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Fagmennska í tísku
alla helgina

Fjölskylduhátíðin
vex með ári hverju
Íslandsmeistaram
smiða, klæðske ót hársnyr ta, snyrtifr
æðinga, gullra og ljósmyn
arins verður
dara í Samtök
alla helgina
um iðnaðí nýju Laugard
alshöllinni.
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Vatnsréttindi margfalt
verðmætari í Noregi
Vatnsréttindi vegna Kárahnjúkavirkjunar væru 3,2 til 6,3 milljarða virði væri
virkjunin í Noregi. Íslensk matsnefnd hefur metið réttindin á 1,6 milljarða.

 'R¾NLANDI MEÈ
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.ÕLENDUSAGA
b&LOKKARNIR GANGA ERINDA B¾NDA
ÒTVEGSMANNA OG ANNARRA FRAM
LEIÈENDA OG HAGSMUNIR NEYTENDA
SITJA ¹ HAKANUM m SKRIFAR ¶ORVALDUR
'YLFASON

fjórfalt hærra verð til landeigenda fyrir vatnsréttindi vegna
vatnsaflsvirkjana í Noregi en
greiða á eigendum vatnsréttar
vegna Kárahnjúkavirkjunar samkvæmt úrskurði matsnefndar.
Samkvæmt upplýsingum frá
norska raforkufyrirtækinu Statkraft, sem er í eigu norska ríkisins, væru vatnsréttindi vegna
Kárahnjúkavirkjunar virði 3,2 til
6,3 milljarða króna væru þau
metin með hefðbundnum norskum
aðferðum.

Matsnefnd úrskurðaði nýlega að
vatnsréttindi vegna Kárahnjúkavirkjunar væru 1,6 milljarða króna
virði.
Í nýlegum virkjunum í Noregi
var greitt sem samsvarar 1,4 milljónum íslenskra króna fyrir hverja
gígavattstund á ári sem virkjanirnar framleiða. Kárahnjúkavirkjun mun framleiða 4.570 gígavattstundir á ári. Verði niðurstöðu
íslensku matsnefndarinnar ekki
hnekkt verða greiddar um 360
þúsund krónur fyrir hverja gígavattstund. Því er greitt fjórfalt

hærra verð fyrir hverja gígavattstund í Noregi.
Ragnar Árnason, hagfræðiprófessor við Háskóla Íslands, segir
líklegt að greiðslur séu enn hærri
í öðrum löndum, til dæmis Bandaríkjunum.
Vatnsréttindi hér á landi ættu
að vera enn verðmætari en í Noregi, segir Hilmar Gunnlaugsson,
lögmaður vatnsréttindahafa. Erfiðara sé að virkja í Noregi þar sem
búið sé að virkja á hagkvæmustu
stöðunum, en sú sé ekki raunin
hér.
BJ  SJ¹ SÅÈU 
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Fimmtudagur
Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Ærin Sóley ber
lambi í sláturtíð
,!.$"².!¨52 „Þetta lamb fær
alveg sérstakt atlæti,“ segir
Haukur Guðjónsson fjáreigandi á
samyrkjubúinu Dallas í Vestmannaeyjum þar sem ærin Sóley
bar óvænt hrútlambi í gær.
Haukur segir Sóleyju bestu
kindina sem hann hefur átt á
aldarfjórðungsferli sem frístundabóndi.
„Hún hefur fundið á sér að ef
hún bæri í vor myndi lambið falla
í haust. Nú fá bæði að lifa
lengur,“ segir Haukur. Hann
hyggst skíra lambið í höfuðið á
Arsene Wenger, þjálfara enska
knattspyrnuliðsins Arsenal. „Ég
hef áður átt Tony Adams. Og
meira að segja Bin Laden sem
var hrútleiðinlegur.“
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¶*«¨!2®29'') Nauðsynlegt er að
vinna ógnarmat fyrir Ísland, og
er vinna við slíkt mat þegar hafin
í utanríkisráðuneytinu. Þetta kom
fram í máli Ingibjargar Sólrúnar
Gísladóttur utanríkisráðherra á
ráðstefnu í Norræna húsinu í gær.
Hún sagði áætlanir um viðbúnað
ófullnægjandi án þess að slíkt
mat lægi fyrir.
Öryggis- og varnarmál snúast
ekki eingöngu um hefðbundin
stríðsátök, sagði Ingibjörg. Í dag
snúist þau um viðbrögð við
umhverfisvá, mengun, náttúruhamförum, farsóttum og vörnum
gegn hryðjuverkum.
BJ  SJ¹ SÅÈU 
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Yfir hundrað horfið frá 1969
,®'2%',5-, „Þetta eru mjög
erfið mál en sem betur fer finnast
hinir týndu í flestum tilfellum.
Miðað við veður og annað er mikilvægt að grípa strax til aðgerða
þegar fólk týnist. Tíminn skiptir
öllu máli,“ segir Geir Jón Þórisson
yfirlögregluþjónn.
Samkvæmt tölum frá Ríkislögreglustjóra hafa 104 manneskjur
horfið á Íslandi frá árinu 1969 og
fram í ágúst á þessu ári. Í þessum

Fréttablaðið
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hópi eru 94 Íslendingar og 10
útlendingar. Fólkið hefur týnst á
landi, á sjó, í fossum og í vötnum.
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Frá árunum 2003 til 2006 hvarf
enginn, hvorki á landi né sjó. Það
sem af er árinu 2007 hafa tveir
horfið á Íslandi og eru það Þjóðverjarnir sem leitað hefur verið að
síðustu daga við Svínafellsjökul.
„Þegar ljóst er að engar upplýsingar hafa komið í langan tíma
sem leiða okkur að hinum týnda
þá er það sameiginleg ákvörðun
þeirra sem að málum koma að
hætta leit,“ segir Geir Jón.
LBB
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6ILL SKÕRAR REGLUR UM FRAMKV¾MD FJ¹RLAGA

Lærum af þessu
3!-'®.'52 „Aðalatriðið er að
tryggja að svona gerist ekki aftur.
Við verðum að læra af þessu og
setja skýrar reglur til að koma í
veg fyrir að þessi röð mistaka geti
endurtekið sig,“ segir formaður
samgöngunefndar, Steinunn Valdís
Óskarsdóttir.
Í gær fundaði samgöngunefnd
og bar Grímseyjarferju á góma.
Fulltrúar bæði úr fjármála- og
samgönguráðuneyti, ásamt fulltrúum Vegagerðar og Ríkisendurskoðunar komu fyrir nefndina.
Ekki var rætt um hver bæri
ábyrgð á málinu.
„Menn felldu engan slíkan
stóradóm á þessum fundi. Málið

Jóhann, ertu nokkra stund
að semja Ó, Njarðvík og Ó,
Hafnir?
b.EI NEI ÖAU G¾TU Ö¹ VERIÈ LÎGIN
N¾STU TVÎ ¹RINm
.JARÈVÅKINGAR ERU Ë¹N¾GÈIR MEÈ AÈ
LAG ,JËSAN¾TUR Å 2EYKJANESB¾ Å ¹R HEITI
« +EFLAVÅK .JARÈVÅK OG (AFNIR MYNDA
SVEITARFÁLAGIÈ 2EYKJANESB¾ AUK +EFLAVÅKUR
*ËHANN (ELGASON SAMDI « +EFLAVÅK

¥3-«4  Å ,AUGARDALSHÎLL

200 fagmenn
sýna tísku
3µ.).'!2 Það verður mikið um að
vera í nýju Laugardalshöllinni
þegar fagmenn úr tískuiðnaðinum
koma saman til
að sýna
handverk sitt
og keppa um
fagmann ársins
í hinum ýmsu
iðngreinum
innan Samtaka
iðnaðarins.
Að auki
verður vegleg
4¥3+54%9-) +EPPNI sölusýning í
Höllinni þar
TÅSKUTEYMA VERÈUR
EINN AF H¹PUNKTUM sem yfir
H¹TÅÈARINNAR
fimmtíu
sýnendur taka
þátt og kynna og selja allt sem
viðkemur tísku, útliti og dekri.
Sýningin verður opin laugardag
og sunnudag kl. 10-17 og er
aðgangur ókeypis. Sextán síðna
aukablað um ÍSMÓT 2007 fylgir
Fréttablaðinu í dag
SIG
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Buðu gull fyrir
bensín á bílinn

er enn í ferli hjá fjárlaganefnd og
það á eftir að fá endanlegt álit
þessara aðila og þá væntanlega
um hver beri ábyrgð,“ segir
Steinunn.
Þó hefðu stjórnarliðar og stjórnarandstaða spurt gagnrýninna
spurninga og fengið skýr svör.
Ljóst sé að rannsaka þurfi nánar
hvernig staðið var að ákvarðanatöku við kaup ferjunnar og hvernig þau fóru úr böndunum.
„Niðurstaða fundarins er sú að
málið heldur áfram í samgöngunefnd. Við bíðum eftir frekari
skýrslum, meðal annars frá Vegagerðinni, um málið í heild sinni,“
segir Steinunn.
KËÖ

Rúmeníu reyndu í gær að kaupa
bensín á Laugum í Þingeyjasveit í
skiptum fyrir skartgripi úr gulli.
Aðalsteinn Júlíusson, varðstjóri
hjá lögreglunni á Húsavík, segir
lögreglumenn sem fóru á staðinn
hafa talið að gullið væri í raun
messing.
„Lögreglan hefur varað við
svona hópum sem fara um og
reyna að selja ómerkilegt drasl
sem ekta skartgripi. Það er rétt
að hvetja fólk til að eiga ekki
viðskipti við þessa hópa heldur
tilkynna frekar um þá til lögreglu,“ segir Aðalsteinn sem
reiknar með að sígaunarnir hafi
verið á leið til Seyðisfjarðar um
borð í Norrænu.
GAR
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6INSTRI GR¾NNA
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SAMGÎNGUNEFND
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G¾R AÈ 'RÅMSEYINGAR
2.) ¶«2
FENGJU AÈ KOMA N¹NAR
3)'52¨33/. AÈ UMR¾ÈUNNI UM
'RÅMSEYJARFERJU
6EL VAR TEKIÈ Å ERINDI RNA OG ¹
AÈ BJËÈA FULLTRÒA SVEITARSTJËRNAR
'RÅMSEYJAR ¹ FUND SAMGÎNGUNEFNDAR
UM MIÈJAN SEPTEMBER
b'RÅMSEYINGAR SJ¹LFIR HAFA LÅTIÈ FENGIÈ
AÈ TJ¹ SIG UM ÖETTA m SEGIR RNI 4ÅMI SÁ
TIL KOMINN AÈ B¾TA ÒR ÖVÅ
RNI SEGIR BLASA VIÈ AÈ MENN HAFI
VEÈJAÈ ¹ RANGAN HEST VIÈ FERJUKAUPIN
.¾R HEFÈI VERIÈ AÈ SMÅÈA NÕJA FERJU

2ANNSËKN ¹ HVORT
VERKLAGSREGLUR
SAMGÎNGUR¹ÈUNEYTIS
HAFI VERIÈ BROTNAR VIÈ
KAUP ¹ 'RÅMSEYJARFERJU
ER ËLOKIÈ AÈ SÎGN
+RISTJ¹NS -ÎLLER
+2)34*.
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2AGNHILDUR (JALTADËTTIR SAGÈI Å
YFIRLÕSINGU  ¹GÒST AÈ LJËST V¾RI bAÈ
ORÈIÈ HEFUR ¹KVEÈIÈ BROT ¹ SKÕRUM
VERKLAGSREGLUM R¹ÈUNEYTISINS ;= 4EKIÈ
VERÈUR ¹ ÖVÅ MEÈ VIÈEIGANDI H¾TTIm
b¡G ER ENN AÈ SJ¹ NÕ GÎGN UM ÖETTA
¡G VIL F¹ HEILDST¾ÈA MYND GAGNVART
ÖVÅ SEM GERA ÖARF Å R¹ÈUNEYTINU m SEGIR
+RISTJ¹N (ANN TEKUR ÖË EKKI UNDIR AÈ
2AGNHILDUR HAFI TALAÈ AÈ ËATHUGUÈU
M¹LI

Fimmtán fyrirtæki
hugsanlega sektuð
Vinnumálastofnun hefur gefið fimmtán fyrirtækjum, sem eru með óskráða
erlenda starfsmenn í vinnu, lokaviðvörun. Tvö verktakafyrirtæki á Kárahnjúkum
talin vera starfsmannaleigur. Ekkert verið gert í kærunni gegn Formaco.
6)..5-!2+!¨52 Vinnumálastofnun

hefur sent lokaviðvörun til fimmtán verktakafyrirtækja og hótað
þeim dagsektum fyrir að hafa ekki
skráð erlenda starfsmenn sína á
löglegan hátt, segir Gissur Pétursson, forstjóri Vinnumálastofnunar.
„Þetta eru fyrirtæki sem hafa ráðið
erlenda starfsmenn til sín með
beinum ráðningum og sem eru ekki
búin að fara eftir áminningum
okkar um skráningu þeirra. Þetta
er lokaúrræði sem við grípum til,“
segir Gissur en vill ekki greina frá
nöfnum fyrirtækjanna.
Hann segir að hundruð verktakafyrirtækja hafi fengið bréf frá
Vinnumálastofnun þar sem þau eru
áminnt fyrir að hafa ekki staðið sig
í skráningu erlendra starfsmanna

sinna. „Flest verktakafyrirtækin
brugðust vel við áminningum
okkar og leiðréttu sín mál, en núna
standa þessi fimmtán fyrirtæki
eftir sem hafa fengið lokaviðvörun,“ segir Gissur og bætir því við
að í bréfinu sé nefndur tiltekinn
frestur sem fyrirtækin fá áður en
Vinnumálastofnun byrjar að sekta
þau. Sektirnar geta numið allt að
fimmtíu þúsund krónum á dag.
Gissur segir að rannsóknin á fyrirtækjunum fimmtán tengist ekki
rannsókninni á óskráðu, erlendu
starfsmönnunum tuttugu sem lentu
í rútuslysinu á Bessastaðafjalli á
sunnudaginn. Fyrirtækin þrjú sem
starfsmennirnir tuttugu vinna hjá
hafa fengið frest fram á föstudagsmorgun til að skila tilskildum

%2,%.4 6)..5!&,
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%RLENDIR STARFSMENN
VIÈ STÎRF ¹ +¹RAHNJÒK
UM 9FIRVÎLD Å LANDINU
¾TLA Å FRAMTÅÈINNI
AÈ TAKA HARÈAR ¹
VERKTAKAFYRIRT¾KJUM
SEM BRJËTA ÅSLENSK LÎG
-YNDIN TENGIST EFNI
FRÁTTARINNAR EKKI BEINT
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6ERKALÕÈSFÁLAG !KRANESS K¾RÈI
&ORMACO EHF Å BYRJUN JÒNÅ FYRIR AÈ
HAFA EKKI TILKYNNT FJËRT¹N ,ITH¹A
SEM STÎRFUÈU HJ¹ FYRIRT¾KINU TIL
YFIRVALDA EINS OG LÎG GERA R¹È FYRIR
-ENNIRNIR VORU EKKI MEÈ ÅSLENSKA
KENNITÎLU ¶EIR HÎFÈU STARFAÈ HJ¹
&ORMACO Å T¾PT ¹R OG SUMIR LENGUR

¥ K¾RUNNI FR¹ VERKALÕÈSFÁLAGINU
KOM FRAM AÈ EKKI HEFÈI VERIÈ STAÈIÈ
SKIL ¹ LÎGBUNDNUM SKATTGREIÈSLUM
NÁ GJÎLDUM TIL RÅKISINS VEGNA
MANNANNA +¾RAN GEGN &ORMACO
ER TIL MEÈFERÈAR HJ¹ LÎGFR¾ÈIDEILD
LÎGREGLUNNAR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
EN HEFUR EKKI VERIÈ TEKIN FYRIR

gögnum um þá til Vinnumálastofnunar.
Hann bætir því við að
Vinnumálastofnun gruni einnig að
tvö fyrirtæki sem eru með
starfsmenn sem vinna að byggingu
Kárahnjúkavirkjunar séu ekki
verktakafyrirtæki heldur starfsmannaleigur. „Hörðustu viðurlög
við slíku broti eru að Vinnumálastofnun stöðvi rekstur fyrirtækjanna,“ segir Gissur. Hann vill
ekki heldur gefa upp hvaða tvö
fyrirtæki þetta eru.
Spurður
um
af
hverju
Vinnumálastofnun hafi ekki áður
sektað verktakafyrirtæki fyrir að
hafa ekki skráð starfsmenn sína
löglega, til dæmis fyrirtækið
Formaco
sem
Verkalýðsfélag
Akraness kærði til lögreglu í
byrjun júní fyrir að vera með
fjórtán óskráða erlenda starfsmenn í vinnu, segir Gissur að
Vinnumálastofnun
beiti
ekki
hörðustu viðurlögum í fyrstu
áminningu.
Kæran gegn Formaco er nú til
meðferðar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hann segir að rætt
hafi verið við Formaco og að eftir
það hafi fyrirtækið skráð erlendu
starfsmennina. „Í mörgum tilfellum er þetta ekki einbeittur brotavilji hjá fyrirtækjunum og þeim er
gefinn tími til að laga sín mál,“
segir Gissur.
Ekki hafa fengist upplýsingar
um stöðu kærunnar gegn Formaco
hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, en samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins hefur hún ekki verið
tekin fyrir hjá lögfræðideild
embættisins.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS
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(ÒSBRUNI Å 6ESTMANNAEYJUM

Miðaldra hjón
misstu heimilið
,®'2%',5-, Miðaldra hjón í

Vestmannaeyjum fengu gistingu
á vegum Rauða krossins í nótt
eftir að miklar skemmdir urðu á
húsi þeirra í bruna í gær. Að sögn
Tryggva Ólafssonar lögreglufulltrúa var maðurinn uppi á lofti en
konan ásamt gestkomandi konu
inni í stofu þegar eldur gaus upp í
steikarolíu í potti inni í eldhúsi á
sjötta tímanum í gær.
„Þau gerðu hið eina rétta; komu
sér út og kölluðu á hjálp,“ segir
Tryggvi, sem kveður fólkinu hafa
verið illa brugðið enda húsið
orðið óíbúðarhæft. Hann segir
eldinn að mestu hafa verið
slökknaðan þegar slökkvilið bar
að. Þrátt fyrir mikið tjón hefði
getað farið enn verr.
GAR
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6ILL FUND Å FÁLAGSM¹LANEFND
®GMUNDUR *ËNASSON FULLTRÒI 6'
Å FÁLAGS OG TRYGGINGAM¹LANEFND
!LÖINGIS HEFUR KRAFIST ÖESS AÈ NEFNDIN
VERÈI KÎLLUÈ SAMAN SEM FYRST TIL AÈ
FJALLA UM EFTIRLIT MEÈ RÁTTARSTÎÈU
ERLENDRA VERKAMANNA ¹ ¥SLANDI
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%LDUR Å MANNLAUSUM BÅL
%LDUR KOM UPP Å MANNLAUSUM BÅL ¹
¹TTUNDA TÅMANUM Å G¾R "ÅLLINN STËÈ
¹ BÅLAPLANI VIÈ 3ÒÈARVOG Å 2EYKJAVÅK
OG VAR NOKKUÈ AF BÅLDEKKJUM INNI Å
HONUM 'RUNUR ER UM ÅKVEIKJU
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"!.$!2¥+). !0 Réttarhöldum yfir bandaríska undirliðþjálfanum Steven L. Jordan lauk í gær með því að herdómstóllinn
áminnti hann fyrir að hafa ekki hlýðnast skipunum um að
þegja um rannsókn á illri meðferð fanga í Abu Ghraibfangelsinu í Írak.
Jordan var yfirmaður í fangelsinu á þeim tíma er hinar
illræmdu misþyrmingar á föngum áttu sér stað. Hann er eini
yfirmaðurinn sem ákærður var í málinu, en ellefu undirmenn
hans hafa þegar verið dæmdir, þar af einn til tíu ára fangelsisvistar.
Jordan var sýknaður af þremur ákæruliðum. Hann þótti
ekki hafa brotið reglur með því að heimila notkun hunda við
yfirheyrslur. Hann þótti ekki heldur hafa gerst sekur um að
sýna grimmd og illa meðferð á föngum með því að neyða þá
til að vera nakta og hræða þá með hundum. Loks þótti hann
ekki hafa brugðist skyldum sínum með því að veita ekki
undirmönnum sínum næga þjálfun í mannúðlegum yfirheyrsluaðferðum.
Hann þótti hins vegar hafa brotið af sér með því að senda
nokkrum hermönnum upplýsingar um rannsókn málsins í
tölvupósti vorið 2004.
„Við lítum svo sannarlega á þetta sem sigur,“ sagði Kris Poppe,
verjandi Jordans, að loknum réttarhöldunum í gær.
GB

34%6%. , */2$!. 3UM MANNRÁTTINDASAMTÎK HAFA

GAGNRÕNT DËMINN
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&YRRUM UMHVERFISR¹ÈHERRA

Jónína vill engu
svara um veginn
5-(6%2&)3-, Jónína Bjartmarz,

fyrrverandi umhverfisráðherra,
vill engu svara um úrskurð sinn
um Gjábakkaveg við
Þingvelli.
Hún vísar í
úrskurðinn
sjálfan; þar
sé svörin að
finna.
Fram hefur
komið að
Jónína hafi
hunsað
*«.¥.! "*!24-!2:
áskorun
fjölmargra vatnalíffræðinga um
að fallið verði frá vegagerð við
vatnið. Þeir telja að lagning
vegarins sé ógn við lífríki
vatnsins. Því svarar hún í engu.
Jónína vill heldur ekki segja
neitt um hugsanleg áhrif vegarins
á stöðu Þingvalla á heimsminjaskrá.
KËÖ

®SSUR ENDURSKOÈAR VATNALÎG

Vill að vatn sé
ekki einkaeign
34*«2.-, Össur Skarphéðinsson

iðnaðarráherra hefur látið
embættismenn sína hefja
endurskoðun á vatnalögum sem
samþykkt voru á Alþingi í fyrra.
Þetta kom fram í ríkissjónvarpinu í gær þar sem ráðherrann sagði endurskoðunina
sérstaklega beinast að þeim
ákvæðum laganna sem hann teldi
fela í sér einkaeign á vatni og
grunnvatni. Össur var meðal
þáverandi stjórnarandstæðinga
sem gagnrýndu frumvarpið til
vatnalaganna harðlega 2006 og
greiddi atkvæði gegn því. Eftir
deilur var samþykkt að lögin
tækju ekki gildi fyrr en 1.
nóvember næstkomandi.
GAR
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%NGIN ¹ST¾ÈA TIL AÈ VIÈHALDA ¹TAKAHEFÈ Å UMR¾ÈU UM VARNARM¹L SEGIR R¹ÈHERRA

(¹SKËLI ¥SLANDS

Ógnarmat unnið í ráðuneyti

Þjóðinni boðið
í þjóðhagfræði

váboðum sem þjóðin standi andspænis á hverjum tíma.
Hún ítrekaði að samráðsvettvangi stjórnmálaflokka um öryggis- og varnarmál yrði komið á fót,
eins og boðað var í yfirlýsingu
fyrri ríkisstjórnar við brotthvarf
varnarliðsins. Einnig yrði stofnuð
öflug rannsóknarstofnun sem taka
ætti virkan þátt í alþjóðlegu
fræðasamstarfi.
Ingibjörg benti í ræðu sinni á að
öryggis- og varnarmál snerust
ekki eingöngu um hefðbundin
stríðsátök lengur, heldur viðbrögð
við umhverfisvá, mengun, náttúruhamförum, farsóttum og vörnum gegn hryðjuverkum.
BJ

¶*«¨!2®29'') Unnið er að gerð

ógnarmats fyrir Ísland í utanríkisráðuneytinu. Löngu tímabært er
að vinna slíkt mat og allar áætlanir um viðbúnað eru ófullnægjandi
án þess, sagði Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir utanríkisráðherra á
ráðstefnu í Norræna húsinu í
gær.
Ingibjörg sagði nýja tíma hafa
runnið upp í öryggis- og varnarmálum Íslands við brotthvarf
varnarliðsins. Útfæra þurfi lýðræðislegri vinnubrögð en hingað
til hafi tíðkast þegar þjóðaröryggi
hafi borið á góma, og skilgreina
valdmörk og valdheimildir.
Sátt er um varnarmál í

).')"*®2'
3«,2².
'¥3,!$«44)2

b.ÕIR TÅMAR Å
ÎRYGGIS OG
VARNARM¹L
UMm

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

-%..45. Fyrirlestrar í Háskóla
Íslands í þjóðhagfræði fyrir
byrjendur verða öllum opnir í
vetur.
Þetta er þriðja árið í röð sem
viðskipta- og hagfræðideild
háskólans býður upp á opna
fyrirlestra í þjóðhagfræði.
Upplýsingavefur námskeiðsins
verður opinn öllum til að auðvelda áhugasömum að nýta sér
kennsluna sem best.
Kennari á námskeiðinu er
Þorvaldur Gylfason hagfræðiprófessor. Fyrirlestrarnir verða haldnir
í Háskólabíói á þriðjudögum og
hefjast klukkan hálf eitt.
AVÅ

Erum eftir á í verðmætamati
Hefði Kárahnjúkavirkjun risið í Noregi hefðu eigendur vatnsréttinda líklega fengið 3,2 til 6,3 milljarða króna.
Nefnd mat réttindin á 1,6 milljarða. Líklegt að greiðslur séu enn hærri annars staðar segir hagfræðiprófessor.
/2+5-, Vatnsréttindi í Noregi
eru
tvöfalt
til
fjórfalt
verðmætari en hér á landi,
miðað við úrskurð matsnefndar
vegna
Kárahnjúkavirkjunar.
Hefði virkjunin risið í Noregi
hefðu vatnsréttarhafar fengið
3,2 til 6,3 milljarða í bætur, ekki
1,6 milljarða eins og meirihluti
matsnefndarinnar taldi eðlilegt,
jafnvel þó nýjustu aðferðum
hefði ekki verið beitt.
Vatnsaflsvirkjanir eru margar í Noregi, en á undanförnum
árum hafa einkum risið smærri
virkjanir. Odd Stiansen, lögmaður hjá fyrirtækinu Statkraft,
raforkufyrirtæki
í
ríkiseigu, segir að í gegnum
tíðina hafi verðmæti vatnsréttinda verið reiknuð út frá
vatnsmagni og hæðarmismun.
Nú séu þó teikn á lofti um að
þeirri
aðferðafræði
verði
breytt, og miðað verði við
verðmæti virkjana.
„Þetta er fróðlegur samanburður, en það er ekki þar með
sagt að þetta sé rétt í Noregi,“
segir Ragnar Árnason, hagfræðiprófessor við Háskóla
Íslands. Hann segir líklegt að
greiðslur séu enn hærri í öðrum
löndum, til dæmis Bandaríkjunum.
„Okkar menningarheimur er
svipaður þeim norska, og við
erum eitthvað á eftir í þessari
þróun. Ég hef þá trú að hér séu
menn ekki að borga mikið fyrir
vatnsréttindin, miðað við það
sem gengur og gerist í
heiminum,“ segir Ragnar.
Hann
segir
norskan
menningarheim svipaðan og
íslenskan,
og
afnotin
af
rafmagni séu svipuð. Þess
vegna sé það mjög áhugavert
að við svipaðar aðstæður og
hér á landi séu norsk fyrirtæki

*®+5,3 34¥&,5¨ 6IÈSTADDIR FYLGDUST GRANNT MEÈ ÖEGAR TAPPINN VAR SETTUR Å (¹LSLËN
SÅÈASTA HAUST OG RENNSLIÈ Å ¹NNI MINNKAÈI
&2¡44!",!¨)¨'6!
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3AMKV¾MT UPPLÕSINGUM FR¹ NORSKA
RAFORKUFYRIRT¾KINU 3TATKRAFT HEFUR
ÖUMALFINGURSREGLAN VIÈ MAT ¹
VATNSRÁTTINDUM Å .OREGI VERIÈ SÒ
AÈ GREIÈA SEM SAMSVARAR RÅFLEGA
 ÅSLENSKUM KRËNUM FYRIR HVERT
N¹TTÒRULEGT HESTAFL SEM REIKNAÈ ER ÒR FR¹
H¾ÈAMISMUNI OG VATNSMAGNI
6¾RI SÒ KRËNUTALA NOTUÈ MIÈAÈ
VIÈ FORSENDUR +¹RAHNJÒKAVIRKJUNAR
V¾RU VATNSRÁTTINDIN METIN ¹ T¾PLEGA
  MILLJARÈA KRËNA TVÎFALT MEIRA EN
ÒRSKURÈAÈ VAR UM AF MATSNEFND
/DD 3TIANSEN LÎGMAÈUR HJ¹
3TATKRAFT SEGIR AÈ NÕLEGA HAFI

VATNSRÁTTINDIN VERIÈ METIN MUN H¾RRA
EN ¹ÈUR HAFI TÅÈKAST .Ò SÁ TIL D¾MIS
TALAÈ UM SEM SAMSVARAR T¾PLEGA 
KRËNUM FYRIR HVERT N¹TTÒRULEGT HESTAFL
-IÈAÈ VIÈ Ö¹ TÎLU V¾RU VATNSRÁTTINDIN
VEGNA +¹RAHNJÒKAVIRKJUNAR METIN
¹   MILLJARÈA KRËNA FJËRFALT MAT
MATSNEFNDARINNAR ÅSLENSKU
(ANN SEGIR ÖË TEIKN ¹ LOFTI UM AÈ
AÈFERÈAFR¾ÈIN SÁ AÈ BREYTAST ¥ NÕLEGUM
DËMI UM VATNSRÁTTINDI VEGNA LÅTILLAR
VIRKJUNAR HAFI VATNSRÁTTAREIGENDUM VERIÈ
D¾MDUR HELMINGUR TEKNA AF BYGGINGU
VIRKJUNARINNAR ¶EIM ÒRSKURÈI HAFI
3TATKRAFT ÖË SKOTIÈ TIL ¾ÈRA DËMSTIGS

Tjhvsñvs!ß/!Sbhobsttpowfñvsgsçñjohvs

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

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500
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að greiða mun meira fyrir
vatnsréttindin en sem nemur
niðurstöðu matsnefndar sem
mat verðmæti vatnsréttinda
við Kárahnjúka.
Lögmenn landeigenda bentu
á leið Norðmanna í áliti sínu
vegna matsnefndarinnar, en
einnig var þar fjallað um nýlegt
tilvik þar sem vikið er frá
gömlu aðferðafræðinni og
vatnsréttindin þess í stað metin
út
frá
heildartekjum
af
virkjuninni.
Það
er
aðferðin
sem
landeigendur vilja nota, segir
Hilmar Gunnlaugsson, lögmaður vatnsréttindahafa við
Jökulsá á Dal. Hann segir
síðastnefndu aðferðina eiga
einkar
vel
við
vegna
Kárahnjúkavirkjunar,
enda
tengd söluverði á raforkunni.
Hilmar segir að vatnsréttindin ættu í raun að vera
verðmætari hér á landi en í
Noregi. Þar sé búið að virkja
alla auðvelda kosti, og því séu
nýrri virkjanir að einhverju
leyti óhagkvæmari. Á Íslandi
sé ekki búið að virkja næstum
jafn mikið, og því margir
hagkvæmir kostir í boði, sem
ætti að þýða hærra verð fyrir
vatnsréttinn, enda hægt að
virkja með minni tilkostnaði.
Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar,
vildi ekki tjá sig um þennan
samanburð
við
verðmæti
vatnsréttinda í Noregi. Hann
sagði ekki eðlilegt að fulltrúi
Landsvirkjunar fjallaði um mál
tengd úrskurði matsnefndarinnar á meðan Landsvirkjun
og eigendur vatnsréttar væru
ekki búnir að taka ákvörðun
um hvort úrskurður matsnefndarinnar yrði kærður til
dómstóla.
BRJANN FRETTABLADIDIS

:

24

:
22

26

23

6

24

23

7

9

24

6

21

21

+!Wjoeisbñj!fs!î!nfusvn!â!tflûoev/

4

23

4.21!n0t!tuîgbtuvs!nfñ!tus÷oevn/

21

23
24

24

6

23
Lbvqnboobi÷go
Cjmmvoe
Ptmô
Tuplliômnvs
Hbvubcpsh

6

9

23
24

23

2

21

6.9!n0t!!fo!bmmu!bñ!!21!n0t!bmmsb!tzñtu
ph!opsñbvtubtu/

9

!26±D!!tlûsjs
!26±D!!sjhojoh
!27±D!!mêuutlþkbñ
!25±D!!mêuutlþkbñ
!28±D!!tlûsjs

25

Mpoepo
Qbsît
Bntufsebn
Gsbolgvsu
Cfsmîo

32±D!iâmgtlþkbñ
32±D!mêuutlþkbñ
2:±D!tlûsjs
32±D!iâmgtlþkbñ
2:±D!tlûsjs

Gsjfesjditibgfo
Cbtfm
Bmjdbouf
Bmhbswf
Mbt!Qbmnbt

27±D!tlûsjs
2:±D!tlûsjs
3:±D!mêuutlþkbñ
37±D!mêuutlþkbñ
34±D!mêuutlþkbñ

LAGERSALA
ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR

UPPBOÐ á völ

dum vö
4 sinnu m á d
ag – Misstu rum
ekki
af skemmtile
g
u
m
og
mögnuðum u
ppboðum.

Fimmtudaginn 30. ágúst til
3. september að Dalvegi 28.
Creative MuVo 512kb
Mp3 spilari
Verð áður 8.995 kr.

Verðdæmi

Tilboðsverð 2.900 kr.

Nokia 6101
Verð áður 14.995 kr.

Verðdæmi

Tilboðsverð 8.900 kr.

Ótrúlegt verð og mögnuð uppboð 4 sinnum á dag
Talstöðvar
Myndbandstökuvélar
Mp3/Mp4 spilarar og
aukahlutir
Heyrnartól
Vefmyndavélar
Flybook fartölvur
P I PAR

Flatskjáir
Magnarar
Hátalarar
Veggfestingar
Sjónvarpsborð
Farsímar
Aukahlutir fyrir
farsíma

•

SÍA
•

71620

Yamaha RXN600 magnari
Verð áður 69.900 kr.

Verðdæmi

Tilboðsverð 39.900 kr.

t

rau

sb
jane

k

Rey

ur

veg

Dal

Dalvegur 28

KEF heimabíósett KHT 5000
Verð áður 129.900 kr.

Verðdæmi

Tilboðsverð 59.900 kr.

Dalvegi 28 / Opið fimmtudag 12-22 föstudag, laugardag, sunnudag og mánudag 12-18
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¶ORMËÈUR RNI %GILSSON H¾TTI Å LÎGREGLUNNI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU Å JÒLÅ OG SNERI SÁR AÈ ÅÖRËTTAKENNSLU

Ástandið er skelfilegt vegna lágra launa
Eru eldvarnarmál á meðferðarstofnunum í ólestri?
*¹
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Á Vinnumálastofnun að beita
sektum skrái verktakafyrirtæki
starfsmenn sína ekki á löglegan
hátt hér á landi?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

$!.)#! 7()4% ,ENTI Å HÎNDUM
SËMALSKRA SJËR¾NINGJA  JÒNÅ

3JËR¹NSGÅSLAR SNÒA HEIM

Danir voru 83
daga í gíslingu
$!.-®2+ !0 Fimm manna áhöfn
danska flutningaskipsins Danica
White, sem sómalskir sjóræningjar rændu 1. júní síðastliðinn,
sneru í gær heilir á húfi heim til
Danmerkur. Útgerð Danica White
greiddi fyrir þá lausnargjald hinn
12. þessa mánaðar og tíu dögum
síðar voru skipið og áhöfnin
afhent áhöfn fransks herskips
með bækistöðvar í Djíbútí.
Sjóræningjarnir höfðu krafist
1,5 milljóna Bandaríkjadala –
andvirði 96 milljóna króna – í
lausnargjald, en óljóst er hve
mikið útgerðin, H. Folmer & Co.,
greiddi þegar til kom.
AA

¥2!+
(LÁ ¹ ¹R¹SUM
3JÅA KLERKURINN -UQTADA AL 3ADR
BOÈAR NÒ H¹LFS ¹RS HLÁ ¹ ALLRI
STARFSEMI -AHDI HERS SÅNS MEÈAN
ENDURSKIPULAGNING HERSINS FER FRAM
¶ESSI ÎFLUGI HER AL 3ADRS ER SAGÈUR
HAFA SUNDRAST Å ËLÅKAR FYLKINGAR

+*!2!-, „Ástandið er alveg
skelfilegt, því það er alltof mikið
af reynslulitlu fólki úti á vettvangi.
Það er engum greiði gerður með
því.“
Þetta segir Þormóður Árni
Egilsson, fyrrverandi lögreglumaður á höfuðborgarsvæðinu.
Hann hætti í lögreglunni í júlí og
hefur nú snúið sér að íþróttakennslu í Hagaskóla, enda lærður
íþróttakennari.
Þormóður Árni segir að stór
hluti ástæðunnar fyrir því að hann
hætti í lögreglunni sé lág laun.
Hann var í umferðardeild áður en
hann tók til við kennsluna.
„Launin hjá lögreglunni eru alls

ekki í samræmi við það álag, þá
ábyrgð og þann vinnutíma sem
lögreglumenn eru seldir undir.
Fólk þarf að takast á við alls konar
hluti í starfi, auk þess sem það
þarf á stundum að vinna langar
vaktir, aukavaktir og annað.
Að ófaglærðu lögreglumönnunum ólöstuðum þá þekkist það
hvergi annars staðar að þeir hoppi
inn í lögreglustarfið af fullum
þunga. Það eykur verulega álagið
á þá lögreglumenn sem starfa
fyrir. Þeir þurfa að kenna hinum
ófaglærðu, auk þess að sinna
sínum störfum. Þeir eru því oft í
tvöfaldri vinnu og ættu að fá greitt
samkvæmt því.“
JSS

¶/2-«¨52 2.) %'),33/. +VEÈST MYNDU ÅHUGA AÈ HVERFA AFTUR TIL LÎGREGLUSTARFA EF
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Lögreglan orðin bensínlaus
í samkeppni um gott fólk
Brotthvarf lögreglumanna úr starfi er vaxandi áhyggjuefni lögregluyfirvalda. Fagfélag bíður viðbragða
fjármálaráðuneytis. „Án starfsmannanna erum við ekki neitt,“ segir lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu.
+*!2!-, Alls hafa 36 lögreglumenn sagt starfi sínu lausu það
sem af er þessu ári, flestir á höfuðborgarsvæðinu. Þrettán til viðbótar eru í launalausu leyfi. Um
áramót munu svo 45 manns hverfa
úr almennu deild lögreglunnar og
halda áfram námi í Lögregluskólanum. Fjórir þeirra sem hafa
hætt eru komnir aftur til baka,
samkvæmt
upplýsingum
frá
embætti ríkislögreglustjóra.
Fulltrúar Landssambands lögreglumanna hafa í tvígang átt
fundi með fulltrúum fjármálaráðuneytisins og gert þeim grein
fyrir stöðunni sem skapast hefur
vegna óánægju lögreglumanna
með kjör sín. Landssambandið
hefur nú beðið viðbragða um
nokkurra vikna skeið eftir þessa
fundi, en engin fengið.
„Það er ekkert launungarmál að
við höfum töluverðar áhyggjur af
þessu,“ segir Stefán Eiríksson,
lögreglustjóri
á
höfuðborgarsvæðinu. „Það blasir við okkur eins
og flestum öðrum opinberum
stofnunum að við erum búnir að
tapa niður býsna miklu í samkeppni

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

um góða og öfluga starfsmenn. Þar
má hugsanlega kenna um þessu
langa samningstímabili, sem hefur
í raun gert það að verkum að
opinberir aðilar, þar á meðal
lögreglan, eru orðnir bensínlausir í
þessari samkeppni við einkageirann
um gott og öflugt starfsfólk. Þetta
kemur fram hjá okkur í aukinni
starfsmannaveltu og aðsókninni í
Lögregluskólann. Ég tel það mjög
brýnt verkefni að finna allar leiðir
til þess að bæta og styrkja
starfsumhverfi lögreglumanna. Ég
styð þá baráttu heils hugar og mun
leggja mitt að mörkum í hana.“
Spurður hvað þurfi fyrst og
fremst til að snúa fólksflóttaþróuninni innan lögreglunnar við
segir lögreglustjóri hið opinbera
þurfa almennt að velta fyrir sér
hvort ekki sé þörf á því að gera
einhverjar launalagfæringar áður
en samningstímabilinu ljúki.
„Menn innan löggæslunnar hafa
sett sér metnaðarfull markmið,
en ef við höfum ekki gott og öflugt
starfsfólk til að fylgja því eftir
getum við sleppt því að setja þessi
markmið, því án starfsmannanna
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4AXTAR MIÈAST VIÈ  DESEMBER 

erum við ekki neitt.“
Steinar Adolfsson, framkvæmdastjóri Landssambands lögreglumanna, segir lögreglumenn hafa
dregist kjaralega aftur úr tilteknum viðmiðunarstéttum.
„Almenningur á rétt á og kröfu

um að í lögreglunni sé hæft fagfólk
að störfum,“ segir hann. „Við
teljum reynslu í þessu starfi afar
mikilvæga fyrir rétt vinnubrögð
og það er áhyggjuefni ef dýrmæt
reynsla tapast frá okkur vegna
launamálanna.“
JSS FRETTABLADIDIS
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¥BÒÈAREIGANDI GEGNT ,AUGAVEGI  TIL  K¾RIR OG VILL DEILISKIPULAG FELLT ÒR GILDI

Kærir nýtt hótel á Laugavegi

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

3+)05,!'3-, Eigandi íbúðar á
Laugavegi 5 hefur kært deiliskipulag sem gerir ráð fyrir
miklum breytingum á lóðunum á
Laugavegi 4 og 6.
Halla Bergþóra Pálmadóttir, sem
býr í risíbúð, segir í kæru sinni að
þegar nýtt deiliskipulag fyrir
umræddar
lóðir
hafi
verið
samþykkt í fyrra hafi hagsmunaaðilum ekki verið kynnt sú breyting
eins og borið hafi að gera. Þá telji
hún að ekki hafi öll gögn í málinu
verið lögð fram. Eigi það meðal
annars við um skuggavarp. Í bréfi
sem Halla sendi skipulagsráði í
október í fyrra víkur hún einnig að
þessu:
„Í grenndarkynningu sem nú
stendur yfir fylgir illskiljanleg
teikning af skuggavarpi og er
teikningin miðuð við þegar sólin er
hæst á lofti eða 21. júní. Sennilega
er það vegna þess að mestan hluta
ársins byrgir byggingin fyrir sól
og skyggir á húsin sem standa

,!5'!6%'52   ¥BÒÈAREIGANDI ANDSP¾NIS V¾NTANLEGU FJÎGURRA H¾ÈA HËTELI ËTTAST
AÈ ÖAÈ VARPI SKUGGA ¹ HÒSIN VIÈ NORÈANVERÈAN ,AUGAVEG

norðan megin við Laugaveginn,“
segir Halla.
Þá segir Halla í kæru sinni að í
fyrirhugaðri byggingu á Laugavegi
4 og 6 eigi að vera veitingastaður.
Samkvæmt þróunaráætlun Reykjavíkur sé hlutfall veitingastaða nú
þegar komið langt umfram viðmiðunarmörk. Til merkis um það nefnir

Halla að byggingarfulltrúi hafi í
september í fyrra synjað um leyfi
til veitingarekstur með vísan til
þess að ella færi hlutfall veitingastaða yfir tilskilin mörk.
Byggingarfulltrúi samþykkti á
þriðjudag að reist yrði fjögurra
hæða hótel- og verslunarbygging á
Laugavegi 4-6.
GAR

DIOR HAUST 2007

Nýjir haustlitir frá Dior komnir í verslanir.
Vertu velkomin og kynntu þér nýjustu tískulitina
frá Dior og John Galliano.
DIOR KYNNING 30. ÁGÚST -1. SEPTEMBER
í Hagkaupum Kringlunni, Smáralind og Skeifunni.
Sérfræðingar frá Dior verða í verslunum og gefa góð ráð.
Góð tilboð verða í boði.

6%)345 36!2)¨
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FANGA N¹È AÈ S¹TTUM MILLI STRÅÈANDI FYLKINGA Å STJËRNM¹LUM 0AKISTANS

Musharraf og Bhutto semja
 Hver var nýlega skipaður
dómari við Hæstarétt Íslands?

 Hverju hótaði maður vopnaður haglabyssu 23 ára manni í
Hafnarfirði á þriðjudag?
 Hvar búa tengdaforeldrar
Ungfrú Ísland, Jóhönnu Völu
Jónsdóttur?
36®2). %25  3¥¨5 
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0!+)34!. !0 Pervez Musharraf,
hershöfðingi og forseti Pakistans,
hefur náð samkomulagi við
Benazir Bhutto, erkikeppinaut
sinn í stjórnmálum og fyrrverandi forsætisráðherra, um
framtíðarhlutverk Musharrafs í
forystu hersins. Samkomulagið er
talið stór áfangi að sátt milli
hinna pólitísku fjenda um að deila
völdum í landinu.
„Báðir aðilar hafa veitt
samhljóða samþykki sitt,“ sagði
sjeik Rashid Ahmed, ráðherra
járnbrautamála og náinn samherji Musharrafs.
Hliðstæð ummæli voru höfð
eftir hinni útlægu Bhutto í bresku

-53(!22!& &2 &ORSETINN Å HERBÒN
INGNUM ¹ RISAVEGGSPJALDI Å )SLAMABAD
&2¡44!",!¨)¨!0
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dagblaði, þó að hvorki hún né
Ahmed segðu hreint út að
Musharraf hefði fallist á kröfu
Bhutto um að hann viki sem
yfirmaður heraflans. Bhutto og
aðrir talsmenn stjórnarandstöðunnar segja að stjórnarskráin
skyldi Musharraf til að láta af
stjórn hersins áður en hann biður
þingið í haust um umboð til að
sitja í fimm ár til viðbótar á
forsetastóli.
Musharraf komst til valda í
valdaráni hersins árið 1999.
Fjarað hefur undan valdi hans
síðan í mars í vor, er hann reyndi
að reka forseta hæstaréttar en
kom því ekki í gegn.
AA

'RUNNSKËLANEMAR Å 2EYKJAVÅK

Ókeypis fjarnám í fjölbraut
-%..45. Allir nemendur í 8.-10.
bekk grunnskóla í Reykjavík
munu geta stundað fjarnám í
Fjölbrautaskólanum við Ármúla
frá og með þessu skólaári.
Fjarnámið verður nemendum og
skólum að kostnaðarlausu.
Ragnar Þorsteinsson fræðslustjóri og Gísli Ragnarsson,
skólameistari FÁ, skrifuðu undir
samning þess efnis í gær.
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
hefur verið í fremstu röð í
þessum málum en þar hefur verið
starfrækt öflugt fjarnám í fimm
ár.
ÖEB

,®'2%',5&2¡44)2

/FSAAKSTUR

«LÎF .ORDAL VARAFORMAÈUR

,YFJAAKSTUR VIÈ !KRAFJALL

,ÎGREGLAN ¹ "LÎNDUËSI STÎÈVAÈI
KARLMANN ¹ FIMMTUGSALDRI ¹ 
KÅLËMETRA HRAÈA ¹ KLUKKUSTUND ¹
(OLTAVÎRÈUHEIÈI Å FYRRADAG -AÈUR
INN M¹ BÒAST VIÈ  ÖÒSUND KRËNA
SEKT OG VAR HANN SVIPTUR ÎKURÁTT
INDUM

«LÎF .ORDAL ÖINGMAÈUR 3J¹LFST¾ÈIS
FLOKKS VAR Å G¾R KJÎRIN VARAFORMAÈUR
SAMGÎNGUNEFNDAR «LÎF ER LÎG
FR¾ÈINGUR AÈ MENNT OG HEFUR
STARFAÈ SEM FRAMKV¾MDASTJËRI
/RKUSÎLUNNAR «LÎF VAR FYRST KJÎRIN ¹
ÖING SÅÈASTLIÈIÈ VOR

4UTTUGU OG FJÎGURRA ¹RA KARLMAÈUR
VAR STÎÈVAÈUR Å FYRRINËTT VIÈ !KRAFJALL
GRUNAÈUR UM LYFJAAKSTUR (ANN VAR
EINN Å BÅLNUM ¶R¹TT FYRIR UNGAN ALDUR
¹ MAÈURINN LANGAN SAKAFERIL AÈ BAKI
-¹L HANS ER NÒ TIL MEÈFERÈAR HJ¹
YFIRVÎLDUM

Miele gæði
Eirvík kynnir
sportlínuna frá Miele

,!.$(%,')3¶92,! .Ò ERU BJÎRGUNARÖYRLURNAR TV¾R Å STAÈ EINNAR ¹ÈUR ,¾KNUM VAR
EKKI FJÎLGAÈ AÈ SAMA SKAPI %INN ÖEIRRA HEFUR SAGT UPP VEGNA ÖESSA &2¡44!",!¨)¨34%&.

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

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

(%),"2)'¨)3-, „Við höfum verið í

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900
Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending
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sambandi við Landhelgisgæsluna
út af þessu, þarna er ný staða
komin upp og við þurfum að leita
leiða til að leysa þetta,“ segir Már
Kristjánsson, sviðsstjóri á slysaog bráðasviði Landspítalans.
Þegar björgunarþyrlum Landhelgisgæslunnar var fjölgað úr
einni í tvær var ráðin flugáhöfn til
að manna hina þyrluna. Hins
vegar er gert ráð fyrir að sami
læknirinn, eða stöðugildi hans,
sinni þeim báðum. Komi tvö útköll
á sama tíma er óvíst hvort læknar
finnist í þau bæði.
Nýverið sagði reyndasti þyrlulæknir landsins starfi sínu lausu
vegna þessa. Hann segir álagið á
læknana vera óeðlilega mikið.
„Það er ákveðin óánægja með
framkvæmdina,“ segir Már. „Við
erum að leita leiða til að veita þá
þjónustu sem við höfum skuldbundið okkur til að veita. Við þurfum að ræða þetta við Landhelgisgæsluna og yfirvöld heilbrigðis- og
dómsmála.“
Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, er afar ánægður
með samstarf Gæslunnar við Landspítalann. Hins vegar megi ávallt
gera betur og unnið sé að því.
Hann vill ekki tjá sig um hvort
núverandi læknisþjónusta sé full-

'%/2'
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nægjandi eða ekki, það sé læknisfræðilegt álitamál.
Samkvæmt heimildum innan
Landhelgisgæslunnar
ríkir
óánægja með nýtt fyrirkomulag
og áhafnir þyrlna séu óöruggari
við björgunarstörf en áður var.
Georg neitar þessu ekki beint,
en ítrekar að mat Gæslunnar sé
„að þetta sé í góðu horfi. Það hefur
ekki komið til vandræða enn þá.
Hins vegar getur alltaf komið upp
sú staða að við þurfum fleiri lækna
eða fleiri þyrlur,“ segir hann.
Georg kveður yfirmenn sína í
dómsmálaráðuneyti hafa fullan
skilning á málinu.
„Hins vegar er ekkert sem segir
að búið sé að sannfæra einn eða
neinn um að það þurfi fleiri lækna.
Þetta er í stöðugri skoðun og ekki
hægt að ákveða hér og nú hvort
þetta eigi að vera svona eða
hinsegin.“
KLEMENS FRETTABLADIDIS
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.ÒVERANDI SAMNINGUR HEILBRIGÈIS
OG TRYGGINGAM¹LAR¹ÈUNEYTIS VIÈ
DËMS OG KIRKJUM¹LAR¹ÈUNEYTI
UM BR¹ÈAÖJËNUSTU ,ANDSPÅTALANS Å
BJÎRGUNARÖYRLUM ,ANDHELGISG¾SLU

VAR UNDIRRITAÈUR Å JANÒAR ¹RIÈ
 (ANN GILDIR ËTÅMABUNDIÈ
EN HONUM M¹ SEGJA UPP MEÈ SEX
M¹NAÈA FYRIRVARA
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HVÍTA HÚSIÐ/SÍA - 07-1205

Nú býður Bílaþing HEKLU nokkra vel valda bíla með sumarog vetrardekkjum á einstökum kjörum. Viðskiptavinir munu
að auki fá glæsilega Hewlett Packard fartölvu.

HP Pavilion dv6331
Örgjörvi: AMD Turion 64 X2 1,8 GHz (dual core)
Vinnsluminni: 2 GB
Skjár: 15,4" WXGA
Harður diskur: 160GB SATA
Geisladrif: Lightscribe dual layer DVD skrifari
Minniskortalesari: 5 í 1
Vefmyndavél og fjarstýring
Skjástýring: Nvidia GeForce Go 7200, allt að 256 MB
Stýrikerfi: Microsoft Windows Vista Home Premium
Glæsilegur hugbúnaðarpakki
2ja ára ábyrgð frá Opnum Kerfum

Listaverð: 119.900 kr.

Verðdæmi

Skoda Fabia, nýskráður: 28.1.2004
Ekinn 32 þús km. - Verð 950.000 kr.

aðeins

Verðdæmi

15.531 kr. á mán. í 72 mánuði.

VW Polo, nýskráður: 18.6.2004
Ekinn 57 þús km. - Verð 990.000 kr.

aðeins

16.162 kr. á mán. í 72 mánuði.

Númer eitt í notuðum bílum

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



 ¹GÒST  &)--45$!'52

(-3 3#/44 3KIPIÈ ER MJÎG FULLKOMLEGA BÒIÈ 5M BORÈ ER MEÈAL ANNARS LÅKAMSR¾KTAR
AÈSTAÈA FYRIR ¹HAFNARMEÈLIMI
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"RESKA RANNSËKNARSKIPIÈ 3COTT LIGGUR VIÈ 3KARFABAKKA

Eltir góða veðrið
2!..3«+.)2 Breska rannsóknar-

skipið Scott liggur þessa dagana
við bryggju í Reykjavík. Skipið
kom frá mælingum á Atlantshafshryggnum austur af Kanada.
Skipið er sjötta stærsta skip
breska flotans og er þetta í fyrsta
skipti síðan í maí 2002 sem breskt
herskip kemur til landsins. Skipið
tilheyrir breska flotanum þó það
hafi ekkert hernaðarlegt gildi.
Helstu verkefni skipsins eru djúpsjávarrannsóknir á fjögur til sex
þúsund metra dýpi í Atlantshafi
og Indlandshafi. Skipið safnar
gögnum um hafsbotninn sem eru
send til hafrannsóknastofnunar í
Bretlandi.
„Við erum við mælingar í Atlantshafi yfir sumartímann og
förum síðan í Indlandshafið þegar
vetur gengur í garð hérna. Því má
segja að við eltum góða veðrið,“
segir skipstjórinn Andrew Vincent Swain. „Það er reyndar ekki
gert til að liggja í sólbaði heldur er
starfið þess eðlis að við þurfum
þokkalegt veður til að sinna því.“
Þegar jarðskjálftarnir urðu við

2!..3«+.!23+)0)¨
(-3 3#/44
N 3KIPIÈ ER SJÎUNDA ST¾RSTA SKIP
BRESKA FLOTANS EÈA UM 
RÒMLESTIR ¶AÈ VAR TEKIÈ Å NOTKUN
 JÒNÅ 
N 3KIPIÈ HEFUR SIGLT YFIR 
ÖÒSUND SJËMÅLUR SEM JAFNGILDIR YFIR
 HRINGJUM UM JÎRÈINA
 FULLUM AFKÎSTUM GETUR SKIPIÈ
DÕPTARM¾LT YFIR  FERKÅLËMETRA
SV¾ÈI ¹ SËLARHRING OG T¾KI ÖVÅ
 DAG AÈ M¾LA SV¾ÈI JAFNSTËRT
¥SLANDI
N 3KIPIÈ ER VIÈ M¾LINGAR AÈ
L¹GMARKI  DAGA ¹ HVERJU ¹RI OG
M¾LIR ÖVÅ RÒMLEGA   PRËSENT AF
HEIMSHÎFUNUM ¹ ¹RI ÖR¹TT FYRIR
MIKLA AFKASTAGETU
Súmötru um jólin árið 2004 var
MHS Scott á nálægum slóðum.
Skipið fór á svæðið þar sem upptök skjálftans urðu og var þar
næstu vikurnar við mælingar á
hafsbotninum.
AVÅ
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3KËGARELDARNIR Å 'RIKKLANDI G¾TU KOSTAÈ STJËRNINA MEIRIHLUTANN

Harðar ásakanir ganga á víxl
'2)++,!.$ !0 Þúsundir slökkvi-

liðsmanna, þar af hundruð frá
öðrum löndum, börðust enn við
skógarelda í Grikklandi í gær.
Eldarnir, sem kviknuðu á föstudaginn, eru þó í rénun, en hafa
kostað 64 manns lífið og skilið
eftir sig nærri 200 þúsund ekrur
af brenndu landi.
„Þetta er þjóðarharmleikur,“
segir Karolos Papoulias, forseti
Grikklands, en bætti því við að
grískir stjórnmálamenn þyrftu
að sýna svolítinn „þroska“ þegar
talið berst að hamförunum.
Harðvítugar pólitískar deilur
hafa sprottið út af eldunum og

viðbrögðum stjórnvalda við þeim,
sem stjórnarandstæðingar segja
hafa komið allt of seint og verið
alltof máttlitlar.
Stutt er í þingkosningar í Grikklandi og þykja jafnvel líkur á því
að stjórnin missi meirihluta sinn
vegna þessara deilna.
Grikkir búa sig einnig undir
efnahagsleg áhrif af eldunum,
sem hafa nú þegar kostað ríkissjóð meira en 300 milljón evra í
neyðarhjálp. Talið er að tjón af
völdum eldsins kosti mun meira.
Frá föstudegi til sunnudags
brunnu 184 þúsund hektarar,
meira en allt árið 2000, sem til

þessa hefur verið versta ár
skógarelda í Grikklandi.
Ofan á allt þetta varð svo
sterkur jarðskjálfti í sunnanverðu Grikklandi í gær og
mældist hann fimm stig á Richterkvarða.
GB

02%3452 ¥ %9¨),!'¨2)
+)2+*5 +ONTOS

0ANAGIOTIS PRESTUR Å
KIRKJU Å ÖORPINU 'REKA ¹
0ELËPSSKAGA +IRKJAN ER
NÒ RÒSTIR EINAR
&2¡44!",!¨)¨!0

"¾JARSTJËRASKIPTI Å -OSFELLSB¾

Haraldur nýr
bæjarstjóri
34*«2.-, Haraldur Sverrisson

mun taka við stöðu Ragnheiðar
Ríkharðsdóttur sem bæjarstjóri í
Mosfellsbæ á morgun.
Ragnheiður hefur gegnt
starfinu í fimm ár en hún var
kjörin alþingismaður síðastliðið
vor. Haraldur Sverrisson er
skrifstofustjóri í fjármálaráðuneytinu og bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn
Mosfellsbæjar. Hann er viðskiptafræðingur að mennt og með
framhaldsmenntun í fjármálum
frá University of Arizona í
Bandaríkjunum.
LBB

2¨(²3)¨ 6ERÈUR FRAMVEGIS ¹ FORR¾ÈI

"REYTINGAR HJ¹ BORGINNI

Nýr sjóður um
borgareignir
2%9+*!6¥+ Leggja á niður framkvæmdasvið Reykjavíkur og
skipulagssjóð borgarinnar og
færa flest verkefni þeirra undir
sérstakan eignasjóð. Tillaga um
þetta verður lögð fram í borgarráði í dag. Verkefni á sviði
samgöngumála flytjast ekki frá
framkvæmdasviðinu yfir til
eignasjóðsins heldur verða
framvegis á hendi umhverfissviðs borgarinnar.
Hinum nýja eignasjóði er
meðal annars ætlað að halda utan
um allar fasteignir borgarinnar
og annast rekstur þeirra og
viðhald. Sjóðurinn mun þannig í
raun verða eins konar fasteignafélag í eigu borgarinnar.
GAR
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MILLI SEX ORRUSTUÖOTNA

./2$)#0(/4/3!&0

²TBOÈ FYRIR )NDLANDSHER

Þotukaup fyrir
640 milljarða
).$,!.$ !0 Indverska ríkisstjórnin hefur boðið sex flugvélaframleiðendum að taka þátt í útboði í
smíði 126 orrustuþotna fyrir
indverska flugherinn, að andvirði
allt að tíu milljarða Bandaríkjadala eða 640 milljarða króna.
Meðal þotna sem valið stendur
á milli eru hin rússneska MIG-35,
hin sænska JAS-39 Gripen, hin
franska Dassault Rafale, hin
bandaríska Lockheed F-16 og hin
evrópska Eurofighter Typhoon.
Indlandsstjórn áskilur sér rétt
til að kaupa allar þoturnar af
einum framleiðanda eða gera
samninga við fleiri en einn.
AA
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Talibanar hafa látið
tólf gíslanna lausa
Ráðherra í ríkisstjórn Afganistans gagnrýnir samkomulag Suður-Kóreu við talibana og segir það fordæmi fyrir frekari gíslatökur. Talibanar náðu ekki fram
öllum kröfum sínum, en segja alla gíslana fá frelsið innan tveggja sólarhringa.

',%¨). 6)¨ 6®,$ -ARGIR LITSKRÒÈUGIR

DANSARAR SPÅGSPORUÈU UM GÎTUR
,UNDÒNA 4ILEFNIÈ VAR SÅÈASTI DAGUR
.OTTING (ILL GÎTUH¹TÅÈARINNAR Å VIKUNNI
./2$)#0(/4/3!&0

!UGLÕSING AFTURKÎLLUÈ

Starfið fellur
sennilega niður
2%9+*!6¥+ Borgaryfirvöld hafa

afturkallað auglýsingu um starf
sviðsstjóra umhverfissviðs. Gísli
Marteinn Baldursson, formaður
stjórnkerfisnefndar, segir að
óforsvaranlegt hafi verið að halda
þeirri auglýsingu til streitu þar
sem umhverfissvið falli sennilega
niður sem sjálfstætt svið og þar
með breytist eða falli starfið
niður í yfirvofandi stjórnkerfisbreytingum.
„Umsóknarfresturinn var ekki
útrunninn og því hefur skrifstofa
borgarstjóra sennilega ákveðið að
nota tækifærið og afturkalla
auglýsinguna,“ segir Gísli
Marteinn. Ekki er ljóst hvernig
stjórnkerfisbreytingarnar verða
en það skýrist í borgarráði á
fimmtudaginn. Þá verður lögð
fram tillaga sem sennilega verður
vísað í stjórnkerfisnefnd.
GHS

!&'!.)34!. !0 Talibanar í Afganistan höfðu í gær látið lausa tólf af
þeim nítján suður-kóresku gíslum,
sem þeir hafa haft í haldi í nærri
sex vikur. Jafnframt sögðust þeir
ætla að láta þá fimm sem eftir
voru einnig lausa innan tveggja
sólarhringa.
Þeir voru afhentir fulltrúum
Rauða krossins á þremur stöðum í
Afganistan. Enginn af gíslunum
tólf sagði neitt við fréttamenn
áður en þeir fóru inn í bifreið
Rauða krossins. Konurnar í hópnum huldu allar höfuð sitt með
klút.
Ættingjar þeirra sem látnir voru
lausir lýstu hins vegar létti sínum.
„Ég vona að hinir, sem eftir eru,
verði líka látnir lausir fljótlega,“
sagði Lee Jung-Hoon, bróðir
einnar konunnar, í Suður-Kóreu.
Gíslarnir voru látnir lausir eftir
að samkomulag náðist á fundi
talibana og fulltrúa Suður-Kóreu í
Afganistan á þriðjudag.
Amin Farhang, einn af ráðherrum í ríkisstjórn Afganistans,
hefur gagnrýnt samkomulagið.
Hann segir hættu á því að samkomulagið virki hvetjandi á talibana: „Við óttumst að þetta verði
haft að fordæmi. Að talibanar
haldi áfram að taka gísla til að ná
fram markmiðum sínum í Afganistan.“
Suður-Kóreustjórn hefur þó lagt
áherslu á að hún hafi eingöngu
lofað talibönum því sem áður hafði
verið ákveðið, nefnilega að kalla

500)34®¨5,«. /' 6®4. .!#! ERU

SJ¹LFST¾È SAMTÎK SAUTJ¹N !SÅURÅKJA Å
FISKELDISM¹LUM

¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUN

Styður veiðistjórnun í Asíu

(,54) '¥3,!..! ,4).. ,!53 %NGINN ÖEIRRA R¾DDI VIÈ FRÁTTAMENN +ONURNAR VORU

ALLAR MEÈ SL¾ÈU FYRIR ANDLITI

herlið sitt heim frá Afganistan
fyrir áramót. Jafnframt ítrekaði
stjórnin að hún muni koma í veg
fyrir að suður-kóreskir trúboðar
haldi til starfa í Afganistan, en
þessu hafði stjórnin einnig áður
lofað að gera.
Talibanarnir höfðu einnig krafist þess að félagar þeirra, sem
sitja í fangelsi í Afganistan, yrðu
látnir lausir í skiptum fyrir gíslana. Afgönsk stjórnvöld sögðu
slíkt ekki koma til greina.
Þrátt fyrir að talibanarnir hafi
ekki náð fram öllum kröfum sínum

&2¡44!",!¨)¨!0

virðist gíslatakan hafa styrkt stöðu
þeirra.
Hópur talibana rændi hinn 19.
júlí 23 Suður-Kóreumönnum, sem
voru á ferð í bifreið frá Kabúl til
Kandahar. Í lok júlí myrtu þeir tvo
gíslanna, en í byrjun ágúst létu
þeir tvo lausa.
Töluvert hefur verið um mannrán
í Afganistan á síðustu mánuðum.
Þýskur verkfræðingur og fjórir
afganskir starfsbræður hans voru
teknir í gíslingu deginum áður en
Suður-Kóreumennirnir, en þeir eru
enn í haldi.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

54!.2¥+)3-, Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) styður
verkefni um fiskveiðistjórnun í
vötnum og uppistöðulónum í Asíu.
Verkefnið er unnið í samvinnu
við NACA sem eru stærstu
samtök heims í fiskeldismálum.
Árni Helgason, umdæmisstjóri
ÞSSÍ, segir í frétt frá stofnuninni
að NACA leggi áherslu á að
byggja upp fiskeldi þannig að það
þjóni fólkinu sem mest. Valdi
ekki óþarfa umhverfisröskun og
sé rekið með ábyrgum og
sjálfbærum hætti.
Ástæðan fyrir því að ÞSSÍ
tekur þátt í verkefninu er sú að
verkefnið kemur sér vel fyrir Sri
Lanka, samstarfsland Íslands í
þróunarsamvinnu.
AVÅ

,®'2%',5&2¡44)2
«K YFIR ¹ RAUÈU
(ARÈUR ¹REKSTUR VARÈ ¹ GATNAMËTUM
$ALVEGS OG .ÕBÕLAVEGS Å +ËPAVOGI
KLUKKAN H¹LFNÅU Å G¾RMORGUN
®KUMAÈUR ËK YFIR ¹ RAUÈU LJËSI OG ¹
ANNAN BÅL SEM Å VORU ÎKUMAÈUR OG
FARÖEGI ®KUMAÈUR ÖESS BÅLS SLASAÈIST
NOKKUÈ VIÈ ¹REKSTURINN EN FARÖEGINN
SLAPP ËMEIDDUR ®KUMANN HINS
BÅLSINS SAKAÈI EKKI

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

TUR
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FÆR

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

verð nú
11.900,7.900,6.900,3.900,8.900,7.900,-

Opnunartími:
Fimmtudagur
30. ágúst
Föstudagur
31. ágúst
Laugardagur
1. september
Sunndagur
2. september
Mánudagur
3. september

kl. 14-20
kl. 14-20
kl. 10-18
kl. 11-18
kl. 14-20

Lagersala ZO-ON - Nýbýlavegi 18 - Kópavogi
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5NGIR FRAMSËKNARMENN

%NGAR VIÈR¾ÈUR Å SUMAR UM KAUP BORGARINNAR ¹ LËÈINNI !USTURSTR¾TI 

Kalla eftir
ókeypis bókum

Vilja miklu meira en boðið er

34*«2.-, Ungir framsóknar-

3+)05,!'3-, „Það munar tugum

menn kalla eftir ókeypis skólabókum fyrir framhaldsskólanema
sem Samfylkingin lofaði fyrir
síðustu kosningar. Þetta kemur
fram í ályktun félagsins.
„Samfylkingin lofaði einnig að
innritunar- og efnisgjöld yrðu
felld niður. Það er ábyrgðarlaust
að fara með svona loforð ef ekki
stendur til að standa við það.
Samfylkingin gekk í sumum
kjördæmum svo langt að senda
ávísun fyrir bókakostnaði stílaða
á nemendur. Samband ungra
framsóknarmanna skorar á
þingmenn Samfylkingar að
standa við gefin loforð.“
AVÅ

prósenta,“
segir
Ástráður
Haraldsson, lögmaður eigenda
Austurstrætis 22, um það sem
ber á milli hugmynda eigendanna
og hugmynda borgaryfirvalda
um kaupverð á eigninni.
Lögmaðurinn vill ekki upplýsa
hvert uppsett verð er í krónum
talið.
Eins og kunnugt er gereyðilagðist Austurstræti 22 í miklum
bruna í apríl. Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson borgarstjóri lýsti
því yfir á meðan enn brunnu
eldar í húsinu að götumyndin
yrði endurbyggð til fyrra horfs.
Ástráður Haraldsson segir að

Kristínar Haraldsdóttur. Ástráður segir eigendurna tengda
fjölskyldu sem eignast hafi húsið
fyrir hartnær einni öld. „Þetta
eru reykvískar prívatpersónur
og vilja vera það áfram,“ segir
lögmaðurinn.
GAR
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5PPBYGGING ¹ BRUNA
REITNUM BÅÈUR ¹ MEÈAN
BORGARYFIRVÎLD SKOÈA
M¹LIÈ N¹NAR
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
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frá því í vor hafi í raun engar
viðræður farið fram um kaup
borgarinnar á húsinu. Eigendur
vilji fénýta eign sína og hann
bendir á að samkvæmt gildandi
deiliskipulagi sé heimilt að reisa
allt að 1.700 fermetra byggingu á
lóðinni. Húsið sem brann var
aðeins rúmir 650 fermetrar.
„Borgin virðist hafa rómantískari hugmyndir um uppbyggingu
á svæðinu og er enn að skoða það
mál. Á meðan bíða eigendur
Austurstrætis 22 með að setja
fram sínar hugmyndir,“ segir
hann.
Austurstræti 22 er í eigu
samnefnds einkahlutafélags og

!""!3 /' /,-%24 3TEFNA AÈ SAMNING

UM FYRIR LOK OKTËBER

&2¡44!",!¨)¨!0

!BBAS OG /LMERT HITTAST

Ræddu erfiðustu hitamálin
*%2²3!,%- !0 Mahmoud Abbas,

forseti Palestínustjórnar, og Ehud
Olmert, forsætisráðherra Ísraels,
hittust í Jerúsalem á þriðjudag og
ræddu í fyrsta sinn ítarlega
nokkur helstu deilumál Ísraela og
Palestínumanna.
Abbas byrjaði fundinn á að
vara við því að friðarráðstefna í
haust yrði tímasóun ef skautað
yrði framhjá stóru deilumálunum, svo sem örlögum palestínsku
flóttamannanna, endanlegri
útfærslu landamæra og stöðu
Jerúsalemborgar.
Eftir fundinn staðfestu báðir að
Ísraelar hefðu látið af tregðu
sinni til að ræða þessi mál.
„Við erum komnir á það stig að
taka ákvarðanir,“ sagði Saeb
Erekat, aðalsamningafulltrúi
Ísraels.
GB

'RÅMSEYJARFERJA OG FJ¹RLÎG

Forsætisnefnd
bíður átekta
!,¶).') Forsætisnefnd ræddi ekki

málefni Grímseyjarferju
efnislega á
nýafloknum
fundi í Stykkishólmi, þar sem
fjárlaganefnd á
enn ólokið
umfjöllun sinni
um málið.
Þó var rætt
um fjárheimild34! 2
ir, líkar þeim
*«(!..3$«44)2
sem ráðherrar
beittu við kaup á ferjunni.
Fulltrúar Ríkisendurskoðunar
voru spurðir hvort þeir sæju
ástæðu til að „taka á þessu með
lagabreytingum“, segir Ásta
Ragnheiður Jóhannesdóttir,
fulltrúi Samfylkingar í nefndinni.
Ásta segir að Ríkisendurskoðun
hafi gefið ráðleggingar, en engin
niðurstaða hafi fengist. „Þetta er
í skoðun,“ segir hún.
KËÖ

3LYS VIÈ (ELLISHEIÈARVIRKJUN

Festist í vörubíl
,®'2%',5-, Ökumaður vörubifreiðar slasaðist töluvert eftir
bílveltu við Hellisheiðarvirkjun
laust fyrir klukkan níu á þriðjudagskvöld. Hann er þó ekki í
lífshættu.
Vörubifreiðin fór út af veginum
í beygju og valt. Ökumaðurinn,
sem er um tvítugt, festist í
bílnum. Þurfti að losa hann út og
flytja á Landspítalann í Fossvogi
til aðhlynningar.
SGJ

15. UMFERÐ
LANDSBANKADEILD KARLA
fim.
fim.
fim.
fim.
sun.

30. ágúst
30. ágúst
30. ágúst
30. ágúst
2. sept.

kl. 18:00
kl. 18:00
kl. 18:00
kl. 20:00
kl. 18:00

FH – KR
ÍA – Breiðablik
HK – Fylkir
Fram – Keflavík
Víkingur – Valur

14. UMFERÐ
LANDSBANKADEILD KVENNA
fim.
fim.
fim.
fös.

30. ágúst
30. ágúst
30. ágúst
31. ágúst

kl. 18:00
kl. 18:30
kl. 18:30
kl. 18:30

Þór/KA – KR
ÍR – Fjölnir
Stjarnan – Fylkir
Valur – Breiðablik

100.000 manna múrinn er að falla
Metaðsókn er á leiki Landsbankadeildarinnar í ár.
· 92.867 hafa mætt á fyrstu 14 umferðirnar
· 98.026 mættu á allar umferðirnar 18 í fyrra
og höfðu þá aldrei verið fleiri á einu tímabili
Það er því ljóst að aðsóknarmetið í Landsbankadeildinni verður slegið. Einnig er ljóst að áhorfendur verða í fyrsta skipti fleiri en 100.000.
Þetta gæti gerst strax í kvöld – eða í næstu
umferð. Það veltur á ykkur.
Fjölmennum á völlinn og
sláum metið í sameiningu

© Inter IKEA Systems B.V. 2007
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Opið 10:00 - 20:00 virka daga | Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | www.IKEA.is
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„ ORÐRÉTT“

Snýst allt um að manna leikskólana

Búið mál

Lögbrotin ekki liðin

b%N ÁG ER FEGINN AÈ ÖAÈ SKULI
VERA BÒIÈ AÈ AFGREIÈA ÖETTA
.Ò ER ÖETTA M¹L ÒR SÎGUNNIm

b¶AÈ VERÈUR EKKI LIÈIÈ AÈ
VERKTAKAFYRIRT¾KI BRJËTI LÎG
MEÈ ÖESSUM H¾TTIm
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Verið að misnota aðstöðu
b-ÁR FINNST AÈ
ÖAÈ ¾TTI AÈ
ENDURSKOÈA REGLU
GERÈIR OG LÎG VARÈ
ANDI INNFLUTNING ¹
ERLENDUM VERKA
MÎNNUM /G ÖAÈ
¾TTI AÈ TAKA HART
¹ ÖEIM FYRIRT¾KJ
UM SEM BRJËTA
'5..!2 ¶«2
LÎGIN OG SEKTA ÖAU .),3%.
STËRKOSTLEGA GERIST ,JËSMYNDARI
ÖAU BROTLEG m SEGIR
'UNNAR ¶ËR .ILSEN LJËSMYNDARI
 SUNNUDAGINN LENTU  ERLENDIR
VERKAMENN Å BÅLSLYSI Å &LJËTSDAL EN Å
LJËS KOM AÈ TUTTUGU ÖEIRRA ERU EKKI
SKR¹ÈIR HJ¹ 6INNUM¹LASTOFNUN -ENN
IRNIR UNNU HJ¹ VERKTAKAFYRIRT¾KINU
!RNARFELLI VIÈ AÈ BYGGJA (RAUNAVEITU
+¹RAHNJÒKAVIRKJUNAR
b¶ETTA ERU MANNSLÅF SEM SKIPTA
M¹LI EN ÖAÈ ER GREINILEGT AÈ ÖESSI
STËRFYRIRT¾KI HUGSA EKKI UM ÖAÈ
¶ETTA ER EKKI Å LAGI &ËLKIÈ ER FLUTT INN
Å TONNATALI ¹ LÒSARLAUNUM OG ÖAÈ
VERSTA ER AÈ ÖAÈ VIRÈIST VERA ÖAKKL¹TT
FYRIR AÈ F¹ ÖESSA VINNU ÖAÈ ER ÖAÈ
VERSTA VIÈ ÖETTA &YRIRT¾KIN ERU AÈ
MISNOTA SÁR AÈST¾ÈUR ÖESSA FËLKS
-ÁR FINNST SVÅVIRÈILEGT AÈ FYRIRT¾KI
SEM EIGA N¾GA FJ¹RMUNI GETI EKKI
SÁÈ AF NOKKRUM AURUM TIL AÈ SJ¹ TIL
ÖESS AÈ PAPPÅRAR STARFSMANNA SÁU Å
LAGI OG LAUNIN MÎNNUM BJËÈANDIm

b¶AÈ SEM ER AÈ FRÁTTA HJ¹ MÁR ÖESSA
DAGANA ER AÈ ÖAÈ SNÕST ALLT UM AÈ
MANNA LEIKSKËLANA SVO AÈ FLEIRI BÎRN
F¹I VISTUN m SEGIR ¶ORBJÎRG (ELGA 6IG
FÒSDËTTIR BORGARFULLTRÒI OG FORMAÈUR
LEIKSKËLAR¹ÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
(ÒN SEGIR AÈ ¹G¾TLEGA GANGI AÈ
MANNA LEIKSKËLANA EN ÖË M¾TTI
GANGA BETUR b3VO ER ÁG PÅNULÅTIÈ
VONSVIKIN YFIR LANDSLEIKNUM HJ¹
STELPUNUM OKKAR SEM MÁR
FANNST SPILA MIKLU BETUR EN 3LË
VENAR OG ¹TTU SKILIÈ AÈ SIGRAm
¶ORBJÎRG SEGIST FYLGJAST MIKIÈ
MEÈ KVENNALANDSLIÈINU Å
KNATTSPYRNU OG ÖYKIR Ö¾R VERA
MEÈ FR¹B¾RT LIÈ b¡G VONA AÈ
ÖË AÈ ÖAÈ VERÈI BAKLEIÈIN AÈ
ÖVÅ AÈ KOMAST TIL &INNLANDS

Ö¹ MUNI Ö¾R N¹ ÖVÅ ¡G VONA AÈ ÁG
GETI STUTT Ö¾R Å ÖVÅ m SEGIR HÒN
!UK ÖESS AÈ VERA FORMAÈUR
Å LEIKSKËLAR¹ÈI ER ¶ORBJÎRG Å
UMHVERFISR¹ÈI OG STJËRN 3TR¾TË
BS -IKIÈ HEFUR VERIÈ AÈ GERAST
¹ B¹ÈUM VÅGSTÎÈVUM Å SUMAR
¶ORBJÎRG SEGIST ÖË HAFA TEKIÈ
SÁR SUMARFRÅ b¡G FERÈAÈIST
UM LANDIÈ Å SUMAR SEM VAR
YNDISLEGT Å ÖESSU GËÈA VEÈRI
¥SLENSKA SUMARIÈ HEFUR VERIÈ
FR¹B¾RT .Ò ER VINNAN KOMIN
¹ FULLT OG HAUSTVERKIN TAKA
VIÈ AÈ TAKA TIL Å KOMPUNNI
OG KOMA ÎLLUM Å FJÎLSKYLD
UNNI Å RÒTÅNUNA AFTUR ¶AÈ
GENGUR ¹G¾TLEGA m SEGIR
¶ORBJÎRG AÈ LOKUM
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N +ERTAGERÈ ¹ SÁR
SJ¹LFST¾ÈAN UPPRUNA Å
MÎRGUM MENNINGAR
SAMFÁLÎGUM 4ALIÈ ER AÈ
%GYPTAR OG +RÅTVERJAR HAFI BÒIÈ TIL
KERTI ÒR BÕFLUGNAVAXI ¹RIÈ  FYRIR
+RIST ,ENGST AF VAR TËLG ÖË ALGENG
ASTA HR¹EFNIÈ Å KERTAGERÈ   ÎLD
L¾RÈU MENN AÈ BÒA TIL G¾ÈAKERTI
ÒR HVALSPIKI OG VAR NOTAST VIÈ ÖAÈ
TIL ¹RSINS  ÖEGAR VAXIÈ SEM VIÈ
ÖEKKJUM Å DAG KOM TIL SÎGUNNAR
3KÎMMU SÅÈAR VAR FËTUNUM KIPPT
UNDAN KERTAGERÈ MEÈ TILKOMU
STEINOLÅUNNAR OG OLÅULAMPINN LEYSTI
KERTIN AF HËLMI 3ÅÈAN HAFA KERTI
AÈALLEGA VERIÈ NOTUÈ SEM SKRAUT
MUNIR OG VIÈ HELGIHALD

Lífið tekur á sig nýja mynd
Lífið er að taka á sig nýja mynd á Keflavíkurflugvelli
þessa dagana; hermennirnir eru löngu farnir og nú
eru borgararnir mættir á Völlinn, reiðubúnir að láta
til sín taka. Skólinn er byrjaður, bæði hjá fullorðna
fólkinu og börnunum, og fjöldi fólks mætir á hverjum
degi til vinnu hjá verktakafyrirtækjum, skólum og
Dreifingarmiðstöðinni og iðnaðarmennirnir eru á fullu að
laga húsnæði að íslenskum kröfum og leggja lokahönd á
breytingarnar. Og fólkinu á eftir að fara fjölgandi. Guðrún
Helga Sigurðardóttir blaðamaður og Gunnar V. Andrésson
ljósmyndari voru á ferð á Vellinum í síðustu viku og tóku
þá þessar myndir.
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ÖESSA FÅNU LEST "ÎRNIN GETA LEIKIÈ SÁR ÖAR OG SVO GETA ÖAU FARIÈ Å bTÅVOLÅm EINS OG ÖAU
HRËPA UPP YFIR SIG AF GLEÈI ÖEGAR ÖAU SJ¹ LEIKT¾KIN SEM "ANDARÅKJAMENN BYGGÈU
UNDIR ÖAKI TIL AÈ KOMAST UNDAN ÅSLENSKRI VEÈR¹TTU ¶AR ER RISASTËRT VÅKINGASKIP

34²$%.4!2 &,544)2 ).. 3TÒDENTARNIR ERU FLESTIR FLUTTIR INN Å ÅBÒÈIRNAR SÅNAR SEM ÖEIR
LEIGJA FYRIR MUN MINNI PENING EN TÅÈKAST ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 3UMIR ÖEIRRA FERÈAST
¹ HVERJUM DEGI TIL 2EYKJAVÅKUR TIL AÈ S¾KJA TÅMA Å H¹SKËLANUM ÖAR 4ELMA $ÎGG GIS
DËTTIR ER Å EFNAVERKFR¾ÈI VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS
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ER bÅ TÅNSLUNNIm HJ¹ $REIFINGARMIÈSTÎÈINNI
¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI (ÒN LÅÈUR UM GANG
ANA ¹ bBIRNINUMm EINS OG VAGNINN ER
KALLAÈUR OG TÅNIR TIL VÎRUR FYRIR VIÈSKIPTA
VINI

ef blaðið berst ekki
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Kjarni kemalismans
!BDULLAH 'ÔL UTANRÅKISR¹ÈHERRA ÒR HINUM ÅSLAMSK SINNAÈA STJËRNARFLOKKI
!+0 2ÁTTL¾TIS OG ÖRËUNARFLOKKNUM VAR ¹ ÖRIÈJUDAG KJÎRINN FORSETI
4YRKLANDS Å ÖRIÈJU LOTU ATKV¾ÈAGREIÈSLU UM EMB¾TTIÈ ¹ ÖJËÈÖINGINU
Å !NKARA +JÎR HANS MARKAR ALLNOKKUR TÅMAMËT Å
TYRKNESKUM STJËRNM¹LUM ÖAR SEM HANN ER FULLTRÒI
FYRIR FLOKK SEM AÈHYLLIST HUGMYNDAFR¾ÈI SEM EKKI
VIRÈIR ÖAU STRÎNGU SKIL MILLI TRÒAR OG STJËRNM¹LA SEM
FYRRI FORSETAR LÕÈVELDISINS OG MESTÎLL STJËRNM¹LAELÅTA
LANDSINS HEFUR HAFT Å HEIÈRI ALLT FR¹ STOFNUN LÕÈVELD
ISINS ¹ MILLISTRÅÈS¹RUNUM (ANN SEGIST REYNDAR SJ¹LFUR
MUNU VIRÈA ÖESSI SKIL RÁTT EINS OG FYRIRRENNARARNIR EN
ÖAR SEM FORSETINN HEFUR VALD TIL AÈ HAFNA NÕJUM
LÎGUM ËTTAST VERALDARHYGGJUSINNAR AÈ 'ÔL MUNI
L¹TA TRÒARLEGA SANNF¾RINGU SÅNA BLANDAST INN Å
STJËRNARATHAFNIR

(VAÈ ER VERALDARHYGGJA

fréttir og fróðleikur
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&RAMKV¾MDASTJËRI ,ANDSBJARGAR

Ferðaplanið
mikilvægast
3ÅÈUSTU DAGA HEFUR LEIT STAÈIÈ YFIR ¹
H¹LENDINU AÈ TVEIMUR ¶JËÈVERJUM
SEM HAFA VERIÈ TÕNDIR Å ¹ FJËRÈU VIKU
,EITIN ER SÎGÈ EIN UMFANGSMESTA
LEIT SÅÈARI ¹RA +RISTINN «LAFS
SON ER FRAMKV¾MDASTJËRI
3LYSAVARNAFÁLAGSINS ,ANDSBJARGAR
(VERNIG GETA FERÈAMENN ¹
H¹LENDINU BÒIÈ SIG BETUR TIL AÈ
AUÈVELDA STARF BJÎRGUNARSVEITA
&YRST OG FREMST MEÈ ¹BYRGARI
FERÈAMENNSKU ¶EIR SEM FERÈAST UM
SVONA F¹FARIN SV¾ÈI ¾TTU AÈ SKILJA
EFTIR SIG FERÈAPLAN (VERT ÖEIR ¾TLA
AÈ FARA OG HVEN¾R ÖEIR ¾TLA AÈ VERA
KOMNIR ¹ ¹FANGASTAÈ ¶AÈ MYNDI
AUÈVELDA STARF BJÎRGUNARSVEITANNA
MJÎG MIKIÈ
%N ERU EINHVER T¾KI OG TËL SEM
FERÈAMENN ¾TTU AÈ HAFA MEÈ SÁR
4¾KNIN LEYSIR ÖETTA SKIPULAG ALDREI
AF HËLMI EN HÒN KEMUR TIL VIÈBËTAR
&JARSKIPTIN ÖURFA AÈ VERA Å LAGI -ENN
GETA HAFT GERVIHNATTARSÅMA 4ETRA
TALSTÎÈVAR .-4 EÈA '3- SÅMA ALLT
EFTIR ÖVÅ HVERT FERÈINNI ER HEITIÈ
3VO ERU TIL NEYÈARSENDAR OG FLEIRI
T¾KI SEM V¾RI ¾SKILEGT AÈ MENN
HEFÈU MEÈFERÈIS

6ERALDARHYGGJA ER HUGMYNDAFR¾ÈI SEM
BYGGIR ¹ VILJA TIL AÈ HALDA TRÒM¹L

UM ALGERLEGA UTAN VIÈ STJËRNM¹L OG STJËRNKERFI RÅKISINS (ÒN ER KJARNI
KEMALISMANS SVOKALLAÈA SEM KENNDUR ER VIÈ -USTAFA +EMAL !TATÔRK
STOFNANDA TYRKNESKA LÕÈVELDISINS (ÒN VAR SKR¹È ¹RIÈ  Å STJËRNARSKR¹
LÕÈVELDISINS SEM EIN AF GRUNDVALLARREGLUM TYRKNESKA RÅKISINS EN
HÒN VAR LÎNGU ¹ÈUR ORÈIN ÖAÈ Å REYND ¶AÈ VAR TIL AÈ MYNDA Å
NAFNI VERALDARHYGGJUNNAR SEM TYRKNESKAR KONUR FENGU KOSN
INGARÁTT ¹RIÈ  ¹RATUG FYRR EN KONUR Å &RAKKLANDI
¶ËTT LANGFLESTIR ÅBÒAR 4YRKLANDS SÁU MÒSLIMAR HEFUR TYRK
NESKA RÅKIÈ HVORKI A OPINBER TRÒARBRÎGÈ NÁ B BEITIR SÁR Å
Ö¹GU NEINNA TRÒARBRAGÈA 2ÅKIÈ HEFUR ENNFREMUR C
bHLUTLAUST EFTIRLITm MEÈ TRÒM¹LUM Å LANDINU OG AÈ TRÒAR
BRÎGÈ BLANDIST EKKI Å STJËRNVALDSAÈGERÈIR

(VER VER VERALDARHYGGJUNA
4YRKNESKI HERINN HEFUR ALLA TÅÈ FR¹ STOFNUN
LÕÈVELDISINS ¹RIÈ  ¹LITIÈ ÖAÈ HLUTVERK SITT AÈ
STANDA VÎRÈ UM HINA KEMALÅSKU VERALDARHYGGJU
(ANN HEFUR ¹ LIÈNUM ¹RATUGUM R¾NT VÎLDUM
FJËRUM SINNUM Å NAFNI ÖESSA HLUTVERKS SÅNS

Háar launakröfur og nýtt
skipulag áfallatrygginga
Aðilar vinnumarkaðarins
undirbúa nú komandi
kjarasamninga og er óhætt
að segja að samningarnir virðist ætla að vera
óvenjusnemma í vinnslu,
svo snemma að nýir samningar taki við þegar þeir
gömlu renna út um áramótin. Líkur benda til þess að
samningstímabilið verði
stutt; aðeins verði samið til
tveggja ára.

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

Háværar raddir innan verkalýðshreyfingarinnar, sérstaklega innan
Starfsgreinasambandsins, krefjast
þess að samið verði um verulegar
launahækkanir, jafnvel upp á tugi
þúsunda króna, og má búast við að
kröfugerð Starfsgreinasambandsins verði í samræmi við það. Vinna
landssambandanna hefur gengið út
á það í sumar að safna saman gögnum og má búast við að kröfugerðin
verði endanlega mótuð í september.
„Okkar grunnhugmynd er sú að
gera kjarasamninga sem geta samræmst lágri verðbólgu. Við reynum
að láta alla þá samninga sem við
gerum, vera í samhengi hver við
annan og það er í mörg horn að líta.
Aðstæður geta verið mjög mismunandi en á endanum þurfum við að
geta komið öllum samningum heim
og saman án þess að stofna stöðugleikanum í hættu,“ segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri
Samtaka atvinnulífsins, SA.
Margt getur borið til tíðinda í
viðræðunum á næstu mánuðum.
Komið hefur fram í fréttum að
starfsmenn Alþýðusambandsins,
ASÍ, hafa unnið að tillögum um

(AFNA BREYTINGUNUM
Forystumenn verkalýðshreyfingarinnar úti á landi hafa margir
hverjir lýst efasemdum sínum um
breytingarnar á veikinda- og slysarétti og jafnvel hafnað þeim alfarið. Þeir telja sig vita of lítið um
þessar hugmyndir og vilja fá að sjá
nánari útfærslu. Þeir óttast að
félagsmenn verði fyrir skerðingum. Þó hefur verið bent á, til dæmis
af Kristjáni Gunnarssyni, formanni
Starfsgreinasambandsins, að þeir
tekjulægstu og réttindaminnstu
græði mest á þessum breytingum
en félagsmenn Starfsgreinasambandsins eru einmitt í þeim hópi.
Stefnt er að því að hugmyndir og
útreikningar ASÍ liggi fyrir í lok
þessarar viku eða byrjun næstu og
í framhaldi af því skýrist hvernig
forystumenn innan verkalýðshreyfingarinnar taka hugmyndunum og hvort af þessu verður eða
ekki. Ef af verður er um grundvallarbreytingu að ræða, stórt framfaraskref, og ganga sumir svo langt
að tala um stærstu breytinguna frá
því lífeyrissjóðunum var komið á.
Ef samningar takast má búast við
að samið verði um eins árs aðlögunartíma þar sem gengið verður frá
nýja kerfinu áður en það er tekið í
gagnið.

Auglýsingasími

– Mest lesið

%NDURH¾FING EFLD
Í tengslum við áfallatryggingasjóð
má svo búast við að endurhæfingar- og endurmenntunarkerfið verði
eflt og gert átak til að hjálpa aftur
út á vinnumarkað þeim sem hafa
horfið þaðan vegna veikinda eða
slysa en reynslan hefur sýnt að
verulegar líkur eru á því að þeir
sem eru sex mánuði eða lengur frá
vinnumarkaði komi aldrei inn á
hann aftur.
Rætt hefur verið um að gera
kjarasamninga aðeins til tveggja
ára og er áhugi á því innan ASÍ og
SA. Spurning er hvort samið verði
um kaupmáttarmarkmið eins og
síðustu ár og þeim fylgt eftir með
endurskoðunarákvæðum eins og
áður. Þá verður klárlega áhersla á
það í viðræðunum að færa kauptaxta að greiddu kaupi en það tengist áhyggjunum af því að erlent
launafólk fái taxtakaup í stað
markaðslauna.
Vilhjálmur segir að í september
skýrist hvort hægt verði að semja
um nýtt fyrirkomulag á sjúkrakerfinu í þeirri samningalotu sem

2!53.!2,%'!2 ,!5.!(++!.)2 3TEFNT ER AÈ ÖVÅ AÈ SEMJA UM NÕJAN ¹FALLA
TRYGGINGASJËÈ SEM TRYGGIR GËÈA FRAMF¾RSLU Å ALLT AÈ FIMM ¹R EFTIR AÈ ¹FALL RÅÈUR YFIR AUK
ÖESS SEM H¹V¾RAR KRÎFUR ERU UM LAUNAH¾KKANIR UPP ¹ TUGI ÖÒSUNDA KRËNA

(%,345 !42)¨).
N 3AMR¾MING ¹ VEIKINDA OG SLYSA
RÁTTI OG STOFNUN ¹FALLATRYGGINGA
SJËÈS
N 3TARFSENDURH¾FING EFLD
N 'ËÈ FRAMF¾RSLA TRYGGÈ
N (UGMYNDIN M¾TIR EFASEMDUM
INNAN VERKALÕÈSHREYFINGARINNAR
N 3TEFNT AÈ SAMNINGUM TIL TVEGGJA
¹RA
N 4EKIÈ ¹ KYNBUNDNU LAUNAMISRÁTTI

fyrir höndum er. Málið sé flókið, til
dæmis þurfi að breyta lögum og
vinna með ýmis smáatriði sem ekki
er hægt að sjá fyrir en koma upp
þegar vinnan er hafin. „Við verðum að gefa því góðan tíma til að
það fari vel af stað,“ segir hann.
Stefnt er að því að taka á kynbundnu launamisrétti í tengslum
við kjarasamningana og er það í
samræmi við stjórnarsáttmála
ríkisstjórnarinnar. Það er talið

¥ &922! &!,,).5 (ORFUR ERU ¹ ÖVÅ AÈ

SAMNINGAVIÈR¾ÈUR VERÈI Å FYRRA FALLINU
Å HAUST OG ER JAFNVEL BÒIST VIÈ AÈ NÕR
SAMNINGUR TAKI VIÈ STRAX OG GAMLI
SAMNINGURINN RENNUR ÒT UM ¹RAMËT
(ÁR FUNDAR FORYSTA VERKALÕÈSHREYFINGAR
INNAR -YNDIN ER ÒR SAFNI

verða eitt af stóru viðfangsefnunum í næstu kjarasamningum.
Ýmsar hugmyndir eru í umræðunni en allar eru þær skammt á
veg komnar.
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37%
HÁFAR OG GUFUGLEYPAR

29%

ÞVOTTAVÉLAR
15%

15%

OFNAR & HELLUBORÐ

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

50%
70%
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hagur heimilanna

b"ESTU KAUPIN SEM ÁG HEF
GERT VAR ÖEGAR ÁG KEYPTI
FYRSTA BASSANN MINN (ANN
VAR AF GERÈINNI &RAMUS OG ÁG
FÁKK HANN Å (LJËÈF¾RAVERSLUN
3IGRÅÈAR (ELGADËTTUR SEM VAR
Å !ÈALSTR¾TI ¹RIÈ  m SEGIR
2ÒNAR *ÒLÅUSSON TËNLISTARMAÈ
UR b¶AÈ VANTAÈI BASSALEIKARA
Å (LJËMA OG ÁG FÁKK DJOBB
IÈ ÒT ¹ ÖENNAN BASSA OG AF
ÖVÅ AÈ ÁG VAR SNÎGGUR AÈ
L¾RA ¹ HANNm
2ÒNAR SEGIR SAMT
ERFITT AÈ GERA UPP ¹ MILLI
BASSANS OG :EMITAS
GÅTARSINS SEM HANN
KEYPTI ¹ %NGLANDI ¹RIÈ
 3¹ VAR SÁRSMÅÈAÈUR EFTIR

N $ÕRAST  ËDÕRAST

(ANDSNYRTING
(ANDSNYRTING ER EKKI SAMA OG HANDSNYRTING
¶AÈ KOM Å LJËS ÖEGAR ËFORMLEG VERÈATHUGUN
&RÁTTABLAÈSINS VAR GERÈ ¹ NOKKRUM SNYRTISTOFUM
SEM BJËÈA UPP ¹ HANDSNYRTINGU
(ANDSNYRTING GETUR INNIFALIÈ ALLS KONAR
MEÈFERÈ EINS OG STEINANUDD SKRÒBBMEÈFERÈ
MASK¹BURÈ LAKK OG SLÅPUN ¥ ,AUGUM 3PA KOSTAR
3PA HANDSNYRTING  KRËNUR EN MEÈFERÈIN
TEKUR  MÅNÒTUR  "AÈSTOFUNNI KOSTAR ,ÒXUS HANDSNYRTING  KRËNUR
OG TEKUR SÒ MEÈFERÈ  MÅNÒTUR  3NYRTISTOFUNNI $ÅS KOSTAR HANDSNYRTING
MEÈ LAKKI  KRËNUR  $IVA SNYRTISTOFU KOSTAR LÒXUS HANDSNYRTING MEÈ
LAKKI  KRËNUR OG TEKUR  MÅNÒTUR (J¹ #OMFORT SNYRTISTOFU KOSTAR
LÒXUSHANDSNYRTING MEÈ LAKKI  KRËNUR OG TEKUR MEÈFERÈIN  MÅNÒTUR

TEIKNINGUM 2ÒNARS OG GÅTARSMIÈSINS b(ANN VAR
EITT ¹R Å SMÅÈUM OG KOSTAÈI NOKKUR HUNDRUÈ
PUND m SEGIR 2ÒNAR SEM SEMUR ENN Å DAG MIKIÈ
AF TËNLIST SINNI ¹ ÖANN GÅTAR EN HANN ER
NÕBÒINN AÈ GEFA ÒT PLÎTUNA
3N¹KAR Å GARÈINUM
b6ERSTU KAUPIN
VORU SVO T¹MJËIR
SKËR SEM ÁG KEYPTI ¹
EINHVERJU TÅSKUTRIPPI
¹ SJÎUNDA ¹RATUGNUM
¡G GEKK Å ÖEIM Å TVÎ
¹R OG SKEMMDI T¾RNAR ¹
MÁR ¶¾R VORU ORÈNAR EINS
OG PÅRAMÅDI Å LAGINU OG HAFA
EKKI JAFNAÈ SIG ENN Ö¹
.ÒNA FENGI ÁG MÁR SKO
BARA SANDALA m SEGIR 2ÒNAR
OG HL¾R

"2!5¨ "*!2'!2 39+2)

N Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir,
framkvæmdastjóri Selaseturs Íslands,
sem nýverið taldi selina á Vatnsnesi
í Húnavatnssýslu, kann illa við að
púðursykurinn harðni um of.
(RAFNHILDUR µR
6ÅGLUNDSDËTTIR
FRAMKV¾MDASTJËRI
3ELASETURS ¥SLANDS
KANN R¹È TIL AÈ
VARNA ÖVÅ AÈ
PÒÈURSYKURINN
HARÈNI (ÒN SEGIR AÈ
EITT BESTA HÒSR¹ÈIÈ
SEM HÒN HAFI ¹ HRAÈBERGI SÁ AÈ SKELLA
BRAUÈSNEIÈ Å SYKURÅL¹T HEIMILISINS OG
L¹TA HANA LIGGJA ÖAR YFIR NËTTINA
!È MORGNI DAGS BÅÈUR Ö¹
LUNGAMJÒKUR SYKURINN HINNA ¹RRISULU
TILBÒINN ¹ SÒRMJËLKINA EÈA HVAÈ ÖAÈ
ER SEM FËLK VILL F¹ SÁR Å MORGUNVERÈ

Líkamsræktarkortið
ódýrast hjá Gym 80

'RILL OG REIÈHJËL

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

(¾GT ER AÈ GERA GËÈ KAUP ¹ ÒTIGRILLUM OG
REIÈHJËLUM ÖESSA DAGANA EN ÖAU ERU VÅÈA ¹
TILBOÈI 9FIR HÎRÈUSTU VETRARM¹NUÈINA ER EINFALD
LEGA H¾GT AÈ SKELLA GR¾JUNUM INN Å GEYMSLU OG
TAKA ÖAU GL¾NÕ UPP ÒR KASSANUM Å VOR ¶ETTA ER
KANNSKI JAFNSPENNANDI OG AÈ FJ¹RFESTA Å JËLA
SKRAUTI Å JANÒAR EN HVORT TVEGGJA ER HAGKV¾MT

Árskort í líkamsrækt er dýrast
hjá Nordica Spa, Laugum, Hreyfingu og Mecca Spa samkvæmt
lauslegri verðkönnun sem Fréttablaðið gerði í síma í vikunni.
Árskortið kostar 178 þúsund hjá

N ²TSÎLUR

'«¨ (²32¨

A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
A
A
A
A
A
S
S
S
S
S
ÚT
ÚT
ÚT
ÚT
ÚT
A
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
A
A
A
A
A
S
S
S
S
S
ÚT
ÚT
ÚT
ÚT
ÚT
LA TSALA TSALA TSALA TSALA TSALA
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
ALA ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA ÚTSAL
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
A
A
A
A
A
S
S
S
S
S
T
ÚT
ÚT
ÚT
ÚT
ÚTSA
LA TSALA TSALA TSALA TSALA T
A
S
T
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
A
A
A
A
A
S
S
S
S
S
ÚT
ÚT
ÚT
ÚT
ÚT
Ú
A
A
A
A
A
L
L
L
L
A
A
A
A
S
S
S
S
ÚT
ÚT
ÚT
ÚT
LA TSALA
LA
A
S
T
Ú
Ú
L
ALA
A
S
T
Ú
A
SA
TSAL
T
N
N
Ú
A
LLA
A
A
M
M
SS LLL
Aensku
U
UA
L
T
T
A
A
Ú
ÚÚT
S
l
Í
s
S
T
II ÚT
Ú
U
ULL N
G
G
F
F
N
ÍÍ A
G
GA LA
A
A
L
L
A
A
A
S
S
S
ÚT
ÚT
Ú
ÚT
LA
A
S
T
Ú

ÚTSALA

0²,!¨ ¥ 2+4)..) ,ANDSMENN GETA TEKIÈ ¹ ÖVÅ Å R¾KTINNI FYRIR  KRËNUR EÈA

 KRËNUR FYRIR KONUR Å ÖRJ¹ M¹NUÈI HJ¹ 'YM  5M TILBOÈ ER AÈ R¾ÈA SEM
RENNUR ÒT ¹ LAUGARDAG %KKI ER TEKIÈ TILLIT TIL ÖESS HVORT AÈEINS ER UM T¾KJASAL
HËPTÅMA OGEÈA SPA AÈ R¾ÈA HVAÈ Ö¹ MISMUNANDI ÖJËNUSTU
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Nordica Spa, tæp 150 þúsund hjá
Laugum með baðstofu, tæpar 83
þúsund krónur hjá Hreyfingu
miðað við 6.900 krónur á mánuði í
eitt ár og 79 þúsund krónur hjá
Mecca Spa. Þetta gefur þó ekki
alveg rétta mynd þar sem árskortið hjá Hreyfingu gildir frá áramótum. Árskortið er ódýrast hjá
Gym 80. Þar kostar það aðeins
22.900 krónur fyrir karlmanninn
en er helmingi ódýrara fyrir konur
til 1. september.
Þriggja mánaða kort í líkamsrækt er dýrast hjá Nordica Spa,
eða 69 þúsund krónur, 64 þúsund
hjá Laugum ef um heilsurækt og
baðstofu er að ræða og þriðja dýrast hjá Dansrækt JSB. Þar kostar
það 21.700 krónur í eingreiðslu.
Langódýrast er þriggja mánaða
kortið hjá Gym 80, eða 9.900. Sama
gildir um það og árskortið; fram
til næstu mánaðamóta fá konur
þriggja mánaða kort með helmings afslætti.
Flestallar líkamsræktarstöðvarnar hafa ýmis tilboð á boðstólum og er misjafnt hvað tilboðin
standa lengi. Rétt er að nefna að
Hreyfing býður þeim sem vilja
binda sig til eins árs í nýju stöðinni við Glæsibæ upp á að greiða
fast gjald 1.990 á mánuði fram til
áramóta og velja síðan á milli
þriggja leiða sem kosta 6.900,
12.700 eða 19.500 á mánuði í ár.
Ingibjörg Reynisdóttir, sölustjóri Hreyfingar, bendir á að allir
viðskiptavinir Hreyfingar hafi
aðgang að heilsurækt og spa og
telur að samanburður við aðrar
líkamsræktarstöðvar sé ekki fyllilega sanngjarn. „Hreyfing flytur í
nýtt húsnæði um áramótin þannig
að við erum akkúrat í millibilsástandi,“ segir hún.
Brynjar
Guðmundsson,
starfsmaður Gym 80, segir að ekki
komi á óvart að Gym 80 hafi
lægsta verðið. „Eftir að við flutt-

,¥+!-32+4!2+/24
¶RÅR M¹N 4ËLF M¹N
,AUGAR
MBAÈSTOFU
.ORDICA 3PA
)3&
(RESS
(REYFING
$ANSR¾KT *3"
'YM 
"JARG
"OOTCAMP
-ECCA 3PA
#URVES
























6ERÈKÎNNUN GERÈ Å SÅMA ÖRIÈJUDAG
INN  ¹GÒST %INNIG VAR STUÈST VIÈ
VERÈSKR¹R ¹ NETINU 'ERT ER R¹È FYRIR
EINGREIÈSLU %KKI ER TEKIÈ TILLIT TIL
ÖESS HVERNIG AÈSTAÈAN ER EÈA HVAÈA
ÖJËNUSTA ER INNIFALIN Å VERÈINU ¶AÈ ER
MJÎG MISJAFNT MILLI STÎÈVA
-IÈAÈ VIÈ HEFÈBUNDIÈ ÖRIGGJA M¹N
AÈA KORT 4ILBOÈ ER ¹ FITNESS KORTI SEM
GILDIR FRAM TIL JËLA ¹  KRËNUR
4ILBOÈ TIL  SEPTEMBER ¶RIGGJA
M¹NAÈA KORT SEM GILDIR Å FJËRA
M¹NUÈI
+ONUR F¹ KORTIÈ ¹ H¹LFVIRÈI FRAM TIL
M¹NAÈAMËTA
-IÈAÈ VIÈ L¾GSTA VERÈ  ¹
M¹NUÈI Å EITT ¹R

um stöðina hefur þetta verið rólegt
og við þurfum að ná fólki inn. Við
erum með tuttugu karla að lyfta á
móti einni konu og þurfum að
jafna það út.“
Ástrún Jónasdóttir, afgreiðslustjóri Dansræktar JSB, segir að
kort sem gildi til lengri tíma séu
alltaf ódýrari „til að fá fólk til að
stunda líkamsrækt lengur. Það
kynnist staðnum betur og sér
betur hve gott er að vera hér,“
segir hún.
Í þessari verðkönnun er ekki
tekið tillit til aðstöðu, hvers konar
líkamsrækt um ræðir eða hvernig
þjónustan er.
GHS FRETTABLADIDIS
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 3KR¹ÈIR NEMENDUR Å H¹SKËLUM ¹ ¥SLANDI FR¹  TIL 

Segja frá uppvexti sínum í Reykjavík
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nám, fróðleikur og vísindi

5NNU -ARÅA "ERGSVEINSDËTTIR SAGNFR¾ÈING
UR OG STARFSMAÈUR -IÈSTÎÈVAR MUNNLEGRAR
SÎGU Å ¶JËÈARBËKHLÎÈUNNI VINNUR AÈ ÖVÅ Å
¹R AÈ SAFNA SÎGUM AF UPPVAXTAR¹RUM FËLKS
SEM ALIST HEFUR UPP Å 2EYKJAVÅK VERKEFNIÈ
HEITIR 2EYKJAVÅKURSÎGUR b6IÈ R¾ÈUM VIÈ
FËLK UM HVERNIG ÖVÅ FANNST AÈ ALAST UPP
Å 2EYKJAVÅK 6IÈ HÎFUM TEKIÈ UM FJÎRUTÅU
VIÈTÎL ÖAÈ SEM AF ER ¹RINU ÖAR AF ÖRETT¹N ¹
MENNINGARNËTT VIÈ FËLK ¹ ALDRINUM ÖRIGGJA
UPP Å  ¹RA m SEGIR 5NNUR OG B¾TIR ÖVÅ VIÈ
AÈ H¾GT SÁ AÈ HLUSTA ¹ BROT ÒR VIÈTÎLUNUM
¹ VEFSÅÈU MIÈSTÎÈVARINNAR WWWMUNN
LEGSAGAIS
b%LDRA FËLKIÈ SEM VIÈ R¾DDUM VIÈ SAGÈI
OKKUR MEÈAL ANNARS FR¹ TÅVOLÅINU -ELAVELL
INUM OG HVERNIG ÖAÈ VAR AÈ LEIKA SÁR Å HÒS
GRUNNINUM ¹ "¾NDAHÎLLINNI ÖEGAR VERIÈ
VAR AÈ BYGGJA HANA ¹ MEÈAN ÖAÈ YNGRA

N !FM¾LI

(¹SKËLINN ¹ !KUREYRI TUTTUGU ¹RA
(¹SKËLINN ¹ !KUREYRI VERÈUR TUTTUGU ¹RA HINN 
SEPTEMBER 3KËLINN VAR STOFNAÈUR ¹RIÈ  OG
VAR KENNT Å TVEIMUR N¹MSDEILDUM FYRSTA STARFS
¹RIÈ HEILBRIGÈIS OG REKSTRARDEILD &ASTR¹ÈNIR
STARFSMENN VORU FJËRIR ÖAÈ ¹RIÈ OG NEMENDUR
 6ÎXTUR SKËLANS HEFUR VERIÈ HRAÈUR FR¹ UPPHAFI OG VAR BOÈIÈ UPP ¹ N¹M ¹
SAUTJ¹N FR¾ÈASVIÈUM ¹ SÅÈASTA ¹RI OG VORU RÒMLEGA FJËRT¹N HUNDRUÈ NEMENDUR
Å SKËLANUM

N .AFNASAMKEPPNI

(VAÈ ¹ (¹SKËLATORG AÈ HEITA
"YGGINGARNEFND (¹SKËLATORGS EFNIR TIL SAMKEPPNI UM NAFN FYRIR ÖRJ¹ BYGGING
ARHLUTA (¹SKËLATORGS 3AMKEPPNIN FER FRAM RAFR¾NT OG STENDUR FR¹ OG MEÈ
 ¹GÒST TIL  SEPTEMBER !LLIR STARFSMENN OG NEMENDUR (¹SKËLA ¥SLANDS OG
+ENNARAH¹SKËLA ¥SLANDS OG STARFSMENN &ÁLAGSSTOFNUNAR STÒDENTA GETA TEKIÈ Ö¹TT
Å KEPPNINNI ¾TLAÈ ER AÈ TILKYNNA UM NIÈURSTÎÈU SAMKEPPNINNAR VIÈ H¹TÅÈLEGA
ATHÎFN  OKTËBER N¾STKOMANDI

N -¹LÖING

2¾TT UM SKRIFT SKRIFR¾ÈI OG HANDRIT
3TOFNUN RNA -AGNÒSSONAR Å ÅSLENSKUM FR¾ÈUM HELDUR M¹LÖING UM SKRIFT
SKRIFTARFR¾ÈI OG HANDRIT Å DAG Å FYRIRLESTRASAL ¶JËÈMINJASAFNS ¥SLANDS ¶INGIÈ
STENDUR ¹ MILLI KLUKKAN EITT OG FIMM

SAGÈI OKKUR HVERNIG VAR AÈ ALAST UPP Å "REIÈHOLTINU m
SEGIR 5NNUR
3AGNFR¾ÈINGNUM ÖYKIR ¹HUGAVERT HVERSU ËLÅKAR
HUGMYNDIR ELDRA OG YNGRA FËLK HEFUR UM 2EYKJAVÅK
b-AÈUR F¾R ÖAÈ ¹ TILFINNINGUNA AÈ ELDRA FËLKIÈ HAFI
UPPLIFAÈ BORGINA SEM EINA HEILD LÅTINN OG VINALEG
AN STAÈ EN AÈ YNGRA FËLKIÈ UPPLIFI SIG EINS OG ÖAÈ
TILHEYRI ¹KVEÈNU HVERFI TIL D¾MIS RB¾NUM EN
EKKI ENDILEGA 2EYKJAVÅK ¶ETTA ER MJÎG LËGÅSKT ÖVÅ
2EYKJAVÅK HEFUR ST¾KKAÈ SVO MIKIÈ ¹ SÅÈUSTU ¹RUM m
SEGIR 5NNUR
5NNUR SEGIR AÈ 2EYKVÅKINGAR SEM VILJA SEGJA SÎGUR
FR¹ UPPVAXTAR¹RUM SÅNUM GETI KOMIÈ Å VIÈTAL Å MIÈ
STÎÈINA ¹ FJËRÈU H¾È Å ¶JËÈARBËKHLÎÈUNNI  OG 
SEPTEMBER ¹ MILLI KLUKKAN TÅU OG TËLF -IÈSTÎÈIN VERÈ
UR Å SAMSTARFI VIÈ 6IÈAR %GGERTSSON DAGSKR¹RGERÈAR
MANN OG 2¹S  FR¹ OG MEÈ HAUSTINU OG VERÈA GERÈIR
ÒTVARPSÖ¾TTIR ÖAR SEM VIÈTÎLIN VERÈA NOTUÈ ¶¾TTIRNIR
VERÈA ¹ DAGSKR¹ 2¹SAR  Å VETUR

Loksins, loksins gefin út
spænsk-íslensk orðabók
Ný spænsk-íslensk orðabók
er talin marka tímamót í
spænskukennslu í landinu.
Tvöfalt fleiri nemendur á
framhaldsskólastigi læra nú
spænsku en um aldamótin.
Spænskukennarar fagnar
útgáfu bókarinnar. StórMadrídingurinn Kristinn R.
Ólafsson telur dónaorðin í
orðabókinni vera til marks
um ágæti hennar.
Margrét Jónsdóttir, einn af fimm
ritstjórum spænsk-íslensku orðabókarinnar, sem Mál og menning

30.3+ ¥3,%.3+! /2¨!"«+). +/-). ²4 -ADRÅDINGURINN +RISTINN 2 «LAFSSON

¶ORL¹KUR +ARLSSON DEILDARFORSETI VIÈSKIPTADEILDAR (¹SKËLANS Å 2EYKJAVÅK OG -ARGRÁT
*ËNSDËTTIR RITSTJËRI VIÈ ST¾ÈU AF SP¾NSK ÅSLENSKU ORÈABËKINNI Å PRENTSMIÈJUNNI /DDA
¹ M¹NUDAGINN
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

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.

gaf út í vikunni, segir að útgáfa
bókarinnar sé bylting fyrir
spænskukennslu á Íslandi.
„Loksins fá kennarar og nemendur nauðsynlegt verkfæri í
spænskunámi hér á landi. Hingað
til hafa nemendur þurft að nota
ensku sem millilið því engin
spænsk-íslensk orðabók hefur
verið til. Það hindrar og tefur
fyrir því að þeir tileinki sér
tungumálið,“ segir Margrét og
bendir á það hversu miklu fleiri
Íslendingar læri spænsku nú en
fyrir nokkrum árum. „Fjöldi
nemenda sem leggur stund á
spænsku á framhaldsskólastigi
hefur tvöfaldast á sjö árum.“
Margrét segir að búast megi við
enn meiri fjölgun nemenda í
spænskunámi á grunn- og framhaldsskólastigi með útgáfu orðabókarinnar.
Að sögn Margrétar verður svo
gefin út íslensk-spænsk orðabók
í byrjun næsta árs.
Ida Semey, spænskukennari í
Menntaskólanum í Hamrahlíð,
segir að spænskukennarar í landinu hafi beðið eftir slíkri orðabók
í mörg ár. „Loksins fáum við
almennilega orðabók. Hún nýtist
ekki aðeins framhaldsskóla- og
háskólanemum heldur líka öllum
þeim sem leggja stund á
spænsku,“ segir Ida og bætir því
við að þegar íslensk-spænska
orðabókin komi út á næsta ári
verði kennarar og nemendur í
spænsku á grænni grein.
Spænskukennarinn segir að
hún mæli með því við alla nemendur sína að þeir kaupi sér nýju
orðabókina til að nota í náminu.
Stór-Madrídingurinn góðkunni,
Kristinn R. Ólafsson, segir að
útgáfa bókarinnar sé fagnaðarefni. „Það var tími til kominn að
við fengjum góða spænska orðabók.“
Kristinn segir að bókin sé falleg og lykti vel. „Ég er búinn að
fá eintak af henni. Hún er vel
unnin og ég er ánægður með orðskýringarnar í henni. Það fyrsta
sem ég gerði var að fletta upp á

30.3+ ¥3,%.3+!
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(ÎFUNDAR 'UÈ
RÒN (ALLA 4ULINIUS
-ARGRÁT *ËNSDËTT
IR 2AGNHEIÈUR
+RISTINSDËTTIR
3IGRÒN  %IRÅKS
DËTTIR OG 4EODORO
-ANRIQUE !NTËN
²TGEFANDI -¹L
OG MENNING
"ËKIN ER UNNIN Å
SAMSTARFI (¹SKËLANS Å 2EYKJAVÅK OG
%DDU ÒTG¹FU
,ÕSING 5M  UPPFLETTIORÈ
RÅFLEGA  ORÈASAMBÎND OG
M¹LD¾MI ORÈAFORÈI DAGLEGS M¹LS
OG FJÎLDA FR¾ÈASVIÈA RAMMA
GREINAR MEÈ UMFJÎLLUN UM SÁRSTÎK
ATRIÈI Å SP¾NSKRI MENNINGU UPP
FLETTIORÈ PRENTUÈ MEÈ BL¹UM LIT TIL
AÈ AUÈVELDA LEIT AÈ ORÈUM
,ENGD  BLAÈSÅÈUR

&*®,$) 30.3+5.%-!
 FRAMHALDSSKËLASTIGI  
  
  
  
  
(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

dónaorðunum því Spánverjar
nota þau mikið. Ragnið er eðlilegur þáttur í spænskri tungu, sem
er stundum dálítið karlmiðuð.
Mikið af helstu blótsyrðum
Spánverja eru í bókinni; ég tel að
það sé til marks um gæði hennar,“ segir Kristinn og bætir því
við að orðin sem hann hafi flett
upp séu meðal annars coño og
cojonudo sem þýði píka og andskotinn á íslensku.
Spurður segir Kristinn að þrátt
fyrir að hann sé reiprennandi í
spænsku þá muni hann líklega
nota orðabókina mikið í framtíðinni eins og aðrir Íslendingar sem
leggja fyrir sig spænsku hér
eftir.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS
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(,54!"2¡& ¥ ²26!,36¥3)4®,5 !TORKA      "AKKAVÎR
     %IMSKIPAFÁLAGIÈ      %XISTA  
   &, 'ROUP      'LITNIR     
)CELANDAIR      +AUPÖING     ,ANDSBANKINN
      3TRAUMUR "URÈAR¹S      ®SSUR  
   4EYMI    

5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

&LEIRI SPARISJËÈIR ERU HF
¶AÈ ER EKKI ÎLDUNGIS RÁTT SEM FRAM HEFUR KOMIÈ
Å FJÎLMIÈLUM AÈ 302/. SÁ FYRSTI SPARISJËÈURINN
SEM VERÈUR HLUTAFÁLAG 4VEIR AÈRIR SPARISJËÈIR
ERU NEFNILEGA HLUTAFÁLÎG NBIS SPARISJËÈUR
HF .ETBANKINN OG 3PARISJËÈUR +AUPÖINGS
HF ¶EIR bSLUPPUm NEFNILEGA Å GEGN ¹ÈUR EN
NÒGILDANDI LÎGUM UM SPARISJËÈI VAR BREYTT
¹RIÈ  SEM MARGIR VILJA MEINA AÈ HAFI
VERIÈ SETT TIL HÎFUÈS +AUPÖINGI OG 302/.

«HENTUG LÎGGJÎF
¶AÈ ER ATHYGLISVERT AÈ RENNA
HUGANUM AFTUR TIL ÖESS TÅMA ÖEGAR
+AUPÖING REYNDI AÈ N¹ YFIRR¹ÈUM
Å 302/. ¶¹ STUDDI ÖORRI FORSVARS
MANNA Å SPARISJËÈAHEIMINUM OG
STËR MEIRIHLUTI ÖINGMANNA ÖAÈ
AÈ SETT YRÈU LÎG SEM K¾MU Å VEG
FYRIR AÈ BANKAR G¾TU TEKIÈ YFIR

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

-!2+!¨305.+4!2

Peningaskápurinn

Tekjur Flögu á ársfjórðungnum
jukust um 11,6 prósent milli ára,
voru 8,9 milljónir dala. Tekjur á
fyrstu sex mánuðum ársins nema
16,1 milljón dala, en það er 4,8 prósenta aukning. Rekstrarkostnaður
jókst aðeins milli ára, nam 5,5
milljónum dala á síðasta fjórðungi, en 4,9 milljónir í fyrra. ËK¹

(AGVÎXTUR VERÈBËLGA OG HAGSTJËRN
2¹ÈSTEFNA TIL HEIÈURS %DMUND 0HELPS NËBELSVERÈLAUNAHAFA Å HAGFR¾ÈI
&YRIRLESTRASAL ¶JËÈMINJASAFNSINS KL  
FÎSTUDAGINN  ¹GÒST

0RËFESSOR %DMUND 0HELPS HEFUR ¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM ¹TT Å MARGVÅSLEGU
SAMSTARÙ VIÈ KENNARA (¹SKËLA ¥SLANDS (ANN VAR GERÈUR AÈ HEIÈURS
DOKTOR VIÈ SKËLANN ¹RIÈ  ¥ TILEFNI ÖESS AÈ ¹RIÈ  HLAUT HANN
NËBELSVERÈLAUNIN Å HAGFR¾ÈI BÕÈUR VIÈSKIPTA OG HAGFR¾ÈIDEILD TIL ÖESSARAR
R¹ÈSTEFNU HONUM TIL HEIÈURS

SPARISJËÈI  ÖEIM RÒMU ÖREMUR ¹RUM SEM LIÈIN
ERU FR¹ ÖVÅ AÈ LÎGIN VORU SETT HEFUR UMHVERFI
FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KJA TEKIÈ GJÎRBREYTINGUM OG ER
LJËST AÈ SPARISJËÈIRNIR HAFA SETIÈ EFTIR Å SÅNU
REKSTRARFORMI 3TJËRNENDUR SPARISJËÈA EINK
UM ÖEIRRA ST¾RSTU HAFA HINS VEGAR SM¹M
SAMAN ¹TTAÈ SIG ¹ ÖVÅ AÈ HLUTAFÁLAGAV¾È
ING SPARISJËÈA ER NAUÈSYNLEG ¾TLI SJËÈIRNIR
SÁR AÈ TAKAST ¹ VIÈ HARÈA SAMKEPPNI SEM
RÅKIR ¹ INNLENDUM FJ¹RM¹LAMARKAÈI .ÒVER
ANDI LÎGGJÎF ER HINS VEGAR ËHENTUG FYRIR
SPARISJËÈI HVAÈ VARÈAR BREYTINGU
Å HLUTAFÁLAG EINS OG LÎNG F¾ÈING
302/. HF BER GLÎGGT VITNI
¶VÅ BER AÈ FAGNA FRUMKV¾ÈI
VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA SEM HEFUR
SKIPAÈ NEFND TIL AÈ FARA YFIR
GILDANDI LÎGGJÎF UM SPARISJËÈI
SVO AÈ ÖEIR GETI ÖRËAST MEÈ
EÈLILEGUM H¾TTI

Verðbólgukúfur er framundan
gangi spár greiningardeilda viðskiptabankannaþriggjaeftir.Landsbankinn spáir hraðri hjöðnun á
næsta ári þar sem markmiðum
Seðlabankans verði náð, en hinir
bankarnir tveir halda að batinn
verði ekki fyrr en á þarnæsta ári.
Í september spáir Kaupþing 1,3
prósenta hækkun á vísitölu neysluverðs milli mánaða, en Glitnir 1,2
prósenta hækkun. Tólf mánaða
verðbólga færi við það úr 3,4 prósentum í 4,1 eða 4,2 prósent. Í
byrjun þessa árs var verðbólgan
6,9 prósent.
Í spá greiningardeildar Landsbankans er fyrirséð verðbólga
næstu mánaða að hluta sögð vegna
árstíðabundinna liða, auk þess sem
mark sitt á þróunina setji hátt
olíuverð og fasteignaverðbólga.
Bankinn gerir ráð fyrir að kúfurinn
nái hámarki í byrjun næsta árs en
þá fari verðbólga í rúmlega sex
prósent. Eftir það er gert ráð fyrir
hraðri hjöðnun þannig að verðbólgumarkmiði Seðlabankans verði náð á
seinni hluta næsta árs. „Frá upphafi
til loka þessa árs spáum við 5,6
prósenta verðbólgu og 1,6 prósentum á því næsta,“ segir í
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  ,UIS #UNHA 5NIVERSIDADE .OVA DE ,ISBOA b2EAL
!PPRECIATION AND THE #URRENT !CCOUNT  ! .EW
2ATIONALE FOR %URO #OUNTRIESm

"AKKAVÎR HEFUR KEYPT BRESKA
MATV¾LAFYRIRT¾KIÈ %XOTIC &ARM
0RODUCE +AUPVERÈ F¾ST EKKI
UPPGEFIÈ
&2¡44!",!¨)¨'6!

  !MAR "HIDE #OLUMBIA "USINESS 3CHOOL b7HY 4HEY
3TAY AT (OME 4HE 'LOBALISATION OF 6ENTURE #APITAL
"USINESSES m

"AKKAVÎR KAUPIR
ENN Å "RETLANDI

  %DMUND 0HELPS #OLUMBIA 5NIVERSITY

"AKKAVÎR HEFUR FEST KAUP ¹ BRESKA
MATV¾LAFYRIRT¾KINU %XOTIC &ARM
0RODUCE &RAM KEMUR Å TILKYNNINGU
FR¹ "AKKAVÎR AÈ KAUPIN HAFI VERIÈ
FJ¹RMÎGNUÈ ÒR SJËÈUM FÁLAGSINS EN
AÈ KAUPVERÈ SÁ TRÒNAÈARM¹L
%XOTIC &ARM 0RODUCE SÁRH¾FIR
SIG Å SÎLU ÒRVALSGR¾NMETIS OG
FRAMLEIÈSLU ¹ FERSKU NIÈURSKORNU
GR¾NMETI ÕMISS KONAR SALÎTUM
¹SAMT FERSKUM TILBÒNUM RÁTTUM OG
MEÈL¾TI
(ÎFUÈSTÎÈVAR FYRIRT¾KISINS ERU
Å ,INCOLNSKÅRI ¹ "RETLANDI OG HJ¹
ÖVÅ STARFA  MANNS b%XOTIC
&ARM 0RODUCE FELLUR VEL AÈ REKSTRI
ÖEIRRA FYRIRT¾KJA SEM FYRIR ERU
Å EIGU "AKKAVARAR ¶ETTA ER VEL
REKIÈ FYRIRT¾KI MEÈ GËÈAR HORFUR
UM FRAMTÅÈARVÎXT m SAGÈI GÒST
'UÈMUNDSSON FORSTJËRI "AKKAVARAR

&UNDARSTJËRI ER -¹R 'UÈMUNDSSON HJ¹
!LÖJËÈAGREIÈSLUBANKANUM Å "ASEL
!ÈGANGUR ER ËKEYPIS &UNDURINN VERÈUR HALDINN ¹ ENSKU

Ráðstefna þessi er fjármögnuð með styrk frá Landsbanka Íslands.

²43®,52 !UKIN VERÈBËLGA Å SEPTEMBER SKRIFAST AÈ STËRUM HLUTA ¹ LOK SUMARÒTSALA EN
SP¹È ER ALLT AÈ  PRËSENTA VERÈH¾KKUN ¹ FATNAÈI OG SKËM
&2¡44!",!¨)¨'6!

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

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

!SKAR #APITAL F¾R
STARFSLEYFI Å HENDUR

  0HILIPPE !GHION (ARVARD 5NIVERSITY b%DUCATION AND
'ROWTH AFTER .ELSON AND 0HELPSm

,ÁTTAR VEITINGAR Å ¶JËÈMINJASAFNI

6¾NTINGAVÅSITALAN Å ¶ÕSKALANDI
L¾KKAÈI TALSVERT ¹ MILLI M¹NAÈA
Å ¹GÒST EN ¶JËÈVERJAR HAFA EKKI
VERIÈ SVARTSÕNNI UM HORFUR Å
EFNAHAGSM¹LUM Å H¹LFT ¹R

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

  'YLÙ :OEGA (¹SKËLI ¥SLANDS 3TUTT YÙRLIT YÙR FRAMLAG
%DMUND 0HELPS TIL HAGFR¾ÈI



3TJËRN NORR¾NU /-8 KAUPHALLAR
SAMST¾ÈUNNAR SENDI KAUPHÎLLINNI
Å $UBAI BRÁF Å G¾R ÖAR SEM SVARA
ER ËSKAÈ VIÈ NOKKRUM SPURNINGUM
SVO H¾GT SÁ AÈ META YFIRTÎKUTILBOÈ
KAUPHALLARINNAR Å /-8

Spá aukinni verðbólgu

  3ETNING &ORSETI ¥SLAND HERRA «LAFUR 2AGNAR 'RÅMSSON

  3PURNINGAR OG UMR¾ÈA

&J¹RM¹LAEFTIRLITIÈ VEITTI 3TRAUMI
"URÈAR¹SI FJ¹RFESTINGARBANKA
STARFSLEYFI SEM VIÈSKIPTABANKI ¹
ÖRIÈJUDAG OG F¾R BANKINN HEIMILD
TIL AÈ TAKA VIÈ INNL¹NUM FR¹
VIÈSKIPTAVINUM "ANKINN ER ORÈINN
EINN AF FIMM VIÈSKIPTABÎNKUM
LANDSINS ¹SAMT 'LITNI )CEBANK
+AUPÖINGI OG ,ANDSBANKANUM

JSK

!SKAR #APITAL FÁKK Å G¾R STARFSLEYFI
SEM FJ¹RFESTINGARBANKI FR¹ &J¹R
M¹LAEFTIRLITINU b6IÈ ERUM NÒ FULLGILT
FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KI OG MEGUM REKA
STARFSEMI SEM VIÈ HÎFUM EKKI HAFT
HEIMILD TIL AÈ STUNDA TIL AÈ MYNDA
EIGNASTÕRINGU m SEGIR 4ËMAS 3IGURÈS
SON FRAMKV¾MDASTJËRI FASTEIGNA
R¹ÈGJAFAR !SKAR #APITAL
!SKAR #APITAL SEM ER AÈ ST¾RST

UM HLUTA Å EIGU FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KISINS
-ILESTONE STARFAR NÒ Å 2EYKJAVÅK OG
,ÒXEMBORG OG HEFUR TEKIÈ HÒSN¾ÈI
¹ LEIGU Å "ÒKAREST OG (ONG +ONG ÖAR
SEM STARFSEMI FASTEIGNAR¹ÈGJAFARINN
AR VERÈUR ¶¹ ER Å DEIGLUNNI AÈ OPNA
SKRIFSTOFUR Å ,UNDÒNUM OG JAFNVEL
¹ )NDLANDI SÅÈAR ¹ ¹RINU AÈ SÎGN
4ËMASAR 5M SEXTÅU MANNS STARFA
EÖA
HJ¹ FYRIRT¾KINU

Acer orðið með þeim stærstu
Asíski tölvuframleiðandinn Acer hefur keypt
bandarískan keppinaut sinn, bandaríska tölvuframleiðandann Gateway, fyrir 710 milljónir
dala, jafnvirði 46,5 milljarða króna. Með yfirtökunni verður til þriðji stærsti tölvuframleiðandi í
heimi.
Kaupin ollu nokkrum taugatitringi hjá kínverska tölvuframleiðandanum Lenovo, sem til
dæmis framleiðir tölvur undir merkjum IBM.
Lenovo ætlaði að stækka við með því að gera
tilboð í tölvuframleiðslu hollenska fyrirtækisins
Packard Bell í Evrópu, en Gateway á forkaupsrétt að framleiðslunni.
Stjórnir Acer og Gateway segja í sameiginlegri
tilkynningu að útlit sé fyrir að með samrunanum
verði hægt að spara allt að 150 milljónir dala, svo
sem með lægri framleiðslukostnaði.
JAB

&!24®,652 &2 !#%2
!CER VERÈUR ÖRIÈJI ST¾RSTI
TÎLVUFRAMLEIÈANDI Å HEIMI
MEÈ KAUPUM ¹ BANDA
RÅSKA FYRIRT¾KINU 'ATEWAY

0
9
6
.
2 kr/m
2

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

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

Gæða gólfefni
á lægra verði
Nýtt
hjá Húsasmiðjunni

Eik natúr planki
Askur Family hvíttaður
Borðastærð 15x207x2,200 mm
146912

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

3.390 m

2

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

BarClick krækja,
ekkert lím,
auðvelt í lögn

4.890 m

2

146931

3.190 m

2

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

5.190 m

2

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

5.490 m

2
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Náttúran verður
að njóta vafans
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2

E

kkert virðist því til fyrirstöðu að nýr Gjábakkavegur
milli Þingvalla og Laugarvatns verði lagður. Allir þar
til bærir aðilar hafa lagt blessun sína yfir veginn og
staðsetningu hans.
Málið er þó ekki alveg svona einfalt því í ljós hefur
komið að ekki hefur verið tekið tillit til röksemda þeirra
fræðimanna sem best þekkja til lífríkis Þingvallavatns.
Í frétt blaðsins í gær kom fram að nær allir starfandi
vatnalíffræðingar landsins skoruðu á þáverandi umhverfisráðherra, Jónínu Bjartmarz, að hafna nýja Gjábakkaveginum.
Ástæðan er umhverfisspjöll sem vísindamennirnir telja að
umferð um veginn kunni að valda.
Hinn virti vatnalíffræðingur í Kaupmannahöfn, Pétur M.
Jónasson, hefur einnig miklar efasemdir um málið og hefur,
eins og fram kom í frétt blaðsins á laugardaginn, kært úrskurð
Skipulagsstofnunar um staðsetningu vegarins til UNESCO. Pétur
telur jafnvel að nýi vegurinn geti valdið því að þjóðgarðurinn á
Þingvöllum verði tekinn af heimsminjaskrá UNESCO.
Nýr Gjábakkavegur er nær Þingvallavatni en sá gamli, auk
þess sem vegurinn á að vera beinn og breiður með 90 kílómetra
hámarkshraða. Ljóst er því að umferð um nýjan veg verður
mun meiri en um gamla veginn. Þetta telja vísindamennirnir
að geti valdið niturmengun í vatninu sem muni raska lífríki
þess og meðal annars hafa áhrif á búsvæði hinna fjögurra
bleikjuafbrigða sem í vatninu lifa, þar á meðal kuðungableikju
og sílableikju sem friðlýstar eru.
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum er eini staðurinn á Íslandi sem er
á heimsminjaskrá UNESCO. Þó ekki væri nema af þeirri ástæðu
einni ætti að slá varnagla við hinum nýja Gjábakkavegi.
Pétur hefur bent á að leggja megi veg sunnan Lyngdalsheiðar
og þá utan vatnasviðs Þingvallavatns. Ljóst er að þeir sem
hafa hagsmuni af því að greiðfær leið sé milli Þingvalla og
Laugarvatns munu hafa takmarkaðan áhuga á þeim kosti
vegna þess að vegurinn er þá talsvert lengra frá veginum yfir
Mosfellsheiði og lengir því ferðalagið frá höfuðborgarsvæðinu
að Laugarvatni.
Vissulega eru greiðar samgöngur hagsmunamál en þegar um
er að ræða þann merka stað Þingvöll, þjóðgarð og eina staðinn
á Íslandi sem komist hefur á heimsminjaskrá, hlýtur þeirri
spurningu að vera varpað fram hvort náttúran verði ekki að
njóta vafans.
Bæta má veginn milli Þingvalla og Laugarvatns á þeim
stað sem hann er nú og þar með bæta samgöngur innan
sveitarfélagsins Bláskógabyggðar. Vissulega verður vegurinn
þá alltaf erfiður yfirferðar eða ófær einhverja daga á vetri, hjá
því verður ekki komist.
Einnig má benda á að fyrir þá sem ferðast til og frá
höfuðborgarsvæðinu nýtast fjármunir til vegagerðar mun
betur í tvöföldun Suðurlandsvegar sem ákveðin hefur verið án
þess að vera á vegaáætlun.
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¹ SUÈVESTURHORNINU %INNIG ER H¾GT AÈ F¹ BLAÈIÈ Å VÎLDUM VERSLUNUM ¹ LANDSBYGGÈINNI &RÁTTABLAÈIÈ ¹SKILUR SÁR RÁTT TIL AÈ
ISSN  
BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

«V¾NT ÒTSPIL
&EMÅNISTINN 3ËLEY 4ËMASDËTTIR
GERIR R¹ÈNINGU 0¹LS (REINSSONAR Å
(¾STARÁTT AÈ UMTALSEFNI ¹ BLOGGSÅÈU
SINNI 5NDIR BLOGGF¾RSLUNNI b3URPRISEn
SEGIST 3ËLEY HANDVISS UM AÈ 0¹LL SÁ
MUN H¾FARI TIL STARFSINS EN 3IGRÅÈUR
)NGVARSDËTTIR SEM VAR MEÈAL UMS¾KJ
ENDA 3ËLEY TEKUR ÖAÈ SKÕRT FRAM AÈ
HÒN ÖEKKI EKKERT TIL 0¹LS
EÈA STARFA HANS EN
SPYR SVO HVORT "JÎRN
"JARNASON DËMSM¹LA
R¹ÈHERRA MYNDI FARA
EFTIR ÎÈRU EN MENNTUN
OG H¾FNI VIÈ MANNA
R¹ÈNINGAR

.ÎRD Å H¹R SAMAN VIÈ
FEMÅNISTA
%INS OG OFT VILL VERÈA Å NETHEIMUM
ERU EKKI ALLIR ¹ EITT S¹TTIR VIÈ F¾RSLU
3ËLEYJAR ¶ANNIG BLANDAR 'UNNLAUGUR
3N¾R «LAFSSON SÁR INN Å UMR¾ÈUNA
OG SEGIR 3ËLEYJU ENN OG AFTUR VERA
MEÈ SAMA ENDALAUSA TUÈIÈ ¹N
ÖESS AÈ ÖEKKJA M¹LIÈ EÈA
GETA F¾RT RÎK FYRIR M¹LFLUTN
INGI SÅNUM 'UNNLAUGUR
SEM BLOGGAR UNDIR HEITINU
¥HALDSMAÈURINN ER ÖEKKTUR
FYRIR AÈ STANDA VÎRÈ UM FRELSI
EINSTAKLINGSINS EN HANN ER
HVAÈ ÖEKKTASTUR FYRIR
AÈ VERA EINN LIÈS
MANNA KNATT
SPYRNULIÈSINS
&# .ÎRD

3VALUR ¹ ÖVÅ
¥ ÎLLUM ËL¹TUNUM UM ÅSSK¹PINN Å
6ÅNBÒÈINNI Å !USTURSTR¾TI HEFUR ANNAR
ÅSSK¹PUR LEGIÈ ËB¾TTUR HJ¹ GARÈI
ÖAÈ ER S¹ SEM ER INNI ¹ SKRIFSTOFU
BORGARSTJËRA Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR
6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON KOM
ÅSSK¹PNUM FYRIR EFTIR AÈ HANN
SETTIST Å STËL BORGARSTJËRA OG
GEYMIR Å HONUM ÕMIS MATV¾LI
OG DRYKKI SEM ÖARF AÈ K¾LA TIL
D¾MIS GUÈAVEIGAR SEM HANN
BER ¹ BORÈ ÖEGAR TIGNA GESTI
BER AÈ GARÈI %KKI STENDUR TIL AÈ
TAKA ÅSSK¹PINN ÒR SAMBANDI OG
AÈGENGI AÈ HONUM ÖYKIR
NOKKUÈ GOTT

KRISTJAN FRETTABLADIDIS

Þjóðernaskipti á ræningjum
N

ýlendukúgun hverfur ekki
eins og dögg fyrir sólu, þótt
nýlenduherrarnir hverfi af
vettvangi og heimamenn fái að
taka sér sjálfstæði. Það er gömul
saga og ný, að heimamenn hlaupa
gjarnan í skarðið, ef þeir geta.
Evrópuþjóðirnar, sem skiptu
Afríku á milli sín á Berlínarfundinum 1885, fóru illa með álfuna,
einkum Belgar og Portúgalar. Þeir
drýgðu grimmileg illvirki í
nýlendum sínum. Þegar Portúgalar
hrökkluðust loksins burt frá
Afríku, skildu þeir nýlendurnar
þar eftir í rjúkandi rúst, þar á
meðal Angólu og Mósambík. Þeir
tóku meira að segja símalínurnar
með sér og helltu steypu í
pípulagnir og leiðslur, úr því að
þeir urðu að skilja þær eftir.
Viðskilnaður Belga í Kongó 1960
var engu skárri, og var Belgía þó
fullþroska lýðræðisríki ólíkt Portúgal, sem var frumstætt einræðisríki fram til 1975, þegar nýlenduveldi Portúgals í Afríku leið undir
lok. Angóla, Kongó og Mósambík
loguðu í ófriði lengi á eftir. Friður
brauzt út í Angólu 2002 og í
Mósambík 1992, en ástandið á
báðum stöðum er ennþá hörmulegra en tárum taki. Kongó logar
enn.

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

¶/26!,$52 '9,&!3/.

¥ $!' \ .ÕLENDUSAGA
og uppfullur af alls kyns ranghugmyndum um efnahagsmál og
margt annað. Ef okkur vantar
peninga, þá bara prentum við þá,
segir hann; seðlabankastjórinn er
bezti vinur hans og botnar hvorki
upp né niður í sambandinu milli
peningaprentunar og verðbólgu.
Simbabve átti bjarta framtíð
fyrir sér líkt og Suður-Afríka, en
landið rambar nú á barmi hruns.
Verðbólgan er komin upp undir
átta þúsund prósent á ári, og annað
er eftir því. Ekkert hagkerfi stenzt
til lengdar svo mikla verðbólgu,
þar eð framleiðslan lætur undan
og hagkerfið með. Jafnvel Nelson
Mandela, hugrakkasti stjórnmálamaður heimsins, vék sér lengi vel
undan því að segja Múgabe til
syndanna, gömlum vopnabróður úr
baráttunni gegn aðskilnaðarstefnunni. En nú hefur Mandela fundið
leið: hann hefur tekið sæti ásamt
öðrum gömlum kempum, þar á
meðal Jimmy Carter fyrrverandi
Bandaríkjaforseta og Mary
Robinson fyrrum forseta Írlands, í
öldungaráði, sem ætlar sér meðal
annars að láta ástandið í Simbabve
til sín taka. Vonandi láta þau
Múgabe heyra það óþvegið. Ferill
hans í Simbabve er varla skárri en
ferill Portúgala í Angólu og
Mósambík.

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

menn héldu áfram að úthúða
Dönum fyrir einokunarverzlunina
og aðrar gamlar misgerðir,
njörvuðu þeir sjálfir viðskiptalífið
í svo níðþunga fjötra, að ekki hefur
enn tekizt að leysa þá til fulls af
landinu. Ein skýrasta birtingarmynd þessara heimatilbúnu viðja
er andstaða allra stjórnmálaflokkanna nema eins gegn inngöngu
Íslands í ESB: það er eins og það
skipti flokkana engu máli, að
ítrekaðar skoðanakannanir Gallups
og annarra sýna, að meiri hluti
kjósenda allra flokka er yfirleitt
hlynntur aðild. Þvergirðingur
flokkanna vitnar um virðingarleysi
gagnvart almenningi. Flokkarnir
ganga erinda bænda, útvegsmanna
og annarra framleiðenda, og
hagsmunir neytenda sitja á
hakanum. Þeir vita, að ESB líður
ekki fákeppni og okur og myndi
setja þeim stólinn fyrir dyrnar. Í
þessu ljósi þarf að skoða mótþróa
flokkanna gegn ESB-aðild.
Annar angi málsins birtist fyrir
kosningarnar nú í vor. Þá hömuðust málsvarar þáverandi stjórnarflokka – með Seðlabankann í
eftirdragi! – við að þræta fyrir
vaxtaokrið í bönkunum, þótt
opinberar vaxtatöflur bankanna
sjálfra tækju af öll tvímæli um
okrið. Seðlabankinn var jafnvel
látinn leggja fram leynilega
útreikninga, sem áttu að sýna, að
munur útlánsvaxta og innlánsvaxta væri óverulegur. Þessir
útreikningar Seðlabankans hafa
ekki enn fengizt birtir opinberlega,
ekki frekar en bankarnir fást nú til
að greina frá gjöldunum, sem þeir
leggja á yfirdrætti, svo sem fram
hefur komið í fréttum Ríkisútvarpsins. Það flaut með útvarpsfréttinni, að bankarnir fylgdu allir
sömu verðskrá og hvorki Fjármálaeftirlitið né Samkeppniseftirlitið hygðust kanna málið. Nú
þyrfti Ísland að vera í ESB, því að
þá gætu bankarnir átt von á
heimsókn þaðan klukkan sex í
fyrramálið.

Borgarbúar stíga skrefin
næstum kominn á hausinn á síðasta skólaári
vegna kaupa á strætókortum, held ég hafi
eytt um 35 þúsund krónum í strætó,“ sagði
einn nemandi í frétt á einum vefmiðlinum.
Framsóknarmenn í Reykjavík settu
hugi borgarbúa á umhverfismálum í
verkefnið Frítt í strætó fyrir námsmenn á
borgum hefur vaxið á undanförnum
dagskrá fyrir síðustu sveitarstjórnarkosnmisserum. Áhuginn birtist meðal annars í
ingar, það fór síðan inn í málefnasamning
vilja til að hlúa að grænum útivistarsvæðum
nýs meirihluta sjálfstæðismanna og
í borginni, til að draga úr loftmengun sem
framsóknarmanna og varð það síðar eitt af
skapast af samgöngum og finna leiðir til að *!+/"
Grænu skrefunum í Reykjavík. Þessi aðgerð
breyta ferðavenjum sínum. Einnig hefur (2!&.33/.
er bæði góður samgöngustyrkur handa
áhugi á endurvinnslu aukist og viðleitni til að
nemendum og tækifæri fyrir Strætó bs. til að afla
halda borginni hreinni.
sér framtíðarfarþega.
Reykjavíkurborg hefur leitast við að koma til
Annað grænt samgönguskref hefur verið stigið í
móts við þennan áhuga og einnig haft frumkvæði til
Reykjavík í sumar. Bifreiðar sem falla undir
að ýta verkefnum úr vör. Framtíðarsýn borgarinnskilgreiningu sænsku vegagerðarinnar um
ar birtist í stefnumótun hennar í átt að sjálfbæru
eldsneytisnotkun og útblástur teljast nú visthæfar:
samfélagi og framkvæmdin birtist í Grænu
Reykjavíkurborg ákvað að umbuna þeim sem velja
skrefunum í Reykjavík.
að keyra á visthæfum bifreiðum á götum borgarAlmenningssamgöngur hafa verið í brennidepli í
innar með því að veita þeim frítt í stöðumælastæði.
sumar og hefur Reykjavíkurborg haft frumkvæði
Áhugi á bifreiðum af þessu tagi virðist mikill og
að því að strætó verði gjaldfrjáls skólaárið 2007margir hugsa sér að slá tvær flugur í einu höggi: að
2008 fyrir nemendur í framhalds- og háskólum.
spara og draga úr mengun.
Nemendur hafa fagnað þessum fríkortum sem hafa
gengið hratt út og birst hafa viðtöl við nemendur
Höfundur er varaformaður umhverfisráðs
sem ætla að fresta bílakaupum eða hvíla bílinn í
Reykjavíkurborgar.
vetur. „Ég er mjög ánægð með kortið, ég var
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 HAUSTIN TAKA SIG MARGIR ¹ OG
FARA AÈ HLAUPA EFTIR SUMARFRÅ
IÈ ¶¹ SKIPTIR M¹LI AÈ VANDA
VALIÈ ¹ HLAUPASKËNUM ÖVÅ
ÖAÈ SAMA HENTAR EKKI ÎLLUM

3TARFSMENN ,YFJU ¹ 3M¹RATORGI
HAFA SKEMMTILEGT ¹HUGAM¹L ¥
HVERT SINN SEM EINHVER FER TIL
ÒTLANDA SNÕR S¹ EÈA SÒ AFTUR MEÈ
FÅL Å FARTESKINU
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² ¹ CHIHUAHUA ¶ESSA FLOTTU SKË
KEYPTI -UNDI Å 4ËKÕË ÖAR SEM
HANN SÕNDI FATALÅNUNA Å VETUR
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Mundu mig
Forsíða símaskrárinnar leiddi til þess að Mundi
gerðist fatahönnuður.
Auglýsingasími

– Mest lesið

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

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

Virka daga
8.00 -18.00
Laugardaga
10.00 -15.00

MIKIÐ ÚRVAL
BLÖNDUNARTÆKJA
- fyrir baðherbergi og eldhús
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Hinar vinsælu
dönsku bókahillur
komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur
Hringið og biðjið um mynda- og verðlista
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/FNAR ERU BESTIR ËM¹LAÈIR "¾ÈI NÕJAR OG ELDRI GERÈIR
-¹LNINGIN EINANGRAR OFNINN OG ÖVÅ HITAR SLÅKUR OFN EKKI VEL SVO
EKKI SÁ MINNST ¹ HITAVEITUREIKNINGINN

&ÅLARNIR ERU AF ÎLLUM ST¾RÈUM OG GERÈUM OG KOMA ALLS STAÈAR AÈ ÒR HEIMINUM

Fjölbreytt fílaflóra
Starfsfólk Lyfju á Smáratorgi
hefur skemmtilegt áhugamál.
Í hvert sinn sem einhver fer til
útlanda snýr sá eða sú aftur
með fíl í farteskinu.
Margir viðskiptavinir Lyfju á
Smáratorgi reka upp stór augu
þegar þeim verður litið á hillu
fulla af fílastyttum af öllum
stærðum og gerðum. „Ætli það
séu ekki um fimm ár síðan við
byrjuðum að safna styttum af
fílum,“ segir Lovísa Sigrún Svavarsdóttir, yfirlyfjatæknir hjá
Lyfju, sem var stödd á Spáni
þegar hún keypti fyrsta fílinn í
safnið. „Það er svo mikið af fólki

,OVÅSA ER YFIR SIG ¹N¾GÈ MEÈ
SÅST¾KKANDI FÅLASAFNIÈ &2¡44!",!¨)¨!.4/.

að fílarnir, bæði ljótir og fagrir,
séu íðilfagrir í augum starfsfólksins.
Þar sem fílasafnið fer stöðugt
stækkandi fer plássið undir þá að
sama skapi minnkandi. „Þetta er
orðið þannig að vörurnar sem við
erum að selja eru farnar að vera
svolítið fyrir þeim,“
segir Lovísa. Þá hafa
viðskiptavinir
talsverðan áhuga á styttunum. „Í hverri viku spyr
fólk út í fílana og svo eru
einhverjir sem fala þá
til kaups,“ segir Lovísa en fílarnir eru þó
ekki til sölu fyrir
nokkurt fé. „Það
líður örugglega
ekki á löngu þar
til einhver fastakúnni kemur með fíl
handa okkur, einn daginn gerist það,“ segir
Lovísa kankvís.

sem safnar styttum og fer með
heim til sín. Hér í Lyfju er opið
frá átta á morgnana til miðnættis
og mörg okkar eru meira hér en
heima hjá okkur,“ segir Lovísa og
þótti því tilvalið að geyma fílana í
vinnunni.
En af hverju fílar? „Fílar eru
stór og stæðileg dýr, fjölskylduvæn, trú og trygg sínum, alveg
eins og við starfsfólkið í Lyfju,“
segir Lovísa og hlær. Hún segir
vinnufélaga sína hafa tekið hugmyndinni að fílasöfnuninni fagnandi. „Nú
er svo komið að
þegar starfsfólk
heldur
til
útlanda segjum
við bless og
góða ferð, vertu
landi og þjóð til
sóma og mundu
eftir
fíl,“
segir
Lovísa glaðlega.
Fílaflóran
á
hillunni er skrautleg
og fjölbreytt. „Fílarnir
koma alls staðar að;
Kína, Spáni, Ameríku,
Egyptalandi og víðar,“
útskýrir Lovísa og segir

SOLVEIG FRETTABLADIDIS

&ÅLARNIR ERU MISFAGRIR EN
,OVÅSA SEGIR Ö¹ ALLA FALLEGA
Å AUGUM STARFSFËLKS ,YFJU
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#HRISTIAN $IOR VETRARTÅSKAN BÕÈUR UPP ¹ DRAMATÅSKAR K¹PUR
OG KJËLA MEÈ ASÅSKU ÅVAFI OG MIKLUM SM¹ATRIÈUM ¹ ERMUM
µMIST ÒTSAUM PELS EÈA PÒFF

Nýtt á Íslandi! NO STRESS

²R H¹BORG TÅSKUNNAR
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6ETURINN Å LIT EN EKKI SVARTHVÅTUR
Eitt sinn heyrði ég mér eldri og
fróðari konu í tískubransanum
segja að það væru ekki tískuhönnuðir heldur efnaframleiðendur
sem ákveddu hvaða litir yrðu í
tísku á komandi árstíðum. Við
ófróðari höldum auðvitað að það sé
einskær tilviljun að allt í einu noti
allir hönnuðir anísgult eða
dumbrautt í sinni tískulínu. En það
skyldi þó ekki vera vegna þess að
þeir kaupa efnin á sömu kaupstefnu? Hvað um það, ef litið er á
aukaliti haust- og vetrartískunnar,
ef frá er talið svart, þá eru það
ótrúlega oft sömu litirnir sem
ganga eins og þráður í gegnum
hinar ýmsu tískulínur. Annars er
það einkennandi fyrir tískuna
þennan vetur sem fram undan er
að heldur er meira um sterka liti
en oft áður svo sem fagurblátt,
dumbrautt og dökkbleikt. Áhrif 7.
og 8. áratugarins eru sömuleiðis
heldur að minnka hjá tískuhúsunum þótt enn sé andi þeirra ríkjandi
í fjöldaframleiðslubúðunum og
pilsin síkki.
Christian Lacroix er samur við
sig og hefur sjaldan verið eins
svartur og í vetur. Kjólarnir hans
eru stuttir með áprentun og við þá
eru notuð bróderuð belti að hætti

6ETRARTÅSKA #HRISTIAN ,ACROIX

Lacroix. Kjólarnir líkjast hátískunni hjá honum enda sífellt
algengara að fjöldaframleidda
lúxustískan (prêt-à-porter) kalli á
gríðarlega vinnu við smáatriði líkt
og hátískuflíkur. Þetta er þó ekki
beinlínis það besta í byl.
Nicolas Ghesquiére hjá
Balenciaga er heldur heppilegri
fyrir íslenskar aðstæður. Hann er
með alls kyns yfirhafnir úr
munstruðum ullarefnum sem gætu
jafnt verið frá Austur-Evrópu eða
Himalayafjöllum sem háskólaklæðnaður vestra. Þröngar, þykkar
sokkabuxur eru notaðar við enda

„leggings“ enn á sínum stað í
vetrartískunni og aldrei vinsælli.
Leggings má finna í öllum ódýrari
búðunum, jafnt einlitar sem
munstraðar og alls kyns lufsulegir
kjólar úr bómull eru notaðir við.
Fínt á norrænum slóðum fyrir þær
sem vilja vera í kjólum yfir
veturinn án þess þó að stofna lífi
sínu og heilsu í hættu. Rykfrakkinn (trench) er ómissandi í vetur
og hefur hver tískuhönnuður
hannað í það minnsta einn, kannski
vegna þess hve vetur hafa verið
mildir síðustu ár. Þannig er
allavega ein söluleg yfirhöfn í boði
ef veðrið klikkar.
Mikið er um dýr skinn í
vetrartískunni sem fara lítið fyrir
brjóstið á tískusjúklingum þótt
dýraverndunarsinnar mótmæli.
Það gerðist á sýningu Christian
Lacroix að nakin kona skellti sér
upp á senu með mótmælaspjald
með áletruninni „Ég vil heldur
vera ber en í loðfeldi“. Í vetur er
það slönguskinn, strútsskinn og
loðfeldir sem halda hita á fínum
frúm. Svo er eftir að sjá hvort það
verði einhver vetur svo loðfeldirnir komi að notum en það er
nú önnur saga.

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

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

NÝTT!!

Plokkari með ljósi

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

Tölvu- og skjalatöskur
fyrir dömur og herra

BERGTHORBJARNASON WANADOOFR

3M¹RALIND SÅMI   WWWDRANGEYIS

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

&ALLEG UNDIRFÎT OG
N¹TTFÎT

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

-IKIÈ ÒRVAL

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

Fæst í apótekum um land allt.

.EW .IGHT
(VERAFOLD  o  2EYKJAVÅK

LBOÈ

9ÙRHAFNIR
Å
ÒRVALI
-ÎRG GËÈ TILBOÈ

*AKKAR AÈEINS  VERÈ
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Komdu við í versluninni
eða kíktu á www.tekk.is

!DAM %MILSSON DEILDARSTJËRI Å SKËDEILD )NTERSPORT ¹ "ÅLDSHÎFÈA

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Ekki hlaupið í hlaupaskókaup
6¡>5F@=B8%(!%*p&$%?áD5JC;=pGÝA=)*((($$p:5L)*(((')pH9??4H9??"=GpKKK"H9??"=G

Borðaðu
þig granna(n)

Nánari upplýsingar
Sími 865-8407
www.vigtarradgjafarnir.is

Haustið er tíminn þegar
flestir huga að aukinni hreysti
og heilsurækt, en ekki hentar
öllum það sama þegar valdir
eru hlaupaskór.
„Margt ber að hafa í huga við val
á hlaupaskóm,“ segir Adam
Emilsson, deildarstjóri í skódeild
Intersport.
„Flestir hlaupaskór eru nú
steyptir að innan eða utan, sem
þýðir að þeir sem ganga meira út
eða inn á jörkum fá stuðning við
fótinn svo hann stígi alltaf rétt.
Þá þarf einnig að huga að dempun í hlaupaskóm en þar eru í boði
loftdempun, frauðdempun og
gelpúðar, og misjafnt hvað hverjum og einum þykir þægilegast
þar,“ segir Adam, en íþróttavörumerkin bjóða flest sitt eigið
demparakerfi.
„Þá vita ekki allir um mikilvægi þess að kaupa hlaupaskó
númeri stærri en venjulega er
notað, en það er vegna þess að
fóturinn þarf aukapláss þegar
hann þrútnar við hlaup og
áreynslu.
Þá er gott að sparka fram í tá
skósins sem verið er að máta, án

þess að reima, og geta þá auðveldlega komið fingri aftan við
hælinn til viðmiðunar,“ segir
Adam, sem mælir með göngugreiningu áður en menn fara út í
kaup á hlaupaskóm.
„Þannig fæst nákvæm greining á því hvernig skór henta best,
hversu mjúkir þeir þurfa að vera
og hvernig styrkingu þarf, en
þetta skiptir miklu ef menn eru
til dæmis slæmir í hnjám eða
baki.“ Að sögn Adams eru flestir
hlaupaskór gerðir úr strigaefnum sem anda vel.
„En þá skipta sokkar ekki síður
máli og til eru sérstakir hlaupasokkar úr gerviteygjuefni sem
anda betur en bómull, því ætli
menn í bómullarsokkum inn
undir hlaupaskó með öndunareiginleika virkar öndunin ekki
sem skyldi,“ segir Adam og bendir á meðalendingu hlaupaskóa,
sem er tvö til þrjú ár miðað við
meðalnotkun.
„Með skópari hvers vörumerkis er uppgefinn hámarks kílómetrafjöldi svo slit hlaupaskóa
getur verið afar mismunandi,“
segir Adam.
Verð á hlaupaskóm í Intersport
er frá 7.500 krónum upp í 22.900
krónur.

einkatímar · hóptímar
hugræn teygjuleikfimi
tai chi · kung fu
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6ÅSINDAMENN HAFA LAGT TIL AÈ NÕ
MEÈFERÈ VERÈI NOTUÈ GEGN HEILA
OG M¾NUSIGG SJÒKDËMNUM -3
SEM FELUR Å SÁR NOTKUN ¹ HORMËNINU
ESTRËGEN -EÈFERÈIN FELST Å ÖVÅ AÈ
ESTRËGEN HORMËNIÈ ER NOTAÈ TIL
AÈ B¾GJA FR¹ EÈA JAFNVEL SNÒA VIÈ
EINKENNUM SJÒKDËMSINS ¹N ÖESS AÈ
TIL KOMI Ö¾R ALGENGU HLIÈARVERKANIR
SEM HORMËNAMEÈFERÈUM FYLGJA
3JÒKDËMURINN VIRÈIST LEGGJAST Å DVALA
¹ MEÈAN KONUR MEÈ SJÒKDËMINN
ERU ÖUNGAÈAR OG DRË ÖAÈ
ATHYGLI VÅSINDAMANNA
AÈ ESTRËGENI EN
ESTRËGENMAGN
LÅKAMANS MAGNAST TIL
MUNA VIÈ ÖUNGUN
(INS VEGAR AÈ
ÖUNGUN LOKINNI
LEGGST SJÒKDËMURINN ¹
KONURNAR AFTUR OG Ö¹ AF
MEIRI ÖUNGA
KEÖ

&)--45$!'52  ¹GÒST 

-EÈGÎNGUSUNDI FYLGIR SLÎKUN OG VELLÅÈAN EN EINNIG FYRIRBYGGJANDI ¾FINGAR FYRIR GRIND
INA
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Svamlað með
börn í kúlum
Það er blátt áfram yndislegt
fyrir ófrískar konur að finna
til þyngdarleysis með bumbur
sínar í sæbláu vatni, enda
hafa vinsældir meðgöngusunds
aukist með ári hverju.

Það var Jóhanna Sif Gunnarsdóttir sjúkraþjálfari sem byrjaði með
meðgöngusund árið 2001.
„Jóhanna var frumkvöðull og
byrjaði starf sitt á Grensási með
tvær konur. Hún hafði sjálf upplifað grindarvandamál á meðgöngu,
verið með ófrískar konur í meðferðum og þróaði sundæfingar
sínar frá grunni um leið og hún
kynnti sér erlendar kennsluaðferðir,“ segir Hólmfríður Berglind Þorsteinsdóttir, sjúkraþjálfari og kennari í meðgöngusundi,
en þær Sandra Dögg Árnadóttir
sjúkraþjálfari tóku við sundstarfinu af Jóhönnu árið 2005.
„Orðspor
meðgöngusunds
Jóhönnu óx jafnt og þétt, og enn
hefur það aldrei verið auglýst en
vex enn í vinsældum,“ segir Hólmfríður og bætir við að hópafjöldi
hafi meira en tvöfaldast síðan þær
Sandra tóku við því.
„Í meðgöngusundi eru gerðar
æfingar sem auka stöðugleika líkamans og vinna á móti eðlilegu
losi í grindinni á meðgöngu. Með
því þjálfast upp vöðvar sem reyna

að gera það sem liðböndin annars
gerðu og vinna upp los sem getur
valdið grindargliðnun ef það
verður of mikið. Slíku fylgja
miklir verkir sem geta varað
áfram eftir meðgöngu sé ekkert
að gert,“ segir Hólmfríður og
bendir á aukna vellíðan samfara
æfingunum.
„Konur njóta mikillar slökunar í
vatninu, losna við bjúg og upplifa
þyngdarleysi, sem er þægilegt
þegar þær þyngjast á meðgöngunni. Allar konur geta stundað meðgöngusund, utan frábendinga frá læknum ef blæðir eða
slímtappi hefur losnað og þær
mega ekki fara í vatn.“
Að söng Hólmfríðar koma konur
gjarnan á námskeið síðustu þrjá
mánuði meðgöngunnar, en stundum fyrr til að fyrirbyggja grindargliðnun hafi þær átt í slíkum vanda
áður.
„Þetta eru yndislegir tímar og
alltaf myndast skemmtilegur
mórall og góður andi meðal
kvenna. Vinátta kviknar oft og
iðulega, og lifir áfram lengi eftir
að námskeiðinu lýkur. Á heimasíðunni
www.medgongusund.is
geta þær skráð sig í spjallhópa og
þar er oft líflegt og gaman, enda
spennandi og skemmtilegur tími
að vera með barni,“ segir Hólmfríður, en nánari upplýsingar um
námskeiðin má finna á heimasíðunni.

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

Viltu komast í form?

Talya Freeman,
Jógakennari

Arna Hrönn
Aradóttir,
Rope Joga kennari

Sævar Kristjánsson,
íﬂróttafræ›ingur
BSc

Harpa Helgadóttir,
sjúkraﬂjálfari BSc,
MTc, MHSc

Birkir Már
Kristinsson, sjúkraﬂjálfunarnemi

Sandra Dögg
Árnadóttir,
sjúkraﬂjálfari BSc

Hólmfrí›ur B.
ﬁorsteinsdóttir,
sjúkraﬂjálfari BSc, MTc

N‡ námskei› eru a› hefjast

Bakleikfimi

Í formi til
framtí›ar*

Rope
Joga

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

Skráning er hafin í ﬂessi
vinsælu a›halds- og
lífsstílsnámskei› fyrir
konur. 8 vikna námskei›.

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

Vigtarrá›gjafarnir

Bumban
burt*

Mó›ir
og barn

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

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

Skráning er hafin í fimm
vikna námskei› Söndru
Daggar Árnadóttur.

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

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

*Vi› erum í samstarfi vi› íslensku vigtarrá›gjafana. Vi› tökum hressilega bæ›i á hreyfingu og mataræ›i.
(ËLMFRÅÈUR "ERGLIND ¶ORSTEINSDËTTIR
SJÒKRAÖJ¹LFARI OG KENNARI Å MEÈGÎNGU
SUNDI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

6ERÈANDI M¾ÈUR SLAKA ¹ Å MEÈGÎNGU
SUNDI Å SUNDLAUG (RAFNISTU Å 2EYKJAVÅK
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

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

SJÚKRAﬁJÁLFUN OG LÍKAMSRÆKT
Höf›abakka 9

Sími: 511-1575

www.hreyfigreining.is
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ljósanótt
FIMMTUDAGUR 30. ÁGÚST 2007

Heiðrar minningu
kaupmannsfrúar
Ásmundur Friðriksson býður fimm þúsund gestum í kjötsúpu í anda fyrrverandi
kaupmannsfrúar í Keflavík.
SJÁ SÍÐU 6
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L fréttablaðið L ljósanótt

30. ÁGÚST 2007 FIMMTUDAGUR

Fjölbreytt fjölskylduhátíð
Steinþór Jónsson, upphafsmaður Ljósanætur og formaður
Ljósanæturnefndar, segir hátíðina hafa átt veigamikinn þátt
í hugarfarsbreytingu í Reykjanesbæ. Undirbúningur hennar
hefur staðið yfir í ár.

Sparisjóðurinn í Keflavík er aðalstyrktaraðili Ljósanætur í ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Viljum vera með í öllu
Sparisjóðurinn í Keflavík, sem
fagnar 100 ára afmæli á árinu,
er aðalstyrktaraðili Ljósanætur,
eins og síðastliðin fimm ár. „Við
höfum samt styrkt hátíðina alveg
frá upphafi. Í tilefni af afmælinu
vildum við gera enn betur. Kvölddagskráin á stóra sviðinu á laugardaginn er til dæmis öll í okkar
boði, og svo auðvitað flugeldasýningin, eins og alltaf,“ sagði
Baldur Guðmundsson, markaðsstjóri SpKef.
Flugeldasýning á laugardagskvöldinu hefur verið hápunktur
hátíðarinnar
undanfarin
ár.
Baldur sagði það bara gleðiefni
að sjá fjárstyrkinn fuðra upp
fyrir allra augum. „Þegar svona
margir fá að taka þátt í gleðinni
er það náttúrlega bara hin besta
skemmtun,“ sagði hann og hló
við. „Sýningin er örugglega sú
sérstakasta á landinu, því bergið

hreinlega logar á köflum,“ sagði
hann.
Sparisjóðurinn sér til þess að
yngstu börnin fái frítt í leiktæki
á borð við hoppukastala og rennibrautir á svæðinu og kostar líka
Ljósalagið í ár. „Það var engin
keppni í ár. Jóhann Helgason
samdi lagið og hann og Rúnar
Júl flytja það saman á stóra sviðinu. Þetta eru helstu merkisberar
Keflavíkur og Reykjanesbæjar,“
sagði Baldur. Þar að auki stendur
SpKef fyrir Reykjanesmaraþoni
á laugardeginum í samvinnu við
Lífsstíl.
Baldur sagði samvinnuna við
Ljósanótt vera komna til að vera.
„Á meðan hátíðin er svona sterk
viljum við vera með af fullum
krafti. Við látum okkur ekki vanta
í það. Við viljum helst vera með í
öllu sem hér fer fram í samfélaginu,“ sagði hann.
- sun

Steinþór er upphafsmaður Ljósanætur, sem hefur tekið stakkaskiptum frá fyrstu hátíðinni árið
2000. Undirbúningur fyrir Ljósanæturhátíðina sem nú gengur í
garð hófst að síðustu Ljósanótt
lokinni, enda í mörg horn að líta
fyrir svona viðamikla dagskrá.
Eitt af því sem huga þarf að er
öryggisnefndin, sem er skipuð
björgunarsveitarfólki og lögreglu,
ásamt starfsmönnum bæjarins og
Ljósanætur. „Við leggjum mikla
áherslu á öryggismál. Þetta er
Fjölskylduhátíð, með stóru f-i,“
sagði Steinþór. Því er lögð mikil
áhersla á að gera vel við yngri
kynslóðina. „Um leið pössum við
upp á að allt fari vel fram fram
eftir nóttu, og höfum staðið okkur
mjög vel í því hingað til,“ sagði
Steinþór.
Hátíðin hefur vaxið gríðarlega frá því hún var fyrst haldin. „Þetta er næststærsta hátíðin á landinu, á eftir Menningarnótt. Á laugardeginum í fyrra,
sem er hápunktur hátíðinnar, voru
hér fjörutíu þúsund gestir,“ sagði
Steinþór. „En hátíðin er ekki síður
stór að því leyti að við erum með
gríðarlegt magn atriða, alveg frá
fimmtudegi til sunnudags,“ bætti
hann við.
Á meðal dagskrárliða á sunnudag er afhending stjörnuspors,
sem stjörnur úr bæjarlífinu, eins
og Hljómar og systkinin Ellý og
Vilhjálmur Vilhjálmsbörn, hafa
hlotið á síðustu árum. Í ár verður
Gunnar Eyjólfsson leikari heiðraður með sama hætti. Söguspor,
sem er nýtt af nálinni, verður afhjúpað við Sparisjóðinn í Keflavík
á morgun, en hann fagnar 100 ára
afmæli á árinu og er þar að auki
aðalstyrktaraðili Ljósanætur.
Klukkan 13 á laugardag fer svo
árgangagangan fram á Hafnargötunni. „Hún hófst í fyrra, en hug-

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

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

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

Listaverk lýsir upp nóttina
Eitt þeirra listaverka sem afhjúpuð verða á Ljósanótt er gjöf Bónuss til bæjarfélagsins. Verkið er í
formi ljósastaurakarla sem munu
lýsa upp nóttina og er afrakstur
listsköpunarhópsins Norðan Bál.
„Þetta eru karlar sem verða
settir utan um ljósastaurana, hjá

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

Listsköpunarhópurinn Norðan Bál hefur klætt þó nokkra ljósastaura í nýjan búning. Verk hópsins er gjöf Bónuss til Reykjanesbæjar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tjörnina í Reykjavík í risavaxin kerti fyrir síðustu jól. „Verkið
kemur til með að standa, en á
meðan á Ljósanótt stendur verða
karlarnir þar að auki með luktir í
höndum,“ sagði Örn.
Jóhannes Jónsson í Bónus sagði
listaverkagjöfina framhald á
stuðningi fyrirtækisins við Ljósanótt. „Við höfum stutt við bakið á
Ljósanótt og þeim Reyknesingum
undanfarin ár og erum með blómlega starfsemi í Reykjanesbæ.
Þess vegna er þetta okkur líka
ánægjuefni,“ sagði hann. „Það
er gaman að vinna með þeim
sem sjá um hátíðina. Svo mikill er krafturinn og metnaðurinn
að við höfum hrifist með,“ bætti
hann við.
Listaverkið verður afhjúpað
með viðhöfn kl. 21.30 í kvöld.
Veraldarvinir leika tónlist og
Karlakór Keflavíkur flytur
nokkur lög.
- sun
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Menningarlíf í
miklum blóma
Mikil gróska í menningarlífi
Reykjanesbæjar, að sögn Valgerðar
Guðmundsdóttur menningarfulltrúa.
Aldrei hafa fleiri menningarviðburðir
verið á dagskrá Ljósanætur.
„Ég held að það geti ekki verið nokkur
önnur bæjarhátíð á landinu sem er með
jafn marga menningarviðburði,“ sagði Valgerður, sem er menningarfulltrúi Reykjanesbæjar og situr í Ljósanæturnefnd. „Við
erum með þessa hefðbundnu dagskrá á útisviðum með helstu stórstjörnum landsins,
en þar að auki er mjög viðamikil dagskrá
með heimamönnum,“ bætti hún við.
Tónlistardagskráin í Duushúsum á laugardag er algjörlega á vegum heimafólks, að
sögn Valgerðar. Þar verður til dæmis boðið
upp á sópransöng, djasssöng og harmonikkuleik, auk þess sem þrír kórar stíga á
svið.

„Það skemmtilega er að þó að Reykjanesbær hafi verið hvað frægastur fyrir tónlistarfólk sitt, er líka mikil gróska í annarri listsköpun,“ sagði Valgerður.
„Við erum með fjörutíu og fimm skráðar sýningar í allt. Þar af tengjast sjö handverki og hönnun, átta eru ljósmyndasýningar og restin af öðru og mjög fjölbreyttu
tagi. Þar er til dæmis unnið með vatnsliti,
olíu, akrýl, grafík og graffíti,“ útskýrði
hún. Að sýningunum standa 163 listamenn,
og Valgerði telst til að heimamenn séu þar
rúmlega 150 talsins. „Svo erum við líka með
útlenda gesti. Það er ein alþjóðleg listsýning, og sýningar frá tveimur Færeyingum
og þremur Norðmönnum,“ sagði hún.
Af sýningunum er sýning Listasafns
Reykjanesbæjar stærst. „Einar Falur
Ingólfsson, ljósmyndari Morgunblaðsins, sýnir ljósmyndir sínar þar. Hann er
fæddur og uppalinn hér í Keflavík,“ útskýrði Valgerður, sem sagði það stefnu

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

safnsins að hafa Ljósanætursýninguna
tengda bænum. Sýning Einars Fals ber
heitið Aftur, en þar ber hann saman bæ
uppvaxtarára sinna og bæ dagsins í dag.
Menningardagskrá þessarar áttundu
Ljósanætur er viðameiri í ár en nokkru

sinni fyrr. „Við höfum alltaf lagt mjög
mikla áherslu á menningu og menningarviðburði, en það fer bara vaxandi frekar en hitt. Það er óhætt að segja að það sé
mikil gróska í menningarlífinu í Reykjanesbæ,“ sagði Valgerður. sunna@frettabladid.is

Fer á alla viðburði

HAFNARGATA  o  KEÚAVÅK o S 

Árni Sigfússon, bæjarstjóri í
Reykjanesbæ, setur Ljósanótt í
sjötta skiptið í kvöld. „Þar koma
öll grunnskóla- og leikskólabörn
bæjarins saman og sleppa litríkum blöðrum í tilefni dagsins. Þær
eru jafn litríkar og litróf mannlífsins,“ útskýrði Árni. Söngsveitin Nylon kemur jafnframt fram og
gestir taka undir í fjöldasöng. „Við
syngjum fyrsta Ljósalagið á setningunni. Það er okkur öllum minnisstætt,“ sagði Árni, sem hyggst
ekki láta sitt eftir liggja í söngnum. „Ég reyni að raula það með
krökkunum,“ sagði hann kíminn.
Ljósanæturhátíðin var á sínu
þriðja ári þegar Árni settist í
bæjarstjórastólinn í Reykjanesbæ.
Bæjarstjórinn hefur verið duglegur að sækja viðburði hátíðarinnar

ÁRSHÁTÍÐIR
HELGARFERÐIR

Árni Sigfússon, bæjarstjóri í Reykjanesbæ.

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

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

Eins og flestir vita er hitatap mest í
gegnum höfuðið. Góð húfa kemur
því að afar góðum notum ef veðurguðirnir láta til sín taka.

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

Komdu með mér
til Færeyja!
Davíð Samúelsson
ferðaráðgjaﬁ
861 -3426
sími: Sími:
482 2426
861 3426

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

Íslandsmeistaramót hársnyrta, snyrtifræðinga, gullsmiða, klæðskera og ljósmyndara í Samtökum iðnaðarins verður alla helgina í nýju Laugardalshöllinni.
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Andstæður Teymi 3: Laufey Jónsdóttir klæðskeri, Særún Haukdal
Runaway Bride 07.07.07 Teymi 1: Berglind Ómarsdóttir
klæðskeri, Magnús Þór Reynisson hársnyrtir, Berglind Alfreðsdóttir
snyrtifræðingur, Helga Jónsdóttir gullsmiður og Ágústa Kr. Bjarnadóttir ljósmyndari. Módel: Vigdís Lára Ómarsdóttir, 26 ára, þerna á
Herjólfi. Númer: 231.

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

hársnyrtir, Sigrún Snorradóttir snyrtifræðingur, Svandís Björk Ólafsdóttir gullsmiður, Freyja Gylfadóttir ljósmyndari og Edda Nína Heide
úrsmiður. Módel: Hrefna Hermannsdóttir, 43 ára, yfirmaður mötuneytis í leikskóla og módel. Númer: 245.

Glæsileg útkoma
hjá tískuteymum
Sjö tískuteymi keppa um titilinn Tískuteymi ársins 2007.
Nú hafa tískuteymin sjö lokið undirbúningi fyrir
teymakeppnina á ÍSMÓTI 2007 og skilað inn myndum
af módelum sínum. Auk módelsins er í hverju teymi
fagmaður úr hverju fagfélagi innan ÍSMÓTS. Hér fyrir
neðan má sjá myndir af fullbúnum módelum tískuteym-

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

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

Kynþokkafullur töffari Teymi 4: María Gunnarsdóttir kjólameistari, Eva Bergmann hársnyrtir, Jónína Hallgrímsdóttir snyrtifræðingur, Helga Jónsdóttir gullsmiður og Gunnar Leifur Jónasson
ljósmyndari. Módel: Ingunn Vattnes Jónasdóttir, 33 ára, hjúkrunarfræðingur. Númer: 252

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

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

KERTO LÍMTRÉ
Finnsk gæðavara
Létt og meðfærileg
Hátt brunaþol
Hæð eftir óskum
Lengd allt að 23 m.
Alltaf til á lager
16% meira eldþol
20% meira brotþol
Söluaðilar um allt land

KERTO LÍMTRÉ býður upp á ýmsa möguleika.
KERTO LÍMTRÉ er frá Finnlandi og hefur verið á markaði á Íslandi frá árinu 1981.
KERTO LÍMTRÉ er það hagkvæmasta og besta sem notað er sem burðarbitar.
KERTO LÍMTRÉ getur sparað verulega fjármuni í burðarvirki þar sem
þaksperrur fara yfir 5 metra í lengd, þá er notað KERTO LÍMTRÉ í stað
hefðbundinna þaksperra og losnað við burðarbita og súlur.
Einnig er KERTO notað í milliveggjastoðir.
KERTO LÍMTRÉ, eitt það besta í tré, til nýbygginga og viðhalds.

TM MOSFELL EHF • HOLTSBÚÐ 93 • SÍMI 566 6606 • FAX 566 6619 • MOSFELL@MOSFELL.IS • WWW.MOSFELL.IS
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Vegleg verðlaunastytta
Á ÍSMÓTI verða veitt verðlaun
fyrir fjölmarga flokka iðngreina
og hafa Samtök iðnaðarins látið
sérsmíða fyrir sig fimmtán veglegar og glæsilegar veðlaunastyttur. Grétar Már Þorvaldsson frummótasmiður og Brynjar
Ragnarsson, markaðsstjóri Samtaka iðnaðarins, sérhönnuðu
styttuna fyrir ÍSMÓT og er hún
að sögn Grétars afar vegleg, flott
og þung.
„Þetta eru bronsstyttur á
granítsteini og eru 35 sentímetra
háar. Koparinn er póleraður upp
svo það kemur á hann gylltur
litur á viðeigandi stöðum. Svo er
stjarna á styttunni sem er úr áli
og ég held að þetta sé örugglega
með flottari verðlaunagripum
sem gefnir eru hér á landi,“ segir
Grétar Már, sem hefur unnið að
smíðinni.
- sig

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

Brynjar Ragnarsson, markaðsstjóri Samtaka iðnaðarins, er orðlaus yfir handverkinu og fagmennskunni í íslenskum tískuiðnaði.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fagmennska í tísku
Brynjar Ragnarsson, markaðsstjóri Samtaka iðnaðarins,
hefur haldið utan um undirbúning ÍSMÓTS 2007 og segist
algjörlega orðlaus yfir handverkinu og fagmennskunni
í íslenskum tískuiðnaði. 200
fagmenn í tísku koma saman
um helgina og sýna metnaðarfull verk sín í Laugardalshöll.
Halla María Þórðardóttir er í fullum undirbúningi fyrir keppnina Nordic Youth Skills.
Hægra megin við Höllu er Þorbjörg Bergþórsdóttir að æfa sig en hún keppir líka á
Nordic Youth Skills um helgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Spennt fyrir keppninni
Halla María Þórðardóttir, hárgreiðslunemi á Ónix, keppir í
Nordic Youth Skills og er einn fjögurra íslenskra þátttakenda í keppninni. „Við gerum eina uppgreiðslu
á þrjátíu mínútum og eigum svo
að breyta henni í brúðargreiðslu á
tuttugu mínútum,“ segir Halla og
bætir við: „Svo greiðum við kvöldgreiðslu seinna um daginn.“

Spurð hvort hún sé búin að æfa
sig mikið, segir Halla: „Já, slatta.
Ég hef samt aðallega verið að lita
gínurnar sem ég ætla að nota.“
Halla er mjög spennt fyrir
keppninni en segist ekki vera neitt
stressuð. „Það er aðalmálið að ég
nái að klára það sem ég ætla að
gera,“ segir Halla.
- sig

Brynjar er ánægður með frábæra
þátttöku úr öllum atvinnugreinunum sem taka þátt í ÍSMÓTI. „Það
er alveg meiriháttar metnaður
sem fólk leggur í hlutina og handverkið og það sést að fagmennskan er algjör,“ segir Brynjar. „Þetta
er eitthvað sem er ekki oft sýnilegt almenningi en gerist núna um
helgina þegar 200 fagmenn koma
saman til að sýna verk sín,“ bætir
hann við.
Í Laugardalshöll verður ljósmyndasýning á öllum innsendum
verkum þessara fagmanna, hvort
sem það er ljósmynd ársins, tískuteymi, listsköpun í hárgreiðslu

eða annað. Brynjar hefur góða
yfirsýn yfir hátíð helgarinnar og
lofar mjög spennandi og skemmtilegri sýningu í Höllinni alla helgina. „Þetta er allt sett myndrænt
fram á sýningunni með nafni og
númeri viðkomandi og gefst almenningi kostur á að taka þátt
í símakosningu um besta verkið í hverri grein fyrir sig. Símanúmerið er 900-2040 og síðan er
slegið inn númer keppanda eða
keppnisgrips sem kjósa á,“ segir
Brynjar og bætir við að kosningin
hafi byrjað í dag og standi til kl 15
á sunnudag.
„Það verður mjög spennandi
að sjá álit almennings á íslensku
handverki og fagmennsku annars vegar og hins vegar álit dómefndar, sem er að störfum alveg
fram á sunnudag. Við fáum engar
niðurstöður, hvorki frá dómnefnd
né almenningi, fyrr en á sunnudagskvöldið, á galakvöldi ársins,“
segir Brynjar og brosir.
Ströng öryggisgæsla verður
í Höllinni alla helgina. Brynjar
segir mikinn viðbúnað verða og
vinni öryggisfyrirtæki, lögregla

og fleiri aðilar saman. „Það er auðvitað gert sérstaklega í tilefni af
þessari stóru skartgripa- og demantasýningu sem verður í Höllinni og það verður allt gert til að
tryggja öryggi sýnenda og gesta.“
Brynjar segir engan aðgangseyri vera að sýningunni heldur
verði húsið opið almenningi kl. 1017 bæði á laugardag og sunnudag
en börnum yngri en fjórtán ára
er ekki veittur aðgangur nema í
fylgd með fullorðnum. „Þetta er
bæði gert af öryggisástæðum og
líka vegna þess að þetta er í raun
ekki sýning fyrir börn. Við erum
að bjóða upp á sýningu sem höfðar
sérstaklega til kvenna og annarra
áhugamanna um tísku, tískuiðnað,
hönnun, snyrtingu og slíkt og það
verður heilmargt í boði fyrir fullorðið fólk eins og dekur, ráðgjöf og
fleira. Svo er þetta auðvitað sölusýning þannig að fólk getur keypt
ýmsan varning,“ segir Brynjar og
hvetur foreldra og forráðamenn
til að tryggja sér barnapössun
fyrir helgina og gefa sér tíma og
eiga góða stund í Höllinni.
sigridurh@frettabladid.is
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Hringarnir vinsælastir
Stefán B. Stefánsson gullsmíðameistari er fagdómari
í keppni gullsmiða um skartgripi ársins fyrir dömur og
herra og segir það hafa komið
sér ánægjulega á óvart hversu
mikil þátttaka var í keppninni.
„Það voru 38 gripir sendir inn
í keppnina og það kom okkur

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

YC-18 Nýtt módel
1.8 tonn á breikkanlegum
undirvagni.
Verð kr. 1.698.000 + vsk
Stefán B. Stefánsson er fagdómari
keppninnar um skartgripi ársins og
segir hringana vera vinsælasta viðfangsefni þátttakenda.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

á óvart hve margir gullsmiðir
tóku þátt. Gripirnir eru bæði
silfur- og gullskartgripir, sem
eru náttúrlega með demöntum
og öðrum eðalsteinum,“ segir
Stefán og bætir við að gripirnir
séu smíðaðir nokkuð eftir því
hvernig hráefnið var valið,
bæði steinarnir og efnið. „Skartgripirnir eru allt frá því að vera
litlir og nettir upp í það að vera
stórir og miklir með demöntum
og öðru slíku.“
Stefán segir mest hafa borist af hringum í keppnina enda
séu þeir alltaf vinsælt viðfangsefni gullsmiða. „Mörgum finnst
skemmtilegast að smíða hringa
enda selst alltaf mest af þeim
eins og sést á því að oft eru
konur nánast með hringa á öllum
fingrum,“ segir Stefán og bætir
við: „Það kom eitthvað minna af
hálsmenum og minnst af armböndum og eyrnalokkum, eins og
alltaf er.“
Spurður eftir hverju sé dæmt
í keppni gullsmiða segir Stefán:
„Það er verið að reyna að finna
hlut sem myndi falla flestum í
geð í útliti en ekki endilega dýrasta hlutinn. Þetta snýst dálítið
um hvernig hluturinn er hannaður og útfærður.“ Stefán segir
eitthvað vera horft á efnisvalið
en auðvitað sé það alltaf svolítið huglægt hvað mönnum finnist
líta best út.
sigridurh@frettabladid.is

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

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

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

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

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

Keppni um ljósmynd ársins

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

Úrval aukahluta borar,
skóﬂur, ﬂeygar o.ﬂ.

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

„Sextán ljósmyndarar úr Ljósmyndarafélagi Íslands sendu inn
53 myndir í keppnina um ljósmynd
ársins,“ segir Lárus Karl Ingason
ljósmyndari. „Viðfangsefnið er
alveg frjálst og sendu ljósmyndarar inn myndir sem þeim þykja
góðar hvort sem það er portrett,
auglýsingamynd, landslag eða
annað,“ bætir hann við.
„Það verður spennandi að sjá
hvað dómnefndin velur sem mynd
ársins því þær eru mjög fjölbreyttar og hverjum ljósmyndara heimilt að hafa unnið í mynd sinni á
þann hátt sem honum finnst koma
best út,“ segir Lárus og bætir því
við að meðlimir félagsins vinni á
mjög víðu sviði og því örugglega
erfitt verk fyrir höndum hjá dómnefndinni. „Ætli valið fari ekki
bara eftir innblæstri þeirra sem
í dómnefnd sitja og hvað þeim
finnst athyglisverðasta myndin,“
segir Lárus og minnir á að einnig
verði símakosning sem gildi þrjátíu prósent á móti dómnefndinni.
- sig

"ÅLSKÒRSHURÈIR
)ÈNAÈARHURÈIR
L TRÁGLUGGAR
2ENNIHURÈIR
(RINGHURÈIR
4RÁGLUGGAR
LGLUGGAR
,OFTRISTAR
4RÁHURÈIR
²TIHURÈIR
LHURÈIR

6IÈARHÎFÈA  o 3ÅMI  

WWWGLUGGASMIDJANIS

8

L fréttablaðið L ísmót 2007

30. ÁGÚST 2007 FIMMTUDAGUR

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

Steinunn Þóra Camilla Sigurðardóttir er dóttir Sigurðar G.
Steinþórssonar, eiganda Gulls
og silfurs. Hún heldur hér á
fjögurra karata demanti sem
kostar um 5,8 milljónir.

ÍSMÓTI 2007 lýkur sunnudagskvöldið 2. september með glæsilegu galakvöldi í Laugardalshöllinni þar sem veitt verða
verðlaun í öllum þeim flokkum
sem keppt er í um helgina og
eru demantar þema kvöldsins.
Kynnir kvöldsins verður söngkonan Hera Björk Þórhallsdóttir
en að lokinni formlegri dagskrá
tekur plötusnúðurinn Páll Óskar
Hjálmtýsson við og heldur uppi
stuði fram á nótt.
„Það verður náttúrlega glens

og grín á galakvöldinu og smá
söngur líka,“ segir Hera Björk
og bætir því við að eflaust spinnist eitthvað skemmtilegt út frá
helginni. „Það kemur alltaf eitthvað upp á og ég ætla að vera
mjög vakandi fyrir því um helgina hvort það gerist ekki eitthvað
sniðugt sem hægt er að nýta.
Mitt sjáandi auga verður alls
staðar um helgina,“ bætir Hera
við og hlær.
„Mér finnst alveg æðislegt að
fá að vera veislustjóri á svona
glæsilegu kvöldi og það verður
spennandi að sjá hvernig þetta á
eftir að ganga allt saman. Þannig
að ég er bara voða spennt,“ segir
söngkonan.
Páll Óskar Hjálmtýsson lofar

miklu stuði fram eftir nóttu og
ætlar að syngja og spila skemmtilega tónlist alveg þangað til síðasti maður fer heim. „Ég geri
auðvitað mitt besta til að halda
stuðinu í liðinu, það er ekki
nokkur spurning,“ segir Páll.
Spurður hvort hann sé búinn
að velja sér demantadress fyrir
kvöldið segir Páll Óskar: „Ég
reikna með að mæta í jakkafötum
sem ég lét hanna sérstaklega fyrir
Eurovision-kvöld og þau eru sláandi lík fötunum sem ég var í á
Eurovision árið 1997.“ Páll bætir
því við að nóg sé af demöntum
á þeim fötum. „Auðvitað reynir
maður alltaf sitt besta til að
passa inn í pakkann og vera með
í partíinu.“
sigridurh@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bræður sýna demanta
Steinunn Þóra Camilla Sigurðardóttir, fjölmiðla- og kynningarfulltrúi Gulls og silfurs, hefur unnið
að uppsetningu demantasýningar
á ÍSMÓTI fyrir föður sinn, Sigurð
G. Steinþórsson, eiganda Gulls og
silfurs, en hann og bróðir hans
Magnús munu sýna demanta á
sölusýningu ÍSMÓTS.
„Gull og silfur verður með demanta eina og sér auk skartgripa

með demöntum en Magnús verður
með stærri sýningardemanta,“
segir Steinunn Þóra og bætir því
við að faðir hennar geti hannað
skartgripi fyrir fólk á sýningunni
og smíðað þá síðar.
„Það er voða skemmtilegt að
þeir séu þarna báðir bræðurnir en
gullsmíðin hefur verið í ættinni
í sextíu til sjötíu ár,“ segir Steinunn.
- sig

Hera Björk Þórhallsdóttir söngkona verður veislustjóri galakvöldsins og ætlar að fylgjast vel með ÍSMÓTI alla helgina.
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FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

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

Bleikt gegn
brjóstakrabba

í nýju
Laugardalshöllini
um helgina

„Það sem við ætlum að gera er
að kynna og selja hárbætiefnið
CURE, sem er mest selda efnið
frá
Icon-framleiðandanum,“
segir Nonni Quest, hárgreiðslumaður á Kristu í Kringlunni.
„Þetta er efni sem er úðað í
hárið og er algjört undraefni,“
bætir hann við.
CURE var endurútgefið
í byrjun þessa árs og er nú
í bleikri flösku með bleikum borða til styrktar baráttunni gegn brjóstakrabbameini.
„Einn þriggja stofnenda Icon
missti móður sína úr brjóstakrabbameini og nú berst systir
hennar við sama mein,“ segir
Nonni og bætir því við að Krista
muni eingöngu kynna og selja
þetta efni á sýningunni og láta
ágóðann renna til baráttunnar
gegn brjóstakrabbameini.
„Við verðum í samstarfi við
Krabbameinsfélagið með þetta
verkefni en félagið verður með
fulltrúa í básnum hjá okkur sem
selur borða til styrktar baráttunni gegn blöðruhálskrabbameini,“ segir Nonni Quest.
- sig

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

– Mest lesið
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Hunangsgel á neglur
Stella Sigurbjörnsdóttir, eigandi
Naglastúdíós hjá Carita-snyrtingu,
verður á sölusýningunni með kynningu á Bio Sculpture hunangsgeli
fyrir neglur. „Gelið er úr náttúrulegu efni og jafnt notað fyrir hendur sem fætur auk naglaskrauts,“
segir Stella og bætir því við að
hægt sé að nota gelið til lengingar
á nöglum.
„Ég ætla að setja gelið á þær

konur sem vilja prófa og svo mun
ég selja vörurnar með tuttugu prósenta afslætti,“ segir Stella.
Stella ætlar einnig að kynna naglaskóla þar sem kennd er notkun á gelinu. Hún notar aðra aðferð en hina
hefðbundinu enda hunangsgelið
náttúrulegt og gervineglurnar ekki
límdar á. „Þetta fer ekki illa með
neglurnar heldur koma þær rosalega vel undan gelinu.“
- sig

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

Sex þráða saumavél
Pfaff ætlar að kynna nýja saumavél á sölusýningu ÍSMÓTS í
Laugardalshöll. „Vélina er til
dæmis hægt að nota til að sauma
ullarkembu og lopa í önnur efni,“
segir Selma Gísladóttir, sölustjóri saumavéla hjá Pfaff. „Þessar vélar eru meira hugsaðar fyrir
fagfólk og eru með sex þráðum,“
bætir hún við.
„Við verðum með tvær saumavélar á sýningunni og hin vélin er
ný á markaðnum og meira hugsuð
fyrir skólakrakka til að æfa sig á.
Þessa vél höfum við geymt alveg
fram að þessari sýningu og enginn hefur enn fengið að sjá hana,“
segir Selma, sem mun taka niður
pantanir á saumavélum á sýning-

Gunnar Leifur Jónasson verður einn þeirra ljósmyndara sem smella myndum af gestum ÍSMÓTS.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Myndataka fyrir gesti
Gestum ÍSMÓTS verður
boðið upp á að láta taka af sér
fallegar myndir í fullkomnu
ljósmyndastúdíói.

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

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

Ljósmyndarafélag Íslands ætlar
að bjóða upp á skemmtilegan kost
fyrir gesti ÍSMÓTS á sýningunni
í Laugardalshöll. Félagið verður
með flott ljósmyndastúdíó á
staðnum þar sem fólki gefst kostur á að láta taka af sér myndir.
„Það verða teknar tískumyndir,
andlitsmyndir, barnamyndir og
ýmislegt fleira en við munum taka

hvert þema fyrir í klukkutíma í
senn,“ segir Gunnar Leifur Jónasson ljósmyndari. „Svo verðum
við með tölvur og skjái þar sem
við vinnum aðeins með myndirnar þannig að fólk geti séð hvað
við erum að gera og hvernig ferlið gengur fyrir sig hjá atvinnuljósmyndurum,“ bætir hann við.
Gunnar Leifur segir tilganginn
vera að sýna fólki hvernig hægt
sé að taka mynd af hverjum
sem er og gera hann alveg rosalega flottan, til dæmis með því
að hækka kinnbeinin eða hvað
sem er. „Þannig viljum við leyfa

fólki að sjá hvernig umhverfi við
vinnum í og hvernig þetta virkar
allt saman.“
Þegar ljósmyndararnir eru
búnir að vinna myndirnar eru
þær sendar á næsta sýningarbás
sem Samskipti eru með og prentaðar út fyrir gesti í hvaða stærð
sem er. „Eins er hægt að fá myndina prentaða út sem póstkort og
Íslandspóstur getur sent myndina fyrir fólk hvert á land sem
er en Pósturinn er að kynna nýja
þjónustu sem felur í sér að fólk
búi til kortið sitt sjálft,“ segir
Gunnar.
- sig

Gæði á góðu verði
Doosan
- Daewoo
lyftarar
Daewoo
lyftarar
Linda Rós Rúnarsdóttir, eigandi Hárrétt ehf., ætlar að kynna Keune-vörur á ÍSMÓTI.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í hæsta gæðaflokki
Linda Rós Rúnarsdóttir er eigandi
Hárrétt ehf., sem er með umboð
fyrir Keune-hárvörur. „Ég verð
með bás í hárgreiðsluhorninu á ÍSMÓTI þar sem ég ætla að kynna
Keune-vörurnar,“ segir Linda Rós
og bætir því við að Keune sé í
hæsta gæðaflokki og hafi verið á
markaðnum frá því árið 1922.
„Ég er með ofnæmi fyrir hárvörum almennt en get samt notað
þessar vörur og ég veit um margar hárgreiðslukonur sem voru
hættar að starfa við fagið vegna

ofnæmis en gátu svo byrjað aftur
og notað þá Keune-vörurnar, sem
eru að miklu leyti unnar úr jurtum,“ segir Linda Rós.
Keune
framleiðir
hárliti,
sjampó og mótunarvörur og segir
Linda litina vera ammoníakslausa,
sem sé gott fyrir þá sem vilja ekki
vera með kemísk efni í hárinu.
„Við ætlum að selja vörurnar á
staðnum og vera líka með kynningu og ráðgjöf bæði fyrir stofur
og almenna neytendur,“ segir
Linda Rós.
- sig
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Hárgreining og ráðgjöf
Heildsalan Halldór Jónsson ehf.
flytur inn vörur frá Wella og Sebastian, vörur sem eingöngu eru
seldar á hársnyrtistofum. „Við
ætlum að sýna hárlitina frá þessum merkjum og verðum líka með
hárgreiningartæki á sýningunni,“
segir Steinunn Braga Bragadóttir,
söluráðgjafi hjá Halldóri Jónssyni.
„Fólk getur komið til okkar og
fengið hárgreiningu og svo ráð-

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

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

Steinunn Braga Bragadóttir, söluráðgjafi hjá HJ, ætlar að greina hár þeirra
sem þess óska á sýningunni og kynna að
auki hárlengingu og hárvörur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Notalegir
rafstraumar
„Við ætlum að kynna Ultratone-tækið sem er bæði bekkur og tæki,“ segir Elín Ólafsdóttir, rekstrarstjóri Ultratone í Faxafeni. „Þetta er ný
tækni en Ultratone var fyrst
til að setja á markaðinn rafeindatæki til grenningar og
styrkingar. Tækið sendir rafskilaboð til að örva ákveðin
svæði líkamans og ná fram
grenningu, styrkingu og auka
blóðflæðið. Einnig býður það
upp á sogæðanudd, vöðvabólgunudd, slökunarnudd og
fleira,“ bætir hún við.
Elín segir muninn á
Ultratone-tækinu og öðrum
sambærilegum tækjum vera
þann að Ultratone-tækið gefi
frá sér 44 mismunandi rafstrauma en önnur tæki hafi aðeins eina tegund rafstraums.
„Það er ekki sárt að fara í
slíka meðferð heldur mikil
slökun þannig að fólk á það
jafnvel til að sofna í tækinu,“ segir Elín og bætir því
við að á sýningunni muni
gestum bjóðast að leggjast
á bekkinn og prófa nudd eða
annað í tækinu. „Við verðum
með mjög gott kynningartilboð í kjölfar sýningarinnar,“
segir Elín og bendir á að tvær
Ultratone-stofur séu á höfuðborgarsvæðinu, í Faxafeni og
í Hafnarfirði, auk þess sem
stofur séu á Selfossi og í Vestmannaeyjum.
- sig

Elín Ólafsdóttir, rekstrarstjóri
Ultratone í Faxafeni, ætlar að
kynna Ultratone-tækið á sölusýningunni í samstarfi við Ultratone í
Hafnarfirði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Tímavél hönnunarnema
Á ÍSMÓTI 2007 verður haldin
hönnunarkeppni nemenda á
list- og verkmenntabrautum
framhaldsskólanna og heldur
Selma Ragnarsdóttir, formaður
Klæðskera- og kjólameistarafélagsins, utan um keppnina.
„Þema keppninnar er Tímavélin
og vísar til þess að hugmyndin á
að koma úr fortíðinni eða ímyndaðri framtíð,“ segir Selma og bætir
því við að rökstuðningur þurfi að
fylgja með hverju módeli í stuttum texta. „Val á módeli er frjálst
en það er æskilegt að hafa nokkuð
sviðsvana manneskju í sýningunni
hvort sem það er karl eða kona en
miðað er við að módelin séu eldri
en fjórtán ára.“
Keppendur þurfa sjálfir að sjá
um að útvega sér módel en undirbúningsnefnd sér um hár og förðun
keppenda. „Svo eru náttúrulega
vegleg verðlaun í boði fyrir sigurvegarann í keppninni auk verðlaunagrips og það er spennandi að sjá
hvað nemunum dettur skemmtilegt
í hug fyrir keppnina,“ segir Selma.

Erla Ósk Arnardóttir er sölu- og markaðsstjóri Leðuriðjunnar. Hún segir framleiðslu fyrirtækisins vera að breytast og meira vera um fylgihluti en áður var.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vörur úr roði og leðri
„Við ætlum að kynna Leðuriðjuna Atson og hvað við erum
að gera,“ segir Erla Ósk Arnardóttir, sölu- og markaðsstjóri
Leðuriðjunnar. „Svo erum við
líka í forsvari fyrir eitt tískuteymið sem er að keppa og erum
gríðarlega spenntar yfir því,“
bætir hún við.
Erla Ósk segir stefnu Leðuriðjunnar vera svolítið að breytast og fara meira út í hönnunarvinnu.

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

Selma Ragnarsdóttir er formaður
Klæðskera- og kjólameistarafélagsins
og heldur utan um hönnunarkeppni
nemenda.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Bjóða gestum í stólinn

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

Náttúrulegur
heimalitur
Torfi Geirmundsson hárgreiðslumaður á Hárhorninu ætlar að
kynna náttúrulegu hárlitina frá
Naturtint. „Við ætlum að fræða
fólk um muninn á náttúrulegum
hárlitum og öðrum auk þess að
vera með módel á staðnum til
að sýna litun og hvernig litirnir koma út,“ segir Torfi og bætir
við að Naturtint sé heimalitur
og því reiknað með að fólk geti
litað hárið sjálft heima.
„Liturinn er einn sá allra
vinsælasti hér á landi af þessum náttúrulegu litum og við
ætlum að selja hann á sérstöku
kynningarverði í Höllinni,“
segir Torfi, sem sjálfur fór að
nota Naturtint vegna ofnæmis
fyrir venjulegu litunum. „Svo
var það þannig að viðskiptavinir
mínir voru farnir að koma með
Naturtint-lit með sér og biðja
mig að setja hann í sig í stað
hinna sem ég var með fyrir.“ - sig

Snyrtibraut Fjölbrautaskólans í
Breiðholti verður með bás á sýningunni og er Ingibjörg Andrésdóttir kennslustjóri brautarinnar.
„Snyrtibrautin í FB hefur starfað frá árinu 1986 og má segja
að námið sé heilmikið og krefjandi,“ segir Ingibjörg og útskýrir
í hverju námið felst.
„Nemendur byrja á að taka tvær
bóklegar annir í skólanum. Það er
kjarni sem þeir verða að ljúka áður
en þeir taka sveinspróf en aldurstakmark inn á snyrtibrautina er
átján ár.“

Snyrtibrautin byrjar svo á fjórum verklegum önnum í snyrtifræði auk bóklegs náms sem snýr
að fræðunum. „Þá útskrifast nemendurnir frá skólanum en eiga
þá eftir tíu mánuði í starfsþjálfun á snyrtistofu áður en þeir taka
sveinsprófið og útskrifast sem
snyrtifræðingar,“ segir Ingibjörg
og bætir við: „Nemendur frá skólanum ætla að sýna andlitsmeðferðir, ilmolíunudd og inn á milli
ætlum við líka að bjóða gestum
í stólinn hjá okkur þar sem við
lögum neglur og lökkum þær.“ - sig

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

Náttúrulegar húðvörur

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

„Ég er með fyrirtækið Urtasmiðjuna sem var stofnað fyrir
fimmtán til tuttugu árum,“ segir
Gígja Kj. Kvam sem ætlar að
kynna vörur fyrirtækisins á ÍSMÓTI. „Við tínum íslenskar jurtir uppi í fjöllum í óræktuðu landi
þar sem þær vaxa í sínu náttúrulega umhverfi og framleiðum
svo alls konar náttúrulegar húðvörur úr þeim,“ bætir hún við og
nefnir sem dæmi olíur, krem og
smyrsli úr vörulínunni Sóla.

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

Árangursrík húðslípun
Ólafía Magnúsdóttir, eigandi ÓM
snyrtivara, mun kynna húðslípun
með Pepita-tækni á sölusýningu ÍSMÓTS. „Húðslípunin er árangursríkasta meðferð sem snyrtifræðingar geta boðið upp á á stofunum,“
segir Ólafía og bætir við: „Þetta eru
litlir míkrókristallar sem eru notaðir til að slípa yfirborð húðarinnar og hægt er að stilla hversu djúpt
er farið í húðina.“
Ólafía segir þessa aðferð hreinsa
allar dauðar húðfrumur af yfirborð-

inu og opna húðina þannig að hún sé
meðtækilegri fyrir öðrum efnum.
„Svo eru sett virk efni beint ofan í
húðina þannig að hún drekkur þau
í sig og svo er húðinni lokað aftur
með því að setja gúmmímaska yfir
sem er eins og gríma, sem er svo
tekin af í heilu lagi.“
Meðferðina segir Ólafía gjarnan
notaða við örum og hrukkum. „Svo
er þetta rosalega áhrifaríkt fyrir
óhreina húð og bólur, til dæmis fyrir
- sig
feita húð með fílapenslum.“

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

Gæði glersins
skipta öllu máli
Með notkun SuncoolTM HP gæðaglers frá
Glerborg er auðvelt að halda kjörhita
innandyra og hitaútstreymið er lítið.

Dalshrauni 5

220 Hafnarﬁrði

Sími 555 3333

www.glerborg.is
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Kranar og vinnulyftur

Stálgrindarhús

formaco
hefur lausnirnar fyrir þig!
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Færeysk innrás
á Ljósanótt
Davíð Samúelsson stuðlar að færeyskri innrás á Ljósanótt í ár. Á meðal
færeyskra gesta er Havnar dansifelag
sem mun kveða færeyskar rímur í
Reykjanesbæ.

Ásmundur Friðriksson heiðrar minningu kaupmannsfrúarinnar Ásu Olavsen með kjötsúpuboði annað
kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Matarboð í anda Ásu
Ásmundur Friðriksson, verkefnastjóri Ljósanætur, heiðrar minningu frú Ásu Olavsen
með kjötsúpuboði. Ása Olavsen var kaupmannsfrú í Keflavík um aldamótin 1900. „Ég
er svona grúskari og gróf söguna um þessa
konu einhvers staðar upp í vetur,“ útskýrði
Ásmundur. „Í yfir tuttugu ár, frá aldamótunum 1900, bauð hún börnum heim í Fischershúsið þar sem hún bjó. Hún gaf þeim að
borða, spilaði tónlist og börnin skemmtu sér
saman. Þetta varð fastur liður í bæjarlífinu
og hún hélt þessu úti í tuttugu ár. Þá hafði hún
átt heima í Kaupmannahöfn í nokkur ár en
stjórnað þessu þaðan,“ sagði hann.
Í anda Ásu verður fimm þúsund matargestum boðið í kjötsúpu á föstudagskvöldið,
á gamla hlaðinu hennar gegnt Duushúsum.
Raunar fá allir íbúar Suðurnesja boðsmiða,

en fyrstu fimm þúsundin fá að gæða sér á
súpunni. „Ása bauð yfirleitt fimmtíu krökkum, en við bjóðum fimm þúsund, svona eins
og Jesú Kristur. Hann gerði þetta að vísu úr
engu, en við fáum efni frá Norðlenska, Samkaupum og Matarlyst, svo það er kannski
ekki alveg sambærilegt,“ sagði Ásmundur og
hló við.
Ljósanótt ætlar í ár að safna tómu gleri
til góðverka og Ásmundur býst við það verði
endurtekið að ári, eins og kjötsúpuboðið. „Við
ætlum að styrkja fæðingarskýli í Namibíu,
svo þeir sem setja tómar flöskur og dósir í þar
til gerð ílát leggja góðu málefni lið,“ sagði Ásmundur. „Hátíðin hefur alltaf gengið vel fyrir
sig, og nú bætum við góðverki inn í þetta, sem
er líka í anda Ásu. Ein tóm flaska skiptir máli
í Namibíu,“ bætti hann við.
- sun

„Þetta er eitt af mörgum félögum í Færeyjum sem hafa haldið við þeirri hefð að
kveða færeyskar rímur,“ útskýrði Davíð.
Hann rekur fyrirtækið Færeyjaferðir.
is og sérhæfir sig í því að kynna færeyska menningu og sögu fyrir ferðalöngum. „Rímurnar eru hluti af menningararfi
Færeyinga, og hafa meðal annars átt stóran þátt í því að varðveita tungumálið. Fólk
fór ekki að skrifa færeysku fyrr en í byrjun tuttugustu aldar. Rímnahefðin er hins
vegar frá miðöldum,“ sagði Davíð, sem er
sjálfur hálf-færeyskur.
Kvæðabálkarnir hafa allir sögur að
segja, og sumar hverjar ættu að hljóma
ansi kunnuglega í íslenskum eyrum.
„Uppistaðan í rímunum er til dæmis konungasögur og sögur um fræga menn og
kappa, eins og Grettisríma er dæmi um.
Ormurinn langi segir frá stórum knerri
frá Noregs landi og það er til þáttur um
Sigmund Brestisson sem vildi kristna
Færeyjar, og átti í miklum útistöðum við
Þránd í Götu vegna þess,“ útskýrði Davíð.
Dansifelagið hefur einnig flutt kvæðið
um Ólaf liljurós, sem reyndar heitir Ólafur riddararós á færeysku. „Mestu kvæða-

Davíð Samúelsson segir rímur og kvæði afar
mikilvægan þátt í menningararfi Færeyinga.
MYND/PÉTUR SÖRENSEN

mennirnir í Færeyjum, eins og sá sem er
með Havnar dansifelagi, kunna allt að tíu
þúsund erindi úr ýmsum kvæðum. Högna
þáttur er til dæmis yfir tvö hundruð og
fimmtíu erindi,“ sagði Davíð.
Þar með er innrásinni þó ekki lokið, því
tvær systur úr dansfélaginu, Brynhild og
Vigdis Sigmundsdætur, verða með myndlistarsýningar á Ljósanótt. „Svo kemur
fulltrúi frá prjóna- og spunaverksmiðju í
Götu. Hún ætlar að kynna færeyska ull,
fatnað og annað,“ bætti Davíð við. Hópurinn Fókus sýnir einnig ljósmyndir frá
Færeyjum í Kjarna við Hafnargötu á
Ljósanótt. Ljósmyndirnar voru teknar á
ferð hópsins um Færeyjar í vor, en þar fór
Davíð fyrir flokknum.
Það má því segja að á Ljósanótt snúist
starf Davíðs við, þegar hann gefur Íslendingum innsýn í færeyska menningu.
sunna@frettabladid.is
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2OTTWEILER HVOLPAR TIL SÎLU TILBÒNIR TIL
AFHENDINGAR 4ÅK OG RAKKI 5PPL Å S
 

3P¹DËMAR

HEILSA
(EILSUVÎRUR

HEIMILIÐ
(ÒSGÎGN

(ÒSAVIÈHALD

BULLDOG HVOLPAR TIL SÎLU 6IÈ SYSTURNAR
ERUM TILBÒNAR TIL AÈ FLYTJA AÈ HEIMAN
(EILSUFARSKOÈAÈAR OG ÎRMERKTAR UPP
LÕSINGAR Å SÅMA   EÈA WWW
ISNARFAKOT
(VÅT PÒÈLUTÅK TIL SÎLU JA M¹NAÈA LJÒF
OG GËÈ 5PPL Å S  

Auglýsingasími

0RÕÈI SF

(REINGERNINGAR

3PRUNGUVIÈGERÈIR STEYP
UM TRÎPPUR OG FLOTUM
¶AK¹SETNINGAR RENNUR OG NIÈUR
FÎLL 'LUGGAVIÈGERÈIR OG SMÅÈI
-¹LUN GLUGGA ®LL ALMENN
TRÁSMÅÈAVINNA 4ILBOÈ OG TÅMA
VINNA
RATUGA REYNSLA S   
    

(REINGERNINGAR 'ËLFBËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
'LUGGAÖVOTTUR
4EPPAHREINSUN ¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
2EGLULEGAR R¾STINGAR Å SAMEIGNUM OG
FYRIRT¾KJUM WWWHREINGERNINGARIS

2ÒMTEPPI  AFSL¹TT ÒT
ÖESSA VIKU

'L¾SILEG SPÎNSK RÒMTEPPI -IKIÈ
ÒRVAL !LLT AÈ   AFSL¹TTUR AF VÎLDUM
RÒMTEPPUM
3ËFALIST
'ARÈATORGI
'ARÈAB¾
WWWSOFALISTIS
3 


4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

– Mest lesið

4), 3®,5

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN

²43!,!

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
&YRIRT¾KJA FLUTNINGS OG NÕBYGGINGAR
ÖRIF 3V¾ÈI EHF 3  

'ARÈYRKJA
'ARÈAÖJËNUSTA ('

®LL HELSTU GARÈVERK HELLULAGNIR SËLPALL
AR 5PPL Å S  
3M¹GRÎFUÖJËNUSTUA HELLULAGNIR ÖÎKU
LAGNIR DRENLAGANIR OG ÎLL ALMENN LËÈA
VINNA 3KJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA 33 HELLU
LAGNIR 3     

(ÒSAVIÈHALD
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERK
EFNUM Å M¹LNINGARVINNU OG
FLÅSALÎGNUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

6ALMIKI

+RINGLUNNI

3TÒLKUR OG ST¾LG¾JAR
'L¾SIB¾

 ¹GÒST  &)--45$!'52
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µMISLEGT

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
'ISTING

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  
&ALLEGT OG BJART EINBÕLI Å  TIL LEIGU
FR¹ OKT  SVHERB BÅLSKÒR Ö PM
TRYGGVI BLUEYONDERCOUK
4IL LEIGU  FM EINBÕLISHÒS Å
"ORGARHEIÈI (VERAGERÈI 3TËR AFGIRTUR
GARÈUR -JÎG GOTT HÒS 6  ÖM¹N
5PPL Å S  
4IL LEIGU  FM ÅBÒÈ Å HVALEYRARBRAUT 
(FN %INNIG MJÎG GOTT  FM IÈNAÈAR
HÒSN¾ÈI ¹ SAMA STAÈ 3  

3UMARHÒS Å 6ARMAHLÅÈ Å
3KAGAFIRÈI

"EACHCOMBER
+ANADÅSKIR HEITIR POTTAR
3UMARTILBOÈ ¹ HEITUM POTT
UM %IGUM POTTA TIL AFGREIÈSLU
STRAX -EST EINANGRUÈU POTTAR
¹ MARKAÈNUM LOKAÈ  TÅMA
HREINSIKERFI OMFL &IMM ¹RA
¹BYRGÈ &RÅ HEIMSENDING HVERT
¹ LAND SEM ER 3ENDUM B¾K
LINGA SAMD¾GURS
 ¹RA REYNSLA ¹ ¥SLANDI
/PIÈ ALLA DAGA FR¹  TIL
 !LLAR N¹NARI UPPL Å S
  EÈA MVEHF HIVEIS

4IL LEIGU  FM BÒSTAÈIR MEÈ HEITUM
POTTI VIÈ SKËGINN FYRIR OFAN 6ARMAHLÅÈ
(ELGAR  VIKULEIGA (ESTALEIGA RAFTING
OMFL 5PPL Å S  

/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

4IL LEIGU ORLOFSHÒS  KM FR¹ !KUREYRI
3ËLARHRINGURINN KR  VIKAN ¹
KR LEO INTERNETIS
3 
 ,EË WWWVADLABORGIRIS

&YRIR VEIÈIMENN
,AXA OG SILUNGAMAÈKAR TIL SÎLU AÈ
(OLTSGÎTU  Å 6ESTURB¾NUM 3ÅMAR
 OG 

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

4IL LEIGU FM ÅBÒÈ Å +JARRHËLMA Å +ËP 6
 ÖÒS 5PPL Å S  
4IL LEIGU BJÎRT OG FALLEG JA HERB ÅBÒÈ
Å  2VK !ÈEINS REYKLAUSIR OG REGLU
SAMIR KOMA TIL GREINA ,EIGA  ÖM¹N
¥BÒÈIN ER LAUS 5PPL Å SÅMA  
EKL 

'ËÈ JA HERB FM ÅBÒÈ
TIL LEIGU

.Õ OG GL¾SILEG ÅBÒÈ TIL LEIGU Å
.ORÈLINGAHOLTINU ¥BÒÈIN ER JA HER
BERGJA OG FM ,EIGUVERÈ KR
3 
'ISTIPL¹SSHERB TIL LEIGU ¹ SV¾ÈI 
2OOMS FOR RENT CONTACT NUMBER 

2OOMS AND STUDIO APARTMENTS FOR RENT
FROM NOW UNTIL -AY k 7ILL BE SHOWN
  OlCLOCK TODAY (OTEL !TLANTIS
'RENS¹SVEGI  .O TELEPHONE INFO
0OKOJE ) MIESZKANIA DO WYNAJECIA TERAZ
PRZED MAJEM k BEDA OTWARTE OD 
 DZISIAJ (OTEL !TLANTIS 'RENS¹SVEGUR
 .IE MA INFORMACJI TELEFONICZNEJ

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
2EYKLAUST PAR ËSKAR EFTIR STÒDÅË ÅBÒÈ
FYRIR  ÖÒS EÈA MINNA Å 2EYKJAVÅK
6ANTAR ÅBÒÈ STRAX 5PPL Å S  
+K ËSKAR EFTIR   HERB ¥BÒÈ ¹
(ÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 3KILVÅSUM GREIÈSL
UM HEITIÈ 3ÅMI  

,ANGAR ÖIG Å HEITAN POTT EN HEFUR TAK
MARKAÈ PL¹SS ¶¹ ER ÁG MEÈ LAUSNINA
FYRIR ÖIG 0!33!2  &,%34!2 36!,)2
  MM ¶9.'$ !¨%).3
KG 6ERÈ  KR ,¹TTU DRAUM
INN R¾TAST OG F¹ÈU ÖÁR EINN SVONA
3IGURDUR VALKAUPIS 3  

6ANTAR   HERB ÅBÒÈ Å 'ARFARHOLTI
EÈA -OSFELLSB¾ SEM ALLRA FYRST Å CA 
M¹N VBYGGINGAFRAMKV¾MDA %RUM 
PÎR MEÈ BÎRN ALGJÎRRI REGLUSEMI GËÈRI
UMGENGNI OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEIT
IÈ 5PPL HJ¹ ®NNU Å SÅMA  OG
'UÈNÕJU Å SÅMA 
2EGLUSAMUR KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR
EINSTAKLINGS ÅBÒÈ MEÈ SÁR INNGANGI
'REIÈSLUGETA   ÖÒS ¹ M¹N
3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ HUGASAMIR
HAFIÈ SAMBAND Å SÅMA  

2EGLUSÎM LÅTIL FJÎLSK «SKAR EFTIR  TIL
 HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹ HÎFUÈBORGAR
SV¾ÈINU FR¹  SEPT TIL  OKT k HELST
MEÈ HÒSGÎGNUM OG INTERNETI 5PPL Å
S  
2EYKLAUST PAR Å (¥ ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ Å PNR
  EÈA  'REIÈSLUGETA 
 !TLI S 

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

!TVINNUHÒSN¾ÈI
,AGERHÒSN¾ÈI
«SKUM EFTIR LAGERHÒSN¾ÈI TIL LEIGU EÈA
KAUPS   FM 6ERSLUNART¾KNI
$RAGH¹LSI  3ÅMI  3IGURÈUR (
4EITSSON SHT VERSLUNIS
4IL LEIGU  FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI VIÈ
3TEINHELLU Å (AFNARFIRÈI ,AUST STRAX -IKIL
LOFTH¾È )NNKEYRSLUHURÈ -ALBIKUÈ LËÈ
,EIGUVERÈ  ÖÒS 6SK 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  
4IL LEIGU  FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI VIÈ
3TEINHELLU Å (AFNARFIRÈI ,AUST STRAX -IKIL
LOFTH¾È )NNKEYRSLUHURÈ -ALBIKUÈ LËÈ
,EIGUVERÈ  ÖÒS 6SK 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

-OSFELLSBAKARÅ

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
3TËRHÎFÈA  (LÅÈARSM¹RA
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA VAKTSTJËRA
5NNIÈ ER  VAKTIR Å M¹NUÈI
%KKI YNGRI EN  ¹RA %INNIG
ËSKUM VIÈ EFTIR MANNESKJU Å
FULLT STARF UNNIÈ ER  VAKTIR Å
M¹NUÈI OG FËLK Å KVÎLD OG HELG
ARVINNU 'ËÈ VINNA MEÈ SKËLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
OG EINNIG INN ¹ WWWNINGSIS

-OSFELLSBAKARÅ ¹ (¹ALEITISBRAUT
  2VK ËSKAR EFTIR GËÈU
FËLKI TIL STARFA Å AFGREIÈSLU
µMSAR VAKTIR Å BOÈI %INNIG VANT
AR HELGARSTARFSFËLK
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR %LLISIF
Å S   EÈA ¹ STAÈNUM

!TVINNA !TVINNA

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

2ÒMFATALAGERINN 3KEIFUNNI
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA DUGLEGT FËLK
Å AFGREIÈSLU VIRKA DAGA
5M   VINNU ER AÈ
R¾ÈA
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR ERU
VEITTAR ¹ STAÈNUM
EÈA HJ¹ VERSLUNARSTJËRA Å SÅMA
 
2ÒMFATALAGERINN 3KEIFUNNI 

4IL LEIGU SÁR GEYMSLUBIL   OG  M
%INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈ
ARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3 
 WWWGEYMSLAEITTIS

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

4JALDVAGNAR FELLIHÕSI BÅLAR B¹TAR OFL
5PPL Å S     

0ANTIÈ TÅMANLEGA FYRIR
HÒSVAGNINN
.ÕSTANDSETT OG UPPHITAÈ HÒS ¹
%YRARBAKKA 3TËR HJËLH
HÒSB 
P M¹N ,ÅTIL HJËLH
HÒSB  P
M¹N &ELLIH  P M¹N Å  M¹NUÈI
3  
 FM BÅLSKÒR TIL LEIGU Å VESTURB¾NUM
,EIGIST SEM GEYMSLA 5PPL Å S 


'ISTING

-OSFELLSBAKARÅ
-OSFELLSB¾ ËSKAR EFTIR GËÈU
FËLKI TIL STARFA Å AFGREIÈSLU Å
EFTIRTALIN STÎRF &R¹  
VIRKA DAGA OG EINN DAG AÈRA
HVERJA HELGI %INNIG EFTIR H¹DEGI
FR¹   VIRKA DAGA OG
EINN DAG AÈRA HVERJA HELGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA
SLAUG Å SÅMA    


!TVINNA !TVINNA

(USTDAGAR Å "ISKUPSTÒNGUM .OTALEG
SUMARHÒS Å FALLEGUR UMHVERFI LAUST UM
HELGINA 5PPL Å S   EÈA EYJA
SOL INTERNETIS

2ÒMFATALAGERINN 3M¹RATORGI
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA DUGLEGT FËLK
Å AFGREIÈSLU ¹ KASSA
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR
ERU VEITTAR ¹ STAÈNUM EÈA
HJ¹ VERSLUNARSTJËRA Å SÅMA
  2ÒMFATALAGERINN
3M¹RATORGI
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"ARNAFATAVERSLUN
"AKARÅIÈ (AGAMEL 
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA HRESST OG
DUGLEGT STARFSFËLK TIL AFGREIÈSLU
STARFA 5M ER AÈ R¾ÈA VAKTA
VINNU   6INNUTÅMI EFTIR
FREKARA SAMKOMULAGI
%KKI YNGRI EN  ¹RA
.¹NARI UPPL VEITA !NNA 2ËSA
Å S   OG 'UNNAR Å S
 

«SKA EFTIR GËÈUM STARFSM Å HLUTASTARF
2EYKLAUS 3  

.¾TURVAKTIR
.ÕR OG GL¾SILEGUR
SKEMMTISTAÈUR
.ÕR OG GL¾SILEGUR SKEMMTISTAÈ
UR ËSKAR EFTIR HRESSU OG DUGLEGU
STARFSFËLKI ¥ BOÈI ER B¾ÈI DAG
OG KVÎLDVINNA  STÎÈUR
'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTA AÈILA
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ
2AKEL Å S    RAKEL
RUBINIS

3KELJUNGUR HF ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA STARFSFËLK ¹ N¾TURVAKTIR
¹ 3ELECT "ÒSTAÈAVEGI 3ELECT
3M¹RANUM OG 3ELECT 3UÈURFELLI
5M ER AÈ R¾ÈA ALMENNA ÖJËN
USTU OG AFGREIÈSLU EN UNNIÈ ER
FR¹ KL  
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
0¹LÅNA Å SÅMA   EÈA
STÎÈVARSTJËRI ¹ STAÈNUM
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ N¹LGAST
¹ WWWSKELJUNGURIS

3TARFSFËLK ËSKAST Å AFGREIÈSLU 6INNUTÅMI
FR¹ KL   %INNIG VANTAR SKËLAFËLK
ELDRA EN  ¹RA Å LÁTT HLUTASTÎRF 5MSËKNIR
BERIST TIL AUGL DEILDAR FRÁTTABLAÈSINS EÈA
¹ SMAAR FRETTIS MERKTAR EHF

!KTU 4AKTU

,EITAR EFTIR RÎSKU OG ¹REIÈANLEGU STARFS
FËLKI Å AFGREIÈSLU 5M ER AÈ R¾ÈA B¾ÈI
FULLT STARF OG HLUTASTARF %F ÖIG LANGAR TIL
AÈ VINNA ¹ SKEMMTILEGUM OG LÅFLEGUM
VINNUSTAÈ Ö¹ G¾TI ÖETTA VERIÈ RÁTTA VINN
AN FYRIR ÖIG 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTA
AÈILA 5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS

6ANAN SJËMANN VANTAR STRAX ¹ 
TONNA NETAB¹T SEM GERÈUR ER ÒT FR¹
3UÈURNESJUM 5PPL Å S  
&YRIRT¾IÈ 4ANDURHREINT ËSKAR EFTIR
UMBOÈSAÈILA HUGASAMIR HAFIÈ SAM
BAND Å SÅMA  
"ORGARGRILL ËSKAR EFTIR FËLKI Å DAGVINNU
'ËÈ LAUN Å BOÈI 5PPLÕSINGAR Å SÅMUM
  OG  

²TIÖJËNUSTA
6EITINGAHÒSIÈ .INGS

&RÅSTUNDAHEIMILI
3TARFSFËLK ËSKAST ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILIN VIÈ GRUNNSKËLA
2EYKJAVÅKURBORGAR EFTIR H¹DEGI ¹
VIRKUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWITR
IS OG Å SÅMA  

«SKAR EFTIR Å BÅLSTJËRUM Å KVÎLD
OG HELGARVINNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
OG EINNIG INN ¹ WWWNINGSIS

-¹LARAR

3KELJUNGUR HF ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA STARFSMENN Å ÒTIÖJËN
USTU ¹ 3ELECT 6ESTURLANDSVEGI
OG 3HELL "IRKIMEL 5M ER AÈ
R¾ÈA ALMENNA ÖJËNUSTU OG
AFGREIÈSLU
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
0¹LÅNA Å SÅMA   EÈA
STÎÈVARSTJËRI ¹ STAÈNUM
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ N¹LGAST
¹ WWWSKELJUNGURIS EÈA ¹ VIÈ
KOMANDI STÎÈ

-¹LARAR VANIR M¹LNINGARVINNU FRAMTÅÈAR
VINNA FYRIR RÁTTA MENN FERÈ EHF 5PPL Å
SÅMA   EÈA AFERD AFERDIS

2¹ÈNINGARÖJËNUSTA
3J¹VARÒTVEGSINS
!LLAR FREKARI UPPLÕSINGAR ¹ NORDICSAILOR
COM OG Å SÅMA   &YRIR UMSËKNIR
ER H¾GT AÈ HAFA SAMB ¹ SKRIFSTOFUTÅMA
ALLA VIRKA DAGA Å S  

2UBY 4UESDAY 3KIPHOLTI

,EITUM EFTIR AÈ R¹ÈA GËÈA STARFSKRAFTA
VIÈ AFGREIÈSLU Å SAL OG ELDHÒS 5M ER
AÈ R¾ÈA B¾ÈI FULLT STARF OG HLUTA
STARF 5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ HAFA GËÈA
SAMSKIPTAH¾FILEIKA OG ÖJËNUSTULUND
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ LIGGJA FRAMMI Å
3KIPHOLTI  EÈA SENDA UMSËKNIR ¹
HAUKUR RUBYIS

'ËÈUR VINNUTÅMI
6ERKSMIÈJUSTARF

,AGER ÒTKEYRSLA

3TARFSMAÈUR ËSKAST ¹ HJËLBARÈALAGER .
"ÅLDSHÎFÈA 5M ER AÈ R¾ÈA ÎLL ALMENN
LAGERSTÎRF ¹SAMT ÒTKEYRSLU .¹NARI
UPPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR ,ËRENZ
¶ORGEIRSSON Å SÅMA   %INNIG ER
H¾GT AÈ S¾KJA UM STARFIÈ ¹ WWWNIS

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA FËLK TIL
HEFÈBUNDINNA VERKSMIÈJU
STARFA Å VERKSMIÈJU OKKAR 'ËÈ
VINNUAÈSTAÈA GËÈUR VINNUTÅMI
  OG LAUN SEM TAKA MIÈ AF
SAMNINGUM OG STARFSREYNSLU
6IÈ ERUM FRAMS¾KIÈ FYRIRT¾KI
Å ÎRUM VEXTI MEÈ FJÎLBREYTTA
STARFSSEMI OG GETUM BOÈIÈ
MÎGULEIKA ¹ FRAMTÅÈARSTARFI
SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI GETI
HAFIÈ STÎRF SEM FYRST
(AFIR ÖÒ ¹HUGA SENDU Ö¹
TÎLVUPËST MEÈ UPPLÕSINGUM
UM FYRRI STÎRF ¹ PËSTFANGIÈ
VERKSMIDJA KATLAIS

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI Å SAL OG ¹ BAR
UMSËKNIR ¹SAMT MYND BERIST ¹ B
BIS

3ERRANO LEITAR VERSLUNARSTJËRA ¹
VEITINGASTAÈINN Å +RINGLUNNI

3TARFSSVIÈ 6ERSLUNARSTJËRA 
2¹ÈNINGAR STARFSFËLKS OG
UMSJËN MEÈ STARFSMANNAM¹L
UM
5PPGJÎR
!FGREIÈSLUSTÎRF
5MSJËN MEÈ VÎKTUM

7E WISH TO HIRE PEOPLE TO
WORK IN OUR FACTORY 7E OFFER
EXCELLENT CONDITIONS VERY GOOD
WORKINGHOURS   AND WAGES
THAT TAKE PREVIOUS EXPERIENCE
INTO CONSIDERATION /UR COMP
ANY IS A WELL ESTABLISHED AND
IN CONSTANT EXPANSION 7E
OFFER SECURITY AND A JOB FOR THE
FUTURE
)F YOU ARE INTERESTED PLEASE
CONTACT ME 2AYMOND ON '3  OR SEND ME AN E MAIL
WITH INFORMATION ABOUT YOUR
INTERESTS AND EXSPERIENCE AT
VERKSMIDJA KATLAIS

"ORGARVIRKI ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSKRAFT
TIL AÈ SJ¹ UM MÎTUNEYTI FYRIR  MANNA
VEGAGERDAFLOKK 2¹ÈNINGATÅMI   M¹N
UÈIR 5PPL Å S   (J¹LMAR

0ANTANIR OG BIRGÈAHALD

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
2EYNSLA AF STÎRFUM Å VERSLUN
EÈA ¹ VEITINGASTÎÈUM
6IÈKOMANDI VERÈUR AÈ VERA
MJÎG ÖJËNUSTULUNDAÈUR
6IÈKOMANDI VERÈUR AÈ VERA
STERKUR Å MANNLEGUM SAMSKIPT
UM

3KËLAVEFURINN
3KËLAVEFURINN LEITAR AÈ KRÎFT
UGUM EINSTAKLINGUM Å ÒTHRING
I¹TAK 5NNIÈ ER ¹ KVÎLDIN ¹
VIRKUM DÎGUM (ENTAR VEL FYRIR
SKËLAFËLK 'ËÈ LAUN Å BOÈI
3ENDIÈ UMSËKNIR ¹ SKOLAVEFUR
INN SKOLAVEFURINNIS 5PPL Å S
 

2EYNSLA AF REKSTRI MIKILL
KOSTUR
6INSAMLEGAST SENDIÈ UMSËKNIR
¹ EINAR SERRANOIS !LLAR N¹N
ARI UPPLÕSINGAR VEITIR %INAR ®RN
Å SÅMA   EÈA ¹ EINAR
SERRANOIS

&URÈUFISKAR EHF

2ITFANGA OG LEIKFANGA
VERSLUN

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å FULLT STARF OG
HLUTASTARF 5MSËKNIR SENDIST ¹ HUGSEL
GMAILCOM MERKTAR bBËKm
(EILDVERSLUN ËSKAR EFTIR SÎLUFËLKI STRAX
REYNSLA ¾SKILEG "ÅLL TIL UMR¹ÈA NAUÈ
SYNLEGT TIL AÈ BYRJA MEÈ 5MSËKNIR
SENDIST ¹ FFC SIMNETIS EÈA ¹ FAX 


!MERICAN STYLE
(AFNARFIRÈI

6ANTAR ÖIG GËÈA VINNU Å FÎSTU VAKTA
VINNUKERFI %RUM MEÈ STÎRF Å 
VAKTAVINNU 3KEMMTILEGT VINNUUM
HVERFI SAMKEPPNISH¾F LAUN OG FR¹B¾RT
FOLK %NGA FEIMNI S¾KTU UM ¹ AMERI
CANSTYLEIS

"AKARI OG AÈSTOÈARMAÈUR
ËSKAST

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BAKARA OG AÈSTOÈ
ARMANN TIL STARFA Å BAKARÅ Å "REIÈHOLTI
5PPL Å S     

,ANDBROT HF

6ERKAMAÈUR ËSKAR EFTIR VINNU 3ÅMI 


6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI
&RENCH UNDERWEAR
MANUFACTURER

,OOKING FOR AN AGENT IN )CELAND TO SELL
AND DISTRIBUTE OUR COLLECTION UNDERWE
AR BEACHWEAR PANTYHOSE 4 SHIRTS AND
JEANS !LL #6 MUST BE SENT BY MAIL TO
DARMEN DK HOTMAILCOM

3MIÈUR VANUR MËTAUPPSL¾TTI ËSKAST Å
VINNU Å +ËPAVOGI UPPL Å SÅMA 

-¹LARAR ËSKAST

"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR STARFS
FËLKI TIL AFGREIÈSLUSTARFA Å VERSLUNUM
SÅNUM (ELGA GEFUR FREKAR UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  

&URÈUFISKAR EHF SEM REKA MEÈAL
ANNARS +OKKANA VEISLUÖJËN
USTU FISKBORÈIN Å (AGKAUPUM
OG /STA OG S¾LKERABORÈIN Å
(AGKAUPUM KRINGLUNNI OG
3M¹RALIND 6ANTAR "ÅLSTJËRA
SEM STARFAR EINNIG VIÈ SAM
ANTEKT ¹ VÎRUM ¹SAMT FLEIRU
.AUÈSYNLEGT ER AÈ VIÈKOMANDI
HAFI MIKLA ÖJËNUSTULUND OG
H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPT
UM ÖVÅ STARFIÈ ER ANDLIT FYRIR
T¾KISINS ÒT ¹ VIÈ HUGASAMIR
SENDIÈ TÎLVUPËST ¹ RUNAR
KOKKARNIRIS EÈA HRINGIÈ Å SÅMA
  MILLI KL  OG  ¹ VIRK
UM DÎGUM
&URÈUFISKAR EHF &ISKISLËÈ A
 2EYKJAVÅK

!U PAIR ËSKAST TIL 53! .9  %LDRI EN 
¹RA 5PPL Å S   E KL 

6ANTAR MENN VANA SPÎRSLUN OG
M¹LUN N¾G VINNA FRAMUNDAN
5PPLÕSINGAR VEITIR +RISTJ¹N Å
SÅMA  
+* -¹LUN EHF

6ANTAR HRESST OG DUGLEGT FËLK Å KVÎLD OG
HELGARVINNU Å VETUR %INNIG VANTAR STARFS
MANN Å DAGVINNU FR¹   VIRKADAGA GËÈ
LAUN ,¹GMARKSALDUR ¹RA 5PPL Å S
  MILLI   ALLA VIRKA DAGA

'OOD WORKINGHOURS AND
CONDITIONS

3TR¹K Å ÎÈRUM BEKK SEM ER AÈ BYRJA
Å (ËLABREKKUSKËLA VANTAR HRESSAN OG
¹BYRGAN STUÈNINGSAÈILA ÖAR SEM HANN
ER Å HJËLASTËL 5PPL GEFUR SKËLASTJËRI Å
SÅMA  

0/3:6+6*%-9 ,5$:) #(%4.9#(
$/ 02!#9 79-!'.! :.!*/-/3®
!.')%,3+)%'/ ) !+46!,.% 02!7/
*!:$9 4%,%&/.  -!), HUSFEL
AG HUSFELAGIS

3KALLI (RAUNB¾
!UKAVINNA DAGVINNA

6ERSLUNARSTJËRI 3ERRANO Å
+RINGLUNNI

!TVINNA ËSKAST

6ANAN H¹SETA VANTAR ¹ BEITINGAVÁLA
B¹TINN +RISTRÒNU 2%  FR¹ 2EYKJAVÅK
'ËÈIR TEKJU MÎGULEIKAR 5PPL Å SÅMUM
  OG  

6ERKFAG EHF

0OSZUKUJE LUDZI DO NAPRAW W MIESZKAN
IACH.AJLEPIEJZ DOSWIADCZENIEM I ZNA
JOMOSCIA JEZYKA ISLANDZKIEGO LUB ANGIEL
SKIEGO INFORMACJE POD NUMEREM 9ËREI
 

'RÎFUMENN6ÁLSTJËRAR
3TÕRIMENN

«SKUM EFTIR VÁLSTJËRA OG STÕRIMANNI MEÈ
VINNUVÁLARÁTTINDI 3  

TILKYNNINGAR
4ILKYNNINGAR
#ELEBRITYIS

.ÒNA  MYNDIR AF FR¾GA FËLKINU ¹
FLOTTUM VEF .ÕJAR MYNDIR DAGLEGA

-ATSELDIS

.ÕJAR UPPSKRIFTIR DAGLEGA ¹ FALLEGUM
UPPSKRIFTAVEF
3AUMË OG 6(3 +OMIÈ YKKUR Å GÅRINN
'RRR (ELGI FRAMUNDAN +NÒSUBANGSINN

%INKAM¹L
PLÒSIS

6ANTAR STARSFËLK SEM FYRST Å AFLEYSINGAR
VIÈ R¾STINGAR Å 2EYKHOLTI "ISKUPSTUNGUM
TIL CA MIÈJAN OKTËBER(ÒSN¾ÈI ¹ STAÈN
UM (ENTAR VEL FYRIR TVO AÈ VINNA ÖETTA
5PPLÕSINGAR   GLJA
STEINN VISIRIS

888 SAMFÁLAG ÅSLENDINGA ¹ NETINU
3ÕNDU ÖIG SJ¹ÈU AÈRA 6ERTU VELKOMIN
N WWWPLÒSIS

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI

'%9-3,5(²3.¨)

3TARFSFËLK ËSKAST Å SAL ¹ VEITINGASTAÈ
INA "ANTHAI OG .A .A 4HAI SEM FYRST
6IÈKOMANDI VERÈUR AÈ TALA ÅSLENSKU
5PPL Å S  

&RAMTÅÈARSTÎRF MËTTAKA
OG AFGREIÈSLA

¥SLANDSPËSTUR HF ËSKAR EFTIR AFGREIÈSLU
FËLKI TIL STARFA ¹ PËSTHÒS VÅÈS VEGAR
¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 6IÈ LEITUM AÈ
SJ¹LFST¾ÈU ÒRR¾ÈAGËÈU OG ÖJËNUSTU
LUNDUÈU STARFSFËLKI SEM GETA HAFIÈ
STÎRF FLJËTLEGA .¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA
(EIÈA Å SÅMA   OG (ERDÅS Å
SÅMA   5MSËKNUM SKAL SKIL
AÈ TIL ¥SLANDSPËSTUR HF 3TËRHÎFÈA 
 2EYKJAVÅK -ERKT !FGREIÈSLUSTARF
3TARFSUMSËKN ER EINNIG H¾GT AÈ FYLLA ÒT
¹ WWWPOSTURIS

Vetrargeymsla
í Skagafirði
Erum með geymsluhúsnæði fyrir hjólhýsi, tjaldvagna og fleira í vetur.
Tekið á móti í sept.
Áhugasamir hafið
samband
í síma 823 1059.

6ANTAR MEIRAPRËFSBÅLSTJËRA 5PPL Å S 
   
6ÁLSTJËRAR 3JËMENN 6ÁLSTJËRA OG VANA
SJËMENN VANTAR ¹ LÅNUSKIP ¶ORBJARNAR
HF 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  OG


3ÎLUTURNINN */,,) (AFN

%RT ÖÒ EKKI AÈ FARA Å SKËLA Å VETUR ¶¹
ER ÖETTA RÁTTA VINNAN FYRIR ÖIG 
DAGVINNA Å BOÈI 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR
RÁTTA MANNESKJU 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ
¹ STAÈNUM

&!34%)'.)2

6ÁLVIRKI OG AÈSTOÈARMENN
ËSKAST

&JÎLBREYTT OG SKEMMTILEG STÎRF Å GËÈU
UMHVERFI HANDA MÎNNUM MEÈ SJ¹LF
ST¾ÈA HUGSUN OG METNAÈ TIL AÈ GERA
VEL 5MSËKNIR ËSKAST SENDAR ¹ NETFANGIÈ
MAGNUS VELVIKIS

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

RAUÐAMÝRI - MOSFELLSBÆ

!46)..!

+EILUHÎLLIN ®SKJUHLÅÈ
+EILUHÎLLIN ®SKJUHLÅÈ ËSKAR EFTIR
STARFSFËLKI Å AFGREIÈSLU 
STAÈA «SKUM EINNIG EFTIR FËLKI
Å HLUTASTARF KVÎLD OG HELGAR
VINNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   OG
KEILUHOLLINIS

6AKTSTJËRAR
3KELJUNGUR HF ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA VAKTSTJËRA TIL STARFA ¹ 3HELL
,AUGAVEGI 3HELL "IRKIMEL OG
3ELECT 6ESTURLANDSVEGI 5M ER
AÈ R¾ÈA ALMENNA ÖJËNUSTU OG
AFGREIÈSLU ¹SAMT YFIRUMSJËN
MEÈ VAKTINNI AUK UPPGJÎRS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
0¹LÅNA Å SÅMA   EÈA
STÎÈVARSTJËRI ¹ STAÈNUM
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ N¹LGAST
¹ WWWSKELJUNGURIS

Frum

4APAS BARINN ËSKAR EFTIR AÈSTOÈARMANNI
Å ELDHÒS 2EYNSLA ¾SKILEG 6AKTAVINNA
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM ¹ MILLI  

Laus við kaupsamning. Glæsileg 113,4 fm
3ja herbergja íbúð á 3
hæð (302) með bílastæði í bílakjallara, á
einstökum útsýnisstað
við Úlfarsfellið. Íbúðin
er með sér inngangi af
svölum. Íbúðin er fullbúin án gólfefna . Allar
innréttingar eru fyrsta
flokks frá HTH (Ormsson) og AEG tæki í eldhúsi. Baðherbergi er flísalagt í
hólf og gólf. Gólfhitakerfi af fullkomnustu gerð. Að utan er húsið einangrað og klætt með áli og álklæddir gluggar, allt fyrsta flokks. V. 26,6 millj.

Nánari upplýsingar veitir Svenni sími 866 0160.
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

 ¹GÒST  &)--45$!'52
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MÚRARAR

Erum með vana múrara á skrá sem
eru klárir til vinnu.
.UDIWDÀ ehf S: 840-1616

SMIÐIR

Erum með vana smiði á skrá sem
eru klárir til vinnu.
.UDIWDÀ ehf S: 840-1616

(23.924)&«,+
«SKUM EFTIR H¹RSNYRTIFËLKI 3VEIGJANLEGUR
VINNUTÅMI 5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM
7INK
3MIÈJUVEGI 

o

S  

ævintýri alla daga

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

(¹SETI ËSKAST
6ANANN H¹SETA VANTAR ¹ LÅNUSKIPIÈ
+RISTÅNU '+ 
UPPLÕSINGAR Å SÅMA
 OG 
6ÅSIR HF

,EIKSKËLINN ER Å FALLEGRI N¹TTÒRU VIÈ 2AUÈAVATN ,EIKRÕMI ERU OPIN
ÖAR SEM BÎRN OG FULLORÈNIR VINNA SAMAN Å LEIK OG STARÙ
6ERTU MEÈ Å LEIKNUM OG TAKTU Ö¹TT Å AÈ BYGGJA UPP GOTT
UPPELDISSTARF MEÈ H¾ÙLEIKARÅKUM BÎRNUM
6ERIÈ VELKOMIN Å HEIMSËKN Å 2AUÈABORG EÈA
HAÙÈ SAMBAND Å SÅMA  

Lærum saman í leik

.-3+%)¨

*ÎFNUNARSTYRKUR TIL N¹MS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  OKTËBER 

.EMENDUR ¹ FRAMHALDSSKËLASTIGI SEM EKKI NJËTA L¹NA HJ¹ ,¥.
GETA SËTT UM STYRK TIL JÎFNUNAR ¹ N¹MSKOSTNAÈI 3TYRKURINN
R¾ÈST AF BÒSETU OG ER FYRIR Ö¹ SEM VERÈA AÈ STUNDA N¹M
FJARRI HEIMILI SÅNU

o $VALARSTYRKUR FYRIR Ö¹ SEM VERÈA AÈ DVELJA FJARRI
LÎGHEIMILI OG FJÎLSKYLDU SINNI VEGNA N¹MS 

o 3TYRKUR VEGNA SKËLAAKSTURS FYRIR Ö¹ SEM S¾KJA
N¹M FR¹ LÎGHEIMILI OG FJÎLSKYLDU FJARRI SKËLA 
.EMENDUR OG AÈSTANDENDUR ÖEIRRA ERU HVATTIR TIL AÈ KYNNA
SÁR REGLUR UM STYRKINN ¹ VEF ,¥. WWWLINIS 
5MSËKNARFRESTUR VEGNA SKËLA¹RSINS   ER TIL
 OKTËBER NK 3¾KJA M¹ UM STYRKINN ¹ HEIMASÅÈU ,¥.
-ËTTAKA UMSËKNA HEFST Å SEPTEMBER NK
,¹NASJËÈUR ÅSLENSKRA N¹MSMANNA
.¹MSSTYRKJANEFND

3KAUTAFÁLAGIÈ "JÎRNINN %GILSHÎLL
WWWBJORNINNCOM

3+!54!.-3+%)¨
HEFST  SEPTEMBER 

3KEMMTILEGAR LISTSKAUTA¾ÙNGAR FYRIR ALLAR HRESSAR
STELPUR OG STR¹KA
3ÁR HËPUR FYRIR UNGLINGA
ÙNGAR Å %GILSHÎLL ¹ LAUGARDÎGUM FR¹
KL   ¹ ÅS
KL   AF ÅS

„MAÐUR ER ALLTAF AÐ
LEIKA SÉR Í VINNUNNI”
Frístundaheimili ÍTR óska eftir starfsfólki sem getur tekið þátt
í að stýra starfi með 6-9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:
List- og verkgreinar, s.s. tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl
Íþróttir og leikir, s.s. útileikir, innileikir
Útivist og umhverfismennt, s.s. gönguferðir, náttúruskoðun
Barnalýðræði og lífsleikni, s.s. hópastarf, barnafundir, lesa sögur, vinátta og samvera
Um er að ræða hlutastörf eftir hádegi en starfshlutfall og vinnutími getur verið sveigjanlegt

3KR¹NING LAUGARDAGINN  SEPT MILLI KL   OG
M¹NUDAGINN  SEPT MILLI KL   Å %GILSHÎLL  H¾È
Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1
Sími 411 5000 • Bréfsími 411 5009 • www.itr.is • itr@itr.is

(REYSTI p 'LEÈI p 6ELLÅÈAN p (REYÙNG p 3TYRKUR p 3AMH¾ÙNG

Gerðu hagstæð innkaup í Nettó
50%

afsláttur

1.128 kr/kg, áður 2.256 kr/kg

Ísfugls kjúklingabringur án skinns

43%

afsláttur

398 kr/kg, áður 699 kr/kg

Matfugls ferskur heill kjúklingur

53%

afsláttur

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

30%

Hönnun:

Umbrot: Víkurfréttir

afsláttur

349 kr/pk, áður 499 kr/pk

Frechetta Italiano, 2 stk í pakka

88 kr/ﬂ

Egils Pepsi Max, 2l

full
búð af frábærum tilboðum
 "'&  $ # "$#
'/()!".!"'('
'.()!"'('
' !"
' !"
%%%""!

# &  $* +&$*$ , +$ -
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Blekkingar stjórnvalda
meiri en hjá öðrum
Evrópumönnum og
meiri en í Bandaríkjunum.
Grein
Harvardví hefur verið ákaft haldið
manna er að finna á:
að launamönnum að það sé
http://econweb.fas.
frábæru starfi ríkisstjórna
harvard.edu/
undanfarinna ára að þakka
hier/2005papers/
hversu gott allir hafi það. Hið
HIER2068.pdf.
Í
eina sem verkalýðshreyfingin
niðurstöðum kemur
hafi áorkað sé stutt verðstöðv- '5¨-5.$52
'5..!233/.
fram að hver vinnun á árinu 1990, kölluð Þjóðarandi einstaklingur í Bandaríkjunum
sátt. Þessu til áréttingar var fengvinni að meðaltali 25,1 vinnustund
inn hingað nóbelsverðlaunahafi
á viku en í Þýskalandi er meðaltalið
Edward C. Prescott, sem er þekkt18,6 vinnustundir. Bandaríkjaur frjálshyggjumaður, auk tveggja
maðurinn vinnur að meðaltali 46,2
annarra.
vikur á ári en Frakkinn 40 vikur.
Prescott var kynntur sem sérGögn, sem byggja á athugunum á
fræðingur í skattamálum og var í
vinnutilhögum, benda til þess að
fjölmiðlum með forsætisráðherra,
skattar útskýri aðeins lítinn hluta
þar sem þeir sögðu að við skiluðum
þessa munar.
ekki nægilega löngum vinnudegi.
Harvard-menn styðja með rökum
Því fer fjarri að Prescott hafi fengkenningar um að sterk verkalýðsið verðlaunin fyrir þekkingu sína í
hreyfing á evrópskum vinnumarklækkun skatta eins og haldið var
aði sé meginástæða munarins á
fram, það var fyrir stærðfræðilegt
milli Bandaríkjanna og Evrópu. Í
líkan af hagsveiflum. Prescott
byrjun áttunda áratugarins voru
hefur einungis skrifað eina fræðivinnustundir álíka margar í Bandagrein um samband skatta og vinnuríkjunum og Vestur-Evrópu. Nú eru
tíma og hún hefur verið harkalega
þær næstum 50 prósentum færri í
gagnrýnd.
Evrópu en Bandaríkjunum. Hver
Prófessorar við Harvard og MIT
vinnandi einstaklingur í Bandaríkjhafa rannsakað mismunandi vinnuunum vinnur að meðaltali 46,2
tíma í vestrænum þjóðfélögum
vikur á ári, í Frakklandi eru þær
mun meira en Prescott og kannað
40,5 og í Svíþjóð 35,4. Bandaríkjaskýringargildi annarra þátta en
menn vinna nú álíka mikið og árið
skatta. Niðurstöður eru að skattar
1970 en Evrópubúar vinna mun
skýri aðeins lítinn hluta af breytiminna. Fræðimenn og stefnumótlegu vinnumagni þjóða, það sé
endur hafa upp á síðkastið beint
styrkur og skýr stefna launþegasjónum að fækkun vinnustunda í
hreyfinga sem skipti þar öllu máli
Evrópu. Aðalniðurstaðan er sú að
ásamt umfangi velferðarríkja og
ef skattar væru eini munurinn á
tekjuskipting.
Bandaríkjunum og Evrópu þyrfti
Sé litið til fullyrðinga Prescotts
sveigjanleiki framboðs á vinnuafli
þá ættu Íslendingar að vinna mun
að vera mun meiri.
minna en Bandaríkjamenn, við
Hér skipta máli áhrif verkalýðsgreiðum hærri skatta. Við vinnum
félaga í kjölfar áfalla innan atvinnuhins vegar meira, sé miðað er við
greina eins og þeirra sem áttu sér
atvinnuþátttöku og meðalvinnustað í Bandaríkjunum og Evrópu á
tíma. Norðurlandabúar ættu að
8. og 9. áratugnum. Ef framboð á
vinna minna en aðrir í Evrópu en
vinnuafli fer upp á við fjölgar slíkt
atvinnuþátttaka þeirra er mun

5-2¨!.
+OMANDI KJARASAMNINGAR

Þ

vinnustundum. Þar sem samdáttur
er í hagkerfi þar sem verkalýðsfélög eru til staðar, hefur slíkt leitt til
fækkunar vinnustunda. Við sama
áfall í hagkerfi án verkalýðsfélaga
fjölgar vinnustundum.
Nú er boðað til nýrrar ráðstefnu
þar sem mætir „Houdini hagfræðinnar“, Arthur Laffer, sem er
heimsþekktur fyrir „Voodoo Economics“, um hvernig við græðum öll
á því að skattar á fyrirtæki og fjárfesta verði lækkaðir. Í Bandaríkjunum á 9. áratugnum leiddi þessi
stefna til þess að allur afrakstur
hagvaxtarins rann til tekjuhæsta
hópsins og fjárfesta, verkafólk sat
uppi með kauplækkun og lengri
vinnutíma.
Laffer heldur því fram að ef
skattprósenta á tekjur einstaklinga
væri 0% fengi ríkissjóður engar
tekjur. Ef skattprósentan væri
100% af tekjum, þ.e. ef launþeginn
fengi ekkert fyrir vinnu sína, hyrfu
tekjur ríkissjóðs. Það veit enginn
hvar við erum stödd á Laffer-kúrfunni. Hvað gerist þegar skattprósentan er hækkuð og fer yfir það
gildi sem gefur ríkissjóði hæstar
tekjur þannig að tekjur lækka við
frekari hækkun prósentunnar?
Viss störf munu leggjast af, sum
flytjast til annarra landa og önnur
hverfa undir yfirborðið og fólk fer
að koma sér hjá því að greiða
skatta. Ekki er hægt að meta hvar
hámarkið er á kúrfunni og það er
háð efnahagsástandi og skattlagningu í öðrum löndum.
Ef koma á í veg fyrir kollsteypu
í efnahagsmálum í kjölfar mikilla
hækkana í komandi kjarasamningum, þá verða stjórnvöld að taka
til við að stjórna efnahagskerfinu.
Byrja á því að taka gjaldtöku
bankana og vextina í gegn og nái
verðlagi nauðsynjavara niður á
evrópskt plan.
Höfundur er formaður Rafiðnaðarsambands Íslands.

Landsþing SUS
5-2¨!.
3TJËRNM¹L

L

andsþing
Sambands
ungra sjálfstæðismanna verður
haldið á Seyðisfirði um miðjan
%).!2 "*®2'6).
næsta septemb- 3)'52"%2'33/.
er. Þangað munu
því streyma fulltrúar félaga ungra sjálfstæðismanna frá landinu öllu. Liggur
fyrir þinginu það vandasama verkefni að velja forystu fyrir SUS
næstu tvö árin sem og að móta
stefnu sambandsins.
Hægt væri að ætla að fáum
verkefnum væri lengur að sinna
fyrir unga sjálfstæðismenn; búið
er að einkavæða mörg gömlu ríkisfyrirtækin, atvinnuleysi í sögulegu lágmarki, bankarnir sem áður
voru í eigu ríkisins skila gríðarlega miklum hagnaði sem samanlagt skilar inn skatttekjum nægilegum til að fjármagna allt
menntakerfið í landinu. Einnig
hefur kaupmáttur og almenn lífskjör aldrei verið betri. Þrátt fyrir
þennan góða árangur sem ungir
sjálfstæðismenn hafa í gegnum
tíðina barist fyrir eru næg verkefni eftir. Forsjárhyggjan virðist
sjaldan vera langt undan og það
sjást þess dæmi um að hún sé
ennþá víða að skjóta rótum. Nýverið ályktuðu stjórnmálaflokkarnir
gegn komu hóps hingað til lands
eingöngu vegna þess að hópurinn
var ekki þeim að skapi, veitingahúsafólki var skylt að banna reykingar á veitingastöðum sínum og
nú nýverið vildi borgarstjóri hefta
aðgang fólks sem býr í miðbænum
til að kaupa sér áfengi úr áfengisverslun. Útgjöld ríkisins hafa einnig vaxið jafnt og þétt og útþenslu
þess virðast fá takmörk sett.
Þegar menn lenda frammi fyrir

vandamálum eða
skortir peninga
til
að
sinna
áhugamáli sínu
er iðulega fyrst
leitað til ríkisins
til
lausnar,
kvartað er undan
skorti á lögum
og reglugerðum,
2².!2 ).')
nauðsynlegur
%).!233/.
stuðningur
skattgreiðanda sé
ekki fyrir hendi og svo má lengi
telja. Sú framtíðarstefna sem
kemur til með að mótast í vinnuhópum fyrir þingið og á þinginu
sjálfu mun koma til með að hafa
áhrif á þingmenn, borgar- og bæjarfulltrúa og aðra trúnaðarmenn
flokksins. Þeir eiga, nú sem hingað
til, að vita að með þeim er fylgst,
og að SUS mun hafa með þeim
virkt aðhald, hrósa fyrir það sem
vel er gert og lasta það sem ekki
hefði átt að gera.
Þórlindur Kjartansson hefur lýst
yfir framboði til formanns SUS. Í
gegnum tíðina hefur oft myndast
ákveðin togstreita í kringum forystu SUS og því er það að okkar
mati fagnaðarefni að Þórlindur
skuli gefa kost á sér. Undirritaðir
vita að Þórlindur er afar hæfileikaríkur og trúa því að hann sé mjög
vel til þess fallinn að leiða starfið í
SUS á nýja og gæfuríka braut og
sameina krafta ungra sjálfstæðismanna til framtíðar. Eins mun
reynsla hans sem fyrrum ráðgjafi
forsætisráðherra, blaðamaður o.fl.
ekki síst gagnast honum í því
starfi.
Undirritaðir styðja báðir Þórlind
í framboði hans til formanns SUS
enda mun reynsla hans og drifkraftur reynast sambandinu mikill
fengur nái hann kjöri.
Einar Björgvin er laganemi og
Rúnar Ingi situr í stjórn Heimdallar.
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Það verður að bæta kjör eldri borgara strax
5-2¨!.
+JÎR ALDRAÈRA

U

m þessar mundir er rúmt ár
liðið frá því, að þáverandi
ríkisstjórn og Landssamband
eldri borgara gerðu með sér
umdeilt „samkomulag“ um lífeyrismál aldraðra og um hjúkrunarog búsetumál. Ég taldi þetta samkomulag mjög lélegt og gagnrýndi
það harðlega. M.a. sagði ég svo
um málið í blaðagreinin: Fengu
hungurlús í hækkun.
Mikil eftirvænting ríkti hjá
mörgum eldri borgurum 1. ágúst,
þegar launaseðlar Tryggingastofnunar ríkisins bárust þeim.
Það var búið að tala svo mikið um
það í fjölmiðlum, að ellilaunin
mundu stórhækka, að aldraðir
áttu von á góðum glaðningi. Morgunblaðið sagði með stríðsletri
þvert yfir forsíðu 20. júlí: Þetta er
veruleg aukning bótagreiðslna.
Það var því von, að eldri borgarar
ættu von á góðum glaðningi. En
hvað kom upp úr launaumslögunum? Jú, 1.258 krónur. Von að
Pétur Guðmundsson (LEB) segði
í viðtali við NFS um hækkunina:
Það er ekki hægt að hrópa hátt
húrra fyrir henni. Þetta var hækkunin sem hinn dæmigerði ellilífeyrisþegi fékk.
Hvernig mátti þetta vera? Jú,
það var eingöngu hækkun á
grunnlífeyri, sem flestir fengu.
Grunnlífeyririnn var hækkaður í
24.131 krónu á mánuði. Þetta er
sú upphæð sem dæmigerður ellilífeyrisþegi fær frá Tryggingastofnun eftir að hafa greitt háa
skatta til samfélagsins á langri
starfsævi. Síðan er tekinn skattur
af þessari hungurlús. Dæmigerður ellilífeyrisþegi sem er í lífeyrisjóði fær enga tekjutryggingu
eða mjög skerta. (Á Norðurlöndum heldur hann óskertum bótum

dýrmætur. Þess vegna liggur á
almannatrygginga
in séu efnd og kjör
fögru fyrir kosningar en sviku
aðgerðum. Á sumarþinginu var
þrátt fyrir tekjur úr
þeirra bætt.
það síðan eftir kosningar. Mér
engin tillaga frá ríkisstjórninni
lífeyrissjóði.)
Í stjórnarsáttmála
þótti slæmt að heyra þetta sem
um hækkun á lífeyri aldraðra.
Ellilífeyrisþegum
ríkisstjórnar Samfyrrverandi stjórnmálamaður á
Eina tillagan var um að 70 ára og
hafði verið lofað
fylkingar og Sjálfsviði sveitarstjórnarmála. Ég
eldri gætu verið á vinnumarkaðn15.000 kr. hækkun á
stæðisflokksins er
reyndi því að bera í bætifláka
um án þess að sæta skerðingu
mánuði eins og launskýrt tekið fram að
fyrir stjórnmálamennina. En nú
tryggingabóta. 67-70 ára sæta
þegar höfðu fengið
bæta eigi kjör eldri
þegar ekkert gerist í kjaramálum
áfram skerðingu bóta almannasamkvæmt
borgara. Þetta er
aldraðra rifjast upp fyrir mér
trygginga.
samkomulagi aðila
orðað þannig, að
fullyrðingar eldri borgara frá því
vinnumarkaðarins en
styrkja eigi stöðu
fyrir síðustu kosningar: Þeir
3ÎGÈU STJËRNM¹LAMENN SVÅKJA svíkja þetta allt saman. Ég vona,
þegar til átti að taka
aldraðra. Einnig er
LOFORÈIN
voru það aðeins þeir
talað um að bæta
að þetta reynist ekki rétt. Ég
sem voru á strípuð- "*®2'6).
eigi kjör þeirra, sem
vona, að stjórnmálamenn afsanni
Fyrir síðustu kosningar var mikil
um
bótum '5¨-5.$33/.
minna mega sín, og
þá fullyrðingu, að þeir svíki alltólga meðal eldri borgara vegna
almannatrygginga,
vinna að auknum
af kosningaloforðin. En þá verða
slæmra kjara þeirra. M.a. af þeim
um 400 manns, sem fengu fullar
jöfnuði. Þetta eru falleg orð og
þeir að láta hendur standa fram
sökum voru þeir alvarlega að
15 þúsund krónur. Þannig var
gætu staðið í stefnuskrá jafnaðúr ermum. Það gengur heldur
íhuga sérframboð og var undirframkvæmdin.
armanna. Spurningin er aðeins sú
ekki að draga málin á langinn.
búningur þess langt kominn
hvernig fer með framkvæmdina.
Það er ekki eftir neinu að bíða.
þegar hætt var við það. Ein aðal'ERIR 3AMFYLKINGIN BETUR
Það er alla vega komið í ljós, að
Eldri borgarar þurfa aðgerðir nú
ástæðan sem eldri borgarar
ríkisstjórnin telur ekkert liggja á
þegar. Það verður að bæta kjör
nefndu sem rökstuðning fyrir
Nú er komin ný ríkisstjórn. Samí þessum efnum. Ríkisstjórnin
eldri borgara strax.
sérframboði var sú, að ekki væri
fylkingin hefur sest í stjórn en
virðist ekki átta sig á því, að hjá
unnt að treysta stjórnmálaflokkhún lofaði miklum kjarabótum til
eldri borgurum er tíminn mjög
unum. Þeir lofuðu alltaf öllu
handa eldri borgurum í kosningaHöfundur er viðskiptafræðingur.
baráttunni. Ekkert hefur gerst í
þeim málum enn. Samfylkingin
ræður þessum málum að vísu
ekki ein. Samstarfsflokkurinn,
Sjálfstæðisflokkurinn,
hefur
einnig eitthvað um þessi mál að
29. ágúst - 1. september
segja. Fram að áramótum fer
Sjálfstæðisflokkurinn með málefni almannatrygginga og hjúkrLaugardagskvöld:
unarheimili aldraðra en almannaBAR•RESTAURANT•CAFÉ
Hafnargata 19 - Keflavik
Kaffihlaðborð,
tryggingar og málefni aldraðra
www.rain.is - rain@rain.is
Föstudagskvöld :
Tel: 421 4601
kl. 15:00 - 17:00
flytjast til félagsmálaráðuneytis
Sögur af Suðurnesjum
Hátíðarhlaðborðið Ljósin í berginu.
um áramótin, þ.e. frá Guðlaugi
Fimmtudagskvöld:
kl. 18:00
Þór til Jóhönnu Sigurðardóttur.
Vignir
Bergmann
Tónleikar
Óskiljanlegt er hvers vegna þessi
Skemmtidagskrá
kl. 22:00
breyting var ekki látin eiga sér
Blúsmenn
Dansleikur með
Örn Árnason og Jónas Þórir
stað við stjórnarmyndunina. Ég
kl. 22:00
blæs á þá skýringu, að breyting
Andreu Gylfadóttur hljómsveit
sem þessi sé svo tímafrek af
Dansleikur með
kl. 21:00
Rúnars Júlíussonar
tæknilegum ástæðum. Málefni
hljómsveitinni
kl. 23:30
ráðuneyta hafa oft áður verið
Vítamín
flutt milli ráðuneyta án þess að
kl. 23:30
það hafi þurft að taka marga mánGlæsilegur matseðill öll kvöld,matreiðslumaður Daníel Sigurgeirsson
uði. En það gildir aldraða einu
hver fer með málefni þeirra.
Forsala er hafin í síma 421 4601
Aðalatriðið er að kosningaloforð-

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

Guðbjargar Magneu
Jónsdóttur
er lést 10. ágúst 2007.
Guðjón Skagfjörð Jóhannesson
Jón Þórens Sigurjónsson
Rósa Arngrímsdóttir
Róbert Sigurjónsson
Aðalheiður Guðmundsdóttir
Vignir Sigurjónsson
Fjóla Tyrfingsdóttir
Grétar Skagfjörð Guðjónsson Sudwan Sonpukdee
Magnea Skagfjörð Guðjónsdóttir
Þorleifur Guðjón Guðjónsson
Gísli Þorberg Guðjónsson
Kolbrún Ósk Þórarinsdóttir
börn, barnabörn og barnabarnabörn.

¶%44! '%2¨)34  '²34 

Jón Vídalín andaðist

„Ég á enga vini, en ég á þúsundir
kunningja. Enga vini.
Ég hugsaði sem svo að ég ætti
eiginkonu og börn.“
"ANDARÅSKI LEIKARINN #HARLES "RONSON
VAR ERKITÕPA HINS VEÈURBARÈA OG F¹M¹LA
TÎFFARA 6EGNA VÎÈVAST¾LTS LÅKAMA SÅNS
VAR HANN OFTAST VALINN Å HASARMYNDIR ÖAR
SEM HANN BARÈIST BER AÈ OFAN "RONSON
VAR SÎNN T¹KNMYND KVIKMYNDAIÈNAÈARINS
GAGNRÕNENDUR HÎFÈU F¹TT GOTT UM HANN
AÈ SEGJA EN HANN VAR DÕRKAÈUR AF
¹HORFENDUM UM ALLAN HEIM 3ÅÈUSTU ¹R ¾VI
SINNAR ÖJ¹ÈIST HANN AF !LZHEIMERS OG LÁST
ÒR LUNGNABËLGU  ¹RS GAMALL

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

¶ENNAN DAG ¹RIÈ 
LÁST *ËN ¶ORKELSSON
6ÅDALÅN 3K¹LHOLTSBISKUP
ÖAR SEM HANN VAR ¹
FERÈALAGI UM +ALDADAL
¹ 5XAHRYGGJARLEIÈ
*ËN STUNDAÈI N¹M Å
HEIMSPEKI OG GUÈFR¾ÈI
VIÈ +AUPMANNAHAFNAR
H¹SKËLA OG ÖËTTI MANNA
L¾RÈASTUR OG MIKIÈ
G¹FUMENNI (ANN VAR TALINN BESTA
LATÅNUSK¹LD SINNAR SAMTÅÈAR OG
AFBURÈA KENNIMAÈUR SKÎRUNGUR
Å PRÁDIKUNARSTËLI OG EINSTAKUR
M¾LSKUSNILLINGUR ¶EKKTASTA
RIT *ËNS ER 6ÅDALÅNSPOSTILLA SEM
¾TLUÈ VAR TIL HÒSLESTRAR MEÈ EINNI
PRÁDIKUN FYRIR HVERN H¹TÅÈISDAG

¹RSINS OG HAFÈI MIKIL ¹HRIF
¹ ÅSLENSKA MENNINGU
TRÒARLÅF OG BËKMENNTIR
ALLT FRAM ¹  ÎLD
SAMT (ALLGRÅMI
0ÁTURSSYNI VAR *ËN EINN
HELSTI FULLTRÒI LÒTHERSKU
RÁTTTRÒNAÈARSTEFNUNNAR
¹ ¥SLANDI
¶VÅ MIÈUR AUÈNAÈIST
*ËNI EKKI AÈ VERA ÖJËÈINNI
BISKUP NEMA Å TVÎ ¹R OG VAR
AÈEINS  ¹RA ÖEGAR HANN
ANDAÈIST ¹ FJÎLLUM $¹NARSTAÈUR
HANS VAR Å KJÎLFARIÈ KALLAÈUR
"ISKUPSBREKKA OG HEFUR ÖAR
VERIÈ REISTUR KROSS TIL MINNINGAR
UM *ËN OG ÖENNAN DAPURLEGA
ATBURÈ
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Ástkær móðir mín, tengdamóðir og amma
okkar,

Steinunn Jana Sigurey
Guðjónsdóttir
lést fimmtudaginn 23. ágúst á hjúkrunarheimilinu
Sólvangi. Jarðarförin fer fram miðvikudaginn
5. september frá Hafnarfjarðarkapellu, kirkjugarðinum
Hafnarfirði kl. 15.00.
Jóna S. Jóhannsdóttir
Kristinn E. Guðnason
Jóhann A. Kristinsson
Lina Foeng
Vigfús Þór Kristinsson
Davíð Már Frímannsson

Ástkær faðir okkar,

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

sem andaðist miðvikudaginn 22. ágúst á
hjúkrunarheimilinu Sóltúni, verður jarðsunginn frá
Bústaðakirkju, föstudaginn 31. ágúst kl. 13.00.
Guðni Guðmundsson
Guðný Hákonardóttir
Örn Guðmundsson
Svava Eiríksdóttir
Áslaug Guðmundsdóttir
Þorvarður Jón Guðmundsson
Þórlaug Guðmundsdóttir
Baldvin G. Heimisson
Albert Guðmundsson
Ingibjörg Júlíusdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

&UGLASPORALEIT MEÈ VASALJËSI
„Grasagarðurinn er góð kennslustofa
og við höldum því fram að hægt sé að
kenna allt námsefni utandyra. Þótt náttúrufræðigreinar henti auðvitað best
er enginn vandi að kenna kjarnagreinar eins og íslensku, stærðfræði, erlend tungumál, sögu, kristinfræði eða
siðfræði utandyra; í skógum, fjörum,
mólendi eða hvar sem er úti,“ segir Helena Óladóttir, verkefnastjóri Náttúruskóla Reykjavíkur, sem í vetur býður
upp á útikennslu í Grasagarði Reykjavíkur í Laugardal. Náttúruskólinn er
þriggja ára þróunarverkefni menntasviðs, umhverfissviðs og leikskólasviðs
Reykjavíkur í samstarfi við Landvernd
og Skógræktarfélag Reykjavíkur.
„Náttúruskóli er mjög tengdur skógarumhverfi í Skandinavíu; kannski af
því skógar eru eina ósnortna umhverfið sem Norðurlöndin eiga eftir í nágrenni þéttbýla. Á síðustu árum hefur
krafa skólasamfélagsins aukist um að
sinna þessum náttúruþætti með börnum, fara með þau út úr skólastofunni
og gefa þeim tækifæri til að tengjast
umhverfi sínu á betri hátt, en verkefnið snýst um að hvetja og virkja kennara
til að kenna utandyra, auk þess sem útikennsla styrkir tengsl nemenda við umhverfi sitt og vekur með þeim virðingu
fyrir því,“ segir Helena, sem tekur á
móti börnum frá fimm og upp í níu ára í
Náttúruskólann í Grasagarðinum.
„Grasagarðurinn
hentar
litlum
börnum vel því þar er notalegt og
gott skjól. Börnin mæta klukkan níu á

morgnana og eru fram að hádegismat.
Þá vinnum við utandyra í einn og
hálfan klukkutíma og tökum svo hlé. Í
garðinum er býli sem heitir Laugatunga,
gamalt hús sem brakar og brestur í, og
þar bjóðum við krökkunum upp á te sem
er ræktað í garðinum og þeir borða sitt
eigið nesti. Eftir það förum við aftur út
og vinnum til hádegis,“ segir Helena,
sem styðst hvorki við stundatöflur,
skólabjöllur, blöð eða bækur.
„Krakkarnir koma undantekningarlaust vel búnir og tilbúnir í slaginn.
Fyrri partinn vinna þeir með
garðyrkjufræðingi sem fær þá til að
aðstoða sig við að taka upp, klippa og
skýla plöntum eða finna lirfur, en hans
þáttur er árstíðabundinn eftir því sem er
að gerast í garðinum. Eftir nestistímann
förum við í náttúruleiki og skoðum það
sem við finnum í garðinum, förum eftir
umhverfisreglum því ekki má slíta
gróður né ganga í beðum, og alltaf er
hægt að finna eitthvað; laufblöð, greinar,
köngla og líka rusl, sem við skoðum vel
og flokkum, lærum nöfnin á og leikum
með í samstæðu- og minnisleikjum,“
segir Helena, sem nýtur þess að vera í
samfélagi við börnin.
„Það er gott að geta gefið krökkum færi á að blómstra sem alla jafnan blómstra ekki í kennslustofunni.
Kannski er einhver svakalega duglegur
að keyra hjólbörur en getur ekki setið
kyrr í skólastofunni og fær loksins tækifæri til að láta ljós sitt skína. Sumir eru
mjög vel að sér í plöntum og skordýr-
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um og margt sem kemur á óvart þegar
maður er með börnunum úti. Við erum
nefnilega ekki í sömu hlutverkum úti og
inni í skólastofunni, en þetta er enn ein
leiðin til að nálgast nemendur. Við viljum vinna að einstaklingsmiðuðu námi
til að allir fái að njóta sín,“ segir Helena, sem þegar snjóa tekur breytir náttúruleikjum barna í Grasagarðinum.
„Þá tökum við fram vasaljós og
trömpum form í snjóinn, leitum að
fuglasporum eða fræjum, förum í
þrautakóng eða skoðum hvort snjór taki
meira pláss þegar hann hefur bráðnað í
vatn. Það eru forréttindi að eiga dagana
með þessum ungu borgarbúum. Maður
fær alltaf á tilfinninguna að einhver
hafi grætt eitthvað.“ THORDIS FRETTABLADIDIS

AFMÆLI

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

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

Guðrúnar Jónsdóttur

Kristján Sverrisson

frá Möðruvöllum 1, Kjós.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sunnuhlíðar, deild 2.
Sigrún Guðmundsdóttir
Sigurður Guðmundsson
og aðstandendur.

3IGRÒN %DDA
"JÎRNSDËTTIR
LEIKKONA
ER  ¹RA

(ALLVEIG 4HORL
ACIUS ÖÕÈANDI
OG BRÒÈULEIK
KONA ER  ¹RA

Garðavegi 6, Hnífsdal,

lést af völdum krabbameins á sjúkrahúsinu á Ísafirði
föstudaginn 24. ágúst. Hann verður jarðsunginn frá
Víðistaðakirkju Hafnarfirði föstudaginn 31. ágúst
kl. 13.00.
Anna Valgerður Einarsdóttir
Anetta Rut Kristjánsdóttir
Ásgeir Kristjánsson
Eva Margrét Kristjánsdóttir
Linda Marín Kristjánsdóttir
Ísak Þór Kristjánsson
Berglind Kristjánsdóttir
Guðný W. Ásgeirsdóttir
Ásgeir Sverrisson
Anna Karen Sverrisdóttir
Rakel Sverrisdóttir
Ríkharður Sverrisson
Árni Árnasson
Margrét Haukdal Marvinsdóttir

Auður Pétursdóttir
Lára Jónsdóttir
Einar E. Magnússon

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma
550 5000.

Sverrir Þorsteinsson
Unnur P. Stefánsdóttir

o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA

MOSAIK

(AMARSHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI   WWWMOSAIKIS
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Sjálfhælni hefur mér
alltaf þótt einkar
skemmtilegt
orð.
Lýsir vel eiginleika
okkar breyskra manna
og finnst jafnt hjá stóru
köllunum sem og
þeim smærri. Auðjöfrar berja sér á
brjóst fyrir það að gefa einstæðingunum nokkra kartöflupoka, svínabóg og Ora-baunir
fyrir jólin og þeir sem minna hafa
milli handanna geta kannski sett
upp dýrlingssvip og sagt frá því
að þeir hafi gefið einhverri
fyllibyttunni nokkra hundraðkalla
fyrir samloku í 10-11.
Sjálfhælni getur verið ótrúlega
skemmtilegt fyrirbæri og hreinasta

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

rásina. Og passaði að kalla viðkomandi einstaklinga gælunöfnum
þannig að örugglega skildist að
hann væri í innsta hring.
Meistari Megas varð þannig allt
í einu orðinn að Magnúsi. Í kjölfarið
fór ég að hugsa hvar hælni mín á
eigin sjálfi kæmi hvað best fram
(þó að ég viti að sjálfur hefur
maður aldrei fulla yfirsýn) og sá
að alltaf skal ég reyna að leggja
snörurnar fyrir þá sem ég vil heilla
með píanó- og gítarkunnáttu minni.
Bíð jafnvel með þau tromp að leika
á flygilinn fram á síðustu stundu í
viðkynningu. Og brosi þá breitt.
Hæstánægður með sjálfan mig –
en reyni auðvitað að kyngja
ósjálfráðum svipbrigðunum yfir
eigin frammistöðu – líkt og við öll.
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%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

&ORELDRAR MÅNIR SEGJA AÈ
EF ÁG VILJI FARA Å H¹SKËLA
LANGT Å BURTU ÖURFI ÁG
PUNGA ÒT FYRIR ÖVÅ

-ÅNIR SEGJA LÅKA AÈ EF ÁG
VILJI GERA ÖAÈ ÖURFI ÁG AÈ
BORGA

-ÅNIR SEGJA AÈ EF ÁG
FER EKKI Å SKËLA LANGT
Å BURTU FLYTJI ÖEIR
¡G ¹ EFTIR
AÈ L¾RA
MARGT

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

&LÕTTU ÖÁR 6IÈ FÎRUM ¹
SVIÈ EFTIR ÖRJ¹R MÅNÒTUR
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N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

(VAÈ STENDUR ¹
MINNISLISTANUM Å
DAG

 (ATAÈU M¹NUDAGA
 +VARTAÈU YFIR ÖVÅ AÈ
ÖAÈ SÁ M¹NUDAGUR
 'ERÈU EKKERT TIL AÈ
BREYTA ÖVÅ

¡G GET EKKI BEÈIÈ EFTIR
AÈ HEFJA DAGINN

N "ARNAL¹N

Dæmið er einfalt!
Nýir áskrifendur fá 1.000 króna inneign frítt!
Þú getur unnið iPod eða MacBook tölvu!
Þú getur prófað frítt í 14 daga!

Á hvað ert þú að hlusta?

*ËNA
0OTA Å KJÎTIÈ
(VAÈ ERTU TIL AÈ SJ¹ HVORT
AÈ GERA ÖAÈ SÁ FERSKT

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

*¹BB
ÖAÈ ER Å
LAGI

 ÁG AÈ
SETJA ÖAÈ Å
KERRUNA

.EI TAKTU
BAKKANN
UNDIR
ÖESSUM

¡G KAUPI ALDREI NEITT
MEÈ POTFÎRUM

Nánari upplýsingar um útsöluvörur og útsöluverð eru á www.tekk.is

ÖLL LUCA HÚSGAGNALÍNAN
MEÐ 50% AFSLÆTTI!
TAKMARKAÐ MAGN!
LUCA skápur
með glerhurðum
Verð nú: 49.000 kr.

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

LUCA skenkur
Verð nú: 39.500 kr.

Verð nú: 69.500 kr.

AMORE leðursóﬁ
Litur: Dökkbrúnn * Svartur
Verð nú: 3ja sæta 97.300 kr.

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

LUCA sófaborð *130x70x45

FABRIKAN

Verð nú: 16.500 kr.

WING leðurstóll

ENVELOPE borðstofuborð
(200x100 sm) og
6 DION stólar

Verð nú: 42.500 kr.

Verð nú: 55.600 kr.

TRENTO stóll
Verð nú: 16.500 kr.

åHGx@IBB=@?IF
ÚGIBBI85;=BB
9BBA9=F=J9F@¡??IB

@xB;<9@;=.@5I;5F85;?@"%$!%,C;GIBBI85;?@"%'!%,
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2ÅKIÈ HYLMIR YFIR ÖJËFNAÈI
Ekkert samkomulag er í gildi milli
menntamálaráðuneytisins
og
framleiðenda
íslenskra
kvikmynda, hvorki leikinna mynda né
heimildarmynda, um notkun á
þeim í skólakerfinu. Í flestum
nágrannalöndum okkar eru í gildi
samningar sem heimila kennurum
að nýta efni til sýninga í skólum.
Fréttavefurinn Vísir greindi frá
því á mánudag að mikil þörf væri
á slíkum samningi, en kennarar
styðjast við íslenskt myndefni
bæði í kennslu í kvikmyndagerð
og í bókmenntakennslu. Hefur
vefurinn eftir Ragnhildi Richter
að þetta ástand valdi miklum
erfiðleikum: „Kennarar okkar
hafa verið eins og útspýtt
hundskinn á eftir leikstjórum og
rétthöfum til að fá leyfi til sýninga
á myndum þeirra í náminu,“ segir
Ragnhildur, sem er deildarstjóri í
íslensku við MH.
Deilur hafa áður sprottið af
leyfislausum sýningum á kvikmyndum í kennslu. Fyrir fjölda
ára gerði menntamálaráðuneyti
samning við Reyni Oddsson en
galli var á samningsgerðinni og
þrátt fyrir að greiddar væru háar
upphæðir til Reynis reyndist

(®&5.$!22¡4452 2AGNHILDUR 2ICHTER

LEIKSTJËRI SEGIR ¹STANDIÈ AFAR BAGALEGT

SEGIR KENNARA Å VANDR¾ÈUM MEÈ LEYFI TIL
SÕNINGA ¹ ÅSLENSKU KVIKMYNDAEFNI

samningurinn ekki heimila sýningar í skólum. Þá var ráðuneytið
dæmt í skaðabætur fyrir fáum
árum vegna notkunar á myndum
eftir Þorstein Jónsson leikstjóra.
Nú munu vera í gildi samningar
um notkun á myndum eftir þá
Hrafn Gunnlaugsson og Friðrik
Þór Friðriksson. Aðstoðarmaður
ráðherra, Steingrímur Sigurgeirsson, segir í viðtali við Vísi að það
sé á ábyrgð viðkomandi skóla að
höfundarréttur á myndum sem
notaðar eru við kennsluna sé
virtur og fyrir hann greitt. „Við
höfum ekki viljað blanda okkur í
hvaða námsefni hver skóli velur,“

segir Steingrímur en viðurkennir
aðspurður að æskilegast sé að
samið sé um málið við alla á einu
bretti.
Nýr samningur við kvikmyndagerðarmenn var gerður á síðasta
ári. Afnotaréttur til skóla kom til
álita í þeirri samningsgerð, segir
Baltasar Kormákur, formaður
Sambands íslenskra kvikmyndaframleiðenda. „Það var rætt í
samningagerðinni í ráðuneytinu
að taka notarétt í skólum inn í
samninginn en ráðuneytið gekk
ekki eftir því. Ég hef sjálfur mátt
fara í skóla og ræða verk mín eftir
ólöglega notkun á þeim. Þetta er

(®&5.$!22¡4452 "ALTASAR +ORM¹KUR

bagalegt ástand. Það væri eðlilegt
að um þetta væri samkomulag.“
Á öllum hinum Norðurlöndunum
eru í gildi samningar sem veita
skólum greiðan aðgang að myndefni, bæði leiknum myndum og
heimildarmyndum. Greitt er fyrir
notkun. Víða eru í gildi samningar
sem veita bókasöfnum álíka
réttindi. Innlent kvikmyndaefni
gefur margs konar möguleika í
kennslu, ekki aðeins í undirstöðu
myndlegrar frásagnar, heldur líka
í
samfélagsfræði,
sögu
og
bókmenntakennslu.
Í tíð Björns Bjarnasonar var ráðist gegn ólöglegri notkun á hugbúnaði sem hér er tekinn ófrjálsri
hendi, bæði af stofnunum og einstaklingum.
Rétthafar erlendra kvikmynda
hafa gengið hart fram í baráttu
gegn niðurhali. Þá sóttu rétthafar
texta menntamálaráðuneytið til
saka fyrir mörgum árum vegna
stuldar á ritverkum með ljósritun í
skólum og lyktaði því máli með sátt
og réttindagreiðslum þaðan í frá.
Innan ríkisstjórnar fer menntamálaráðuneytið með höfundarrétt,
rétt eins og málefni kvikmyndaiðnaðarins.
PBB FRETTABLADIDIS

"«+-%..4)2 $R 'UNNI KEMUR VÅÈA VIÈ

Abbababb á bók
Nú eru að hefjast sýningar að nýju
í Hafnarfjarðarleikhúsinu á
fjölskyldusöngleiknum Abbababb
eftir Dr. Gunna og Felix Bergsson.
Dr. Gunni sagði frá því nýlega á
vefsíðu sinni að hann ynni nú að
bók fyrir börn sem byggði á
söngleiknum í samvinnu við
Fanneyju Sizemore myndlistarmann. Mun bókin koma út hjá
forlagi Veraldar í haust.
Diskur með lögum Dr. Gunna úr
verkinu var settur á markað um
líkt leyti og verkið var frumsýnt í
vetur. Sækir doktorinn því fram á
mörgum miðum með þetta
hugarafkvæmi þeirra félaga. PBB

JAZZHÁTÍÐ REYKJAVÍKUR 29. ÁGÚST - 1. SEPTEMBER 2007

Eivör
Stórsveit

4«.,)34 *ERRY "ERGONZI KENNIR Å DAG

Spunakennsla
Hinn heimsþekkti saxófónleikari
Jerry Bergonzi heldur fyrirlestur í
sal Tónlistarskóla FÍH í dag kl. 16.
Jerry Bergonzi er talinn einn
virtasti fræðimaður djassins í dag.
Hann kennir snarstefjun og hefur
gefið út bókaröð um það efni.
Bergonzi mun á fyrirlestrinum
spila tóndæmi á saxófóninn.
Fyrirlesturinn er í boði Tónastöðvarinnar sem selur bækur
Bergonzis á tilboðsverði.
Bergonzi hefur leikið með og
tekið upp diska með fjölda þekktra
djassleikara. Varð hann heimskunnur þegar hann lék með Dave
Brubeck og sonum. Hann var
einnig í kvartetti Brubecks og
hljóðritaði með honum þrjár
plötur. Jerry Bergonzi er í
heimsókn á Jasshátíð Reykjavíkur.
Eru seinni tónleikar hans í kvöld
á DOMO bar ásamt tríói Eyþórs
Gunnarssonar en tónleikarnir eru
samvinnuverkefni Jazzklúbbsins
Múlans og Jasshátíðar
PBB
Reykjavíkur.

og

Reykjavíkur
Láð og lög

Í kvöld:

Agnar
Már
Kristjana Stefáns

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

Austurbær

Fimmtudagskvöld 30.

ágúst, kl. 20:00
+6)+-9.$)2 (EIMILDARMYND UM 4HE
LONIUS -ONK ER SÕND Å DAG OG ¹ MORGUN

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

Monk í mynd

Iðnó
Fimmtudagskvöld 30 ágúst, kl. 21:00
Jazzbíó
kl.5
Í dag, ﬁmmtudag og föstudag í
Ókeypis fyrir þá sem keypt hafa miða á
atburði jazzhátíðar 2007

Miðasala við innganginn og á www.midi.is

Allar upplýsingar um einstaka viðburði og
ﬂytjendur á www.jazz.is

ALLIR ELSKA JAZZ!

FORTE Auglýsingastofa

Tjarnarbíói. Sýnd verður víðfræg
heimildarmynd Charlotte Zwerin:
THELONIOUS MONK
- STRAIGHT NO CHASER.

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í
Reykjavík sýnir í samstarfi við
Jasshátíðina heimildarmyndina
Thelonious Monk: Straight, No
Chaser frá 1988 um ævi og feril
píanósnillingsins Thelonious Monk
(1917-1982). Hann var ein af
goðsögnum djassheimsins og er
sagður hafa verið upphafsmaður
„bebop“-stefnunnar, en tónlist hans
breyttist og þróaðist áfram upp úr
því formi. Hann gaf út margar
plötur sem teljast sígildar nú á
dögum, en upp úr 1970 hvarf hann
nánast af sjónarsviðinu. Seinasta
upptakan sem til er með honum er
frá því í nóvember 1971. Hann lést
17. febrúar 1982. Eftir dauðann
hafa nýjar kynslóðir uppgötvað
hæfileika meistarans og hann er
nú á stalli með Miles Davis, John
Coltrane og Charles Mingus.
Thelonious Monk: Straight, No
Chaser er sýnd í Tjarnarbíó kl.
17.00 í dag og á morgun.
PBB
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F  %IVÎR 0¹LSDËTTIR ¹SAMT
3TËRSVEIT 2EYKJAVÅKUR SPILA ¹
TËNLEIKUM ¹ *ASSH¹TÅÈ 2EYKJAVÅKUR Å
!USTURB¾

F  0ÅANËLEIKARINN !GNAR
-¹R -AGNÒSSON OG HLJËMSVEIT
LEIKA TËNLIST AF NÕÒTKOMINNI PLÎTU
!GNARS ,¹È %INNIG KEMUR +RISTJANA
3TEF¹NSDËTTIR SÎNGKONA FRAM OG
SYNGUR NOKKUR LÎG -EÈLEIKARAR
!GNARS ERU ÖEIR 6ALDIMAR +OLBEINN
3IGURJËNSSON ¹ KONTRABASSA OG
-ATTHÅAS (EMSTOCK ¹ TROMMUR
-ARTIAL .ARDEAU ¹ ALTFLAUTU 3TEF¹N
*ËN "ERNHARÈSSON ¹ FRANSKT HORN
2ÒNAR «SKARSSON ¹ BASSAKLARINETT OG
2ÒNAR 6ILBERGSSON ¹ FAGOTT

F  (LJËMSVEITIN *AN -AYEN
HELDUR ÒTG¹FUTËNLEIKA VEGNA ÒTG¹FU
PLÎTUNNAR 3O -UCH "ETTER 4HAN
9OUR .ORMAL ,IFE ¹ TËNLEIKASTAÈNUM
/RGAN Å KVÎLD

F  *ERRY "ERGONZI OG HLJËM
SVEIT %YÖËRS 'UNNARSSONAR
FLYTJA LÎG *ËNS -ÒLA RNASONAR
OG *ERRY "ERGONZI ¹ $OMO -EÈ
ÖEIM KOMA FRAM SÎNGVARARNIR %LLEN
+RISTJ¹NSDËTTIR OG 3IGGI Å (J¹LMUM
3NORRI 3IGURÈARSON ¹ TROMPET «SKAR
'UÈJËNSSON ¹ TENËRSAX 6ALDIMAR
+OLBEINN 3IGURJËNSSON ¹ BASSA
OG 3COTT -C,EMORE ¹ TROMMUR
4ËNLEIKARNIR ERU HLUTI *ASSH¹TÅÈAR
2EYKJAVÅKUR

N N $!.3,)34
F  2EYKJAVIK $ANCE
&ESTIVAL HEFST Å KVÎLD Å 6ERINU
Å ,OFTKASTALANUM 3ÕND VERÈA
FJÎGUR DANSVERK !NDREAS #ON
STANTINOU SÕNIR VERKIÈ (ER
MAPH RO DIT ICADJECTIVE ,OVÅSA
«SK 'UNNARSDËTTIR OG (ALLA
«LAFSDËTTIR SÕNA (UNDAHEPPNI
-ARGRÁT 3ARA 'UÈJËNSDËTTIR OG
+NUT "ERGER SÕNA VERKIÈ $EAD -EAT
OG %RNA «MARSDËTTIR OG $AMIEN
*ALET SÕNA VERKIÈ «F¾TT

N N -,¶).'
F  3TOFNUN RNA -AGNÒS
SONAR Å ÅSLENSKUM FR¾ÈUM HELDUR
M¹LÖING UM SKRIFT SKRIFTARFR¾ÈI OG
HANDRIT KL   Å FYRIRLESTRASAL
¶JËÈMINJASAFNS ¥SLANDS

F  2ANNSËKNARMIÈSTÎÈ UM
SAMFÁLAGS OG EFNAHAGSM¹L
STENDUR Å DAG FYRIR M¹LÖINGI UM
SJ¹VARÒTVEGSM¹L ¶AR VERÈUR
VELT VÎNGUM YFIR ÖVÅ HVER ¹HRIF
KVËTAKERFIÈ HEFUR HAFT ¹ STÎÈU
ÖORSKSTOFNSINS ANNARS VEGAR OG
SJ¹VARBYGGÈANNA HINS VEGAR
-¹LÖINGIÈ FER FRAM Å STOFU  Å /DDA
Å (¹SKËLA ¥SLANDS TIL KL 
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F  ,JËSANËTT Å 2EYKJANESB¾
VERÈUR FORMLEGA SETT VIÈ -YLLUBAKKA
SKËLA ¶AÈ VERÈUR FJÎLDASÎNGUR OG
SÎNGFLOKKURINN .YLON SYNGUR NOKKUR
LÎG ®LL SKËLABÎRN AUK NEMENDA
&JÎLBRAUTASKËLA 3UÈURNESJA
¥ÖRËTTAAKADEMÅUNNAR Å 2EYKJANESB¾
OG +EILIS ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI TAKA
Ö¹TT !LLIR VELKOMNIR

F  0ÒTTKLÒBBUR 3UÈURNESJA
STENDUR FYRIR OPNU PÒTTMËTI ¹
-¹NAFLÎT 5NGIR SEM ALDNIR ERU
VELKOMNIR

F  ,ISTAMENN Å 2EYKJANESB¾
OPNA SÕNINGAR VIÈ ,ISTATORG
(AFNARGÎTU  OG VÅÈAR UM B¾INN
&LESTAR SÕNINGARNAR ERU JAFNFRAMT
OPNAR FÎSTUDAG OG LAUGARDAG FR¹
 TIL  OG SUNNUDAG FR¹
 TIL 

F  ¶AÈ VERÈA ÒTITËNLEIKAR ¹
+EFLAVÅKURTÒNI GEGNT $UUSHÒSUM
Å KVÎLD &RAM KOMA *ËN "JARNI
¥SAKSSON .ANNA HLJËMSVEITIN .ARFUR
FR¹ %YRARBAKKA 2AMSES 2EYKJAVÅK
-AMMÒT 3KY 2EPORTS OG *ET "LACK
*OE
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

Einleikir um konur
„Soley“.
FrumRiksteatern í Stokkhólmi
sýningin var á þriðjsýnir nú „Eða þannig...“
udagskvöld
að
eftir Völu Þórsdóttur,
skáldkonunni
viðmeð Ingeborg Spiik í eina
staddri.
hlutverki leiksins. LeikUnnið
er
að
konan hitti Völu á evrtyrkneskri þýðingu á
ópskri kvennaleiklistarverki Völu „Eldhús
hátíð 2001 og varð hrifin
eftir máli, hversaf verkinu Háalofti sem ,%)+,)34 6ALA ¶ËRS GEFUR
dagslegar hryllingsfékk fyrstu verðlaun á ÒT Å 4YRKLANDI
sögur“ sem sýnt var í
þeirri hátíð. Þegar ákveðÞjóðleikhúsinu. Einnig er verið að
ið var að Ingeborg færi í leikferð
þýða örsagnasafn hennar og fyrirmeð einleik á vegum Riksteatern,
huguð útgáfa á því í Tyrklandi á
sem er farandleikhús á vegum
næsta ári. Það er önnur bók Völu
sænska ríkisins, hafði hún samband
sem þar kemur út. „Háaloft“ fjallar
við Völu og fékk verkin hennar í
um konu með geðhvarfasýki. Einenskri þýðingu. Fyrsti einleikur
leikurinn verður sýndur á einleikjaVölu, „Eða þannig...“, varð fyrir
hátíðinni í Akko í Ísrael á næsta ári
valinu og Ingeborg fer í leikferð
en þar eru aðeins viðurkennd verðum Norður-Svíþjóð með verkið sem
launaverk sýnd.
- PBB
kallast nú í þessari uppsetningu

¶¹ G¾TI KAMMERKËRINN ! #APPELLA VERIÈ FYRIR ÖIG
+ËRINN ÚYTUR FJÎLBREYTTA TËNLIST AF ÕMSUM TOGA
3ÁRSTAKLEGA ER LEITAÈ AÈ SÎNGFËLKI ¹ ALDRINUM   ¹RA
%NGIN KËRGJÎLD FT ¹ ÖRIÈJUDÎGUM Å (¹SÎLUM KL

3TOFNANDI OG STJËRNANDI KËRSINS ER 'UÈMUNDUR
3IGURÈSSON KANTOR VIÈ (AFNARFJARÈARKIRKJU
(ANN VEITIR N¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA ¹
NETFANGIÈ GUDMUNDURSIG GMAILCOM
Auglýsingasími
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Gary Oldman er óendanlega svalur
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST Å BÅË
¡G S¹ :ODIAC SEM ER ALVEG BRILLJANT
SKEMMTILEGUR STÅLL OG OFURSVÎL

'/44 ',0
!STRËPÅA ,OKSINS ÅSLENSK KVIKMYND SEM TEKUR
SIG EKKI OF H¹TÅÈLEGA OG SETUR SKEMMTUNINA Å
FORGANG
"OURNE 5LTIMATUM '¾ÈALEIKARAR OG MINNIS
LAUS NJËSNARI ÖETTA GETUR EKKI KLIKKAÈ

(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST ¹ MYNDBANDI
%INHVERJA RËMANTÅSKA DELLU SEM FRÒIN HEFUR
FENGIÈ AÈ VELJA OG ÁG GET ËMÎGULEGA MUNAÈ
HVAÈA MYND ÖAÈ VAR
(VAÈA KVIKMYND HEFUR HAFT MEST ¹HRIF ¹
ÖIG
"ACK 4O THE &UTURE ALDREI SPURNING
5PP¹HALDS ÅSLENSKA PERSËNAN
!XEL ÒR 3ËDËMU HANN ER SNILLDARKARAKTER

BIO FRETTABLADIDIS

-ESTA KVIKMYNDASTJARNA ALLRA TÅMA
'ARY /LDMAN OG ¹ST¾ÈAN ER EINFÎLD MAÈURINN

ER N¹TTÒRULEGA ËENDANLEGA SVALUR
-ESTA HETJA HVÅTA TJALDSINS
*OHN 7AYNE ENGINN ANNAR KEMUR TIL GREINA ¡G
VEIT EKKI HVAÈ MAÈUR HEFUR EYTT MÎRGUM VIKUM
Å AÈ LEIKA HANN 3EM UNGUR STR¹KUR
-ESTI SKÒRKURINN
"IFF 4ANNEN ER MESTA ILLMENNI
KVIKMYNDASÎGUNNAR
(VER ER VERSTA KVIKMYND SEM ÖÒ HEFUR SÁÈ
4HE "ODYGARD HLÕTUR ÖANN TITIL (ÒN MARKAÈI
ENDALOK ÖESS TÅMA ÖEGAR ÁG REYNDI AÈ SJ¹
EITTHVAÈ GOTT VIÈ ALLAR KVIKMYNDIR ¶AÈ VAR
EKKERT GOTT VIÈ 4HE "ODYGUARD

LEIKA Å HVERNIG V¾RI
SÎGUÖR¹ÈURINN HVER
V¾RI LEIKSTJËRI OG HVER
MYNDI LEIKA ¹ MËTI ÖÁR
*OHN 7AYNE OG 'ARY
/LDMAN MYNDU LEIKA
¹ MËTI MÁR 6IÈ V¾RUM
KÒREKARNIR SEM V¾RUM
AÈ BJARGA EINHVERRI
KVENHETJUNNI ÒR
KLËM VONDA
B¾JARFËGETANS
#LINT %ASTWOOD
V¾RI SÅÈAN AÈ
SJ¹LFSÎGÈU Å
LEIKSTJËRASTËLNUM

%F ÖÒ FENGIR AÈ VELJA ÖÁR KVIKMYND TIL AÈ

"ARIST UM BÎRNIN Å TEIKNAÈRI VERÎLD

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

Surf‘s Up er nýjasta afrek teiknimyndadeildar Sony-fyrirtækisins
en fyrsta myndin, Open Season,
kom þægilega á óvart fyrir um ári
síðan og skilaði sínu til fyrirtækisins. Dýr eru einnig í aðalhlutverki í
Surf‘s Up en þar fá áhorfendur að
skyggnast á bak við tjöldin í brimbrettakeppni mörgæsa.
Sony stofnaði teiknimyndadeild
fyrir fimm árum í kjölfar velgengni
stuttmyndarinnar
The
ChubbChubbs! Ljóst er að teiknimyndadeild Sony hyggst hefja öfluga innrás
á þennan markað sem hefur hingað

til verið stjórnað af Walt Disney og
Dreamworks Animation því í
burðarliðnum eru fimm teiknimyndir
sem ráðgert er að verði frumsýndar
á næstu fimm árum.
Teiknimyndir hafa allt frá því
að Walt Disney tók að kynna
þær af sama krafti og
venjulegar myndir, verið
hálfgerðir
gullkálfar.
Ólíklegt
þykir
að
teiknimynd
falli
á
ágóðaprófinu og svo eru
það
tölvuleikir,
DVDútgáfur
og
hvers
kyns
smávarningur
sem
færir
kvikmyndafyrirtækjunum
stjarnfræðilega háar upphæðir.
Walt
Disney-fyrirtækið

%). 3² "%34! (INIR ËTRÒLEGU EFTIR
"RAD "IRD UM "OB 0ARR OG FJÎLSKYLDU
HANS ÖYKIR MÎRGUM EIN BESTA
TEIKNIMYND SÅÈARI ¹RA

einokaði nánast teiknimyndamarkaðinn og hélt honum í
heljargreipum þar til Dreamworks Animation ruddist inn
á markaðinn með Prince of
Egypt árið 1998.
Þetta þótti mörgum
náttúrulega
hálfgerð hneisa
enda
Disney
verið
besti
vinur
barnanna í næstum
heila öld. Teiknimyndadeild Draumasmiðjunnar blés á alla
slíka gagnrýni og hefur
síðan þá haldið Disney
við efnið með tölvuteiknuðum
kvikmyndum á borð við
Shrek-þríleikinn,
A
Shark‘s tale og Antz.
Og risinn virtist
vera sofandi. Árið

-®2'3)2 6).3,!2 %ITTHVAÈ VIRÈAST ÖESSI DÕR VERA ORÈIN VINS¾L ÖVÅ ÖETTA ER EIN AF
MÎRGUM NÕLEGUM KVIKMYNDUM ÖAR SEM MÎRG¾SIR ERU Å AÈALHLUTVERKI

1995 kom tölvuteiknimyndafyrirtækið Pixar fram með Toy Story
sem sló öll met. Disney-fyrirtækið
skrapp saman á einu augabragði og
niðursveifla fyrirtækisins í upphafi
þessarar aldar var alfarið tengd við
enga getu þess til að framleiða
slíkar teiknimyndir. Og það var
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ekki fyrr en Disney keypti Pixar í
fyrra að fyrirtækið komst aftur á
réttan kjöl.
Börnin ættu því að geta hlakkað
til næstu ára því samkeppnin á
teiknimyndamarkaðnum
virðist
eingöngu hafa haft jákvæð áhrif á
gæði teiknimyndanna.

80% AFSLÁTTUR
SÍÐUSTU DAGAR ÚTSÖLUNNAR.
OPNUM MEÐ NÝJAR VÖRUR Í NÆSTU VIKU.

KONUR OG MENN

L AUG AV EGU R 6 6 , 101 R E YK JAVÍK
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...að fara alla leið næst
þegar þú eldar fisk eða
kjöt. Gerðu soð úr
beinunum og frystu í
handhægu ísmolamóti.
Þá geturðu teygt þig í
heimagerðan
krafttening þegar
með þarf.

Rjúpurnar ómissandi með öllu
(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N

,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM

BORÈAÈ

¶AÈ ER VATNIÈ %N EF ÁG F¾RI MIG ÒT FYRIR
ÖAÈ LÅFSNAUÈSYNLEGA G¾TI ÁG SÅST VERIÈ ¹N
RJÒPNA ¶¾R ERU JËLAMATURINN MINN OG
ÖAÈ ERU HREINLEGA ENGIN JËL ¹N RJÒPNA

0IPAR (ANN REDDAR ÎLLU

+RËKËDÅLASKOTT SEM
ÁG FÁKK Å &LËRÅDA ¶AÈ
BRAGÈAÈIST EINS OG
KJÒKLINGUR

"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
.Ò VERÈ ÁG AÈ FLOKKA ÖETTA NIÈUR ¶AÈ
ER FYRSTA RJÒPAN HRÅSGRJËNAGRAUTURINN
HENNAR MÎMMU OG SVO NORÈLENSKI
RABARBARAGRAUTURINN
¡G ER SVO ÖJËÈLEGUR

%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST
VONDUR

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

*¹ J¹ J¹ "RAUÈSÒPA ER ËGEÈSLEG OG KJÎT
SÒPA ER VOND ¶AR FËR ÖJËÈLEGA ÖEMAÈ ÒT
UM GLUGGANN

(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR
LÅÈA BETUR
¶¹ F¾ ÁG MÁR ANNAÈ HVORT INDVERSKAN
MAT EÈA SVÅNAKJÎT MEÈ SATAY SËSU ¹
.INGS

(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å ÅSSK¹PNUM
2ABARBARASULTU

%F ÖÒ YRÈIR FASTUR ¹ EYÈIEYJU HVAÈ
T¾KIRÈU MEÈ ÖÁR
(VALKJÎT ¶AÈ ER SVO MIKIÈ TIL AF ÖVÅ ÖAÈ
MYNDI DUGA LENGI

(VAÈ ER ÖAÈ SKRÕTNASTA SEM ÖÒ HEFUR

Hrefna Rósa opnar

¥ (®&. &ISKMARKAÈURINN VEITINGASTAÈUR
(REFNU 2ËSU 3¾TRAN SLË UPP DYRUNUM
FYRIR ALMENNINGI Å G¾RKVÎLDI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

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

Á
Fiskmarkaðnum
verða
fiskréttir í fyrirrúmi, eins og
nafnið gefur til kynna, en
matseðillinn nær þó einnig til kjötog grænmetisrétta. „Við erum
með robata-grill, sem er japanskt
kolagrill. Við notum það mikið í
matreiðsluna, en það er fyrsta
grillið af þeim toga á landinu,“
sagði Hrefna, en litið verður til
Austurlanda í matreiðslu. „Svo
erum við með hráan bar þar sem
við erum með mikið af fiski og
gerum sashimi og annað í opnu
eldhúsi,“ bætti hún við.
Hrefna var þó vel stemmd fyrir
kvöldið, og kvaðst ekki þjást af
miklu stressi. „Við vorum með
prufudinner í gær [á þriðjudagskvöld] sem gekk mjög vel. Við
erum öll rosalega ánægð með
þetta,“ sagði hún.
Fiskmarkaðurinn er til húsa á
Aðalstræti 12.
SUN
,!-")¨ ¥ 500(!,$) (AFDÅS RNADËTTIR EIGANDI +RAMHÒSSINS BÕÈUR GESTAKENNURUM IÈULEGA Å ÅSLENSKT LAMB

Heimagert er best
Majónes er fastagestur á mörgum
heimilum, þar sem það er uppistaðan í ýmiss konar salöt og
ídýfur, og fer vel á samlokubrauðinu. Þeir sem vilja gera
meira úr túnfisksalatinu, eða
hverju sem er, geta þreifað fyrir
sér í að gera sitt eigið majónes.
Uppistaðan í þessari köldu sósu
er eggjarauður og olía. Tvær
eggjarauður eru settar í skál og
salti, pipar, dálitlu sinnepi og
jafnvel pressuðum hvítlauk bætt
út í. Bragðlítilli olíu, á borð við
jarðhnetu- eða sólblómaolíu, er
bætt saman við í dropatali. Hér
kemur handþeytir við sögu, því
blönduna þarf að þeyta stöðugt á
meðan dropa eftir dropa af olíunni
er bætt út í. Þegar blandan þykkn-

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

(%)-!'%24 -!*«.%3 3AMLOKAN
BRAGÈAST ENN BETUR MEÈ HEIMAGERÈU
MAJËNESI
&2¡44!",!¨)¨(2®..

ar er teskeið af hvítvínsediki bætt
út í til að þynna hana.
Þá má hella olíunni aðeins
hraðar út í og þeyta á meðan.
Smakkið til með salti og pipar, og
bætið sjóðandi vatni út í til að gera
majónesið léttara.

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

„Maður er alltaf að elda lamb, en
mig langar stundum að prófa
eitthvað nýtt. Þessi uppskrift er
svolítið spennandi og alveg
æðislega góð,“ sagði Hafdís, en
íslenska lambið er í miklu
uppáhaldi hjá henni. „Það er lamb
og fiskur og svo grill á sumrin,“
sagði hún, en kvaðst þó ekki
sérlega flink í eldhúsinu. „Mér
finnst samt mjög gaman að elda.
Ég hef áhuga á þessu og er alltaf
að stela uppskriftum héðan og
þaðan,“ sagði Hafdís.
Um helgina eru væntanlegir
til landsins gestakennarar í
tangó á vegum Kramhússins.
„Við erum að fara að halda
námskeið núna um helgina og þá
erum við alltaf með matarboð,
með
lambi
og
einhverju
skemmtilegu fyrir gestakennarana okkar. Venjulega er það

normal, íslenskt lamb en núna
ætlum við að hafa þetta aðeins
öðruvísi,“ sagði Hafdís. Kennararnir á námskeiðinu, sem
heitir Tango on Ice og er árlegur
viðburður, koma frá Argentínu
og Danmörku. „Svo erum við
-)¨*!2¨!2(!&3,!-" -%¨
+!24®&,53!,!4)
 LAMBAL¾RI
 DËS TËMATPÒRE
 G FERSKIR SVEPPIR
 KRAMDIR HVÅTLAUKSGEIRAR
 SAXAÈIR LAUKAR
 BOLLAR LAMBASOÈ
 BOLLI RAUÈVÅN
&ERSKT RËSMARÅN
0APRIKA
3ALT OG PIPAR
+ARTÎFLUSALAT
,ITLAR NÕJAR KARTÎFLUR
2UCCOLA SALAT
 RAUÈLAUKUR
&URUHNETUR
3TEIKT BEIKON
«LÅFUOLÅA
0IPAR
3J¹VARSALT

með Hany og Bryndísi sem
kenna hjá okkur,“ bætti Hafdís
við.
Utan eldhússins er Hafdís nú á
kafi í vetrardagskrá Kramhússins,
sem hefst af fullum krafti 10.
september. „Við verðum með
opið hús í næstu viku þar sem við
kynnum námskeiðin okkar. Þá
bjóðum við fólki að koma og
prófa sitt lítið af hverju,“ útskýrði
hún. „Við byrjuðum á þessu í
fyrra og sú vika var mjög vel
sótt, enda finnst fólki gott að geta
prófað tímana áður en það
ákveður hvað það vill gera,“ sagði
Hafdís. Dagskrána verður að
finna á heimasíðunni www.
kramhusid.is. Lambið er sett í
ofn við u.þ.b. 100 gráðu hita í
einn og hálfan tíma.
Öllu hinu er blandað saman
og lambið tekið út, þakið
blöndunni og sett í ofnpott eða
álpappír. Þá er lambið eldað við
sama hitastig í einn og hálfan
tíma í viðbót. Kartöflurnar soðnar
og skornar í tvennt. Blandað
saman við annað innihald í
kartöflusalatinu. SUNNA FRETTABLADIDIS

Lykillinn að góðu rísottó
Heitt og gott rísottó er tilvalinn
matréttur í haustrigningunum
sem nú dynja á landsmönnum.
Haukur G. Gröndal, yfirkokkur á
Fjalakettinum, segir réttinn henta
jafn vel sem meðlæti og aðalrétt.
Aðalatriðið sé að velja rétt grjón
og sjóða þau upp úr góðu soði.
„Mér finnst persónulega best að
nota arborio-grjón. Þau eru stutt
og með mikilli sterkju. Það má
ekki sjóða þau of mikið, þau eiga
að vera aðeins stökk undir tönn,“
sagði Haukur.
Haukur sagði yfirleitt byrjað á
því að svita hvítlauk og lauk í
ólífuolíu. „Svo steikir maður hrísgrjónin aðeins með lauknum, og
bætir því næst dálitlu hvítvíni í, til

(5'-9.$!&,5')¨ 4!+-®2+). (AUKUR
' 'RÎNDAL YFIRKOKKUR ¹ &JALAKETTINUM
SEGIR ÖVÅ ENGIN TAKMÎRK SETT HVAÈ NOTA
MEGI Å RÅSOTTË
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

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

smám saman. „Þannig veit maður
að maður er ekki að setja of mikinn vökva. Þetta á að vera vel safaríkt, en ekki alveg rennandi,“
sagði hann.
Í þennan grunn má svo nota
hvað sem hugurinn girnist.
Algengt er að bæta villisveppum í
rísottóið, og sjávarréttir smellpassa einnig við réttinn.
„Það er hins vegar verra að
nota fisk sem molnar þegar maður
hrærir í, það er betra að nota rækjur, skelfisk eða þéttan fisk. Svo er
hægt að gera kryddjurtarísottó
eða rauðvínsrísottó. Það er í rauninni bara hugmyndaflugið sem
stoppar mann af,“ sagði Haukur.
SUN
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Toyota Prius, 2006 - Ek. 22 þús.

Hyundai Santa Fe, 2001 - Ek. 160 þús.

BMW 318, 1999 - Ek. 161 þús.
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Renault Scenic II, 2004 - Ek. 49 þús.

Freelander, 2000 - Ek. 135 þús.

RENAULT MEGANE II, 2005 - Ek. 27 þús.
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Ford Focus, 2002 - Ek. 100 þús.
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Opel Zaﬁra, 2002 - Ek. 124 þús.
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RENAULT LAGUNA, 2004 - Ek. 43 þús.
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Renault Megane, 2002 - Ek. 74 þús.

Hyundai Accent, 2000 - Ek. 121 þús.

Opið frá kl. 9 til 18
og á laugardaginn frá kl. 12 til 16.
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!LEXANDER 'RAHAM "ELL S¹
ER FANN UPP SÅMANN HRINGDI
ALDREI Å MËÈUR SÅNA OG HELDUR
EKKI EIGINKONU SÅNA ST¾ÈAN
VAR EINFALDLEGA SÒ AÈ
Ö¾R VORU B¹ÈAR
HEYRNARLAUSAR

FOLK FRETTABLADIDIS

Dáður alls staðar
Framtíð leikarans Owens Wilson í Hollywood er björt þrátt
fyrir sjálfsvígstilraun á dögunum. „Hann er dáður alls
staðar,“ sagði umboðsmaðurinn Bernie Brillstein. „Það sem
gerðist er alvarlegt en þetta er einangrað atvik. Allir geta átt
slæman dag, jafnvel mjög slæman dag.“
Vinsælustu myndir Wilsons til þessa, Wedding Crashers og
Cars, fóru báðar yfir 200 milljóna dollara markið í miðasölunni, og festu þær hann í sessi sem einn vinsælasta gamanleikara Bandaríkjanna. Auk þess hefur ímynd hans á hvíta
tjaldinu sem fyndins kvennabósa í hinum ýmsum myndum
ekki skemmt fyrir vinsældum hans.
„Almenningur lítur hann mjög jákvæðum augum,“ sagði
Paul Dergarbedian, sérfræðingur hjá fyrirtækinu Media By
Numbers. „Owen Wilson hefur mjög gott orð á sér og fólk
finnur mikið til með honum þessa stundina.“
Nýjasta mynd Wilsons, The Darjeeling Limited, er væntanleg í bíó 29. september. Í mars er síðan fyrirhuguð frumsýning á mynd hans Drillbit Taylor og í síðasta mánuði hófust
tökur á myndinni Tropic Thunder þar sem Wilson leikur á
móti Jack Black, Ben Stiller og Robert Downey Jr.

/7%. 7),3/. 7ILSON VIRÈIST HAFA MJÎG GOTT ORÈ ¹ SÁR Å (OLLYWOOD
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HUGINN ¹ HLUTVERKASPILUM ENDURVAKINN
&,%)2) "¥«$!'!2 -YNDIN !WAY &ROM (ER

FJALLAR UM ¹HRIF !LZHEIMER SJÒKDËMSINS ¹
HJËNABANDIÈ OG ER EIN ÖEIRRA MYNDA SEM
SÕNDAR ERU ¹ "ÅËDÎGUM 'R¾NA LJËSSINS

Vinsælir
Bíódagar
Bíódögum Græna ljóssins í Regnboganum lauk í gær. Hátíðinni
var afar vel tekið og sökum mikillar aðsóknar hefur verið ákveðið að um helmingur myndanna
haldi áfram fram á mánudag.
Þetta eru myndirnar Sicko,
Away From Her, No Body is Perfect, Hallam Foe, The Bridge,
Shortbus, Deliver Us From Evil,
Cocaine Cowboys, Die Falscher,
Goodbye Bafana og Zoo.
Dagskrá hátíðarinnar má finna
á midi.is.

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

"!2$!'!3¡2&2¨).'52).. 2EYNIR !
3VEINSSON S¹ UM ÒTF¾RSLU BARDAGAATRIÈ
ANNA Å !STRËPÅU OG VAR M¾TTUR Å .EXUS
¹SAMT FR¾NDUM SÅNUM ÖEIM +RISTËFER
OG «LIVER "JARNASONUM
+/33 ¥ 3+)045- &92)2 2)45. 3IGURÈUR !NDRI 3IGURÈSSON GERÈI SÁR LÅTIÈ FYRIR OG

SMELLTI KOSSI ¹ 2AGNHILDI 3TEINUNNI *ËNSDËTTUR EFTIR AÈ HÒN HAFÈI ¹RITAÈ FYRIR HANN
VEGGSPJALD 3IGURÈUR HÁLT UPPI STEMNINGUNNI Å RÎÈINNI MEÈ ÖVÅ AÈ SEGJA +2 BRANDARA
OG GAGNRÕNA !STRËPÅU
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5.'52 /' %&.),%'52 "JÎRN ¶ËRISSON
HEFUR SPILAÈ $UNGEONS  $RAGONS Å 
¹R OG ER ALVEG HEILLAÈUR b3EM D¾MI
Ö¹ SVAF ÁG EINU SINNI Å HELLI OG INN KOM
BJÎRN ¡G KASTAÈI STEINI Å AUGAÈ ¹ MAS
TERNUM HANS OG ¹TTI DÕRIÈ EFTIR ÖAÈm

að segja hér í Nexus í nokkur ár og
byggði upp DVD deild verslunarinnar.“
SËK

!&'2%)$$5 6)¨3+)04!6).) ¶AU 2AGN
HILDUR 3TEINUNN 3VERRIR ¶ËR OG 0ÁTUR
*ËHANN GERÈU SÁR LÅTIÈ FYRIR OG AFGREIDDU
Å .EXUS Å G¾R

%)'!.$) .%853 'ÅSLI %INARSSON EIGANDI
.EXUS VONAR AÈ !STRËPÅA VERÈI TIL ÖESS
AÈ $UNGEONS  $RAGONS VAKNI TIL LÅFSINS
¹ NÕ

Nýr Golf Variant
–enn meira rými

Pláss fyrir 267 fótbolta
Ímyndaðu þér hvað það þýðir í farangri og innkaupapokum! Golf Variant er
glæsilegur, vel útbúinn og sniðinn að þörfum fjölskyldunnar.

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

BMV heillar Grikki

Brynjar Már Valdimarsson, eða
BMV eins og hann kallar sig, er
kominn í fimmta sæti hjá grísku
útvarpsstöðinni Radio 1 með lag
sitt In My Place. Lagið hækkar
sig úr tíunda sæti í það fimmta og
virðist vera að falla einstaklega
vel í kramið hjá Grikkjum.
„Þetta er alveg geggjað. Það er
vonandi að þetta sé byrjunin á
einhverju meira. Maður vill alltaf
meira,“ segir Brynjar Már, sem
er fyrir ofan þekkt nöfn á borð
við Justin Timberlake, 50 Cent og
Backstreet Boys á listanum. „Það
er alveg æðislegt og líka gaman
að sjá hvað lagið er búið að
stökkva hratt upp.“
Brynjar, sem starfar sem
útvarpsmaður á FM957, hefur
engar skýringar á því af hverju
hann er svona vinsæll í Grikklandi. Segist hann hafa gefið lagið
út víða um heim og það hafi því
verið að malla áfram hægt og
rólega.

Upptökur á fyrstu plötu Brynjars standa nú yfir í New York og
ganga þær mjög vel. Verður platan líklega tilbúin í kringum áramótin. Með Brynjari starfar upptökustjórinn Ken Lewis, sem
hefur unnið með stjörnum á borð
við Mary J. Blige og Mariah
Carey, ásamt hljómsveitinni Fall
Out Boy. Einnig starfar með
honum textahöfundurinn SJ Sinister auk eins lagahöfundar.
Brynjar segist lítið hafa gert af
því að koma fram að undanförnu,
enda í nógu öðru að snúast. „Ég
er að einbeita mér að því að taka
upp og gera það vel og í kjölfarið
sér maður hvert það leiðir
mann.“
Næsta smáskífulag sem Brynjar ætlar að gefa út verður að
öllum líkindum Forget About Me.
Þangað til mun In My Place sjá
um að halda BMV sjóðheitum,
bæði í Grikklandi og víðar um
heiminn.
FB

Í nýjustu mynd Stone
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– Mest lesið
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7ILLIS LEIKUR Å
NÕJUSTU MYND
LEIKSTJËRANS
/LIVERS 3TONE

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

Auglýsingasími

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

Ríkulegur staðalbúnaður

Verð frá aðeins

2.390.000 kr.

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

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

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
THE BOURNE ULTIMATUM
RUSH HOUR 3
RATATOUILLE íslenskt tal
TRANSFORMERS
SIMPSONS íslenskt tal

kl. 5.40, 8 og 10.20-POWER 14
kl. 3.45, 6, 8 og 10.20
12
kl. 3.45
L
kl. 10
10
kl. 4 og 6
L

www.laugarasbio.is - Miðasala á

1ç77Ì%ÌÐ

AWAY
FROM HER

um texta

með íslensk

SICKO

THE
BRIDGE

LANDSLIÐ GRÍNISTA
Í STÆRSTU ÍSLENSKU
BÍÓMYND ÁRSINS

GOOBYE
BAFANA

ZOO

SHORTBUS

COCAINE
COWBOYS

um texta

með íslensk

HALLAM
FOE

DIE
FALSCHER

DELIVER US
FROM EVIL

SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 4 - 6
kl. 3.45 - 5.50 -8 -10.10
kl. 8 *Síðustu sýningar
kl. 10.45 *Síðustu sýn.

14

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS
KL. 5.30 The Bridge / Hallam Foe / Die Falscher
12
Cocaine Cowboys
KL. 8
Goodbye Bafana / Away From Her
Deliver Us From Evil
14 KL. 10.30 Sicko / Shortbus / Zoo / No Body Is Perfect
16
SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

ASTRÓPÍA
BOURNE ULTIMATUM
RUSH HOUR 3
BECOMING JANE

14
12

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

kl. 6 - 8 - 10.10
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 6 - 8 - 10
kl. 5.30 - 8 -10.30

MIÐASALA Á

www.SAMbio.is § 575 8900
„Að mínu mati ættu allir að drífa sig með fjölskylduna“

(((( AS. MBL
(((( JIS. FILM.IS

FÓR BEINT
Á TOPPINN
Í USA

(((((MBL
MATT DAMON ER JASON BOURNE

Magnaðasta spennumynd sumarsins

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL

ASTRÓPÍÁ

Á
ÁLFABAKKA
kl. 6:15 - 8 - 10:10

ASTRÓPÍÁ

kl. 8 - 10:10

ASTRÓPÍÁ
BOURNE ULTIMATUM

KRINGLUNNI
kl. 6 - 8 - 10:10
L
kl. 5:40 - 8 - 10:20 14

L
L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL
RATATOUILLE ENSKU TAL

kl. 5:30
kl. 8

10

TRANSFORMERS

kl. 10:20
AKUREYRI

ASTRÓPÍÁ
RATATOUILLE ÍSL TAL

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6

VIP

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 5:30 - 8 - 10:30
RATATOUILLE ÍSL TAL
kl. 4 - 5:30

DIGITAL

TRANSFORMERS
TRANSFORMERS

kl. 5 - 8 - 10:40
kl. 5

NANCY DREW
GEORGIA RULES

kl. 6
kl. 8

7

HARRY POTTER 5
SHREK 3 M/- ÍSL TAL
OCEAN´S 13

kl. 8:15
kl. 4
kl. 10:10

10

ASTRÓPÍÁ
RUSH HOUR 3

SELFOSSI
kl. 7 - 9
kl. 7 - 9

BAY OG STEVEN SPIELBERG

L

VIP
7

S. 482 3007

L
12

L

RATATOUILLE ENSKT TAL kl. 8
TRANSFORMERS
kl. 10:15

7

KEFLAVÍK

DIGITAL
DIGITAL
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Söngurinn í aðalhlutverki Ný plata frá
Mannabarn – Human Child er
fimmta plata Eivarar Pálsdóttur.
Platan er fáanleg bæði á ensku og
færeysku, en fyrsta upplag
íslensku útgáfunnar er tvöföld
plata sem inniheldur bæði ensku
og færeysku útgáfuna. Mannabarn var tekin upp á Írlandi undir
stjórn Dónals Lunny, en hann er
einn þekktasti þjóðlagatónlistarmaður Írlands og jafnframt
mikils metinn upptökustjóri sem
hefur unnið með Kate Bush,
Sinéad O‘Connor, Elvis Costello,
Rod Stewart og Baaba Maal svo
nokkur dæmi séu tekin.
Eivör hefur komið víða við á
tónlistarferlinum. Hún hefur
bæði sungið rokk, popp, djass og
stórsveitartónlist inn á plötur, en
ef það er hægt að greina rauðan
þráð þá eru það þjóðlagaáhrifin.
Hafa þau orðið sterkari hjá henni
með árunum.
Tónlistin á Mannabarn er
þjóðlagaskotið popp. Lögin tíu eru
öll áður óútgefin lög eftir Eivöru.
Útsetningarnar eru fágaðar og
poppaðar og þó að fjölbreytnin sé
nokkur eiga öll lögin það
sameiginlegt að söngur Eivarar
er í aðalhlutverki. Og það er stóra
málið. Lögin eru fín en hljómurinn
og útsetningarnar virka stundum
of iðnaðarpopplegar og ópersónulegar. Það sem bjargar plötunni
frá miðjumoðinu er söngurinn.
Það má segja að Eivör vinni hvern
söngsigurinn á fætur öðrum á
plötunni. Og hún sýnir á sér ólíkar
hliðar. Í Livandi trö er arabískur
blær á söngnum (og útsetningunni), í Flykrur í vindi minnir hún

Katie Melua

L
L
10

L
L
L
10

ASTRÓPÍA

kl. 8 - 10

L

BOURNE ULTIMATUM

kl. 8 - 10:30

14

Búið er að ákveða hvaða heimildarmyndir verða sýndar á Alþjóðlegu
kvikmyndahátíðinni RIFF í haust.
Alls verða sýndar þrettán
myndir alls staðar að úr heiminum.
Myndirnar þrettán eru mjög
áhugaverðar en meðal þeirra eru
Crazy Love sem fjallar um mann
sem afskræmir andlit ástkonu
sinnar og kvænist henni svo eftir
að hafa afplánað fangavist vegna
árásarinnar og svo Metamorphosis, en hún er um Kínverja sem
hafa farið í kynskiptaaðgerð, en
um 280.000 Kínverjar eiga sér
slíkan draum.
Alþjóðlega kvikmyndahátíðin
RIFF hefst 27. september og
stendur til 7. október en þetta er
fjórða árið sem hún er haldin. JAR

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

4«.,)34

+!4)% -%,5!

-ANNABARN(UMANCHILD
%IVÎR 0¹LSDËTTIR

október.
Melua, sem hélt vel heppnaða
tónleika hér á landi á síðasta ári,
gaf síðast út plötuna Piece By
Piece árið 2005. Hefur hún,
ásamt fyrstu plötunni, Call Off
The Search, selst í 7,5 milljónum
eintaka.
„Ég vissi að þessi plata yrði
öðruvísi en hinar tvær því ég er
orðin eldri, reynslumeiri og
þroskaðari en áður,“ sagði
Melua. Á meðal þekktustu laga
hennar eru Nine Million Bicycles
og The Closest Thing To Crazy.

(((
¶R¹TT FYRIR IÈNAÈARPOPPLEGAR OG MISVEL
HEPPNAÈAR ÒTSETNINGAR Ö¹ SÕNIR %IVÎR
0¹LSDËTTIR ENN OG AFTUR ¹ -ANNABARNI
AÈ HÒN ER FR¹B¾R SÎNGKONA %IN AF
ÖEIM ALLRA BESTU

á indíána eða eskimóasöng og í
power-ballöðunni Tú ert alt sýnir
hún hetjutilþrif í anda Céline
Dion. Reyndar minnir það lag
svolítið á ofurballöðuna The
Power Of Love sem Jennifer
Rush, Céline o.fl. hafa sungið. Í
öðrum lögum er hún svo til skiptis
blíð og kraftmikil, en alltaf framúrskarandi.
Það er gaman að hafa plötuna
bæði á ensku og færeysku, en
maður lætur ensku útgáfuna
samt að mestu eiga sig, enda
meiri innlifun og tilfinning í
söngnum á móðurmálinu.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Heimildarmyndaveisla á RIFF

NO BODY T
IS PERFEC

VINSÆLUSTU MYNDIR BÍÓDAGA SÝNDAR
ÁFRAM TIL MÁNUDAGS.
DAGSKRÁ OG MIÐASALA Á MIDI.IS

BOURNE ULTIMATUM
BOURNE ULTIMATUM LÚXUS
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL
RUSH HOUR 3
DIE HARD 4.0
DEATH PROOF
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#OULD 0AINT 4HAT ER HEIMILDARMYND UM
HINA FJÎGURRA ¹RA GÎMLU -ÎRLU /LMSTEAD
SEM ROKSELDI M¹LVERK OG VAR LÅKT VIÈ
*ACKSON 0OLLOCK

34!.3,!534 345¨ 0¹LL «SKAR Å HÎRKU

STUÈI ¹ TËNLEIKUM Å -( ¹ ¹RUM ¹ÈUR
(ANN STÅGUR AFTUR ¹ STOKK Å SÅNUM GAMLA
SKËLA Å KVÎLD

Kórfélagar
stíga á stokk
Fyrrum meðlimir kórs Menntaskólans við Harmahlíð koma fram
á tónleikum í kvöld í tilefni þess
að kórinn er fertugur á þessu ári.
Einnig er um styrktartónleika að
ræða því allur ágóði rennur í
ferðasjóð kórsins, sem er á
leiðinni til Kína um miðjan
september. Þar ætlar hann að
dveljast í rúmar tvær vikur.
Fram koma Stuðmenn, Páll
Óskar, Sprengjuhöllin, Baggalútur, Djasssveitin Babar og
Hjaltalín. Tónleikarnir fara fram
í hátíðarsal MH og hefjast
klukkan 20. Miðaverð er 1000
krónur.

MEGAS
& SENUÞJÓFARNIR

LAUGARDALSHÖLL
LAUGARDAGINN 13. OKTÓBER

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

Kynnið ykkur frekari tilboð og tónleikadagskrá Concert á vef
tónlistarklúbbs Mastercard, www.borgun.is/klubbar
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 +¾RU ¥2 INGA VÅSAÈ FR¹
FRÕJUNARDËMSTËLL ¥3¥ VÅSAÈI M¹LI ¥2 GEGN (3¥ FR¹ Å G¾R
ÖAR SEM ÖAÈ HAFI EKKI GILDI FYRIR ÅÖRËTTAHREYFINGUNA Å
HEILD EN SLÅKT ER FORSENDA ÖESS AÈ ¹FRÕJUNARDËMSTËLLINN
TAKI M¹L FYRIR FRÕJUNARDËMSTËLL (3¥ HAFÈI ¹ÈUR VÅSAÈ
M¹LINU FR¹ EN ¥2 INGAR VILDU FARA MEÈ M¹LIÈ ALLA LEIÈ
¶AR MEÈ ER LJËST AÈ ¥SLANDSMËTIÈ GETUR FARIÈ FRAM Å ÖEIRRI
MYND SEM (3¥ HEFUR VERIÈ AÈ UNDIRBÒA OG EKKI SEINNA
V¾NNA AÈ F¹ ÒRSKURÈ Å M¹LINU ÖAR SEM MËTIÈ HEFST UM
MIÈJAN SEPTEMBER

SPORT FRETTABLADIDIS

Ummæli fjögurra þjálfara send til aganefndar
¶ËRIR (¹KONARSON FRAMKV¾MDASTJËRI +3¥
HEFUR SENT UMM¾LI FJÎGURRA ÖJ¹LFARA Å
,ANDSBANKADEILD KARLA TIL AGA OG ÒRSKURÈAR
NEFNDAR +3¥ ¶ETTA ERU 'UÈJËN ¶ËRÈARSON
ÖJ¹LFARI ¥! ,EIFUR 'ARÈARSSON ÖJ¹LFARI &YLKIS
-AGNÒS 'YLFASON ÖJ¹LFARI 6ÅKINGS OG «LAFUR
+RISTJ¹NSSON ÖJ¹LFARI "REIÈABLIKS !LLIR GAGN
RÕNDU ÖEIR DËMG¾SLUNA Å SÅNUM LEIKJUM ¹
SUNNUDAGSKVÎLDIÈ OG FËRU bYFIR STRIKIÈm Å SINNI
GAGNRÕNI AÈ SÎGN ¶ËRIS
b$ËMARAR GETA ¹TT SL¾MA DAGA EINS OG ALLIR
AÈRIR EN SVO GETA MENN FARIÈ YFIR STRIKIÈ Å SINNI
GAGNRÕNI EFAST UM HEIÈARLEIKA DËMARA OG GERT
JAFNVEL ATLÎGU AÈ STARFSHEIÈRI MANNA m SAGÈI
¶ËRIR
!GANEFNDIN HEFUR NÒ BEÈIÈ VIÈKOMANDI
FÁLÎG UM AÈ SENDA SÁR GREINARGERÈ Å SÅÈASTA LAGI
FYRIR H¹DEGI ¹ M¹NUDAG ÖAR SEM ÖJ¹LFARARNIR F¹
T¾KIF¾RI ¹ AÈ SVARA FYRIR SIG

Meistaradeild Evrópu:
$INAMO :AGREB 7ERDER "REMEN



6UKOJERIC -ODRIC $IEGO  VÅTI 3ANOGO
7ERDER "REMEN ¹FRAM   SAMANLAGT

3LAVIA 0RAG !JAX

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



Íslenska
körfuboltalandsliðið vann ótrúlegan
sigur á Georgíu í b-deild Evrópukeppninnar í gær. Jakob Örn Sigurðarson tryggði íslenska liðinu
76-75 sigur með þriggja stiga
körfu, spjaldið ofan í, um leið og
leiktíminn rann út.
„Þetta er rosleg og yndisleg
upplifun en var eiginlega algjör
tilviljun. Við ætluðum að setja
bæði vítin niður og brjóta á þeim
en seinna vítið klikkaði, við náðum
frákastinu og einhvern veginn
datt boltinn til mín. Þetta er í
fyrsta skiptið sem ég skora svona
körfu og þetta er alveg rosalega
sætt,“ sagði hetja íslenska liðsins.
Logi Gunnarsson var á vítalínunni þegar fimm sekúndur voru
eftir og Georgía var 72-75 yfir.
Logi klikkaði á seinna vítinu og
eftir mikla baráttu náði hann að
koma boltanum til Jakobs sem var
langt fyrir utan þriggja stiga
línuna. Eftirleikurinn verður hluti
af körfuboltasögunni enda einn
glæsilegasti sigur landsliðsins.
Logi Gunnarson byrjaði leikinn
af miklum krafti og skoraði tólf
fyrstu stig liðsins. Hann ætlaði
augljóslega að bæta fyrir fyrri
leikinn í Tbilisi þar sem að hann
var stigalaus. Georgíumenn voru
með frumkvæðið en íslenska liðið
hékk í þeim og hleypti þeim aldrei

#ELTIC 3PARTAK -OSKVA



#ELTIC FËR ¹FRAM EFTIR FRAMLENGINGU OG VÅTASPYRNU
KEPPNI

%LFSBORG 6ALENCIA



!LEXANDERSSON (ELGUERA 6ILLA
6ALENCIA ¹FRAM   SAMANLAGT

&# #OPENHAGEN "ENFICA



"ENFICA ¹FRAM   SAMANLAGT

2OSENBORG 4AMPERE



3APARA +ONAN
2OSENBORG ¹FRAM   SAMANLAGT

!RSENAL 3PARTA 0RAG



2OSICKY &ABREGAS $A 3ILVA
!RSENAL ¹FRAM   SAMANLAGT

Enski deildarbikarinn:
"RISTOL -AN #ITY
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-IDDLESBROUGH .ORTHAMPTON



2OCHEMBACK ,EE

Þýski handboltinn:
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¶AÈ VAR EKKI BÒIST VIÈ ÖVÅ AÈ 'UÈJËN 6ALUR
3IGURÈSSON G¾TI LEIKIÈ MIKIÈ MEÈ 'UMMERSBACH
Å LEIKNUM ÖAR SEM HANN FËR NÕLEGA Å SPEGLUN
'UÈJËN 6ALUR VAR SAMT MARKAH¾STI LEIKMAÈUR
'UMMERSBACH Å LEIKNUM MEÈ SJÎ MÎRK OG
2ËBERT 'UNNARSSON SKORAÈI TVÎ 3VERRE *AKOBSSON
KOMST EKKI ¹ BLAÈ HJ¹ 'UMMERSBACH

'ÎPPINGEN 7ETZLAR
&UCHSE "ERLIN .ORDHORN

 
 

BRETTIN UPP!

st
Frumsýnd 31. ágú
með íslensku
!
tali
og ensku

Þú sendir
SMS skeytið
BT BTF á
.
númerið 1900

.
Þú færð spurningu
í að
Þú svarar með þv
senda SMS skeytið
BT A, B eða C á
númerið 1900.

Aðalvinningur

Toshiba Satellite fartölva +

PSP tölva + leikir!

Aðalvinningur er Toshiba Satellite fartölva + PSP tölva + leikir!
Geggjaðir aukavinningar: Medion vídeóspilari, Playstation 3, iPod nano,
Panasonic tökuvél, Sony myndavél, GSM símar, Playstation 2 tölvur,Guitar
Hero, Gjafabréf frá Tónlist.is, bíómiðar á „Brettin upp“, DvD myndir,
Tölvuleikir, kippur af gosi og margt fleira!

*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum. Vinningar verða afhentir í BT Smáralind, Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. Þú færð 5.mín til að svara spurningu.

+®2&5"/,4)

6LCEK  3UAREZ
3LAVÅA ¹FRAM   SAMANLAGT

hv ur!
vinn

DËMARI LEIKSINS ER FLUGUMFERÈARSTJËRI
'UÈJËN ¶ËRÈARSON SAGÈI AÈ SÅNIR MENN Å
¥! HEFÈU VERIÈ F¾RRI ¹ VELLINUM EN +2 INGAR
ÖAR SEM DËMARINN HEFÈI VERIÈ Å ÖEIRRA
LIÈI b¡G HEFÈI VILJAÈ SKJËTA ÖESSU M¹LI TIL
DËMARANEFNDAR ¡G STEND VIÈ ALLT SEM ÁG
SAGÈI ¡G VAR MEÈ FULLA STJËRN ¹ ÖVÅ SEM ÁG
HUGSAÈI OG SAGÈI m SAGÈI 'UÈJËN Å G¾R
-AGNÒS 'YLFASON SAGÈIST SKILJA
FRAMKV¾MDASTJËRANN UPP AÈ
VISSU MARKI b¡G HELD AÈ VIÈ
VERÈUM ALLIR AÈ PASSA OKKUR OG
VIRÈA STÎRF HVERS ANNARS ¡G GET
ALVEG VIÈURKENNT AÈ ÁG SÁ EFTIR
ÖVÅ SEM ÁG SAGÈI EN ÁG ER SAMT
ENN ËS¹TTUR VIÈ SUMAR ÖEIRRA
¹KVARÈANA SEM VORU TEKNAR Å
LEIKNUM ¡G BAKKA EKKERT FR¹
ÖVÅm

3IGURKARFA *AKOBS ¹ LOKASEKÒNDUNNI

²23,)4

10e.r

&RÁTTABLAÈIÈ HAFÈI SAMBAND VIÈ ALLA
ÖJ¹LFARANA Å G¾R OG BAÈ UM VIÈBRÎGÈ VIÈ
¹KVÎRÈUN FRAMKV¾MDASTJËRA +3¥ ,EIFUR
'ARÈARSSON VILDI EKKI TJ¹ SIG UM M¹LIÈ
EN «LAFUR +RISTJ¹NSSON SAGÈI AÈ ÖAR
SEM HANN HEFÈI EKKI SÁÈ GREINARGERÈ
FRAMKV¾MDASTJËRANS G¾TI HANN EKKI
SVARAÈ HENNI NÒ
b¡G VEIT EKKI HVAÈ Å MÅNUM
UMM¾LUM FËR FYRIR BRJËSTIÈ ¹
FRAMKV¾MDASTJËRANUM m SAGÈI
«LAFUR b¡G VEIT EKKI HELDUR HVERNIG
HANN TÒLKAR UMM¾LINm
«LAFUR TALAÈI UNDIR RËS EINS OG
HANN ORÈAÈI ÖAÈ SJ¹LFUR 3AGÈIST
EKKERT VIT HAFA ¹ DËMG¾SLU EN
bSETTI SPURNINGARMERKI VIÈ HVORT
HANN HOPPAÈI UPP Å FLUGVÁL ¹
N¾STUNNIm %GILL -¹R -ARKÒSSON

of langt frá sér. Brenton Birmingham var rólegur framan af leik en
hann skoraði átta stig í röð á
úrslitastundu í fjórða leikhlutanum sem áttu mikinn þátt í að koma
Íslandi í þá stöðu að vinna leikinn.
„Það vita allir að við erum með
gott lið og á meðan við gerum eins
og við gerðum í þessum leik þá
getum við unnið flottar þjóðir,“
sagði kampakátur þjálfari Sigurður Ingimundarson eftir leikinn.
Sigurður setti Jakob á bekkinn í
upphafi seinni hálfleiks og setti
hann ekki aftur inn á fyrr en eftir
rúmar sjö mínútur. Jakob svaraði
því með því að skora 13 stig á síðustu 12 mínútunum í leiknum.
„Það þurfti aðeins að skerpa á
honum því það er ekki vandamál
að hann sé ekki nógu góður,“ sagði
Sigurður og það voru margar hetjur í íslenska liðinu í gær. „Logi
byrjar leikinn frábærlega, Páll
Axel var að taka fráköst eins og
hann væri 2,20, Brenton kom upp í
fjórða leikhluta og síðan voru
Magnús og Jakob með smá syrpu
saman. Fannar og Friðrik spiluðu
svo mjög fína vörn,“ sagði
Sigurður.
Friðrik Stefánsson var að spila
sinn 104. landsleik en var engu að
síður að upplifa sinn fyrsta sigurleik í Höllinni. „Það var kominn

&*«2)2 ¶2)34!2 *AKOB ®RN 3IGURÈARSON SKORAÈI FJËRAR ÖRIGGJA STIGA KÎRFUR ÖAR ¹ MEÈAL

EINA SEM VANN LEIKINN

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

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Stig Íslands: Logi Gunnarsson 17 (12
á fyrstu 6 mínútunum), Jakob Örn Sigurðarson 16 (5 stoðs.), Brenton Birmingham 13 (11 fráköst, 4 stoðs.), Páll
Axel Vilbergsson 9 (15 fráköst), Magnús Þór Gunnarsson 6, Fannar Ólafsson
6, Helgi Már Magnússon 4, Friðrik
Stefánsson 3, Brynjar Þór Björnsson 2.
OOJ FRETTABLADIDIS

+/-)..  ",!¨ +RËATINN %DUARDO DA
3ILVA SKORAÈI SITT FYRSTA MARK FYRIR !RSENAL
OG FAGNAÈI ÖVÅ VEL
./2$)#0(/4/3'%449

-EISTARADEILD %VRËPU
&¡,!'!2 +6%¨*! &ÁLAGAR 0UERTA HJ¹ 3EVILLA BERA HÁR KISTU HANS BURT AF
HEIMAVELLI FÁLAGSINS
./2$)# 0(/4/3!&0

¶ÒSUNDIR FYLGDU !NTONIO 0UERTA TIL GRAFAR Å G¾R

Antonio Puerta lagður
til hinstu hvílu
&«4"/,4) Dagurinn í Sevilla í gær
var tilfinningaþrunginn er hinn
22 ára gamli Antonio Puerta var
jarðsettur.
Puerta
lést
á
þriðjudag, þrem dögum eftir að
hafa fengið hjartaáfall í leik með
Sevilla.
Yfir tíu þúsund manns mættu
fyrir utan leikvang félagsins í
gærmorgun en búið var að koma
upp kapellu á vellinum svo hægt
væri að minnast leikmannsins
þar. Þangað mættu meðal annars
leikmenn liðsins sem og leikmenn

erkifjendanna í Real Betis og
vinir Puerta.
Þúsundir
stuðningsmanna
félagsins, sem og stuðningsmenn
Betis, stilltu sér síðan upp
meðfram götum borgarinnar á
meðan keyrt var með kistuna í
kirkjugarðinn þar sem Puerta
var lagður til hinstu hvílu. Þar
var einnig haldin minningarathöfn fyrir hans nánustu.
Þar var meðal annars unnusta
Puerta, en hún á von á sveinbarni
í október.
HBG

Fjögur ensk lið
í pottinum
&«4"/,4) Arsenal komst í gær inn í

riðlakeppni meistaradeildarinnar
alveg eins og Liverpool kvöldið
áður og það verða því fjögur ensk
lið í pottinum þegar dregið er í
dag. Vafalaust munu margir
fylgjast spenntir með drættinum.
Arsenal vann seinni leikinn við
tékkneska liðið Sparta Prag 3-0 og
þar með 5-0 samanlagt. Úrslitin
voru nánast ráðin strax í upphafi
leiks þegar Tomás Rosicky
skoraði eftir aðeins sjö mínútna
leik þegar hann nýtti vel sendingu Theo Walcott frá hægri.
Arsenal bætti síðan við tveimur
mörkum undir lokin, fyrst Cesc
Fabregas eftir sendingu frá
Eduardo da Silva, sem skoraði
síðan sjálfur í lokin eftir aðra
flotta stoðsendingu Walcotts. ËËJ
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4ÎLFR¾ÈI UM STÎÈU INNAN LEIKJA LIÈANNA Å FYRSTU FJËRT¹N UMFERÈUNUM Å ,ANDSBANKADEILD KARLA

KR hefur aðeins verið yfir í 134 mínútur í sumar
&«4"/,4) Það er mismikið lagt á
stuðningsmenn liðanna í Landsbankadeild karla. Hver leikur er
90 mínútur og fólkið í stúkunni
þarf oft að ganga í gegnum misánægjulegar mínútur í leikjum
sinna liða.
Fréttablaðið tók saman hversu
lengi liðin hafa verið yfir og undir
í sínum leikjum í sumar og hvaða
stuðningsmenn hafa liðið mestar
kvalir í fyrstu 14 umferðunum.
FH-ingar eru þar nokkuð sér á
báti bæði hvað varðar hversu
mikið þeir hafa verið yfir og
hversu sjaldan þeir hafa verið
undir í fyrstu fjórtán umferðum
sumarsins.
FH-ingar hafa verið með forust-

una í 632 mínútur eða rétt rúmlega helming af sínum leikjum.
Valsmenn (522) eru 110 mínútum
á eftir þeim í 2. sætinu og ÍA (447)
og Breiðablik (441) eru síðan á
svipuðu róli í 3. og 4. sæti.
KR-ingar hafa aftur á móti
aðeins verið yfir í 134 mínútur í
sumar, sem gerir aðeins 11 prósent af þeirra leikjum. Víkingar
eru 52 mínútum fyrir ofan þá og
Fylkismenn (207 mínútur) eru
síðan í þriðja neðsta sæti rétt á
eftir Fram (209 mínútur).
FH-ingar hafa einnig verið
undir í fæstar mínútur eða aðeins
118 en það vekur athygli að Blikar
koma þar í 2. sæti en þeir hafa
aðeins verið undir í 177 mínútur

(14 prósent) þrátt fyrir að hafa
aðeins náð 45 prósentum stiga í
boði í sínum leikjum í sumar.
Framarar hafa verið mest undir
eða í 542 mínútur, 14 mínútum
lengur en HK-menn sem eru í
næsta sæti fyrir ofan. KR-ingar
eru í þriðja neðsta sæti en þeir
hafa verið undir í 37 prósentum af
sínum leikjum.
Samkvæmt þessari tölfræði er
mesta spennan í leikjum Fylkismanna því það hefur verið jöfn
staða í 800 mínútur í leikjum
þeirra í sumar, sem eru 63 prósent
leiktímans. Víkingar eru þar í öðru
sæti, 69 mínútum á eftir, en Skagamenn eru aftur á móti það lið þar
sem leikirnir hafa verið jafnir í

+/-.)2 9&)2 &( INGAR HAFA VERIÈ MEÈ FORUSTUNA Å  MÅNÒTUR Å SUMAR

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

NÝJAR
PAKKNINGAR
BETRA
VERÐ

TVÖFALDAR MÖGULEIKA
ÞÍNA AÐ HÆTTA AÐ REYKJA!
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(ÎRÈUR 3VEINSSON

Fer til Tromsö
&«4"/,4) Keflvíkingurinn Hörður

Sveinsson hefur verið lánaður af
félagi sínu, Silkeborg í Danmörku, til Tromsö sem leikur í
norsku úrvalsdeildinni. Lánssamningurinn er til þriggja
mánaða en félögin hafa einnig
samið um kaupverð vilji Tromsö
kaupa Hörð að tímabilinu loknu.
Hann verður gjaldgengur fyrir
leik Tromsö gegn Odd Grenland
um helgina.
ES¹

CLASSIC
NIKÓTÍN
BRAGÐ

MINTU
BRAGÐ

LAKKRÍS
BRAGÐ

ÁVAXTA
BRAGÐ

30¨ &!,,) 6ÅKINGAR HAFA AÈEINS UNNIÈ
EINN AF SÅÈUSTU TÅU LEIKJUM SÅNUM
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

¥SLENSKAR GETRAUNIR

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

Líklegast að
Víkingur falli
&«4"/,4) Íslenskar getraunir

bjóða nú upp á það að tippa á
hvaða lið falli úr Landsbankadeild
karla í haust.
Fjögur lið koma til greina og
hafa starfsmenn Íslenskra
getrauna reiknað út stuðla út frá
núverandi stöðu liðanna og hvaða
leiki þau eiga eftir í síðustu
fjórum umferðunum.
Samkvæmt því eru mestar
líkur á að Víkingar falli af fjórum
neðstu liðunum en jafnframt
minnstar líkur á því að botnlið
KR falli í 1. deild.
ËËJ
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 UMFERÈ Å EFSTU DEILD

!LDREI FLEIRI ¹HORFENDUR ¹ EINU SUMRI

Logi fer með
KR í Fjörðinn
&«4"/,4) 15. umferð Landsbanka-

deildar karla hefst í kvöld með
fjórum leikjum. Stórleikur
umferðarinnar er viðureign
stórveldanna FH og KR í Krikanum en hlutskipti liðanna er ansi
ólíkt – FH á toppnum en KR á
botninum.
KR hefur ekki sótt gull í
greipar FH-inga í Firðinum
síðustu ár en spurning er hvort
það breyti einhverju að þjálfari
KR sé FH-ingur sem þekkir
hvern krók og kima í Krikanum.
Blikar sækja síðan ÍA heim en
Blikar geta náð ÍA að stigum með
sigri í kvöld.
HK fer langt með að tryggja
sæti sitt í efstu deild takist liðinu
að leggja Fylki í Kópavogi.
Sjóðheitir Framarar fá síðan
ískalda Keflvíkinga í heimsókn í
Dalinn en sigur Framara í
leiknum myndi létta verulega
pressunni á þeim.
Víkingur og Valur mætast síðan
í lokaleik umferðarinnar á
sunnudag.
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Það er viðeigandi að á sama ári og tíu liða fyrirkomulagið í efstu deild er kvatt verði hinn frægi hundrað
þúsund manna múr loksins rofinn. Aldrei hafa fleiri áhorfendur mætt á völlinn en nú í sumar.
&«4"/,4) Aðeins vantar rúma sjö

þúsund áhorfendur til að heildarfjöldi áhorfenda á leikjum í Landsbankadeild karla verði meiri en
100 þúsund manns. Samkvæmt
meðaltalinu til þessa gerist það
eftir sex leiki en vegna stórleiks
FH og KR í næstu umferð er alls
ekki ólíklegt að metið verði slegið
í lok umferðarinnar.
Núverandi met er 97.700 áhorfendur á einu sumri. Það met var
sett í fyrra en það sumar féll fimm
ára gamalt met. Það er alveg ljóst
að þetta met fellur nú í næstu
umferð, jafnvel áður en ágústmánuður er liðinn.
Miðað við meðalfjölda áhorfenda á hverjum leik hingað til í
sumar og þróun síðustu ára gæti
verið að heildarfjöldinn í ár færi
yfir 120 þúsund manns.
Áttunda umferð mótsins í sumar
er söguleg. Alls komu 8.404 manns
á leikina fimm og er það í fyrsta
sinn í sögunni sem fleiri en átta
þúsund manns sækja leiki einnar
umferðar. Allir leikir fengu meira
en þúsund áhorfendur á völlinn en
aðsóknarmesti leikurinn var Kópavogsslagur Breiðabliks og HK.
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Stórleikur Vals og FH var einnig í
þeirri umferð en samt komu fleiri
á leik KR og Fram í þeirri umferð
en í Laugardalinn.
Öll lið í deildinni hafa spilað sjö
heimaleiki og sjö útileiki á þessum
tímapunkti mótsins. Flestir hafa
lagt leið sína á Kaplakrikavöll,
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samtals 14.280. Alls þrír vellir,
Kaplakriki, Frostaskjólið og Keflavík, hafa fengið meira en tíu þúsund áhorfendur í sumar.
Fæstir koma á heimaleiki HK
og næstfæstir á heimaleiki Fram.
Það eru einu liðin sem ná ekki að
meðaltali þúsund áhorfendum á
heimaleiki sína.
Það er því sérstaklega áhugavert þegar áhorfendatölur eru
flokkaðar eftir útileikjum liða. HK
situr þar í þriðja sæti, á eftir KR
og FH. Samkvæmt því eru KRingar duglegastir að fara á útileiki
sinna manna en neðstir á þessum
lista eru Víkingar.
Þrátt fyrir þessa góðu aðsókn
hefur enginn einn leikur fengið
meira en þrjú þúsund manns á
völlinn. Mest sótti leikur sumarsins var 3-3 viðureign FH og Fram í
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13. umferð. Á hann komu 2.850
manns.
Það met gæti þó vel verið slegið
á leik FH og KR í næstu umferð
enda um gríðarlega þýðingarmikinn leik að ræða þó svo að þarna
mætist liðin í efsta og neðsta sæti
deildarinnar. FH má helst ekki
misstíga sig til að eiga sem bestan
möguleika á að verja titilinn en
KR-ingar eru í bullandi fallbaráttu
og mæta væntanlega grimmir til
leiks.
Meiri spenna er í mótinu í ár en
oft áður. Tvö lið berjast enn um
titilinn og fjögur félög eiga í afar
harðri fallbaráttu. Það er útlit
fyrir að spennan haldi áfram og
því verði margt um manninn á
haustleikjunum. EIRIKUR FRETTABLADIDIS
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 $ENZEL 7ASHINGTON

Vinnan göfgar manninn

$ENZEL VAR EITT SINN ¹ RAKARASTOFU Å ¾SKU ÖEGAR
GÎMUL KONA KOM UPP AÈ HONUM (ÒN BAÈ
MËÈUR HANS UM AÈ SKRIFA FULLT NAFN $ENZ
ELS NIÈUR ¹ BLAÈ OG ÖEGAR MËÈIR HANS
SPURÈI AF HVERJU SVARAÈI GAMLA KONAN b!F
ÖVÅ AÈ EINN DAGINN MUN HANN SKEMMTA
MILLJËNUM MANNAm ,ÎNGU SÅÈAR KOMUST
M¾ÈGININ AÈ ÖVÅ AÈ GAMLA KONAN
VAR SÎGÈ VERA SP¹KONA $ENZEL
LEIKUR Å 4HE -ANCHURIAN #ANDI
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   ¥ Ö¾TTINUM ER FJALLAÈ UM FËT
BOLTASUMARIÈ FR¹ ÕMSUM HLIÈUM
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#OLOMBIA &JALLAÈ UM KNATTSPYRNUNA Å +ËL
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ÖEIRRA OG FJÎRUG SAMSKIPTI



VIÈ LÎGREGLUNA UM MANNSMORÈ ALLTAF L¹TA
ÖEIR D¾LUNA GANGA ¹ MEÈAN ÖEIR ÖURRKA AF
BORÈUM SKIPTA UM HJËLBARÈA SKIPTA ¹ BÎRN
UM SKILA SKÕRSLUM EÈA ERU ¹ HARÈAHLAUPUM
EITTHVERT ANNAÈ OG KVEÈJA MEÈ ORÈUNUM
b,OOK ) GOTTA GOm OG ÖJËTA SVO ¹ BRAUT
"ORÈIN ÖURRKA SIG VISSULEGA EKKI SJ¹LF EN ÁG
ER SVO BL¹EYGUR AÈ EF LÎGREGLAN K¾MI AÈ
M¹LI VIÈ MIG Å LEIT AÈ UPPLÕSINGUM UM MORÈ
¹ EINHVERJUM SEM ÁG KANNAÈIST VIÈ GERI ÁG
R¹È FYRIR AÈ ÁG T¾KI MÁR AÈ MINNSTA KOSTI
TÅU MÅNÒTNA P¹SU FR¹ VINNU OG TREYSTI AÈ
VINNUVEITANDI MINN MYNDI SÕNA ÖVÅ SKILN
ING +ANNSKI ER ÖETTA ¹ST¾ÈAN FYRIR ÖVÅ AÈ
FRAMLEGÈIN ¹ ¥SLANDI ER SVONA LÅTIL ÖR¹TT FYRIR
LANGAN VINNUDAG p ÖAÈ ERU ALLIR Å YFIRHEYRSLU
HJ¹ LÎGREGLUNNI
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«F¹IR SPENNUÖ¾TTIR BJËÈA UPP ¹ INNSÕN
Å LÅF OG STÎRF LÎGREGLUMANNA 3AMKV¾MT
UPPSKRIFTINNI ERU ÖEIR Å FLESTUM EF EKKI
ÎLLUM TILFELLUM VINNUALKAR SEM EIGA
EKKI LÅF UTAN STARFSINS ¥ MESTA LAGI HITTA
ÖEIR FÁLAGANA YFIR DRYKK ¹ LÎGGUBÎRUM Å
N¹GRENNINU EFTIR AÈ HAFA LEYST ERFITT M¹L
OG SEGJA HRYSSINGSLEGA BRANDARA UM
FËRNARLÎMB LJËTRA GL¾PA /FTAR EN EKKI
ERU ÖEIR FR¹SKILDIR EÈA RAMBA ¹ BARMI
SKILNAÈAR
*¹ LÎGGUHJÎRÈIN ER NOKKUÈ EINSLEIT ¶AÈ
SAMA M¹ HINS VEGAR SEGJA UM VITNIN
SEM RANNSËKNARLÎGREGLUMENNIRNIR ÖURFA
STUNDUM AÈ YFIRHEYRA ¶AÈ HEYRIR TIL
UNDANTEKNINGA AÈ NOKKUR HIRÈI UM AÈ
TAKA SÁR FIMM MÅNÒTNA P¹SU TIL AÈ R¾ÈA

RÅSK GAMANSERÅA MEÈ GRÅNISTANUM *IM
"ELUSHI Å AÈALHLUTVERKI 2YAN ER Å SKÕJUN
UM ÖEGAR HANN TILKYNNIR AÈ $ANA SÁ ËLÁTT
EN *IM N¾R HONUM NIÈUR ¹ JÎRÈINA OG BÕR
HANN UNDIR HORMËNASVEIFLURNAR
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    ¶¹TTUR SEM ER EKKERT MINNA
EN BYLTING Å UMFJÎLLUN UM ENSKA BOLTANN ¹
¥SLANDI 4VÅEYKIÈ (EIMIR +ARLSSON OG 'UÈNI
"ERGSSON STENDUR VAKTINA ¹SAMT VEL VÎLDUM
SPARKSPEKINGUM OG SAMAN SKOÈA ÖEIR ALLT
SEM TENGIST LEIKJUM DAGSINS ¹ SKEMMTILEG
AN OG N¹KV¾MAN H¹TT ¥SLENSK DAGSKR¹RGERÈ
EINS OG HÒN GERIST BEST

 #OCA #OLA MÎRKIN  

 3AMANTEKT HELSTU FRÁTTA VIKUNN
AR ¹ . %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL
 ¹ SUNNUDAG
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6ILTU VINNA FERÈ TIL ÒTLANDA 
!GENTIS SL¾R UPP MASSAPARTÕI ÖAR SEM
ÖEIR $* «LI 'EIR  $* *OEY $ SJ¹ UM
TËNLISTINA
6IÈ ¾TLUM AÈ VERA GJAFMILDIR OG GEFA
EINHVERJUM HEPPNUM FERÈ TIL %VRËPU
OG FYRSTU ÖYRSTU SEM M¾TA F¹ BJËR MEÈ
MIÈANUM  KALL INN

o ,AUGARDAGUR o
 ,JËSANËTTINNI SJ¹LFRI MUNU ÖEIR
3LUTTY $*lS SJ¹ UM FJÎRIÈ EN ÖAÈ ERU
ÖEIR $* «LI 'EIR  $* !NDRI 2AMIREZ

 KALL INN
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¥ Ö¾TTI KVÎLDINS VERÈUR FJALLAÈ UM
6ENUS SEM ER ÎNNUR REIKISTJARNAN FR¹
SËLU EN HENNI ER STUNDUM LÅKT VIÈ HEL
VÅTI 3TJARNAN ER HULIN ÖYKKUM SKÕJUM
OG HITINN VIÈ YFIRBORÈIÈ ER NËGU H¹R TIL
AÈ BR¾ÈA BLÕ (UGSANLEGA VAR 6ENUS
LÅK JÎRÈINNI FYRIR MILLJÎRÈUM ¹RA EN
SVO HITNAÈI SËLIN ALLT VATN GUFAÈI UPP
OG GRËÈURHÒSA¹HRIFIN BREYTTU 6ENUS Å
ÖANN SUÈUPOTT SEM VIÈ SJ¹UM Å DAG

'L¾NÕ UNGLINGAS¹PA
SEM NOTIÈ HEFUR
GRÅÈARLEGRA VINS¾LDA
Å "RETLANDI (ÁR SEGIR
FR¹ LÅFI OG ¹STUM ÅBÒA
Å (OLLYOAKS EN ÖAR
ER ALLTAF EITTHVAÈ UM
AÈ VERA ¶¾TTIRNIR ERU
FRUMSÕNDIR ALLA VIRKA
DAGA KLUKKAN 
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Intel Celeron 1.73Ghz

AMD Turion 64 X2 TL-52

512MB DDR2 minni

1024MB DDR2 minni

80GB harður diskur

120GB harður diskur

15.4” skjár / Vista Home

15.4” CrystalBrite skjár

4 x USB / WiFi / S-Video

Vista Premium / WiFi

69.900-
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ATi X2500 512MB

17” BJARTUR SKJÁR

ACER TM 7320

ACER TRAVEL MATE 5720

Intel Celeron 1.86Ghz

Intel Core 2 Duo T7100 1.8Ghz

1024MB DDR2 minni

1024MB DDR2 minni

80GB harður diskur

160GB harður diskur

17” Stór og bjartur skjár

15.4” CrystalBrite skjár

Vista Home Premium

ATi X2500 512MB skjákort

129.900-

99.900-
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Jónsi yfirgefur flugið með trega
„Ég er ferlega lélegur í morgunmatnum, ég fæ mér í mesta
lagi smá vítamín og svo kaffi,
ég drekk allt of mikið af kaffi.
Það er helst þegar ég er erlendis
sem ég á það til að fara í
„breakfast“, annars er það
yfirleitt ekki fyrr en nær dregur
hádeginu sem ég borða.“
"JÎRGVIN (ALLDËRSSON TËNLISTARMAÈUR
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en einnig til Bandaríkjanna. „Ég
held að víðsýni mín á þessum
tíma hafi aukist til muna – eða
heimurinn minnkað.“ Jónsi
kannast ekki við að frægðin hafi
verið honum fjötur um fót í
flugþjónsstarfinu. „Nei, alls ekki.
Stundum sagði fólk hæ en annars
var ég náttúrlega bara þarna til
að þjónusta, gefa fólki meira
kaffi og rétta því kodda.“
Jónsi mun nú einbeita sér að
tónlistinni sem hann hefur sinnt
samhliða fluginu í sumar. „Ég
ætla bara að spila á gítar og
skemmta. Það eru næg verkefni í
því. Ég hef verið að færa mig
upp á skaftið með að spila á
hljóðfæri. Það er svo yndislega

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

(4452 3%- &,5'¶*«.. *ËN
*ËSEP 3N¾BJÎRNSSON HEFUR STARF
AÈ SEM FLUGÖJËNN FYRIR )CELANDAIR
Å SUMAR (ANN FËR SÅNA SÅÈUSTU
FERÈ ¹ ÖRIÈJUDAG EN ÒTILOKAR
EKKI AÈ SNÒA AFTUR TIL STARFA HJ¹
FLUGFÁLAGINU
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Eins og fram hefur komið í
fréttum tók söngvarinn Jón
Jósep Snæbjörnsson, betur
þekktur sem Jónsi, að sér starf
flugþjóns fyrir Icelandair í
sumar eftir að hafa verið valinn
úr stórum hópi umsækjenda.
Jónsi fór sína síðustu ferð að
sinni á þriðjudag og segist hafa
yfirgefið flugstöðina með trega.
„Þetta er jafnskemmtilegasta
starf sem ég hef tekið að mér
fyrir utan tónlistarmennskuna,“
segir hann og útilokar ekki að
hann snúi aftur til starfa í
háloftunum. „Ef Icelandair hefur
áhuga á að fá mig aftur er ég svo
sannarlega til í það.“ Hann segist
að mestu hafa flogið til Evrópu
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4EKUR UPP MYNDBAND MEÈ
*ARED ,ETO ¹ 'R¾NLANDI
„Við verðum hérna þangað til á
föstudaginn og hann er bara væntanlegur eftir korter,“ segir Sigurbjörn Búi Baldursson hjá kvikmyndafyrirtækinu Artic First.
Hann er staddur á Grænlandi þar
sem fyrirtækið tekur upp nýjasta
myndband hljómsveitarinnar 30
Seconds from Mars en aðalnafnið í
þeirri sveit er Hollywood-stjarnan
Jared Leto. „Þetta verða engar
sprengingar en við verðum mestmegnis uppi á ísjökum og jöklum
þannig að þetta ætti að verða mjög
flott,“ útskýrir Sigurbjörn og viðurkennir að þótt um engar eldglæringar verði að ræða kosti það sitt að
hafa sextán manna tökulið á Grænlandi.
Jared millilenti á Keflavíkurflugvelli á þriðjudagskvöldinu og

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

mikla athygli enda þekktur kvennaljómi.
Jared Leto er þekktastur fyrir
leik sinn í sjónvarpsþáttaröðinni
My so Called Life en þar fór hann
með hlutverk Jordans Catalano.
Hann vakti síðan verðskuldaða
athygli fyrir frammistöðu sína í
Requiem for a Dream eftir Darren
Aronofsky og muna margir einnig
eftir því þegar hann var laminn í
klessu í Fight Club. Leto var eitt
sinn
unnusti
stórstjörnunnar
Cameron Diaz en var nýlega orðaður við brjóstabombuna Jessicu
Simpson. Hann hefur þó lagt ofuráherslu á feril sinn og 30
Seconds from Mars en smáskífa
sveitarinnar var nýlega heiðruð af
rokktímaritinu Kerrang!.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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Hermdi eftir ráðherranum
Hugbúnaðarverkfræðineminn
Björn Patrick Swift opnaði
heimasíðu á slóðinni www.björn.
is síðastliðinn sunnudag en síðan
hefur þegar vakið þónokkra
athygli. Það kemur helst til af því
að hún er nánast nákvæm eftirlíking af síðu Björns nafna hans
Bjarnasonar dómsmálaráðherra.
„Þetta var hugmynd sem kviknaði
í einhverri leiðinlegri prófatörn
fyrir tveimur árum. Ég hef alltaf
verið á leiðinni að gera alvöru úr
þessu og byrjaði loksins að dunda
mér í þessu á kvöldin núna í
ágúst,“ segir Björn Patrick.
Björn starfar sem forritari hjá
tölvuleikjafyrirtækinu CCP samhliða náminu. Hann segist hafa
keypt lénið björn.is þegar í ljós
kom að Björn Bjarnason hafði ekki
nýtt sér forkaupsréttinn. „Þeir
sem áttu lénin án íslensku stafanna
fengu hálfs árs forkaupsrétt. Björn
nýtti sér hann ekki og ég keypti
lénið um leið og fresturinn rann út.
Þetta er nú annars allt gert í
góðlátlegu gríni,“ segir Björn
Patrick. Hann segist ekki hafa
hugmynd um hvort ráðherrann
viti af uppátækinu. „Ég bara veit
það ekki. Ég ætlaði ekkert að opna

777"*/2.)3 "JÎRN "JARNASON NÕTTI

777"*®2.)3 %INS OG SJ¹ M¹ HEFUR

SÁR EKKI FORKAUPSRÁTTINN ¹ LÁNINU WWW
BJÎRNIS OG SEGIR AÈ ÎLLU GRÅNI FYLGI
NOKKUR ALVARA

"JÎRN 0ATRICK LAGT VINNU Å AÈ HAFA SÅÈUNA
EINS LÅKA FYRIRMYNDINNI OG H¾GT ER

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

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

opnar í dag
kl. 11. á 2. hæð í Smáralind

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

Vertu velkomin!
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Þakklæti

F

yrirbærið þakklæti er ekki hátt
skrifað í nútímanum. Flestum
finnst álíka fáránlegt að vera þakklátur og að safna sér fyrir einhverju. Til hvers að safna sér fyrir
einhverju þegar maður fær lánað
fyrir því á þremur mínútum? Til
hvers að vera þakklátur fyrst allt
kemur hvort sem er upp í hendurnar á manni? Það eru helst trúaðir
sem gangast upp í því að vera
þakklátir. Þeir eru þakklátir guði
fyrir allt heila klabbið.

!,6%'

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

-¡2 leið nokkuð vel með að hafa

þakkað hænunni fyrir að fórna sér
fyrir fjölskyldu mína. Dálítið eins
og indjána sem er í sterkum tengslum við náttúruna. Elsta hæna í
heimi varð 14 ára, svo þessi hefði
getað kroppað árum saman í kringum kofa hefði henni verið gefið
frelsi. Nú var hún dauð fyrir magafylli á þriðjudegi.
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tækifæri eru til þakklætis. Þriðja heims fólkið sem þrælaði
við að búa til fötin okkar og allt
dótið á skilið þakklæti. Fólkið sem
nú dvelur á elliheimilum en kom
Íslandi úr moldarkofunum með
þrældómi á skilið þakklæti. Líka
ómissandi fólkið í illa launuðu
störfunum sem keyrir þjóðfélagið
áfram í dag.

 persónulegri nótum getur maður

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

Málið er leyst
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Við kappkostum að afgreiða málið í
einu símtali

Vandamálin eru til að leysa þau. Við lítum einfaldlega á það sem
skyldu okkar að veita viðskiptavinum bestu hugsanlegu þjónustu
og 95% mála sem til okkar berast eru afgreidd í fyrsta símtali.
Þess vegna eru líka ánægðustu viðskiptavinirnir hjá okkur,
samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.
Hringdu í 1414 og vandamálið er úr sögunni

Gríptu augnablikið og lifðu núna

