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Vilja afskráningu | Fáir sam-
þykktu yfirtökutilboð Eyjamanna 
ehf. annars vegar og Stillu ehf. 
hins vegar í Vinnslustöðina. Eyja-
menn ehf., sem fara með rúmlega 
fimmtíu prósent hlutafjár, ætla að 
fara fram á afskráningu félagsins. 

Innleysa hagnað | Magnús Jóns-
son, forstjóri Atorku Group, reikn-
ar með að á næstu sex til átján 
mánuðum muni félagið leysa út 
hagnað af tveimur til fjórum fjár-
festingum af svipaðri stærðar-
gráðu og Jarðboranir sem seldust 
á 17,7 milljarða.

Kaupþing sektað | Aganefnd 
OMX-kauphallarinnar í Svíþjóð 
hefur sektað Kaupþing þar í landi 
um jafnvirði tæpra 1,9 milljóna ís-
lenskra króna vegna brota eins 
miðlara á tilkynningaskyldu vegna 
viðskipta með hlutabréf.

Nýr yfirhagfræðingur | Eyjólfur 
Guðmundsson hagfræðingur hefur 
verið ráðinn yfirhagfræðingur 
hagkerfis tölvuleiksins EVE On-
line. Þetta mun vera í fyrsta skipti 
sem maður er ráðinn til að vinna 
inni í sýndarveruleika leiksins.

Til Danmerkur | Síminn hefur 
keypt danska fjarskiptafyrirtækið 
BusinessPhone Group sem er sér-
hæft í fjarskiptaþjónustu við minni 
og meðalstór fyrirtæki. Heild-
artekjur BusinessPhone í fyrra 
námu rúmum 550 milljónum ís-
lenskra króna.

Helmingi meira | Tíu stærstu 
fjármálafyrirtæki Norðurlanda 
skiluðu ríflega helmingi meiri 
hagnaði á fyrri hluta ársins eftir 
skatta en á sama tíma í fyrra. Í 
þessum hópi eru Kaupþing, Lands-
bankinn og Glitnir. 

Grandi hagnast | HB Grandi var 
rekinn með ríflega 2,9 milljarða 
króna hagnaði á fyrsta árshelm-
ingi. Það var mikill viðsnúningur 
frá fyrra ári þegar félagið tapaði 
tæpum 2,6 milljörðum króna. 
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Landsbankinn hefur eignast tíu prósenta hlut í Oslo 
Børs Holding ASA, eignarhaldsfélagi Kauphallar-
innar í Ósló. Markaðsvirði Oslo Børs Holding nam 
tæpum fjörutíu milljörðum króna í gærmorgun 
og er hlutur Landsbankans því metinn á um fjóra 
milljarða króna. 

Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans, 
segir að stjórnendum bankans hafi litist vel á kaup-
höllina sem fjárfestingarkost, en kaupin fóru fram 
fyrr í sumar. „Okkur fannst þetta tiltölulega hag-
stætt verð á þessum bréfum miðað við hvernig 
svona fyrirtæki hafa verið að ganga kaupum og 
sölum upp á síðkastið.“

Bankinn á 2,5 milljónir hluta sem 
gerir hann að næststærsta hluthaf-
anum í félaginu á eftir DNB Nor 
sem heldur utan um 19,67 prósenta 
hlut. Kauphallarsamstæðan OMX, 
sem Kauphöll Íslands tilheyrir, er 
einnig með tíu prósenta hlut sem 
hún eignaðist í október í fyrra. 
Vöktu þau viðskipti töluverða at-
hygli á sínum tíma, enda höfðu for-
svarsmenn OMX lýst yfir áhuga 

sínum á að sameinast kauphöllinni í Ósló.
Ætla má að tvennt vaki fyrir Landsbankanum 

með þessum kaupum: Annars vegar er líklegt að 
Kauphöllin í Ósló, sem er eina sjálfstæða kaup-
höllin á Norðurlöndum, renni síðar inn í stærri 
heild. Hins vegar hefur rekstur eignarhaldsfélags-
ins gengið vel og fjármunamyndun er sterk. Þetta 
hefur birst í ríflegum arðgreiðslum til hluthafa.

Barist hefur verið um yfirráð yfir kauphöllum 
víðs vegar um heiminn, þar á meðal OMX eins og 
komið hefur fram. Sjónir manna hafa oftar en ekki 
beinst að norsku kauphöllinni og þar hefur nafn 
OMX komið upp. Forsvarsmenn Oslo Børs Holding 
hafa hins vegar hingað til viljað halda í sjálfstæði 
kauphallarinnar og benda á gríðarlegan vöxt í um-

svifum félagsins á liðnum árum. 
Þannig er veltan í Ósló orðin meiri 
en í hinum norrænu kauphöllunum 
og hafa fyrirtæki í orku- og olíu-
geiranum streymt þangað í stríðum 
straumum.

Eignarhaldsfélagið skilaði hagn-
aði fyrir skatta upp á 78,2 milljónir 
norskra króna á fyrri hluta ársins, 
jafnvirði 860 milljóna króna. Það 
var ríflega fjórtán prósenta aukn-
ing á milli ára. 

Landsbankinn á 10% 
í Kauphöllinni í Ósló
Gríðarlegur vöxtur síðustu sjálfstæðu kauphallarinnar á 
Norðurlöndum vekur athygli annarra kauphalla. Hagstæð 
verðlagning að mati stjórnenda Landsbankans.

S T Æ R S T U H L U T H A F A R
O S L O  B Ø R S  H O L D I N G

1. DNB Nor Bank 19,7%
2.-3. Landsbankinn 10,0%
2.-3. OMX 10,0%
4. KLP Forsikring 9,8%
5. Norsk Hydros Pensjonkasse 8,3%
6. Orkla 5,0%
7. Nordea 4,4%
Alls 20 stærstu 92,0%
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Peningabréf ISK/EUR/USD/GBP eru fjárfestingarsjó›ir í 
skilningi laga nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingar-
sjó›i. Sjó›irnir eru reknir af Landsvaka hf., rekstrarfélagi me› 
starfsleyfi FME. Landsbankinn er vörslua›ili sjó›anna. Athygli 
fjárfesta er vakin á flví a› fjárfestingarsjó›ir hafa r‡mri fjár- 
festingarheimildir skv. lögunum heldur en ver›bréfasjó›ir. 
Um frekari uppl‡singar um sjó›ina, m.a. hva› var›ar muninn 
á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingar- 
heimildir sjó›anna, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr 
útbo›sl‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbankans 
auk uppl‡singa á heimasí›u bankans, landsbanki.is.

CAD
4,3%*

DKK
5,4%*Örugg ávöxtun 

í fleirri mynt 
sem flér hentar EUR

4,4%*

GBP
7,0%*ISK

14,0%*

Markmið
Peningabréfa er 

að ná hærri ávöxtun en 
millibankamarkaður og 

gjaldeyrisreikningar. Enginn 
munur er á kaup- 

og sölugengi.

Peningabréf
Landsbankans

USD
5,1%*

* Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. júlí - 31. júlí 2007.

Tjón af völdum veðurfars í Skand-
inavíu kemur til með að tvöfaldast 
fyrir lok 21. aldar, samkvæmt því 
sem fram kemur á ráðstefnunni 
Nordic Risk & Insurance Sum-
mit (NORIS) sem hófst í Stokk-
hólmi í gær. Ráðstefnunni, sem er 
á vegum helstu norrænu vátrygg-
ingarfélaganna, lýkur í dag.

Swiss Re, stærsta endurtrygg-
ingafélag heims og í fremstu röð 
áhættumatsfyrirtækja, varar við 
afleiðingum loftslagsbreytinga á 
Norðurlöndum til lengri tíma litið 
og segir vetrarstormana Anatol, 
Gudrun og Per aðeins vera fyrir-

boða um illviðrasamari tíð í Skand-
inavíu. Verra veður segir félagið 
svo að muni leiða til tvöföldunar á 
bótakröfum vegna tjóns af völdum 
veðurs fyrir lok þessarar aldar. 
Með þetta í huga ræða sérfræð-
ingar fyrirtækisins á ráðstefnunni 
hvernig beita megi öðrum aðferð-
um við áhættudreifingu en nú er 
gert, svo sem stóráfallaskuldabréf-
um, til að takast á við efnahagsleg-
ar afleiðingar loftslagsbreytinga. 
Haft er eftir Luca Albertini, fram-
kvæmdastjóra fjármálastýringar 
og ráðgjafarþjónustu Swiss Re að 
markaður fyrir tryggingartengd 

skuldabréf muni að öllum líkind-
um vaxa hratt á komandi árum.

„Swiss Re áætlar að vetrar-
stormar í Evrópu kosti nú trygg-
ingafélögin árlega um 2,6 millj-
arða evra [nærri 230 milljarða 
króna]. Ef gert er ráð fyrir ein-
faldri línulegri aukningu hækkar 
þessi tala um á að giska 11 millj-
ónir evra [tæpan milljarð króna] 
árlega. Miðað við áætlaðar árlegar 
tjónakröfur má því ætla að kostn-
aður vegna tryggðra tjóna í Skand-
inavíu hafi tvöfaldast fyrir næstu 
aldamót,“ segir í tilkynningu fé-
lagsins. - óká

Veðurtjón á eftir að tvöfaldast
Swiss Re, stærsta endurtryggingafélag heims og í fremstu röð áhættumats-
fyrirtækja, varar við afleiðingum loftslagsbreytinga á Norðurlöndum.

Vilja afskráningu | Fáir sam-
þykktu yfirtökutilboð Eyjamanna
ehf. annars vegar og Stillu ehf.
hins vegar í Vinnslustöðina. Eyja-
menn ehf., sem fara með rúmlega
fimmtíu prósent hlutafjár, ætla að
fara fram á afskráningu félagsins.

ysa hagnað | Magnús Jóns-
orstjóri Atorku Group, reikn-
eð að á næstu sex til átján 
ðum muni félagið leysa út
ð af tveimur til fjórum fjár-r
gum af svipaðri stærðar-rr
og Jarðboranir sem seldust
milljarða.

þing sektað | Aganefnd 
-kauphallarinnar í Svíþjóð 
sektað Kaupþing þar í landi 
fnvirði tæpra 1,9 milljóna ís-
ra króna vegna brota eins 
ra á tilkynningaskyldu vegna
pta með hlutabréf.

yfirhagfræðingur | Eyjólfur
undsson hagfræðingur hefur

ráðinn yfirhagfræðingur 
rfis tölvuleiksins EVE On-

Þetta mun vera í fyrsta skipti
maður er ráðinn til að vinna 
sýndarveruleika leiksins.

Danmerkur | Síminn hefur
danska fjarskiptafyrirtækið 

essPhone Group sem er sér-r
fjarskiptaþjónustu við minni

meðalstór fyrirtæki. Heild-
jur BusinessPhone í fyrra 

rúmum 550 milljónum ís-
ra króna.

Helmingi meira | Tíu stærstu 
fjármálafyrirtæki Norðurlanda
skiluðu ríflega helmingi meiri 
hagnaði á fyrri hluta ársins eftir 
skatta en á sama tíma í fyrra. Í 
þessum hópi eru Kaupþing, Lands-
bankinn og Glitnir. 

Grandi hagnast | HB Grandi vart
rekinn með ríflega 2,9 milljarða 
króna hagnaði á fyrsta árshelm-
ingi. Það var mikill viðsnúningur
frá fyrra ári þegar félagið tapaði 
tæpum 2,6 milljörðum króna.
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Landsbankinn hefur eignast tíu prósenta hlut í Oslo
Børs Holding ASA, eignarhaldsfélagi Kauphallar-r
innar í Ósló. Markaðsvirði Oslo Børs Holding nam
tæpum fjörutíu milljörðum króna í gærmorgun
og er hlutur Landsbankans því metinn á um fjóra 
milljarða króna.

Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans,
segir að stjórnendum bankans hafi litist vel á kaup-
höllina sem fjárfestingarkost, en kaupin fóru fram
fyrr í sumar. „Okkur fannst þetta tiltölulega hag-
stætt verð á þessum bréfum miðað við hvernig 
svona fyrirtæki hafa verið að ganga kaupum og
sölum upp á síðkastið.“

Bankinn á 2,5 milljónir hluta sem 
gerir hann að næststærsta hluthaf-
anum í félaginu á eftir DNB Nor
sem heldur utan um 19,67 prósenta
hlut. Kauphallarsamstæðan OMX, 
sem Kauphöll Íslands tilheyrir, er 
einnig með tíu prósenta hlut sem 
hún eignaðist í október í fyrra. 
Vöktu þau viðskipti töluverða at-
hygli á sínum tíma, enda höfðu for-rr
svarsmenn OMX lýst yfir áhuga 

sínum á að sameinast kauphöllinni í Ósló.
Ætla má að tvennt vaki fyrir Landsbankanum

með þessum kaupum: Annars vegar er líklegt að
Kauphöllin í Ósló, sem er eina sjálfstæða kaup-
höllin á Norðurlöndum, renni síðar inn í stærri 
heild. Hins vegar hefur rekstur eignarhaldsfélags-
ins gengið vel og fjármunamyndun er sterk. Þetta
hefur birst í ríflegum arðgreiðslum til hluthafa.

Barist hefur verið um yfirráð yfir kauphöllum 
víðs vegar um heiminn, þar á meðal OMX eins og
komið hefur fram. Sjónir manna hafa oftar en ekki
beinst að norsku kauphöllinni og þar hefur nafn
OMX komið upp. Forsvarsmenn Oslo Børs Holding
hafa hins vegar hingað til viljað halda í sjálfstæði 
kauphallarinnar og benda á gríðarlegan vöxt í um-

svifum félagsins á liðnum árum.
Þannig er veltan í Ósló orðin meiri
en í hinum norrænu kauphöllunum
og hafa fyrirtæki í orku- og olíu-
geiranum streymt þangað í stríðum
straumum.

Eignarhaldsfélagið skilaði hagn-
aði fyrir skatta upp á 78,2 milljónir 
norskra króna á fyrri hluta ársins, 
jafnvirði 860 milljóna króna. Það
var ríflega fjórtán prósenta aukn-
ing á milli ára.

Landsbankinn á 10% d b
í Kauphöllinni í Ósló
Gríðarlegur vöxtur síðustu sjálfstæðu kauphallarinnar á 
Norðurlöndum vekur athygli annarra kauphalla. Hagstæð 
verðlagning að mati stjórnenda Landsbankans.
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1. DNB Nor Bank 19,7%
2.-3. Landsbankinn 10,0%
2.-3. OMX 10,0%
4. KLP Forsikring 9,8%
5. Norsk Hydros Pensjonkasse 8,3%
6. Orkla 5,0%
7. Nordea 4,4%
Alls 20 stærstu 92,0%
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Peningabréf ISK/EUR/USD/GBP eru fjárfestingarsjó›ir í
skilningi laga nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingar-
sjó›i. Sjó›irnir eru reknir af Landsvaka hf., rekstrarfélagi me› 
starfsleyfi FME. Landsbankinn er vörslua›ili sjó›anna. Athygli 
fjárfesta er vakin á flví a› fjárfestingarsjó›ir hafa r‡mri fjár- 
festingarheimildir skv. lögunum heldur en ver›bréfasjó›ir.
Um frekari uppl‡singar um sjó›ina, m.a. hva› var›ar muninn 
á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingar- 
heimildir sjó›anna, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr
útbo›sl‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbankans 
auk uppl‡singa á heimasí›u bankans, landsbanki.is.

CAD
4,3%*

DKK
5,4%*Örugg ávöxtun 

í fleirri mynt 
sem flér hentar EUR

4,4%*

GBP
7,0%*ISK

14,0%*

Markmið
Peningabréfa er 

að ná hærri ávöxtun en
millibankamarkaður og 

gjaldeyrisreikningar. Enginn 
munur er á kaup-

og sölugengi.

Peningabréf
Landsbankans

USD
5,1%*

* Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. júlí - 31. júlí 2007.

Tjón af völdum veðurfars í Skand-
inavíu kemur til með að tvöfaldast 
fyrir lok 21. aldar, samkvæmt því 
sem fram kemur á ráðstefnunni
Nordic Risk & Insurance Sum-
mit (NORIS) sem hófst í Stokk-
hólmi í gær. Ráðstefnunni, sem er 
á vegum helstu norrænu vátrygg-
ingarfélaganna, lýkur í dag.

Swiss Re, stærsta endurtrygg-
ingafélag heims og í fremstu röð 
áhættumatsfyrirtækja, varar við 
afleiðingum loftslagsbreytinga á 
Norðurlöndum til lengri tíma litið
og segir vetrarstormana Anatol, 
Gudrun og Per aðeins vera fyrir-rr

boða um illviðrasamari tíð í Skand-
inavíu. Verra veður segir félagið 
svo að muni leiða til tvöföldunar á
bótakröfum vegna tjóns af völdum
veðurs fyrir lok þessarar aldar.
Með þetta í huga ræða sérfræð-
ingar fyrirtækisins á ráðstefnunni 
hvernig beita megi öðrum aðferð-
um við áhættudreifingu en nú er
gert, svo sem stóráfallaskuldabréf-
um, til að takast á við efnahagsleg-
ar afleiðingar loftslagsbreytinga.
Haft er eftir Luca Albertini, fram-
kvæmdastjóra fjármálastýringar
og ráðgjafarþjónustu Swiss Re að 
markaður fyrir tryggingartengd

skuldabréf muni að öllum líkind-
um vaxa hratt á komandi árum.

„Swiss Re áætlar að vetrar-
stormar í Evrópu kosti nú trygg-
ingafélögin árlega um 2,6 millj-
arða evra [nærri 230 milljarða 
króna]. Ef gert er ráð fyrir ein-
faldri línulegri aukningu hækkar
þessi tala um á að giska 11 millj-
ónir evra [tæpan milljarð króna]
árlega. Miðað við áætlaðar árlegar
tjónakröfur má því ætla að kostn-
aður vegna tryggðra tjóna í Skand-
inavíu hafi tvöfaldast fyrir næstu 
aldamót,“ segir í tilkynningu fé-
lagsins. - óká

Veðurtjón á eftir að tvöfaldast
Swiss Re, stærsta endurtryggingafélag heims og í fremstu röð áhættumats-
fyrirtækja, varar við afleiðingum loftslagsbreytinga á Norðurlöndum.

Mæðgur í áflogumHefur alltaf haldið í 
sænskuna

 „Nær allir vatnalíf-
fræðingar landsins sem vinna að 
rannsóknum, auk vatnafræðinga, 
skrifuðu undir yfirlýsingu til 
þáverandi umverfisráðherra þar 
sem lagst var gegn því að þessi 
hraðbraut yrði lögð í gegnum þjóð-
garðinn. Umhverfisráðherra svar-
aði þessu engu,“ segir Gísli Már 
Gíslason, prófessor í vatnalíffræði 
við Háskóla Íslands.

Í yfirlýsingunni er eindregið 
lagst gegn fyrirhugaðri lagningu 
Gjábakkavegar vegna þeirrar 
hættu á umhverfisspjöllum sem 
umferð um hann kunni að valda. 
Útboð í framkvæmdir vegarins 
hefst í haust. 

Yfirlýsingin er dagsett 5. mars 
og í henni segir meðal annars að  
„með öllu því raski og stóraukn-
ingu umferðar og umferðarhraða 
sem leið 7 gerir ráð fyrir er tekin 
óþarfa áhætta á aukinni nitur-
mengun í Þingvallavatni. Rann-
sóknir benda til þess að nitur sé 
takmarkandi þáttur í frumfram-
leiðslu vatnsins. Því er full ástæða 
til þess að ætla að vistkerfi vatns-
ins geti verið mjög næmt fyrir 
aukningu niturs en afleiðingar af 
þessu eru ófyrirsjáanlegar.“ 
Einnig segir að ekki sé „ásættan-
leg stefna að leggja slíkan veg í 
gegnum þjóðgarðinn á Þingvöllum 
og að slíka vegalagningu ætti að 

forðast í næsta nágrenni Þing-
vallavatns“. Þá er vakin athygli á 
því að Þingvallavatn sé eitt af nátt-
úruundrum Íslands og lífríki þess 
eigi sér ekki hliðstæðu í veröld-
inni.

Að teknu tilliti til þess, auk sögu 
svæðisins, verði að gæta ströng-
ustu viðmiða þegar komi að vernd-
un vatnsins. Í yfirlýsingunni er 
einnig lýst yfir furðu á ákvörðun 
Vegagerðarinnar um að á vegin-
um eigi að vera 90 kílómetra 
hámarkshraði. Það veki upp grun-
semdir um að innan skamms verði 
farið í að fullgera verkið með 
hraðbraut í gegnum þjóðgarðinn.

Ráðherra hunsaði 
áskorun sérfræðinga
Nær allir starfandi vatnalíffræðingar landsins sendu áskorun til Jónínu Bjart-
marz, þáverandi umhverfisráðherra, um að hafna Gjábakkavegi á Þingvöllum.
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 Íslenska knattspyrnu-
landsliðið verður án fyrirliða 
síns, Eiðs Smára Guðjohnsen, í 
landsleikjunum gegn Spáni og 
Norður-Írum sem fram fara 8. 
og 12. september næstkomandi. 
Þetta staðfesti Eggert Skúlason, 
talsmaður Eiðs Smára, við 
Fréttablaðið í gær. „Eiður 
verður ekki búinn að ná sér af 
meiðslunum fyrir þessa leiki. 
Það er alveg klárt,“ sagði 
Eggert.

Eiður Smári er að glíma við 
erfið meiðsli í hné sem hafa 
verið að angra hann síðan 
síðasta vor. Eiður náði sér af 
meiðslunum í upphafi sumars en 
þegar líða tók á sumarið tóku 
meiðslin sig upp á ný og eru 

læknar Barcelona ekki vissir um 
hvað það nákvæmlega er sem 
plagar íslenska landsliðsfyrirlið-
ann.

Eiður æfir hjá Barcelona 
þessa dagana en er langt frá því 
að geta beitt sér af fullum 
krafti. Fari svo að hann nái sér 
ekki góðum af meiðslunum á 
næstunni gæti hann þurft að 
fara í aðgerð. 

Eiður hefur verið orðaður við 
fjölda liða síðustu vikur en 
Eggert segir ekkert benda til 
þess að Eiður sé á förum frá 
Barcelona. Eiður hugsar um 
það eitt að ná sér heilum þessa 
dagana og það gengur fyrir 
öllu.  

Eiður spilar ekki gegn Spánverjum

Guðleif Þórunn Stefánsdóttir er á síðasta ári
í BA-námi í sænsku og íslensku í Háskóla
Íslands.

Guðleif tekur sænsku til sextíu eininga og íslensku til 

þrjátíu eininga í BA-námi sínu en hún er langt komin
með sænskuna. „Ég á bara eitt fag eftir í sænsku og
verð því aðallega í íslensku í vetur,“ segir hún.

Sem unglingur bjó Guðleif í átta ár í Svíþjóð og hún 

talar því tungumálið reiprennandi. „Mér fannst alveg
kjörið að nota þessa kunnáttu til ð
þetta er náttú l

Þegar Guðleif var rétt rúmlega tvítug flutti hún 

aftur heim en hún hefur passað sig á því að viðhalda
sænskunni. „Ég hef alltaf lesið bækur á sænsku og
haldið sambandi við fólk úti í Svíþjóð. Ég tók líka
hluta af náminu úti, en ég fór sem skiptinemi síðasta
haust og var í Uppsölum. Mér fannst ég hafa virki-
lega gott af því að vera alveg í sænsku umhverfi og 

læra alveg heilmikið af því svo ég mæli því eindregið
með því að prófa að skipta,“ segir hún

Guðleif segist líka

útivist og hreyfing
MIÐVIKUDAGUR 29. ÁGÚST 2007

Brúnegg á morgnanaHrein orka, góð næring, gott í magaFáðu þér eitt ..eða tvö ! BRÚNEGG
FRJÁLSAR HÆNURVISTVÆN EGG

Lögreglan í 
Reykjavík handtók tvo menn með 
afsagaða haglabyssu í gærkvöldi. 
Mennirnir voru stöðvaðir á 
Hverfisgötu en lögreglan þekkti 
ökumanninn sem er réttindalaus. 

Í framhaldi af því kom í ljós að 
í bílnum, við hlið farþegans, var 
hlaðin afsöguð haglabyssa. Einnig 
fundust aukaskot á ökumanninum 
og smáræði af fíkniefnum 
fundust í bílnum. Mennirnir sem 
handteknir voru eru fæddir árið 
1980 og 1983. Þeir voru  yfir-
heyrðir og vistaðir í fangageymsl-
um í nótt. Lögreglan varðist 
frekari frétta af málinu.

Tveir menn 
stöðvaðir með 
haglabyssu

 „Maður veit ekkert 
hvað hefði gerst ef ég hefði ekki 
slökkt á bílnum eins og hann 
sagði,“ segir Gunnar Þór Gunn-
arsson, íbúi að Hverfisgötu í 
Hafnarfirði.

Gunnar segir að nágranni sinn 
hafi komið út vopnaður hagla-
byssu og hótað að skjóta fjar-
stýrðan bensínbíl Gunnars ef 
hann myndi ekki slökkva á honum 
hið snarasta.

Lögreglan kom á staðinn og 
handtók manninn. Þrjú skotvopn 
voru gerð upptæk ásamt skotfær-
um samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins.

Hugðist skjóta 
leikfangabíl  
nágrannans



 Landsbankinn er orðinn 
annar stærsti hluthafinn í Oslo 
Børs Holding ASA, eignarhalds-
félagi Kauphallarinnar í Ósló, 
með tíu prósenta hlut sem 
metinn er á fjóra milljarða 
króna.

„Okkur fannst þetta tiltölu-
lega hagstætt verð á þessum 
bréfum miðað við hvernig svona 
fyrirtæki hafa verið að ganga 
kaupum og sölum upp á síð-
kastið,“ segir Sigurjón Þ. 
Árnason, bankastjóri Landsbank-
ans. 

Kauphöllin, sem rekur sögu 
sína aftur til 1819, er umsvifa-
mesta kauphöll Norðurlandanna 
og sú eina sem er ekki hluti af 
OMX-samstæðunni sem 
Kauphöll Íslands heyrir til. Talið 
er líklegt að hún muni verða 
þátttakandi í frekari samþjöpp-
un kauphalla í heiminum. 

Landsbankinn 
kaupir í kauphöll

25 þúsund til 
tómstunda

 Dómsmálaráðherra 
hefur skipað Pál Svein Hreinsson 
í embætti dómara við Hæstarétt 

Íslands. Páll 
hefur gegnt 
stöðu
prófessors
við Háskóla 
Íslands og 
verið
deildarfor-
seti laga-
deildar. 

Dómsmála-
ráðuneytið
tilkynnti um 
ráðninguna í 
gær. Páll 

fyllir skarð Hrafns Bragasonar 
sem lætur af störfum sem dómari 
við Hæstarétt sökum aldurs um 
næstu mánaðamót.

Fjórir sóttu um embættið, þau 
Viðar Már Matthíasson, prófessor 
við lagadeild HÍ, Þorgeir Örlygs-
son, dómari við EFTA-dómstólinn
í Lúxemborg, og Sigríður 
Ingvarsdóttir, héraðsdómari við 
héraðsdóm Reykjavíkur.

Ráðherra skipaði 
Pál Hreinsson

 „Móðir mín tók það 
loforð af mér að ég myndi láta 
leiðrétta faðerni mitt að henni lát-
inni,“ sagði Lúðvík Gizurarson 
hæstaréttarlögmaður í gær þegar 
niðurstaða DNA-rannsóknar
vegna faðernis hans lágu fyrir.

Það ríkti óneitanlega spenna í 
loftinu á heimili Lúðvíks í gær 
meðan beðið var eftir því að 
Dögg Pálsdóttir, lögmaður hans, 
birtist með niðurstöður mann-
erfðafræðilegrar rannsóknar 
sem gerð hafði verið á lífsýnum 
frá Dagmar Lúðvíksdóttur, 
móður Lúðvíks og Hermanni Jón-
assyni. Niðurstöður Rannsóknar-
stofu í réttarlæknisfræði á Land-
spítala – háskólasjúkrahúsi sýna 
að það eru 99,9 prósenta líkur á 
að Hermann Jónasson sé faðir 
Lúðvíks.
„Þetta er furðulegur dagur, eins 
og að beygja fyrir horn í til-
verunni,“ sagði Lúðvík.

Lúðvík gerir þá kröfu að Her-
mann verði dæmdur faðir sinn. 
Málinu var frestað í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær, meðan lög-
menn gerðu umbjóðendum sínum 
grein fyrir niðurstöðu DNA-rann-
sóknarinnar. Því verður fram 
haldið á mánudag. 

Því var það að hann höfðaði 
vefengingarmál árið 2003 fyrir 
dómstólum til staðfestingar á því 
að Gizur, eiginmaður móður hans, 
væri ekki faðir hans. Dómur gekk 
í því máli í byrjun árs 2004. Sann-
að hafði verið með mannerfða-
fræðilegum rannsóknum að Gizur 
gæti ekki verið faðir Lúðvíks.

Faðernismálið var síðan þing-
fest í Héraðsdómi Reykjavíkur 

haustið 2004 og var síðan rekið 
ýmist fyrir héraðsdómi eða 
Hæstarétti. Héraðsdómur Reykja-
víkur hafði þrisvar sinnum heim-
ilað mannerfðafræðilega rann-
sókn, en börn Hermanns 
jafnharðan kært til Hæstaréttar, 
sem hnekkti dómunum þar til 9. 
mars, að dómurinn staðfesti 
úrskurð héraðsdóms.

„Nú er mér sú spurning efst í 
huga hvort breyting verði á mínu 
lífi við að fara úr þessu tvöfalda 
hlutverki,“ sagði Lúðvík og 

útskýrði að í fyrstu hefði hann 
verið Lúðvík Gizurarson, síðan 
Lúðvík og nú Lúðvík Hermanns-
son.

„En ég er feginn að það skuli 
vera búið að afgreiða þetta,“ bætti 
hann við. „Nú er þetta mál úr sög-
unni.

„Ég hef ekkert um þetta mál að 
segja,“ sagði Steingrímur Her-
mannsson við Fréttablaðið í gær. 
„Þetta breytir engu hjá mér. Ég 
tek þessu með mestu ró.“

Lofaði móður minni 
að leiðrétta faðernið
Lúðvík Gizurarson hæstaréttarlögmaður segir móður sína hafa tekið það loforð 
af sér að hann myndi leiðrétta faðerni sitt að henni látinni. DNA-rannsókn sýnir 
að hann er sonur Hermanns Jónassonar, fyrrum forsætisráðherra.

 Lögmenn Olís og Kers, 
áður Olíufélagsins, krefjast þess 
að máli útgerðarfélagsins Dala-
Rafns gegn olíufélögunum, vegna 
samráðs félaganna, verði vísað 
frá. Munnlegur málflutningur 
vegna frávísunarkröfunnar fór 
fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í 
gær. Skeljungur sá ekki ástæðu 
til þess að krefjast frávísunar.

Dala-Rafn, sem er útgerðarfé-
lag frá Vestmannaeyjum, krefst 
skaðabóta vegna samráðs 
olíufélaganna frá 1993 til og með 
meirihluta árs 2001. Frá árinu 
1996 til og með 2001 voru 
olíukaup útgerðarfélagsins að 
meðaltali um 10,5 prósent af 
heildarrekstrarkostnaði á 
fyrrnefndu tímabili.

Olís og Ker vilja 
frávísun máls

 Seltjarnarnesbær mun 
bjóða öllum börnum og ungmenn-
um á aldrinum sex til átján ára, 
tuttugu og fimm þúsund króna 
tómstundastyrk frá og með 
haustinu.

Jónmundur Guðmarsson 
bæjarstjóri segir tómstunda-
styrkina hafa verið meðal 
mikilvægustu stefnumála 
núverandi meirihluta fyrir 
síðustu kosningar. Þar sem 
styrkirnir lækki útgjöld heimil-
anna vonist bæjaryfirvöld til að 
þeir hvetji börn til að stunda það 
íþrótta-, tómstunda- eða æsku-
lýðsstarf

.

 Spænski landsliðsmaðurinn Antonio Puerta 
lést á spítala í gær eftir að hafa fengið hjartaáfall í 
leik með liði sínu Sevilla gegn Getafe í spænsku 
úrvalsdeildinni. Puerta var 22 ára gamall.

Á 35. mínútu leiksins hneig Puerta niður þegar 
hann var að skokka í átt að eigin marki. Honum var 
hjálpað á fætur en þegar hann kom í búningsklefann 
fékk hann annað hjartaáfall og náði aldrei aftur með-
vitund.

Þórarinn Guðnason, hjartasérfræðingur á Land-
spítalanum, segir að skyndidauði íþróttamanna hafi 
verið til umræðu víða, einnig hér á landi. „Oft kemur 
í ljós hjá þessum einstaklingum undirliggjandi 
hjartasjúkdómur. Neysla lyfja, löglegra eða ólög-
legra, getur einnig aukið líkur á skyndidauða íþrótta-
manna. Nýverið vaknaði t.d. grunur um samband við 
bólgueyðandi lyf þótt það samband hafi enn ekki 
verið sannað,“ sagði Þórarinn. 

„Á Norðurlöndunum hefur verið vaxandi áhugi á 
því að þeir sem stundi keppnisíþróttir fari í hjartalínu-
rit og skoðun hjá lækni. Með því uppgötvast meirihluti 
undirliggjandi hjartasjúkdóma með fremur einföld-
um rannsóknum, en þá er hægt að bregðast við þeim 
og minnka líkurnar á slíkum skyndidauða.“ 

Fékk hjartaáfall í miðjum leik

Hrafnhildur, ykkur hefur ekki 
orðið um sel að finna allan 
þennan fjölda?

 Þær upphæðir sem eig-
endur vatnsréttinda fá vegna 
Kárahnjúkavirkjunar munu lík-
lega ráða miklu fyrir það hvernig 
vatnsréttindi verða metin í fram-
tíðinni, og þar með gefa ákveðið 
fordæmi, segir Össur Skarphéð-
insson iðnaðarráðherra. 

„Þetta eru háar upphæðir, en 
samt miklu lægri en farið var 
fram á. Vafalaust mun þetta marka 
framtíðina og með hvaða hætti 
vatnsréttindi verða verðlögð, ef 
úrskurðurinn stendur,“ segir 
Össur.

Verklagið við mat á vatnsrétt-
indum hefur verið gagnrýnt. Próf-
essor við viðskipta- og hagfræði-

deild Háskóla Íslands, sagði við 
Fréttablaðið nýverið að meta hefði 
átt verðmæti vatnsréttinda áður 
en farið var af stað með virkjunar-
framkvæmdir til að ekki þyrfti að 
meta verðmæti vatnsréttindanna 
eftir að búið sé að reisa virkjun-
ina.

„Auðvitað er lang eðlilegast að 
menn séu búnir að klappa svona í 

stein áður en þeir fara [út í fram-
kvæmdir],“ segir Össur. Hefði 
verið tekið meira mið af eigendum 
jarða í nágrenni Kárahnjúka hefði 
það getað haft áhrif á arðsemi, og 
þar með afstöðu manna til fram-
kvæmdarinnar allrar, segir Össur. 
Það hefði líklega ekki gerst í þessu 
tilviki.

Spurður hvort hann muni beita 
sér fyrir breytingu á lögum um 
eignarnám vegna virkjana segir 
Össur málið í skoðun í ráðuneyt-
inu, ýmislegt sem tengist virkjun-
um mætti vera mun skýrara í lög-
unum. Hann vildi þó ekki tímasetja 
hvenær farið verði í að breyta 
lögum um virkjanir. 

Upphæðir nú gefa fordæmi

 Lögreglan á Selfossi 
og sérsveit frá Ríkislögreglu-
stjóra gerðu húsleit hjá pari í 
Hveragerði í gærdag. Einnig var 
gerð húsleit á vinnustað þeirra í 
Ölfusi og í húsi á Selfossi. 
Samkvæmt lögreglunni á Selfossi 
var parið handtekið fyrr í gær 
grunað um lyfjaakstur og við leit 
fannst amfetamín á fólkinu. Þá 
var ákveðið að gera húsleit þar 
sem þau voru gestkomandi í 
Hveragerði. Þar fundust leifar af 
fíkniefnum, áhöld til fíkniefna-
neyslu og hnífar. 

Húsleitir gerðar 
á Suðurlandi



Gríptu augnablikið og lifðu núna

Vertu í hópi
ánægðustu
viðskiptavinanna
Við lítum ekki bara á það sem skyldu okkar að veita viðskiptavinum okkar bestu 
mögulegu þjónustu, okkur finnst hreinlega ekkert annað koma til greina. Þetta 
hefur líka skilað sér í því að viðskiptavinir Vodafone eru ánægðustu viðskipta-
vinir farsímafyrirtækja samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.

Hringdu í 1414 og vandamálið er úr sögunni

Viðskiptavinir Vodafone í fyrsta sæti
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Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu handtók 
mann á þrítugsaldri aðfaranótt 
þriðjudags. Maðurinn var 
stöðvaður vegna gruns um ölvun 
við akstur. Í ljós kom að ölvun 
hans var svo mikil að hann gat 
ekki staðið í fæturna. Hann var 
að auki á stolnum bíl og án 
ökuréttinda.

Tveir aðrir ökumenn voru 
teknir fyrir ölvun við akstur á 
höfuðborgarsvæðinu aðfaranótt 
þriðjudags. Þá var almennt mikil 
ölvun um alla borgina og margir 
gistu fangageymslur, samkvæmt 
upplýsingum frá lögreglu.

Ökumaður gat 
ekki gengið 

Stofnstærð
úthafskarfa mælist nú svipuð og 
fyrir tveimur árum, þótt meira 
mælist á miklu dýpi. Þetta kemur 
fram í niðurstöð-
um karfaleið-
angurs
Hafrannsókna-
stofnunar, sem 
nú er nýlokið.

Beitt var 
bergmálsmæl-
ingum og 
togtilraunum,
og er nú talið 
að heildarmagn 
karfa í 
úthafinu, á svæðinu frá lögsögu 
Kanada til Íslands, sé um 1,2 
milljónir tonna.

Mest fékkst af karfanum í dýpri 
lögum sjávar á norðausturhluta 
svæðisins, en meginþorri þess 
sem mælt var ofar í sjávarlögun-
um mældist á svæðinu suðvestan 
við Hvarf á Grænlandi, að því er 
fram kemur á vef Hafrannsókna-
stofnunar.

Stofnstærðin 
svipuð og 2005

Karlar til ábyrgðar, ráð-
stefna um karla og ofbeldi í nánum 
samböndum, verður haldin á 
Kornhlöðunni við Lækjarbrekku á 
fimmtudag.

Marius Råkil sálfræðingur mun 
þar kynna norska verkefnið 
Alternative to violence, auk þess 
sem nokkrir íslenskir sérfræðing-
ar halda erindi. Þar á meðal eru 
sálfræðingarnir Andrés Ragnars-
son og Einar Gylfi Jónsson, sem 
munu kynna verkefnið Karlar til 
ábyrgðar.

Verkefninu Karlar til ábyrgðar 
var komið af stað á ný á síðasta 
ári. Það er eina sérhæfða með-
ferðarúrræðið á Íslandi fyrir karla 
sem beita ofbeldi á heimilum.

Ábyrgð karla

MS drykkjarvörur í útileguna
MS mjólkurdrykkirnir eru prótein- og kalkríkir og stútfullir 
af næringarefnum. Veldu þér ískaldan mjólkurdrykk í 
handhægum umbúðum í næstu verslun.

 Hópur talibana í 
Afganistan samþykkti í gær að 
láta lausa 19 suður-kóreska gísla, 
sem þeir hafa haft í haldi í meira 
en mánuð. Stjórnvöld í Suður-
Kóreu höfðu þá fallist á að hætta 
öllu trúboði í Afganistan og standa 
við loforð um að draga herlið sitt 
heim frá Afganistan fyrir árslok.

„Mig langar til að dansa,“ sagði 
Cho Myung-ho, móðir eins af gísl-
unum nítján.

Samningar tókust eftir viðræð-
ur í Afganistan milli talibana og 
fulltrúa Suður-Kóreu.

Stjórnvöld í Suður-Kóreu hafa 
áður sagt að þau ætli að draga 200 
manna lið sitt frá Afganistan fyrir 

árslok, auk þess sem þau hafa reynt 
að koma í veg fyrir að trúboðar valdi 
vandræðum á svæðum þar sem þeir 
eru óvelkomnir.

Þá hafa bæði stjórnvöld í Suður-
Kóreu og ættingjar gíslanna hald-
ið því statt og stöðugt fram að 
gíslarnir séu hvort eð er ekki trú-
boðar heldur hafi þeir sinnt hjálp-
arstörfum.

Ekki kom fram hvenær gíslarn-
ir verða látnir lausir. 

Talibanar rændu 23 Suður-
Kóreumönnum, sem voru í rútu á 
leiðinni frá Kabúl til Kandahar, 
hinn 19. júlí. Tveir gíslanna voru 
myrtir í lok júlí en tveir látnir 
ausir í byrjun ágúst. 

Talibanar láta gíslana lausa

 Talsmenn flokks 
þjóðernissinnaðra hindúa á 
Indlandi, BJP, hvöttu á mánudag til 
verkfalls í suður-indversku 
borginni Hyderabad til að mót-
mæla því sem þeir kalla klúður 
stjórnvalda að takast ekki að koma 
í veg fyrir sprengjutilræði sem 
framin voru í borginni um helgina. 
Þau kostuðu 42 manns lífið. 

Stjórnvöld hafa kennt her-
skáum múslimum í grannríkjun-
um Pakistan og Bangladess um 
ódæðin. Indverski innanríkisráð-
herrann Shivraj Patil viðurkenndi 
á sunnudag að yfirvöld væru svo 
gott sem ófær um að hindra 
slíkar hryðjuverkaárásir. Stærð 
landsins ylli því.

Hvatt til mót-
mælaverkfalls

 Jóhanna Sigurð-
ardóttir félagsmálaráðherra segir 
að Vinnumálastofnun hafi aldrei 
sektað verktakafyrirtæki fyrir að 
hafa ekki skráð erlenda starfs-
menn sína á löglegan hátt hér á 
landi. Í lögum sem tóku gildi í maí 
í fyrra segir að verktakafyrirtæki 
eigi að senda Vinnumálastofnun 
tilkynningu um nýja starfsmenn 
innan tíu virkra daga frá ráðningu 
þeirra. Ef fyrirtæki gera þetta 
ekki getur Vinnumálastofnun 
sektað fyrirtækin um allt að fimm-
tíu þúsund krónur á dag. 

20 af þeim 29 erlendu starfs-
mönnum þriggja undirverktaka 
verktakafyrirtækisins Arnarfells, 
sem lentu í rútuslysinu á Bessa-
staðafjalli í Fljótsdal á sunnudag-
inn, eru ekki löglega skráðir hjá 
Vinnumálastofnun. Mennirnir 
unnu við að byggja Hraunaveitu 
Kárahnjúkavirkjunar. Talið er að 
þetta geti haft áhrif á sjúkratrygg-
ingar mannanna vegna slyssins. 
Jóhanna segir að Arnarfell eigi að 
bera ábyrgð á því að mennirnir 
séu sjúkratryggðir. „Þeir hefðu átt 
að vera með sjúkratryggingu ef 
þeir hefðu verið löglega skráðir 
hér á landi. Mér finnst því líklegt 
að Arnarfell beri ábyrgð á starfs-
mönnunum í þessu tilfelli,“ segir 
Jóhanna.

Jóhanna segir að Vinnumála-
stofnun hafi gefið verktakafyrir-
tækjunum þremur; Hunnebeck, 
GT-verktökum ehf. og Spöng ehf., 
frest fram að næstu helgi til að 
skila tilskildum gögnum um 
starfsmennina til Vinnumálastofn-
unar. Eftir það mun stofnunin 
skoða hvort grípa þurfi til róttæk-

ari úrræða gegn þeim, segir 
Jóhanna.

„Það er alvarlegt ef verktaka-
fyrirtæki sinna ekki tilkynninga-
skyldu sinni. Eitt af þeim úrræð-
um sem Vinnumálastofnun hefur 
er að sekta verktakafyrirtækin og 
jafnvel að loka þeim í alvarleg-
ustu tilfellunum,“ segir Jóhanna. 

Oddur Friðriksson, yfirtrúnað-
armaður starfsmanna á Kára-
hnjúkasvæðinu, segir að í heildina 
séu hugsanlega um sextíu starfs-
menn fyrirtækjanna þriggja sem 
vinna við Kárahnjúkavirkjun ekki 
löglega skráðir. 

Vilhjálmur Birgisson, formaður 
Verkalýðsfélags Akraness, segir 
að starfsmennirnir tuttugu séu 
einungis lítið brot af öllum þeim 
starfsmönnum verktakafyrir-
tækja sem ekki eru skráðir lög-
lega hér á landi. Vilhjálmur undr-
ast að Vinnumálastofnun hafi 
hingað til ekki sektað verktaka-

fyrirtæki sem ekki hafa skráð 
starfsmenn sína á réttan hátt. „Ég 
fullyrði að ef Vinnumálastofnun 
myndi gera rassíu á íslenskum 
vinnumarkaði þá kæmi í ljós að 
hundruð ef ekki þúsundir erlendra 
starfsmanna verktakafyrirtækja 
eru ekki skráðir löglega hér á 
landi,“ segir Vilhjálmur og bætir 
því við að hann viti um mörg lög-
brot af þessu tagi á Akranesi. 

Jóhanna segir að sér þyki ekki 
ólíklegt að margir fleiri erlendir 
starfsmenn séu ekki löglega skráð-
ir hér á landi. „Það verður ekki 
liðið að verktakafyrirtæki brjóti 
lög með þessum hætti. Ég mun 
beita mér fyrir því að Vinnumála-
stofnun noti öll þau lagalegu 
úrræði sem hún ræður yfir til að 
koma í veg fyrir það hér eftir. Við 
þurfum að kortleggja þennan 
vinnumarkað,“ segir Jóhanna.

Sektarákvæðunum 
aldrei verið beitt
20 erlendir menn sem lentu í rútuslysinu á sunnudag eru ekki skráðir löglega 
á Íslandi. Verktakarnir hafa fengið nokkurra daga frest til að skila Vinnumála-
stofnun gögnum um starfsmennina. Arnarfell líklega ábyrgt, segir ráðherra. 





 Siðanefnd Sambands 
íslenskra auglýsingastofa (SÍA) 
hefur komist að þeirri niðurstöðu 
að auglýsingar þar sem Lárus 
Björn Svavarsson, Lalli Johns, 
kemur fram brjóti gegn fyrstu 
grein siðareglna SÍA um almennt 
velsæmi. Þá ályktar siðanefndin 
að blaðaauglýsing með Lalla 
Johns ein og sér brjóti gegn 
siðareglum SÍA.

Auglýsingastofan Himinn og 
haf stóð fyrir auglýsingaherferð-
inni fyrir Öryggismiðstöðina og 
er þeim tilmælum beint til beggja 
fyrirtækja að stöðva allar 
birtingar auglýsinganna.

Auglýsingin 
brot á reglum

 Teikningar af tvö 
þúsund fermetra nýbyggingu 
eignarhaldsfélagsins Kaupangs 
ehf. við Laugaveg 4 og 6 voru sam-
þykktar hjá byggingarfulltrúa 
Reykjavíkurborgar í gær. 

Að sögn Bjarna Þórs Jónssonar, 
skrifstofustjóra hjá byggingar-
fulltrúa, á Kaupangur aðeins eftir 
að uppfylla nokkur formsatriði til 
að gefið verði út byggingarleyfi 
fyrir húsinu. Eftir að byggingar-
leyfið verður gefið út getur Kaup-
angur byrjað að rífa tvö hús frá 
seinni hluta nítjándu aldar sem 
standa á lóðinni. Ákvörðun bygg-
ingarfulltrúa verður tekin til 
umræðu á borgarráðsfundi á 
fimmtudaginn og þarf ráðið að 
staðfesta hana. „Borgarráð eitt 
getur stöðvað niðurrif húsanna á 
þessu stigi málsins,“ segir Bjarni. 

Björn Ingi Hrafnsson, formaður 
borgarráðs, segist ekki reikna 
með öðru en að ráðið staðfesti nið-
urstöðu byggingarfulltrúa. „Það 
er ekki vilji til þess að staðfesta 
hana ekki,“ segir Björn.

Jóhannes Sigurðsson, einn eig-
andi Kaupangs, vill ekki segja til 
um hvenær fyrirtækið ætli að 
hefja niðurrif á húsunum tveimur 
og byggja nýja húsið. „Ég hef ekk-
ert um þetta að segja að svo 

stöddu,“ segir Jóhannes. Í nýja 
húsinu, sem á að verða fjögurra 
hæða hátt, er áætlað að vera með 
hótel- og verslunarrekstur. 

Magnús Skúlason, forstöðumaður
Húsafriðunarnefndar, er ósáttur 
við að byggingarfulltrúi hafi ekki 
leitað eftir áliti nefndarinnar á 
niðurrifi húsanna og sýnt henni 
teikningarnar að nýja húsinu. 
„Þetta eru ekki réttar vinnuaðferðir 
því nefndin á að skila áliti á niður-
rifi húsa sem eru byggð fyrir árið 
1918.“ Hann segist binda vonir við 
að Húsafriðunarnefnd fái að skila 
áliti á niðurrifi húsanna tveggja 
áður en borgarráð samþykkir niður-
stöðu byggingarfulltrúa. „Á þessu 
stigi getur nefndin ekkert gert í 
málinu,“ segir Magnús. 

Guðjón Friðriksson, stjórnar-
maður í Torfusamtökunum, segist 
harma það að húsin verði rifin en 
hann hafi búist við því að bygging-
arfulltrúi kæmist að þessari nið-
urstöðu. Hann segir að kannski 
hafi þeir sem vilji vernda húsin 
byrjað að mótmæla niðurrifi 
þeirra of seint. „Þetta var það 
langt komið í kerfinu að það var 
erfitt að koma í veg fyrir að húsin 
yrðu rifin,“ segir Guðjón og bætir 
því við að hann voni að borgarráð 
samþykki ekki niðurstöðu bygg-
ingarfulltrúa. Hann segir að 
niðurrif húsanna tveggja sé 
kannski byrjunin að stórfelldu 
niðurrifi gamalla húsa við Lauga-
veginn og í miðbænum.

Teikningarnar voru 
samþykktar í gær
Byggingarfulltrúi hefur samþykkt teikningar af tvö þúsund fermetra nýbygg-
ingu við Laugaveg 4 og 6. Tvö hús frá seinni hluta nítjándu aldar verða rifin til 
að rýma fyrir húsinu. Borgarráð eitt getur komið í veg fyrir að húsin verði rifin. 

 Ríkisstjórninni hafa 
borist tillögur frá fjölda sveitar-
félaga um mögulegar mótvægis-
aðgerðir vegna niðurskurðar á 
þorskkvóta á komandi fiskveiðiári. 
Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráð-
herra og ráðherra byggðamála, 
sagði í gær að stutt sé í að ríkis-
stjórnin komist að niðurstöðu um 
mótvægisaðgerðirnar.

Málið var ekki á dagskrá ríkis-
stjórnarfundar í gær, en Össur 
sagði að fundi loknum að mótvægis-
aðgerðir hafi vissulega borið á 
góma á fundinum. Endanleg niður-
staða verði þó varla komin fyrir 
upphaf komandi fiskveiðiárs, sem 
hefst 1. september, enda komi áhrif 
kvótaskerðingarinnar ekki að öllu 
leyti fram strax.

Spurður um hugmyndir bæjar-
stjórnar Vestmannaeyjabæjar, sem 
kynntar voru fyrir helgi, sagði 

Össur að sér litist vel á margt sem 
þar komi fram, og allar tillögur 
verði skoðaðar af fullri alvöru.

„Mér finnst hugmyndir Eyja-
manna góðar og áhersla á þorskeldi 
vera skynsamleg, og mér finnst 
þeir taka réttum tökum viðhorf til 

framtíðarinnar með því að vilja 
efla frumkvöðlastarfsemi og rann-
sóknir í tengslum við nýsköpun. 
Allt er þetta mjög jákvætt og mjög
í anda framfarasinnaðra viðhorfa 
sem ríkja í iðnaðarráðuneytinu,“ 
segir Össur. 

Stutt í niðurstöðu um aðgerðir

„Starfið á meðferðardeild-
inni hélt áfram á mánudaginn 
eftir að deildin var þrifin. Það er 
ekki alveg ljóst hversu langan 
tíma tekur að koma neyðarvist-
uninni í gang,“ segir Sólveig 
Ásgrímsdóttir, forstöðumaður 
Stuðla.

Neyðarvistunarálma Stuðla 
brann á sunnudaginn og björg-
uðu reykkafarar slökkviliðsins 
lífi tveggja stúlkna sem voru kró-
aðar af inni í einu herbergi álm-
unnar. Lögreglan hefur ekkert 
gefið upp um upptök eldsins og 
segir málið vera í rannsókn.

Sólveig segir að sérfræðingar 
hafi komið og metið skemmdir í 

húsnæðinu. „Það er ljóst að það 
tekur mánuði frekar en vikur að 
koma deildinni í samt lag,“ segir 
hún.

Sólveig átti fund á mánudaginn 
með fulltrúum frá Barnaverndar-
stofu um hvernig væri hægt að 
sinna neyðarvistun á meðan 
deildin yrði endurbyggð á Stuðl-
um. „Eðli málsins samkvæmt er 
ekki hægt að fara með svona 
starfsemi í hvaða húsnæði sem 
er. Þessa dagana erum við að 
skoða möguleikana. 

Það þarf að leita til sérfræð-
inga og ýmissa aðila varðandi 
mögulegar lausnir,“ segir hún. 

Leita lausna á neyðarvistun

Á Surtsey að komast á heims-
minjaskrá UNESCO?

Eru eldvarnir á meðferðarheim-
ilum í ólestri?



Toyota Prius, 2006 - Ek. 22 þús. Hyundai Santa Fe, 2001 - Ek. 160 þús. BMW 318, 1999 - Ek. 161 þús.

Renault Scenic II, 2004 - Ek. 49 þús. Freelander, 2000 - Ek. 135 þús. RENAULT MEGANE II, 2005 - Ek. 27 þús.

Ford Focus, 2002 - Ek. 100 þús. Opel Zafira, 2002 - Ek. 124 þús. RENAULT LAGUNA, 2004 - Ek. 43 þús.

Renault Megane, 2002 - Ek. 74 þús. Hyundai Accent, 2000 - Ek. 121 þús.

Opið frá kl. 9 til 18
og á laugardaginn frá kl. 12 til 16.
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40% afsláttur

Faxafeni 12, Reykjavík• Glerárgötu 32, Akureyri. Opið 9-18 virka daga, 10-18 laugardag og 13-17 sunnudag.

Þórsmörk, dúnúlpa
25.700 kr.

15.420kr.

Frábærar úlpur
fyrir veturinn

 „Markmið Vega-
gerðarinnar er að gera veg með 90 
kílómetra hámarkshraða. Það 
gefur augaleið að umferð um vatn-
ið mun aukast eftir að Gjábakka-
vegur hefur verið lagður, þar sem 
hann er styttri leiðina til höfuð-
borgarsvæðisins og mun hafa í för 
með sér þungaflutninga,“ segir 
Gísli Már Gíslason, vatnalíffræð-
ingur við Háskóla Íslands. Hann 
óttast um lífríki Þingvallavatns 
vegna mengunar sem hann telur 
að verði vegna fyrirhugaðra fram-
kvæmda við vatnið. 

Björn Bjarnason, formaður 
Þingvallanefndar, segir nefndina 
ekki hafa fjallað um málefni Gjá-
bakkavegar í tengslum við mót-
mæli Péturs M. Jónassonar, helsta 
sérfræðing heims um Þingvalla-
vatn, en undir erindi Péturs hefur 
fjöldi fræðimanna tekið. 

Jón Helgason, framkvæmda-
stjóri Vegagerðarinnar, segist 
hafa vitað af því að fjöldi líffræð-
inga sendi umhverfisráðherra 
mótmæli vegna fyrirhugaðra 
framkvæmda. Hann segir að 
öllum hagsmunaaðilum hafi verið 
svarað vegna málsins en ekki sé 
hægt að svara öllum þeim sem 
hafa álit á málinu.

Eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá hefur Pétur kært 
úrskurð skipulagsnefndar um Gjá-
bakkaveg til Menningarmála-
stofnunar Sameinuðu þjóðanna, 
UNESCO, og er málið þar til athug-
unar. Hann telur að málið kunni að 
verða þess valdandi að Þingvellir 
falli út af heimsminjaskrá og nit-
urmengun vegna aukinnar umferð-
ar eigi eftir að skapa mikla hættu 
fyrir lífríki vatnsins. 

Ragnheiður H. Þórarinsdóttir, 
starfsmaður heimsminjanefndar, 
hefur lýst því yfir að hugsanlega 
geti málið orðið til þess að Íslend-
ingar glati trúverðugleika sínum 
gagnvart UNESCO og komið í veg 
fyrir að Surtsey verði tekin inn á 
listann. 

Þórunn Sveinbjarnardóttir 

umhverfisráðherra segir lögfræð-
inga ráðuneytisins athuga hvort 
endurupptaka á úrskurði Jónínu 
Bjartmarz, þáverandi umhverfis-
ráðherra, sé mögulegur en Jónína 
Bjartmarz staðfesti úrskurð skipu-
lagsnefndar 10. maí, eða tveimur 
dögum fyrir síðustu kosningar. Hún 
setti það sem skilyrði að áhrif nit-
urs á vatnið yrðu könnuð. Pétur 

telur að það verði of seint að kanna 
áhrif mengunar af völdum vegarins 
eftir að hann hefur verið lagður. 

Kolbrún Halldórsdóttir alþingis-
maður, sem sæti á í Þingvalla-
nefnd, segir málið verða tekið fyrir 
á næsta fundi nefndarinnar. Hún 
muni beita sér gegn öllu því sem 
kunni að spilla náttúru Þingvalla.

Óttast um lífríki 
Þingvallavatns
Aukin umferð um Þingvallavatn með tilkomu nýs Gjábakkavegar kemur til með 
að skaða lífríki vatnsins að mati fjölda líffræðinga. Björn Bjarnason, formaður 
Þingvallanefndar, segir nefndina ekki hafa fjallað um mótmæli vegna vegarins.



Sportbúðin
Sérverslun skotveiðimannsins

Munið vinsælu
gjafabréfin okkar

Viltu gera góð kaup?
Þá er Sportbúðin búðin þín.

Gott úrval og bæjarins besta verð.
Góð aðkoma og næg bílastæði

Stoeger 2000 Synthetic
hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa með snúningsboltanum frá Benelli og skiptibúnaði frá Franchi. 

26” hlaup, 5 þrengingar, ólarfestingar og byssupoki.  Stoeger er í eigu Beretta.
Aðeins 54.900.- stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Stoeger 2000 Standard
Hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa með snúningsboltanum frá Benelli og skiptibúnaði frá Franchi.

26” hlaup, 5 þrengingar, ólarfestingar og byssupoki.  Stoeger er í eigu Beretta.
Aðeins 56.900.- stgr eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Stoeger 2000 Camo
Hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa með snúningsboltanum frá Benelli og skiptibúnaði frá Franchi.

26” hlaup, 5 þrengingar, ólarfestingar og byssupoki.  Stoeger er í eigu Beretta.
Aðeins 62.900.- stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Stoeger P350 Camo
Pumpa með snúningsboltanum frá Benelli.  26” hlaup, 3 þrengingar og byssupoki. 

Stoeger er í eigu Beretta.
Aðeins 39.900 stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Beretta ES Synthetic
Hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa frá Beretta.  26” hlaup, 3 þrengingar, byssupoki.
Aðeins 94.900 stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Beretta ES Standards
Hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa frá Beretta.  26” hlaup, 3 þrengingar, byssupoki.
Aðeins 96.900 stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.
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  „Ég varð skíthrædd-
ur og hljóp inn,“ segir Gunnar Þór 
Gunnarsson, íbúi að Hverfisgötu í 
Hafnarfirði.

Að sögn Gunnars hótaði 
nágranni hans að skjóta fjarstýrð-
an bensínbíl sem Gunnar var að 
prufukeyra í götunni á sunnudags-
kvöldið.

„Ég var að stilla gírana á bílnum 
og fór með hann út á götu og 
keyrði hann í um fimm mínútur. 
Ég var fyrir framan húsið hjá 
þessum manni með bílinn við fæt-
urna þegar hann kom út með 
haglabyssuna og hótaði að skjóta 
bílinn ef ég dræpi ekki á honum. 
Því næst hótaði hann að hringja í 
lögregluna út af mér,“ segir Gunn-
ar sem brá á það ráð að hringja 
sjálfur í lögregluna.

„Maður veit ekkert hvað hefði 
gerst ef ég hefði ekki slökkt á bíln-
um eins og hann sagði. Ég var 
búinn að prufa stillingarnar og 
var á leiðinni inn hvort sem var.“

Óeinkennisklæddir lögreglu-
þjónar komu um 25 mínútum síðar 
að sögn Gunnars. Þeir lögðu bíln-

um í hvarfi skammt frá og komu 
gangandi að húsinu.

„Ég sá ekki almennilega hvern-
ig þeir athöfnuðu sig en um kort-
eri síðar kom merktur lögreglubíll 
og stöðvaði við húsið,“ segir hann.

Að sögn Gunnars kom lögreglan 
með þrjár byssur úr húsinu og fór 
með í lögreglubílinn. Skömmu 
síðar var farið með manninn í lög-
reglubílinn og keyrt á brott.

Gunnar segir að sér hafi ekki 
verið sama á meðan þessu stóð og 
að hann hafi fengið sjokk.

„Ég hef ekki náð að sofna 
almennilega eftir að þetta gerðist. 
Ég sé bara manninn með byssuna 
þegar ég loka augunum.“

Varðstjóri hjá lögreglunni stað-
festi að lögreglan hefði verið köll-
uð í götuna á sunnudagskvöldið. 
Hann sagði að málið væri í rann-
sókn og vildi að öðru leyti ekki tjá 
sig um það.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var maðurinn undir áhrif-
um áfengis. Hann var látinn sofa úr 
sér og sleppt að loknum yfirheyrsl-
um á mánudaginn.

Byssumaður 
hótaði granna
Íbúi í Hafnarfirði hótaði að skjóta með haglabyssu 
fjarstýrðan bensínbíl 23 ára pilts. Hann var að 
prufukeyra bílinn. Lögreglan handtók manninn.

Martti Ahtisaari, 
fyrrverandi forseti Finnlands, 
sagði í gær að öryggislögreglu 
landsins hefði væntanlega orðið 
á mistök er hún sakaði fyrrver-
andi aðstoðarmann sinn um 
njósnir fyrir austur-þýsku 
leyniþjónustuna Stasi á áttunda 
áratugnum, og ætti að gangast 
við þeim.

Alpo Rusi, sem var ráðgjafi 
Ahtisaaris í utanríkismálum í 
forsetatíð hans 1994-1999, hefur 
haldið fram sakleysi sínu og fer 
fram á andvirði 44 milljóna 
króna í miskabætur eftir 
rannsókn öryggislögreglunnar á 
sér, en mikið mál var gert úr 
rannsókninni í finnskum 
fjölmiðlum. Hann var aldrei 
ákærður. 

Lögregla viður-
kenni mistök

 Gröfumaður SR-
verktaka varð fyrir því óhappi að 
slíta í sundur ljósleiðara Reikni-
stofu bankanna á þriðjudags-
kvöld.

Um leið brotnaði hitavatnslögn í 
Einholtinu, en þar hafa verk-
takarnir unnið að niðurrifi á gömlu 
Sólarverksmiðjunni síðan í júní.

Viðgerðarmenn Mílu unnu að 
viðgerðum fram á rauða nótt og 
tókst þeim að koma ljósleiðaran-
um saman áður en bankar opnuðu 
í gærmorgun.

„Við þurfum að borga eitthvað 
um eina milljón fyrir að láta gera 
við þennan streng,“ segir Sigurjón 
Halldórsson, hjá SR-verktökum. 

Fyrirtækið sé þó ágætlega tryggt 
fyrir svona uppákomum og gröfu-
maðurinn þarf ekki að gjalda 
þessa. Óhöpp geti alltaf orðið.

Reiknistofa bankanna er með 
tvo ljósleiðara, svo samband 
hélst á allan tímann. 

Sigurjón segir að minni skaði 
hafi verið af rofi á heitavatns-
lögn og fljótlegra að laga hana.

Þeir verktakar búast við að 
ljúka niðurrifi í Einholtinu upp 
úr miðjum september, en þar 
eiga að rísa íbúðir námsmanna. 

Sigurjón segir að aðstæður í 
Einholtinu séu um margt erfið-
ar. Bæði hafi reynst meira járn-
virki í verksmiðjunni en áætl-
að var og svo sé nauðsynlegt að 
taka tillit til íbúanna og tak-
marka vinnutímann. 

Sleit sundur bankaljósleiðara

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

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

• Adobe Illustrator  • Adobe Photoshop  • Adobe ImageReady

• Adobe InDesign  • Mismunandi gerð kynningarefnis  • Meðferð lita

• Letur og leturfræði  • Skipulag, vistun og frágangur

• Samskipti við fjölmiðla og prentsmiðjur  • Lokaverkefni

Auglýsingatækni

VERTU ÞÍN EIGIN
AUGLÝSINGA-
STOFA!

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

Auglýsingatækni NTV er flott nám fyrir þá sem vilja 
sjálfir hanna sínar auglýsingar, kynningarefni og
bæklinga. Kennt er á þau forrit sem mest eru notuð við 
auglýsingagerð allt frá hugmynd að fullunnu verki.

Við stækkum ört
Spennandi 
störf í boði

www.IKEA.is



Spútnikk fer hring 
í kringum jörðina.

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

Kalli byrjar í menntaskóla.

Hreinn Halldórsson verður 
Evrópumeistari í kúluvarpi
innanhúss.

Dóra litla kemur í heiminn.

Kýrin Harpa syndir 
rúmlega 2 kílómetra 
þvert yfir Önundarfjörð.

Kalli fær deildarstjórastöðu.

Bandaríska geimfarið Könnuður
lendir á Mars.

Kalli stofnar sitt eigið fyrirtæki.
Dóra verður stúdent.

Síðasta bókin um Harry Potter
kemur út.

5 ár

Fyrst
á hverjum 
morgni í

1957

1967

1977

1987

1997

2007

Átt þú 2 manna Buggy?
Óska eftir að kaupa 2 manna Buggy. Þarf helst að vera beinskiptur en er tilbúinn að 

kíkja á allar tegundir. Nánari upplýsingar í síma 896 0404.

 Íslenskir neytendur láta 
ekki óróa á fjármálamörkuðum 
draga úr sér þrótt. Telja þeir raun-
ar núverandi ástand í efnahags- og 
atvinnumálum afar gott.

Þetta er meðal þess sem lesa má 
úr væntingavísitölu Gallups og 
segir frá í Morgunkorni Glitnis. 
Vísitalan mælist nú 126,3 stig og 
hækkar milli mánaða um hálft 
annað stig. Vísitalan fyrir mat á 
núverandi ástandi mælist 172,4 
stig og hefur aðeins einu sinni 
verið hærri. 

Dæmið snýst við þegar neyt-
endur líta til sex mánaða. Sú vísi-
tala mælist nú 95,6 stig. Mælist 
hún undir hundrað stigum þýðir 

það að fleiri svara neikvætt en 
jákvætt.

Þá hefur dregið úr fylgni á milli 
þróunar væntingavísitölunnar og 
gengis krónunnar samkvæmt 
Morgunkorninu. Þannig lækkaði 
væntingavísitalan talsvert í júlí 
samfara styrkingu krónunnar. 
Gengisfall krónu í ágúst, sem var 
hvað hraðast meðan mælingar 
Gallups stóðu yfir, virðist svo ekki 
hafa haft áhrif á svör neytenda.

Bjartsýnin ríkjandi

Ópíumrækt í 
Afganistan hefur stóraukist á 
árinu. Milljarða Bandaríkjadala 
velta er af viðskiptum með 
uppskeruna, sem notuð er til 
heróínframleiðslu. Þeir sem reka 
þessi viðskipti eru talibanar og 
spilltir embættismenn ríkis-
stjórnar Hamids Karzais forseta. 
Þetta er fullyrt í nýrri skýrslu 
Eiturlyfja- og glæpastofnunar 
Sameinuðu þjóðanna, UNODC. 

Að sögn skýrsluhöfunda er 
ópíum nú ræktað á 193.000 
hektörum lands í Afganistan, sem 
er 17 prósent aukning frá fyrra 
ári, og þar eru framleidd 93 
prósent af heimsframleiðslunni. 

Ópíumrækt 
eykst stjórnlaust

 Evrópusam-
bandið hyggst koma sér upp 
föstum viðbragðshópum til að 
takast á við náttúruhamfarir á 
borð við skógareldana í Grikk-
landi og flóðin í Englandi í sumar.

Framkvæmdastjórn ESB 
hyggst kynna tillögur um þetta 
síðar á þessu ári.

„Við höfum staðið okkur vel, en 
við gætum bætt okkur og við 
erum að skoða leiðir til að bæta 
okkur í slökkvistarfi,“ segir 
Barbara Helfrich, talskona 
framkvæmdastjórnarinnar.

Árið 2001 kom Evrópusam-
bandið sér upp skrifstofu í 
Brussel til að skipuleggja 
viðbrögð, en hugmyndin er að 
hafa hóp manna í hverju landi 
sem geti brugðist við með 
stuttum fyrirvara. 

ESB undirbýr 
viðbragðshópa



„Við erum með 
átta dagforeldra sem hafa leyfi,“ 
segir Svanhvít Guðjónsdóttir, 
daggæslufulltrúi í Vesturgarði, 
þjónustumiðstöð Vesturbæjar. 
Svæðin sem heyra undir Vestur-
garð eru póstnúmerin 107 og hluti 
af 101.

Svanhvít segir dagforeldrana á 
þessu svæði vera tiltölulega fáa 
miðað við fjölda íbúa. „Við erum 
alltaf að reyna að fjölga dagfor-
eldrum með ýmsum leiðum. Við 

erum til dæmis með námskeið 
tvisvar á ári fyrir nýja dagfor-
eldra og reynum að auglýsa það 
víða í hverfinu.“

Svanhvít segir erfitt að benda á 
eina skýringu á fáum dagforeldr-
um í Vesturbænum. „Dagforeldr-
arnir sem fyrir eru eru konur með 
háan starfsaldur. Ein dagmóðir 
hefur bæst við á síðustu þremur 
árum.“ Svanhvít segir að í fyrra-
vetur hafi öll pláss verið full hjá 
þeim. „Þær voru búnar að fylla öll 

plássin um vorið fyrir haustið. 
Þær hafa sagt mér að mæður séu 
að sækja um pláss fyrir nýfædd 
börn sín og jafnvel á meðan þær 
eru enn þá ófrískar.“ 

Svanhvít bendir á að á móti 
komi að á svæðinu séu sex einka-
reknir leikskólar fyrir yngri börn 
og þeir mæti þörfum þessa ald-
urshóps en þrír af þessum leik-
skólum eru fyrir börn frá aldrin-
um sex mánaða til tveggja ára.

Átta dagforeldrar í Vesturbæ

„Af fimmtán hundruð 
umsóknum eru 932 sem komast að í 
grunn- og framhaldsnámið. Um 
fimmhundruð umsóknum er hafn-
að,“ segir Kolbrún Hrafnsdóttir, 
verkefnastjóri kynningarmála hjá 
Kennaraháskóla Íslands.

Tæplega fimmtán hundruð 
umsóknir bárust til Kennarahá-
skóla Íslands í ár. Í grunnnám bár-
ust 995 umsóknir og í framhalds-
nám bárust 495 umsóknir. 
Umsóknir í grunnnám í grunn-
skólakennarafræði, leikskólakenn-
arafræði, íþróttafræði, tómstunda- 
og félagsmálafræði og 
þroskaþjálfafræði voru 873 og 

fjölgaði um tíu prósent frá því í 
fyrra. Mest fjölgaði umsóknum í 
leikskólakennarafræði og þroska-

þjálfafræði. Helmingi fleiri hefja 
nám í leikskólakennarafræði nú en 
í fyrra, eða 109 í ár á móti 53 í 
fyrra. 

Umsóknum um fjarnám fjölgar 
töluvert í ár. „Kennaraháskólinn 
hefur verið í fararbroddi í fjarnámi 
á landinu. Öll umgjörð utan um 
fjarnámið er mjög góð.“ Kolbrún 
segir þau hafa fundið fyrir mikilli 
þörf á fjarnámi og þá sérstaklega 
fyrir þá sem búa úti á landi og fyrir 
þá sem stunda vinnu með náminu. 
„Rúmur helmingur nemenda okkar 
stundar nám í fjarnámi,“ segir Kol-
brún en 2.700 nemendur eru nú 
skráðir í skólann.

– og farsælan vinnudag!

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

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

sala@rv.is • www.rv.is

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

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

Reiknuð afköst 1250m2/klst

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

Reiknuð afköst 1935m2/klst

Á tilboði í ágúst 2007
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Brúðarkjólaleiga Katrínar

Alvöru námskeið í vefsíðugerð þar sem farið er í alla
mikilvægustu  þætti vefhönnunar s.s. útlitshönnun, 
myndvinnslu, HTML-kóðun, gagnagrunnsfræði, Java-
script, uppsetningu og viðhald bæði minni og stærri 
tölvukerfa.

210 stundir - Verð: 199.000.-
Kvöld- og helgarnámskeið 
byrjar 18. september

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

ALVÖRU
VEFSÍÐUGERÐ

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

Mikil áhersla er lögð á verklegar æfingar og í lok námskeiðs ætti 
nemandi að hafa lokið við eigin vef frá hugmynd að fullunnu 
vefsvæði.

Námskeiðinu er skipt í þrjá hluta:
1. Myndvinnsla fyrir vefinn með Fireworks
2. Almenn vefsíðugerð með Dreamweaver
3. Gagnagrunnstengd vefsíðugerð með Dreamweaver

Auglýsingasími

– Mest lesið

Sanntrúaður múslimi með rætur í 
stjórnmálahreyfingu sem vill blanda íslamstrú í 
stjórnmálin var í gær kjörinn forseti Tyrklands. Kjör 
hans markar mikinn sigur fyrir hinn trúarlega 
sinnaða stjórnarflokk, Réttlætis- og þróunarflokkinn 
(AKP), eftir mánaðalanga togstreitu við veraldar-
hyggjusinna í hinni rótgrónu stjórnmálaelítu landsins. 

Abdullah Gül hlaut 339 atkvæði í þriðju og síðustu 
atkvæðagreiðslulotunni á tyrkneska þjóðþinginu í 
Ankara. Er þingforsetinn, Koksal Toptan, tilkynnti 
þetta braust út mikið lófatak í salnum. 

Eftir að hafa svarið embættiseið sem ellefti 
forseti tyrkneska lýðveldisins bar Gül í ávarpi lof á 
hið veraldlega stjórnkerfi landsins og hét að hafa 
hin veraldlegu gildi þess í heiðri. 

„Veraldarhyggja – ein af grundvallarreglum 
lýðveldis okkar – er forsenda fyrir félagslegum friði 
og er jafnframt frelsandi snið fyrir ólíkan lífsstíl,“ 
sagði Gül. „Svo lengi sem ég verð forseti mun ég líta 
á mig sem fulltrúa allra borgara lýðveldisins jafnt. 
Ég mun gæta hlutleysis af ítrustu gætni.“ 

Kjör Güls fór fram daginn eftir að yfirmaður 
tyrkneska heraflans birti afdráttarlausa viðvörun 

um að veraldlegum gildum lýðveldisins væri ógnað. 
Herinn hefur steypt fjórum ríkisstjórnum í landinu 
frá því árið 1960, í nafni þess að standa vörð um 
þessi gildi. Framboð Güls til forseta fyrr á árinu 
mætti mikilli andstöðu – meðal annars á milljón 
manna mótmælafundi – vegna ótta um að hann vildi 
grafa undan hinum veraldlegu hefðum ríkisins. Það 
var ekki síst vegna forsetakjörskreppunnar í vor 
sem Recep Tayyip Erdogan boðaði til þingkosninga í 
sumar, sem lyktaði með öðrum stórsigri flokks hans.

„Þjóð vor hefur horft upp á hegðun þessara 
aðskilnaðarsinna sem geta ekki sætt sig við ein-
hyggjueðli ríkisins, og miðstöðva hins illa sem með 
kerfisbundnum hætti reyna að grafa undan verald-
legu eðli tyrkneska lýðveldisins,“ skrifaði Yasar 
Büyükanit, yfirmaður heraflans, í orðsendingu sem 
birt var á vef hersins í fyrradag. 

Erdogan forsætisráðherra og náinn samherji Güls 
fagnaði kjöri hans. Hamingjuóskir bárust einnig frá 
leiðtogum Evrópusambandsins og víðar að úr 
heiminum. Sem utanríkisráðherra hefur Gül verið í 
forystu fyrir undirbúningi Tyrklands að inngöngu í 
Evrópusambandið.

Gül heitir að virða 
hin veraldlegu gildi
Hinn trúarlega sinnaði stjórnarflokkur Tyrklands fagnaði mikilvægum sigri í 
gær er frambjóðandi hans, Abdullah Gül utanríkisráðherra, var kjörinn forseti 
lýðveldisins. Hann hét því að virða veraldlegar hefðir þess og gæta hlutleysis. 
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Aðrir söluaðilar:

Fyrir
heilsuna

Safapressa

Í dag mun Dr. Octavi 
Quintana Trias, yfirmaður 
heilsurannsóknarsviðs Evrópu-
sambandsins, halda opinn 
fyrirlestur um evrópskar 
heilsurannsóknir í fyrirlestrasal 
Íslenskrar erfðagreiningar að 
Sturlugötu 8 kl. 16.30. Fyrirlest-
urinn verður fluttur á ensku.

Trias hefur í fimm ár stjórnað 
þeirri skrifstofu Evrópusam-
bandsins sem hefur umsjón með 
rammaáætlunum á sviði heilsu-
rannsókna en á árunum 2007-2013 
er áformað að verja um sex 
milljörðum evra í slíkar rann-
sóknir.  

Opinn fyrirlest-
ur hjá ÍE

 Talið er að meira en 
fimm þúsund manns sofi að 
jafnaði í netkaffihúsum í Japan, 
að því er fram kemur í rannsókn 
sem þarlend stjórnvöld sendu frá 
sér í gær.

Sérstaklega er algengt að 
heimilislaust fólk á þrítugsaldri, 
sem hvergi á í hús að venda, sofi 
á næturnar í netkaffihúsum sem 
eru opin allan sólahringinn.

Sumir í þessum hóp vinna ýmsa 
íhlaupavinnu, en eiga erfitt með 
að fá fasta atvinnu vegna þess að 
þau eiga hvergi skráð lögheimili. 
Um 40 prósent þeirra hafa 
stundum þurft að sofa úti.

Leita hælis á 
netkaffihúsum

Leitað var að þýsku ferða-
mönnunum Mathiasi Hinz og 
Thomasi Grundt í gær eftir að 
pokar í þeirra eigu fundust 
neðst í Svínafellsjökli. Áður 
hafði leit að þeim verið hætt á 
sunnudag, en ekkert hefur 
spurst til mannanna frá því um 
mánaðamótin.

Á mánudag fundust litlir bak-
pokar mannanna við göngustíg 
um 100 metra fyrir neðan jökul-
röndina. Í kjölfarið var ákveðið 
að leita betur á því svæði. Aðeins 
hafði verið leitað úr lofti þar, 
enda höfðu vísbendingar beint 
sjónum björgunarmanna upp jök-
ulinn.

Þyrla Landhelgisgæslunnar, 
TF-EIR, flutti fjóra fjallabjörg-
unarsveitarmenn að tjaldbúðum 
mannanna. Þaðan gengu þeir að 
staðnum þar sem pokarnir fund-
ust. „Leiðin var gengin og metin 
með það í huga hvaða hættur 
væru á þessari leið og hvað gæti 
gerst. Það er okkar mat að það 
getur eiginlega ekkert gerst á 
þessari leið, að minnsta kosti ekki 
svo að báðir mennirnir yrðu úr 
leik,“ segir Friðrik Jónas Frið-
riksson, formaður björgunar-
sveitarinnar á Höfn og einn 
mannanna fjögurra sem gengu 
leiðina.

Skilyrði til leitar voru góð og 

svæðið var fínkembt. Leitarmenn 
urðu einskis vísari. Að sögn Frið-
riks er leitinni aftur lokið nema 
fram komi fleiri vísbendingar.

Leitin bar engan árangur 



greinar@frettabladid.is

Langvarandi neyð Palestínumanna er vel 
þekkt en undanfarna mánuði hefur 

ástandið versnað og er áætlað að meirihluti 
Palestínumanna þurfi neyðaraðstoð. Á Vest-
urbakkanum hefur lífskjörum manna hrak-
að með efnahagslegum refsiaðgerðum Ísra-
elsmanna. Tilkoma múrsins og hundruða 
eftirlitsstöðva hafa gert fólki nær ómögulegt að 
starfa, leita sér þjónustu s.s. heilsugæslu eða sækja 
nám. Atvinnuleysi er þess vegna orðið allt að 70% og 
hefur fólk nánast enga möguleika á að afla sér ann-
arra tekna. Um 20% Palestínumanna töldust undir 
fátæktarmörkum árið 1998, en nú, árið 2007, hefur 
þeim fjölgað í 78%. Manneskjur búa við lífskjör sem 
ekki eru mannsæmandi og margir hafa misst von um 
það að umheimurinn viðurkenni neyð þeirra og komi 
þeim til hjálpar.  

Hjálparstarfi kirkjunnar hefur borist neyðar-
beiðni frá ACT/Alþjóðaneyðarhjálp kirkna, vegna 
aðstæðna íbúa Palestínu. Til þess að mæta þessari 
þörf hefur Hjálparstarfið óskað eftir 15 milljóna 

króna stuðningi utanríkisráðuneytisins til 
þess að fjármagna þessa beiðni. 

ACT leggur áherslu á að gefa verst settu 
fjölskyldunum á Vesturbakkanum og Gaza 
mataraðstoð og mikil áhersla verður lögð á 
að styrkja heilbrigðisþjónustu á þessum 
svæðum. ACT ætlar að sinna heilsugæslu 
fyrir meira en 2.300 konur og börn á 
mánuði. Greiða á  læknis- og lyfjakostnað 
fyrir 500 langtímasjúklinga. Í þeim hópi eru 
börn, konur og karlar sem þjást af öllu frá 

sykursýki til krabbameins og nú fá ekki lífsnauðsyn-
lega þjónustu.

Hjálparstarf kirkjunnar álítur það skyldu sína að 
bregðast við neyð, að sýna náunganum kærleika 
hvar sem hann er staddur. Það felst ekki í okkar 
hlutverki né í okkar getu að hafa áhrif á deilur 
stjórnmálamanna. Við gefum hungruðum mat og 
þyrstum vatn. En að auki getum við Íslendingar með 
okkar stuðningi gefið íbúum Palestínu von um að 
þeir séu ekki einir, að við sjáum og viðurkennum 
neyð þeirra. Við gerum það með því að bregðast við 
neyðarbeiðni þeirra og koma þeim til hjálpar. 

Höfundur er verkefnastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar.

Hvað er að gerast í Palestínu?

Helsta gagnrýni á úrskurð 
matsnefndar um greiðslur til 

vatnsréttarhafa sem tengjast 
Kárahnjúkavirkjun hefur falist í 
eftirfarandi:

 Bæturnar sem matsnefndin 
ákvað séu of lágar.

 Landsvirkjun hafi átt að leggja 
til grundvallar hærra verð fyrir 
vatnsréttindin í kostnaðaráætlun-
um fyrir virkjunina og bjóða 
fram hærri greiðslur fyrir 
vatnsréttindin en raun varð á. 

 Virði vatnsréttindanna sé 
ranglega metið út frá verði 
raforku til stóriðju því að hærra 
verð fengist ef þetta rafmagn 
væri selt á almennum markaði.

 Eðlilegt hafi verið að ganga frá 
samningum við vatnsréttareig-
endur fyrirfram. 

Lítum fyrst á upphæð bótanna og 
hvort Landsvirkjun hefði átt að 
ganga út frá hærra mati á 
vatnsréttindunum. Úrskurður 
matsnefndarinnar er um tvöfalt 
hærri en uppreiknaðar greiðslur 
fyrir vatnsréttindi eins og þau 
voru metin í Blöndu, sem er 
nærtækasti samanburðurinn í 
þessu efni. Það hefði verið afar 
óeðlilegt af hálfu Landsvirkjunar 
að styðjast í kostnaðarútreikning-
um og tilboðum til vatnsréttar-
hafa við annað en fordæmi frá 
Blönduvirkjun. Það er ekki 
fyrirtækisins að leggja fram 
hugmyndir um hvernig markaðs-
aðstæður og breyttir tímar hafi 
áhrif til hækkunar frá því sem 
áður gilti. Það var hlutverk 
matsnefndarinnar og hún gerði 
einmitt það í úrskurði sínum. 
Lætur nærri að mat hennar 
tvöfaldi uppreiknað virði 
vatnsréttindanna frá þessu 
fordæmi. Þetta er kjarni málsins 
þegar meta skal hvort greiðslurn-
ar teljist háar eða lágar. Kröfur 
sumra vatnsréttarhafanna um að 
meta vatnsréttindin upp á 60 til 
93 milljarða voru að líkindum 
settar fram í öðrum tilgangi en 

sem raunhæft mat á virði þeirra.

Ætti eðlilegt verð fyrir vatnsrétt-
indin að endurspegla mögulega 
sölu raforkunnar úr Kárahnjúka-
virkjun á almennum markaði þar 
sem verð er hærra en til stóriðju? 
Því er til að svara að það er 
algerlega óraunhæft að virkja 
jökulsárnar norðan Vatnajökuls 
fyrir almennan markað. Ef virkjað 
yrði fyrir þann markað þyrfti að 
gera ráð fyrir því að aukning á 
almenna markaðnum leiddi til full-
nýtingar á virkjuninni. Rafmagns-
notkun á almennum markaði eykst 
um 60 gígawattstundir á ári. 
Kárahnjúkavirkjun getur fram-
leitt um 4.600 gígawattstundir á 
ári. Ef hún yrði notuð fyrir 
almennan markað tæki það 75-80 
ár að fullnýta virkjunina og á 
meðan væri ekki pláss fyrir neina 
aðra nýja framleiðendur á 
markaði. Lengst af yrði virkjunin 
langt frá því að fullnýtast og 
safnaði þess vegna upp fjármagns-
kostnaði sem engar tekjur kæmu á 
móti. Þetta leiddi til hærra 
kostnaðarverðs á rafmagninu og 
vonlausrar samkeppnisstöðu. Þess 
vegna er óraunhæft að reikna 
greiðslur fyrir vatnsréttindi 
Kárahnjúkavirkjunar á sömu 
forsendum og fyrir t.d. nýja 
smávirkjun. Það er grunnur að 
hagkvæmri nýtingu stórra og 
meðalstórra virkjana á Íslandi að 
stór kaupandi að framleiðslunni 
fáist strax frá upphafi rekstrar.

Átti Landsvirkjun að semja 
fyrirfram um vatnréttindin? 
Staðreyndin er að vatnsréttarhafar 
og Landsvirkjun unnu að því í 
meira en tvö ár að komast að 
samkomulagi um þá málsmeðferð 
að matsnefnd úrskurði um 
greiðslur og að síðan geti menn 
leitað til dómstóla ef þeir eru 
óánægðir með niðurstöðuna. Þetta 
voru frjálsir samningar og 
sameiginleg niðurstaða málsaðila. 
Það eru nálægt 100 jarðir sem eiga 
vatnsréttindi sem tengjast 
Kárahnjúkavirkjun og eigendurnir 
eru mun fleiri en tala jarðanna. Það 
er alveg ljóst að samningar við 
hvern og einn um vatnsréttindin 
væru ómarkvissari og tækju mun 
lengri tíma en þau vinnubrögð sem 
viðhöfð voru. Við gerð kostnaðará-
ætlunar um virkjunina og samninga 
um raforkusöluna gerði Landsvirkj-
un ráð fyrir greiðslum fyrir 
vatnsréttindin í samræmi við 
uppreiknuð fordæmi. Þess var 
ennfremur gætt að borð væri fyrir 
báru hvað varðar arðsemi verkefn-
isins. Enda kemur á daginn að þótt 
greiðslur fyrir vatnsréttindin nemi 
um milljarði umfram það sem 
Landsvirkjun gerði ráð fyrir í 
útreikningum sínum, þá breytir hún 
ekki því að Kárahnjúkavirkjun 
stenst eftir sem áður þá arðsemis-
kröfu sem gerð var af eigendum 
fyrirtækisins.

Þegar allt er skoðað verður ekki 
annað séð en að bótafjárhæðin 
sem matsnefndin ákvað sé rífleg í 
ljósi fyrirliggjandi fordæma og 
að eðlilegt hafi verið að miða 
bæturnar við sölu raforkunnar til 
stóriðju sem er forsenda virkjun-
ar ánna sem um ræðir. Loks 
liggur fyrir að allir aðilar féllust 
fyrirfram og í frjálsum samning-
um á að nota þá aðferð sem 
viðhöfð var.

Höfundur er upplýsingafulltrúi 
Landsvirkjunar. 

Mat á vatnsréttindumÍ
kjölfar nýrra vísbendinga hófst í gær að nýju leit að 
þýsku ferðamönnunum sem leitað hefur verið í Skafta-
felli. Í fararbroddi við hrikalegar aðstæður á Svínafells-
jökli og við rætur hans eru nú sem fyrr sjálfboðaliðar úr 
björgunarsveitum landsins. Starf þeirra er stórmerki-

legt og verður seint ofmetið. 
Í nánast öllum byggðarlögum til sjávar og sveita er fólk sem 

er tilbúið að leggja frá sér hamarinn, standa upp frá lykla-
borðinu, taka af sér svuntuna eða hverfa frá öðrum daglegum 
störfum sínum þegar kallið kemur um að hjálpar sé þörf. 

Í raun einkennast störf íslenskra hjálpar- og björgunar-
sveita af slíkri samkennd með náunga sínum og óeigingirni að 
við hin, sem ekki tökum þátt í því, getum ekki annað en fyllst 
lotningu og þakklæti.

Hryggsúlan í sjálfboðaliðastarfinu er Slysavarnafélagið 
Landsbjörg, sem er landssamtök björgunarsveita og slysa-
varnadeilda á Íslandi. Með stofnun Landsbjargar árið 1999 
urðu til ein stærstu samtök sjálfboðaliða á landinu. Á heima-
síðu félagsins kemur fram að innan þess starfi um átján þús-
und manns í björgunarsveitum, slysavarnadeildum og ungl-
ingadeildum, í alls 242 félagseiningum. 

Þessi mikli fjöldi sjálfboðaliða er glæsilegur vitnisburður 
um íslenska þjóð. Þörfin og frumkvæðið að baki samstöðunni 
eru sprottin úr grasrótinni.

Í flestum öðrum löndum eru björgunar- og hjálparstörf 
fyrst og fremst á könnu opinberra aðila, hvort sem það er her, 
slökkvilið eða lögregla.

Í fámennu landi er gott að geta reitt sig á samtakamátt fjöld-
ans, eins og hefur komið ítrekað fram þegar hamfarir hafa 
hér riðið yfir, en björgunarsveitirnar innan Landsbjargar eru 
hluti af kerfi Almannavarna ríkisins.

Fleiri en Íslendingar og erlendir gestir landsins hafa notið 
góðs af starfi Landsbjargar. Innan félagsins er starfandi 
alþjóðabjörgunarsveit sem er á viðbragðslista Íslensku frið-
argæslunnar. Sama ár og sveitin var stofnuð 1999 fór hún til 
Tyrklands að aðstoða við rústaleit eftir jarðskjálfta og sveitin 
hefur líka farið í sambærileg útköll til Alsír og Marokkó.

Forsvarsmenn fyrirtækja sýna björgunarsveitarmönnum í 
starfsliði sínu í flestum tilfellum mikinn skilning og draga 
fjarvistir vegna leitar- eða björgunarstarfa ekki frá launum 
þeirra. En rekstur hjálpar- og börgunarsveitanna er kostn-
aðarsamt fyrirtæki. Þær þurfa að eiga og halda við margs 
konar dýrum tækjum, snjóbílum, snjósleðum, bátum og alls 
kyns öðrum útbúnaði, auk húsnæðis til að geyma þessi tæki 
og tól.

Allt þetta er fyrst og fremst kostað með sjálfsaflafé sveit-
anna og ómældu sjálfboðaliðastarfi. Drýgstur hluti rekstrar-
fjár sveitanna kemur frá flugeldasölu og ýmsum happdrætt-
um. Þar gefst okkur öllum kostur á að leggja hönd á plóginn.

Þegar kallið 
kemur
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Vefsíðugerð – grunnur

Vinsælt námskeið ætlað byrjendum í vefsmíði og fólki sem vill koma sér 
upp einfaldri og þægilegri heimasíðu með sérstakri áherslu á myndgerð
og myndnotkun á heimasíðunni.
Kennt er á algengustu forritin sem notuð eru til vefsmíða og myndvinnslu 
fyrir vefinn Dreamweaver og Photoshop. 
Í lok námskeiðs eiga þátttakendur að vera færir um búa til frambærilega 
heimasíðu fyrir sjálfan sig eða lítil fyrirtæki til kynningar á Netinu og
kunna skil á uppfærslu og umsjón hennar. 

Lengd 47 std. Verð kr. 49.000,- 
Allt kennsluefni innifalið

Tölvu- og skrifstofunám

Sérlega viðamikið og hagnýtt nám í takt við þarfir markaðarins, nám sem 
hentar fólki á öllum aldri, hvort sem það er á leiðinni út á 
vinnumarkaðinn að nýju eða vill skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði 
með aukinni menntun. Hentar einnig vel sjálfstætt starfandi 
atvinnurekendum sem vilja vera sem mest sjálfbjarga í allri tölvuvinnu og 
við bókhaldið.
Að námi loknu eiga þátttakendur að geta unnið sjálfstætt við öll almenn 
skrifstofustörf og sem öflugir tölvunotendur í öllum helstu 
skrifstofuforritunum, sem ritarar eða í bókhaldi. 
Kennd er ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi eða verkefni, 
tölvugreinunum lýkur flestum með alþjóðlegri prófgráðu. 

Tölvugreinar:
Windows XP tölvugrunnur og skjalavarsla, Word, Excel, Internetið, MSN 
og Outlook tölvupóstur, dagbók og skipulag. 

Margmiðlun:
PowerPoint glærukynningar, Stafrænar myndavélar og stafrænar myndir í 
tölvu, tónlist í tölvunni og spilurum, brennsla CD og DVD diska. 

Persónuleg færni: 
Tjáning og framkoma, atvinnuumsóknir, atvinnuviðtöl og ferilskrár, 
sölutækni og markaðsmál. Verslunarbréf, íslensk og ensk. 

Viðskiptagreinar:
Verslunarreikningur, VSK meðferð og reglur, bókhald, tölvubókhald í 
Navision og tollskýrslur.

Hefst 5. september. Kennt er þrisvar í viku og er boðið upp á morgun og 
kvöldhópa. Sjá stundaskrá á heimasíðu skólans. 
Lengd: 260 std. - Námið er metið til eininga. Verð: 199.000,- 
Allar kennslubækur og námsgögn innifalin.

Námskeið í september

Sjá nánari lýsingu og stundaskrá á heimasíðu skólans.

Byrjendanámskeið
42 stundir.  Verð kr. 32.900,-  Morgun og kvöldnámskeið.  Hefst 3. 
september.

Almennt tölvunám
63 stundir.  Verð kr. 39.900,-  Morgun- og kvöldnámskeið.  Hefst  6. 
september í Reykjavík og 5. september á Akureyri.

ECDL – tölvunám
ECDL Startskírteini. 84 stundir. Verð kr. 65.000.  Morgun- og
kvöldnámskeið.
Hefst 25. september í Reykjavík og 5. september á 
Akureyri.

Vefsíðugerð – framhald
31 stund. Dreamweaver, HTML  og Javascript.
Verð kr. 32.000,- Hefst 8. október

MCP XP
60 stundir.  Verð kr. 88.900,- 
(Með prófinu).  Tvö kvöld í viku.
Hefst 27. september. Eingöngu í boði á 
haustönn í Reykjavík.

MCSA
240 stundir.  Verð kr. 290.000,- 
(Með 4 prófum).  Tvö kvöld í viku.
Hefst 27. september.  Eingöngu í 
boði á haustönn í Reykjavík.

Annað starfsnám

Tölvu- og bókhaldsnám
200 stundir  Verð kr. 153.000,-  Morgun og kvöldnámskeið.  Hefst 25. 
september í Reykjavík og 5. september á Akureyri. 

Tollskýrslugerð
21 stund.  Verð kr. 28.000,-  Hefst 11. september.

Bókhald 1
Hagnýtt 100 std.  Bókhaldsnámskeið fyrir byrjendur í bókhaldi.
Verslunarreikningur, VSK, bókhaldsgrunnur og tölvubókhald í Navision. 
Verð kr. 94.000,-  Morgun og kvöldhópar.

Bókhald 2
32 std. námskeið fyrir þá sem lokið hafa bókhaldi 1 eða hafa 
bókhaldsreynslu.  Morgun og kvöldnámskeið.  Verð kr. 36.000,-

Fjölbreytt nám
á haustönn

María Björk Guðmundsdóttir
Skrifstofustjóri Hive á Akureyri

„Tölvu- og skrifstofunámið hjá 
Tölvuskólanum Þekkingu var fróðlegt, 
fjölbreytt, skemmtilegt og umfram allt 
mjög gagnlegt. 
Ég var í vinnu samhliða náminu og strax í 
byrjun gat ég nýtt mér þekkingu úr 
skólanum í starfi mínu. Kennararnir voru 
líka alveg frábærir og skiluðu sínu í tímum 
og því var ekki mikið um heima-
nám. Góður skóli, gott starfsfólk, góð 
menntun.“

Computer and office courses 
for beginners and advanced users



Fyrsta flugmótið

„Hamingjan er góð heilsa 
og slæmt minni.“

Tinna Kristjánsdóttir og Bjarki Freyr Ómarsson, voru 
gefin saman í Fríkirkjunni í Reykjavík hinn 30. júní í 
sumar og fengu í gær afhenta vinninga fyrir ríflega 
eina milljón króna í brúðkaupsleik Smáralindar. 

„Það er eiginlega allt að gerast á þessu ári,“ segir 
Tinna og hlær. „Við keyptum okkar fyrstu íbúð saman, 
giftum okkur og eigum von á okkar fyrsta barni eftir 
tvo mánuði,“ bætir hún við alsæl.

Spurð hvernig vinningarnir koma sér fyrir þau hjón-
in, segir Tinna: „Þetta er alveg ótrúlegt því við fengum 
til dæmis plasma-sjónvarp, síma og þvottavél í vinn-
ing. Bjarki er nýbúinn að setja símann sinn í þvottavél-
ina, sem var einmitt að bila. Svo var ég að gefa honum 
sparibauk fyrir svona hálfum mánuði síðan svo hann 
gæti safnað sér fyrir plasma-sjónvarpi. Hann er búinn 
að nöldra yfir því í tvö ár að hann langi svo í plasma,“ 
segir hún hlæjandi og bætir því við að hún sé varla 
komin niður á jörðina aftur eftir tilkynninguna um 
vinningana.

„Svo vorum við eiginlega hætt við brúðkaupsferð í 
bili því ég er komin sjö mánuði á leið en við fengum 
ferð í vinning sem við ætlum að nota sem brúðkaups-
ferð í staðinn,“ segir Tinna.

Bróðir okkar og mágur,

Gunnar Sigurbjörnsson
Vesturvegi 13, Seyðisfirði,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupstað
föstudaginn 24. ágúst.  Jarðarförin fer fram frá
Seyðisfjarðarkirkju laugardaginn 1. september kl. 14.00.

Gerður Sigurbjörnsdóttir Ingólfur Kristjánsson
Guðmundur Sigurbjörnsson Ingibjörg Svanbergsdóttir
Rúnar Sigurbjörnsson   Pálína Þorvaldsdóttir
Jenný Sigurbjörnsdóttir   Þorgrímur Baldursson

Ástkær móðir okkar,

Hulda Sigmundsdóttir
kennari frá Þingeyri,

andaðist fimmtudaginn 23. ágúst. Útförin fer fram frá
Þingeyrarkirkju laugardaginn 1. september kl. 13.00.
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á SÍBS.

Erla Árnadóttir Gústaf Jónsson
Guðmundur Árnason Kolbrún Sigfúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Guðmundur Elías Árnason
fyrrv. aðstoðarbankastjóri,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði
föstudaginn 31. ágúst, kl 15.00.

Birna Bertha Guðmundsdóttir Pétur Joensen
Árni Hrafn Guðmundsson Jóhanna Sæmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, vináttu og hlýhug
vegna andláts og útfarar,

Sigurgeirs Péturssonar
frá Ófeigsfirði.

                             
                               Jenný Haraldsdóttir
Arndís B. Sigurgeirsdóttir        Bára K. Kristinsdóttir

Fallegir legsteinar
á góðu verði

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

Lilja Sigrún Óskarsdóttir
áður til heimilis á Skógtjörn, Álftanesi,

sem lést á Hrafnistu í Hafnarfirði miðvikudaginn
22. ágúst, verður jarðsungin frá Bessastaðakirkju
föstudaginn 31. ágúst kl. 13.30.

Auðbjörg Eggertsdóttir
Sigurður Eggertsson
Klemenz Eggertsson
Erla Stringer
og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, stjúpfaðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Sigurdór Hermundarson,
Berjavöllum 2,  Hafnarfirði,

andaðist á Landspítalanum Hringbraut mánudaginn
27. ágúst.

Sigrún Helga Ólafsdóttir
Hlíf S. Arndal   Jón Sigurðsson
Sigrún Arndal   Sveinn Pálsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Stefán Guðmundsson
skipstjóri, Skála, Seltjarnarnesi,
síðast til heimilis að Skólabraut 3,

verður jarðsunginn frá Seltjarnarneskirkju
fimmtudaginn 30. ágúst kl. 15.00. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á líknarfélög.

                     Guðrún Kristjánsdóttir
Elísabet Stefánsdóttir Kristján Jóhannsson
Kristjana Stefánsdóttir Guðmundur Þorkelsson

Anna Stefánsdóttir Reynir Hólm Jónsson
Unnur Vigfúsdóttir Duck
barnabörn og barnabarnabörn.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Friðfinns Annós B.
Ágústssonar
til heimilis að Mávahlíð 24.

Helga Hafberg
Engilbert Ólafur Friðfinnsson Guðbjörg Gísladóttir
Hafsteinn Ágúst Friðfinnsson   Kolbrún Birna Halldórsdóttir
Ari Friðfinnsson                           Þuríður Kristín Sigurðardóttir
og barnabörn.

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

Kristján Sverrisson
Garðavegi 6, Hnífsdal,

lést af völdum krabbameins á sjúkrahúsinu á Ísafirði
föstudaginn 24. ágúst. Hann verður jarðsunginn frá
Víðistaðakirkju Hafnarfirði föstudaginn 31. ágúst
kl. 13.00.

Anna Valgerður Einarsdóttir
Anetta Rut Kristjánsdóttir
Ásgeir Kristjánsson
Eva Margrét Kristjánsdóttir
Linda Marín Kristjánsdóttir
Ísak Þór Kristjánsson
Berglind Kristjánsdóttir
Guðný W. Ásgeirsdóttir    Sverrir Þorsteinsson
Ásgeir Sverrisson     Unnur P. Stefánsdóttir
Anna Karen Sverrisdóttir
Rakel Sverrisdóttir
Ríkharður Sverrisson   Auður Pétursdóttir
Árni Árnasson    Lára Jónsdóttir
Margrét Haukdal Marvinsdóttir Einar E. Magnússon



Guðleif Þórunn Stefánsdóttir er á síðasta ári 
í BA-námi í sænsku og íslensku í Háskóla 
Íslands.

Guðleif tekur sænsku til sextíu eininga og íslensku til 
þrjátíu eininga í BA-námi sínu en hún er langt komin 
með sænskuna. „Ég á bara eitt fag eftir í sænsku og 
verð því aðallega í íslensku í vetur,“ segir hún.

Sem unglingur bjó Guðleif í átta ár í Svíþjóð og hún 
talar því tungumálið reiprennandi. „Mér fannst alveg 
kjörið að nota þessa kunnáttu til að ná mér í próf en 
þetta er náttúrlega vinna þó að ég hafi góðan grunn,“ 
segir hún og hlær.

Í Svíþjóð bjó Guðleif í bæ sem heitir Västervik og 
er í Smálöndum. „Þetta er mjög skemmtilegur sum-
arfrísbær og þarna er stórt geðsjúkrahús með 
íslenskum yfirlækni. Margir Íslendingar hafa því 
komið þar við og starfað þar hluta af náminu sínu, 
sem læknar eða hjúkrunarfræðingar en ég bjó ein-
mitt þarna með foreldrum mínum þegar stjúpfaðir 
minn var í framhaldsnámi í læknisfræði.“

Þegar Guðleif var rétt rúmlega tvítug flutti hún 
aftur heim en hún hefur passað sig á því að viðhalda 
sænskunni. „Ég hef alltaf lesið bækur á sænsku og 
haldið sambandi við fólk úti í Svíþjóð. Ég tók líka 
hluta af náminu úti, en ég fór sem skiptinemi síðasta 
haust og var í Uppsölum. Mér fannst ég hafa virki-
lega gott af því að vera alveg í sænsku umhverfi og 
læra alveg heilmikið af því svo ég mæli því eindregið 
með því að prófa að skipta,“ segir hún.

Guðleif segist líka vera mjög ánægð með kennsl-
una hérna heima í Háskólanum. „Flestir kennararnir 
eru sænskir og deildin er lítil þannig að það skapast 
mjög skemmtileg stemning. Allir þekkjast og tala 
saman, bæði nemendur og kennarar og andinn 
góður.“

Að loknu BA-námi hefur Guðleif hugsað sér að fara 
beint í mastersnám. „Ég er svolítið sein að byrja í 
námi svo mig langar bara að halda strax áfram. Mark-
miðið er að taka master í þýðingarfræði og einnig hef 
ég hugsað mér að taka löggildingu sem túlkur,“ segir 
hún.

Alltaf haldið í sænskunaAlltaf haldið í sænskuna

Fjar nám á haustönn
Skráning á haustönn fer fram dagana:
27. ágúst – 10. september



Audi kynnir nýja tækni sem 
dregur úr eldsneytisnotkun.

Audi kynnti nýtt kerfi til sögunn-
ar, á ráðstefnu í Þýskalandi á dög-
unum, sem er í þróun og ætlað að 
greina hegðun ökumanna og gefa 
ráð um eldsneytissparnað til að 
draga úr eldsneytisnotkun. Meðal 
annars er fyrirhugað að setja upp 
gps-kerfi sem safnar gögnum um 
eldsneytisnotkun sem auk vél-
ræns akstursþjálfa verður notað 
til að greina aksturslag og akst-
ursmynstur ökumanns. Vélræni 
ökuþjálfinn gefur svo ökumannin-
um ráð við aksturinn byggt á þeim 
gögnum sem kerfið hefur safnað. 

Talsmenn Audi leggja áherslu á 
að ólíkt aksturslag einstaklinga 
getur haft veruleg áhrif á elds-
neytisnotkun, og vel sé hægt að 
draga úr henni um allt að 30 pró-
sent án þess að draga úr hraða. 
Jafnframt héldu þeir því fram að 
hin hefðbundna vél í bílum verði 
notuð í mörg ár til viðbótar, þrátt 
fyrir framfarir á blendingsvélum 
og öðrum vélum knúnar af annars-

konar eldsneyti en bensíni eða 
dísil.

Á ráðstefnunni talaði Audi einn-
ig um aðra tækni, eins og TFSI-
vélar sem eru knúnar af þéttu 
náttúrugasi og „Modular Effici-
ency-prógramið“. Hið síðarnefnda 

svipar til EfficientDynamics-
tækninnar sem BMW notar og 
virkar þannig að við notkun á 
bremsunum er búin til rafmagns-
orka sem léttir á riðstraumsraf-
alnum og sparar þannig eldsneyti.  

Rafrænn akstursþjálfi hjá 
Audi sparar eldsneyti

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905

Japan/U.S.A.

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR
í jeppa í miklu úrvali

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR

ÓL - BÍLAVERKSTÆÐI
Bremsuviðgerðir

Almennar viðgerðir
Smurþjónusta

Fljót og góð þjónusta
Skemmuvegur 22 - 200 Kópavogur

S. 555 3755 - 869 2259 - b.ol@internet.is



Nýtt nám fyrir fasteignasala
Endurmenntun Háskóla Ís-
lands býður nú upp á réttinda-
nám til löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasala.

Nám til löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasala hefst hjá 
Endurmenntun Háskóla Íslands í 
haust. Námið tekur fjórar annir og 

lýkur með útskrift vorið 2009. 
Kennt er tvisvar í viku, tvo til þrjá 
tíma á miðvikudagsmorgnum og 
fjóra tíma á laugardegi. Þeir sem 
búa utan höfuðborgarsvæðisins 
geta verið í fjarnámi. Skráningu 
lýkur eftir tvo daga en einungis 
verður hægt að halda námskeiðið 
ef næg þátttaka fæst. Námskeiðið 
kostar 675.000 krónur.

Tungutak er nýtt námsefni í 
íslensku fyrir framhaldsskóla.

Fjórar nýjar bækur tilheyra 
Tungutaki. Þær eru Beygingar-
fræði, Málsaga, Ritun og Setn-
ingafræði. Í þeim er leitast við að 
gera nemendur meðvitaða og 
áhugasama um íslensku meðal 
annars með því að leggja áherslu 
á fjölbreytni. Einnig er mikið lagt 
upp úr að setja efnið fram á skýr-
an og greinargóðan hátt.

Tungutak – Beygingarfræði 
handa framhalds-
skólum fjallar um 
merkingarleg og 
formleg einkenni 
orðflokka og helstu 
málfræðihugtök eru 
skýrð á ljósan hátt.

Tungutak – 
Málsaga handa fram-
haldsskólum fjallar 
um hugsanlegt upphaf 
tungumálsins, uppruni 
ritmálsins er skoðaður, 
íslensk málsaga reifuð 
og fjallað um helstu 
breytingar sem orðið 
hafa á íslenskri tungu í 
aldanna rás. Einnig er 
hugað að framtíðarhorf-
um málsins.

 Tungutak – Ritun 
handa framhaldsskólum 
fjallar um byggingu og 
skipulag ritsmíða, mis-
munandi gerðir þeirra, 
meðferð og notkun 
heimilda og gerð heim-

ildarritgerða. Tungutak – Setn-
ingafræði handa framhaldsskól-
um fjallar um grundvallarhugtök 
setningafræði.
Höfundar bókanna eru Ásdís 
Arnalds, Elínborg Ragnarsdóttir 
og Sólveig Einarsdóttir sem allar 
hafa lokið M.Paed.-prófi í íslensku 
og hafa mikla reynslu af íslensku-
kennslu. Hugleikur Dagsson 
myndskreytti bækurnar og gerði 
kápumyndirnar og það er JPV 
útgáfa sem gefur þær út.

Fjölbreytt Tungutak

Yfir 100 námskeið fyrir fólk í atvinnulífi á Íslandi

www.idan.is

Nýr námsvísir kominn út

þín menntun - þinn frami

idan@idan.is - www.idan.is
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Brúnegg á morgnana
Hrein orka, góð næring, gott í maga
Fáðu þér eitt ..eða tvö ! BRÚNEGG

FRJÁLSAR HÆNUR
VISTVÆN EGG

MIKIÐ ÚRVAL
BLÖNDUNARTÆKJA

MORA INXX
- fyrir baðherbergi og eldhús

Virka daga
8.00 -18.00
Laugardaga

10.00 -15.00
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Golfíþróttin dregur fólk í útivist. Fréttablaðið 
fylgdist með Jónu E. Jónsdóttur ritara og feðgun-
um Guðmundi Péturssyni ljósmyndara og Pétri 
Guðmundssyni, fyrrverandi flugvallarstjóra, fara 
hring á Korpúlfsstaðavelli á laugardagsmorgni. 

Það er stundvísi sem gildir þegar mætt er í golf-
ið. Til að völlurinn sé vel nýttur leggur fólk af stað 
í litlum hópum á tíu mínútna fresti frá klukkan 8.00 
og fram á kvöld. Klukkan 9.50 er komið að Jónu, 
Guðmundi og Pétri að hefja leik og Guðmundur á 
fyrsta skotið. Það þarf arnarsjón til að fylgja kúl-
unni eftir því hann er sannkölluð langskytta. Um 
daginn fór hann holu í höggi á 9. braut á Korpuvelli 
en það er ekki hann sem fræðir blaðamann um það. 
Guðmundur ólst upp á Suðurnesjum og fékk golf-
bakteríuna á unglingsaldri, þakkar það smiti frá 
föður sínum Pétri. „Reyndar hafði Kanasjónvarp-
ið líka áhrif á mig. Við horfðum mikið á golfþætti 
þar,“ rifjar hann upp. 

Pétur sem er kominn fast að áttræðu fer í golf 
á hverjum morgni. „Það er ekki til betri leið til að 
byrja daginn en taka einn hring á vellinum,“ segir 
hann sannfærandi. Kveðst spila með jafnöldrum 
sínum á virkum dögum og sonum og tengdadætr-
um um helgar. Barnabörnin eru orðin liðtæk á vell-
inum líka, segir hann. Golfið gengur í erfðir. „Það 
skemmtilega við þessa íþrótt er að hún er fyrir alla, 
háa sem lága og á öllum aldri því í golfinu er hver 
og einn að keppa við sjálfan sig,“ bendir hann á. 

 Pétur er gríðarlega öflugur golfari og skotin 
þennan daginn geiga ekki, þrátt fyrir strekkings-
vind. Hann hefur stundað golf frá 1964, var meðal 
þeirra sem stofnuðu Golfklúbb Suðurnesja það ár. 

Jóna byrjaði ekki í golfi fyrr en 2003 en hefur 
náð ótrúlegum tökum á íþróttinni. „Ein vinkona 
mín dró mig út á völl með sér fyrir þrjátíu árum og 
mér bara leiddist. Sagði henni að þetta sport mundi 
ég ekki iðka fyrr en um áttrætt en ég iðrast þeirr-
ar yfirlýsingar mjög núna,“ segir hún brosandi. 

Jóna var skíðakennari í 25 ár. Það kemur henni til 
góða í sveiflunni. Hún er ósátt við að borgaryfir-
völd þrengi stöðugt að golfinu með stórhýsum og 
bendir bæði á Egilshöll og Byko-stórhýsið máli sínu 
til stuðnings. „Mér sárnar þetta sérstaklega af því 
golfið er holl íþrótt fyrir alla fjölskylduna og spar-
ar stórfé í heilbrigðiskerfinu.“ gun@frettabladid.is

Í NordicaSpa fá viðskiptavinir 
gott aðhald enda geta meðlimir 
heilsuræktarstöðvarinnar feng-
ið leiðsögn hjá þjálfara í tækja-
sal í hvert skipti sem komið er í 
heilsuræktina. Þjálfararnir að-
stoða viðskiptavini við æfing-
ar – stilla tæki og leiðbeina sam-
kvæmt æfingaáætlun hvers og 
eins og aðstoða einnig við teygj-
ur ef óskað er eftir því.

Strax í upphafi er farið yfir 
heilsufar viðskiptavinarins 
metið, þjálfarinn fer yfir stöðu-
mat og setur upp æfingakerfi 
fyrir viðkomandi. Heilsufars-
matið felur í sér blóðþrýstings-, 
fitu-, prósentu- og þyngdarmæl-
ingu. Einnig fær viðskiptavinur-
inn næringarráðgjöf og sjá þjálf-

ararnir um að fylgja æfingaáætl-
un vel eftir. Hóptímar eru einnig 
í boði hjá NordicaSpa. Meðal 
annars tímar frá Les Mills, fjöl-
breyttir brennslutímar, jóga, qi 
gong og margt fleira.

Vikulega er settur inn í sal 
fróðleikur og uppskriftir fyrir 
meðlimi. Þá er til sölu úrval af 
nýpressuðum söfum, lífræn-
um heilsudrykkjum, prótein- og 
skyrdrykkjum.

Allir meðlimir fá aðgang að 
heilsulind NordicaSpa þar sem 
boðið er upp á herðanudd í heitu 
pottunum alla daga. Í heilsulind-
inni eru tveir nuddpottar, slökun-
arlaug og tvö eimböð með ilmi. 
Úti á veröndinni er einnig heitur 
pottur, sauna og sólbaðsaðstaða.

Vel hugsað um alla
Ragneiður Birgisdóttir, framkvæmdastjóri Nordica Spa. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Pétur er meistari í að pútta.

Kúlan ratar rétta leið hjá Guðmundi. Kona hans, Jóna, fylgist með. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Engin betri leið 
til að byrja daginn

Jóna mundar kylfuna af kunnáttu og horfir eftir boltanum.

Ekta golfarar, Guðmundur, Jóna og Pétur.
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Það er ekki oft sem mæðgur 
sækja sér kunnáttu til að læra 
að fljúgast á, en það á við um 
guðfræðinginn Jónu Lovísu 
Jónsdóttur og dóttur hennar, 
Kristínu Ástu Guðmundsdóttur.

Það var Jóna Lovísa sem smitaði 
táninginn Kristínu Ástu af júdó-
bakteríunni.

„Við erum ekki sérstaklega 
líkar í okkur en eigum báðar sam-
eiginlegt að vera slétt sama þótt 
við uppskerum marbletti eða ein-
staka skrámur,“ segir Jóna Lov-
ísa sem byrjaði að æfa júdó á sex-
tánda árinu.

„Ég æfði með hléum þar til ég 
varð 23 ára, en hætti þá alveg þar 
til ég tók upp þráðinn 36 ára. Það 
reyndist jafn auðvelt og að hjóla, 
en ég hafði alltaf stundað mikla 
hreyfingu og var í góðu formi,“ 
segir Jóna Lovísa sem játar þó á 
sig smávægis stirðleika í byrjun.

„Júdó er trúlega besta alhliða 
íþrótt sem völ er á. Hún þjálf-
ar allan líkamann, allt niður í 
fingur og tær, og í raun vinnur 
maður samtímis með huga og lík-
ama því mikla einbeitingu þarf í 
júdóglímu,“ segir Jóna Lovísa og 
bætir við að júdó sé afar vaxtar-
mótandi fyrir kvenlíkamann, ekki 
síður en líkama karla.

„Þetta eru vissulega slagsmál en 

Mæðgur í áflogum

Mæðgurnar Jóna Lovísa Jónsdóttir guðfræðingur og Kristín Ásta Guðmundsdóttir 
stunda báðar júdó af kappi, en Jóna Lovísa er Íslandsmeistari í -52 kg flokki kvenna.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

áflog sem fara eftir mjög ströng-
um reglum. Það er sjaldgæft að 
maður meiði sig, fær kannski mar-
bletti og annað smotterí, en auð-
vitað er alltaf hætta á meiðslum 
í júdói eins og í öðrum íþróttum, 
hvort sem það eru bardagaíþrótt-
ir eða ekki. Júdó hentar vel minni 
skapgerð. Þetta er mikið kontakt-
sport; maður snertir aðra og nær 
betri tengslum við mótherjana en 
til dæmis í hópíþróttum,“ segir 
Jóna Lovísa sem æfir þrisvar í 
viku, líkt og dóttirin Kristín Ásta.

„Við höfum lítið glímt saman, 
mæðgurnar og höldum ekki júdó-
sýningar heima. Ég er ekki viss 
um hvort ég mundi vilja standa 
í slagsmálum við dóttur mína,“ 
segir Jóna Lovísa kímin, en Krist-
ín Ásta greindist með sykursýki 
sjö ára og hefur ekki látið það 
stoppa sig hvað varðar íþróttir 
eða annað. „Fyrir um ári greindist 
hún líka með ofvirkan skjaldkirt-
il og hefur verið í meðferð við því 
síðan. Þrátt fyrir töluverð óþæg-
indi hefur hún haldið sínu striki og 
verið dugleg að æfa og keppa; nú 
síðast í þyngdarflokknum -48 kg 
á Alþjóðaleikum ungmenna sem 
haldnir voru hér á landi í vor,“ 
segir Jóna Lovísa, en stigsmunur 
er á færni þeirra mæðgna í júdó-
inu sem einkennd er með mismun-
andi litum beltum við hvítan júdó-
búninginn.

„Litastigin eru gulur, appelsínu-
gulur, grænn, blár, brúnn og svart-
ur, en til þess að komast hærra 
í beltakerfinu þarf að standast 
ákveðnar reglur og próf. Ég er nú 
með bláa beltið og Kristín Ásta 
það appelsínugula,“ segir Jóna 
Lovísa sem er Íslandsmeistari í -
52 kg flokki kvenna.

„Í fyrra keppti ég í -52 kg flokki 
kvenna og varð Íslandsmeistari 
það árið. Það er í sjálfu sér ekk-
ert merkilegt nema fyrir það að 
stelpurnar sem ég er að keppa við, 
bæði hér heima og erlendis, eru 
allar á tvítugs- og þrítugsaldri, og 
því gaman að ná þessu á gamals 
aldri,“ segir Jóna Lovísa brosmild, 
en fyrr á árinu keppti hún á Smá-
þjóðaleikunum í Mónakó þar sem 
hún tapaði glímu sinni um bronsið, 
en vann bronspening með liði sínu 
á sama móti.

„Ég veit ekki hvort glíman nýt-
ist mér sem guðfræðingi en krökk-
unum finnst þetta voða töff,“ segir 
Jóna Lovísa sem síðastliðinn vetur 
tók við starfi framkvæmdastjóra 
Æskulýðsstarfa þjóðkirkjunnar 
og skipuleggur nú landsmót æsku-
lýðsfélaga á Hvammstanga í okt-
óber.

„Við viljum efla starfið úti á 
landi og koma með ferska starf-
semi í þetta ungliðastarf. Eins 
erum við á förum til Afríku með 
tuttugu manna hóp í haust, en sú 
ferð er samstarfsverkefni ÆSKÞ 
og Kristniboðssambandsins, því 
við viljum gjarnan vera í sam-
starfi við aðra aðila sem vinna að 
svipuðum málum og markmiðum,“ 
segir Jóna Lovísa sem útskrifaðist 
sem guðfræðingur í Svíþjóð.

„Ég hef alltaf verið trúuð og 
fann mig knúna til að nema guð-
fræði. Starfið býður upp á marga 
möguleika. Mér þykir gott að 
vinna með fólki og finnst styrkur 
að hafa guð með mér í því.“

thordis@frettabladid.is

Hér glíma mæðgurnar Jóna Lovísa og 
Kristín Ásta. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

silicol

ER
MAGINN
VANDAMÁL?

Silicol hjálpar!

Fæst í öllum apótekum

fulleldað, tilbúið á 5 mín.

Heilsubuff
ÁN MSG

Heilsubuff
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Staðurinn - Ræktin
Spennandi
hausttilboð

í gangi!
Innritun á öll námskeið
í síma 581 3730:
• TT 1  Frá toppi til táar!

Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri 
Lokuð 9 vikna námskeið, 3 x í viku

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

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

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

• Mömmumorgnar
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• Frjáls aðgangur að tímum í opna kerfinu
og tækjasal

Glæsilegur nýr tækjasalur!

Vertu velkomin í okkar hóp!

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

Opna kerfið - Þinn tími er kominn!

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

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

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

Barnagæsla - Leikland JSB

telpurS onuK rtelpurS onuK rtelpurS onuK r
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Helsta nýjungin hjá Dansskóla 
Jóns Péturs og Köru í vetur verð-
ur koma salsakennara frá Gvate-
mala sem mun kenna Íslendingum 
svokallað „LA style“ salsa með Pú-
erto Ríko-ívafi. „Hann verður hér 
að minnsta kosti fram að áramót-
um til að prófa hvernig það er að 
kenna Íslendingum salsa,“ segir 
Kara Arngrímsdóttir danskennari 
og hlakkar til viðburðaríks vetrar.

Auk þessa verður hefðbundið 
úrval danskennslu í dansskólan-
um. „Við verðum með samkvæm-
isdansana, breik, frístæl og slíkt,“ 
segir Kara en byrjendanámskeiðin 
hafa aldrei verið vinsælli að henn-
ar sögn. „Það var metaðsókn hjá 
okkur á síðustu önn þar sem pör 
vildu læra að dansa,“ segir Kara 
en almennu samkvæmisdansarn-
ir eru yfirleitt efstir á óskalista 
hjá pörum sem eru að stíga sín 
fyrstu dansspor. „Fólkið vill læra 

eitthvað sem það getur notað til að 
dansa saman en svo breytist þetta 
líka í hobbí hjá fólki og eitthvað til 
að gera saman einu sinni í viku.“ 

Kara segir dansinn auk þess 
mjög góða líkamsrækt. „Þú 
ræður auðvitað hvað þú leggur 
þig mikið fram en það er hægt 
að fá heilmikla líkamsrækt út úr 
þessu,“ segir hún.

Dansnámskeiðin í Dansskóla 
Jóns Péturs og Köru eru einn-
ig fyrir börn allt niður í fjögurra 
ára aldur. „Dansinn hefur svo 
mikið uppeldislegt gildi fyrir börn 
og unglinga. Þau læra að dansa 
og vera sjálfbjarga. Þegar börn-
in eru komin á unglingsaldur þá 
finna þau öryggi í að kunna þetta 
og þekkja það að umgangast hitt 
kynið af virðingu,“ segir Kara og 
leggur mikla áherslu á að dansinn 
sé mikið og gott forvarnarstarf 
fyrir unglinga.

LA salsa með 
Púerto Ríko-ívafi

Börn, unglingar og fullorðnir geta lært að dansa í Dansskóla Jóns Péturs og Köru.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Það er draumur flestra að vera 
sáttur við eigin spegilmynd. 
Margir ráða til þess einka-
þjálfara sem temur og mótar 
kroppinn, en slíkt er ekki alltaf 
hagstætt buddunni. Nú er 
hægt að fara í einkaþjálfun á 
netinu.

Þeir kalla það fjarþjálfun, einka-
þjálfararnir Björn Þór Sigurbjörns-
son, Egill Einarsson og Skarphéð-
inn Ingason, sem allir bjóða upp á 
þennan nýja kost fyrir Íslendinga 
sem vilja komast í form.
„Fjarþjálfun er einkaþjálfarafor-
rit sem gerir einkaþjálfurum kleift 
að þjálfa fleiri í einu, en flestir búa 
við langa biðlista. Í fjarþjálfun má 
því koma fleirum í form en kostn-
aður er allt að fjórum til sex sinn-
um minni en ella,“ segir Egill Ein-
arsson, einnig kallaður Gilzenegg-
er eða G-maðurinn.

Forritið sem um ræðir hefur 
með góðum árangri verið notað hjá 
stórliðum í enskri og þýskri knatt-
spyrnu, hjá Alþjóða körfuknatt-
leikssambandinu, NBA-körfubolta-
deildinni og fleirum til að skipu-
leggja æfingar og meta árangur 
leikmanna, en nú hefur það verið 
sérsniðið að einkaþjálfun.

„Snilldin við einkaþjálfun er að-
haldið sem henni fylgir. Í upphafi 
fjarþjálfunar hittir einstakling-
ur einhvern okkar þriggja, sem 
allir starfa sjálfstætt, og tekið er 

viðtal við viðkomandi, spurt um 
meiðsli, fyrri æfingar og mark-
mið, og tekin fitu- og ummálsmæl-
ing. Að því loknu er aðgangur og 
lykilorð að forritinu veittur, farið í 
sal og kennt á öll tæki, og ekkert 
annað eftir en að koma sér af stað í 
betra form,“ segir Egill og útskýr-
ir hvernig fjarþjálfun birtist þeim 
sem ætlar að fara eftir henni úr 
tölvunni heima.

„Í einkaþjálfaraforritinu birtist 
dagatal með sérútbúinni matar- og 
æfingaáætlun fyrir hvern einasta 
dag. Öllum æfingum fylgja mynd-
ir sem auðvelt er að prenta út og 
taka með sér á æfingu, og ef rifja 
þarf upp hvernig æfingin er gerð 
er hægt að fá myndband af æfing-
unni þar sem við sýnum og útskýr-
um æfingarnar sjálfir,“ segir Egill 
og bætir við að fjarþjálfun sé nýtt 
tækifæri fyrir þá sem ekki hafa 
getað sótt sér einkaþjálfun hingað 
til og séu sjómenn meðal annarra 
farnir að nota fjarþjálfun þar sem 
nettenging er komin í skip.

„Fjarþjálfun hentar þeim vel 
sem ekki eiga heimangengt á dag-
lega fundi einkaþjálfara; búa til 
dæmis úti á landi, í útlöndum eða 
eiga ekki gott með að halda stefnu-
mót við þjálfara vinnutíma síns 
vegna. Ég hef fengið mikil við-
brögð og þeir sem nú eru byrjað-
ir í fjarþjálfun eru himinlifandi. 
Fjarþjálfun er einföld í notkun, 
persónuleg í viðmóti og aðhaldið 
mikið, en ég fylgist náið með ár-

angri minna manna; hringi og spyr 
um mætingu, hvernig hafi gengið 
og hvernig líði eftir æfingar. Þá er 
þeim sem æfa samkvæmt fjarþjálf-
un ávallt velkomið að vera í sam-
bandi ef spurningar vakna,“ segir 
Egill sem spáir því að fjarþjálfun 

sé framtíðin í einkaþjálfun. 
„Kosturinn við einkaþjálfun er 

sá að árangur næst mun fyrr, æf-
ingar eru hnitmiðaðar og sniðnar 
að ólíkum þörfum hvers og eins. 
Annars brennur við að fólk mæti 
til að gera bara eitthvað og upp-

sker eftir því.“
Nánari upplýsingar um fjar-

þjálfun má finna á heimasíðunni 
www.gillz.is. Fyrirspurnum er 
einnig svarað á personaltrainer@
internet.is.

Fjarþjálfun er framtíðin

Einkaþjálfararnir Björn Þór Sigurbjörnsson, Egill Einarsson og Skarphéðinn Ingason, sem allir bjóða upp á fjarþjálfun.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Örugg leið til árangurs

PÚLSÞJÁLFUN



SUND ER
LÍKAMSRÆKT
Sund er holl íþrótt sem reynir vel á alla helstu vöðva líkamans. 

Sund er líka íþrótt sem hentar öllum aldurshópum og þú getur 

stundað á þínum hraða – og á þínum forsendum.

AFGREIÐSLUTÍMI LAUGA

Virka daga frá kl. 6:30 - 22:30
Helgar kl. 8:00 - 22:00
Afgreiðslutími er mismunandi eftir 

sundstöðum, sjá nánar á www.itr.is

Laugarnar í Reykjavíkwww.itr.is ı sími: 411 5000
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC16-HS
og PC18-HS

Frábært verð!



SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

Fr
um

158,6 fm. penthouse íbúð í húsi byggðu 1987. Íbúðin skiptist í forstofuhol,
eldhús, baðherbergi, geymslu, hjónaherbergi, stofu, borðstofu. Á efrihæð er
sjónvarpshol, baðherbergi og tvö barnaherbergi. Glæsilegt útsýni til sjávar.
Íbúð 301. V. 49 millj. Opið hús í dag milli kl. 18 og 18.30, verið velkomin.

Vesturgata 71 – Opið  hús

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

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

ATH
ÞJÓNUSTA 
OFAR ÖLLU

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir
Engjateig 9

105 Reykjavík

og skráðu
eignina þína

í sölu hjá okkur

HRINGDU
NÚNA

699 6165
899 0800

w
w

w
.inhouse.is

Auglýsingasími

– Mest lesið





Eins og ég hef áður 
ljóstrað upp á þess-
um síðum er ég 
haldin einhvers 
konar fortíðar-
þrá eða nostalgíu 
gagnvart „gamla 

tímanum“. Sem 
barn naut ég þess 

að sitja á afahné og 
heyra hann segja frá Kötlugosinu 
sem fjölskyldan flúði fyrir margt, 
margt löngu. Seinna sökkti ég mér 
ofan í Önnu í Grænuhlíð, varði 
löngum dögum á Árbæjarsafni og 
glápti á kanadíska þætti um lífið í 
bænum Avonlea upp úr aldamót-
um. Í menntaskóla, sem ég sótti í 
Svíaríki, gat ég ekki annað en star-
að opinmynnt á þessar eldgömlu 

byggingar sem ég lærði í og reynt 
að sjá fyrir mér fyrstu nemend-
urna, sem tóku upp pappír og 
penna árið 1085. 

Andúð mín á endalausu niður-
rifi á gömlum húsum er í algjörum 
takti við þetta. Ég þoli það ekki. 
Borg sem öll er byggð úr stáli og 
gleri er algjörlega sálarlaus í 
mínum augum. Ég er ekki sérstak-
lega hjátrúarfull manneskja, en 
mér þykir það samt liggja í augum 
uppi að hús hafa sál. Að minnsta 
kosti einhvern anda sem svífur 
yfir gólfum. 

Ég bý í gömlu húsi við Ljósvalla-
götu. Í garðinum stendur gamalt 
tré, og handan götunnar eru gömul 
leiði í fallegasta kirkjugarði lands-
ins. Það er mál eldri manna í 

hverfisbúðinni að þeir flytji aldrei 
þaðan, nema til að færa sig yfir 
götuna og í garðinn. 

Timburhúsin með bárujárninu 
eru Ísland í hnotskurn og mér 
líkar hreinlega ekki hversu hart 
er gengið á þeirra hlut til að 
byggja einhver framúrstefnuleg 
víravirki. Ég er ekki frá því að það 
búi einhver minnimáttarkennd í 
Íslendingum gagnvart þessum 
híbýlum, svona svipað og gagn-
vart trjáleysinu, og ég veit vel að 
útlendingum kemur lágreist 
byggðin oft spánskt fyrir sjónir. 

Svarið er samt bara ekki að rífa 
allan Laugaveginn og byggja 
óskapnað úr gleri yfir Þingholtin. 
Höldum frekar í söguna og gerum 
bárujárnshúsin upp. 

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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Innritun og upplýsingar
í síma 561 5620 frá kl. 12-17

Kennsla hefst
10. september

www.schballett.is





Sjálfstæðu leikhúsin sendu 
í gær frá sér verkefnaskrá 
komandi vetrar. Fram 
undan er kraftmikið leikár 
í þeim geira leiklistarlífs-
ins. Alls verða 55 verk á 
fjölunum, 39 frumsýnd og 
af þeim 34 íslensk verk. 
Segja talsmenn sjálf-
stæðu leikhúsanna gesti 
sína í fyrra hafa verið 
um 230 þúsund og hafi 
leikhóparnir skákað þeim 
leikhúsum sem oft eru 
kölluð stofnanaleikhús.

SL er bandalag sjálfstæðra 
atvinnuleikhópa á Íslandi en 
aðildarfélög þess standa fyrir 
margvíslegum sviðslistaverkum. 
Samtökin eru komin nokkuð á 
aldur, en eiga sér sjálfstæðan 
rekstur utan þeirra stofnana sem 
njóta stærri styrkja frá ríki og 
bæjarfélögum. Saga þeirra er 
löng og fjölskrúðug, teygir sig 
raunar aftur fyrir stofnun Leik-
félaganna á Akureyri og í Reykja-
vík. 

Með tilkomu Leiklistarráðs og 
starfslauna hefur hagur smærri 
leikhópa vænkast verulega en 
lengi hafa menn sagt halla mikið 
á þessa starfsem. Ýmis merki eru 
um að samstarf sé að aukast milli 
hópanna og stofnana á borð við 
LA, LR og Þjóðleikhús. 

Starfsemi hópanna má skipta í 
þrennt: Danssýningar og til-
raunaverk, barnasýningar af 
ýmsu tagi og eru brúðuleikhús 
þar með talin, auk stærri leiksýn-
inga fyrir fullorðna. Í kjölfar 
Danshátíðar í Reykjavík, sem 
hefst hinn 30. ágúst og vikið er að 
í næstu opnu, er von á 5 nýjum 
danssýningum en alls eru 11 ný 

verk í vændum. Barnasýningar á 
vegum hópanna verða í allt 29 og 
eru 11 af þeim frumsýningar.

Hér á síðunni er vikið að starfi 
Vesturports og Hafnarfjarðar-
leikhússins sem eru fyrirferðar-
mest í starfi í ár. Aðrir hópar 
sýna víða. Í Iðnó verða tvö verk 
á fjölunum: Eins saga er geymd 
sem er einleikur um sögu Iðnó 
og jafnframt afmælissýning 
Guðrúnar Ásmundsdóttur leik-
konu sem átti þar starfsstöð 
lengst af sínum ferli. Eftir jól er 
þar fyrirhuguð sýning á erlendu 
verki en með tveimur leikurum 
Þjóðleikhússins, Önnu Kristínu 
Arngrímsdóttur og Arnari Jóns-
syni. Verkið heitir Heiður og er 
eftir Joanna Murrey-Smith. 
Bjarni Haukur leikstýrir en auk 
þeirra leikur María Ellingsen í 
verkinu. 

Á Litla Sviði Borgarleikhúss 
ber ný revía á prjónunum: blanda 
af uppistandi, stuttum leikþátt-
um, eintölum, dansnúmerum og 
sönglögum. 

Hér og nú kallast hún og stend-
ur Sokkabandið fyrir henni en 
Jón Páll Eyjólfsson leikstýrir og 
Baggalútur leggur til tónlist. 
Frumsýning er í lok október.  Þar 
er Skámáni að sýna Killer Joe í 
september. Í samstarfi við LR og 
Íd verður Draumasmiðjan þar 
eftir jól með leikgerð af Óþelló.

Aðeins ein sýning er fyrirhuguð 
á þessu stigi í Austurbæjarbíói: 
Intake eftir Lars Pettersson á 
vegum Fimbulveturs í leikstjórn 
Agnars Jóns Egilssonar. Þá er 
aðeins ein sýning í drögum fyrir 
Tjarnarbíó en þar hafa hóparnir 
haft aðsetur um langt skeið og 
raunar viljað fá sem leikhús en 
verulega breytt. Það er Hedda 
Gabler eftir Ibsen sem leikflokk-
ur Elenar Kay, Fjalakötturinn, 
setur á svið. 

Sýningar á vegum sjálfstæðra 
leikhúsa munu fara víðar um 
heiminn á komandi leikári en 
nokkru sinni fyrr. Vesturport 
stefnir til að mynda á að sýna 
verk sitt Tillsammans í Englandi, 
Bandaríkjunum, Þýskalandi og 
Mexíkó en verkið verður frum-
sýnt á Íslandi í desember. Skoppa 
og Skrítla munu einnig sýna leik-
verk sitt í Afríku og New York en 
verk þeirra var tilnefnt til Grím-
unnar fyrir barnaleikrit ársins 
2007. Sem fyrr munu danslista-
menn kynna íslenska menningu 
víða erlendis. Pars Pro Toto fer 
með verk sín til Berlínar svo 
dæmi sé tekið auk þess sem Panic 
Productions verða með sýningar 
í Þýskalandi og Frakklandi. Starf-
semi leikhúsa utan höfuðborgar-
svæðisins er ekki mikil. Það er 
Kómedíuleikhúsið sem er eins 
manns útgerð sem stendur þar 
uppúr, víðar eru flokkar ef svo má 
kalla þá ekki komnir á legg. Land-
námssetrið í Borgarnesi er ekki 
innan vébanda Sjálfstæðu leik-
húsanna þó þar fari fram viða-
mikil leikstarfsemi um þessar 
mundir. Þar eru það kraftaverka-
hjónin Kjartan Ragnarsson og 
Sigríður Margrét Guðmundsdóttir
sem standa fyrir einföldum leik-
sýningum sem allar utan ein eiga 
sér upphaf í Reykjavík, nánar til-
tekið í póstnúmerum 101 og 107, 
en eru ekki verri fyrir það.

Hafnarfjarðarleikhúsið er  stórt 
í umsvifum á komandi vetri: sjö 
sýningar verða á fjölunum í 
áhaldahúsinu sem Hafnarfjarð-
arbær breytti í leikhús fyrir 
fáum árum. Þar hefur aðsetur 
leikflokkur Hilmars Jónssonar 

og Erlings Jóhannes-
sonar og er með 

samning við 
bæinn og Leik-

listaráð. Frá 
fyrra leikári 

taka þeir upp 
Abbababb, söng-

leik eftir 
Dr. 

Gunna og Felix Bergsson. Um 
jól verður Augasteinn á ferð, en 
önnur verkefni eru ætluð full-
orðnum: Blackbird eftir David 
Harrow sló í gegn á Edinborgar-
hátíð í leikstjórn Peter Stein og 
verður frumsýnt 5. október. Ögr-
andi verk um forboðið efni. Ugly 
Duck setur dansverk á svið og 
eftir áramótin er von á nýjum 
verkum eftir Hávar Sigurjóns-
son og Jón Atla, auk samvinnu-
verks listakvenna um móður-
hlutverkið. Þessi aukning á 
umsvifum í Hafnarfjarðarleik-
húsi er gleðileg. 

Halló Hafnarfjörður

Af sjálfstæðum hópum verður 
leikhópurinn Vesturport fyrir-
ferðarmestur, bæði með sýning-
ar á eigin vegum og í samstarfi 
við stærri leikhús: LR, LA og 
Þjóðleikhúsið. Hópurinn státar 
af tveimur leikstjórum, Gísla 
Erni Garðarssyni og Birni Hlyn 
Haraldssyni. Frá fyrra leikári 
taka þau upp þráðinn með sýn-
ingum á Ást á Nýja sviði Borgar-
leikhússins og og sýna Ham-
skiptin eftir sögu Kafka í 
september á Stóra sviði Þjóðleik-
hússins en verkið var frumsýnt í 
London í fyrra og er nú enduræft 
með íslenskum kröftum í öllum 
hlutverkum.

Mikið er búið að fjalla um 
alþjóðlega sýningu sem byggir á 
kvikmynd Lukas Moodysson, 
Tillsammans. Ekki er ljóst hvar 
hún kemur upp í desember, en 
verkinu er ætlað að fara víða 
með sinn alþjóðlega leikhóp. Í 
desember verður Superstar sett 
upp í samvinnu við LR í leik-
stjórn Björns Hlyns en þaðan fer 

hann norður á Akureyri og setur 
á svið eigið verk, Double Dusch, 
í samstarfi við LA.

Stóru tíðindin eru sviðsetning á 
Faust, sú þriðja hér á landi, en 
Kurt Zier setti verk Faust upp 
með brúðum á stríðsráunum og 
Þjóðleikhúsið flutti verkið 1971. 
Að þessu sinni er frumsagan sótt í 
þjóðsögur en ekki verk Goethe, 
en með Gísla leikstjóra koma að 
verkinu Nick Cave og Carlo 
Grosse. Frumsýning verður í 
Borgarleikhúsi næsta vor. Umsvif 
Vesturports hafa aldrei verið 
meiri, en hópurinn nýtur styrks 
frá Leiklistarráði. Hann stefnir 
einnig að framleiðslu á kvikmynd-
inni Brim eftir 
samnefndu leik-
verki Jóns Atla 
Jónssonar.

Vesturport stærst

ATH Jazzhátíð Reykjavíkur 
hefst í kvöld: 
Kl. 20 er Tríó Uri Caine í Austurbæ 
(Austurbæjarbíói) en kl. 22 er djassað 
á Dómó. Jerry Bergonzi og hljómsveit 
Eyþórs Gunnarssonar ásamt söngvur-
unum Ellen Kristjánsdóttur og  Sigga í 
Hjálmum. Tónlist eftir Jón Múla 
Árnason og Jerry Bergonzi. 

Söngkonurnar Hera Björk, 
Margrét Eir, Heiða Ólafsdóttir og 
Regína Ósk munu heiðra Ljósa-
nótt með tónleikum á Yello 
fimmtudaginn 30. ágúst. Með 
þeim verður að vanda Karl 
Olgeirsson á píanóið. Þær flytja 
lög úr öllum áttum, innlend sem 
erlend. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 21.00.

Stelpur rotta 
sig saman

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

HP Pavilion dv6331

Verð: 119.900 kr.
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Lækjartorg verður upphafsreitur 
á óvenjulegum danssýningum á 
hátíðinni. Á föstudag kl. 17 og 
laugardag kl. 14 er lagt af stað í 
dansgöngu frá torginu og labbað í 
halarófu á fund við dansara sem 
flytja verk sín á ólíklegustu stöð-
um í Kvosinni. Í báðum túrunum 
verður boðið upp á þrjá dansa. Til-
tækið minnir á fyrirætlanir Rig-
mor Hanson, sem er elst lifandi 
brautryðjenda í listdansinum, 
komin langt yfir nírætt. Hún ætl-
aði að halda opinbera danssýningu 
á Austurvelli alþingishátíðarárið 
1930, þá sautján ára gömul, og þó 
búin að reka dansskóla í nokkur ár 
ásamt Ásu systur sinni.

Göngurnar fara í tvær áttir 
báða dagana og eru ólík dans-
númer boðin hvor leiðin sem er 
valin. Meðal þeirra sem eiga þar 
verk eru Margrét Bjarnadóttir, 
Saga Sigurðardóttir, Katla Þórar-
insdóttir, Erna Ómarsdóttir, 
Ástrós Gunnarsdóttir og Ólöf 
Ingólfsdóttir.

Í spor Rigmor

Á fimmtudagskvöld hefst Nútíma-
danshátíðin í Reykjavík og varir í 
fjóra daga. Hátíðin er vettvangur 
sjálfstæðra dansara og danshöf-
unda og var fyrst haldin 2002. Að 
þessu sinni verða sýningar í Ver-
inu, Hamarshúsinu, um götur í 
Kvosinni eins og greint er hjá hér 
á síðunni og kvikmyndasýning í 
Háskólabíói.
Alls verða þrettán ný verk flutt á 
hátíðinni en að þeim kemur mikill 
fjöldi listamanna, danshöfunda, 
dansara, myndsmiða og ljósa-
meistara. Hátíðin er sprotarækt 

þótt margir sem þar koma að 
verki hafi um árabil verið í fram-
varðarsveit danslistarinnar.

Hér eru höfundar á borð við 
Ernu Ómarsdóttur, Helenu Jóns-
dóttur, Ástrós Gunnarsdóttur, Val-
gerði Rúnarsdóttur og Ólöfu Ing-
ólfsdóttur á ferðinni. Allar hafa 
þær sett svip sinn á íslenskt dans-
líf um nokkurra ára bil. Að auki 
koma yngri kraftar fram á þess-
um vettvangi með nýjar hug-
myndir og nýja sýn á dansinn og 
viðfangsefni hans. Hátíðin hefur 
enda notið stuðnings Reykjavík-

urborgar og menntamálaráðu-
neytis og er viðurkennd sem mik-
ilvægt framlag listdansins ár 
hvert.

Hátíðin er með alþjóðlegum 
svip, sem ræðst af því að hér koma 
fram bæði höfundar og dansarar 
af erlendu bergi brotnir. Miðasala 
á hátíðina fer fram a www.midi.is 
og ættu allir sem áhuga hafa á 
nútímadansi að sinna hátíðarhald-
inu. Það er einstakt tækifæri til að 
finna púlsinn og sjá hvað er í gangi 
í tjáningu og sögusmíð þeirra sem 
listdans stunda utan Íslenska 

dansflokksins. Dagskráin er 
aðgengileg á vefnum www.dance-
festival.is.

Danshátíð hefst í Reykjavík

Miðvikudags- og fimmtudagskvöld
29. og 30. ágúst, kl. 22:00

Miðvikudagskvöld 29. ágúst, kl. 20:00 

Múlinnog

Austurbær

Jazzveislan hefst í kvöld!

Domo

Uri Caine, píanisti, útsetjari og tónsmiður

Jón Múli, ástmögur þjóðarinnar og Jerry Bergonzi

Jazzgeggjarar sem klassíkerar súpa hveljur af magnaðri blöndu og tónlistarlegri 
framsetningu tríós þessa óvenjulega tónlistarmanns.

Við elskum arfl eifð Jóns Múla Árnasonar, sem birtist í jazzverkum hans. Eyþór Gunnarsson leiðir hóp 
toppmúsikanta og sjálf Ellen Kristjánsdóttir syngur. Jazzklúbburinn Múlinn býður saxófónrisanum
Jerry Bergonzi sem spilaði m.a. með Dave Brubeck að spila með hljómsveit kvöldsins.

Miðasala við innganginn og á www.midi.is
Allar upplýsingar um einstaka viðburði og
fl ytjendur á www.jazz.is

ALLIR ELSKA JAZZ!

Píanistinn, útsetjarinn, tónsmiðurinn kemur hér 
fram með tríói sínu.

Arfl eifð Jóns Múla kynnt. Fjöldi tónlistarmanna. 
 Bergonzi, „saxófónleikari saxófónleikaranna“.

Jazzbíó kl.5
Miðvikudag, fi mmtudag og 
föstudag í Tjarnarbíó. Sýnd verður 
víðfræg heimildarmynd Charlotte 
Zwerin: THELONIOUS MONK 
- STRAIGHT NO CHASER.
Ókeypis fyrir þá sem keypt hafa miða á 
atburði jazzhátíðar 2007

JAZZHÁTÍÐ REYKJAVÍKUR  29. ÁGÚST - 1. SEPTEMBER 2007
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Jerry Bergonzi

Uri Caine



Lokadagur Bíódaga Græna 
ljóssins í Regnboganum er í dag. 
Margar góðar myndir hafa verið 
sýndar á hátíðinni og í dag er 
síðasta tækifærið að sjá þær. 
Meðal mynda sem í boði eru má 
nefna Away From Her, heimildar-
mynd Michaels Moore, Sicko og 
Going to Pieces. Klukkan 22.30 er 
svo hægt að ná heimildarmyndun-
um No Body is Perfect, um 
erótíska tilraunastarfsemi og 
líkamslistir og The Bridge, um 
sjálfsvíg á Golden Gate-brúnni í 
San Fransisco. 

Lokadagur 
Bíódaga

Tónlistarmennirnir Benedikt Hermann 
Hermannsson og hinn sænski Jens Lek-
man fóru í hljóðver um síðustu helgi og 
tóku upp nokkur lög saman. Ekki hefur 
verið ákveðið hvenær lögin koma út.

Benedikt segir að það hafi verið frá-
bært að vinna með Lekman. „Hann er 
mjög indæll náungi og skemmtilegur,“ 
segir Benni, sem starfaði fyrst með Lek-
man á síðustu Airwaves-hátíð. „Hann var 
beðinn um að spila á Airwaves og á leið-
inni hingað sendi hann mér „email“ og 
spurði hvort ég og nokkrir aðrir 
værum til í að spila með honum í 
einu lagi. Í þeirri ferð tókum við 

upp eitt lag saman sem var gefið út á sjö 
tommu,“ segir hann.

Lekman hélt tónleika í Norræna húsinu 
síðastliðið föstudagskvöld. Mætti hann 
með bassaleikara og trommara með sér 
en auk þess spilaði Benni með honum 

næstum alla tónleikana ásamt fjór-
um blásurum. Á dagskránni voru 
meðal annars tvö lög eftir Benna 
þar sem Lekman var gestasöngv-

ari; Aldrei og I Can Love You 
In A Wheelchair Baby. Einnig 

söng Benni með Lekman á 
sænsku. „Ég skuldaði 
honum. Hann er búinn 
að syngja með mér á 
íslensku,“ segir Benni 
og bætir því við að það 
hafi gengið merkilega 
vel að læra sænskuna.

Fram undan hjá Benna Hemm Hemm 
er tónleikaferð um Norðurlönd sem 
verður farin í lok október eða byrjun 
nóvember. Engin plata er fyrirhuguð 
með hljómsveitinni fyrir næstu jól en 
síðustu tvær plötur hennar hafa fengið 
mjög góðar viðtökur. 

Benni og Lekman í hljóðver

Ungfrú Ísland, Jóhanna 
Vala Jónsdóttir, hefur í nógu 
að snúast þessa dagana. 

Auk þess að starfa sem flugfreyja 
hefur hún hafið undirbúning fyrir 
keppnina um titilinn Miss World 
sem fram fer í Kína. Í október 
ætlar hún til Texas í heilan mánuð 
og hefur aðeins tvær vikur til 
þess að pakka aftur ofan í tösku 
fyrir Kínaferðina.

„Þetta verður bara gaman þótt 
vissulega sé þetta mikið á skömm-
um tíma,“ segir Jóhanna Vala. „Ég 
hef hvorki komið til Kína né Asíu 
áður. Vinkona mín bjó hins vegar 
þarna og segir að eyjan Sanya sé 
gullfalleg en keppnin verður hald-
in þar. Ég hlakka mikið til og held 
að þetta verði ævintýri. Ég er enn 
þá að fljúga á fullu en reikna með 
að klára reddingar og annað strax 
í byrjun september. 

Keppnin er 1. desember. Ann-
ars vonast ég til að geta keypt 
flesta kjólana í Texas. Ég er löngu 
byrjuð að spá í þau mál og hef 

skoðað mikið á netinu. Þetta er 
örugglega slatti sem ég þarf að 
taka með.“

Jóhanna Vala segist vera komin 
með aðgang að líkamsræktarstöð 
í Texas enda felist mikill hluti 
undirbúningsins í að halda sér í 
toppformi. „Ég ætla að vera mjög 
dugleg að æfa mig úti. Annars er 
ég ekkert séní í líkamsræktarmál-
um og geri bara þessar hefð-
bundnu lyftingaæfingar auk þess 
sem ég hleyp mikið. Ég er algjör 
hlaupagikkur.“

Ástæðan fyrir ferðinni til Texas 
er sú að kærasti Jóhönnu Völu er 
búsettur í ríkinu en þau kynntust 
sem kunnugt er á MySpace-vefn-
um. Hann sótti Ísland heim um 
miðjan júlí síðastliðinn en þetta er 
í fyrsta skipti sem Jóhanna Vala 
fer til Texas. „Honum leist vel á 
Ísland enda fengum við yndislegt 
veður. Við fórum að skoða alla 
þessa hefðbundnu ferðamanna-
staði. Ég veit ekki nákvæmlega 
hvað hann ætlar að sýna mér úti 
en við ætlum að minnsta kosti til 
Los Angeles í Kaliforníu.“ Jóhanna 

Vala segir að þótt hún sé að fara í 
fyrsta skipti til Texas hafi þau náð 
að hittast töluvert. „Ég flýg mikið 
til Bandaríkjanna og hef líka farið 
sem farþegi þegar ég er ekki að 
vinna. Þetta er því ekkert mál.“ 

Hún segist ekki hafa hitt tengda-
foreldrana enn þá. „Það á að kynna 
mig fyrir þeim í ferðinni í næsta 
mánuði,“ segir hún og hlær. „En 
ég er búin að tala við þau í síma og 
er voða róleg yfir þessu.“





Gamanleikarinn Owen 
Wilson er á batavegi eftir 
að hafa reynt að fremja 
sjálfsvíg á heimili sínu í 
Kaliforníu. Wilson er einn 
heitasti gamanleikarinn 
í Hollywood um þessar 
mundir og koma fregnirnar 
því mjög á óvart.

„Ég bið fjölmiðla um að veita mér 
frið til að jafna mig á þeim erfiðu 
tímum sem nú ganga yfir,“ sagði 
Wilson í yfirlýsingu sinni. Talið er 
að meint þunglyndi Wilson eftir að 
hann hætti með leikkonunni Kate 
Hudson í maí eftir sex mánaða 
samband hafi valdið sjálfsvígstil-
rauninni síðastliðinn sunnudag. 
Skar hann sig á púls og tók inn 
stóran skammt af svefnlyfjum.

Wilson og Hudson kynntust á síð-
asta ári við tökur á myndinni You, 
Me and Dupree, en Hudson var þá 
gift rokkaranum Chris Robinson. 
Fjölmargar myndir voru teknar af 
þeim opinberlega og virtust þau 
ástfangin upp fyrir haus. Wilson 
batt engu að síður enda á sam-
bandið og var í kjölfarið tíður gest-
ur á Playboy-setri Hugh Hefner. 
Wilson fór að sjá eftir skilnaðinum 
við Hudson þegar hún byrjaði með 
leikaranum Dax Shepard og talið 
er að hann hafi endanlega brotnað 
niður þegar hann sá ljósmyndir af 
þeim tveimur í faðmlögum. Þegar 
Hudson frétti af sjálfsvígstilraun 
fyrrverandi kærasta síns yfirgaf 
hún tökustað myndarinnar Bachel-
or No. 2 í Boston í snatri og flaug 
til Kaliforníu.

Owen Cunningham Wilson fædd-
ist í Dallas 18. nóvember 1968. 
Eftir að hann útskrifaðist úr Aust-
in-háskóla í Texas árið 1991, þar 

sem hann tvínefbrotnaði í ruðn-
ingi, fluttist hann til Los Angeles 
ásamt bræðrum sínum Luke og 
Andrew í leit að frægð og frama. 
Wilson átti þátt í handriti kvik-
myndarinnar Rushmore, sem 
vinur hans Wes Anderson leik-
stýrði, og fljótlega fékk hann lítil 
hlutverk í dýrum myndum á borð 
við The Cable Guy, Anaconda, 
Armageddon og The Haunting. 
Smám saman tókst Wilson að vinna 
sig upp og fór með aukahlutverk í 
Permanent Midnight með vini 
sínum Ben Stiller í aðalhlutverki, 
og The Minus Man. 

Stóra tækifærið kom þegar hann 
landaði hlutverki í grínhasarnum 
Shanghai Noon á móti Jackie Chan 
árið 2000. Myndin sló í gegn og í 
framhaldinu fylgdu hlutverk í 
myndum á borð við Zoolander, 
Behind Enemy Lines og The Royal 
Tenenbaums. Var Wilson jafn-

framt tilnefndur til óskarsverð-
launa fyrir handritið í síðast-
nefndu myndinni, sem hann samdi 
ásamt vini sínum Anderson.

Undanfarin ár hefur Wilson 
getið sér gott orð fyrir leik sinn í  
vinsælum gamanmyndum á borð 
við The Wedding Crashers, Stars-
ky and Hutch, Meet the Fockers 
og Night at the Museum, auk þess 
sem hann talaði inn á teiknimynd-
ina Cars.

Hefur hann jafnframt verið 
nefndur sem hluti af Frat Pack-
hópnum sem auk hans sam-
anstendur af þeim  Steve Carell, 
Will Ferrell, Ben Stiller, Vince 
Vaughn og bróðurnum Luke Wil-
son. Hafa þeir verið duglegir að 
leika hver á móti öðrum, rétt eins 
og The Rat Pack gerði á sínum 
tíma, með þá Frank Sinatra, 
Sammy Davis Jr. og Dean Martin í 
fararbroddi.

Leikarinn og hjartaknúsarinn Jude Law er ekki við 
eina fjölina felldur í kvennamálum því nýjasta vin-
kona hans er þýska fyrirsætan og leikkonan Susan 
Hoecke.

Um síðustu helgi sást til Law og Hoecke úti á lífinu 
í Berlín eftir að þau höfðu snætt saman rómantískan 
kvöldverð. Yfirgáfu þau hótelið sem Law dvaldi á í 
sameiningu daginn eftir og virtist fara vel á með 
þeim.

Susan vill þó ekki meina að þau séu kærustupar 
heldur hafi þau eingöngu verið góðir vinir undanfar-
in tvö ár. Stutt er síðan Law var orðaður við leikkon-
una Cameron Diaz og þau sögð á leiðinni í rómantíska 
ferð til Hawaii. Þangað fór Diaz jafnan með þáver-
andi kærasta sínum, popparanum Justin Timber-
lake.

Law og Diaz kynntust við tökur á myndinni The 
Holiday og fóru í kjölfarið á nokkur stefnumót. Miðað 
við nýjustu fregnir af hinum kvensama Law er þó 
allsendis óvíst að samband hans við Diaz eigi sér 
nokkra framtíð.

Skemmti sér með þýskri snót
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Jackie Chan og Chris Tucker fara á kostum í 
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„Að mínu mati ættu allir að drífa sig með fjölskylduna“
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 Eiður Smári Guðjohnsen 
landsliðsfyrirliði verður ekki með 
íslenska landsliðinu í leikjunum 
gegn Spáni og Norður-Írlandi sem 
fram fara 8. og 12. september 
næstkomandi. Þetta staðfesti Egg-
ert Skúlason, talsmaður Eiðs 
Smára, við Fréttablaðið í gær.

„Eiður Smári er enn meiddur. 
Hann er í meðferð hjá Barcelona 
og á nokkuð í land enda getur hann 
ekki æft nema á 30-40 prósenta 
hraða. Það er því alveg ljóst að 
hann getur ekki leikið þessa lands-
leiki í september,“ sagði Eggert 
við Fréttablaðið í gær.

Ekki er vitað nákvæmlega hvað 
það er sem plagar landsliðsfyrir-
liðann en hann er meiddur á hné. 
Upphaflega var talað um þrálátar 
bólgur í hnénu út af álagi en 
meiðslin komu upp síðasta vor. 
Eiður æfði síðan vel í sumar og 
kenndi sér einskis meins en síðari 
hluta sumarsins fóru sömu meiðsli 
að gera vart við sig á nýjan leik. 
Að sögn Eggerts er talið að bólgur 
valdi eymslunum eða að hann sé 
með brjóskskemmdir.

Eiður mun klára sína meðferð 
hjá Barcelona áður en ákvörðun 
verður tekin um framhaldið. Fari 
svo að núverandi meðferð skili 
ekki árangri gæti vel farið svo að 
hann þyrfti að fara í aðgerð til að 
fá bót meina sinna.

Eiður hefur verið orðaður við 
fjölda félaga síðustu vikur og síð-
ast í gær var hann orðaður við 
Real Betis. Áður hefur nafn hans 
verið tengt meðal annars við West 
Ham og Lyon. Eggert segir ekkert 
benda til þess að Eiður sé á förum 
frá Katalóníu.

„Staðan er sú sama og áður. 
Eiður er einbeittur í því að fá bót 
meina sinna og það kemst í raun 
ekkert annað að í augnablikinu. 
Þetta eru erfið meiðsli sem hann 
er að glíma við. Á meðan svo er 
mun ekkert gerast í hans málum 
og hann er því ekki á förum frá 
Barcelona eins og staðan er í dag,“ 
sagði Eggert.

Íslenska landsliðið í knattspyrnu verður án fyrirliða síns, Eiðs Smára Guð-
johnsen, í landsleikjunum gegn Spáni og Norður-Írum sem fram fara í byrjun 
september. Eiður Smári á langt í land með að ná fullri heilsu.

 Gunnar Heiðar Þorvalds-
son mun að öllum líkindum spila 
með norska félaginu Vålerenga 
fram á næsta sumar. Gunnar flaug 
til Noregs í gærkvöldi til að gang-
ast undir læknisskoðun. Þetta 
staðfesti Ólafur Garðarsson, 
umboðsmaður Gunnars Heiðars, 
við Fréttablaðið í gær. 

Standist Gunnar læknisskoðun-
ina liggur tilbúinn á borðinu eins 
árs lánssamningur við norska 
félagið sem skrifað verður undir í 
dag að öllu óbreyttu. Samningur-
inn gildir fram í júní á næsta ári.

„Það er alveg ljóst að ég fæ ekk-

ert að spila hérna og það er þar af 
leiðandi mjög mikilvægt fyrir mig 
að komast að hjá félagi þar sem ég 
fæ að spila,“ sagði Gunnar Heiðar 
við Fréttablaðið í gær en Hann-
over keypti tvo nýja framherja 
fyrir tímabilið og ljóst er að 
Gunnar er ekki inni í myndinni hjá 
þjálfaranum. „Það skipti engu 
máli hvað ég gerði á æfingatíma-
bilinu og æfingum. Ég var bara úti 
í kuldanum.“

Gunnar verður annar Íslending-
urinn í herbúðum norska liðsins 
en þar er fyrir landsliðsmarkvörð-
urinn Árni Gautur Arason.

Gunnar Heiðar lánaður til Vålerenga

å

 KR-ingurinn Guðmund-
ur Pétursson tryggði KR-ingum 
dýrmætt stig þegar hann jafnaði 
leikinn við ÍA í uppbótartíma á 
sunnudagskvöldið. Þetta var 
þriðja mark hans í efstu deild og 
öll hafa þau tryggt KR-liðinu stig 
og enn fremur verið skoruð í 
uppbótartíma.

Guðmundur skoraði jöfnunar-
mark KR gegn Val í lokaumferð-
inni í fyrra en það tryggði KR 
annað sætið í deildinni og um 
leið sæti í Evrópukeppninni. 
Fyrr í sumar skoraði Guðmund-
ur síðan sigurmark KR gegn 
Fram í 8. umferð en með því 
tryggði hann félaginu fyrsta 
sigur þess í sumar. 

Guðmundur skoraði að auki 
jöfnunarmark KR gegn Häcken í 
Evrópuleik liðanna úti í Svíþjóð 
en það mark kom reyndar á 69. 
mínútu leiksins.

Skorar bara mikilvæg mörk

Var miklu hrifnari af Pachulia en Yao Ming

 Liverpool er komið í riðla-
keppni Meistaradeildar Evrópu 
eftir 4-0 sigur á Toulouse í síðari 
leik liðanna í þriðju umferð for-
keppni deildarinnar. Fyrri viður-
eigninni lauk með 1-0 sigri þeirra 
ensku í Frakklandi.

Sigur Liverpool var öruggur og 
aldrei í hættu eftir að Peter Crouch 
skoraði fyrsta markið á 19. mín-
útu. Sami Hyypia bætti öðru við 
með skalla af stuttu færi á 49. mín-
útu áður en Dirk Kuyt skoraði síð-
ustu tvö mörkin á lokamínútum 
leiksins.

Crouch og Kuyt minntu ræki-
lega á sig en hörð samkeppni er 
um stöðu framherja hjá liðinu.

Þá komst Lazio einnig áfram 
eftir 3-1 sigur á Dinamo Búkarest 
í Rúmeníu í gær. Fyrri leiknum 
lauk með 1-1 jafntefli. Glasgow 
Rangers verður sömuleiðis með í 
riðlakeppninni eftir að liðið náði 
markalausu jafntefli gegn Rauðu 
stjörnunni á útivelli. Leiknum í 
Skotlandi lauk með 1-0 sigri Rang-
ers.

Þá var einnig spilað í ensku 
deildarbikarkeppninni í bær en 
eini Íslendingurinn sem kom þar 
við sögu var Hermann Hreiðars-
son sem kom inn á sem varamaður 
í 3-0 sigri Portsmouth á Leeds.

Tólf leikir fara fram í forkeppni 
Meistaradeildarinnar í kvöld.

Stórsigur Liverpool





Yndislegar kvöldstundir um ókomna tíð



Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



„Sveitarfélögin eru í góðum gír og 
það ríkir mikil stemning í kringum 
þennan þátt,“ segir Þórhallur Gunn-
arsson, dagskrárstjóri RÚV, en nú 
styttist í að blásið verði til leiks í 
spurningakeppni sveitarfélaganna. 
„Liðin eru að mótast og það er kom-
inn heildarmynd á þetta,“ bætir 
hann við en upptökur á þættinum 
fara fram í upptökuveri Sjón-
varpsins þannig að allir sitja við 
sama borð.

Samkvæmt vefsíðu bb.is er 
lið Ísafjarðarbæjar skipað 
þeim Halldóri 
Smárasyni, Ragn-
hildi Sverrisdótt-
ur og fyrrum 
skólameistaran-

um Ólínu Þorvarðardóttur. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
verður enginn hörgull á stórstjörn-
um því Fjölnir 

Þor-

geirsson mun etja kappi fyrir hönd 
Hveragerðis en hann gæti þar með 
bætt enn einum „Íslands-
meistaratitlinum“ í safn 
sitt. Þá

ætlar stórsöngvarinn Einar Ágúst 
Víðisson að sýna hvað í honum býr 
fyrir hönd Fjarðabyggðar og rit-

höfundurinn Þorgrímur Þráinsson 
verður í liði Snæfellsbæjar. 
Heimildir Fréttablaðsins herma 
jafnframt að það verði engin 
önnur en Diddú sem ætli að 

syngja sig inní hjörtu lands-
manna fyrir Mosfellsbæ og að 
Björk Jakobsdóttir ætli sér að 
halda merki Hafnarfjarðar á lofti 

í þáttunum. Eins og komið hefur 
fram í Fréttablaðinu verða 

stjórnendur þáttarins þau 
Þóra Arnórsdóttir og Sig-
mar Guðmundsson en 
fyrsti þátturinn fer í loftið 
fjórtánda september.
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Stórstjörnur í spurningaþætti RÚV

Hugleikur Dagsson hyggst segja 
skilið við Íslendinga og Ísland í 
bili. Hann ætlar að flytjast búferl-
um til Amsterdam í Hollandi í okt-
óber ásamt kærustu sinni Hrafn-
hildi Halldórsdóttur og veit ekki 
hvenær hann snýr til baka. „Mér 
finnst eitthvað orðið svo erfitt að 
vinna hérna á Íslandi og ég þarf 
eiginlega að fara til Amsterdam til 
að komast í annað umhverfi,“ segir 
Hugleikur og er hvergi 
banginn þótt samland-
ar hans verði þá að 
vera án hárbeittrar 
ádeilu höfundarins á 
íslenskt þjóðfélag. 

„Einhver annar 

verður bara að halda á kyndlinum,“ 
segir Hugleikur, sem hefur um ára-
bil verið eitt vinsælasta skáld þjóð-
arinnar.

Hugleikur situr ekki auðum 
höndum því hann er að klára bók 
um Eineygða kisann. Að þessu 
sinni er það bókin Leyndarmálið 
sem fær á baukinn en hún hefur 
notið gríðarlegra vinsælda um 
allan heim og nú stendur til að tal-

setja DVD-útgáfuna á 
íslensku. „Þeir hefðu þess 

vegna getað skrifað: „Ef 
þú smælar framan í heim-
inn þá smælar heimurinn 
framan í þig,“ haft bók-
ina eina síðu og látið 
Megas fá einhvern aur,“ 
útskýrir Hugleikur en von 
er á þessu ævintýri Ein-
eygða kisans í september.

Hugleikur er með fleiri 
járn í eldinum og segist raun-

ar alltaf finna sér eitt-

hvað að gera. Hann kappkostar að 
leggja lokahönd á leikverk sem 
sett verður upp í Þjóðleikhúsinu 
eftir áramót. Verkið hefur hlotið 
nafnið Baðstofan og gerist í slíkum 
húsakynnum á 18. öld en það segir 
frá mannlegum og ómannlegum 
samskiptum þar. Stefán Jónsson 
leikstýrir verkinu en þetta er 
þriðja verk höfundarins sem Stef-
án setur upp, hin voru Legið og 
Forðist okkur.

Síðast en ekki síst greindi Hug-
leikur frá því í viðtali við Iceland 
Review að hann væri að skrifa 
kvikmyndahandrit eftir bók sinni 
Forðist okkur. Fram kemur í við-
talinu að það sé kvikmyndafyrir-
tæki Baltasars Kormáks, Blueey-
es, sem sjái um framleiðsluna en 
Hugleikur gat lítið annað tjáð sig 
um framhaldið. „Þetta er í bígerð 
en meira er ekki hægt að segja að 
svo stöddu,“ segir Hugleikur. 

Lag Ljósanætur í ár er umdeilt í 
Reykjanesbæ ef marka má vefinn 
mannlif.is. Lagið, sem heitir Ó, 
Keflavík og er eftir Jóhann Helga-
son þykir hefja Keflavík upp til 
skýjanna og gagnrýnt er að sveit-
arfélögin sem mynda Reykjanes-
bæ ásamt Bítlabænum komi 
hvergi við sögu. Á vefnum segir 
enn fremur: „Hljómsveitin sem 
flytur lagið er svo fullskipuð Kefl-
víkingum en Rúnar Júlíusson flyt-
ur lagið ásamt Jóhanni. Sam-
kvæmt Ólafi Thordersen, 
bæjarfulltrúa í Reykjanesbæ, 
hafa SMS-skeyti gengið í hópsend-
ingum á milli fólks í Njarðvík þar 
sem Njarðvíkingar eru hvattir til 
að standa saman á Ljósanótt. 
Sumir hafa jafnvel hótað því að 

mæta ekki á Ljósanótt vegna gróf-
legrar mismununar á bæjarfélög-
um.“

Jóhann segir að sér finnist þetta 
óþarfa viðkvæmni. „Ég gef per-
sónulega lítið út á þetta þótt ég 
skilji gagnrýnina á vissan hátt. 
Menn verða að taka þessu með 
víðsýni. Ég þekki ekki Reykjanes-
bæ enda er ég fæddur og uppalinn 
í Keflavík. Þetta lag er samið frá 
hjartanu og útkoman er svona.“ 
Hann viðurkennir þó að Ljósanæt-
urnefndin hafi velt þessu fyrir 
sér. „Ég var í sjálfu sér opinn fyrir 
því að gera annað lag og þetta stóð 
aðeins í mönnum. En þeir ákváðu 
að þetta væri í lagi svona. Ég hefði 
getað samið um einhverja sjopp-
una í Keflavík eða Stapann. Ljósa-

nóttin verður nú vonandi haldin í 
einhverja áratugi í viðbót. Það 
kæmi mér ekki á óvart þótt Njarð-

víkingar á borð við Magga Sig-
munds og Jóa G. myndu semja óð 
til Njarðvíkur á næsta ári.“

Ljósanæturlagið umdeilt í Reykjanesbæ

„Djöfull hefur maður verið 
glæsilegur. Það var dönsk stelpa 
í Ísrael sem gaf mér þessar 
gallabuxur. Ég hef væntanlega 
verið eins og klipptur út úr tísku-
riti, en ég er hræddur um að ég 
komist ekki í buxurnar í dag.“





Fyrir allra fyrsta skiptið sem ég 
hitti bankastjóra var auðmýkt 

mín gagnvart valdhafanum slík að 
ég undirbjó fundinn af kostgæfni. 
Andlega fyrst og fremst, því erind-
ið var að sækja náðarsamlegast 
um dálítið lán. Því ákvað ég 
nákvæmlega hvað ég ætlaði að 
segja og rökin fyrir frekjunni. 
Jafnframt taldi ég rétt að vanda 
útlitið, fór í huggulegt pils, háa 
hæla og eyddi umtalsverðri stund 
í snyrtingu.

hefði vel getað sparað mér allt 
umstangið því þessi ágæti maður 
reyndist vera gæðasál þótt hann 
hafi því miður ekki veitt glæsi-
legu útliti mínu sjáanlega eftir-
tekt heldur samþykkti lánið 
umsvifalaust áður en ég hóf ræðu-
höldin. Eða hugsanlega var þessu 
öfugt farið, ef til vill fékk ég lánið 
án orðalenginga bara vegna þess 
að ég var svo rosalega sæt.

er skiljanlegt að einhverjum 
finnist þessi formáli of langur og 
óþarfur með öllu einkum vegna 
klisjunnar sem í honum felst. 
Kannski var stefna bankans ein-
faldlega sú að veita öllum skilvís-
um þegnum sínum umbeðin lán 
umsvifalaust. Mergurinn málsins 
er samt sá að margar konur búa 
við þá ævinlegu togstreitu að áður 
en þær krefjast þess að mark sé 
tekið á orðum þeirra, skoðunum 
og gjörðum þá þurfa þær að huga 
vandlega að því að líta vel út. Nú 
geta verjendur viðtekinna skoð-
ana alveg reynt að halda því fram 
að þetta eigi við um bæði kynin en 
í veruleikanum lúta konur miklu 
strangari kröfum en karlar.

kristallast hjá stjórnmála-
konum. Eftir kappræður í íslensku 
sjónvarpi upphefst til dæmis ætíð 
umræða um hvernig Ingibjörgu 
Sólrúnu tókst upp með huggulegt 
útlitið, í hverju hún var eða hversu 
mikið hún hló. Eða hversu lítið 
hún brosti og var þar með rosa 
gribbuleg. Hins vegar hafi Stein-
grími J. mælst vel eða illa og Geir 
verið sannfærandi eða ekki.

úr þessari klípu er 
ekki ljós. Ef til vill hafa rauðsokk-
ur aflað okkur frelsis með því að 
tæta sig úr brjóstahöldunum en 
síðan eru liðin mörg ár. Enn þá 
fjallar það fjölmiðlaefni sem hefur 
einkum konur í markhópnum að 
miklu leyti um tísku og snyrtivör-
ur. Kannski finnst okkur sjálfum 
við enn vera bara lítil stelpukrútt 
á háum hælum á leiðinni til banka-
stjóra að biðja um dálítið lán.

Marktæku 
krúttin

The pursuit of perfection

RX 350 sameinar glæsileika, fágun, gríðarmikið afl og einstakt öryggi. 
Hann er athvarf frá álagi hinna virku daga. Hann er hrein upplifun þar sem 
landið hættir að setja þér takmörk og víður sjóndeildarhringur opnar þér 
nýja möguleika. Komdu og gefðu Lexus RX 350 færi á að uppfylla ýtrustu 

kröfur sem þú gerir til lúxussportjeppa. Niðurstaðan verður gagnkvæm 
virðing milli þín og RX 350, bíls sem er smíðaður til að standa undir 
ströngustu væntingum.

Verð frá: 5.520.000 kr.

Nýbýlavegi 6     Kópavogur     Sími 570 5400     www.lexus.is
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