis-
maraþoni komst ég að því að 
gangan sjálf var ekkert mál. En 
daginn eftir gat ég varla stigið 
fram úr rúminu! Ergo, ég er ekki í 
nógu góðu formi. 

Ég fór á sigurhátíð Glitnis 
þegar líknarfélögunum voru 
afhent áheit úr maraþoninu. Við í 
Göngum saman vorum afar 
ánægðar með okkar hlut. Það 
kom mér þó á óvart hvað 
kynninum á samkomunni varð 
tíðrætt um samkeppni líknarfé-
laganna. Mér fannst það satt að 
segja ógeðfellt. Ég leit ekki svo á 
að við værum í innbyrðis 
samkeppni, en eins og kona sem 
var líka á samkomunni benti mér 
á, þá er ég svo ný í þessum 
líknarfélagabransa. Samkeppnin 
þar er líklega jafn hörð og úti á 
hinum almenna markaði.

Eins og samkeppni Glitnis og 
Kaupþings kemur lítið við mig þá 
á ég erfitt með að hugsa mér 
krabbamein í samkeppni við 
hjartasjúkdóma, Sjónarhól í 
samkeppni við Barnaspítala 
Hringsins. Auðvitað reyndi ég að 
fá sem flesta til liðs við okkur og 
ekki var verra ef þeir voru 
starfsmenn Glitnis og fengu 
vegleg áheit frá bankanum. En ég 
reyndi ekki að hrinda vinkonum 
mínum sem hlupu fyrir Stígamót 
og Blátt áfram og koma þannig í 
veg fyrir að þau samtök sem 
einnig standa hjarta mínu nær 
fengju áheitin þeirra. Ég 
samgladdist öllum líknarfélögun-
um sem báru eitthvað úr býtum, 
en óskaði þess auðvitað að við 
fengjum sem mest. Ég vona að 
það sé það sem átt er við með 
heilbrigðri samkeppni.

Með góðum óskum
Í

lagaumhverfi orkubúskaparins eru slæmir brestir. Úrskurður 
sérstakrar matsnefndar um verðmæti vatnsréttinda sem nýta 
þarf vegna Kárahnjúkavirkjunar varpar nokkuð skýru ljósi 
þar á. 

Niðurstaðan er sú að vatnsréttindin eru metin sem rúmlega 
einn hundraðshluti af heildar virkjunarkostnaði. Landsvirkjun hafði 
áður boðið greiðslu fyrir andvirði réttindanna sem svaraði aðeins til 
tíunda hluta af þeirri upphæð. 

Þessi einfalda tölfræði bendir til þess að aðaleigendur Lands-
virkjunar á þeim tíma, ríkið og Reykjavíkurborg, hafi í raun ein-
skis metið vatnsréttindin þegar hafist var handa við stærstu virkjun 
Íslandssögunnar. Þar var stuðst við fordæmi og hugsunarhátt frá 
fyrri tíma.  

Hitt er þó öllu alvarlegra að niðurstaða um þennan kostnað fæst 
fyrst þegar virkjunin er fullgerð og orkuframleiðsla um það bil að 
hefjast. Ef ríkisvaldið gæti ekki beitt sjálfvirkum eignarnámsheim-
ildum í tilvikum sem þessum færu viðskiptin fram í frjálsum samn-
ingum og á þeim tíma sem báðum samningasaðilum hentaði.

Matsnefnd eignarnámsbóta og dómstólar eru í raunverulegri 
hnappheldu í tilvikum sem þessum. Langt er um liðið síðan samn-
ingar voru gerðir um orkusölu til langs tíma. Nýjum verðforsendum 
er ekki unnt að fleyta út í verðlagið. 

Fjármálaráðherra gaf þó afar mikilvæga pólitíska yfirlýsingu í 
síðustu viku þegar hann staðfesti að ríkið myndi gera sömu kröf-
ur og aðrir landeigendur við framhaldsmeðferð málsins. Sú afstaða 
hjálpar til við að halda grundvallaratriðum málsins skýrum og 
aðgreindum.

Einn af þeim kostum sem skoða þarf við breytingar á skipulagi 
orkumálanna er aðgreining orkuréttinda og orkuframleiðslu. Í reynd 
eru það fyrst og fremst orkuréttindin, vatnsréttindi eða jarðvarma-
réttindi, sem sérstök rök standa til að ríkið haldi utan um.

Slík aðgreining er mikil og flókin aðgerð. En hitt má ekki bíða að 
afnema sjálfvirkni eignarnámsheimildanna. Iðnaðarráðherra hefur 
efnislega lýst sig sammála þeim hugmyndum. Breytingar af því 
tagi má ekki draga á langinn. Þær þurfa að sjá dagsljósið á komandi 
vetri.

Loks eru gildar ástæður til að greina einokunarframleiðslu á orku-
sviðinu frá almennum samkeppnisrekstri. Núverandi fyrirkomulag 
þar sem Orkuveita Reykjavíkur og Hitaveita Suðurnesja geta nýtt 
styrk sem byggður er á einokunarstarfsemi til þátttöku í samkeppn-
isrekstri bæði innanlands og erlendis stenst einfaldlega ekki nútíma 
kröfur um samkeppnisumhverfi og áhættumeðferð skattpeninga.

Vegna þrýstings frá þessum fyrirtækjum lét löggjafinn duga á 
sínum tíma að setja ákvæði í lög um bókhaldslegan aðskilnað einok-
unarstarfsemi og samkeppnisstarfsemi. Slík lagaákvæði eru meira 
og minna gagnslaus og megna engan veginn að tryggja jafna sam-
keppnisstöðu. Þess vegna þrýstu fyrirtækin á um slíkt fyrirkomu-
lag.

Margir hafa með réttu trú á að næsta hagvaxtarskeið geti hverfst 
um nýtingu á íslenskri tækniþekkingu á þessu sviði. Satt best að 
segja eru menn þar komnir vel á veg með að breyta orðum í athafn-
ir. Af því leiðir að ekki er unnt að bíða með nauðsynlegar skipulags-
breytingar. Undirstöðurnar verður að leggja réttilega. 

Réttilega lagðar 
undirstöður

Það er eðlilegt að deilt sé um 
samkomulag íslenska ríkisins 
og Landsvirkjunar um yfirtöku 
vatnsréttinda í neðri hluta Þjórs-
ár. Samkomulagið var gert 
þremur dögum fyrir kosningar 
á þeim tíma sem ríkisstjórn 
Sjálfstæðisflokks og Framsókn-
ar var logandi hrædd um að þjóðin kysi yfir sig 
ríkisstjórn, sem væri gagnrýnin á stóriðjustefn-
una og auðlindakapphlaup orkufyrirtækjanna. Á 
þessum tíma notaði ríkisstjórnin hvert tækifæri 
til að baða sig í kastljósi fjölmiðlanna í hvert sinn 
sem undirrita þurfti samninga um kosningaloforð-
in. En bara ekki í þessu tilfelli. Og nú benda þeir 
klaufalega hver á annan, fyrrverandi iðnaðarráð-
herra Jón Sigurðsson og Árni Mathiesen fjármála-
ráðherra.

En hvað skýrir ásælni Landsvirkjunar í vatns-
réttindi í neðri hluta Þjórsár? Hvers vegna máttu 
þau ekki vera áfram í umsjá ríkisins, m.ö.o. þjóð-
kjörinna fulltrúa? Því að með þessum hætti telur 
Landsvirkjun sig hafa betri samningstöðu í við-

ræðum við landeigendur og aðra vatnsréttarhafa 
heldur en ella. Þessa yfirburðastöðu nýtir Lands-
virkjun svo til að sauma að landeigendum, sem 
eru mótfallnir virkjanaframkvæmdum í sveitinni 
sinni. Það þarf varla að spyrja að leikslokum í bar-
áttu þeirra sem einungis eiga 7% af vatnsréttind-
um við LV sem er handhafi 93%. En um hitt má 
spyrja; hvaða rétt hefur sveitarfélag sem vill ekki 
þau landspjöll, sem eru samfara áformum Lands-
virkjunar? Og hvað gerist ef það neitar að setja 
virkjanirnar á skipulag?

Rétt er að vekja athygli á því að þetta mál er 
hluti stærri heildar er varðar nýtingu auðlinda 
þjóðarinnar og á sá málaflokkur vafalaust eftir að 
verða áberandi í pólitískri umræðu haustsins. 
Eftir er að fá niðurstöðu í verðmæti vatnsréttinda 
vegna Kárahnjúkavirkjunar, arðsemi raforkusölu 
til stóriðju er umdeild, einnig stjórnsýsluleg með-
ferð smávirkjana, þá má nefna umhverfisáhrif 
jarðvarmavirkjana og deiluna um sjálfbærni þess 
að framleiða raforku með jarðgufu. Loks tengist 
þetta þjóðlendumálum og nýjum vatnalögum. Í 
því sambandi er fróðlegt að spyrja hvort Samfylk-
ingin sé enn sömu skoðunar og fyrir kosningar, að 
koma beri í veg fyrir að vatnalögin taki gildi 1. 
nóvember nk.?

Höfundur er alþingismaður. 

Í hvað ásælist Landsvirkjun?



Rithöfundurinn Kristín Marja Baldursdóttir 
eflir heilsu sína með ýmsu móti, hún iðkar sund 
og göngur og bregður sér jafnvel á skauta með 
barnabarninu.

„Ég hef gaman af íþróttum og verð að hreyfa mig 
reglulega til að halda sönsum og sofa á næturnar,“ 
segir Kristín Marja glaðlega þegar hún er innt eftir 
hvort hún stundi einhverja líkamsrækt. „Þegar allt er 
í góðum gír syndi ég þrisvar í viku, kílómetra eða svo. 
Fer oftast í Grafarvogslaug en heimsæki líka aðrar 
laugar til að fá tilbreytingu í líf mitt. Svo fer ég í 
göngutúra þegar ég er búin að skrifa á daginn og þá 
gjarnan í nágrenni við heimili mitt,“ segir Kristín 
Marja sem býr í Grafarvogi og dásamar hann vegna 
skjóls fyrir norðanáttinni og nálægðarinnar við sjóinn. 
„Ég hef aðeins hugleitt að flytja í miðbæinn en 

útivistarmöguleikarnir hér hafa haldið í mig,“ segir 
hún og kveðst eitt sinn alltaf hafa hlaupið fimm sinnum 
í viku en nenni því ekki orðið lengur. 

Þegar vetrarveðrin geisa taka æfingarnar á sig nýja 
mynd hjá rithöfundinum. „Ég fer dálítið á skíði ef 
snjórinn lætur sjá sig í nógu miklu magni. Skíðaíþróttin 
er uppáhaldið mitt og það hefur vakið svolitla depurð 
hjá mér undanfarna vetur að hafa ekki meiri snjó í 
Bláfjöllunum,“ segir Kristín Marja ofurlítið angurvær 
en tekur gleði sína aftur um leið og hún man eftir 
skautunum. „Stundum bregð ég mér á skauta með 
barnabarninu. Við förum bæði í Egilshöllina og 
Skautahöllina og það vakti mikla hamingju hjá mér 
þegar ég uppgötvaði þann möguleika,“ segir hún og 
rifjar upp skautaiðkun á tjörninni í Hafnarfirði þegar 
hún var krakki. „Það er ofboðslega gaman á skautum,“ 
segir hún brosandi. „Ef ég væri yngri mundi ég læra 
listhlaup á skautum.“

Hreyfing til að halda söns-
um og sofa á næturnar

Auglýsingasími

– Mest lesið



Með haustinu hefja margir lík-
ams- og heilsurækt af krafti. En 
hvernig á að viðhalda áhugan-
um? Sú spurning var lögð fyrir 
Viðar Halldórsson félagsfræð-
ing sem kennir íþróttafræði við 
Háskólann í Reykjavík. 

„Líkams- og heilsurækt á ekki að 
vera kvöð heldur eitthvað sem 
vekur tilhlökkun. Það er algert 
lykilatriði og forsenda þess að 
framhald verði á henni,“ er það 
fyrsta sem Viðar tekur fram. „Fólk 
þarf að finna eitthvað í öllu því 
framboði hreyfingar og leikfimi 
sem því þykir skemmtilegt. Um 
leið og það gerist þá endist það í 
sinni heilsurækt. Hvort sem hún 
felst í sundi, lóðalyftingum, her-
æfingum eða bara því að fara út 
að ganga með nágranna.“ 

Viðar kveðst fyrir nokkrum 
árum hafa gert rannsókn á afreks-
fólki í íþróttum. Meginniðurstað-
an hafi verið sú að það hefði ekki 
orðið afreksfólk vegna meðfæddra 
hæfileika heldur vegna áhuga og 
ástríðu fyrir þeirri íþrótt sem það 
stundaði. Það hafi hlakkað til að 
fara í íþróttasalinn að æfa, út á 
völl að hlaupa eða í laugina. Öll 
iðkunin hafi síðan skilað því á 
verðlaunapalla. „Maður heyrir 
alltof oft talað um fólk sem fer í 
líkamsræktarstöðvarnar að lyfta 
lóðum, fer til einkaþjálfara til að 
fá aðhald en um leið og námskeið-
ið er búið þá er hætt,“ segir hann.  

Viðar segir líka mikilvægt að 
stunda fjölbreytta líkamsrækt. 
„Bæði þarf fólk oft að prófa margt 
til að finna út hvað hentar best en 
fjölbreytt hreyfing er líka af því 

góða og hún eykur innri áhuga-
hvöt. Hefur jákvæð áhrif á gleð-
ina í því sem við erum að gera,“ 
segir Viðar og heldur áfram með 
heilræðin. „Jákvætt hugarfar er 
líka góður lykill. Það getur verið 
nauðsynlegt að líta til baka og 
spyrja. Hvernig er mér búið að 
líða síðasta hálfa árið? Líkams-
rækt í hvaða formi sem er hefur 
nefnilega bæði jákvæð áhrif á lík-
amshreysti og andlega líðan. 
Þessu þarf maður að gefa gaum 
og ekki líta á æfingarnar sem 
kvöð.

Félagsskapurinn sem æfingar 
veita er líka mikilvægur að mati 
Viðars. „Um leið og ég fæ ein-

hvern með mér út að ganga, í jóga 
eða ég tala nú ekki um badminton 
þá er kominn hvati sem heldur 
mér lengur að verki heldur en ef 
ég er einn og óstuddur,“ bendir 
hann á. 

Hann segir aldrei hafa verið 
jafn margt í boði hjá líkamsrækt-
arstöðvum og íþróttamiðstöðvum 
og nú og hann hvetur fólk til að 
nýta sér ráðgjöf fagfólks við valið. 
„Það ættu allir að geta fundið eitt-
hvað við sitt hæfi. 

Heilsurækt þarf heldur ekki að 
vera dýr. Að fara í sund, út að 
labba eða hjóla og anda að sér 
fersku lofti. Allt er það til bóta.“

Ekki kvöð heldur eitthvað 
sem vekur tilhlökkun

1 matsk. safieða 1 hylki.

Fæst í apótekum og heilsubúðum.

Ný sending

Borðaðu
þig granna(n)

Nánari upplýsingar
Sími 865-8407

www.vigtarradgjafarnir.is
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slökun og hugleiðsla
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og kraftyoga
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Garðyrkjufélag Íslands valdi 
nýverið fallegustu garða 
Reykjavíkur. Meðal þeirra sem 
urðu fyrir valinu voru þrír garð-
ar í Rituhólum í Breiðholti. 

Nýverið fór fram árleg garða-
skoðun Garðyrkjufélags Íslands. 
Fimm þeirra garða sem hlutu við-
urkenningu eru í Breiðholtinu og 
þrír þeirra tilheyra sömu götu, 
eru við Rituhóla 9, 10 og 13.

„Það sem er sérstakt við garð-
ana okkar er nágrennið við Elliða-
árdal sem er einstök náttúru- og 
útivstarperla. Hér er útsýni allt 
frá Snæfellsjökli að Bláfjöllum og 
við höfum eftir fremsta megni 
reynt að taka tillit til umhverfis-
ins þegar garðarnir hafa verið 
skipulagðir,“ segir Ragnhildur 
Björg Guðjónsdóttir, sem er einn 
eiganda verðlaunagarðs við Ritu-
hóla, ásamt manni sínum Ágústi 
Einarssyni.

Hjónin eru mikið áhugafólk um 
garðyrkju og skartar garðurinn 
fjölbreyttum gróðri að sögn Ragn-
hildar. 

„Ég get nefnt sem dæmi falleg-
an eini, furu og kvisti, bæði síber-
ískan og japanskan, ásamt gull-
sóp, birkitrjám og gullregni,“ 
segir Ragnhildur sem segir gróð-
urinn þrífast vel í Rituhólum. 

Plönturnar eru keyptar mest-
megnis á höfuðborgarsvæðinu en 
einnig í Hveragerði auk þess sem 
nágrannarnir hafa verið duglegir 
að gefa afleggjara.

„Samstaðan í götunni er mikil 
og fólki er mjög annt um garðana 
sína og eignirnar almennt. Við 
erum dugleg við að gefa hvert 
öðru góð ráð og fáum oft að kíkja 
í garðana hvert hjá öðru,“ segir 
Ragnhildur og neitar því alfarið 
að einhver rígur eða samkeppni 
ríki um fallegustu garðana í göt-
unni. „Samstaðan hér lýsir sér 
meðal annars í því að við tökum 
oft höndum saman og sláum gras-
blett hérna sem tilheyrir borginni 
til að fegra umhverfið.“

Garðyrkjustarfið er að sögn 
Ragnhildar einkar skemmtilegt 
áhugamál þar sem öll verk hafi 
sinn sjarma.

„Við teljum ekki mínúturnar 
sem við leggjum í garðinn enda 
fyrst og fremst skemmtilegt 
áhugamál sem við hjónin eigum 
sameiginlegt. Samt höfum við 
verið að létta á garðinum upp á 
síðkastið til að gera hann einfald-

ari og auðveldari í umhirðu um 
leið og við reynum að hafa hann 
fallegan ásýndar,“ segir Ragn-
hildur.

Hún segir þau hjónin leggja 
áherslu á litskrúðug blóm í garð-
inum og segir þau hefjast handa 
þegar í janúar við að setja sumar-
blóm í potta. „Við erum með bíl-
skúr sem við notum við garð-
yrkjustörfin og það er alltaf 
gaman að sjá hvað kemur upp á 
vorin. Við pössum að það sé alltaf 
eitthvað blómstrandi á sumrin 
eins og til dæmis gullsópur í byrj-
un sumars og síðan meyjarrós 
sem tekur við og svo koll af kolli,“ 

segir Ragnhildur sem segir hjart-
arblóm vera eitt það sérstakasta 
sem er að finna í garðinum. 

Fram undan eru haustverkin og 
Ragnhildur hefur verið að hamast 
við að koma ribsberjunum í hús til 
að sulta. Fyrir veturinn mælir hún 
með að raka saman laufum út í 
beð og nýta þau sem skjól fyrir 
fjölærar plöntur.Auk þess sem 
huga þarf að vetrarskýli sígrænna 
tegunda, einkum þeirra yngstu. 

Þetta er í fyrsta sinn sem garð-
ur þeirra hjónanna vinnur til við-
urkenningar og að sögn Ragnhild-
ar væri gaman að stefna að hinu 
sama næsta sumar.

Kallast á við náttúruna Hinar vinsælu
dönsku bókahillur 
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Dúkarnir snúa aftur
Gömlu linoleum-dúkarnir 
eiga auknum vinsældum 
að fagna hjá fólki sem er að 
breyta og bæta á heimilum
sínum. BLS. 14
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Falleg, gömul og uppgerð 
hús eru áberandi í miðbæn-
um á Ísafirði.

Ísfirðingar sýna fornum húsum 
viðeigandi virðingu. Eru iðnir við 
að gera þau upp og fegra með því 
ásýnd bæjarins. Einn þeirra er 
Guðbjartur Jónsson, beitninga-
maður og bátasmiður. Hann var 
að klæða húsið sitt á Mjallargötu 
6 þegar blaðamaður Fréttablaðs-
ins var þar að álast eldsnemma á 
laugardagsmorgni. „Ég hef yndi 
af þessu,“ segir hann brosandi og 
bætir því við að þetta sé annað 
húsið sem hann taki í gegn á Ísa-
firði. Hitt sé að Austurvegi 15. 

Húsið að Mjallargötu 6 á sér 
merka sögu. Elsti hluti þess er 
frá 1876 og þar bjó Skúli Thor-
oddsen, sýslumaður og bæjarfóg-
eti, um tíma. Hann byggði þann 
enda hússins sem Guðbjartur og 
kona hans, Rósa Guðmundsdótt-
ir, eiga núna árið 1889 og rak þar 
verslun. Síðar var henni breytt 
í íbúð sem tók ýmsum breyting-
um í tímans rás. Á henni hófu þau 
Guðmundur og Rósa endurbætur 
að innanverðu árið 2000. „Íbúðin 
var illa farin og við tókum hana 
í gegn alveg ofan í kjölinn. Það 
var lítið annað en forskalning-
in eftir,“ segir Guðmundur og 
kveðst hafa endurnýjað bæði raf-
lagnir og pípulagnir. 

„Lagnir eru það fyrsta sem 
þarf að skoða þegar kemur að 
endurnýjun gamalla húsa og ég 
ákvað að skipta þeim út hér fyrst 
við vorum að rífa allt á annað 
borð. Við breyttum kyndingunni 
í leiðinni. Næsta sumar ætlum 
við að klæða bakhliðina og búa 
til gestaherbergi og baðherbergi 
í bílskúrnum því íbúðin er ekki 
nema 90 fermetrar. En fyrst verð 
ég að finna mér verkstæðispláss 
því ég verð að geta smíðað.“

Guðbjartur ólst upp á Ísafirði 
en bjó í Hafnarfirði um tíma og 
flutti svo aftur vestur árið 1991. 
„Hér fyrir vestan er allt til alls 
og aðeins annað tempó en fyrir 
sunnan,“ segir hann góðlátlega. 
„Af því að ég er mikill áhuga-
maður um mat verð ég að geta 
þess að hér er sannkölluð mat-
arkista, berin í hlíðunum, fisk-
urinn í djúpinu og auðvelt að ná í 
fugl. Svo er hér mikil veðursæld 
nema þegar lognið fer á verulega 
hreyfingu!“ gun@frettabladid.is

Nýsköpunarmiðstöð Íslands tók 
til starfa hinn 1. ágúst síðast-
liðinn. Í miðstöðinni sameinast 
starfsemi Rannsóknarstofnun-
ar byggingariðnaðarins og Iðn-
tæknistofnunar í samræmi við 
lög sem samþykkt voru á síðast-
liðnu vorþingi.

Miðstöðinni er ætlað að styrkja 
samkeppnisstöðu íslensks at-
vinnulífs og auka lífsgæði. Þess-
um markmiðum á að ná með því 
að veita stuðningsþjónustu fyrir 
frumkvöðla og sprota- og nýsköp-
unarfyrirtæki og stunda tækni-
rannsóknir, þróun, greiningar, 
prófanir, mælingar og vottanir.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
hefur starfsstöðvar í Reykjavík, 
Akureyri og Ísafirði en forstjóri 
hennar er prófessor Þorsteinn 
Ingi Sigfússon.

Eins og áður sagði rennur 
starfsemi tveggja stofnana inn 
í Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Á 
Rannsóknastofnun byggingariðn-
aðarins hefur verið unnið mikil-
vægt brautryðjandastarf á sviði 
byggingartækni og á Iðntækni-
stofnun hefur verið unnið öflugt 

starf á sviði rannsókna og þróun-
ar svo sem á sviðum líftækni, ör-
tækni, matvæla og efnistækni og 
á sviði nýsköpunar fyrir frum-
kvöðla og sprotafyrirtæki í gegn-
um starfsemi Impru nýsköpun-
armiðstöðvar. 

Starfsemin mun í náinni fram-
tíð felast í rekstri Nýsköpunar- 
og sprotamiðstöðvar ásamt því 
að sinna verkefnum Íslenskra 
tæknirannsókna. Starfsmenn 
verða um 80 og auk þess er gert 
ráð fyrir hundruðum nemenda 
sem munu vinna námsverkefni 
sín í tengslum við starfsmenn 
Nýsköpunarmiðstöðvar. Nýsköp-
unarmiðstöð Íslands er að hluta 
til fjármögnuð af ríkissjóði en 
meirihluti fjármagns kemur frá 
innlendum og erlendum rann-
sóknarstyrkjum og útseldum 
verkefnum.

Fyrsti starfsdagur Nýsköpun-
armiðstöðvarinnar var á Ísafirði 
en auðkenni miðstöðvarinnar var 
afhjúpað að viðstöddum iðnað-
arráðherra, Össuri Skarphéðins-
syni, ásamt fleiri gestum.

Nánar á www.rabygg.is

Nýsköpunarmiðstöð
Íslands að veruleika

Nýsköpunarmiðstöð mun hafa starfsstöðvar í Reykjavík, á Akureyri og Ísafirði. 
Fyrsti starfsdagur miðstöðvarinnar var einmitt á Ísafirði.

Hefur yndi af að gera 
upp gömul hús

Húsið er forskalað og svona leit það út í júní síðastliðnum þegar búið var að klæða 
stafninn.

Guðbjartur Jónsson er að gera upp sögufrægt hús að Mjallargötu 6 á Ísafirði.

Íbúar í Reykjavík geta nú fengið leyfi 
til þess að setja blómakassa á göturnar 
ef þeir búa í hverfum þar sem hámarks-
hraði er þrjátíu kílómetrar. Ástæðan 
er sú að tilraun er í gangi með að nota 
blóm til þess að draga úr hraða bíla.

Síðasta áratug hefur mikil áhersla 
verið lögð á að tryggja öryggi gang-
andi vegfarenda í Reykjavík og í flest-
um íbúðarhverfum er hámarkshraði nú 
orðinn þrjátíu kílómetrar. Fjölda hraðahindrana hefur verið komið upp 
á þessum tíma og eiga blómakassarnir bara eftir að bæta um betur auk 
þess sem þeir lífga upp á umhverfið.

Dregið úr hraða með blómum

Nú geta íbúar komið í veg fyrir 
hraðakstur í götum sínum með 
því að koma fyrir blómakössum.

Danfoss ofnhitastillar

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Háþróuð og notendavæn hitastýring sem veitir

þægilega húshitun og hámarks orkusparnað

Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu ofnhitastilla



Smiðjuvegur 74 – 200 Kópavogur – 5 400 600
Reykjalundur – 270 Mosfellsbær – 530 1700
Lónsbakki 2 – 601 Akureyri – 460 1760



 28. ÁGÚST 2007  ÞRIÐJUDAGUR4 fréttablaðið verk að vinna

Margir notuðu einmuna blíðu 
sumarsins til að smíða sum-
arhús, skjólveggi og palla. Nú 
fer hver að verða síðastur að 
fúaverja fyrir vetrarhörkurnar.

„Sumarið er tíminn í þessu sem 
svo mörgu öðru því fúavörn bygg-
ist mikið upp á veðri,“ segir Valdi-
mar Gunnar Sigurðsson málara-
meistari og sölumaður hjá Slipp-
félaginu í Reykjavík.

„Nýbyggður sólpallur verður 
að fá tækifæri til að veðrast því 
á timbrinu er gagnvörn sem loft 
þarf að leika um í fjórar til sex 
vikur áður en áfram er haldið við 
fúavörn. Pallaefni er geymt við 
ákveðið lágt hitastig í geymslum 
og er gegnsósa af grunnfúavörn 
við afhendingu. Þannig helst við-
urinn blautur, hann vindur síður 
upp á sig og miklu auðveldara er 
að vinna með hann,“ segir Valdi-
mar og bætir við að margir geri 
þau mistök að bera fúavörn of 
snemma á nýja skjólveggi, sem 
skapi mikla hættu á flögnun.

„Þegar sólpallatimbur hefur 
vanist nýjum heimkynnum og 

ýmsu veðurfari, er borin á það 
sérstök pallaolía sem myndar 
enga filmu og eyðist í veðrátt-
unni. Olían er með sveppa- og 
mygluvarnarefnum, auk litar-
efna sem veita vörn gegn útfjólu-
bláum geislum sólarinnar,“ segir 
Valdimar og varar við því að láta 
grunnfúavörn standa eina í lang-
an tíma.

„Æskilegast er að bera fúa-
vörn á nýjan við áður en vetur-
inn kemur. Á einu til tveimur 
árum eyðist gagnvörnin og viður-
inn byrjar að skemmast og grána, 
en grámi er fyrsta stig fúa. Ef 
fólk missir viðinn í gráma þarf 
að hreinsa hann með sérstakri 
klórblöndu sem heitir ALG-
mygluhreinsir, en þá er pallur-
inn skrúbbaður, efnið látið standa 
í korter og síðan skolað vel með 
vatni og látið þorna,“ segir Valdi-
mar, en þurrkur í veðurkortunum 
er nauðsyn þegar til stendur að 
fúaverja.

„Aðalatriðið er þurrkur og 
maður málar aldrei daginn eftir 
rigningu. Rakinn fer inn í viðinn 
og þegar sumri hallar fellur næt-
urdögg einnig á hann. Hitastig 

má heldur ekki fara niður fyrir 
fimm stig, en flest fúavörn þorn-
ar á sólarhring.“

Að sögn Valdimars er öðruvísi 
fúavörn notuð á skjólveggi og ut-
anhúss timburveggi.

„Ef menn vilja láta sjást í við-
inn velja þeir hálfþekjandi glæra 
fúavörn með litarefni í, en hún 
myndar lakkfilmu sem end-
ist lengur en pallaolía. Litarefni 
vegur þyngra á veggjum en pöll-
um því án litarins mundi sólar-
ljós brjóta lakkfilmuna niður og 
kalla fram flögnun. Litarefni eru 
því nauðsynleg sólarvörn fyrir 
timbrið,“ segir Valdimar og nefn-
ir tekk, furu, hnotu og hvítt það 
vinsælasta í fúavörn þessi miss-
erin.

„Það er algengast að borið sé á 
sólpalla á hverju sumri. Pallaolía 
getur dugað í tvö til þrjú ár, en þá 
þarf að gæta þess að missa viðinn 
ekki í gráma. Fúavarnarefni sem 
borið er á lóðrétta fleti, eins og 
skjólgirðingar og sumarhús, end-
ast töluvert lengur þar sem vatn 
lekur betur af lóðréttum flötum 
en láréttum, og endast því í fjög-
ur til sex ár.“ thordis@frettabladid.is

Síðasti séns að fúaverja
Valdimar Gunnar Sigurðsson, málarameistari og sölumaður hjá Slippfélaginu í Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hjá versluninni Parka í Kópavogi er að finna frem-
ur forvitnilega nýjung í innréttingamálum. Um er 
að ræða handlaugar og innréttingahluta sem eru 
gerðir úr efni sem heitir korian-polymar og er það 
ýmsum kostum búið. 

Til dæmis er hægt að móta það svo að vaskur og 
borðplata verða ein samfelld heild og því þarf ekki 
að bora gat í borðplötuna til að koma fyrir vaski. 
Svo má velja hvaða lit sem er á efnið; meira að segja 
skærgrænt, túrkisblátt, bleikt eða fjólublátt, og það 
þykir mörgum kærkomin tilbreyting þó flestir sem 
festa kaup á slíkum borðplötum velji hvítt.

Það er danska fyrirtækið Kitchen and more 
(www.kitchenandmore.dk) sem framleiðir innrétt-
ingar og handlaugar úr efninu eftir pöntun, en höf-
undurinn er húsgagnahönnuðurinn og arkitektinn 
Anders Nörgaard. 

Borðplöturnar fást með innréttingum frá Parka 
en handlaugar, eins og sú sem sjá má á myndinni, er 
hægt að kaupa óháð innréttingum. 

Innréttingahlutar og handlaugar úr korian-pol-
ymar efni komu á markaðinn hérlendis í mars og að 
sögn Gunnhildar Þórarinsdóttur, tækniteiknara hjá 
Parka, fara vinsældir þess sívaxandi þar sem við-
skiptavinum þyki það óneitanlega kostur að vaskur-
inn sé órjúfanlegur hluti borðplötunnar. Hvað hand-

laugarnar varðar segir hún þó almenning svolítið 
feiminn við svo óvenjulega framleiðslu þó að flest-
ir arkitektar sem í búðina komi séu á einu máli um 
ágæti þeirra.

Afgreiðsla á sérpöntuðum innréttingum tekur 
um tíu vikur en þær eru framleiddar í verksmiðju 
Kitchens and more í Danmörku áður en þær eru 
sendar sjóleiðina til Íslands. margret@frettabladid.is

Eftirlæti arkitekta

Þessi óvenjulega handlaug er gerð úr efninu korian-polymar 
en arkitektar eru flestir á einu máli um ágæti hennar þótt 
almenningur sé feimnari við að ganga svona langt í frumleg-
heitum.

Ýmislegt þarf að athuga við út-
leigu húsnæðis og því aðstoðar 
Húseigandafélagið félagsmenn 
sína við val á leigjendum og gerð 
leigusamninga ef þess er óskað. 
Þar sem sífellt fleiri leigusalar 
lenda í því að leigjendur þeirra 
borga ekki leigu og skilja illa við 

húsnæðið lætur Húseigandafé-
lagið meðal annars kanna feril og 
skilvísi umsækjenda um leiguhús-
næðið. Félagsmenn geta einnig 
fengið aðstoð lögmanna Húseig-
andafélagsins ef þeir hafa verið 
með leigjendur sem hafa ekki 
borgað leigu eða skilið illa við.

Aðstoðað við val á 
leigjendum

Góður leigjandi er mikils virði.
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Arkitektafélag Íslands mun út-
hluta byggingarlistaverðlaunum 
í fyrsta sinn 20. október næst-
komandi. Fjárhagslegur bakharl 
þeirra er þróunarfélagið Þyrp-
ing. „Í raun hefur staðið mjög 
lengi til að svona verðlaun verði 
veitt,“ segir Haraldur Helgason, 
framkvæmdastjóri arkitektafé-
lagsins. Hann getur þess að DV 
og ýmsir aðrir hafi veitt verð-
laun fyrir byggingarlist en þar 
hafi félagið ekki komið nærri, 
nema þeir arkitektar sem DV 
hafi snúið sér til beinlínis og 
fengið í dómnefnd. „Nú er kom-
inn traustur bakhjarl þar sem 
Þyrping er og menntamálaráð-
herrann ætlar að blessa tiltæk-
ið með því að veita verðlaunin 
þegar þar að kemur, svo fram-
arlega sem hún verður á land-
inu. 20. október varð fyrir val-
inu því það er opinber afmæl-
isdagur arkitektafélagsins sem 
var stofnað 1936 og það er vel 
við hæfi að hnýta þetta tvennt 
saman,“ segir Haraldur. 

Tilnefningum á að skila til 

Arkitektafélagsins að Engja-
tegi 9 annaðhvort í landpósti 
eða tölvupósti (ai@ai.is) fyrir 12. 
september og sérstök valnefnd 
mun fara yfir þær, að sögn Har-
aldar.

Til stendur að verðlaunun-
um verði úthlutað annað hvert 
ár og þá veitt byggingum sem 
eru teknar í notkun eða vígð-
ar þar á milli. Reyndar eru við-
urkenningarnar ekki eingöngu 
bundnar byggingum, heldur 
líka skipulagi og bókmenntum 
tengdum byggingarlist. Þær 
byggingar sem til greina koma 
nú eiga að vera teknar í notk-
un í ársbyrjun 2005 eða síðar 
en ef um skipulagsverkefni er 
að ræða er miðað við samþykki 
skipulagsyfirvalda og hugverk 
eða ritverk við útgáfudag. 

Verðlaunin verða veitt á 
Kjarvalsstöðum við hátíðlega 
athöfn og höfundunum veitt 
heiðursskjal. Einnig verður út-
búinn skjöldur sem festur verð-
ur við verðlaunaverkið ef hægt 
verður að koma því við.

Íslensk byggingar-
listaverðlaun

Kjarvalsstaðir er viðeigandi umgjörð um afhendingu byggingarlistaverðlauna.

Bakkafell ehf. flytur inn stál-
grindarhús frá Lúxemborg. 
Með notkun stálgrindarhúsa 
er hægt að stytta byggingar-
ferlið til muna.

Bakkafell ehf. er umboðsaðili 
ASTRON Buildings sem fram-
leiðir stálgrindarhús auk þess að 
tengjast vinnu við hönnun þeirra. 
Undanfarin ár hefur Verktakafyr-
irtækið Virkjun ehf. byggt flest 
þeirra húsa sem Bakkafell hefur 
flutt til landsins.
„Helsti kostur stálgrindarhúsa 
er sú hagræðing sem þeim fylgir 
meðal annars með styttingu bygg-
ingartímans og lægra verði,“ segir 
Kjartan Rafnsson, tæknifræðing-
ur og sölustjóri hjá Bakkafelli. 
Stálgrindurnar eru framleiddar 
í Lúxemborg þar sem jafnframt 
öll verkfræðivinna fer fram þar. 
Húsin mæta íslenskum kröfum 
og hámarksveðurþol og fleira eru 
forsniðin en vinna með arkitekt-
um fer þó öll fram hérlendis. „Oft-

ast vinnum við með arkitektum 
frá grunni. Okkar reynsla er sú að 
því fyrr sem samstarf hefst þeim 
mun meiri hagræðingu náum við 
fram, því oft er verra að yfirfæra 
kerfið á teikningar eftir á,“ segir 
Kjartan.
Bakkafell hefur flutt inn og komið 
að hönnun rúmlega 30 stálgrindar-
húsa hérlendis. „Mjög auðvelt er 
að breyta notkun þessara húsa, og 

eru þau mjög sveigjanleg að því 
leyti,“ segir Kjartan. Þó að flest 
húsin séu iðnaðar- eða verslunar-
hús segir hann að í raun henti þau 
til hvaða byggingategunda sem er 
og erlendis séu háhýsi undantekn-
ingalaust úr stáli. Ítarlegar upp-
lýsingar um stálgrindarbyggingar 
má finna á nýrri heimasíðu Bakka-
fells, www.bakkafell.is.

kristineva@frettabladid.is

Traust hús reist úr stáli
Verslunin MAX í Garðabæ er stálgrindarhús sem Bakkafell og Virkjun reistu í sameiningu. 

Hér getur að líta nokkur stálgrindarhús við Köllunarklettsveg.



E c o s e a l e r u m h v e r f i s v æ n n
a k d ú k u r s e m i n n i h e l d u r

e k k i p l a s t e s i s e r o g e r á n e i-
t u r e f n a .

E c o s e a l T P O - d ú k u r e r s á
m e s t n o t a i í h e i m i n u m a f

e s s a r i t e g u n d .

E c o s e a l v e i t i r 1 5 á r a á b y r g .

E c o s e a l d ú k u r i n n s t e n s t a l l a
a l j ó l e g a s t a l a o g
í s l e n s k a r r e g l u g e r i r.

M E E C O S E A L E R N Á T T Ú R A N VA R I N

a  er mikilvægt a  hafa
umhverfisvæna valkosti í ak-
hönnun.Aukin gæ i akefna
eru líka æskileg. Ecoseal er 
styrkt fjölli a sem hefur bá a
fyrrnefnda kosti og a  sem 
meira er - 
á samkeppnishæfu ver i.
Umhverfisvænar vörur, áratuga
notkun og gó reynsla geta
fari  saman vi e lilegt ver
egar ær eru bornar saman 

vi  önnur akkerfi sem eru 
ska leg umhverfinu.

Haf u samband vi
sérfræ inga okkar og vi a s-
to um ig vi a  finna lausn á 
lágmarks ver i me  hámarks
endingu.

Ecoseal og hönnun 

Dúk ak ehf  Melabraut 24 220 Haf. www.dukthak.is
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Granítsmiðjan í Hafnarfirði 
smíðar allt sem hugurinn girnist 
úr graníti. 

Granítsteinninn hefur verið notað-
ur frá örófi alda og nú í síauknum 
mæli á Íslandi. „Granít er steinn 
sem myndast við mikinn þrýst-
ing og hita neðansjávar, við plötu-
skil. Afraksturinn er náttúru-
steinn sem er gríðarlega þéttur og 
þolir mikið álag,“ segir Pétur Dan-
íelsson, framkvæmdastjóri Gran-
ítsmiðjunnar í Hafnarfirði, sem 
hefur verið starfrækt frá 2003.

Að sögn Péturs er vinnsla 
á granít mjög tímafrek enda 
steinninn gríðarlega harður. „Við 
notum verkfæri sem einnig eru 
notuð á demanta. Þegar steinninn 
er klár er yfirborðið orðið eins og 
gler að þéttleika,“ segir Pétur.

Steinninn er keyptur á Ítalíu 
en er meðal annars upprunn-
inn í Noregi, Afríku og á Ind-
landi. „Það er ekkert granít á Ís-
landi enda landið of ungt til þess 
að þessi steintegund hafi náð að 
myndast hér,“ segir Pétur. 

Granítið hentar mjög vel á alla 
slitfleti og er notað mikið í borð-
plötur og bekki en líka utan á hús. 
„Steinninn er að meðaltali 600 
milljón ára gamall og breytist 
ekki. Þess vegna er hann mikið 
notaður utan á hús á meginlandi 
Evrópu og við erum byrjuð að 

gera hið sama hér,“ segir Pétur. 
Aðalframleiðslan er þó borð-

plötur fyrir eldhús og baðher-
bergi ásamt sérsmíðuðum hlut-
um. „Við smíðum allt sem fólki 
dettur í  hug. Hvort heldur sem 
fólk vill klæða heilu herberg-
in í hólf og gólf, eða einstök hús-
gögn,“ segir Pétur og nefnir þar 
skrifborð með skúffum, sem allt 

var smíðað úr graníti. „Áður fyrr 
var mikið unnið úr marmara og 
við smíðum líka úr honum enn þá. 
Granítið er bara sterkara og er 
nú orðið notað til að klæða heilu 
blokkirnar. Fólk er líka farið að 
leggja meira í innréttingar enda 
var steinninn notaður í píramíd-
ana sem standa enn,“ segir Pétur.

rh@frettabladid.is

Granít á slitfleti, húsgögn 
og utan á heilu blokkirnar

Innréttingar og vaskar á baðherbergi 
eru meðal verkefna smiðjunnar. Sum 
baðherbergi eru einnig klædd graníti í 
hólf og gólf.

Eldhúsbekkir úr graníti eru algengir enda steinninn gríðarlega slitsterkur.

Magnús og Finnbjörn Magnússynir við vaskasmíð hjá Granítsmiðjunni.

Pétur Daníelsson, framkvæmdastjóri Granítsmiðjunnar, segir steininn njóta sífellt meiri vinsælda. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Hinar vinsælu 
dönsku bókahillur 

komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista
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Breyttir Holtagarðar munu 
opna í lok þessa árs. Gólfrými 
eykst um 8.000 fermetra og 
bílastæðafjöldi tvöfaldast.

Töluverðar breytingar eiga sér nú 
stað á Holtagörðum. Verið er að 
bæta einni hæð við húsið svo að 
gólfrými fer úr 12.000 fermetrum 
í 20.000 fermetra. Ennfremur á að 
bæta bílastæðapalli fyrir framan 
húsið og verða því bílastæðin sam-
tals 800, eða tvöfalt fleiri en áður.

Í húsnæðinu verður áfram þjón-
usta og verslun og munu Bónus og 
Landsbankaútibú ekki færa sig um 
set en stækka lítið eitt. Ennfremur 
bætist fjöldi verslana við svo sem 

stórverslun Hagkaupa á fyrstu 
hæðinni.

Hún verður svipuð að stærð og 
sú í Smáralindinni eða um 8.000 
fermetrar. Stór Útilífsverslun og 
MAX-verslun opna í Holtagörð-
um og Brauð og kökulist Jóa Fel 
mun opna bakarí og kaffihús þar 
sem Rúmfatalagerinn var áður. 
Viðræður eru um að Vínbúð verði 
í Holtagörðum líkt og fyrir breyt-
ingar en einnig eru viðræður við 
aðra aðila um þau svæði sem ekki 
hafa enn verið leigð út.

Húsnæðið verður tilbúið fyrir 
jólin, Jói Fel opnar í lok október en 
Hagkaup mánuði síðar. Holtagarð-
ar eru í eigu Fasteignafélagsins
Stoða. mariathora@frettabladid.is

Hvað er verið að byggja?

8.000 fermetra Hagkaupsverslun er meðal nýrra verslana sem opna munu í Holtagörðum. Miklar framkvæmdir eiga sér stað í Holtagörðum þar sem IKEA var áður. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Tuttugu þúsund fermetra verslunarhúsnæði

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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www.alcoa.is

Hvað gerir Fjarðaál að góðum vinnustað 
fyrir metnaðarfulla raf- og véliðnaðarmenn? 
Fjölbreytt tækifæri á spennandi vinnustað
Í hátæknivæddu álveri Fjarðaáls starfar metnaðarfullur hópur 
tæknimenntaðra sérfræðinga. Takmark Fjarðaáls er að verða 
í fremstu röð á heimsvísu í meðferð og viðhaldi tækja. Allir 
starfsmenn fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika
tækjanna og viðhaldi er stýrt í samræmi við raunverulegt 
ástand þeirra. Iðnaðarmenn vinna í teymum og verkefnin eru 
fjölbreytt. Áhersla er lögð á frumkvæði og stöðugar endur- 
bætur. Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar eru óvíða fleiri.

Góð laun fyrir vaktavinnu eða dagvinnu
Í boði eru vakta- og dagvinnustörf fyrir raf- og véliðnaðarmenn. 
Góðir möguleikar eru á aukavinnu og viðbótartekjum fyrir þá
sem þess óska. 

Öryggi og velferð starfsmanna ávallt í fyrirrúmi
Allt vinnufyrirkomulag miðast við að koma alfarið í veg fyrir vinnutengd
slys og óþægindi. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu og 
nuddari heimsækir vinnustaðinn tvisvar í viku. Starfsmenn Fjarðaáls 
hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu sem nær meðal annars til 
læknisþjónustu og ráðgjafar á ýmsum sviðum. Starfsmenn fá hollar og
góðar máltíðir í glæsilegu mötuneyti. Fjarðaál greiðir hverjum starfs-
manni 12.000 kr. líkamsræktarstyrk árlega og leigir íþróttatíma í Fjarða- 
byggðarhöllinni. Boðið er upp á rútuferðir frá Reyðarfirði, Eskifirði, 
Norðfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Egilsstöðum. Fyrirtækið útvegar 
og þvær allan vinnufatnað starfsmönnum að kostnaðarlausu.

Kostnaðarlaus og auðveldur flutningur inn á svæðið
Þurfi starfsmaður að flytja inn á svæðið úr meira en 100 km fjarlægð frá
vinnustaðnum greiðir Fjarðaál kostnað við kaup og sölu fasteigna, svo 
sem sölulaun, lántökugjald og stimpilgjöld. Fyrirtækið sér um að pakka 
búslóð, flytja hana og koma fyrir á nýju heimili. Með fyrsta launa- 
seðlinum fær starfsmaður 200.000 kr. greiðslu til að koma sér fyrir á 
svæðinu. Fyrirtækið aðstoðar einnig nýja íbúa á svæðinu við að leigja 
húsnæði. Starfsmenn fá flugmiða með Flugfélagi Íslands á hagstæðum 
kjörum.

Vaktavinna Dagvinna

15 tólf tíma vaktir 40 stunda
í mánuði vinnuvika

Heildarárslaun 5,4 milljónir kr. 3,6 milljónir kr.

Mánaðarlaun 450 þúsund kr. 303 þúsund kr.

Meðaltímakaup 2.500 kr. 1.700 kr.

Laun útlærðra iðnaðar-
manna miðað við 15% 

árangursávinning

Framtíðartækifæri fyrir iðnaðarmenn 

Ef þú hefur áhuga á þessu tækifæri ættir þú hiklaust að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteins-

dóttur hjá Capacent, í síma 540 71000 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is

eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.
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Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

ISO 9001
ISO 14001

Nú standa yfir framkvæmdir við 
nýja viðbyggingu Heilbrigðis-
stofnunar Suðurlands á Selfossi. 
Framkvæmdir hófust haust-
ið 2004, en utanhússfrágangi er 
þegar lokið og nú unnið að frá-
gangi innanúss. Nýja byggingin 
rís vestan við núverandi sjúkra-
hús og tengist því.
Húsnæðisskortur hefur um 
nokkurt skeið hamlað starfsemi 
stofnunarinnar sem nú þjónar 
mun fleiri sjúklingum en áður 
og býður stöðugt fjölbreyttari 
þjónustu. Viðbyggingin er þrjár 
hæðir og kjallari, en stærð húss-

ins er alls 5.256,1 fermetri. Á 
fyrstu hæð er heilsugæslustöð, 
á annarri og þriðju hæð hjúkrun-
arheimili fyrir aldraða og í kjall-
ara eru stoðrými, auk óráðstaf-
aðs rýmis. Aðalinngangur verður 
í tengibygginguna og þaðan farið 
í hjúkrunarheimilið og heilsu-
gæslustöðina. Heilsugæslan verð-
ur með átta teymi, það er lækni 
og hjúkrunarfræðing, og þjónar 
svæði með um sjö þúsund íbúa.
Aðalhönnuður er Helgi Hjálm-
arsson arkitekt á Teiknistofunni 
Óðinstorgi sf. Verktakar eru JÁ 
verktakar.

Sjúkrahúsið á Selfossi 
stækkar

Ný viðbygging við Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi.

Base ehf. kaupir eign-
ir á Keflavíkurvelli
Fyrstu eignirnar á starfssvæði 
Þróunarfélags Keflavíkurflug-
vallar voru seldar 20. ágúst síð-
astliðinn. Fjöldi tilboða barst en að 
lokum var gengið til samninga við 
Base ehf. sem bauð í allar bygg-
ingar sem auglýstar voru. 

Ákveðin hugmyndafræði liggur 
að baki kaupum Base en til stend-
ur að byggja upp Tæknivelli til 
framtíðar þar sem allar iðngrein-
ar geta fengið aðsetur. Allt svæð-
ið yrði sérstaklega útbúið þannig 
að það geti boðið til leigu mann-
virki til að hýsa þróun í iðnaði með 
áherslu á verkfræði, raunvísindi, 
tölvuþróun, dreifingarmiðstöðv-
ar, flugtengda starfsemi, hátækni-
búnað fyrir matvælaiðnað, ný-

sköpun, arkitektúr o.s.frv.
Eignarhaldsfélagið Base ehf. 

var stofnað 19. janúar í ár en 
stofnaðilar eru Hringrás ehf., N1, 
ÍAV Þjónusta ehf., Meistarahús 
ehf., Hótel Keflavík ehf., Rafholt 
ehf., Eignarhaldsfélagið AV ehf., 
DM ehf., Húsanes ehf., Lykil ráð-
gjöf ehf, Víkur ehf. og  Sparisjóð-
ur Keflavíkur. Einnig mun Base 
ehf. ætla að vera með sérstakan 
þjónustukjarna staðsettan í miðju 
svæðisins. Base mun snyrta allt 
svæðið í kring á næsta hálfa ári 
en einnig stendur til að lagfæra 
mannvirkin. Alls voru seldar tíu 
fasteignir innihalda 22 bygging-
ar. Heildarkaupverð eignanna er 
kr. 715 milljónir.  

 LEIGULIÐAR OG 
LANDEIGENDUR
Í næsta tölublaði Sumarhússins 
og garðsins verður fjallað ítarlega 
um málefni leiguliða sumarbú-
staðalóða. Undanfarin misseri 
hafa reglulega verið birtar fréttir 
af því að nýir eigendur jarða, 
sem leigðar hafa verið undir 
frístundahús, bjóði leiguliðunum 
að kaupa landið á uppsettu 
verði og hóta að hækka leiguna 
margfalt, þýðist leigjendurnir 
ekki boðið. Leiguliðar, sem 
margir hverjir hafa ræktað landið 
áratugum saman, hafa margir 
verið ósáttir við þessa þróun 
mála meðan eigendurnir segja 
eingöngu um eðlilega þróun 
fasteignaverðs að ræða.

Í ágúst rann út sá tími sem 
almenningi var gefinn til að 
senda inn umsagnir um drög 
að frumvarpi um frístundahús. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
félagsmálaráðuneytinu má gera 
ráð fyrir að búið verði að fara yfir 
athugasemdirnar og semja ný 
drög að frumvarpi áður en þing-
ið kemur saman í næsta mánuði.

Eins og áður sagði mun Sum-
arhús og garðurinn fjalla ítarlega 
um þessi mál.

www.rit.is 
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Guðni Jón Stefánsson dúka-
lagningameistari rekur 
fyrirtækið GS dúkalagnir. Hann 
mælir hiklaust með linoleum-
dúkum sem gólfefni. 

Guðni segir að síðustu ár hafi 
verið mikið að gera í dúkalögn-
um á atvinnuhúsnæði en almennt 
ekki eins mikið í heimahúsum og 
á árum áður þó að það sé aðeins 
að aukast aftur. „Núna er orðið 
svolítið um það að fólk sem er að 
endurnýja eldra húsnæði vilji fá 
linoleum-dúka eða korkflísar á öll 
gólfin hjá sér en annars erum við 

aðallega að dúkaleggja eldhús og 
baðherbergi og baðherbergin oft 
í hólf og gólf,“ segir hann. 

Gríðarlegt úrval er til af dúkum 
í öllum mögulegum litum að sögn 
Guðna og ekki neinir sérstakir 
litir sem eru vinsælir frekar en 
aðrir. „Litaflóran er svo mikil að 
það er allur gangur á því hvaða 
liti við erum að leggja. Svo getum 
við líka munstrað saman mismun-
andi liti og það kemur oft voða-
lega skemmtilega út. Kannski 
engar rosalegar myndir á gólfið 
en það getur verið skemmtilegt 
að hafa til dæmis svona ramma 
utan um þar sem stólarnir eru og 

mixa þessu aðeins saman. Fólk er 
þá yfirleitt með grunnhugmynd-
ir og svo útfærum við þetta með 
þeim,“ segir hann.

Kostir gólfdúka eru margir að 
mati Guðna. „Ef lagður er linol-
eum-dúkur á flöt þá þarf eigin-
lega ekkert að hugsa um viðhald 
næstu þrjátíu árin á meðan park-
ett til dæmis þarf mikið meira 
viðhald. Að því leyti er dúkurinn 
mikið skemmtilegri lausn. Fjöl-
breytnin er líka mikil og mögu-
leikarnir margir auk þess sem 
dúkar eru mjúkt og gott gólfefni 
og auðvelt að þrífa þá.“

Mjúkt og gott gólfefni
Guðni er dúklagningameistari og dúkleggur bæði og veggfóðrar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í Dúkalandi er mikið úrval af 
gólfdúkum og Olgeir Krist-
insson sölufulltrúi segir lin-
oleum-dúkana mjög vinsæla. 
„Undanfarin ár hefur verið 
mjög stöðug sala á gólfdúk-
um en upp á síðkastið hefur frek-
ar aukist aftur sala á linoleum-
dúkum,“ segir hann. 

Ástæðan fyrir aukinni sölu á 
linoleum-dúkunum er að sögn Ol-
geirs ákveðið afturhvarf til fortíð-
arinnar. „Linoleum-dúkarnir eru 
tölvert notaðir á heimilum með 

þessum gamla stíl sjöunda ára-
tugarins sem hefur verið vinsæll 
en annars er sala á dúkum á eld-
hús og svoleiðis bara búin að vera 
stöðug og sala á dúkum á atvinnu-
húsnæði rúllar náttúrlega alltaf,“ 
segir hann. - eö

Afturhvarf til 
fortíðarinnar

Olgeir segir að linoleumdúkar séu vinsælir en þeir eru til í öllum mögulegum litum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



KERTO LÍMTRÉ 

KERTO LÍMTRÉ býður upp á ýmsa möguleika.
KERTO LÍMTRÉ er frá Finnlandi og hefur verið á markaði á Íslandi frá árinu 1981.

KERTO LÍMTRÉ er það hagkvæmasta og besta sem notað er sem burðarbitar.

KERTO LÍMTRÉ getur sparað verulega fjármuni í burðarvirki þar sem 
þaksperrur fara yfir 5 metra í lengd,  þá er notað KERTO LÍMTRÉ í stað 

hefðbundinna þaksperra og losnað við burðarbita og súlur.

Einnig er KERTO notað í milliveggjastoðir.

KERTO LÍMTRÉ, eitt það besta í tré, til nýbygginga og viðhalds.

TM MOSFELL EHF   •   HOLTSBÚÐ 93   •   SÍMI 566 6606   •   FAX 566 6619   •   MOSFELL@MOSFELL.IS  •  WWW.MOSFELL.IS

Finnsk gæðavara

Létt og meðfærileg

Hátt brunaþol

Hæð eftir óskum

Lengd allt að 23 m.

Alltaf til á lager

16% meira eldþol

20% meira brotþol

Finnsk gæðavara

Létt og meðfærileg

Hátt brunaþol

Hæð eftir óskum

Lengd allt að 23 m.

Alltaf til á lager

16% meira eldþol

20% meira brotþol

Söluaðilar um allt land 



PGV ehf. • Bæjarhrauni 6 • 220 Hafnafjörður • Sími: 564 6080 • Fax: 564 6081 • www.pgv.is

LENGDU SUMARIÐ …  

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND OG VATNSÞÉTTING
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC50-MR2

Frábært verð!

HEILSA



SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

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

Höfum til sölu
KOMATSU WH609,
WH714 og WH716

Frábært verð!



TILKYNNINGAR

Kársnesbraut 91 – Opið hús

Fr
um

Góð 89,9 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt 26 fm.
bílskúr, alls 115,8 fm. Íbúðin skiptist í gang, 3
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu, eldhús, stofu og
þvottahús. Góðar svalir í vestur. Íbúð 202. V. 26,9 millj.
Opið hús í dag milli kl. 18:00 og 19:00, verið velkomin!

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

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

Fr
u

m

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir glæsilega 3-4 herbergja enda íbúð við Kristnibraut.
Komið er inn í hol með náttúruflísum góður fataskápur. Þvottahús á vinstri hönd. Rúmgott
hjónaherbergi og barnaherbergi með skáp. Baðherbergi með baðkari og sturtu flísalagt í
hólf og gólf. Eldhús með borðkrók er með eikar innréttingum og AEG tækjum í burstuðu
stáli. Borðstofu með hornglugga með útsýni til vesturs yfir hafið. Vestur svalir með útsýni.
Eikarparket er á gólfum nema baði forstofu og eldhúsi. Glæsileg íbúð í alla staði.

Hringdu og bókaðu skoðun núna í síma 822 3600

Stærð

113,5 fm

Byggt

2004

Fasteignamat

22.490.000

Kristnibraut 59 Verð 27.9 millj.

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • Sími: 512 3600 • www.logheimili.is

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson Löggiltur fasteignasali

ÓKEYPIS FLUTNINGSÞRIF FYLGJA ÖLLUM EIGNUM SEM ERU
SKRÁÐAR OG SELDAR FRÁ ÁGÚST MÁNUÐI TIL ÁRAMÓTA!
HAFÐU SAMBAND NÚNA!

• • •
ERUM MEÐ LÓÐIR OG LÖND TIL SÖLU Á HÖFUÐBORGAR-
SVÆÐINU OG NÁGRENNI Í ÖLLUM STÆRÐUM ALLT UPP Í 78
HEKTARA. HAFÐU SAMBAND NÚNA!



VILTU VINNA Í GLÆSILEGRI 
OG SPENNANDI VERSLUN ?

Umsóknir berist til Elínar Björnsdóttur verslunarstjóra, elinb@egg.is.

www.egg.is

Við leitum að metnaðarfullum og hæfileikaríkum
einstaklingum til sölu- og afgreiðslustarfa

Gólfefnadeild
Vegna aukinna umsvifa í gólfefnadeildinni þurfum við að bæta við starfskrafti 

Aðalstarfssvið:
- Sala, ráðgjöf og þjónusta við  einstaklinga og verktaka
- Aðstoð við uppbyggingu og þróun deildarinnar
- Pantanir frá vöruhúsi og birgjum
- Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
- Reynsla úr sambærilegu starfi æskileg
- Þekking á gólfefnum er kostur.
- Viðkomandi þarf að hafa áhuga og metnað til að ná árangri í starfi, vera heiðarlegur,
 stundvís, ásamt því að hafa góða framkomu og færni í mannlegum samskiptum

Raftækjadeild og ljósadeild verslunarinnar
- um er að ræða hlutastörf
Starfssvið:
- Sala, ráðgjöf og þjónusta við einstaklinga og  verktaka
- Aðstoð við uppbyggingu og þróun deildarinnar
- Pantanir frá vöruhúsi og birgjum
- Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
- Reynsla úr sambærilegu starfi æskileg 
- Viðkomandi þarf að hafa áhuga og metnað til að ná árangri í starfi, vera heiðarlegur,
 stundvís, ásamt því að hafa góða framkomu og færni í mannlegum samskiptum

Afgreiðslumaður á kassa
Starfssvið:
- Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
- Umsjón með gjafavörusvæðinu við kassana, útstillingum  og verðmerkingum
- Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
- Reynsla úr sambærilegu starfi æskileg 
- Viðkomandi þarf að vera heiðarlegur, stundvís, ásamt því að hafa góða framkomu
 og færni í mannlegum samskiptum

Viljum einnig bæta við íhlaupastarfsmönnum sem eru tilbúnir
til að vinna seinni hluta dags á föstudögum og um helgar

S M Á R A T O R G I

Gestamóttaka (Næturvörður)
Vinnutíminn er frá 19:00 – 07:00

Hæfniskröfur:
-Almenn tölvukunnátta 

-Íslenska, enska og helst eitt
norðurlandamál

-Hæfni í mannlegum samskiptum.
-Viðkomandi þarf að vera 25 eða eldri 

Umsóknir skulu sendast Sigurði á
netfangið sigurdurs@hotel-ork.is

og veitir hann nánari upplýsingar í 
síma 483-4700 eða 864-3122 

Hótel Örk - Atvinna

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616



[Hlutabréf]

HB Grandi var rekinn með ríflega 
2,9 milljarða króna hagnaði á fyrri 
hluta ársins sem er mikill viðsnún-
ingur frá fyrra ári þegar félagið 
tapaði tæpum 2,6 milljörðum 
króna. Á öðrum ársfjórðungi skil-
aði útgerðin 527 milljóna króna 
hagnaði samanborið við 1.221 millj-
ónar króna tap í fyrra.

Sölutekjur námu um 8,2 millj-
örðum króna og jukust um 6,6 pró-
sent á milli ára. Rekstrartekjur 
voru um 3,5 milljarðar á öðrum 
ársfjórðungi sem var tólf prósenta 
samdráttur. Hann skýrist af minni 
veiði á úthafskarfa og kolmunna 
auk sterkara gengis krónunnar.

Rekstrarhagnaður fyrir afskrift-
ir (EBITDA) var 1.930 milljónir 
króna á fyrri árshelmingi, án sölu-
hagnaðar af skipum, eða um 23,6 
prósent af rekstartekjum. Í fyrra 
var EBITDA um 1.647 milljónir og 

framlegðarhlutfallið um 21,5 pró-
sent. Félagið seldi annars vegar 
Engey með söluhagnaði en hins 
vegar féll til tap við sölu Sunnu-
bergs. Skipastóll félagsins er nú 
tólf skip, þar af fimm frystitogar-
ar. 

Sem fyrr léku fjármagnsliðir 
stórt hlutverk í uppgjöri félagsins. 
Þeir voru jákvæðir um tæpa 1,7 
milljarða króna á fyrri hluta ársins 
en neikvæðir um  4,1 milljarð í 
fyrra. Þarna var um 5,8 milljarða 
króna sveifla á milli ára sem skýr-
ist einkum af gengismun og verð-
bótum.

Efnahagur HB Granda hefur 
styrkst á árinu; eiginfjárhlutfall 
hefur farið úr 27,4 prósentum í 
byrjun árs í 37,2 prósent í lok júní. 
Heildareignir námu  um 29 millj-
örðum króna í lok júní og eigið fé 
stóð í 10,8 milljörðum. 

5,5 milljarða sveifla 
var hjá HB Granda

Líklegt er talið að LME, eigna-
haldsfélag Marels, Eyris Invest og 
Landsbankans, geri eigið yfir-
tökutilboð í hollensku iðnsamstæð-
una Stork þegar yfirtökutilboð 
breska fjárfestingarsjóðsins Cand-
over í samstæðuna rennur út. Sam-
kvæmt heimildum blaðsins vinnur 
LME að því þessa dagana að fá með 
sér í verkefnið fleiri fjárfesta, hol-
lenska og alþjóðlega. 

LME er stærsti hluthafinn í Stork 
með yfir 32 prósenta eignarhlut. 

Á hluthafafundi Stork, sem hald-
inn var í gærmorgun til að kynna 
fyrirliggjandi yfirtökutilboð Cand-
overs, sagði Maarten Muller, lög-
maður LME, að félagið myndi ekki 
taka boðinu sem er upp á 47 evrur 
á hlut og útilokaði ekki að LME 
kæmi fram með sitt eigið yfir-
tökutilboð. Lögmaðurinn lýsti jafn-
framt furðu sinni á hvernig staðið 
hafi verið að yfirtökutilboði Cand-
over án samráðs við stærsta hlut-
hafann sem er LME. „Og þegar er 
ljóst að nær helmingur hluthafa 
hefur lýst yfir andstöðu sinni við 
tilboð Candover,“ sagði hann og 
benti á að aðkoma fjárfestingar-
sjóðs á borð við Candover benti 
jafnframt til þess að til stæði að 
undirbúa einingar félagsins fyrir 
sölu. „Þetta sýnir að umræður sem 
átt hafa sér stað á hluthafafundum 
á síðustu mánuðum hafa lítið haft 
með stefnu að gera eða grundvall-
arreglur, heldur hafi fremur snú-
ist um tímastetningu og síðar 
hvernig skipta eigi mögulegum 
framtíðarávinningi.“ 

Stjórn Stork hefur hins vegar 
lýst yfir stuðningi sínum við tilboð 
Candover og tengt þann stuðning 

yfirlýsingum um að ekki stæði til 
að brjóta félagið upp.

Muller segir LME treysta því að 
yfirtaka Candover gangi ekki eftir 
að jafnframt verði komist hjá því að 
greiða Candover 15 milljónir evra 
vegna samningsrofs gangi hún ekki 
eftir. Er það meðal annars til að 
komast hjá slíkri greiðslu sem LME 
er talið bíða með að koma fram með 
eigið yfirtökutilboð. Yfirtökutilboð 
Candover rennur út 4. næsta mán-
aðar, en viðbúið er að félagið nýti 
heimild til að framlengja boðið um 
tvisvar hálfan mánuð.

LME hefur fjárfest í Stork fyrir 
um 500 milljónir evra, eða sem 
nemur tæpum 44 milljörðum 
króna. Fyrir helgi runnu út í sand-
inn viðræður milli LME og Stork 
en félagið hélt að sér höndum í 
frekari kaupum í félaginu á meðan. 
Töluverð velta var hins vegar með 
bréf Stork í gær og líkur á að eign-
arhlutur LME hafi skriðið yfir 35 
prósenta markið. Félagið tilkynnti 
snemma í ágúst um að það væri 
komið í rúm 32 prósent, en er ekki 
tilkynningaskylt aftur fyrr en eign-
arhluturinn fer yfir 40 prósent.

Líkur á að LME 
ráðist í yfirtöku
Á hluthafafundi Stork í Hollandi í gær um yfirtöku 
Candover útilokaði talsmaður LME ekki eigin yfir-
tökutilboð. LME hefur lagt tæpa 44 milljarða í félagið.

Námsmannaþjónusta Sparisjóðsins

Við hjá Sparisjóðnum viljum vera í góðu sambandi við viðskiptavini okkar.
Félagar í Námsmannaþjónustunni njóta persónulegrar þjónustu sem er sniðin 
að þörfum hvers og eins, auk góðra kjara og spennandi sértilboða. Við erum
alltaf til í að ræða málin – ef sambandið er gott, gengur allt annað betur líka.

Skoðaðu málið betur á www.spar.is til þess að komast í gott samband!

Kominn í fast samband

LOKSINS

     SÁTTUR!



„Við erum öll á þeirri skoð-
un að heimurinn mætti vera 
öðruvísi meðan enginn leið-

ir hugann að því hvernig 
breyta megi sjálfum sér.“

„Við erum ekkert ósáttir við mæl-
inguna því útkoman er svipuð í 
heildina og 2005. Þó karfinn í efri 
lögunum hafi minnkað um þriðjung 
þá vegur aukning í neðri lögunum 
það upp, á 350 metrum og dýpra,“ 
segir Kristján Kristinsson, sér-
fræðingur hjá Hafrannsóknastofn-
un, nýkominn úr alþjóðlegum karfa-
leiðangri á rannsóknarskipinu Árna 
Friðrikssyni.

Talningin fór fram á svæðinu sunn-
an og suðvestan við Hvarf á Græn-
landi, en Kristján segir aldrei hafa 
verið farið í land. „Þetta var 30 daga 
úthald og við fengum frábært veður 
fyrir karfamælingu. Hins vegar var 
hvalatalning líka og þeir sem stund-
uðu hana voru ekki alveg eins heppn-
ir því það var dálítið um ís og þoku.“ 
Aðspurður segir hann sex manns 
af báðum kynjum, rússneska og ís-
lenska, hafa séð um karfann og átta 
hafi verið í hvalnum. 

Karfamælingarnar fara fram 
annað hvert ár. Í efri lögunum fer 
hann fram með bergmálsmælum en 
þar sem þeim verður ekki við komið 
er magnið mælt með togtilraunum. 
Kristján segir talið að heildarmagn 
á svæðinu frá lögsögu Kanada að Ís-
landi sé ríflega 1.2 milljónir tonna. 
„Þetta er tegund sem verður að fara 
gríðarlega varlega að hvað veiðar 
varðar. Hún er svo langlíf og við-
koman svo lítil. Ef um ofveiði eða 
fækkun er að ræða er hún lengi að 
ná sér upp,“ útskýrir hann. 

Menn byrja veiðar yfirleitt um 
miðjan apríl og eru að fram í sept-
ember/október, að sögn Kristjáns. 
„Menn hættu samt eitthvað fyrr núna 
og sumir færðu sig í Síldarsmuguna. 
Þar er karfi líka,“ segir hann. 

Kristján var leiðangursstjóri 2005. 
„Þetta er mjög gaman,“ segir hann. 
„Þó svo farið væri á miðju sumri og 

það væri það besta sem komið hefur 
í Reykjavík í manna minnum.“ 

Leiðtoginn handsamaður

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ingunn S. Jónsdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum mánu-
daginn 20. ágúst. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju,
þriðjudaginn 28. ágúst kl. 15.00.

Jóna Gróa Sigurðardóttir    Guðmundur Jónsson
Mattína Sigurðardóttir    Sigurjón Kristjánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Bjarni Helgason  
fyrrv. bifreiðastjóri, síðast til heimilis á
Sólvöllum, Eyrarbakka,

lést á hjúkrunarheimilinu Ljósheimum laugardaginn
25. ágúst.
Erlingur Bjarnason   Eygerður Þórisdóttir
Sigrún Bjarnadóttir   Páll Sigurðsson
Jóhannes Bjarnason  Hafdís Óladóttir
Helgi Bjarnason   Margrét Bjarnadóttir
Hafdís Bjarnadóttir   Guðjón Guðjónsson
Steinunn Bjarnadóttir  Kjartan Jóhannsson
Sigríður Bjarnadóttir  Hafþór Pálsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
sonur, mágur og tengdasonur,

Kristján Sverrisson
Garðavegi 6, Hnífsdal,

lést af völdum krabbameins á sjúkrahúsinu á Ísafirði
föstudaginn 24. ágúst. Útförin auglýst síðar.
Anna Valgerður Einarsdóttir
Anette Valgerður Einarsdóttir
Ásgeir Kristjánsson
Eva Margrét Kristjánsdóttir
Linda Marín Kristjánsdóttir
Ísak Þór Kristjánsson
Berglind Kristjánsson
Guðný W. Ásgeirsdóttir   Sverrir Þorsteinsson
Ásgeir Sverrisson    Unnur P. Stéfánsdóttir
Anna Karen Sverrisdóttir
Rakel Sverrisdóttir
Ríkharður Sverrisson   Auður Pétursdóttir
Árni Árnasson   Lára Jónsdóttir
Margrét Haukdal Marvinsdóttir Einar E. Magnússon

30 ára afmæli
Kristján Blöndal

Jónsson
Tek á móti gestum í dag frá 14-14.10 í 

vinnunni.
Allar g jafir vel þegnar.

Ef þið sjáið ykkur ekki fært að koma
endilega hringið í 8636002.

Þökkum innilega auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför

Magdalenu Jórunnar
Búadóttur
hjúkrunarfræðings, Hvassaleiti 129.

Þökkum starfsfólki Landspítalans í Fossvogi og á
Landakoti fyrir afbragðsgóða og alúðlega umönnun
og hjúkrun og þá sérstaklega starfsfólki á deild K-1
Landakoti.

Höskuldur Baldursson og fjölskylda.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Rolf Johansen
stórkaupmaður, Laugavegi 46 ,

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju fimmtudaginn
30. ágúst kl. 13.00.

Kristín Ágeirsdóttir Johansen
Agnes Johansen
Thulin Johansen   Guðrún Þorleifsdóttir
Svava Johanssen    Björn Sveinsson
Berglind Johansen   Pétur A. Haraldsson
Ásgeir Johansen   Aki Ishise Johansen
Kristín Johansen   Halldór Harðarson
og barnabörn.

Okkar ástkæri,

Þorgrímur Einarsson
offsetprentari,

sem andaðist þriðjudaginn 21. ágúst á Elliheimilinu
Grund, verður jarðsettur frá Fossvogskirkju þann
30. ágúst kl. 15.00.

Börn, tengdabörn, barnabörn og bróðir.

Björn Th. Björnsson

er látinn,

Ásgerður Búadóttir.





Seint þreytast sið-
vandir borgarar á 
því að ræða um þá 
óöld og stjórnleysi 
sem ríkir í miðborg 
Reykjavíkur. 

Drykkja, ólæti og 
blóðsúthellingar um 

hverja helgi. Íbú-
arnir geta varla 

sofið fyrir ónæði af 
þessum skríl sem virðist fátt annað 
geta fundið sér til dundurs en að 
brjóta gler úti um allan bæ. Og 
þetta kemur þeim allt mjög spánskt 
fyrir sjónir. Að unga fólkið skuli 
hreinlega hafa þetta í sér að drekka, 
berja og lemja alla nóttina, um allar 
helgar, allan ársins hring. Verst er 
þetta víst þegar blásið er til stór-

veislu eða þegar viðrar vel í þessu 
veðravíti sem Ísland annars er.

Reykjavík var fyrir rúmum 
tveimur áratugum síðan óþekkt 
stærð. En síðan komu Reagan og 
Gorbatsjov og augu heimsbyggðar-
innar beindust að þessari norðlægu 
höfuðborg. Markaðsöflin gripu 
gæsina, töldu sig hafa náð feitum 
bita og veltu því fyrir sér hvernig 
væri nú best að kynna Reykjavík 
fyrir heiminum. Hamra járnið á 
meðan það væri heitt enda ekki á 
hverjum degi sem annar eins fjöl-
miðlaher hefði safnast fyrir á þess-
ari litlu eyju. 

Ekki varð menningin ofan á og 
varla þótti það flott að geta sagt að 
þar væri að finna styttu af Leifi 
Eiríkssyni eða einhverja Hall-

grímskirkju. Nei, Reykjavík var 
borg fyrir þá sem vildu lyfta sér 
upp með búsi og kvennafari. 
Drykjuborg Evrópu sem aldrei 
svæfi.

„One Night Stands in Reykjavík“ 
var meðal annars auglýst. Menn 
gætu borgað fúlgur fjár fyrir 
nokkra öllara og þar að auki komist 
í kynni við lausgyrt kvenfólk sem 
biði eftir erlendum tungum til að 
heilla sig upp úr skónum. Ekki var 
Reykjavík barnvæn borg, heilsu-
samleg eða þar væri stutt í náttúru-
perlur á borð við Þingvelli, Gull-
foss eða Geysi. Í Reykjavík væri 
hins vegar alltaf stutt á næsta bar 
þar sem sjálf Björk sæti jafnvel að 
sumbli. En svo væri jú fínt að sitja 
þynnkuna af sér í Bláa lóninu. 

BRETTIN UPP!
Frumsýnd 31. ágúst

með íslensku
og ensku tali!

Þú sendir

SMS skeytið
BT BTF á 

númerið 1900.
Þú færð spurningu. 

Þú svarar með því að 

senda SMS skeytið

BT A, B eða C á
númerið 1900.

Aðalvinningur
Toshiba Satellite fartölva + PSP tölva + leikir!

Aðalvinningur er Toshiba Satellite fartölva + PSP tölva + leikir!
Geggjaðir aukavinningar: Medion vídeóspilari, Playstation 3, iPod nano,

Panasonic tökuvél, Sony myndavél, GSM símar, Playstation 2 tölvur,Guitar 
Hero, Gjafabréf frá Tónlist.is, bíómiðar á „Brettin upp“, DvD myndir, 

Tölvuleikir, kippur af gosi og margt fleira!
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Kraftmiklar ryksugur
fyrir  öll heimili

Verð frá kr.:

15.990

Miele
ryksugur

– litlar og liprar.



Þegar skipt var um undirlag á 
Suðurgötu í Reykjavík fyrir 
fáum árum komu verktakar 
niður á rústir af koti í götunni 
milli Ráðherrabústaðar og Bæn-
arportshliðsins þar sem fyrst 
var tekið að grafa í Hólavalla-
kirkjugarð. Elstu menn vissu að 
þar voru rústir Melkots, sem 
var eitt þeirra kota sem voru í 
Reykjavík meðan byggðin var 
bundin við malarrifið framan 
við Tjörnina. Í ár eru tvær aldir 
síðan þar fæddist drengur, Jón 
Guðmundsson. 

Foreldrar hans slitu fljótt 
samvistum og faðir hvarf heim í 
Flóanum þar sem hann dó niður-
setningur. Sonurinn var tekinn í 
fóstur af einum danskra veslun-
armanna í bænum á rifinu, Bjer-
ing verslunarstjóra. Hann var 
sjö ára gamall. Það hefur líklega 
orðið honum til lífs. Fáum árum 
síðar lentu fósturforeldrar hans 
í fjárhagskröggum og honum 
var komið að á Indriðastöðum í 
Skorradal til frændfólks. 

Jón var vel gefinn og átti þess 
kost að komast í skólann á Bessa-
stöðum. Að vísu töfðu hann veik-
indi, líklega berklar í fæti, því 
hann gekk alla tíð haltur. Jón 
var samtíða Fjölnismönnum á 
Bessastöðum og Baldvin Einars-
syni. Hann er í hópi þeirra 
manna sem hvað ákafast börð-
ust fyrir sjálfstæði Íslands á 
nítjándu öld.

Nú þegar tvær aldir eru frá 
fæðingu Jóns er komið út safn 
bréfa hans til Jóns forseta Sig-
urðssonar en þeir nafnar voru 
samherjar um langt árabil í 
sjálfstæðisbaráttu landsins, 
samherjar og vinir, þó stundum 
kæmi snurða á þráðinn. Það er 
Þjóðskjalasafn Íslands sem 
gefur safnið út en Einar Laxness 
sagnfræðingur sá um útgáfuna 

og kemur auk hans hópur vildar-
manna að lokafrágangi safnsins 
sem er 560 síður að stærð, prýtt 
myndum.

Jón Guðmundsson er flestum 
gleymdur í dag. Það eru einung-
is áhugamenn um sagnfræði 
þessa tímabils sem þekkja til 
hans. Eftir að hann lauk námi í 
Bessastaðaskóla tók hann að sér 
skrifarastörf í Reykjavík, raun-
ar starf sem Jónas Hallgríms-
son gegndi á undan honum. Jón 
var heppinn, hann fékk veitingu 
sem umboðsmaður konungs-
jarða sem voru undan klaustr-
inu á Kirkjubæjarklaustri, flutt-
ist þangað og hóf þaðan sinn 
pólitíska feril, fyrst með því að 
boða til Þingvallafundarins þá 
um sumarið og svo á sambands-
þinginu um haustið. Það leiddi 
til setu á þjóðfundinum 1851 og 
var Jón einn þeirra sem sagt var 
að hermennirnir dönsku skyldu 
handtaka ef þörf væri á – sá 
halti.

Framkoma hans þar varð til 
þess að hann hlaut ekki fyrr en á 
dánarári sínu veitingu fyrir 
starfi á vegum ríkisins. 

Hann var útskúfaður frá opin-
beru starfi. 

Jón ruddi því nýjar brautir: 
hann hóf útgáfu fyrsta borgar-
lega blaðsins í Reykjavík, Þjóð-
ólfs, sem kom út hálfsmánaðar-
lega. Hann aflaði sér 
lögmannsréttinda og tók að 
starfa sem sjálfstæður mála-
færslumaður í Reykjavík. Bæði 
blaðamenn og lögmenn eiga 
honum því skuld að gjalda. Hann 
var forgöngumaður um opinber-
ar leiksýningar í Reykjavík 1854 
og mikill hvatamaður að menn-
ingarlífi í hinum hálfdanska 
bæ. 

Jón bjó í Aðalstræti 6 þar sem 
Morgunblaðshöllin gamla stend-

ur nú. Hann var virkur í bæjar-
lífi, sat í bæjarstjórn og hélt 
ásamt konu sinni heimili þangað 
sem ungt fólk sótti. 

En það var vinátta hans og 
samstarf sem varð örlagaríkast 
fyrir þjóðina. Safnið geymir 
varðveitt bréf frá ritstjóranum 
til Jóns forseta frá 1855-1875. 
Bréf þeirra fyrir þann tíma eru 
þegar komin út. Safnið bætist í 
röð bréfasafna frá nítjándu öld 
sem gefa einstaklega persónu-
lega og safaríka mynd af þeirra 
tíðar samtali millum manna. Sá 
heimur er mörgum luktur en 
hafi lesendur á annað borð kom-
ist inn í þann heim reynist hann 
ákaflega fróðlegur. Það ætti 
ekki að koma þeim á óvart sem 
nú lesa blogg. Jón ritstjóri lést á 
heimili sínu 1875 og var grafinn 
skammt frá túnfætinum á kot-
inu sem hann fæddist í.

Í kvöld verða tónleikar í Sigurjóns-
safni í Laugarnesinu. Það er Duo 
Stemma sem kemur fram á tónleik-
unum sem hefjast kl. 20.30. Þau 
Herdís Anna Jónsdóttir, fiðlu- og 
víóluleikari, og Steef von Ooster-
hout slagverksleikari hafa á verk-
efnaskrá sinni verk fyrir marimbu, 
víólu, slagverk og steinaspil eftir 
Snorra Sigfús Birgisson, Áskel Más-
son og Svein Lúðvík Björnsson. 

Sum verkanna voru samin sér-
staklega fyrir þau og að auki eru á 
dagskránni útsetningar þeirra á 
þjóðlögum. Þau hafa leikið saman síðan 1996 og komið fram víða, meðal 
annars með dagskrá fyrir börn á leikskólaldri. Þau hafa bæði verið starf-
andi með Sinfóníuhljómsveit Íslands, en jafnframt leikið með smærri 
hópum, Kammersveitinni, Caput, Bendu, og Dísunum.  Tónleikarnir í 
kvöld hefjast sem fyrr segir kl. 20.30.

Duo Stemma leikur

Gamlir vinir skrifast á 

Sýningu Erlu Stefánsdóttur ljós-
myndara, Áfangastaður, í Skotinu 
á Ljósmyndasafni Reykjavíkur 
sem staðið hefur frá 19. júlí lýkur 
annað kvöld. Myndirnar á sýning-
unni eru teknar á  ferðalagi um 
austurhluta Rúmeníu í maí 2007. 
Myndirnar eru ekki hefðbundnar 
ferðalagsmyndir heldur sýna 
ferlið að ferðast. „Fyrir mér er 
ferðalagið, ferðin sjálf – það að 

vera á hreyfingu, en ekki að vera 
stöðugt að miða að því að komast 
á áfangastað. Ferðin er áfanga-
staðurinn,“ segir Erla. Hún lærði 
ljósmyndun í Bandaríkjunum og 
útskrifaðist árið 1993. Síðan þá 
hefur Erla starfað sjálfstætt 
ásamt því að kenna í fornáms-
deild Myndlistaskólans í Reykja-
vík. Erla hefur haldið fjölda sýn-
inga hérlendis og erlendis.

Ljósmyndasýningu lýkur



Camilla Parker Bowles, eigin-
kona Karls Bretaprins, fékk 
ekki að vera viðstödd minn-
ingarkvöldverð um Díönu 
prinsessu á föstudagskvöld 
og fullyrða breskir fjöl-
miðlar að fjarvera hennar 
hafi verið vegna þess að 
Elísabet drottning taldi 
það „óæskilegt“. Camilla 
og Karl hafa verið gift í 
tvö ár en drottningin mun 
hafa talið það vandræða-
legt ef Camilla mætti í 
minningarathöfn um hans 
fyrrverandi eiginkonu, 
Díönu. Mun Karl hafa verið 
hinn argasti út í móður sína 
vegna afskipta hennar og 
heimtaði að fá að taka eig-
inkonu sína með. Eftir 

snörp orðaskipti urðu 
sjónarmið Elísabetar ofan 

á og Camilla var hvergi 
sjáanleg í kvöldverðar-

boðinu.
Nánasta fjölskylda 

Díönu heitinnar 
mætti í kvöldverðar-
boðið, sem skipulagt 
var af prinsunum 
Harry og Vilhjálmi. Í 

yfirlýsingu sem 
Camilla sendi frá 
sér um helgina 
segist hún hafa 

tekið sjálfstæða 
ákvörðun um að mæta 
ekki í kvöldverðar-
boðið, en fjölmiðlar 

ytra taka þá ástæðu 
ekki trúanlega. „Ég þáði 

boðið í kvöldverðinn en 
eftir að hafa hugsað mig 
um sá ég að nærvera mín 
gæti tekið athyglina frá til-

gangi kvöldverðarins, það er að 
segja minningu Díönu prinsessu. 
Ég er þakklát eiginmanni mínum, 
Vilhjálmi og Harry fyrir að styðja 
ákvörðun mína,“ sagði Camilla 
meðal annars í tilkynningunni. 

Drottningin vildi ekki Camillu  

Söngmenn óskast!

KARLAKÓRINN FÓSTBRÆÐUR

Karlakórinn Fóstbræður getur bætt við sig
efnilegum söngmönnum.

Upplýsingar veita Smári S. Sigurðsson formaður í síma 8633247

og Þráinn Sigurðsson varaformaður í síma 8202151.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Alþjóðlega kvikmyndahátíðin 
RIFF stendur um þessar mundir 
fyrir stuttmyndakeppninni Gullni 
lundinn á Myspace. Tekið er á móti 
myndum alls staðar að úr 
heiminum og sigurvegarinn hlýtur 
ferð til Íslands auk þess sem 
myndirnar sem komast í úrslit 
verða sýndar á hátíðinni.
„Þetta er alþjóðleg hátíð og þess 
vegna fannst okkur tilvalið að hafa 
líka alþjóðlega stuttmyndakeppni. 
Fókusinn á hátíðinni er á nýja og 
ferska kvikmyndagerðarmenn og 
okkur finnst þetta vera góð leið til 
að opna hátíðina fyrir 
hæfileikafólki,“ segir Atli Bollason, 
einn skipuleggjenda RIFF, 
alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar 
sem verður haldin í Reykjavík 

dagana 27. september til 7. 
október. 

Keppnin fer fram í gegnum 
heimasíðu RIFF á Myspace. 
Keppendur senda myndir sínar 
inn í gegnum hana þannig að fólk 
getur tekið þátt hvar sem það er 
statt í heiminum. Dómnefnd velur 
nokkrar myndir í úrslit sem verður 
kosið um á Myspace. Allar 
myndirnar sem komast í úrslit 
verða svo sýndar á hátíðinni.

Umsóknarfrestur rennur út 31. 
ágúst. Allar nánari upplýsingar 
má finna á www.myspace.com/
goldenpuffin.

Stuttmyndakeppni á RIFF 
Mikil eftirspurn er eftir væntan-
legri bók O.J. Simpson, If I Did It, 
sem fjallar um morðin á fyrrver-
andi eiginkonu hans og kærasta 
hennar.

Bókin verður ekki fáanleg í 
bókabúðinni þekktu Barnes & 
Nobles en þess í stað verður hægt 
að kaupa hana á heimasíðu versl-
unarinnar, þar sem forsala hefur 
gengið afar vel.

 Upphaflega átti að gefa bókina 
út í nóvember í fyrra en vegna mik-
illa mótmæla almennings var hætt 
við þau áform. Simpson hefur ávallt 
haldið fram sakleysi sínu síðan 
morðin áttu sér stað í Los Angeles 
árið 1994. Margir telja þó að góðir 
lögfræðingar hans hafi bjargað 
honum frá fangelsisdómi.

Eftirpurn 
eftir Simpson

Verum með
fallegar tær

í sumar!

Verum með
fallegar tær

í sumar!

FÆST ÁN
LYFSEÐILS

Lamisil Once 1% húðlausn inniheldur 10 mg af terbínafíni (sem hýdróklóríð). Lamisil Once er einskammta meðferð við fótsvepp (tinea pedis). Ekki má nota
Lamisil Once ef til staðar er ofnæmi fyrir terbínafíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins. Lamisil Once er eingöngu ætlað til útvortis notkunar. Lyfið er
eingöngu ætlað til húðmeðferðar á fótum. Lamisil Once á ekki að nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til. Konur með barn á brjósti eiga ekki að nota
Lamisil Once. Börn og unglingar undir 18 ára aldri eiga ekki að nota lyfið þar sem reynslu skortir af slíkri notkun. Lyfið á einungis að bera á einu sinni. Best er að
bera Lamisil Once á húðina eftir sturtu eða bað. Lyfið verður að bera á báða fætur, jafnvel þótt einkenni sjáist einungis á öðrum fæti. Þetta tryggir algjöra
eyðingu sveppsins. Hann getur leynst víðar á fótum þótt ekki sjáist nein merki um hann. Lamisil Once er mild lausn og ertir sjaldnast húðina. Geymið þar sem
börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningarnar sem fylgja hverri pakkningu. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf.,
Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

NÝTT
Bylting í meðferð á fótsveppi …

Eina fótsveppalyfið sem drepur
fótsveppinn eftir notkun í einungis
eitt skipti



með íslenskum texta

DIE
FALSCHER

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

BOURNE ULTIMATUM kl. 5.30 - 8 - 10.30
BOURNE ULTIMATUM LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 4 - 6
RUSH HOUR 3 kl. 3.45 - 5.50 -8 -10.10
DIE HARD 4.0 kl. 8 *Síðustu sýningar
DEATH PROOF kl. 10.45 *Síðustu sýn.

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

KL. 5.30 Goodbye Bafana / Cocaine Cowboys
The Bridge**/ For Your Consideration **

KL. 8 Away From Her / Sicko / Fuck 
 Deliver Us From Evel**
KL. 10.30 GoingTo Pieces / Die Falscher

Shortbus** / Hallam Foe**

SÝNINGARTÍMAR BÍÓDAGA GRÆNA LJÓSSINS14

12

14
16

14
12

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

14
12

ASTRÓPÍA kl. 4 - 6 - 8 - 10.10
BOURNE ULTIMATUM kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
RUSH HOUR 3 kl. 4 - 6 - 8 - 10
BECOMING JANE       kl. 3 - 5.30 - 8 -10.30

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

SICKO
með íslenskum texta

AWAY
FROM HER

Aukasýning

FOE
HALLAM

FUCK GOING
TO PIECES

SHORTBUS

COCAINE
COWBOYS

FROM EVIL
DELIVER US

CONSIDERATIONFOR YOURAukasýning

THE
BRIDGE

GOOBYE
BAFANA

LANDSLIÐ GRÍNISTA
Í STÆRSTU ÍSLENSKU 

BÍÓMYND ÁRSINS

2 DAGAR
EFTIR

- 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               

www.SAMbio.is 575 8900

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

FÓR BEINT 
Á TOPPINN 
Í USA

KRINGLUNNI

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

ASTRÓPÍÁ kl. 6:15 - 8 - 10:10 L

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

RATATOUILLE ÍSL TAL kl. 4 - 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. 8:15 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 4 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10:10 L

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

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 L

TRANSFORMERS kl. 10:20 10

ASTRÓPÍÁ kl. 7 - 9 L

RUSH HOUR 3 kl. 7 - 9 12

ASTRÓPÍA kl. 8 - 10 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10:30 14

VIP

VIP

DIGITAL

DIGITAL
DIGITAL

Magnaðasta spennumynd sumarsins

MATT DAMON ER JASON BOURNE

Bandaríski leikarinn Owen Wilson 
er á batavegi eftir að hafa gert til-
raun til sjálfsvígs á heimili sínu í 
Santa Monica á sunnudag. Wilson 
var fluttur í skyndi á sjúkrahús 
eftir að bróðir hans, Andrew, hafði 
komið að honum alblóðugum. 

Leikarinn hafði stóra skurði á 
báðum úlnliðum og á sjúkrahúsinu 
kom í ljós að hann hafði einnig inn-
byrt ógrynni af svefnlyfjum. 

Eftir því sem fram kemur á 
bloggsíðu slúðurmógúlsins Perez 
Hilton dvelur Wilson nú á ónafn-
greindu sjúkrahúsi í Los Angeles. 

Owen Wilson er þekktur gaman-

leikari í Hollywood og hefur hróður 
hans farið ört vaxandi síðustu ár. 
Hann er líklega þekktastur fyrir 
hlutverk sín í myndunum Zooland-
er, The Wedding Crashers og Stars-
ky and Hutch. Tæplega tveggja ára 
löngu sambandi hans við leikkon-
una Kate Hudson lauk í júní sl. og 
herma heimildir að Wilson hafi 
glímt við mikið þunglyndi síðan þá.  

Owen reyndi að fremja sjálfsvíg

Keppnin um titilinn Herra Ísland fer fram 
á Broadway í ellefta sinn 22. nóvember 
næstkomandi og verður sýnd í beinni út-
sendingu á Skjá einum. 

Áhugasamir þurfa að hafa hraðar hendur því skrán-
ingu lýkur í næstu viku. „Við byrjum að taka viðtöl 
við strákana næsta mánudag,“ segir Elín Gestsdóttir, 
framkvæmdastjóri keppninnar. Hún segir að nú þegar 
hafi borist um 80 ábendingar en einungis brot af þeim 
fjölda fær að keppa. „Það færist í vöxt að strákarnir 
sæki sjálfir um að fá að taka þátt. Við fáum einnig 
margar ábendingar frá vinum, kærustum, vinkonum 
og ættingjum.“ Elín viðurkennir þó að ekki hafi allir 
áhuga á að keppa. „Það er náttúrlega misjafnt hversu 
áhugasamir menn eru. Sumir hafa kannski 
ekki hugsað sér að fara í neitt svona. 
Flestir kíkja þó til okkar í spjall.“

Í viðtölunum eru strákarnir beðnir 
um að koma fram á boxernærbuxum 
auk spjallsins. Hópurinn er svo 
minnkaður þrisvar til fjórum sinnum og 

loks standa 18-20 strákar eftir sem taka þátt í 
aðalkeppninni. Elín segir að fyrst og fremst sé verið 
að leita að verðugum fulltrúa íslenskra karlmanna. 
„Sigurvegarinn þarf að vera fyrirmynd annarra ungra 
manna og geta sinnt hlutverkinu með sóma í það ár 
sem hann ber titilinn. Svo skemmir ekki fyrir að vera 
fjallmyndarlegur og hugsa um heilsuna. Það er til nóg 
af strákum sem uppfylla þessi skilyrði og vilja taka 
þátt í svona keppni.“ Herra Ísland árið 2005, Ólafur 
Geir Jónsson, var sem kunnugt er sviptur titlinum 
sökum þess að hann þótti hafa sýnt annað en fyrir-
myndarhegðun. Í kjölfarið höfðaði Ólafur Geir 
skaðabótamál gegn forsvarsmönnum keppninnar og 
er því máli ekki enn lokið. Elín segir að reglum 
keppninnar hafi ekki verið breytt í kjölfarið. „Regl-
urnar hafa alltaf verið mjög skýrar. Þetta tiltekna ár 
var sigurvegarinn valinn í símakosningu og við gátum 

ekki stjórnað því hver úrslitin urðu. Við 
höfum ekki áhyggjur af því að sagan 

endurtaki sig enda er fagfólk í 
dómnefnd sem kynnist strákunum vel.

Færri komast að en 
vilja í Herra Ísland

Hljómsveitin The Rolling Stones 
hefur lokið „A Bigger Bang“-tón-
leikaferð sinni um heiminn sem 
hefur staðið yfir í tvö ár. Orðrómur 
hefur verið á kreiki um að þetta sé 
síðasta tónleikaferð sveitarinnar, 
enda Jagger, Richards og félagar 
komnir vel á sjötugsaldurinn.

Jagger var þó spar á yfirlýsing-
arnar á lokatónleikunum sem voru 
haldnir í London. Þakkaði hann ein-
faldlega öllum þeim sem komu og 
hlustuðu á sveitina fyrir að hafa 
staðið með þeim félögum þótt 
ýmislegt hafi gengið á.

Á meðan á tónleikaferðinni stóð 
misstu bæði Jagger og Richards 
annað foreldri sitt og Ronnie Wood 
missti eldri bróður sinn. Richards 

þurfti einnig að gangast undir 
skurðaðgerð eftir að hafa dottið úr 
pálmatré á Fiji-eyjum á síðasta 
ári.

Stones spilaði á 146 tónleikum í 
31 landi fyrir framan 2,2 milljónir 
áhorfenda. Á meðal þjóða sem 
sveitin heimsótti í fyrsta sinn voru 
Kínverjar, Rúmenar og Serbar, auk 
þess sem hún spilaði í fyrsta sinn á 
Super Bowl, úrslitaleiknum í amer-
íska fótboltanum. Tekjur af miða-
sölu námu um nítján milljörðum 
króna. Heimildarmynd Martins 
Scorsese um Stones, Shine a Light, 
kemur út í apríl á næsta ári og 
munu Jagger og félagar taka þátt í 
að kynna þá mynd, endurnærðir 
eftir langþráða hvíld.

Tónleikaferð lokið



Tekjur af miðasölu í kvikmynda-
húsum vestanhafs hafa í fyrsta 
sinn rofið fjögurra milljarða doll-
ara markið yfir sumartímann sem 
samsvarar rúmlega 250 milljörð-
um króna.

Sló þetta góða sumar út sumarið 
2004 þegar tekjurnar náðu 3,95 
milljörðum dollara. Talið er að 
tekjurnar þetta sumarið endi í 4,15 
milljörðum  dollara þegar sumar-
tímabilinu lýkur hinn 3. septemb-
er en það hefur einkennst af hvers 
kyns framhaldsmyndum og ef 
miðað er við þessar tölur þá má 
reikna með að það verði framhald 
á slíkri framleiðslu frá Holly-
wood.

Búist er við að þetta sumar selj-
ist um 606 milljónir miða, sem 
yrði sjötti besti árangurinn í Norð-

ur-Ameríku frá upphafi. Flestir 
miðar seldust árið 2002, eða rúm-
lega 653 milljónir. Gamanmyndin 
Superbad hélt efsta sæti sínu yfir 
vinsælustu myndirnar vestanhafs 
um síðustu helgi. Í öðru sæti var 
The Bourne Ultimatum og í því 
þriðja var Rush Hour 3.

Metgróði vestanhafs
Sonur bandaríska glímukappans 
Hulks Hogan, Nick Bollea, var 
fluttur á sjúkrahús eftir að hafa 
lent í bílslysi í Flórída seint á 
sunnudag. Hann er þó ekki í lífs-
hættu og fregnir herma að hann 
hafi fengið að fara heim. Félagi 
hans, sem var farþegi í bílnum, er 
alvarlega slasaður og liggur enn 
þungt haldinn á sjúkrahúsinu.

Nick, sem er aðeins sautján ára 
gamall, var ökumaður bifreiðar-
innar. Henni var að sögn lögreglu 
ekið á miklum hraða þegar öku-
maður missti stjórn á henni með 
þeim afleiðingum að hún valt og 
stöðvaðist ekki fyrr en hún lenti á 
pálmatré og gjöreyðilagðist. Vitni 
segja að Nick hafi verið í kapp-
akstri við bíl af gerðinni Dodge 
Viper þegar slysið varð.

Slökkviliðsmenn komu á stað-
inn til þess að ná Nick og farþeg-
anum úr bílnum. Báðir voru þeir 
fluttir með þyrlu á nærliggjandi 
sjúkrahús. Hulk Hogan er einn af 
þekktustu atvinnuglímuköppum 
Bandaríkjanna. Hann hefur und-
anfarið komið fram í þáttum á 
sjónvarpsstöðinni VH1 sem kall-
ast „Hogan Knows Best“. Fjöl-
skylda hans hefur reglulega 
komið fram í þáttunum, meðal 
annars Nick, sem gengur undir 
nafninu Nick Hogan í þáttunum. 
Raunverulegt nafn Hulks Hogan 
er Terrence Bollea.

Sonur Hulks Hogan slasaður
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Söngleikurinn fjallar um hinn lánlausa Gretti. Hann lendir í fangelsi eftir misheppnaðan glæp og þar hellir hann sér af 
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Viðskiptavinir geta nálgast tilboðsmiða á þjónustuskrifstofum VÍS. 

Tryggið ykkur miða í tíma á þessa frábæru fjölskylduskemmtun.

VÍS býður viðskiptavinum sínum tvo miða á verði eins 
á söngleikinn Gretti í Borgarleikhúsinu í september.



FH og Valur endanlega stungin af

 Matthías Vilhjálmsson 
var ekki nafn sem margir knatt-
spyrnuunnendur þekktu fyrir 
sumarið en þessi tvítugi strákur 
er á allra vörum um þessar mund-
ir enda farið á kostum í framlínu 
FH og skoraði fimm mörk í síð-
ustu sjö leikjum FH-inga. Hann 
hefur þess utan skorað þrjú mörk 
í Evrópukeppninni og eitt í bikar. 
En hver er Matthías og hvaðan 
kemur hann?

„Ég kem frá Ísafirði sem er par-
adís Vestfjarða. Ég flyt í bæinn 16 
ára gamall til að fara í Versló og 
ég ákvað að fara í FH á sama tíma 
og sé svo sannarlega ekki eftir 
því,“ sagði Matthías sem segist 
hafa fengið fínt fótboltauppeldi 
vestur á fjörðum.

„Það er vel staðið að málum 
fyrir vestan. Ég var svo byrjaður 
að spila með meistaraflokki BÍ 
fimmtán ára gamall og þegar ég 
var orðinn sextán ára skoraði ég 
sjö mörk í tólf leikjum.“

Matthías sat á tréverkinu í upp-
hafi sumars en þegar Arnar Gunn-
laugsson meiddist þá fékk Matthí-
as tækifæri sem hann hefur nýtt 
til fullnustu.

„Það hefur gengið mjög vel eftir 
að ég fékk að fara í mína stöðu efst 
á toppnum. Ég var fyrst út á kanti 
og kvartaði að sjálfsögðu ekki neitt 
því mér var alveg sama hvar ég 
spilaði svo lengi sem ég fengi að 
spila,“ sagði Matthías sem er undir 

smásjá fjölda liða á Norðurlöndum 
og nú síðast var greint frá áhuga 
danska úrvalsdeildarliðsins Nord-
sjælland. Matthías stefnir út og 
segist vera tilbúinn fyrir atvinnu-
mennskuna.

„Ég er algjörlega tilbúinn og tel 
góða möguleika á að komast út 
eftir tímabilið. Ég er búinn að búa 

einn í Reykjavík í fjögur ár þannig 
að ég verð ekki í vandræðum með 
að aðlagast slíku. Ég ætla fyrst að 
klára tvennuna með FH,“ sagði 
Matthías sem þakkar árangur sinn 
að mörgu leyti séræfingum sem 
hann var á með Heimi Guðjóns-
syni í vetur.

Ísfirðingurinn Matthías Vilhjálmsson er leikmaður 14. umferðar Landsbanka-
deildar karla hjá Fréttablaðinu. Matthías átti sannkallaðan stórleik gegn Fylki 
þar sem hann tryggði meisturunum sigur með tveim mörkum.

 Það er óhætt að segja að 
það hafi verið hiti í þjálfurum 
Landsbankadeildarinnar eftir 
leiki 14. umferðar. Í þremur leikj-
um af fimm réðust þjálfarar har-
kalega að dómurum leikjanna í 
viðtölum og spöruðu síst stóru 
orðin. Svo mikil voru lætin að 
menn muna vart eftir öðru eins. 

Það verður áhugavert að sjá 
hvernig Þórir Hákonarson, fram-
kvæmdastjóri KSÍ, tekur á málinu 
en hann einn getur skotið slíkum 

málum til aganefndar og þjálfarar 
hafa endað á borði þeirrar nefnd-
ar fyrir minni sakir en sáust á 
sunnudagskvöld.

Einn besti dómari landsins, 
Garðar Örn Hinriksson, segir að 
menn verði aðeins að draga and-
ann djúpt áður en þeir tjái sig um 
dómara í fjölmiðlum.

„Ég held ég hafi ekki upplifað 
áður svona mikil læti eftir nánast 
alla leiki. Það var hreinlega valtað 
yfir dómarana og mér fannst 

menn ganga allt of langt. Menn 
verða að anda rólega áður en þeir 
fara í viðtöl og ausa úr skálum 
reiði sinnar,“ sagði Garðar Örn en 
það er ekki óalgengt að gagnrýni 
þjálfara aukist á þessum tíma-
punkti mótsins.

„Íslandsmótið var klárlega að 
byrja á sunnudagskvöldið. Dóm-
arar eru ekki hafnir yfir gagnrýni 
og mér finnst í góðu lagi að gagn-
rýna okkur en mér finnst óþarfi 
þegar menn drulla yfir dómarana. 
Gerist það einhvern tímann að 
drullað sé yfir menn sem klúðra 
færum? Er einhver að drulla yfir 
Bjarnólf eftir klúðrið hans gegn 
ÍA? Er einhver að drulla yfir 
Keflavík þar sem þeir töpuðu 3-1 
fyrir Val? Það er óþarfi að drulla 
yfir okkur því við erum ekki að 
drulla yfir leikmenn. Það má ekki 
gleyma því að við erum líka mann-
eskjur en stundum líður manni 
eins og við séum ekkert annað en 
dómarar,“ sagði Garðar ákveðinn 
en honum finnst dómgæslan í 
sumar hafa verið betri en í fyrra. 
Þrátt fyrir lætin á sunnudag vill 
Garðar Örn hrósa þjálfurum.

„Þjálfarar fá prik frá mér fyrir 
sumarið og það hefur verið frá-
bært að vinna í kringum þá. Það 
hefur ekkert vesen verið á völlun-
um í sumar og samskiptin góð að 
mínu mati,“ sagði Garðar að 
lokum.

Það er óþarfi að drulla yfir dómara

 Liverpool verður án 
beggja fyrirliða sinna í seinni leik 
sínum gegn Toulouse í forkeppni 
meistaradeildarinnar í kvöld. 

Steven Gerrard er tábrotinn en 
Jamie Carragher rifbeinsbrotn-
aði.

Liverpool vann fyrri leikinn 1-0 
í Frakklandi en leikurinn í kvöld á 
Anfield hefst klukkan 19.05 og er 
í beinni útsendingu á Sýn. 

Báðir fyrirlið-
arnir meiddir

 Mörgum þótti Valsarinn 
Bjarni Ólafur Eiríksson sleppa 
vel þegar Garðar Örn Hinriksson 
gaf honum aðeins gult spjald 

fyrir að slá til 
Keflvíkingsins
Guðjóns Árna 
Antoníussonar. 

„Frá mér 
séð var þetta 
aldrei annað 
en gult spjald 
þar sem 

Bjarni sneri baki í mig og ég sá 
hann aðeins ýta við Guðjóni. Ég 
sá hann aldrei gefa honum 
höggið. Svo sé ég í sjónvarpinu 
um kvöldið að þetta er auðvitað 
ekkert annað en rautt spjald. 
Aðstoðardómarinn sá þetta 
heldur ekki nógu vel því miður,“ 
sagði Garðar sem er alls óhrædd-
ur við að játa mistök sín. 

Átti að gefa 
Bjarna rautt





Hvar eru allar góðu myndirnar?



HLJÓÐFÆRAHÚSIÐ FLYTUR 
Í NÝTT GLÆSILEGT HÚSNÆÐI!

Hljóðfærahúsið   Laugavegi 176   105 Reykjavík   www.hljodfaerahusid.is   info@hljodfaerahusid.is   Sími 591 5340

15% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM TROMMUVÖRUM Í VERSLUN
15% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM GÍTURUM Í VERSLUN

ATH!
Takmarkað

magn!
AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM



1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

„Ef mann langar virkilega í 
eitthvað djúsí á sunnudegi þá 
verður Eldsmiðjan yfirleitt fyrir 
valinu.“

Nýnemar við íþrótta-
fræði í Háskólanum í 
Reykjavík fengu í síð-
ustu viku að kynnast 
busun í ætt við þær 
sem tíðkast hjá 
menntaskólum
landsins. Egill 
„Gillzenegger“
Einarsson var 
forsprakkinn að 
innvígslunni.
„Við gerðum þetta 
líka í fyrra en þá 
var ekki eins 
mikið af frægu 
fólki. Nú fékk 
fræga fólkið hins 
vegar sérmeð-

ferð,“ segir Egill. Markadrottning-
in Margrét Lára Viðarsdóttir, 
Gunnleifur Gunnleifsson, mark-
vörður HK, Aðalsteinn Eyjólfs-
son, þjálfari kvennaliðs Stjörn-
unnar í handbolta, eru á meðal 

þeirra sem eru að hefja nám í 
íþróttaakademíunni í ár og fengu 
að kenna á því hjá Gillzenegger og 
félögum.

„Busun á venjulega að vera 
fyndin og skemmtileg en við 
reyndum að gera þetta eins leið-

inlegt og við gátum,“ segir Egill 

en á meðal þess sem busarnir voru 
látnir gera var að hlaupa langleið-
ina í kringum Reykjanesbæ og 
staupa ógeðisdrykki. Þá voru þeir 
bundnir saman, sprautaðir með 
vatni og dýft í hveiti. „Vatnsslang-
an var yfirleitt í andlitinu á Mar-
gréti Láru og Gunnleifi,“ segir 
Egill og hlær en bætir við að allir 
hafi skilið sáttir á endanum. 

„Þetta er okkar leið til að bjóða 
þau velkomin og þótt það hafi verið 
smá kergja í fyrstu eru nú allir 
orðnir góðir félagar.“

Gillzenegger busaði Margréti Láru  

Tónlistarmaðurinn Magnús Þór 
Sigmundsson steig óvænt á svið 
með Sniglabandinu er þeir útvörp-
uðu beint frá Hveragerði síðastlið-
inn sunnudag. „Ég var bara stadd-
ur þarna og þeir kölluðu mig upp,“ 
segir Magnús Þór, sem söng með 
þeim lag sitt „Jörðin sem ég ann“.
 Dóttir hans Þórunn söng með 
honum viðlagið. Hún er söngkona í 
bresku hljómsveitinni Fields sem 
hefur vakið töluverða athygli að 
undanförnu.

Magnús, sem býr í Hveragerði, 
segist hafa hlustað á útvarpsþátt 
Sniglabandsins með öðru eyranu í 
sumar á Rás 2 og líkað vel. „Þetta 
eru svo fínir tónlistarmenn að þeir 
komast upp með það sem þeir 
gera. Ég hef oft spilað með Pálma 
[Sigurhjartarsyni]. Við spiluðum 
lengi saman á litlum tónleikum í 
gamla daga.“  Magnús er að leggja 

lokahönd á nýja sólóplötu sem er 
væntanleg í haust. „Þetta verður 
allt saman nýtt efni. Ég ákvað að 
endurnýja kynni mín við sjálfan 
mig frá fyrri tíð. 

Síðasta plata Magnúsar, Hljóð er 
nóttin, kom út fyrir tveimur árum 
og hafði að geyma öll vinsælustu 
lög hans. Auk „Jörðin sem ég ann“ 
voru þar slagarar á borð við „Ísland 
er land þitt“, „Sú ást er heit“ og 
„Blue Jean Queen“.

Feðgin sungu 
með Sniglabandinu

„Ég gef ekki upp fyrir hvern ég er að kaupa. En ég er ekki 
að kaupa þetta sjálf enda hefði ég ekki efni á slíku,“ segir 
Hulda Sigfúsdóttir endurskoðandi. Um helgina auglýsti 
hún eftir verkum Kristjáns Davíðssonar listmálara í 
Morgunblaðinu og bað helst um stórar olíumyndir þó að 
allt annað kæmi til greina og var staðgreiðsla í boði. Þar 
gætu verið um að ræða háar fjárhæðir því stór olíuverk 
eftir Kristján hafa selst fyrir gott verð.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur áhugi á 
verkum Kristjáns Davíðssonar aukist mikið á undanförn-
um vikum. Er fullyrt að verð hafi tvöfaldast á skömmum 
tíma. Kristján fagnaði í sumar níutíu ára afmæli og í und-
irbúningi er sýning á verkum hans frá síðustu þremur 
áratugum í Listasafni Íslands, en safnið var með yfirlits-
sýningu á ferli hans um 1980. 

Kristján hefur alla tíð verið iðinn og afkastamikill mál-
ari. Hafa verk hans jafnan verið í miklum metum hjá 
þeirri kynslóð sem ólst upp við abstraktið, en nú munu 
yngri menn vera áhugasamir um ný og gömul verk hans. 
Samkæmt áreiðanlegum heimildum Fréttablaðsins hafa 
þeir feðgar Sindri og Sindri Sindrasynir leitað eftir verk-
um til kaups og greitt vel fyrir en eins og kom fram í 
Fréttablaðinu keyptu þeir sig nýlega inní Gallerí Turp-
entine. Sindri kannaðist hins vegar ekki við þessar sögu-
sagnir að þeir feðgar væru að hamstra verk Kristjáns en 
viðurkenndi að hann væri mikill aðdáandi verka hans. 
„Mér finnst Kristján Davíðsson alveg frábær listmálari 
og ég skil vel áhugann á verkum hans. Ef ég kaupi hins 
vegar verk eftir Kristján þá er það bara til persónulegra 
nota en ekki fyrir galleríið,“ segir Sindri.

„Er ekki fólk búið að panta sér fimm hundruð Land 
Cruisera án þess að nokkur hafi séð þá?“ segir Sveinn Þór 
Þórhallsson hjá Gallerí Turpentine sem vill ekki gefa 
mikið út á það að eftirspurn og verð hjá Kristjáni séu eitt-
hvað að hækka eða aukast. „Það má kannski engu að síður 
segja að hann sé að fá þá virðingu sem hann á skilið um 
þessar mundir enda flottur málari,“ bætir hann við. 





Meðganga og fæðing er ekki 
sjúkdómur heldur eðlilegur 

hluti af lífinu, það er óeðlilegt að 
sjúkdómsvæða þetta ferli. Þessa 
klisju heyra líklega flestar barns-
hafandi konur og stilltar kinka þær 
flestar kolli til samþykkis. Eins eru 
þær oft sannfærðar um að mænu-
rótardeyfing sé af hinu illa, helst 
eigi ekki að nota glaðloft og keis-
araskurður sé yfirleitt hinn mesti 
misskilningur, tilkomin af skurð-
glöðum karlkyns læknum sem ekki 
kunna að taka á móti barni. Heim-
afæðing, án deyfinga, í uppblásinni 
sundlaug með fjölskylduna í kring 
er víst það eina sem blífur til að 
forða konum frá því að ganga sjúk-
dómsvæðingunni á hönd.

 ég gekk með barn mitt fór 
ég á svokallað foreldranámskeið. 
Þar sannfærðist ég um að aðeins 
aumingjar kysu deyfingu við barns-
burð. Mun heppilegra, að ég tali nú 
ekki um náttúrulegra, væri að nota 
blómadropa, nálastungur, iljanudd 
eða sundlaugar til að lina þjáning-
arnar sem þetta náttúrulega ferli 
kæmi ef til vill til með að skapa. Ég 
var ginnkeypt fyrir nær öllu sem 
þarna fór fram sem og því sem þar 
var boðið til sölu á agalega billeg-
um prís. Öllu gleypti ég við. Gagn-
rýnilaust samþykkti ég að það væri 
ægilega ljótt af konum að þiggja 
deyfingu við kvölum við barns-
burð. Síðar velti ég því óhjákvæmi-
lega fyrir mér. Fyrirlesaranum 
hugsaði ég þá þegjandi þörfina. 

 er ætlun mín að halda öðru 
fram en að fæðing sé eðlilegur 
hluti lífsins. Hins vegar get ég ekki 
annað en velt fyrir mér ástæðum 
þess að lífslíkur mæðra og barna 
eru nú töluvert mikið hærri en 
þegar heimafæðingar voru ráð-
andi. Einnig finnst mér umhugsun-
arvert að fólki þyki eðlilegt að fá 
að deyfa kvalir, sem til dæmis 
verða þegar endajaxl er tekinn, 
þegar sár eru saumuð saman eða 
við höfuðverk, en ekki vegna kvala 
við fæðingu. 

 er mér einnig óskiljanlegt 
hvers vegna sífellt þarf að 
þrástagast á hetjusögum frammi 
fyrir barnshafandi konum. Það er 
ekki nóg með að þær missi hálf-
partinn umráðarétt yfir líkama 
sínum og þurfi að sætta sig við að 
ókunnugu fólki telji sér frjálst að 
strjúka þeim um kviðinn heldur 
eiga þær helst að missa vatnið í 
vinnunni og vera mættar þangað 
aftur eins fljótt og auðið er. Annars 
eiga þær þá hættu vísa að verða 
flíspeysuklæddar við heimilisstörf 
nokkrum mánuðum síðar. 

 mannfjöldasjóðs 
Sameinuðu þjóðanna greindu frá 
því árið 2004 að meira en hálf millj-
ón kvenna létust af barnsförum 
árlega, að auki færu um átján millj-
ónir kvenna það illa út úr með-
göngu og barnsburði að þær hlytu 
annaðhvort varanlega fötlun eða 
veikindi. Taldi stofnunin að ástæð-
ur fyrir þessu væru aðallega vegna 
skorts á viðeigandi læknisaðstoð. 
Ef til vill hefur líka verið skortur á 
blómadropum og uppblásnum 
sundlaugum.

Deyfingar fyrir 
aumingja

KIA  umboðið  á  Ísland i  er  í  e igu HEKLU • Laugaveg i  172 • Reykjav ík • s ím i  590 5700 • www .k ia . is

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

 -
 0

7
-1

2
0

4

Kia Picanto er lipur og nútímalegur smábíll sem sameinar glæsilegt 
útlit og frábæra aksturseiginleika. Nú bjóðum við takmarkað magn af
Picanto Dísil með sumar- og vetrardekkjum á frábæru verði, aðeins
1.430.000 kr. Með bílnum fylgir bílastæðaskífan sem færir þér ókeypis
bílastæði í miðborginni.

Engin útborgun 
20.302 kr. á mánuði*

Fallegur og sparneytinn DÍSIL KIA PICANTO
eyðir aðeins 4,2 lítrum á hundraði í blönduðum akstri

Frábær kaup

* Afborgun miðast við 100% lán til 84 mánaða í blandaðri myntkörfu frá AVANT og 1,5% lántökugjald

Takmarkað magn!


