
Anna Richardsdóttir gjörningalistakona á 
Akureyri býr gjarnan til eitth ðm i

Úr bláberjum má gera ljúffengt konfekt.
Bláber eru alltaf góð en til þessað gera þau ennþá betri er alveg tilvalið að súkkulaðihúðaþau. Úr öskju af bláberjum ogsmá súkkulaði má nefnilegabúa til algjört sælgæti.

Súkkulaðið er brætt í plastskályfir sjóðandi vatni í potti.Berjunum er velt upp úr súkkulaðinu nokkrum í einu ogtekin upp úr með tannstöngliog sett á smjörpappír á plötu.Ef gat er á berjunum eftir tannstöngulinn er ágætt að loka fyrir það með súkkulaði.Platan er sett inn í ísskáp og látin vera þar þangað til súkku-laðið á berjunum er storknaðog þau á að bera fram.
Súkkulaðihúðuðu berin geturverið gott að hafa með kaffinu eða sem eftirrétt með rjómaeða ís.

Súkkulaðiböðuð bláber
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Stubbahus.is

 Tveir Íslendingar, 
36 ára karlmaður og stúlka um 
tvítugt, sitja nú í gæsluvarðhaldi í 
Kaupmannahöfn eftir að þau voru 
tekin með tæp tvö kíló af kókaíni, 
samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins.

Það var 11. ágúst síðastliðinn 
sem lögreglan í Kaupmannahöfn 
hafði afskipti af stúlkunni og 
manninum og fann á þeim kókaín. 
Við frekari leit fann lögreglan svo 
1,9 kíló af efni í fórum þeirra sem 
talið er vera kókaín. Fólkið hefur 

verið í haldi síðan og sætt yfir-
heyrslum, samkvæmt upplýsing-
um Fréttablaðsins. Karlmaðurinn 
sem um ræðir hefur áður komið 
við sögu hjá lögreglunni hér vegna 
fíkniefnabrota. 

Karl Steinar Valsson, yfirmað-
ur fíkniefnadeildar lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu, staðfesti 
að maður og kona væru í haldi lög-
reglu í Kaupmannahöfn, en varð-
ist allra frétta af málinu, þegar 
Fréttablaðið innti hann eftir 
þeim.

Þetta er í annað sinn á þessu ári 
sem Íslendingar eru teknir erlend-
is með mikið magn af kókaíni í 
fórum sínum. Hinn 6. júní var 28 
ára Íslendingur tekinn með rúm-
lega sex kíló af kókaíni í Brasilíu. 
Lögreglan handtók hann á Guarul-
hos-flugvellinum í Sao Paulo á leið 
til Lissabon. Hann bíður dóms.

Þá var 25 ára Íslendingur, Hlyn-
ur Smári Sigurðarson, dæmdur í 
þriggja ára fangelsi í Brasilíu 
vegna tilraunar til kókaínsmygls. 
Hann er á reynslulausn og kennir 

nú Brasilíubúum ensku í samfé-
lagsþjónustu.

Í brasilísku fangelsi í Sao Paulo 
situr svo annar íslenskur karlmað-
ur sem tekinn var með 12 kíló af 
hassi í fyrrasumar. Loks var tæp-
lega þrítugur íslenskur ríkisborg-
ari dæmdur í Bremen í Þýskalandi 
fyrir fíkniefnasmygl. Maðurinn 
var handtekinn 21. janúar síðast-
liðinn með fimm kíló af hassi og 
700 grömm af örvandi efnum. 
Hann hlaut tveggja ára skilorðs-
bundinn fangelsisdóm 6. júlí. 

Karlmaður og stúlka tekin 
með um tvö kíló af kókaíni
Lögreglan í Kaupmannahöfn hefur í haldi tvo Íslendinga sem teknir voru með tæplega tvö kíló af kókaíni í 
fórum sínum. Efnin fundust 11. ágúst og hafa Íslendingarnir verið yfirheyrðir af dönsku lögreglunni.

„Við erum að leita að lifandi 
fólki. Við reiknum alltaf með því 
að fólk sé á lífi og miðum leitina 
út frá því, hins vegar getum við 
ekki horft fram hjá því að langur 
tími er liðinn,“ segir Friðrik 
Jónas Friðriksson, formaður 
Björgunarfélags Hornafjarðar.

„Þetta er óskaplega erfitt 
svæði til leitar. Á þessum slóðum 
er jökullinn mikið sprunginn svo 
felustaðirnir eru óteljandi,“ segir 
Friðrik. Um 70 manns tóku þátt í 
leitinni í gær með beinum eða 
óbeinum hætti og stefnt er á 
umfangsmikla leit í dag.

„Menn fara hreinlega ekki 
þarna upp nema þeir séu í sér-
stakri ævintýraleit,“ segir Róbert 
Þór Haraldsson fjallaleiðsögu-
maður um staðinn á Svínafells-

jökli þar sem tjald þýsku ferða-
mannanna tveggja, sem saknað 
hefur verið síðan um mánaðamót, 
fannst í gær.

„Þetta er í raun sprungnasti 
hluti jökulsins sem gerir leit á 
þessu svæði afar erfiða,“ segir 
Róbert, sem gjörþekkir svæðið. 
Hann var í hópi björgunarsveit-
armanna sem gengu á Svínafells-
jökul í gær. 

Hann segir mennina, Thomas 
Grundt og Mathias Hinz, hafa 
gert mistök með því að láta ekki 
vita af ferðum sínum áður en þeir 
lögðu á jökulinn.

Þyrla Landhelgisgæslunnar 
fann tjöld mannanna í um 500 
metra hæð við jaðar jökulsins, og 
rannsakaði lögreglan tjöldin í 
gær. Ekki er hægt að fullyrða 

hvenær mennirnir voru þar á 
ferð en ljóst að nokkuð er liðið 
síðan þeir yfirgáfu tjöldin.

Í tjöldunum voru svefnpokar 
og annar útbúnaður fyrir tvo 
menn. Þar var nokkuð af mat en 
lítið af rusli, sem bendir til þess 
að mennirnir hafi ekki dvalið þar 
lengi. Bakpokar og klifurbúnað-
ur mannanna var ekki í tjaldinu, 
og bendir flest til þess að þeir 
hafi farið í dagsferð frá tjöldun-
um.

Sporhundurinn Píla leitaði á 
svæðinu en tókst ekki að rekja 
slóð mannanna. Tvær þyrlur voru 
notaðar við leitina í gær, og voru 
reyndustu menn úr undanfara-
hópi Landsbjargar sendir á jökul-
inn.

Leita að lifandi fólki á jöklinum

Eldar 
hafmeyjusúpu

Byggja við 
Meðalfellsvatn

Hæst móðins 
í haust



 Meta hefði átt verðmæti 
vatnsréttinda áður en farið var af 
stað með virkjunarframkvæmdir 
á Kárahnjúkum, segir prófessor í 
hagfræði. Formaður matsnefndar 
segir að reyna 
hefði átt samn-
inga en nær úti-
lokað hefði 
verið að niður-
staða fengist. 

Með því að 
taka land eign-
arnámi er samn-
ingsstaða land-
eigenda ekki 
góð, og þannig 
séu send röng skilaboð til þeirra 
sem vilji nýta landið til virkjana, 
segir Ragnar Árnason, prófessor 
við viðskipta- og hagfræðideild 
Háskóla Íslands. 

„Virði vatnsréttinda liggur ein-
hvers staðar á milli þess sem er 
tjón landeiganda og þess arðs sem 
vatnsréttindin skapa fyrir vatns-
notandann, sem í þessu tilviki er 
Landsvirkjun,“ segir Ragnar. 

Hann segir að afleiðing þess sé 
að þeir sem meta eigi verðmæti 
vatnsréttindanna lendi í ákveðn-
um vanda, og mat þeirra verði þar 
af leiðandi tilviljunarkennt. Mats-
nefnd úrskurðaði á miðvikudag að 
vatnsréttindi vegna Kárahnjúka-
virkjunar væru um 1,6 milljarða 
króna virði.

„Við þessar aðstæður er út af 
fyrir sig eðlilegra að aðilar semji 
sín á milli um þessa hluti, en séu 
ekki knúnir til þess með opinber-
um valdaaðgerðum. Þessir hlutir 
ættu allir að liggja fyrir áður en 
lagt er til atlögu við virkjanir,“ 
segir Ragnar.

„Rökin gegn þessu eru auðvitað 

þau að ef þetta væri svona þá væri 
kannski aldrei virkjað. Á móti má 
segja að ef hagsmunir landeig-
enda af því að selja [vatnsréttind-
in] eru ekki sterkari en það að þeir 
sætti sig við að ekki verði virkjað, 
þá er kannski best að það sé ekki 
virkjað,“ segir Ragnar.

Skúli J. Pálmason, formaður 
matsnefndar, sem úrskurðaði um 
verðmæti vatnsréttinda á mið-
vikudag, segir að Landsvirkjun 
hefði átt að reyna að semja um 
vatnsréttindin eftir að arðsemis-
mat virkjunarinnar var komið. 
Það sé þó nær útilokað að slíkir 
samningar hefðu skilað árangri, 
enda landeigendur margir og gríð-
arlega mikið beri á milli. Sumir 
landeigendur meti réttindin á 96 
milljarða en Landsvirkjun hafi 
viljað greiða 150-375 milljónir.

Hann segist  ekki hafa átt von á 
því að það yrði sátt um niðurstöð-
una. „Ég var alltaf viss um að það 
yrði dómsmál úr þessu, sama hver 
niðurstaða okkar hefði orðið.“

„Við þessar aðstæður er 
út af fyrir sig eðlilegra að 

aðilar semji sín á milli um þessa 
hluti, en séu ekki knúnir til þess 
með opinberum valdaaðgerðum.“

„Ég var alltaf viss um 
að það yrði dómsmál 

úr þessu, sama hver niðurstaða 
okkar hefði orðið.“

 Tilraunir Yves Leter-
me, leiðtoga kristilegra demó-
krata í flæmska hluta Belgíu, til 
að mynda nýja sambandsríkis-
stjórn hengu á bláþræði í gær, 
eftir að ekki tókst samkomulag 
þrátt fyrir að reynt hefði verið til 
þrautar að leysa síðustu ágrein-
ingsmálin á fundi sem stóð fram á 
morgun.

Ágreiningurinn stendur 
aðallega um valdmörk milli 
landshlutastjórnanna, flæmska 
hlutans í norðri og frönskumæl-
andi Vallónahlutans í suðri, og 
sambandsríkisstjórnarinnar. 
Vallónar vilja ekki fallast á að enn 
meiri völd en þegar er orðið verði 
færð til landshlutastjórnanna eins 
og fulltrúar Flæmingja vilja.

Viðræður um 
stjórnarmyndun 
standa tæpt

 Á síðasta ári ferðaðist 2,1 milljarður manna 
með flugvélum um jörðina. Þetta gerir það að verk-
um að smitsjúkdómar dreifast hraðar milli manna en 
nokkru sinni fyrr, að því er fram kemur í nýrri árs-
skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, WHO. 

Stofnunin segir nauðsynlegt að ríki starfi saman og 
fari eftir nýjum reglum stofnunarinnar í baráttunni 
gegn þessari vá. „Hættan er alls staðar,“ segir Marg-
aret Chan, framkvæmdastjóri WHO. „Nýir sjúkdóm-
ar koma fram á sjónarsviðið, að meðaltali einn á 
hverju ári, sem er meira en nokkru sinni.“

Í júní síðastliðnum tóku gildi nýjar alþjóðlegar 
heilbrigðisreglur, sem stjórnvöld í ríkjum heimsins 
eru hvattar til að fylgja þegar tilkynnt er um nýja 
sjúkdóma eða faraldra. 

Einnig er ætlast til þess að WHO séu send sýnis-
horn af veirum, sem skotið hafa upp kollinum, eins 
og til dæmis fuglaflensuveirunni H5N1.

Oft vill þó verða misbrestur á því, til dæmis hefur 
Indónesía ekki sent sýnishorn af fuglaflensuveiru til 
WHO, þrátt fyrir að þar í landi hafi sjúkdómurinn 
komið harðast niður. 

Ástæðan er sú að stjórn Indónesíu hefur krafist 
þess að bóluefni, sem hugsanlega verða unnin úr 

veirunum, verði nægilega ódýr til þess að fátæk lönd 
hafi efni á henni.

Smit dreifist sífellt hraðar

Hópur fanga í Minas 
Gerais í Brasilíu lokuðu hóp 
andstæðinga sinna inni í 
fangaklefa og báru eld að dýnum 
þar inni. Tuttugu og fimm fangar 
létu lífið.

Ofbeldi og óeirðir eru algeng í 
fangelsum í Brasilíu, þar sem 
andstæð gengi fanga berjast oft 
innbyrðis. 

Fangarnir, sem kveiktu í 
andstæðingum sínum, höfðu náð 
valdi á fangelsinu fyrir dögun. 
Samningaviðræður stóðu yfir 
þegar eldurinn var kveiktur. 
Ekki tókst að slökkva eldinn fyrr 
en 25 fangar lágu í valnum.

Fangar myrtu 
25 meðfanga

Eyjólfur, eigum við ekki bara 
að taka upp EVE-runa? 

„Það er með þessu 
verið að þvinga þá landeigendur, 
sem ekki eru hlynntir þessu, 
undir vilja Landsvirkjunar,“ 
segir Kolbrún Halldórsdóttir, 
þingmaður Vinstri grænna.

„Meðan vatnsréttindin eru í 
höndum stjórnmálamanna eru 
þau í höndum kjörinna fulltrúa. 
Það hefur hins vegar enginn 
kosið Friðrik Sophusson, for-
stjóra Landsvirkjunar, til að gæta 
þeirra,“ segir Kolbrún. 

Fyrrum iðnaðarráðherra, Jón 
Sigurðsson, sagði í Fréttablaðinu 
í gær að krafa Vinstri grænna um 
að rannsakað yrði samkomulag 
sem ríkið gerði við Landsvirkjun, 

þremur dögum fyrir síðustu 
kosningar, væri byggð á mis-
skilningi.

Það væri þegnum landsins í 
hag að vatnsréttindi í neðri hluta 
Þjórsár væru í höndum stofnun-

ar, en ekki ráðuneyta. Þannig 
væri þegnum gert kleift að klaga 
framkvæmdirnar. 

„Þetta eru dæmigerð öfugmæli 
Framsóknarflokksins. Þarna 
voru þeir að undirrita hvert sam-
komulagið á fætur öðru í kosn-
ingabaráttunni í kastljósi fjöl-
miðla, hvers vegna var þetta 
samkomulag algjörlega utan 
kastljóss þeirra?“ spyr Kolbrún. 

Jón kvaðst hafa búist við því að 
fjármálaráðuneytið auglýsti und-
irritunina. Árni Mathiesen fjár-
málaráðherra vildi ekki tjá sig 
um þetta í gær þegar blaðamaður 
leitaði til hans vegna málsins. 

Verið að þvinga landeigendur

Meta hefði átt verðmæti 
vatnsréttinda fyrirfram
Verið er að senda röng skilaboð til þeirra sem vilja virkja með því að meta verð vatnsréttinda eftir á, segir 
hagfræðiprófessor. Nær útilokað að samningar hefðu tekist fyrirfram, segir formaður matsnefndar.





Epli, gulrætur
og enginn viðbættur sykur

Aðeins 46 hitaeiningar í 100 g

 Ráðuneytisstjóri 
utanríkisráðuneytisins kallaði 
Victor Tatarintsev, sendiherra 

Rússlands á 
Íslandi, á sinn 
fund á þriðju-
dag vegna flugs 
rússneskra
sprengjuflug-
véla inn á 
íslenska
loftvarnar-
svæðið fyrir 
viku.

„Við fórum 
yfir þessi mál, sérstaklega 
mikilvægi flugöryggis. Ég bíð 
eftir að fá frekari skilaboð frá 
þeim. [...] Við munum ræða þetta 
betur síðar,“ segir Grétar Már 
Sigurðsson ráðuneytisstjóri.

Hann segir Tatarintsev ætla að 
koma skilaboðum til rússneskra 
stjórnvalda, og kanna hvort þau 
muni tilkynna um heræfingar í 
framtíðinni til að flugöryggi verði 
tryggt.

Ræddi flugör-
yggi við Rússa

Varðstjóri hjá lögreglu 
höfuðborgarsvæðisins gekkst í 
gær undir dómsátt í Héraðsdómi 
Reykjaness eftir að hafa látið aka 
sér á miklum hraða í lögreglubif-
reiðum á forgangsljósum í einka-
erindum út á Keflavíkurflugvöll. 
Samkvæmt dómsáttinni greiðir 
hann 200 þúsund krónur í sekt.

Ríkissaksóknari ákærði varð-
stjórann fyrir að hafa misnotað 
stöðu sína hjá lögreglunni með 
ofangreindum hætti. Í ákærunni 
kemur fram, að hann hafi gert 

þetta til þess að missa ekki af 
flugi til Kaupmannahafnar og 
tengiflugi til Litháen. 

Varðstjórinn hringdi að nætur-
lagi í júní í varðstjóra, sem var á 
vakt, í ofangreindum erinda-
gjörðum. Var send lögreglubif-
reið með tveimur lögreglumönn-
um sem voru við eftirlit í 
Kópavogi að heimili varðstjór-
ans. Síðan lá leiðin út á Keflavík-
urflugvöll. Varðstjórinn gaf fyr-
irmæli um að aka með 
forgangsmerkjum, langt yfir 

leyfilegum hámarkshraða. Á leið-
inni setti hann sig í samband við 
lögreglumenn sem voru við eftir-
lit á Suðurnesjum og kom því til 
leiðar að þeir óku á móti lögreglu-
bílnum úr Reykjavík. Þegar bíl-
arnir mættust fór varðstjórinn 
yfir í Suðurnesjabílinn. Áfram 
var för haldið með forgangs-
merkjum og langt yfir leyfileg-
um hámarkshraða, án þess að 
viðkomandi lögreglumönnum 
væri kunnugt um að varðstjórinn 
væri í einkaerindum.

Varðstjóri í lögreglu greiðir 
200 þúsund krónur í sekt

 Jarðskjálftinn upp á 8 á 
Richter sem lagði bæi í Suður-
Perú í rúst í síðustu viku er fyrsta 
stóra prófraunin á forsetatíð 
Alans Garcia, eins helsta banda-
manns George W. Bush Banda-
ríkjaforseta í Suður-Ameríku. 

Garcia, sem var kjörinn forseti 
Perú fyrir ári, svaf í tjaldi fjórar 
nætur í röð í Pisco, borginni sem 
verst varð úti, og vinsældir hans í 
skoðanakönnunum stórjukust. En 
þær gætu dalað jafnhratt aftur 
eftir því sem betur kemur fram 
hve illa hefur gengið að skipu-
leggja hjálparstarfið. 

„Ringulreiðin er ein sú versta 
sem ég hef séð, og hef þó verið á 
vettvangi níu jarðskjálfta,“ hefur 
AP eftir Pedro Frutos, yfirmanni 
spænskrar björgunarsveitar. 

Prófraun fyrir 
Garcia forseta

Þingflokkur Sjálfstæðis-
flokks hefur endurraðað þing-
mönnum í nefndir þingsins vegna 
andláts Einars Odds Kristjáns-
sonar. 

Illugi Gunnarsson mun taka 
sæti í fjárlaganefnd og hætta í 
efnahags- og skattanefnd. Sæti 
hans þar tekur Bjarni Benedikts-
son og gengur hann úr iðnaðar-
nefnd. Herdís Þórðardóttir mun 
fylla sæti Bjarna í iðnaðarnefnd, 
og auk þess taka sæti í samgöngu-
nefnd. Þá mun Birgir Ármanns-
son taka sæti í Íslandsdeild þings 
Vestur-Evrópusambandsins, og 
Kristján Þór Júlíusson gengur inn 
í stjórn Byggðastofnunar.

Endurraða 
vegna andláts

„Auðvitað kemur til greina að húsafrið-
unarnefnd reyni að vernda húsin ef teikningarnar af 
nýja húsinu eru vondar,“ segir Magnús Skúlason, 
forstöðumaður húsafriðunarnefndar. 

Húsafriðunarnefnd hefur ekki gefið álit sitt á 
niðurrifi tveggja húsa við Laugaveg 4 og 6, sem eru 
frá seinni hluta nítjándu aldar. Nefndin vill fá að sjá 
teikningarnar af tvö þúsund fermetra nýbyggingu 
eignarhaldsfélagsins Kaupangs sem á að byggja í stað 
þeirra, áður en hún veitir álit sitt á niðurrifi húsanna 
tveggja. Samkvæmt lögum á húsafriðunarnefnd að 
skila áliti áður en hús sem eru byggð fyrir árið 1918 
eru rifin. „Byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar er 
skylt að sjá til þess að álit nefndarinnar sé fengið áður 
en ákveðið er að rífa slík hús,“ segir Magnús. 

Magnús Sædal Svavarsson, byggingarfulltrúi 
Reykjavíkurborgar, hefur sagt að teikningarnar af 
nýja húsinu verði líklega samþykktar í næstu viku. 
Hann segir að byggingarfulltrúi muni ekki leita eftir 
áliti húsafriðunarnefndar á næstu dögum því nefndin 
sé búin að heimila niðurrif húsanna. Magnús Skúlason 
sendi byggingarfulltrúa bréf á þriðjudaginn þar sem 
hann fór fram á að teikningarnar yrðu sendar til 
húsafriðunarnefndar og hún beðin um álit áður en þær 
verði samþykktar. „Við höfum fyllilega rétt til þess 
samkvæmt lögum og viljum fá að sjá þessar teikning-
ar áður en við gefum álit okkar,“ segir forstöðumaður-
inn. Hann segir að húsafriðunarnefnd hafi enn ekki 
íhugað að skyndifriða húsin en að það sé ekki ómögu-
legt. „Hvort húsafriðunarnefnd muni leggja til friðun 
húsanna er óvíst en ég tel það ólíklegt. En við viljum 

og teljum að þessu eðlilega vinnuferli verði fylgt,“ 
segir Magnús. 

Stjórn Torfusamtakanna harmar að skipulagsráð 
Reykjavíkurborgar hafi heimilað niðurrif húsanna. 
Samtökin hafa unnið tillögu að uppbyggingu og 
stækkun húsanna tveggja við Laugaveg 4 og 6. Þórður 
Magnússon, stjórnarmaður í Torfusamtökunum, segir 
að í tillögu samtakanna felist einungis að þessi tvö hús 
á reitnum verði ekki rifin. „Ef það verður haldið í 
þessi tvö hús þá er samt sem áður hægt að auka 
töluvert við byggingarmagnið á þessum reit,“ segir 
Þórður. Hann bætir því við að hægt sé að byggja 
nýbyggingu á bak við húsin sem tengi þau saman og að 
hún þurfi ekki að vera sýnileg frá götunni. 

     

Nefndin vill fá að 
sjá teikningarnar
Hægt er að vernda húsin ef teikningarnar eru vondar, segir Magnús Skúlason. 
Byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar segir húsafriðunarnefnd ekki fá að skila 
áliti um niðurrifið á næstunni. Torfusamtökin telja hægt að endurbæta húsin. 

Lögreglan varar við 
óprúttnu fólki sem sagt er að hafi 
þegar stolið skarti úr verslun í 
Reykjavík og gert tilraun til þess 
annars staðar. 

Í tilkynningu segir að um sé að 
ræða karl og konu sem bæði eru 
dökk yfirlitum og talin vera frá 
Austur-Evrópu. Með þeim sé lítil 
stúlka á bilinu fjögurra til fimm 
ára. Konan er sögð um þrítugt en 
maðurinn nokkuð eldri. Hann sé 
áberandi vel til fara og fangi 
athygli starfsmanna með því veifa 
seðlabunka. Á meðan virðist sem 
konan eða barnið hnupli. 

Þeir sem verða varir við ferðir 
þess eru beðnir um að hafa 
samband við lögregluna síma 
4441000.

Fjölskylda grun-
uð um hnupl
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„Í fjármálaráðuneyt-
inu eru reglur um að stofnanir 
þurfi að senda inn skýringar á 
ársfjórðungsfresti varðandi sínar 
fjárreiður og þeir munu fylgja því 
mjög fast eftir, að þær haldi sér 
innan fjárlagarammans,“  segir 
Gunnar Svavarsson, formaður 
fjárlaganefndar.

Fjárlaganefnd hlýddi á fulltrúa 
fjármálaráðuneytisins í gær-
morgun vegna ágreinings milli 

Ríkisendur-
skoðunar og 
fjármálaráðu-
neytisins um 
framkvæmd 
fjárlaga. Meðal 
annars varð að 
samkomulagi 
að hert verði á 
ofangreindum 
reglum. 

„Ég held að 
það sé auðvitað 
vilji hjá öllum 
að gera þetta á 
réttan hátt, 
sagði Gunnar. 
„Fjármálaráðu-
neytið ber 
ábyrgð á fram-
kvæmd fjárlaga 
gagnvart þing-
inu og það er 
mikilvægt að 

nýta skýringar stofnana til að sjá 
af hverju þær fara fram úr fjár-
lögum, svo það liggi fyrir þegar 
farið er að úthluta fjármunum 
næsta árs.“ Hann segir þetta fyr-
irkomulag ýta undir að „menn séu 
sífellt á tánum“.

Baldur Guðlaugsson, ráðuneyt-
isstjóri fjármálaráðuneytis, tekur 
fram að ráðuneytið hafi ekki 
boðvald yfir öðrum ráðuneytum í 

þessum efnum. Hann segir að 
nokkur reynsla sé komin af 
umræddri skýrslugerð. 

„En það má kannski segja, eins 
og bent er á í skýrslu Ríkisendur-
skoðunar, að allur gangur hafi 
verið á því hversu fast einstök 
ráðuneyti hafa fylgt þessum regl-
um eftir. Það er vilji til að herða 
það og það verður gengið frekar 
eftir því,“ segir Baldur.

Erindi Einars Hermannssonar 
skipaverkfræðings var lagt fram 
á fundinum. Í því skýrir hann sína 
aðkomu að kaupum á Grímseyjar-
ferjunni. 

„Fulltrúar Vegagerðarinnar 
lýstu störfum Einars í gegnum 
tíðina og bentu á að aðrir ráðgjaf-
ar hafi komið að málinu á síðari 
stigum þess. Verkfræðistofan 
Navís Fengur sá til dæmis um 
ráðgjöfina eftir að skipið kom til 
landsins,“ segir Gunnar. 

Vegagerðin hafi tekið ábyrgð á 
því að hafa farið eftir aðkeyptri 
ráðgjöf og mistökum vegna ferj-
unnar. Einar skýrir mál sitt frek-
ar á næsta fundi nefndarinnar.

Ráðuneyti fjármála 
herðir vinnureglur
Formaður fjárlaganefndar segir þetta ýta undir að „menn séu sífellt á tánum“. 
Vegagerðin tók enn á sig ábyrgð vegna Grímseyjarferju á fundi fjárlaganefndar. 
Einar Hermannsson skipaverkfræðingur skýrir mál sitt betur á næsta fundi.

Ferðaskrifstofa

 „Það er ómögulegt að 
tímasetja tvöföldun Suðurlands-
vegar. Þetta er flókin framkvæmd 
og fjöldi sveitarfélaga sem kemur 
að þessu. Sérstaklega er erfitt að 
áætla þetta út af skipulagsmál-
um,“ segir Kristján Möller sam-
gönguráðherra.

Kristján undirbýr nú að láta tvö-
falda allan veginn milli Reykja-
víkur og Selfoss og brýr, einnig 
brúna yfir Ölfusá. Hann kveður 
undirbúninginn á fleygiferð. 

Mikið verk sé 
hins vegar óunn-
ið, enda þurfi 
allir 2x2 vegir 
að fara skilyrð-
islaust í 
umhverfismat.

„Sums staðar 
er rætt um að 
hafa veginn 
svipaðan

Reykjanesbrautinni með bili á 
milli. Annars staðar gæti verið 

hentugast að breikka og hafa 
vegrið á milli,“ segir hann.

Margt komi til álita, til dæmis  
þurfi að skoða hvort borgi sig að 
framkvæmdin verði unnin í áföng-
um og þá hvernig. Einnig hvort 
einkaaðilar verði fengnir til verks-
ins eða það verði hefðbundin ríkis-
framkvæmd.

Innan skamms tíma verði fund-
að með sveitarstjórnarmönnum á 
svæðinu til að ræða málin betur.

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

Ertu óttasleginn þegar þú ert á 
ferð um miðbæ Reykjavíkur?

„Ég tel að í þessu felist færi til 
að koma fleiri einstaklingum til hjálpar en 
nokkurn tímann hefur verið möguleiki,“ segir 
Jón H. B. Snorrason, aðstoðarlögreglustjóri 
höfuðborgarsvæðisins, um samkomulag sem 
lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, 
dómsmálaráðuneyti og SÁÁ hafa gert með sér 
um áfengis- og fíkniefnamálefni.

Jón segir samkomulagið gríðarstórt fram-
faraskref en það felur meðal annars í sér að 
SÁÁ mun tryggja lögreglu sjúkrarými fyrir fólk 
með bráðan fíkniefnavanda. Auk þess mun 
sjúkrahúsið á Vogi taka við fólki sem hefur 
verið dæmt í meðferð. Því er gert að ljúka henni 
og þarf þar að auki að standast eftirmeðferð og 
eftirlit sem henni fylgir. Meðferðin kæmi í stað 
skilorðsbundinnar refsingar. Standist menn 
meðferðina ekki eða neiti að una meðferð þurfa 

þeir að afplána refsingu í fangelsi.
Jón segir lögreglu nú hafa tryggingu fyrir því 

að Vogur geti tekið á móti fólki í bráðum vanda. 
Afar sárt hafi verið fyrir lögreglumenn að horfa 
upp á síendurtekin vandræði sem margir 
einstaklingar koma sér í vegna fíknar sinnar án 
þess að þeir gætu tryggt að fólk fengi aðstoð 
fagfólks. 

„Nú verður hægt að meðhöndla áfengis- og 
fíkniefnaneytendur sem sjúklinga en ekki 
sakamenn,“ segir Þórarinn Tyrfingsson, 
yfirlæknir á Vogi. 

Samkomulagið er ekki talið hafa í för með sér 
aukinn kostnað. Það verði til þess að auðveldara 
verði að forgangsraða og meðferðin talin 
árangursríkari þar sem í henni felst tækifæri og 
þrýstingur til að halda sig innan ramma laganna 
og frá vímugjöfum.

Meðferð í stað fangelsisvistar
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

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

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

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

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

Ratar þú til Toyota Kópavogi?

Kársnesbraut
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Hjáleið að Nýbýlavegi



 „Þeir segjast hissa á því 
hvernig fólk heilsaðist með öllum 
þessum kossum,“ segir Unnur 
Guðjónsdóttir ballettmeistari. 

Unnur verður með sögustund í 
Norræna húsinu í dag klukkan sex 
í tengslum við menningarhátíðina 
Reyfi og heitir fyrirlesturinn 
Glöggt er gests augað. Hún mun 
fjalla um átta ferðamenn sem 

ferðuðust um Ísland frá sextándu 
öld og þangað til í byrjun tuttug-
ustu aldar.  

„Einn ferðamannanna segir það 
hafa verið unun að sjá hvernig 
fólk kysstist fyrir utan kirkjurnar. 
Alveg sama hversu mikið neftób-
ak og munntóbak rann úr körlun-
um, aldrei neituðu stúlkurnar 
þeim kossi,“ segir Unnur.   

Ferðamenn hissa á 
öllum kossunum

 Þýskur verkfræðingur, sem talibanar í 
Afganistan hafa haldið í gíslingu í meira en mánuð, birtist í 
myndbandsupptöku sem sýnd var í afgönsku sjónvarpi í 
gær. Í upptökunni biðst hann hjálpar, hóstandi og haldandi 
fyrir brjóstið. 

Þá létu 13 manns lífið í árásum í Suður-Afganistan í gær. 
Þar af voru tíu afganskir öryggisverðir sem fylgdu 
birgðaflutningalest sem var að flytja varning fyrir 
fjölþjóðlega NATO-herliðið í landinu. 

Gíslinn sem einkarekna Tolo TV-stöðin sendi út myndir 
af í gær var annar tveggja Þjóðverja og fimm Afgana sem 
numdir voru á brott í Wardak-héraði í Mið-Afganistan þann 
18. júlí síðastliðinn. Hinn þýski gíslinn fannst skotinn til 
bana þann 21. júlí. Einum afganska gíslinum tókst að flýja. 

„Ég er fangi talibana,“ sagði maðurinn á upptökunni og 
kvaðst heita Rudolf Blechschmidt. „Við lifum í fjöllunum, 
mjög hátt uppi við mjög slæmar aðstæður. Hjálpið okkur!“ 
sagði hann.

Biður hóstandi um hjálp
 Bílasala á fyrstu sjö 

mánuðum ársins var töluvert 
minni en á sama tíma í fyrra. Í ár 
hafa selst 9.973 fólksbifreiðar, en 
þær voru 12.380 frá janúar til júlí 
árið 2006. Minnkunin nemur um 
tuttugu prósentum. Runólfur 
Ólafsson, framkvæmdastjóri 
Félags íslenskra bifreiðaeigenda, 
segir söluna í júlímánuði hafa 
verið góða, og bílasalar sjái fram 
á enn betri ágústmánuð. Um tíma 
hafi virst eins og fólk væri að 
halda að sér höndum en svo hafi 
salan farið að aukast aftur.

Samkvæmt tilkynningu frá FÍB 
eru Toyota-bílar vinsælastir 
meðal íslenskra neytenda. 

Samdráttur í 
bílasölu á árinu

Spænska ríkissjónvarpið 
hefur hljóðlega hætt að senda út 
beint frá nautaati og rýfur þar með 
hefð sem staðið hefur allt frá því 
fyrstu tilraunasjónvarpsútsending-
arnar hófust í landinu árið 1948. Er 
það gert á þeirri forsendu að hið 
blóðuga sjónarspil sé of ofbeldis-
fullt fyrir barnunga áhorfendur. 

Ekki hefur verið sýnt beint frá 
neinu nautaati í sumar, aðeins 
klipptir útdrættir sem sýndir eru á 
síðkvöldum fyrir aðdáendur 
þjóðaríþróttarinnar. Margir í þeim 
hópi eru ósáttir við þessa meintu 
atlögu að mikilvægum hluta 
menningararfs þjóðarinnar. 
Einkareknar stöðvar senda eftir 
sem áður reglulega út beint frá 
nautaati.

Sagt of blóðugt 
fyrir börnin

Tveir unglingspiltar, 14 og 18 ára, 
voru handteknir í Bretlandi í gær í tengslum 
við morð á ellefu ára dreng á bílastæði fyrir 
utan veitingastað í Liverpool síðdegis á 
miðvikudag.

Strákurinn, sem hét Rhys Jones, var á 
leiðinni heim til sín af fótboltaæfingu ásamt 
tveimur félögum sínum þegar unglingspiltur, á 
að giska fjórtán ára, kom þar að á reiðhjóli og 
skaut þremur skotum úr byssu. Eitt skotið lenti 
í hálsi Rhys Jones og var hann úrskurðaður 
látinn á sjúkrahúsi stuttu síðar.

Það sem af er þessu ári hafa átta ungmenni 
látið lífið af völdum skotsára í Bretlandi, þar af 
sex ungmenni á aldrinum 15 til 18 ára í London, 
eitt 12 ára í Manchester og nú eitt 11 ára í 
Liverpool.

Rhys Jones bjó heima hjá foreldrum sínum 
og sautján ára bróður. Nágrannar og vinir 
segja hann hafa verið indælisdreng sem hafði 
ekki minnstu tengsl við undirheima Liverpool-
borgar.

„Þetta er ábyrg fjölskylda og Rhys var 
ábyrgur piltur,“ höfðu breskir fjölmiðlar eftir 

Bernard Hogan-Howe, yfirlögregluþjóni í 
Merseyside í Liverpool. „Þetta er hræðilegt 
fyrir þau og hræðilegt fyrir bæjarfélagið.“

Í yfirlýsingu frá yfirkennara skólans sem 

Rhys gekk í segir að hann hafi verið „yndisleg-
ur piltur sem naut mikilla vinsælda hjá öllum 
sem þekktu hann. Hann var vingjarnlegur, 
opinskár og vitlaus í fótbolta.“

Rhys var skotinn um klukkan 19.30 á 
miðvikudagskvöld. Samkvæmt fréttastofu BBC 
kom móðir hans fljótlega á staðinn og var hjá 
honum síðustu augnablikin. 

Lögreglurannsókn stendur yfir og í gær var 
reiknað með að fleiri verði handteknir. 

Í tilkynningu frá lögreglunni eru bæði íbúar 
í nágrenninu og allir sem tengjast glæpasamfé-
laginu þar hvattir til að aðstoða lögregluna við 
að upplýsa málið. Annars vegar vill lögreglan 
fá upplýsingar um það hver framdi morðið og 
hins vegar hver útvegaði honum vopnið.

„Við höfum áður oft lent á þagnarmúr en nú 
er nóg komið og þegar ellefu ára drengur er 
skotinn verður samfélagið að taka höndum 
saman,“ segir Simon Byrne aðstoðaryfirlög-
regluþjónn. „Saklaus ungur drengur sem átti 
lífið fram undan lést í kvöld meðan hann var 
einfaldlega að leika sér í fótbolta með vinum 
sínum.“

Lögreglan segir nóg komið 
eftir morð á ellefu ára dreng
Tveir unglingspiltar handteknir í tengslum við morðið. Strákurinn var á leiðinni heim af fótboltaæfingu. Átta 
ungmenni hafa verið skotin til bana í Bretlandi á þessu ári. Lögreglan segir nóg komið og biður um aðstoð.

Spennandi störf í boði fyrir fólk með lífsreynslu!

Sveigjanlegur

Í Nóatúni vinnur hæfileikaríkt fólk sem myndar samheldinn hóp og leggur sig fram við að veita 

viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks þjónustu. Vilt þú vinna hluta úr degi eða nokkra daga í viku? 

Við leitum nú eftir ábyrgu og jákvæðu fólki í fjölbreytt störf.

vinnutími!

Nánari upplýsingar veitir Guðríður starfsmannastjóri í síma 585 7000 eða sendið 
umsókn á Kaupás hf. Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík b.t. Guðríðar.

Hver hefur verið ráðinn hag-
fræðingur hagkerfis tölvuleiks-
ins EVE Online?

Hvaða bandaríski öldung-
ardeildarþingmaður átti fund 
með forseta Íslands á miðviku-
dag?

Í hvaða sæti styrkleikalista 
FIFA er íslenska karlalandsliðið 
í knattspyrnu nú?





„Við erum að leita að lifandi fólki. Við 
reiknum alltaf með því að fólk sé á lífi og 
miðum leitina út frá því, hins vegar getum 
við ekki horft fram hjá því að langur tími 
er liðinn,“ segir Friðrik Jónas Friðriksson, 
formaður Björgunarfélags Hornafjarðar 
og stöðvarstjóri í stjórnstöðinni í Skafta-
felli, sem sett var upp vegna leitarinnar.

Formleg leit að mönnunum tveimur hófst 
á þriðjudag en þá voru liðnar þrjár vikur 
síðan þeir höfðu látið vita af sér. Leitað var 
í nágrenni Skaftafells en þar spurðist 
síðast til mannanna um mánaðamót. 

Um hádegi í gær fundust tjöld Þjóðverj-
anna ofarlega í jaðri Svínafellsjökuls í um 
500 metra hæð yfir sjávarmáli og í 
kjölfarið var leitarsvæðið þrengt. Fjalla-
hópar björgunarsveitanna fínkembdu 
svæðið í kringum tjaldið og gengu niður 
Svínafellsjökul í gær.

Það var flugmaður TF-Gnár sem kom 
auga á tjöldin laust fyrir hádegið en 
þyrlan var þá að snúa til baka frá því að 
hafa ferjað leitarmenn upp á jökulinn. Við 
leit í tjöldunum fannst ökuskírteini annars 
Þjóðverjans sem staðfesti að leitarmenn 
væru komnir á slóð mannanna. Friðrik 
segir flest benda til þess að mennirnir 
hafi farið í stutta dagsferð út frá tjaldinu 
og ætlað sér að snúa þangað aftur. Í 
tjaldinu voru svefnpokar og annar 
búnaður til langdvalar en bakpoka og 
klifurbúnað virðast mennirnir hafa haft 
með sér. 

Ekki er vitað hvort mennirnir hugðust 
halda áfram upp jökulinn áleiðis á 
Hvannadalshnjúk eða hvort þeir voru á 
niðurleið en tjaldstaðurinn er í grennd við 
þekkta gönguleið upp á hnjúkinn sem þó 
er sjaldan farin á þessum árstíma. Þoka 
hefur hamlað för björgunarsveitarmanna 
upp á hnjúkinn.

Leit í grennd við tjöldin bar ekki 
árangur í gær. Farið var með sporhund 

upp á jökulinn en honum tókst ekki að 
rekja slóð mannanna enda langt um liðið 
síðan þeir voru í tjaldinu. Víðavangsleitar-
hundar komu í Skaftafell í gær og var 

stefnt að því að þeir færu á jökulinn í dag.
„Þetta er óskaplega erfitt svæði til 

leitar. Á þessum slóðum er jökullinn mikið 
sprunginn svo felustaðirnir eru óteljandi,“ 

segir Friðrik. Um 70 manns tóku þátt í 
leitinni í gær með beinum eða óbeinum 
hætti og stefnt er á umfangsmikla leit í 
dag. 

Útiloka ekki að mennirnir finnist á lífi
Þjóðverjanna sem leitað hefur verið að undanfarna daga er enn saknað. Þyrla Landhelgisgæslunnar fann tjöld mannanna á Svína-
fellsjökli í gær. Talið er að þeir hafi farið í dagsferð en ekki skilað sér til baka. 

„Þetta er í raun sprungnasti hluti 
jökulsins sem gerir leit á þessu 
svæði afar erfiða,“ segir Róbert 
Þór Haraldsson fjallaleiðsögu-
maður. 

Róbert gjörþekkir jöklasvæðið í 
grennd við Hvannadalshnjúk og 
Skaftafell og var í hópi þeirra 
björgunarsveitarmanna sem 
gengu Svínafellsjökulinn í gær í 
leit að Þjóðverjunum. 

Róbert segir að staðurinn þar 
sem tjaldið fannst sé á þekktri 
gönguleið upp á Hvannadalshnjúk 
en sú leið sé sjaldan farin nú í 
seinni tíð. „Hér áður fyrr var þetta 
örugg leið upp á hnjúkinn en snjór-
inn hefur minnkað mikið undan-
farin ár svo leiðin er orðin afar ill-
fær. Menn fara hreinlega ekki 
þarna upp nema þeir séu í sér-
stakri ævintýraleit,“ segir Róbert 

sem efast um að nokkur hafi verið 
á ferli þarna í grennd í sumar. 
Hann segir að í lengstu ferðunum 
með ferðamenn upp á Svínafells-
jökul sé snúið við um það bil 
tveimur kílómetrum frá þeim stað 
sem tjöldin fundust. 

Róbert segir að stærstu mistök-
in sem Þjóðverjarnir gerðu hafi 
verið þau að láta ekki vita af ferð-
um sínum. „Það vissi enginn að 
þeir ætluðu að fara þarna upp. 
Hefðu þeir látið landverði í Skafta-
felli vita eða nýtt sér tilkynninga-
þjónustu Landhelgisgæslunnar 
værum við ekki í þessari stöðu í 
dag,“ segir Róbert.

Mestu mistökin að láta ekki vita af sér

Lögreglan rannsakaði tjöld þýsku 
ferðamannanna í gær. Ekki er 
unnt að staðfesta hvenær þeir 
voru þar á ferð en ljóst er að 
nokkuð er um liðið. 

Að sögn lögreglu var vel gengið 
frá tjöldunum og engir munir eða 
vísbendingar fundust í grennd við 
þau. Ekki stendur til að taka 
tjöldin niður fyrr en leit lýkur eða 
nýjar upplýsingar berast. 
Staðsetning tjaldanna er notuð 
sem viðmiðunarpunktur í leitinni. 

Í tjöldunum voru svefnpokar og 
annar útbúnaður fyrir tvo. Nokkuð 
af mat en lítið af rusli sem bendir 
til þess að mennirnir hafi ekki 
verið búnir að dvelja þar lengi.

Tjöldin eru út-
gangspunktur 
leitarinnar



Tilboð á stafrænni framköllun:

Hundrað myndir 
á 2500 krónur!

Ekki gleyma að sækja!
Tilboðið gildir út ágúst 2007.
Kr. 25 myndin óháð magni.

6.1 megapixlar ásamt 
512mb minniskorti
á kr. 15.900

Takmarkað upplag!

Frábært tilboð!

C653



 Lögreglan var 
kölluð út í Meðalholt um klukkan 
tvö í fyrrinótt vegna hópslags-
mála í götunni. Karlmaður á 
þrítugsaldri braut rúðu í íbúð sem 
hann hugðist ráðast inn í. Íbúar í 
götunni kölluðu til lögreglu og 
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins voru mikil ólæti af 
mönnunum og bárust slagsmálin 
út í garð. Lögregla gat ekki gefið 
upplýsingar um hversu margir 
voru í íbúðinni sem ráðist var inn 
í. Sá sem rúðuna braut var 
handtekinn og samkvæmt 
lögreglu hefur maðurinn margoft 
komið við sögu lögreglu áður. 
Enginn meiddist í átökunum.

Hópslagsmál í 
Meðalholti

 „Þau skoðuðu meðal 
annars fyrirhugaða virkjunarkosti 
og umhverfi þeirra. Síðan var 
haldinn fundur með hagsmunaað-
ilum og fleirum,“ segir Guðfinnur 
Jakobsson hjá samtökunum Sól á 
Suðurlandi.

Á dögunum ferðuðust nefndar-
menn í umhverfisnefnd og iðnað-
arnefnd Alþingis ásamt umhverf-
isráðherra um fyrirhugað 
virkjunarsvæði við Þjórsá. Einnig 
voru skoðaðar þær virkjanir sem 
nú eru við Þjórsá. Með í för voru 
fulltrúar Landsvirkjunar, Sólar á 
Suðurlandi og áhugahóps um 
verndun Þjórsárvera. Í lok ferðar-
innar fundaði hópurinn ásamt full-

trúum Flóahrepps og Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps.

„Á fundinum var upplýst um 

afhendingu vatnsréttinda í Þjórsá. 
Þau voru afhent Landsvirkjun 
þann fimmta maí, skömmu fyrir 
kosningar. Sumir þingmannanna á 
fundinum höfðu ekki heyrt um 
það áður,“ segir Guðfinnur.

Fulltrúar Landsvirkjunar á 
fundinum voru spurðir um hvaða 
starfsemi kæmi til með að fá fyr-
irhugaða raforku. Svörin voru að 
það lægi ekki fyrir að svo stöddu.

„Það var líka upplýst um gang 
mála í samningum Landsvirkjun-
ar við landeigendur um vatnsrétt-
indin. Landsvirkjun segir að við-
ræður gangi vel en bændurnir 
segja að svo sé ekki.“ 

Kom þingmönnum á óvart

 „Þetta komst því miður ekki í gegn þegar 
samið var um stjórnarsáttmálann,“ segir Einar Már 
Sigurðarson, fulltrúi Samfylkingar í menntamála-
nefnd.

Fyrir síðustu kosningar auglýsti Samfylkingin að 
ein af tólf ástæðum þess að ungt fólk ætti að kjósa 
flokkinn væri sú að námsmenn fengju þá ókeypis 
skólabækur.

Einar segir að þótt þetta markmið hafi ekki náðst í 
fyrsta áfanga, sé ekkert útilokað í þeim efnum. 
„Þetta er auðvitað gífurlega mikilvægt til jöfnunar í 
samfélaginu.“

Einnig megi koma til móts við foreldra framhalds-
skólanema með markvissum aðgerðum í skattkerf-
inu. Það komi til greina. 

Spurður segir Einar það augljóst að Sjálfstæðis-
flokkurinn hafi staðið í vegi fyrir að málið næði 
fram að ganga. „Það sem við náðum ekki að koma 
fram er vegna þess að þetta voru kaup kaups.“

Alþýðusamband Íslands birti á dögunum niður-
stöður könnunar á verði á námsbókum. Kom fram í 
henni að mismunur á innkaupa- og útsöluverði bóka 

á skiptibókamörkuðum er allt að 80,6 prósent. 
Algeng álagning á notaðar bækur er 45 til 67 
prósent.

Engar ókeypis skólabækur í ár
Samfylkingin hefur 

kallað eftir upplýsingum um 
hvort borgarstjóri hafi skrifað 
fleiri dagvöruverslunum eða 
rekstraraðilum í borginni vegna 
fregna um að Vínbúðin í Austur-
stræti hafi tekið bjórkælinn úr 
sambandi og flutt hann niður í 
kjallara.

Fyrirspurnin er eftirfarandi. 
„Óskað er eftir því að bréf 
borgarstjóra um að bjórkælir 
verði tekinn úr sambandi hjá 
ÁTVR í Austurstræti verði lagt 
fyrir borgarráð sem og önnur 
bréf borgarstjóra sem innihalda 
ábendingar til dagvöruverslana 
og annarra rekstraraðila í 
miðborginni um hvernig þeir 
þjónusti viðskiptavini sína.“

Samfylkingin 
vill bréfið um 
kælinn í ÁTVR



Nokkrir ungir Danir 
gerðu sér leik að því að skrúfa 
stýrið af bíl sem þeir óku á 100 km 
hraða, taka myndir af öllu saman 
og setja myndskeiðið á netið – án 
þess að gera skráningarnúmer 
bílsins óþekkjanlegt. Lögreglan 
brást skjótt við. 

Fréttavefur Der Spiegel hefur 
eftir Der Nordschleswiger, 
dagblaði þýskumælandi minnihlut-
ans syðst á Jótlandi, að danska 
lögreglan hafi verið fljót að hafa 
uppi á hinum tvítuga ökumanni 
bílsins. Hann eigi að sögn lögreglu 
hugsanlega yfir höfði sér fangels-
isdóm fyrir að stofna mannslífum 
í hættu.

Tóku stýrið af á 
100 km hraða

Viðvörun vegna 
sniffs á gasi

Ísland er í sjötta 
sæti af ríkjum OECD hvað varðar 
útgjöld til rannsókna og þróunar 
árið 2005. Þetta er meðal annars 
það sem kemur fram í nýrri 
skýrslu Rannís. Þar er fjallað um 
stöðu Íslendinga á sviði rannsókna, 
þróunar og þekkingarsköpunar. 
Þar er að finna nýjustu hagtölur 
vísinda, tækni og nýsköpunar og 
yfirlit gefið yfir þróun þeirra á 
undanförnum árum og áratugum. 
Fjallað er um Ísland í alþjóðlegum 
samanburði. Verkefnið vann 
Þorvaldur Finnbjörnsson, sviðs-
stjóri greiningarsviðs, og Elva Brá 
Aðalsteinsdóttir, sérfræðingur á 
greiningarsviði.

Rannsóknir og 
þróun á Íslandi

 „Starf forsetans hefur 
opnað nýja möguleika fyrir 
íslenskan þekkingariðnað á sviði 
orkumála,“ segir Pétur Stefáns-
son, fjármálastjóri Enex.

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar 
Grímsson, átti í vikunni fund með 
Barböru Boxer, formanni 
umhverfisnefndar öldungadeild-
arinnar í Bandaríkjunum, um sam-
starf Íslendinga við Bandaríkja-
menn á sviði orkuöflunar hreinna 
orkugjafa.

„Forsetinn hefur átt marga 
fundi bæði hér heima og erlendis 
með þungavigtarfólki úr stjórn-
málunum sem og fólki úr tækni- 
og fjármálageiranum. Þá hefur 

hann upplýst stjórnmálamenn 
vestra um hvað íslenskur þekk-
ingariðnaður hefur upp á að bjóða. 

Því er ljóst að það eru miklir 
möguleikar í boði og við hyggjum 
á gríðarlega landvinninga,“ segir 
Pétur.

Enex er nú þegar að vinna að 
verkefnum í Bandaríkjunum. „Í 
haust hefjum við borframkvæmd-
ir í Truckhaven í Kaliforníu. Þar 
byggjum við 50 megawatta gufu-
aflsvirkjun.“

Enex er orkufyrirtæki sem reis-
ir virkjanir og markaðssetur 
tækniþekkingu og reynslu 
íslenskra fyrirtækja á sviði jarð-
varma og vatnsafls. Fyrirtækið er 
með verkefni um allan heim til 
dæmis í Kína, Þýskalandi og El 
Salvador. 

Miklir möguleikar vestan hafs

Stéttarfélög 
opinberra starfsmanna fylgjast 
með vinnu 
Alþýðusam-
bandsins og 
Samtaka 
atvinnulífsins 
að breytingum á 
veikinda- og 
slysarétti á 
almennum 
vinnumarkaði. 
Ögmundur 
Jónasson, 
formaður BSRB, segist hafa átt í 
óformlegum viðræðum við ASÍ um 
veikindakerfið almennt.

„Skoða þarf hvernig hægt er að 
standa rækilega vörð um réttindi 
þeirra sem eru veikir jafnframt 
því sem stuðlað er að því að fólk 
nái heilsu og komist út á vinnu-
markaðinn. Markmiðin eru þau 
sömu en leiðirnar sem farnar eru 
hjá hinu opinbera og á almennum 
vinnumarkaði eru ekki að öllu leyti 
áþekkar. Þetta þarf að íhuga.“

Óformlegar við-
ræður við ASÍ

Grunur leikur á að 
hópur ungmenna í umdæmi 
Heilsugæslustöðvarinnar á 
Selfossi hafi að undanförnu fiktað 
við að sniffa gas. Tómir gasbrúsar 
hafa fundist á víð og dreif. 
Hjúkrunarfræðingar stöðvarinn-
ar hafa sent frá sér viðvörun 
vegna málsins.

Unnur Þormóðsdóttir, hjúkrun-
arstjóri á Heilsugæslustöðinni 
segir að fikti fólk við að sniffa 
gas, bensín, lím eða önnur svipuð 
efni, geti það kostað viðkomandi 
lífið eða valdið alvarlegu líkams-
tjóni. Eiturgufurnar sem þeir 
anda að sér skaði taugakerfið og 
önnur líffæri.







nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Þarf lausnir 
fyrir veturinn

Þegar gamalt og nýtt bland-
ast saman verður útkoman 
oft æði skemmtileg. Þannig 
var einmitt útkoman þegar 
nokkrar stúlkur úr fata-
hönnunarhóp Vinnuskóla 
Reykjavíkur hönnuðu föt 
úr ýmsu tilfallandi dóti sem 
annars hefði farið í ruslið 
innan skamms.  Útkoman 
var svo sýnd á tískusýningu 
í Glerskála Norræna húss-
ins fyrr í vikunni.

Nýstárleg föt úr gömlu rusli

Ríkulegur arfur Smakkast best í Nuuk
Rekur söngskóla í Noregi



ORMSSON
SMÁRALIND
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/ ORMSSON
KEFLAVÍK
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ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
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/ ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
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VÍK-NESKAUPSTAÐ
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VÍK-REYÐARFIRÐI
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/ ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
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/ORMSSON
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

/ORMSSON
SÍÐUMÚLA 9
SÍMI 530 2800

/ORMSSON
LÁGMÚLA 8

SÍMI 530 2800

/



fréttir og fróðleikur

Leit byggist á 
leitarfræðum

Íslensk heimili hafa aldrei 
skuldað jafn mikið vegna 
yfirdráttarlána. Í lok síð-
asta mánaðar skulduðum 
við bönkunum um 76 millj-
arða í yfirdrátt, sem sam-
svarar tæpri kvartmilljón á 
hvert mannsbarn í landinu. 
Bankakerfið hefur innheimt 
um tvær milljónir á klukku-
stund allan sólarhringinn, 
allt árið vegna yfirdráttar-
skulda, sem nema um tíu 
prósentum heildarskulda 
heimilanna í landinu.

Seðlabankinn birti hagtölur banka-
kerfisins fyrir nokkrum dögum, 
þar sem staðan, eins og hún var í 
lok júlí, kom fram. Greiningar-
deildir bankanna fjölluðu um töl-
urnar í fyrradag, meðal annars 
um það að yfirdráttarlán heimil-
anna hafa aldrei nokkurn tímann 
verið hærri en nú. Á einum mán-
uði jukust þau um ellefu milljarða, 
eða tæp sautján prósent.

Eins og flestir sem tekið hafa yfir-
dráttarlán vita eru þau yfirleitt 
dýrustu lán sem hægt er að taka. 
Miðað við vaxtatöflur bankanna 
eins og þær voru í gær er algengt 
að 23,95 prósenta vextir séu 
greiddir árlega af yfirdráttarlán-
um. Hægt er að fá betri kjör á 
þessum lánum, til dæmis með því 
að velta ákveðið miklu fé á ári eða 
vera í ákveðnum hóp viðskipta-
vina, en flestir greiða vextina eins 
og þeir eru hæstir, 23,95 prósent.

Til viðbótar við háa vaxtabyrði 
þeirra sem taka yfirdráttarlán hjá 

banka þá eru háar fjárhæðir rukk-
aðar fyrir að fara yfir heimildina 
á debetkortareikningnum. Hjá 
viðskiptabönkunum þremur; 
Kaupþingi, Glitni og Landsbank-
anum, auk Byrs og Sparisjóðs 
Reykjavíkur og nágrennis kostar 
hver færsla án innistæðu 750 
krónur að lágmarki, en fer hækk-
andi eftir því sem færslan er 
hærri. Þessi gjöld, sem nefnast 
FIT (færsluskrá innistæðulausra 
tékka), hafa verið gagnrýnd fyrir 
að endurspegla ekki þau útgjöld 
sem bankinn verður fyrir við inn-
heimtuna.

Það kostar því mikið að lifa á 
yfirdrætti, sérstaklega ef maður 
heldur ekki nógu vel um budduna 
og lendir í því að fara yfir á reikn-
ingi.

Ingunn S. Þorsteinsdóttir, hag-
fræðingur hjá Alþýðusambandi 
Íslands, segir ekki ljóst hvers 
vegna yfirdráttarskuldir heimil-
anna hafa aukist svona mikið und-
anfarið, en það sé vissulega 
áhyggjuefni.
Yfirdráttarlán
séu talin vera 
óhagstæðust af 
öllum lánum, og 
það sé ekki gott 
að taka þau til 
lengri tíma. 

„Þegar við hjá 
ASÍ skoðuðum 
vaxandi skuldir 
heimilanna í vor 
sáum við að þjóð-
in hefur í raun 
verið að eyða langt umfram það 
sem hún hefur verið að afla,“ segir 
hún. „Hvort neyslan sé óþörf eða 
ekki verður hver og einn að eiga 
við sig, en við höfum verið að sjá 
gífurlega aukningu í sölu á lúxus-
vörum eins og tjaldvögnum og 
fellihýsum.“

Hún ráðleggur þeim sem eru 
illa staddir fjárhagslega að leita 
aðstoðar hjá Ráðgjafastofu um 
fjármál heimilanna áður en vand-
inn verður að ókleifum múr. „Fólk 
þarf að fara yfir fjármálin og 
finna hvar hægt er að spara. Það 
er ótrúlegt hvað er hægt að finna 

til að spara þegar farið er yfir 
neyslu heimilisins.“

Fram kemur í nýjustu hagtölum 
Seðlabanka Íslands að heildar-
skuldir heimila til bankakerfisins 
námu tæpum 780 milljörðum 
króna í lok júlí. Yfirdráttarlánin, 
tæpir 76 milljarðar, eru því rétt 
um tíu prósent af öllum skuldun-
um. Alls hafa skuldir heimilanna 
vaxið um átján prósent frá sama 
tíma í fyrra, samkvæmt hálffimm 
fréttum greiningardeildar Kaup-
þings í fyrradag.

Langstærsti hluti skuldanna er 
vegna verðtryggðra lána, samtals 
um 558 milljarðar eða rúm sjötíu 
prósent. Verðtryggð lán tóku mik-
inn kipp í september 2004, þegar 
bankarnir héldu inn á íbúðalána-
markað, og hafa rúmlega fimm-
faldast síðan þá. Gengisbundin lán 
vega einnig þungt á skuldavog-
inni, eða um tólf prósent allra 
skulda heimila í landinu. Þau hafa 

næstum því tvöfaldast á einu ári 
miðað við fast gengi.

Yfirdráttarskuldir heimilanna 
hafa sveiflast nokkuð milli mán-
aða það sem af er árinu, en sé tekið 
meðaltal af stöðunum í lok hvers 
mánaðar fæst 71 milljarður króna. 
Miðað við 23,95 prósenta vexti á 
ári, sem jafngilda rétt tæpum 
tveimur prósentum í vexti á mán-
uði, borga íslensk heimili um 1.400 
milljónir í vexti vegna yfirdrátt-
arlána mánaðarlega.

1.400 milljónir á mánuði eru 
tæpar fimmtíu milljónir á dag, 
tvær milljónir á hverja klukku-
stund eða rúmar fimm hundruð 
krónur á sekúndu.

Tvær milljónir á tímann í yfirdrátt

Útflutningsbanni til ESB aflétt af Bretum









Magnús Jónsson, forstjóri Atorku 
Group, reiknar með að á næstu sex 
til átján mánuðum muni félagið 
leysa út hagnað af 2-4 fjárfesting-
um á svipaðri stærðargráðu og 
Jarðboranir. Þær voru seldar til 
Geysis Green Energy á dögunum 
fyrir 17,7 milljarða króna og inn-
leysti Atorka um ellefu milljarða 
króna á fjárfestingunni frá upp-
hafi.

Í staðinn gerðist Atorka hluthafi 
í Geysi í ágúst með kaupum á 32 
prósenta hlut. Magnús er bjart-
sýnn á hraða uppbyggingu Geysis 
á sviði fjárfestinga í orkugeiran-
um og nefnir að hugsanlega verði 
félagið skráð á hlutabréfamarkað 
innan átján mánaða. 

Þá stefna eigendur Promens, 
með Atorku í broddi fylkingar, að 
skrá félagið í Kauphöll um áramót-
in, að því gefnu að ekki verði farið 
í stærri yfirtökur og markaðsað-
stæður verði í lagi. Nær væri þó að 
horfa á fyrsta ársfjórðung næsta 
árs þar sem stækkun Promens 
virðist vera á borðinu sem gæti 
tafið undirbúning skráningar. „Við 
erum með nokkur spennandi mál 
til frekari stækkunar á Promens, 
bæði með innri vexti og fyrir-
tækjakaupum. Promens hefur 
verið að klára stór verkefni, meðal 
annars kaupin á Polimoon í fyrra. 
Við erum því klár í næstu bita.“ 

Promens hagnaðist um 800 millj-
ónir króna fyrir skatta á fyrri hluta 

ársins áður en reiknaðir eru vextir 
á láni frá hluthöfum sem breytan-
legt er í hlutafé.

Fjárfestingargeta Atorku er 
mikil eftir söluna á Jarðborunum 
en eiginfjárhlutfall móðurfélags 
var um 39 prósent um mitt árið. 
Magnús segir að félagið horfi til 
fjárfestinga ákveðnum vaxtar-
geirum þar sem markaðurinn 
hefur ekki enn þá verðlagt vöxt-
inn. „Eins og við gerðum í sjálfu 
sér þegar við fórum inn í sólar-

orkuna með kaupum í Romag í 
Bretlandi.“ Hann vill ekki nefna 
þá geira sem félagið horfir til að 
svo stöddu.

Móðurfélag Atorku skilaði ríf-
lega sex milljarða króna hagnaði á 
fyrri hluta ársins sem var um 24 
prósenta auking á milli ára. Hagn-
aður félagsins var þrír milljarðar 
króna á öðrum ársfjórðungi. Hins 
vegar tapaði samstæða Atorku 226 
milljónum króna á fyrra hluta árs-
ins.

[Hlutabréf]

Síminn hefur keypt danska fjar-
skiptafyrirtækið BusinessPhone 
Group sem er sérhæft í fjarskipta-
þjónustu við minni og meðalstór 
fyrirtæki. Starfsmenn félagsins eru 
fimmtán og viðskiptavinir um 
fimmtán hundruð. Heildartekjur 
BusinessPhone árið 2006 námu 
rúmum 550 milljónum íslenskra 
króna. Kaupverð er ekki gefið upp. 

„Við erum fyrst og fremst að 
þessu til að fylgja á eftir útrás 
okkar ágætu viðskiptavina,“ segir 
Brynjólfur Bjarnason, forstjóri 
Símans. Segir hann að stefnt sé að 
því veita þeim fyrirtækjum þjón-
ustu auk þess að bæta við dönskum 
viðskiptavinum. Í mars á þessu ári 
keypti Síminn símafyrirtækið 

Aerofone í Bretlandi með það sama 
að markmiði sem Brynjólfur segir 
að vel hafi tekist til með. Þá segir 
hann að Síminn muni halda áfram í 
víkingi í Skandinavíu.

Síminn sækir inn á 
danska markaðinn

Breska samstæðan Virgin Group 
ætlar að breyta um stefnu og skrá 
nokkrar af eignum samstæðunnar á 
markað á næstunni. Stephen Murp-
hy, forstjóri samstæðunnar, segir í 
viðtali við breska blaðið The Times 
að Virgin Group líti nú á sig sem  
fjárfestingafélag á borð við Black-
stone Group.  

Skráning farsímahluta Virgin í 
Bandaríkjunum er langt komin en 
líklegt þykir að skráning líkams-
ræktarkeðjunnar Virgin Active og 
fleiri fyrirtækja verði næst á dag-
skrá, svo sem Virgin Atlantic. Virg-
in Group mun halda eftir stórum 
hlutum og gera engar breytingar á 
stjórnendateyminu. Undir fyrir-

tækjahatti sam-
stæðunnar eru 
tugir fyrirtækja, 
þar á meðal fjöldi 
flugfélaga og 
hljómplötuút-
gáfa.

Virgin Group 
hefur áður komið 
við sögu hluta-
bréfamarkaðar 

en félagið var skráð á markað árið 
1986. Richard Branson, stofnandi 
samstæðunnar og stjórnarformað-
ur, var hins vegar óánægður með 
tauminn sem skráningin batt hann í 
og keypti alla hluti félagsins aftur 
tveimur árum síðar. 

Skrá eignir á markað
Stjórn japanska seðlabankans ákvað 
í gærmorgun að halda stýrivöxtum 
óbreyttum í 0,5 prósentum. Grein-
endur höfðu flestir hverjir gert ráð 
fyrir þessari niðurstöðu í skugga 

hræringa á alþjóðlegum fjármála-
mörkuðum síðustu vikur. 

Fyrir lá að hækka stýrivexti 
bankans líkt og vilji var til á þar-
síðasta fundi bankastjórnarinnar. 
Flestir í stjórninni voru hins vegar 
fylgjandi því að halda vöxtum 
óbreyttum að sinni þar sem órói á 
fjármálamörkuðum hafi sett mikið 
álag á japanska fjárfesta og fjár-
málafyrirtæki auk þess sem hátt 
heimsmarkaðsverð á hráolíu sam-
hliða sterku gengi jensins geti haft 
neikvæðar afleiðingar fyrir útflutn-
ing, ekki síst til Bandaríkjanna. 

Stýrivextir í Japan voru núllstillt-
ir fyrir sjö árum til að blása í glæð-
ur hagkerfisins í kjölfar efnahags-
lægðar sem reið yfir Asíu fyrir 
áratug. Vextirnir voru ekki hækk-
aðir fyrir en í júlí í fyrra og hafa 
verið hækkaðir um fjórðung úr pró-
senti í tvígang síðan þá. 

Óbreyttir vextir í 
skugga samdráttar

Samkvæmt frétt þýska blaðsins 
Manager Magazine mun Klaus-
Peter Müller, hinn 62 ára gamall 
forstjóri Commerzbank, stíga niður 
af forstjórastóli í maí á næsta ári og 
eftirláta Martin Blessing veldis-
sprotann. Müller, sem hefur stýrt 
Commerzbank á liðnum sex árum, 
er samningsbundinn bankanum til 
ársins 2010. Blaðið segir að hann 
taki við formennsku í stjórn þessa 
annars stærsta banka Þýskalands.

Blessing ber ábyrgð á viðskipt-
um bankans við meðalstór fyrir-
tæki.

FL Group er einn stærsti hluthaf-
inn í Commerzbank með um 3,24 
prósenta hlut sem metinn er á um 
56 milljarða króna. 

Breytingar á stjórn 
Commerzbank?

Hlutabréf í finnska fjármálafyr-
irtækinu Sampo Group tóku 
stökk upp á við í fyrradag þegar 
stjórn félagsins greindi frá því 
að hún hygðist nýta heimild til 
kaupa á eigin hlutabréfum sem 
næmi allt að 4,8 prósentum 
hlutafjár í bankanum. 

Hækkaði gengi Sampo um 
fimm prósent á miðvikudaginn 
eftir að hafa lækkað skarpt frá 
því miðjan ágúst.

Exista er stærsti hluthafinn í 
Sampo með tæpan fimmtungs-
hlut. Sá hlutur er metinn á rúma 
210 milljarða króna.

Sampo kaupir 
eigin bréf

Peningaskápurinn...

Aganefnd OMX-kauphallarinnar í 
Svíþjóð hefur sektað Kaupþing 
þar í landi um 200 þúsund sænskra 
króna, tæpar 1,9 milljónir 
íslenskra, vegna brota eins miðl-
ara á tilkynningaskyldu vegna 
viðskipta með hlutabréf í janúar 
og febrúar á þessu ári. Brotin ná 
til fimmtán færslna með bréf í 
sænsku félagi sem skráð er á First 
-North hlutabréfamarkaðinn. 

Í tilkynningu frá OMX segir að 
rannsókn á málinu hafi leitt í ljós 
að gögn um viðskiptin hafi skort 
auk þess sem misræmis hafi gætt 
í gengisskráningu þeirra. Hins 
vegar er tekið fram að erfitt sé að 
glöggva sig á málinu þar sem við-
skiptin hafi ekki verið færð nógu 
vel til bókar. Aganefndin telur þó 
ekki sýnt að brotin hafi verið vís-
vitandi.

Jón Sigurgeirsson, fram-
kvæmdastjóri samskiptasviðs 
Kaupþings, segir þetta leiðinda-
mistök sem enginn hafi hagnast á. 
Starfsmaðurinn, sem hefur verið 
lengi hjá bankanum, hafi fengið 
ávítur frá sænska fjármálaeftir-
litinu en ekki misst réttindi sín. 
Þá verður hann fluttur til í starfi, 
að sögn Jónasar. 

Kaupþing sektað í Svíþjóð

Atorka horfir til að 
innleysa hagnað
Geysir Green Energy gæti farið á markað innan eins og hálfs árs. Frekari fyrir-
tækjakaup Promens eru í skoðun sem gætu tafið skráningu félagsins lítillega.
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Ímannlífinu keppir fólk í 
margvíslegum leikjum, ekki 

nauðsynlega hvert við annað, 
heldur að einhverjum markmið-
um. Leikjafræði (e. game theory) 
bregður þess vegna skæru ljósi á 
sum viðfangsefni okkar.

Leikjafræðingar skipta leikjum 
iðulega í þrennt. Ein tegundin er, 
þegar hreinn gróði er af leiknum 
(positive-sum game). Dæmi um 
það er frjáls viðskipti. Ef einn 
maður á epli, sem hann þarf ekki, 
en vantar glóaldin, og annar 
maður á glóaldin, sem hann þarf 
ekki, en vantar epli, þá skiptast 
þeir á þessum ávöxtum. Báðir 
græða. Annað dæmi er umferðar-
reglur. Menn koma sér saman um 
að aka annaðhvort á vinstra 
vegarhelmingi eins og Englend-
ingar eða hinum hægri eins og 
við, og umferð verður greiðari. 
Allir græða.

Önnur tegund leikja er, þegar 
hvorki er gróði né tap af leiknum 
sjálfum, heldur græðir einn 
leikandinn, þegar annar tapar 
(zero-sum game). Dæmi um það 
er stöðuveitingar. Einn umsækj-
andi hlýtur eftirsótta stöðu, en 
aðrir sitja eftir með sárt ennið. 
Annað dæmi er valdabarátta. Einn 
flokkur sigrar í kosningum, annar 
tapar. Þriðja tegund leikja er, 
þegar hreint tap er af leiknum, 
allir verr settir eftir hann 
(negative-sum game). Skýrasta 
dæmið um það er stríð milli þjóða. 
Annað dæmi er kjarabarátta, sem 
háð er með tíðum og hörðum 
verkföllum, en skilar aðeins 
verðbólgu. Þá tapa allir.

Hér hefur verið einstæður 
stöðugleiki í stjórnmálum frá 
1991. Ein ástæðan er, að ríkis-
stjórnir þessa tímabils hafa leikið 
tvo leiki af fyrstu tegundinni. 
Annar leikurinn fólst í kvótakerf-

inu í sjávarútvegi. Í einföldustu 
mynd sinni var vandinn sá, að 
sextán bátar sóttu á fiskimið, sem 
átta bátar gátu nýtt með gróða. 
Fækka þurfti bátunum úr sextán í 
átta. Þetta var gert með því að 
úthluta til bátanna sextán 
aflaheimildum eða kvótum, sem 
nægðu átta þeirra til ábatasams 
reksturs. Þá keyptu eigendur átta 
bátanna með betri afkomu kvóta 
af eigendum átta bátanna með 
verri afkomu, svo að hinir 
síðarnefndu hættu veiðum.

Allir græddu. Eigendur átta 
bátanna með verri afkomu sneru í 
land með fullar hendur fjár. Það 
markmið náðist friðsamlega að 
fækka bátunum úr sextán í átta. 
Eigendur átta bátanna með betri 
afkomu héldu áfram veiðum og 
undu glaðir við sitt. Þjóðin græddi 
á því, að sjávarútvegur skilaði 
arði, en var ekki rekinn með tapi 
eins og víðast annars staðar í 
heiminum. Ríkið græddi á því, að 
útgerðarfyrirtæki greiddu skatta.

Hinn leikurinn fólst í einkavæð-
ingu. Tímabilið 1991-2007 seldi 
ríkið fyrirtæki fyrir röska 120 
milljarða króna. Þar á meðal voru 
fyrirtæki, sem okkur finnst nú 
óskiljanlegt, að ríkið skyldi hafa 
rekið, til dæmis ferðaskrifstofa 
og prentsmiðja. Mestu munaði þó 
um síldarverksmiðjur ríkisins, 
Fjárfestingarbanka atvinnulífs-
ins, Búnaðarbankann, Landsbank-
ann og Símann. 

Allir græddu á einkavæðing-
unni. Seljandinn, sem var ríkið 
fyrir hönd almennings, fékk í 
sinn hlut ærið fé, sem var sem 
betur fer notað til að grynnka á 
skuldum, meðal annars áföllnum 
lífeyrisskuldbindingum, sem 
fyrri ríkisstjórnir höfðu lítt 
skeytt um. Kaupendur eignuðust 
fyrirtæki, sem döfnuðu í höndum 
þeirra, enda fara menn betur 
með eigið fé en annarra. Starfs-
fólk naut hærra kaups. Skatttekj-
ur stórjukust af þessum fyrir-
tækjum.

Báðir þessir leikir voru dæmi um 
það, þegar gæði færast úr 
óhagkvæmri nýtingu í hag-
kvæma. Margt er þar vissulega 
enn ógert, en fleiri og meiri 
tækifæri eru í þriðja leiknum, 
sem felst í skattalækkunum. Þær 
eru öllum í hag. Reynslan sýnir, 
að ríkið fær þá í sinn hlut auknar 
skatttekjur, af því að menn vinna 
betur, skapa meiri verðmæti og 
skjóta sér síður undan skatt-
greiðslum. Almenningur græðir, 
af því að hann heldur eftir stærri 
hlut af sjálfsaflafé sínu. Ráðstöf-
unartekjur hans aukast. Jafnvel 
þeir, sem háðir eru velferðarað-
stoð, græða, því að afkoma 
ríkisins verður traustari við 
öflugt atvinnulíf.

Það er umhugsunarefni, að 
skatttekjur ríkisins á mann eru 
svipaðar í Sviss og Svíþjóð, þótt 
skattheimta sé um 30% af 
landsframleiðslu í Sviss og rösk 
50% í Svíþjóð. Skattheimta er hér 
rösk 40% af landsframleiðslu. 
Okkur er því óhætt að stefna í átt 
til Svisslendinga án þess að óttast 
lægri skatttekjur ríkisins eða 
skerta velferðaraðstoð. Núver-
andi ríkisstjórn á leikinn. Ef hún 
hefur áhuga á að endast, þá á hún 
að ráðast í djarflegar skattalækk-
anir. Hún hefur allt að vinna og 
engu að tapa. 

Öllum í hag 

Þorsteinn Pálsson gerir ummæli mín um 
hugmyndir um olíuhreinsistöð að 

umfjöllunarefni í ritstjórnargrein 22. ágúst 
sl. Þar sér hann ástæðu til að taka nýjan 
umhverfisráðherra í kennslustund í stjórn-
sýslufræðum og segir m.a.: „Hlutverk 
stjórnvalda er að sjá um að farið sé að lög-
bundnum leikreglum. Í regluverki og hug-
myndaheimi liðins tíma gátu stjórnvöld fyrir fram 
gert sumar hugmyndir að gæluverkefnum en lagt 
stein í götu annarra. Nokkuð eimir eftir af þessum 
gamla tíðaranda í yfirlýsingum umhverfisráð-
herra.“

Ekki fæ ég skilið hvaða yfirlýsingar mínar gefa 
ritstjóranum tilefni til að draga þá ályktun að 
umhverfisráðherra vilji ekki fylgja lögum 
landsins. Aðspurð hef ég greint frá því að ríkis-
valdið stöðvi ekki framkvæmdir sem uppfylla 
skilyrði laga, m.a. þau sem lúta að útstreymi 
gróðurhúsalofttegunda. Ég hef hins vegar ekki 
leynt þeirri skoðun minni að mér líst illa á að reisa 

olíuhreinsistöð hér á landi. Ekki þekki ég 
þann lagabókstaf sem bannar ráðherrum 
að hafa skoðun á málefnum lands og 
þjóðar. Kannski ritstjórinn viti betur.

Að öðru leyti hef ég í umræðum um 
olíuhreinsistöð lagt áherslu á að málið sé 
komið mjög skammt á veg þrátt fyrir að 
umræða í fjölmiðlum bendi til annars. Því 
hefur verið haldið fram að framkvæmdir 
við olíuhreinsunarstöð geti hafist næsta 

sumar og að í kjölfarið muni 500 ný störf skapast á 
Vestfjörðum. Allir sem eitthvað hafa kynnt sér 
málið vita að fram undan er langt ferli sem leiða 
mun í ljós hagkvæmni og áhrif slíkrar fram-
kvæmdar á umhverfið. Þá eiga hugmyndasmiðir 
olíuhreinsistöðvar eftir að sækja um losunarheim-
ildir til úthlutunarnefndar en í landinu gilda lög um 
losun gróðurhúsalofttegunda sem eiga að tryggja 
að hún verði ekki meiri en alþjóðlegar skuldbind-
ingar Íslands leyfa. Skoðanir einstakra stjórnmála-
manna á olíuhreinsistöðvum, þar á meðal mínar, 
hafa engin áhrif á þær alþjóðlegu skuldbindingar 
íslenska ríkisins.

Höfundur er umhverfisráðherra. 

Þannig er laganna hljóðan

E
kki kom á óvart að mat nefndar vegna eignaréttar 
á rennandi vatni, sem knýja skal virkjanir kenndar 
við Kárahnjúka og álver á Reyðarfirði, færi talsvert 
hærra en forstöðumenn Landsvirkjunar töldu sæmi-
legt að greiða. Þeirra hugmyndir um verðmæti vatns-

réttinda sem þeir vilja komast yfir eru spaugsamar í meira 
lagi og hljóta að vekja almennan aulahlátur á stjórnarfundum 
Landsvirkjunar: Bjóðum bara túkall ha ha ha.

Matið, sem nefndin tók sér ærið langan tíma að komast að, 
er samt fjarri þeim hugmyndum sem landeigendur eystra 
hafa. Þar ber himin og haf á milli. Þorri manna skilur ekki 
vinnubrögð sem Landsvirkjun og framkvæmdavaldið við-
hafa í þessu máli. Raunar fer ríkið með hluta réttinda í þessu 
máli og er þar eins og víðar, þar sem landsins gæði eru metin, 
beggja vegna borðsins. Verðmæti lands er skákað til og frá í 
verði í stjórnmálabrögðum. Hér er verið að semja um vatn 
um svipað leyti og virkjun er tekin í notkun sem nýtir fall-
vatnið og stóriðja ræst sem kaupir raforkuna. Er það ekki 
alveg öfug röð?

Undir þeim kringumstæðum eru öll siðleg sjónarmið í við-
skiptum fyrir borð borin, allt mat er bjagað. Ofan í kaupið segja 
menn blákaldir að þá skipti engu í mati á þessum gæðum að 
ný raforkulög gilda í landinu: hér skal vera frjáls samkeppni 
um rafmagnsframleiðslu og allt sem til hennar þarf. Svei.

Á undanförnum áratugum hefur ríkisvaldið, framkvæmda-
valdið og stjórnmálamenn í valdastólum, farið með seig-
drepandi ofbeldi gegn landeigendum. Hafa þeir notið yfir-
burðavalds í lagasetningu, sinnuleysis almennings og óljósra 
hugmynda um eignarrétt á landi og legi: fjöruna og grunn-
miðin hefur ríkið hrifsað úr höndum eigenda og gert að engu 
aldagamlan rétt. Afrétti og óbyggðir hafa þeir seilst í og lítil-
magninn sem á löndin verður að strita í gegnum dómstig eftir 
dómstig með snata ríkisins sem hafa allt sitt megin. Að ekki 
sé talað um miðin. Meira að segja dómskerfið, matsnefndir 
– allt klabbið er á eina sveif: sjálfstæðis-sovétið skal ná forn-
um réttindum af þeim sem eiga með öllum tiltækum ráðum. 

Löngu er kominn tími til að ríkisjarðir séu skildar frá yfir-
ráðum framkvæmdavaldsins þannig að eðlileg verðmyndun 
geti komist á um þau gæði sem í landi felast. Aðeins þannig 
er hægt að halda landinu frá því ræningjafélagi sem starfar 
í umboði almennings sem aldrei er spurður hvort hann vill 
þetta linnulausa ofbeldi gegn eignarréttinum.

Og slagurinn um fallvötnin er rétt að byrja. Það er ekki 
almannahagur að svína landsins gæði í hendur embættis-
manna sem fara með þau eins og þeim sýnist. Enda er þeim 
mönnum fyrirmunað að hvísla hvað þeir eru að selja rafmagn-
ið á til útlendra fyrirtækja, tölurnar eru svo lágar að þeir þora 
ekki fyrir sitt litla líf að anda þeim. En í vatnið skulu þeir ná, 
hvað sem það kostar, til að selja það á undirverði. 

Vatnsréttindin 
of lágt metin



GÓÐA SKEMMTUN!



Sparisjóðirnir hafa verið 
nokkuð í umræðunni að 

undanförnu. Viðskiptaráð 
telur þá staðnaða og á 
fallanda fæti, deilur hafa 
verið um formbreytingar 
Sparisjóðs Skagafjarðar, 
Spron er að breytast í öflugt 
hlutaféag og eftirspurn er eftir 
stofnfjárhlutum margra sparisjóða. 

Aukinn áhugi á sparisjóðunum á 
sér mjög eðlilegar skýringar, þ.e. að 
rekstur þeirra hefur almennt 
gengið vel á undanförnum árum, 
þeir hafa vaxið mjög að umfangi og 
eigin fé og veita viðskipavinum 
betri þjónustu en aðrar fjármála-
stofnanir. Ef til vill stafar gremja 
Viðskiptaráðs ekki síst af því að 
augljóst er af árangri sparisjóðanna 
að unnt er að reka fjármálastofnan-
ir með góðum árangri í öðru formi 
en sem hlutafélag.

Eðli og tilgangi sparisjóðann er 
vel lýst af fyrrverandi stjórnarfor-
manni Sparisjóðs Mýrasýslu, 
Magnúsi Sigurðssyni á Gilsbakka, í 
formála bókar um 90 ára sögu 
Sparisjóðs Mýrasýslu sem út kom 
árið 2003, en þar segir Magnús m.a. 
„Mestu máli skiptir þó, að hér má 
lesa, bæði með beinum orðum, en 
ekki síður milli línanna, að spari-
sjóðurinn er af grunni risinn sem 
félagsleg stofnun; honum var og er 
ætlað það hlutverk að þjóna 
héraðinu, með því að ávaxta 
aflögufé manna í þörfum verkefn-
um fyrirtækja og einstaklinga í 
héraði. Hann hefur því engan 
veginn eðli hlutafélagsbanka, sem 
reknir eru til ábata fyrir eigendur 
hlutafjár. Samskipti hans við 
einstaklinga og fyrirtæki hafa 
jafnan mótast af þessarri hugsun“.  

Um stofnfé sparisjóðanna segir 
Magnús: „Af þeirri félagslegu 

hugmyndafræði, sem 
sparisjóðir byggjast á, 
leiðir líka, að stofnfjáreig-
endur, sem nú eiga að 
lögum að standa að 
hverjum sparisjóði, eru 
engan veginn eigendur 
sjóðanna, heldur trúnaðar-
menn umhverfisins, sem 
falið er að gæta þessa 
fjöreggs byggðanna. Ræki 

þeir hlutverk sitt eins og til er 
ætlast í þeirri hugmyndafræði, 
verða sparisjóðirnir aldrei „fé án 
hirðis“. Þetta er mikilvægt að allir 
skilji.“ Vert er að hugleiða frekar 
stöðu og hlutverk sparisjóða á 
landsbyggðinni.Einkavæðing og 
fénýting síðustu ára hefur ekki 
reynst landsbyggðinni heilladrjúg. 
Hún hefur í flestum tilfellum fært 
fyrstu eigendum fénýtingarinnar 
mikla fjármuni en síðari notendur 
þurfa síðan að bera kostnaðinn af 
mikilli fjárbindingu. Má þar nefna 
fénýtingu fiskveiðikvóta og 
mjólkurkvóta, sölu grunnnets 
fjarskipta og sala ríkisbankanna 
hefur ekki bætt þjónustu þeirra á 
landsbyggðinni. 

Fénýting eigin fjár sparisjóðanna 
í þágu stofnfjáreigenda, sem 
Viðskiptaráð virðist telja sjálfsagða, 
mun með sama hætti leiða af sér 
mikla fjárbindingu sem bera þarf 
kostnað af. Nálægð við fjármála-
þjónustu og aðgangur að lánsfé er 
forsenda atvinnu og mannlífs í 
hverri byggð. Þessa þjónustu hafa 
sparisjóðirninr veitt hver á sínu 
starfssvæði. Er ekki eðlilegt að þeir 
sem notið hafa þjónustu Sparisjóðs 
Mýrasýslu eða annarra sparisjóða 
geri kröfu um að það rekstrarform 
sparisjóðanna sem reynst hefur vel 
í 100 ár eigi völ á að lifa í friði, og 
viðurkennt  sé að það hefur kosti 
ekki síður en græðgi og fénýting? 

Höfundur er stjórnarformaður 
Sparisjóðs Suður-Þingeyinga.

Þankar um sparisjóði

Kristni er í huga 
flestra háð því að 

ákveðnir atburðir 
hafi í raun og veru 
átt sér stað, að þeir 
séu sagnfræðilegar 
staðreyndir. Fræði-
menn hafa átt það til 
að komast að öðrum 
niðurstöðum og 
veikja þar með 
grundvöllinn að 
kennivaldi kirkjunnar og jafnvel 
hefur verið litið á vísindi og trú 
sem andstæður.

Sú afstaða hefst að mestu með 
upplýsingastefnunni. Kenningar 
kirkjunnar taka margar að láta á 
sjá og ákveðin andkristni verður 
vinsæl meðal menntamanna. 

Í lok 18. aldar er sagnfræðing-
urinn mikli Edward Gibbon ekki 
í vafa um að kristni var ein af 
helstu orsökunum fyrir hnignun 
og falli Rómvarveldis og gerir 
óspart grín að galdrakukli frum-
kristinna. 

Á sama tíma birtast fyrstu efa-
semdarit þýskra guðfræðinga 
sem rannsakað höfðu texta biblí-
unnar með gagnrýnu hugarfari.  
Á nítjándu öld kollvörpuðu nátt-
úruvísindin endanlega hinni 
kristnu heimsmynd og rannsókn-
ir guðfræðinga og sagnfræðinga 
á biblíutextum sýndi hversu 
óáreiðanlegir þeir voru. 

Kristnin stóð orðið verulega höll-
um fæti og brugðust guðfræð-
ingar við því með nýrri  og fjáls-
lyndari guðfræði.

Jón Helgason var biskup 1916 
til 1938 og taldist til nýguðfræð-
inga. Ekki voru allir sáttir við 
þessa nýju stefnu, enda sagði 

séra Árna aðspurður 
að enn væri biskupinn 
„allt of ern“. 

Samkvæmt nýguð-
fræðinni er ekki gert 
ráð fyrir að neitt í 
Biblíunni sé bókstaf-
lega rétt heldur beri 
að túlka allt sem þar 
stendur og túlki þá 
hver fyrir sig. 

Ekki fær kirkjan 
mikið hlutverk þarna 
og jafnframt virðist 
stutt í trúleysi enda 
litu margir svo á.

Jón Helgason gekk til náms í 
Kaupmannahöfn og þar er enn að 
finna mjög svo frjálslynda rót-
tæka guðfræðinga. Ekki fer 
miklum sögum af þeim hér á 
landi.

Eftir því sem veldi Ottómana 
hnignaði reyndist auðveldara að 
stunda fornleifarannsóknir í Pal-
estínu og meðal stórmenna sem 
það gerðu var W.F. Albright við 
upphaf 20. aldarinnar. Gengu 
menn þar til verks með biblíuna í 
annarri hendinni en múrskeiðina 
í hinni.

Eftir stofnun Ísraelsríkis tóku 
við menn á borð við Yigael Yadin 
við rannsóknum. Markmið Yad-
ins og annarra var einnig að stað-
festa sagnfræði Biblíunnar en nú 
í þeim tilgangi að rökstyðja yfir-
ráð gyðinga í Palestínu.

Leitið og þér munuð finna er 
sagt og víst er að sannanir á 
biblíusögum reyndust á hverju 
strái. Jeríkó og aðrar borgir 
sýndu augljós merki um innrás 
Jósúa, en í Megiddo og Hazor 
fundu menn ummerki um stór-
veldi Davíðs og Salómons. Hver 
uppgröfturinn á fætur öðrum 
staðfesti sagnfræði Gamla testa-
mentisins. 

Eftir því sem mönnum varð 
kunnugt um þessar rannsóknir á 
seinni hluta 20. aldarinnar færð-
ist klerkum kapp í kinn og sú 
bylgja strangtrúnaðar sem geng-
ið hefur yfir Bandaríkin undan-
farna þrjá áratugi eða svo er ein 
afleiðing þess að nú þóttust menn 
hafa sannað Biblíuna, alla vega 
fyrri hluta og þann sem skiptir 
máli fyrir rísandi stórveldi.

Eftir sex daga stríðið 1967 opn-
aðist ísraelskum fornleifafræð-
ingum fyrst aðgangur að hinum 
fornu svæðum Ísraels og Júdeu 
eins og þeim er lýst í Biblíunni 
en þau eru á því svæði sem kall-
ast Vesturbakkinn. Nýjum 
aðferðum var beitt og trú á sagn-
fræði Biblíunnar var ekki lengur 
talin forsenda. 

Þeir Finkelstein og Silberman 
hafa tekið saman rannsóknarnið-
urstöður síðustu áratugi í tveim-
ur bókum frá 2001 og 2006. 

Í stuttu máli er búið að koll-
varpa flestu því sem á undan var 
gengið. Nánast engin ummerki 
finnast um neitt af því sem segir 
frá í Biblíunni fyrr en komið er 
fram á 9. öld f.o.t. Enginn Ísra-
elslýður í Sínai, engin innrás 
Jósúa, ekkert stórveldi Davíðs 
og Salómons. 

Gríðarleg gróska er á þessu 
sviði og merkar nýjungar sífellt 
að koma fram en það er sérstakt 
til þess að hugsa að ófriður sá, 
sem nú stendur yfir í Palestínu 
skuli hindra rannsóknir á trú-
verðugleika þeirra bókar er 
ófriðnum olli til að byrja með. 
Heimildaskrá þessarar greinar 
má finna á blogg.visir.is/binntho. 

Höfundur er verkamaður.

Enn af sagnfræði og trú

Bæjarstjórinn í 
Vestmannaeyj-

um, Elliði Vignisson, 
sendi mér tóninn í 
Fréttablaðinu á mið-
vikudag. Talar hann 
um „draugasögur“ 
og „dómsdagsspár“ 
og gerir lítið úr þátt-
töku minni í umræðunni um 
samgöngur á sjó til Vestmanna-
eyja. Sem skipstjóri um árabil, 
þekkjandi sjólag og allar 
aðstæður við suðurströndina, 
og nú sem þingmaður Suður-
kjördæmis, tel ég mér skylt að 
taka þátt í umræðunni um fyr-
irhugaða hafnargerð í Bakka-
fjöru. Ég hef m.a. vakið athygli 
á rifinu fyrir framan fyrirhug-
aða höfn og varað við því að 
þar gætu skapast hættulegar 
aðstæður, ef ekki væri farið í 
fullnægjandi framkvæmdir, 
strax í upphafi, til að lágmarka 
hættuna á grunnbrotum. 

Um lengingu varnargarða 
segir Elliði: „Hið sanna er að 
lenging garða um 300 metra 
hefur enga skynsamlega 
samsvörun við verkefnið og 
skilar engum ábata nema síður 
sé.“ Það væri synd að segja að 
bæjarstjórinn þjáðist af 
hógværð og minnimáttarkend. 
Í stað þess að taka ábending-
um um

það sem betur mætti fara 
fagnandi og koma þeim áleiðis 
í umræðunni og undirbúningi, 
þá gerir hann lítið úr þeim. 
Það lýsir ekki mikilli dóm-
greind heldur hroka sem 
bæjarstjórinn þyrfti að losa 
sig við.

Ef tekst að byggja 
hafnarmannvirki í 
Bakkafjöru, sem eru 
örugg og fullnægj-
andi fyrir Vest-
mannaeyinga, þá 
fagna ég því. En í 
mínum huga er það 
verkefni vandasamt 
og ekki hafið yfir 
gagnrýni og mál-
efnalega umræðu. 
Ef litið er til 
framtíðar sýnist mér 

að höfn í Bakkafjöru muni 
geta minnkað umsvif úti í 
Eyjum frá því sem nú er. 
Löndun á fiski gæti færst í 
Bakkafjöru og ýmis þjónusta, 
sem nú fer fram í Eyjum, gæti 
færst upp á land. 

Framtíðin mun skera úr um 
hvort Bakkafjöruhöfn muni 
leysa samgöngumál Vest-
mannaeyinga á sjó með 
fullnægjandi hætti. Ég hvet til 
þess, enn og aftur, að allar 
hliðar málsins verði skoðaðar 
betur, áður en endanlegar 
ákvarðanir verða teknar. Það 
er nóg komið af skyndiákvörð-
unum stjórnvalda og nægir 
þar að minnast á Grímseyjar-
ferjuna.

Að lokum skal þeirri 
hugmynd varpað fram að 
Elliði bæjarstjóri beiti sér 
fyrir Því að Vestmannaeyingar 
fái tækifæri til að kjósa um 
hvort þeir vilja höfn í Bakka-
fjöru eða hraðskreiðari nýjan 
Herjólf sem sigli til Þorláks-
hafnar eins og verið hefur til 
þessa.

Höfundur er þingmaður Frjáls-
lynda flokksins fyrir Suðurkjör-

dæmi.

Til bæjarstjóra
Vestmannaeyinga

AÐ KAUPA VÍN 
ER EKKERT

GRÍN
Haf›u skilríkin me›fer›is.

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

um að takmarka aðgengi unglinga að áfengi.



Anna Richardsdóttir gjörningalistakona á 
Akureyri býr gjarnan til eitthvað skrautlegt í 
matinn. Hér býður hún í hafmeyjarsúpu. 

„Gestirnir mínir hafa verið við sjósundæfingar og 
veitir ekki af einhverju heitu og hollu,“ segir Anna 
Richardsdóttir þar sem hún stendur við að skenkja 
ilmandi súpu á diska. „Þeir ætla nefnilega að leika 
seli í gjörningi sem ég verð með kl. 11. 30 á morgun, 
laugardag, í tilefni Akureyrarvöku. Gjörningurinn 
fer fram á Strandgötunni við Pollinn og þar ætlar 
fólk að leggja haf undir sporð.“ Þegar forvitnast er 
nánar um gjörninginn kveðst Anna ætla að reyna að 
svara spurningunni um hvort hafmeyja sé í 

höfninni. „Það leikur grunur á að svo sé en það 
hefur hvorki verið sannað né afsannað ennþá og 
ekki er allt sem sýnist. Oft eru heimarnir sem hlutir 
gerast í það margir að þó að maður leitist við að 
kanna þá er ekki víst að svarið verði augljóst.“

Súpan sem Anna ber fram er samt mjög augljós. 
„Ég hef gaman af að elda og það geri ég á hverjum 
degi. Mér finnst þannig næring skipta miklu máli 
fyrir mig og fjölskyldu mína,“ segir hún og er 
greinilega alvara. „Ég nýt þess að vera í eldhúsinu. 
Þar verða líka gjörningarnir til í kolli mínum 
þannig að eldhúsið er mjög skapandi staður.“

Uppskrift að hafmeyjusúpu Önnu er á næstu síðu.

Eldhúsið 
skapandi 
staður

Úr bláberjum má gera 
ljúffengt konfekt.

Bláber eru alltaf góð en til þess 
að gera þau ennþá betri er 
alveg tilvalið að súkkulaðihúða 
þau. Úr öskju af bláberjum og 
smá súkkulaði má nefnilega 
búa til algjört sælgæti.

Súkkulaðið er brætt í plastskál 
yfir sjóðandi vatni í potti. 

Berjunum er velt upp úr 
súkkulaðinu nokkrum í einu og 
tekin upp úr með tannstöngli 
og sett á smjörpappír á plötu.

Ef gat er á berjunum eftir 
tannstöngulinn er ágætt að 
loka fyrir það með súkkulaði. 
Platan er sett inn í ísskáp og 
látin vera þar þangað til súkku-
laðið á berjunum er storknað 
og þau á að bera fram. 

Súkkulaðihúðuðu berin getur 
verið gott að hafa með kaffinu 
eða sem eftirrétt með rjóma 
eða ís.

Ber í súkkulaðibaði

Súkkulaðiböðuð bláber

Ein askja stór bláber
Tvær til þrjár súkkulaðiplöt-
ur af dökku eða ljósu súkku-
laði, fer eftir smekk



Ber af ýmsum stærðum og gerð-
um eru í aðalhlutverki á haustin 
hjá Ásdísi Maríu Franklín og 
Óskari Frímannssyni.

„Á haustin snýst allt um berin í 
fjölskyldunni. Ég og maðurinn 
minn erum bæði frá Akureyri og 
þar erum við með berjasvæðin 
okkar, “ segir Ásdís María Frankl-
ín lyfjafræðingur sem segir 
berjahefðina gríðarlega ríka í 
móðurfjölskyldunni. „Systkini 
afa sem sum eru á áttræðis- og 
níræðisaldri fara enn á fjöll og 
tína óteljandi lítra á ári og byrja 
að spæja eftir berjum strax í 
ágúst,“ segir Ásdís María sem 
fór í óteljandi ferðir í berjamó 
sem krakki eftir skóla og um 
helgar. „Berin eru nýtt í matar-
gerð og bakstur eða í sultur og 
hlaup með ostum, brauði og steik, 
þá sérstaklega villibráð. Síðan 
erum við með berin í öllum 
veislum til dæmis í bökum, mar-
engstertum eða bara fersk. Við 
tölum ekki um neitt annað en ber 
á haustin,“ segir Ásdís María 
hlæjandi sem segir sultuna henn-

ar mömmu sinnar vera víðfræga 
í fjölskyldunni. „Mamma tínir 
gríðarlegt magn og er alltaf með 
frystinn fullan og sem síðan 
breytist í tertur og aðra góða 
rétti allan ársins hring,“ segir 
Ásdís María.
Á unglingsárunum minnkaði 
síðan áhuginn og berjaferðunum 
fór sífækkandi. 

„Ég var að ljúka löngu háskóla-
námi og maðurinn minn hóf eigin 
rekstur á efnalauginni Hreinn. 
Þá gafst ekki tími fyrir berin en 
nú erum við nýflutt í Mosfells-
bæinn með rabarbara, sólberja- 
og rifsberjarunna úti í garði og  
vorum að sulta sólber þessa dag-
ana,“ segir Ásdís María sem segir 
svo sannarlega tími til kominn til 
að halda við fjölskylduhefðinni.

Bláberin verða sennilega tínd 
fyrir norðan að sögn Ásdísar 
Maríu enda fleiri  aðalbláber þar 
sem  fjölskyldunni finnast betri. 

Ásdís María segir einnig að 
manninum sínum hafi brugðið 
svolítið þegar hann kynntist þess-
um gríðarlega berjaáhuga í 
tengdafjölskyldunni.

„Ég veit að foreldrar Óskars 

hafa verið að gera skemmtilegar 
tilraunir með rabarbarasultur. 
Sett bæði epli og engifer til að 
bragðbæta, en ég held að mín 
fjölskylda sé einstaklega upptek-
in af berjunum,“ segir Ásdís 
María sem sjálf er mikið gefin 
fyrir tilraunastarfsemi og hefur 
meðal annars verið að prófa 
hrútaber.

Fyrstu árin ólst Ásdís María 
upp í Svíþjóð og þar voru ber eins 
og jarðarber og hindber á boð-
stólum frá byrjun júní. „Við 
vorum alltaf með  frystinn fullan 
af berjum í Svíþjóð sem við borð-
uðum allan ársins hring og það er 
alltaf gaman að komast í jarðar-
berin þegar við förum út,“ segir 
Ásdís María. 

Uppáhaldsberin eru þó sólber, 
en ekki hvaða sólber sem er. „Við 
erum bæði með vonda sólberja-
runnann og góða sólberjarunn-
ann. Góði sólberjarunninn er 
alveg svakalega góður og ég 
blanda gjarnan rifsberjum eða 
jafnvel krækiberjum út í,“ segir 
Ásdís María sem lætur uppskrift-
ir fylgja.

Óteljandi lítrar á haustin

Uppskrift Önnu
Sérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.

Fyrir verslanir:

Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

Til steikingar:
saltfiskbitar blandaðir
saltfiskkurl
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
gellur

Fyrir veitingahús – hótel – mötuneyti:
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
saltfiskbitar blandaðir til suðu og steikingar
saltfiskkurl

Fyrir utan saltfiskinn þjónustum við sitthvað fleira, svo sem:
ýsuhnakka
rækjur
þorskhnakka
steinbítskinnar og bita

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is



Helga Braga Jónsdóttir leikkona hefur löngum 
verið þekkt fyrir að falla fyrir fögrum hlutum og 
segist sjálf vera haldin kaupsýki. Verstu kaupin 
gerði hún þó strax ellefu ára gömul.

Helga Braga segir að verstu kaup sem hún muni eftir 
hafi verið snemma á lífsleiðinni þegar hún fór til 
Reykjavíkur að heimsækja pabba sinn, Jón Hjartar-
son leikara. „Það var pabbahelgi og ég fór með Akra-
borginni til Reykjavíkur þegar ég var ellefu ára eða 
eitthvað svoleiðis,“ segir Helga og bætir við: „Ég 
hafði verið að passa og átti þess vegna pening þannig 
að mamma sagði að ég mætti fara í skvísubúð og 
kaupa mér einhver föt.“ Helga segir að þegar hafi 
verið ljóst í hvað stefndi þegar hún var ellefu ára því 
kaupfíknin hafi strax byrjað á unga aldri. „Ég fór í 
mikla skvísubúð og sá þar tvær peysur, ógeðslega 
flottar, röndóttar. Önnur var rauð og hvít en hin var 
blá og hvít. Ég gat ekki valið á milli og keypti þær 
auðvitað báðar,“ segir hún og hlær.

Helga segist ekkert hafa tékkað á því hvernig ætti 
að þvo nýju peysurnar svo þeim hafi bara verið skellt 
í þvottavélina. „Þegar þær komu út úr þvottavélinni 
var önnur ermin löng og hin stutt þannig að báðar 
peysurnar fóru bara fjandans til,“ segir Helga hlæj-
andi og bætir við: „Þetta var reyndar eitthvað dular-
fullt því ég er ekki frá því að þetta hafi bara verið 
venjulegt bómullarefni. Ég man nú ekki hvort ég hafi 
sjálf sett þær í vélina en þetta var að minnsta kosti 
mjög dularfullt. Þarna hefndist mér nú strax fyrir 
kaupsýkina en lét mér því miður ekki segjast,“ segir 
Helga.

Bestu kaupin segir Helga erfitt að segja til um en 
örugglega séu það þó öll ferðalögin sem hún hafi 
farið í. „Það er lífsreynslan og upplifunin sem fylgir 
því að ferðast og prófa ýmsa nýja hluti eins og að 
kafa og fleira slíkt. Svo eru það auðvitað allir kjólarn-
ir og allt það sem er alveg frábært en það er bara svo 
mikið af því að ég get ekki gert upp á milli.“ 

Hefndist fyrir kaupsýkina Tjaldmarkaður í Faxafeni
Nú er hægt að gera reyfarakaup á flottri 
merkjavöru fyrir miklu minna á tjaldmark-
aði Outlet 10 í Faxafeni 10.

Til dæmis geta karlar verslað sér vönduð jakkaföt 
á aðeins 9.900 krónur, klæðilegar dömu- og herra-
buxur fást frá 99 krónum, fallegur barnafatnaður 
frá 499 krónur og bolir, skyrtur, sokkabuxur, kjól-
ar og nærfatnaður frá 499 krónum. Einnig fást á 
tjaldmarkaði Outlet 10 ekta Levi‘s-gallabuxur á 
bæði dömur og herra fyrir aðeins 3.990.

Nú eru síðustu dagar útsölunn-
ar í Rekkjunni og því enn meiri 
afsláttur af vörunum. Allt að 50 
prósenta afsláttur er af heilsu-
dýnum, rafmagnsrúmum, svefn-
sófum, gestarúmum, svefnher-
bergishúsgögnum ásamt fleiru 
fyrir svefnherbergið. Einbreitt 
rafmagnsrúm með heilsudýnu 
er nú á 79.900 krónur og tví-
breið, amerísk heilsudýna á 
89.900 krónur. Nú er um að gera 
að drífa sig þar sem útsölunni 
lýkur í lok laugardags.

Bæjarlind 6, Kóp. • s. 534 7470 • www.feim.is
Opið virka daga 10-18 og laugardaga 11-15

Ný sending af
gardínum

Feim-Lene Bjerre

- leggur heiminn
að vörum þér

Gvatemalabaunir frá búgarðinum La Union
brenndar í vínarbrennslu - keimur af dökku
súkkulaði, kryddi og brenndum sykri.
Kaffi ræktað af sannri alúð.

Frábært í allar gerðir uppáhellingar. H
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NY UPPSKERA!NY UPPSKERA!

Iðnaðartjöld, samkvæmistjöld, lagertjöld...

Topdrive.is     Smiðjuvellir 3, Reykjanesbær 422-7722

50-550 fm.

821.700 -

verðdæmi:
82m2





24. ÁGÚST 2007 Sara sýnir í París Silja býr í íbúð Jóns Ásgeirs Ragnhildur Steinunn flott á frumsýningu Sean Penn stæltur
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Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum 
og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað fyrir lýsingu, tónlist, 
mynd og hita.

Hlíðasmári 1 / 200 Kópavogur

Sími 520 4545 / www.prodomo.is

prodomo@prodomo.is

SPILA MATADOR

MEÐ MIÐBÆINN

Auðmenn Íslands:

Morthensbræður byggja

SVEIFLAR MEÐ SVÖVU

Hljóp heilt maraþon
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 Heyrst hefur

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjórn Kristján Hjálmarsson

kristjan@frettabladid.is

Þóra Karitas

Snæfríður Ingadóttir

Indíana Ása Hreinsdóttir

indiana@frettabladid.is 

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir 

kristina@frettabladid.is, 

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

Sölustjóri Bergur Hjaltested

512 5466 bergurh@365.is

B ræðurnir Bubbi og Tolli Morthens vinna nú 
hörðum höndum að því að byggja sér hús 
sinn hvoru megin við Meðalfellsvatn í Kjós. 

Og húsin eru engin smásmíði – sannkallaðar glæsi-
hallir. 

Hús Tolla er sunnan megin við vatnið, í landi 
Grjóteyrar, í flæðarmáli Meðalfellsvatns. Húsin eru 
í raun tvö, 100 fermetra íbúðarhúsnæði og 140 fer-
metra vinnustofa, bæði lágreist með miklum pöll-
um á milli. Tolli á eftir að fá innblástur fyrir list sína 
beint í æð því norðurútveggur vinnustofunnar er 
girtur gleri svo vatnið blasir við. Útsýnið er heldur 
ekkert til að spilla fyrir. Fyrir utan sjálft vatnið blas-
ir hús Bubba bróður hans við beint á móti.

„Ég verð nú að hafa auga með kallinum,“ segir 
Tolli, sem hefur tekið sér þrjú ár í smíðina sem brátt 
fer að sjá fyrir endann á. 

Hús Bubba er norðan  megin við vatnið, stendur 
við Meðalfellsveg, um 130 fermetrar á stærð með 
stærðarinnar bílskúr. Húsið, sem kóngurinn kaupir 
frá Litháen, er þegar byrjað að taka á sig mynd. 
Bubbi byggir í skóglendi forfeðra sinna – á gömlu 
torfunum sem hann lék sér á. „Við bræðurnir áttum 

þetta land sem Bubbi byggir á en ákváðum að láta 
kallinn hafa það svo hann gæti byggt sér hreið-

ur fyrir ellina,“ segir Tolli. 
Veggir á höll Bubba hafa risið, bæði á íbúðar-

húsi sem bílskúr. Þakið meira segja komið á 
bílskúrinn. Á öllum hornum eru ramm-

gerðar súlur í anda íslenskrar 
kúnstar – ekki ólíkt því sem gerð-

ist hjá víkingum til forna. 
Það á líklega ekki eftir að 

væsa um þá bræður í 
nýju húsunum við vatn-

ið. Og þó húsin séu 
dálítið fyrir utan 
bæinn er ekki langt í 
félagsskapinn. Þeir sjá 
hvor yfir til annars og 
þegar veður er stillt 
geta þeir kallast á, svo 
undir tekur.  

BUBBI OG TOLLI MORTHENS VERÐA NÁGRANNAR ÞEGAR HÚS ÞEIRRA VIÐ MEÐALFELLS-
VATN VERÐA TILBÚIN. BRÆÐURNIR KEPPAST NÚ VIÐ AÐ LEGGJA LOKAHÖND Á HÚSIN.

MORTHENSHÚSIN Hús Tolla er sunnan megin við vatnið en hús Bubba norðan megin. MYND/GVA

S ara María Eyþórsdóttir, annar 
eigenda tískuverslananna Nakta 

apans í Bankastræti og Forynju við 
Tryggvagötu, stendur í stóru um þess-
ar mundir en opnunarpartí var haldið 
í nýju búðinni hennar við Tryggva-
götu á menningarnótt. Þar litu margir 
góðir gestir við, enda ástæða til að 
fagna velgengni Söru og meðeiganda 
hennar, Söndru Hlífar Ocares.

Sara hefur unnið að nýrri tískulínu 
nú í sumar, sem meðal annars á að 
sýna í tískuborginni París og víða í 
Bandaríkjunum. „Þetta er litrík og 
djörf lína, sem við höfum unnið að nú í 
sumar. Okkur hefur gengið mjög vel 
hérna heima og teljum okkur reiðubú-
in að stíga næsta skref,“ sagði Sara.

Þá hyggst Sara flytja, ásamt börn-
um sínum tveimur, í glæsilegt hús-
næði við Nýlendugötu í næsta mán-
uði. - ós

Sýnir í París og 
Bandaríkjunum

SARA MARÍA OG SANDRA HLÍF Sara á leið 
til Parísar og Bandaríkjanna að sýna 
nýja línu sem hún hefur hannað.

MYND/HÖRÐUR

GLÆSILEGT HÚS
Húsin hans Tolla
eru glæsileg, bæði  
með gleri á þeirri 
hlið  sem snýr að 
vatninu.

HÚS BUBBA
Húsið hans 
Bubba þykir 
glæsilegt og 
með þykkar 
súlur á öllum 
hornum.

TOLLI OG BUBBI BYGGJA
VIÐ MEÐALFELLSVATN

BRÆÐURNIR
MORTHENS
Bræðurnir ætla að 
setjast að við 
Meðalfellsvatn og 
geta kallast á þegar 
húsin verða tilbúin.

Auglýsa í Euroman
Gunnar Hilmarsson og Kolbrún Petrea 
Gunnarsdóttir, sem áður voru kennd við 
verslunina GK, hafa sett á fót nýja 
fatalínu sem ber heitið Andersen & 
Lauth. Hjónakornin ætla sér greinilega 
stóra hluti með nýju línunni því í nýjasta 
hefti danska blaðsins Euroman má finna 
heilsíðuauglýsingu sem þar sem fatalínan 
er kynnt.

Mundi í Loftkastalanum
Og meira úr tískuheiminum því 
Guðmundur Hallgrímsson, eða Mundi, 
sýnir á laugardaginn vetrarlínu fatamerk-
isins Mundi Design í Verinu í Loftkastalan-
um. Mundi Design er framúrstefnuleg 
fatalína sem hann hefur unnið við í tæpt 
ár með góðum árangri. Mundi selur 
meðal annars hönnun sína í Tókýó,
Berlín, New York, Los Angeles og svo í 
versluninni KronKron í Reykjavík.

LAUGAVEGUR 86 -94, S: 511-2007
REYKJAVIK STORE

Full búð af 
nýjum vörum



TÍU ÞÚSUND 
GLITNISPUNKTAR
FYRIR NÁMSMENN

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

Það ættu allir námsmenn að safna Glitnispunktum.

Þeir breytast í alls kyns gagnlega hluti, eins og t.d. peninga sem geta
óneitanlega komið sér vel. Kynntu þér málið á glitnir.is
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Silja Magg ljósmyndari er á leið til New 
York til náms ásamt unnusta sínum Sig-
urði Pálma Sigurbjörnssyni, syni Ingi-
bjargar Pálmadóttur, unnustu Jóns 
Ásgeirs Jóhannessonar stjórnarfor-
manns Baugs. Fyrst um sinn munu Silja 
og Sigurður, sem rekur útgáfufyrirtækið 
From Nowhere Records, þó ekki búa á 
stúdentagörðum eða í leiguíbúð eins og 
aðrir háskólanemar. Þess í stað munu 
skötuhjúin láta fara vel um sig í glæsi-
legri þakíbúð sem Jón Ásgeir keypti fyrr 
á árinu en íbúðin var áður í eigu John F. 
Kennedy Bandaríkjaforseta. Silja og Sig-
urður ætla að dvelja í þakíbúðinni þang-
að til þau finna sína eigin íbúð. 

Bandaríska dagblaðið New York Post 
fjallaði um kaup Jóns Ásgeirs á íbúðinni 
í apríl á þessu ári. Þar kom fram að 
íbúðin, sem er öll hin glæsilegasta, er 
hönnuð af Ian Schrager og stendur við 
Gramercy Park North rétt við Park 
Avenue. Hún er á tveimur hæðum, með 
þremur herbergjum, íburðarmiklu fjöl-

miðlaherbergi og litlum líkamsræktar-
sal. Þar er einnig bókasafn og nokkrar 
verandir. 

Íbúðina keypti Jón Ásgeir á 10 millj-
ónir dollara sem þóttu, samkvæmt The 
New York Post, kjarakaup þar sem ásett 
verð var 16 milljónir dollara. Kostnað-
urinn við íbúðina er þó talsvert meiri 
því mánaðarlegt viðhaldsgjald eru 

17.720 dollarar eða um 1,2 milljónir 
króna á mánuði samkvæmt núverandi 
gengi. - kh

Búa í þakíbúð Jóns Ásgeirs

GLÆSILEG ÍBÚÐ Íbúðin hans Jóns Ásgeirs 
er öll hin glæsilegasta enda kostaði hún 
litlar tíu milljónir dollara.

SILJA MAGG Hún fór af landi brott ásamt 
unnusta sínum á þriðjudaginn var og 
lætur eflaust fara vel um sig í þakíbúð-
inni hans Jóns Ásgeirs.

Hlaup eru greinilega í tísku hjá fræga fólkinu eins og 
glögglega mátti sjá í Reykjavíkurmaraþoni Glitnis á laugar-
dag þar sem mörg þekkt andlit var að finna meðal hlaupar-
anna. Tónlistarmaðurinn Gunni Bjarni var einn þeirra sem 
reimuðu á sig hlaupaskóna en hann lét sig ekki muna um 
að hlaupa hvorki meira né minna en 42 km eða fullt 
maraþon. 

„Þetta var algjör sigurvíma,“ sagði Gunni Bjarni þegar 
Sirkus sló á þráðinn til hans og spurði út  í hlaupið en þá 
var hann staddur í göngutúr á Helgafellinu. „Ég var nokkuð 
ánægður með tímann en ég hafði svo sem ekki sett mér 
neitt markmið fyrir hlaupið nema það að hlaupa allan tím-
ann og ég stóð við það,“ segir Gunni Bjarni, sem hljóp 
maraþonið á rétt undir fjórum klukkustundum. 

Ímynd Gunna Bjarna hefur hingað til verið rokkuð og 
röff og því ráku margir upp stór augu þegar hann mætti í 
hlaupið á laugardag í stuttbuxum og íþróttaskóm. Sjálfur 
segir hann hins vegar að hlaup séu alls ekki ný af nálinni 
hjá sér. Hann segist í gegnum árin alltaf hafa hlaupið eitt-
hvað, gengið mikið á fjöll og hjólað, en það hafi ekki verið 
fyrr en í ár að hann hóf að æfa hlaup reglulega. 

„Ég er eiginlega bara búinn að vera í jogginggallanum 
undanfarna mánuði en ég fer nú kannski úr honum í 
haust,“ segir Gunni Bjarni glettinn.  Fyrir utan hlaupin 
hefur verið nóg að gera í tónlistinni hjá honum en væntan-
leg er ný plata frá hljómsveitinni Jet Black Joe. 

Spurður hvort hann eigi einhver góð ráð fyrir þá sem 
ætli sér að hlaupa fullt maraþon á næsta ári segir Gunni 
Bjarni að æfingin skipti öllu máli. Menn verði að sjálfsögðu 
að vera í góðu líkamlegu formi en andlegur styrkur þurfi 

ekki síður að vera til staðar. „Hluti af þessu andlega er að 
vera með góða tónlist í eyrunum sem lætur mann líða 
áfram,“ segir Gunni Bjarni, sem sjálfur var með spilarann 
fullhlaðinn af rokki og róli fyrir hlaupið.  - snæ

TÓNLISTARMAÐURINN GUNNI BJARNI KOM ÖLLUM Á ÓVART Á 
LAUGARDAGINN VAR OG HLJÓP 42 KM Í REYKJAVÍKURMARAÞONINU

ROKKARI Á 
HLAUPASKÓM

ROKKARINN Lét rokktónlist hljóma á meðan hann hljóp heilt 
maraþon; 42 kílómetra.

Eivør   Human Child/Mannabarn 2CD
Ýmsir   Pottþétt 44
Magni   Magni
Megas og Senuþjóf. Frágangur
Mika   Life in Cartoon Motion
Ýmsir   Íslandslög 7
Millarnir  Alltaf að græða
Garðar Thor Cortes Cortes 2007
Ýmsir   Íslandslög 1-6 (6CD)
Ljótu Hálfvitarnir Ljótu Hálfvitarnir
Jagúar   Shake It Good
Ýmsir   Í brekkunni: Eyjalögin 2cd
Ýmsir   100 Íslensk 80’s lög
Gus Gus Forever
KK og Maggi Eiríks Langferðalög
Amy Winehouse Back To Black
Ýmsir   Instant Karma (John Lennon)

Lay Low   Please Don’t Hate Me
Skoppa og Skrítla Á söngferðalagi
Björk   Gling Gló

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Það er skemmtilegt að sjá Gling Gló hennar
Bjarkar koma á listann en þessi geislaplata
selst alltaf vel og tekur yfirleitt gott stökk á
sumrin. Gling Gló er í sæti númer 20 í 4 sinn
í sumar.

Eivør er stjarna vikunnar og er búin að selja
gríðarlega vel af disknum sínum, og þá
bæði Orginal útgáfunni og Special edition
disknum sem inniheldur lögin hennar á
Færeysku líka.

Eivør

Gling Gló

Nældu þér í eintak
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A N Lækkar frá síðustu viku Hækkar frá síðustu viku Stendur í staðNýtt á listaAftur á lista

N

N

A

Skífulistinn er samantekt af mest seldu plötunum í
Skífunni og verslunum BT út um allt land.

A

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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BJÖRN SVEINBJÖRNSSON, FRAMKVÆMDASTJÓRI NTC, HEFUR FARIÐ MIKINN Á GOLFVELLINUM Í SUMAR. 
HANN HEFUR DREGIÐ SPÚSU SÍNA MEÐ SÉR Á VÖLLINN OG ER HÚN NÚ SMITUÐ AF BAKTERÍUNNI.

BJÖRN OG SVAVA
Skötuhjúin taka 
sig vel út á 
golfvellinum. Þau 
þykja með best 
klæddu kylfingum 
sem sést hafa á 
golfvöllum
landsins.

KENNIR SVÖVU

É g hef spilað golf í nokkuð mörg 
ár en Svava byrjaði hins vegar 
í fyrra,“ segir Björn Svein-

björnsson, framkvæmdastjóri tísku-
vörukeðjunnar NTC, sem hefur farið 
mikinn á golfvellinum í sumar ásamt 
unnustu sinni, Svövu Johansen. 

Björn er gamalreyndur golfari. 
Byrjaði að slá kúluna hvítu fyrir átta 
árum og er nú með 13,1 í forgjöf, sem 
telst nokkuð gott. Svava snerti hins 
vegar fyrst kylfu í fyrra en er nú smit-
uð af bakteríunni. Stefnir ótrauð að 
því að lækka forgjöfina úr 36, sem 
hún stendur í núna. 

„Hún byrjaði á fullu í vor. Það þýðir 
ekkert annað en að vera bæði í þessu. 
Þetta er svo tímafrekt sport að við 
verðum eiginlega að vera bæði í 
þessu,“ segir Björn, sem á í raun sök-
ina á því að Svava byrjaði í golfinu. 
„Svava hefur svo gaman af því að 
vera úti í náttúrunni að ég vissi að 
hún myndi detta inn í þetta.“

Björn er algjörlega smitaður af 
golfbakteríunni. Segir golfið vera 
eins og veiðina. „Ég er alltaf að berj-
ast við að lækka forgjöfina en fór í 
hnéaðgerð í sumar svo ég missti svo-
lítið úr. Ef ég ætlaði eitthvað neðar 
hefði ég þurft að spila miklu meira. 
Tíminn spilar alltaf inn í þetta,“ segir 

Björn, sem lét meiðslin ekki aftra sér 
frá golfinu. „Við Svava keyptum 
okkur golfbíl þar sem ég á erfitt með 
gang. Við erum á honum alla daga og 
látum meiðslin ekki koma í veg fyrir 
að við spilum golf.“

Björn og Svava nota golfið einnig 
til að slappa af. „Við erum alltaf á 
fullu í vinnunni en úti á golfvelli næ 
ég að slappa af. Fer að hugsa um eitt-
hvað allt annað en fatabransann og 
þá fer heilinn að vinna ósjálfrátt úr 
hlutum sem maður hefur saltað í 
marga daga. Það er líka bara svo 
mikil snilld að vera úti á velli í góðu 
veðri og eyða tíma með sjálfum sér.“

Björn segist mjög ánægður með 
að hafa dregið Svövu í golfið og mælir 
með því að pör spili saman. „Það er 
algjör snilld að vera saman úti á golf-
velli. Eins og Svava segir sjálf þá 
eyðum við fjórum til fimm tímum 
saman á vellinum og tölum saman 
og leysum oft einhver vandamál sem 
hafa komið upp. Það koma oft upp 
góðar hugmyndir á vellinum,“ segir 
Björn, sem hefur einnig verið dug-
legur í líkamsrækt, fótbolta og á 
skíðum. „Ég er hálf ofvirkur. Á erfitt 
með að sitja kyrr eða liggja uppi í 
sófa. Ef ég er ekki í golfi eða fótbolta 
þá fer ég út til að slá garðinn.“ - kh

RÉTTU SVEIFLUNA



Viltu fá fría DVD diska
í allan vetur?

Bónusvideó býður þér 
góð laun, sveigjanlegan vinnutíma,

frábært félagslíf og
fjöldann allan af fríðindum*

j

• Hringdu í Bjarka
í  síma 892-9877

• Sendu tölvupóst á
bjarki@bonusvideo.is

• Hringdu í Nonna
í  síma 899-9575

• Sendu tölvupóst á  
nonni@bonusvideo.is

•    Fylltu út umsókn á næstu Bónusvideoleigu

*Starfsmenn okkar fá ríkulegan afslátt af flestum vörum okkar,
ókeypis bíóferðir 1-2 í mánuði og ókeypis DVD myndir til leigu.

Ef þú ert að leita að vinnu í vetur hafðu 
samband við okkur eins og þér hentar:

Bónusvideó - Lækjargata 2 -  220 - Hafnarfjörður - Sími: 520-5900
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Fasteignafélagið Eik var stofnað haustið 2002 og 

strax við upphaf árs 2003 voru eignir þess metnar á 

2,7 milljarða. Síðan þá hefur félagið vaxið mikið og er 

nú eitt af sterkustu fasteignafélögum landsins. Félagið, 

sem er hlutfélag í forystu Hannesar Smárasonar og 

Baugs, á þó nokkrar eignir í miðbænum. Þar efst á 

lista er Bankastræti 5 sem hýsir veitingastaðinn B5 og 

Tryggvagata 22 sem hýsir Gauk á Stöng. 

Eik á einnig Lækjargötu 2 sem áður hýsti 

Café Óperu. Aðrar eignir félagsins í 

miðborginni eru; Austurstræti 5 og 7, 

Hverfisgata 26, sem hýsir Celtic Cross, 

Klapparstígur 25-27*, Hafnarstræti 4*, 

5, 7*, 8 (lóðin) og Barónsstígur 11 

a og 11b þar Veitingahúsið 

Argentína er til húsa.

Í SÍÐASTA TÖLUBLAÐI SIRKUS GREINDUM VIÐ FRÁ ÞVÍ AÐ BJÖRG-
ÓLFSFEÐGAR VÆRU DUGLEGIR VIÐ FJÁRFESTINGAR Í MIÐBORG-
INNI. FLEIRI VILJA ÞÓ BITA AF KÖKUNNI OG KYNNIR SIRKUS HÉR 
SJÖ AÐRA LEIKMENN, AUK BJÖRGÓLFSFEÐGA, SEM TAKA ÞÁTT Í
MATADORLEIK UM HÚSIN Í MIÐBÆNUM.

Benedikt T. Sigurðsson húsasmíðameistari er 
eigandi Festa ehf. sem hefur tryggt sér svo að 
segja allar eignir á reitnum á milli Klapparstígs og 
Smiðjustígs á milli Laugavegar og Hverfisgötu. 

Festar á t.d. Laugaveg 19 sem hýsir Indókína en 
einnig: Laugaveg 17, 19b og 21, Hverfisgötu 28, 
32, 32a, 32b, 34, Klapparstíg 28 og 30 og 
Smiðjustíg 4* og 4a.

Eins og fram kom í síðasta tölublaði Sirkus eiga Björgólfsfeðgar stóran part af miðborginni í gegnum félagið Samson Properties, meðal annars svo til allar eignir á reitnum milli Barónsstígs og Vitastígs og Laugavegar og Hverfisgötu sem og eignir á reitnum milli Frakkastígs og Vatnsstígs, bæði fyrir ofan og neðan Hverfisgötu. Meðal fasteigna sem Samson Properties á má nefna Hverfisgötu 53, 54*, 55, 56*, 57, 58, 59, 61, 84, 86, 88a, 88b, 90, 92a, 92b og 92c. Laugaveg 39*, 41, 41a, 43, 45, 65, 67a og 69. Frakkastíg 6a, 6b (lóðin) og 8. Vitastíg 3*, 7, 9 og 9a. Skúlagötu 32-34. Vatnsstíg 8, 10, 10b og 12. Lindargötu 34 (lóðin) og 44.

Karl Steingrímsson, betur þekktur sem Kalli í 

Pelsinum, sýslar með fleira en pelsa. Á hann 

eru skrifuð Eignarhaldsfélagið Kirkjuhvoll, 

Borgarmiðjan ehf. og Eignamiðjan ehf. Þessi 

félög eiga nokkrar glæsilegar 

eignir í miðbænum, ekki síst 

Austurstræti 16 sem hýsir 

veitingahúsið Apótekið. 

Pósthússtræti 17, Skúlagata 

51, Laugavegur 16 og 

Tryggvagata 18 eru 

einnig í eigu Kalla.

Fasteignafélagið Stoðir, sem stýrt er af Kristínu 

Jóhannesdóttur (systur Jóns Ásgeirs), hefur sankað 

að sér eignum í miðborginni. Í fyrra keypti félagið 

Löngustétt, sem fyrir átti nokkrar góðar eignir í 

miðborginni. Stoðir er í eigu Baugs, Fonz, Ingibjörgu 

Pálmadóttir og Milestone og eignalisti 

fyrirtækissins nær meðal annars 

yfir: Laugaveg 26 sem hýsir 

Nýlistasafnið og Laugaveg 42* 

sem hýsir Pumabúðina, 
Skólavörðustig 11, Austurstræti 

8-10 sem hýsir Thorvaldsen,

12*, Barónstíg 4*, Iðuhúsið

við Lækjargötu 2a og 
Pósthússtræti 3 og 5. 

Svanur Kristbergsson rekur eignarhaldsfélögin 
Basalt ehf. og Höfuðstöðvar ehf. sem eiga þó 
nokkrar eignir í miðbænum. Þar á meðal Prikið, 
sem er til húsa að Bankastræti 12 og verslunina 
Liborius að Laugavegi 7*, en fyrrnefnda eignin er 
reyndar nýkomin á sölu. Svanur 
hefur m.a. verið viðskiptafélagi 
tónleikahaldarans Þorsteins 
Stephensen í Hr. Örlygi en saman 
reka þeir nú Kaffibarinn. Aðrar 
eignir í miðbænum á könnu Svans 
eru: Laugavegur 39*, Hverfisgata 
54*, 56*, Bankastræti 14* og 
Skólavörðustígur 25a.

Byggingarfélagið Strýtusel, BBH byggingar-

félag ehf og Leiguíbúðir ehf. eru öll skráð á 

Þorstein Pálsson og samanlagt eiga þessi félög 

nokkrar eignir í miðbænum. Þar má t.d. nefna 

Laugaveg 23 sem hýsir Kling og Bang Gallerí,
og Laugaveg 40* sem hýsir 
Rossopomodoro. Aðrar eignir 
undir þessum félögum eru 
Hverfisgata 40 (lóðin), 42, 

44, Klapparstígur 31. 
Laugavegur 27a og 
Klapparstígur 29*.

Þorsteinn Steingrímsson er vel þekktur fasteigna-sali í Reykjavík og hefur hann verið öflugur við fjárfestingar í miðborginni, ekki bara fyrir sjálfan sig heldur einnig fyrir Björgólfsfeðga. Eignarhalds-félög sem eru undir stjórn Þorsteins eru t.d: Skjöldur ehf. sem á 
Hafnarstræti 17, 18 og 19 og Álftavatn ehf. sem nýlega keypti Heilsuverndarstöðina við 
Barónsstíg. Þorsteinn Stein-
grímsson er einnig persónulega skráður fyrir Skólavörðu-
stíg 25, Vatnsstíg 9a 
og Lindargötu 34.

*ekki öll húseignin
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Árstíðaskiptin
kalla á breytingar

AF TÍSKUPÖLLUNUM

Fjaðrir í pilsfaldinn, 
skóna og hárið 

FÖRÐUN

Hæst móðins 
í haust
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Catherine Malandrino.Giles. Undercover.

Louis Vuitton. Bill Blass.

Prada.

Catherine Malandrino.

Akiko Ogawa. NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

Fuglafjaðrir 
voru mikið 
notaðar á 
tískusýningum 
haustlínunnar. 
Þær voru ýmist 
festar í pilsfald-

inn, skóna eða hárið.  

Þetta árið fóru tískuhönnuðir á 
flug og skreyttu fyrirsætur sínar 
með fjöðrum frá toppi til táar.
Louis Vuitton fór fínlega í skreyt-
ingarnar og festi litlar grár fjaðr-
ir í faldinn á kjólum. Giles var 
grófari og þakti framhlið kjóls 

með löngum og 
litríkum fjöðr-
um. Hönnuðir 
Undercover tóku 
fjaðraskreyting-
arnar ekki síður alvar-
lega og bjuggu til allsherj-
ar „fjaðrakjóla“ úr þeim 
en Prada notaðist ekki við 
fuglsfjaðrir heldur þær 
sem kenna má við plast.

Það voru þó ekki aðeins flík-
ur sem urðu fyrir barðinu á 
þessu fjaðrafoki heldur voru skór 
frá Undercover og hárskraut frá 
Ninu Ricci þakin skrautfjöðrum.

mariathora@frettabladid.is

Fjaðrafok
á tísku-
pöllunum

Nina Ricci.

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

takist inn að kvöldi.

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

Lífrænt kalk 
og steinefni 
rannsóknir sýna betri upptöku

Forsíðumynd: Hörður Sveinsson tók þessa 
mynd af Ruth Bergsdóttur á Hótel Borg. Útgáfu-
félag: 365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 25, 105 
Reykjavík, sími: 550-5000 Ritstjórar: Kristín Eva 
Þórhallsdóttir kristineva@frettabladid.is og Sólveig 
Gísladóttir solveig@frettabladid.is. Auglýsingar:
Ámundi Ámundason og Ásta Bjartmarsdóttir s. 
5175724 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir 
kristina@frettabladid.is. 

 KLUM Í GALLABUX-
UM FRÁ JORDACHE
Ofurfyrirsætan Heidi Klum 
verður stjarnan í nýrri auglýs-
ingaherferð gallabuxnafram-
leiðandans Jordache. Aug-
lýsingin mun að mörgu leyti 
minna á mjög umdeilda aug-
lýsingu Jordache frá árinu 
1979. Sú auglýsing var bönn-
uð af mörgum sjónvarpsstöðv-
um en þar var reið fyrirsæta 
hesti í brimi ber 
að ofan. Heidi 
Klum verður 
einnig ber að 
ofan í hinni nýju 
auglýsingu en 
þó sést hún 
aðeins aftan-
frá þar sem 
hún heldur 
á beisli og 
horfir af 
svölum 
Marm-
ont-
kastala 
yfir Los 
Angel-
es.

tíska
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SKJÓLVEGGUR

SPJARAÐU ÞIG!

Gerð: Cintamani Andrea

Litir: Beinhvítur, burnt orange, svartur

Efni: Pontetorto - No Wind Teflon

Verð: 19.990 kr.

CINTAMANI  OUTDOOR STORE // LAUGAVEGUR 11
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Ruth Bergsdóttir, 48 ára markaðsráðgjafi, er meðal þeirra sem hafa skellt 
sér í væga yfirhalningu í tilefni af hausti. Elsa hjá Salon Veh sá um að leið-
beina Ásdísi Hauksdóttur við að klippa hárið á Ruth og lita það. 

„Við vildum setja alveg nýja línu en Ruth var orðin hálf litlaus eitthvað. 
Við tókum af síddinni og komum flottri hreyfingu á hárið með styttum,“ 
segir Ásdís. „Litirnir urðu hlýrri og tónuðu um leið betur við hörundið. 

Mikið líturðu 
vel út elskan

 Árstíðaskiptin kalla oft á aðrar breytingar en þær sem verða 
af náttúrunnar hendi. Oft finna konur hjá sér hvatningu til að 
taka til í fataskápum, fara í klippingu eða gera annað fyrir sjálf-
ar sig eða heimilið sem breytir útlitinu til hins betra. 

Legging frá Inwear á 5.990 kr., belti 
á 8.990 kr., grár skyrtukjóll á 7.990 

kr., stígvél, vind- og vatnsheld kápa 
á 18.990 kr. og stígvél á 15.990 

krónur. Fæst allt í Companys í 
Kringlunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Ruth klædd í Karen Millen frá toppi til táar. 
Skyrta á 15.990 krónur.
Leðurjakki á 54.990 krónur.
Hnepptar kvartbuxur á 16.990.
Skór á 16.990 og seðlaveski á 9.990.

Efnalaugin Björg
Gæðahreinsun
Góð þjónusta
Þekking

Opið: mán-fim 8:00 - 18:00
föst 8:00 - 19:00
laugardaga 10:00 - 13:00
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VIÐ KYNNUM NÝJA
DELL INSPIRON FARTÖLVU
– LITRÍKT ÚRVAL

DELL MÆLIR MEÐ WINDOWS VISTA™ HOME PREMIUM

8 MISMUNANDI LITIR

HD SKJÁR

MEDIADIRECT

INNBYGGÐ
2,0 MEGAPIXLA
VEFMYNDAVÉL

WI-FI CATCHER™

VELDU ÞINN LIT!

•  Intel® Core™2 Duo örgjörvi T5250
•  1,50GHz, 667MHz FSB, 2MB L2 Cache
•  2GB 667MHz Dual Channel DDR2 vinnsluminni (2x1024)
•  15,4” Widescreen WXGA+ (1440x900) TrueLife skjár
•  Innbyggð 2,0 megapixla myndavél
•  256MB nVidia GeForce Go 8600M GT skjákort
•  160GB 5400rpm SATA harður diskur
•  8X DVD+/-RW geisladrif ásamt hugbúnaði
•  Windows Vista Home Premium
•  3ja ára ábyrgð á verkstæði EJS

INSPIRON 1520 KOSTAR 129.900,-*
eða 4.969,- á mánuði (miðað við 36 mánuði)

NÝ INSPIRON™ 1520

Dual Core örgjörvi og 15,4” WideScreen skjár gerir það að
verkum að Inspiron 1520 hentar vel í hverskonar margmiðlun og tölvuleiki.
Inspiron 1520 fæst í 8 litum og því átt þú að geta fundið eina sem passar þér.
Snjöll og einföld, ef þú leitar að gæðafartölvu er Inspiron 1520 tölvan fyrir þig.

Dell, vörumerkið Dell, Inspiron, UltraSharp, TrueLife og TrueMobile eru vörumerki í eigu Dell Inc. Intel, Pentium og Core eru skrásett vörumerki í eigu Intel Corporation eða útibúa
þess í Bandaríkjunum Norður-Ameríku og öðrum löndum. Microsoft, Windows og Windows Vista eru vörumerki eða skrásett vörumerki í eigu Microsoft Corporation. Önnur nöfn eða
vörumerki sem vísað er til í þessari auglýsingu geta verið í eigu annarra. Dell gerir ekki tilkall til vörumerkja annarra.

* FYRIRVARAR: Verð er tilboðsverð með vsk. og gildir meðan birgðir endast. Verð miðast við gengi og getur breyst án fyrirvara. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndabrengl.
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Hárið varð einnig meðfærilegra eftir 
þetta og ekki mikið mál fyrir Ruth að laga 
það sjálf í framhaldinu,“ segir hún en það 
er einmitt nokkuð sem flestir kunna að 
meta í dagsins önn.

Um förðun fyrirsætunnar sá Fjóla 
Finnbogadóttir, snyrti- og förðunarfræð-
ingur hjá Snyrtimiðstöðinni Lancomé. 

„Það er alveg merkilegt hvað svona 
getur kennt manni 
að farða sig upp á 
nýtt,“ sagði Ruth 
um förðunina en 
eins og flestar 
konur kannast við 
er auðvelt að fest-
ast í sama farinu 
þegar kemur að 
þessum málum. 

Fjóla notaðist 
aðallega við fjólu-
bláa tóna við augn-
förðunina þar sem 
sá litur var helst 
áberandi í fatnaði Ruthar og fer vel við 
aðra hlutlausari liti. 

Sjálf var Ruth hæstánægð með útkom-
una og sagði vini og vandamenn einnig 
hafa tekið breytingunni vel. 

„Fyndnasta athugasemdin kom svo frá 
vinnufélaga sem leit á mig hissa og sagði 
-Guð hvað þú lítur vel út, ertu að skilja 
eða hvað!?,“ segir Ruth og skellir upp úr.

Bestu þakkir til Hótel Borgar fyrir lánið á svítunni, Salon 
Veh fyrir umsjón með hári og Snyrtimiðstöðvar Lancomé 

fyrir snyrtingu og förðun.

Umsjón og texti: Margrét H. Gústavsdóttir

Ruth fyrir breytingar.

Fjóla farðaði Ruth með Absolute Teint Nr. 1 frá Lancomé. Þar á eftir notaði 
hún hyljara þar sem við átti og Absolute Poudre yfir allt andlitið. Því næst 
var allt augnlokið þakið með Color Focus nr. 305 og skyggt með Color 
Focus nr. 308. Lína var dregin með augnblýanti nr. 37 í kringum augu 
og vatnsheldur augnblýantur nr. 9 var notaður inn á augnhvarminn. 
Augabrúnirnar skyggðar með Color Focus Duo nr. 201 og línan í kringum 
varirnar var dregin með varablýanti nr. 106. Fjóla notaði Juicy Wear varalit 
nr. 398 og að lokum setti hún punktinn yfir i-ið með Juicy Tube gloss nr. 31.

Stígvél kr. 38.980, 
hvít skyrta á 12.980, 
dásamlega dýrðleg 
mokkakápa á 189.980 
kr. og gallabuxur 
14.980 kr. Öll fötin 
tilheyra Boss Orange 
kvenfatalínunni 
og fást hjá Boss í 
Kringlunni.
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AUSTURHRAUN 3
210 GARÐABÆ
S: 533 3805
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 JAPANSKA FYRIRSÆTAN YAMAGUCHI LÁTIN Sayoko 
Yamaguchi var fyrst asískra kvenna að ná heimsfrægð sem fyrirsæta, 
en hún er nýlátin.

Yamaguchi lést um síðustu helgi úr bráðalungnabólgu, aðeins 57 
ára gömul. Hún vakti strax athygli tískuheimsins þegar hún hóf að 
sýna hátískufatnað fyrir evrópsk tískuhús á áttunda áratugnum og 
varð skjótt frægasta andlit Japans í hinum alþjóðlega tískuheimi.

Það sem einkenndi Yamaguchi var tinnusvart, sítt og rennslétt 
hárið, sem ávallt var klippt stuttum þvertoppi rétt ofan við augun. 
Yamaguchi hóf feril sinn í París árið 1972 og fór þaðan til starfa í 
New York og fleiri tískuborgum Evrópu. Árið 1977 útnefndi tímaritið 

Newsweek hana sem 
eina af sex ofurfyrir-
sætum heimsins.

Í seinni tíð lék 
Yamaguchi tals-
vert á sviði sem og 
kvikmyndum, og 
sérhannaði sína eigin 
leikbúningalínu.

Margrét hefur mikla ástríðu fyrir 
starfi sínu og ósjaldan er leitað til 
hennar sem einskonar förðunar-
véfréttar, en jafnframt því að reka 
Make up store í Kringlunni held-
ur hún úti ýtarlegri vefsíðu, www.
margret.is, þar sem hægt er að 
fræðast um förðun frá a-ö.

„Mér finnst lykilatriði að húðin 
sé óaðfinnanleg og því skiptir það 
miklu máli að finna farða í réttum 
tón,“ segir Margrét spurð að því 
hvaða atriði komi til með að skipta 
miklu máli í haust. Hún bætir því 
svo við að mikil áhersla verði lögð 
á augnförðun. 

„Augun eru áberandi dökk í 

vetur og mikið um bláa augn-
skugga – sérstaklega navy bláa.
Svartir augnblýantar og mikil 
og ýkt augnahár verða áberandi 
en lítið fer fyrir kinnalitnum og 
sólarpúðrinu í vetur,“ segir hún og 
bætir við að áherslan sé fremur á 
varir en kinnar. „Þá helst vínrauð-
ir varalitir, eldrauðir og sterk-
ir bleikir litir. Tískan í förðuninni 
núna minnir mig í raun á þegar 
ég horfði á mömmu mála sig 
með carmen-rúllurnar í hárinu. Í 
minum huga eru árið 1978-79 allt-
af flottust, eflaust af því minning-
in er svo yndisleg,“ segir Margrét 
að lokum. margret@frettabladid.is

Eins og Faye Dunaway
 Margrét Ragna Jónasardóttir naut þess að horfa á mömmu sína mála sig þegar hún var 

barn en tískuna í haust og vetur segir hún einkennast svolítið af áttunda áratug síðustu 
aldar. Rauðar varir og áberandi augu, en umfram allt flekklaus og falleg húð. 

Leikkonan Faye Dunaway í hlutverki 
Bonnie Parker var fyrirmyndin sem 
Margrét fór eftir í þetta sinn. Dökk augu 
og áberandi varir. 

Áberandi augnförðun og mikil og löng 
augnahár eru það sem koma skal.

FRELSI OG SIXTÍSLEGT 
SEXAPÍL Ofurskutlan Giséle Bünd-
chen minnti óneitanlega á bombu 
úr spagettívestra þar sem hún lék í 
kynningu fyrir nýjasta ilm Cacharel, 
Liberté, eða frelsi. Liberté er bæði 
kryddaður og sætur í senn, rómant-
ískur, opinskár og kynþokkafullur.

snyrtivörur

Margrét fer hér faglegum höndum um 
Söndru Björk í versluninni í Kringlunni.

Sterkir varalitir verða áberandi í haust 
og vetur.

Sandra Björk Gunnars-
dóttir í andaáttunda 
áratugarins, en þau ár 
eru eftirlætis tímabil 
Margrétar þegar 
kemur að tísku og 
förðun.
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1. Léttar og lítillega gagnsæj-
ar flíkur eru meðal þess sem þeir 
félagar Dolce & Gabbana boða 
með haustlínu sinni. 

2. Örlítið gagnsæ silki-
kápa frá Dolce & Gabbana á 
80.600.  Pils frá Dolce & Gabb-
ana 28.200 kr.  Skór frá MiuMiu á 
36.700. Belti frá Miu Miu á 17.800. 
Taska frá MiuMiu á 39.800 kr.  
Fæst hjá Sævari Karli í Banka-
stræti.

3. Pelsjakki frá MiuMiu
á 286.400 kr. MiuMiu peysa 
á 41.300. Prada buxur á 36.700. 
Skór frá Dolce & Gabbana 
á 39.600 og taska frá Chloé 
á 139.800. Sævar Karl, Banka-
stræti.

4. Stuttermapeysa 27.500.
Dragsíður og afar töff trefill á 
33.500. Buxur 24.700 og skór á 
31.000.  Fæst allt 
í Max Mara á 
Hverfisgötu
6.

5. Jakkapeysa 37.500.  Bolur 
16.900. Elegant skinnkragi með 
keðju á 44.500. Buxur 23.000. 
Belti 9.900. Skór á 31.000. Max 
Mara, Hverfisgötu 6.

margret@frettabladid.is

Hæst móðins í haust
 Stóru tískuhúsin eru þau sem leggja oftast línurnar að því sem koma skal. Minni spá-

menn gera svo sitt besta í að skapa eftirlíkingar sem henta fjárráðum sem flestra. Það fer 
þó ekki framhjá neinum að frummyndirnar eru yfirleitt yndislegri á að líta, enda gríðarlega 
mikið lagt í vinnubrögðin og nokkuð ljóst að það eru ekki margir sem kaupandinn á eftir 
að mæta í sömu múnderingu.

1 2

3 4 5

Dalsmynni *116 Reykjavík, Sími:566-8417  Fax:5668457 hundagalleri@simnet.is, www.dalsmynni.is
Við ræktum: Papillon, Chihuahua, Pomeranian, Japanese Chin, Pug, French bulldog, Cavalier King Charles, Spaniel, Miniature Pinscher, Miniature Púðli, Pekingese, Silky Terrier

Smáhundaræktun

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
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ISIS
S m á r a l i n d
K r i n g l a n

Nýja haustlínan í 
Pilgrim komin





Kominn tími á gott samband

NÁÐUM

STRAX SAMAN!

Námsmannaþjónusta Sparisjóðsins

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

Skoðaðu málið betur á www.spar.is
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Þ etta eru allt glæsilegar stelpur 
og ein mun standa uppi sem 
sigurvegari og fara til New York 

í janúar og taka þátt í Ford-keppninni 
fyrir hönd Íslands,“ segir Alexía Björg 
Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri 
Reykjavík Casting sem stendur fyrir 
Ford fyrirsætukeppninni sem fram fer 
í Iðnó hinn 27. september. Alexía 
Björg leitaði til Forma, félags átrösk-
unarsjúklinga, um samstarf við fram-
kvæmd keppninnar. „Þegar við feng-
um þetta tækifæri ákváðum við að 
það væri kominn tími til að breyta 
keppninni aðeins. Við viljum koma 
skilaboðum til stelpnanna og barna 

sem horfa upp til þeirra um rétt matar-
æði og hreyfingu og fengum stelpurn-
ar í Forma í samstarf með okkur. Þær 
verða með næringarráðgjöf og kenna 
okkur að forðast hætturnar,“ segir 
Alexía en allur ágóði seldra miða á 
keppnina mun renna til Forma. 
„Anorexíustimpillinn hefur lengi fylgt 
módelbransanum. Þetta er neikvæð-
ur stimpill en átröskunin hefur í raun-
inni verið mun lengur til staðar en 
módelbransinn. Það er líka hægt að 
vera grannur en þó heilbrigður en þá 
er mikilvægt að borða hollan mat og 
hreyfa sig reglulega.” Stelpurnar í 
keppninni eru í óðaönn að undirbúa 

sig fyrir stóra daginn. „Við ákváðum 
að láta þær gera eitthvað skemmtilegt 
í stað þess að senda þær á hlaupa-
brettin. Þær eru að æfa í Kramhúsinu 
og prófa sig áfram í magadansi og afró 
svo hver og ein finni skemmtilega 
hreyfingu við sitt hæfi.“ Hægt er að 
lesa meira um Ford-keppnina á 
heimasíðunni www.fordstulkan.is

indiana@frettabladid.is

LEITIN AÐ FORD-FYRIRSÆTUNNI FER FRAM Í NÆSTA MÁNUÐI. TÍU GLÆSILEGAR STÚLKUR HAFA VERIÐ 
VALDAR TIL ÞÁTTTÖKU OG TIL MIKILS ER AÐ VINNA.

FORD Í SAMVINNU VIÐ FORMA

FORD OG FORMA
Alexía Björg framkvæmdastjóri og 
Bryndís Jónsdóttir hjá Reykjavík Casting 
ásamt Eddu Ýr og Ölmu Geirdal hjá 
Forma.

Hallfríður Þóra Tryggvadóttir
17 ára.
Ólofuð
Áhugamál eru tíska, hestar, ferðalög 
og að vera með vinunum.
Er á öðru ári í Verzlunarskóla 
Íslands og vinn í Spúútnik 
Kringlunni með.
Í framtíðinni ætla ég að mennta mig 
vel og kynnast heiminum.

Valdís Eva Guðmundsdóttir
19 ára.
Var að koma úr sambandi, er laus 
og liðug.
Er að mála á striga og er komin með 
jólagjafirnar fyrir næstu árin. Guð 
veit hvað ég geri næst. Ætli ég einbeiti 
mér bara ekki að skólanum og 
keppninni.
Ég er í Fjölbraut við Ármúla á 
náttúrufræðibraut og vinn í dótabúð-
inni Leikbæ sem er rosalega gaman.
Í framtíðinni ætla ég að gera 
eitthvað skemmtilegt og njóta. 
Langar að prufa að búa úti en þarf að 
safna pening og klára skólann. Er það 
svo ekki bara hús með hvítri girðingu, 
Volvo, maður, börn og hundur.

Fríða Sóley Hjartardóttir
Verð 16 ára í nóvember.
Enginn kærasti ennþá.
Áhugamálin eru ballett, að vera með 
vinunum, hlusta á góða tónlist og 
ferðast.
Er í Kvennaskólanum í Reykjavík.
Ætla mér að ferðast í framtíðinni. Fer 
einmitt sem skiptinemi eftir eitt ár  
og klára skólann eftir það.

Tinna Rún Kristófersdóttir

17 ára
Á lausu
Áhugamálin eru tónlist, tíska, 
skemmta mér og bara hafa gaman af 
lífinu.
Ég er í Iðnskóla Reykjavíkur og er 
að vinna í Warehouse Kringlunni.
Framtíðarplön mín eru að lifa lífinu 
lifandi og vonandi vinna við 
módelstörf.

Andrea Nótt Guðmundsdóttir
16 ára.
Á lausu.
Áhugamál mín eru vinirnir, fjölskyld-
an, að versla og fullt feira.
Ég er í Borgarholtsskóla.
Í framtíðinni ætla ég að klára 
skólann, fá góða vinnu og lifa góðu 
lífi.

Oddný Þorsteinsdóttir
Verð 17 ára í nóvember.
Á föstu með Páli Inga Guðmunds-
syni.
Áhugamál eru tónlist, ferðalög og 
fleira.
Er í Verzlunarskóla Íslands og vinn 
í Lágafellslaug í Mosfellsbæ.
Stefni á að klára stúdentinn og fara í 
Háskóla.

Bryndís Lára Halldórsdóttir

Fædd 1991.
Á lausu.
Áhugi minn er á ballett, öðrum dansi og 
módelstörfum.
Fer að byrja í MR.
Framtíðarplanið er að klára mennta- 
og háskóla og vinna sem módel.

Eva María Mattadóttir
Verð 16 í október.
Á lausu.
Hef áhuga á tísku, tónlist, heilsu, 
útlandaferðum og kósíkvöldum 
með vinunum.
Er að byrja á fyrsta ári í Versló.
Framtíðarplanið er að lifa góðu og 
heilbrigðu lífi. Sé til með rest.

Elín Ösp Vilhjálmsdóttir
18 ára
Á lausu
Áhugamál eru hreyfing, vinirnir 
og fjölskyldan. Tíska, ferðalög, voff-
inn minn og fleira.
Er í Verzlunarskóla Íslands.
Ég er að útskrifast úr Verzló núna í 
vor. Í framtíðinni langar mig að 
fara út og læra, njóta lífsins, 
eignast einhvern tímann mann, 
börn, hund og stórt hús. Ég ætla 
líka að vera hamingjusöm.

Tinna Helgadóttir
16 ára.
Á föstu með Reyni Hafþóri.
Áhugamál eru dans, teikning, 
bílar, lestur, tónlist, vinir, bíómynd-
ir, kærastinn og fjölskyldan.
Ég er á leiðinni í MR og vinn í 
Sunnubúð. 
Ég stefni að því að verða skurð-
læknir eða svæfingarlæknir. Ætla í 
skóla í Ameríku og sérmennta mig.



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

dóttur hjá Capacent, í síma 540 7117 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is

eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

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

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

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

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

Vaktavinna Dagvinna

15 tólf tíma vaktir 40 stunda
í mánuði vinnuvika

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

Mánaðarlaun 450 þúsund kr. 303 þúsund kr.

Meðaltímakaup 2.500 kr. 1.700 kr.

Laun útlærðra iðnaðar-
manna miðað við 15% 

árangursávinning

Framtíðartækifæri fyrir iðnaðarmenn 
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Maður verður að taka hattinn 
ofan fyrir fólki eins og 

Christinu Aguilera sem ætlar bara 
ekki að staðfesta hvort hún og 
eiginmaður hennar eigi von á 
barni – sem er góð tilbreyting frá 
Nicole Richie og fleiri skvísum. En 
það er alveg á hreinu að hún á von 
á barni og það sést á brjóstunum 
hennar. Það er ekki fræðilegur 

möguleiki að þau stækki svona 
mikið út af engu - og ekki er hún 
búin að fitna neitt. Annaðhvort er 
hún ófrísk eða þá að hún hefur 
farið í aðra silíkonaðgerð. Stúlkan 
má eiga það að hún púllar alveg 
þetta lúkk og tekur sig vel út. En 
stóra spurningin er hvernig mun 
hún líta út þegar mjólkin loksins 
kemur? 

CHRISTINA AGUILERA VILL EKKI VIÐUR-
KENNA AÐ HÚN SÉ ÓFRÍSK

Fyrir ári síðan Christina
Aguilera með frekar lítil brjóst.

V á, ef að maður hefði 
vitað að Sean Penn 

væri svona mikið hönk 
þá hefði maður verið 
skotnari í honum miklu 
fyrr. Gamli góði Sean 
Penn líkist Johnny Depp 
að vissu leyti því að það 
veit enginn neitt voða-
lega mikið um hann. 
Hann er dularfullur, 
ótrúlega góður leikari. 
Hann á sína eiginkonu 

og börn og það fer lítið 
fyrir honum nema þá er 
hann leikur í bíómynd-
um. Það líður varla sá 
dagur að maður sjái 
ekki Matthew MacCon-
aughey á ströndinni 
eða aðra Hollywood-
leikara, en þessir ungu 
drengir eiga ekki séns í 
Penn. Hann er alvöru 
karlmaður og við erum 
að fíla hann.

UNGU HÖNKARNIR EIGA EKKI SÉNS

Hver vissi að Sean Penn væri svona heitur?
SEAN PENN
Ótrúlega flottur 
maður. Hann er 
alvöru karlmaður, 
alvöru töffari og allt 
sem konur vilja.

MATTHEW
 MACCONAUGHEY

Er talinn vera með einn 
þann flottasta kropp í 
Hollywood. En hann á 

ekki séns í Sean.

Fergie Er mjög oft svona klædd.

Ashlee Simpson Sést oft og 
mörgum sinnum í svipuðu dressi. Hér er 
hún þó án sólgleraugna.

Hermikráka Carmen Electra er 
núna byrjuð að vera svona Fergie-leg 
og við erum ekki að fíla það.

Allar alveg eins!
S öngkonan Fergie, Ashlee Simp-

son og nú Carmen Elctra eru 
sjúkar í það sem við ætlum héðan að 
frá að kalla Fergie-lúkkið. Fedora-
hattur, sólgleraugu (helst Ray Ban 
Wayfarers) og slöngulokkar. Það er 
eitthvað óitrúlega sérstakt við fína og 
fræga fólkið í Hollywood að það eru 

allir eins. Það eru allir allt of ríkir en 
samt þorir enginn að vera öðruvísi. 
Svo þegar stjörnur þora að stíga þetta 
skref eru þær kallaðar furðulegar í 
pressunni. Þetta er afar undarlegur 
heimur. En hérna eru þær, þrjár Holly-
wood-störnur, þekktar fyrir ólíka 
hluti, en allar alveg eins.

Þrýstnari en áður!

Í dag Vó, nellí! Rosa
brjóst hér á ferðinni. 

Christina má alveg 
staðfesta þær fréttir að 

hún sé ófrísk.
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Íslenska ævintýramyndin 
Astrópía var frumsýnd 
fyrir fullum sal í Sambíó-

unum í Álfabakka í fyrrdag. 
Kastljósstjarnan Ragnhild-
ur Steinunn Jónsdóttir þykir 
fara á kostum í myndinni, í 
hlutverki ævintýraprinsess-
unnar Hildar, sem og aðrir 
leikarar hennar, þar á meðal 
Sveppi, Pétur Jóhann, Snorri 
Engilbertsson, Sara Hlín 
Guðmundsdóttir og Halldór 
Magnússon, bróðir Steins 
Ármanns, svo fáeinir séu 

nefndir. Mikil stemning var 
í salnum en leikstjóri henn-
ar, Gunnar Björn Guð-
mundsson, kom þó ekki fyrr 
en að sýningu lokinni en 
hann var að taka á móti 
frumburði sínum á sama 
tíma og sýning myndarinn-
ar hófst. 

Eftir vel heppnaða frum-
sýningu var slógu framleið-
endurnir, þeir Ingvar Þórðar-
son og Júlíus Kemp, upp 
heljarinnar partíi á 
skemmtistaðnum Rex. 

ÍSLENSKA KVIKMYNDIN ASTRÓPÍA VAR FRUMSÝND Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA Í FYRRADAG. 

HEPPINN SNÁÐI Hér er Alexander 
Sigurðsson með Höllu Vilhjálmsdóttur 
leikkonu.

GLATT Á HJALLA Eyþór Guðjónsson og 
Ingibjörg Guðmundsdóttir skemmtu sér 
vel í eftirpartíinu á Rex.

AÐ
FRUMSÝNINGU
LOKINNI
Þórunn Gréta, 
Davíð Þór og 
Ragnhildur
Steinunn
ræddu sín á 
milli að 
sýningu
lokinni. Davíð 
leikur kærasta 
Ragnhildar í 
myndinni.

frumsýning
FRÁBÆR

DROTTNINGIN
Ragnhildur
Steinunn skartaði 
sínu fegursta í 
eftirpartíinu á Rex. 
Hér er hún með 
Alexander
Sigurðssyni.
MYNDIR/HRÖNN
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SPURNINGAKEPPNI sirkuss

Helgi Seljan
1. Bresk.  
2. Golden Gate.
3. Sigurður Ragnar Eyjólfsson. 
4. Ólafía Hrönn.
5. Ekki hugmynd.
6. Svíþjóð. 

Ólafur J.
1. Bresk.
2. Golden Gate.
3. Sigurður Ragnar Eyjólfsson.
4. Elín Reynisdóttir.
5. Ellý Ármanns.

Helgi Seljan er ósigrandi. Hér sigrar hann leikstjórann Ólaf Jóhannesson með 6 stigum gegn 5. Ólafur skorar á 
kvikmyndagerðamanninn Ragnar Santos. Fylgist með í næstu viku.

1. Hvers lensk er söngkonan Amy
Winehouse?
2. Um hvaða brú fjallar heimildar-
myndin The Bridge?
3. Hver er landsliðsþjálfari kvenna í 
knattspyrnu?
4. Hver lék Florence, verstu söng-
konu allra tíma, í leikriti Þjóðleikhús-
ins á síðasta ári?
5. Hver er ritstjóri Vikunnar?
6. Hvar verður heimsmeistaramótið í 
frjálsum íþróttum haldið um helgina?
7. Hvaða hátíð fer fram á Akureyri 
um helgina?
8. Hvað heitir þáttur Sirrýar sem 
sýndur er á Stöð 2 á sunnudags-
kvöldum?
9. Hver lék Manna í sjónvarpsþátta-
röðinni sem sýnd var árið 1988?
10. Hvers konar samtök eru Ný
dögun?

6 RÉTT SVÖR

6. Færeyjum.
7. Hátíð gegn spillingu.
8. Lífið og ég.
9. Einar Einarsson.
10. Sorgarsamtök.

5 RÉTT SVÖR

SPURNINGAKEPPNI SIRKUS HELDUR ÁFRAM. HÉR KEPPIR HELGI SELJAN VIÐ 
ÓLAF JÓHANNESSON LEIKSTJÓRA.
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7. Djasshátíð.
8. Örlagadagurinn. 
9. Guðjón.

10. Sorgarsamtök.

D r Gunni hefur töluna 29-11-2 og er þar að leiðandi 
í sumum bókum 11 en öðrum bókum tvistur. Þetta 
er mikil mastertala og margir þeirra sem hafa náð 

gífurlega langt hafa haft þessa tölu. Hún hefur einnig 
þann akkilesarhæl að þetta fólk lendir í mjög sérkennileg-
um atburðum í lífinu og veikindum í kringum sig sem og 
aðra hluti sem það þarf að þola meira en aðrir. Ef þetta 
fólk lokar alltaf eða reglulega eftir sér hurðinni til fortíðar 
og lifir í deginum og hugsar ekki eina stund um það meir 
hvað er búið að gerast verður það sigurvegarar. Margt 
stórkostlegt fólk er með þessa tölu, samanber Madonna 
og fleiri sem hafa náð á toppinn. Dr. Gunni stefnir að sjálf-
sögðu á toppinn, það er ekki vandamál. Hann er mikill 
réttlætissinni og laðar að sér fólk sem er að mörgu leyti 
dálítið sérkennilegt. Honum finnst gaman að fólki og er 
mikill „people person“. Dr Gunni þarf helst að vinna í 
skorpum, honum leiðist þetta 8-5 væl og hann þarf að 

hafa visst frjálsræði til að hlutirnir gerist eins og 
hann vill hafa þá. Hann er í eðli sínu svolítið bæði 
karl og kona og þar að leiðandi elskum við stelp-
urnar að tala við hann, hann virðist hafa skoðun á 
öllu. Dr Gunni er á áttunni sem er tala hraða, sú tala 
sem maður þarf að taka snöggar ákvarðanir og grípa 
allar þær gæsir sem gefast. Oft eru möguleikar á 
breytingum á vinnu, nýjum tilboðum tengdum 
vinnu. Ég get ekki séð annað en að Dr Gunni 
hafi vit á að grípa réttu tilboðin. Það verða 
miklar breytingar á næsta ári þar sem 
hann hendir öllu út sem hann nennir 
ekki að hafa með sér yfir á næsta 
tímabil. Þá fær hann þriggja ára 
mjög sterka orku. Dr Gunni verð-
ur sem sagt í stuði með guði og 
í botni með drottni.

Grípur þær gæsir 
sem gefast

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

DR. GUNNI Samkvæmt
Sigríði er Dr. Gunni eða 
Gunnar Hjálmarsson 
með sömu tölu og 
Madonna.

„Hlutverkið er ansi krefjandi líkamlega 
og því hafa þrír íþróttaálfar verið ráðnir 
til að fylla í skarð Magnúsar Scheving,“ 
segir Suzanne Noble sem starfar sem 
almannatengslafulltrúi Latabæjar í Bret-
landi. 

Búið er að ráða sjö breska leikara til að 
fara með hlutverk í leiksýningunni Lazy-
town sem verður frumsýnd í London í 
október og mun ferðast víða um Bret-
landseyjar. Íþróttaálfarnir þrír munu 
hins vegar heimsækja Ísland í lok ágúst-
mánaðar. „Magnús hefur þróað hlut-
verkið af mikilli nákvæmni og í Íslands-
ferðinni ætlar hann að kenna álfunum 
hvernig þeir eiga að hreyfa sig og ná til 
barnanna. Við verðum líka stundum vör 
við að fólk í Bretlandi heldur að Latibær 
sé upprunninn í Bandaríkjunum og því 
viljum við gera það sem í okkar valdi 
stendur til að vekja athygli á því hvaðan 
álfurinn kemur.“

Það er eins gott að leikararnir undir-
búi sig vel því að miðarnir á leiksýning-
una í Bretlandi hafa rokselst þó að enn 
séu tveir mánuðir í frumsýningu.  „Það 
hefur verið gríðarlega mikil fjölmiðla-
umfjöllun í bresku pressunni um leik-

sýninguna og ég hef tekið eftir því að 
kvenkyns blaðamenn sem eiga lítil börn 
hafa verið sérstaklega áhugasamir um 
að mæta og taka viðtöl við Magnús,“ 
segir Suzanne. „Á heimasíðu sjónvarps-
þáttarins sendi ein móðirin fyrirspurn 
um daginn um hvort að hún væri sú eina 
sem léti sig dreyma um íþróttaálfinn á 
nóttunni. Svo reyndist ekki vera svo að 
íþróttaálfurinn virðist ekki síður ná til 
bresku húsmæðranna en barnanna.“ 

Breskum blaðamönnum var boðið að 
mæta í leikprufurnar fyrir íþróttaálfinn í 
Bretlandi. „Við vildum koma í veg fyrir að 
krakkarnir héldu að þeir myndu sjá 
sömu leikara í sjónvarpsþáttunum og á 
sviðinu og þess vegna buðum við blaða-
mönnunum á svæðið.“ 

Svo fór að lokum að nokkrir blaða-
menn spreyttu sig á leikfimiæfingum 
álfsins en það var þó sex ára strákur sem 
stal allri athyglinni. „Hann grátbað for-
eldra sína um að fá að koma í prufu og 
það var ekki hægt að neita honum. 
Drengurinn varð orðlaus af aðdáun 
þegar hann sá Magnús, sem tók auðvitað 
vel á móti honum og saman tóku þeir 
nokkrar armbeygjur.“ - þká

Íþróttaálfurinn heillar 
breskar húsmæður

SINNIR AÐDÁENDUM Magnús Scheving 
leyfði þessum unga dreng að spreyta sig 
í prufunum og tók með honum nokkrar 
armbeygjur.

BRESKUR ÍÞRÓTTAÁLFUR Þessi piltur 
reyndi fyrir sér í hlutverki íþróttaálfsins.

„Ég hef ekki enn farið en ætla örugglega 
að skella mér. Í fyrra fór ég í Heiðmörk 
en það er misjafnt hvert ég fer. Það 
verður bara að koma í ljós.“

Fanney Lára Guðmundsdóttir
Ungfrú Reykjavík

„Ég fór í berjamó um síðustu helgi í 
frábæru veðri á Snæfellsnesi. Þetta var 
glæsileg ferð og konan mín ætlar að búa 
til berjasaft í kvöld. Við tínum bæði 
krækiber og bláber en á Snæfellsnesinu 
var einhverja hluta vegna miklu meira af 
bláberjum.“

 Guðjón Bergmann jógakennari

„Nei ég hef ekki farið í berjamó síðan ég 
var krakki. Mér finnst samt berin góð, 
sérstaklega bláberin í eftirrétti og ýmsar 
kræsingar. Hins vegar borða ég ekki 
mikið af krækiberjum.“ 

Harpa Melsted handboltakona

Ertu búin(n) að 
fara í berjamó?
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ATVINNA

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

- vi› rá›um

Byggingastjóri

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

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

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

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

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

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

www.bygg.is



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Sundlaug Kópavogs
• Konur og karlar óskast til starfa við 

laugar- og baðvörslu og í afgreiðslu við 
Sundlaug Kópavogs.

 Um er að ræða vaktavinnu.
 Lágmarksaldur er 20 ár.
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og SfK.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður 
Vildís Guðmundsdóttir í 
síma 5700 470, netfang

vildis@kopavogur.is 

Leikskólakennarar og annað starfsfólk
óskast í leikskólann Klettaborg, Dyrhömrum 5 í Grafarvogi

Lærum saman í leik
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- vi› rá›um

Verkefnastjóri

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

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

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

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

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

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

www.bygg.is

TILKYNNINGAR





Intel® Core 2 Duo
Nýjasta fartölvutæknin frá Intel. Stóraukin 
afkastageta, lengri rafhlöðuending og 
aukið öryggi.

2GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í 
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

1GB Intel Turbomemory (Robson)
Sérhæft minni á móðurborði sem minnkar 
álag á harða diskinn í tölvunni og eykur 
hraða gagnavinnslu um allt að 20%

PSAELE-017001N5
TOSHIBA SATELLITE A210-12Q
AMD Turion 64 X2 TL-56
15.4” TFT  WXGA TruBrite
ATI Mobility Radeon HD2400 
2GB Vinnsluminni (2x1024)
160GB Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust netkort
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 2,72kg á þyngd
Windows Vista™ Premium
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

ATI Mobility Radeon HD2400
Aflmikið skjákort frá ATI sem virkar á alla 
tölvuleiki. Skjákortið er með DirectX 10 
stuðning sem nýtist vel með Vista.

AMD Turion 64 X2
Nýjasta fartölvutæknin frá AMD. Stóraukin 
afkastageta, lengri rafhlöðuending og 
aukið öryggi.

14. 999

Skeifan • Kringlan • Smáralind • Grafarvogur • Hafnarfjörður • Selfoss • Ísafjörður • Akranes • Egilsstaðir • Akureyri

PSU30E-01P01NN5
TOSHIBA SATELLITE U300-11Z
Intel Core 2 Duo T5450
13.3” TFT WXGA TruBrite
Intel GMA X3100 358MB UMA
2GB Vinnsluminni (1024x2)
1GB Intel Turbomemory
160GB SATA Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
Dual Layer DVD skrifari
Innbyggt þráðlaust net
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
Harman Kardon hátalarar
Bluetooth
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 1.85kg á þyngd
Windows Vista™ Premium
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

13.3”

12.500
12 mán. Vaxtalaust

Verð frá:

4.220
59 mánaða

Verð frá:149.999

14. 999300968E
LaCie 320GB F.A. Porsche
útvær harður diskur fylgir!

FLAKKARI

BAT:NOM1-NSUM7-LA1
FSC AMILO LA1703 AMD

AMD Sempron 3500+
15,4” CrystalView skjár

- 1280 x 768 upplausn
UniChrome Pro skjástýring

512MB DDR2 vinnsluminni (533)
80GB SATA Harður Diskur

Innbyggt þráðlaust net
DVD Skrifari - Dual Layer

Windows Vista Basic

69.99915,4” WXGA CrystalView skjár
Skarpur og bjartur skjár með 
sérstakri glampavörn. Skjárinn er 
einn mikilvægasti hluti tölvunnar.

Aflmikill örgjörvi frá AMD. Útbúinn 
PowerNow! Technology.

AMD Sempron

5.833
12 mán. Vaxtalaust

Verð frá:

2.103
59 mánaða

Verð frá:

12.500
12 mán. Vaxtalaust

Verð frá:

4.220
59 mánaða

Verð frá:
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15.4”

VAXAAXAAX

S26361-K1201-V202
FSC 20” WIDESCREEN 
1680X1050
20” WideScreen LCD skjár
1680 x 1050 upplausn
16.7 milljón litir
Birta 300 cd/m2
Skerpa 800:1
5ms svartími
D-Sub (VGA) tengi

S26361-K1188-V201
FSC 22” WIDESCREEN 
1680X1050
22” WideScreen LCD skjár
1680 x 1050 upplausn
16.7 milljón litir
Birta 300 cd/m2
Skerpa 1000:1
5ms svartími
DVI og D-Sub (VGA) tengi
Innbyggðir hátalarar

20” LCD SKJÁR 22” LCD SKJÁR

149.999

19.999
29. 1 STYKKI!AÐEINS

1 STYKKI!AÐEINS
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TAKMARKAÐ

Ef þú skilar gamla kostar þessi

LA

SKJÁINN UPPÍ!
24.999
34.

Ef þú skilar gamla kostar þessi

A

SKJÁINN UPPÍ!



15,4”

Skeifan • Kringlan • Smáralind • Grafarvogur • Hafnarfjörður • Selfoss • Ísafjörður • Akranes • Egilsstaðir • Akureyri

Intel® Core(tm) 2 Duo T7100
15.4” TFT LCD WXGA
- Með Brilliant View tækni
- 1280 x 800 upplausn
ATI Mobility Radeon(tm) HD 2300 128MB
- Allt að 896MB
2048MB DDR II 667Mhz (2 x 1024MB)
160GB Serial ATA Harður diskur
Innbygð vefmyndavél og míkrafónn
Innbyggður kortalesari
Intel PRO/Wireless 3945ABG
3 x USB 2.0, SPDIF, 2 x Audio,
DVI+VGA, Expresscard slot
DVD Skrifari - Dual Layer
Aðeins 3kg á þyngd
Rafhlöðuending 2:30 tímar

Windows® Vista Premium
Microsoft Works 8.5
Vista DVD Playback Pack
Nero 7 Essentials
Norman Virus Control 3 years
2gja ára ábyrgð

2GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í 
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

15.4” WXGA Brilliant View skjár
Skarpur og bjartur skjár með sérstakri 
glampavörn. Skjárinn er einn mikilvægasti 
hluti tölvunnar.

Intel® Core Duo
Nýja fartölvutæknin frá Intel. Stóraukin 
afkastageta, lengri rafhlöðuending og 
aukið öryggi.

160GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyndum, 
ljósmyndum og tónlist á 120GB hörðum 
disk.

14. 999300968E
LaCie 320GB F.A. Porsche
útvær harður diskur fylgir!

FLAKKARI

159.999

15.4”

1GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í 
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

120GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyndum, 
ljósmyndum og tónlist á 120GB hörðum 
disk.

Intel® Core Duo
Nýja fartölvutæknin frá Intel. Stóraukin 
afkastageta, lengri rafhlöðuending og 
aukið öryggi.

10.833
12 mán. Vaxtalaust

Verð frá:

3.691
59 mánaða

Verð frá:

PSAE0E-04T01GN5
TOSHIBA SATELLITE A200-1ML
Intel Core Duo T2080
15.4” TFT  WXGA TruBrite
Intel 943 251MB skjástýring
1GB Vinnsluminni (2x512MHz)
120GB Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust netkort
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 2,72kg á þyngd
Windows Vista™ Premium
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

FYRSTA GREIÐSLA 14. 999

129.999

PSPB0E-0ED00QN5
TOSHIBA SATELLITE P200-16B
Intel Dual Core T2080
17” WXGA TruBrite skjár
Intel 943 251MB UMA
2GB Vinnsluminni (1024x2)
160GB SATA Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
Dual Layer DVD skrifari
Innbyggt þráðlaust net
Lyklaborð með talnaborði (Full Size)
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
Harman Kardon hátalarar
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 3.2kg á þyngd
Windows Vista™ Premium
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

12.500
12 mán. Vaxtalaust

Verð frá:

4.220
59 mánaða

Verð frá:

Intel® Core Duo
Nýja fartölvutæknin frá Intel. Stóraukin 
afkastageta, lengri rafhlöðuending og 
aukið öryggi.

160GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyndum, 
ljósmyndum og tónlist á 160GB hörðum 
disk.

2GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í 
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

14. 999

FYRSTA GREIÐSLA

149.999

13.333
12 mán. Vaxtalaust

Verð frá:

4.485
59 mánaða

Verð frá:
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BT lán kynna vaxtalausa viku. Núna 
geturðu fengið valdar vörur á vaxtalausum 
greiðslum í 12 mánuði og fyrsta greiðsla 1. 
janúar 2008. 
Hentar það betur að dreifa í fleirri en 12 
mánuði? Þá bjóðum við uppá frábær lán 
sem leyfa þér að dreifa vörukaupunum í 
allt að 59 mánuði. 

0%
Vextir

12
Mánuðir

VAXTALAUS VIKA Í BT!



„Sumir halda að hér hafi engin lista-
verk verið sköpuð fyrr en landinn fór 
að fara utan til náms í listaskólum. En 
veggir landnámsmanna voru skreytt-
ir ofnum og útsaumuðum tjöldum og 
fram á okkar daga gengu konur í hand-
unnum fötum sem skreytt voru mynd-
um og mynstrum og báru þar af leið-
andi listina hvert sem þær fóru.“ Þetta 
segir Akureyringurinn Guðrún Hadda 
Bjarnadóttir sem nýlega var kjör-
in handverksmaður ársins 2007. Hún 
kveðst hafa hlotið þá viðurkenningu 
fyrst og fremst fyrir að útbreiða 
vissan boðskap um íslenskt 
handverk.

„Titillinn er svolítið rugl-
andi að því leyti að ég hef 
ekki verið að gera neitt sér-
stakt í handverki á þessu 
ári,“ segir Guðrún Hadda. 
„Ég vil hinsvegar að við 
virðum heimilisiðnað okkar 
og handverk á sama hátt og 
bókmenntirnar.“ 

Þegar Guðrúnu Höddu er 
bent á að ullin sé vinsæl í 
fatnað á okkar tímum gefur 
hún lítið fyrir það. „Sú ull sem mest er 
dásömuð í dag er innflutt og hefur ekk-
ert með Ísland að gera. Það er ekki verið 
að skoða ullarhandverk á sama hátt og 
annan menningararf, heldur fyrst og 
fremst sem söluvöru fyrir útlendinga. 
Það er markaðurinn sem ræður.“ 

Hvað er það þá helst í okkar hand-
verksmenningu sem Guðrún Hadda vill 
halda á lofti? „Ég vil að við séum stolt 
af henni. Allir Íslendingar eiga for-
mæður sem unnu úr því efni sem skap-

aðist á heimilinu og klæddu 
með því börn sín og fjöl-
skyldu. Öll sængurföt voru 
úr ull, öll fötin og allur saum-

þráður. Vaðmálið sem þær unnu 
var líka ein af okkar helstu útflutnings-
vörum. Þetta var svo ótrúlega vandað 
að við getum ekki gert annað eins og 
komum ekki til með að geta í framtíð-
inni. Ég tel mig þokkalega spunakonu 
og hef reynt að spinna uppistöðu í vað-
málsvef en hún slitnaði jafnóðum. Hvað 
þá ef ég hefði sett hana upp í vefstæði 
þar sem steinar héngu og toguðu í. Við 
eigum að vera að springa af stolti yfir að 
hafa átt konur sem gátu þetta. Auðvitað 
eigum við að leita út á við en við eigum 

ekki að skammast okkar fyrir það sem 
áður var og láta það lönd og leið.“ 

Guðrún Hadda kveðst vera með þrjá 
vefstóla í notkun. Hún hefur unnið með 
hinum ýmsu handverkshópum norðan 
heiða og auk þess að sækja menntun 
í Myndlistaskóla Akureyrar sat hún á 
skólabekk Listaháskólans síðasta vetur 
til að afla sér kennararéttinda. Í lokin 
er hún spurð hvort hún komi þá ekki 
örugglega menningararfinum áfram til 
næstu kynslóða. „Ég veit það nú ekki en 
ég er með smá kúrs í leikskóladeildinni 
í HA. Þar beini ég meðal annars sjón-
um að sauðkindinni, sem sá okkur fyrir 
efni í föt og skó, leikföngum, mjólk og 
mat.“

„Eftir að hafa verið í Harry 
Potter trúi ég aðeins meira 

á töfra en ég gerði áður.“

Norræna húsið opnað

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Áslaug Klara Júlíusdóttir
Sléttuvegi 7, Reykjavík,

andaðist á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund
21. ágúst. Útför hennar fer fram frá Bústaðakirkju
miðvikudaginn 29. ágúst kl. 15.00.

Kjartan Heiðar Haraldsson   Linda Guðný Róbertsdóttir
Júlíus Heiðar Haraldsson       Harpa Másdóttir
Sigurður Heiðar Haraldsson   Helga Olgeirsdóttir
Maríanna Heiða Haraldsdóttir  Ragnar Kristinn Sigurðsson
Theódóra Sigrún Haraldsdóttir  Sigurjón Valberg Jónsson
Ingibjörg Guðrún Haraldsdóttir Oddgeir Kristjánsson
ömmu- og langömmubörn.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma
og langamma,

Erika Guðjónsson
áður til heimilis á Brimhólabraut 26
Vestmanneyjum. Helgubraut 7, Kópavogi,

lést á elli- og hjúkrunarheimilinu Grund föstudaginn
10. ágúst. Útför hefur farið fram.

Fyrir hönd aðstandenda,

Reynir Carl Þorleifsson          Jenný Eyland
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartkær eiginmaður minn,

Jón Þórir Einarsson
sjómaður, Vesturbergi 28,

sem andaðist á Líknardeild Landspítalans, Landakoti,
laugardaginn 18. ágúst, verður jarðsunginn frá
Fossvogskirkju þriðjudaginn 28. ágúst kl. 13:00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Krabbameinsfélagið, s. 540 1990.

Guðbjörg Jóna Sigurðardóttir
systkini og aðrir ástvinir.

90 ára afmæli
Föstudaginn 24. ágúst verður

Steinunn
Sigurðardóttir,

Brekku  í Garði, níutíu ára af því
tilefni býður hún og fjölskylda hennar
ætting jum og vinum til samfagnaðar
í samkomuhúsinu í Garði á afmælis-
daginn kl. 16.00. Blóm og g jafir eru

vinsamlega afþakkaðar.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug vegna andláts og útfarar
föður okkar, sonar, bróður, mágs og fyrr-
verandi eiginmanns og tengdasonar

Birgis Árna Þorvaldssonar

sem lést þriðjudaginn 7. ágúst síðastliðinn.

Logi Birgisson
Kjartan Birgisson
Viktoría Sól Birgisdóttir
Benjamín Árni Birgisson
Óðinn Guðmannsson
Þorvaldur Signar Aðalsteinsson  Aðalheiður Ingólfsdóttir
Ingólfur Örn Eggertsson               Krístín Örlygsdóttir
Þorvaldur Þorvaldsson                  Erna Jónsdóttir
Andrea Margrét Þorvaldsdóttir
Sigrún Rósa Kjartansdóttir
Kjartan Tryggvason                         Sólrún S. Benjamínsdóttir

Ástkær sonur okkar, bróðir, mágur og
sonarsonur,

Björgmundur Bragason
Vitastíg 15, Bolungarvík,

er lést sunnudaginn 19. ágúst síðastliðinn, verður
jarðsettur laugardaginn 25. ágúst frá Hólskirkju
Bolungarvík kl. 14:00. Blóm og kransar afþakkaðir,
en þeim sem vildu minnast hans er bent á líknarfélög.

Guðrún Jóhannsdóttir Bragi Björgmundsson
Fríða Bragadóttir              Kristján Sig. Kristjánsson
Jóhann Bragason            Dorota Rutkowska
Lovísa Loftsdóttir            Einar Einarsson
og aðrir ástvinir.

Ástkær móðir okkar,

Hulda Sigmundsdóttir
kennari frá Þingeyri

andaðist á Hrafnistu í Hafnarfirði fimmtudaginn
23. ágúst.

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

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, tengda-
faðir, sonur, tengdasonur, bróðir og vinur,

Sigurður Örn Hermannsson
Hjallavegi 15a, Reykjanesbæ,

sem lést þriðjudaginn 14. ágúst, verður jarðsunginn frá
Ytri-Njarðvíkurkirkju mánudaginn 27. ágúst klukkan
14.00.
Alma Tómasdóttir
Tómas Örn Sigurðsson Karen Ösp Randversdóttir
Hermann Sigurjón Sigurðsson Ísabella Ósk Eyþórsdóttir
Viktor Sigurðsson
Hermann Sigurðsson Guðrún Emilsdóttir
Hrefna Pétursdóttir Almar Viktor Þórólfsson
systkini og aðrir aðstandendur.

AFMÆLI





Undanfarin ár hafa 
fréttir af mótmælend-
um verið fyrirferðar-
miklar í íslenskum 
fjölmiðlum. Sérstak-
lega hafa þessar frétt-
ir verið áberandi yfir 
sumarmánuðina, enda 

er sumarið nokkurs 
konar vertíð mótmæl-

enda. Sumir þessara mótmælenda 
koma vel fyrir og hafa margt til 
síns máls en aðrir eru svo óheill-
andi að maður er helst á því að 
þeir vinni gegn málstaðnum sem 
þeir vilja svo hart berjast fyrir.

Í gærmorgun vaknaði ég upp 
við þær fréttir í útvarpinu að 
frestur til að hreyfa mótmæli við 
fyrirhuguðum breytingum í Kola-

portinu hefði verið framlengdur. 
Af einhverri undarlegri ástæðu 
hefur allt tal um breytingar á 
Kolaportinu farið fram hjá mér til 
þessa. Eflaust hafa fréttir af því 
fengið minni sess í fjölmiðlum en 
fréttir af aðgerðum mótmælenda 
víða um land. Ég ákvað því að fara 
á netið og kynna mér um hvað 
málið snerist. 

Til stendur að minka gólfflöt 
Kolaportsins um 500 fermetra og 
fækka inngöngum. Þá á að lækka 
lofthæð verulega. Þetta á að gera 
til að koma fyrir bílastæðahúsi í 
hluta þess rýmis þar sem Kola-
portið er nú. Í ofanálag verður 
Kolaportið lokað í hálft annað ár 
ef af þessum fyrirhuguðu fram-
kvæmdum verður.

Mér rann kalt vatn milli skinns 
og hörunds við þennan lestur. Ég 
er ekki eldri en svo að fyrir mér 
er Kolaportið bráðnauðsynlegur 
hluti af bæjarbragnum í Reykja-
vík. Enda fer ég þangað oftar en 
flestir sem ég þekki og hef í ófá 
skipti gert mín bestu kaup þar. 

Það má segja að í Kolaportinu 
sameinist erlend markaðstorg-
asteming íslenskri sveitarómant-
ík. Enda hefur það í senn þjóðlegt 
og alþjóðlegt yfirbragð. 

Ég ætla því að fylgjast vel með 
framvindu þessa máls og ef illa 
fer er aldrei að vita nema maður 
verði sjálfur fréttaefni næsta 
sumars þegar maður mætir með 
mótmælaspjöldin og dredda í 
hárinu fyrir utan Kolaportið.





Í kvöld verður Akureyr-
arvakan sett við hátíðlega 
athöfn í Lystigarðinum. 
Á laugardag og sunnudag 
verður íburðarmikil dagskrá 
í bænum og öllu til tjaldað: 
bæði utanhúss og innan 
verður margt skemmtilegt á 
seyði og nú verða Akureyr-
ingar að biðja um gott veður.

Það er stílað upp á hlýja stemningu 
strax í kvöld: „kannski einhver 
þrumi ræðu“ segir í kynningar-
plöggunum. Þar verður hljóðfæra-
sláttur af fjölbreytilegu tagi, garð-
urinn verður upplýstur, rétt eins og 
stemning var í lystigörðum áður 
fyrr, en ballið byrjar á morgun með 
þéttri dagskrá.

Þegar kl. 11.30 er myndlist í gangi, 
Anna Richards flytur gjörning á 
floti og er hann hluti af heimildar-
mynd  um sjósund. Myndlistin er í 
fyrirrúmi á Akureyrarvöku að 
þessu sinni og ekki er hún öll á 
safnaveggjum.

Ekkert er gert lengur án peninga. 
Saga Kapital hefur styrkt sögusýn-
ingu í Gamla barnaskólanum við 
Hafnarstræti sem opnar kl. 12. Þar 
verður djass, ljósmyndasýning og 
leiðsögn í boði kl 12.00 – 16.00. 
SÍUNG - samtök barna og unglinga-
bókahöfunda - bjóða uppá sögu-
stund á Amtsbókasafninu kl. 14 og í 
þann mund geta fullorðnir farið á 
Húsgagna og nytjamarkað að 
Hömrum sem stendur til 18 og er 
til styrktar söfnun fyrir Mósambík

Tvær stórar myndlistarsýningar 
verða opnaðar í eftirmiðdag á laug-
ardeginum: kl. 14 er opnun á sam-
sýningu 22 myndlistamanna í til-
efni 200 ára fæðingarafmælis 
Jónasar Hallgrímssonar. „Skyldi ég 
vera þetta sjálfur!“ í Ketilhúsinu. 
Þorvaldur Þorsteins, Áslaug Thorl-
acius, Magnús Þór Jónsson og fleiri 
sýna.

Hin er Sjónlist 2007 í Listasafni 
Akureyrar, samsýning þeirra lista-
manna sem tilnefndir eru til Sjón-
listarverðlaunanna sem veitt verða 
öðru sinni í haust. 

Markmið með þeim er þríþætt: 1) 
að beina sjónum að framúrskarandi 
framlagi íslenskra myndlistar-
manna og hönnuða sem starfa hér 
heima og erlendis, 2) stuðla að auk-
inni þekkingu, áhuga og aðgengi 
almennings að sjónlistum og 3) 
hvetja til faglegrar þekkingarsköp-
unar og bættra starfsmöguleika 
sjónlistafólks á Íslandi.

Sex listamenn voru tilnefndir til 
Sjónlistaorðunnar í lok maí og 
hljóta tveir þeirra ríkuleg verðlaun 
fyrir framlag sitt, annar á sviði 
myndlistar og hinn á sviði hönnun-
ar. Tvær milljónir króna koma í 
hlut hvors listamanns sem hreppir 
fyrsta sæti í sínum flokki, en þetta 
eru hæstu verðlaun sem veitt eru á 
sviði myndlistar og hönnunar hér á 
landi. Verðlaunaafhendingin fer 
fram 21. september í Flugsafni 
Íslands á Akureyri . 

Þá er tilkynnt hver fær heiðurs-
orðu Sjónlistar fyrir æviframlag til 
sjónlistanna. Daginn eftir verður 
efnt til alþjóðlegrar ráðstefnu um 
siðfræði og sjónlist þar sem breski 
heimspekingurinn Matthew Kieran 
og sænski hönnuðurinn Olof Kolte 
deila skoðunum sínum..

Þeir sem tilnefndir voru í ár eru 
Birgir Andrésson fyrir einstakt 

framlag til könnunar á sambandi 
sjónrænnar skynjunar og merk-
ingu texta í verkunum Black-out 
og Build. Hekla Dögg Jónsdóttir 
fyrir Fossinn, röð verka í sýning-
unni Ljósaskipti og Fireworks for 
LA sem ætlað er að lýsa upp 
umhverfið og skerpa skilningar-
vitin. Hrafnkell Sigurðsson fyrir 
ljósmyndaröðina Áhöfn sem sýnd 
var fyrst á sýningunni Eiland í 
Gróttu og olíuverkin Afhafna-
svæði sem sýnd voru í Gallerí 
Suðsuðvestur, en þessi verk þykja 
varpa nýju ljósi á íslenska sjó-
menn.

Fyrirtækið Nikita fyrir fatnað 
á konur sem stunda snjóbrettaí-
þróttir, en vörur Nikita eru nú 
seldar í sérverslunum í þrjátíu 
löndum. Studio Granda fyrir við-
byggingu við Vogaskóla í Reykja-
vík og einbýlishús á Hofi á Höfða-
strönd og síðast en ekki síst Össur 
hf. fyrir gervifótinn Proprio 
Foot.

Í vetur réðist Ópera Skagafjarðar í 
það stórvirki að flytja óperu Ver-
dis, La Traviata. Nú eru Skagfirð-
ingar mættir til Akureyrar og flytja 
verkið kl. 16, ásamt Sinfóníuhljóm-
sveit Norðurlands. Alexandra 
Chernyshova er krafturinn á bak 
við þetta stórvirki og syngur hlut-
verk Violettu. 

Frumsýning á „Stolt siglir fleygið 
mitt“, heimildarmynd Gísla Sigur-
geirssonar um Súluna verður í 
Borgarbíói í eftirmiðdaginn. Seinna 
um kvöldið, kl. 20.30. flytur hin 
sögufræga verslun, Frúin í Ham-
borg, með manni og mús.  Þá er líka 
tekinn að færast karnivalmórall í 
mannskapinn: enda boðið til stór-
tónleika með Samúel Jóni Samúels-
syni og BIG BANDI á útisviði í 
Listagilinu kl 21. Réttum einum og 
hálfum tíma síðar hefst Bylting 
Fíflanna undir kjörorðinu: „Illgresi 
allra sveita sameinist. Vei ykkur 
samborgarar sem ekki takið fífil-
inn í hönd og fylgið með. Tökum 
yfir og fylkjum liði við Ketilhúsið“. 
Þangað skulu byltingasveitir mæta 
kl. 22.30 . Þar mun Don Kíkote 
verða fluttur í leikstjórn Kristjáns 
Ingimarssonar.

Ýmislegt annað er á seyði í bænum 
þessa helgi og er hollast heima-
mönnum að kynna sér vel dag-
skrána því nóg er í boði, samsæti, 
tónlist, smærri sýningar. Drauga-
ganga og margt fleira.

Akureyringar eru að stefna í sína 
menningarnótt með glæsibrag. 

Mæjuspæjuvefur vígður
Þau eru nokkuð ánægð með sig 
hjá Útvarpsleikhúsinu þessa dag-
ana. Síðla júlí gerði Útvarpsleik-
húsið tilraun. Haldin var svoköll-
uð forhlustun á fyrstu tveimur 
þáttum útvarpsverksins Mæju 
Spæju eftir Herdísi Egilsdóttur. 
Þessi viðburður var haldinn á 
samhæfðum tíma um allt Ísland, 
því Útvarpsleikhúsið tók hönd-
um saman við 29 bókasöfn – allt 
frá Reykjavík til Vestmannaeyja 
og Hafnar í Hornafirði – sem 
buðu börnum að koma og hlusta á 
útvarpsleikrit, nokkuð sem börn 
eru hætt að gera enda hafa 
íslenskar útvarpsstöðvar haft lít-
inn áhuga að ná sambandi við 
þau.

Nú eru lokatölur komnar frá 
söfnunum sem tóku þátt, og töl-
urnar voru ekki af verri endan-
um. Alls mættu 837 börn á Mæju 
Spæju daginn. Það er tvisvar til 
þrisvar sinnum fleiri gestir en 
rúmast á frumsýningar leikrita 
og kvikmynda. Mikil ánægja er 
með þátttökuna, og að því tilefni 
sagði Áslaug Óttarsdóttir, for-
maður samtaka almenningsbóka-
safna í tölvupósti til Útvarpsleik-
hússins: „Við áttum ekki von á 
svona stórum hlustendahóp 
þegar við lögðum af stað í þetta 
verkefni. Menn eru mjög ánægð-

ir með framtakið.“
Verkið er, eins og önnur leik-

verk Útvarpsleikhússins, 
aðgengilegt á RUV; mikil aðsókn 
hefur verið í að hlusta á verkið 
þar. Því hefur verið brugðið á það 
ráð að opna sérstakan Mæju 
Spæju vef ~ http://www.ruv.is/
heim/vefir/maejaspaeja/ en þar 
gefst áhugasömum kostur á að 
hlusta á alla níu þætti verksins 
eins oft og þá lystir.

Kl. 20 í Glerskála Reyfis 
Finnskur nútímasirkus þar sem 
blandast saman kunn brögð 
fjölleikamanna, leikhústækni 
og nútímadans. Síðustu 
sýningar verða laugardag og 
sunnudag kl. 18.

Kunnátta með pappír og liti



Sportbúðin
Sérverslun skotveiðimannsins

Munið vinsælu 
gjafabréfin okkar

Viltu gera góð kaup?  
Þá er Sportbúðin búðin þín.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beretta ES Synthetic
Hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa frá Beretta.  26” hlaup, 3 þrengingar, byssupoki. 

 Aðeins 94.900 stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Beretta ES Standards
Hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa frá Beretta.  26” hlaup, 3 þrengingar, byssupoki. 

 Aðeins 96.900 stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Krókhálsi 5 - Sími 517 8050 - Sportbudin.is



Leikfélag Akureyrar hefur 
gengið vel undanfarin ár 
undir stjórn Magnúsar 
Geirs Þórðarsonar. Verk-
efnaskrá vetrarins var 
kynnt á miðvikudag og er 
glæsileg blanda nýrra verka 
og eldri: nóg verður í boði, 
bæði í Samkomuhúsinu og 
í Rýminu, tilraunasviði LA. 
Bíða menn nú spenntir að 
sjá hvort árleg aðsóknarmet 
þar nyrðra eru orðin regla 
og bendir margoft til að efni 
sé í enn einn metvetur LA. 

Fyrsta frumsýning vetrarins er á 
fjölskylduleikritinu Óvitar! eftir 
Guðrúnu Helgadóttur í leikstjórn 
Sigurðar Sigurjónssonar. Óvitar 
voru afar vinsælir fyrir fjölda ára 
á sviði Þjóðleikhússins en hafa 
ekki sést áður nyrðra: þar leika 
fullorðnir börn og börn hina full-
orðnu í lítilli bæjarsögu nútíma-
lífshátta. Frumsýning er 15. sept-
ember og ekki að efa að sýningin 
mun njóta mikilla vinsælda enda 
vandað til í hvívetna með stórum 
hóp listrænna stjórnenda undir 
forystu Sigurðar Sigurjónssonar 
leika og leikstjóra. Alls taka 24 
leikarar þátt í sýningunni.

Önnur mikil vinsældasýning er í 
vændum um jól þegar flutt verð-
ur þýðing og leikgerð Gísla Rún-
ars Jónssonar á aldargömlum 
farsa, Fló á skinni, sem LR lék í 
tvígang á liðinni öld og tugir þús-
unda sáu, bæði á áttunda og seint 
á níunda áratugnum. Hér reynir á 
ungan leikarahóp í leikformi sem 
talið er eitt erfiðasta, farsaleikn-
um. Gísli hefur þegar getið sér 
frægðarorð fyrir að feta slóð 
Emils Thoroddsen í hnyttnum til-
færslum á sígildum gamanleikj-
um í íslenskt umhverfi. Magnús 
Geir leikhússtjóri leikstýrir. 

Það eru alvarlegri tónar í tveimur 
verkum sem koma á svið eftir 
áramótin: Ökutímar eftir Paulu 
Vogel er nokkurra ára verðlauna-
verk og verður frumsýnt í byrjun 

nóvember en tónlistarkonan Lay 
Low semur og flytur tónlistina í 
sýningunni. Í Ökutímum er tekið 
á erfiðu máli í fjölskyldu, hvernig 
nákominn ættingi nýtir sér 
aðstæður til að koma fram fýsn 
sinni til unglingsstúlku. María 
Reyndal leikstýrir en meðal leik-
enda eru Þröstur Leó Gunnars-
son, Guðjón Davíð Karlsson, og 
Þrúður Vilhjálmsdóttir. Frumsýn-
ing er 2. nóvember í Rýminu en 
sýningar þar mun TM styrkja á 
þessum vetri. 

Eftir áramót verður nýtt 
íslenskt leikrit, Dubbeldusch eftir 
Björn Hlyn Haraldsson, frumsýnt 
en það er sett upp í samstarfi við 
Vesturport. Leikrit um ástina, 
lífið, tilviljanir og erfiða valkosti. 
Leikritið er frumraun Björns 
Hlyns Haraldssonar sem leik-
skálds. Frumsýnt um miðjan mars 
í Rýminu. Meðal leikenda eru 
Ólafur Darri Ólafsson, Víkingur 
Kristjánsson, Harpa Arnardóttir 
og Elma Lísa Gunnarsdóttir. 

Í vetur verður efnt til leiklestrar-
raðar undir nafninu Krónuleikhús 
en þar verður íslenskri leikhús-
klassík gerð góð skil. Flutt verða 
leikritin Skugga Sveinn, Fjalla 
Eyvindur og Piltur og Stúlka. 
Einnig verður leiklesin ný leik-
gerð upp úr ævi og sögum Nonna 
sem skrifuð hefur verið fyrir LA. 

Að minnsta kosti fimm gesta-
sýningar verða á fjölum LA í 

vetur og má þar nefna sýningu 
Íslenska dansflokksins á þremur 
verkum í október: Íslenski dans-
flokkurinn heldur í þriggja vikna 
sýningarferðalag um Bandaríkin 
en kemur norður fyrst. Sýnd 
verða þrjú af bestu verkum 
flokksins undanfarið: Maðurinn 
er  alltaf einn eftir Ólöfu Ingólfs-
dóttur, Elsa eftir Láru Stefáns-
dóttur og Critic´s choice? eftir 
Peter Anderson. Sýningin er í 
senn aðgengileg og kraftmikil og 
við hæfi allrar fjölskyldunnar.

Þá kemur Kristján Ingimarsson 
með nýtt verk norður, Frelsarann, 
sem verður sýnt í tvígang í nóv-
ember. Jón Páll Eyjólfsson leik-
stýrir sýningunni, en hann er 
Akureyringum að góðu kunnur 
fyrir uppsetningar sínar á Maríu-
bjöllunni og Herra Kolbert. Killer 
Joe, hin lofaða sýning Skámána, 
kemur norður, Þú ert nú meiri 
jólasveinninn sem Ágústa Skúla-
dóttir leikstýrir en útlit hannar 
Katrín Þorvaldsdóttir. 

Margt fleira er á verkefnaskrá 
LA: Settur verður á laggirnar leik-
listarskóli í samstarfi við Söng-
list, farið í leikhúsferð til London 
og áfram verður boðið upp á leik-
húslíf sem valgrein í grunnskól-
um Akureyrar. Nú er unnið að 
þróun fjögurra nýrra íslenskra 
leikrita á vegum leikhússins sem 
munu birtast á fjölum LA á næstu 
árum.
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Á laugardag verður opnuð sýning 
á verkum listakonunnar Nínu 
Sæmundson í Sögusetrinu á Hvols-
velli. Jónína Sæmundsdóttir eða 
Nína eins og hún kallaði sig, var 
fædd í Nikulásarhúsum í Fljóts-
hlíð 1892.  Nínu var aðeins 23 ára 
þegar hún fékk  inni í Tekniske 
skole í Kaupmannahöfn 1915-16. 
Síðan fer hún í Konunglegu lista-
akademíuna þar sem hún er við 
nám til 1920. Nína veikist af berkl-
um 1920 og átti við heilsuleysi að 
stríða um nokkurt skeið. Það 
stoppaði hana ekki í að fara til 
Rómar þar sem hún dvaldi í ár og 
lagði frekari grunn að myndlistar-
ferli sínum. 

Henni bauðst að sýna í New 
York 1926, og eftir það var hún um 
kyrrt fyrir vestan, fyrst í New 
York og síðan í Hollywood. Þar bjó 

hún og starfaði í þrjá áratugi. Í 
Bandaríkjunum vann hún mörg 
opinber verkefni og öðlaðist vin-
sældir sem næmur og fágaður 
portrettlistamaður. Meðal opin-
berra verkefna hennar má nefna 
Afrekshug fyrir Waldorf Astoria 
hótelið í New York 1931, mynd af 
Prómeþeif í Los Angeles 1935 og 
minnisvarða um Leif Eiríksson 
1936, einnig í Los Angeles. Af 
mannamyndum má nefna portrett 
af Hedy Lamarr, Peter Freuchen 
og Vilhjálmi Stefánssyni en hún 
var virtur portret-málari þar í 
borg. Nína hélt alltaf íslenskum 
ríkisborgararétti sínum. Síðustu 
árin tók hún nokkurn þátt í 
íslensku listalífi, m.a. með sýning-
um á höggmyndum og olíumál-
verkum. Hún lést 1965.

Meðal verka Nínu á Íslandi eru 

Móðurást í Lækjargötu í Reykja-
vík. Maríumynd í Selfosskirkju, 
Rökkur á Sólheimum í Grímsnesi, 
Ung móðir við Hlíðarendakirkju í 
Fljótshlíð og Þorsteinn Erlingsson 
í Þorsteinslundi í Fljótshlíð og 
Njáll á Sögusetrinu. 

Árni Mathiesen opnar sýning-
una kl. 14.00 og mun hún standa til 
22. september. -

Sýning á verkum Nínu

Menningargnægð
Norræna húsið 

18. – 26. ágúst 2007

Föstudagur 24. ágúst

Glerskáli:

Norræna húsið:

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

Tónleikar:
Kl. 19:30 Ólöf Arnalds 
Kl. 21:00 Budam
Kl. 22:30 Jens Lekman

Kl. 16:00 
Lavaland, verkstæði 
fyrir unglinga í kjallara
hússins.
Kl. 16:00 
Finnska heimildarmyndin
Mitt liv i Spanien eftir
finnska leikstjórann
Janne Leivo. Enskur texti.
Kl. 17:00 
Fyrirlestur:
Eduardo Grutzky
og  Amnesty International
Island

Kl. 18:00 – 20:00 
Sögustund:
Kl. 18:00 
Unnur Guðjónsdóttir
Kl. 19:00 
Einar Kárason

Kl. 20:00 
Med andra ord,
sirkussýning

www.nordice.is - www.reyfi.is

norra na huside -

-

norra na huside -

-

norra na huside -

-

FÖS 24. ÁGÚST

DJ Andrea Jóns

LAU 25. ÁGÚST KL 23:59

The Musik Zoo
DJ Sonic

FIM 30. ÁGÚST KL 21:00

Jan Mayen 
Útgáfutónleikar

FÖS 31. ÁGÚST KL 23:00

Drep
Vonbrigði

HAFNARSTRÆTI 1-3, BAKHÚS
SUN-FIM 19:00-01:00  FÖS-LAU 19:00-05:00
WWW.MYSPACE.COM/ORGANREYKJAVIK

Sýningar haustsins komnar í sölu á netinu!

Miðasala á netinu!
www.leikhusid.is

Auglýsingasími

– Mest lesið





Einvígi og keppnir hafa alltaf fylgt poppinu. Beatles eða Stones?, Duran 
Duran eða Wham?, Blur eða Oasis? Það nýjasta er einvígi rapparanna 50 
Cent og Kanye West. Þeir senda báðir frá sér nýjar plötur 10. september 
nk. og spurningin er auðvitað hver selur meira fyrstu vikuna. Plata 50 
Cent á að heita Curtis, en plata Kanye West Graduation. Báðir hafa 
kapparnir notið mikilla vinsælda og eiga að baki margfaldar platínuplötur. 
Eins og í öllum alvöru einvígjum þá eru þeir 50 Cent og Kanye West mjög 
ólíkir og fulltrúar ólíkra hópa. 50 er gangster-rappari, fæddur í fátækra-
hverfi í Queens og tók barnungur við dópviðskiptavinum móður sinnar 
þegar hún féll frá. Kanye er millistéttarstrákur og kennslukonusonur frá 
Chicago sem gekk menntaveginn. Á sama tíma og 50 var að selja krakk í 
skuggahverfunum var Kanye í menntaskóla. Þeir eiga það 
reyndar sameiginlegt að hafa báðir næstum því týnt lífi. 50 
Cent fékk jú níu skot í skrokkinn, en Kanye slapp naumlega 
úr bílslysi. 

Bæði 50 Cent og Kanye hafa „krossað 
yfir” og náð til stórra hópa, en á meðan 50 
náði til sömu hlustenda og Eminem þá 
náði Kanye til indie og rokkaðdáenda 
sem hlusta jafnvel lítið sem ekkert á 
hip-hop. 50 hefur selt meira, en 
Kanye hefur fengið betri dóma og 
miklu fleiri Grammy-verðlaun. 

Til að krydda einvígið enn 
frekar lýsti svo 50 Cent því yfir 
nýlega að ef Graduation seldist 
meira í fyrstu vikunni heldur en 
Curtis þá mundi hann hætta að 
gefa út plötur. Stórkarlaleg 
yfirlýsing í anda 50 þó að margir 
telji hana og einvígið allt bara 
snjalla markaðsbrellu til að auka 
söluna á báðum plötunum, en sala á 
rappi hefur dregist mikið saman 
síðustu þrjú ár.

Einvígi aldarinnar?

Ein sérstæðasta hljómsveit 
nútímans, Liars, fagn-
ar þessa dagana útkomu 
nýrrar breiðskífu. Steinþór 
Helgi Arnsteinsson lagði 
við hlustir og grúskaðist 
fyrir um sveitina.

Angus Andrew, Aaron Hemphill 
og Julian Gross eru mennirnir á 
bakvið bandarísku sveitina Liars, 
sem á rætur sínar að rekja til Kali-
forníu þó heimahöfn hennar í dag 
sé New York. Sveitin hefur reynd-
ar gengið í gegnum þó nokkrar 
mannabreytingar en aldrei hefur 
það breyst að Angus (sem er 
reyndar fæddur í Ástralíu) hefur 
verið aðaldrifkraftur og stjórn-
andi sveitarinnar.

Fyrsta plata Liars, They Threw 
Us All in a Trench and Stuck a 
Monument on Top, kom út árið 
2001 og lenti í iðu dans-pönk sen-
unnar sem þá grasseraði í New 
York. Eitthvað virðist það hafa 
farið í taugarnar á meðlimum 
Liars sem þóttust vera að gera 
eitthvað miklu meira skapandi, 
krefjandi og þróaðra en útþynnt 
dans-pönkið.

Liars sýndi það svo og sannaði á 

næstu plötu sinni, þemaplötunni 
They Were Wrong, So We Drow-
ned, árið 2004 að sveitin ætlaði 
ekki að vera viðriðin einhverja 
afmarkaða senu. Platan tók koll-
hnís aftur á bak frá frumburðin-
um, hoppaði upp í flikk flakk og 
sendi fyrstu plötunni loks fingur-
inn. Þvílík var umbreytingin.

Meðlimum sveitarinnar varð 
hins vegar á í messunni og platan 
varð alltof öfgafull. Tilrauna-
mennskan sleppti algjörlega af 
sér beislinu og úr varð plata sem 
varla er hægt að hlusta á í einni 
runu. Sérstaklega mæli ég ekki 
með að gera slíkt í háværum 
heyrnatólum.

Næsta plata, Drum’s Not Dead, 
kom út í fyrra en þar feta meðlim-
ir sveitarinnar hinn gullna meðal-
veg skapandi og þróaðrar tilrauna-
mennsku með hæfilegri blöndu af 
öfgum. Innihaldi Drum’s Not Dead 
verður best lýst með nafni plöt-
unnar og á henni fara meðlimir 
sveitarinnar hamförum en platan 
var unnin á meðan hljómsveitar-
meðlimirnir bjuggu í Berlín. 
Drum’s Not Dead hlaut mikið lof 
gagnrýnenda og persónulega er 
ég alltaf að uppgötva betur og 
betur snilli hennar. Án efa með 
betri plötum síðasta árs.

Nú, rétt rúmlega ári eftir útgáfu 
síðustu plötu, er fjórða breið-
skífan komin út í Evrópu. Platan 
er samnefnd sveitinni og við 
fyrstu hlustanir virðist hún draga 
saman í einn sarp helstu atriði 
fyrri verka Liars. Hér er aftur 
leitað til post-pönk tímans nema í 
stað áhrifa frá Gang of Four og A 
Certain Ratio er hljómurinn 
meira í ætt við þyngri sveitir þess 
tíma og no-wave hljómsveita, sem 
fram komu á sjónarsviðið stuttu 
seinna. Til dæmis finnst mér eins 
og lagið What Would They Know 
vera eins og Joy Division að gera 
ábreiðu af laginu Point That Fin-
ger Somewhere Else með ný-sjá-
lensku sveitinni The Clean. Til-
raunamennskan er aldrei langt 
undan og eins og svo oft áður er 
taktur plötunnar mest megnis 
byggður í kringum trommuslátt. 
Fyrrnefndur leiðtogi, Angus 
Andrew, sagði reyndar nýlega að 
þetta væri fyrsta plata Liars þar 
sem honum liði eins og alvöru 
lagasmiði.

Merkileg plata og líklega eitt 
það besta sem framsækið rokk 
hefur alið af sér á árinu. Að lokum 
má hvetja alla til þess að sækja 
tónleika með Liars. Átakanleg 
upplifun sem veldur fiðringi um 
líkamann frá upphafi til enda.

„Samstarfið byrjaði þegar 
ég fékk Magga til að semja 
tónlist fyrir stuttmyndina 
mína, Monsieur Hyde,“ segir 
BB, eða Vera Sölvadóttir, 
annar helmingur hljóm-
sveitarinnar BB and Blake. 
Stuttmynd þessi verður sýnd 
á alþjóðlegu kvikmyndahá-
tíðinni í Reykjavík í haust. 
„Ég vildi syngja eitt lagið 
í myndinni á frönsku. Ég 
kann ekki frönsku þannig 
að ég fékk Veru til að þýða 
textann yfir á frönsku fyrir 
mig. Hún gerði það og talaði 
textann inn á band fyrir mig 
út af framburðinum. Ég fór 
að leika mér með röddina hennar, bjó til lag 
og sendi henni. Hún varð hrifin og þannig 
byrjaði þetta,“ segir Blake eða Magnús 

Jónsson leikari sem var áður 
í Gus Gus og Silfurtónum. 
Þau unnu lengi að plötunni 
með þessum hætti, sendu 
lagahugmyndir og upptökur 
á milli landa, en Vera bjó 
þá í París. Samstarfið hefur 
verið frjósamt því þau eru að 
leggja lokahönd á breið-
skífuna Great Getaway sem 
er að hluta til pródúseruð 
af þýskum pródúserum sem 
hafa einnig unnið með Wu 
Tang Clan og fleiri góðum. 
Tónlistin er öll unnin út frá 
karakterunum BB og Blake. 
„Þetta gefur manni svo 
mikið frelsi,“ segir Vera „Við 

komum líka úr sömu átt, ég er leikari og 
Vera leikstjóri þannig að þetta form hentar 
okkur báðum mjög vel,“ segir Magnús.

BB og Blake í leitirnar 





Icelandic Music Export, í samstarfi 
við aðstandendur tónlistarhátíð-
arinnar Iceland Airwaves, mun 
gefa út sérstakan safndisk í til-
efni hátíðarinnar sem fáanlegur 
verður á iTunes í Bandaríkjun-
um. Er þetta í fyrsta sinn í níu ára 
sögu Iceland Airwaves sem 
slíkur safndiskur er gefin út 
en um er að ræða mikla og 
góða kynningu á nokkrum af 
fremstu hljómsveitum lands-
ins. Platan mun heita „Ice-
land Airwaves Eruption“ og 
inniheldur lög eftir sveitir 

á borð við Mugison, Lay Low, 
Ampop, Seabear, Sign, Mínus 
og fleiri. iTunes nýtur gríðar-
legra vinsælla í Bandaríkjun-
um og veltir tugum milljarða 
árlega með sölu á breiðskífum 
og einstaka lögum.

„Við erum að nýta okkur 
tengiliði sem við höfum innan 
iTunes til að koma þessum 

listamönnum á framfæri í 
gegnum stafrænt 

umhverfi,“ segir Anna 
Hildur Hildibrands-

dóttir, framkvæmda-
stjóri IMX. „Við 
erum með almanna-
tengil ytra að vinna 
fyrir okkur og mann í 
að koma plötunni á 

framfæri á útvarpsstöðvum. Hún verð-
ur send á um 600 útvarpsplötusnúða í 
Bandaríkjunum og yfir 300 vef- og 
prentmiðla þannig að um frábæra kynn-
ingu er að ræða,“ segir Anna. 

Iceland Airwaves á iTunes

Elsti faðir heims stendur 
heldur betur undir nafni 
og hefur nú eignast sitt 21. 
barn, níræður að aldri. 

Indverski bóndinn Nanu Ram Jogi 
er orðinn 90 ára gamall en er frjó-
samur sem aldrei fyrr. Hann er 
skráður í heimsmetabók Guinnes 
sem elsti pabbi í heimi og fyrir 
tveimur vikum sló Jogi sitt eigið 
heimsmet þegar hann eignaðist sitt 
21. barn á lífsleiðinni, dótturina 
Girija Rajkumari. Jogi eignaðist 
dótturina með sinni fjórðu eigin-
konu og hefur í hyggju að halda 
áfram að eignast börn þar til hann 
verður 100 ára. 

„Konur elska mig,“ segir Jogi. 
„Ég vill eignast fleiri börn. Ég er 
við hestaheilsu og get lifað nokkra 
áratugi til viðbótar. Ég vill eignast 
börn allavega þar til ég verð 100 
ára - þá hætti ég kannski,“ segir 
hann. 

Fyrsta plata Pink Floyd, The 
Piper at the Gates of Dawn, 
verður endurútgefin á þremur 
diskum hinn 3. september í til-
efni af fjörutíu ára afmæli 
hljómsveitarinnar.

Tvær áður óútgefnar útgáfur 
af lögunum Matilda Mother og 
Apples and Oranges verða á 
endurútgáfunni auk tveggja 
sjaldgæfra útgáfa af laginu Int-
erstellar Overdrive. 

Plata kom upphaflega út hinn 
5. ágúst 1967. Var hún tekin upp 
í hljóðverinu Abbey Road á 
sama tíma og Bítlarnir unnu að 
gerð Sgt. Pepper´s Lonely 
Hearts Club Band. Gítarleikar-
inn og söngvarinn Syd Barrett, 

Frumburðurinn 

Nám í tónvinnslu 
og lagasmíðum
- í samstarfi við Digidesign framleiðanda Pro-Tools

Tónvinnsluskólinn „Sponsored Digidesign School“
Nýlega gerðu Tónvinnsluskólinn og Digidesign með sér
samstarfssamning um þjálfun nemenda í Pro-Tools og kallast nú 
Tónvinnsluskólinn „Digidesign Sponsored School“.
Þetta veitir okkur rétt til að kenna til alþjóðlega viðurkennds prófs 
Pro-Tools 101 og Pro-Tools 110. 101 gráðan gerir mönnum kleift að nota 
Pro-Tools til eigin hagsmuna við lagasmíðar og upptökur meðan að 110 
gráðan gerir mönnum kleift að nota Pro-Tools í hljóðversumhverfi 
atvinnumannsins.

Veitir rétt til framhaldsnáms
Eftir að hafa tekið þessi próf geta nemendur farið beint í 201 og 210 
gráðurnar erlendis sem gerir menn að viðurkenndum „Pro-Tools 
Operator“ sem gefur möguleika á störfum hér og erlendis í hljóðverum 
og kvikmyndaverum. 

Hvernig klárar maður lag frá A til Ö
Að öðru leiti er námskeiðið óbreytt, farið er í ferlið frá því að hugmynd 
að lagi kviknar þar til lag er tilbúið til útgáfu, hvernig gengið er frá 
hljómablöðum (lead sheets) og samskiptum í hljóðveri. 
Kennt er á midiforritið Reason, hljóðforritið Melodine, farið í almennar 
upptökur, míkrófóntækni og staðsetningar, eftirvinnslu, hljóðblöndun og 
lokahljóðjöfnun.

HAUSTNÁMSKEIÐIN ERU AÐ HEFJAST

Námskeiðin
hefjast í 
september.

Skráningar í 
síma 534 9090
eða á 
heimasíðunni
www.tonvinnslu
skoli.is

4 mánaða nám, 160 klst.

319.900,- kr.
(veittur er 15% staðgreiðsluafsláttur)
Fleiri greiðslumöguleikar í boði.

Sponsored Digidesign School



Victoria Beckham er mikið í mun að líta vel út 
og lætur helst ekki sjá sig á opinberum vett-
vangi nema hún sé klædd í spáný föt, með hárið 
greitt og í háhæluðum skóm. Svo virðist sem 
hún geri engar undantekningar á slíkri hegðan, 
jafnvel þegar hún fer með fjögurra ára gamlan 
son sinn, Cruz, í leikskólann. 

Hælarnir eru heldur engin smá smíði heldur 
er um að ræða 17 sentímetra langa hlemma, 
sem hljóta að gera barnauppeldi ögn erfiðara. 
Þeir hindruðu Victoriu þó ekki í að halda á Cruz 
inn í leikskólann auk þess sem hún var með 
stóra tösku á sömu hendi. 

Mamma í há-
hæluðum skóm

Jogi segist ekki vita með fullri 
vissu hversu mörg börn hann eigi 
og er allt eins líklegt að þau séu 
fleiri en þau 21 sem vitað er um 
með fullri vissu, tólf syni og níu 
dætur. Þá á Jogi 20 barnabörn og 
sjö barnabarnabörn. 

Spurður um hvernig hann við-
haldi frjóseminni segir Jogi að 
mikið kjötát sé lykilatriði. „Ég 
borða allar tegundir af kjöti, lömb, 
kanínur, kjúklinga, naut og önnur 
villt dýr. Svo fer ég í góðan göngu-
túr á hverjum degi.“

Jogi eignaðist sitt fyrsta barn 
árið 1943 og hefur bætt jafnt og 
þétt í sarpinn síðan þá. Núverandi 
eiginkona hans, Saburi, var eitt 
sinn gift elsta syni hans, Shiv Lal, 
sem lést fyrir 10 árum síðan. „Þegar 
maðurinn minn lést lofaði Jogi að 
hugsa um mig og nú eigum við sjö 
börn. Ég er mjög hamingjusöm,“ 
segir Saburi. Sjálfur segist Jogi lifa 
hinu fullkomna lífi. „Öll þessi börn 
og barnabörn halda mér ungum.“

endurútgefinn

Popparinn Justin Timberlake hefur 
bæst í leikarahóp nýjustu myndar 
Mike Myers, The Love Guru. Timber-
lake og Myers hafa áður unnið saman 
við talsetningu þriðju myndar-
innar um tröllið Shrek.

Myers er aðstoðarframleið-
andi myndarinnar, sem fjallar 
um mann sem var alinn upp af 
gúrúum og gerist hjónabands-
ráðgjafi. Á meðal fleiri leikara 
verða Jessica Alba, Romany 
Malco og dvergurinn Verne 
Troyer, sem lék Mini Me í Austin 
Powers-myndunum. Tökur á 
myndinni hefjast í næsta mánuði 
í Toronto.

Justin í nýrri 
mynd Myers

sem hætti í sveitinni ári eftir að 
platan kom út, samdi megnið af 
lögunum. Náði platan sjötta 
sæti á breska vinsældalistan-
um.
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BOURNE ULTIMATUM kl. 5.30 - 8 - 10.30
BOURNE ULTIMATUM LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
RUSH HOUR 3 kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 4 - 6 
DIE HARD 4.0 kl. 8 *Síðustu sýningar
DEATH PROOF kl. 10.45 *Síðustu sýn.
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KL. 5.30 Sicko / Goodbye Bafana / Fuck / Goya´s Ghosts**
KL. 8 Sicko / Cocaine Cowboys / Die Fälscher
 For Your Consideration**
KL. 10.30 Away From Her / Shortbus / Going To Pieces
 Death of a President**
           ** Aukasýningar

SÝNINGARTÍMAR BÍÓDAGA GRÆNA LJÓSSINS14
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BOURNE ULTIMATUM kl. 6 - 8 - 10*
RUSH HOUR 3 kl. 8 -10
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 6
* Kraftsýning
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12

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

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

SICKO
með íslenskum texta

með íslenskum texta

Aukasýning Aukasýning Aukasýning

AWAY
FROM HER

DIE
FALSCHER

FUCK
GOING
TO PIECES

SHORTBUS

DEATH OF
A PRESIDENT

COCAINE
COWBOYS

GOYA´S
GHOSTS

GOOBYE
BAFANA

LANDSLIÐ GRÍNISTA
Í STÆRSTU ÍSLENSKU 

BÍÓMYND ÁRSINS

Jackie Chan og Chris Tucker fara á kostum í 
fyndnustu spennumynd ársins!

CONSIDERATIONFOR YOUR

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE BOURNE ULTIMATUM kl. 5.40, 8 og 10.20-POWER 14
RUSH HOUR 3 kl. 3.45, 6, 8 og 10 12
RATATOUILLE íslenskt tal kl. 3.45 L
TRANSFORMERS kl. 7 og 10 10
SIMPSONS íslenskt tal kl. 4 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

KRINGLUNNIK

S. 482 3007SELFOSSI

KEFLAVÍK

AKUREYRI
ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10 L

RATATOUILLE  ÍSL TAL kl. 6 L

RATATOUILLE ENSKT TAL kl. 8 L

TRANSFORMERS kl.  10:15 10

ÁLFABAKKAÁ

www.SAMbio.is 575 8900

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

FÓR BEINT
Á TOPPINN
Í USA

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 L

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

RATATOUILLE ÍSL TAL kl. 3 - 5:30 L

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 10:40 10

TRANSFORMERS kl. 5
NANCY DREW kl. 6 7

GEORGIA RULES kl. 8 7

HARRY POTTER 5 kl. 3 - 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 3 - 4 L

OCEAN´S 13 kl. 10:30 7

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10:10 L

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

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 L

TRANSFORMERS kl. 10:20 10

ASTRÓPÍÁ kl. 8 - 10 L

RUSH HOUR 3 kl. 8 - 10 12

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:50 L

TRANSFORMERS kl. 5:30 10

ASTRÓPÍA kl. 6 - 8 - 10 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10:30 14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:45 L

VIP

VIP

DIGITAL
DIGITAL

Magnaðasta spennumynd sumarsins

MATT DAMON ER JASON BOURNE

Ævintýramyndir hafa ekki átt uppá 
pallborðið hjá íslenskum kvik-
myndagerðarmönnum. Lengst af 
hafa þeir helgað sig hinum íslenska 
raunveruleika og ef til vill voru 
það víkingar Hrafns Gunnlaugs-
sonar sem síðast felldu mann með 
sverði fyrir framan kvikmynda-
tökuvélina. Nú er hins vegar von-
andi að renna upp nýtt skeið í 
íslenskri kvikmyndagerð þar sem 
dulúð landsins og náttúran er notuð 
til að skapa ævintýraljóma, en 
hingað til hafa það aðallega verið 
stórlaxar frá Hollywood sem hafa 
notfært sér svartan eyðimerkur-
sand og lón. 

Kvikmyndin Astrópía segir frá 
glanspíunni Hildi sem varla hefur 
þurft að dýfa hendinni í kalt vatn og 
er algjörlega uppá kærastann sinn, 
bílasalan Jolla, komin. Hana dag-
dreymir í gegnum ástarsögur af 
verstu gerð og skreytir sig með 
gullhúðuðu skrani. En þegar unn-
ustinn hyggst halda glæsilega bíla-
sýningu mæta fulltrúar Ríkislög-
reglustjórans á vettvang, gera 
bókhaldið upptækt og færa Jolla 
burt í járnum. Tilvera Hildar hryn-
ur og hún neyðist til að leggjast 
uppá æskuvinkonu sína og læra að 
standa á eigin fótum. Og þegar allt 
er í óefni komið fær Hildur loks 
vinnu í nördabúð þar sem hún kemst 

í kynni við skrautlega karaktera, 
svo ekki sé meira sagt. En ævintýri 
Hildar eru bara rétt að byrja.

Astrópía er ekki saga úr íslensk-
um hversdagsleika heldur hrein-
ræktað ævintýri. Handrit þeirra 
Jóhanns Ævars Grímssonar og 
Ottós Geirs Borg er skemmtileg 
hugmynd og víða má finna hnyttn-
ar senur þótt fimmaurabröndurun-
um sé aðeins ofaukið. Leikstjórinn 
Gunnar Björn Guðmundsson held-
ur fimlega á sverðinu og sneiðir 
framhjá flestum óþarfa málaleng-
ingum og leikur sér skemmtilega 
að klisjum kvikmyndasögunnar. 
Bardagaatriðin eru stundum 
klaufsk en það kemur ekki að sök 
og tæknibrellurnar eru fagmann-
lega unnar.

Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir 
þreytir þarna frumraun sína á 
hvíta tjaldinu og er hent út í djúpu 
laugina. Hún bjargar sér ágætlega 
en klókara hefði verið að fá lærða 
leikkonu til að bera uppi heila 
mynd þótt Ragnhildi farist það 
vissulega vel úr hendi að sveifla 
vopnunum sínum. Davíð Þór Jóns-
son er einum of vel máli farinn og 
skýrmæltur sem Jolli, bílasalinn 
gráðugi, til að geta talist trúverð-
ugur og hann nær aldrei tengingu 
við umhverfi myndarinnar. Hins 
vegar eru það aukaleikararnir sem, 

líkt og oft áður, stela senunni. Og 
þar fer Halla Vilhjálmsdóttir 
fremst í flokki en hún er algjörlega 
óþekkjanleg í hlutverki sínu. 
Ærslabelgirnir Sverrir Þór Sverr-
isson og Pétur Jóhann Sigfússon 
eru ógleymanlegir sem starfsmenn 
nördabúðarinnar og Halldór Magn-
ússon fer á kostum sem eigandinn 
Goggi.

Astrópía er langt frá því að vera 
„besta“ íslenska kvikmyndin en 
hún slagar ansi hátt í að vera ein af 
þeim skemmtilegustu. Skemmt-
anagildið er ótvírætt og loksins er 
komin alvöru íslensk ævintýra-
mynd sem vonandi leggur grunn-
inn að fleiri slíkum. 

Skemmtilegt Astró-ævintýri

Fáklædda fyrirsætan Katie Price, 
betur þekkt undir nafninu Jordan, 
hyggur á frekari lýtaaðgerðir. 
Hún hefur þegar gengist undir 
brjóstastækkun, brjóstalyftingu 
og fengið botox-sprautur, og 
áformar að láta lyfta brjóstum 
sínum á ný í desember. 

Jordan er hins vegar með nýja 
aðgerð á prjónunum, en hún 
hyggst nú láta þrengja leggöng 
sín. „Þegar ég er búin mun ég 
vera eins og nunna,“ segir fyrir-
sætan í viðtali við Sunday Magaz-

ine. „Eftir að hafa fætt þrjú börn 
finn ég virkilegan mun,“ segir 
hún.

Jordan á börnin Harvey Daniel, 
með fótboltamanninum Dwight 
Yorke, og Junior Savva og Prin-
xess Tiáamii með söngvaranum 
Peter Andre. 

Jordan vill líkjast nunnu

RÝMUM FYRIR NÝJU VÖRUM

35% – 65% AFSLÁTTUR



Söngkonan Christina Aguilera á 
ekki sjö dagana sæla um þessar 
mundir, því óléttan reynist henni 
erfið. Heimildir herma að Aguil-
era sé nú komin fjóra mánuði á 
leið. Væntanlegur erfingi er 
fyrsta barn hennar og eiginmanns 
hennar, Jordan Bratman. 

„Fyrstu fjórir mánuðirnir hafa 
verið mjög erfiðir hjá henni,“ 
segir einn kunningi söngkonunn-
ar. Aguilera þjáist af öndunarerf-
iðleikum, mikilli morgunógleði 
og almennri þreytu. Þrátt fyrir 
vandamálin hélt söngkonan þó í 
tónleikaferð, sem til allrar ham-
ingju er nú lokið. 

Hvorki Aguilera né eiginmað-
ur hennar hafa staðfest þungun-
ina. 

Erfið ólétta hjá Aguilera

Klámstjarnan Jenna Jameson 
hefur látið fjarlægja sílikonpúða 
úr frægum brjóstum sínum og 
hefur sagt skilið við klámheiminn. 
Jameson kveðst hundrað prósent 
ákveðin í að leggja klámið á hill-
una, en það mun hafa haft sín 
áhrif á brjóstaminnkunina.

Jameson segist upplifa 
nýtt frelsi með minni 
brjóst á bringunni. „Nú 
get ég skokkað án þess 
að halda utan um brjóst-
in á mér,“ sagði hún. 
Stjarnan segir að 
henni hafi fundist 
þau óþægileg. „Ég 
varð feimin á 
ströndinni. Ég veit 
að það hljómar 
skringilega, en ég 
var vön að klæða 
mig í boli með háu 
hálsmáli, nema 
þegar ég var á klám-
myndaráðstefnum.
Svo ég hugsaði með 

mér, „Af hverju ekki að verða sú 
sem ég er og taka púðana úr?“ 
sagði stjarnan. 

Kærasti Jameson, bardagaí-
þróttakappinn Tito Ortiz, sem 
keppir í Ultimate Fighting, var 
staddur í Írak þegar hún fór í 

aðgerðina, en ku hafa verið 
sáttur við ákvörðunina.

Á næsta ári mun Jameson 
senda frá sér fatalínu, teikni-
myndafígúru í líki hennar, 
ásamt því að kvikmynd um 

líf fyrrum klámstjörnunnar 
kemur í bíóhúsin. „Ég 

myndi vilja að Scarlett 
Johansson léki mig. 

Rachel McAdams 
og Sienna Miller 
eru líka frábær-
ar,“ sagði stjarn-
an.

Losar sig við brjóstin

Verslunin ER og hársnyrti-
stofan 101 Hárhönnun 
standa fyrir tískusýningu á 
Skólavörðustígnum á laug-
ardag. Þar fyrir utan mun 
Þórhildur Ýr Jóhannesdótt-
ir kynna nýja fatalínu sína 
undir nafninu Tóta Design.

Tískusýning á vegum ER og Hár-
hönnunar er nú haldin í annað 
skipti. „Í fyrra gekk þetta allt 
vonum framar. Við ákváðum að 
halda hana aftur í ár, af því okkur 
fannst þetta líka alveg ótrúlega 
gaman,“ sagði Þórhildur, annar eig-
andi hárgreiðslustofunnar. Auk 

hennar standa Áslaug Harðardótt-
ir hjá ER, og Hildur Sif Kristborg-
ardóttir, förðunarfræðingur og 
meðeigandi Þórhildar, fyrir sýn-
ingunni.

Bæði ER og 101 Hárhönnun eru 
við Skólavörðustíginn, sem varð 
því fyrir valinu sem sýningarstað-
ur. „Okkur fannst það svona ný og 
skemmtileg hugmynd að hafa „run-
wayið“ á götunni sjálfri. Skóla-
vörðustígurinn er líka að blómstra 
núna, svo þetta er líka dálítil kynn-
ing fyrir hann,“ útskýrði Þórhildur, 
sem iðulega er kölluð Tóta. 

Tóta kynnir eigið fatamerki í ár, 
undir nafninu Tóta Design. „Ég er 
búin að vera að hanna og sauma 
svona af og til í nokkur ár, en er 
núna að senda frá mér línu í fyrsta 

skipti. Ég er í rauninni að þessu af 
því að mér finnst þetta svo 
skemmtilegt, ég er ekki menntuð á 
þessu sviði,“ útskýrði hún. „Eftir 
að við ákváðum að halda sýningu 
aftur fannst mér þetta bara kjörið 
tækifæri til að skella mér út í djúpu 
laugina,“ bætti hún við. Tóta hefur 
áður selt dálítið af hönnun sinni á 
101 Hárhönnun og föt úr nýju lín-
unni verða fáanleg þar.  

Vegna tískusýningarinnar verð-
ur Skólavörðustígnum lokað á milli 
14 og 17 á laugardag. Á sýningunni 
verður sýndur klæðnaður frá 
þekktum fatahönnuðum á borð við 
Rundholz og Annette Görtz. Léttar 
veitingar verða í boði fyrir sýning-
una, sem er opin öllum.

  



 Fréttablaðið hefur nú 
gert upp 7.-12. umferð Lands-
bankadeildar karla og samkvæmt 
einkunnagjöf Fréttablaðsins var 
Gunnleifur Gunnleifsson, mark-
vörður HK, besti leikmaður þess 
hluta mótsins. Hann var vitanlega 
ánægður með þá viðurkenningu.

„Ég er ánægður enda auðvitað 
mikill heiður fyrir mig,“ sagði 
hann við Fréttablaðið. Hann segir 
að sínir menn hafi bætt leik sinn 
mikið í síðustu tveimur leikjum 
sínum. „Það var mjög margt 
jákvætt í leikjum okkar gegn 
Keflavík og FH. Vonandi náum við 
að halda áfram á þessari braut.“

HK fékk fjögur stig úr þessum 
tveimur leikjum sem gætu reynst 
ansi dýrmæt þegar uppi verður 
staðið. HK er ekki laust við fall-
drauginn en stendur þó best af 
þeim fjórum liðum sem eru í hvað 
mestri fallhættu.

„Fyrst og fremst hefur okkur 
HK-ingum þótt alveg hrikalega 
gaman að spila fótbolta í sumar,“ 
sagði Gunnleifur aðspurður um 
hvað stæði upp úr það sem af er 
móti. „Fyrirfram var talað um 
okkur eins og við værum alger-
lega lausir við alla hæfileika og 
okkur spáð rakleitt beint niður um 
deild aftur. Það getur auðvitað 
ennþá gerst en ég tel að við höfum 
nú þegar afsannað ýmislegt sem 
sagt var um okkur fyrir mót. Við 
höfum notið þess í botn að spila 
með þeim bestu og ætlum að halda 
því áfram.“

Hann segist engar áhyggjur 
hafa af því að reynsluleysi verði 
liðinu að falli en HK er nú að spila 

í efstu deild í fyrsta sinn í sögu 
félagsins. „Við erum á uppleið, 
liðið er að spila betur og hugarfar-
ið er betra. Okkur finnst bara svo 
gaman að spila fótbolta að ég hef 
engar áhyggjur af þessu.“

Næsta sunnudag mæta HK-
ingar í heimsókn til Framara á 
Laugardalsvelli og ljóst að gríðar-
lega mikið er undir í þeim leik. 
„Þetta er auðvitað algjör úrslita-
leikur upp á framhaldið að gera. 
Annað hvort slítum við okkur frá 
þessum botnslag eða verðum í 
basli fram í síðustu umferð. Leik-
urinn verður auðvitað mjög erfið-

ur og væntanlega mikið barist. 
Það lið vinnur sem vill einfaldlega 
sigurinn meira og ég er handviss 
um að það lið verði HK.“

Árangur á útivelli er reyndar 
ekkert til að hrópa húrra fyrir en 
eftir markalaust jafntefli við Vík-
ing á útivelli hefur HK ekki náð 
stigi nema á heimavelli og fengið 
á sig fimmtán mörk gegn aðeins 
einu skoruðu marki.

„Ég hef engar skýringar á þessu 
en batnandi mönnum og batnandi 
liðum er best að lifa. Við tökum 
þetta bara núna.“

Gunnleifur Gunnleifsson markvörður HK er besti leikmaður 7.-12. umferðar 
Landsbankadeildar karla samkvæmt einkunnagjöf Fréttablaðsins. Hann segir að 
HK-menn hafi skemmt sér mikið í sumar og ætli að halda áfram í efstu deild.

 Það voru langmestu fram-
farirnar hjá Skagamönnum þegar 
borin er saman tölfræði fyrstu sex 
umferða Landsbankadeildar karla 
við tölfræði 7. til 12. umferðar. 
Meistaraliðin í fyrra, Íslands-
meistarar FH og bikarmeistarar 
Keflavíkur, gáfu hinsvegar mest 
eftir.

Skagamenn fengu 11 fleiri stig, 
skoruðu 7 fleiri mörk og fengu 6 
færri á sig í miðhluta mótsins en 
markatala liðsins fór út 9-12 í 
fyrsta hlutanum í 16-6 í umferðum 
7 til 12. Það voru þrjú önnur félög 
sem náðu að bæta árangur sinn en 
KR, Fram og Breiðablik fengu öll 
fleiri stig. Valsmenn voru síðan eina liðið í deildinni sem fékk jafn- mörg stig út úr báðum hlutum.

Það vekur athygli að FH-ingar 
fengu átta fleiri mörk á sig í mið-
hluta Íslandsmótsins en í upphafi 
þess. FH-liðið fékk aðeins á sig 3 
mörk í fyrstu sex umferðunum en 
mörk mótherja þeirra voru hins-
vegar 11 í 7. til 12. umferðar. FH-
liðið lækkaði sig einnig mest í 
stigaöflun eða um fimm stig, náði 
í 16 af 18 mögulegum stigum í 
upphafi móts en 11 stig í miðhlut-
anum.

Keflvíkingar misstu dampinn í 

þessum hluta mótsins, meðalein-
kunn liðsins lækkaði mest af öllum 
liðum og þeir skoruðu auk þess 
fimm færri mörk. 

Skagamenn bættu sig mest milli hluta

Kristinn Jakobsson og 
Eyjólfur Magnús Kristinsson 
voru með hæstu meðaleinkunn 
dómara í 7. til 12. umferð en báðir 
voru þeir með 7,5 í meðaleinkunn, 
Kristinn í fjórum leikjum en 
Eyjólfur í tveimur. Magnús 
Þórisson og Garðar Örn Hinriks-
son voru jafnir í þriðja sætinu 
með 7,25 í meðaleinkunn í fjórum 
dæmdum leikjum.

Kristinn og Eyj-
ólfur efstir

 Danska úrvalsdeildarlið-
ið FC Nordsjælland sendi 
útsendara sína til Íslands til að 
skoða FH-ingana Matthías 
Guðmundsson og Matthías 
Vilhjálmsson í landsleikjunum við 
Kanada og Kýpur. 

Matthías Guðmundsson kom 
ekkert við sögu í jafntefli A-
landsliðsins við Kanada en nafni 
hans Vilhjálmsson spilaði fyrsta 
klukktímann í fremstu víglínu í 0-
1 tapi 21 ársliðsins fyrir Kýpur. 
Þetta kom fram í danska blaðinu 
Ekstra bladet í gær. 

Komu til að 
skoða FH-inga

Krossbandaslitin eru ekki arfgeng
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JVC GZMG47
Örsmá Digital Media TÖKUVÉL me› 20GB hör›um diski 
(allt a› 25 tíma upptaka) og innbygg›ri kyrrmyndavél, 1/5” 
upptökuflögu me› 1.33 MegaPixel upplausn, 2,7” LCD skjá, 
F1.2 linsu, tekur Secure Digital kort, 15x Optical Zoom og 
700x Digital Zoom, Dolby Digital hljó›upptöku og USB 2.0. 
Everio Share Station fylgir. Tekur SecureDigital kort. 
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OLYMPUS FE190
Digital MYNDAVÉL me› 6 milljón punkta upplausn, 
3x Optical Zoom og 4x Digital Zoom, 6.3 - 18.9mm 
linsu (35mm samb.: 38 - 114mm), 2,5” LCD skjá, 
hreyfimyndatöku, 3 myndstær›um, 22Mb innra minni 
og USB tengingu vi› tölvu. Tekur xD kort.

OLYMPUS MJU750
Digital MYNDAVÉL me› 7.1 milljóna punkta upplausn,
5x Optical Zoom og 5.6x Digital, 6.4 - 32mm linsu, 
2,5” LCD skjá, Autofocus og Auto White Balance, Auto 
Exposure, hreyfimyndatöku me› hljó›i, hristivörn, 8 
myndstær›ir, Auto Flass og Red Eye Reduction, USB 
tengingu og 17 Mb minni. Tekur xD kort.

OLYMPUS FE240
Digital MYNDAVÉL me› 7.1 milljóna punkta upplausn,
5x Optical Zoom og 4x Digital, 6.4 - 32mm linsu, 2,5”
LCD skjá, Autofocus og Auto White Balance, Auto
Exposure, hreyfimyndatöku me› hljó›i, hristivörn, 3 
myndstær›ir, Auto Flass og Red Eye Reduction, USB
tengingu og 20 Mb minni. Tekur xD kort.

OLYMPUS MJU1000
Digital MYNDAVÉL me› 10 milljón punkta upplausn, 3x
Optical Zoom og 5x Digital Zoom, 7.4 - 22.2mm linsu 
(35mm samb.: 35 - 105mm), 2,5” LCD Skjár (230.000 
pixlar), frábær vi› öll birtuskilyr›i, hreyfimyndataka me› 
hljó›i, USB tengingu vi› tölvu, 28,5Mb innbygg›u minni. 
Tekur xD kort. 1Gb xD kort fylgir. 

OLYMPUS MJU740
Digital MYNDAVÉL me› 7,1 milljón punkta upplausn, 5x 
Optical Zoom og 5.6x Digital Zoom, 6.4 - 32mm linsu 
(35mm samb.: 36 - 180mm), 2,5” LCD skjá (215.000 
pixlar) frábær vi› öll birtuskilyr›i, hreyfimyndatöku me› 
hljó›i, USB tengingu vi› tölvu, 17Mb innbygg›u minni. 
Tekur xD kort. Fæst í blá e›a silfurlit.

OLYMPUS FE250 
Digital MYNDAVÉL me› 8 milljóna punkta upplausn, 
3x Optical Zoom og 4x Digital, 7.4 - 22.2mm, 2,5” 
LCD skjá, Dual Image Stabilization hristivörn, hreyfi-
myndatöku me› hljó›i, 3 myndstær›um, Auto Flass 
og Red Eye Reduction, USB tengingu og 20 Mb
minni. Tekur xD kort.

OLYMPUS MJU760
Digital MYNDAVÉL me› 7.1 milljóna punkta 
upplausn,3x Optical Zoom og 5x Digital, 6.5 - 
19.5mm, 2,5” LCD skjá, Dual Image Stabilization 
hristivörn, hreyfimyndatöku me› hljó›i, 8 mynd-
stær›um, Auto Flass og Red Eye Reduction, USB
tengingu og 18 Mb minni. Tekur xD kort.

OLYMPUS E330KIT
Digital SLR MYNDAVÉL með 7.5 milljónir punkta 
upplausn, Live Preview, 3x Optical Zoom og 3x 
Digital Zoom, 14 - 45mm linsu, Autofocus og Auto
White Balance, Auto Exposure og þrjár manual 
stillingar, 6 myndstærðir, 19 picture Modes, 
tímarofa og USB. Notar CompactFlash og xD kort.

KORT
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JVC GZMG575
Digital TÖKUVÉL með 40GB hörðum diski (u.þ.b. 50 klst.), 5 MegaPixel 
1/2.5" myndflögum, 2,7" LCD breiðskjá, 10x Optical Zoom og 300x 
Digital Zoom, innbyggðri 5 MegaPixel kyrrmyndavél, inngangi fyrir 
míkrafón, Dolby Digital, flassi, titringsdeyfi, USB 2.0 og DV/i.link/
firewire (Everio vagga). Tekur SecureDigital kort.

JVC GZMG57
Ótrúlega Nett Digital Media TÖKUVÉL me› 30GB hör›um diski (allt
a› 37.5 tíma upptaka) og innbygg›ri kyrrmyndavél, 1/5” upptökuflögu 
me› 1.33 MegaPixel upplausn, 2,7” LCD skjá, F1.2 linsu, tekur 
SecureDigital kort, 15x Optical Zoom og 700x Digital Zoom, Dolby 
Digital hljó›upptöku og USB 2.0. Tekur SecureDigital kort.

JVC GZMC500
Ótrúlega Nett Digital Media 
TÖKUVÉL me› flremur 
1/4.5” upptökuflögum me› 
1,33 MegaPixel upplausn, 5 
Megapixel KYRRMYNDATÖKU
(2.560x1.920 Pixlar), 1,8” LCD skjá, 4GB MicroDrive, hægt er a› taka 
upp á Microdrive, CompactFlash og SecureDigital kort. Me› 10x Optical 
Zoom og 200x Digital Zoom, innbygg›ri vef- og kyrrmyndavél, Dolby 
Digital hljó›upptöku, Snapshot möguleika, titringsdeyfi og USB2 tengi.
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til leiks. Þegar við eigum tvo leiki 
með stuttu millibili hlýtur mark-
miðið vera að ná sex stigum. Okkur 
tókst það gegn Svíum og Liechten-
stein og vonandi náum við því 
aftur nú næst.“

Healy er vitanlega orðinn þjóð-
hetja í Norður-Írlandi, fæðingar-
stað George Best. Best skoraði 

einungis níu mörk í 37 landsleikj-
um með Norður-Írlandi en Healy 
er löngu orðinn markahæsti lands-
liðsmaðurinn frá upphafi og er nú 
með 31 mark í einungis 57 leikj-
um.

Norður-Írland er í öðru sæti F-
riðils í undankeppni EM 2008 og er 
samkvæmt því á góðri leið með að 

tryggja sér sæti í sjálfri úrslita-
keppninni. Staða liðsins er í það 
minnsta mjög vænleg.

Þegar röð væntanlegra leikja er 
skoðuð kemur þó í ljós að við 
ramman reip verður að draga fyrir 
Healy og hans félaga á lokasprett-
inum. Framundan eru fjórir úti-
leikir, gegn Lettlandi, Íslandi, Sví-
þjóð og Spáni, og aðeins einn 
heimaleikur – gegn Dönum. Hvort 
Healy verður áfram atkvæðamik-
ill og skýtur sínum mönnum nán-
ast einn síns liðs á EM í Austurríki 
og Sviss verður einfaldlega að 
koma í ljós. Hermann og félagar 
hans í íslensku vörninni munu 
væntanlega hafa sitthvað um það 
að segja. Það hefur gengið á ýmsu 
hjá strákunum okkar í þessari und-
ankeppni en þeir mega eiga það að 
íslenska vörnin er sú eina í riðlin-
um sem hefur haldið David Healy 
í skefjum á Windsor Park.

 „Hann reyndi sífellt að 
sparka boltanum í mig og fiska á 
mig gult spjald. Það var óheiðar-
legt af honum og ég sagði bara 
mína skoðun á því.“

Þannig segir Hermann Hreiðars-
son frá samskiptum sínum við 
David Healy eftir frækinn 3-0 
sigur Íslands á Norður-Írum á 
Windsor Park. Hermann náði í 
þessum leik að halda vel aftur af 
Healy, sem fór gríðarlega mikið í 
taugarnar á þeim síðarnefnda. Oft 
virtist ætla að sjóða upp úr í sam-
skiptum þeirra.

Healy skoraði reyndar mark í 
leiknum sem var dæmt af vegna 
rangstöðu. Það var bara til að bæta 
gráu á svart á afar slæmum degi.

Síðan þá hefur Healy tekið sig 
saman í andlitinu og leikið við 
hvern sinn fingur. Hann hefur 
skorað ellefu mörk í sex leikjum, á 
sama tíma og Ísland hefur tapað 
fimm og gert eitt pínlegt jafntefli 
gegn Liechtenstein.

Healy hefur á þessum tíma 
skorað níu mörkum meira en 
íslenska liðið allt til samans. 

Sex er töfratalan fyrir næsta 
verkefni Norður-Írlands, segir 
Healy. Hann skoraði tvívegis gegn 
Liechtenstein í vikunni en fram-
undan eru útileikir í Riga og 
Reykjavík. Stefnan er sett á sex 
stig úr þessum leikjum og þar með 
að vinna sex leiki í röð í undan-
keppninni.

„Fyrir nokkrum árum hefðum 
við verið ánægðir með að fara 
þangað og ná stigi úr hvorum 
leik,“ sagði Healy eftir sigurinn á 
Liechtenstein. „En nú höfum við 
sett markið hærra. Við munum 
ræða þessi mál í búningsklefanum 
fyrir leikina og ganga sigurvissir 

David Healy, landsliðsmaður Norður-Írlands, hefur farið hamförum í undankeppni EM 2008. Hann er lang-
markahæstur í allri undankeppninni og hefur skorað sex mörkum meira en allt íslenska liðið til samans.

 Fjórir leikmenn hafa 
verið úrskurðaðir í leikbann í 
Landsbankadeild karla, allir 
vegna fjögurra áminninga. Þetta 
eru þeir Rúnar Kristinsson, KR, 
Óðinn Árnason, Fram, Arnór 
Sveinn Aðalsteinsson, Breiða-
bliki, og Hörður Bjarnason, 
Víkingi, og missa þeir af leikjum 
sinna liða á sunnudaginn.

Fjórir í bann

 Enskir fjölmiðlar vilja að 
sonur Peters Schmeichel og mark-
vörður Man. City, Kasper, verði 
fenginn til að vera landsliðsmark-
vörður Englands eftir enn ein mis-
tök Pauls Robinson í 1-2 tapi fyrir 
Þjóðverjum.

Kasper Schmeichel, sem hefur 
haldið hreinu fyrstu 270 mínútur 
sínar í ensku úrvalsdeildinni, er 
fæddur í Danmörku 5. nóvember 
1986 en er búinn að búa mest allt 
sitt líf í Englandi þar sem faðir 
hans gerðist leikmaður Manchest-
er United 1991. 

Kasper á því möguleika á að 
spila fyrir báðar þjóðir en hann 
verður að ákveða sig fyrir 21 árs 
aldur. Kasper hefur leikið fyrir 21 
árs landslið Dana en það skiptir 
ekki máli því landsliðsframtíð 
hans ræðst ekki fyrr en hann spil-
ar fyrir A-landslið.

Þeir sem þekkja til stráksins 
telja þó engar líkur á því að Kas-
per gefi upp danska landsliðið því 
væntanlega ætlar hann að feta þar 
í fótspor föðurs síns alveg eins og 
í ensku úrvalsdeildinni.

Fá Kasper í markið

 Íslandsmótið í hand-
bolta er í uppnámi þegar aðeins 
rúmar þrjár vikur eru í að fyrsta 
umferð fari fram. ÍR-ingar kærðu 
að HSÍ skyldi setja lið Hauka 2 í 
1. deild. Málið var vísað frá í 
áfrýjunardómstól HSÍ. Nú hafa 
ÍR-ingar áfrýjað í annað sinn og 
nú fyrir dómstól Íþrótta og 
Ólympíusambands Íslands. 

„ÍR-ingar vilja meina að við 
megum ekki leyfa Haukum 2 að 
spila í 1. deild. Þeir telja að þetta 
eigi að kallast b-lið og eigi að fara 
niður í b-liða keppni. Í fyrra var 
spilað með lið 2 frá Haukum í 1. 
deild. Þeir gefa engar aðrar skýr-
ingar af hverju þeir eru að kæra,” 
sagði Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóri HSÍ og bætir við 
„Þetta gerir okkur mjög erfitt 
fyrir í öllu starfi í kringum móta-
haldið,“ segir Einar en niðurstað-
an getur haft áhrif hve mörg lið 

spila í efstu deild því ef aðeins 13 
lið tilkynna þátttöku verður að 
leika í aðeins einni deild sam-
kvæmt lögum Handknattleiks-
sambandsins.

„Það segir í dómnum frá HSÍ 
að hvert lið geti sent eins mörg 
lið til keppni eins og þau vilja. 

Við sjáum það fyrir á endanum 
að það verði bara þrjú rík félög í 
efstu deild. Við erum ekki sáttir 
að b-lið geti farið upp,“ segir 
Stefán Valsson, stjórnarmaður 
ÍR og bætir við. 

„Þetta gæti haft áhrif á skipt-
ingu deildarinnar, því Höttur er 
hættur við þátttöku og við vitum 
ekki um Fylki. Við viljum að lögin 
séu skýr og að hlutirnir séu í lagi 
hjá HSÍ. Við erum alveg sáttir við 
að vera í 1. deild ef við fáum lið 
til að spila við okkur sem eru 
verðugir andstæðingar en ekki 
einhver lið sem eru fyllt upp með 
strákum úr 3. og 4. flokki,“ segir 
Stefán og hefur ekki það á sam-
viskunni að málið setji Íslands-
mótið í uppnám. 

„Þeir hefðu átt að bregðast við 
þessu fyrr og eru sjálfir búnir að 
draga þetta mál á langinn,“ sagði 
Stefán að lokum.

Kærumál heldur Íslandsmót-
inu í handbolta í gíslingu

ATHÞJÓNUSTA 
OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þín í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165/899 0800

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Engjateig 9
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Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Höfum verið beðin um útvega sérbýli
(einbýli, parhús eða raðhús) á Sel-
tjarnarnesi til leigu. 
Önnur hverfi koma einnig til greina.

Nánari upplýsingar veitir
Gunnar Helgi á Eignamiðlun

í símum 588 9090 eða 824 9097.

SÉRBÝLI – SÉRBÝLI
ÓSKAST TIL LEIGU

 Sigurður Ragnar 
Eyjólfsson hefur kallað á Ólínu 
Guðbjörgu Viðarsdóttur úr KR 
inn í landsliðshóp kvenna fyrir 
leikinn gegn Slóveníu á sunnu-
daginn. Ólína tekur sæti Sifar 
Atladóttur sem er meidd.

Sif varð fyrir því óhappi að 
brjóta fjögur lítil bein í handar-
bakinu á æfingu með Val á 
þriðjudag. „Ég brá mér í markið 
og þegar ég ætlaði að grípa 
boltann sneri ég upp á hendina og 
fékk boltann beint á hnúann,“ 
sagði hún. „Ég kláraði samt 
æfinguna,“ bætti hún við og hló. 
Hún getur þó áfram spilað með 
Val. „Tímabilið er sem betur fer 
ekki búið hjá mér.“

Fjórbrotnaði á 
hendi á æfingu
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Einkalíf dönsku sjónvarpsstjarnanna



Lægra

verð!

Fæst án lyfseðils

Díklófenak-k 12,5 mg

Voltaren Dolo (díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notað við vægum verkjum eins og t.d. höfuðverk, tannverk, tíðaverk, verk vegna gigtarsjúdóma, vöðvaverk eða bakverk og
hita af völdum inflúensu eða kvefs. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða haft sögu um maga- eða skeifugarnasár eða skerta
lifrastarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, ibuprofen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að
nota Voltaren Dolo . Notið lyfið ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við
önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfishafi: Novartis Healtcare. Umboð á Íslandi:
Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

®
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Fljótvirkt
Bólgueyðandi

Verkjastillandi
Hitalækkandi
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„Ég hugsa stundum á þann veg 
að það besta sem ég hef samið 
liggi enn í skúffunum.“

„Það var kominn tími á að drífa 
sig í gang. Ég er búin að liggja 
allt of lengi í leti,“ segir söng-
konan Sigríður Beinteinsdóttir, 
en hún er að hefjast handa við að 
búa til sína fyrstu sólóplötu í 
fjögur ár. Upptökur á plötunni 
hefjast strax eftir helgi og mun 
Sigríður meðal annars njóta 
aðstoðar sinfóníuhljómsveitar 
Búlgaríu við gerð hennar. 

„Ég hef lengi gengið með þessa 
plötu í maganum og hún verður 
allt öðruvísi en það sem ég hef 
áður gefið út. Þetta verður hátíð-
leg plata með kirkjulegu en jafn-
framt nokkuð poppuðu ívafi. Sem 
sagt mjög spennandi,“ segir Sig-
ríður. 

Lögin á plötunni verða af ýmsu 

tagi og á henni verður að finna 
lög eftir íslenska og erlenda höf-
unda. Sigríður segir flest lögin 
vera „stór og mikil“ og verður 
meðal annars að finna nýja 
útgáfu á hinu hádramatíska 
Amazing Grace á henni. „Flest 
þessara laga eru mikil áskorun 
fyrir mig sem söngkonu,“ segir 
Sigríður en auk þess verður að 
finna nokkur ný lög eftir erlenda 
lagahöfunda á plötunni . 

Platan verður tekin upp á 
Íslandi og í Búlgaríu á næstu 
vikum og mánuðum og mun Sig-
ríður taka virkan þátt í plötu-
sölustríðinu um jólin. „Þetta 
verður vonandi jólagjöfin í ár 
hjá sem flestum,“ segir hún og 
hlær.

Sigga hátíðleg á væntanlegri sólóplötu

Útvarpsstöðin X-ið 977 hefur 
farið af stað með undirskrifta-
lista þar sem hún skorar á 
umboðsmanninn Eina r Bárðar-
son að leggja stráka- og stúlkna-
sveitirnar Luxor og Nylon niður.

„Ég er bara meiri háttar ánægð-
ur,“ segir Einar Bárðarson. „Ef 
hugur þeirra lægi ekki svona þá 
væri ég að gera eitthvað verulega 
vitlaust. Hvorki Nylon né Luxor 
eru búin til fyrir X-ið þannig að 
ég bara  meiri háttar ánægður 
með þetta. Ef þetta er eitthvað 
sem skemmtir hlustendum þeirra 
er þeim velkomið að gera þetta.“

Í fréttatilkynningu stöðvarinn-
ar segir að íslenska þjóðin geti 
ekki umborið lengur þá „lág-
menningu“ sem Einar hefur sent 
frá sér, sem hófst með Skítamór-
al. Nú sé einfaldlega mál að linni 
og stöðva skuli Einar með einu og 
öllu.

Þvert á óskir X-ins þá er Einar 

hvergi nærri af baki dottinn og 
virðist sterkari en nokkru sinni 
fyrr. Luxor er til að mynda í hljóð-
veri um þessar mundir að taka 

upp sína fyrstu plötu 
og er hún væntanleg 
29. október. Fjölmarg-
ir tónleikar eru fyrir-

hugaðir hjá sveitinni á næstunni 
og segir Einar að eftirspurnin 
eftir kröftum Luxor hafi hafist 
áður en fólk hafi nokkurn tímann 

heyrt í þeim. 
Lokatónleikar sveit-

arinnar á árinu verða 
30. desember á tón-
leikum í Háskólabíói 
til styrktar krabba-

meinssjúkum börnum, 
sem Einar Bárð-

arson hefur 
staðið fyrir 
undanfarin
ár. 

Ánægður með undirskriftalista

„Hún kom í heiminn 21 mínútu yfir 
átta, nánast á sömu mínútu og 
myndin byrjaði. Þetta var lyga-
sögu líkast,“ segir leikstjórinn og 
nýbakaði faðirinn, Gunnar Björn 
Guðmundsson. Hans fyrsta kvik-
mynd í fullri lengd, Astrópía, var 
frumsýnd fyrir troðfullum sal Bíó-
hallarinnar í Álfabakka í fyrra-
kvöld en á sama tíma var leikstjór-
inn sjálfur staddur á 
fæðingardeildinni að taka á móti 
frumburði sínum. Gunnar missti 
því af stærstum hluta frumsýning-
arinnar en kom í salinn þegar um 
10 mínútur voru eftir. „Þá hélt ég 

ræðuna sem átti að vera fyrir 
myndina og náði að heilsa upp á 
fólkið. Síðan lá leiðin aftur upp á 
fæðingardeild,“ segir leikstjórinn. 

Honum og eiginkonu hans, Láru 
Hafberg, fæddist dóttir og segir 
leikstjórinn að öllum fjölskyldu-
meðlimum heilsist vel. „Hún átti 
að koma í september en vildi 
greinilega ekki að Astrópía tæki 
alla athygli pabba síns og var því 
ekkert að láta bíða eftir sér,“ segir 
Gunnar og hlær. Nokkrir hafa 
skotið því að Gunnari að það eina 
rétta í stöðunni sé að nefna dóttur-
ina Astrópíu. „Án þess að ég viti 

hvort það megi þá held ég að ég 
geti útilokað það hér og nú. Dóttir 
mín mun ekki heita Astrópía,“ 
sagði Gunnar og hló. 

Astrópía hlaut glimrandi viðtök-
ur á frumsýningunni og hefur 
verið fullt út úr dyrum í alla sali 
Sambíóanna frá því á miðviku-
dagskvöld. Þá hefur kvikmyndin 
fengið fína dóma hjá gagnrýnend-
um. „Ég geng um á bleiku skýi og 
held að ég ljúgi engu þegar ég segi 
að þetta hafi verið eftirminnileg-
asti dagur lífs míns. Ég er ham-
ingjusamasti maður í heimi.“

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Góðir fundarmenn. Ég vil byrja 
á að biðjast forláts á þeirri töf 

sem orðið hefur á boðun til þessa 
húsfundar. Ég taldi hins vegar rétt 
að veita forvera mínum í for-
mannsembætti svigrúm til að 
útskýra sinn þátt í málinu enda 
ljóst að ákvörðun um kaup og upp-
setningu gervihnattadisks var 
tekin í hans stjórnartíð. Í öðru lagi 
vil ég taka fram að þótt samningar 
um kaup og uppsetningu á téðum 
diski hafi verið á minni könnu, er 
ég ósammála þeirri staðhæfingu 
ritara og varaformanns að ég sé 
vanhæfur og að mér sé ekki stætt á 
að gegna embætti formanns leng-
ur. 

er sannarlega reiðubúinn að 
axla ábyrgð á því að kostnaður við 
uppsetningu disksins hefur farið 
talsvert fram úr áætlunum. Aftur á 
móti þykir mér til of mikils mælst 
að ég segi af mér. Formaður húsfé-
lags getur enda ekki alltaf vitað 
allt og í þessu máli er ekki hægt að 
benda á neinn einn. Málsatvik eru 
þau að ég reiddi mig á ráðgjöf sölu-
manns í raftækjaverslun, sem eftir 
á að hyggja virðist hafa fært dálít-
ið í stílinn hvað myndgæði og stöðv-
afjölda snertir. Ég vil nota tæki-
færið og biðja Raphael á þriðju 
hæð afsökunar á því að portúgalska 
stöðin RTP2 næst ekki eins og gert 
var ráð fyrir. Honum til huggunar 
bendi ég á að Bráðavaktin er á dag-
skrá Ríkissjónvarpsins á miðviku-
dagskvöldum, með ensku tali þó. 
Des culpa, meu amigo!

er að halda því til haga að ég 
hef áður átt viðskipti við þennan 
tiltekna sölumann, keypti af honum 
DVD-spilara sem virkar prýðilega, 
og hafði því enga ástæðu til að van-
treysta honum. Mér þykir auðvitað 
miður að hann skuli hafa misnotað 
traust mitt á þennan hátt (hver 
telur ekki með virðisaukaskatt í til-
boðsverði?!) en hér er fyrst og 
fremst um mannlegan harmleik að 
ræða.

legg til að skipuð verð nefnd 
íbúa í húsinu sem gerir ítarlega 
úttekt á verkferlum húsfélagsins, 
allt frá upphaflegu ákvörðunar-
tökuferli til smæstu útgjaldaliða. 
Augljóslega er einhvers staðar 
pottur brotinn og gera þarf viðeig-
andi ráðstafanir til að koma í veg 
fyrir að nokkuð þessu líkt endur-
taki sig. 

lokum vil ég þó árétta – án þess 
að ég sé á nokkurn hátt að bera 
brigður á útreikninga gjaldkera, 
sem ég tel vinna starf sitt af hei-
lindum og fagmennsku – að þrátt 
fyrir að kostnaðurinn verði líklega 
fimm sinnum meiri en gert var ráð 
fyrir stend ég við þá skoðun mína 
að til lengri tíma litið, sé gervi-
hnattadiskurinn betri og ódýrari
kostur en áskrift að Sýn 2. 

Mér til 
málsvarnar


