
 „Þetta eru mjög 
erfið mál en sem betur fer finnast 
hinir týndu í flestum tilfellum. 
Miðað við veður og annað er mikil-
vægt að grípa strax til aðgerða 
þegar fólk týnist. Tíminn skiptir 
öllu máli,“ segir Geir Jón Þórisson 
yfirlögregluþjónn.

Samkvæmt tölum frá Ríkislög-
reglustjóra hafa 104 manneskjur 
horfið á Íslandi frá árinu 1969 og 
fram í ágúst á þessu ári. Í þessum 

hópi eru 94 Íslendingar og 10 
útlendingar. Fólkið hefur týnst á 
landi, á sjó, í fossum og í vötnum.

Frá árunum 2003 til 2006 hvarf 
enginn, hvorki á landi né sjó. Það 
sem af er árinu 2007 hafa tveir 
horfið á Íslandi og eru það Þjóð-
verjarnir sem leitað hefur verið að 
síðustu daga við Svínafellsjökul. 

„Þegar ljóst er að engar upplýs-
ingar hafa komið í langan tíma 
sem leiða okkur að hinum týnda 
þá er það sameiginleg ákvörðun 
þeirra sem að málum koma að 
hætta leit,“ segir Geir Jón.

Fimmtudagur

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í júlí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Íslandsmeistaramót hársnyrta, snyrtifræðinga, gull-
smiða, klæðskera og ljósmyndara í Samtökum iðnað-
arins verður alla helgina í nýju Laugardalshöllinni.
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Fjölskylduhátíðin 
vex með ári hverju
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Heiðrar minningu kaupmannsfrúarÁsmundur Friðriksson býður fimm þús-und gestum í kjötsúpu í anda fyrrverandi kaupmannsfrúar í Keflavík. SJÁ SÍÐU 6Fagmennska í tísku 
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Yfir hundrað horfið frá 1969

 Greiða þarf tvöfalt til 
fjórfalt hærra verð til landeig-
enda fyrir vatnsréttindi vegna 
vatnsaflsvirkjana í Noregi en 
greiða á eigendum vatnsréttar 
vegna Kárahnjúkavirkjunar sam-
kvæmt úrskurði matsnefndar. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
norska raforkufyrirtækinu Stat-
kraft, sem er í eigu norska ríkis-
ins, væru vatnsréttindi vegna 
Kárahnjúkavirkjunar virði 3,2 til 
6,3 milljarða króna væru þau 
metin með hefðbundnum norskum 
aðferðum.

Matsnefnd úrskurðaði nýlega að 
vatnsréttindi vegna Kárahnjúka-
virkjunar væru 1,6 milljarða króna 
virði. 

Í nýlegum virkjunum í Noregi 
var greitt sem samsvarar 1,4 millj-
ónum íslenskra króna fyrir hverja 
gígavattstund á ári sem virkjan-
irnar framleiða. Kárahnjúkavirkj-
un mun framleiða 4.570 gígavatt-
stundir á ári. Verði niðurstöðu 
íslensku matsnefndarinnar ekki 
hnekkt verða greiddar um 360 
þúsund krónur fyrir hverja gíga-
vattstund. Því er greitt fjórfalt 

hærra verð fyrir hverja gígavatt-
stund í Noregi.

Ragnar Árnason, hagfræðipróf-
essor við Háskóla Íslands, segir 
líklegt að greiðslur séu enn hærri 
í öðrum löndum, til dæmis Banda-
ríkjunum.

Vatnsréttindi hér á landi ættu 
að vera enn verðmætari en í Nor-
egi, segir Hilmar Gunnlaugsson, 
lögmaður vatnsréttindahafa. Erfið-
ara sé að virkja í Noregi þar sem 
búið sé að virkja á hagkvæmustu 
stöðunum, en sú sé ekki raunin 
hér. 

Vatnsréttindi margfalt 
verðmætari í Noregi
Vatnsréttindi vegna Kárahnjúkavirkjunar væru 3,2 til 6,3 milljarða virði væri 
virkjunin í Noregi. Íslensk matsnefnd hefur metið réttindin á 1,6 milljarða. 

„Þetta lamb fær 
alveg sérstakt atlæti,“ segir 
Haukur Guðjónsson fjáreigandi á 
samyrkjubúinu Dallas í Vest-
mannaeyjum þar sem ærin Sóley 
bar óvænt hrútlambi í gær. 
Haukur segir Sóleyju bestu 
kindina sem hann hefur átt á 
aldarfjórðungsferli sem frí-
stundabóndi.

„Hún hefur fundið á sér að ef 
hún bæri í vor myndi lambið falla 
í haust. Nú fá bæði að lifa 
lengur,“ segir Haukur. Hann 
hyggst skíra lambið í höfuðið á 
Arsene Wenger, þjálfara enska 
knattspyrnuliðsins Arsenal. „Ég 
hef áður átt Tony Adams. Og 
meira að segja Bin Laden sem 
var hrútleiðinlegur.“ 

Ærin Sóley ber 
lambi í sláturtíð

 Nauðsynlegt er að 
vinna ógnarmat fyrir Ísland, og 
er vinna við slíkt mat þegar hafin 
í utanríkisráðuneytinu. Þetta kom 
fram í máli Ingibjargar Sólrúnar 
Gísladóttur utanríkisráðherra á 
ráðstefnu í Norræna húsinu í gær. 
Hún sagði áætlanir um viðbúnað 
ófullnægjandi án þess að slíkt 
mat lægi fyrir. 

Öryggis- og varnarmál snúast 
ekki eingöngu um hefðbundin 
stríðsátök, sagði Ingibjörg. Í dag 
snúist þau um viðbrögð við 
umhverfisvá, mengun, náttúru-
hamförum, farsóttum og vörnum 
gegn hryðjuverkum. 

Vinna ógnar-
mat fyrir Ísland



 „Aðalatriðið er að 
tryggja að svona gerist ekki aftur.  
Við verðum að læra af þessu og 
setja skýrar reglur til að koma í 
veg fyrir að þessi röð mistaka geti 
endurtekið sig,“ segir formaður 
samgöngunefndar, Steinunn Valdís 
Óskarsdóttir.

Í gær fundaði samgöngunefnd 
og bar Grímseyjarferju á góma.  
Fulltrúar bæði úr fjármála- og 
samgönguráðuneyti, ásamt full-
trúum Vegagerðar og Ríkisendur-
skoðunar komu fyrir nefndina. 
Ekki var rætt um hver bæri 
ábyrgð á málinu.

„Menn felldu engan slíkan 
stóradóm á þessum fundi. Málið 

er enn í ferli hjá fjárlaganefnd og 
það á eftir að fá endanlegt álit 
þessara aðila og þá væntanlega 
um hver beri ábyrgð,“ segir 
Steinunn.

Þó hefðu stjórnarliðar og stjórn-
arandstaða spurt gagnrýninna 
spurninga og fengið skýr svör. 
Ljóst sé að rannsaka þurfi nánar 
hvernig staðið var að ákvarðana-
töku við kaup ferjunnar og hvern-
ig þau fóru úr böndunum.

„Niðurstaða fundarins er sú að 
málið heldur áfram í samgöngu-
nefnd. Við bíðum eftir frekari 
skýrslum, meðal annars frá Vega-
gerðinni, um málið í heild sinni,“ 
segir Steinunn. 

Lærum af þessu

 Vinnumálastofnun
hefur sent lokaviðvörun til fimmt-
án verktakafyrirtækja og hótað 
þeim dagsektum fyrir að hafa ekki 
skráð erlenda starfsmenn sína á 
löglegan hátt, segir Gissur Péturs-
son, forstjóri Vinnumálastofnunar. 
„Þetta eru fyrirtæki sem hafa ráðið 
erlenda starfsmenn til sín með 
beinum ráðningum og sem eru ekki 
búin að fara eftir áminningum 
okkar um skráningu þeirra. Þetta 
er lokaúrræði sem við grípum til,“ 
segir Gissur en vill ekki greina frá 
nöfnum fyrirtækjanna.

Hann segir að hundruð verktaka-
fyrirtækja hafi fengið bréf frá 
Vinnumálastofnun þar sem þau eru 
áminnt fyrir að hafa ekki staðið sig 
í skráningu erlendra starfsmanna 

sinna. „Flest verktakafyrirtækin
brugðust vel við áminningum 
okkar og leiðréttu sín mál, en núna 
standa þessi fimmtán fyrirtæki 
eftir sem hafa fengið lokaviðvör-
un,“ segir Gissur og bætir því við 
að í bréfinu sé nefndur tiltekinn 
frestur sem fyrirtækin fá áður en 
Vinnumálastofnun byrjar að sekta 
þau. Sektirnar geta numið allt að 
fimmtíu þúsund krónum á dag.

Gissur segir að rannsóknin á fyr-
irtækjunum fimmtán tengist ekki 
rannsókninni á óskráðu, erlendu 
starfsmönnunum tuttugu sem lentu 
í rútuslysinu á Bessastaðafjalli á 
sunnudaginn. Fyrirtækin þrjú sem 
starfsmennirnir tuttugu vinna hjá 
hafa fengið frest fram á föstu-
dagsmorgun til að skila tilskildum 

gögnum um þá til Vinnumálastofn-
unar.

Hann bætir því við að 
Vinnumálastofnun gruni einnig að 
tvö fyrirtæki sem eru með 
starfsmenn sem vinna að byggingu 
Kárahnjúkavirkjunar séu ekki 
verktakafyrirtæki heldur starfs-
mannaleigur. „Hörðustu viðurlög 
við slíku broti eru að Vinnu-
málastofnun stöðvi rekstur fyrir-
tækjanna,“ segir Gissur. Hann vill 
ekki heldur gefa upp hvaða tvö 
fyrirtæki þetta eru.

Spurður um af hverju 
Vinnumálastofnun hafi ekki áður 
sektað verktakafyrirtæki fyrir að 
hafa ekki skráð starfsmenn sína 
löglega, til dæmis fyrirtækið 
Formaco sem Verkalýðsfélag 
Akraness kærði til lögreglu í 
byrjun júní fyrir að vera með 
fjórtán óskráða erlenda starfs-
menn í vinnu, segir Gissur að 
Vinnumálastofnun beiti ekki 
hörðustu viðurlögum í fyrstu 
áminningu.

Kæran gegn Formaco er nú til 
meðferðar hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu. Hann segir að rætt 
hafi verið við Formaco og að eftir 
það hafi fyrirtækið skráð erlendu 
starfsmennina. „Í mörgum tilfell-
um er þetta ekki einbeittur brota-
vilji hjá fyrirtækjunum og þeim er 
gefinn tími til að laga sín mál,“ 
segir Gissur.

Ekki hafa fengist upplýsingar 
um stöðu kærunnar gegn Formaco 
hjá lögreglunni á höfuðborgar-
svæðinu, en samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins hefur hún ekki verið 
tekin fyrir hjá lögfræðideild 
embættisins.   

Fimmtán fyrirtæki 
hugsanlega sektuð
Vinnumálastofnun hefur gefið fimmtán fyrirtækjum, sem eru með óskráða 
erlenda starfsmenn í vinnu, lokaviðvörun. Tvö verktakafyrirtæki á Kárahnjúkum 
talin vera starfsmannaleigur. Ekkert verið gert í kærunni gegn Formaco.

Það verður mikið um að 
vera í nýju Laugardalshöllinni 
þegar fagmenn úr tískuiðnaðinum 

koma saman til 
að sýna 
handverk sitt 
og keppa um 
fagmann ársins 
í hinum ýmsu 
iðngreinum
innan Samtaka 
iðnaðarins.

Að auki 
verður vegleg 
sölusýning í 
Höllinni þar 
sem yfir 
fimmtíu
sýnendur taka 

þátt og kynna og selja allt sem 
viðkemur tísku, útliti og dekri. 

Sýningin verður opin laugardag 
og sunnudag kl. 10-17 og er 
aðgangur ókeypis. Sextán síðna 
aukablað um ÍSMÓT 2007 fylgir 
Fréttablaðinu í dag

200 fagmenn 
sýna tísku

Jóhann, ertu nokkra stund 
að semja Ó, Njarðvík og Ó, 
Hafnir?

Miðaldra hjón í 
Vestmannaeyjum fengu gistingu 
á vegum Rauða krossins í nótt 
eftir að miklar skemmdir urðu á 
húsi þeirra í bruna í gær. Að sögn 
Tryggva Ólafssonar lögreglufull-
trúa var maðurinn uppi á lofti en 
konan ásamt gestkomandi konu 
inni í stofu þegar eldur gaus upp í 
steikarolíu í potti inni í eldhúsi á 
sjötta tímanum í gær. 

„Þau gerðu hið eina rétta; komu 
sér út og kölluðu á hjálp,“ segir 
Tryggvi, sem kveður fólkinu hafa 
verið illa brugðið enda húsið 
orðið óíbúðarhæft. Hann segir 
eldinn að mestu hafa verið 
slökknaðan þegar slökkvilið bar 
að. Þrátt fyrir mikið tjón hefði 
getað farið enn verr. 

Miðaldra hjón 
misstu heimilið

 Réttarhöldum yfir bandaríska undirliðþjálfan-
um Steven L. Jordan lauk í gær með því að herdómstóllinn 
áminnti hann fyrir að hafa ekki hlýðnast skipunum um að 
þegja um rannsókn á illri meðferð fanga í Abu Ghraib-
fangelsinu í Írak.

Jordan var yfirmaður í fangelsinu á þeim tíma er hinar 
illræmdu misþyrmingar á föngum áttu sér stað. Hann er eini 
yfirmaðurinn sem ákærður var í málinu, en ellefu undirmenn 
hans hafa þegar verið dæmdir, þar af einn til tíu ára fangelsis-
vistar. 

Jordan var sýknaður af þremur ákæruliðum. Hann þótti 
ekki hafa brotið reglur með því að heimila notkun hunda við 
yfirheyrslur. Hann þótti ekki heldur hafa gerst sekur um að 
sýna grimmd og illa meðferð á föngum með því að neyða þá 
til að vera nakta og hræða þá með hundum. Loks þótti hann 
ekki hafa brugðist skyldum sínum með því að veita ekki 
undirmönnum sínum næga þjálfun í mannúðlegum yfir-
heyrsluaðferðum.

Hann þótti hins vegar hafa brotið af sér með því að senda 
nokkrum hermönnum upplýsingar um rannsókn málsins í 
tölvupósti vorið 2004.

„Við lítum svo sannarlega á þetta sem sigur,“ sagði Kris Poppe, 
verjandi Jordans, að loknum réttarhöldunum í gær. 

Sýknaður af flestum ákærum

 Fimm sígaunar frá 
Rúmeníu reyndu í gær að kaupa 
bensín á Laugum í Þingeyjasveit í 
skiptum fyrir skartgripi úr gulli. 
Aðalsteinn Júlíusson, varðstjóri 
hjá lögreglunni á Húsavík, segir 
lögreglumenn sem fóru á staðinn 
hafa talið að gullið væri í raun 
messing.

„Lögreglan hefur varað við 
svona hópum sem fara um og 
reyna að selja ómerkilegt drasl 
sem ekta skartgripi. Það er rétt 
að hvetja fólk til að eiga ekki 
viðskipti við þessa hópa heldur 
tilkynna frekar um þá til lög-
reglu,“ segir Aðalsteinn sem 
reiknar með að sígaunarnir hafi 
verið á leið til Seyðisfjarðar um 
borð í Norrænu. 

Buðu gull fyrir 
bensín á bílinn





Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

Jónína Bjartmarz, 
fyrrverandi umhverfisráðherra, 
vill engu svara um úrskurð sinn 

um Gjá-
bakkaveg við 
Þingvelli.

Hún vísar í 
úrskurðinn
sjálfan; þar 
sé svörin að 
finna.

Fram hefur 
komið að 
Jónína hafi 
hunsað
áskorun

fjölmargra vatnalíffræðinga um 
að fallið verði frá vegagerð við 
vatnið. Þeir telja að lagning 
vegarins sé ógn við lífríki 
vatnsins. Því svarar hún í engu.

Jónína vill heldur ekki segja 
neitt um hugsanleg áhrif vegarins 
á stöðu Þingvalla á heimsminja-
skrá.

Jónína vill engu 
svara um veginn

 Vatnsréttindi í Noregi 
eru tvöfalt til fjórfalt 
verðmætari en hér á landi, 
miðað við úrskurð matsnefndar 
vegna Kárahnjúkavirkjunar. 
Hefði virkjunin risið í Noregi 
hefðu vatnsréttarhafar fengið 
3,2 til 6,3 milljarða í bætur, ekki 
1,6 milljarða eins og meirihluti 
matsnefndarinnar taldi eðlilegt, 
jafnvel þó nýjustu aðferðum 
hefði ekki verið beitt.

Vatnsaflsvirkjanir eru marg-
ar í Noregi, en á undanförnum 
árum hafa einkum risið smærri 
virkjanir. Odd Stiansen, lög-
maður hjá fyrirtækinu Stat-
kraft, raforkufyrirtæki í 
ríkiseigu, segir að í gegnum 
tíðina hafi verðmæti vatns-
réttinda verið reiknuð út frá 
vatnsmagni og hæðarmismun. 
Nú séu þó teikn á lofti um að 
þeirri aðferðafræði verði 
breytt, og miðað verði við 
verðmæti virkjana.

„Þetta er fróðlegur saman-
burður, en það er ekki þar með 
sagt að þetta sé rétt í Noregi,“ 
segir Ragnar Árnason, hag-
fræðiprófessor við Háskóla 
Íslands. Hann segir líklegt að 
greiðslur séu enn hærri í öðrum 
löndum, til dæmis Banda-
ríkjunum. 

„Okkar menningarheimur er 
svipaður þeim norska, og við 
erum eitthvað á eftir í þessari 
þróun. Ég hef þá trú að hér séu 
menn ekki að borga mikið fyrir 
vatnsréttindin, miðað við það 
sem gengur og gerist í 
heiminum,“ segir Ragnar.

Hann segir norskan 
menningarheim svipaðan og 
íslenskan, og afnotin af 
rafmagni séu svipuð. Þess 
vegna sé það mjög áhugavert 
að við svipaðar aðstæður og 
hér á landi séu norsk fyrirtæki 

að greiða mun meira fyrir 
vatnsréttindin en sem nemur 
niðurstöðu matsnefndar sem 
mat verðmæti vatnsréttinda 
við Kárahnjúka.

Lögmenn landeigenda bentu 
á leið Norðmanna í áliti sínu 
vegna matsnefndarinnar, en 
einnig var þar fjallað um nýlegt 
tilvik þar sem vikið er frá 
gömlu aðferðafræðinni og 
vatnsréttindin þess í stað metin 
út frá heildartekjum af 
virkjuninni. 

Það er aðferðin sem 
landeigendur vilja nota, segir 
Hilmar Gunnlaugsson, lög-
maður vatnsréttindahafa við 
Jökulsá á Dal. Hann segir 
síðastnefndu aðferðina eiga 
einkar vel við vegna 
Kárahnjúkavirkjunar, enda 
tengd söluverði á raforkunni.

Hilmar segir að vatns-
réttindin ættu í raun að vera 
verðmætari hér á landi en í 
Noregi. Þar sé búið að virkja 
alla auðvelda kosti, og því séu 
nýrri virkjanir að einhverju 
leyti óhagkvæmari. Á Íslandi 
sé ekki búið að virkja næstum 
jafn mikið, og því margir 
hagkvæmir kostir í boði, sem 
ætti að þýða hærra verð fyrir 
vatnsréttinn, enda hægt að 
virkja með minni tilkostnaði.

Þorsteinn Hilmarsson, upp-
lýsingafulltrúi Landsvirkjunar, 
vildi ekki tjá sig um þennan 
samanburð við verðmæti 
vatnsréttinda í Noregi. Hann 
sagði ekki eðlilegt að fulltrúi 
Landsvirkjunar fjallaði um mál 
tengd úrskurði matsnefnd-
arinnar á meðan Landsvirkjun 
og eigendur vatnsréttar væru 
ekki búnir að taka ákvörðun 
um hvort úrskurður mats-
nefndarinnar yrði kærður til 
dómstóla.

Erum eftir á í verðmætamati
Hefði Kárahnjúkavirkjun risið í Noregi hefðu eigendur vatnsréttinda líklega fengið 3,2 til 6,3 milljarða króna. 
Nefnd mat réttindin á 1,6 milljarða. Líklegt að greiðslur séu enn hærri annars staðar segir hagfræðiprófessor. 

Fyrirlestrar í Háskóla 
Íslands í þjóðhagfræði fyrir 
byrjendur verða öllum opnir í 
vetur. 

Þetta er þriðja árið í röð sem 
viðskipta- og hagfræðideild 
háskólans býður upp á opna 
fyrirlestra í þjóðhagfræði. 

Upplýsingavefur námskeiðsins 
verður opinn öllum til að auð-
velda áhugasömum að nýta sér 
kennsluna sem best.

Kennari á námskeiðinu er 
Þorvaldur Gylfason hagfræðipróf-
essor. Fyrirlestrarnir verða haldnir 
í Háskólabíói á þriðjudögum og 
hefjast klukkan hálf eitt.  

Þjóðinni boðið 
í þjóðhagfræði

 Össur Skarphéðinsson 
iðnaðarráherra hefur látið 
embættismenn sína hefja 
endurskoðun á vatnalögum sem 
samþykkt voru á Alþingi í fyrra. 
Þetta kom fram í ríkissjón-
varpinu í gær þar sem ráð-
herrann sagði endurskoðunina 
sérstaklega beinast að þeim 
ákvæðum laganna sem hann teldi 
fela í sér einkaeign á vatni og 
grunnvatni. Össur var meðal 
þáverandi stjórnarandstæðinga 
sem gagnrýndu frumvarpið til 
vatnalaganna harðlega 2006 og 
greiddi atkvæði gegn því. Eftir 
deilur var samþykkt að lögin 
tækju ekki gildi fyrr en 1. 
nóvember næstkomandi.  

Vill að vatn sé 
ekki einkaeign

 Unnið er að gerð 
ógnarmats fyrir Ísland í utanrík-
isráðuneytinu. Löngu tímabært er 
að vinna slíkt mat og allar áætlan-
ir um viðbúnað eru ófullnægjandi 
án þess, sagði Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra á 
ráðstefnu í Norræna húsinu í 
gær.

Ingibjörg sagði nýja tíma hafa 
runnið upp í öryggis- og varnar-
málum Íslands við brotthvarf 
varnarliðsins. Útfæra þurfi lýð-
ræðislegri vinnubrögð en hingað 
til hafi tíðkast þegar þjóðaröryggi 
hafi borið á góma, og skilgreina 
valdmörk og valdheimildir. 

Sátt er um varnarmál í 

nágrannalöndunum og engin 
ástæða fyrir Íslendinga að við-
halda átakahefð, sagði Ingibjörg. 
Varnir séu sameiginlegir hags-
munir þjóðarinnar og eigi ekki að 
vera undirorpnar pólitískum 
sviptingum á heimavelli heldur 
byggja á ígrunduðu mati á þeim 

váboðum sem þjóðin standi and-
spænis á hverjum tíma. 

Hún ítrekaði að samráðsvett-
vangi stjórnmálaflokka um örygg-
is- og varnarmál yrði komið á fót, 
eins og boðað var í yfirlýsingu 
fyrri ríkisstjórnar við brotthvarf 
varnarliðsins. Einnig yrði stofnuð 
öflug rannsóknarstofnun sem taka 
ætti virkan þátt í alþjóðlegu 
fræðasamstarfi.

Ingibjörg benti í ræðu sinni á að 
öryggis- og varnarmál snerust 
ekki eingöngu um hefðbundin 
stríðsátök lengur, heldur viðbrögð 
við umhverfisvá, mengun, nátt-
úruhamförum, farsóttum og vörn-
um gegn hryðjuverkum.

Ógnarmat unnið í ráðuneyti
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Nokia 6101
Verð áður 14.995 kr.
Tilboðsverð 8.900 kr.

Creative MuVo 512kb
Mp3 spilari 
Verð áður 8.995 kr.
Tilboðsverð 2.900 kr.

Yamaha RXN600 magnari
Verð áður 69.900 kr.
Tilboðsverð 39.900 kr.

Ótrúlegt verð og mögnuð uppboð 4 sinnum á dag

Dalvegur 28

Dalvegur

Reykjanesbraut

Dalvegi 28  /  Opið fimmtudag 12-22  föstudag, laugardag, sunnudag og mánudag 12-18

LAGERSALA
 ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR

KEF heimabíósett KHT 5000
Verð áður 129.900 kr.
Tilboðsverð 59.900 kr.

UPPBOÐ á völdum vörum4 sinnum á dag – Misstu ekkiaf skemmtilegum og mögnuðum uppboðum.

Talstöðvar
Myndbandstökuvélar
Mp3/Mp4 spilarar og 
aukahlutir
Heyrnartól
Vefmyndavélar
Flybook fartölvur

Flatskjáir
Magnarar
Hátalarar
Veggfestingar
Sjónvarpsborð
Farsímar
Aukahlutir fyrir
farsíma

Fimmtudaginn 30. ágúst til
3. september að Dalvegi 28.

Verðdæmi

Verðdæmi

Verðdæmi

Verðdæmi



 Alls hafa 36 lögreglu-
menn sagt starfi sínu lausu það 
sem af er þessu ári, flestir á höfuð-
borgarsvæðinu. Þrettán til við-
bótar eru í launalausu leyfi. Um 
áramót munu svo 45 manns hverfa 
úr almennu deild lögreglunnar og 
halda áfram námi í Lögreglu-
skólanum. Fjórir þeirra sem hafa 
hætt eru komnir aftur til baka, 
samkvæmt upplýsingum frá 
embætti ríkislögreglustjóra.

Fulltrúar Landssambands lög-
reglumanna hafa í tvígang átt 
fundi með fulltrúum fjármála-
ráðuneytisins og gert þeim grein 
fyrir stöðunni sem skapast hefur
vegna óánægju lögreglumanna
með kjör sín. Landssambandið 
hefur nú beðið viðbragða um
nokkurra vikna skeið eftir þessa 
fundi, en engin fengið.

„Það er ekkert launungarmál að 
við höfum töluverðar áhyggjur af 
þessu,“ segir Stefán Eiríksson, 
lögreglustjóri á höfuðborgar-
svæðinu. „Það blasir við okkur eins 
og flestum öðrum opinberum
stofnunum að við erum búnir að 
tapa niður býsna miklu í samkeppni 

um góða og öfluga starfsmenn. Þar 
má hugsanlega kenna um þessu
langa samningstímabili, sem hefur
í raun gert það að verkum að 
opinberir aðilar, þar á meðal 
lögreglan, eru orðnir bensínlausir í 
þessari samkeppni við einkageirann 
um gott og öflugt starfsfólk. Þetta 
kemur fram hjá okkur í aukinni
starfsmannaveltu og aðsókninni í 
Lögregluskólann. Ég tel það mjög 
brýnt verkefni að finna allar leiðir 
til þess að bæta og styrkja 
starfsumhverfi lögreglumanna. Ég 
styð þá baráttu heils hugar og mun
leggja mitt að mörkum í hana.“

Spurður hvað þurfi fyrst og 
fremst  til að snúa fólksflótta-
þróuninni innan lögreglunnar við 
segir lögreglustjóri hið opinbera 
þurfa almennt að velta fyrir sér 
hvort ekki sé þörf á því að gera 
einhverjar launalagfæringar áður
en samningstímabilinu ljúki. 

„Menn innan löggæslunnar hafa 
sett sér metnaðarfull markmið, 
en ef við höfum ekki gott og öflugt
starfsfólk til að fylgja því eftir 
getum við sleppt því að setja þessi 
markmið, því án starfsmannanna

erum við ekki neitt.“
Steinar Adolfsson, framkvæmda-

stjóri Landssambands lögreglu-
manna, segir lögreglumenn hafa 
dregist kjaralega aftur úr til-
teknum viðmiðunarstéttum.

„Almenningur á rétt á og kröfu

um að í lögreglunni sé hæft fagfólk 
að störfum,“ segir hann. „Við 
teljum reynslu í þessu starfi afar 
mikilvæga fyrir rétt vinnubrögð
og það er áhyggjuefni ef dýrmæt 
reynsla tapast frá okkur vegna 
launamálanna.“

Lögreglan orðin bensínlaus 
í samkeppni um gott fólk
Brotthvarf lögreglumanna úr starfi er vaxandi áhyggjuefni lögregluyfirvalda. Fagfélag bíður viðbragða 
fjármálaráðuneytis. „Án starfsmannanna erum við ekki neitt,“ segir lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu.

 „Ástandið er alveg 
skelfilegt, því það er alltof mikið 
af reynslulitlu fólki úti á vettvangi. 
Það er engum greiði gerður með 
því.“

Þetta segir Þormóður Árni 
Egilsson, fyrrverandi lögreglu-
maður á höfuðborgarsvæðinu.
Hann hætti í lögreglunni í júlí og 
hefur nú snúið sér að íþrótta-
kennslu í Hagaskóla, enda lærður
íþróttakennari.

Þormóður Árni segir að stór 
hluti ástæðunnar fyrir því að hann 
hætti í lögreglunni sé lág laun.
Hann var í umferðardeild áður en 
hann tók til við kennsluna.

„Launin hjá lögreglunni eru alls 

ekki í samræmi við það álag, þá 
ábyrgð og þann vinnutíma sem 
lögreglumenn eru seldir undir. 
Fólk þarf að takast á við alls konar 
hluti í starfi, auk þess sem það 
þarf á stundum að vinna langar 
vaktir, aukavaktir og annað.

Að ófaglærðu lögreglumönn-
unum ólöstuðum þá þekkist það 
hvergi annars staðar að þeir hoppi 
inn í lögreglustarfið af fullum
þunga. Það eykur verulega álagið 
á þá lögreglumenn sem starfa 
fyrir. Þeir þurfa að kenna hinum
ófaglærðu, auk þess að sinna 
sínum störfum. Þeir eru því oft í 
tvöfaldri vinnu og ættu að fá greitt 
samkvæmt því.“

Ástandið er skelfilegt vegna lágra launa

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

Eru eldvarnarmál á meðferðar-
stofnunum í ólestri?

Á Vinnumálastofnun að beita 
sektum skrái verktakafyrirtæki 
starfsmenn sína ekki á löglegan 
hátt hér á landi?

 Eigandi íbúðar á 
Laugavegi 5 hefur kært deili-
skipulag sem gerir ráð fyrir 
miklum breytingum á lóðunum á 
Laugavegi 4 og 6.

Halla Bergþóra Pálmadóttir, sem 
býr í risíbúð, segir í kæru sinni að 
þegar nýtt deiliskipulag fyrir 
umræddar lóðir hafi verið 
samþykkt í fyrra hafi hagsmuna-
aðilum ekki verið kynnt sú breyting 
eins og borið hafi að gera. Þá telji 
hún að ekki hafi öll gögn í málinu
verið lögð fram. Eigi það meðal 
annars við um skuggavarp. Í bréfi 
sem Halla sendi skipulagsráði í 
október í fyrra víkur hún einnig að 
þessu:

„Í grenndarkynningu sem nú 
stendur yfir fylgir illskiljanleg 
teikning af skuggavarpi og er 
teikningin miðuð við þegar sólin er 
hæst á lofti eða 21. júní. Sennilega 
er það vegna þess að mestan hluta 
ársins byrgir byggingin fyrir sól 
og skyggir á húsin sem standa 

norðan megin við Laugaveginn,“ 
segir Halla.

Þá segir Halla í kæru sinni að í 
fyrirhugaðri byggingu á Laugavegi 
4 og 6 eigi að vera veitingastaður. 
Samkvæmt þróunaráætlun Reykja-
víkur sé hlutfall veitingastaða nú 
þegar komið langt umfram viðmið-
unarmörk. Til merkis um það nefnir 

Halla að byggingarfulltrúi hafi í 
september í fyrra synjað um leyfi 
til veitingarekstur með vísan til 
þess að ella færi hlutfall veitinga-
staða yfir tilskilin mörk.

Byggingarfulltrúi samþykkti á 
þriðjudag að reist yrði fjögurra 
hæða hótel- og verslunarbygging á 
Laugavegi 4-6.

Kærir nýtt hótel á Laugavegi

 Fimm manna áhöfn 
danska flutningaskipsins Danica 
White, sem sómalskir sjóræn-
ingjar rændu 1. júní síðastliðinn, 
sneru í gær heilir á húfi heim til 
Danmerkur. Útgerð Danica White 
greiddi fyrir þá lausnargjald hinn 
12. þessa mánaðar og tíu dögum
síðar voru skipið og áhöfnin 
afhent áhöfn fransks herskips 
með bækistöðvar í Djíbútí. 

Sjóræningjarnir höfðu krafist 
1,5 milljóna Bandaríkjadala – 
andvirði 96 milljóna króna – í 
lausnargjald, en óljóst er hve 
mikið útgerðin, H. Folmer & Co., 
greiddi þegar til kom.

Danir voru 83 
daga í gíslingu



DIOR KYNNING 30. ÁGÚST -1. SEPTEMBER
í Hagkaupum Kringlunni, Smáralind og Skeifunni. 
Sérfræðingar frá Dior verða í verslunum og gefa góð ráð.
Góð tilboð verða í boði.

DIOR HAUST 2007

Nýjir haustlitir frá Dior komnir í verslanir.
Vertu velkomin og kynntu þér nýjustu tískulitina 
frá Dior og John Galliano.



 „Við höfum verið í 
sambandi við Landhelgisgæsluna 
út af þessu, þarna er ný staða 
komin upp og við þurfum að leita 
leiða til að leysa þetta,“ segir Már 
Kristjánsson, sviðsstjóri á slysa- 
og bráðasviði Landspítalans.

Þegar björgunarþyrlum Land-
helgisgæslunnar var fjölgað úr 
einni í tvær var ráðin flugáhöfn til 
að manna hina þyrluna. Hins 
vegar er gert ráð fyrir að sami 
læknirinn, eða stöðugildi hans, 
sinni þeim báðum. Komi tvö útköll 
á sama tíma er óvíst hvort læknar 
finnist í þau bæði.

Nýverið sagði reyndasti þyrlu-
læknir landsins starfi sínu lausu 
vegna þessa. Hann segir álagið á 
læknana vera óeðlilega mikið.

„Það er ákveðin óánægja með 
framkvæmdina,“ segir Már. „Við 
erum að leita leiða til að veita þá 
þjónustu sem við höfum skuld-
bundið okkur til að veita. Við þurf-
um að ræða þetta við Landhelgis-
gæsluna og yfirvöld heilbrigðis- og 
dómsmála.“

Georg Lárusson, forstjóri Land-
helgisgæslunnar, er afar ánægður 
með samstarf Gæslunnar við Land-
spítalann. Hins vegar megi ávallt 
gera betur og unnið sé að því.

Hann vill ekki tjá sig um hvort 
núverandi læknisþjónusta sé full-

nægjandi eða ekki, það sé læknis-
fræðilegt álitamál.

Samkvæmt heimildum innan 
Landhelgisgæslunnar ríkir 
óánægja með nýtt fyrirkomulag 
og áhafnir þyrlna séu óöruggari 
við björgunarstörf en áður var. 

Georg neitar þessu ekki beint, 
en ítrekar að mat Gæslunnar sé 
„að þetta sé í góðu horfi. Það hefur 
ekki komið til vandræða enn þá. 
Hins vegar getur alltaf komið upp 
sú staða að við þurfum fleiri lækna 
eða fleiri þyrlur,“ segir hann.

Georg kveður yfirmenn sína í 
dómsmálaráðuneyti hafa fullan 
skilning á málinu.

„Hins vegar er ekkert sem segir 
að búið sé að sannfæra einn eða 
neinn um að það þurfi fleiri lækna. 
Þetta er í stöðugri skoðun og ekki 
hægt að ákveða hér og nú hvort 
þetta eigi að vera svona eða 
hinsegin.“

Landspítali 
skoðar þyrlu-
þjónustuna
Landspítali ætlar að fara yfir nýtt fyrirkomulag 
björgunarþyrlna Landhelgisgæslunnar. Forstjóri 
Landhelgisgæslu segir óvíst að annan lækni þurfi. 
Dómsmálaráðuneyti hafi skilning á stöðunni.

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele

AFSLÁTTUR

30%

Miele gæði

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900

 Hver var nýlega skipaður 
dómari við Hæstarétt Íslands?

 Hverju hótaði maður vopn-
aður haglabyssu 23 ára manni í 
Hafnarfirði á þriðjudag?

 Hvar búa tengdaforeldrar 
Ungfrú Ísland, Jóhönnu Völu 
Jónsdóttur?

 Pervez Musharraf, 
hershöfðingi og forseti Pakistans, 
hefur náð samkomulagi við 
Benazir Bhutto, erkikeppinaut 
sinn í stjórnmálum og fyrrver-
andi forsætisráðherra, um 
framtíðarhlutverk Musharrafs í 
forystu hersins. Samkomulagið er 
talið stór áfangi að sátt milli 
hinna pólitísku fjenda um að deila 
völdum í landinu. 

„Báðir aðilar hafa veitt 
samhljóða samþykki sitt,“ sagði 
sjeik Rashid Ahmed, ráðherra 
járnbrautamála og náinn sam-
herji Musharrafs. 

Hliðstæð ummæli voru höfð 
eftir hinni útlægu Bhutto í bresku 

dagblaði, þó að hvorki hún né 
Ahmed segðu hreint út að 
Musharraf hefði fallist á kröfu 
Bhutto um að hann viki sem 
yfirmaður heraflans. Bhutto og 
aðrir talsmenn stjórnarandstöð-
unnar segja að stjórnarskráin 
skyldi Musharraf til að láta af 
stjórn hersins áður en hann biður 
þingið í haust um umboð til að 
sitja í fimm ár til viðbótar á 
forsetastóli.

Musharraf komst til valda í 
valdaráni hersins árið 1999. 
Fjarað hefur undan valdi hans 
síðan í mars í vor, er hann reyndi 
að reka forseta hæstaréttar en 
kom því ekki í gegn.

Musharraf og Bhutto semja
 Allir nemendur í 8.-10. 

bekk grunnskóla í Reykjavík 
munu geta stundað fjarnám í 
Fjölbrautaskólanum við Ármúla 
frá og með þessu skólaári. 
Fjarnámið verður nemendum og 
skólum að kostnaðarlausu. 
Ragnar Þorsteinsson fræðslu-
stjóri og Gísli Ragnarsson, 
skólameistari FÁ, skrifuðu undir 
samning þess efnis í gær. 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla 
hefur verið í fremstu röð í 
þessum málum en þar hefur verið 
starfrækt öflugt fjarnám í fimm 
ár.

Ókeypis fjar-
nám í fjölbraut



Verðdæmi
VW Polo, nýskráður: 18.6.2004

Ekinn 57 þús km. - Verð 990.000 kr.

aðeins16.162 kr. á mán. í 72 mánuði.

Verðdæmi
Skoda Fabia, nýskráður: 28.1.2004

Ekinn 32 þús km. - Verð 950.000 kr. 

aðeins15.531 kr. á mán. í 72 mánuði.

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

Listaverð: 119.900 kr.

Númer eitt í notuðum bílum

100%
 lán

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

FRÁ 15.500 Á MÁNUÐI
BÍLL + TÖLVABÍLL + TÖLVA



 Breska rannsóknar-
skipið Scott liggur þessa dagana 
við bryggju í Reykjavík. Skipið 
kom frá mælingum á Atlantshafs-
hryggnum austur af Kanada.

Skipið er sjötta stærsta skip 
breska flotans og er þetta í fyrsta 
skipti síðan í maí 2002 sem breskt 
herskip kemur til landsins. Skipið 
tilheyrir breska flotanum þó það 
hafi ekkert hernaðarlegt gildi. 
Helstu verkefni skipsins eru djúp-
sjávarrannsóknir á fjögur til sex 
þúsund metra dýpi í Atlantshafi 
og Indlandshafi. Skipið safnar 
gögnum um hafsbotninn sem eru 
send til hafrannsóknastofnunar í 
Bretlandi.

„Við erum við mælingar í Atl-
antshafi yfir sumartímann og 
förum síðan í Indlandshafið þegar 
vetur gengur í garð hérna. Því má 
segja að við eltum góða veðrið,“ 
segir skipstjórinn Andrew Vinc-
ent Swain. „Það er reyndar ekki 
gert til að liggja í sólbaði heldur er 
starfið þess eðlis að við þurfum 
þokkalegt veður til að sinna því.“

Þegar jarðskjálftarnir urðu við 

Súmötru um jólin árið 2004 var 
MHS Scott á nálægum slóðum. 
Skipið fór á svæðið þar sem upp-
tök skjálftans urðu og var þar 
næstu vikurnar við mælingar á 
hafsbotninum.

Eltir góða veðrið



Þúsundir slökkvi-
liðsmanna, þar af hundruð frá 
öðrum löndum, börðust enn við 
skógarelda í Grikklandi í gær. 
Eldarnir, sem kviknuðu á föstu-
daginn, eru þó í rénun, en hafa 
kostað 64 manns lífið og skilið 
eftir sig nærri 200 þúsund ekrur 
af brenndu landi. 

„Þetta er þjóðarharmleikur,“ 
segir Karolos Papoulias, forseti 
Grikklands, en bætti því við að 
grískir stjórnmálamenn þyrftu 
að sýna svolítinn „þroska“ þegar 
talið berst að hamförunum.

Harðvítugar pólitískar deilur 
hafa sprottið út af eldunum og 

viðbrögðum stjórnvalda við þeim, 
sem stjórnarandstæðingar segja 
hafa komið allt of seint og verið 
alltof máttlitlar.

Stutt er í þingkosningar í Grikk-
landi og þykja jafnvel líkur á því 
að stjórnin missi meirihluta sinn 
vegna þessara deilna.

Grikkir búa sig einnig undir 
efnahagsleg áhrif af eldunum, 
sem hafa nú þegar kostað ríkis-
sjóð meira en 300 milljón evra í 
neyðarhjálp. Talið er að tjón af 
völdum eldsins kosti mun meira.

Frá föstudegi til sunnudags 
brunnu 184 þúsund hektarar, 
meira en allt árið 2000, sem til 

þessa hefur verið versta ár 
skógarelda í Grikklandi.

Ofan á allt þetta varð svo 
sterkur jarðskjálfti í sunnan-
verðu Grikklandi í gær og 
mældist hann fimm stig á Richter-
kvarða.

Harðar ásakanir ganga á víxl

 Haraldur Sverrisson 
mun taka við stöðu Ragnheiðar 
Ríkharðsdóttur sem bæjarstjóri í 
Mosfellsbæ á morgun.

Ragnheiður hefur gegnt 
starfinu í fimm ár en hún var 
kjörin alþingismaður síðastliðið 
vor. Haraldur Sverrisson er 
skrifstofustjóri í fjármálaráðu-
neytinu og bæjarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins í bæjarstjórn 
Mosfellsbæjar. Hann er við-
skiptafræðingur að mennt og með 
framhaldsmenntun í fjármálum 
frá University of Arizona í 
Bandaríkjunum.

Haraldur nýr 
bæjarstjóri 

Leggja á niður fram-
kvæmdasvið Reykjavíkur og 
skipulagssjóð borgarinnar og 
færa flest verkefni þeirra undir 
sérstakan eignasjóð. Tillaga um 
þetta verður lögð fram í borgar-
ráði í dag. Verkefni á sviði 
samgöngumála flytjast ekki frá 
framkvæmdasviðinu yfir til 
eignasjóðsins heldur verða 
framvegis á hendi umhverfis-
sviðs borgarinnar.

Hinum nýja eignasjóði er 
meðal annars ætlað að halda utan 
um allar fasteignir borgarinnar 
og annast rekstur þeirra og 
viðhald. Sjóðurinn mun þannig í 
raun verða eins konar fasteigna-
félag í eigu borgarinnar. 

Nýr sjóður um 
borgareignir

 Indverska ríkisstjórn-
in hefur boðið sex flugvélafram-
leiðendum að taka þátt í útboði í 
smíði 126 orrustuþotna fyrir 
indverska flugherinn, að andvirði 
allt að tíu milljarða Bandaríkja-
dala eða 640 milljarða króna. 

Meðal þotna sem valið stendur 
á milli eru hin rússneska MIG-35, 
hin sænska JAS-39 Gripen, hin 
franska Dassault Rafale, hin 
bandaríska Lockheed F-16 og hin 
evrópska Eurofighter Typhoon. 

Indlandsstjórn áskilur sér rétt 
til að kaupa allar þoturnar af 
einum framleiðanda eða gera 
samninga við fleiri en einn.

Þotukaup fyrir 
640 milljarða



 Talibanar í Afgan-
istan höfðu í gær látið lausa tólf af 
þeim nítján suður-kóresku gíslum, 
sem þeir hafa haft í haldi í nærri 
sex vikur. Jafnframt sögðust þeir 
ætla að láta þá fimm sem eftir 
voru einnig lausa innan tveggja 
sólarhringa.

Þeir voru afhentir fulltrúum 
Rauða krossins á þremur stöðum í 
Afganistan. Enginn af gíslunum 
tólf sagði neitt við fréttamenn 
áður en þeir fóru inn í bifreið 
Rauða krossins. Konurnar í hóp-
num huldu allar höfuð sitt með 
klút.

Ættingjar þeirra sem látnir voru 
lausir lýstu hins vegar létti sínum. 
„Ég vona að hinir, sem eftir eru, 
verði líka látnir lausir fljótlega,“ 
sagði Lee Jung-Hoon, bróðir 
einnar konunnar, í Suður-Kóreu.

Gíslarnir voru látnir lausir eftir 
að samkomulag náðist á fundi 
talibana og fulltrúa Suður-Kóreu í 
Afganistan á þriðjudag. 

Amin Farhang, einn af ráðherr-
um í ríkisstjórn Afganistans,
hefur gagnrýnt samkomulagið.
Hann segir hættu á því að sam-
komulagið virki hvetjandi á tali-
bana: „Við óttumst að þetta verði 
haft að fordæmi. Að talibanar 
haldi áfram að taka gísla til að ná 
fram markmiðum sínum í Afgan-
istan.“

Suður-Kóreustjórn hefur þó lagt 
áherslu á að hún hafi eingöngu 
lofað talibönum því sem áður hafði 
verið ákveðið, nefnilega að kalla 

herlið sitt heim frá Afganistan 
fyrir áramót. Jafnframt ítrekaði 
stjórnin að hún muni koma í veg 
fyrir að suður-kóreskir trúboðar 
haldi til starfa í Afganistan, en 
þessu hafði stjórnin einnig áður 
lofað að gera. 

Talibanarnir höfðu einnig kraf-
ist þess að félagar þeirra, sem 
sitja í fangelsi í Afganistan, yrðu 
látnir lausir í skiptum fyrir gísl-
ana. Afgönsk stjórnvöld sögðu 
slíkt ekki koma til greina.

Þrátt fyrir að talibanarnir hafi 
ekki náð fram öllum kröfum sínum 

virðist gíslatakan hafa styrkt stöðu 
þeirra.

Hópur talibana rændi hinn 19. 
júlí 23 Suður-Kóreumönnum, sem 
voru á ferð í bifreið frá Kabúl til 
Kandahar. Í lok júlí myrtu þeir tvo 
gíslanna, en í byrjun ágúst létu 
þeir tvo lausa.

Töluvert hefur verið um mannrán 
í Afganistan á síðustu mánuðum. 
Þýskur verkfræðingur og fjórir 
afganskir starfsbræður hans voru 
teknir í gíslingu deginum áður en 
Suður-Kóreumennirnir, en þeir eru 
enn í haldi.

Talibanar hafa látið 
tólf gíslanna lausa
Ráðherra í ríkisstjórn Afganistans gagnrýnir samkomulag Suður-Kóreu við tali-
bana og segir það fordæmi fyrir frekari gíslatökur. Talibanar náðu ekki fram 
öllum kröfum sínum, en segja alla gíslana fá frelsið innan tveggja sólarhringa.

 Borgaryfirvöld hafa 
afturkallað auglýsingu um starf 
sviðsstjóra umhverfissviðs. Gísli 
Marteinn Baldursson, formaður 
stjórnkerfisnefndar, segir að 
óforsvaranlegt hafi verið að halda 
þeirri auglýsingu til streitu þar 
sem umhverfissvið falli sennilega 
niður sem sjálfstætt svið og þar 
með breytist eða falli starfið 
niður í yfirvofandi stjórnkerfis-
breytingum.

„Umsóknarfresturinn var ekki 
útrunninn og því hefur skrifstofa 
borgarstjóra sennilega ákveðið að 
nota tækifærið og afturkalla 
auglýsinguna,“ segir Gísli 
Marteinn. Ekki er ljóst hvernig 
stjórnkerfisbreytingarnar verða 
en það skýrist í borgarráði á 
fimmtudaginn. Þá verður lögð 
fram tillaga sem sennilega verður 
vísað í stjórnkerfisnefnd.  

Starfið fellur 
sennilega niður

Þróunarsamvinnu-
stofnun Íslands (ÞSSÍ) styður 
verkefni um fiskveiðistjórnun í 
vötnum og uppistöðulónum í Asíu.

Verkefnið er unnið í samvinnu 
við NACA sem eru stærstu 
samtök heims í fiskeldismálum.

 Árni Helgason, umdæmisstjóri 
ÞSSÍ, segir í frétt frá stofnuninni 
að NACA leggi áherslu á að 
byggja upp fiskeldi þannig að það 
þjóni fólkinu sem mest. Valdi 
ekki óþarfa umhverfisröskun og 
sé rekið með ábyrgum og 
sjálfbærum hætti.

Ástæðan fyrir því að ÞSSÍ 
tekur þátt í verkefninu er sú að 
verkefnið kemur sér vel fyrir Sri 
Lanka, samstarfsland Íslands í 
þróunarsamvinnu.

Styður veiði-
stjórnun í Asíu

HEILDSÖLU LAGERSALA

Verðdæmi: verð áður  verð nú 
3. Laga jakkar: 29.900,- 11.900,-
Skíðabuxur:     15.900,-    7.900,-
Soft Shell peysur     13.900,-    6.900,-
Barnaúlpur       7.900,-     3.900,-
Skíðaúlpur     18.900,-     8.900,-
Golfjakkar     16.900,-    7.900,-

Opnunartími:
Fimmtudagur 30. ágúst kl. 14-20
Föstudagur  31. ágúst kl. 14-20
Laugardagur 1. september kl. 10-18
Sunndagur 2. september    kl. 11-18
Mánudagur 3. september   kl. 14-20

Lagersala ZO-ON - Nýbýlavegi 18 - Kópavogi

FYRSTUR

KEMUR
FYRSTUR

FÆR

Við rýmum til á lagernum fyrir nýjum vörum og seljum því eldri lager og sýnishorn á ótrúlegu verði. 
Mikið úval af: skíðafatnaði, útivistarfatnaði, Soft Shell peysum, golffatnaði, barnagöllum, barnaúlpum og mörgu fl.



„Það munar tugum 
prósenta,“ segir Ástráður 
Haraldsson, lögmaður eigenda 
Austurstrætis 22, um það sem 
ber á milli hugmynda eigendanna 
og hugmynda borgaryfirvalda 
um kaupverð á eigninni.

Lögmaðurinn vill ekki upplýsa 
hvert uppsett verð er í krónum 
talið.

Eins og kunnugt er gereyði-
lagðist Austurstræti 22 í miklum 
bruna í apríl. Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson borgarstjóri lýsti 
því yfir á meðan enn brunnu 
eldar í húsinu að götumyndin 
yrði endurbyggð til fyrra horfs.

Ástráður Haraldsson segir að 

frá því í vor hafi í raun engar 
viðræður farið fram um kaup 
borgarinnar á húsinu. Eigendur 
vilji fénýta eign sína og hann 
bendir á að samkvæmt gildandi 
deiliskipulagi sé heimilt að reisa 
allt að 1.700 fermetra byggingu á 
lóðinni. Húsið sem brann var 
aðeins rúmir 650 fermetrar. 
„Borgin virðist hafa rómantísk-
ari hugmyndir um uppbyggingu 
á svæðinu og er enn að skoða það 
mál. Á meðan bíða eigendur 
Austurstrætis 22 með að setja 
fram sínar hugmyndir,“ segir 
hann.

Austurstræti 22 er í eigu 
samnefnds einkahlutafélags og 

Kristínar Haraldsdóttur. Ást-
ráður segir eigendurna tengda 
fjölskyldu sem eignast hafi húsið 
fyrir hartnær einni öld. „Þetta 
eru reykvískar prívatpersónur 
og vilja vera það áfram,“ segir 
lögmaðurinn.

Vilja miklu meira en boðið er

 Mahmoud Abbas, 
forseti Palestínustjórnar, og Ehud 
Olmert, forsætisráðherra Ísraels, 
hittust í Jerúsalem á þriðjudag og 
ræddu í fyrsta sinn ítarlega 
nokkur helstu deilumál Ísraela og 
Palestínumanna.

Abbas byrjaði fundinn á að 
vara við því að friðarráðstefna í 
haust yrði tímasóun ef skautað 
yrði framhjá stóru deilumálun-
um, svo sem örlögum palestínsku 
flóttamannanna, endanlegri 
útfærslu landamæra og stöðu 
Jerúsalemborgar.

Eftir fundinn staðfestu báðir að 
Ísraelar hefðu látið af tregðu 
sinni til að ræða þessi mál.

„Við erum komnir á það stig að 
taka ákvarðanir,“ sagði Saeb 
Erekat, aðalsamningafulltrúi 
Ísraels.

Ræddu erfið-
ustu hitamálin

Forsætisnefnd ræddi ekki 
málefni Grímseyjarferju 
efnislega á 
nýafloknum
fundi í Stykkis-
hólmi, þar sem 
fjárlaganefnd á 
enn ólokið 
umfjöllun sinni 
um málið. 

Þó var rætt 
um fjárheimild-
ir, líkar þeim 
sem ráðherrar 
beittu við kaup á ferjunni.

Fulltrúar Ríkisendurskoðunar 
voru spurðir hvort þeir sæju 
ástæðu til að „taka á þessu með 
lagabreytingum“, segir Ásta 
Ragnheiður Jóhannesdóttir, 
fulltrúi Samfylkingar í nefndinni. 

Ásta segir að Ríkisendurskoðun 
hafi gefið ráðleggingar, en engin 
niðurstaða hafi fengist. „Þetta er 
í skoðun,“ segir hún. 

Forsætisnefnd 
bíður átekta

Ungir framsóknar-
menn kalla eftir ókeypis skóla-
bókum fyrir framhaldsskólanema 
sem Samfylkingin lofaði fyrir 
síðustu kosningar. Þetta kemur 
fram í ályktun félagsins.

„Samfylkingin lofaði einnig að 
innritunar- og efnisgjöld yrðu 
felld niður. Það er ábyrgðarlaust 
að fara með svona loforð ef ekki 
stendur til að standa við það.

Samfylkingin gekk í sumum 
kjördæmum svo langt að senda 
ávísun fyrir bókakostnaði stílaða 
á nemendur. Samband ungra 
framsóknarmanna skorar á 
þingmenn Samfylkingar að 
standa við gefin loforð.“

Kalla eftir 
ókeypis bókum

 Ökumaður vörubif-
reiðar slasaðist töluvert eftir 
bílveltu við Hellisheiðarvirkjun 
laust fyrir klukkan níu á þriðju-
dagskvöld. Hann er þó ekki í 
lífshættu.

Vörubifreiðin fór út af veginum 
í beygju og valt. Ökumaðurinn, 
sem er um tvítugt, festist í 
bílnum. Þurfti að losa hann út og 
flytja á Landspítalann í Fossvogi 
til aðhlynningar.

Festist í vörubíl

14. UMFERÐ

LANDSBANKADEILD KVENNA

LANDSBANKADEILD KARLA

15. UMFERÐ

fim. 30. ágúst kl. 18:00 FH – KR
fim. 30. ágúst kl. 18:00 ÍA – Breiðablik
fim. 30. ágúst kl. 18:00 HK – Fylkir
fim. 30. ágúst kl. 20:00 Fram – Keflavík
sun.   2. sept. kl. 18:00 Víkingur – Valur

100.000 manna múrinn er að falla

Metaðsókn er á leiki Landsbankadeildarinnar í ár.

· 92.867 hafa mætt á fyrstu 14 umferðirnar
· 98.026 mættu á allar umferðirnar 18 í fyrra 

og höfðu þá aldrei verið fleiri á einu tímabili

Það er því ljóst að aðsóknarmetið í Landsbanka-
deildinni verður slegið. Einnig er ljóst að áhorf-
endur verða í fyrsta skipti fleiri en 100.000.
Þetta gæti gerst strax í kvöld – eða í næstu
umferð. Það veltur á ykkur.

Fjölmennum á völlinn og
sláum metið í sameiningu

fim. 30. ágúst kl. 18:00 Þór/KA – KR
fim. 30. ágúst kl. 18:30 ÍR – Fjölnir
fim. 30. ágúst kl. 18:30 Stjarnan – Fylkir
fös. 31. ágúst kl. 18:30 Valur – Breiðablik
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Opið 10:00 - 20:00 virka daga | Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 |  www.IKEA.is

NÝR
VÖRULISTI
ferskur innblástur

Á ÞITT HEIMILI



nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Snýst allt um að manna leikskólana

Verið að mis-
nota aðstöðu

Lífið er að taka á sig nýja mynd á Keflavíkurflugvelli 
þessa dagana; hermennirnir eru löngu farnir og nú 
eru borgararnir mættir á Völlinn, reiðubúnir að láta 
til sín taka. Skólinn er byrjaður, bæði hjá fullorðna 
fólkinu og börnunum, og fjöldi fólks mætir á hverjum 
degi til vinnu hjá verktakafyrirtækjum, skólum og 
Dreifingarmiðstöðinni og iðnaðarmennirnir eru á fullu að 
laga húsnæði að íslenskum kröfum og leggja lokahönd á 
breytingarnar. Og fólkinu á eftir að fara fjölgandi. Guðrún 
Helga Sigurðardóttir blaðamaður og Gunnar V. Andrésson 
ljósmyndari  voru á ferð á Vellinum í síðustu viku og tóku 
þá þessar myndir.

Lífið tekur á sig nýja mynd

Búið mál Lögbrotin ekki liðin

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki





fréttir og fróðleikur

Aðilar vinnumarkaðarins 
undirbúa nú komandi 
kjarasamninga og er óhætt 
að segja að samningarn-
ir virðist ætla að vera 
óvenjusnemma í vinnslu, 
svo snemma að nýir samn-
ingar taki við þegar þeir 
gömlu renna út um áramót-
in. Líkur benda til þess að 
samningstímabilið verði 
stutt; aðeins verði samið til 
tveggja ára. 

Háværar raddir innan verkalýðs-
hreyfingarinnar, sérstaklega innan 
Starfsgreinasambandsins, krefjast 
þess að samið verði um verulegar 
launahækkanir, jafnvel upp á tugi 
þúsunda króna, og má búast við að 
kröfugerð Starfsgreinasambands-
ins verði í samræmi við það. Vinna 
landssambandanna hefur gengið út 
á það í sumar að safna saman gögn-
um og má búast við að kröfugerðin 
verði endanlega mótuð í septemb-
er. 

„Okkar grunnhugmynd er sú að 
gera kjarasamninga sem geta sam-
ræmst lágri verðbólgu. Við reynum 
að láta alla þá samninga sem við 
gerum, vera í samhengi hver við 
annan og það er í mörg horn að líta. 
Aðstæður geta verið mjög mismun-
andi en á endanum þurfum við að 
geta komið öllum samningum heim 
og saman án þess að stofna stöðug-
leikanum í hættu,“ segir Vilhjálm-
ur Egilsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins, SA. 

Margt getur borið til tíðinda í 
viðræðunum á næstu mánuðum. 
Komið hefur fram í fréttum að 
starfsmenn Alþýðusambandsins, 
ASÍ, hafa unnið að tillögum um 

breytingar á veikinda- og slysarétti 
á almennum vinnumarkaði í óform-
legu samstarfi við starfsmenn Sam-
taka atvinnulífsins. Hugmyndin er 
að einfalda kerfið og sameina öll 
réttindi í einn áfallatryggingasjóð. 
Eftir tvo mánuði á launum hjá 
vinnuveitanda tæki áfallatrygg-
ingasjóðurinn við. Stefnt er að því 
að tryggja góða framfærslu í áföll-
um þannig að viðkomandi fái fyrst 
níutíu prósent launa, svo áttatíu 
prósent og loks sjötíu prósent í allt 
að fimm ár. Vonir standa til að þetta 
nýja kerfi nái líka til starfsmanna 
hins opinbera.

Forystumenn verkalýðshreyfing-
arinnar úti á landi hafa margir 
hverjir lýst efasemdum sínum um 
breytingarnar á veikinda- og slysa-
rétti og jafnvel hafnað þeim alfar-
ið. Þeir telja sig vita of lítið um 
þessar hugmyndir og vilja fá að sjá 
nánari útfærslu. Þeir óttast að 
félagsmenn verði fyrir skerðing-
um. Þó hefur verið bent á, til dæmis 
af Kristjáni Gunnarssyni, formanni 
Starfsgreinasambandsins, að þeir 
tekjulægstu og réttindaminnstu 
græði mest á þessum breytingum 
en félagsmenn Starfsgreinasam-
bandsins eru einmitt í þeim hópi. 

Stefnt er að því að hugmyndir og 
útreikningar ASÍ liggi fyrir í lok 
þessarar viku eða byrjun næstu og 
í framhaldi af því skýrist hvernig 
forystumenn innan verkalýðs-
hreyfingarinnar taka hugmyndun-
um og hvort af þessu verður eða 
ekki. Ef af verður er um grundvall-
arbreytingu að ræða, stórt fram-
faraskref, og ganga sumir svo langt 
að tala um stærstu breytinguna frá 
því lífeyrissjóðunum var komið á. 
Ef samningar takast má búast við 
að samið verði um eins árs aðlögun-
artíma þar sem gengið verður frá 
nýja kerfinu áður en það er tekið í 
gagnið.

Í tengslum við áfallatryggingasjóð 
má svo búast við að endurhæfing-
ar- og endurmenntunarkerfið verði 
eflt og gert átak til að hjálpa aftur 
út á vinnumarkað þeim sem hafa 
horfið þaðan vegna veikinda eða 
slysa en reynslan hefur sýnt að 
verulegar líkur eru á því að þeir 
sem eru sex mánuði eða lengur frá 
vinnumarkaði komi aldrei inn á 
hann aftur. 

Rætt hefur verið um að gera 
kjarasamninga aðeins til tveggja 
ára og er áhugi á því innan ASÍ og 
SA. Spurning er hvort samið verði 
um kaupmáttarmarkmið eins og 
síðustu ár og þeim fylgt eftir með 
endurskoðunarákvæðum eins og 
áður. Þá verður klárlega áhersla á 
það í viðræðunum að færa kaup-
taxta að greiddu kaupi en það teng-
ist áhyggjunum af því að erlent 
launafólk fái taxtakaup í stað 
markaðslauna.

Vilhjálmur segir að í september 
skýrist hvort hægt verði að semja 
um nýtt fyrirkomulag á sjúkra-
kerfinu í þeirri samningalotu sem 

fyrir höndum er. Málið sé flókið, til 
dæmis þurfi að breyta lögum og 
vinna með ýmis smáatriði sem ekki 
er hægt að sjá fyrir en koma upp 
þegar vinnan er hafin. „Við verð-
um að gefa því góðan tíma til að 
það fari vel af stað,“ segir hann.

Stefnt er að því að taka á kyn-
bundnu launamisrétti í tengslum 
við kjarasamningana og er það í 
samræmi við stjórnarsáttmála 
ríkisstjórnarinnar. Það er talið 

verða eitt af stóru viðfangsefnun-
um í næstu kjarasamningum. 
Ýmsar hugmyndir eru í umræð-
unni en allar eru þær skammt á 
veg komnar.

Kjarni kemalismans

Háar launakröfur og nýtt 
skipulag áfallatrygginga

Ferðaplanið 
mikilvægast

Auglýsingasími

– Mest lesið



Opið: Virka daga kl. 9-18 • Laugardaga 11-16 

15%
70%

ÞVOTTAVÉLAR

OFNAR & HELLUBORÐ

29%

37%

15%

HÁFAR OG GUFUGLEYPAR
50%



hagur heimilanna

Sérsmíðaður Zemitas-gítar  Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir, 
framkvæmdastjóri Selaseturs Íslands, 
sem nýverið taldi selina á Vatnsnesi 
í Húnavatnssýslu, kann illa við að 
púðursykurinn harðni um of. 

Árskort í líkamsrækt er 
langódýrast hjá Gym 80 
og dýrast hjá Nordica Spa, 
Hreyfingu og Mecca Spa. 
Þriggja mánaða kort er 
ódýrast hjá Gym 80. Ekki er 
tekið tillit til þjónustu eða 
annarra tilboða en þriggja 
mánaða eða árs. 

Árskort í líkamsrækt er dýrast 
hjá Nordica Spa, Laugum, Hreyf-
ingu og Mecca Spa samkvæmt 
lauslegri verðkönnun sem Frétta-
blaðið gerði í síma í vikunni. 
Árskortið kostar 178 þúsund hjá 

Nordica Spa, tæp 150 þúsund hjá 
Laugum með baðstofu, tæpar 83 
þúsund krónur hjá Hreyfingu 
miðað við 6.900 krónur á mánuði í 
eitt ár og 79 þúsund krónur hjá 
Mecca Spa. Þetta gefur þó ekki 
alveg rétta mynd þar sem árskort-
ið hjá Hreyfingu gildir frá ára-
mótum. Árskortið er ódýrast hjá 
Gym 80. Þar kostar það aðeins 
22.900 krónur fyrir karlmanninn 
en er helmingi ódýrara fyrir konur 
til 1. september. 

Þriggja mánaða kort í líkams-
rækt er dýrast hjá Nordica Spa, 
eða 69 þúsund krónur, 64 þúsund 
hjá Laugum ef um heilsurækt og 
baðstofu er að ræða og þriðja dýr-
ast hjá Dansrækt JSB. Þar kostar 
það 21.700 krónur í eingreiðslu. 
Langódýrast er þriggja mánaða 
kortið hjá Gym 80, eða 9.900. Sama 
gildir um það og árskortið; fram 
til næstu mánaðamóta fá konur 
þriggja mánaða kort með helm-
ings afslætti. 

Flestallar líkamsræktarstöðv-
arnar hafa ýmis tilboð á boðstól-
um og er misjafnt hvað tilboðin 
standa lengi. Rétt er að nefna að 
Hreyfing býður þeim sem vilja 
binda sig til eins árs í nýju stöð-
inni við Glæsibæ upp á að greiða 
fast gjald 1.990 á mánuði fram til 
áramóta og velja síðan á milli 
þriggja leiða sem kosta 6.900, 
12.700 eða 19.500 á mánuði í ár.  

Ingibjörg Reynisdóttir, sölu-
stjóri Hreyfingar, bendir á að allir 
viðskiptavinir Hreyfingar hafi 
aðgang að heilsurækt og spa og 
telur að samanburður við aðrar 
líkamsræktarstöðvar sé ekki fylli-
lega sanngjarn. „Hreyfing flytur í 
nýtt húsnæði um áramótin þannig 
að við erum akkúrat í millibils-
ástandi,“ segir hún. 

Brynjar Guðmundsson, 
starfsmaður Gym 80, segir að ekki 
komi á óvart að Gym 80 hafi 
lægsta verðið. „Eftir að við flutt-

um stöðina hefur þetta verið rólegt 
og við þurfum að ná fólki inn. Við 
erum með tuttugu karla að lyfta á 
móti einni konu og þurfum að 
jafna það út.“ 

Ástrún Jónasdóttir, afgreiðsl-
ustjóri Dansræktar JSB, segir að 
kort sem gildi til lengri tíma séu 
alltaf ódýrari „til að fá fólk til að 
stunda líkamsrækt lengur. Það 
kynnist staðnum betur og sér 
betur hve gott er að vera hér,“ 
segir hún. 

Í þessari verðkönnun er ekki 
tekið tillit til aðstöðu, hvers konar 
líkamsrækt um ræðir eða hvernig 
þjónustan er.

Líkamsræktarkortið 
ódýrast hjá Gym 80
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nám, fróðleikur og vísindi

Segja frá uppvexti sínum í Reykjavík 

Ný spænsk-íslensk orðabók 
er talin marka tímamót í 
spænskukennslu í landinu. 
Tvöfalt fleiri nemendur á 
framhaldsskólastigi læra nú 
spænsku en um aldamótin. 
Spænskukennarar fagnar 
útgáfu bókarinnar. Stór-
Madrídingurinn Kristinn R. 
Ólafsson telur dónaorðin í 
orðabókinni vera til marks 
um ágæti hennar. 

Margrét Jónsdóttir, einn af fimm 
ritstjórum spænsk-íslensku orða-
bókarinnar, sem Mál og menning 

gaf út í vikunni, segir að útgáfa 
bókarinnar sé bylting fyrir 
spænskukennslu á Íslandi. 

„Loksins fá kennarar og nem-
endur nauðsynlegt verkfæri í 
spænskunámi hér á landi. Hingað 
til hafa nemendur þurft að nota 
ensku sem millilið því engin 
spænsk-íslensk orðabók hefur 
verið til. Það hindrar og tefur 
fyrir því að þeir tileinki sér 
tungumálið,“ segir Margrét og 
bendir á það hversu miklu fleiri 
Íslendingar læri spænsku nú en 
fyrir nokkrum árum. „Fjöldi 
nemenda sem leggur stund á 
spænsku á framhaldsskólastigi 
hefur tvöfaldast á sjö árum.“ 
Margrét segir að búast megi við 
enn meiri fjölgun nemenda í 
spænskunámi á grunn- og fram-
haldsskólastigi með útgáfu orða-
bókarinnar. 

Að sögn Margrétar verður svo 
gefin út íslensk-spænsk orðabók 
í byrjun næsta árs. 

Ida Semey, spænskukennari í 
Menntaskólanum í Hamrahlíð, 
segir að spænskukennarar í land-
inu hafi beðið eftir slíkri orðabók 
í mörg ár. „Loksins fáum við 
almennilega orðabók. Hún nýtist 
ekki aðeins framhaldsskóla- og 
háskólanemum heldur líka öllum 
þeim sem leggja stund á 
spænsku,“ segir Ida og bætir því 
við að þegar íslensk-spænska 
orðabókin komi út á næsta ári 
verði kennarar og nemendur í 
spænsku á grænni grein. 

Spænskukennarinn segir að 
hún mæli með því við alla nem-
endur sína að þeir kaupi sér nýju 
orðabókina til að nota í náminu.

Stór-Madrídingurinn góðkunni, 
Kristinn R. Ólafsson, segir að 
útgáfa bókarinnar sé fagnaðar-
efni. „Það var tími til kominn að 
við fengjum góða spænska orða-
bók.“ 

Kristinn segir að bókin sé fal-
leg og lykti vel. „Ég er búinn að 
fá eintak af henni. Hún er vel 
unnin og ég er ánægður með orð-
skýringarnar í henni. Það fyrsta 
sem ég gerði var að fletta upp á 

dónaorðunum því Spánverjar 
nota þau mikið. Ragnið er eðlileg-
ur þáttur í spænskri tungu, sem 
er stundum dálítið karlmiðuð. 
Mikið af helstu blótsyrðum 
Spánverja eru í bókinni; ég tel að 
það sé til marks um gæði henn-
ar,“ segir Kristinn og bætir því 
við að orðin sem hann hafi flett 
upp séu meðal annars coño og 
cojonudo sem þýði píka og and-
skotinn á íslensku. 

Spurður segir Kristinn að þrátt 
fyrir að hann sé reiprennandi í 
spænsku þá muni hann líklega 
nota orðabókina mikið í framtíð-
inni eins og aðrir Íslendingar sem 
leggja fyrir sig spænsku hér 
eftir.

Loksins, loksins gefin út 
spænsk-íslensk orðabók 

AÐ KAUPA VÍN 
ER EKKERT

GRÍN
Haf›u skilríkin me›fer›is.

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

um að takmarka aðgengi unglinga að áfengi.





[Hlutabréf]

Asíski tölvuframleiðandinn Acer hefur keypt 
bandarískan keppinaut sinn, bandaríska tölvu-
framleiðandann Gateway, fyrir 710 milljónir 
dala, jafnvirði 46,5 milljarða króna. Með yfirtök-
unni verður til þriðji stærsti tölvuframleiðandi í 
heimi.

Kaupin ollu nokkrum taugatitringi hjá kín-
verska tölvuframleiðandanum Lenovo, sem til 
dæmis framleiðir tölvur undir merkjum IBM. 
Lenovo ætlaði að stækka við með því að gera 
tilboð í tölvuframleiðslu hollenska fyrirtækisins 
Packard Bell í Evrópu, en Gateway á forkaups-
rétt að framleiðslunni. 

Stjórnir Acer og Gateway segja í sameiginlegri 
tilkynningu að útlit sé fyrir að með samrunanum 
verði hægt að spara allt að 150 milljónir dala, svo 
sem með lægri framleiðslukostnaði. 

Útsölulok boða aukna 
verðbólgu í september. 
Bankarnir spá aukinni verð-
bólgu fram yfir áramót. 
Landsbankinn spáir hröðum 
bata þegar kemur fram á 
næsta ár, en Kaupþing og 
Glitnir telja hjöðnunina 
verða hægari.

Verðbólgukúfur er framundan
gangi spár greiningardeilda við-
skiptabankannaþriggjaeftir.Lands-
bankinn spáir hraðri hjöðnun á
næsta ári þar sem markmiðum
Seðlabankans verði náð, en hinir
bankarnir tveir halda að batinn
verði ekki fyrr en á þarnæsta ári.

Í september spáir Kaupþing 1,3
prósenta hækkun á vísitölu neyslu-
verðs milli mánaða, en Glitnir 1,2
prósenta hækkun. Tólf mánaða
verðbólga færi við það úr 3,4 pró-
sentum í 4,1 eða 4,2 prósent. Í
byrjun þessa árs var verðbólgan
6,9 prósent.

Í spá greiningardeildar Lands-
bankans er fyrirséð verðbólga
næstu mánaða að hluta sögð vegna
árstíðabundinna liða, auk þess sem
mark sitt á þróunina setji hátt
olíuverð og fasteignaverðbólga.
Bankinn gerir ráð fyrir að kúfurinn
nái hámarki í byrjun næsta árs en
þá fari verðbólga í rúmlega sex
prósent. Eftir það er gert ráð fyrir
hraðrihjöðnunþannigaðverðbólgu-
markmiði Seðlabankans verði náð á
seinni hluta næsta árs. „Frá upphafi
til loka þessa árs spáum við 5,6
prósenta verðbólgu og 1,6 pró-
sentum á því næsta,“ segir í

umfjöllun Landsbankans. Gengis-
lækkun krónunnar á síðustu vikum
er einnig sögð munu hafa áhrif til
aukinnar verðbólgu til skamms
tíma, en þegar líður á haustið
reiknar Landsbankinn með að
gengið styrkist á ný. Kaupþing og
Glitnir benda á að meðal árstíða-
bundinna liða sem stuðli að aukinni
verðbólgu í september séu verð-
hækkanir vegna loka á sumar-
útsölum. Þannig gerir Kaupþing
ráð fyrir að verð á fatnaði og skóm
hækki um 12 prósent í mánuðinum.
Þá virðist vera framundan talsverð
verðhækkun á matvöru sem rakin
er til lækkandi gengis krónunnar
og hækkandi verði á hráefnum úti í
heimi. Glitnir segir að búast megi
við áframhaldandi hækkun á hús-
næðisverði, og verði á matvöru.

Í spá Kaupþings kemur fram að
styrking krónunnar á fyrri helmingi
ársins hafi leitt til minni
verðhækkana en ella hefðu orðið.
Þá segir bankinn aukinn launa-
kostnað fyrirtækja smám saman
hafa verið að skila sér út í verðlag.
„Að mati Greiningardeildar má
gera ráð fyrir að enn frekari áhrifa
muni gæta á meðan þensla ríkir á
vinnumarkaði. Þá verða kjara-
samningar lausir nú um áramótin
sem setur enn frekari þrýsting á
laun.“ Á móti er gert ráð fyrir að
umsvif á fasteignamarkaði kólni
fljótt í ljósi hækkandi vaxtakjara
og erfiðara aðgengi að lánsfé.
Bankinn gerir hins vegar ekki ráð
fyrir að verðbólgumarkmiði Seðla-
bankans verði náð fyrr en árið 2009.

Spá aukinni verðbólgu

Peningaskápurinn

Acer orðið með þeim stærstu

Flaga Group tapaði fyrir skatta
176 þúsund Bandaríkjadölum á
öðrum ársfjórðungi þessa árs, eða
sem nemur rúmum 11 milljónum
króna, samkvæmt ársfjórðungs-
uppgjöri sem birt var í gær. Tapið
er um þrisvar sinnum minna en á
sama tíma í fyrra en það nam þá
532 þúsund dölum.

Tekjur Flögu á ársfjórðungnum
jukust um 11,6 prósent milli ára,
voru 8,9 milljónir dala. Tekjur á
fyrstu sex mánuðum ársins nema
16,1 milljón dala, en það er 4,8 pró-
senta aukning. Rekstrarkostnaður
jókst aðeins milli ára, nam 5,5
milljónum dala á síðasta fjórð-
ungi, en 4,9 milljónir í fyrra.

Tap Flögu minna en í fyrra

Ráðstefna þessi er fjármögnuð með styrk frá Landsbanka Íslands.



Gæða gólfefni

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

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

2.690
kr/m2

BarClick krækja, 
ekkert lím, 
auðvelt í lögn

5.190m2

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

4.890m2

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

5.490m2

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

3.190m2

Nýtt
hjá Húsasmiðjunni

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

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

á lægra verði



greinar@frettabladid.is

Nýlendukúgun hverfur ekki 
eins og dögg fyrir sólu, þótt 

nýlenduherrarnir hverfi af 
vettvangi og heimamenn fái að 
taka sér sjálfstæði. Það er gömul 
saga og ný, að heimamenn hlaupa 
gjarnan í skarðið, ef þeir geta. 

Evrópuþjóðirnar, sem skiptu 
Afríku á milli sín á Berlínarfund-
inum 1885, fóru illa með álfuna, 
einkum Belgar og Portúgalar. Þeir 
drýgðu grimmileg illvirki í 
nýlendum sínum. Þegar Portúgalar 
hrökkluðust loksins burt frá 
Afríku, skildu þeir nýlendurnar 
þar eftir í rjúkandi rúst, þar á 
meðal Angólu og Mósambík. Þeir 
tóku meira að segja símalínurnar 
með sér og helltu steypu í 
pípulagnir og leiðslur, úr því að 
þeir urðu að skilja þær eftir. 
Viðskilnaður Belga í Kongó 1960 
var engu skárri, og var Belgía þó 
fullþroska lýðræðisríki ólíkt Portú-
gal, sem var frumstætt einræðis-
ríki fram til 1975, þegar nýlendu-
veldi Portúgals í Afríku leið undir 
lok. Angóla, Kongó og Mósambík 
loguðu í ófriði lengi á eftir. Friður 
brauzt út í Angólu 2002 og í 
Mósambík 1992, en ástandið á 
báðum stöðum er ennþá hörmu-
legra en tárum taki. Kongó logar 
enn.

Margir Afríkumenn eru uppteknir 
af hörmungarsögu nýlendutímans 
eins og eðlilegt er og kenna 
nýlenduveldunum að mestu leyti 
um ófarir sínar. Samt er saga 
margra þessara landa að fengnu 
sjálfstæði engu minni sorgarsaga, 
og hún er að miklu leyti heimatil-
búin, enda þótt arfleifð nýlendu-
tímans kasti stórum skugga yfir 
álfuna. Þessi þráláta blinda á eigin 
afglöp birtist skýrt í afstöðu 
margra Afríkubúa til ástandsins í 
Simbabve síðustu ár, þar sem 
frelsishetjan Róbert Múgabe hefur 
með óstjórn og ofbeldi lagt landið í 
rúst eða því sem næst á nokkrum 
árum. Múgabe er gamall marxisti 

og uppfullur af alls kyns ranghug-
myndum um efnahagsmál og 
margt annað. Ef okkur vantar 
peninga, þá bara prentum við þá, 
segir hann; seðlabankastjórinn er 
bezti vinur hans og botnar hvorki 
upp né niður í sambandinu milli 
peningaprentunar og verðbólgu. 

Simbabve átti bjarta framtíð 
fyrir sér líkt og Suður-Afríka, en 
landið rambar nú á barmi hruns. 
Verðbólgan er komin upp undir 
átta þúsund prósent á ári, og annað 
er eftir því. Ekkert hagkerfi stenzt 
til lengdar svo mikla verðbólgu, 
þar eð framleiðslan lætur undan 
og hagkerfið með. Jafnvel Nelson 
Mandela, hugrakkasti stjórnmála-
maður heimsins, vék sér lengi vel 
undan því að segja Múgabe til 
syndanna, gömlum vopnabróður úr 
baráttunni gegn aðskilnaðarstefn-
unni. En nú hefur Mandela fundið 
leið: hann hefur tekið sæti ásamt 
öðrum gömlum kempum, þar á 
meðal Jimmy Carter fyrrverandi 
Bandaríkjaforseta og Mary 
Robinson fyrrum forseta Írlands, í 
öldungaráði, sem ætlar sér meðal 
annars að láta ástandið í Simbabve 
til sín taka. Vonandi láta þau 
Múgabe heyra það óþvegið. Ferill 
hans í Simbabve er varla skárri en 
ferill Portúgala í Angólu og 
Mósambík.

Íslendingum hætti lengi vel með 
líku lagi til að kenna Dönum um 
allt, sem aflaga fór hér heima. Á 
sama tíma og margir stjórnmála-

menn héldu áfram að úthúða 
Dönum fyrir einokunarverzlunina 
og aðrar gamlar misgerðir, 
njörvuðu þeir sjálfir viðskiptalífið 
í svo níðþunga fjötra, að ekki hefur 
enn tekizt að leysa þá til fulls af 
landinu. Ein skýrasta birtingar-
mynd þessara heimatilbúnu viðja 
er andstaða allra stjórnmálaflokk-
anna nema eins gegn inngöngu 
Íslands í ESB: það er eins og það 
skipti flokkana engu máli, að 
ítrekaðar skoðanakannanir Gallups 
og annarra sýna, að meiri hluti 
kjósenda allra flokka er yfirleitt 
hlynntur aðild. Þvergirðingur 
flokkanna vitnar um virðingarleysi 
gagnvart almenningi. Flokkarnir 
ganga erinda bænda, útvegsmanna 
og annarra framleiðenda, og 
hagsmunir neytenda sitja á 
hakanum. Þeir vita, að ESB líður 
ekki fákeppni og okur og myndi 
setja þeim stólinn fyrir dyrnar. Í 
þessu ljósi þarf að skoða mótþróa 
flokkanna gegn ESB-aðild. 

Annar angi málsins birtist fyrir 
kosningarnar nú í vor. Þá hömuð-
ust málsvarar þáverandi stjórnar-
flokka – með Seðlabankann í 
eftirdragi! – við að þræta fyrir 
vaxtaokrið í bönkunum, þótt 
opinberar vaxtatöflur bankanna 
sjálfra tækju af öll tvímæli um 
okrið. Seðlabankinn var jafnvel 
látinn leggja fram leynilega 
útreikninga, sem áttu að sýna, að 
munur útlánsvaxta og innláns-
vaxta væri óverulegur. Þessir 
útreikningar Seðlabankans hafa 
ekki enn fengizt birtir opinberlega, 
ekki frekar en bankarnir fást nú til 
að greina frá gjöldunum, sem þeir 
leggja á yfirdrætti, svo sem fram 
hefur komið í fréttum Ríkisút-
varpsins. Það flaut með útvarps-
fréttinni, að bankarnir fylgdu allir 
sömu verðskrá og hvorki Fjár-
málaeftirlitið né Samkeppniseftir-
litið hygðust kanna málið. Nú 
þyrfti Ísland að vera í ESB, því að 
þá gætu bankarnir átt von á 
heimsókn þaðan klukkan sex í 
fyrramálið.

Þjóðernaskipti á ræningjum

Áhugi borgarbúa á umhverfismálum í 
borgum hefur vaxið á undanförnum 

misserum. Áhuginn birtist meðal annars í 
vilja til að hlúa að grænum útivistarsvæðum 
í borginni, til að draga úr loftmengun sem 
skapast af samgöngum og finna leiðir til að 
breyta ferðavenjum sínum. Einnig hefur 
áhugi á endurvinnslu aukist og viðleitni til að 
halda borginni hreinni. 

Reykjavíkurborg hefur leitast við að koma til 
móts við þennan áhuga og einnig haft frumkvæði til 
að ýta verkefnum úr vör. Framtíðarsýn borgarinn-
ar birtist í stefnumótun hennar í átt að sjálfbæru 
samfélagi og framkvæmdin birtist í Grænu 
skrefunum í Reykjavík. 

Almenningssamgöngur hafa verið í brennidepli í 
sumar og hefur Reykjavíkurborg haft frumkvæði 
að því að strætó verði gjaldfrjáls skólaárið 2007-
2008 fyrir nemendur í framhalds- og háskólum. 
Nemendur hafa fagnað þessum fríkortum sem hafa 
gengið hratt út og birst hafa viðtöl við nemendur 
sem ætla að fresta bílakaupum eða hvíla bílinn í 
vetur. „Ég er mjög ánægð með kortið, ég var 

næstum kominn á hausinn á síðasta skólaári 
vegna kaupa á strætókortum, held ég hafi 
eytt um 35 þúsund krónum í strætó,“ sagði 
einn nemandi í frétt á einum vefmiðlinum. 

Framsóknarmenn í Reykjavík settu 
verkefnið Frítt í strætó fyrir námsmenn á 
dagskrá fyrir síðustu sveitarstjórnarkosn-
ingar, það fór síðan inn í málefnasamning 
nýs meirihluta sjálfstæðismanna og 
framsóknarmanna og varð það síðar eitt af 
Grænu skrefunum í Reykjavík. Þessi aðgerð 
er bæði góður samgöngustyrkur handa 

nemendum og tækifæri fyrir Strætó bs. til að afla 
sér framtíðarfarþega. 

Annað grænt samgönguskref hefur verið stigið í 
Reykjavík í sumar. Bifreiðar sem falla undir 
skilgreiningu sænsku vegagerðarinnar um 
eldsneytisnotkun og útblástur teljast nú visthæfar: 
Reykjavíkurborg ákvað að umbuna þeim sem velja 
að keyra á visthæfum bifreiðum á götum borgar-
innar með því að veita þeim frítt í stöðumælastæði. 
Áhugi á bifreiðum af þessu tagi virðist mikill og 
margir hugsa sér að slá tvær flugur í einu höggi: að 
spara og draga úr mengun. 

Höfundur er varaformaður umhverfisráðs 
Reykjavíkurborgar.

Borgarbúar stíga skrefin

E
kkert virðist því til fyrirstöðu að nýr Gjábakkavegur 
milli Þingvalla og Laugarvatns verði lagður. Allir þar 
til bærir aðilar hafa lagt blessun sína yfir veginn og 
staðsetningu hans.

Málið er þó ekki alveg svona einfalt því í ljós hefur 
komið að ekki hefur verið tekið tillit til röksemda þeirra 
fræðimanna sem best þekkja til lífríkis Þingvallavatns. 

Í frétt blaðsins í gær kom fram að nær allir starfandi 
vatnalíffræðingar landsins skoruðu á þáverandi umhverfis-
ráðherra, Jónínu Bjartmarz, að hafna nýja Gjábakkaveginum. 
Ástæðan er umhverfisspjöll sem vísindamennirnir telja að 
umferð um veginn kunni að valda. 

Hinn virti vatnalíffræðingur í Kaupmannahöfn, Pétur M. 
Jónasson, hefur einnig miklar efasemdir um málið og hefur, 
eins og fram kom í frétt blaðsins á laugardaginn, kært úrskurð 
Skipulagsstofnunar um staðsetningu vegarins til UNESCO. Pétur 
telur jafnvel að nýi vegurinn geti valdið því að þjóðgarðurinn á 
Þingvöllum verði tekinn af heimsminjaskrá UNESCO. 

Nýr Gjábakkavegur er nær Þingvallavatni en sá gamli, auk 
þess sem vegurinn á að vera beinn og breiður með 90 kílómetra 
hámarkshraða. Ljóst er því að umferð um nýjan veg verður 
mun meiri en um gamla veginn. Þetta telja vísindamennirnir 
að geti valdið niturmengun í vatninu sem muni raska lífríki 
þess og meðal annars hafa áhrif á búsvæði hinna fjögurra 
bleikjuafbrigða sem í vatninu lifa, þar á meðal kuðungableikju 
og sílableikju sem friðlýstar eru.

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum er eini staðurinn á Íslandi sem er 
á heimsminjaskrá UNESCO. Þó ekki væri nema af þeirri ástæðu 
einni ætti að slá varnagla við hinum nýja Gjábakkavegi.

Pétur hefur bent á að leggja megi veg sunnan Lyngdalsheiðar 
og þá utan vatnasviðs Þingvallavatns. Ljóst er að þeir sem 
hafa hagsmuni af því að greiðfær leið sé milli Þingvalla og 
Laugarvatns munu hafa takmarkaðan áhuga á þeim kosti 
vegna þess að vegurinn er þá talsvert lengra frá veginum yfir 
Mosfellsheiði og lengir því ferðalagið frá höfuðborgarsvæðinu 
að Laugarvatni.

Vissulega eru greiðar samgöngur hagsmunamál en þegar um 
er að ræða þann merka stað Þingvöll, þjóðgarð og eina staðinn 
á Íslandi sem komist hefur á heimsminjaskrá, hlýtur þeirri 
spurningu að vera varpað fram hvort náttúran verði ekki að 
njóta vafans.

Bæta má veginn milli Þingvalla og Laugarvatns á þeim 
stað sem hann er nú og þar með bæta samgöngur innan 
sveitarfélagsins Bláskógabyggðar. Vissulega verður vegurinn 
þá alltaf erfiður yfirferðar eða ófær einhverja daga á vetri, hjá 
því verður ekki komist.

Einnig má benda á að fyrir þá sem ferðast til og frá 
höfuðborgarsvæðinu nýtast fjármunir til vegagerðar mun 
betur í tvöföldun Suðurlandsvegar sem ákveðin hefur verið án 
þess að vera á vegaáætlun.

Náttúran verður 
að njóta vafans



Forsíða símaskrárinnar leiddi til þess að Mundi 
gerðist fatahönnuður.

„Það var haldin samkeppni um hönnun forsíðunnar í 
Listaháskólanum og ég fékk þá hugmynd að láta 
prjóna einhverja grafík í íslenska ull,“ segir Guð-
mundur Hallgrímsson, eða Mundi, sem nú hefur tekið 
sér frí frá námi í grafísku hönnunardeildinni til að 
sinna fatahönnun. 

„Ég fór með hugmyndina, geimfaramunstur, á 
prjónastofuna Janus þar sem verkið var unnið og 
í leiðinni lét ég prjóna fleiri munstur. Þetta kom 
svo rosalega vel út að ég bað þau að gera úr þessu 
peysu og þannig byrjaði þetta að vinda upp á sig,“ 
segir Mundi að lokum en hans fínu og frumlegu 
prjónaflíkur verða fáanlegar í KronKron á næst-
unni. 

Mundu mig

MIKIÐ ÚRVAL
BLÖNDUNARTÆKJA

MORA INXX
- fyrir baðherbergi og eldhús

Virka daga
8.00 -18.00
Laugardaga

10.00 -15.00
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Starfsfólk Lyfju á Smáratorgi 
hefur skemmtilegt áhugamál. 
Í hvert sinn sem einhver fer til 
útlanda snýr sá eða sú aftur 
með fíl í farteskinu. 

Margir viðskiptavinir Lyfju á 
Smáratorgi reka upp stór augu 
þegar þeim verður litið á hillu 
fulla af fílastyttum af öllum 
stærðum og gerðum. „Ætli það 
séu ekki um fimm ár síðan við 
byrjuðum að safna styttum af 
fílum,“ segir Lovísa Sigrún Svav-
arsdóttir, yfirlyfjatæknir hjá 
Lyfju, sem var stödd á Spáni 
þegar hún keypti fyrsta fílinn í 
safnið. „Það er svo mikið af fólki 

sem safnar styttum og fer með 
heim til sín. Hér í Lyfju er opið 
frá átta á morgnana til miðnættis 
og mörg okkar eru meira hér en 
heima hjá okkur,“ segir Lovísa og 
þótti því tilvalið að geyma fílana í 
vinnunni.

En af hverju fílar? „Fílar eru 
stór og stæðileg dýr, fjölskyldu-
væn, trú og trygg sínum, alveg 
eins og við starfsfólkið í Lyfju,“ 
segir Lovísa og hlær. Hún segir 
vinnufélaga sína hafa tekið hug-
myndinni að fílasöfn-
uninni fagnandi. „Nú 
er svo komið að 
þegar starfsfólk 
heldur til 
útlanda segjum 
við bless og 
góða ferð, vertu 
landi og þjóð til 
sóma og mundu 
eftir fíl,“ segir 
Lovísa glaðlega.

Fílaflóran á 
hillunni er skrautleg 
og fjölbreytt. „Fílarnir 
koma alls staðar að; 
Kína, Spáni, Ameríku, 
Egyptalandi og víðar,“ 
útskýrir Lovísa og segir 

að fílarnir, bæði ljótir og fagrir, 
séu íðilfagrir í augum starfsfólks-
ins.

Þar sem fílasafnið fer stöðugt 
stækkandi fer plássið undir þá að 
sama skapi minnkandi. „Þetta er 
orðið þannig að vörurnar sem við 
erum að selja eru farnar að vera 

svolítið fyrir þeim,“ 
segir Lovísa. Þá hafa 
viðskiptavinir tals-
verðan áhuga á stytt-

unum. „Í hverri viku spyr 
fólk út í fílana og svo eru 

einhverjir sem fala þá 
til kaups,“ segir Lov-
ísa en fílarnir eru þó 
ekki til sölu fyrir 

nokkurt fé. „Það 
líður örugglega 
ekki á löngu þar 

til einhver fasta-
kúnni kemur með fíl 
handa okkur, einn dag-
inn gerist það,“ segir 
Lovísa kankvís.

Fjölbreytt fílaflóra

Hinar vinsælu
dönsku bókahillur 

komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista



Eitt sinn heyrði ég mér eldri og 
fróðari konu í tískubransanum 
segja að það væru ekki tískuhönn-
uðir heldur efnaframleiðendur 
sem ákveddu hvaða litir yrðu í 
tísku á komandi árstíðum. Við 
ófróðari höldum auðvitað að það sé 
einskær tilviljun að allt í einu noti 
allir hönnuðir anísgult eða 
dumbrautt í sinni tískulínu. En það 
skyldi þó ekki vera vegna þess að 
þeir kaupa efnin á sömu kaup-
stefnu? Hvað um það, ef litið er á 
aukaliti haust- og vetrartískunnar, 
ef frá er talið svart, þá eru það 
ótrúlega oft sömu litirnir sem 
ganga eins og þráður í gegnum 
hinar ýmsu tískulínur. Annars er 
það einkennandi fyrir tískuna 
þennan vetur sem fram undan er 
að heldur er meira um sterka liti 
en oft áður svo sem fagurblátt, 
dumbrautt og dökkbleikt. Áhrif 7. 
og 8. áratugarins eru sömuleiðis 
heldur að minnka hjá tískuhúsun-
um þótt enn sé andi þeirra ríkjandi 
í fjöldaframleiðslubúðunum og 
pilsin síkki.

Christian Lacroix er samur við 
sig og hefur sjaldan verið eins 
svartur og í vetur. Kjólarnir hans 
eru stuttir með áprentun og við þá 
eru notuð bróderuð belti að hætti 

Lacroix. Kjólarnir líkjast hátísk-
unni hjá honum enda sífellt 
algengara að fjöldaframleidda 
lúxustískan (prêt-à-porter) kalli á 
gríðarlega vinnu við smáatriði líkt 
og hátískuflíkur. Þetta er þó ekki 
beinlínis það besta í byl.

Nicolas Ghesquiére hjá 
Balenciaga er heldur heppilegri 
fyrir íslenskar aðstæður. Hann er 
með alls kyns yfirhafnir úr 
munstruðum ullarefnum sem gætu 
jafnt verið frá Austur-Evrópu eða 
Himalayafjöllum sem háskóla-
klæðnaður vestra. Þröngar, þykkar 
sokkabuxur eru notaðar við enda 

„leggings“ enn á sínum stað í 
vetrartískunni og aldrei vinsælli. 
Leggings má finna í öllum ódýrari 
búðunum, jafnt einlitar sem 
munstraðar og alls kyns lufsulegir 
kjólar úr bómull eru notaðir við. 
Fínt á norrænum slóðum fyrir þær 
sem vilja vera í kjólum yfir 
veturinn án þess þó að stofna lífi 
sínu og heilsu í hættu. Rykfrakk-
inn (trench) er ómissandi í vetur 
og hefur hver tískuhönnuður 
hannað í það minnsta einn, kannski 
vegna þess hve vetur hafa verið 
mildir síðustu ár. Þannig er 
allavega ein söluleg yfirhöfn í boði 
ef veðrið klikkar. 

Mikið er um dýr skinn í 
vetrartískunni sem fara lítið fyrir 
brjóstið á tískusjúklingum þótt 
dýraverndunarsinnar mótmæli. 
Það gerðist á sýningu Christian 
Lacroix að nakin kona skellti sér 
upp á senu með mótmælaspjald 
með áletruninni „Ég vil heldur 
vera ber en í loðfeldi“. Í vetur er 
það slönguskinn, strútsskinn og 
loðfeldir sem halda hita á fínum 
frúm. Svo er eftir að sjá hvort það 
verði einhver vetur svo loð-
feldirnir komi að notum en það er 
nú önnur saga. 

Tölvu- og skjalatöskur
fyrir dömur og herra

Mörkinni 6, Símí 588-5518

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS

COMB &CARE

Fæst í apótekum um land allt.

Sjampó og næring til varnar flóka
• Mild formúla sem svíður ekki undan.
• Sterkt flókavarnarefni fyrir sítt hár.
• Hárið verður hreint, mjúkt
    og viðráðanlegt. 
• Endingargóður ilmur.

Flókasprey
og flókahárkrem
• Verndar raka hársins 
    með B5 vítamíni. 
• Fjarlægir flóka, auðveldar greiðslu
    og verndar hreinlæti hársins.
• Endingargóður ilmur.

Auðvelt í notkun – frábær árangur
(Lúsaforvörn) Lúsin helst síður í vel hirtu hári. Inniheldur rósmarín sem fælir lúsina frá.



Haustið er tíminn þegar 
flestir huga að aukinni hreysti 
og heilsurækt, en ekki hentar 
öllum það sama þegar valdir 
eru hlaupaskór.

„Margt ber að hafa í huga við val 
á hlaupaskóm,“ segir Adam 
Emilsson, deildarstjóri í skódeild 
Intersport.

„Flestir hlaupaskór eru nú 
steyptir að innan eða utan, sem 
þýðir að þeir sem ganga meira út 
eða inn á jörkum fá stuðning við 
fótinn svo hann stígi alltaf rétt. 
Þá þarf einnig að huga að demp-
un í hlaupaskóm en þar eru í boði 
loftdempun, frauðdempun og 
gelpúðar, og misjafnt hvað hverj-
um og einum þykir þægilegast 
þar,“ segir Adam, en íþróttavöru-
merkin bjóða flest sitt eigið 
demparakerfi.

„Þá vita ekki allir um mikil-
vægi þess að kaupa hlaupaskó 
númeri stærri en venjulega er 
notað, en það er vegna þess að 
fóturinn þarf aukapláss þegar 
hann þrútnar við hlaup og 
áreynslu.

Þá er gott að sparka fram í tá 
skósins sem verið er að máta, án 

þess að reima, og geta þá auð-
veldlega komið fingri aftan við 
hælinn til viðmiðunar,“ segir 
Adam, sem mælir með göngu-
greiningu áður en menn fara út í 
kaup á hlaupaskóm.

„Þannig fæst nákvæm grein-
ing á því hvernig skór henta best, 
hversu mjúkir þeir þurfa að vera 
og hvernig styrkingu þarf, en 
þetta skiptir miklu ef menn eru 
til dæmis slæmir í hnjám eða 
baki.“ Að sögn Adams eru flestir 
hlaupaskór gerðir úr strigaefn-
um sem anda vel. 

„En þá skipta sokkar ekki síður 
máli og til eru sérstakir hlaupa-
sokkar úr gerviteygjuefni sem 
anda betur en bómull, því ætli 
menn í bómullarsokkum inn 
undir hlaupaskó með öndunar-
eiginleika virkar öndunin ekki 
sem skyldi,“ segir Adam og bend-
ir á meðalendingu hlaupaskóa, 
sem er tvö til þrjú ár miðað við 
meðalnotkun.

„Með skópari hvers vörumerk-
is er uppgefinn hámarks kíló-
metrafjöldi svo slit hlaupaskóa 
getur verið afar mismunandi,“ 
segir Adam.

Verð á hlaupaskóm í Intersport 
er frá 7.500 krónum upp í 22.900 
krónur.

Ekki hlaupið í hlaupaskókaup

Borðaðu
þig granna(n)

Nánari upplýsingar
Sími 865-8407

www.vigtarradgjafarnir.is

Komdu við í versluninni
eða kíktu á www.tekk.is

e inkatímar ·  hóptímar
hugræn teygjuleikfimi
tai  chi  ·  kung fu
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Það er blátt áfram yndislegt 
fyrir ófrískar konur að finna 
til þyngdarleysis með bumbur 
sínar í sæbláu vatni, enda 
hafa vinsældir meðgöngusunds 
aukist með ári hverju.

Það var Jóhanna Sif Gunnarsdótt-
ir sjúkraþjálfari sem byrjaði með 
meðgöngusund árið 2001.

„Jóhanna var frumkvöðull og 
byrjaði starf sitt á Grensási með 
tvær konur. Hún hafði sjálf upplif-
að grindarvandamál á meðgöngu, 
verið með ófrískar konur í með-
ferðum og þróaði sundæfingar 
sínar frá grunni um leið og hún 
kynnti sér erlendar kennslu-
aðferðir,“ segir Hólmfríður Berg-
lind Þorsteinsdóttir, sjúkraþjálf-
ari og kennari í meðgöngusundi, 
en þær Sandra Dögg Árnadóttir 
sjúkraþjálfari tóku við sundstarf-
inu af Jóhönnu árið 2005.

„Orðspor meðgöngusunds 
Jóhönnu óx jafnt og þétt, og enn 
hefur það aldrei verið auglýst en 
vex enn í vinsældum,“ segir Hólm-
fríður og bætir við að hópafjöldi 
hafi meira en tvöfaldast síðan þær 
Sandra tóku við því.

„Í meðgöngusundi eru gerðar 
æfingar sem auka stöðugleika lík-
amans og vinna á móti eðlilegu 
losi í grindinni á meðgöngu. Með 
því þjálfast upp vöðvar sem reyna 

að gera það sem liðböndin annars 
gerðu og vinna upp los sem getur 
valdið grindargliðnun ef það 
verður of mikið. Slíku fylgja 
miklir verkir sem geta varað 
áfram eftir meðgöngu sé ekkert 
að gert,“ segir Hólmfríður og 
bendir á aukna vellíðan samfara 
æfingunum.

„Konur njóta mikillar slökunar í 
vatninu, losna við bjúg og upplifa 
þyngdarleysi, sem er þægilegt 
þegar þær þyngjast á með-
göngunni. Allar konur geta stund-
að meðgöngusund, utan frábend-
inga frá læknum ef blæðir eða 
slímtappi hefur losnað og þær 
mega ekki fara í vatn.“

Að söng Hólmfríðar koma konur 
gjarnan á námskeið síðustu þrjá 
mánuði meðgöngunnar, en stund-
um fyrr til að fyrirbyggja grindar-
gliðnun hafi þær átt í slíkum vanda 
áður.

„Þetta eru yndislegir tímar og 
alltaf myndast skemmtilegur 
mórall og góður andi meðal 
kvenna. Vinátta kviknar oft og 
iðulega, og lifir áfram lengi eftir 
að námskeiðinu lýkur. Á heima-
síðunni www.medgongusund.is 
geta þær skráð sig í spjallhópa og 
þar er oft líflegt og gaman, enda 
spennandi og skemmtilegur tími 
að vera með barni,“ segir Hólm-
fríður, en nánari upplýsingar um 
námskeiðin má finna á heimasíð-
unni.

Svamlað með 
börn í kúlum

Viltu komast í form?

Fagleg heilsurækt
Frábær a›sta›a
Frábær lífsstíls námskei›
Frábær sta›setning

Nánari uppl‡singar um fleiri námskei›
og stundaskrá fyrir hausti› 2007 á
www.hreyfigreining.is

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is
S J Ú K R A fi J Á L F U N  O G  L Í K A M S R Æ K T

N‡ námskei› eru a› hefjast

Bak-
leikfimi

Í formi til
framtí›ar*
Skráning er hafin í flessi
vinsælu a›halds- og
lífsstílsnámskei› fyrir
konur. 8 vikna námskei›.

Rope
Joga
hjá Örnu Ara.
Námskei› eru a› hefjast.
Skráning í síma 511 1575.

Talya og Gu›mundur kynna
grunnhreyfingar flar sem
öndun og hreyfing fara saman.
Engin flekking á jóga er
nau›synleg og hentar öllum.

Betri lí›an í hálsi,
her›um og baki.
Skráning á harpahe@hi.is.
www.bakleikfimi.is

Vigtar-
rá›gjafarnir

Bumban
burt*
Loku› námskei› fyrir
karla sem vilja ná árangri.
8 vikna námskei›.

Mó›ir
og barn
Skráning er hafin í fimm
vikna námskei› Söndru
Daggar Árnadóttur.

Líkamsrækt
Frábær a›sta›a til a› æfa
á eigin vegum á flægi-
legum sta›.
Opnir tímar. Stundaskrá:
www.hreyfigreining.is

Íslensku vigtarrá›gjafarnir
vigta alla flri›judaga
kl. 11.30-12.30.
Fundur kl. 12.30.

*Vi› erum í samstarfi vi› íslensku vigtarrá›gjafana. Vi› tökum hressilega bæ›i á hreyfingu og mataræ›i.

Birkir Már
Kristinsson, sjúkra-
fljálfunarnemi

Arna Hrönn
Aradóttir,
Rope Joga kennari

Sævar Kristjánsson,
íflróttafræ›ingur
BSc

Sandra Dögg
Árnadóttir,
sjúkrafljálfari BSc

Harpa Helgadóttir,
sjúkrafljálfari BSc,
MTc, MHSc

Talya Freeman,
Jógakennari

Hólmfrí›ur B.
fiorsteinsdóttir,
sjúkrafljálfari BSc, MTc

Jóga fyrir
stir›a og byrjendur



BÍLAR &
FARARTÆKI



ljósanótt
                   FIMMTUDAGUR 30. ÁGÚST 2007

Heiðrar minningu 
kaupmannsfrúar
Ásmundur Friðriksson býður fimm þús-
und gestum í kjötsúpu í anda fyrrverandi 
kaupmannsfrúar í Keflavík. SJÁ SÍÐU 6
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Steinþór Jónsson, upphafs-
maður Ljósanætur og formaður 
Ljósanæturnefndar, segir hátíð-
ina hafa átt veigamikinn þátt 
í hugarfarsbreytingu í Reykja-
nesbæ. Undirbúningur hennar 
hefur staðið yfir í ár.

Steinþór er upphafsmaður Ljósa-
nætur, sem hefur tekið stakka-
skiptum frá fyrstu hátíðinni árið 
2000. Undirbúningur fyrir Ljósa-
næturhátíðina sem nú gengur í 
garð hófst að síðustu Ljósanótt 
lokinni, enda í mörg horn að líta 
fyrir svona viðamikla dagskrá. 

Eitt af því sem huga þarf að er 
öryggisnefndin, sem er skipuð 
björgunarsveitarfólki og lögreglu, 
ásamt starfsmönnum bæjarins og 
Ljósanætur. „Við leggjum mikla 
áherslu á öryggismál. Þetta er 
Fjölskylduhátíð, með stóru f-i,“
sagði Steinþór. Því er lögð mikil 
áhersla á að gera vel við yngri 
kynslóðina. „Um leið pössum við 
upp á að allt fari vel fram fram 
eftir nóttu, og höfum staðið okkur 
mjög vel í því hingað til,“ sagði 
Steinþór. 

Hátíðin hefur vaxið gríðar-
lega frá því hún var fyrst hald-
in. „Þetta er næststærsta hátíð-
in á landinu, á eftir Menningar-
nótt. Á laugardeginum í fyrra, 
sem er hápunktur hátíðinnar, voru 
hér fjörutíu þúsund gestir,“ sagði 
Steinþór. „En hátíðin er ekki síður 
stór að því leyti að við erum með 
gríðarlegt magn atriða, alveg frá 
fimmtudegi til sunnudags,“ bætti 
hann við. 

Á meðal dagskrárliða á sunnu-
dag er afhending stjörnuspors, 
sem stjörnur úr bæjarlífinu, eins 
og Hljómar og systkinin Ellý og 
Vilhjálmur Vilhjálmsbörn, hafa 
hlotið á síðustu árum. Í ár verður 
Gunnar Eyjólfsson leikari heiðr-
aður með sama hætti. Söguspor, 
sem er nýtt af nálinni, verður af-
hjúpað við Sparisjóðinn í Keflavík 
á morgun, en hann fagnar 100 ára 
afmæli á árinu og er þar að auki 
aðalstyrktaraðili Ljósanætur. 

Klukkan 13 á laugardag fer svo 
árgangagangan fram á Hafnargöt-
unni. „Hún hófst í fyrra, en hug-

myndin er eiginlega komin frá 
bróður mínum, Magnúsi. Hann
var að koma að vestan og vildi hitta 
skólafélaga sína og jafnaldra,“ út-
skýrði Steinþór. Hugmyndin vatt 
upp á sig og úr varð að fjölmargir 
árgangar hittust á Hafnargötunni.
„Það vill svo skemmtilega til að 
hún teygir sig frá númerinu 88, 
sem er fyrsti árgangurinn sem 
er orðinn fullorðinn, og endar á 
Hafnargötu 20, sem nær til elstu 
bæjarbúa. Það húsnúmer er þar 
að auki næst aðalsviðinu, svo þeir 
þurfa að ganga styst,“ sagði Stein-
þór. Aðfluttir Reyknesingar og 
gestir á Ljósanótt eru að sjálfsögðu 

velkomnir í gönguna, sem Steinþór 
segir hafa tekist afar vel í fyrra.

Steinþór segir Ljósanótt hafa átt 
stóran þátt í viðhorfsbreytingu hjá 
íbúum Reykjanesbæjar. „Eins og ég 
sagði einhvern tíma á ljóðrænu nót-
unum var það þannig að þegar við 
sáum kaldan klettavegginn lýsast 
upp sáum við að bærinn gæti líka 
lýst upp og byggi yfir mikilli feg-
urð ef komið væri rétt að honum,“ 
sagði Steinþór. „Bærinn hefur tekið 
stakkaskiptum á síðustu sjö árum. 
Ég vil meina að fyrsti neistinn hafi 
kviknað á fyrstu Ljósanótt. Síðan 
hefur þetta bál logað glatt,“ sagði 
hann. sunna@frettabladid.is

Fjölbreytt fjölskylduhátíð

Steinþór Jónsson og aðrir meðlimir Ljósanæturnefndar hafa unnið að undirbúningi 
hátíðarinnar síðastliðið ár. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sparisjóðurinn í Keflavík, sem 
fagnar 100 ára afmæli á árinu, 
er aðalstyrktaraðili Ljósanætur, 
eins og síðastliðin fimm ár. „Við 
höfum samt styrkt hátíðina alveg 
frá upphafi. Í tilefni af afmælinu 
vildum við gera enn betur. Kvöld-
dagskráin á stóra sviðinu á laugar-
daginn er til dæmis öll í okkar 
boði, og svo auðvitað flugelda-
sýningin, eins og alltaf,“ sagði 
Baldur Guðmundsson, markaðs-
stjóri SpKef. 

Flugeldasýning á laugardags-
kvöldinu hefur verið hápunktur 
hátíðarinnar undanfarin ár. 
Baldur sagði það bara gleðiefni 
að sjá fjárstyrkinn fuðra upp 
fyrir allra augum. „Þegar svona 
margir fá að taka þátt í gleðinni 
er það náttúrlega bara hin besta 
skemmtun,“ sagði hann og hló 
við. „Sýningin er örugglega sú 
sérstakasta á landinu, því bergið 

hreinlega logar á köflum,“ sagði 
hann.

Sparisjóðurinn sér til þess að 
yngstu börnin fái frítt í leiktæki 
á borð við hoppukastala og renni-
brautir á svæðinu og kostar líka 
Ljósalagið í ár. „Það var engin 
keppni í ár. Jóhann Helgason 
samdi lagið og hann og Rúnar 
Júl flytja það saman á stóra svið-
inu. Þetta eru helstu merkisberar 
Keflavíkur og Reykjanesbæjar,“ 
sagði Baldur. Þar að auki stendur 
SpKef fyrir Reykjanesmaraþoni 
á laugardeginum í samvinnu við 
Lífsstíl.

Baldur sagði samvinnuna við 
Ljósanótt vera komna til að vera. 
„Á meðan hátíðin er svona sterk 
viljum við vera með af fullum 
krafti. Við látum okkur ekki vanta 
í það. Við viljum helst vera með í 
öllu sem hér fer fram í samfélag-
inu,“ sagði hann. - sun

Viljum vera með í öllu
Sparisjóðurinn í Keflavík er aðalstyrktaraðili Ljósanætur í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eitt þeirra listaverka sem afhjúp-
uð verða á Ljósanótt er gjöf Bón-
uss til bæjarfélagsins. Verkið er í 
formi ljósastaurakarla sem munu 
lýsa upp nóttina og er afrakstur 
listsköpunarhópsins Norðan Bál. 

„Þetta eru karlar sem verða 
settir utan um ljósastaurana, hjá 

verslun Bónus að Fitjastaldri,“ 
útskýrði Örn Alexandersson, 
einn fimm meðlima Norðan Báls. 
Verkið, sem ber nafnið Hlutverk, 
er í takt við fyrri störf hópsins, 
sem hefur meðal annars klætt 
ljósastaura í Bankastræti í túlip-
anaskrúð og breytti staurum við 

Tjörnina í Reykjavík í risavax-
in kerti fyrir síðustu jól. „Verkið 
kemur til með að standa, en á 
meðan á Ljósanótt stendur verða 
karlarnir þar að auki með luktir í 
höndum,“ sagði Örn. 

Jóhannes Jónsson í Bónus sagði 
listaverkagjöfina framhald á 
stuðningi fyrirtækisins við Ljósa-
nótt. „Við höfum stutt við bakið á 
Ljósanótt og þeim Reyknesingum 
undanfarin ár og erum með blóm-
lega starfsemi í Reykjanesbæ. 
Þess vegna er þetta okkur líka 
ánægjuefni,“ sagði hann. „Það 
er gaman að vinna með þeim 
sem sjá um hátíðina. Svo mik-
ill er krafturinn og metnaðurinn 
að við höfum hrifist með,“ bætti 
hann við. 

Listaverkið verður afhjúpað 
með viðhöfn kl. 21.30 í kvöld. 
Veraldarvinir leika tónlist og 
Karlakór Keflavíkur flytur 
nokkur lög. - sun

Listaverk lýsir upp nóttina

Listsköpunarhópurinn Norðan Bál hefur klætt þó nokkra ljósastaura í nýjan bún-
ing. Verk hópsins er gjöf Bónuss til Reykjanesbæjar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Mikil gróska í menningarlífi 
Reykjanesbæjar, að sögn Valgerðar 
Guðmundsdóttur menningarfulltrúa. 
Aldrei hafa fleiri menningarviðburðir 
verið á dagskrá Ljósanætur.

„Ég held að það geti ekki verið nokkur
önnur bæjarhátíð á landinu sem er með 
jafn marga menningarviðburði,“ sagði Val-
gerður, sem er menningarfulltrúi Reykja-
nesbæjar og situr í Ljósanæturnefnd. „Við 
erum með þessa hefðbundnu dagskrá á úti-
sviðum með helstu stórstjörnum landsins, 
en þar að auki er mjög viðamikil dagskrá 
með heimamönnum,“ bætti hún við. 

Tónlistardagskráin í Duushúsum á laugar-
dag er algjörlega á vegum heimafólks, að 
sögn Valgerðar. Þar verður til dæmis boðið 
upp á sópransöng, djasssöng og harmon-
ikkuleik, auk þess sem þrír kórar stíga á 
svið.

„Það skemmtilega er að þó að Reykjanes-
bær hafi verið hvað frægastur fyrir tón-
listarfólk sitt, er líka mikil gróska í ann-
arri listsköpun,“ sagði Valgerður. 

„Við erum með fjörutíu og fimm skráð-
ar sýningar í allt. Þar af tengjast sjö hand-
verki og hönnun, átta eru ljósmyndasýn-
ingar og restin af öðru og mjög fjölbreyttu 
tagi. Þar er til dæmis unnið með vatnsliti, 
olíu, akrýl, grafík og graffíti,“ útskýrði 
hún. Að sýningunum standa 163 listamenn, 
og Valgerði telst til að heimamenn séu þar 
rúmlega 150 talsins. „Svo erum við líka með 
útlenda gesti. Það er ein alþjóðleg listsýn-
ing, og sýningar  frá tveimur Færeyingum 
og þremur Norðmönnum,“ sagði hún. 

Af sýningunum er sýning Listasafns 
Reykjanesbæjar stærst. „Einar Falur 
Ingólfsson, ljósmyndari Morgunblaðs-
ins, sýnir ljósmyndir sínar þar. Hann er 
fæddur og uppalinn hér í Keflavík,“ út-
skýrði Valgerður, sem sagði það stefnu 

safnsins að hafa Ljósanætursýninguna 
tengda bænum. Sýning Einars Fals ber 
heitið Aftur, en þar ber hann saman bæ 
uppvaxtarára sinna og bæ dagsins í dag.

Menningardagskrá þessarar áttundu 
Ljósanætur er viðameiri í ár en nokkru 

sinni fyrr. „Við höfum alltaf lagt mjög 
mikla áherslu á menningu og menning-
arviðburði, en það fer bara vaxandi frek-
ar en hitt. Það er óhætt að segja að það sé 
mikil gróska í menningarlífinu í Reykja-
nesbæ,“ sagði Valgerður. sunna@frettabladid.is

Menningarlíf í 
miklum blóma

Valgerður Guðmundsdóttir, menningarfulltrúi Reykjanesbæjar, segir menningardagskrá Ljósanætur aldrei 
hafa verið viðameiri. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Árni Sigfússon, bæjarstjóri í 
Reykjanesbæ, setur Ljósanótt í 
sjötta skiptið í kvöld. „Þar koma 
öll grunnskóla- og leikskólabörn 
bæjarins saman og sleppa litrík-
um blöðrum í tilefni dagsins. Þær 
eru jafn litríkar og litróf mann-
lífsins,“ útskýrði Árni. Söngsveit-
in Nylon kemur jafnframt fram og 
gestir taka undir í fjöldasöng. „Við 
syngjum fyrsta Ljósalagið á setn-
ingunni. Það er okkur öllum minn-
isstætt,“ sagði Árni, sem hyggst 
ekki láta sitt eftir liggja í söngn-
um. „Ég reyni að raula það með 
krökkunum,“ sagði hann kíminn. 

Ljósanæturhátíðin var á sínu 
þriðja ári þegar Árni settist í 
bæjarstjórastólinn í Reykjanesbæ. 
Bæjarstjórinn hefur verið dugleg-
ur að sækja viðburði hátíðarinnar 

og ætlar ekki að hverfa frá þeim 
vana. „Það fer mjög vel saman að 
njóta þess að fá að vera með og að 
hafa kannski einhverju hlutverki 
að gegna,“ sagði Árni, sem miðar 
við að fara á alla viðburði Ljósa-
nætur í ár.  „Ég ætla að sækja dag-
skrána eins og hún leggur sig. Í 
fyrra urðu einhverjir þrír útund-
an, svo í ár verð ég bara á þeytingi 
á milli staða,“ sagði hann kíminn.

Fer á alla viðburði

Árni Sigfússon, bæjarstjóri í Reykjanesbæ.

ÁRSHÁTÍÐIR
HELGARFERÐIR

Komdu með mér
til Færeyja!

Davíð Samúelsson
ferðaráðgjafi
Sími: 861 3426sími: 482 2426 - 861 3426

Ómissandi í 
bakpokann
Á hátíð eins og Ljósanótt, þar sem 
úr mörgu er að velja og fólk er á 
ferðinni heilu dagana, er bakpok-
inn algjört þarfaþing. Í hann fara 
aurarnir, myndavélin 
og regnjakkinn, 
ásamt þessum 
nauðsynjum. 

Það er lítið mál að smyrja samlokur 
til að snæða á túni eða bekk. Fjall-
göngublanda úr rúsínum, hnetum 
og suðusúkkulaði er líka stórsniðug 
fyrir örmagna smáfólk.

Það er fátt verra en svíðandi 
hælsæri ef ætlunin er að ganga við-
burða á milli allan daginn. Plástur 
er því ómissandi í hliðarhólfið. 

Eins og flestir vita er hitatap mest í 
gegnum höfuðið. Góð húfa kemur 
því að afar góðum notum ef veður-
guðirnir láta til sín taka. 
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Íslandsmeistaramót hársnyrta, snyrtifræðinga, gull-
smiða, klæðskera og ljósmyndara í Samtökum iðnað-
arins verður alla helgina í nýju Laugardalshöllinni.

Heitasta sýning ársins

www.si.is/ismot
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Sjö tískuteymi keppa um titilinn Tískuteymi ársins 2007.

Nú hafa tískuteymin sjö lokið undirbúningi fyrir 
teymakeppnina á ÍSMÓTI 2007 og skilað inn myndum 
af módelum sínum. Auk módelsins er í hverju teymi 
fagmaður úr hverju fagfélagi innan ÍSMÓTS. Hér fyrir 
neðan má sjá myndir af fullbúnum módelum tískuteym-

anna eins og þeim var skilað inn í keppnina. Landsmenn 
geta haft áhrif á úrslitin í keppni tískuteymanna með því 
að taka þátt í símakosningu. Númer símakosningarinnar 
er 900-2040 og svo er slegið inn þriggja stafa númer þess 
teymis sem best þykir. 

Númer teymanna koma fram í textanum með hverri 
mynd. - sig

Glæsileg útkoma 
hjá tískuteymum

Andstæður Teymi 3: Laufey Jónsdóttir klæðskeri, Særún Haukdal 
hársnyrtir, Sigrún Snorradóttir snyrtifræðingur, Svandís Björk Ólafs-
dóttir gullsmiður, Freyja Gylfadóttir ljósmyndari og Edda Nína Heide 
úrsmiður. Módel: Hrefna Hermannsdóttir, 43 ára, yfirmaður mötu-
neytis í leikskóla og módel. Númer: 245.

Kvenleg og sterk  Teymi 2: Edda Hrönn Atladóttir hönnuður, 
Berglind Magnúsdóttir klæðskeri, Helena Hólm hársnyrtir, Erla María 
Sigurgeirsdóttir snyrtifræðingur, Helga Jónsdóttir gullsmiður og 
Unnur Ólöf Matthíasdóttir ljósmyndari. Módel: Margrét Rut Eddu-
dóttir, 26 ára, nemi við málaradeild Listaháskóla Íslands. Númer: 238.

Runaway Bride 07.07.07 Teymi 1: Berglind Ómarsdóttir 
klæðskeri, Magnús Þór Reynisson hársnyrtir, Berglind Alfreðsdóttir 
snyrtifræðingur, Helga Jónsdóttir gullsmiður og Ágústa Kr. Bjarna-
dóttir ljósmyndari. Módel: Vigdís Lára Ómarsdóttir, 26 ára, þerna á 
Herjólfi. Númer: 231.

Kynþokkafullur töffari Teymi 4: María Gunnarsdóttir kjóla-
meistari, Eva Bergmann hársnyrtir, Jónína Hallgrímsdóttir snyrti-
fræðingur, Helga Jónsdóttir gullsmiður og Gunnar Leifur Jónasson 
ljósmyndari. Módel: Ingunn Vattnes Jónasdóttir, 33 ára, hjúkrunar-
fræðingur. Númer: 252

Án landamæra Teymi 5: Lilly Aletta Jóhannsdóttir klæðskeri, 
Ásta Jóna Jónsdóttir hársnyrtir, Gerða Kristín Lárusdóttir snyrti-
fræðingur, Helga Jónsdóttir gullsmiður og Odd Stefán ljósmyndari. 
Módel: Heiðveig Þráinsdóttir, 21 árs, hársnyrtir. Númer: 258.

The Sixties Teymi 6: Auður Þórisdóttir kjólameistari, Helga Rún 
Pálsdóttir hattagerðarmeistari, Anna Ósk hársnyrtir, Ólöf 
Bergsdóttir snyrtifræðingur, Dýrfinna Torfadóttir gullsmiður og Ásdís 
Jónsdóttir ljósmyndari. Módel Kristín Hjálmarsdóttir, 21 árs, sveinn í 
klæðskurði. Númer: 264.

Ævintýralegur draumur Teymi 7: Selma Ragnarsdóttir klæð-
skeri, Linda hársnyrtir, Anna María Jónsdóttir snyrtifræðingur, Kjartan 
Örn Kjartansson gullsmiður og Eggert Jóhannesson ljósmyndari. 
Módel Helga Sjöfn Helgadóttir, 32 ára, kennari og kúabóndi. Númer: 
271.



KERTO LÍMTRÉ 

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

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

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

hefðbundinna þaksperra og losnað við burðarbita og súlur.

Einnig er KERTO notað í milliveggjastoðir.

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

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

Finnsk gæðavara

Létt og meðfærileg

Hátt brunaþol

Hæð eftir óskum

Lengd allt að 23 m.

Alltaf til á lager

16% meira eldþol

20% meira brotþol

Finnsk gæðavara

Létt og meðfærileg

Hátt brunaþol

Hæð eftir óskum

Lengd allt að 23 m.

Alltaf til á lager

16% meira eldþol

20% meira brotþol

Söluaðilar um allt land 
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Á ÍSMÓTI verða veitt verðlaun 
fyrir fjölmarga flokka iðngreina 
og hafa Samtök iðnaðarins látið 
sérsmíða fyrir sig fimmtán veg-
legar og glæsilegar veðlauna-
styttur. Grétar Már Þorvalds-
son frummótasmiður og Brynjar 
Ragnarsson, markaðsstjóri Sam-
taka iðnaðarins, sérhönnuðu 
styttuna fyrir ÍSMÓT og er hún 
að sögn Grétars afar vegleg, flott 
og þung.

„Þetta eru bronsstyttur á 
granítsteini og eru 35 sentímetra 
háar. Koparinn er póleraður upp 
svo það kemur á hann gylltur 
litur á viðeigandi stöðum. Svo er 
stjarna á styttunni sem er úr áli 
og ég held að þetta sé örugglega 
með flottari verðlaunagripum 
sem gefnir eru hér á landi,“ segir 
Grétar Már, sem hefur unnið að 
smíðinni. - sig

Vegleg verðlaunastytta

Verðlaunastyttan á ÍSMÓTI er einkar 
vegleg og glæsileg en hún var sérhönnuð
fyrir ÍSMÓT 2007. Grétar Már Þorvalds-
son heldur hér á einni styttunni en hann 
smíðaði allar stytturnar fimmtán.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Halla María Þórðardóttir, hár-
greiðslunemi á Ónix, keppir í 
Nordic Youth Skills og er einn fjög-
urra íslenskra þátttakenda í keppn-
inni. „Við gerum eina uppgreiðslu 
á þrjátíu mínútum og eigum svo 
að breyta henni í brúðargreiðslu á 
tuttugu mínútum,“ segir Halla og 
bætir við: „Svo greiðum við kvöld-
greiðslu seinna um daginn.“

Spurð hvort hún sé búin að æfa 
sig mikið, segir Halla: „Já, slatta. 
Ég hef samt aðallega verið að lita 
gínurnar sem ég ætla að nota.“

Halla er mjög spennt fyrir 
keppninni en segist ekki vera neitt 
stressuð. „Það er aðalmálið að ég 
nái að klára það sem ég ætla að 
gera,“ segir Halla.

- sig

Spennt fyrir keppninni

Halla María Þórðardóttir er í fullum undirbúningi fyrir keppnina Nordic Youth Skills. 
Hægra megin við Höllu er Þorbjörg Bergþórsdóttir að æfa sig en hún keppir líka á 
Nordic Youth Skills um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Brynjar Ragnarsson, markaðs-
stjóri Samtaka iðnaðarins, 
hefur haldið utan um undir-
búning ÍSMÓTS 2007 og segist 
algjörlega orðlaus yfir hand-
verkinu og fagmennskunni 
í íslenskum tískuiðnaði. 200 
fagmenn í tísku koma saman 
um helgina og sýna metnaðar-
full verk sín í Laugardalshöll.

Brynjar er ánægður með frábæra 
þátttöku úr öllum atvinnugreinun-
um sem taka þátt í ÍSMÓTI. „Það 
er alveg meiriháttar metnaður 
sem fólk leggur í hlutina og hand-
verkið og það sést að fagmennsk-
an er algjör,“ segir Brynjar. „Þetta 
er eitthvað sem er ekki oft sýni-
legt almenningi en gerist núna um 
helgina þegar 200 fagmenn koma 
saman til að sýna verk sín,“ bætir 
hann við.

Í Laugardalshöll verður ljós-
myndasýning á öllum innsendum 
verkum þessara fagmanna, hvort 
sem það er ljósmynd ársins, tísku-
teymi, listsköpun í hárgreiðslu 

eða annað. Brynjar hefur góða 
yfirsýn yfir hátíð helgarinnar og 
lofar mjög spennandi og skemmti-
legri sýningu í Höllinni alla helg-
ina. „Þetta er allt sett myndrænt 
fram á sýningunni með nafni og 
númeri viðkomandi og gefst al-
menningi kostur á að taka þátt 
í símakosningu um besta verk-
ið í hverri grein fyrir sig. Síma-
númerið er 900-2040 og síðan er 
slegið inn númer keppanda eða 
keppnisgrips sem kjósa á,“ segir 
Brynjar og bætir við að kosningin 
hafi byrjað í dag og standi til kl 15 
á sunnudag. 

„Það verður mjög spennandi 
að sjá álit almennings á íslensku 
handverki og fagmennsku ann-
ars vegar og hins vegar álit dóm-
efndar, sem er að störfum alveg 
fram á sunnudag. Við fáum engar 
niðurstöður, hvorki frá dómnefnd 
né almenningi, fyrr en á sunnu-
dagskvöldið, á galakvöldi ársins,“ 
segir Brynjar og brosir. 

Ströng öryggisgæsla verður 
í Höllinni alla helgina. Brynjar 
segir mikinn viðbúnað verða og 
vinni öryggisfyrirtæki, lögregla 

og fleiri aðilar saman. „Það er auð-
vitað gert sérstaklega í tilefni af 
þessari stóru skartgripa- og dem-
antasýningu sem verður í Höll-
inni og það verður allt gert til að 
tryggja öryggi sýnenda og gesta.“

Brynjar segir engan aðgangs-
eyri vera að sýningunni heldur 
verði húsið opið almenningi kl. 10-
17 bæði á laugardag og sunnudag 
en börnum yngri en fjórtán ára 
er ekki veittur aðgangur nema í 
fylgd með fullorðnum. „Þetta er 
bæði gert af öryggisástæðum og 
líka vegna þess að þetta er í raun 
ekki sýning fyrir börn. Við erum 
að bjóða upp á sýningu sem höfðar 
sérstaklega til kvenna og annarra 
áhugamanna um tísku, tískuiðnað, 
hönnun, snyrtingu og slíkt og það 
verður heilmargt í boði fyrir full-
orðið fólk eins og dekur, ráðgjöf og 
fleira. Svo er þetta auðvitað sölu-
sýning þannig að fólk getur keypt 
ýmsan varning,“ segir Brynjar og 
hvetur foreldra og forráðamenn 
til að tryggja sér barnapössun 
fyrir helgina og gefa sér tíma og 
eiga góða stund í Höllinni. 

sigridurh@frettabladid.is

Fagmennska í tísku
Brynjar Ragnarsson, markaðsstjóri Samtaka iðnaðarins, er orðlaus yfir handverkinu og fagmennskunni í íslenskum tískuiðnaði.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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Stefán B. Stefánsson gull-
smíðameistari er fagdómari 
í keppni gullsmiða um skart-
gripi ársins fyrir dömur og 
herra og segir það hafa komið 
sér ánægjulega á óvart hversu 
mikil þátttaka var í keppninni.

„Það voru 38 gripir sendir inn 
í keppnina og það kom okkur 

á óvart hve margir gullsmiðir 
tóku þátt. Gripirnir eru bæði 
silfur- og gullskartgripir, sem 
eru náttúrlega með demöntum 
og öðrum eðalsteinum,“ segir 
Stefán og bætir við að gripirnir 
séu smíðaðir nokkuð eftir því 
hvernig hráefnið var valið, 
bæði steinarnir og efnið. „Skart-
gripirnir eru allt frá því að vera 
litlir og nettir upp í það að vera 
stórir og miklir með demöntum 
og öðru slíku.“

Stefán segir mest hafa bor-
ist af hringum í keppnina enda 
séu þeir alltaf vinsælt viðfangs-
efni gullsmiða. „Mörgum finnst 
skemmtilegast að smíða hringa 
enda selst alltaf mest af þeim 
eins og sést á því að oft eru 
konur nánast með hringa á öllum 
fingrum,“ segir Stefán og bætir 
við: „Það kom eitthvað minna af 
hálsmenum og minnst af arm-
böndum og eyrnalokkum, eins og 
alltaf er.“

Spurður eftir hverju sé dæmt 
í keppni gullsmiða segir Stefán: 
„Það er verið að reyna að finna 
hlut sem myndi falla flestum í 
geð í útliti en ekki endilega dýr-
asta hlutinn. Þetta snýst dálítið 
um hvernig hluturinn er hann-
aður og útfærður.“ Stefán segir 
eitthvað vera horft á efnisvalið 
en auðvitað sé það alltaf svolít-
ið huglægt hvað mönnum finnist 
líta best út.

sigridurh@frettabladid.is

Hringarnir vinsælastir

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir var módel fyrir tískuteymi Samtaka iðnaðarins á sýn-
ingunni Konan 2006 í Laugardalshöll og ber hér skartgripi sem Helga Jónsdóttir í 
Gullkúnst hannaði og smíðaði.

Stefán B. Stefánsson er fagdómari 
keppninnar um skartgripi ársins og 
segir hringana vera vinsælasta viðfangs-
efni þátttakenda. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

FRÉTTA
BLA

Ð
IÐ

/A
N

TO
N

„Sextán ljósmyndarar úr Ljós-
myndarafélagi Íslands sendu inn 
53 myndir í keppnina um ljósmynd 
ársins,“ segir Lárus Karl Ingason 
ljósmyndari. „Viðfangsefnið er 
alveg frjálst og sendu ljósmynd-
arar inn myndir sem þeim þykja 
góðar hvort sem það er portrett, 
auglýsingamynd, landslag eða 
annað,“ bætir hann við.

„Það verður spennandi að sjá 
hvað dómnefndin velur sem mynd 
ársins því þær eru mjög fjölbreytt-
ar og hverjum ljósmyndara heim-
ilt að hafa unnið í mynd sinni á 
þann hátt sem honum finnst koma 
best út,“ segir Lárus og bætir því 
við að meðlimir félagsins vinni á 
mjög víðu sviði og því örugglega 
erfitt verk fyrir höndum hjá dóm-
nefndinni. „Ætli valið fari ekki 
bara eftir innblæstri þeirra sem 
í dómnefnd sitja og hvað þeim 
finnst athyglisverðasta myndin,“ 
segir Lárus og minnir á að einnig 
verði símakosning sem gildi þrjá-
tíu prósent á móti dómnefndinni. 

- sig

Keppni um ljós-
mynd ársins

Lárus Karl Ingason ljósmyndari segir 
dómnefndina eiga erfitt verkefni fyrir 
höndum þegar hún velur ljósmynd 
ársins.

Yuchai
smábelta-

gröfur

YC-30 Ný vél
3.0 tonn á gúmmíbeltum.
Verð kr. 2.550.000 + vsk

Járnhálsi 2   110 Reykjavík
Sími 5 800 200 
www.velar.is

YC-15 Nýtt módel með húsi
1.6 tonn á breikkanlegum 
undirvagni.
Verð kr. 1.399.000 + vsk

YC-55 Nýtt módel
5.7 tonn á gúmmí og 
stálbeltum.
Verð kr. 3.690.000 + vsk

YC-18 Nýtt módel
1.8 tonn á breikkanlegum 
undirvagni.
Verð kr. 1.698.000 + vsk

YC-35 Nýtt módel
3.8 tonn á gúmmíbeltum.
Verð kr. 2.795.000 + vsk

Úrval aukahluta borar,
skóflur, fleygar o.fl.
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Steinunn Þóra Camilla Sigurðar-
dóttir, fjölmiðla- og kynningarfull-
trúi Gulls og silfurs, hefur unnið 
að uppsetningu demantasýningar 
á ÍSMÓTI fyrir föður sinn, Sigurð 
G. Steinþórsson, eiganda Gulls og 
silfurs, en hann og bróðir hans 
Magnús munu sýna demanta á 
sölusýningu ÍSMÓTS.

„Gull og silfur verður með dem-
anta eina og sér auk skartgripa 

með demöntum en Magnús verður 
með stærri sýningardemanta,“ 
segir Steinunn Þóra og bætir því 
við að faðir hennar geti hannað 
skartgripi fyrir fólk á sýningunni 
og smíðað þá síðar. 

„Það er voða skemmtilegt að 
þeir séu þarna báðir bræðurnir en 
gullsmíðin hefur verið í ættinni 
í sextíu til sjötíu ár,“ segir Stein-
unn. - sig

Bræður sýna demanta

Steinunn Þóra Camilla Sigurðar-
dóttir er dóttir Sigurðar G. 

Steinþórssonar, eiganda Gulls 
og silfurs. Hún heldur hér á 

fjögurra karata demanti sem 
kostar um 5,8 milljónir.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Glens og grín á galakvöldi
Glæsilegt galakvöld og 
verðlaunaafhending setur 
punktinn yfir i-ið á Ísmóti 
sunnudaginn 2. september.

ÍSMÓTI 2007 lýkur sunnudags-
kvöldið 2. september með glæsi-
legu galakvöldi í Laugardals-
höllinni þar sem veitt verða 
verðlaun í öllum þeim flokkum 
sem keppt er í um helgina og 
eru demantar þema kvöldsins. 
Kynnir kvöldsins verður söng-
konan Hera Björk Þórhallsdóttir 
en að lokinni formlegri dagskrá 
tekur plötusnúðurinn Páll Óskar 
Hjálmtýsson við og heldur uppi 
stuði fram á nótt.

„Það verður náttúrlega glens 

og grín á galakvöldinu og smá 
söngur líka,“ segir Hera Björk 
og bætir því við að eflaust spinn-
ist eitthvað skemmtilegt út frá 
helginni. „Það kemur alltaf eitt-
hvað upp á og ég ætla að vera 
mjög vakandi fyrir því um helg-
ina hvort það gerist ekki eitthvað 
sniðugt sem hægt er að nýta. 
Mitt sjáandi auga verður alls 
staðar um helgina,“ bætir Hera 
við og hlær.

„Mér finnst alveg æðislegt að 
fá að vera veislustjóri á svona 
glæsilegu kvöldi og það verður 
spennandi að sjá hvernig þetta á 
eftir að ganga allt saman. Þannig 
að ég er bara voða spennt,“ segir 
söngkonan.

Páll Óskar Hjálmtýsson lofar 

miklu stuði fram eftir nóttu og 
ætlar að syngja og spila skemmti-
lega tónlist alveg þangað til síð-
asti maður fer heim. „Ég geri 
auðvitað mitt besta til að halda 
stuðinu í liðinu, það er ekki 
nokkur spurning,“ segir Páll.

Spurður hvort hann sé búinn 
að velja sér demantadress fyrir 
kvöldið segir Páll Óskar: „Ég 
reikna með að mæta í jakkafötum 
sem ég lét hanna sérstaklega fyrir 
Eurovision-kvöld og þau eru slá-
andi lík fötunum sem ég var í á 
Eurovision árið 1997.“ Páll bætir 
því við að nóg sé af demöntum 
á þeim fötum. „Auðvitað reynir 
maður alltaf sitt besta til að 
passa inn í pakkann og vera með 
í partíinu.“ sigridurh@frettabladid.is

Hera Björk Þórhallsdóttir söngkona verður veislustjóri gala-
kvöldsins og ætlar að fylgjast vel með ÍSMÓTI alla helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Páll Óskar Hjálmtýsson lofar miklu stuði að lokinni formlegri 
dagskrá en þá mun hann halda uppi fjörinu þar til síðasti 
maður fer heim. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI
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Nonni Quest er hárgreiðslumaður á 
Kristu í Kringlunni og ætlar að kynna 
og selja undraefnið CURE frá Icon á 
sýningunni og styrkja með því bar-
áttuna gegn brjóstakrabbameini.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bleikt gegn 
brjóstakrabba
„Það sem við ætlum að gera er 
að kynna og selja hárbætiefnið 
CURE, sem er mest selda efnið 
frá Icon-framleiðandanum,“ 
segir Nonni Quest, hárgreiðslu-
maður á Kristu í Kringlunni. 
„Þetta er efni sem er úðað í 
hárið og er algjört undraefni,“ 
bætir hann við.

CURE var endurútgefið 
í byrjun þessa árs og er nú 
í bleikri flösku með bleik-
um borða til styrktar barátt-
unni gegn brjóstakrabbameini. 
„Einn þriggja stofnenda Icon 
missti móður sína úr brjósta-
krabbameini og nú berst systir 
hennar við sama mein,“ segir 
Nonni og bætir því við að Krista 
muni eingöngu kynna og selja 
þetta efni á sýningunni og láta 
ágóðann renna til baráttunnar 
gegn brjóstakrabbameini. 

„Við verðum í samstarfi við 
Krabbameinsfélagið með þetta 
verkefni en félagið verður með 
fulltrúa í básnum hjá okkur sem 
selur borða til styrktar barátt-
unni gegn blöðruhálskrabba-
meini,“ segir Nonni Quest.

- sig

Auglýsingasími

– Mest lesið

Sýningin er opin laugardag og sunnudag frá 10:00 til 17:00

í nýju

Laugardalshöllini

um helgina
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Gestum ÍSMÓTS verður 
boðið upp á að láta taka af sér 
fallegar myndir í fullkomnu 
ljósmyndastúdíói.

Ljósmyndarafélag Íslands ætlar 
að bjóða upp á skemmtilegan kost 
fyrir gesti ÍSMÓTS á sýningunni 
í Laugardalshöll. Félagið verður 
með flott ljósmyndastúdíó á 
staðnum þar sem fólki gefst kost-
ur á að láta taka af sér myndir.

„Það verða teknar tískumyndir, 
andlitsmyndir, barnamyndir og 
ýmislegt fleira en við munum taka 

hvert þema fyrir í klukkutíma í 
senn,“ segir Gunnar Leifur Jón-
asson ljósmyndari. „Svo verðum 
við með tölvur og skjái þar sem 
við vinnum aðeins með myndirn-
ar þannig að fólk geti séð hvað 
við erum að gera og hvernig ferl-
ið gengur fyrir sig hjá atvinnu-
ljósmyndurum,“ bætir hann við. 
Gunnar Leifur segir tilganginn 
vera að sýna fólki hvernig hægt 
sé að taka mynd af hverjum 
sem er og gera hann alveg rosa-
lega flottan, til dæmis með því 
að hækka kinnbeinin eða hvað 
sem er. „Þannig viljum við leyfa 

fólki að sjá hvernig umhverfi við 
vinnum í og hvernig þetta virkar 
allt saman.“

Þegar ljósmyndararnir eru 
búnir að vinna myndirnar eru 
þær sendar á næsta sýningarbás 
sem Samskipti eru með og prent-
aðar út fyrir gesti í hvaða stærð 
sem er. „Eins er hægt að fá mynd-
ina prentaða út sem póstkort og 
Íslandspóstur getur sent mynd-
ina fyrir fólk hvert á land sem 
er en Pósturinn er að kynna nýja 
þjónustu sem felur í sér að fólk 
búi til kortið sitt sjálft,“ segir 
Gunnar.  - sig

Myndataka fyrir gesti
Gunnar Leifur Jónasson verður einn þeirra ljósmyndara sem smella myndum af gestum ÍSMÓTS. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Pfaff ætlar að kynna nýja sauma-
vél á sölusýningu ÍSMÓTS í 
Laugardalshöll. „Vélina er til 
dæmis hægt að nota til að sauma 
ullarkembu og lopa í önnur efni,“ 
segir Selma Gísladóttir, sölu-
stjóri saumavéla hjá Pfaff. „Þess-
ar vélar eru meira hugsaðar fyrir 
fagfólk og eru með sex þráðum,“ 
bætir hún við.

„Við verðum með tvær sauma-
vélar á sýningunni og hin vélin er 
ný á markaðnum og meira hugsuð 
fyrir skólakrakka til að æfa sig á. 
Þessa vél höfum við geymt alveg 
fram að þessari sýningu og eng-
inn hefur enn fengið að sjá hana,“ 
segir Selma, sem mun taka niður 
pantanir á saumavélum á sýning-

unni og bjóða upp á góðan afslátt í 
viku eftir sýninguna. - sig

Sex þráða saumavél

Selma Gísladóttir, sölustjóri saumavéla 
hjá Pfaff, ætlar að kynna tvær tegundir 
af saumavélum á sölusýningunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/HRÖNN

Linda Rós Rúnarsdóttir er eigandi 
Hárrétt ehf., sem er með umboð 
fyrir Keune-hárvörur. „Ég verð 
með bás í hárgreiðsluhorninu á ÍS-
MÓTI þar sem ég ætla að kynna 
Keune-vörurnar,“ segir Linda Rós 
og bætir því við að Keune sé í 
hæsta gæðaflokki og hafi verið á 
markaðnum frá því árið 1922.

„Ég er með ofnæmi fyrir hár-
vörum almennt en get samt notað 
þessar vörur og ég veit um marg-
ar hárgreiðslukonur sem voru 
hættar að starfa við fagið vegna 

ofnæmis en gátu svo byrjað aftur 
og notað þá Keune-vörurnar, sem 
eru að miklu leyti unnar úr jurt-
um,“ segir Linda Rós.

Keune framleiðir hárliti, 
sjampó og mótunarvörur og segir 
Linda litina vera ammoníakslausa, 
sem sé gott fyrir þá sem vilja ekki 
vera með kemísk efni í hárinu. 

„Við ætlum að selja vörurnar á 
staðnum og vera líka með kynn-
ingu og ráðgjöf bæði fyrir stofur 
og almenna neytendur,“ segir 
Linda Rós. - sig

Í hæsta gæðaflokki

Linda Rós Rúnarsdóttir, eigandi Hárrétt ehf., ætlar að kynna Keune-vörur á ÍSMÓTI.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stella Sigurbjörnsdóttir, eigandi 
Naglastúdíós hjá Carita-snyrtingu, 
verður á sölusýningunni með kynn-
ingu á Bio Sculpture hunangsgeli 
fyrir neglur. „Gelið er úr náttúru-
legu efni og jafnt notað fyrir hend-
ur sem fætur auk naglaskrauts,“ 
segir Stella og bætir því við að 
hægt sé að nota gelið til lengingar 
á nöglum.

„Ég ætla að setja gelið á þær 

konur sem vilja prófa og svo mun 
ég selja vörurnar með tuttugu pró-
senta afslætti,“ segir Stella.

Stella ætlar einnig að kynna nagla-
skóla þar sem kennd er notkun á gel-
inu. Hún notar aðra aðferð en hina 
hefðbundinu enda hunangsgelið 
náttúrulegt og gervineglurnar ekki 
límdar á. „Þetta fer ekki illa með 
neglurnar heldur koma þær rosa-
lega vel undan gelinu.“ - sig

Hunangsgel á neglur

Stella Sigurbjörnsdóttir á Carita-snyrtingu ætlar að leyfa konum að prófa hunangs-
gelið á sölusýningunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gæði á góðu verði
Daewoo lyftararDoosan - Daewoo lyftarar



www.alcoa.is

Fjölbreytt tækifæri á spennandi vinnustað

Góð laun fyrir vaktavinnu eða dagvinnu

Öryggi og velferð starfsmanna ávallt í fyrirrúmi

Kostnaðarlaus og auðveldur flutningur inn á svæðið

Vaktavinna Dagvinna
Laun útlærðra iðnaðar-
manna miðað við 15% 

árangursávinning
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Heildsalan Halldór Jónsson ehf. 
flytur inn vörur frá Wella og Se-
bastian, vörur sem eingöngu eru 
seldar á hársnyrtistofum. „Við 
ætlum að sýna hárlitina frá þess-
um merkjum og verðum líka með 
hárgreiningartæki á sýningunni,“ 
segir Steinunn Braga Bragadóttir, 
söluráðgjafi hjá Halldóri Jóns-
syni.

„Fólk getur komið til okkar og 
fengið hárgreiningu og svo ráð-

gjöf um hvernig það getur lagað 
hitt og þetta. Tækið er mjög 
skemmtilegt og stækkar hárið 
og hársvörðinn upp um 200 pró-
sent,“ segir Steinunn og bætir 
því við að HJ ætli líka að kynna 
hárlengingu sem er allt öðruvísi 
en önnur hárlenging á markaðin-
um. „Hún er ekki með neinu lími 
eða öðru veseni og viðskiptavinir 
mínir eru sammála um að þetta sé 
langbesta hárið á markaðinum.“

Steinunn segir að einnig verði 
snyrtivörukynning frá Dior á 
sýningunni þar sem haustlínan 
verður kynnt og fólk getur feng-
ið förðun á staðnum.

- sig

Hárgreining og ráðgjöf

Steinunn Braga Bragadóttir, söluráð-
gjafi hjá HJ, ætlar að greina hár þeirra 

sem þess óska á sýningunni og kynna að 
auki hárlengingu og hárvörur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Notalegir
rafstraumar
„Við ætlum að kynna Ultra-
tone-tækið sem er bæði bekk-
ur og tæki,“ segir Elín Ólafs-
dóttir, rekstrarstjóri Ultra-
tone í Faxafeni. „Þetta er ný 
tækni en Ultratone var fyrst 
til að setja á markaðinn raf-
eindatæki til grenningar og 
styrkingar. Tækið sendir raf-
skilaboð til að örva ákveðin 
svæði líkamans og ná fram 
grenningu, styrkingu og auka 
blóðflæðið. Einnig býður það 
upp á sogæðanudd, vöðva-
bólgunudd, slökunarnudd og 
fleira,“ bætir hún við.

Elín segir muninn á 
Ultratone-tækinu og öðrum 
sambærilegum tækjum vera 
þann að Ultratone-tækið gefi 
frá sér 44 mismunandi raf-
strauma en önnur tæki hafi að-
eins eina tegund rafstraums.

„Það er ekki sárt að fara í 
slíka meðferð heldur mikil 
slökun þannig að fólk á það 
jafnvel til að sofna í tæk-
inu,“ segir Elín og bætir því 
við að á sýningunni muni 
gestum bjóðast að leggjast 
á bekkinn og prófa nudd eða 
annað í tækinu. „Við verðum 
með mjög gott kynningartil-
boð í kjölfar sýningarinnar,“ 
segir Elín og bendir á að tvær 
Ultratone-stofur séu á höfuð-
borgarsvæðinu, í Faxafeni og 
í Hafnarfirði, auk þess sem 
stofur séu á Selfossi og í Vest-
mannaeyjum. - sig

Elín Ólafsdóttir, rekstrarstjóri 
Ultratone í Faxafeni, ætlar að 
kynna Ultratone-tækið á sölusýn-
ingunni í samstarfi við Ultratone í 
Hafnarfirði. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Snyrtibraut Fjölbrautaskólans í 
Breiðholti verður með bás á sýn-
ingunni og er Ingibjörg Andrés-
dóttir kennslustjóri brautarinnar. 
„Snyrtibrautin í FB hefur starf-
að frá árinu 1986 og má segja 
að námið sé heilmikið og krefj-
andi,“ segir Ingibjörg og útskýrir 
í hverju námið felst.

„Nemendur byrja á að taka tvær 
bóklegar annir í skólanum. Það er 
kjarni sem þeir verða að ljúka áður 
en þeir taka sveinspróf en aldurs-
takmark inn á snyrtibrautina er 
átján ár.“ 

Snyrtibrautin byrjar svo á fjór-
um verklegum önnum í snyrti-
fræði auk bóklegs náms sem snýr 
að fræðunum. „Þá útskrifast nem-
endurnir frá skólanum en eiga 
þá eftir tíu mánuði í starfsþjálf-
un á snyrtistofu áður en þeir taka 
sveinsprófið og útskrifast sem 
snyrtifræðingar,“ segir Ingibjörg 
og bætir við: „Nemendur frá skól-
anum ætla að sýna andlitsmeð-
ferðir, ilmolíunudd og inn á milli 
ætlum við líka að bjóða gestum 
í stólinn hjá okkur þar sem við 
lögum neglur og lökkum þær.“ - sig

Bjóða gestum í stólinn

Ingibjörg Andrésdóttir er kennslustjóri snyrtibrautarinnar í Fjölbrautaskólanum í 
Breiðholti og ætlar ásamt nemendum sínum að kynna brautina í Laugardalshöllinni.

„Við ætlum að kynna Leður-
iðjuna Atson og hvað við erum 
að gera,“ segir Erla Ósk Arnar-
dóttir, sölu- og markaðsstjóri 
Leðuriðjunnar. „Svo erum við 
líka í forsvari fyrir eitt tísku-
teymið sem er að keppa og erum 
gríðarlega spenntar yfir því,“ 
bætir hún við.

Erla Ósk segir stefnu Leður-
iðjunnar vera svolítið að breyt-
ast og fara meira út í hönnunar-
vinnu.

„Við vinnum mikið með fisk-
roð og leður en Leðuriðjan hefur 
líklega verið best þekkt fyrir 
seðlaveskin en er nú komin 
meira út í alls konar fylgihluti, 
skart og fleira spennandi úr roði 
og leðri,“ segir Erla og bætir því 
við að seldar verði töskur, veski, 
belti, armbönd og ýmislegt 
fleira sem hefur verið að koma 
nýtt frá Eddu Hrönn Atladóttur 
sem er eigandi og yfirhönnuður 
Leðuriðjunnar. - sig

Vörur úr roði og leðri

Erla Ósk Arnardóttir er sölu- og markaðsstjóri Leðuriðjunnar. Hún segir fram-
leiðslu fyrirtækisins vera að breytast og meira vera um fylgihluti en áður var.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Náttúrulegar húðvörur
„Ég er með fyrirtækið Urta-
smiðjuna sem var stofnað fyrir 
fimmtán til tuttugu árum,“ segir 
Gígja Kj. Kvam sem ætlar að 
kynna vörur fyrirtækisins á ÍS-
MÓTI. „Við tínum íslenskar jurt-
ir uppi í fjöllum í óræktuðu landi 
þar sem þær vaxa í sínu náttúru-
lega umhverfi og framleiðum 
svo alls konar náttúrulegar húð-
vörur úr þeim,“ bætir hún við og 
nefnir sem dæmi olíur, krem og 
smyrsli úr vörulínunni Sóla.

„Okkar fyrsta vara var Græð-
ismyrslið sem er græðandi áburð-
ur og er bæði á sár, ör, bruna, sól-
bruna, exem og psoriasis. Hann 
er einnig bólgueyðandi, tekur 
sviða úr brunasárum og er al-
hliða græðandi áburður,“ segir 
Gígja og bætir því við að allar 
vörur Urtasmiðjunnar verði á 
góðu sýningartilboði. „Við erum 
með prufur af öllu svo fólk fær 
að prófa og skoða að vild.“

-sig

Gígja Kj. Kvam situr hér í hlíðum Eyjafjarðar og tínir beitilyng og ilmreyr til að 
nota í vörurnar sínar. 

Ólafía Magnúsdóttir, eigandi ÓM 
snyrtivara, mun kynna húðslípun 
með Pepita-tækni á sölusýningu ÍS-
MÓTS. „Húðslípunin er árangurs-
ríkasta meðferð sem snyrtifræð-
ingar geta boðið upp á á stofunum,“ 
segir Ólafía og bætir við: „Þetta eru 
litlir míkrókristallar sem eru not-
aðir til að slípa yfirborð húðarinn-
ar og hægt er að stilla hversu djúpt 
er farið í húðina.“

Ólafía segir þessa aðferð hreinsa 
allar dauðar húðfrumur af yfirborð-

inu og opna húðina þannig að hún sé 
meðtækilegri fyrir öðrum efnum. 
„Svo eru sett virk efni beint ofan í 
húðina þannig að hún drekkur þau 
í sig og svo er húðinni lokað aftur 
með því að setja gúmmímaska yfir 
sem er eins og gríma, sem er svo 
tekin af í heilu lagi.“

Meðferðina segir Ólafía gjarnan 
notaða við örum og hrukkum. „Svo 
er þetta rosalega áhrifaríkt fyrir 
óhreina húð og bólur, til dæmis fyrir 
feita húð með fílapenslum.“ - sig

Árangursrík húðslípun

Ólafía Magnúsdóttir segir húðslípun með Pepita-tækni vera þá áhrifaríkustu sem í 
boði er í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á ÍSMÓTI 2007 verður haldin 
hönnunarkeppni nemenda á 
list- og verkmenntabrautum 
framhaldsskólanna og heldur 
Selma Ragnarsdóttir, formaður 
Klæðskera- og kjólameistara-
félagsins, utan um keppnina. 

„Þema keppninnar er Tímavélin 
og vísar til þess að hugmyndin á 
að koma úr fortíðinni eða ímynd-
aðri framtíð,“ segir Selma og bætir 
því við að rökstuðningur þurfi að 
fylgja með hverju módeli í stutt-
um texta. „Val á módeli er frjálst 
en það er æskilegt að hafa nokkuð 
sviðsvana manneskju í sýningunni 
hvort sem það er karl eða kona en 
miðað er við að módelin séu eldri 
en fjórtán ára.“ 

Keppendur þurfa sjálfir að sjá 
um að útvega sér módel en undir-
búningsnefnd sér um hár og förðun 
keppenda. „Svo eru náttúrulega 
vegleg verðlaun í boði fyrir sigur-
vegarann í keppninni auk verðlauna-
grips og það er spennandi að sjá 
hvað nemunum dettur skemmtilegt 
í hug fyrir keppnina,“ segir Selma.

Tímavél hönnunarnema

Selma Ragnarsdóttir er formaður 
Klæðskera- og kjólameistarafélagsins 

og heldur utan um hönnunarkeppni 
nemenda.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Torfi Geirmundsson á Hárhorninu 
ætlar að kynna náttúrulegu hárlitina 
frá Naturtint. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Náttúrulegur
heimalitur
Torfi Geirmundsson hárgreiðslu-
maður á Hárhorninu ætlar að 
kynna náttúrulegu hárlitina frá 
Naturtint. „Við ætlum að fræða 
fólk um muninn á náttúrulegum 
hárlitum og öðrum auk þess að 
vera með módel á staðnum til 
að sýna litun og hvernig litirn-
ir koma út,“ segir Torfi og bætir 
við að Naturtint sé heimalitur 
og því reiknað með að fólk geti 
litað hárið sjálft heima.

„Liturinn er einn sá allra 
vinsælasti hér á landi af þess-
um náttúrulegu litum og við 
ætlum að selja hann á sérstöku 
kynningarverði í Höllinni,“ 
segir Torfi, sem sjálfur fór að 
nota Naturtint vegna ofnæmis 
fyrir venjulegu litunum. „Svo 
var það þannig að viðskiptavinir 
mínir voru farnir að koma með 
Naturtint-lit með sér og biðja 
mig að setja hann í sig í stað 
hinna sem ég var með fyrir.“ - sig
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 30. ÁGÚST 2007  FIMMTUDAGUR12 fréttablaðið ljósanótt

Davíð Samúelsson stuðlar að fær-
eyskri innrás á Ljósanótt í ár. Á meðal 
færeyskra gesta er Havnar dansifelag 
sem mun kveða færeyskar rímur í 
Reykjanesbæ.

„Þetta er eitt af mörgum félögum í Fær-
eyjum sem hafa haldið við þeirri hefð að 
kveða færeyskar rímur,“ útskýrði Davíð. 
Hann rekur fyrirtækið Færeyjaferðir.
is og sérhæfir sig í því að kynna fær-
eyska menningu og sögu fyrir ferðalöng-
um. „Rímurnar eru hluti af menningararfi 
Færeyinga, og hafa meðal annars átt stór-
an þátt í því að varðveita tungumálið. Fólk 
fór ekki að skrifa færeysku fyrr en í byrj-
un tuttugustu aldar. Rímnahefðin er hins 
vegar frá miðöldum,“ sagði Davíð, sem er 
sjálfur hálf-færeyskur.

Kvæðabálkarnir hafa allir sögur að 
segja, og sumar hverjar ættu að hljóma 
ansi kunnuglega í íslenskum eyrum.  
„Uppistaðan í rímunum er til dæmis kon-
ungasögur og sögur um fræga menn og 
kappa, eins og Grettisríma er dæmi um. 
Ormurinn langi segir frá stórum knerri 
frá Noregs landi og það er til þáttur um 
Sigmund Brestisson sem vildi kristna 
Færeyjar, og átti í miklum útistöðum við 
Þránd í Götu vegna þess,“ útskýrði Davíð. 
Dansifelagið hefur einnig flutt kvæðið 
um Ólaf liljurós, sem reyndar heitir Ólaf-
ur riddararós á færeysku. „Mestu kvæða-

mennirnir í Færeyjum, eins og sá sem er 
með Havnar dansifelagi, kunna allt að tíu 
þúsund erindi úr ýmsum kvæðum. Högna 
þáttur er til dæmis yfir tvö hundruð og 
fimmtíu erindi,“ sagði Davíð. 

Þar með er innrásinni þó ekki lokið, því 
tvær systur úr dansfélaginu, Brynhild og 
Vigdis Sigmundsdætur, verða með mynd-
listarsýningar á Ljósanótt. „Svo kemur 
fulltrúi frá prjóna- og spunaverksmiðju í 
Götu. Hún ætlar að kynna færeyska ull, 
fatnað og annað,“ bætti Davíð við. Hóp-
urinn Fókus sýnir einnig ljósmyndir frá 
Færeyjum í Kjarna við Hafnargötu á 
Ljósanótt. Ljósmyndirnar voru teknar á 
ferð hópsins um Færeyjar í vor, en þar fór 
Davíð fyrir flokknum.

Það má því segja að á Ljósanótt snúist 
starf Davíðs við, þegar hann gefur Íslend-
ingum innsýn í færeyska menningu.

sunna@frettabladid.is

Færeysk innrás 
á Ljósanótt

Davíð Samúelsson segir rímur og kvæði afar 
mikilvægan þátt í menningararfi Færeyinga.

MYND/PÉTUR SÖRENSEN

Ásmundur Friðriksson, verkefnastjóri Ljósa-
nætur, heiðrar minningu frú Ásu Olavsen 
með kjötsúpuboði. Ása Olavsen var kaup-
mannsfrú í Keflavík um aldamótin 1900. „Ég 
er svona grúskari og gróf söguna um þessa 
konu einhvers staðar upp í vetur,“ útskýrði 
Ásmundur. „Í yfir tuttugu ár, frá aldamótun-
um 1900, bauð hún börnum heim í Fischers-
húsið þar sem hún bjó. Hún gaf þeim að 
borða, spilaði tónlist og börnin skemmtu sér 
saman. Þetta varð fastur liður í bæjarlífinu 
og hún hélt þessu úti í tuttugu ár. Þá hafði hún 
átt heima í Kaupmannahöfn í nokkur ár en 
stjórnað þessu þaðan,“ sagði hann. 

Í anda Ásu verður fimm þúsund matar-
gestum boðið í kjötsúpu á föstudagskvöldið, 
á gamla hlaðinu hennar gegnt Duushúsum. 
Raunar fá allir íbúar Suðurnesja boðsmiða, 

en fyrstu fimm þúsundin fá að gæða sér á 
súpunni. „Ása bauð yfirleitt fimmtíu krökk-
um, en við bjóðum fimm þúsund, svona eins 
og Jesú Kristur. Hann gerði þetta að vísu úr 
engu, en við fáum efni frá Norðlenska, Sam-
kaupum og Matarlyst, svo það er kannski 
ekki alveg sambærilegt,“ sagði Ásmundur og 
hló við. 

Ljósanótt ætlar í ár að safna tómu gleri 
til góðverka og Ásmundur býst við það verði 
endurtekið að ári, eins og kjötsúpuboðið. „Við 
ætlum að styrkja fæðingarskýli í Namibíu, 
svo þeir sem setja tómar flöskur og dósir í þar 
til gerð ílát leggja góðu málefni lið,“ sagði Ás-
mundur. „Hátíðin hefur alltaf gengið vel fyrir 
sig, og nú bætum við góðverki inn í þetta, sem 
er líka í anda Ásu. Ein tóm flaska skiptir máli 
í Namibíu,“ bætti hann við. - sun

Matarboð í anda Ásu
Ásmundur Friðriksson heiðrar minningu kaupmannsfrúarinnar Ásu Olavsen með kjötsúpuboði annað 
kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Laus við kaupsamn-
ing. Glæsileg 113,4 fm
3ja herbergja íbúð á 3
hæð (302) með bíla-
stæði í bílakjallara, á
einstökum útsýnisstað
við Úlfarsfellið. Íbúðin
er með sér inngangi af
svölum. Íbúðin er full-
búin án gólfefna . Allar
innréttingar eru fyrsta

flokks frá HTH (Ormsson) og AEG tæki í eldhúsi. Baðherbergi er flísalagt í
hólf og gólf. Gólfhitakerfi af fullkomnustu gerð. Að utan er húsið einangr-
að og klætt með áli og álklæddir gluggar, allt fyrsta flokks. V. 26,6 millj.

Nánari upplýsingar veitir Svenni sími 866 0160.

RAUÐAMÝRI - MOSFELLSBÆ

Fr
u

m

Vetrargeymsla
í Skagafirði

Erum með geymsluhús-
næði fyrir hjólhýsi, tjald-
vagna og fleira í vetur.
Tekið á móti í sept.
Áhugasamir hafið 

samband
í síma 823 1059.



SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

„MAÐUR ER ALLTAF AÐ 
LEIKA SÉR Í VINNUNNI”

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

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

Um er að ræða hlutastörf eftir hádegi en starfshlutfall og vinnutími getur verið sveigjanlegt

Deildarstjóri, leikskólakennarar 
og annað starfsfólk
óskast í leikskólann Rauðuborg, Viðarási 9

Lærum saman í leik

ævintýri alla daga 
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full búð af frábærum tilboðum

53%
afsláttur

196 kr/kg, áður 418 kr/kg
Goða saltkjöt

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

88 kr/fl
Egils Pepsi Max, 2l

398 kr/kg, áður 699 kr/kg
Matfugls ferskur heill kjúklingur

1.128 kr/kg, áður 2.256 kr/kg
Ísfugls kjúklingabringur án skinns

43%
afsláttur

50%
afsláttur

30%
afsláttur

Gerðu hagstæð innkaup í Nettó



Því hefur verið ákaft haldið 
að launamönnum að það sé 

frábæru starfi ríkisstjórna 
undanfarinna ára að þakka 
hversu gott allir hafi það. Hið 
eina sem verkalýðshreyfingin 
hafi áorkað sé stutt verðstöðv-
un á árinu 1990, kölluð Þjóðar-
sátt. Þessu til áréttingar var feng-
inn hingað nóbelsverðlaunahafi 
Edward C. Prescott, sem er þekkt-
ur frjálshyggjumaður, auk tveggja 
annarra.

Prescott var kynntur sem sér-
fræðingur í skattamálum og var í 
fjölmiðlum með forsætisráðherra, 
þar sem þeir sögðu að við skiluðum 
ekki nægilega löngum vinnudegi. 
Því fer fjarri að Prescott hafi feng-
ið verðlaunin fyrir þekkingu sína í 
lækkun skatta eins og haldið var 
fram, það var fyrir stærðfræðilegt 
líkan af hagsveiflum. Prescott 
hefur einungis skrifað eina fræði-
grein um samband skatta og vinnu-
tíma og hún hefur verið harkalega 
gagnrýnd.

Prófessorar við Harvard og MIT 
hafa rannsakað mismunandi vinnu-
tíma í vestrænum þjóðfélögum 
mun meira en Prescott og kannað 
skýringargildi annarra þátta en 
skatta. Niðurstöður eru að skattar 
skýri aðeins lítinn hluta af breyti-
legu vinnumagni þjóða, það sé 
styrkur og skýr stefna launþega-
hreyfinga sem skipti þar öllu máli 
ásamt umfangi velferðarríkja og 
tekjuskipting.

Sé litið til fullyrðinga Prescotts 
þá ættu Íslendingar að vinna mun 
minna en Bandaríkjamenn, við 
greiðum hærri skatta. Við vinnum 
hins vegar meira, sé miðað er við 
atvinnuþátttöku og meðalvinnu-
tíma. Norðurlandabúar ættu að 
vinna minna en aðrir í Evrópu en 
atvinnuþátttaka þeirra er mun 

meiri en hjá öðrum 
Evrópumönnum og 
meiri en í Bandaríkj-
unum.
Grein Harvard-
manna er að finna á: 
http://econweb.fas.
harvard.edu/
hier/2005papers/
HIER2068.pdf. Í 
niðurstöðum kemur 
fram að hver vinn-

andi einstaklingur í Bandaríkjunum
vinni að meðaltali 25,1 vinnustund 
á viku en í Þýskalandi er meðaltalið
18,6 vinnustundir. Bandaríkja-
maðurinn vinnur að meðaltali 46,2 
vikur á ári en  Frakkinn 40 vikur. 
Gögn, sem byggja á athugunum á 
vinnutilhögum, benda til þess að 
skattar útskýri aðeins lítinn hluta 
þessa munar. 

Harvard-menn styðja með rökum 
kenningar um að sterk verkalýðs-
hreyfing á evrópskum vinnumark-
aði sé meginástæða munarins á 
milli Bandaríkjanna og Evrópu. Í 
byrjun áttunda áratugarins voru 
vinnustundir álíka margar í Banda-
ríkjunum og Vestur-Evrópu. Nú eru 
þær næstum 50 prósentum færri í 
Evrópu en Bandaríkjunum. Hver 
vinnandi einstaklingur í Bandaríkj-
unum vinnur að meðaltali  46,2 
vikur á ári, í Frakklandi eru þær 
40,5 og í Svíþjóð 35,4. Bandaríkja-
menn vinna nú álíka mikið og árið 
1970 en Evrópubúar vinna mun 
minna. Fræðimenn og stefnumót-
endur hafa upp á síðkastið beint 
sjónum að fækkun vinnustunda í 
Evrópu. Aðalniðurstaðan er sú að 
ef skattar væru eini munurinn á 
Bandaríkjunum og Evrópu þyrfti 
sveigjanleiki framboðs á vinnuafli 
að vera mun meiri. 

Hér skipta máli áhrif verkalýðs-
félaga í kjölfar áfalla innan atvinnu-
greina eins og þeirra sem áttu sér 
stað í Bandaríkjunum og Evrópu á 
8. og 9. áratugnum. Ef framboð á 
vinnuafli fer upp á við fjölgar slíkt 

vinnustundum. Þar sem samdáttur 
er í hagkerfi þar sem verkalýðsfé-
lög eru til staðar, hefur slíkt leitt til 
fækkunar vinnustunda. Við sama 
áfall í hagkerfi án verkalýðsfélaga 
fjölgar vinnustundum.

Nú er boðað til nýrrar ráðstefnu 
þar sem mætir „Houdini hagfræð-
innar“, Arthur Laffer, sem er 
heimsþekktur fyrir „Voodoo Econ-
omics“, um hvernig við græðum öll 
á því að skattar á fyrirtæki og fjár-
festa verði lækkaðir. Í Bandaríkj-
unum á 9. áratugnum leiddi þessi 
stefna til þess að allur afrakstur 
hagvaxtarins rann til tekjuhæsta 
hópsins og fjárfesta, verkafólk sat 
uppi með kauplækkun og lengri 
vinnutíma.

Laffer heldur því fram að ef 
skattprósenta á tekjur einstaklinga 
væri 0% fengi ríkissjóður engar 
tekjur. Ef skattprósentan væri 
100% af tekjum, þ.e. ef launþeginn 
fengi ekkert fyrir vinnu sína, hyrfu 
tekjur ríkissjóðs.  Það veit enginn 
hvar við erum stödd á Laffer-kúrf-
unni. Hvað gerist þegar skattpró-
sentan er hækkuð og fer yfir það 
gildi sem gefur ríkissjóði hæstar 
tekjur þannig að tekjur lækka við 
frekari hækkun prósentunnar?
Viss störf munu leggjast af, sum 
flytjast til annarra landa og önnur 
hverfa undir yfirborðið og fólk fer 
að koma sér hjá því að greiða 
skatta. Ekki er hægt að meta hvar 
hámarkið er á kúrfunni og það er 
háð efnahagsástandi og skattlagn-
ingu í öðrum löndum.

Ef koma á í veg fyrir kollsteypu 
í efnahagsmálum í kjölfar mikilla 
hækkana í komandi kjarasamn-
ingum, þá verða stjórnvöld að taka 
til við að stjórna efnahagskerfinu.
Byrja á því að taka gjaldtöku 
bankana og vextina í gegn og nái 
verðlagi nauðsynjavara niður á 
evrópskt plan.

Höfundur er formaður Rafiðnað-
arsambands Íslands.

Blekkingar stjórnvalda

Landsþing
Sambands

ungra sjálfstæð-
ismanna verður 
haldið á Seyðis-
firði um miðjan 
næsta septemb-
er. Þangað munu 
því streyma full-
trúar félaga ungra sjálfstæðis-
manna frá landinu öllu. Liggur 
fyrir þinginu það vandasama verk-
efni að velja forystu fyrir SUS 
næstu tvö árin sem og að móta 
stefnu sambandsins. 

Hægt væri að ætla að fáum 
verkefnum væri lengur að sinna 
fyrir unga sjálfstæðismenn; búið 
er að einkavæða mörg gömlu ríkis-
fyrirtækin, atvinnuleysi í sögu-
legu lágmarki, bankarnir sem áður 
voru í eigu ríkisins skila gríðar-
lega miklum hagnaði sem saman-
lagt skilar inn skatttekjum nægi-
legum til að fjármagna allt 
menntakerfið í landinu. Einnig 
hefur kaupmáttur og almenn lífs-
kjör aldrei verið betri. Þrátt fyrir 
þennan góða árangur sem ungir 
sjálfstæðismenn hafa í gegnum 
tíðina barist fyrir eru næg verk-
efni eftir. Forsjárhyggjan virðist 
sjaldan vera langt undan og það 
sjást þess dæmi um að hún sé 
ennþá víða að skjóta rótum. Nýver-
ið ályktuðu stjórnmálaflokkarnir 
gegn komu hóps hingað til lands 
eingöngu vegna þess að hópurinn 
var ekki þeim að skapi, veitinga-
húsafólki var skylt að banna reyk-
ingar á veitingastöðum sínum og 
nú nýverið vildi borgarstjóri hefta 
aðgang fólks sem býr í miðbænum 
til að kaupa sér áfengi úr áfengis-
verslun. Útgjöld ríkisins hafa einn-
ig vaxið jafnt og þétt og útþenslu 
þess virðast fá takmörk sett. 

Þegar menn lenda frammi fyrir 

vandamálum eða 
skortir peninga 
til að sinna 
áhugamáli sínu 
er iðulega fyrst 
leitað til ríkisins 
til lausnar, 
kvartað er undan 
skorti á lögum 
og reglugerðum, 
nauðsynlegur
stuðningur

skattgreiðanda sé 
ekki fyrir hendi og svo má lengi 
telja. Sú framtíðarstefna sem 
kemur til með að mótast í vinnu-
hópum fyrir þingið og á þinginu 
sjálfu mun koma til með að hafa 
áhrif á þingmenn, borgar- og bæj-
arfulltrúa og aðra trúnaðarmenn 
flokksins. Þeir eiga, nú sem hingað 
til, að vita að með þeim er fylgst, 
og að SUS mun hafa með þeim 
virkt aðhald, hrósa fyrir það sem 
vel er gert og lasta það sem ekki 
hefði átt að gera. 

Þórlindur Kjartansson hefur lýst 
yfir framboði til formanns SUS. Í 
gegnum tíðina hefur oft myndast 
ákveðin togstreita í kringum for-
ystu SUS og því er það að okkar 
mati fagnaðarefni að Þórlindur 
skuli gefa kost á sér. Undirritaðir 
vita að Þórlindur er afar hæfileika-
ríkur og trúa því að hann sé mjög 
vel til þess fallinn að leiða starfið í 
SUS á nýja og gæfuríka braut og 
sameina krafta ungra sjálfstæðis-
manna til framtíðar. Eins mun 
reynsla hans sem fyrrum ráðgjafi 
forsætisráðherra, blaðamaður o.fl. 
ekki síst gagnast honum í því 
starfi.

Undirritaðir styðja báðir Þórlind 
í framboði hans til formanns SUS 
enda mun reynsla hans og drif-
kraftur reynast sambandinu mikill 
fengur nái hann kjöri. 

Einar Björgvin er laganemi og 
Rúnar Ingi situr í stjórn Heim-

dallar. 

Landsþing SUS



Um þessar mundir er rúmt ár 
liðið frá því, að þáverandi 

ríkisstjórn og Landssamband 
eldri borgara gerðu með sér 
umdeilt „samkomulag“ um lífeyr-
ismál aldraðra og um hjúkrunar- 
og búsetumál. Ég taldi þetta sam-
komulag mjög lélegt og gagnrýndi 
það harðlega. M.a. sagði ég svo 
um málið í blaðagreinin: Fengu 
hungurlús í hækkun.

Mikil eftirvænting ríkti hjá 
mörgum eldri borgurum 1. ágúst, 
þegar launaseðlar Trygginga-
stofnunar ríkisins bárust þeim. 
Það var búið að tala svo mikið um 
það í fjölmiðlum, að ellilaunin 
mundu stórhækka, að aldraðir 
áttu von á góðum glaðningi. Morg-
unblaðið sagði með stríðsletri 
þvert yfir forsíðu 20. júlí: Þetta er 
veruleg aukning bótagreiðslna. 
Það var því von, að eldri borgarar 
ættu von á góðum glaðningi. En 
hvað kom upp úr launaumslögun-
um? Jú, 1.258 krónur. Von að 
Pétur Guðmundsson (LEB) segði 
í viðtali við NFS um hækkunina: 
Það er ekki hægt að hrópa hátt 
húrra fyrir henni. Þetta var hækk-
unin sem hinn dæmigerði ellilíf-
eyrisþegi fékk. 

Hvernig mátti þetta vera? Jú, 
það var eingöngu hækkun á 
grunnlífeyri, sem flestir fengu. 
Grunnlífeyririnn var hækkaður í 
24.131 krónu á mánuði. Þetta er 
sú upphæð sem dæmigerður elli-
lífeyrisþegi fær frá Trygginga-
stofnun eftir að hafa greitt háa 
skatta til samfélagsins á langri 
starfsævi. Síðan er tekinn skattur 
af þessari hungurlús. Dæmigerð-
ur ellilífeyrisþegi sem er í lífeyr-
isjóði fær enga tekjutryggingu 
eða mjög skerta. (Á Norðurlönd-
um heldur hann óskertum bótum 

almannatrygginga
þrátt fyrir tekjur úr 
lífeyrissjóði.)

Ellilífeyrisþegum
hafði verið lofað 
15.000 kr. hækkun á 
mánuði eins og laun-
þegar höfðu fengið 
samkvæmt
samkomulagi aðila 
vinnumarkaðarins en 
þegar til átti að taka 
voru það aðeins þeir 
sem voru á strípuð-
um bótum
almannatrygginga,
um 400 manns, sem fengu fullar 
15 þúsund krónur. Þannig var 
framkvæmdin.

Nú er komin ný ríkisstjórn. Sam-
fylkingin hefur sest í stjórn en 
hún lofaði miklum kjarabótum til 
handa eldri borgurum í kosninga-
baráttunni. Ekkert hefur gerst í 
þeim málum enn. Samfylkingin 
ræður þessum málum að vísu 
ekki ein. Samstarfsflokkurinn, 
Sjálfstæðisflokkurinn, hefur 
einnig eitthvað um þessi mál að 
segja. Fram að áramótum fer 
Sjálfstæðisflokkurinn með mál-
efni almannatrygginga og hjúkr-
unarheimili aldraðra en almanna-
tryggingar og málefni aldraðra 
flytjast til félagsmálaráðuneytis 
um áramótin, þ.e. frá Guðlaugi 
Þór til Jóhönnu Sigurðardóttur. 
Óskiljanlegt er hvers vegna þessi 
breyting var ekki látin eiga sér 
stað við stjórnarmyndunina. Ég 
blæs á þá skýringu, að breyting 
sem þessi sé svo tímafrek af 
tæknilegum ástæðum. Málefni 
ráðuneyta hafa oft áður verið 
flutt milli ráðuneyta án þess að 
það hafi þurft að taka marga mán-
uði. En það gildir aldraða einu 
hver fer með málefni þeirra. 
Aðalatriðið er að kosningaloforð-

in séu efnd og kjör 
þeirra bætt. 

Í stjórnarsáttmála 
ríkisstjórnar Sam-
fylkingar og Sjálf-
stæðisflokksins er 
skýrt tekið fram að 
bæta eigi kjör eldri 
borgara. Þetta er 
orðað þannig, að 
styrkja eigi stöðu 
aldraðra. Einnig er 
talað um að bæta 
eigi kjör þeirra, sem 
minna mega sín, og 
vinna að auknum 

jöfnuði. Þetta eru falleg orð og 
gætu staðið í stefnuskrá jafnað-
armanna. Spurningin er aðeins sú 
hvernig fer með framkvæmdina. 
Það er alla vega komið í ljós, að 
ríkisstjórnin telur ekkert liggja á 
í þessum efnum. Ríkisstjórnin 
virðist ekki átta sig á því, að hjá 
eldri borgurum er tíminn mjög 

dýrmætur. Þess vegna liggur á 
aðgerðum. Á sumarþinginu var 
engin tillaga frá ríkisstjórninni 
um hækkun á lífeyri aldraðra. 
Eina tillagan var um að 70 ára og 
eldri gætu verið á vinnumarkaðn-
um án þess að sæta skerðingu 
tryggingabóta. 67-70 ára sæta 
áfram skerðingu bóta almanna-
trygginga.

Fyrir síðustu kosningar var mikil 
ólga meðal eldri borgara vegna 
slæmra kjara þeirra. M.a. af þeim 
sökum voru þeir alvarlega að 
íhuga sérframboð og var undir-
búningur þess langt kominn 
þegar hætt var við það. Ein aðal-
ástæðan sem eldri borgarar 
nefndu sem rökstuðning fyrir 
sérframboði var sú, að ekki væri 
unnt að treysta stjórnmálaflokk-
unum. Þeir lofuðu alltaf öllu 

fögru fyrir kosningar en sviku 
það síðan eftir kosningar. Mér 
þótti slæmt að heyra þetta sem 
fyrrverandi stjórnmálamaður á 
sviði sveitarstjórnarmála. Ég 
reyndi því að bera í bætifláka 
fyrir stjórnmálamennina. En nú 
þegar ekkert gerist í kjaramálum 
aldraðra rifjast upp fyrir mér 
fullyrðingar eldri borgara frá því 
fyrir síðustu kosningar: Þeir 
svíkja þetta allt saman. Ég vona, 
að þetta reynist ekki rétt. Ég 
vona, að stjórnmálamenn afsanni 
þá fullyrðingu, að þeir svíki allt-
af kosningaloforðin. En þá verða 
þeir að láta hendur standa fram 
úr ermum. Það gengur heldur 
ekki að draga málin á langinn. 
Það er ekki eftir neinu að bíða. 
Eldri borgarar þurfa aðgerðir nú 
þegar. Það verður að bæta kjör 
eldri borgara strax. 

 Höfundur er viðskiptafræðingur. 

Það verður að bæta kjör eldri borgara strax

BAR•RESTAURANT•CAFÉ
Hafnargata 19 - Keflavik

www.rain.is - rain@rain.is
Tel: 421 4601

Glæsilegur matseðill öll kvöld,matreiðslumaður Daníel Sigurgeirsson
Forsala er hafin í síma 421 4601

á Ránni í Reykjanesbæ
29. ágúst - 1. september

Föstudagskvöld :

kl. 23:30

Sögur af Suðurnesjum

Dansleikur með

Vignir Bergmann

Rúnars Júlíussonar

kl. 22:00

hljómsveit

kl. 15:00 - 17:00

kl. 18:00

Kaffihlaðborð,

Hátíðarhlaðborðið Ljósin í berginu.

Örn Árnason og Jónas Þórir

Laugardagskvöld:

Skemmtidagskrá

Dansleikur með
kl. 22:00

kl. 23:30

hljómsveitinni
Vítamín

kl. 21:00

Fimmtudagskvöld:
Tónleikar
Blúsmenn
Andreu Gylfadóttur



Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 
550 5000.

„Ég á enga vini, en ég á þúsundir 
kunningja. Enga vini. 

Ég hugsaði sem svo að ég ætti 
eiginkonu og börn.“

Jón Vídalín andaðist

AFMÆLI

Þökkum af alhug samúð og stuðning við
andlát og útför móður okkar,

Guðrúnar Jónsdóttur
frá Möðruvöllum 1, Kjós.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sunnuhlíðar, deild 2.

Sigrún Guðmundsdóttir
Sigurður Guðmundsson
og aðstandendur.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir og amma
okkar,

Steinunn Jana Sigurey
Guðjónsdóttir

lést fimmtudaginn 23. ágúst á hjúkrunarheimilinu
Sólvangi. Jarðarförin fer fram miðvikudaginn
5. september frá Hafnarfjarðarkapellu, kirkjugarðinum
Hafnarfirði kl. 15.00.

Jóna S. Jóhannsdóttir                 Kristinn E. Guðnason
Jóhann A. Kristinsson                Lina Foeng
Vigfús Þór Kristinsson
                   Davíð Már Frímannsson

Ástkær faðir okkar,

Guðmundur J. Kristjánsson
veggfóðrara- og dúklagningameistari,
Bakkagerði 12, Reykjavík,

sem andaðist  miðvikudaginn  22. ágúst á
hjúkrunarheimilinu Sóltúni,  verður  jarðsunginn frá
Bústaðakirkju, föstudaginn  31. ágúst  kl. 13.00.

Guðni Guðmundsson Guðný Hákonardóttir
Örn Guðmundsson Svava Eiríksdóttir
Áslaug Guðmundsdóttir Þorvarður Jón Guðmundsson
Þórlaug Guðmundsdóttir Baldvin G. Heimisson
Albert Guðmundsson Ingibjörg Júlíusdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum innilega auðsýnda samúð og
hlýhug við útför elskulegrar eiginkonu
minnar, móður, tengdamóður, ömmu,
langömmu og langalangömmu,

Guðbjargar Magneu
Jónsdóttur

er lést 10.  ágúst 2007.

                  Guðjón Skagfjörð Jóhannesson
Jón Þórens Sigurjónsson Rósa Arngrímsdóttir
Róbert Sigurjónsson Aðalheiður Guðmundsdóttir
Vignir Sigurjónsson Fjóla Tyrfingsdóttir
Grétar Skagfjörð Guðjónsson Sudwan Sonpukdee
Magnea Skagfjörð Guðjónsdóttir
Þorleifur Guðjón Guðjónsson
Gísli Þorberg Guðjónsson Kolbrún Ósk Þórarinsdóttir
börn, barnabörn og barnabarnabörn.

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

MOSAIK

„Grasagarðurinn er góð kennslustofa 
og við höldum því fram að hægt sé að 
kenna allt námsefni utandyra. Þótt nátt-
úrufræðigreinar henti auðvitað best 
er enginn vandi að kenna kjarnagrein-
ar eins og íslensku, stærðfræði, er-
lend tungumál, sögu, kristinfræði eða 
siðfræði utandyra; í skógum, fjörum, 
mólendi eða hvar sem er úti,“ segir Hel-
ena Óladóttir, verkefnastjóri Náttúru-
skóla Reykjavíkur, sem í vetur býður 
upp á útikennslu í Grasagarði Reykja-
víkur í Laugardal. Náttúruskólinn er 
þriggja ára þróunarverkefni mennta-
sviðs, umhverfissviðs og leikskólasviðs 
Reykjavíkur í samstarfi við Landvernd 
og Skógræktarfélag Reykjavíkur.

„Náttúruskóli er mjög tengdur skóg-
arumhverfi í Skandinavíu; kannski af 
því skógar eru eina ósnortna umhverf-
ið sem Norðurlöndin eiga eftir í ná-
grenni þéttbýla. Á síðustu árum hefur 
krafa skólasamfélagsins aukist um að 
sinna þessum náttúruþætti með börn-
um, fara með þau út úr skólastofunni 
og gefa þeim tækifæri til að tengjast 
umhverfi sínu á betri hátt, en verkefn-
ið snýst um að hvetja og virkja kennara 
til að kenna utandyra, auk þess sem úti-
kennsla styrkir tengsl nemenda við um-
hverfi sitt og vekur með þeim virðingu 
fyrir því,“ segir Helena, sem tekur á 
móti börnum frá fimm og upp í níu ára í 
Náttúruskólann í Grasagarðinum.

„Grasagarðurinn hentar litlum 
börnum vel því þar er notalegt og 
gott skjól. Börnin mæta klukkan níu á 

morgnana og eru fram að hádegismat. 
Þá vinnum við utandyra í einn og 
hálfan klukkutíma og tökum svo hlé. Í 
garðinum er býli sem heitir Laugatunga, 
gamalt hús sem brakar og brestur í, og 
þar bjóðum við krökkunum upp á te sem 
er ræktað í garðinum og þeir borða sitt 
eigið nesti. Eftir það förum við aftur út 
og vinnum til hádegis,“ segir Helena, 
sem styðst hvorki við stundatöflur, 
skólabjöllur, blöð eða bækur.

„Krakkarnir koma undantekningar-
laust vel búnir og tilbúnir í slaginn. 
Fyrri partinn vinna þeir með 
garðyrkjufræðingi sem fær þá til að 
aðstoða sig við að taka upp, klippa og 
skýla plöntum eða finna lirfur, en hans 
þáttur er árstíðabundinn eftir því sem er 
að gerast í garðinum. Eftir nestistímann 
förum við í náttúruleiki og skoðum það 
sem við finnum í garðinum, förum eftir 
umhverfisreglum því ekki má slíta 
gróður né ganga í beðum, og alltaf er 
hægt að finna eitthvað; laufblöð, greinar, 
köngla og líka rusl, sem við skoðum vel 
og flokkum, lærum nöfnin á og leikum 
með í samstæðu- og minnisleikjum,“ 
segir Helena, sem nýtur þess að vera í 
samfélagi við börnin.

„Það er gott að geta gefið krökk-
um færi á að blómstra sem alla jafn-
an blómstra ekki í kennslustofunni. 
Kannski er einhver svakalega duglegur 
að keyra hjólbörur en getur ekki setið 
kyrr í skólastofunni og fær loksins tæki-
færi til að láta ljós sitt skína. Sumir eru 
mjög vel að sér í plöntum og skordýr-

um og margt sem kemur á óvart þegar 
maður er með börnunum úti. Við erum 
nefnilega ekki í sömu hlutverkum úti og 
inni í skólastofunni, en þetta er enn ein 
leiðin til að nálgast nemendur. Við vilj-
um vinna að einstaklingsmiðuðu námi 
til að allir fái að njóta sín,“ segir Hel-
ena, sem þegar snjóa tekur breytir nátt-
úruleikjum barna í Grasagarðinum.

„Þá tökum við fram vasaljós og 
trömpum form í snjóinn, leitum að 
fuglasporum eða fræjum, förum í 
þrautakóng eða skoðum hvort snjór taki 
meira pláss þegar hann hefur bráðnað í 
vatn. Það eru forréttindi að eiga dagana 
með þessum ungu borgarbúum. Maður 
fær alltaf á tilfinninguna að einhver 
hafi grætt eitthvað.“





50.000 lög og
MacBook með?

Á hvað ert þú að hlusta?

Dæmið er einfalt!
Nýir áskrifendur fá 1.000 króna inneign frítt!
Þú getur unnið iPod eða MacBook tölvu!

Þú getur prófað frítt í 14 daga!

Sjálfhælni hefur mér 
alltaf þótt einkar 
skemmtilegt orð. 
Lýsir vel eiginleika 
okkar breyskra manna 

og finnst jafnt hjá stóru 
köllunum sem og 
þeim smærri. Auð-

jöfrar berja sér á 
brjóst fyrir það að gefa ein-
stæðingunum nokkra kartöflu-
poka, svínabóg og Ora-baunir 
fyrir jólin og þeir sem minna hafa 
milli handanna geta kannski sett 
upp dýrlingssvip og sagt frá því 
að þeir hafi gefið einhverri 
fyllibyttunni nokkra hundraðkalla 
fyrir samloku í 10-11. 

Sjálfhælni getur verið ótrúlega 
skemmtilegt fyrirbæri og hreinasta 

dægradvöl að hlusta á sjálfhælnar 
athugasemdir. Því það er svo 
misjafnt hvað okkur sjálfum finnst 
þess vert að flagga. Eldri konu hitti 
ég um daginn í boði og henni fannst 
mest um vert að hafa steytt hnefann 
framan í þá sem buðu henni áfengi 
um ævina en hún hafði aldrei vætt 
kverkar sínar með alkóhóli. Þessu 
sagði hún frá í hvert sinn sem ný 
manneskja bættist við í boðið. Sem 
var um það bil 15 sinnum. Annar 
maður í sama boði þekkti greinilega 
til nokkurra þekktra manna og 
kvenna hér í borg. Kannaðist meira 
að segja við sjálfa Björk Guðmunds 
og henti nafni þeirra einstaklinga 
til og frá um stofuna, svo vel 
heyrðist, í samhengi þar sem hann 
samtvinnaði sjálfan sig við atburða-

rásina. Og passaði að kalla við-
komandi einstaklinga gælunöfnum
þannig að örugglega skildist að 
hann væri í innsta hring. 

Meistari Megas varð þannig allt 
í einu orðinn að Magnúsi. Í kjölfarið 
fór ég að hugsa hvar hælni mín á 
eigin sjálfi kæmi hvað best fram 
(þó að ég viti að sjálfur hefur 
maður aldrei fulla yfirsýn) og sá 
að alltaf skal ég reyna að leggja 
snörurnar fyrir þá sem ég vil heilla 
með píanó- og gítarkunnáttu minni. 
Bíð jafnvel með þau tromp að leika 
á flygilinn fram á síðustu stundu í 
viðkynningu. Og brosi þá breitt. 
Hæstánægður með sjálfan mig – 
en reyni auðvitað að kyngja 
ósjálfráðum svipbrigðunum yfir 
eigin frammistöðu – líkt og við öll.
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Nánari upplýsingar um útsöluvörur og útsöluverð eru á www.tekk.is

LUCA borðstofuborð,
stærð 200x100 sm,
og 6 ARYAN stólar

Verð nú: 69.500 kr.

LUCA skápur
með glerhurðum

Verð nú: 49.000 kr.

LUCA sófaborð *130x70x45

Verð nú: 16.500 kr.

AMORE leðursófi
Litur: Dökkbrúnn * Svartur

Verð nú: 3ja sæta 97.300 kr.

LUCA skenkur

Verð nú: 39.500 kr.

Fjölbreytt úrval af smávöru
og speglum
– nú með 60% afslætti

WING leðurstóll

Verð nú: 42.500 kr.

ENVELOPE borðstofuborð
(200x100 sm) og
6 DION stólar

Verð nú: 55.600 kr.
TRENTO stóll

Verð nú: 16.500 kr.

ÖLL LUCA HÚSGAGNALÍNAN
MEÐ 50% AFSLÆTTI!
TAKMARKAÐ MAGN!



Ekkert samkomulag er í gildi milli 
menntamálaráðuneytisins og 
framleiðenda íslenskra kvik-
mynda, hvorki leikinna mynda né 
heimildarmynda, um notkun á 
þeim í skólakerfinu. Í flestum 
nágrannalöndum okkar eru í gildi 
samningar sem heimila kennurum 
að nýta efni til sýninga í skólum.

Fréttavefurinn Vísir greindi frá 
því á mánudag að mikil þörf væri 
á slíkum samningi, en kennarar 
styðjast við íslenskt myndefni 
bæði í kennslu í kvikmyndagerð 
og í bókmenntakennslu. Hefur 
vefurinn eftir Ragnhildi Richter 
að þetta ástand valdi miklum 
erfiðleikum: „Kennarar okkar 
hafa verið eins og útspýtt 
hundskinn á eftir leikstjórum og 
rétthöfum til að fá leyfi til sýninga 
á myndum þeirra í náminu,“ segir 
Ragnhildur, sem er deildarstjóri í 
íslensku við MH. 

Deilur hafa áður sprottið af 
leyfislausum sýningum á kvik-
myndum í kennslu. Fyrir fjölda 
ára gerði menntamálaráðuneyti 
samning við Reyni Oddsson en 
galli var á samningsgerðinni og 
þrátt fyrir að greiddar væru háar 
upphæðir til Reynis reyndist 

samningurinn ekki heimila sýn-
ingar í skólum. Þá var ráðuneytið 
dæmt í skaðabætur fyrir fáum 
árum vegna notkunar á myndum 
eftir Þorstein Jónsson leikstjóra. 

Nú munu vera í gildi samningar 
um notkun á myndum eftir þá 
Hrafn Gunnlaugsson og Friðrik 
Þór Friðriksson. Aðstoðarmaður 
ráðherra, Steingrímur Sigurgeirs-
son, segir í viðtali við Vísi að það 
sé á ábyrgð viðkomandi skóla að 
höfundarréttur á myndum sem 
notaðar eru við kennsluna sé 
virtur og fyrir hann greitt. „Við 
höfum ekki viljað blanda okkur í 
hvaða námsefni hver skóli velur,“ 

segir Steingrímur en viðurkennir 
aðspurður að æskilegast sé að 
samið sé um málið við alla á einu 
bretti.

Nýr samningur við kvikmynda-
gerðarmenn var gerður á síðasta 
ári. Afnotaréttur til skóla kom til 
álita í þeirri samningsgerð, segir 
Baltasar Kormákur, formaður 
Sambands íslenskra kvikmynda-
framleiðenda. „Það var rætt í 
samningagerðinni í ráðuneytinu 
að taka notarétt í skólum inn í 
samninginn en ráðuneytið gekk 
ekki eftir því. Ég hef sjálfur mátt 
fara í skóla og ræða verk mín eftir 
ólöglega notkun á þeim. Þetta er 

bagalegt ástand. Það væri eðlilegt 
að um þetta væri samkomulag.“

Á öllum hinum Norðurlöndunum 
eru í gildi samningar sem veita 
skólum greiðan aðgang að mynd-
efni, bæði leiknum myndum og 
heimildarmyndum. Greitt er fyrir 
notkun. Víða eru í gildi samningar 
sem veita bókasöfnum álíka 
réttindi. Innlent kvikmyndaefni
gefur margs konar möguleika í 
kennslu, ekki aðeins í undirstöðu 
myndlegrar frásagnar, heldur líka 
í samfélagsfræði, sögu og 
bókmenntakennslu.

Í tíð Björns Bjarnasonar var ráð-
ist gegn ólöglegri notkun á hug-
búnaði sem hér er tekinn ófrjálsri 
hendi, bæði af stofnunum og ein-
staklingum.

Rétthafar erlendra kvikmynda 
hafa gengið hart fram í baráttu 
gegn niðurhali. Þá sóttu rétthafar 
texta menntamálaráðuneytið til 
saka fyrir mörgum árum vegna 
stuldar á ritverkum með ljósritun í 
skólum og lyktaði því máli með sátt 
og réttindagreiðslum þaðan í frá. 
Innan ríkisstjórnar fer mennta-
málaráðuneytið með höfundarrétt, 
rétt eins og málefni kvikmyndaiðn-
aðarins.

Nú eru að hefjast sýningar að nýju 
í Hafnarfjarðarleikhúsinu á 
fjölskyldusöngleiknum Abbababb 
eftir Dr. Gunna og Felix Bergsson. 

Dr. Gunni sagði frá því nýlega á 
vefsíðu sinni að hann ynni nú að 
bók fyrir börn sem byggði á 
söngleiknum í samvinnu við 
Fanneyju Sizemore myndlistar-
mann. Mun bókin koma út hjá 
forlagi Veraldar í haust. 

Diskur með lögum Dr. Gunna úr 
verkinu var settur á markað um 
líkt leyti og verkið var frumsýnt í 
vetur. Sækir doktorinn því fram á 
mörgum miðum með þetta 
hugarafkvæmi þeirra félaga.

Abbababb á bók

Hinn heimsþekkti saxófónleikari
Jerry Bergonzi heldur fyrirlestur í
sal Tónlistarskóla FÍH í dag kl. 16.
Jerry Bergonzi er talinn einn
virtasti fræðimaður djassins í dag.
Hann kennir snarstefjun og hefur
gefið út bókaröð um það efni.
Bergonzi mun á fyrirlestrinum
spila tóndæmi á saxófóninn.
Fyrirlesturinn er í boði Tóna-
stöðvarinnar sem selur bækur
Bergonzis á tilboðsverði.

Bergonzi hefur leikið með og
tekið upp diska með fjölda þekktra
djassleikara. Varð hann heims-
kunnur þegar hann lék með Dave
Brubeck og sonum. Hann var
einnig í kvartetti Brubecks og
hljóðritaði með honum þrjár
plötur. Jerry Bergonzi er í
heimsókn á Jasshátíð Reykjavíkur.

Eru seinni tónleikar hans í kvöld
á DOMO bar ásamt tríói Eyþórs
Gunnarssonar en tónleikarnir eru
samvinnuverkefni Jazzklúbbsins
Múlans og Jasshátíðar
Reykjavíkur.

Spunakennsla

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í 
Reykjavík sýnir í samstarfi við 
Jasshátíðina heimildarmyndina 
Thelonious Monk: Straight, No 
Chaser frá 1988 um ævi og feril 
píanósnillingsins Thelonious Monk 
(1917-1982). Hann var ein af 
goðsögnum djassheimsins og er 
sagður hafa verið upphafsmaður 
„bebop“-stefnunnar, en tónlist hans 
breyttist og þróaðist áfram upp úr 
því formi. Hann gaf út margar 
plötur sem teljast sígildar nú á 
dögum, en upp úr 1970 hvarf hann 
nánast af sjónarsviðinu. Seinasta 
upptakan sem til er með honum er 
frá því í nóvember 1971. Hann lést 
17. febrúar 1982. Eftir dauðann 
hafa nýjar kynslóðir uppgötvað 
hæfileika meistarans og hann er 
nú á stalli með Miles Davis, John 
Coltrane og Charles Mingus.

Thelonious Monk: Straight, No 
Chaser er sýnd í Tjarnarbíó kl. 
17.00 í dag og á morgun. 

Monk í mynd

Fimmtudagskvöld 30 ágúst, kl. 21:00
Iðnó

Austurbær
Fimmtudagskvöld 30. ágúst, kl. 20:00 

 Í kvöld:

Píanóleikarinn Agnar Már Agnarsson leikur með septett, auk þess sem 
Kristjana Stefánsdóttir syngur. Bullandi swing og blæðandi Blús.

Eivör og Stórsveit Reykjavíkur

Agnar Már –Láð og lög 

Eivör Pálsdóttir einfaldlega seiðir með laglínum sínum, krafti og dulúð.
Hér jazzar hún og fær undirleik við hæfi, sjálfa Stórsveit Reykjavíkur.

Eivörog
Stórsveit

Reykjavíkur

Agnar Már
Láð og lög

Kristjana Stefáns

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

Jazzbíó kl.5
Í dag, fi mmtudag og föstudag í 
Tjarnarbíói. 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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– Mest lesið

Riksteatern í Stokkhólmi
sýnir nú „Eða þannig...“ 
eftir Völu Þórsdóttur, 
með Ingeborg Spiik í eina 
hlutverki leiksins. Leik-
konan hitti Völu á evr-
ópskri kvennaleiklistar-
hátíð 2001 og varð hrifin 
af verkinu Háalofti sem 
fékk fyrstu verðlaun á 
þeirri hátíð. Þegar ákveð-
ið var að Ingeborg færi í leikferð 
með einleik á vegum Riksteatern, 
sem er farandleikhús á vegum 
sænska ríkisins, hafði hún samband 
við Völu og fékk verkin hennar í 
enskri þýðingu. Fyrsti einleikur 
Völu, „Eða þannig...“, varð fyrir 
valinu og Ingeborg fer í leikferð 
um Norður-Svíþjóð með verkið sem 
kallast nú í þessari uppsetningu 

„Soley“. Frum-
sýningin var á þriðj-
udagskvöld að 
skáldkonunni við-
staddri.

Unnið er að 
tyrkneskri þýðingu á 
verki Völu „Eldhús 
eftir máli, hvers-
dagslegar hryllings-

sögur“ sem sýnt var í 
Þjóðleikhúsinu. Einnig er verið að 
þýða örsagnasafn hennar og fyrir-
huguð útgáfa á því í Tyrklandi á 
næsta ári. Það er önnur bók Völu 
sem þar kemur út. „Háaloft“ fjallar 
um konu með geðhvarfasýki. Ein-
leikurinn verður sýndur á einleikja-
hátíðinni í Akko í Ísrael á næsta ári 
en þar eru aðeins viðurkennd verð-
launaverk sýnd. - 



Frá því að Walt Disney 
fór að gera teiknimyndir í 
fullri lengd hafa þær malað 
gull. Baráttan um börnin á 
teiknimyndamarkaðinum 
er hörð og þrír risar berjast 
nú um völdin.

Surf‘s Up er nýjasta afrek teikni-
myndadeildar Sony-fyrirtækisins 
en fyrsta myndin, Open Season, 
kom þægilega á óvart fyrir um ári 
síðan og skilaði sínu til fyrirtækis-
ins. Dýr eru einnig í aðalhlutverki í 
Surf‘s Up en þar fá áhorfendur að 
skyggnast á bak við tjöldin í brim-
brettakeppni mörgæsa. 

Sony stofnaði teiknimyndadeild 
fyrir fimm árum í kjölfar velgengni 
stuttmyndarinnar The Chubb-
Chubbs! Ljóst er að teiknimynda-
deild Sony hyggst hefja öfluga innrás 
á þennan markað sem hefur hingað 

til verið stjórnað af Walt Disney og 
Dreamworks Animation því í 
burðarliðnum eru fimm teiknimyndir 
sem ráðgert er að verði frumsýndar 
á næstu fimm árum.

Teiknimyndir hafa allt frá því 
að Walt Disney tók að kynna 
þær af sama krafti og 
venjulegar myndir, verið 
hálfgerðir gullkálfar. 
Ólíklegt þykir að 
teiknimynd falli á 
ágóðaprófinu og svo eru 
það tölvuleikir, DVD-
útgáfur og hvers kyns 
smávarningur sem færir 
kvikmyndafyrirtækjunum
stjarnfræðilega háar upphæðir. 
Walt Disney-fyrirtækið 

einokaði nánast teiknimynda-
markaðinn og hélt honum í 

heljargreipum þar til Dream-
works Animation ruddist inn 

á markaðinn með Prince of 
Egypt árið 1998. 

Þetta þótti mörgum 
náttúrulega

hálfgerð hneisa 
enda Disney 
verið besti 
vinur barn-
anna í næstum 

heila öld. Teikni-
myndadeild Drauma-

smiðjunnar blés á alla 
slíka gagnrýni og hefur 
síðan þá haldið Disney 
við efnið með tölvu-

teiknuðum kvik-
myndum á borð við 
Shrek-þríleikinn, A 
Shark‘s tale og Antz. 

Og risinn virtist 
vera sofandi. Árið 

1995 kom tölvuteiknimyndafyrir-
tækið Pixar fram með Toy Story 
sem sló öll met. Disney-fyrirtækið 
skrapp saman á einu augabragði og 
niðursveifla fyrirtækisins í upphafi 
þessarar aldar var alfarið tengd við 
enga getu þess til að framleiða 
slíkar teiknimyndir. Og það var 

ekki fyrr en Disney keypti Pixar í 
fyrra að fyrirtækið komst aftur á 
réttan kjöl.

Börnin ættu því að geta hlakkað 
til næstu ára því samkeppnin á 
teiknimyndamarkaðnum virðist 
eingöngu hafa haft jákvæð áhrif á 
gæði teiknimyndanna.

Gary Oldman er óendanlega svalur



L AUG AV EGU R 6 6 , 101 R E YK JAVÍK
KONUR OG MENN

80% AFSLÁTTUR
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OPNUM MEÐ NÝJAR VÖRUR Í NÆSTU VIKU.



Veitingahús Hrefnu Rósu Jóhann-
esdóttur Sætran, Fiskmarkaðurinn, 
var opnaður í gærkvöldi. Þegar 
Fréttablaðið náði tali af Hrefnu í 
gær var verið að reka smiðshöggið
á staðinn, bókstaflega. „Það er 
verið að setja upp tvö ljós núna, það
er alltaf eitthvað eftir á opn-
unardegi,“ sagði hún létt í lund. 

Á Fiskmarkaðnum verða
fiskréttir í fyrirrúmi, eins og 
nafnið gefur til kynna, en 
matseðillinn nær þó einnig til kjöt- 
og grænmetisrétta. „Við erum 
með robata-grill, sem er japanskt 
kolagrill. Við notum það mikið í 
matreiðsluna, en það er fyrsta 
grillið af þeim toga á landinu,“ 
sagði Hrefna, en litið verður til 
Austurlanda í matreiðslu. „Svo 
erum við með hráan bar þar sem 
við erum með mikið af fiski og 
gerum sashimi og annað í opnu 
eldhúsi,“ bætti hún við.

Hrefna var þó vel stemmd fyrir 
kvöldið, og kvaðst ekki þjást af 
miklu stressi. „Við vorum með
prufudinner í gær [á þriðjudags-
kvöld] sem gekk mjög vel. Við
erum öll rosalega ánægð með
þetta,“ sagði hún. 

Fiskmarkaðurinn er til húsa á 
Aðalstræti 12. 

Hrefna Rósa opnar

Hafdís Árnadóttir, eigandi 
Kramhússins, prófar sig 
áfram með uppskriftir 
að íslensku lambi fyrir 
erlenda gestakennara. 

„Maður er alltaf að elda lamb, en 
mig langar stundum að prófa 
eitthvað nýtt. Þessi uppskrift er 
svolítið spennandi og alveg 
æðislega góð,“ sagði Hafdís, en 
íslenska lambið er í miklu 
uppáhaldi hjá henni. „Það er lamb 
og fiskur og svo grill á sumrin,“ 
sagði hún, en kvaðst þó ekki 
sérlega flink í eldhúsinu. „Mér 
finnst samt mjög gaman að elda. 
Ég hef áhuga á þessu og er alltaf 
að stela uppskriftum héðan og 
þaðan,“ sagði Hafdís. 

Um helgina eru væntanlegir 
til landsins gestakennarar í 
tangó á vegum Kramhússins. 
„Við erum að fara að halda 
námskeið núna um helgina og þá 
erum við alltaf með matarboð,
með lambi og einhverju 
skemmtilegu fyrir gestakennar-
ana okkar. Venjulega er það

normal, íslenskt lamb en núna 
ætlum við að hafa þetta aðeins 
öðruvísi,“ sagði Hafdís. Kenn-
ararnir á námskeiðinu, sem 
heitir Tango on Ice og er árlegur 
viðburður, koma frá Argentínu 
og Danmörku. „Svo erum við

með Hany og Bryndísi sem 
kenna hjá okkur,“ bætti Hafdís 
við.

Utan eldhússins er Hafdís nú á 
kafi í vetrardagskrá Kramhússins, 
sem hefst af fullum krafti 10. 
september. „Við verðum með
opið hús í næstu viku þar sem við
kynnum námskeiðin okkar. Þá 
bjóðum við fólki að koma og 
prófa sitt lítið af hverju,“ útskýrði
hún. „Við byrjuðum á þessu í 
fyrra og sú vika var mjög vel 
sótt, enda finnst fólki gott að geta 
prófað tímana áður en það
ákveður hvað það vill gera,“ sagði
Hafdís. Dagskrána verður að
finna á heimasíðunni www.
kramhusid.is. Lambið er sett í 
ofn við u.þ.b. 100 gráðu hita í  
einn og hálfan tíma. 

Öllu hinu er blandað saman 
og lambið tekið út, þakið
blöndunni og sett í ofnpott eða
álpappír. Þá er lambið eldað við
sama hitastig í einn og hálfan 
tíma í viðbót. Kartöflurnar soðnar
og skornar í tvennt. Blandað
saman við annað innihald í 
kartöflusalatinu.

Heitt og gott rísottó er tilvalinn 
matréttur í haustrigningunum 
sem nú dynja á landsmönnum. 
Haukur G. Gröndal, yfirkokkur á 
Fjalakettinum, segir réttinn henta 
jafn vel sem meðlæti og aðalrétt.
Aðalatriðið sé að velja rétt grjón 
og sjóða þau upp úr góðu soði.
„Mér finnst persónulega best að
nota arborio-grjón. Þau eru stutt 
og með mikilli sterkju. Það má 
ekki sjóða þau of mikið, þau eiga 
að vera aðeins stökk undir tönn,“ 
sagði Haukur. 

Haukur sagði yfirleitt byrjað á 
því að svita hvítlauk og lauk í 
ólífuolíu. „Svo steikir maður hrís-
grjónin aðeins með lauknum, og 
bætir því næst dálitlu hvítvíni í, til 

að fá smá sýru,“ útskýrði hann. 
Soðinu, sem má vera kjúklinga-, 
fisk- eða skelfisksoð, er þá bætt í 

smám saman. „Þannig veit maður
að maður er ekki að setja of mik-
inn vökva. Þetta á að vera vel safa-
ríkt, en ekki alveg rennandi,“ 
sagði hann. 

Í þennan grunn má svo nota 
hvað sem hugurinn girnist. 
Algengt er að bæta villisveppum í 
rísottóið, og sjávarréttir smell-
passa einnig við réttinn.

 „Það er hins vegar verra að
nota fisk sem molnar þegar maður
hrærir í, það er betra að nota rækj-
ur, skelfisk eða þéttan fisk. Svo er 
hægt að gera kryddjurtarísottó 
eða rauðvínsrísottó. Það er í raun-
inni bara hugmyndaflugið sem 
stoppar mann af,“ sagði Haukur.

Lykillinn að góðu rísottó

>Prófaðu...
...að fara alla leið næst 
þegar þú eldar fisk eða 
kjöt. Gerðu soð úr 
beinunum og frystu í 
handhægu ísmolamóti. 
Þá geturðu teygt þig í 
heimagerðan
krafttening þegar 
með þarf.

Rjúpurnar ómissandi með öllu

Majónes er fastagestur á mörgum 
heimilum, þar sem það er uppi-
staðan í ýmiss konar salöt og 
ídýfur, og fer vel á samloku-
brauðinu. Þeir sem vilja gera 
meira úr túnfisksalatinu, eða
hverju sem er, geta þreifað fyrir 
sér í að gera sitt eigið majónes. 

Uppistaðan í þessari köldu sósu 
er eggjarauður og olía. Tvær 
eggjarauður eru settar í skál og 
salti, pipar, dálitlu sinnepi og 
jafnvel pressuðum hvítlauk bætt 
út í. Bragðlítilli olíu, á borð við
jarðhnetu- eða sólblómaolíu, er 
bætt saman við í dropatali. Hér 
kemur handþeytir við sögu, því 
blönduna þarf að þeyta stöðugt á 
meðan dropa eftir dropa af olíunni 
er bætt út í. Þegar blandan þykkn-

ar er teskeið af hvítvínsediki bætt 
út í til að þynna hana. 

Þá má hella olíunni aðeins
hraðar út í og þeyta á meðan.
Smakkið til með salti og pipar, og 
bætið sjóðandi vatni út í til að gera 
majónesið léttara. 

Heimagert er best



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.



Framtíð leikarans Owens Wilson í Hollywood er björt þrátt 
fyrir sjálfsvígstilraun á dögunum. „Hann er dáður alls 
staðar,“ sagði umboðsmaðurinn Bernie Brillstein. „Það sem 
gerðist er alvarlegt en þetta er einangrað atvik. Allir geta átt 
slæman dag, jafnvel mjög slæman dag.“

Vinsælustu myndir Wilsons til þessa, Wedding Crashers og 
Cars, fóru báðar yfir 200 milljóna dollara markið í miðasöl-
unni, og festu þær hann í sessi sem einn vinsælasta gaman-
leikara Bandaríkjanna. Auk þess hefur ímynd hans á hvíta 
tjaldinu sem fyndins kvennabósa í hinum ýmsum myndum 
ekki skemmt fyrir vinsældum hans.

„Almenningur lítur hann mjög jákvæðum augum,“ sagði 
Paul Dergarbedian, sérfræðingur hjá fyrirtækinu Media By 
Numbers. „Owen Wilson hefur mjög gott orð á sér og fólk 
finnur mikið til með honum þessa stundina.“

Nýjasta mynd Wilsons, The Darjeeling Limited, er væntan-
leg í bíó 29. september. Í mars er síðan fyrirhuguð frumsýn-
ing á mynd hans Drillbit Taylor og í síðasta mánuði hófust 
tökur á myndinni Tropic Thunder þar sem Wilson leikur á 
móti Jack Black, Ben Stiller og Robert Downey Jr.

Dáður alls staðar

Bíódögum Græna ljóssins í Regn-
boganum lauk í gær. Hátíðinni 
var afar vel tekið og sökum mik-
illar aðsóknar hefur verið ákveð-
ið að um helmingur myndanna 
haldi áfram fram á mánudag. 

Þetta eru myndirnar Sicko, 
Away From Her, No Body is Per-
fect, Hallam Foe, The Bridge, 
Shortbus, Deliver Us From Evil, 
Cocaine Cowboys, Die Falscher, 
Goodbye Bafana og Zoo. 

Dagskrá hátíðarinnar má finna 
á midi.is.

Vinsælir 
Bíódagar

Ímyndaðu þér hvað það þýðir í farangri og innkaupapokum! Golf Variant er 
glæsilegur, vel útbúinn og sniðinn að þörfum fjölskyldunnar.

Pláss fyrir 267 fótbolta

Nýr Golf Variant
–enn meira rými

Volkswagen Golf Variant er grænn bíll
HEKLA greiðir fyrir kolefnisjöfnun allra nýrra Volkswagen-bíla í eitt ár. 
Kolefnisjöfnun felst í því að binda samsvarandi magn gróðurhúsalofttegunda 
og bíllinn gefur frá sér. Þetta gerum við með skógrækt og landgræðslu. 

Það var margt um manninn 
í versluninni Nexus við 
Hverfisgötu í gær þegar 
leikarar úr kvikmyndinni 
Astrópíu mættu á stað-
inn, bæði til að gefa 
eiginhandaráritanir og 
afgreiða viðskiptavini 
verslunarinnar.

Auk þess var gestum og gangandi 
boðið upp á kynningu á hlut-
verkaspilinu Dungeons & Dragons 
sem er einmitt spilað í Astrópíu. 
Gísli Einarsson, eigandi Nexus, 
segist vongóður um að kvikmyndin 
muni auka veg og vanda hlut-
verkaspila að nýju. „Dungeons & 
Dragons er 30 ára gamalt spil sem 
var mjög vinsælt hér á landi fyrir 
15 árum síðan,“ segir Gísli. „Það 
væri gaman ef myndin yrði til þess 
að endurvekja áhugann á þessum 
gömlu, góðu spilum sem féllu 
svolítið í skuggann af tölvu-
leikjunum þegar þeir komu til 
sögunnar. Þótt það sé auðveldara 
að spila leikina færðu að sama 
skapi meira út úr því að spila spilin 
þótt erfiðara sé að koma sér inn í 
þau.“ Hann segist mjög sáttur við 
myndina. „Ég las handritið yfir og 
sá myndina á ýmsum vinnslu-
stigum. Maður vonaði auðvitað að 
myndin yrði okkar kúltúr til sóma 
og mér finnst hún gera þessum 
heimi skemmtileg skil enda þekkja 
handritshöfundarnir þetta mjög 
vel. Ottó [Geir Borg] vann meira 

að segja hér í Nexus í nokkur ár og 
byggði upp DVD deild verslun-
arinnar.“



Brynjar Már Valdimarsson, eða 
BMV eins og hann kallar sig, er 
kominn í fimmta sæti hjá grísku 
útvarpsstöðinni Radio 1 með lag 
sitt In My Place. Lagið hækkar 
sig úr tíunda sæti í það fimmta og 
virðist vera að falla einstaklega 
vel í kramið hjá Grikkjum.

„Þetta er alveg geggjað. Það er 
vonandi að þetta sé byrjunin á 
einhverju meira. Maður vill alltaf 
meira,“ segir Brynjar Már, sem 
er fyrir ofan þekkt nöfn á borð 
við Justin Timberlake, 50 Cent og 
Backstreet Boys á listanum. „Það 
er alveg æðislegt og líka gaman 
að sjá hvað lagið er búið að 
stökkva hratt upp.“

Brynjar, sem starfar sem 
útvarpsmaður á FM957, hefur 
engar skýringar á því af hverju 
hann er svona vinsæll í Grikk-
landi. Segist hann hafa gefið lagið 
út víða um heim og það hafi því 
verið að malla áfram hægt og 
rólega. 

Upptökur á fyrstu plötu Brynj-
ars standa nú yfir í New York og 
ganga þær mjög vel. Verður plat-
an líklega tilbúin í kringum ára-
mótin. Með Brynjari starfar upp-
tökustjórinn Ken Lewis, sem 
hefur unnið með stjörnum á borð 
við Mary J. Blige og Mariah 
Carey, ásamt hljómsveitinni Fall 
Out Boy. Einnig starfar með 
honum textahöfundurinn SJ Sin-
ister auk eins lagahöfundar.  
Brynjar segist lítið hafa gert af 
því að koma fram að undanförnu, 
enda í nógu öðru að snúast. „Ég 
er að einbeita mér að því að taka 
upp og gera það vel og í kjölfarið 
sér maður hvert það leiðir 
mann.“ 

Næsta smáskífulag sem Brynj-
ar ætlar að gefa út verður að 
öllum líkindum Forget About Me. 
Þangað til mun In My Place sjá 
um að halda BMV sjóðheitum, 
bæði í Grikklandi og víðar um 
heiminn.

BMV heillar Grikki

Loftkæling • aksturstölva • sæti með mjóhryggsstuðningi • hraðastillir 
samlitir stuðarar • 6 loftpúðar • ABS bremsur með EBD og EBC
spólvörn • ISOFIX festingar fyrir barnabílstóla • og margt fleira

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

Leikarinn Bruce Willis 
hefur tekið að sér 
aðalhlutverkið í nýjustu 
mynd Olivers Stone, 
Pinkville. Myndin fjallar 
um fjöldamorð sem áttu 
sér stað í Víetnam árið 
1968 þegar bandarískir 
hermenn drápu hundruð 
víetnamskra þorspbúa. 
Fer Willis með hlutverk 
hershöfðingja sem 

annaðist rannsókn 
málsins.

Þetta verður fjórða 
myndin um Víetnam-
stríðið sem hinn sextugi 
Stone leikstýrir. Fyrst 
gerði hann Platoon, sem 
vann fern Óskarsverðlaun, 
síðan Born on the Fourth 
of July, sem vann tvo 
óskara, og loks Heaven 
and Earth.

Í nýjustu mynd Stone



með íslenskum texta

DIE
FALSCHER

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

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

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

KL. 5.30 The Bridge / Hallam Foe / Die Falscher
 Cocaine Cowboys 
KL. 8 Goodbye Bafana / Away From Her
 Deliver Us From Evil
KL. 10.30 Sicko / Shortbus / Zoo / No Body Is Perfect

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS14

12

14
16

14
12

BOURNE ULTIMATUM kl. 6 - 8 - 10.10
RUSH HOUR 3 kl. 8 -10
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 6

14
12

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

VINSÆLUSTU MYNDIR BÍÓDAGA SÝNDAR 
ÁFRAM TIL MÁNUDAGS.

DAGSKRÁ OG MIÐASALA Á MIDI.IS

SICKO
með íslenskum texta AWAY

FROM HER

FOE
HALLAM

ZOO

SHORTBUS

NO BODY
IS PERFECT

COCAINE
COWBOYS

FROM EVIL
DELIVER US

THE
BRIDGE

GOOBYE
BAFANA

LANDSLIÐ GRÍNISTA
Í STÆRSTU ÍSLENSKU 

BÍÓMYND ÁRSINS

- bara lúxus
Sími: 553 2075

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

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

www.SAMbio.is 575 8900

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

FÓR BEINT 
Á TOPPINN 
Í USA

KRINGLUNNI

S. 482 3007SELFOSSI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10 L

RATATOUILLE  ÍSL TAL kl. 6 L

RATATOUILLE ENSKT TAL kl. 8 L

TRANSFORMERS kl.  10:15 10

ÁLFABAKKAÁ

ASTRÓPÍÁ kl. 6:15 - 8 - 10:10 L

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

RATATOUILLE ÍSL TAL kl. 4 - 5:30 L

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 10:40 10

TRANSFORMERS kl. 5 
NANCY DREW kl. 6 7

GEORGIA RULES kl. 8 7

HARRY POTTER 5 kl. 8:15 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 4 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10:10 L

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

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 L

TRANSFORMERS kl. 10:20 10

ASTRÓPÍÁ kl. 7 - 9 L

RUSH HOUR 3 kl. 7 - 9 12

ASTRÓPÍA kl. 8 - 10 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10:30 14

VIP

VIP

DIGITAL

DIGITAL
DIGITAL

Magnaðasta spennumynd sumarsins

MATT DAMON ER JASON BOURNE

JIS. FILM.IS

AS. MBL

„Að mínu mati ættu allir að drífa sig með fjölskylduna“

MBL

Mannabarn – Human Child er 
fimmta plata Eivarar Pálsdóttur. 
Platan er fáanleg bæði á ensku og 
færeysku, en fyrsta upplag 
íslensku útgáfunnar er tvöföld 
plata sem inniheldur bæði ensku 
og færeysku útgáfuna. Manna-
barn var tekin upp á Írlandi undir 
stjórn Dónals Lunny, en hann er 
einn þekktasti þjóðlagatónlistar-
maður Írlands og jafnframt 
mikils metinn upptökustjóri sem 
hefur unnið með Kate Bush, 
Sinéad O‘Connor, Elvis Costello, 
Rod Stewart og Baaba Maal svo 
nokkur dæmi séu tekin.

Eivör hefur komið víða við á 
tónlistarferlinum. Hún hefur 
bæði sungið rokk, popp, djass og 
stórsveitartónlist inn á plötur, en 
ef það er hægt að greina rauðan 
þráð þá eru það þjóðlagaáhrifin. 
Hafa þau orðið sterkari hjá henni 
með árunum. 

Tónlistin á Mannabarn er 
þjóðlagaskotið popp. Lögin tíu eru 
öll áður óútgefin lög eftir Eivöru. 
Útsetningarnar eru fágaðar og 
poppaðar og þó að fjölbreytnin sé 
nokkur eiga öll lögin það 
sameiginlegt að söngur Eivarar 
er í aðalhlutverki. Og það er stóra 
málið. Lögin eru fín en hljómurinn 
og útsetningarnar virka stundum 
of iðnaðarpopplegar og ópersónu-
legar. Það sem bjargar plötunni 
frá miðjumoðinu er söngurinn. 
Það má segja að Eivör vinni hvern 
söngsigurinn á fætur öðrum á 
plötunni. Og hún sýnir á sér ólíkar 
hliðar. Í Livandi trö er arabískur 
blær á söngnum (og útsetning-
unni), í Flykrur í vindi minnir hún 

á indíána eða eskimóasöng og í 
power-ballöðunni Tú ert alt sýnir 
hún hetjutilþrif í anda Céline 
Dion. Reyndar minnir það lag 
svolítið á ofurballöðuna The 
Power Of Love sem Jennifer 
Rush, Céline o.fl. hafa sungið. Í 
öðrum lögum er hún svo til skiptis 
blíð og kraftmikil, en alltaf framúr-
skarandi.

Það er gaman að hafa plötuna 
bæði á ensku og færeysku, en 
maður lætur ensku útgáfuna 
samt að mestu eiga sig, enda 
meiri innlifun og tilfinning í 
söngnum á móðurmálinu. 

Söngurinn í aðalhlutverki

Söngkonan
Katie Melua 
gefur í lok 
september út á 
smáskífu lagið 
If You Were A 
Sailboat sem 
er að finna á 
þriðju plötu 
hennar, 
Pictures. Er 
hún væntanleg 
í búðir hinn 1. 

október.
Melua, sem hélt vel heppnaða 

tónleika hér á landi á síðasta ári, 
gaf síðast út plötuna Piece By 
Piece árið 2005. Hefur hún, 
ásamt fyrstu plötunni, Call Off 
The Search, selst í 7,5 milljónum 
eintaka.

„Ég vissi að þessi plata yrði 
öðruvísi en hinar tvær því ég er 
orðin eldri, reynslumeiri og 
þroskaðari en áður,“ sagði 
Melua. Á meðal þekktustu laga 
hennar eru Nine Million Bicycles 
og The Closest Thing To Crazy. 

Ný plata frá 
Katie Melua

Búið er að ákveða hvaða heimildar-
myndir verða sýndar á Alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðinni RIFF í haust. 

Alls verða sýndar þrettán 
myndir alls staðar að úr heim-
inum.

Myndirnar þrettán eru mjög 
áhugaverðar en meðal þeirra eru 
Crazy Love sem fjallar um mann 
sem afskræmir andlit ástkonu 
sinnar og kvænist henni svo eftir 
að hafa afplánað fangavist vegna 
árásarinnar og svo Metamorphos-
is, en hún er um Kínverja sem 
hafa farið í kynskiptaaðgerð, en 
um 280.000 Kínverjar eiga sér 
slíkan draum. 

Alþjóðlega kvikmyndahátíðin 
RIFF hefst 27. september og 
stendur til 7. október en þetta er 
fjórða árið sem hún er haldin.

Heimildarmynda- 
veisla á RIFF

Fyrrum meðlimir kórs Mennta-
skólans við Harmahlíð koma fram 
á tónleikum í kvöld í tilefni þess 
að kórinn er fertugur á þessu ári. 
Einnig er um styrktartónleika að 
ræða því allur ágóði rennur í 
ferðasjóð kórsins, sem er á 
leiðinni til Kína um miðjan 
september. Þar ætlar hann að 
dveljast í rúmar tvær vikur.

Fram koma Stuðmenn, Páll 
Óskar, Sprengjuhöllin, Baggalút-
ur, Djasssveitin Babar og 
Hjaltalín. Tónleikarnir fara fram 
í hátíðarsal MH og hefjast 
klukkan 20. Miðaverð er 1000 
krónur.

Kórfélagar 
stíga á stokk



MEGAS
& SENUÞJÓFARNIR

LAUGARDALSHÖLL
LAUGARDAGINN 13. OKTÓBER

Almenn forsala hefst 5. september
MasterCard forsala hefst 4. september

Kynnið ykkur frekari tilboð og tónleikadagskrá Concert á vef
tónlistarklúbbs Mastercard, www.borgun.is/klubbar



Ummæli fjögurra þjálfara send til aganefndar

Meistaradeild Evrópu:

Enski deildarbikarinn:

Þýski handboltinn:

 Dagurinn í Sevilla í gær 
var tilfinningaþrunginn er hinn 
22 ára gamli Antonio Puerta var 
jarðsettur. Puerta lést á 
þriðjudag, þrem dögum eftir að 
hafa fengið hjartaáfall í leik með 
Sevilla.

Yfir tíu þúsund manns mættu 
fyrir utan leikvang félagsins í 
gærmorgun en búið var að koma 
upp kapellu á vellinum svo hægt 
væri að minnast leikmannsins 
þar. Þangað mættu meðal annars 
leikmenn liðsins sem og leikmenn 

erkifjendanna í Real Betis og 
vinir Puerta.

Þúsundir stuðningsmanna 
félagsins, sem og stuðningsmenn 
Betis, stilltu sér síðan upp 
meðfram götum borgarinnar á 
meðan keyrt var með kistuna í 
kirkjugarðinn þar sem Puerta 
var lagður til hinstu hvílu. Þar 
var einnig haldin minningar-
athöfn fyrir hans nánustu.

Þar var meðal annars unnusta 
Puerta, en hún á von á sveinbarni 
í október.

Antonio Puerta lagður 
til hinstu hvílu

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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 Íslenska körfu-
boltalandsliðið vann ótrúlegan 
sigur á Georgíu í b-deild Evrópu-
keppninnar í gær. Jakob Örn Sig-
urðarson tryggði íslenska liðinu 
76-75 sigur með þriggja stiga 
körfu, spjaldið ofan í, um leið og 
leiktíminn rann út.

„Þetta er rosleg og yndisleg 
upplifun en var eiginlega algjör 
tilviljun. Við ætluðum að setja 
bæði vítin niður og brjóta á þeim 
en seinna vítið klikkaði, við náðum 
frákastinu og einhvern veginn 
datt boltinn til mín. Þetta er í 
fyrsta skiptið sem ég skora svona 
körfu og þetta er alveg rosalega 
sætt,“ sagði hetja íslenska liðsins. 

Logi Gunnarsson var á víta-
línunni þegar fimm sekúndur voru 
eftir og Georgía var 72-75 yfir. 
Logi klikkaði á seinna vítinu og 
eftir mikla baráttu náði hann að 
koma boltanum til Jakobs sem var 
langt fyrir utan þriggja stiga 
línuna. Eftirleikurinn verður hluti 
af körfuboltasögunni enda einn 
glæsilegasti sigur landsliðsins. 

Logi Gunnarson byrjaði leikinn 
af miklum krafti og skoraði tólf 
fyrstu stig liðsins. Hann ætlaði 
augljóslega að bæta fyrir fyrri 
leikinn í Tbilisi þar sem að hann 
var stigalaus. Georgíumenn voru 
með frumkvæðið en íslenska liðið 
hékk í þeim og hleypti þeim aldrei 

of langt frá sér. Brenton Birming-
ham var rólegur framan af leik en 
hann skoraði átta stig í röð á 
úrslitastundu í fjórða leikhlutan-
um sem áttu mikinn þátt í að koma 
Íslandi í þá stöðu að vinna leik-
inn.

„Það vita allir að við erum með 
gott lið og á meðan við gerum eins 
og við gerðum í þessum leik þá 
getum við unnið flottar þjóðir,“ 
sagði kampakátur þjálfari Sigurð-
ur Ingimundarson eftir leikinn. 
Sigurður setti Jakob á bekkinn í 
upphafi seinni hálfleiks og setti 
hann ekki aftur inn á fyrr en eftir 
rúmar sjö mínútur. Jakob svaraði 
því með því að skora 13 stig á síð-
ustu 12 mínútunum í leiknum. 
„Það þurfti aðeins að skerpa á 
honum því það er ekki vandamál 
að hann sé ekki nógu góður,“ sagði 
Sigurður og það voru margar hetj-
ur í íslenska liðinu í gær. „Logi 
byrjar leikinn frábærlega, Páll 
Axel var að taka fráköst eins og 
hann væri 2,20, Brenton kom upp í 
fjórða leikhluta og síðan voru 
Magnús og Jakob með smá syrpu 
saman. Fannar og Friðrik spiluðu 
svo mjög fína vörn,“ sagði 
Sigurður.

Friðrik Stefánsson var að spila 
sinn 104. landsleik en var engu að 
síður að upplifa sinn fyrsta sigur-
leik í Höllinni. „Það var kominn 

tími á þennan sigur,“ sagði Friðrik 
sem var ánægður hvernig gekk að 
eiga við Zaza Pachulia. „Við feng-
um að slást aðeins við hann og ég 
var ánægður með hvernig gekk að 
eiga við hann,“ sagði Friðrik sem 
ásamt Fannari Ólafssyni hélt 
NBA-stjörnunni í 15 stigum og 
aðeins 33 prósenta skotnýtingu. 

Stig Íslands: Logi Gunnarsson 17 (12 
á fyrstu 6 mínútunum), Jakob Örn Sig-
urðarson 16 (5 stoðs.), Brenton Birm-
ingham 13 (11 fráköst, 4 stoðs.), Páll 
Axel Vilbergsson 9 (15 fráköst), Magn-
ús Þór Gunnarsson 6, Fannar Ólafsson 
6, Helgi Már Magnússon 4, Friðrik 
Stefánsson 3, Brynjar Þór Björnsson 2.

Ísland vann 76-75 sigur á Georgíu í b-deild Evrópukeppninnar í Laugardalshöll í gær. Þetta var leikur sem 
Georgíumenn máttu ekki tapa því nú eiga Finnar sigurinn vísann í riðlinum.

 Arsenal komst í gær inn í 
riðlakeppni meistaradeildarinnar 
alveg eins og Liverpool kvöldið 
áður og það verða því fjögur ensk 
lið í pottinum þegar dregið er í 
dag. Vafalaust munu margir 
fylgjast spenntir með drættinum. 

Arsenal vann seinni leikinn við 
tékkneska liðið Sparta Prag 3-0 og 
þar með 5-0 samanlagt. Úrslitin 
voru nánast ráðin strax í upphafi 
leiks þegar Tomás Rosicky 
skoraði eftir aðeins sjö mínútna 
leik þegar hann nýtti vel send-
ingu Theo Walcott frá hægri. 

Arsenal bætti síðan við tveimur 
mörkum undir lokin, fyrst Cesc 
Fabregas eftir sendingu frá 
Eduardo da Silva, sem skoraði 
síðan sjálfur í lokin eftir aðra 
flotta stoðsendingu Walcotts.

Fjögur ensk lið 
í pottinum





 Það er mismikið lagt á 
stuðningsmenn liðanna í Lands-
bankadeild karla. Hver leikur er 
90 mínútur og fólkið í stúkunni 
þarf oft að ganga í gegnum mis-
ánægjulegar mínútur í leikjum 
sinna liða. 

Fréttablaðið tók saman hversu 
lengi liðin hafa verið yfir og undir 
í sínum leikjum í sumar og hvaða 
stuðningsmenn hafa liðið mestar 
kvalir í fyrstu 14 umferðunum.

FH-ingar eru þar nokkuð sér á 
báti bæði hvað varðar hversu 
mikið þeir hafa verið yfir og 
hversu sjaldan þeir hafa verið 
undir í fyrstu fjórtán umferðum 
sumarsins.

FH-ingar hafa verið með forust-

una í 632 mínútur eða rétt rúm-
lega helming af sínum leikjum. 
Valsmenn (522) eru 110 mínútum 
á eftir þeim í 2. sætinu og ÍA (447) 
og Breiðablik (441) eru síðan á 
svipuðu róli í 3. og 4. sæti. 

KR-ingar hafa aftur á móti 
aðeins verið yfir í 134 mínútur í 
sumar, sem gerir aðeins 11 pró-
sent af þeirra leikjum. Víkingar 
eru 52 mínútum fyrir ofan þá og 
Fylkismenn (207 mínútur) eru 
síðan í þriðja neðsta sæti rétt á 
eftir Fram (209 mínútur). 

FH-ingar hafa einnig verið 
undir í fæstar mínútur eða aðeins 
118 en það vekur athygli að Blikar 
koma þar í 2. sæti en þeir hafa 
aðeins verið undir í 177 mínútur 

(14 prósent) þrátt fyrir að hafa 
aðeins náð 45 prósentum stiga í 
boði í sínum leikjum í sumar. 
Framarar hafa verið mest undir 
eða í 542 mínútur, 14 mínútum 
lengur en HK-menn sem eru í 
næsta sæti fyrir ofan. KR-ingar
eru í þriðja neðsta sæti en þeir 
hafa verið undir í 37 prósentum af 
sínum leikjum.

Samkvæmt þessari tölfræði er 
mesta spennan í leikjum Fylkis-
manna því það hefur verið jöfn 
staða í 800 mínútur í leikjum 
þeirra í sumar, sem eru 63 prósent 
leiktímans. Víkingar eru þar í öðru 
sæti, 69 mínútum á eftir, en Skaga-
menn eru aftur á móti það lið þar 
sem leikirnir hafa verið jafnir í 

fæstar mínútur eða aðeins í 440 
mínútur, sem gerir 35 prósent af 
þeirra leikjum. HK er þar í næst-
neðsta sæti með jafna stöðu í 472 
mínútur.

KR hefur aðeins verið yfir í 134 mínútur í sumar

 Íslenskar getraunir 
bjóða nú upp á það að tippa á 
hvaða lið falli úr Landsbankadeild 
karla í haust. 

Fjögur lið koma til greina og 
hafa starfsmenn Íslenskra 
getrauna reiknað út stuðla út frá 
núverandi stöðu liðanna og hvaða 
leiki þau eiga eftir í síðustu 
fjórum umferðunum. 

Samkvæmt því eru mestar 
líkur á að Víkingar falli af fjórum 
neðstu liðunum en jafnframt 
minnstar líkur á því að botnlið 
KR falli í 1. deild.

Líklegast að 
Víkingur falli

Keflvíkingurinn Hörður 
Sveinsson hefur verið lánaður af 
félagi sínu, Silkeborg í Dan-
mörku, til Tromsö sem leikur í 
norsku úrvalsdeildinni. Láns-
samningurinn er til þriggja 
mánaða en félögin hafa einnig 
samið um kaupverð vilji Tromsö 
kaupa Hörð að tímabilinu loknu.

Hann verður gjaldgengur fyrir 
leik Tromsö gegn Odd Grenland 
um helgina.

Fer til Tromsö

NÝJAR
PAKKNINGAR

BETRA
VERÐ

Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávalt fylgja leiðbeiningum í
fylgiseðlinum með lyfinu. Skammtar eru einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er reykt, en þeir mega þó aldrei vera stærri en 25 stykki á dag. Leita skal
til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega, óstöðuga
eða versnandi hjartaöng, alvarlega hjartsláttaróreglu eða heilablóðfall nýlega eiga ekki að nota Nicotinell nikótínlyf. Börn undir 15 ára aldri, þungaðar konur og konur með
barn á brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan fylgiseðilinn áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi:
Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

ÁVAXTA
BRAGÐMINTU

BRAGÐ

LAKKRÍS
BRAGÐ

CLASSIC
NIKÓTÍN
BRAGÐ

TVÖFALDAR MÖGULEIKA
AÐ REYKJA!ÞÍNA AÐ HÆTTA

PRÓFAÐU NIKÓTÍNTYGGIGÚMMÍIÐ
FÆST MEÐ ÁVAXTA-, MINTU-, LAKKRÍS- OG NIKÓTÍNBRAGÐI

NICOTINELL



 Aðeins vantar rúma sjö 
þúsund áhorfendur til að heildar-
fjöldi áhorfenda á leikjum í Lands-
bankadeild karla verði meiri en 
100 þúsund manns. Samkvæmt 
meðaltalinu til þessa gerist það 
eftir sex leiki en vegna stórleiks 
FH og KR í næstu umferð er alls 
ekki ólíklegt að metið verði slegið 
í lok umferðarinnar.

Núverandi met er 97.700 áhorf-
endur á einu sumri. Það met var 
sett í fyrra en það sumar féll fimm 
ára gamalt met. Það er alveg ljóst 
að þetta met fellur nú í næstu  
umferð, jafnvel áður en ágúst-
mánuður er liðinn.

Miðað við meðalfjölda áhorf-
enda á hverjum leik hingað til í 
sumar og þróun síðustu ára gæti 
verið að heildarfjöldinn í ár færi 
yfir 120 þúsund manns. 

Áttunda umferð mótsins í sumar 
er söguleg. Alls komu 8.404 manns 
á leikina fimm og er það í fyrsta 
sinn í sögunni sem fleiri en átta 
þúsund manns sækja leiki einnar 
umferðar. Allir leikir fengu meira 
en þúsund áhorfendur á völlinn en 
aðsóknarmesti leikurinn var Kópa-
vogsslagur Breiðabliks og HK.

Stórleikur Vals og FH var einnig í 
þeirri umferð en samt komu fleiri 
á leik KR og Fram í þeirri umferð 
en í Laugardalinn.

Öll lið í deildinni hafa spilað sjö 
heimaleiki og sjö útileiki á þessum 
tímapunkti mótsins. Flestir hafa 
lagt leið sína á Kaplakrikavöll, 

samtals 14.280. Alls þrír vellir, 
Kaplakriki, Frostaskjólið og Kefla-
vík, hafa fengið meira en tíu þús-
und áhorfendur í sumar.

Fæstir koma á heimaleiki HK 
og næstfæstir á heimaleiki Fram. 
Það eru einu liðin sem ná ekki að 
meðaltali þúsund áhorfendum á 
heimaleiki sína.

Það er því sérstaklega áhuga-
vert þegar áhorfendatölur eru 
flokkaðar eftir útileikjum liða. HK 
situr þar í þriðja sæti, á eftir KR 
og FH. Samkvæmt því eru KR-
ingar duglegastir að fara á útileiki 
sinna manna en neðstir á þessum 
lista eru Víkingar.

Þrátt fyrir þessa góðu aðsókn 
hefur enginn einn leikur fengið 
meira en þrjú þúsund manns á 
völlinn. Mest sótti leikur sumars-
ins var 3-3 viðureign FH og Fram í 

13. umferð. Á hann komu 2.850 
manns.

Það met gæti þó vel verið slegið 
á leik FH og KR í næstu umferð 
enda um gríðarlega þýðingarmik-
inn leik að ræða þó svo að þarna 
mætist liðin í efsta og neðsta sæti 
deildarinnar. FH má helst ekki 
misstíga sig til að eiga sem bestan 
möguleika á að verja titilinn en 
KR-ingar eru í bullandi fallbaráttu
og mæta væntanlega grimmir til 
leiks.

Meiri spenna er í mótinu í ár en 
oft áður. Tvö lið berjast enn um 
titilinn og fjögur félög eiga í afar 
harðri fallbaráttu. Það er útlit 
fyrir að spennan haldi áfram og 
því verði margt um manninn á 
haustleikjunum.

Það er viðeigandi að á sama ári og tíu liða fyrirkomulagið í efstu deild er kvatt verði hinn frægi hundrað 
þúsund manna múr loksins rofinn. Aldrei hafa fleiri áhorfendur mætt á völlinn en nú í sumar.

15. umferð:

 15. umferð Landsbanka-
deildar karla hefst í kvöld með 
fjórum leikjum. Stórleikur 
umferðarinnar er viðureign 
stórveldanna FH og KR í Krikan-
um en hlutskipti liðanna er ansi 
ólíkt – FH á toppnum en KR á 
botninum.

KR hefur ekki sótt gull í 
greipar FH-inga í Firðinum 
síðustu ár en spurning er hvort 
það breyti einhverju að þjálfari 
KR sé FH-ingur sem þekkir 
hvern krók og kima í Krikanum.

Blikar sækja síðan ÍA heim en 
Blikar geta náð ÍA að stigum með 
sigri í kvöld. 

HK fer langt með að tryggja 
sæti sitt í efstu deild takist liðinu 
að leggja Fylki í Kópavogi.

Sjóðheitir Framarar fá síðan 
ískalda Keflvíkinga í heimsókn í 
Dalinn en sigur Framara í 
leiknum myndi létta verulega 
pressunni á þeim.

Víkingur og Valur mætast síðan 
í lokaleik umferðarinnar á 
sunnudag.

Logi fer með 
KR í Fjörðinn



Vinnan göfgar manninn 



Virka daga – 10 til 18  Laugardaga – 11 til 15Opnunartími:

Kíktu við í verslun okkar að Síðumúla 37 og svalaðu þorstanum með ísköldu Coke í gleri á meðan þú skoðar nýjustu fartölvurnar! 
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69.900-

Intel Celeron 1.73Ghz 

512MB DDR2 minni 

80GB harður diskur

15.4” skjár / Vista Home 

4 x USB / WiFi / S-Video

ACER ASPIRE 3693

VEFMYNDAVÉL

89.900-

AMD Turion 64 X2 TL-52

1024MB DDR2 minni

120GB harður diskur

15.4” CrystalBrite skjár

Vista Premium / WiFi

ACER ASPIRE 5103

VEFMYNDAVÉL

99.900-

Intel Celeron 1.86Ghz

1024MB DDR2 minni

80GB harður diskur

17” Stór og bjartur skjár

Vista Home Premium

ACER TM 7320

ÚRVAL 
AF ACER FARTÖLVUM

VEFMYNDAVÉL

17” BJARTUR SKJÁR

Intel Core 2 Duo T7100 1.8Ghz

1024MB DDR2 minni

160GB harður diskur

15.4” CrystalBrite skjár

ATi X2500 512MB skjákort

ACER TRAVEL MATE 5720

VEFMYNDAVÉL

ATi X2500 512MB

129.900-
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Eins og fram hefur komið í 
fréttum tók söngvarinn Jón 
Jósep Snæbjörnsson, betur 
þekktur sem Jónsi, að sér starf 
flugþjóns fyrir Icelandair í 
sumar eftir að hafa verið valinn 
úr stórum hópi umsækjenda. 
Jónsi fór sína síðustu ferð að 
sinni á þriðjudag og segist hafa 
yfirgefið flugstöðina með trega.

„Þetta er jafnskemmtilegasta 
starf sem ég hef tekið að mér 
fyrir utan tónlistarmennskuna,“ 
segir hann og útilokar ekki að 
hann snúi aftur til starfa í 
háloftunum. „Ef Icelandair hefur 
áhuga á að fá mig aftur er ég svo 
sannarlega til í það.“ Hann segist 
að mestu hafa flogið til Evrópu 

en einnig til Bandaríkjanna. „Ég 
held að víðsýni mín á þessum 
tíma hafi aukist til muna – eða 
heimurinn minnkað.“ Jónsi 
kannast ekki við að frægðin hafi 
verið honum fjötur um fót í 
flugþjónsstarfinu. „Nei, alls ekki. 
Stundum sagði fólk hæ en annars 
var ég náttúrlega bara þarna til 
að þjónusta, gefa fólki meira 
kaffi og rétta því kodda.“

Jónsi mun nú einbeita sér að 
tónlistinni sem hann hefur sinnt 
samhliða fluginu í sumar. „Ég 
ætla bara að spila á gítar og 
skemmta. Það eru næg verkefni í 
því. Ég hef verið að færa mig 
upp á skaftið með að spila á 
hljóðfæri. Það er svo yndislega 

gaman og opnar marga mögu-
leika. Ég er jákvæði maðurinn 
eins og þú heyrir. Í raun felst 
eina biturð mín í dag í því að ég 
skuli ekki verða næsti íþróttaálf-
ur. Maggi, þú ert með númerið 
mitt!“

Jónsi yfirgefur flugið með trega

Hugbúnaðarverkfræðineminn
Björn Patrick Swift opnaði 
heimasíðu á slóðinni www.björn.
is síðastliðinn sunnudag en síðan 
hefur þegar vakið þónokkra 
athygli. Það kemur helst til af því 
að hún er nánast nákvæm eftir-
líking af síðu Björns nafna hans 
Bjarnasonar dómsmálaráðherra.
„Þetta var hugmynd sem kviknaði 
í einhverri leiðinlegri prófatörn 
fyrir tveimur árum. Ég hef alltaf 
verið á leiðinni að gera alvöru úr 
þessu og byrjaði loksins að dunda 
mér í þessu á kvöldin núna í 
ágúst,“ segir Björn Patrick.

Björn starfar sem forritari hjá 
tölvuleikjafyrirtækinu CCP sam-
hliða náminu. Hann segist hafa 
keypt lénið björn.is þegar í ljós 
kom að Björn Bjarnason hafði ekki 
nýtt sér forkaupsréttinn. „Þeir 
sem áttu lénin án íslensku stafanna 
fengu hálfs árs forkaupsrétt. Björn 
nýtti sér hann ekki og ég keypti 
lénið um leið og fresturinn rann út. 
Þetta er nú annars allt gert í 
góðlátlegu gríni,“ segir Björn 
Patrick. Hann segist ekki hafa 
hugmynd um hvort ráðherrann 
viti af uppátækinu. „Ég bara veit 
það ekki. Ég ætlaði ekkert að opna 

síðuna strax en gerði það á 
sunnudag og sagði þremur félög-
um mínum frá þessu. Svo skrapp 
ég í ræktina og þegar ég kom til 
baka voru komnar um 300 heim-
sóknir.“ Björn Patrick segist þó 
vonast til að ráðherrann taki vel í 
grínið. „Ég bind líka ákveðnar 
vonir við að hann bjóði mér með 
næst þegar hann fer í myndatöku. 
Það myndi spara mér vinnu við að 
breyta myndunum.“

Þegar Fréttablaðið hafði sam-

band við Björn Bjarnason sagði 
hann að sér hefði verið bent á 
síðuna. „Ég hef skoðað hana. Öllu 
gamni fylgir nokkur alvara. Þótt 
ég skrifi á mína síðu er hún 
hönnuð af öðrum sem eiga sinn 
höfundarrétt.“ Hann segist ekki 
hafa íhugað að nýta sér for-
kaupsréttinn að slóðinni björn.is 
á sínum tíma. „Ég hef notið þess 
ágætlega að eiga bjorn.is og hef 
ekki hugleitt að breyta um slóð.“

Hermdi eftir ráðherranum

„Ég er ferlega lélegur í morgun-
matnum, ég fæ mér í mesta 
lagi smá vítamín og svo kaffi, 
ég drekk allt of mikið af kaffi. 
Það er helst þegar ég er erlendis
sem ég á það til að fara í 
„breakfast“, annars er það 
yfirleitt ekki fyrr en nær dregur 
hádeginu sem ég borða.“

„Við verðum hérna þangað til á 
föstudaginn og hann er bara vænt-
anlegur eftir korter,“ segir Sigur-
björn Búi Baldursson hjá kvik-
myndafyrirtækinu Artic First. 
Hann er staddur á Grænlandi þar 
sem fyrirtækið tekur upp nýjasta 
myndband hljómsveitarinnar 30 
Seconds from Mars en aðalnafnið í 
þeirri sveit er Hollywood-stjarnan 
Jared Leto. „Þetta verða engar 
sprengingar en við verðum mest-
megnis uppi á ísjökum og jöklum 
þannig að þetta ætti að verða mjög 
flott,“ útskýrir Sigurbjörn og við-
urkennir að þótt um engar eldglær-
ingar verði að ræða kosti það sitt að 
hafa sextán manna tökulið á Græn-
landi.

Jared millilenti á Keflavíkur-
flugvelli á þriðjudagskvöldinu og 

vakti strax mikla athygli. Leikar-
inn staldraði stutt við því hann var 
lagður strax af stað til Grænlands í 
gærmorgun með flugvél sem leigð 
var undir hópinn. Myndbandið 
verður tekið upp í ísjakabænum 
Illulisat og mun Sigurbjörn starfa 
náið með Leto enda aðstoðarleik-
stjóri Hollywood-stjörnunnar sem 
leikstýrir þessu öllu sjálfur. Spurð-
ur hvort ekki stæði til að kynna 
fyrir leikaranum hið mjög svo 
umtalaða en rómaða næturlíf 
höfuðborgarinnar sagði Sigurbjörn 
það vel koma til greina en þetta 
væri vissulega upptekinn maður. 
„Ég veit ekki hvort hann þarf að 
fljúga vestur um haf strax vegna 
annarra verkefna,“ segir Sigur-
björn en heimsókn Jared á ölstofur 
bæjarins myndi vafalítið vekja 

mikla athygli enda þekktur kvenna-
ljómi.

Jared Leto er þekktastur fyrir 
leik sinn í sjónvarpsþáttaröðinni 
My so Called Life en þar fór hann 
með hlutverk Jordans Catalano. 
Hann vakti síðan verðskuldaða 
athygli fyrir frammistöðu sína í 
Requiem for a Dream eftir Darren 
Aronofsky og muna margir einnig 
eftir því þegar hann var laminn í 
klessu í Fight Club. Leto var eitt 
sinn unnusti stórstjörnunnar 
Cameron Diaz en var nýlega orðað-
ur við brjóstabombuna Jessicu 
Simpson. Hann hefur þó lagt ofur-
áherslu á feril sinn og 30 
Seconds from Mars en smáskífa 
sveitarinnar var nýlega heiðruð af 
rokktímaritinu Kerrang!.



opnar í dag

Jane Norman er ein vinsælasta
tískuvöruverslunin fyrir ungar
konur í Bretlandi í dag og rekur
157 verslanir í Evrópu.

Vertu velkomin!

 kl. 11. á 2. hæð í Smáralind



Fyrirbærið þakklæti er ekki hátt 
skrifað í nútímanum. Flestum 

finnst álíka fáránlegt að vera þakk-
látur og að safna sér fyrir ein-
hverju. Til hvers að safna sér fyrir 
einhverju þegar maður fær lánað 
fyrir því á þremur mínútum? Til 
hvers að vera þakklátur fyrst allt 
kemur hvort sem er upp í hendurn-
ar á manni? Það eru helst trúaðir 
sem gangast upp í því að vera 
þakklátir. Þeir eru þakklátir guði 
fyrir allt heila klabbið.

ástæðulaust er að trúaðir 
einoki þakklætið. Þó ekki nema 
fyrir þá sjálfselsku ástæðu að þakk-
læti fylgir hin ágæta tilfinning auð-
mýktarinnar. Ég sagði Lufsunni við 
matarborðið að við ættum að vera 
þakklátari. Til dæmis ættum við að 
vera þakklát þessum kjúklingi sem 
lá steiktur fyrir framan okkur. 
Þessi lífvera hafði þraukað í pynt-
ingabúðum til þess eins að láta 
drepa sig og pakka í plastbakka. 
Svo hafði kjúklingurinn legið í kæli 
fiðurlaus og útglenntur þangað til 
ég kom og keypti hann. Lufsan 
yppti öxlum og vék talinu að öðru 
áður en ég setti saman borðræðu 
um hrásalatið.

leið nokkuð vel með að hafa 
þakkað hænunni fyrir að fórna sér 
fyrir fjölskyldu mína. Dálítið eins 
og indjána sem er í sterkum tengsl-
um við náttúruna. Elsta hæna í 
heimi varð 14 ára, svo þessi hefði 
getað kroppað árum saman í kring-
um kofa hefði henni verið gefið 
frelsi. Nú var hún dauð fyrir maga-
fylli á þriðjudegi.

tækifæri eru til þakklæt-
is. Þriðja heims fólkið sem þrælaði 
við að búa til fötin okkar og allt 
dótið á skilið þakklæti. Fólkið sem 
nú dvelur á elliheimilum en kom 
Íslandi úr moldarkofunum með 
þrældómi á skilið þakklæti. Líka 
ómissandi fólkið í illa launuðu 
störfunum sem keyrir þjóðfélagið 
áfram í dag.

persónulegri nótum getur maður 
svo verið þakklátur fyrir ágæta 
heilsu, almenna velferð og síðast 
en ekki síst þá heppni að hafa fæðst 
á þessu skeri. Það er samt dálítið 
bjánalegt að hafa engan til að 
þakka. Enginn guð er til að taka við 
þessu og því er ég að spá í að beina 
þakklæti mínu til milljarða ljósára-
breiðu eyðunnar sem vísindamenn 
voru að finna í alheiminum, suð-
vestur af Óríon. Þar er nákvæm-
lega ekki neitt svo það ætti að vera 
nóg pláss.

Þakklæti 
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Gríptu augnablikið og lifðu núna

Málið er leyst
Vandamálin eru til að leysa þau. Við lítum einfaldlega á það sem 
skyldu okkar að veita viðskiptavinum bestu hugsanlegu þjónustu
og 95% mála sem til okkar berast eru afgreidd í fyrsta símtali. 
Þess vegna eru líka ánægðustu viðskiptavinirnir hjá okkur,
samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.

Hringdu í 1414 og vandamálið er úr sögunni

Við kappkostum að afgreiða málið í 
einu símtali


