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 Meirihluti tollkvóta á inn-
flutning 550 tonna af kjötafurðum, 
sem boðinn var út í apríl í kjölfar 
samnings við Evrópusambandið, 
var aldrei sóttur af fyrirtækinu 
sem fékk honum úthlutað. Líklegt
er að hann verði boðinn út aftur.

Í samningnum við ESB var 
meðal annars kveðið á um að toll-
ur af þessu tiltekna magni af kjöti 
myndi lækka um fjörutíu prósent, 
og lýstu stjórnvöld því yfir að það 
ætti að hafa talsverð áhrif á lækk-
un matvælaverðs í landinu.

Eitt fyrirtæki, Sláturhús Hellu 
hf. (SH), fékk meirihluta kvótans 

úthlutað, eða um 320 tonnum í allt. 
Sækja hefði þurft svokallað leyfis-
bréf í byrjun júní til að greiða fyrir 
kvótann, en það gerði SH aldrei.

Leifur Þórsson, framkvæmda-
stjóri Ferskra kjötvara, sem buðu í 
gegnum millilið í kvóta en fengu 
engan, er ósáttur við að hafa ekki 
fengið svör frá ráðuneytinu um það 
hvenær eða hvort kvótinn verði boð-
inn út að nýju. Hann segist hafa haft 
efasemdir um það frá upphafi 
útboðsins að SH myndi nokkurn 
tíma flytja kjötið inn og að óneitan-
lega sé undarlegt að beðið hafi verið 
út allan frestinn, rúman mánuð, með 

að hætta við að sækja kvótann.
Guðmar Jón Tómasson, slátur-

hússtjóri hjá SH, segir fyrirtækið 
hafa hætt við að sækja kvótann þar 
sem eina nautakjötið sem stóð til að 
flytja inn voru lundir, en ekki hakk, 
og þær nýttust þeim ekki.

Kvótinn var fyrst boðinn út í 
byrjun mars, en þá var útboðið 
eyðilagt með svo háu boði að ódýr-
ara hefði verið að flytja inn kjötið 
án fjörutíu prósenta lækkunarinn-
ar. „Ég veit ekki hver eyðilagði 
útboðið í fyrstu atrennu,“ segir 
Leifur. „En það má gera því skóna 
að einhver sem er nálægt þessum 

landbúnaðargeira hafi boðið allt of 
hátt til þess eins að fresta málinu.“

„Ég er þess fullviss að þetta magn 
mun koma aftur til úthlutunar,“ 
segir Guðmundur B. Helgason, 
ráðuneytisstjóri í landbúnaðarráðu-
neytinu. Hann segist ekki vita 
hversu mikið magn kvóta er ósótt. 
„En ég veit að það var eitthvað um 
það.“ Ráðgjafarnefnd mun fara yfir 
málið þegar hún kemur saman í 
ágúst og býst Guðmundur við því að 
nefndin muni fara yfir reglur sem 
gilda um útboð sem þessi. „Við 
kysum að sjá ábyrgari hegðun í 
þessu fyrir okkar leyti.“

Ódýr tollkvóti sem lækka átti 
matvælaverð mikið til ónýttur
Meirihluti tollkvóta á innflutning kjöts frá Evrópu er ónýttur þar sem fyrirtækið sem fékk honum úthlutað 
sótti hann aldrei. Tollurinn var liður í samningi við ESB og átti að stuðla að lækkun matvælaverðs.
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Losar sig ekki við 
neinar flíkur

Íslandsmeistaramót hársnyrta, snyrtifræðinga, gullsmiða,
klæðskera og ljósmyndara í Samtökum iðnaðarins
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Íslandsmeistaramót 
hinna ýmsu stétta

Guðni Ragnar Eyjólfsson 
leigubílstjóri lenti í því óhappi að 
bíllinn hans varð alelda á 
Hafnarfjarðarveginum til móts 
við Fífuna í Kópavogi um 
þrjúleytið í gær. Slökkviliðið var 
fljótt að koma á staðinn og 
slökkti eldinn um tíu mínútum 
eftir að útkall barst. Guðni náði 
að koma sér út ásamt farþega í 
bílnum áður en hætta skapaðist.

„Ég tók eftir að það fór að leka 
úr honum olía þegar ég var rétt 
við Kópavogslækinn, og síðan 
steig hvítur reykur upp úr 
vélinni,“ segir Guðni. „Ég 
stoppaði og kom mér út. Svo bara 
brann hann, bíllinn minn. Þessi 
fíni Benz.“

Hann segir bílinn hafa verið 
sendan í skoðun en skemmdirnar 
séu töluverðar eftir brunann. 
„Þar sem þetta var vinnutækið 
mitt verð ég nú að drífa mig í að 
útvega mér nýtt. Það er það eina 
sem ég get gert.“

Benzinn brann 
í miðjum akstri

 Kvikmyndagerðarmaður-
inn Valdimar Leifsson fær ábend-
ingar og leiðsögn að handan frá 
Jónasi Hallgrímssyni, en hann er 
við það að ljúka tökum á sjón-
varpsmynd í fullri lengd um skáld-
ið. Myndin er samansett af leikn-
um atriðum og viðtölum og er að 
sögn leikstjórans eins konar ljóð 
til Jónasar í kabarettstíl.

„Ég vil meina að Jónas sé að tala 
í gegnum mig,“ segir hann. „Það 

hafa margir undarlegir hlutir 
gerst í tökunum og þetta er búið 
að vera mikið ævintýri.“ 

Meðal annars hefur Valdimar 
ítrekað fengið köllun frá Jónasi í 
miðjum tökum um að breyta atrið-
um og breytingarnar hafa alltaf 
verið til hins betra. Veðrið hefur 
einnig leikið við tökufólkið, sem 
skýrir kannski veðurblíðuna sem 
hefur verið hér í sumar.



 „Við teljum hættu á 
því að kirkjan og aðalorgel hennar 
geti orðið fyrir skemmdum vegna 
byggingar fyrirhugaðs bílakjall-
ara,“ segir Örn Steinar Sigurðs-
son, hjá Verkfræðistofu Sigurðar 
Thoroddsen.

Eins og fram hefur komið í 
Fréttablaðinu á að stækka Iðnskól-
ann í Reykjavík. Samfara hefur 
Reykjavíkurborg kynnt áform um 
byggingu bílakjallara milli skól-
ans og Hallgrímskirkju. Sóknar-
nefndin fól af því tilefni Verk-
fræðistofu Sigurðar Thoroddsen 
(VST) að meta áhrif framkvæmd-
anna á kirkjuna.

Helsta niðurstaða VST er að til 
þess að stækka megi Iðnskólann 
þurfi fleiri bílastæði og þau þurfi 
óhjákvæmilega að vera í bílakjall-
ara. Það gangi hins vegar alls ekki 
upp.

Í áliti VST, sem ritað er af fyrr-
nefndum Erni Steinari og sóknar-
nefndin gerir að hluta athuga-
semda sinna, segir að 
Hallgrímskirkja sé reist á klöpp-
inni á Skólavörðuhæð. Stefnt sé að 
því að hefja viðgerðir á sprungum 
í turni kirkjunnar í haust. Bygging 
fyrirhugaðs bílakjallara sé hins 
vegar verulegt áhyggjuefni því 
uppgröft fyrir kjallarann verði að 
langmestu leyti að gera með fleyg-
un og sprengingum.

„Titringur vegna þessa mun 
óhjákvæmilega berast yfir í kirkj-
una og geta valdið sprungum í 
mannvirkinu,“ segir í verkfræðiá-
litinu. „Verði um skemmdir að 
ræða er augljóst að viðgerðar-
kostnaður verður mjög hár og 
eðlilegt að kirkjan krefji fram-

kvæmdaaðilann
um þann kostn-
að sem af við-
gerðunum
hlýst.“

Einnig er 
nefnt að í Hall-
grímskirkju sé 
viðkvæmur
búnaður, eink-
um aðalorgelið 
sem þoli illa 

titring og geti hæglega orðið fyrir 
skemmdum.

Í mótmælabréfi sóknarnefndar-
formannsins Jóhannesar Pálma-
sonar til borgaryfirvalda segir 
auk þess að stækkun Iðnskólans 
muni þrengja um of að kirkjunni.

„Hvatt er til þess að leitað verði 

annarra leiða til þess að leysa 
framtíðarvanda Iðnskólans í 
Reykjavík, svo sem með því að 
vinna að flutningi hans úr miðborg 
Reykjavíkur,“ segir Jóhannes.

Júlíana Gottskálksdóttir, for-
stöðumaður Listasafns Einars 
Jónssonar, hefur einnig lýst 
áhyggjum við Fréttablaðið vegna 
áhrifa sem sprengingar á Skóla-
vörðuholti kunni að valda á safn-
bygginguna og listaverkin þar.

Meðal annarra sem mótmæla er 
stjórn Austurbæjarskóla og for-
eldrar í hverfinu sem telja að 
aðkeyrsla að bílakjallaranum með-
fram vesturhlið skólans muni 
stefna öryggi barna þar í mikla 
hættu.

Munu heimta bætur 
vegna sprengjuskaða
Verkfræðingar segja sprengingar við bílastæðahús milli Hallgrímskirkju og Iðn-
skólans munu valda skemmdum á kirkjunni og orgeli þess. Sóknarnefndin vill 
að Iðnskólinn flytji burt og áskilur sér bætur verði kirkjan fyrir skemmdum.

„Manni finnst maður vera sá 
eini sem hefur komist þetta og er 
ofboðslega stoltur,“ segir Ólafur 
Áki Ragnarsson, bæjarstjóri í Ölf-
usi, sem kleif Mont Blanc í síðustu 
viku.

„Skrifstofumaður sem situr á 
rassinum allt árið en er búinn að 
æfa sig vel og uppker eins og hann 
sáir verður ofsalega montinn af 
sjálfum sér,“ bætir Ólafur við.

Með Ólafi Áka í för var Örn Orri 
Einarsson. Að sögn Ólafs kom 
honum á óvart hversu krefjandi 
gangan var á þetta hæsta fjall Vest-
ur-Evrópu: „Neðst er snjóbráð og 
þungt færi. Ofar er farið eftir 
sprungusvæði og eftir hryggjum 

þar sem er þverhnípi á báða bóga. 
Það er farið um jökulsvæði þar 

sem ísexin og broddarnir eru not-
aðir eingöngu. Á niðurleiðinni var 
maður að sökkva í snjó upp á mið 
læri og fara yfir mjög sprunginn 
skriðjökul sem mér fannst um tíma 
að enginn kæmist yfir nema fugl-
inn fljúgandi – en við fórum þó yfir 
hann.“

Ólafur gekk á Kilimanjaro í 
Kenýa í hittifyrra og hefur gengið 
á fjölmörg fjöll hér innanlands. 
Hann kveðst vera í ágætu formi 
þótt hann sé orðinn 52 ára.

„ Ég er dálítið að horfa til Elbrus 
á Kákasusfjöllunum og eins til 
Nepal. Og ég er líka alveg ákveð-
inn að fara til Perú. Þetta er allt á 
áætlun til ársins 2013.“ 

Stoltur bæjarstjóri á toppnum

Rússar minntust 
þess í gær að 70 ár voru liðin frá 
því að „hreinsanirnar miklu“ 
hófust árið 1937, þegar milljónir 
manna voru, samkvæmt skipun-
um frá Jósef Stalín, sagðar 
„óvinir ríkisins“ og ýmist teknar 
af lífi án dóms og laga eða sendar 
í fangabúðir.

Nokkur hundruð manns komu 
saman á Rauða torginu í Moskvu, 
allt börn fórnarlambanna, lögðu 
blóm á stéttina og kveiktu á 
kertum til að minnast fórnar-
lamba þessa myrkasta tímabils í 
sögu Sovétríkjanna.

Vladimír Pútín Rússlandsfor-
seti sagði í síðasta mánuði að 
Rússar ættu ekki að skammast 
sín fyrir þetta tímabil, því „verri 
hlutir hafa gerst í öðrum lönd-
um“.

Sjötíu ár frá 
hreinsununum

Búið er að ráða í fimm 
af ellefu stöðugildum sem 
Greiningar- og ráðgjafarstöð 
ríkisins auglýsti í byrjun mánað-
arins. Félagsmálaráðherra efndi 
til sérstaks átaks vegna fjölda 
barna sem beið eftir þjónustunni.

Einnig er unnið að því að fá 
húsnæði gömlu heilsugæslunnar í 
Kópavogi undir átakið, að sögn 
Stefáns J. Hreiðarssonar forstöðu-
manns. „Þarna eru bara tíu metrar 
milli húsa, þetta mundi nýtast 
okkur gífurlega vel.“

Stefán segist eiga von á að ráða 
í hinar stöðurnar á næstu mánuð-
um. „Þetta er stórt verkefni, en 
við setjum heiður okkar að veði að 
standa vel að verki,“ segir Stefán.

Ráða fólk og 
leita húsnæðis

 Héraðsdómur Suður-
lands hefur dæmt Vestmanna-
eyjabæ til að greiða fyrrum 
eiganda matvælaverksmiðjunnar 
Öndvegisrétta rúmlega tvær 
milljónir króna vegna útlagðs 
kostnaðar.

Þróunarfélag Vestmannaeyja 
gerði samning við eiganda 
Öndvegisrétta árið 2001 um kaup 
á fyrirtækinu og flutning þess til 
Vestmannaeyja, en ekkert varð úr 
því að fyrirtækið hæfi starfsemi. 
Kostnaðurinn varð til vegna 
fyrirhugaðrar uppsetningar í 
Eyjum. Bærinn var sýknaður af 
kröfu um launagreiðslur og 
skaðabætur. 

Vestmannaeyjar 
greiða kostnað

Mikill mannfjöldi var við 
kveðju- og minningarathöfn um 
Einar Odd Kristjánsson alþingis-
mann í Hallgrímskirkju í gær. 
Einar Oddur varð bráðkvaddur í 
fjallgöngu nærri heimabyggð 
sinni á Flateyri laugardaginn 14. 
júlí. Útför hans verður gerð frá 
Flateyrarkirkju næsta laugardag.

Einar Oddur var þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins í Norðvest-
urkjördæmi. Hann var 64 ára að 
aldri og lætur eftir sig eiginkonu, 
Sigrúnu Gerðu Gísladóttur og 
þrjú uppkomin börn.

Þeir Geir H. Haarde forsætis-
ráðherra, Davíð Oddsson seðla-
bankastjóri, Þorsteinn Pálsson, 
ritstjóri Fréttablaðsins, Vilhjálm-
ur Egilsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins, Víglund-
ur Þorsteinsson, stjórnarformað-

ur BM Vallár, Styrmir Gunnars-
son, ritstjóri Morgunblaðsins, 
Gunnar J. Birgisson, bæjarstjóri í 

Kópavogi, og Ásmundur Stefáns-
son ríkissáttasemjari báru kist-
una út úr kirkjunni. 

 Farið var út fyrir 
ákvæði í starfsleyfi fiskimjöls-
verksmiðju HB Granda á 
Akranesi fyrr á þessu ári. Í 
umsögn til bæjaryfirvalda á 
Akranesi segir Umhverfisstofnun 
að fyrirtækið hafi skýrt mál sitt 
að hluta en eigi enn eftir að skýra 
verklag við rotvörn og þrif og 
atriði varðandi mengunarvarnar-
búnað.

Umhverfisstofnun segir að 
þegar starfsemin hefjist á ný verði 
vel fylgst með því að verksmiðjan 
haldi sig innan marka starfsleyfis-
ins. Kvartað var undan gríðar-
miklum óþef af vinnslunni. 

Mun fylgjast vel 
með á Akranesi

Árni, verðurðu ekki bara að 
grafa þetta sjálfur?



Verðlækkun
á sláttuvélum, orfum, greina- og hekkklippum
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5.999
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Rafmagnsorf
Wolf Garten, 400W,
stillanlegt skaft og haus
5084544

Hekkklippur
Hi Point
5084672

Sláttuvél
Texas, B&S mótor, 
4HP, drif, poki, 
hæðarstillingar
5085232

Sláttuvél
Mega, B&S mótor, 4HP,
51 sm, poki, upphækkun
5085242

Sláttuvél
Mega, B&S mótor, 
6HP, 51 sm, poki
hæðarstillingar, drif
5085244



Sjö ára stúlka á reiðhjóli 
slapp með minni háttar meiðsli 
þegar hún hjólaði á bíl á Ísafirði í 
gær. 

Stúlkan kom ásamt vinkonu 
sinni hjólandi niður Hjallabrekku 
á talsvert mikilli ferð. Stúlkurnar 
gættu sín ekki á bíl sem ók 
Túngötuna sem liggur þvert á 
Hjallabrekku.

Bílstjórinn hemlaði en náði 
ekki að stöðva bílinn í tæka tíð 
svo önnur stúlkan hjólaði í hlið 
bílsins.

Stúlkan var flutt til skoðunar á 
Heilbrigðisstofnun Ísafjarðar. 
Hún var með hjálm sem líklega 
hefur bjargað miklu. 

Lítil stúlka hjól-
aði á bifreið

Nicholas Sarkozy
Frakklandsforseti fór í opinbera
heimsókn til Líbíu í gær. Með
heimsókninni er talið að Sarkozy

sé að verðlauna
Muammar
Gaddafi Líbíufor-
seta eftir að hann
sleppti fimm
búlgörskum
hjúkrunarfræð-
ingum og einum
palestínskum
lækni úr haldi á
þriðjudag. Fólkið

hafði verið í haldi í landinu í átta
ár eftir að hafa verið dæmt
tvívegis fyrir að hafa smitað um
400 líbísk börn með HIV-veirunni.

Stjórnvöld í Líbíu slepptu fólkinu
úr haldi í skiptum fyrir efnahags-
aðstoð frá Evrópusambandinu og
aukin viðskiptatengsl. -

Vill efla tengsl-
in við Líbíu

Vladimír Pútín
Rússlandsforseti sagðist í gær
ætla að styrkja her landsins og
auka njósnir í öðrum löndum.

Aðgerðir Pútíns
eru svar við
hugmyndum
Bandaríkjamanna
um að koma upp
eldflaugavarna-
kerfi í Póllandi og
Tékklandi og
senda bandarískt
herlið til Austur-
Evrópu.

Rússlandsforseti sagði að
hugmyndir Bandaríkjamanna
væru ógn við öryggi Rússlands.

Pútín tók ekki fram gegn hvaða
þjóðum aðgerðir hans beindust.
Stjórnvöld í Bandaríkjunum og
Bretlandi hafa hins vegar sagt að
Rússar hafi aukið njósnir í
löndunum.

Eflir herinn og 
eykur njósnir

Björgvin G. Sigurðsson 
viðskiptaráðherra hefur skipað 
Jónínu S. Lárusdóttur í embætti 
ráðuneytisstjóra í viðskiptaráðu-

neytinu. Jónína 
tekur við starfinu 
hinn 1. ágúst.

Jónína útskrifað-
ist sem lögfræð-
ingur frá Háskóla 
Íslands 1996 og 
lauk mastersgráðu 
frá London School 
of Economics and 
Political Science 
árið 2000. Hún hóf 

störf í viðskiptaráðuneytinu 
haustið 2000 og var skipuð 
skrifstofustjóri þar árið 2004.

Hún er gift Birgi Guðmunds-
syni, viðskiptastjóra hjá Lands-
bankanum í London, og eiga þau 
eitt barn. 

Nýr ráðuneytis-
stjóri skipaður

Ungur maður var fluttur með 
sjúkrabíl á Fjórðungssjúkrahúsið í 
Neskaupstað eftir vinnuslys í 
Eskifjarðarhöfn í gærmorgun. 
Maðurinn var að vinna við löndun 
og var staddur í skipalest þegar 
hann missti meðvitund og féll ofan 
í lestina.

Maðurinn slasaðist ekki 
alvarlega við fallið og að sögn 
læknis á Fjórðungssjúkrahúsinu 
er hann á batavegi. Líklega olli 
súrefnisskortur í lestinni því að 
maðurinn missti meðvitund.

Missti meðvit-
und í skipalest

„Satt að segja er þetta
bara býsna skemmtilegt. Fólk er
miklu vingjarnlegra en venju-
lega,“ segir Martin Oliver, tæp-
lega fimmtugur starfsmaður í
píanóverslun í Oxford. Hann er
að tala um flóðin í Englandi, sem í
gær komu hvað harðast niður í
háskólabænum fornfræga.

Aðrir litu ekki jafn björtum
augum á ástandið og framtíðina:
„Hverju getur fólk búist við sem
kaupir hús rétt hjá einhverri
ánni?“ spyr Anthony O‘Rourke,
þar sem hann stóð ráðþrota fyrir
utan húsið sitt í Oxford. Flætt
hafði inn hjá honum og ljóst að
skemmdir yrðu miklar.

„Við reyndum að þrífa til í smá-
stund, en það var bara fáránlegt
og þá sögðum við „fjárinn hafi
það“ og fengum okkur nokkra
bjóra,“ segir Camilo Zapata, en
vatn byrjaði að flæða inn í húsið

hans á þriðjudaginn. „Strákarnir í
næsta húsi komu líka með svolítið
viskí.“

Áin Thames flæddi yfir bakka
sína í gær og gera þurfti sérstak-
ar varúðarráðstafanir vegna þess.
Meðal annars yfirgáfu tugir
manna í Oxford heimili sín vegna
flóðahættunnar. Flóðin höfðu þó
lítil áhrif á námsmannasamfélag-
ið í Oxford og háskólabygging-
arnar virtust ætla að sleppa flest-
ar.

Engin hætta var á ferðum í
London þrátt fyrir flóðið í Tham-
es, því flóðavarnir umhverfis
borgina eru rammgerðar.

Enn eru nærri 350 þúsund
manns án neysluvatns á svæðinu
í og í kringum bæina Gloucester
og Tewkesbury, sem urðu verst
úti í flóðunum. Stjórnvöld segja
hálfan mánuð geta liðið þangað til
allir hafa fengið hreint drykkjar-

vatn í kranana á ný. Ástæðan fyrir
vatnsskortinum er að loka þurfti
vatnshreinsistöð, sem fór á kaf í
vatnselginn um síðustu helgi.

Tryggingafélög segja heildar-
tjónið af völdum flóðanna í júní
og júní geta numið meira en
þremur milljörðum punda, en sú
upphæð samsvarar nærri 370
milljörðum króna.

Vitað er um einn mann sem
drukknaði eftir að hafa stokkið út
í vatnselginn. Annars manns er
saknað síðan á laugardag. Til hans
hefur ekkert spurst síðan hann
fór burt af krá snemma morguns
í Tewkesbury.

Þá missti kona ein í Tewkes-
bury nýfædda tvíbura sína, sem
fæddust fyrir tímann. Vegna flóð-
anna komst læknishjálp ekki til
hennar í tæka tíð með þeim afleið-
ingum að tvíburarnir létust.

Ráðþrota íbúar flýja 
Áin Thames flæddi yfir bakka sína. London er þó ekki í hættu vegna ramm-
gerðra flóðavarna. Um 350 þúsund manns verða líklega án neysluvatns næstu 
daga. Tryggingafélög segja tjónið geta numið um 370 milljörðum króna.

Álagning olíufélag-
anna á dísilolíu í júní var yfir 38
prósentum hærri en á sama tíma í
fyrra. Þetta kemur fram í blaði
Félags íslenskra bifreiðaeigenda
(FÍB) sem kom út á dögunum.

„Álagningin var fimm krónum
hærri á bensínlítrann en lítra af
dísilolíu árið 2006. Núna er álagn-
ingin þremur krónum hærri á dís-
ilolíunni,“ segir Runólfur Ólafs-
son, framkvæmdastjóri FÍB. Hann
segir að álagning á bensín sé svip-
uð nú og hún var að meðaltali árið
2006.

Ríkisstjórnin lækkaði tíma-
bundið olíugjaldið um fjórar krón-
ur vegna óhagstæðrar þróunar á

heimsmarkaðsverði. „Olíufélögin
hafa tekið alla þessa lækkun til sín
og ríflega það,“ segir Runólfur.

„Álagning á dísilolíu hefur
hækkað lítillega en ekkert í
líkingu við þessar tölur sem FÍB
nefnir,“ segir Hermann Guð-
mundsson, forstjóri N1.

Hann segir að samsetning
markaðarins hafi breyst. Álagn-
ingin hefur hugsanlega hækkað
lítillega en í staðinn koma afslætt-
ir til vildarviðskiptavina. Því segi
þessir útreikningar ekki alla
söguna, segir Hermann.

Olíufélögin lækkuðu í vikunni
verð á dísilolíu um þrjár til fjórar
krónur til samræmis við breyt-
ingar á heimsmarkaðsverði og
gengi krónunnar.

Álagning á dísilolíu hækkar

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





Ætlar þú að sjá nýju Simpsons-
kvikmyndina?

Vilt þú jarðgöng til Eyja?

HLAUPTU TIL

GÓÐS 18. ÁGÚST!

18. ÁGÚST 2007GLITNIS
REYKJAVÍKUR

MARAÞON

Nú getur þú hlaupið fyrir gott málefni að eigin vali í 

Reykjavíkurmaraþoni Glitnis. Glitnir greiðir 500 kr. til 

góðgerðarmála á hvern kílómetra sem viðskiptavinir* 

bankans hlaupa og 3.000 kr. fyrir sta
rfsmenn.

Skráðu þig á www.glitnir.is og hlauptu til góðs.

Allir sigra 18. ágúst!

*Viðskiptavinir í Vild, Námsvild, 

Gullvild og Platínum.
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„Það voru alls hundrað 
manns kærðir fyrir vel á annað 
hundrað færslur á netinu,“ segir 
Erlendur Þór Gunnarsson, lög-
maður Helga Rafns Brynjarsson-
ar, sem áður var sakaður um 
grimmilegt hundsdráp.

Að auki var óskað eftir rann-
sókn á smáskilaboðum sem send 
voru í farsíma Helga og fjölskyldu 
hans. Ekki er enn ljóst hversu 
margir stóðu á bak við þau.

Fólkið var kært meðal annars 
fyrir meiðyrði og hótanir um 
ofbeldi, aðdróttanir og móðganir.

„Við hefðum getað kært miklu 
fleiri en það er alltaf spurning 
hvar á að draga mörkin. Það voru 

til dæmis ýmsir aðilar sem gáfu 
óbeint í skyn að Helgi hefði gert 

eitthvað misjafnt, sem við ákváð-
um að sleppa. En það getur vel 
verið að lögreglan sjái ástæðu til 
þess að ræða við þá,“ segir hann.

Kristjana Margrét Svansdóttir, 
eigandi Lúkasar, er í Bandaríkjun-
um um þessar mundir. Móðir 
hennar, Jóhanna Jóhannesdóttir, 
gætir hvutta á meðan.

„Hann er í fínu lagi. Það eru smá 
ör aftan á honum, en það er ekkert 
sem hann gæti ekki hafa fengið úti 
í náttúrunni,“ segir hún.

„Hann hefur greinilega vandað 
fæðið vel. Það eru engir ormar eða 
neitt þannig. Ég get ekki séð að 
þessum hundi hafi verið mis-
þyrmt,“ segir Jóhanna. 

Hundrað hafa verið kærðir

 Heræfingarnar sem fram haldnar verða 
í ágústmánuði verða kallaðar Norðurvíkingur, rétt 
eins og heræfingar varnarliðsins hétu áður fyrr.

Friðþór Eydal, upplýsingafulltrúi Keflavíkurflug-
vallar, segir að Norðurvíkingur hafi verið og sé enn 
nafn á heræfingum við Ísland. Eini munurinn sé sá 
að áður hafi þær verið á hendi varnarliðsins og 
utanríkisráðuneytisins, en nú séu þær á hendi 
ráðuneytisins og Bandaríkjahers í Evrópu.

Undirbúningur á Keflavíkurflugvelli fyrir 
æfingarnar er hafinn og hafa starfsmenn vallarins 
verið í óða önn að endurbæta þotugildrur vallarins. 

Þotugildrur eru vírar með hemlabúnaði sem 
strengdir eru yfir flugbrautirnar og orrustuþotur 
geta gripið í lendingu, fari þær of hratt. Svipaður 
búnaður er á  flugmóðurskipum. 

„Gildrurnar eru komnar á tíma og það er komið að 
gagngerri endurnýjun á þeim. En til að æfingar 
gætu farið fram voru gerðar lítilsháttar lagfæring-

ar, til dæmis skipt um stálvíra og borða. Því má nota 
þær áfram á æfingunni og til skamms tíma,“ segir 
Friðþjófur. 

 Fimmtíu fórust og 135 
manns særðust í tveimur 
sprengjuárásum sem gerðar voru 
í Bagdad í Írak í gær. Sprengjun-
um var beint að fólki sem fagnaði 
úrslitum viðureignar Íraka og S-
Kóreumanna í fótbolta. 

Írakar unnu leikinn og eru 
komnir í úrslit Asíukeppninnar í 
fótbolta. Bíll var sprengdur í loft 
upp í miðjum fagnaðarlátunum og 
síðan sprakk önnur bílsprengja 
við eftirlitsstöð innan um bíla 
með fótboltaáhugamönnum 
innanborðs.

Fréttaskýrendur telja víst að 
sprengjunum hafi verið beint að 
fótboltaáhugamönnunum.

Sprengjuárásir í 
fagnaðarlátum   

 „Grænalónsfélagið er 
félagsskapur sem er yfir þrjátíu 
ára og hefur veitt í þessu vatni. 
Þeir, sem töldu sig landeigendur 
þangað til ríkinu þóknaðist að 
ákveða annað, hafa nýtt aðstöðuna 
í smalamennsku og fleira,“ segir 
Sveinn Pálsson, sveitarstjóri og 
byggingarfulltrúi Mýrdalshrepps.

Sveinn er formaður Grænalóns-
félagsins, veiðifélags sem endur-
byggir nú veiðikofa í Skaftár-
hreppi við Grænalón undir 
Skeiðarárjökli. Meðal félaga er 
formaður skipulags- og bygging-
arnefndar Mýrdalshrepps, Sveinn 
Þórðarson.

Félagið byggir í samráði við 
fyrrum landeigendur, en hefur 
ekki byggingarleyfi frá Skaftár-
hreppi né forsætisráðuneyti, sem 
þarf að samþykkja allar fram-
kvæmdir á þjóðlendum.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var veiðikofinn áður um 
15 fermetrar, en 50 til 60 fermetra 
hús rís nú á grunni hans. Sveinn 
Pálsson getur ekki svarað 
nákvæmlega um stærð bygging-
arinnar. „Það verður stundum 
meira úr en lagt var upp með í 
byrjun,“ segir hann. 

„Þetta er nú sjálfsagt á við-
kvæmu stigi,“ segir Sveinn Páls-
son. „En það var mat manna að 
það væri í lagi að tilkynna þetta 
eftir á, enda er þetta ekki nýbygg-
ing. Svo er langt til nágranna og 
vandséð hverja þetta truflar.“

Endurbyggingar séu allajafna 
litnar öðrum augum en nýbygg-
ingar, til dæmis í sveitarfélagi 
Sveins, „þegar um er að ræða 
breytingar sem ekki skaða hags-
muni neins annars“.

Sveinn vill ekki svara því beint 
út hvort hann telji þá að sveitung-
ar hans eigi sjálfir að meta það í 
hvert skipti sem þeir vilja fjór-

falda húsnæði á lóð sinni, hvort 
sækja eigi um leyfi eða ekki. „Það 
verður að fara eftir eðli máls á 
hverjum tíma,“ segir hann.

Sveitarstjórinn bendir á að fyrr-

verandi landeigendur hafi enn 
afnota- og nýtingarrétt á landinu. 
„Landeigendurnir eiga þessi 
mannvirki og við höfum haft afnot 
af þeim.“

Sveitarstjóri byggir í 
óleyfi á þjóðlendu
Sveitarstjóri og byggingarfulltrúi Mýrdalshrepps í félagi við formann bygging-
arnefndar endurbyggir nú og stækkar veiðihús við Grænalón í Skaftárhreppi. 
Þeir hafa ekki til þess leyfi en landeigendur hafa enn afnota- og nýtingarrétt.





Hversu margir verða kærðir í 
stóra Lúkasarmálinu?

Hvaða fyrrum leikmaður 
Vals skoraði fyrir Fylki gegn 
sínu gamla liði í fyrrakvöld?

Lag eftir hvaða norsku 
hljómsveit er að finna á nýrri 
smáskífu Garðars Thórs Cortes?

 Utanríkisráðherrar Egyptalands og 
Jórdaníu gengu á fund stjórnvalda í Jerúsalem í gær 
til að kynna formlega fyrir þeim friðaráætlun 
Arababandalagsins. Ehud Olmert, forsætisráðherra 
Ísraels, segist hins vegar ekki ætla að bíða eftir 
Arababandalaginu, heldur semja beint við Mahmoud 
Abbas um stofnun Palestínuríkis.

Olmert staðfesti þetta á blaðamannafundi með 
Shimon Peres Ísraelsforseta í gær. Olmert lagði þó 
áherslu á að engar tímasetningar lægju fyrir. 
Hugmyndin er sú að Palestínuríki verði stofnað á 
Gaza-svæðinu og stærstum hluta Vesturbakkans, en 
byrjað verði á að semja um stjórnfyrirkomulag hins 
nýja ríkis. Að því búnu verði hægt að ræða endanleg 
landamæri.

Friðartillögur Arababandalagsins felast í því að 22 
aðildarríki bandalagsins viðurkenni Ísraelsríki gegn 
því að Ísraelar afhendi allt land sem þeir hertóku í 
stríðinu 1967.

Ísraelsstjórn hafnaði þessari friðaráætlun þegar 
Arababandalagið kom fyrst fram með hana árið 
2002, þegar uppreisn Palestínumanna var í hámarki, 
en dró nokkuð úr andstöðu sinni eftir að Araba-
bandalagið ítrekaði boð sitt í mars síðastliðnum. 
Ísraelar tóku þá vel í boðið og sögðu það geta orðið 
grundvöll að frekari viðræðum.

Mark Regev, talsmaður utanríkisráðuneytisins í 
Ísrael, sagði þessa heimsókn tvímælalaust vera 
sögulega: „Þetta er í fyrsta skipti sem Arababanda-
lagið sendir fulltrúa sína til Ísraels.“

Ahmed Aboul Gheit, utanríkisráðherra Egypta-
lands, hvatti Ísraelsmenn til að hugleiða þetta 
friðartilboð af fullri alvöru.

„Við erum að rétta út til ykkar friðarhönd frá 
öllum löndum þessa heimshluta,“ sagði hinn 
jórdanski starfsbróðir hans, Abdul Ilah Khatib.

Þeir hittu að máli bæði Shimon Peres forseta, 
Ehud Olmert forsætisráðherra, Tzipi Livni utanrík-
isráðherra og Ehud Barak varnarmálaráðherra.

Olmert segist ætla 
að semja við Abbas
Utanríkisráðherra Egyptalands og Jórdaníu kynntu ísraelskum ráðamönnum 
formlega friðartillögur Arababandalagsins. Heimsókn þeirra þykir söguleg.

Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  vis.is
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Þar sem tryggingar
snúast um fólk

Nýtt líf þarf öryggi

VÍS og Öryggismiðstöð Íslands bjóða barnshafandi konum viðbótar-

búnað við öryggisbelti bifreiðar, BeSafe meðgöngubelti, sem eykur

þægindi og öryggi móður og barns. BeSafe meðgöngubeltið skorðar

mjaðmastreng bílbeltisins undir kvið móðurinnar og minnkar þannig

líkur á að ófætt barn hennar verði fyrir hnjaski ef til harkalegs átaks

kemur. Meðgöngubeltið hefur þegar sannað gildi sitt og varnað því að

börn í móðurkviði verði fyrir skaða vegna stöðu bílbeltisins.

Kynntu þér málið nánar á vis.is eða hafðu

samband við þjónustuver VÍS í síma 560 5000.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Nokkrir Akureyringar 
hafa kvartað til lögreglu undanfar-
ið vegna byssuhvella sem óma um 
bæinn á öllum tímum sólarhrings-
ins og raska svefnró sumra. 
Hvellirnir koma frá gasbyssu sem 
sett var upp við Akureyrarhöfn í 
vor til þess að fæla í burtu fugla.

„Við tökum það auðvitað til 
skoðunar ef þetta veldur óþægind-
um en okkur hafa ekki borist 
margar kvartanir,“ segir Hörður 
Blöndal hafnarstjóri. Hann segir 
að byssan hafi skilað góðum 
árangri en áður fór mikill tími í 
þrif á bryggjunni auk þess sem 
mávarnir tóku óblíðlega á móti far-
þegum skemmtiferðaskipanna. 

Byssuhvellir 
raska ró íbúa

Framkvæmdastjóri Múlavirkjunar, 
Eggert Kjartansson, mótmælir þeim ásökunum að 
Múlavirkjun sé ekki í samræmi við skipulag. 
Sigurður Ásbjörnsson hjá Skipulagsstofnun segir að 
skýringar framkvæmdastjórans sýni að ekki hafi 
verið staðið við fyrri yfirlýsingar sem voru forsenda 
þess að virkjunin var leyfð. 

Í viðtali við Skessuhorn, sem er birt á vef blaðsins, 
segir Eggert að stíflan sé ekki hærri en ráð var fyrir 
gert. Kaupandi rafmagnsins hafi hins vegar óskað 
eftir því að meiri orka yrði afhent yfir daginn en á 
nóttunni. „Því er framleitt meira rafmagn á daginn 
en gert var ráð fyrir, en minna á nóttunni,“ sagði 
Eggert. Meðaltalsframleiðslan sé 1,9 megavött sem 
er eins og ráð var fyrir gert.

Sigurður Ásbjörnsson segir að Múlavirkjun hafi átt 
að vera rennslisvirkjun, sem þýðir að jafnt rennsli sé 

í virkjuninni. Nú sé hins vegar vatni safnað þegar 
ekki er verið að framleiða rafmagn. Með þessu verða 
meiri sveiflur á vatnsyfirborðinu. „Frumforsendurn-
ar eru því gjörbreyttar,“ sagði Sigurður. „Ef menn 
hefðu ætlað að hlíta leikreglum hefðu þeir átt að 
tilgreina þessar breytingar til Skipulagsstofnunar. 
Það var aldrei gert.“



Grillveisla fyrir 10 eða fleiri

Grillpakki
Nóatúns

Verði ykkur að góðu!

Tilboð
á laxasneiðum!

Opið 9-21

kr.
kg

LAMBA SIRLOIN
ÚRBEINAÐ

MÓA KJÚKLINGALÆRI
BBQ FULLELDAÐ

kr.
kg

LAXASNEIÐAR

599 kr.
kg530

kr. kg

Þú sparar

30%
afsláttur

Ferskir safar
á frábæru verði!

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

47%
afsláttur

399
MERRILD
KAFFI 103

kr.
pk. 98

SKONSUR

kr.
pk. 59

RAUCH SAFAR
200 ML

kr.
stk.89

EGILS KRISTALL
2 LÍTRAR

kr.
2l

Ótrúlegt
verð!

kr.
stk.

UNGNAUTAHAMBORGARI
BBQ 140 GRÖMM 15%

afsláttur



Bæjarráð
Grundarfjarðar samþykkti á 
fundi sínum á þriðjudag áskorun 
til ríkisstjórnar Íslands og 
þingmanna um að taka þegar í 
stað ákvarðanir sem stuðli að 
raunhæfum aðgerðum vegna 
skerðingar á þorskveiðiheimild-
um í bænum. Bæjarráðið skorar á 
ríkisstjórnina að huga alvarlega 
að flutningi opinberra starfa til 
Grundarfjarðar og framlagi til 
staðbundinna verkefna. 

Í áskoruninni segir að afar 
mikilvægt sé að þegar í stað komi 
fram tilllögur um aðgerðir svo 
sveitarfélagið viti hvar það 
stendur og geti eftir atvikum 
hafist handa um staðbundnar 
mótvægisaðgerðir. 

Vilja raunhæfar 
aðgerðir strax

 „Það er stefnt á að 
bæklingurinn verði kominn í alla 
bílaleigubíla fyrir verslunar-
mannahelgi,“ segir Einar 
Guðmundsson, forvarnafulltrúi 
Sjóvár. 

Fyrirtækið hefur í samstarfi 
við lögregluna unnið að útgáfu 
fræðslubæklings sem ætlaður er 
erlendum ökumönnum.

Í Fréttablaðinu á mánudag var 
sagt frá því að hækkaðar sektir 
hefðu ekki skilað sér meðal 
erlendra ökumanna. Til að 
bregðast við þessu var ákveðið að 
koma út upplýsingabæklingi og 
nú hefur fengist fjármagn til að 
prenta hann. 

Útlendingum 
kennt að keyra

Kínversk stjórnvöld vara 
fólk við því að kyssast mikið á 
almannafæri, því slíkt athæfi gæti 
náðst á öryggismyndavélar og 
vakið grun um afbrot.

Fréttastofan Xinhua segir að 
„innilegar athafnir gætu í byrjun 
flokkast undir „mannrán“ eða 
„rán“ í tölvunum, sem eru 
forritaðar til að nema brot á 
öruggri fjarlægð milli fólks.“ 
Lögreglumenn á vakt, sem 
fylgjast með vélunum, ættu þó að 
meta í hverju tilviki hvort hætta 
sé á ferðum. Á næstunni verða 
sett upp viðvörunarskilti fyrir 
ástfangin pör um að myndavélar 
séu að fylgjast með.

Fólk varað við 
að kyssast

Hagnaður hluthafa í 
Kaupþingi banka nam 45,8 millj-
örðum króna eftir skatta á fyrstu 
sex mánuðum árs og jókst um 
43,8 prósent milli ára. Sé hlut-
deild minnihluta tekin með í 
reikninginn telst hagnaðurinn 
46,8 milljarðar króna. Tekjur 
Kaupþings námu 51,8 milljörðum 
króna á fyrri árshelmingi.
Hagnaður hluthafa á öðrum árs-
fjórðungi nam 25,5 milljörðum 
króna, og jókst um 95,5 prósent 
miðað við sama tímabil í fyrra. 
Uppgjörið var talsvert yfir vænt-
ingum, en meðaltalsspá greining-
araðila hljóðaði upp á tæplega 
20,9 milljarða hagnað.

Hreiðar Már Sigurðsson, for-
stjóri Kaupþings, sagði uppgjörið 
einkennast af mikilli aukningu 
þóknanatekna og góðum vexti í 
hreinum vaxtatekjum. Þá sagðist 
Hreiðar ánægður með mikinn 
viðsnúning í rekstri Kaupþings 
Singer og Friedlander á Bret-
landi, auk þess hve vel rekstur 
allra helstu afkomueininga bank-
ans gengi. „Uppgjörið einkennist 
af miklum vexti á öllum vígstöðv-
um. Sérstaklega er ánægjulegt að 
sjá hversu vel hefur gengið að 
safna innlánum í bankanum, þar 
við höfum náð í kringum fimm 
hundruð milljarða.“

Hreiðar játti því að góð frammi-
staða Kaupþings hér á Íslandi 
skýrði að miklu leyti þetta góða 
uppgjör. „Afkoman hér heima var 
töluvert betri en við áttum von á. 
Markaðurinn hefur verið alveg 
ótrúlega sterkur, og mikil við-
skipti sem er náttúrulega gott 
fyrir banka eins og okkar.“

Aðspurður sagði Hreiðar að 
ekkert hefði verið ákveðið um 
hvort fara ætti fram á leyfi frá 
norska fjármálaeftirlitinu til að 
auka hlut Kaupþings í norska 
tryggingafélaginu Storebrand. 
Kaupþing á nú tuttugu prósenta 
hlut í félaginu, sem metinn er á 
52,5 milljarða króna, en áður 
hefur verið gefið út að stefnt sé 
að því að eignast fjórðungshlut. 
Fjármálaeftirlitið heimilaði 
Kaupþingi á sínum tíma að fara 
með tuttugu prósenta hlut að 
hámarki.

Fram kom í máli Hreiðars á 
uppgjörsfundinum að Kaupþing 
ætti nú um einn milljarð evra, eða 
sem samsvarar 82 milljörðum 
króna, sem mætti nýta til fjár-
festinga, Með útgáfu nýs hluta-
fjár mætti síðan þrefalda þá upp-
hæð. Hann tók þó fram að engar 
ákvarðanir hefðu verið teknar 
um frekari fjárfestingar bank-
ans.

Geta fjárfest fyrir 246 milljarða
Kaupþing skilaði 25,5 milljarða króna hagnaði á öðrum ársfjórðungi. Fjárfestingargeta bankans nemur allt 
að þremur milljörðum evra. Hagnaður hluthafa á fyrri helmingi ársins nemur 45,8 milljörðum króna.

 Kona sór í gær emb-
ættiseið forseta Indlands í fyrsta 
skipti í sögunni. Í setningarræðu 
sinni sagði Pratibha Patil að for-
gangsmál hennar yrðu að taka á 
misrétti gegn konum á Indlandi. 

Þrátt fyrir að þetta sé almennt 
álitið mikilvægt skref fyrir kven-
réttindabaráttuna á Indlandi hefur 
einnig borið á gagnrýni í garð Patil 
frá konum sem segja hana ekki 
þess umkomna að vera leiðtogi 
þeirra. „Hún var valin vegna holl-
ustu sinnar,“ sagði Madhu Kish-
war, ritstjóri Manushi, tímarits 
um femínisma og mannréttindi, 
og vísar þar til alkunnrar tryggð-
ar Patil við hina valdamiklu 

Nehru-Gandi-fjölskyldu. Patil var 
handvalin í embættið af Soniu 
Gandhi, leiðtoga ráðandi flokksins 
á Indlandi, Þingflokksins, og vann 
öruggan sigur á andstæðingi 

sínum þar sem hún naut stuðnings 
flokksins og pólitískra samherja 
hans.

Þrátt fyrir að konur hafi setið í 
valdamiklum embættum á Ind-
landi, á borð vid Gandhi og tengda-
móður hennar, Indiru Gandhi sem 
var kjörin forsætisráðherra 1966, 
er misrétti gagnvart konum 
útbreitt á Indlandi. 

Dætur eru oft álitnar byrðar á 
fjölskyldum sínum þar sem sam-
kvæmt hefð borga fjölskyldur 
þeirra með þeim háan heiman-
mund. Algengt er að menntun 
þeirra sé ábótavant og margar fái 
ekki læknisþjónustu þegar þær 
veikjast.

Ætlar sér að efla rétt kvenna
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„Þjófnaðarmál voru 
orðin svo stór hluti af starfi lög-
reglunnar að við urðum að bregð-
ast við,“ segir Anna Elísabet Ólafs-
dóttir, svæðislögreglumaður í 
Kópavogi. Anna var fulltrúi lög-
reglunnar í Kópavogi í samstarfi 
við Öryggismiðstöðina, öryggis-
deild Haga og stjórnendur Smára-
lindar um að minnka búðahnupl 
meðal unglinga í Kópavogi. Starfs-
menn Öryggismiðstöðvarinnar sem 
sér um eftirlit í Smáralind segjast 
hafa séð mikinn árangur af for-
varnastarfinu.

Árið 2004 hófst samstarfið þegar 
hópurinn samrýmdi vinnuferli. Fór 
í gegnum merkingar í verslunum 
og bætti það sem betur mátti fara. 
„Dæmi um það sem við gerðum var 
að setja myndavél við nammibar-
inn í Hagkaupum í Smáralind. Þar 
er skjár sem krakkarnir sjá sjálfa 
sig í. Það dró talsvert úr hnupli í 
nammibarnum,“ segir Anna. Hóp-
urinn kortlagði einnig þjófnaði í 
verslunum. Hverju væri stolið og 
af hverjum. Þá kom í ljós að við ell-
efu ára aldur byrjuðu börnin gjarn-
an að stela. Mestu var stolið af 
nammi eða um sextíu prósent. Næst 
komu snyrtivörur sem voru um 
þrjátíu prósent. Þar voru stúlkur að 

verki í flestum tilfellum.
Hópurinn útbjó því næst bæk-

linga, annars vegar fyrir ung-
mennin og hins vegar fyrir for-
eldra barna sem eru gómuð við 
þjófnað.

Anna hefur farið á hverju ári 
frá 2004 í alla grunnskóla Kópa-
vogs og heimsótt sjöttubekkinga 
og farið yfir málin með þeim. 
„Flest ungmenni sem eru gómuð 
við þjófnað stela ekki aftur því 
þau átta sig á alvarleika málsins. 
Því er mikilvægt að ná til þeirra 
áður en fyrsta skiptið verður,“ 
segir Anna.

„Bæklingurinn til foreldranna 
er ekki síður mikilvægur. Þar fá 
foreldrarnir rökstuðning fyrir því 
af hverju lögreglan er að gera mál 
úr því að ellefu ára gamalt barn 
steli nammi,“ segir hún.

„Við höfum orðið varir við mjög 
góðan árangur af forvarnastarf-
inu,“ segir Ómar Örn Jónsson, 
markaðsstjóri Öryggismiðstöðv-
arinnar. Að sögn Ómars á Öryggis-
miðstöðin í góðu samstarfi við lög-
regluna í Kópavogi. „Þeir eru 
duglegir að fara í Smáralind og 
vera sýnilegir. Eins eru þeir fljótir 
að svara kallinu þegar það kemur,“ 
segir Ómar. 

Minna um búða-
hnupl í Smáralind
Lögreglan í Kópavogi hefur frá árinu 2004 staðið að forvarnastarfi gegn þjófn-
aði ungmenna. Fulltrúi lögreglunnar heimsækir sjöttubekkinga og fræðir 
krakkana um afleiðingar þess að stela úr búðum.

 Herskáir talibanar 
sem rændu 23 Suður-Kóreumönn-
um fyrir viku myrtu einn gíslanna 
í gær áður en átta gíslanna var 
sleppt. Lögregla fann líkið sem 
var af karlmanni sem hafði verið 
skotinn tíu sinnum í höfuð, bringu 
og maga. 

Fyrr um daginn sagði meintur 
talsmaður hópsins að gíslinn hefði 
verið skotinn vegna þess að stjórn-
völd í Afganistan hefðu ekki fall-
ist á kröfur þeirra um að sleppa 
félögum þeirra úr fangelsi. Lög-
reglumaður sem vildi ekki láta 
nafns síns getið sagði hins vegar 
að vígamennirnir hefðu sagt sér 
að gíslinn hafi verið veikur og 

ógöngufær og því hafi hann verið 
skotinn.

Gíslarnir, sem var sleppt, tveir 

karlar og sex konur, voru fluttir til 
bandarískrar herstöðvar í Ghazni-
héraði. Afgani sem tók þátt í að 
semja um lausn gíslanna sagði að 
háar upphæðir hefðu verið greidd-
ar fyrir. Suður-Kóreumönnunum 
var rænt á fimmtudaginn fyrir 
viku þar sem þeir voru á ferð í 
rútu í Ghazni-héraði. Af 23 gíslum 
voru átján konur.

Undanfarna viku hefur 26 
erlendum ríkisborgurum verið 
rænt í Afganistan. Í kjölfarið hafa 
afgönsk stjórnvöld bannað útlend-
ingum sem búa í höfuðborginni 
Kabúl að yfirgefa borgina án þess 
að fá sérstakt leyfi frá lögreglu.

Talibanar myrtu einn gíslinn

N1 BÍLAÞJÓNUSTA SÆKTU UM VIÐSKIPTA- OG
SAFNKORT Á WWW.N1.IS

ER BÍLLINN 
KLÁR Í FRÍIÐ?

ALLT AÐ

10% AFSLÁTTUR!

Safnkortshafar fá 3% afslátt í formi punkta. 

Viðskiptakortshafar fá 7% afslátt, 

auk 3% í formi Safnkorts-

punkta – samtals 

10% afslátt.

Láttu smyrja bílinn og athuga hjólbarðana hjá Hjól-
barðaþjónustu N1 og farðu áhyggjulaus í sumarfríið. 

Réttarhálsi 2, Rvík, hjólbarða- og smurþjónusta 587 5588

Fellsmúla 24, Rvík, hjólbarðaþjónusta 530 5700

Fellsmúla 24, Rvík, smurþjónusta 530 5710

Ægisíðu 102, Rvík, hjólbarða- og smurþjónusta 552 3470

Langatanga 1a, Mosfellsbæ, hjólbarða- og smurþj. 566 8188

Reykjavíkurvegi 56, Hafnarfirði, hjólbarðaþjónusta 555 1538

Dalbraut 14, Akranesi, hjólbarðaþjónusta 431 1777

Tryggvabraut, Akureyri, smurþjónusta 462 1080
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 Um 430 manns 
hafa látist úr hungri í Norður-
Kóreu á síðustu vikum. Þetta 
fullyrða hjálparsamtökin Góðir 
vinir, sem hafa bækistöðvar í 
Suður-Kóreu. 

Ástandið er verst í norðurhluta 
landsins. Stjórnvöld í Norður-
Kóreu segja dauðsföllin stafa af 
sjúkdómum, en hjálparsamtökin 
fullyrða að ástæðan sé næringar-
skortur til langframa.

Stjórnvöld í Suður-Kóreu gátu 
ekki staðfest þessar fullyrðingar, 
en sumar fyrri fullyrðingar 
hjálparsamtakanna um ástandið í 
Norður-Kóreu hafa síðar fengist 
staðfestar.

Hundruð dóu í 
síðasta mánuði

 Fjölmörg hagsmuna-
samtök og stofnanir loka skrif-
stofum sínum yfir afmarkað 
tímabil í sumar.

Meðal þeirra eru Landssam-
band íslenskra útvegsmanna, 
Samtök atvinnulífsins og Samtök 
iðnaðarins, sem hafa öll lokað 
skrifstofum sínum til 7. ágúst.

Bændasamtök Íslands opna 
skrifstofur sínar á ný á morgun 
eftir nokkurt hlé, en einungis 
lágmarksþjónusta verður veitt á 
skrifstofum VR til 13. ágúst. 

Sumarlokanir 
hjá stofnunum

Bæjarráð
Snæfellsbæjar samþykkti 
ályktun á fundi sínum á þriðjudag 
þar sem þungum áhyggjum var 
lýst yfir þeirri ákvörðun sjávar-
útvegsráðherra að skera niður 
aflaheimildir í þorski á næsta 
fiskveiðiári. Ljóst væri að þessar 
aðgerðir hefðu mjög neikvæð 
áhrif á samfélagið í Snæfellsbæ 
og tekjumissir samfélagsins yrði 
rúmir tveir milljarðar. 

Bæjarráð ályktar að því sé 
treyst að ríkisstjórnin muni koma 
með mótvægisaðgerðir til að 
draga úr þeim gríðarlegu 
neikvæðu áhrifum sem skerðing 
þorskkvótans hafi í bæjarfélag-
inu. Bæjarráð lýsti því jafnframt 
yfir að Snæfellsbær væri tilbúinn 
til að vinna með ríkisstjórninni að 
tillögum.

Tekjumissir 
tveir milljarðar

 Hafin hefur verið undir-
skriftasöfnun á netinu þar sem 
samtökin Saving Iceland eru hvött 
til að hætta ólöglegum mótmæla-
aðgerðum sínum. 

Þrír ungir menn, Bjarki Vigfús-
son, Brynjar Guðnason og Hjalti 
Björn Valþórsson, standa á bak 
við söfnunina. „Okkur ofbjóða 
þessar aðgerðir einfaldlega, þar 
sem lög eru virt að vettugi vegna 
einhvers æðri málstaðar,“ segir 
Brynjar. 

Í áskoruninni kemur fram að 
það að vekja athygli á málstað 
sínum sé grundvallarréttur allra. 
Að gera það með ólöglegum hætti, 
svo sem með skerðingu ferðafrels-

is hins almenna borgara, með 
eignaspjöllum á byggingum í 
einkaeigu og umferðartöfum, sé 
hins vegar ólíðandi. Framkoma 
sem slík sé dæmd til þess að koma 
niður á málstaðnum en ekki vinna 
honum brautargengi. 

Á heimasíðunni, depilhogg.com, 
eru allir hvattir til að setja nafn 
sitt á listann - einu gildi um pólit-
ískar skoðanir þess. „Málstaður-
inn skiptir engu í þessu samhengi, 
aðgerðirnar eru óeðlilegar sama 
hver málstaðurinn er. Á meðal 
okkar þriggja eru skiptar skoðan-
ir á þessu en við erum engir stór-
iðjusinnar sjálfir,“ segir Brynjar. 

Framkoman komi niður á málstaðnum
Vitalie Varince, 38 ára 

gamall moldóvskur yfirmaður í 
verksmiðju, fékk lánaðar 
tæplega 370 þúsund krónur frá 
starfsmönnum sínum til að borga 
fyrir jarðarför eiginkonu sinnar, 
sem hann sagði hafa látist í 
bílslysi þegar hún var ófrísk. 
Konan var hins vegar enn 
sprelllifandi.

Varinca var handtekinn og 
ákærður fyrir fjársvik eftir að 
vinir hans kíktu í heimsókn til að 
athuga hvernig honum liði. 
Vinum hans brá heldur betur í 
brún þegar konan hans kom 
fullfrísk til dyra. Þetta kom fram 
á fréttavef Ananova.

Laug að konan 
sín væri dáin







nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Landmælingar Íslands og 
ferðaklúbburinn 4x4 vinna 
saman að því að þræða 
alla vegslóða landsins og 
merkja þá inn í GPS-kerfið. 
Alls er um fjörutíu þúsund 
kílómetra leið að ræða, sem 
jafnast á við ummál jarðar 
við miðbaug. Ekki má keyra 
hraðar á hálendisvegunum 
en fjörutíu kílómetra á 
klukkustund.

„Við byrjuðum á þessu í fyrra-
haust, núna er verið að aka kerfis-
bundið um landið til að merkja inn 
alla þessa vegi,“ segir Jón Snæ-
land, sem situr í stjórn ferða-
klúbbsins 4x4, um verkefnið. „Til-
gangurinn er að vita hvar allir 
þessir slóðar liggja svo allir sem 

þurfa geti nýtt sér upplýsingarn-
ar.“

Hann segir kortlagninguna fara 
þannig fram að félagar úr 4x4 
keyra á jeppa eftir slóðum lands-
ins á meðan starfsmenn Landmæl-
inga sitja aftur í með tölvubúnað 
og merkja hnitin á sekúndu fresti. 
Ætlunin er að ljúka kortlagningu 
veganna eftir rúm tvö ár.

„Heildarvegalengdin liggur 
ekki fyrir nákvæmlega, en ég skal 
éta hattinn minn ef hún nær ekki 
fjörutíu þúsund kílómetrum,“ 
segir Jón. Þar sem jeppinn má 
aðeins keyra á fjörutíu kílómetra 
hraða á klukkustund í mesta lagi 
liggur fyrir að ferðalagið eftir 
öllum vegslóðunum tekur í það 
minnsta þúsund klukkustundir.

Jón segist hafa nokkrum sinn-
um setið undir stýri á mælinga-
jeppa og ekið eftir slóðum með 
starfsmenn Landmælinga aftur í. 
„Þetta er alveg ágætt, mér leiðist 

þetta ekkert. 40 kílómetra hraði 
getur verið mjög mikið á slæmum 
vegum, og það eru margar leiðir 
til að fara.“

En í hvað verða allar þessar 
upplýsingar notaðar? Eydís Líndal 
Finnbogadóttir, forstöðumaður 
landupplýsingasviðs hjá Land-
mælingum Íslands, segir hlutverk 
stofnunarinnar að safna upplýs-
ingum um slóðana og eiga þær til. 

Síðan sé það umhverfisráðuneyt-
isins, ásamt Umhverfisstofnun og 
sveitarfélögum landsins, að 
ákveða hvaða slóðar eigi að birtast 
á kortum og hvernig eigi að nota 
gögnin. „Okkar verkefni er að vita 
hvar allir slóðarnir liggja svo 
hægt sé að taka meðvitaða ákvörð-
un um hverja eigi að sýna á korti 
og hverja ekki,“ segir hún.

Kringum jörðina á 40 kílómetra hraða

Með bros á vör alla daga 
Einu kvikindi fargað Ekkert kvikindi þar

Nýtt vald   
orðið til

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 I

C
E

 3
76

18
 0

5.
20

07

Flugustangasett Redington 

Tilboð 21.990kr.
Verð áður 24.990 kr 
Líftíðarábyrgð

Önnur sett frá 14.990 kr.

Vangen
öndunarvöðlur

Tilboð 15.990kr.
Verð áður 18.990 kr.

Vangen mittisvöðlur
Frábærar dömuvöðlur 

Tilboð 11.990kr.
Verð áður 14.990 kr. 

Vöðlujakki

Tiboð 14.990kr.
Verð áður 19.990 kr.





fréttir og fróðleikur

Vonuðust eftir 
lægri tölum

Íslendingar eru efstir á lista 
þrjátíu þjóða í Evrópu þar 
sem deilt er í lífshamingju 
þegnanna með mengun. 
Helsta ástæðan er sú hversu 
Íslendingar losa lítið af kol-
efnissamböndum út í and-
rúmsloftið samanborið við 
önnur lönd. Fjórar Norður-
landaþjóðir eru í sex efstu 
sætunum. Sjálfstæð bresk 
hugmyndaveita sem kallast 
New Economics Foundation 
(NEF) gerði rannsóknina. 
Hún telur að niðurstöðurnar 
séu innlegg í baráttuna við 
hlýnun jarðar.

Hugmyndaveitan kemst að þeirri 
niðurstöðu að Ísland sé efst á skala 
sem hún kallar Happy Planet Index 
(HPI). Hann er fenginn með því að 
deila í lífshamingju þegnanna með 
því magni kolefnissambanda sem 
losað er út í andrúmsloftið í land-
inu. 

Lífshamingja þjóða í könnuninni 
er fundin út með því að skoða þætti 
eins og lífslíkur, menntunarstig og 
verga landsframleiðslu, en einnig 
huglæga þætti eins og lífsham-
ingju þegnanna í löndunum þrjátíu 
úr fjórum rannsóknum sem gerðar 
voru á árunum 2003 til 2004. 

Hamingja Íslendinga goldin lægra   

Niðurstaðan er sú að Íslending-
ar séu mjög hamingjusamir þrátt 
fyrir að menga lítið; að þeir greiði 
lífshamingju sína lægra verði en 
aðrar þjóðir. 

Ísland fær rúm 72 stig á skalanum 
og er Svíþjóð í næsta sæti með 
rúm 63. 

Ástæðan fyrir því að Ísland er í 
efsta sæti á listanum er að landið 
er í þriðja sæti yfir hamingjusöm-
ustu þjóðir á listanum, aðeins 
Danir og Svisslendingar eru ham-
ingjusamari, lífslíkur í landinu 
eru þær þriðju hæstu og aðeins í 
Lettlandi er losað minna af kolefn-
issamböndum út í andrúmsloftið 
að meðaltali á íbúa. Íslendingar 
eru með 1,06 „kolefnisfótspor“ á 
íbúa eins og höfundarnir kalla það. 
Þarna skilur að meðal Íslendinga 
og hinna Norðurlandaþjóðanna 
því þær menga meira en þeir. 

Að mati höfunda skýrslunnar er 
miklvægasta forsendan fyrir því 
að Íslendingar losi minna af kol-
efnissamböndum út í andrúms-
loftið sú að þeir noti mikið af end-
urnýjanlegum orkugjöfum, meðal 
annars að heitt vatn sé notað til að 
kynda híbýli í stað jarðefnaelds-
neytis. Þeir segja að þetta spari 
íslenska þjóðarbúinu tæpar sex-
hundruð milljónir króna á ári, því 
annars þyrfti að flytja inn olíu til 
húshitunar. Auk þess sem 99,9 pró-
sent af öllu rafmagni í landinu sé 
búið til í vatnsafls- eða jarðvarma-
virkjunum. Höfundarnir segja að 
eingöngu í þunga- og fiskiðnaði, 
sem og í útblæstri farartækja, sé 
losað umtalsvert magn kolefnis-
sambanda út í andrúmsloftið á 
Íslandi.

Þeir segja að grunngerð sam-
félagsins á Íslandi líkist þeirri á 
hinum Norðurlöndunum því 
miklum fjármunum sé varið í 
grunnþjónustu við þegnana. Jafn-
framt verji ríkisstjórn landsins 
meira fé til heilbrigðismála en 
nokkurt annað land í Evrópu og 
því sé lífslíkur háar - lífslíkur á 
Íslandi eru tæp áttatíu ár og eru 
aðeins hærri í Sviss og Svíþjóð.

Jafnframt segja höfundarnir 
að Íslendingar treysti stjórnvöld-
um í landinu vel og að hræðsla 
við glæpi sé lítil. 

Þeir nefna einnig að Íslending-
ar horfi lítið á sjónvarpið saman-
borið við aðrar þjóðir; til að 
mynda tæplega þrjátíu prósent-
um minna að meðaltali á dag en 
Bretar.

Ísland, Svíþjóð og Noregur eru í 
þremur efstu sætunum á listanum 
og Danmörk í því fimmta. Skýrslu-
höfundar telja því að önnur lönd geti 
lært ýmislegt af þeim. Meðal þeirra 
atriða sem höfundarnir undirstrika 
eru þau að tekjumunur sé lítill á 
milli manna á Norðurlöndunum, rík-
isvaldið verji miklu fé til heilbrigð-
is- og menntamála og að stjórnvöld 
og þegnarnir láti sig umhverfismál 
miklu varða. 

Eistland, Lúxemborg og Búlgaría 
reka lestina á listanum með um 30 
stig hvert. Margar þeirra þjóða sem 
eru neðstar á listanum eru í Austur-
Evrópu. Þær þjóðir sem eru neðstar 
eiga það flestar sameiginlegt að 

Trjám plantað til að vega á móti mengun
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Einnig fáanlegur sjálfskiptur á aðeins

3.230.000 kr.

 verði

meðallífshamingja og lífslíkur þegn-
anna eru lágar auk þess sem þeir 
nota mikið af jarðefnaeldsneyti eins 
og olíu. 

Í Eistlandi og Lúxemborg eru 
flest „kolefnisfótspor“ á íbúa - aðal-
ástæðan fyrir því að Lúxemborg 
mengar svo mikið er að í landinu er 
mikið af ferða- og flutningafyrir-
tækjum sem nota um sextíu prósent 
af orku landsins, sem er tvöfalt 
meira en meðaltalið í öðrum löndum 
Evrópu. 

Höfundar skýrslunnar segja að ekk-
ert land í Evrópu búi yfir eins mikið 
af endurnýjanlegum orkulindum og 
Ísland en að margar þjóðir, til að 
mynda Grikkir, ættu að reyna að 
nýta endurnýjanlegar orkulindir 
sínar betur því það skili sér í minnk-
andi losun kolefnissambanda. Jafn-
framt eigi ríkisstjórnir í Evrópu að 
setja sér kolefniskvóta til þriggja til 
fimm ára, til að draga úr loftslags-
breytingum. 

Þeir telja einnig að ríkisstjórnir 
Evrópu ættu að reyna að draga úr 
efnhags- og félagslegum ójöfnuði, 
og vísa sem fordæmi meðal annars 
til Norðurlandanna, því ójöfnuður 
ýti undir ofneyslu í samfélögum sem 
að þeirra mati er helsta orsökin fyrir 
alltof mikilli mengun í Evrópu. 

Félagslegur jöfnuður er því helsta 
forsendan fyrir því að minnka 
mengun í Evrópu að mati höfund-
anna því að lífshamingja og 
umhyggja þegnanna fyrir umhverf-
inu séu besta vopnið í baráttunni 
gegn hlýnun jarðar.

 Tveir pókerspilarar, Phil 
Laak og Ali Eslami, rétt mörðu 
tölvuforritið Polaris í pókerkeppni 
í fyrradag. Keppendurnir spiluðu 
tvö þúsund leiki á tveimur dögum 
gegn forritinu á gervigreindar-
ráðstefnu í Kanada. Þetta kemur 
fram á vef tímaritsins New Sci-
entist.

Keppnin fór þannig fram að 
hvor spilari um sig keppti einn á 
móti forritinu, hvor í sínu her-
bergi, samtímis. Spilin voru gefin 
þannig að forritið fékk alltaf sömu 
hendi og keppandinn í hinu her-
berginu. Ef Laak var til dæmis 
með fullt hús á hendi í sínum leik 

þá var forritið með nákvæmlega 
sömu spil á hendi í leik sínum gegn 
Eslami í hinu herberginu. Þetta 
var gert til að minnka þau áhrif 
sem heppni hefur á venjulega 
pókerleiki.

Eftir þúsund leiki á mánudegin-
um hafði tölvan naumlega yfir-
höndina gegn mönnunum, en þeir 
náðu að merja sigur daginn eftir. 
Laak og Eslami sögðu keppnina 
hafa verið virkilega erfiða og 
þeim þætti mikið til hæfileika for-
ritsins koma. 

Úrslitin þýða að manneskjur 
hafa enn yfirburði yfir tölvum í 
póker, en damm var leyst á dögun-

um með forriti sem spilar alltaf 
fullkominn leik. Ef forritið spilar 
gegn sjálfu sér lýkur öllum leikj-
um með jafntefli. 

Ekki er hægt að leysa póker á 
sama hátt því spilarinn hefur ekki 
allar upplýsingar um leikinn 
hverju sinni, eins og í dammi, og 
þarf því að reiða sig á líkur og 
blekkingar til að vinna. 

Mörðu tölvu í pókerkeppni



hagur heimilanna

 Geir Ólafsson söngvari
Bestu kaupin þegar eðlisávísunin ræður



Flestir hugsa meira um 
magann en umhverfið þeg-
ar grillað er. Útigrill geta 
valdið loftmengun í garðin-
um, sérstaklega ef grillað 
er á kolagrilli.

„Ég hugsa að fæstir hugsi um 
umhverfisþáttinn þegar þeir 
grilla,“ segir Þorsteinn Jóhanns-
son, sérfræðingur hjá Umhverfis-
stofnun. Hann segir að þótt meng-
un af völdum útigrilla hafi aldrei 
verið mæld hér á landi sé hún 
eflaust umtalsverð. „Öll mengun 
hefur áhrif og þótt hún sé ekki 
yfir neinum hættumörkum er full 
ástæða til að huga að þessum 
málum,“ segir Þorsteinn sem 
hvetur fólk til þess að nota gas-
grill fremur en kolagrill.

„Kolagrill valda margfalt meiri 
mengun en gasgrill. Gasbruni er 
mjög hreinn og við slíkan bruna 
myndast nær eingöngu koldíoxíð 
sem er gróðurhúsalofttegund en 
skaðlaus fólki. Þegar grillað er á 
kolagrilli myndast kolmónoxíð og 
brennisteinsmónoxíð sem eru 
eitraðar lofttegundir,“ segir Þor-

steinn og bendir á að við kola-
bruna myndist einnig mikið sót 
eða svifryk sem getur verið 
hættulegt að anda að sér. 

Þegar grillað er á kolum varir 
bruninn mun lengur sem verður 
til þess að þeir sem grilla á kola-
grilli sóa meiri orku og nota meira 
jarðefnaeldsneyti en þeir sem 
grilla á gasi.

Þorsteinn segir að af því jarð-
efnaeldsneyti sem í boði er sé 
gasið einna skást og því skynsam-
legra að fjárfesta í gasgrilli þótt 
það sér örlítið dýrara. Svo er bara 
að bíða og sjá hvort þess verði 
krafist í framtíðinni að menn kol-
efnisjafni sig eftir hverja grill-
máltíð.

Gasgrill eru umhverfisvænni

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is
Tryggvabraut 1–3, Akureyri • Sími 460 3630

Afgreiðslutími
Mánudaga–föstudaga 8–18,

laugardaga 10–16 
og sunnudaga 12–16

(ath. lokað sunnudaga á Akureyri)
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PlayStation 3 Nintendo Wii Xbox 360

Hvaða leikjatölva 
hentar þér best?
Þrjár leikjatölvur berjast í dag um hylli tölvuleikjaunnenda; Xbox 360 frá Mic-
rosoft, Wii frá Nintendo og PlayStation 3 frá Sony. Fréttablaðið skoðaði hverja 
tölvu fyrir sig og bar þær saman á ýmsa vegu.

Notfæra sér gloppur í öryggi tölvukerfa

Aðeins örfáar íbúðir í boði



Íslenskur hugbúnaður, úr smiðju 
kennara og meistaranema í 
Háskólanum í Reykjavík, bar 
sigur úr býtum í gervigreindar-
keppni sem haldin var í Vancou-
ver í Kanada á þriðjudag. Átta 
skólar víðs vegar úr heiminum 
kepptu í úrslitakeppninni.

Keppnin snerist um að láta for-
rit keppa hvert við annað í borð-
leikjum án þess að hafa lært sér-
staklega hvernig á að spila hvern 
leik vel. Forritin fengu aðeins að 
vita hverjar reglur leikjanna eru, 
en þau þurftu sjálf að læra hvern-
ig á að spila hvern leik til að 
vinna.

Höfundarnir, dr. Yngvi Björns-

son, dósent við Háskólann í 
Reykjavík, og Hilmar Finnsson, 
meistaranemi í tölvunarfræði við 
sama skóla, sigruðu einnig í und-
ankeppninni sem fór fram í síð-
asta mánuði.

Stanford-háskólinn í Bandaríkj-
unum stofnaði til keppninnar, sem 
heitir AAAI General Game Play-
ing Competition, fyrir þremur 
árum. Tilgangurinn var að hvetja 
til rannsókna á sviði gervigreind-
ar, en þar hafa leikir spilað veiga-
mikið hlutverk í gegnum tíðina. 
Kaliforníuháskóli sigraði í fyrstu 
keppninni, Tækniháskólinn í Dres-
den vann í fyrra og Háskólinn í 
Reykjavík sigraði í ár. 

Heimsmeistarar í gervigreind
Kappræður átta bandarískra 
stjórnmálamanna, sem allir 
sækjast eftir að verða forsetaefni 
Demókrataflokksins, fengu 
gríðarmikið áhorf í bandarísku 
sjónvarpi á mánudaginn var. 
Aldrei hafa jafn margir á aldrin-
um 18 til 34 ára horft á kappræður 
vegna forsetakosninga.

Ástæðan fyrir þessum miklu 
vinsældum er fyrirkomulag 
kappræðanna, en hver sem er gat 
sent frambjóðendunum spurningu 
í gegnum YouTube. Svör stjórn-
málamannanna við spurningunum, 
sem voru margar hverjar ansi 
óhefðbundnar og beinskeyttar, 
voru einnig birt á YouTube. 

Náðu athygli 
unga fólksins

Nýr, fallegri og miklu betri Opel.

Glænýr Astra Turbo

2.290.000 KR. OPEL ASTRA TURBO – 17” ÁLFELGUR, 6 GÍRA, 180 HESTAR

35.387* KR. Á MÁNUÐI. ENGIN ÚTBORGUN

Nýi Opel Astra Turbo er fallegasti bíllinn á götunni. Astra eru alltaf léttir

og snöggir en með Turbo eykst krafturinn til muna. Stórglæsileg hönnun 

helst í hendur við kraftmikla vél og magnaða aksturseiginleika. Stöðugleiki 

á veginum er frábær og útvortis hönnun minnkar vindmótstöðu.

Niðurstaðan er kraftmikill og lifandi akstur.

Hlaðinn aukabúnaði

www.opel.is

GJAFABRÉF

Verð frá kr.: 23.500

Aðrir söluaðilar:

Fyrir
heilsuna

Safapressa
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Þegar Flugstöð Leifs Eiríkssonar var 
gerð að hlutafélagi var ég í hópi þeirra 

sem andæfði því; taldi að helsta flugstöð 
Íslendinga ætti að vera í eigu þjóðarinnar 
og á forræði hennar. Hún ætti að lúta eft-
irliti og aðhaldi frá Alþingi og heyra undir 
þau lög sem um opinberan rekstur gilda. 
Vildu menn aðkomu einkaaðila að rekstr-
inum væri nóg svigrúm til slíks innan 
þeirrar umgjarðar sem flughöfnin er. 

Mitt sjónarmið varð undir. Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar var gerð að hlutafélagi og var ein röksemdin sú 
að eðlilegt væri að losa hana úr tengslum við pólitík-
ina. Upp væri runnin stund hinna faglegu sjónarmiða, 
eins og það var kallað, enda ætti rekstrarstjórn flug-
stöðvarinnar einvörðungu að huga að rekstrarlegum 
þáttum. Það væri hins vegar löggjafans að setja henni 
almennar reglur og ramma. 

Nú gerist það fyrir nokkrum dögum að boðað er til 
fundar í stjórn hlutafélagsins að undirlagi nýs utan-
ríkisráðherra, Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur. Var 
þá skipt út í stjórninni og skipaðir tveir fyrrum þing-
menn Samfylkingarinnar. Um þetta var utanríkisráð-
herrann spurður í Kastljósi Sjónvarpsins. Þetta er 

fullkomlega „eðlileg“ ráðstöfun svaraði 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráð-
herra: „Þetta er pólitísk stjórn. Þetta er 
fyrirtæki, það er skipað pólitískt í stjórn-
ina. Þar voru inni í stjórninni, vegna þess 
að það heyrði undir utanríkisráðuneytið, 
þrír Framsóknarmenn og tveir Sjálfstæðis-
menn. Ég hafði enga aðkomu að stjórn 
Flugstöðvarinnar og vissi ekki um það sem 
þar væri verið að véla um og taldi ég full-
komlega eðlilegt að þar sætu einstaklingar 
sem ég væri í beinu sambandi við og ég 
treysti.“ Treysti til hvers? Að segja satt og 
rétt frá? Að færa ráðherranum völd og 

áhrif í rekstrarstjórninni? Þurfa menn að hafa flokks-
skírteini Samfylkingarinnar til að vera traustsins 
verðir? 

Ef Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur er alvara að 
þarna eigi að sitja pólitísk stjórn, er þá ekki rétt að sú 
stjórn endurspegli pólitísk hlutföll á þingi? Og ef 
þetta er meiningin, hvers vegna þá ekki færa starf-
semina undir beinan ríkisrekstur að nýju? Væri það 
ekki betra en að búa við valdstjórnar- og bitlingapól-
itík Samfylkingarinnar sem hér er greinilega í upp-
siglingu?

Höfundur er þingflokksformaður Vinstrihreyfing-
arinnar - Græns framboðs.

Pólitísk rekstrarstjórn yfir Leifsstöð?

Suður-Afríka ein stendur á bak 
við meira en þriðjung allrar 

framleiðslu Afríkulanda sunnan 
Saharaeyðimerkurinnar. Hlutfall-
ið hefur haldizt stöðugt síðan 1960, 
en það hefur þó farið heldur 
lækkandi síðan 1985. Suður-Afríka 
er iðnríki: þeir smíða bílana sína 
sjálfir, þar á meðal bæði Merced-
es-Benz og BMW í samvinnu við 
Þjóðverja. Hagur Afríku allrar er 
nátengdur afkomu Suður-Afríku. 
Mannfjöldi Suður-Afríku, sem er 
tólf sinnum stærri en Ísland að 
flatarmáli, er þó aðeins um sex 
prósent af heildarmannfjölda 
Afríku sunnan Sahara. 

Hvað breyttist 1985? Aðskilnað-
arstefna Þjóðarflokksins, sem 
hafði stjórnað landinu með harðri 
hendi síðan 1948 og svipt svarta 
meiri hlutann menntunarmögu-
leikum og öðrum mannréttindum, 
hafði vakið svo hyldjúpa andúð 
um heiminn, að erlendir fjárfestar 
og lánardrottnar kipptu að sér 
hendinni. Þeir höfðu gert það áður, 
til dæmis 1979, en nú var höggið 
svo þungt, að undan sveið. Erlend 
fjárfesting var nauðsynleg 
driffjöður efnahagslífsins, þar eð 
innlendur sparnaður dugði ekki 
til, og nú hætti hún skyndilega að 
streyma inn í landið. Gengi 
randsins kolféll, og erlendar 
skuldir þrefölduðust á skömmum 
tíma miðað við landsframleiðslu. 
Valdastéttin í Þjóðarflokknum sá 
sína sæng upp reidda og stal öllu 
steini léttara, og flúðu sumir land 
með þýfið meðferðis. Þjóðarflokk-
urinn var siðlaus inn að beini, líkt 
og William Heinesen sagði um 
Sambandsflokkinn í Færeyjum, og 
er nú ekki til lengur, ekki frekar 
en Kristilegi demókrataflokkurinn 
á Ítalíu. 

Afríska þjóðarráðið (ANC) undir 
forustu Nelsons Mandela hafði 
einmitt mælt fyrir viðskiptabanni 
til að hrekja Þjóðarflokkinn frá 

völdum. Mandela átti að vísu ekki 
hægt um vik, því að hann hafði 
setið í lífstíðarfangelsi síðan 1963, 
en samherjar hans sumir, til 
dæmis Desmond Tútú erkibiskup í 
Höfðaborg, gengu lausir og hvöttu 
til viðskiptabanns. Tútú var 
sæmdur friðarverðlaunum Nóbels 
1984 fyrir hetjulega framgöngu 
sína í friðsömu andófi blökku-
manna gegn aðskilnaðarstjórninni. 
Stjórnarandstæðingar höfðu lengi 
átt á brattann að sækja, enda höfðu 
blökkumenn ekki kosningarrétt. 
Síðasta hálmstrá stjórnarinnar var 
að lýsa sjálfri sér fyrir umheimin-
um sem brjóstvörn gegn framsókn 
heimskommúnismans í Afríku. En 
nú var Mikhaíl Gorbachev kominn 
til valda í Kreml. Á fáeinum árum 
fjaraði undan kommúnismanum, 
enda var hann gjaldþrota. Þegar 
Berlínarmúrinn hrundi 1989, stóð 
ríkisstjórn Suður-Afríku uppi 
varnarlaus og vinalaus. 

Þá gerðist nokkuð, sem enginn 
átti von á. Willy de Klerk tókst að 
bola P. W. Botha, forhertum, 
óhefluðum og heilsulausum 
forseta landsins og flokksbróður 
sínum, frá völdum og var kjörinn 
forseti 1989. De Klerk skildi, að 
taflið var tapað. Hann sannfærði 
flokksmenn sína og hvíta minni 
hlutann (tíu prósent af mannfjöld-
anum) um nauðsyn þess að aflétta 
lögbanninu af ANC, leysa Nelson 
Mandela og aðra pólitíska fanga úr 
haldi og hefja samninga við þá um 
nýja stjórnarskrá, nýtt líf. Það 
gekk eftir. Þessum atburðum er 

lýst í kvikmyndinni Mandela and 
de Klerk (1997), þar sem Sidney 
Poitier og Michael Caine leika 
hlutverk höfuðandstæðinganna. 
Það er fín mynd. 

Hrun kommúnismans hafði einnig 
þau áhrif, að ANC hvarf frá 
þjóðnýtingarstefnu sinni og eyddi 
þar með að miklu leyti þeirri 
tortryggni, sem ráðið hafði áður 
mætt utan lands. Bandamenn ANC 
í Suður-afríska kommúnista-
flokknum létu sér einnig segjast. 
ANC vann stórsigur í kosningun-
um 1994, hlaut 63 prósent atkvæða 
og myndaði stjórn með Þjóðar-
flokknum, sem fékk 20 prósent 
atkvæða (margir Indverjar og 
aðrir „litaðir“ kjósendur greiddu 
Þjóðarflokknum atkvæði af ótta 
við yfirburði ANC). Þjóðarflokk-
urinn hvarf úr stjórninni 1996 og 
fjaraði út. Landið var frjálst. 

Nú streymir erlent fram-
kvæmdafé aftur til Suður-Afríku. 
Framleiðsla á mann hefur vaxið 
um rösk 40 prósent síðan 1994. En 
það er ekki nóg. Sumir ferðamenn 
forðast landið og heimamenn flýja 
vegna tíðra glæpa, sem virðast 
stafa einkum af auknu atvinnu-
leysi, miklum ójöfnuði og inn-
streymi örvæntingarfullra 
flóttamanna frá Simbabve. Friður 
ríkir, en fortíðin er ekki gleymd. Í 
bók sinni Engin framtíð án 
fyrirgefningar (1999) lýsir 
Desmond Tútú, sem stýrði 
Sannleiks- og sáttanefndinni 1995-
98, nauðsyn þess, að sökudólgar 
fortíðarinnar gefi sig fram: 
fyrirgefning útheimtir iðrun. Þeir, 
sem gáfu sig ekki fram við 
nefndina, eiga nú málsókn yfir 
höfðum sér. Fyrrum dómsmála-
ráðherra var nýlega ákærður fyrir 
morðtilræði. Hann reynir að 
verjast með því að varpa samá-
byrgð á félaga sína, þar á meðal 
Willy de Klerk. De Klerk segist 
vera saklaus. 

Fortíðin er geymd

Tilvalið í ferðalagið
Án viðbætts salts!Án viðbætts sykurs!

Kjarngóð næring í þægilegum umbúðum barnamatur.is

Á
misjöfnu þrífast börnin best,“ segir í gömlu íslensku 
máltæki sem enn á 21. öldinni virðist lifa góðu lífi. 
Þetta gamla máltæki lýsir enda nokkuð vel viðhorfi 
íslensku þjóðarsálarinnar til barna, eða í það minnsta 
viðhorfi sem hefur verið í fullu gildi til skamms 

tíma.
Vissulega hefur hagur barna á Íslandi að mörgu leyti batnað 

síðustu ár og áratugi. Samt er það viðhorf enn sterkt á Íslandi að 
eitthvert besta atlæti sem hægt er að veita barni sé sem minnst 
atlæti. Íslensk börn eiga að vaxa eins og laukar í túni og þroskast 
og læra af mótlæti og reynslu, fremur en að njóta handleiðslu 
foreldra og annarra uppalenda. Of mikið af slíku geti í versta 
falli verið skaðlegt og gert ungt fólk ósjálfbjarga. 

Barnæska á Íslandi var lengi vel, og er kannski enn, styttri 
en tíðkast í nágrannalöndum okkar. Þannig hafa íslensk börn til 
dæmis farið að vinna miklu fyrr en tíðkaðist meðal nágranna-
þjóða, safna í reynslubankann. 

Ekki skal gert lítið úr þeirri reynslu sem íslensk ungmenni 
hafa hlotið á vinnumarkaðnum í fjölbreytilegu sumarstarfi. Hún 
hefur aukið víðsýni margra. Hitt er annað mál að börnum hér 
voru fram undir lok síðustu aldar falin störf sem þau höfðu ekki 
aldur né þroska til að sinna, í verstu tilvikum með hörmulegum 
afleiðingum. Þetta er sem betur fer liðin tíð en það má þakka 
evrópskum reglugerðum fremur en íslenskum hugsunarhætti.

Forstöðumaður Barnaverndarstofu hefur kallað eftir stefnu 
ríkis og sveitarfélaga í málefnum barna en talað fyrir daufum 
eyrum. Stöku sinnum rofar til í stjórnmálaheiminum og skurkur 
er gerður í afmörkuðum málum. Eftir stendur að opinber stefna 
er engin í málefnum barna.

Iðulega er málefnum fjölskyldna blandað saman við málefni 
barna. Vitanlega eru skýrir hagsmunir barna fólgnir í því að vel 
sé búið að fjölskyldum í landinu. Það er hins vegar ekki nóg. 
Stefnumótun um málefni fjölskyldna er iðulega ákaflega for-
eldramiðuð og fyrir kemur að hagsmunir barna víki fyrir hags-
munum foreldra þeirra.

Erum við til dæmis sannfærð um að lenging skóladags yngstu 
nemenda grunnskólans á síðustu tíu árum sé börnunum fyrir 
bestu, eða ræður þarna ferðinni þörf foreldra fyrir barnagæslu? 
Þessarar spurningar og fleiri verðum við að spyrja okkur.

Íslenska þjóðin verður að líta í eigin barm og spyrja sig hvern-
ig hún vill halda á málefnum barna. Óskandi er að ríki og sveit-
arfélög taki málefni barna ákveðnum tökum á næstu árum. Á 
sama tíma verðum við hvert og eitt að taka okkur tak og setja 
börnin í fyrsta sæti. 

Öfugmæli þau sem fólgin eru í hinni gömlu íslensku speki sem 
rifjuð er upp hér að ofan eru meinsemd í samfélagi okkar. Í raun 
ættum við Íslendingar 21. aldarinnar að snúa þessu máltæki 
alveg við og segja: Á kærleika, virðingu og góðu atlæti þrífast 
börnin best. Og standa svo við það.

Þrífast börnin 
best á misjöfnu?



Sara Andrínudóttir flæktist heimshorna á milli 
með gulu kápuna áður en hún varð að uppáhaldi.

„Stóra systir mín keypti þessa kápu einhvers staðar 
á Íslandi fyrir mörgum árum síðan. Þetta er „second 
hand“ kápa, framleidd hérlendis og kostaði víst ekki 
mikið. Kápan er alls ekki í takt við það sem systir 
mín annars gengur í og þess vegna lenti hún hjá 
mér. Síðan þvældist hún um, flutti og ferðaðist en 
vakti ekki athygli mína fyrr en nýlega. Núna er hún 
hins vegar í miklu uppáhaldi, svolítið haustleg og 
mjög falleg á litinn,“ segir Sara Andrínudóttir, stíl-
isti og verslunarstjóri hjá Companys í Kringlunni,

Sara er nýútskrifuð úr tískufræðum frá Toronto 
og hefur alla tíð haft gríðarlegan áhuga á fötum og 

tísku. „Þegar ég hugsa til baka lá þetta alltaf í spil-
unum. Ég flækist mikið með mömmu, sem vann 
meðal annars við útstillingar, og man hvað mér 
fannst það gaman,“ segir Sara og bætir við: „Draum-
urinn er að gerast stílisti og geta lifað af því.“ 

Sara á gríðarlega mikið af fötum og segir ekki 
inni í myndinni að losa sig við eina einustu flík.

„Ég tók mig til fyrir fjórum árum og hélt fata-
markað á Prikinu ásamt vinkonum mínum. Ég seldi 
fullt af fötum en fann síðan að ég hafði ekki verið til-
búin að láta þau fara. Sérstaklega þegar ég sá annað 
fólk í þeim. Þá reyndi ég að kaupa sum fötin aftur og 
lærði mína lexíu. Héðan í frá losa ég mig aldrei við 
fötin mín,“ segir Sara hlæjandi.

Reyndi að kaupa 
fötin mín aftur

...opið alltaf,
allsstaðar.

Náttúran.is er
náttúrumarkaður
með lífrænar og

umhverfisvottaðar
vörur...
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Höfuðföt hausttískunnar eru 
ömmuleg eins og sjá má á 
sýningum helstu hönnuða.

Slæður voru áberandi á 
öllum helstu hausttísku-
sýningunum. Þær 
voru þó ekki vafðar 
um hálsinn líkt og 
venja er, heldur 
bundnar um höfuðið 
eins og virðulegum 
ömmum sæmir. 
Útfærslurnar voru á 
ýmsa vegu, sumar 
fyrirsæturnar voru 
eins og klipptar út úr 
ævintýrinu um Rauð-
hettu og úlfinn á 
meðan aðrar voru 
heldur framúrstefnu-
legri. Þeir sem vilja 
tolla í tískunni ættu 
því hiklaust að 
skunda út í næstu 
búð og velja sér 
fagra slæðu til að 
hylja höfuðið.

Eins og ömmum sæmir

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

viðkvæm svæði
• Olíugel, eykur teygjanleika húðarinnar 

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

húðarinnar
•Fótakrem sem léttir á þrútnum fótum

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

SÚKKULAÐIVAX HAFRAVAX SÚKKULAÐISTRIMLAR FYRIR ANDLIT OG LÍKAMA

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni
og einnig vaxstrimlar

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

NÝTT
Fáðu fæturna mjúka og fína

á 2 vikum með Flextiol

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum,
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.

30%
AFSLÁTTUR
af léttum bakpokum.

Frábærir fyrir stuttar 
gönguferðir, hjólreiðar og 

ÚTI-HÁTÍÐIR

Fyrir kr. 2.500.-
NÚ 1.750.-

Fyrir kr. 2.200.-
NÚ 1.540.-



Þó að hátískan sé sérfranskt fyr-
irbæri hafa þó nokkrir útlend-
ingar í gegnum tíðina fengið inn-
göngu í þennan þrönga og 
sérstæða klúbb. Einn sá þekkt-
asti er ítalski hönnuðurinn Val-
entino Caravani. Hann fagnar 
einmitt 45 ára afmæli hátísku-
húss síns, 75 ára og enn langt frá 
því að vera sestur í helgan stein.
Af því tilefni rak hver viðburð-
urinn annan í Róm á dögunum en 
þetta er í fyrsta skiptið í 17 ár 
sem Valentino sýnir „haute cout-
ure“ í Róm. Ævisaga hönnuðar-
ins er nýkomin út, nýtt ilmvatn 
var að koma á markaðinn í tilefni 
af afmælinu og Rómarborg setti 
upp sýningu með 305 hátísku-
kjólum meistarans á Ara Pacis-
safninu, því nýjasta í Róm. Á 
sérstöku afmæliskvöldi vantaði 
ekki stjörnurnar sem í gegnum 
árin hafa klæðst Valentino, eins 
og Gina Lollobriga, Farah Diba 
keisaraynja og Karolína af Món-
akó, en sömuleiðis þær yngri 
sem hafa lært að meta hæfileika 
þessa hátískumeistara eins og 
Uma Thurman, Claudia Schiffer, 
Elizabeth Hurley og Sarah Jessi-
ca Parker. Einnig mætti rokk-
goðið Mick Jagger svo aðeins 
örfáir séu nefndir. Það var hins 
vegar óvenjulegt þegar tísku-
heimurinn er annars vegar að 
bæði Karl Lagerfeld og Giorgio 
Armani komu til að heiðra þenn-
an gamla keppinaut sinn, einnig 
Tom Ford og Donatella Versace. 
Þessi sendiherra ítalskrar fág-

unar fór 17 ára til Parísar til að 
læra til verka. Hann byrjaði 1958 
að hanna þá kominn aftur til 
Rómar og opnaði fyrstu sauma-
stofuna 1959 en það var árið 1962 
sem hann sýndi í fyrsta sinn 
hátísku. Hann sló hins vegar ekki 
í gegn fyrr en 1968 með „Collezi-
one Bianca“ og það ár giftist 
Jacquline Kennedy eiganda 
skipafélags, Onassis, í brúðar-
kjól frá Valentino. Með árunum 
hafa svo bæst við aðrar tískulín-
ur, bæði fyrir konur og karla.
Stíll Valentino hefur alltaf verið 
einstaklega fágaður en annað 
sem einkennir sýningar hans er 
hinn hárauði litur sem Valentino 
hefur unnið með. Valentino vill 
fegra konuna en hefur mestu 
andstyggð á formlausum flíkum 
áranna í kringum 1980 og minim-
alisma.
Á afmælissýningunni sýndi Val-
entino 60 flíkur á sýningarpalli 
sem var óvenju langur skammt 
frá Péturstorginu, aðallega síð-
kjóla sem báru tákn hans frá 
hvítu sýningunni og auðvitað 
„rauða Valentino-litinn“ svo eitt-
hvað sé nefnt. Gylltir kjólar með 
lafi alþöktu ísaumuðum kristöll-
um glitruðu í sviðsljósinu, topp-
ar eru skreyttir með strútsfjöðr-
um, litli svarti kjóllinn hefur 
útsaumuð gyllt blóm og dragtirn-
ar með gegnsæjum blúndum, allt 
til að gera konuna sem glæsileg-
asta,  kynþokkafulla og tælandi 
að hætti Valentino. 

Stutt hár er í tísku.

Leikkonan Katie Holmes hefur nú 
fetað í fótspor stallsystra sinna í 
Hollywood og hefur klippt hárið 
stutt. Hún fór þó ekki eins langt og 
Michelle Williams, sem klippti 
hárið alveg stutt, og heldur sídd-
inni við kjálkabeinið. Óneitanlega 
klæðir þetta hana afar vel en vin-
kona hennar, hún Victoria Beck-
ham, klippti sitt hár stutt þegar 
hún flutti til Los Angeles.

Langir lokk-
ar fjúka

Nina Ricci sendir frá sér 
ilmandi ævintýraepli.

Frá tískuhúsinu Nina Ricci 
kom nýverið á markaðinn 
ilmur sem fengið hefur nafnið 
Nina.

Þegar hönnuður umbúðanna, 
Jérome Faillant-Dumas, hóf 
leit að innblæstri rakst hann á 
gamalt glas af Fille d‘Eve ilm-
inum, sem nú er kominn til 
ára sinna, og ákvað að endur-
nýta eplið, enda eru epli sem 
tákn hlaðin margvíslegri 
merkingu.

Miklu var kostað til við 
markaðssetningu Ninu en í 
flokki ilmvatna er 
það svokallaður 
ávaxta og 
blómailmur
sem inniheld-
ur meðal 
annars sítr-
ónu og lime, 
epli, kara-
mellu, van-
illu og musk.

Nína í ævintýrum

Nýbýlavegi 12
Sími 554 3533

Opið virka daga 10-18 Laugardaga 10-16

g æ ð i  o g  g l æ s i l e i k i

Stærðir 36 - 48

ÚTSALA

Laugavegi 51 • s: 552 2201



Ímyndunaraflið og skærir litir 
ráða ríkjum í barnaherbergjum.

Húsgögnin í herbergi barnsins 
þurfa að vera í réttri stærð fyrir 
líkama þess og henta því vel. Fal-
legir og líflegir litir hafa líka sitt 
að segja. Þeir eiga að hafa góð 
áhrif á ímyndunaraflið og auka 
gleðina.

Við litum inn í tvær verslanir 
sem bjóða upp á húsgögn fyrir 
smáfólkið. Völuskrín á Laugavegi 
116 selur spænsk barnahúsgögn 
úr mjúkum efnum í nokkrum 
mismunandi lita- og mynsturlín-
um. Myndirnar sem hér birtast af 
þeim tilheyra allar línu sem 
nefnist Lirfan og þau eru á 
sumartilboði eins og er. 

Í Liggalá á Laugavegi 67 eru 
húsgögn úr harðari efnum en með 
rúnuðum línum, þar á meðal 
stólar sem skreyttir eru þekktum 
sögupersónum.

Litir örva ímyndunaraflið

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

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

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Öll brúðhjón sem skrá sig á brúðargjafalista hjá Tekk-

Company fá litla gjöf við skráningu. Nöfn þeirra fara einnig

í LUKKUKRUKKUNA sem 5 lukkuvinningar verða dregnir úr

í desember; ein 150.000 kr. og fjórar 10.000 kr. úttektir í

Tekk-Company.

Við bjóðum ykkur að skrá
ykkur á brúðargjafalista

Kæru brúðhjón!



Hágæðakaffivélar eru nauð-
synlegur hluti af tilveru 
margra.

Það eru ekki ýkja mörg ár liðin 
síðan latte, mocha, espresso, 
americano og cappuccino hljóm-
uðu eins og heiti á fjarlægum sól-
kerfum fyrir hinum íslenska með-
almanni.

Nú er öldin önnur og þessir 
bragðgóðu kaffidrykkir orðnir 
jafn stór hluti af tilverunni og 
harðfiskurinn, hákarlinn, brenni-
vínið, GSM-símaranir, jepparnir 
og útrásin góða.

Það er enginn maður með 
mönnum nema hann kunni að 
meta góðan latte eða cappucc-
ino og ekki verra ef 
íslensku kúamjólk-
inni er skipt út 
fyrir erlenda 
baunamjólk.

Breytingin 
hófst með kaffi-
húsunum, sem 
nánast í einni 
sviphendingu 
fylltust af 
Íslendingum, 
æstum að drekka í 
sig þessi heims-
borgaralegu áhrif. 
Skammt var að 
bíða þess að kaffi- hús-
in gerðu hálfgerða innrás inn á 
íslensk heimili með tilkomu 
hágæðakaffivéla, með 
jafn skemmti-
legum heitum 
og kaffi-
drykkirnir 
sjálfir.

Víða um land 
fást nú kaffivél-
ar af bestu gerð, ólíkar 
útlits og búnar ýmsum eiginleik-
um. Vélarnar hér á myndunum 
ættu að veita innsýn inn í það sem 
er í boði.

roald@frettabladid.is

Kaffivélar og 
stóru systur Ný gerð kaffikrúsa og glös í 

árstíðarlitum fáan-
leg í Kokku. 

Ný glasalína frá 
BodaNova er 
komin í verslun-
ina Kokku, að 
Laugavegi 47. 
Línan kallast Sea-
son eða árstíðir upp 
á íslensku, þar sem 
litir glasanna vísa til 
litbrigða árstíðanna. 
Kökudiska, bæði minni 
og stærri, er að finna í 
sömu línu.

Þá hefur hönnuðurinn, Filippa 
K, sent frá sér nýja gerð 

kaffikrúsa sem eru 
fáanlegar í Kokku, en 
kaffikrúsir hennar 
njóta mikilla vin-
sælda. Einkennast 
krúsirnar af nýju 
mynstri í gráum lit.

Hægt er að skoða 
þessar vörur og fleira 
og afla sér nánari 

upplýsingar á heima-
síðu Kokku, www.
kokka.is.

Árstíðirnar til sölu





Íslandsmeistaramót hársnyrta, snyrtifræðinga, gullsmiða, 
klæðskera og ljósmyndara í Samtökum iðnaðarins

ÍSMÓT 2007
FIMMTUDAGUR 26. JÚLÍ 2007

Upplýsingar og skráning á

www.si.is/ismot
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ÍSMÓT 2007, Íslandsmeistara-
mót hársnyrta, snyrtifræðinga, 
gullsmiða, klæðskera og ljós-
myndara innan aðildarfélaga 
SI, fer fram í nýju Íþrótta- og 
sýningarhöllinni í Laugardal 
helgina 1. og 2. september. 
Samhliða mótinu verður 
haldin glæsileg sýning þar 
sem fyrirtækjum, félögum og 
stofnunum er boðið að kynna 
vöru sína og þjónustu. 

Á ÍSMÓTI verður fagfólki og al-
menningi boðið að fylgjast með 
spennandi keppni meistara, sveina 
og nema í þjónustuiðngreinum 
innan SI og um leið kynnast því 
nýjasta og besta í hönnun og tísku 
og því sem máli skiptir fyrir góða 
heilsu og vellíðan.

Íslandsmeistarakeppnir í hár-
greiðslu og snyrtingu hafa legið 
niðri um skeið eða allt frá árinu 
1997. Undanfarin ár hafa komið 
fram óskir aðildarfélaga SI um 
að efnt verði til landskeppni af 
þessu tagi og sem jafnframt yrði 
í tengslum við norrænar, evrópsk-
ar og alþjóðlegar keppnir og félög 
á þessu sviði. Í kjölfar þess hafa 
SI unnið að undirbúningi nýrr-
ar Íslandsmeistarakeppni, sem 
ráðgert er að halda á tveggja ára 
fresti, í samvinnu við flestar þjón-
ustuiðngreinar innan SI sem eru; 
Meistarafélag í hárgreiðslu, Félag 
íslenskra snyrtifræðinga, Klæð-
skera- og kjólameistarafélagið, 
Félag íslenskra gullsmiða og Ljós-
myndarafélag Íslands.

Á ÍSMÓTI 2007 verður m.a. 
keppt í hársnyrtingu, litun, klipp-
ingu, snyrtingu, skartgripasmíði, 
klæðskurði, kjólasaumi, auglýs-
inga- og iðnaðarljósmyndun og 
portrett svo að dæmi séu tekin. 
Upplýsingar um allar keppnis-
greinar eru birtar á vefsvæði 
mótsins; www.si.is/ismot, og þar er 
jafnframt tekið við skráningum. 
Dómnefndir skipa innlent og er-
lent fagfólk í tiltekinni iðngrein og 
fulltrúar sveinsprófsnefnda, skóla 
og atvinnulífs. Leitað er til valin-
kunnra sem hafa mikla reynslu og 
þekkingu á sínu sviði.

FYRIRLESTRAR, NÁMSKEIÐ, TÍSKU
SÝNINGAR, HÁTÍÐARKVÖLD
Tískuteymi-SI verða með glæsi-
lega hönnunar- og tískusýningu en 
auk þess verður boðið upp á spenn-
andi dagskrá alla helgina með inn-
lendum og erlendum fyrirlesur-
um, námskeiðum og sýningum. 
Meðal fyrirlesara má nefna hina 

heimsþekktu meistara Michael 
Cole, Rudy Mostrada og Joakim 
Roos. Í lok sýningar verða úrslit 
kynnt og verðlaun afhent sunnu-
dagskvöldið 2. september á glæsi-
legu gala hátíðarkvöldi ÍSMÓTS í 
Höllinni undir stjórn Heru Bjark-
ar Þórhallsdóttur söngkonu og 
stuðboltans Páls Óskars Hjálm-
týssonar.

BÚIST ER VIÐ GÓÐRI AÐSÓKN ALLA 
HELGINA
Samhliða keppninni verður haldin 
sölu- og þjónustusýning þar sem 
fyrirtækjum, félögum og stofn-
unum gefst kostur á að kynna fag-
fólki og almenningi það nýjasta og 
besta á þessu sviði. ÍSMÓT 2007 
verður vel auglýst og ekki er fyr-
irhugað að innheimta aðgangs-
eyri. Af þeim sökum má búast við 
töluverðri aðsókn báða dagana – 
aðsókn sem hlaupið gæti á tugum 
þúsunda!

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Á 
NETINU
Væntanlegum keppendum, sýn-

endum og öðrum áhugasömum er 
bent á að kynna sér allt um ÍSMÓT 
á vefsvæðinu www.si.is/ismot og 
þar er jafnframt tekið við öllum 
skráningum rafrænt. 

VERKEFNISSTJÓRN OG UMSJÓN
Skipulagning og verkefnisstjórn 
er í höndum Brynjars Ragnars-
sonar, markaðsstjóra Samtaka 
iðnaðarins (brynjar@si.is). Einn-
ig geta aðilar haft beint sam-
band við tengiliði í undirbúnings-
nefnd ÍSMÓTS (sjá nöfn og númer 
á vefnum) varðandi nánari upp-
lýsingar um mótshaldið, sýning-
una og tengda viðburði. Umsjón 
með vöru- og þjónustusýningu ÍS-
MÓTS hafa AP-sýningar, sími 511 
1230.

Mótshaldarar eru Samtök iðnað-
arins, Meistarafélag í hárgreiðslu, 
Félag íslenskra snyrtifræðinga, 
Klæðskera- og kjólameistarafé-
lagið, Félag íslenskra gullsmiða 
og Ljósmyndarafélag Íslands.

Brynjar Ragnarsson
Markaðsstjóri Samtaka iðnaðarins

ÍSMÓT 2007

Brynjar Ragnarsson, markaðsstjóri Samtaka iðnaðarins.

Sunnudagskvöldið 2. september 
verður glæsilegt hátíðarkvöld 
með demantaþema á vegum fag-
félaganna og Samtaka iðnaðar-
ins. Dagskráin verður stórglæsi-
leg þar sem úrslit verða kynnt, 
verðlaun afhent, sýningar á sviði, 
skemmtun, tónlist og dans, auk 
þrírétta matseðils en veislustjóri 
kvöldsins verður söngkonan Hera 
Björk Þórhallsdóttir.

Tekið verður á móti gestum 
með fordrykknum Sætur sigur 

áður en sest er að borðhaldi. Yfir 
borðhaldinu verða úrslit kynnt 
og verðlaun afhent fyrir keppn-
ir helgarinnar auk þess sem Rudy 
Mostarda verður með stórkost-
lega sviðssýningu þar sem hann 
sýnir listsköpun í hári. Þá mun 
Mostarda einnig kynna lit og litun 
ársins ásamt Joakim Roos. 

Hátíðarkvöldið endar svo á því 
að Páll Óskar Hjálmtýsson tekur 
lagið og þeytir skífum fram eftir 
nóttu. - sig

Demantahátíð
DJ Páll Óskar mun enda hátíðarkvöldið á því að þeyta skífum fram á nótt af sinni 
alkunnu snilld.

Ítalski hárgreiðslumaðurinn Rudy Mostarda verður 
með sýningu á úrslitakvöldi ÍSMÓTS og heldur svo 
námskeið fyrir fagfólk á mánudeginum.

Sigrún Ægisdóttir hársnyrtir hefur fylgst með 
Rudy í gegnum tíðina og segir hann mjög framar-
lega í faginu á Ítalíu. „Hann á stóra keðju af hár-
greiðslustofum á Ítalíu undir nafninu Extrema og 
þær vinna allar eftir hans línum,“ segir Sigrún og 
bætir því við að keðjan telji 160 stofur um gervalla 
Ítalíu. „Auk stofanna rekur hann akademíu á Ítalíu 
þar sem hann er með námskeið fyrir fagfólk. Nú er 
hann hins vegar að fara að færa út kvíarnar og opna 
akademíur víðar í Evrópu, til dæmis í Tyrklandi, 
Frakklandi, Rússlandi og á Íslandi.“ 

Rudy hefur komið hingað til lands tvisvar sinnum 
áður og haldið bæði sýningar og námskeið og telur 
Sigrún að allt hárgreiðslufólk sem séð hafi til hans 

sé sammála um að línurnar hans séu notaðar dags 
daglega. „Hann kemur alveg pottþétt með eitthvað 
sem kemur á óvart og er alltaf með alveg ofboðslega 
flottar línur,“ segir Sigrún. - sig

Kemur pottþétt á óvart

Rudy Mostarda er eigandi Extrema-hárgreiðslustofukeðjunn-
ar á Ítalíu og stefnir að því að opna akademíu hér á landi á 
næstunni.

Upplýsingar og skráning á www.si.is/ismot

Skráning þátttakenda stendur yfir til 1. ágúst á www.si.is/ismot

og þar eru birtar allar nánari upplýsingar

Samkeppni meðal gullsmiða í Félagi íslenskra gullsmiða

um hönnun og smíði skartgrips fyrir dömur og herra

* Myndin er aðeins til skreytingar.

    Hún  á alls ekki að gefa neina tilvísun

í þema samkeppninnar.

Sjá nánar keppnisreglur

    um Skartgrip ársins á

www.si.is/ismot

Hver verður kosinn

Skartgripur
ársins?



www.formaco.is
Fossaleyni 8 . 112 Reykjavík . Sími 577 2050 . Fax 577 2055 . formaco@formaco.is

Þarftu að lyfta þér upp?

formaco
hefur lyfturnar fyrir þig!
Formaco býður mikið úrval vandaðra vinnulyfta til allra verka, 
til sölu eða leigu. Handhægar og meðfærilegar innilyftur eða 
kraftmiklar og öflugar útilyftur þar sem lofthæðin er mikil.
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Jónína S. Snorradóttir, hár-
greiðslumeistari á Höfuð-
lausnum, er formaður undir-
búningsnefndar fyrir keppni 
í hársnyrtingu á ÍSMÓT. Hún 
segir það mjög spennandi að 
sjá hvað hárgreiðslufólki detti í 
hug og sendi inn í keppnina.

„Fyrirkomulagið á keppninni er 
þannig að fólk sendir inn mynd-
ir af hárgreiðslum og dómnefnd-
in, sem er skipuð fagdómurum, 
velur það sem henni finnst flott-
ast. Auk þess verður netkosning 
á mbl.is sem gildir þrjátíu pró-
sent á móti dómnefndinni,“ segir 
Jónína og bætir því við að það sé 
allt í gangi í hárgreiðslunum svo 
það sé bara spurning hvað hár-
greiðslufólki detti í hug og hvað 
því finnist eiga að vera í tísku í 
vetur. „Línan fyrir veturinn er oft 
þannig að litirnir verða mýkri og 
jarðtónar ríkjandi, þannig að það 

er líklegt að litirnir verði í þeim 
dúr. Þetta er samt alveg opið og 
verður bara spennandi að sjá 
hvað fólkinu dettur í hug.“

Í hárgreiðslukeppninni verð-
ur valinn hársnyrtir ársins, ung-
liði ársins, listsköpun í hári og 
stofa ársins en allir sem taka þátt 
verða að vera innan Samtaka iðn-
aðarins. „Það er nýbúið að velja 
hársnyrti ársins í Svíþjóð og það 
má segja að við höfum þá keppni 
sem fyrirmynd að keppninni 
hjá okkur. Við Íslendingar erum 
þekktir fyrir að vera mjög fram-
arlega í hárgreiðslunni og erum 
mjög snöggir að taka upp það 
sem er nýtt,“ segir Jónína. „Síðan 
verður stofu ársins boðið að fara 
á Global Salon Awards í Holly-
wood. Það er mjög stór keppni og 
viðburður sem má líkja við Ósk-
arsverðlaunahátíðina. Sú keppni 
verður haldin á næsta ári og 
Meistarafélagið í hárgreiðslu og 
Samtök iðnaðarins munu aðstoða 
sigurvegarann hér heima við að 

fylla út allar þær skýrslur sem 
þarf til að taka þátt í keppninni,“ 
bætir hún við en þegar hafa fjór-
ar íslenskar stofur unnið til verð-
launa og viðurkenninga á Global 
Salon Awards hátíðinni. 

„Síðan verður líka keppt í 
Nordic Youth Skills á ÍSMÓT en 
það er ný samnorræn keppni sem 
fer fram á sviði. Þar er keppt í 
fjórum greinum og gínur notaðar 
sem módel. Þátttakendur í þess-
ari keppni eru 28 ára og yngri, 
jafnt nemar sem lengra komn-
ir. Það verður einn keppandi frá 
hverju Norðurlandi en fleiri frá 
okkur þar sem við erum gest-
gjafar,“ segir Jónína og bætir því 
við að sá Íslendingur sem vinnur 
fái réttindi til að taka þátt í sams 
konar keppni sem haldin verður 
í Hollandi á næsta ári. „Þá munu 
Samtök iðnaðarins og Meistara-
félagið að öllum líkindum kosta 
ferðina fyrir sigurvegarann,“ 
segir Jónína. 

sigridurh@frettabladid.is

Íslendingar snöggir að 
tileinka sér nýjungar

Jónína S. Snorradóttir, hárgreiðslumeistari á Höfuðlausnum, er formaður undirbúningsnefndar fyrir keppni í hársnyrtingu á 
ÍSMÓT. Hún er spennt að sjá hvaða hugmyndir hárgreiðslufólk hefur um hártískuna fyrir veturinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Séra Jóna Hrönn Bolladóttir var módel fyrir tísku-
teymi árið 2004 og fannst það ógurlega gaman. „Það 
er ekki leiðinlegt að fá fólk til að hjálpa sér við að 
punta sig,“ segir hún hlæjandi. „Þegar ég var beðin 
um þetta sló ég strax til,“ bætir hún við.

„Ekki er allt fólk eins í laginu og heilmikið af 
frjálslega vöxnum konum á Íslandi sem þurfa líka 
að klæða sig og vera mjög fínar. Þess vegna fannst 
mér svo góð hugmynd hjá þeim að biðja mig um að 
vera með því ég fell ekki alveg í 90-60-90 hópinn,“ 
segir Jóna hlæjandi og bætir því við að þess vegna 
hafi áskorunin líklega verið mest fyrir klæðskerann 
í teyminu. 

Jóna Hrönn fékk að eiga fötin og töskuna sem 
hönnuð var fyrir hana og segist hún nota þetta ennþá. 
„Kjóllinn er þannig að ég get bæði notað hann þegar 
ég fer eitthvað spari og líka undir hempu eða ölbu 
þannig að ég þarf þá ekkert endilega að vera í presta-
skyrtu,“ segir Jóna Hrönn og bætir því við að þar 
sem hann sé úr svo fínu silki þá sjái ekki á honum 
ennþá þrátt fyrir mikla notkun. - sig

Áskorun fyrir klæðskerann

Séra Jóna Hrönn Bolladóttir var stórglæsileg þegar tísku-
teymið var búið að punta hana upp og mynda hana fyrir 
þremur árum. Kjólinn notar hún mikið enn í dag.

Global Salon Business Award verð-
ur haldin í þriðja sinn í Hollywood 
dagana 7.-9. júní 2008. Hátíðin sam-
anstendur af sýningum, námskeið-
um og partíum fyrir þátttakendur 
og þá sem tilnefndir eru til verð-
launa.

Aðstandendur hátíðarinnar lofa 
þátttakendum frábærri upplifun 
alla dagana og segja að enginn megi 
missa af kokkteilboðinu sem verð-
ur í ekta Hollywood-stíl, sunnudags-
kvöldið 8. júní. 

Hátíðinni lýkur svo kvöldið eftir á 
glæsilegu galakvöldi þar sem rauði 
dregillinn verður á sínum stað og 
veittar viðurkenningar fyrir bestu 
stofu ársins í heiminum. 

Stofa ársins hér á landi verður 
valin á ÍSMÓT 2007 og verður hún 
tilnefnd til verðlauna á Global Salon 
Business Award hátíðinni í Holly-
wood og því til mikils að vinna fyrir 
þá stofu sem verður fyrir valinu hér 
á landi hinn 2. september. -sig

Að hætti stjarnanna

Global Salon Business Awards í Holly-
wood, ÍSMÓT 2007

Löggild menntun snyrtifræðinga

tryggir þér fagmennsku í  snyrtingu

og förðun og rétta og örugga

húðmeðferð.

Þú finnur snyrtifræðinga í Félagi

íslenskra snyrtifræðinga um land

allt á Meistarinn.is

Upplýsingar og skráning á www.si.is/ismot





 26. JÚLÍ 2007  FIMMTUDAGUR6 fréttablaðið ísmót

Á ÍSMÓT 2007 verður keppt 
um ljósmynd ársins, ljósmynd-
ara ársins, ljósmyndastofu 
ársins og fleira sem snýr að 
ljósmyndurum. Unnur Ólöf 
Matthíasdóttir er fulltrúi í 
undirbúningsnefnd fyrir 
ljósmyndakeppnina og segir 
ljósmyndara gegna stóru hlut-
verki í keppnum ÍSMÓTS.

„Ljósmyndarar koma til með að 
verða í samstarfi við hinar grein-
arnar á ÍSMÓTI, eins og hár-
greiðslu, snyrtingu og klæðskurð-
inn,“ segir Unnur og vísar þar til 
þess að í þeim greinum þurfi ljós-
myndara til að senda inn myndir 
í keppnina. „Svo er auðvitað ljós-
myndari í hverju tískuteymi,“ 
bætir hún við.

„Í keppnina um ljósmynd árs-
ins senda ljósmyndarar inn mynd, 
hvort sem það er andlitsmynd, 
landslag, auglýsingamynd eða 
hvað sem er þannig að sú keppni 
er algjörlega opin að því leyti. 
Síðan verður sýning á öllum inn-
sendum myndum á ÍSMÓT,“ 
segir Unnur og bætir við: „Svo 
munu ljósmyndarar líka senda 
inn myndaseríur með tíu til tólf 
myndum úr sömu tökunni og besta 
serían verður valin. Það geta verið 
barnamyndir, fjölskyldumyndir, 
brúðkaupsmyndir eða hvað sem 
er. Eina skilyrðið fyrir þátttöku er 
að ljósmyndarinn sé í Ljósmynd-
arafélagi Íslands.“

Unnur segir ljósmyndara 
einnig verða á keppninni sjálfir 

að mynda módelin sem verða í 
keppnum á sviði. „Það verður sett 
upp stúdíó á staðnum til að taka 
módelljósmyndir af hárgreiðslum 
og fleira,“ segir Unnur sem vonar 

að þátttakan verði góð. „Við erum 
að ýta við félagsmönnum okkar og 
ég hef fengið alveg ágætis undir-
tektir hjá þeim sem ég hef talað 
við.“ sigridurh@frettabladid.is

Ljósmyndarar gegna 
stóru hlutverki

Unnur Ólöf Matthíasdóttir, ljósmyndari á Svart hvítt og lit, er í undirbúningsnefnd 
fyrir ljósmyndakeppnina á ÍSMÓT 2007. Hún býst við góðri þátttöku í keppni ljós-
myndara á mótinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Anna María Jónsdóttir heldur 
utan um keppni í snyrtingu á 
ÍSMÓT 2007 og er spennt að 
sjá hvernig keppnin þróast þar 
sem tíu ár eru síðan slík keppni 
var haldin síðast.

„Það er loksins að verða að veru-
leika að fá svona keppni,“ segir 
Anna María og bætir við: „Það 
verður keppt í andlitsbaði, hand-
snyrtingu, litun og plokkun meðal 
meistara og sveina.“

Anna María segir takmarkað-
an fjölda keppenda komast að 
þannig að ef of margir skrái sig 
til þátttöku verði að draga um 
hverjir fái að vera með. „Það eru 
margir alveg rosalega spennt-
ir fyrir þessu enda eru sýningar 
sem þessi alltaf rosalega góð aug-
lýsing til að koma sjálfum sér og 
stofunni á framfæri,“ segir Anna 
María.

Spurð hvort það sé ekki flókið 
að dæma keppnina í andlitsmeð-
ferð með yfirborðshreinsun, nuddi 
og maska, segir Anna María: „Það 
er ekki öfundsvert hlutskipti að 
vera dómari í þeirri keppni en þar 
er fyrst og fremst horft til vinnu-
bragðanna eins og almennt er í 
prófum í snyrtifræði. Þá er fylgst 
með því hvernig keppendur bera 
sig að og hversu fagmannlega 
þeir vinna verkin. Aftur á móti 

er auðveldara að dæma í litun og 
plokkun enda er mjög augljóst 
hvað verið er að gera þar.“

Verðlaunamedalíur verða að 
launum fyrir efstu sætin í snyrti-
keppnunum en að auki fær snyrti-
fræðingur ársins vegleg verðlaun 
frá fyrirtækjum og heildverslun-
um. „Auk þess fær sigurvegar-
inn titilinn snyrtifræðingur árs-
ins og hann mun án efa verða góð 
auglýsing fyrir hann,“ segir Anna 
María og bætir því við að auðvitað 

verði allir þátttakendur að vera í 
Félagi snyrtifræðinga. 

Sjálf ætlar Anna María ekki að 
keppa í snyrtikeppnunum enda viti 
hún alveg hvað hún hafi að geyma 
og að hún sé góður fagmaður. „Ég 
þarf enga aukaviðurkenningu en 
ætla samt að taka þátt í tískuteymi 
með Selmu Ragnarsdóttur kjóla-
meistara. Annars hlakka ég bara 
rosalega til að fylgjast með sýn-
ingunni og keppninni á ÍSMÓT.“

sigridurh@frettabladid.is

Loksins keppt í snyrtingu

Anna María Jónsdóttir er snyrtifræðingur í Laugum Spa og heldur utan um keppni í 
snyrtingu á ÍSMÓT. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

- GLÆSILEG KEPPNI MEISTARA OG SVEINA-

Hvetjum hársnyrtifólk um land allt að skrá sig í keppni ársins
fyrir 1. ágúst næstkomandi á www.si.is/ismot

Taktu þátt og þín stofa gæti hlotið þennan veglega titil
ásamt tilnefningu í alþjóðlegu verðlaunahátíðina

Global Salon Awards, sem fram fer í Hollywood á næsta ári!

Helstu umboðsaðilar hársnyrtigeirans á Íslandi efna til
litakeppna á Ísmóti 2007 - og sigurvegarar keppa svo

til úrslita um titilinn Litun og litur ársins!

Nordic Youth Skills 2007

Einnig á ÍSMÓTI 2007:

Hver vinnur titilinn
Hársnyrtir ársins 2007?

Hvaða stofa verður
Hársnyrtistofa ársins?

Hvaða hárlitur verður
kosinn Litur ársins?

Ungliði ársins / Nordic Youth Skills

Listsköpun í hári

- LJÓSMYNDAKEPPNI MEISTARANNA -

Hvetjum ljósmyndara í Ljósmyndarafélagi Íslands að skrá myndir
í keppni ársins fyrir 1. ágúst næstkomandi á www.si.is/ismot

Taktu þátt og þín stofa gæti hlotið þennan veglega titil!
Sjá nánar keppnisreglur fyrir Stofur ársins í tilteknum

þjónustuiðngreinum á www.si.is/ismot.

LJÓSMYND ÁRSINS?

Hvaða stofa verður
Ljósmyndastofa ársins?

Hvaða mynd verður
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Berglind Ómarsdótt-
ir, klæðskeri, er í for-

svari fyrir teymi 1 í keppni 
tískuteyma á ÍSMÓT 2007 
og starfar þar meðal ann-
ars með Helgu Rún Páls-
dóttur hattadömu. Þær ætla 
að hafa brúðarþema í sinni 
hönnun fyrir keppnina.

„Eftir allt brúðkaups-
brjálæðið 07.07.07 ákváðum 
við að fara út í brúðarþema 
í okkar teymi. Útfærslan 
verður „runaway bride“ af 
því það voru svo margir sem 
hættu við að gifta sig þenn-
an dag þrátt fyrir að vera 
löngu búnir að plana brúð-
kaupið,“ segir Berglind og 
bætir því við að þær stöll-
ur ætli að spinna eitthvað 
út frá því. „Kjóllinn verð-
ur dálítið brjálaður og villt-
ur en ég veit ekki alveg í 
hvaða stíl hann verður að 
öðru leyti. Þetta er náttúr-
lega bara grunnhugmynd 
en svo eigum við eftir að út-
færa hana betur. Síðan ætlar 
Helga Rún að gera eitthvað 
brjálað höfuðskraut í stíl við 
kjólinn.“

Berglind og Helga Rún 
hafa rekið stofu saman 
síðan í maí og eru í gjörólík-
um verkefnum alla jafna. 
„Helga Rún er hattadama, 
klæðskeri, búninga- og fata-
hönnuður og þess vegna aðal-
lega í þessu grófa fyrir leik-
hús og sjónvarp á meðan ég 
er meira í fíngerðari hönnun 
eins og brúðarkjólum,“ segir 
Berglind, sem hefur tekið 
þátt í tískuteymum þrisvar 
áður. „Það er mjög gaman 
að vinna í svona teymi. 
Maður lærir heilmikið á því 
og græðir helling á að vinna 
með öðru fagfólki. Það er 
líka gaman að sjá hvað það 
skiptir miklu máli að þetta 
passi allt saman, skartgrip-
ir, föt, hár og förðun.“  - sig

Brjálað
brúðar-
þema

Berglind Ómarsdóttir klæðskeri 
ætlar að hanna brúðarkjól fyrir 
tískuteymið sitt og Helga Rún 
hattadama mun gera brjálað 
höfuðskraut í stíl við kjólinn.

Edda Hrönn Atladóttir í Leður-
iðjunni Atson er í forsvari 

fyrir tískuteymi á ÍSMÓT og er í 
óða önn við að fullmanna teymið. 
„Við erum búin að ná í gullsmið, 
kjólameistara og módel til að vinna 
með okkur,“ segir Edda Hrönn og 
bætir við: „Svo erum við að semja 
við ljósmyndara og að vinna í því 
að fá einhverja í förðunina og hár-
greiðsluna.“

Módelið segir Edda vera unga 
stúlku sem er sjúkraliði og á leið 
í nám við Snyrtiskóla Íslands í 
haust. „Hún verður flott módel,“ 
segir Edda.

Edda hefur þegar ákveðið hvað 

hún leggur til frá Leðuriðjunni 
og eins er nokkurn veginn búið 
að ákveða hvaða skart verður 
notað frá Helgu í Gullkúnst. „Það 
er ekki alveg búið að negla niður 
hina þættina en ég ætla að nota 
fríið mitt í að fullmóta hugmynd-
irnar í samvinnu við módelið. Það 
verður unnið út frá leðrinu.“

Edda Hrönn segir að þrátt fyrir 
að hún sé í þessu teymi sé hún til-
búin að leggja til fylgihluti fyrir 
önnur teymi líka. „Ef einhver leit-
ar til mín sem vantar belti, tösku 
eða eitthvað slíkt er ég alveg tilbú-
in að aðstoða fólk með það,“ segir 
Edda. - sig

Allt út frá leðrinu

Edda Hrönn Atladóttir í Leðuriðjunni Atson mun leggja til leðurhluti í teyminu sínu 
og segir aðra þætti unna út frá því. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Íteymi 4 er María Gunnarsdóttir 
í forsvari en hún er klæðskeri 

í MG-Saum og hefur verið með í 
tískuteymum Samtaka iðnaðarins 
frá upphafi.

„Það hefur verið mjög skemmti-
legt að taka þátt í þessum verkefn-
um og þarna er annar póll tekinn í 
hæðina en maður er vanur. Í teym-
inu vinnur maður ekki bara út frá 
eigin hugmyndum heldur þarf 
heildarútlitið allt að tóna saman,“ 
segir María sem er enn í starthol-

unum með verkefni sitt. „Ég er 
búin að ákveða að gera galakjól 
en á eftir að fá módel, svo þetta 
kemur til með að ráðast eitthvað 
út frá því hverja ég fæ í það hlut-
verk,“ bætir hún við en segist þó 
vera búin að ákveða að kjóllinn 
verði ekkert risastór og mikill en 
heldur ekki alveg sléttur og felld-
ur, þannig að spennandi verður að 
sjá hvað kemur út úr hugmynda-
vinnunni í teymi Maríu.

- sig

Skemmtilegt verkefni

María Gunnarsdóttir klæðskeri er í forsvari fyrir teymi 4 í keppninni og segir teyma-
vinnu vera mjög skemmtilega þar sem allt heildarútlitið þurfi að tóna saman.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Lilly Aletta Jóhannsdóttir út-
skrifaðist sem klæðskurðar-

sveinn á síðasta ári og er í forsvari 
fyrir teymi 5 í keppni tískuteyma. 
„Ég ætla að fara út í einhvers 
konar rómantík og gera kokteil- 
eða galakjól,“ segir Lilly sem er 
að hefja hönnunina á kjólnum. „Ég 
á eftir að finna rétta efnið ennþá 
þannig að hugmyndin á eflaust 
eftir að þróast eitthvað eftir því 
hvaða efni ég vel í kjólinn.“

Lilly er hrifin af keppnisfyrir-
komulaginu og ánægð með þetta 
tækifæri til að koma sér á mark-
aðinn. „Það er rosalega skemmti-
legt að fá að vera með í þessu og 
sýna hvað maður getur gert. Ég 
er að starfa heima enn sem komið 
er og er loks komin með allar þær 
vélar sem ég þarf. Nú vantar mig 
bara að auglýsa mig almennilega 
og þá er þetta frábært tækifæri,“ 
segir Lilly. - sig

Frábært tækifæri

Lilly Aletta Jóhannsdóttir er ný í fagi klæðskera og finnst keppni tískuteyma vera 
frábært tækifæri til að koma verkum sínum á framfæri. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Laufey Jónsdóttir klæðskeri 
er í forsvari fyrir teymi 6 

og segir hún alla vinnu vera á 
byrjunarstigi. „Ég er komin með 
módel og hugmynd að því sem ég 
ætla að sauma. Það verður ein-
hvers konar vesti úr íslenskri 
ull þar sem ég hef sjálf verið að 
leika mér svolítið með að hanna 
úr íslensku ullinni. Síðan verður 
pils við vestið en þar sem þetta er 
allt á hönnunarstigi ennþá er lítið 

hægt að segja meira um fatnað-
inn,“ segir Laufey.

Hún hefur ekki verið sjálf með 
í teymi áður en unnið á stofu sem 
var með tvö módel í teymi. „Mér 
finnst þetta mjög spennandi og 
skemmtilegt að taka þátt í þessu. 
Þetta er fínt tækifæri til að kynna 
okkur fyrir þjóðinni og hvað við 
erum að gera,“ segir Laufey.

- sig

Íslensk ull í forgrunni

Laufey Jónsdóttir klæðskeri er í forsvari fyrir teymi 6 og ætlar að hanna vesti úr 
íslenskri ull á módelið sitt. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tískuteymi ársins - fagmennska í tísku
 Eitt af því sem mun draga að sér athyglina á ÍSMÓT 2007 er keppni Samtaka iðnaðarins um tískuteymi ársins. Teymin samanstanda af einum fag-

manni úr hverju fagfélagi innan ÍSMÓTS auk módels. Þegar hafa átta teymi skráð sig til þátttöku en hugsanlega munu fleiri teymi bætast í hópinn áður 
en að keppninni kemur. Tískuteymi hafa áður starfað á vegum Samtaka iðnaðarins og vakið mikla lukku jafnt meðal fagfólks og almennings.
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sunnudagskvöldið 2. september í nýju Laugardalshöllinni

Glæsileg dagskrá með fordrykk, þrírétta ljúffengum kvöldverði,

sviðssýningu, skemmtiatriðum, söng, tónlist, dansi og fleira.

Tryggðu þér miða strax! Miðasala er hafin á www.si.is/ismot

DAGSKRÁ

Veislustjóri: Hera Björk Þórhallsdóttir, söngkona

Húsið opnar kl. 19:00

Fordrykkur - Sætur sigur

Borðhald, sviðssýningar, úrslit og verðlaun

Forréttur - Sköpun í verki

Listsköpun í hári - Stórkostleg sviðssýning Rudy Mostarda

Aðalréttur - Demantar að eilífu

Úrslit og afhending verðlauna

Michael Cole og Gunilla Anderson Gustafsson kynna:

Hársnyrti ársins - Hairdresser of the  Year 

Norræna ungliða ársins - Nordic Youth Skills 2007 

Listsköpun í hári - Avant Garde of the Year

Fulltrúi Cidesco og Hildur Erna Ingadóttir kynna:

Litun og plokkun ársins 

Andlitsmeðferð ársins

Handsnyrting ársins 

Snyrtifræðing ársins

Fulltrúi gullsmiða kynnir:

Skartgrip ársins - fyrir dömur

Skartgrip ársins - fyrir her ra

Fulltrúi klæðskera kynnir:

TÍMAVÉLINA - Hönnunarkeppni nemenda 

Fulltrúi eins stærsta fjölmiðils landsins kynnir:

Ljósmynd ársins

Ljósmyndara ársins

Eftirréttur - Fagmennska í tísku

Ráðherra kynnir:

Tískuteymi ársins

Joakim Roos og Rudy Mostarda kynna:

Lit og litun ársins 

Sveinn Hannesson, framkvæmdastjóri SI, kynnir:

Hársnyrtistofu ársins 

Snyrtistofu ársins 

Skartgripaverslun ársins 

Saumastofu ársins 

Ljósmyndastofu ársins 

Stuðboltinn Páll Óskar Hjálmtýsson

tekur lagið og þeytir skífum fram á rauða nótt
Hátíðarlok eru áætluð um kl. 01:00

Miðaverð kr. 6.900 -

Borðvín og aðrir drykkir ekki innifalið

Miðasala fer fram á www.si.is/ismot

Hægt er að greiða með VISA/EURO eða leggja inn í  banka

Sjá nánar við skráningu á  vefnum

Þema kvöldsins verður

DEMANTUR

Miðasala:

Misstu ekki af galakvöldi ársins

Tryggðu þér miða strax!

Selma Ragnarsdóttir er for-
maður Klæðskera- og kjóla-

meistarafélags Íslands og tekur 
nú þátt í tískuteymi í annað sinn.

„Það sem er öðruvísi núna 
er að við fáum að velja módelin 
okkar sjálf og þema, þrátt fyrir 
að unnið sé út frá fínni fatnaði,“ 
segir Selma og bætir við: „Hing-
að til hefur verið fengið þekkt 
fólk í þetta þannig að ég ákvað að 
fara algjörlega á hinn endann og 
fá manneskju í þetta sem er mjög 

glæsileg en ekkert fyrir að trana 
sér fram. Þegar ég sá þessa mann-
eskju sá ég möguleikana á því að 
gera allsherjar yfirhalningu á 
amerískan máta.“ Teymi Selmu 
er að verða tilbúið en ásamt henni 
verða Anna María, snyrtifræð-
ingur í Laugum-Spa, hárgreiðslu-
stofan í Laugum og Kjartan gull-
smiður í Or. 

„Það er mjög skemmtilegt að 
taka þátt í þessu enda er þetta 
bæði þannig að við verðum að 

vinna saman og það gerir okkur 
öllum gott að kynnast iðngrein-
um hvers annars. Það er algeng-
ur misskilningur að þetta sé 
rosalega lítið mál, en það er fag-
mennska, tími og nám á bak við 
þetta allt saman.“ - sig

Allsherjar yfirhalning

Selma Ragnarsdóttir, formaður Klæð-
skera- og kjólameistarafélags Íslands, er 
að ljúka við að setja saman teymið sitt 
fyrir ÍSMÓT. Hún ætlar að gera yfirhaln-
ingu á módeli sínu á amerískan máta.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Auður Þórisdóttir, klæð-
skeri og eigandi Saum-

sprettunnar, er í teymi 3 og 
ætlar að sauma kjól á mód-
elið sitt. „Svo ætla ég að 
gera ermar eða lítinn bóleró-
jakka úr kanínuskinni yfir,“ 
segir Auður og bætir við: 
„Svo ætlar Helga Rún, hatta-
gerðarkona, að gera fyrir 
mig hárskraut í stíl.“ Auður 
segir kjólinn verða úr silki 
en hún sé þó lítið búin að 
ákveða annað.

„Ég er að taka þátt í tísku-
teymi í fyrsta skipti og líst 
alveg rosalega vel á þetta. 
Ég á alveg örugglega eftir 
að græða á því á einhvern 
hátt að vera með, ekki síst 
hvað varðar kynningu á mér 
og fyrirtækinu mínu,“ segir 
Auður og bætir því við að 
það sé gaman að læra að 
vinna í svona ferli með öðru 
fagfólki. - sig

Silkikjóll
og
kanínu-
skinn

Auður Þórisdóttir í Saumsprett-
unni ætlar að gera silkikjól fyrir 
teymi 3 og er spennt að fá að taka 
þátt í því að vinna hönnunarferlið 
ásamt öðru fagfólki. 

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR
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Heildverslunin Aría er með 
umboð fyrir Schwarzkopf og Ind-
ola hárliti og er eitt þeirra fyrir-
tækja sem halda litakeppni innan 
ÍSMÓTS. Sigrún Ægisdóttir á 
Hársögu er einn af eigendum 
Aríu og telur fyrirtækið eiga 
góða möguleika í keppninni milli 
umboðsaðila.

„Litirnir frá Indola og 
Schwarzkopf eru sérlega öruggir 
í notkun þannig að það er hægt 
að stóla mjög á þá,“ segir Sig-
rún og bætir við: „Þeir eru 
bjartir, fallegir, djúpir og 
hreinir auk þess sem þeir 
tolla vel í, þannig að ég held 
að við eigum góða möguleika 
í keppninni.“

Sigrún sér fyrir sér að rauð-
ir litir komi sterkar inn með 
haustinu en verið hefur en 
að auki fallegir ljósir litir í 
ýmsum litbrigðum. „Það er 
mikið um kalda, bleika tóna 
sem eru þá fölir og koma inn 
sem aukalitir með öðrum,“ 
segir Sigrún og bætir því 

við að litatækninni hafi fleygt 
fram. „Heillitun er mikið notuð 
í dag en svo er ýmiss konar lita-
tækni notuð til að ná fram dýpt og 
hreyfingu í hárið. Með flottri lita-
tækni er hægt að ná fram flottri 
útkomu með ýmsum skyggingum 
og litbrigðum.“

Sigrún segir að á stofunum sé 
litun orðið mjög mikilvægt atriði. 

„Þá skiptir gríðarlegu máli 
hvernig þetta er gert 

og með hvaða litum 
þannig að það má 
segja að þetta sé 
orðin listgrein.“- sig

Litun er listgrein

Heildverslunin Ison í Kópa-
vogi er með umboð fyrir 
Z.One hárlitina frá New 
Attitude. Hjónin Jakob 
R. Garðarsson og Sólrún 
Óskarsdóttir eru eigendur 
heildverslunarinnar og 
ætla að taka þátt í lita-
keppni umboðsaðila á 
ÍSMÓT 2007.

Jakob segir allt vera 
í gangi í litum og í raun 
allt leyfilegt líka. „Kaldir 
litir hafa verið mest áber-
andi undanfarið en við selj-
um samt rosalega mikið 
af hlýjum, brúnum litum 
líka,“ segir Jakob. 

Spurður hverjir kost-
ir litalínunnar séu, segir 
Jakob: „Línan hefur marga 
kosti og má nefna að litirn-
ir innihalda andoxunarefn-
ið Integrity 41, sem gerir 
það að verkum að litirnir 
haldast betur í hárinu auk 
þess sem meiri dýpt verð-
ur í litunum.“ Jakob bætir 
því við að þetta efni sé líka 
í sjampóunum frá Z.One, 
sem styðji því einstaklega 
vel við hárlitinn. „Litirnir 
eru mjög þægilegir í blönd-
un og ilma af apríkósum 

þannig að það er ekki mikil 
ammoníakstækja í litun-
um. Þá fara þeir líka rosa-
lega vel með hárið enda er 
efnasamsetningin þannig 
að það er ólífuolíuþykkni 
með vítamín- og steinefna-
blöndu í litunum þannig að 
hárið getur oft verið í betra 
ástandi eftir litun heldur 
en fyrir ef góðir litir eru 
notaðir. Liturinn fyllir þá 
upp í glufur í hárinu og það 
má segja að hann fínpússi 
hárið,“ segir Jakob. 

Jakob segir að um sjötíu 
stofur á landinu noti litina 
frá Z.One og væntir góðr-
ar þátttöku frá stofunum 
í keppninni. „Síðan verð-
um við líka með í sýning-
unni og kynnum þar allt til 
hárlengingar. Mesti vaxtar-
broddurinn í faginu í dag 
tengist hárlengingum enda 
eru þar mestu nýjungarn-
ar. Hárlengingar eru rosa-
lega skemmtilegt fyrir-
bæri og mjög vandað hár 
notað í þær,“ segir Jakob 
og bætir því við að margar 
konur geti vart án lenging-
anna verið þegar þær hafi 
vanist þeim. - sig

Kaldir litir vinsælir í ár

Ásbjörg Högnadóttir, sölumaður og litaráðgjafi Ison, Jakob R. Garðars-
son og Sólrún Óskarsdóttir, eigendur Ison, ætla að halda utan um 

litakeppni fyrir hönd heildverslunarinnar Ison á ÍSMÓT 2007.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sigrún Ægisdóttir á Hársögu segir 
litina frá Schwarzkopf og Indola 
hafa marga kosti sem veita Aríu 
góða möguleika í litunarkeppn-
inni á ÍSMÓT.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

60% MARKAÐSHLUTDEILD Á ÍSLANDI ÁRIÐ 2004
MANITOU skotbómulyftarar - Þarfur þjónn, sem uppfyllir ströngustu gæði og væntingar þeirra kröfuhörðustu.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER

- VIÐURKENND VARAHLUTAÞJÓNUSTA í 44 ár
- Útvegum notaða skotbómulyftara
- Úrval notaðra lyftara á lager

Fjórhjóladrifinn
Fjórhjólastýrður
Lyftigeta: 3.400 KG
Lyftihæð: 6.050 MM
Gafflar: 1.200 MM
Vél: Perkins Turbo intercooler, 123 HÖ
LOAD SENSING!! Samtímis glussahreyfingar
án aukins snúningshraða vélar.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER

SKOTBÓMULYFTARI

PON PÉTUR O. NIKULÁSSON ehf.
Melabraut 23 • 220 Hafnarfjörður

Símar 552 2650 & 552 0110 • FAX: 552 1588 • e-maiL: pon@pon.is
Upplýsingar og skráning á www.si.is/ismot



www.marelfoodsystems.com

Vöxtur í hugviti
Marel Food Systems fjárfestir meira í rannsóknar-
og flróunarvinnu en nokkur annar framlei›andi
tækjabúna›ar fyrir matvælai›na› í heiminum.
Árangurinn eru 15–20 byltingarkenndar hátækni-
n‡jungar á ári. Me› nánu samstarfi vi› matvæla-
framlei›endur um allan heim finnum vi› lausnir
sem gera fleim kleift a› vera fyrstir á marka›
me› n‡jungar.
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Samhliða keppninni á ÍS-
MÓT 2007 verður sölu- og 
þjónustusýning á vörum og 
þjónustu sem tengjast á ein-
hvern hátt þeim iðngreinum 
sem keppa á ÍSMÓT. Margit 
Elva Einarsdóttir hjá AP 
sýningum er sýningarstjóri 
og reiknar með yfir fimmtíu 
sýnendum.

„Sölu- og þjónustusýningin verð-
ur haldin í nýja salnum í Laug-
ardalshöllinni á 3.000 fermetra 
svæði. Sviðin fyrir keppnirnar 
eru í miðju salarins og sýningin 
er í kringum þau,“ segir Marg-
it og bætir því við að gert sé ráð 
fyrir að minnsta kosti fimm-
tíu sýnendum. „Svæðið er mjög 
skemmtilegt og þar munu mótið 
og sýningin styðja hvort annað. 
Fyrirtækin sem verða með bása 
á sýningunni tengjast öll þeim 
fimm félögum sem taka þátt í 
ÍSMÓT á einhvern hátt en það eru 
Meistarafélagið í hárgreiðslu, 
Félag snyrtifræðinga, Félag ís-
lenskra gullsmiða, Klæðskera- 
og kjólameistarafélagið og Ljós-
myndarafélag Íslands. Öll verða 
félögin síðan sjálf með kynning-
arbása á sýningunni.“

Margit segir sýninguna verða 
fjölbreytta og skemmtilega og að 
viðbrögð sýnenda hafi verið virki-
lega góð. „Nú þegar eru þrjátíu til 
fjörtíu fyrirtæki búin að skrá sig á 
sýninguna en enn eru lausir básar 
svo það er hægt að hafa samband 
við AP sýningar til að bóka sig 
eða í gegnum vefinn, si.is/ismot,“ 
segir Margit. „Heilsueyjan Ísland 
er á afmörkuðu svæði innan sýn-
ingarsalarins þar sem fyrirtæki 
kynna snyrtivörur og þjónustu 
sem tengjast heilsunni. Þar má 
nefna umhverfisvænar vörur og 
vörur sem unnar eru úr íslensk-
um jurtum og fleira í þeim dúr,“ 
bætir hún við. 

„Það er stór plús að það kost-
ar ekkert inn á sýninguna og auð-
vitað er þetta nokkuð sem snert-
ir okkur öll því við nýtum öll 
einhverja eða alla þessa þætti,“ 
segir Margit og bætir við: „Þetta 
mót verður kannski heitasti við-
burður haustsins því það eru 
tíu ár síðan svona keppni hefur 
verið haldin en aldrei eins stór 
og þessi. Nú kemur líka sýning-
in ofan á það svo þetta styður 
hvort annað. Þema ÍSMÓT 2007 
er fagmennska í tísku, handverk, 
hönnun, gæði og glæsileiki, 
heilsa, hollusta, dekur og vel-
líðan.“ sigridurh@frettabladid.is

Heitasti viðburður 
haustsins

Margit Elva Einarsdóttir er sýningarstjóri yfir sölu- og þjónustusýningunni á ÍSMÓT 2007. Hún segir sýninguna og keppnina í nýja 
hluta Laugardalshallarinnar munu styðja hvor aðra. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Norm-x • Auðbrekku 6 • Kópavogi • Sími 565-8899.Skoðaðu heimasíðuna www.normx.is

NORM-X
Hita pottar

Íslensk framleiðsla

www.normx.is

   Viðarkamínur á 
               ótrúlega góðu verði

Mest seldu hita pottar á Íslandi
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Á ÍSMÓT 2007 verða veittar viðurkenningar fyrir 
stofu ársins í öllum þeim greinum sem keppt er í á 
hátíðinni. Brynjar Ragnarsson, markaðsstjóri Sam-
taka iðnaðarins, segir vegleg verðlaun í boði fyrir 
stofur ársins en stærstu verðlaunin eru titillinn 
Stofa ársins 2007.

„Það er sama keppnisregla fyrir allar stofurnar 
og er tekið tillit til fimm þátta sem varða rekstur 
stofanna: ímynd og umgjörð stofunnar, markaðs-
setning, samskipti og viðmót við viðskiptavini, ný-
sköpun og framtíðarsýn,“ segir Brynjar og bætir 
því við að í dómnefndinni sé þrautreynt fagfólk úr 
viðskiptalífinu. 

Keppnin er haldin að erlendri fyrirmynd sem 

gengur fyrir allar þessar mismunandi greinar. „Það 
er ekkert launungarmál að sú hátíð sem við höfum 
sem fyrirmynd er Global Salon Award í Hollywood. 
Sú hátíð er þó eingöngu haldin fyrir hárgreiðslu-
stofur og mun hársnyrtistofa ársins verða tilnefnd 
til verðlauna á hátíðinni í Hollywood auk þess 
sem hún fær aðstoð við að útfylla umsóknina í þá 
keppni.“

Brynjar segir hin fagfélögin vera að kanna hvort 
hægt sé að senda stofur ársins í einhverjar slíkar 
keppnir á erlendri grundu en helsta viðurkenning-
in felist þó í því að vera stofa ársins í hverju fagi 
fyrir sig.  

- sig

Stofur ársins að erlendri fyrirmynd

Brynjar Ragnarsson, markaðsstjóri Samtaka Iðnaðarins, var fangaður af Tískuteymi-
SI á sýningunni Konan í október síðastliðnum. Á myndinni eru Helga Jónsdóttir gull-
smiður, Edda Nína Heide úrsmiður, Margrét Sverrisdóttir stjórnmálakona, Heiðdís 
Rúna Steinsdóttir snyrtifræðingur, Sigrún Kristín Ægisdóttir hársnyrtimeistari, Edda 
Hrönn Atladóttir í Leðuriðjunni Atson og Selma Ragnarsdóttir klæðskeri. 

Kormákur Geirharðsson var 
hluti af tískuteymi hjá Sam-
tökum iðnaðarins árið 2003 
og var hæstánægður með út-
komu teymisins. „Þátttaka 
mín varð út af því að ég var 
að verða fertugur og leit-
aði til klæðskera til að láta 
sauma á mig jakkaföt,“ segir 
Kormákur og bætir við: 
„Móðir mín hafði gefið bræðr-
um mínum íslenska þjóðbún-
inginn í fertugsafmælisgjöf 
en ég vildi frekar fá hnébux-
ur. Síðan var þessi skradd-
ari sem ég talaði við í þessu 
teymi þannig að þetta passaði 
afskaplega vel.“ 
Kormákur fékk fötin ódýrari 
en ella fyrir þátttökuna gegn 
því að sitja fyrir á myndum. 
„Það leiðist mér aldrei,“ segir 
hann og hlær. 

Spurður hvort það hafi 
verið skemmtilegt að taka 
þátt í teymisvinnunni segir 
Kormákur: „Það var alveg 
þess virði að taka þátt í þessu 
og ég hef notað fötin við há-
tíðleg tækifæri síðan og er 
búinn að fá mér nokkur í við-
bót í sama stíl.“ - sig

Nýtist við 
hátíðleg
tækifæri

Kormákur Geirharðsson hefur 
notað fötin úr teymisvinnunni við 
hátíðleg tækifæri en upphaflega 
voru þau saumuð fyrir fertugsaf-
mælið hans.

Umsjón með vöru- og þjónustusýningu ÍSMÓTS 2007:

AP-sýningar, sími 511 1230, netfang ismot@appr.is

AP SÝNINGAR

Sími 511 1230

Netfang ismot@appr.is

fagmennsku í tísku, íslenskt handverk og hönnun,

gæði og glæsileika - og allt um heilsu, hollustu,

dekur og vellíðan - fyrir fólk á öllum aldri

Enginn aðgangseyrir

Búist er við þúsundum gesta alla helgina

Fyrirtæki, félög og stofnanir kynna m.a.

Sýning

sem skapa

mun ný

viðmið

Heitasta sölusýning
haustsins

Í tengslum við ÍSMÓT 2007:

helgina 1. og 2. september í nýju Laugardalshöllinni

Nánari upplýsingar á www.si.is/ismot
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Á ÍSMÓT 2007 verður keppt 
um skartgrip ársins bæði fyrir 
dömur og herra. Halla Bogadótt-
ir gullsmiður er í undirbúnings-
nefnd fyrir keppni gullsmiða og 
segir fólk hafa alveg frjálsar 
hendur með hönnun gripanna.

„Skartgripurinn má vera hvað 
sem er, hvort sem það er hring-
ur, hálsmen eða annað og má þess 
vegna vera úr óhefðbundnum 
efnum,“ segir Halla og bætir því 
við að ekkert þema sé um hönn-
unina eins og oftast áður. „Þetta 
er í fyrsta sinn sem keppni er 
haldin með þessu móti og í fyrsta 
skipti sem Samtök iðnaðarins 
standa fyrir keppni af þessu tagi. 
Hingað til hefur Félag gullsmiða 
haldið allar skartgripakeppnir,“ 
segir Halla. „Það verða vegleg 
verðlaun fyrir skartgripi ársins 
og ég vonast eftir góðri þátttöku 
eins og alltaf þegar haldin hefur 
verið samkeppni innan félags-
ins,“ bætir hún við. - sig

Skart fyrir bæði kynin

Halla Bogadóttir gullsmiður 
vinnur að undirbúningi fyrir 

keppni gullsmiða á ÍSMÓT 
2007 og reiknar með góðri 

þátttöku félagsmanna í 
keppninni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Samtök iðnaðarins hafa sett saman nokkur tískuteymi undanfarin ár og jafnan 
fengið landsþekkta einstaklinga til að vera módel teymanna. Jón Arnar Magnússon, 
fyrrverandi tugþrautarkappi, tók sig einstaklega vel út í myndatökunni árið 2004 og 
ljóst að teymið hans skilaði góðri vinnu við undirbúninginn. 
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Katrín Þorkelsdóttir, snyrti-
fræðingur á Guinot-MC snyrti-
stofunni, verður ein þeirra sem 
kynna Guinot snyrtistofumerkið 
á sölu- og þjónustusýningunni á 
ÍSMÓT.

„Guinot leigir básinn og marg-
ar snyrtistofur verða þarna til að 
sýna stofumeðferðir. Stofan mín 
er ein af þeim,“ segir Katrín, sem 
verður með nýja vél til kynningar 
á sýningunni. „Vélin hefur styrkj-
andi og stinnandi áhrif á húðina og 
byggist á vöðva- og sogæðaörvun 
ásamt andlits- og herðanuddi.“

Fólki gefst kostur á að prófa 
vélina á staðnum en eins verð-
ur Guinot-MC með stinnandi og 
styrkjandi augnmeðferð. „Síðan 
ætlum við að kynna meðferð sem 
er djúphreinsandi og rakagef-
andi,“ segir Katrín og bætir því 
við að Guinot-merkið sé franskt 
og mjög vel þekkt, sérstaklega 
fyrir snyrtistofumeðferðir. 

- sig

Stinning & styrking

Katrín Þorkelsdóttir snyrtifræðingur 
er eigandi Guinot-MC snyrtistofunnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fyrirtækið Henson er 
meðal þeirra sem verða 
með kynningu á sölu- og 
þjónustusýningu ÍSMÓTS 
2007 og mun þar leggja 
mesta áherslu á nýja prent-
tækni fyrir fatnað.

Halldór Einarsson, fram-
kvæmdastjóri Henson, seg-
ist fyrst og fremst ætla að 
sýna heildargetu fyrirtæk-
isins og hvað það búi yfir 
mikilli fjölbreytni. „Við 
erum með alveg magnaða 
prenttækni sem við ætlum 
að sýna á staðnum. Það er 
heilprentun sem við notum 
á íþróttafatnað,“ segir 
Halldór og útskýrir nánar 
hvernig tæknin virkar: „Til 
dæmis ef við prentum Vík-
ingstreyju, sem er röndótt, 
svört og rauð, þá prentum 
við rendurnar, félagsmerki, 
auglýsingu, nafn og númer 
allt í einu á hvíta treyju. 
Tæknin er orðin svo góð að 
prentunin dofnar ekkert eða 
brotnar með tímanum.“

Halldór segir Henson 
einnig prenta á trefla, buff 
og margt fleira. Jafnvel 
heilu auglýsingarnar á fatn-
að í ljósmyndagæðum. Eins 
nefnir hann að myndsaumur 
eða bróderingar í fatnað sé 
mjög vaxandi. 

„Ég stefni að því að vera 
á sýningunni með kynn-
ingarefni og ætla að dreifa 
kápunni af væntanlegum 
bæklingi frá okkur. Þar 
kemur meðal annars fram 
að þrjú félög hafi orðið Evr-
ópumeistarar í handbolta 
og fótbolta sem leikið hafa 
í Henson-búningum,“ segir 
Halldór og brosir. - sig

Prentað
á fatnað

Halldór Einarsson er stofnandi 
og framkvæmdastjóri Henson og 
ætlar að vera með kynningu á nýrri 
prenttækni fyrirtækisins á sölu- og 
þjónustusýningu ÍSMÓTS.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

Hjólhýsi á ótrúlegu verði!

Aðeins örfá hjólhýsi til 
á þessu frábæra verði

Innifalið í verði:
Fortjald,

gashellur,
gaskútur, 

hitari
ísskápur



HEILSA

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

Auglýsingasími

– Mest lesið



ATVINNA



TILKYNNINGAR

Opið hús í dag fimmtudag 26 júlí 
milli kl. 18:00 og 19:30 

að Réttarheiði 1, Hveragerði

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Steypt og snyrtilegt fullfrágengið endaraðhús með glerskála.
3 góð parketlögð svefnherb. m/ fatask., parketlagt hol og
gang, stofa, parketlögð, björt, og loft upptekið. Hluti stof-
urýmis er glerbygging sem kemur mjög vel út. Útgengt er úr
stofu út í gróinn garð. Eldhúsið er með fallegri innréttingu og
er opið inn í stofu. Baðherbergið er rúmgott með góðri inn-
réttingu, sturtu og baðkari. Þvottahús. Bílskúr góður með
millilofti. Gólfhiti er í öllu húsinu. Að utan er húsið fullfrágeng-
ið, hellulögð innkeyrsla og garðurinn gróinn. Verð 28,9 millj.

Atli sölufulltrúi s: 899-1178 tekur á móti áhugasömum.

A u s t u r v e g i  3 8  
S í m i  4 8 2  4 8 0 0  

w w w . a r b o r g i r . i s

Borgartún 29 
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

Opið hús í dag milli kl. 19 og 20:30
Laugateigur 6 - Aukaíbúð

Fr
um

Vorum að fá í góða 96,2 fm enda íbúð á 3. hæð í ný-
lega viðgerðu fjölbýlishúsi í Vesturbæ Reykjavíkur.
Eignin skiptist í hol, þrjú svefnherbergi, nýlega end-
urnýjað baðherbergi með glugga, eldhús og stofu.
Tvennar svalir eru í íbúðinni, einar frá stofu til suðurs
og hinar frá hjónaherbergi með glæsilegu sjávar- og
fjallaútsýni. Verð 27 millj.

Kristján tekur vel á móti gestum 
milli kl. 19 og 20:30 í dag. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 19 og 20:30
Boðagrandi 3 - Útsýni

Nýtt á sölu. Opin og björt 4-5 herbergja 134,4 fm
hæð ásamt 40,4 fm bílskúr (samtals 174,8 fm) í hinu
gróna og vinsæla laugarneshverfi. Búið er að útbúa
íbúð með tveimur svefnherbergjum í bílskúr. Hæðin
er vel skipulögð og skiptist í rúmgott hol, þrjú svefn-
herbergi, eldhús, baðherbergi og tvær samliggjandi
stofur. Tvennar svalir til austurs, frá hjónaherbergi,
og suðurs frá stofu. Góðar geymslur fylgja eigninni.
Verð 41,5 millj.

Halla Margrét og Sólmundur 
taka vel á móti gestum frá kl. 19-20:30 í dag. 

Teikningar á staðnum.

Suðurholt 1
Hafnarfjörður
Fimmtudag 26/7 milli kl 18-18.30

Stærð: 204,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 31.840.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000

REMAX LIND kynnir stórglæsilegt tvíbýlishús. Þetta er efri hæð með lítilli íbúð á neðri hæð sem tilheyrir eigninni og
er  tilvalinn  til  útleigu.  Einnig  er  önnur  íbúð  á  neðri  sem  tilheyrir  ekki  þessarri  eign.  Komið  er  inn  forstofu  með
nátturuflísum  á  gólfi  og  kirsuberja  skáp.  Eikarparket  er  á  stofu  og   úr  stofu  er  útgegnt  á  suðvestur  svalir.
Stórglæsilegt baðherbergi er á efri hæð með upphengdu wc, sturtu og hornbaðkari. Flísar er á gólfi á baðherbergi
og er hiti í gólfum. Eldhúsið er einnig flísalagt með nátturuflísum og fallegri  eikarinnréttingu ,einnig er þvottarhús
og  geymsla  inn  af  eldhúsi.   Hjónaherbergið  er  stórt  með  góðu  skápaplássi  og  er  eikarparket  á  gólfi.  Einnig  er
eikarparket  á  gólfum   í  barnarherbergjum  en  barnaherbergin  eru  tvö.  Bílskúrinn  er  flísalagður  og   einkar
snyrtilegur.  Íbúðin  niðri  er  með  sérinngangi  og  þetta  tilvalin  íbúð  til  útleigu.  Hún  er  flísalögð  öll  og  er  hvít
eldhúsinnrétting  í  eldhúsi.  Sturta  er  á  baði.  Eign  í  sérflokki   Upplysingar  um  eignina  veita  Gylfi  s.  6934085
gylfi@remax.is og Páll s. 8619300 pallb@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl 18-18.30

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

6934085

861 9300

Síðumúla 27 – Sími 588 4477
Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali.

Fallegt og vel skipulagt 3ja herb. íbúð á 2. hæð í fallegu og vel staðsettu
fjórbýlishúsi í austurbæ Kópavogs, stutt í skóla og alla þjónustu. Íbúðin
skiptist í forstofu, rúmgott eldhús endurnýjaðri innréttingu og borðkrók og
t. f. þv.vél. Baðh. með baðkari og glugga, dúkur á baði. Tvö svefnh. með
nýl. skápum í hjónah. Parket á herbergjum. Flísar á forstofu, gangi og eld-
húsi. Stofa með útgengi út á flísalagðar rúmgóðar svalir í suður. Í kjallara
er sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Glæsilegt útsýni út yfir Fossvoginn
og vestur á Snæfellsjökul. Húsið var viðgert utan 2003 og málað 2004.
Fallegur garður. Verið er að setja nýjar hurðir úr sameign inní íbúðirnar.

OPIÐ HÚS VERÐUR MILLI KL. 17-18 FIMMTUDAGINN 26. JÚLÍ

Fr
um

Álfhólsvegur 63 - efri hæð
Opið hús á milli 17.00 og 18.00

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



PÍPARAR
Erum með vana pípara sem óska eftir 

mikilli vinnu 
Upplýsingar  ehf

Auglýsingasími

– Mest lesið



[Hlutabréf]

Bandaríska álfyrirtækið Century 
Aluminum tapaði 60,7 milljónum 
Bandaríkjadala á öðrum ársfjórð-
ungi. Það jafngildir 3,6 milljörðum 
íslenskra króna. Til samanburðar 
nam hagnaður félagsins á öðrum 
ársfjórðungi í fyrra 45,8 milljónum 
Bandaríkjadala.

Tekjur Century námu 464 
milljónum Bandaríkjadala. Þær 
jukust um 3,7 prósent frá fyrsta 
ársfjórðungi þessa árs. Sá var 
metfjórðungur í sögu fyrirtækis-
ins.

Century Aluminum er móðurfé-
lag Norðuráls sem rekur álverið á 
Grundartanga. Félagið er skráð í 
bandarísku kauphöllina Nasdaq og 
í Kauphöll Ísland. Bréf félagsins 
lækkuðu um 5,3 prósent í Kauphöll 
Íslands í gær. Á Nasdaq í gær 
höfðu bréfin lækkað um rúm tvö 
prósent á hádegi. 

Century tapar 
3,6 milljörðum

„Nánast er óskiljanlegt hvernig 
krónan getur verið svona sterk, 
meðan viðskiptahallinn er jafn 
mikill og raun ber vitni. Eina hugs-
anlega skýringin er náttúrlega hið 
háa vaxtastig,“ sagði Hreiðar Már 
Sigurðsson, forstjóri Kaupþings, á 
kynningarfundi bankans í gær.

Hreiðar sagði óvissutíma fram-
undan í íslensku efnahagslífi og 
tók Bandaríkin sem dæmi „Við 
munum hvernig fór fyrir Banda-
ríkjadalnum. Mikill viðskiptahalli 
varð á endanum til þess að dalur-
inn veiktist hratt.“ 

Verðbólga, sterk staða krónunn-
ar og mikil viðskipti á mörkuðum 
voru helstu ástæður góðrar 
afkomu þess hluta starfsemi 
Kaupþings sem hér fer fram, að 
sögn Hreiðars. Hreinar vaxtatekj-
ur bankans hér námu til dæmis 
tæplega 12,5 milljörðum króna á 
fyrri hluta árs og jukust um fimm-
tíu prósent milli ára.

Starfsmönnum Kaupþings hefur 
fjölgað hratt og eru nú 2.970 tals-
ins. Þrjú hundruð hafa verið ráðn-
ir það sem af er ári og kvaðst 
Hreiðar hlakka til að ráða þann 
þrjúþúsundasta.

Krónan óskilj-
anlega sterk

Exista hf. fer nú með A-hluti í 
finnska tryggingafélaginu 
Sampo sem nema 19,93 pró-
sentum af heildarhlutafé í 
félaginu, samkvæmt tilkynn-
ingu til kauphallarinnar í 
Helsinki. Exista kynnir í dag 
hálfsársuppgjör félagsins.

Samkvæmt finnskum 
lögum má félagið eiga allt að 
20 prósentum án þess að til 
þurfi sérstakt leyfi ISA, 
finnska tryggingaeftirlitsins. 
Fram kemur í tilkynningunni að Exista og 
samstæðufélög hafi í gær nýtt réttindi sam-
kvæmt afleiðusamningum sem áður höfðu 
verið tilkynntir og farið þar með yfir 15 pró-
senta flöggunarmörk. „Nemur hlutur félags-
ins nú 15,58 prósentum af útgefnu hlutafé í 
Sampo. Í tilkynningunni kemur einnig fram 

að Exista Trading ehf., dóttur-
félag Exista, hefur gert sam-
bærilega samninga sem gefur 
því tilkall til 4,35 prósenta 
hlutafjár í Sampo til viðbót-
ar,“ segir í tilkynningu til 
Kauphallarinnar hér. Haft er 
eftir Lýði Guðmundssyni 
stjórnarformanni Exista að 
litið sé á Sampo sem kjöl-
festueign til langs tíma, en 
félagið sé hlutdeildarfélag í 
reikningum Exista. „Því er 

rökrétt að við aukum hlut okkar í Sampo 
sem þessu nemur og undirstrikum þannig 
enn frekar trú okkar á félaginu.“

Sampo Oyj er leiðandi á norrænum trygg-
ingamarkaði auk þess að vera umsvifamik-
ill fjárfestir. Félagið er skráð á OMX Nordic 
Exchange í Helsinki. 

Með fimmtungshlut í Sampo

Kringlunni • sími 553 3536



www.minningargreinar.is

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, sonur, afi og bróðir,

Guðjón Grétar Óskarsson,
Marbakkabraut 17, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík á
morgun, föstudaginn 27. júlí, kl. 13.00.

Sigurrós Svavarsdóttir,
Örn Óskar Guðjónsson,
Orri Svavar Guðjónsson,
Grétar Þór Guðjónsson,                   Guðrún Jóna Helgadóttir,
Guðbjartur Goði Guðjónsson,
Margrét Sigríður Guðjónsdóttir     Jóhann Auðunsson
Gabríel Reynir Arnarson
Kara Líf Grétarsdóttir
Unnur Sveindís Óskarsdóttir
Steinunn Ósk Óskarsdóttir

Ástkær sonur okkar, bróðir, mágur og
frændi,

Andri Ragnarsson
Hátúni 7, Reykjavík, 

lést á gjörgæslu Landspítalans við Hringbraut
sunnudaginn 22 júlí. Jarðarförin auglýst síðar.
Guðrún Gunnarsdóttir
Ragnar Höskuldsson
Hvutti
Aníta Ragnarsdóttir
Ragnar Haraldsson
Guðrún Lára Sveinsdóttir
Lára Rún Ragnarsdóttir

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Friðbert Halldórsson,
Vallargötu 6, Súðavík,

sem lést á heimili sínu 18. júlí, verður jarðsunginn frá
Súðavíkurkirkju, laugardaginn 28. júlí kl. 11.

Kristjana Magnea Jónatansdóttir
Halla Valdís Friðbertsdóttir   Árni Marinósson
Hinrik Halldór Friðbertsson   Guðmunda Jóna

 Pétursdóttir
Ingibjörg Jóna Friðbertsdóttir Árni Zophoníasson
Ægir Páll Friðbertsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir og
tengdafaðir,

Kári Steinsson
frá Neðra Ási Hjaltadal, Hólavegi 23,
Sauðárkróki,

lést 24. júlí. Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju
laugardaginn 4. ágúst kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á Hjartaheill, Landssamtök
hjartasjúklinga.

Dagmar Kristjánsdóttir
Valgeir Steinn Kárason Guðbjörg S. Pálmadóttir
Kristján Már Kárason
Steinn Kárason    Kristín Arnardóttir
Soffía Káradóttir    Hafsteinn Guðmundsson
Jóna Guðný Káradóttir   Gunnar Á. Bjarnason
barnabörn og langafabörn.

Innilegustu þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við fráfall og útför eiginmanns
míns, föður okkar, tengdaföður, afa og
langafa,

Guðmundar Árna
Guðjónssonar,
Sunnubraut 17, Akranesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks heimahjúkrunar og
lyflækningadeildar Sjúkrahúss Akraness.

Rafnhildur Katrín Árnadóttir
Helga Guðmundsdóttir
Kristinn Guðmundsson
Guðjón Guðmundsson
Jónína Guðmundsdóttir
Þórir Guðmundsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

MOSAIK

„Ég vildi heldur vera dauð-
ur en syngjandi „Satisfact-

ion“ þegar ég er 45 ára.“

Kúbverska byltingin hefst

Sonur minn, 

Garðar Jónasson 
Aðalstræti 74, Akureyri,

lést mánudaginn 16. júlí á Landspítalanum 
við Hringbraut. Hann verður jarðsunginn frá 
Akureyrarkirkju föstudaginn 27. júlí kl 13.30. 
Jarðsett verður í Lögmannshlíðarkirkjugarði.

Sigríður Garðarsdóttir

Mótorsmiðjan opnar formlega ný 
húsakynni sín að Brúarholti við Sel-
foss. Með húsnæðinu, sem áður hýsti 
Byrgið, má segja að draumur Mótor-
smiðjumanna- og kvenna um hentugt 
húsnæði hafi loksins ræst. „Það skipt-
ir öllu máli þegar unnið er með fólk 
að hafa aðstöðu í lagi, bæði fyrir þá 
einstaklinga sem koma í meðferð hjá 
okkur og starfsfólk okkar,“ segir Guð-
mundur Týr Þórarinsson, betur þekkt-
ur sem Mummi í Mótorsmiðjunni. 
„Síðasta húsnæði okkar var að hrynja 
ofaná okkur í orðsins fyllstu merkingu 
þannig að þetta er mikill munur.“

Mótorsmiðjan er tíu ára í ár og það 
fer vel að ríkið afhendi starfseminni 
nýtt húsnæði á afmælisárinu. Í af-
hendingunni felst líka ákveðin viður-
kenning á því starfi sem Mótorsmiðj-
an hefur unnið síðasta áratug. „Það er 
engin spurning að þetta er heilmikil 
viðurkenning, enda húsnæðið það sem 

okkur vantaði helst,“ segir Mummi en 
bætir hlæjandi við að auðvitað vanti 
þeim alltaf peninga líka. „Húsnæðið 
skiptir hinsvegar höfuðmáli því þetta 
er sá staður sem krakkarnir lifa og 
búa á í sinni meðferð.“

Um þrettán unglingar á aldrinum 15 
til 18 ára fá sína meðferð í Mótorsmiðj-
unni, auk nokkurra krakka á aldrinum 
18 til 20 ára. Kostnaður við meðferð 
eldri krakkanna fellur á Mótorsmiðj-
una sjálfa og því treystir hún á fjár-
aflanir sínar og velvild einstaklinga 
í samfélaginu til að hægt sé að hlúa 
að þeim sem þurfa. „Það er auðvit-
að leiðinlegt að stór hluti starfs míns 
fari í það að safna peningum og pexa í 
landsmönnum en þannig er það,“ segir 
Mummi.

Mummi er jákvæður á þessum tíma-

mótum og segir hann framtíðina breið-
an veg. Þörf sé á starfsemi sem þess-
ari, sérstaklega á meðan aðrar að-
gerðir eins og stöðvun á innflutningi 
og sölu eiturlyfja, beri ekki árangur. 
Ásókn í pláss í Mótorsmiðjunni sýna 
þetta svart á hvítu. „Við erum hægt að 
tína inn í plássin hérna en við gefum 
okkur þrjár til fjórar vikur til þess. Ef 
við hleyptum öllum inn á fyrsta degi 
yrði bara anarkí á göngunum,“ segir 
Mummi hlær. „Við munum smám 
saman ná upp gamla meðferðarand-
anum okkar aftur en hann skiptir öllu 
máli í svona starfi. Það er aðal trikkið. 
Þau þurfa sjálf að vilja að fá betra líf. 
Það er ekkert mál að fylla stað af sér-
fræðingum og kalla það meðferðastað 
en án rétta andans er það tímasóun.“

AFMÆLI



Maðurinn minn, faðir, tengdafaðir, afi,
langafi og langalangafi,

Gunnar Jónsson
mjólkurfræðingur, Grenigrund 40, 800
Selfossi,

verður jarðsunginn frá Selfosskirkju, laugardaginn
28. júlí kl. 11.00.

Helga Þórðardóttir
Eygló Jóna Gunnarsdóttir      Ingvar Daníel Eiríksson
Ásta María Gunnarsdóttir      Sveinn Aðalbergsson
Oddrún Svala Gunnarsdóttir  Stefán Jónsson
Símon Ingi Gunnarsson         Kolfinna Sigtryggsdóttir
Gunnar Óðinn Gunnarsson    Gyða Steindórsdóttir
Erla Bára Gunnarsdóttir       Magnús Þorsteinsson
Trausti Viðar Gunnarsson og fjölskyldur.

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

Nanna Renate Möller,
Helgafelli,  Mosfellsbæ,

lést laugardaginn 21. júlí. Jarðarförin fer fram frá
Lágafellskirkju föstudaginn 27. júlí kl. 13.00.

Íris Jónsdóttir                  Kristján Þór Valdimarsson
Erna Jónsdóttir                Sigurgeir Guðjónsson
Auður Jónsdóttir
Ríkharður Jónsson          Þóra Skúladóttir
Unnur Jónsdóttir             Freyr Ferdinandsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir minn,

Róbert Bjarnason,
lést mánudaginn 23. júlí á hjúkrunarheimilinu
Skógarbæ, Árskógum 2, Reykjavík. Jarðarförin verður
auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Ragna Róbertsdóttir.

Ástkær sambýliskona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Ólafía Jónsdóttir
frá Björk, Maríubaugi 139, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Kópavogskirkju föstudaginn
27. júlí kl. 13.00.  Þeim sem vildu minnast hennar er
bent á Bergmál, líknar- og vinafélag.

Haukur Otterstedt
Kristín Hrönn Þráinsdóttir,      Haraldur Þorbjörnsson
Ingibjörg Hrund Þráinsdóttir      Hinrik Hringsson
Björk, Rúnar, Brynjar og Ólafía.

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar föður okkar og
tengdaföður, bróður, mágs, fyrrverandi
eiginmanns og afa,

Jóns Hauks
Hermannssonar,
Dalseli 31, Reykjavík,

Sigurrós Arna Hauksdóttir      Þorsteinn Þorsteinsson
Þórarinn Hauksson               Margrét Valgerður Pálsdóttir
Hulda Hauksdóttir               Svava Hrafnkelsdóttir
Guðsteinn Magnússon
Ólína Fjóla Hermannsdóttir    Pétur Torfason
Díana Svala Hermannsdóttir   Þorleifur Kristján

Guðmundsson
Guðrún Þórarna Þórarinsdóttir
og barnabörn

Hvaða áhrif hafa skattalækkanir á verðmætasköpun þjóðarinnar?

Getur Ísland orðið fjármálamiðstöð með því að lækka skatta á fyrirtæki?

Hversu mikið geta kjör almennings batnað með skattalækkunum?

Hver var reynslan af skattalækkunum á Íslandi 1991-2007?

Dagskrá:
Geir H. Haarde forsætisráðherra: Setningarávarp
Edward C. Prescott, Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði: Labor and Taxes
Dr. Daniel Mitchell: The Nordic Tiger—Iceland
Pierre Bessard: Tax Competition—The Swiss Example
Jón Þór Sturluson og Birgir Þór Runólfsson: Umsagnir
Spurningar og svör
Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra: Lokaorð

Öllum opin – ókeypis aðgangur
Nánari upplýsingar: www.skattamal.is

Pierre Bessard Björgvin G. Sigurðsson Daniel Mithcell Geir H. Haarde Edward C. Prescott

Skattalækkanir til kjarabóta
Ráðstefna Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands með Nóbelsverðlaunahafanum 

Edward C. Prescott í Þjóðminjasafninu fimmtudaginn 26. júlí kl. 16.00
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– Mest lesið

„Alheimsskátahreyfingin er hundr-
að ára í ár og því verður alheimsmót 
á Englandi sem hefst á morgun,“ segir 
Aðalsteinn Þorvaldsson sveitarforingi 
Viðeyjar sem er ein af níu íslenskum 
sveitum sem halda utan. Sveitirnar eru 
allar nefndar eftir íslenskum eyjum og 
í hverri sveit eru 40 manns, þar af fjór-
ir sveitarforingjar. Um fjögur hundr-
uð Íslendingar fljúga utan á morgun 
og verða hluti af fjötíu þúsund manna 
þorpi í Highland Park, rétt austan við 
London.

„Þetta er eins og að taka Seltjarnar-
nes, Kópavog og Hafnarfjörð og demba 
þeim á einn stað,“ segir Aðalsteinn og 
bætir við að fleiri þjóðir mæti á al-

heimsmót skáta en á Ólympíuleikana.
Aðalsteinn hefur sjálfur ekki farið 

á slíkt alheimsmót áður. „Þetta verð-
ur gríðarleg upplifun. Ég er svo hepp-
inn að sem sveitarforingi fæ ég að 
fylgja krökkunum eftir í dagskránni 
og hef ekkert annað hlutverk en að 
gæta þeirra,“ segir Aðalsteinn glað-
lega. Mótið verður sett á laugardag og 
eftir það hefst stíf dagskrá sem lýkur 
þann 8. ágúst. Ýmislegt verður brall-
að enda margt í boði fyrir gesti móts-
ins. „Þarna verður vatnaveröld, há-
loftabraut, klifrað og við tökum þátt í 
samfélagsverkefni. Við bjóðum í mat 
og okkur er boðið í mat og við kynn-
umst öðrum þjóðum,“ segir Aðalsteinn 

og útskýrir að Íslendingarnir muni 
ekki mynda nýlendu á mótinu heldur 
sé hver sveit út af fyrir sig og sjái um 
sig sjálf. 

Af þeim fjögur hundruð Íslendingum 
sem halda út eru um fjörtíu sem starfa 
við ýmis verkefni. Til dæmis verða 
ýmsar kynningar um Ísland og nokkr-
ir félagar úr Landsbjörg eru með til 
að kynna sitt starf. „Enda eru íslensk-
ar björgunarsveitir mjög sérstakar og 
sprottnar úr jarðvegi skátastarfs,“ út-
skýrir Aðalsteinn en íslensku skátarn-
ir munu kynna fyrir erlendum skátum 
hvernig smíða skuli Þórshamar auk 
þess sem þeir munu standa fyrir áróðri 
um íslenskt lýsi, og hugvit.

Viðey í víking til Englands



DV var með athygl-
isverða forsíðufrétt 
í fyrradag af þriggja 
ára stelpu sem keypti 
tyggjó með debetkorti 
móður sinnar. Fréttin er 
góður vitnisburður um 
sjálfsbjargarviðleitni 

barna, sem eru alltof oft vanmetin að 
verðleikum.

Hafa ekki velflestir frá svipuðu að 
segja? Sjálfur var ég til dæmis ekki 
nema fimm ára þegar ég gekk um í 
hús og seldi heimagerðar pappafíg-
úrur á uppsprengdu verði til að eiga 
fyrir blandi í poka.

Sumarið á eftir betlaði ég pening í 
götunni heima ásamt frændum mínum 
og bar við fátækt. Þegar fólk var hætt 
að trúa fátækrasögunni gerði ég mér 

lítið fyrir og stal gotteríi en glæpurinn 
komst upp. Verst þótti mér þó að vera 
undir stöðugu eftirliti verslunareig-
andans alveg fram á fullorðinsár, þar 
sem ég hafði ekki haft vit á að stela 
annars staðar en í hverfisversluninni. 
Þrátt fyrir að vera með eindæmum 
útsmogið barn.

Þessi útsjónarsemi virðist hafa 
gengið í erfðir þar sem systir mín 
stundaði það sem barn að betla mat á 
þeirri forsendu að hún fengi ekkert að 
borða. Þið getið rétt ímyndað ykkur 
hvernig það fór með blessað barn-
ið að borða alltaf tvisvar á hverjum 
matmálstíma enda lagði fólk að lokum 
ekki trúnað við sögunni og dag einn 
var henni skilað feitri og pattaralegri 
í föðurhús. 

Þótt börn í dag séu velflest komin 

með ofþjálfaða vöðva á milli þum-
alputta og vísifingurs vegna tölvu-
leikjanotkunar og þekki ekki leiki eins 
og eina krónu, virðist þessi geta ekki 
hafa glatast. Vinkona mín sagði mér til 
dæmis frá því að dóttir hennar hefði 
nýlega beðið um annan hamstur. Þegar 
móðirin neitaði að verða við því af ótta 
við að enda með hamstrabú, sagði 
dóttirin það ástæðulaust þar sem allt-
af væri hægt að „kaupa homma handa 
Tomma“.

Loks er sagan af syni vinar míns sem 
fékk leyfi til að kaupa lítið gos og popp 
þegar hann fór í bíó. Stráksi fór í fylgd 
fullorðins, sem skildi lítið í því þegar 
kauði kom úr sjoppunni klyfjaður af 
gosi og poppi. Hafði hann þá tekið for-
eldra sína á orðinu og keypt lítið gos 
og popp. Bara tvennt af hvoru.



H
ön

nu
n:

 V
ík

ur
fr

ét
tir

30%
afsláttur

allt í matinn á einum stað

Kjötsels grill lambakótilettur

1.759 kr/kg. áður 2.199 kr/kg
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Veruleg verðlækkun

Full búð af frábærum tilboðum
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599996

Frábært verð!
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149 149

Frábært verð!



Reykjavík skynjuð á nýjan 
og framandi hátt

Alþjóðleg tónlistarhátíð í Reykholti var í gær sett í ell-
efta sinn. Karlakór Basil dómkirkjunnar í Moskvu 
opnar hátíðina í kvöld, með tónleikum sínum klukkan 
20. Kórinn syngur aftur á morgun á sama tíma. Hann 
vakti mikla hrifningu áheyrenda á Listahátíð í Reykja-
vík árið 2004 og er nú aftur kominn til landsins. 

Alls munu 49 flytjendur frá sex löndum koma fram 
á Reykholtshátíð dagana 26. – 29. júlí, en þeir hafa 
aldrei verið fleiri. St. Cristopher hljómsveitin frá Viln-
ius í Litháen kemur fram á laugardagskvöldið og á 
sunnudag, undir stjórn Donatas Katkus. Hummel 
Ensemble frá Frakklandi kemur fram á sunnudags-
kvöldið. Þá koma Hanna Dóra Sturludóttir, sópran og 
Lothar Odinius, tenór fram á tónleikum á laugardag, 
ásamt píanóleikaranum Steinunni Birnu Ragnarsdótt-
ur. Steinunn Birna er stofnandi hátíðarinnar, sem 
hefur verið á hennar vegum frá upphafi.

Allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni 
www.reykholtshatid.is.

Reykholtshátíð er hafin

Stórtónleikar með Kristján 
Jóhannsson óperusöngvara 
í fararbroddi verða haldnir 
í Íþróttahöllinni á Akureyri 
í september.

Stórtónleikarnir fara fram sunnu-
daginn 9. september, og að ósk 
Kristjáns munu þeir bera yfir-
skriftina „Fyrir mömmu“, en 
móðir hans, Fanney Oddgeirsdótt-
ir, verður níræð 14. september 
næstkomandi. „Ég hef alltaf verið 
mikill mömmustrákur,“ segir 
Kristján. „Í raun erum við að lof-
syngja allar mæður, því móður-
hlýjan er hverjum manni dýr-
mæt,“ bætir hann við.
Kristján hefur ekki sungið á Akur-
eyri, sem er heimabær stórsöngv-
arans, síðan vorið 2003, þegar 
sálumessa Verdis var flutt í 
Íþróttahöllinni. „Það verður 
gaman að koma heim og syngja 
fyrir sitt heimafólk,“ segir Kristj-
án. Í viðtali við Fréttablaðið fyrr í 
mánuðinum sagðist Kristján von-
ast til þess að endurfundirnir yrðu 
ánægjulegir. „Kannski verður 
maður bara eins og týndi sonur-
inn, alikálfinum slátrað og þar 
fram eftir götunum,“ sagði hann.
Í sama viðtali sagðist Kristján 
hafa haft nóg að gera í kennslu. 
Corado Alessandro Cappitta, barit-
ónsöngvari er einn nemenda 
Kristjáns, en hann mun syngja á 
tónleikunum, ásamt grísku sópr-
ansöngkonunni Sofiu Mitropoulos. 
„Hann er í raun fyrsti opinberi 
nemandinn minn og þótt ég segi 
sjálfur frá hefur hann tekið ótrú-
legum framförum, enda er hann 
kappsfullur og með mikinn metn-
að,“ segir Kristján. 
Hann tengist Sofiu Mitropoulus 
einnig, því þau hafa sama umboðs-
mann í Mílanó. „Þar heyrði ég í 
henni fyrst,“ segir Kristján, sem 
hreifst strax af söng hennar. „Sofia 
er ekki bara góður söngvari; hún 
er mikill listamaður, sem á auðvelt 
með að hrífa áheyrendur upp í 
hæstu hæðir með sínum sterku til-

finningum,“ segir hann. 
Guðmundur Óli Gunnarsson 

heldur utan um tónlistarflutning-
inn með Sinfóníuhljómsveit Norð-
urlands, en hann hefur verið aðal-
stjórnandi hennar frá upphafi. 
Gísli Sigurgeirsson er í undirbún-
ingsnefnd fyrir tónleikana, en 
Knattspyrnudeild KA sér um 
framkvæmdina. „Þetta verða 
óperutónleikar í léttari kantinum, 

með aðgengilegri dagskrá sem 
allir ættu að hafa gaman af,“ sagði 
hann. Á efnisskránni eru óperuar-
íur, dúettar og einnig ítölsk söng-
lög, að sögn Gísla. „Titillagið er 
Mamma, og það eru þarna fleiri 
óperuverk þar sem sungið er til 
móður,“ útskýrði hann.

Tónleikarnir fram í Íþróttahöll-
inni á Akureyri, sunnudaginn 9. 
september. 
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VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

HEIMSFRUMSÝND MEÐ
ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ

11.
HVER

VINNUR!

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

Rafstöðvar
Bensín- og díselrafstöðvar
í stærðum 2,5 kW -4,2 kW.

HAGSTÆTT VERÐ





Simpson-fjölskyldan mæt-
ir í íslensk kvikmyndahús 
á morgun. Sú heimsókn 
á eflaust eftir að gleðja 
marga Íslendinga enda 
hafa þau Hómer, Marge, 
Bart, Lísa og Maggie verið 
heimilisvinir okkar síð-
ustu 18 árin.

Það hefur mikið vatn runnið til 
sjávar síðan Matt Groening var 
beðinn um að redda nokkrum 30 
sekúndna teiknimyndum til að 
fylla upp í göt í skemmtiþætti 
Tracy Ullman á Fox-sjónvarps-
stöðinni í lok níunda áratugar-
ins. Síðan þá hafa verið fram-
leiddir 400 margverðlaunaðir 
Simpson-þættir og er þáttaröðin 
orðin sú langlífasta í sögu banda-
rísks sjónvarps. Aðdáendur 
Simpson-fjölskyldunnar hafa 
lengi beðið eftir að gerð yrði 
kvikmynd um aðalsöguhetjurn-
ar og nú er biðin á enda. Simp-
son-kvikmyndin verður frum-
sýnd í íslenskum 
kvikmyndahúsum á morgun, 
bæði með íslensku og ensku tali.

Söguþráður Simpsons-mynd-
arinnar er á þá leið að Hómer 
verður að bjarga Springfield og 
heiminum öllum frá vandræðum 
sem hann skapaði auðvitað sjálf-
ur. Inn í vandræðin blandast 
Arnold Schwarzenegger sem 
orðinn er forseti Bandaríkjanna. 
Eftir því sem málin flækjast 

þarf Hómer að takast á við næst-
um óvinnandi vígi; að fá Marge 
til að fyrirgefa sér allar mis-
gjörðirnar, sameina sundraða 
fjölskylduna að nýju en um leið 
að bjarga ástkærum heimabæn-
um, Springfield, frá glötun. 

Mikil vinna var lögð í handrit 
myndarinnar og voru fengnir til 
verksins allir bestu handritshöf-
undar sem hafa skrifað Simp-
son-þætti í gegnum árin. Þar á 
meðal James L. Brooks sem var 
einn af fyrstu handritshöfund-
unum en hefur haldið sig til baka 
hin seinni ár. Sömu raddir gefa 
persónunum líf og í þáttunum, 
aðalhlutverkin eru í höndum 
Dan Castellaneta, Julie Kavner, 
Nancy Cartwright, Yeardley 
Smith, Hank Azaria, Harry 
Shearer, Pamela Hayden og 
Tress MacNeille. Auk þeirra 
talar Albert Brooks í myndinni.

Simpson-kvikmyndin verður 
frumsýnd á morgun í átta kvik-
myndahúsum, bæði með íslensku 
og ensku tali eins og áður segir.

Vildi fara út í hléi á Gremlins

„Það er nú alltaf svolítil tilhlökkun í manni fyrir frum-
sýningu en maður er orðinn svo sjóaður að maður lætur 
það ekki á sig fá lengur,“ segir Jakob Þór Einarsson 
sem leikstýrir íslensku talsetningunni á Simpsons-
myndinni. Þó Jakob sé reyndur maður veit hann sem er 
að til eru svo harðir aðdáendur gulu fjölskyldunnar að 
erfitt gæti orðið að gera þeim til geðs. „Það er auðvitað 
fullt af sjálfskipuðum Simpsons-sérfræðingum sem 
geta glaðst yfir því að þetta sé ekki alveg eins og fyrir-
myndin,“ segir Jakob og hlær. „En ég er allavega virki-
lega ánægður. Við fengum svo fína leikara,“ segir hann 
ennfremur.

Og það er hárétt hjá Jakobi, leikaralistinn er ekkert 
slor. Örn Árnason fer með hlutverk Hómers, Margrét 
Vilhjálmsdóttir talar fyrir Marge, Sigrún Edda Björns-
dóttir fyrir Bart og Álfrún Örnólfsdóttir fyrir Lísu. Í öðrum stórum hlutverkum eru Ellert A. Ingimundar-

son, Þröstur Leó Gunnarsson, Helga Braga Jónsdóttir, 
Sigurður Sigurjónsson og Jóhann Sigurðarson sem er 
sögumaður. 

Jakob telur ekki ólíklegt að yngri kynslóðin sæki 
frekar í íslensku útgáfuna og sú eldri í þá ensku. Þá 
kunni íslenska útgáfan að henta þeim vel sem ekki eru 
nógu sleipir í ensku. Þó telur Jakob líklegt að margir 
muni sjá báðar útgáfurnar. „Já, allir alvöru aðdáendur 
sjá báðar. Þó ekki væri nema bara til að hneykslast á 
þeirri íslensku!“ 

Alvöru aðdáendur sjá báðar
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Myndlistarkonan Ásdís 
Spanó eldar forláta pasta-
rétti, enda rennur ítalskt 
blóð í æðum hennar.

„Pabbi er ítalskur og við höfum 
búið úti, einu sinni þegar ég var 
mjög ung og svo aftur þegar ég 
var ellefu ára,“ útskýrði Ásdís, 
sem segir ítalska matargerð því 
eðlilega vera í uppáhaldi hjá fjöl-
skyldunni. „Pabbi er algjör eðal-
kokkur. Hann hefur alltaf verið 
voða mikið í eldhúsinu og er enn 
þá. Uppskriftin er einmitt að hluta 
til frá honum, en svona aðeins í 
minni útfærslu,“ sagði Ásdís.
Ítalir gera greinarmun á fjölmörg-
um tegundum pasta. „Það fer eftir 
því hvaðan pastað kemur, og hvort 
það er gert með eggjum, til dæmis, 
hvernig það bragðast. Svo fer það 
eftir sósunum hvernig pasta 
maður notar, það eru miklar pæl-

ingar á bak við það,“ útskýrði 
Ásdís. „Spaghetti er helst notað 
með skelfiskpasta eða bolognese, 
penne og rigatoni er frekar með 
túnfiski eða rauðri sósu,“ sagði 
hún. Ásdís hefur þar að auki þreif-
að sig áfram með spelt- og heil-
hveitipasta, og segist hrifin af því 
í dag. Hún segir Íslendinga einnig 
vera orðna ansi lærða í pasta-
menningunni. „Fólk er farið að 
spá mikið í þetta – og farið að 
sleppa tómatsósunni, blessunar-
lega,“ sagði hún og hló. 
Ef Ítalía er ríkjandi í eldhúsi 

Ásdísar er Ísland í forgrunni í 
myndlist hennar, að minnsta kosti 
á sýningunni sem hún opnaði 
nýlega í Gallerí 100° í húsi Orku-
veitu Reykjavíkur. „Hún heitir 
Rof. Þetta eru ákveðnar pælingar 
um þau útrænu öfl sem eru hérna 
á Íslandi, og hvernig náttúran 
veðrar jarðveginn,“ útskýrði 
Ásdís, sem vann eingöngu með 
gráa, hvíta og svarta tóna. „Það er 
mikill kraftur í þessum myndum, 
þetta er svona jarðfræðipæling,“ 
sagði hún og hló við. Sýningin 
stendur yfir til 5. ágúst.

Leynivopnið er að elda úr enguSumarið …
er yfirleitt annasamur tími. Ef 
orkan til að elda fer þverr-
andi á kvöldin er um 
að gera að henda 
saman girnilegri 
samloku. Fylltu 
ísskápinn af áleggi 
og grænmeti á 
borð við 
tómata,
avókadó og 
klettasalati og 
máltíðin er 
innan seilingar.

Hönnuðurinn Guðlaug Halldórs-
dóttir er næsti gestur Völu í Mat 
og lífsstíl. „Eins og allir sem hafa 
verið í þáttunum er Gulla, eins og 
hún er oftast kölluð, mjög skap-
andi og skemmtileg í eldhúsinu,“ 
sagði Vala. Einn af þeim réttum 
sem Gulla býður upp á í þætti 
kvöldsins er guacamole, sem hún 
segir að sé gott að borða við ýmis 
tækifæri, til dæmis sem forrétt. 
„Það er einmitt þannig sem hún 
ber það fram í þættinum, sem 
svona snarl á undan grillmat,“ 
sagði Vala. 

Hún var afar hrifin af gua-
camole-rétti Gullu, sem er nokk-
urs konar útfærsla á venjulegu 
guacamole. „Þetta var alveg dýr-
indis matur. Ég sagði við Gullu að 
ég hefði alveg verið sátt við að 
borða þetta eingöngu, þetta var 

svo gott,“ sagði Vala og hló við. 
„Maður rífur þetta svolítið í sund-
ur með fingrunum, sem var ótrú-
lega þægilegt,“ bætti hún við. 

Gæðaguacamole frá Gullu
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síðustu dagar

Starfsmenn á Madame Tussauds-vax-
myndasafninu í New York virðast vera 

með fingurinn á púlsinum því aðeins 
örskömmu eftir handtöku leik-
konunnar Lindsay Lohan var 
búið að skipta um föt á vax-
mynd hennar. Lindsay 
var sem kunnugt er 
handtekin fyrir akstur 
undir áhrifum auk 
þess sem kókaín 
fannst í fórum hennar. 
Þegar vaxmyndin af 
henni var afhjúpuð í 
apríl á síðasta ári 
samanstóð klæðn-

aðurinn af galla-
buxum, fjólubláum 

bol, ýmsum skart-

gripum og sól-
gleraugum. Eftir 
breytinguna er 
hún hinsvegar 
í fangabúning 
og skartið er 

á bak og 
burt. Hug-
myndin er 
þó ekki ný 
af nálinni 

og líklega 
ekki búning-

urinn heldur því starfs-
mennirnir gerðu slíkt hið 

sama við vaxmyndina af 
Paris Hilton þegar hún 
hlaut dóm sinn fyrir ölv-

unarakstur.

Lindsay komin í fangabúning

Fyrir helgi kom ný sending af 
hinum svokölluðu Cruser-skóm 
í verslanir Skór.is og skób-
úðina Far á Laugavegi. 
Mynstrin á þeim hafa 
vakið mikla athygli 
enda eru þau 
mörg hver afar 
þjóðleg og búin 
til af íslensk-
um hönnuðum. 
Í línunni er að 
finna meira en 
tvo tugi af mis-
munandi mynstrum og 
litum. Sem dæmi má 
nefna skó með lopapeys-
umynstri, aðrir eru með 
mynstri sem finna má á göml-
um, íslenskum peningaseðlum 
og svo má sjá útlínur landa-
korts af Íslandi á enn öðrum. 
Skórnir eru til í bæði barna- og 
fullorðinsstærðum.

Þjóðlegir skór eftir íslenska hönnuði
Framleiðsla á 
gamanmyndinni
Ace Ventura 3 
hefst hinn 17. 
september. 
Myndin fjallar 
um son einka-
spæjarans Ace 
Ventura sem 
verður leikinn 
af Josh Flitter. 

Eins og marg-
ir muna sló Jim 
Carrey í gegn í 
fyrstu Ace 
Ventura-mynd-
inni og lék hann 
eftir það í einni 
framhaldsmynd
um einkaspæj-

arann. Ekki er enn vitað hvort Jim 
Carrey fari með lítið hlutverk í 
myndinni.

Mynd um 
son Ventura
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Í TAKT VIÐ HEIMILIÐ
London Symphony sófinn er bráðsnjöll hönnun og framleiðsla sem kemur frá
frændum okkar í Danmörku. Þú getur aðlagað sófann að þínu heimili með því
að raða saman ólíkum formum, velja mismunandi áklæði, arma og fætur.

LONDON SYMPHONY SÓFINN ER HANNAÐUR

115x88 cm 239x88 cm

325x110 cm 265x225 cm320x150 cm 265x295 cm 245+302 cm

FÁÐU AÐSTOÐ VIÐ UPPSETNINGU

Vorum að fá sendingu af gæða
púðum frá Danish Art Wieving.

Velja mismunandi form, liti og áklæði Velja fæturVelja arma

ANNARS ERU MÖGULEIKARNIR ÓENDANLEGIR
OG VERÐIÐ KEMUR SKEMMTILEGA Á ÓVART.

Komdu við í verslun okkar
og fáðu aðstoð við uppsetningu
á sófa sem hentar þínu heimili



ÞESSAR 8 KONUR ERU UM ÞAÐ BIL AÐ 
HITTA 1 DJÖFULLEGAN MANN!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

HARRY POTTER kl. 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10
HARRY POTTER LÚXUS kl. 3 - 6 - 9
EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 8 - 10.45
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

FORSALA Á

DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
TAXI 4   kl. 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5.30 - 8 - 10.40
FANTASTIC FOUR 2 kl. 5.45 - 8 - 10.15 

16

10
14

16
14
14

16
16
12

DEATH PROOF kl. 8 - 10.15
1408 kl. 8 - 10*
EVAN ALMIGHTY kl.  6
DIE HARD 4.0 kl. 5.40*
*SÍÐUSTU SÝNINGAR

16
16

14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
1408 kl. 5.50 - 8 - 10.10
DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTN

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTN

BYGGÐ Á SÖGU STEPHEN KING

NÝJASTA MEISTARAVERK

ÞESSAR 8 KONUR ERU UM ÞAÐ BIL AÐ 
HITTA 1 DJÖFULLEGAN MANN!

"GEGGJAÐUR STÍLL... 
STERK OG BRÁÐSKEMMTILEG

...BARA STUÐ!"
- ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON, MANNLÍF

"GEGGJAÐUR STÍLL... 
STERK OG BRÁÐSKEMMTILEG

...BARA STUÐ!"
- ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON, MANNLÍF

- S.V - MBL- S.V. - MBL

“HELVÍTI FLOTTUR 
HOLLUSTUEIÐUR”

- T.S.K - BLAÐIÐ

“HELVÍTI FLOTTUR 
HOLLUSTUEIÐUR”

- T.S.K - BLAÐIÐ

TRANSFORMERS kl. 10-POWER FORSÝNING 10
DEATH PROOF kl. 4.50, 7.30 og 10 16
1408 kl. 8 og 10 16
EVAN ALMIGHTY kl. 4 og 6 L
DIE HARD 4.0 kl. 7.30 14
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4 og 5.45 L

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

SHREK, Fíóna, Stígvélaði 
kötturinn og Asninn eru 

mætt aftur í skemmtilegasta 
ævintýri allra tíma

ÁLFABAKKA

DIGITAL

KRINGLUNNI

VIP

KEFLAVÍK

AKUREYRI

www.SAMbio.is 575 8900

BLIND DATING kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 - 10:10 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

GEORGIA RULES kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

HARRY POTTER 5 kl. 5:20 - 8 - 10:40 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

PIRATES 3 kl .10 10 HARRY POTTER 5 kl. 6 - 9 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

BLIND DATING kl. 8 L

DIE HARD 4 kl. 10 14

GEORGIA RULES kl. 8 - 10 7

HARRY POTTER 5 kl. 6 - 9 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

GEORGIA RULES kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 7

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 10

HARRY POTTER 5 kl. 5 - 8
EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 L

Hin stórfenglega tónlistar-
hátíð G! festival fór fram í 
hinum þúsund manna bæ 
Götu í Færeyjum um síð-
ustu helgi. Steinþór Helgi 
Arnsteinsson var á staðnum 
og skemmti sér konunglega 
ásamt um fimmtungi fær-
eysku þjóðarinnar.

G! tónlistarhátíðin hefur undan-
farið ár alltaf verið að vekja meiri 
og meiri athygli hérlendis. 
Kannski ekki skrítið þar sem 
hátíðin er hinn fullkomni meðal-
vegur milli verslunarmannahelg-
arinnar og Hróarskeldu; partí og 
gott stuð í bland við góða tónlist 
og unaðslegt umhverfi. Án efa ein 
af skemmtilegustu tónlistarhátíð-
um sem ég hef heimsótt.

Þrjár íslenskar sveitir spiluðu á 

hátíðinni að þessu sinni en þær 
hafa iðulega verið fastagestir. 
Ultra Mega Technobandið Stefán 
spilaði á hátíðinni undir merkjum 
Iceland Airwaves en í staðin mun 
færeyska sveitin Boys in a Band 
spila fyrir hönd G! á Airwaves í 
október. Auk UMTBS spiluðu 
Pétur Ben og Dr. Spock einnig á 
hátíðinni og var magnað að fylgj-
ast með áhorfendum sem oft 
sungu hátt og snjallt með.

Mágkona leikkonunnar Demi 
Moore segir hana vera allt of 
gamla til að eignast börn. Mág-
konan stendur nú í forræðisdeilu 
við hálfbróður Demi, Morgan, og 
segir að Ashton Kutcher muni 
þurfa læknisaðstoð ætli þau að 
eignast fjölskyldu saman. „Ég 
held að Demi sé of gömul fyrir 
barneignir. Þau hafa reynt að 
eignast barn árum saman,“ sagði 
hin stóryrta Leslie Guynes en 
leikkonan Demi Moore er fjöru-

tíu og fjögurra ára gömul. „Demi 
missti fóstur fyrir tveimur árum 
og nú vill hún mín börn. Demi 
hefur verið að halda sambandi 
við Morgan bara til þess að geta 
verið í kringum börnin okkar. 
Hún er mjög skrýtin,“ sagði hin 
bitra mágkona. 

Of gömul fyrir barneignir



Hljómsveitirnar Lokbrá, Wulf-
gang, Perfect Disorder og Vikkip-
ollard halda tónleika á Grand rokki 
á morgun. Þetta eru fyrstu tónleik-
ar Lokbrár í um hálft ár og eflaust 
margir sem hafa saknað þeirrar 
hressilegu hljómsveitar. Hljóm-

sveitin Wulfgang sendi nýlega frá 
sér sína fyrstu plötu en þeir félag-
ar munu einnig leika á þjóðhátíð í 
Vestmannaeyjum í ár. Húsið verð-
ur opnað kl. 23 í kvöld, tónleikarnir 
hefjast kl. 24 og kostar einungis 
fimm hundruð krónur inn. 

Hressleiki á Grand rokki

Aðdáendur hins heimsfræga hönn-
uðs Marc Jacobs eru væntanlega 
glaðir núna því í fyrsta sinn eru 
vörur frá honum væntanlegar í búð 
á Íslandi. Það er verslunin Kronkron 
sem mun selja flíkur úr ódýrari línu 
hans, Marc by Marc Jacobs en þessa 
dagana eru „Gleðidagar“ í búðinni 
þar sem verið er að rýma fyrir Marc 
ásamt öðrum nýjum og hressandi 
vörum. „Það er rosalega spennandi 
að fá Marc í búðina og ennþá 
skemmtilegra er að ráðamenn fyrir-
tækis hans leituðu til okkar,“ segir 
Stefán Svan verslunarstjóri búðar-
innar þegar hann er spurður hvort 
ekki hafi verið erfitt að ná samningi 
við hið fræga fyrirtæki. „Þeir komu 
hérna í búðina og leist svona rosa-
lega vel á og er það að sjálfsögðu 
mikill heiður fyrir okkur. Gleðidag-

arnir standa yfir fram á þriðjudag 
og er tuttugu prósenta afsláttur af 
sumarvörunum og fjörutíu af því 
eldra. Marc-vörurnar verða svo 

mættar í búðina á miðvikudaginn og 
við munum svo að sjálfsögðu halda 
opnunarpartý að því tilefni en það 
verður auglýst seinna.“

Marc Jacobs til Íslands

Við hjá SPRON erum í sumarskapi og ætlum að gefa öllum

SPRON krökkum, sem koma í heimsókn í útibú SPRON og

tæma sparibaukinn sinn, skemmtilega sumargjöf

                           – flotta ferðatösku á hjólum.
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SUMARGJÖFIN ER KOMIN!

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON,
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

VIÐ BJÓÐUM NÝJA KRAKKA

VELKOMNA Í HÓPINN OG BENDUM

Á AÐ ALLIR ÞEIR SEM STOFNA NÝJAN

KRAKKAREIKNING OG LEGGJA INN

2000 KR. FYRIR 10. ÁGÚST
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Sænski landsliðsmaðurinn 
Freddie Ljungberg, nýjasti liðs-
maður Íslendingaliðsins West Ham 
í ensku úrvalsdeildinni, fékk góðan 
samning hjá stjórnarformanninum 
Eggerti Magnússyni. Er hann það 
góður að hann ætlar að hætta öllum 
fyrirsætustörfum samhliða boltan-
um, eins og hann hefur gert þau níu 
ár sem hann hefur verið hjá Arsen-
al. Þessu er haldið fram í sænskum 
fjölmiðlum í gær. 

Ljungberg hefur lengi verið kyn-
tákn í augum sænskra kvenna og 
fleiri kynsystra þeirra um allan 
heim, en Ljungberg hefur verið 
vinsæl fyrirsæta í tískuheiminum 
og meðal annars verið eitt helsta 
andlit tískuvörurisans Calvins 
Klein. Nú mun Ljungberg hins 
vegar vera búinn að fá nóg af fyrir-
sætustörfunum í bili og ætlar að 
setja alla sína krafta í að gera West 
Ham að toppliði í ensku úrvals-
deildinni.

Að sögn umboðsmanns Ljung-
bergs, Claes Elefalk, hefur leik-
maðurinn litið framhjá áhuga ótal 
félaga öll þau níu ár sem hann var á 
mála hjá Arsenal. „Það þurfti eitt-
hvað mjög mikið til að fá hann burt 
frá Arsenal,“ segir Elefalk. 

Framtíðaráætlanir Eggerts með 
West Ham, auk fjögurra ára samn-

ingsins sem hann bauð Ljungberg, 
varð til þess að hann ákvað að yfir-
gefa Arsenal. „Þetta er ótrúlegur 
samningur. Hann er sögulegur fyrir 
sænskan fótbolta,“ segir Elefalk. 

Heimildum sænskra og enskra 
fjölmiðla ber ekki saman um laun 
Ljungbergs og heyrast tölur frá 60 til 
allt að 100 þúsundum punda í viku-
laun. Það eru um 7-12 milljónir 
íslenskar krónur á viku, sem gerir 
Ljungberg að einum launahæsta 
leikmanni ensku úrvalsdeildarinnar. 

Eggert er hins vegar í skýjunum 
með komu Ljungbergs til félagsins 
og af ummælum hans telur hann 
sænska landsliðsmanninn vera 
hverrar krónu virði. „Þetta hefur 
verið einn af stærstu dögum lífs 
míns,“ sagði Eggert eftir að hann 
kynnti Ljungberg sem leikmann 
West Ham. 

„Hann mun koma til með að lyfta 
þessu félagi á næsta stall. Hann 
hefur með sér allt sem þarf til að 
gera West Ham að sigursælu liði,“ 
segir Eggert, auk þess sem hann er 
ekki í vafa um að fjölga muni í 
kvenkyns aðdáendahópi félagsins. 
„Freddie mun koma til með að 
lokka nýja áhangendur til félags-
ins. Hann er þekktur í öllum heim-
inum og á eftir að gera West Ham 
að heimsfrægu vörumerki.“

Freddie Ljungberg ætlar að hætta að starfa sem fyrirsæta og einbeita sér algjörlega að fótboltanum með 
West Ham, enda hefur hann nú efni á því. Umboðsmaður Ljungbergs lýsir samningi hans við West Ham sem 
ótrúlegum. Eggert Magnússon er sannfærður um að kvenkyns aðdáendum liðsins muni fjölga á næstunni.

 Landsliðskonan Ásthild-
ur Helgadóttir, leikmaður Malmö 
í Svíþjóð, mun gangast undir 
aðgerð á liðþófa þann 9. ágúst 
næstkomandi og mun því að 
öllum líkindum missa af leik 
Íslands og Slóveníu ytra í 
undankeppni Evrópumóts kvenna 
sem fram fer 26. ágúst. Ásthildur 
hefur verið sárþjáð í hnénu frá 
því um miðjan maí og segir 
aðgerð óumflýjanlega. 

„Ég get ekki spilað meira en 20-
25 mínútur í leik og því verður að 
láta laga þetta,“ segir Ásthildur, 
sem verður væntanlega um 4-6 
vikur að ná sér. „Ég vil ekki alveg 
útiloka að geta tekið þátt í 
landsleiknum en auðvitað er það 
hundsvekkjandi að missa af þeim 
leik. En ef ég hefði átt að missa af 
einhverjum leik, þá er þessi 
líklega skásti kosturinn,“ segir 
Ásthildur og vísar til þess að 
Slóvenía er neðst í riðlinum og 
hefur ekki skorað mark til þessa.

Fer í aðgerð
á liðþófa

 Enn er verið að ganga 
frá smáatriðum í kaupum sænska 
handboltaliðsins Malmö á 
miðjumanninum Valdimar 
Fannari Þórssyni hjá Fram og 
verður væntanlega ekki gengið 
frá félagsskiptunum fyrr en eftir 
helgi. Á meðan viðræður félag-
anna standa yfir er Valdimar í 
æfingabúðum með sænska liðinu 
þar sem hann segir álagið heldur 
meira en hann hefur áður kynnst. 

„Þetta er hörkupúl og það er 
æft þrisvar dag, samtals í rúma 
fimm tíma. En mjög gaman,“ 
segir Valdimar. „Liðið er gott og 
leikmenn eru mun teknískari en 
heima. Ég er sannfærður um að 
ég verði betri handboltamaður 
hérna úti,“ bætti hann við.

Æfir þrisvar á 
dag í Svíþjóð

Spilum vonandi saman í Landsbankadeildinni
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 Í dag hefst Íslandsmótið í 
höggleik sem iðulega er eitt mest 
spennandi golfmót sumarsins. Að 
þessu sinni er leikið á hinum ævin-
týralega Hvaleyrarvelli sem skart-
ar sínu fegursta um þessar mund-
ir. Níu af holum vallarins eru 
spilaðir í miðju hrauninu í Hafnar-
firði sem setur stórskemmtilega 
mynd á þennan glæsilega völl.

Klúbbmeistarinn í ár, Björgvin 
Sigurbergsson, hefur ekki náð að 
undirbúa sig af krafti sökum anna 
í vinnu. „Það er nóg að gera og ég 
hef voðalega lítið getað æft. Ég 
reyni að æfa á kvöldin en annars 
legg ég ekki meiri áherslu á þetta 
mót en önnur. Þetta er nánast bara 
til gamans hjá mér,“ sagði Björg-
vin, sem var að eigin sögn í verk-
stjóraleik í Skuggahverfinu en 
hann starfar sem húsasmiður.

Björgvin bíður þó spenntur eftir 
mótinu sem er eitt það sterkasta í 
manna minnum. „Þetta er auðvit-
að landsmót og þetta er spurning 
um að halda út í fjóra daga. Ég 
náði að spila undir pari á meist-
aramótinu okkar og ég hef trú á 
því að ég geti það aftur. Til þess 
verð ég að halda einbeitingu en ég 
er auðvitað ekki í mikilli leikæf-
ingu,“ sagði Björgvin.

Hafnfirðingurinn þekkir völlinn 
eins og handabakið á sér og stefn-
ir á að nýta sér það til hins ítrasta. 
„Það ætti að hjálpa mér. Ég veit að 
hverju ég geng, þekki fjarlægðir 
og hvar er best að staðsetja sig. Ég 
hef það kannski fram yfir aðra. Ég 

hef samt ekki spilað marga hringi 
á Hvaleyrinni í sumar, því miður.“

Völlurinn er mjög skemmtileg-
ur og krefjandi, þá sér í lagi braut-
irnar í hrauninu sem eru fljótar að 
refsa. „Ef þú ert að hitta brautirn-
ar býður þessi völlur upp á gott 
skor. Það er líka algjör lykill að 
stutta spilið sé beitt og þú verður 
að bjarga pörunum ef þú hittir 
ekki flatirnar. Það eru holur þarna 

sem þú þarft að slá langt og maður 
græðir jú alltaf á því, næsta högg 
verður alltaf auðveldara.

Allir bestu kylfingar landsins 
taka þátt í mótinu og er klúbb-
meistarinn innst inni ánægður 
með samkeppnina. „Ég væri alveg 
til í að það væru bara einhverjir 
gaurar með 20 í forgjöf með mér 
en það er bara ekkert í boði svo 
maður verður að standa sig,“ sagði 

Björgvin og hló dátt. „Nei auðvit-
að er gaman að allir taki þátt og 
samkeppnin er frábær. Það yrði 
líka gaman að vinna þessa gæja. 
Þetta er mjög mikil áskorun. Þetta 
verður hörku mót og völlurinn 
býður upp á gott skor ef aðstæð-
urnar verða eins og þær hafa 
verið. Völlurinn er mjög góður,“ 
sagði Björgvin.

Íslandsmótið í höggleik hefst í dag á Hvaleyrarvelli í Hafnarfirði. Spilaðir eru fjórir keppnisdagar en mótið 
hefur aldrei verið sterkara. Allir helstu kylfingar landsins taka þátt að þessu sinni. 

 Íslandsmótið í höggleik hefst 
á Hvaleyrarvelli í dag og hafa 
vallarstarfsmenn unnið hörðum 
höndum að því að gera völlinn sem 
bestan. Sökum mikilla þurrka í 
síðsustu viku brá vallarstjórinn á 
það óvenjulega ráð að handvökva 
völlinn með slöngum frá slökkvi-
liðinu.

„Allur undirbúningur gengur 
mjög vel. Veðrið gerði okkur 
aðeins erfiðara fyrir en við erum 
með fulla stjórn á vellinum. Við 
erum með tæki sem vökvar braut-
irnar sjálfkrafa en það nær ekki 
öllu sem þurrkast upp. Við feng-
um því slökkviliðið í lið með okkur, 
fengum hjá því slöngur og stúta 
og erum að handvökva allt Hraun-
ið,“ sagði vallarstjórinn, Ólafur 
Þór Ágústsson.

Hraunið eru þær níu holur kall-
aðar sem lagðar eru inn í hraunið  

í Hafnarfirði og er völlurinn um 
150 þúsund fermetrar að sögn 
vallarstjórans. „Þetta eru eins og 
fimmtán fótboltavellir og það er 
bara verið að handvökva þetta allt. 
Við erum með um tíu manns í því 
að vökva og ég giska á að við séum 
að dæla um 600 rúmmetrum af 
vatni á sólarhring á völlinn,“ sagði 
Ólafur.

Auk slökkviliðsslangnanna eru 
yfir 200 sjálfvirkir vökvarar sem 
sjá um að halda vellinum ferskum. 
„Þeir eru í gangi frá miðnætti til 
sjö um morguninn. Markmið okkar 
er bara að koma niður eins miklu 
vatni og við getum á sem skemmst-
um tíma,“ sagði Ólafur, sem er 
ekki í vafa um að glæsilegt Íslands-
mót sé framundan.

„Völlurinn er allur í frábæru 
ástandi og það er allt klárt fyrir 
mótið.“

Notuðu slökkviliðsbúnað til að vökva völlinn

 Síðast þegar Íslandsmótið 
fór fram á Hvaleyrarvelli, árið 
1999, voru heimamenn sigursælir 
á mótinu. Björgvin Sigurbergsson 
vann þá í karlaflokki en Ólöf 
María Jónasdóttir í kvennaflokki. 
Björgvin er meðal keppenda í ár 
en Ólöf María er aftur á móti 
fjarri góðu gamni.

22 kylfingar í karlaflokki eru 
heimamenn í GK en alls 10 konur, 
af 23 keppendum.

Tvöfaldur heima-
sigur síðast

 Á Íslandsmótinu í golfi 
keppa 150 karlar og 23 konur. 
Eftir tvo hringi verður körlunum 
fækkað niður í 90 síðustu tvo 
keppnisdagana en konunum í 18. 
Færri komust að í mótið en vildu 
en forgjöfin var 4,3 til að komast 
inn í mótið í karlaflokki.

Sigmundur Einar Másson á titil 
að verja en þessi ungi kylfingur 
sigraði með glæsibrag í fyrra. 
Helena Árnadóttir vann Íslands-
mót kvenna á síðasta ári.

Mikil aðsókn í 
Íslandsmótið

 Birgir Leifur Hafþórsson er 
með lægstu skráðu forgjöfina á 
Íslandsmótinu sem hefst í dag. 
Samkvæmt Golfsambandi Íslands 
er Birgir skráður með -3,1 í 
forgjöf en honum næstir koma 
Sigurpáll Geir Sveinsson og 
Heiðar Davíð Bragason með -2,7. 
Alls eru 21 kylfingur sem er með 
skráða forgjöf 0 eða lægri hjá 
körlunum.

Í kvennaflokki er Ragnhildur 
Sigurðardóttir lægst með -0,4. 
Tinna Jóhannsdóttir er með 0 og 
Nína Björk Geirsdóttir 0,9.

Birgir Leifur 
lægstur með -3,1
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 David Beckham-æðið er 
skollið á í Los Angeles og það sést 
ekki síst á sölu Beckham-treyja. 
Nýja félagið hans, LA Galaxy, er 
þegar búið að selja 200 þúsund 
treyjur númer 23 þrátt fyrir að 
enski knattspyrnumaðurinn sé 
aðeins búinn að spila 12 mínútur 
fyrir sitt nýja lið. 

„Við höfum aldrei upplifað annað 
eins. Í augnablikinu er LA Galaxy-
treyja Davids Beckham mest selda 
treyja í heimi,“ sagði markaðstjór-
inn Chris McGuire.

200 þúsund 
treyjur seldar

 HK leikur í kvöld sjötta 
útileik sinn í Landsbankadeild 
karla þegar liðið sækir Skaga-
menn heim upp á Akranes. 

Nýliðarnir hafa aðeins náð í eitt 
af ellefu stigum sínum utan 
Kópavogs í deildinni í sumar og 
það sem meira er þá eiga HK-
ingar enn eftir að skora á útivelli 
í sumar. Liðið hefur nú leikið í 450 
mínútur án marks á útivelli og 
markatalan er ekki glæsileg, 0-11.  

Eina stig HK á útivelli kom í 
markalausu jafntefli við Víkinga í 
leik sem fram fór í Fossvogi í 
fyrstu umferð og spurning hvort 
að nálægðin við Fagralund hafi 
haft eitthvað að segja.

HK á eftir að 
skora á útivelli

Landsbankadeild karla

FH og HB gerðu marka-
laust jafntefli í síðari leik liðanna 
í fyrstu umferð Meistaradeildar 
Evrópu í Færeyjum í gær. FH 
vann leikinn 4-1 og er þar með 
komið áfram en leikurinn í gær 
þótti  ekki mikið fyrir augað.

„Þetta var enginn glansfótbolti, 
einhverjir myndu kalla þetta 
vinnusigur,“ sagði Guðlaugur 
Baldursson, sem gegndi stöðu 
aðstoðarþjálfara hjá FH í gær í 
fjarveru Heimis Guðjónssonar. 

„Þetta var frekar jafn leikur en 
við kannski ívið sterkari. Við 
fórum varlega inn í leikinn og 
sáum hvað þeir ætluðu að gera en 
þeir ógnuðu okkur ekki mikið. 

Þeir sóttu ekki mikið og færðu sig 
ekki framarlega á völlinn og því 
vorum við frekar rólegir í leikn-
um. Við hefðum getað sett mark 
eða mörk á þá þegar leið á leik-
inn,“ sagði Guðlaugur sem sýndist 
sem leikmenn HB væru nánast 
búnir að gefast upp fyrir leikinn 
enda þremur mörkum undir eftir 
fyrri leikinn.

„Maður fékk það svolítið á til-
finninguna að þeir vildu bara ekki 
fá á sig mörg mörk og því voru 
þeir mjög varfærir í sínum 
aðgerðum. FH spilaði ágætlega í 
leiknum, sýnu betur í síðari hálf-
leik en þeir fyrri. Við ákváðum 
bara að vera ekki að gera neina 

skandala í þessu og það tókst,“ 
sagði Guðlaugur.“

Íslandsmeistararnir mæta FC 
Bate frá Hvíta-Rússlandi í næstu 
umferð. Hún byrjar strax í næstu 
viku og verður lokið 8. ágúst en 
endanlegar dagsetningar á leikina 
eru ekki komnar í ljós. Bate er 
meistaraliðið í sínu landi og er 
byggt nánast algjörlega upp á 
heimamönnum. Þeir hafa sterkan 
heimavöll en Alexander Hleb, 
sem nú leikur með Arsenal, gerði 
garðinn frægan hjá félaginu á 
uppvaxtarárum sínum. Það er 
ljóst að ærið verkefni bíður FH í 
næstu umferð.

FH kláraði verkefnið örugglega

 Víkingar stigu stríðsdans 
fyrir framan stuðningsmenn í 
gærkvöldi og fögnuðu, því sem 
gæti á endanum orðið ómetanleg-
ur sigur, sigri á Frömurum. Mun-
urinn á liðunum er nú kominn í 
fjögur stig auk þess sem KR-ingar 
nálgast þá bláklæddu óðfluga á 
stigatöflunni. Leikur Fram í gær 
var endurtekning frá því oft áður í 
sumar og er ljóst að illa mun fara 
ef Framarar fara ekki að nýta 
færin.

Magnús Gylfason, þjálfari Vík-
ings, stillti upp í eins konar 3-4-3 
leikkerfi sem gafst liðinu einstak-
lega vel í fyrri hálfleik. Sinisa 
Kekic naut sín til fullnustu uppi á 
toppi með hina eldfljótu Gunnar 
Kristjánsson og Egil Atlason sitt-
hvorum megin við sig á köntunum. 
Dagskipun Magnúsar virtist vera 
að nýta hraða þeirra, en sú taktík 
reyndist liðinu heilladrjúg í fyrri 
leik liðanna í sumar. 

Heimamenn voru betri á öllum 
sviðum fótboltans í fyrri hálfleik 
og komust yfir með marki Kekic 
úr vítaspyrnu, sem þótti reyndar 

umdeild í meira lagi. Sá gamli 
bætti við öðru marki á 43. mínútu 
þegar hann batt endahnútinn á frá-
bæra sókn Víkings þar sem Fram-
arar voru gjörsamlega sundurspil-
aðir. 

Sóknarleikur Fram náði nýjum 
lægðum í fyrri hálfleik og náði 
liðið varla að ógna marki heima-
manna í fyrri hálfleik. Mark Jónas-
ar Grana Garðarssonar, úr fyrsta 
skoti Fram á markið, á síðustu and-
artökum fyrri hálfleiks kom því 
eins og þruma úr heiðskíru lofti og 
galopnaði leikinn á ný. 

Hjálmar Þórarinsson hressti 
mikið upp á spilamennsku Fram í 
síðari hálfleik og virtist sem algjör 
hugarfarsbreyting hafi átt sér stað 
hjá leikmönnum liðsins. Gestirnir 
pressuðu stíft og freistuðu þess að 
jafna um leið og heimamenn drógu 
sig smám saman aftar á völlinn. 
Framarar fengu sannarlega færin 
til að bæta við mörkum en það var 
alveg sama hvað reynt var - inn 
vildi boltinn ekki. 

Kekic, í sérflokki á vellinum 
eins og svo oft áður í sumar, var 

hins vegar hinn kátasti. „Þetta var 
yndislegt kvöld en ég er svekktast-
ur með að hafa ekki náð í þrenn-
una, það munaði ekki miklu,“ sagði 
hann með bros á vör. „Ég er mjög 
sáttur viðð spilamennsku okkar í 

fyrri hálfleik og ef við spilum svo-
leiðis það sem eftir er sumars 
þurfum við engar áhyggjur að 
hafa. Við bökkuðum um of í þeim 
seinni en sem betur fer hafðist 
þetta.“

Kóngurinn Sinisa Kekic gekk frá Frömurum

 KR náði í stig fjórða leik-
inn í röð þegar liðið gerði 1-1 jafn-
tefli við Breiðablik í 11. umferð 
Landsbankadeildar karla á Kópa-
vogsvellinum í gær. Blikar voru 
mun meira með boltann og fengu 
fjölda færa en það munaði þó engu 
að fjölmennur og skynsamur varn-
arleikur KR-inga hefði fært þeim 
fyrsta útisigur sumarsins. Blikar 
hafa ekki unnið KR-inga í tæp ell-
efu ár og hafa sjaldan fengið betra 
tækifæri en í gær.

„Mér fannst það gott að koma til 
baka og jafna leikinn gegn 11 
manna varnarmúr en ég vildi fá 
meira út úr leiknum. Við erum að 
byggja upp lið og verðum ennþá 
öflugri í restina á þessu tímabili 
og svo á því næsta. Við stefnum á 
að komast í topp fjögur en það 
verður erfiðara þegar við gerum 
bara jafntefli og vinnum ekki 
leiki,“ sagði Ólafur H. Kristjáns-
son, þjálfari Breiðabliks. „Við 
erum að reyna að spila fótbolta 
eins og ég vil sjá hann spilaðan. 
Liðið sem ég var með í fyrra var 
með mann sem gerði 11 mörk í 13 
leikjum og ég vildi gjarnan vilja 
hafa einn svoleiðis í þessu liði. Þá 
værum við á allt öðrum stað í töfl-
unni,“ sagði Ólafur. 

Blikar byrjuðu mjög vel og 
fengu meðal annars tvö dauðafæri 
í röð á 6. mínútu sem Stefán Logi 
Magnússon varði í bæði skiptin 
mjög vel. KR-ingar hugsuðu fyrst 
og fremst að loka svæðum, sóttu á 
fáum mönnum og reyndu síðan að 
nýta vel föstu leikatriðin sín. Þeir 
á leið hálfleikinn fóru þeir að ógna 
Blikavörninni sem sofnaði síðan á 
verðinum í hornspyrnu

Kristinn Magnússon stóð einn 
og yfirgefinn fyrir framan mark-

teiginn og skallaði boltann aftur 
fyrir sig og í markið eftir að horn 
Rúnars Kristinssonar hafði verið 
skallað aftur inn á teiginn. KR-

ingar voru komnir yfir gegn gangi 
leiksins. Blikar voru mun meira 
með boltann og sköpuðu sér fjölda 
færa en KR voru samt ávallt beitt-

ir þegar þeir loksins komust 
örsjaldan inn á vallarhelming 
þeirra grænklæddu.

Hafi áhorfendum fundist KR-
ingar vera aftarlega í fyrri hálf-
leik sáu þeir þá detta ennþá oftar í 
þeim seinni. Gunnlaugur Jónsson 
og Ágúst Gylfason gekk vel að 
stýra varnarvinnu liðsins og smá 
saman var eins og Blikar misstu 
þolinmæðina. Það var ekki fyrr en 
að Ólafur Kristjánsson sendi inn 
varamanninn Steinþór Þorsteins-
son að eitthvað fór að gerast 
aftur.

Steinþór var ekki lengi að setja 
mark sitt á leikinn. Aðeins tveim-
ur mínútum eftir að hann kom inn 
á komst hann upp að endamörkum 
og gaf fyrir þar sem Arnór Aðal-
steinsson skallaði boltann fyrir 
fætur Nenad Zivanovic í mark-
teignum og Blikar höfðu loksins 
náð að koma boltanum yfir mark-
línuna.

Blikar fengu góð tækifæri til 
þess að skora sigurmarkið en líkt 
og áður í leiknum varði Stefán 
Logi Magnússon ítrekað frá þeim 
úr úrvalsfærum.

Teitur Þórðarson, þjálfari KR 
vildi fá fleiri stig. „Það var klaufa-
legt að fá á okkur þetta mark í 
lokin því við erum að verjast vel í 
gegnum allan leikinn. Við lögðum 
upp með að verjast vel og fá okkar 
færi úr skyndisóknum. Við höld-
um áfram að taka stig úr okkar 
leikjum en því miður bara eitt því 
við vildum gjarnan fá öll þrjú úr 
þessum leik. Þegar þú tapar ekki 
leikjum byggir þú upp sjálfstraust 
í liðinu og þetta mjakast svona 
hægt og rólega,“ sagði Teitur.

KR-ingar voru nálægt því að vinna fyrsta útisigurinn í Kópavogi í gær. Blikar náðu að jafna í lokin en þeir 
áttu öll stigin skilin. KR-ingar sitja enn sem fastast á botni Landsbankadeildar karla.
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„Ég er afskaplega kresin í morg-
unmatsmálum. Ég borða mína 
eigin múslíblöndu sem ég bý til 
úr spelt-, hafra-, og byggflögum, 
alls konar fræjum, apríkósu-
bitum og fleiru. Mér finnst 
svona tilbúið búðarmúslí allt of 
sætt. Ég var að flytja heim frá 
Edinborg og þar setti ég múslíið 
út í jógúrt en ætli ég færi mig 
ekki yfir í súrmjólkina fyrst ég er 
komin heim.“ 

Guðjón Már Guðmundsson, gjarn-
an kenndur við Oz, hefur keypt hið 
sögufræga hús Næpuna af hjón-
unum Baltasar Kormáki og Lilju 
Pálmadóttur sem auglýstu húsið 
til sölu í júnímánuði. Þau Baltasar 
og Lilja áttu jarðhæð og kjall-
ara hússins sem stendur við 
Skálholtsstíg 7 en það 
var einmitt fyrrnefnd-
ur Guðjón sem átti 

hæðirnar tvær fyrir ofan þau. 
Hann ætti að hafa nægt pláss eftir 
kaupin því viðbótin er litlir 226 
fermetrar.

„Það var mikill áhugi fyrir hús-
inu og salan var því ósköp lítið 

mál,“ segir Baltasar sem var á 
hestbaki þegar Fréttablaðið 
náði af honum tali. Hann 
segir að húsið hafi nánast 
ekkert verið auglýst. 
„Það er yfirleitt mikill 
áhugi fyrir fallegum 

byggingum.“ Baltasar 
segist ekki muna 

hvert kaupverðið 
var en ásett 
verð var 79 

milljón-
ir

króna. Ekki náðist í Guðjón í gær 
þar eð hann var staddur í Japan.

Næpan var byggð árið 1903 af 
Magnúsi Stephensen en Baltasar 
og Lilja keyptu hæðina og kjallar-
ann fyrir um það bil fimm árum 

síðan. Hann segist ekki sjá 
eftir húsinu þótt bygg-

ingin sé vissulega 
glæsileg. „Húsið er 
alveg jafnfallegt þótt 

ég búi ekki í því sjálfur,“ segir 
hann. „Ég bý þarna í næsta húsi og 
get því virt það fyrir mér á hverj-
um degi.“

Guðjón í Oz kaupir Næpuna af Baltasar

„Þetta hefur gengið betur en ég 
bjóst við,“ segir Einar Magnús 
Einarsson sem nýverið hóf störf 
sem veðurfréttamaður í Ríkis-
sjónvarpinu. Einar birtist fyrst á 
skjánum á miðvikudaginn í síð-
ustu viku og hefur sýnt fína takta 
þrátt fyrir reynsluleysið. „Það 
var auðvitað eitthvert stress 
þegar maður byrjaði en það hefur 
eiginlega komið mér á óvart 
hversu vel þetta hefur gengið,“ 
segir Einar sem er tæplega 28 ára 
gamall, kvæntur og á barn. Með-
fram starfinu í sjónvarpi starfar 
hann á reiknistofu í veðurfræði 
sem heldur meðal annars úti vefn-
um Belgingur.is.

Aðspurður segist Einar kunna 
nýja starfinu ágætlega, launin 
séu þokkaleg og hann sjái alveg 
fyrir sér að halda þessu áfram 
meðan hann nenni og fólk vilji 

hafa hann áfram. Hann á þó nokk-
uð erfitt með að meta eigin 
frammistöðu í sjónvarpinu, sér í 
lagi þar sem hann á ekki sjón-
varp. „Já, sjónvarpið mitt eyði-
lagðist rétt áður en ég byrjaði í 
sjónvarpinu. Ég hef eiginlega 
bara séð sjálfan mig í litlum 
glugga á tölvuskjá,“ segir hann 
og hlær.

Einar er um þessar mundir að 
leggja lokahönd á meistaraverk-
efni sitt í jarðeðlisfræði, en veð-
urfræðin er grein innan hennar. Í 
lokaverkefninu fjallar Einar um 
óvissu í veðurspám, hann skoðaði 
þrjú óveður og markmiðið er að 
greina af hverju langtíma tölvu-
spá er stundum töluvert frá-
brugðin skammtímaspám. 

Ekki eru margir sem leggja 
stund á nám í veðurfræði við 
Háskóla Íslands. Spurður hvað 

fái ungan mann út á þessa braut 
segir Einar: „Ja, það var nú eigin-
lega Halla, Haraldi Ólafssyni, að 

kenna. Ég tók eitt námskeið hjá 
honum og hann kynnti mig fyrir 
töfrum veðurfræðinnar.“

Hefur varla séð sig í sjónvarpinu

„Ég vil meina að Jónas sé að tala í 
gegnum mig,“ segir kvikmynda-
gerðarmaðurinn Valdimar Leifs-
son sem er að ljúka tökum á sjón-
varpsmynd í fullri lengd um Jónas 
Hallgrímsson, einn af Fjölnis-
mönnum okkar á nítjándu öld. 
Myndin er samansett af leiknum 
atriðum og viðtölum og er að sögn 
leikstjórans eins konar ljóð til 
Jónasar í kabarettstíl. 

Valdimar skrifaði handritið í 
samvinnu við Þorstein Marelsson 
rithöfund sem lést áður en tökur 
hófust. „Það kom í raun ekkert á 
óvart að hann skyldi deyja, hann 
var veikur og bjóst allt eins við 
því. Við göntuðumst með það að 
hann myndi þá tala við Jónas. 
Hann hlýtur að hafa gert það því 
það hafa margir undarlegir hlutir 
gerst í tökunum.“ Valdimar hefur 
ítrekað fengið köllun frá Jónasi í 
miðjum tökum um að breyta atrið-
um og breytingarnar hafa alltaf 
verið til hins betra. Eins virðist 
Jónas hafa átt orð við veðurguðina 

því þeir hafa verið einstaklega 
hliðhollir tökufólkinu. Kannski 
þetta sé skýringin á góða veðrinu 
sem hefur verið hér í sumar.

„Þetta hefur verið mikið ævin-
týri. Við tókum meðal annars upp 
senu í Kaupmannahöfn þar sem 
Skafti Tímóteus vinur Jónasar 
drukknar eftir fyllerí þeirra 
félaga. Við ákváðum að taka bara 
áhættuna og taka þetta upp án 

þess að biðja borgaryfirvöld um 
leyfi. Það fylltist allt af túristum 
og svo þegar við vorum búin að 
taka upp stungum við af í leigu-
bíl.“ Valdimar er viss um að þarna 
hafi Jónas vakað yfir þeim og 
komið í veg fyrir handtöku. 

Í myndinni er einnig fjallað um 
beinamálið svokallaða. Bein Jónas-
ar voru sem kunnugt er flutt heim 
frá Kaupmannahöfn og grafin 
fyrir norðan en voru að lokum 
flutt í þjóðargrafreitinn á Þing-
völlum. „Það eru uppi efasemda-
raddir um að þetta hafi í raun 
verið bein Jónasar sem voru flutt 
heldur jafnvel bara einhver dansk-
ur bakari.“ Valdimar hefur talað 
við Íslenska erfðagreiningu sem 
er tilbúin til að greina beinin fái 
hún þau til að skera úr um hvort 
þau séu íslensk eða dönsk. „Ég 
skora hér með á Þingvallanefnd-
ina að gefa mér leyfi til að grafa 
beinin upp og fá endanlega úr 
þessu skorið,“ segir Valdimar að 
lokum.

Auglýsingasími

– Mest lesið





ÁÍslandi búa tvær þjóðir. Ef 
ekki fleiri. Önnur þjóðin 

græðir á tá og fingri á alls konar 
rugli sem maður skilur ekkert í 
og lifir svo hátt að annað eins 
hefur ekki sést í Íslandssögunni. 
Þessi þjóð býr í Reykjavík en er 
stundum í frístundabýlinu sínu 
úti í sveit, þeir æðislegustu rífa 
rándýr einbýlishús til að byggja 
enn flottari villur á lóðinni og 
kaupa sig fram fyrir raðir á leið 
til útlanda. Hin þjóðin lepur dauð-
ann úr skel, býr úti á landi eða 
tekur strætó í bænum.

hef aldrei búið úti á landi en 
væri til í að prófa. Staðirnir eru 
þó mislíflegir og í sumum mætir 
manni ekkert nema deyfð og 
drungi. Enginn á ferli, grotnandi 
hús, garðar í hirðuleysi og eina 
lífsmarkið í sjoppunni. Þar er 
sem dautt teppi fábreytileikans 
hvíli yfir og ekkert skrýtið að 
fólk vilji flytja í bæinn til að vera 
nær Kringlunni og Húsdýragarð-
inum – ó, lífinu sjálfu. 

hef varla tekið strætó síðan 
ég fékk bílprófið. Ég tók það seint 
svo ég notaði strætó þó nokkuð 
mikið. Það er dálítið sami fíling-
ur að taka strætó og að keyra inn 
í marga bæi á landsbygginni. 
Sama deyfðin og sami drunginn. 
Þeir sem eru ekki afsakaðir 
vegna örorku eða aldurs eru með 
„lúser“ stimplað á ennið á sér í 
strætó. Svona er það bara en ætti 
auðvitað ekki að vera það, ekki 
frekar en í útlöndum. Maður sér 
alls konar fólk í almenningssam-
gangnakerfum erlendra stór-
borga – jafnvel kúl lið með skjala-
töskur – svo stóra spurningin 
hlýtur að vera: Hvað er að strætó 
og er eitthvað hægt að gera? Eitt-
hvað annað en að nefna stoppi-
stöðvar, meina ég. Kannski mætti 
fylla vagnana af brakandi fersku 
lesefni og svo ætti náttúrlega 
bara að hafa þetta ókeypis.

mér blöskrar bensín-
verðið hugsa ég um að byrja að 
nota strætó aftur, en hætti við 
þegar ég rifja upp eymdarlegu 
stemninguna. Ég hugsa líka 
stundum um að flytja út á land. 
Það hefur sína kosti: ódýrt hús-
næði og lífið er í hægara tempói 
– alveg frábært að ala upp krakka 
úti á landi, segir fólk. En Lufsan 
má ekki heyra á þetta minnst. 
Hún ólst upp úti á landi og segir 
að 20 ár þar séu alveg nóg. Svo 
kemur alltaf spurningin: Hvað á 
ég eiginlega að fara að gera 
þarna?

landsbyggðarinnar og 
strætó spilar blús á meðan restin 
spilar góðærispopp. Því er alltaf 
verið að reyna að hressa upp á 
hvoru tveggja með mótvægisað-
gerðum eða hvað þetta heitir. En 
mun eitthvað breytast? Verða 
strætósamgöngur skyndilega það 
svalasta og ekkert meira æðis-
legt en að búa úti á landi? Eða 
verður þetta kannski eintómur 
blús áfram þar til allir eru fluttir 
á mölina og einum jeppa verður 
úthlutað á hvern rass?

Landsbyggðin 
og strætó
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Gríptu augnablikið og lifðu núna

Nokia 6085 – Vodafone live!
Þægilegur og vandaður sími, einfaldur í notkun. Fyrir þá sem 
vilja traustan talsíma, án mikils aukabúnaðar. VGA myndavél, 
tölvupóstur og útvarp. 

Júlítilboð
Samsung E860
Nú færðu þennan einkar meðfærilega og sívinsæla 
samlokusíma á sérstöku hásumartilboði. Samsung E860 
kemur þér í samband við netið án fyrirhafnar, hvar sem er.
Myndavél (1,3mp), MP3/AAC spilari, tölvupóstur og Bluetooth 
stuðningur. Fullt verð 25.900 kr.

Meistaradeildarboltar
Hinir vinsælu meistaradeildarboltar fást í verslunum okkar og 
eru á sérstöku tilboði fyrir Og1 viðskiptavini. 
Almennt verð 1.990 kr.

Þú finnur réttu ferðafélagana hjá Vodafone og þú getur haldið 
símkostnaði á ferðalögum erlendis í lágmarki með Vodafone
Passport. Kynntu þér málið á vodafone.is eða í verslunum okkar.

Nokia 6300
Virkilega lipur og handhægur margmiðlunarsími, sem óhætt 
er að mæla með. Nokia 6300 er kemur til móts við þarfir þínar 
og kemur þér í samband þegar á þarf að halda. Myndavél 
(2mp), myndbandsupptaka, net, útvarp og Mp3 spilari.

16.900 kr.

29.900 kr.

20.720 kr.

990 kr.

Góðir
ferðafélagar

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


