

#(2)3 #/2.%,, 2¨)2 5- 2/++&%2),)..
„Ég held að íslensku áhorfendurnir eigi
eftir að græða á þeirri staðreynd að ég og
hljómsveitin höfum spilað saman í fimm
mánuði.“
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Vill kaupa húsin við Laugaveg

"OLTASTR¹KUR
HJ¹ LANDSLIÈINU

Sigurjón Sighvatsson vill kaupa upp hús við Laugaveg og Hverfisgötu sem á að rífa eða flytja. Hann hefur
hug á að búa til reykvíska götumynd og sér fyrir sér hverfi sem sameinar meðal annars íbúðir og verslun.

¶ORGRÅMUR ¶R¹INS
SON SÕNIR STUÈNING
SINN Å VERKI

2%9+*!6¥+ Athafnamaðurinn Sigur-

&«,+ 

«STJËRN Å 2EYKJAVÅK
b(VERGI ER GERT R¹È FYRIR AUKNUM
ÒTGJÎLDUM BORGARSJËÈS VEGNA
H¾KKUNAR ¹ KJARASAMNINGUM Å
REKSTRAR¹¾TLUNUM BORGARINNAR Å
DAG m SKRIFAR 3IGRÒN %LSA 3M¹RA
DËTTIR
5-2¨!. 

3KJËTUR OG GËÈUR BATI

jón Sighvatsson hefur hug á að
kaupa gömul hús við Laugaveg og
Hverfisgötu sem annaðhvort á að
rífa
eða
fjarlægja
vegna
fyrirhugaðra
framkvæmda
í
miðbænum en hús sem eru í hættu
skipta þar tugum. Sigurjón er með
hugmyndir uppi um að koma
húsunum fyrir annars staðar í
Reykjavík, jafnvel búa til nýja götu
með húsum úr miðbænum.
„Það er mikil synd að láta gömlu
húsin fara svona og að mínu mati er
það misskilningur að halda að
Laugavegurinn muni gjörbreytast

með komu nýrra húsa. Nýju húsin
sem eru þar eru mörg hver misheppnuð,“ segir Sigurjón sem fékk
hugmyndina þegar umræðan um
Laugaveg 4-6 stóð sem hæst. „Það
yrði menningarsögulegt slys ef
húsin myndu öll tapast. Það er mjög
skrýtið að ekki hafi verið settar
neinar kvaðir um að halda húsunum óbreyttum, jafnvel þótt þau
verði flutt.“
Sigurjón hefur hug á að byggja
upp nýja götumynd, ekki ólíkt því
sem gert var á Bráðræðisholtinu
svokallaða. „Þetta þarf að vera samstillt átak en ég sé fyrir mér að það

sé hægt að koma upp lifandi hverfi
sem sameinar íbúðarhúsnæði,
viðskipti, verslun og sögu,“ segir
Sigurjón sem rekur sjálfur tvær
verslanir í miðborginni. Hann bætir
við að slík uppbygging þekkist víða:
„Besta dæmið sem ég veit um er í
Los Angeles. Þar er hundrað ára
gamall ávaxta- og grænmetismarkaður, The Grove, sem var
tengdur við gamlan veitingastað og
nýja uppbyggingu.“
Sigurjón hefur í samstarfi við
opinbera aðila og sjóði hafið endurbyggingu
nokkurra
húsa
á
Seyðisfirði. „Þar leggst einstaklings-

%IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHN
SEN ER ORÈINN N¹NAST
GËÈUR AF HNÁMEIÈSL
UM SÅNUM EN BYRJAR
EKKI GEGN 3P¹NI Å DAG

framtak og hið opinbera á eitt að
bjarga menningarverðmætum. Það
er langtímaverkefni sem er að
komast í gang. Eftir fjögur ár erum
við farnir að sjá árangur. Þetta er
langhlaup.“
Sigurjón segir mörg hverfi koma
til greina, þar á meðal Árbæinn,
Skerjafjörð og Vatnsmýrina. Hann
hefur ekki rætt við eigendur
húsanna sem verða hugsanlega
rifin eða flutt. „Ég vil kanna til
hlítar hvaða staðsetning hentar og
síðan mun ég ræða við þá um
varðveislu húsanna áður en þeir
hefjast handa.“
KH

%LDRI SKËLAR ËFULLN¾GJANDI

Undrabörn fá
nýjan skóla

¥¶2«44)2 

-%..45. Nýr skóli fyrir börn með

(ÒSHEIMILI
STHILDUR #ECIL ¶ËRÈARDËTTIR
GARÈYRKJUSTJËRI
OG FJÎLSKYLDA
hús&heim
ili
HENNAR BÒA
Å KÒLUHÒSI ¹
¥SAFIRÈI
FÖSTUDAGU
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L PÉTUR LÚTHER

Ekki nóg að

SSON

vera frægur
L
Rökkur og róm HEIMILIÐ
antík
L INNLIT
Garðyrkjustjór
i í garðbýli

¥ -)¨*5
",!¨3).3

6%¨2)¨ ¥ $!'

2)'.).'  ,%)¨)..) (¾G
SUÈVESTL¾G ¹TT Å FYRSTU EN VAXANDI
SUNNAN OG SUÈVESTAN¹TT SÅÈDEGIS
"JART VEÈUR LENGST AF DEGI AUSTAN TIL
EN SKÕJAÈ OG ÒRKOMULÅTIÈ VESTAN TIL
&ER AÈ RIGNA SÅÈDEGIS (ITI   STIG
HLÕJAST EYSTRA

DELTALIGHT

',%¨)345.$ (INN HEIMSÖEKKTI LJËSMYNDARI -ARY %LLEN -ARK SÁST HÁR Å BAKGRUNNI SAMGLEÈJAST ÖEIM FÁLÎGUM 'UÈLAUGI OG
!LEXANDER 3ÕNING HENNAR 5NDRABÎRN VAR OPNUÈ ¹ ¶JËÈMINJASAFNINU Å G¾R EN MYNDIRNAR ¹ SÕNINGUNNI TËK HÒN AF ÅSLENSKUM
BÎRNUM MEÈ FATLANIR &RAM KOM Å M¹LI HENNAR AÈ HÒN HEFÈI HVERGI Å HEIMINUM SÁÈ JAFNH¾FT STARFSFËLK AÈSTOÈA FÎTLUÈ BÎRN OG
HÁR ¹ LANDI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

"¾JARINS BEZTU PYLSUR HALDA UPP ¹ SJÎTÅU ¹RA AFM¾LI SITT

Pylsa og kók á tuttugu krónur
6%23,5. Bæjarins beztu, fyrirtækið

OPIÐ LAUGARDAG KL:11-16

sem rekur pylsuvagnana vinsælu,
á sjötíu ára afmæli á þessu ári. Af
því tilefni verður pylsa og kók á
tuttugu krónur alla helgina, og
rennur ágóðinn til góðgerðamála.
„Við erum orðin svo gamalt
afmælisbarn að okkur fannst við
hæfi að afþakka gjafir en gefa
þær í staðinn,“ segir Guðrún
Kristmundsdóttir,
eigandi
fyrirtækisins. „Ég held að þetta sé
elsti skyndibitastaðurinn sem er
ennþá starfandi í Reykjavík.“
Bæjarins beztu reka pylsuvagna
á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu, en sá vinsælasti
stendur
við
bílaplanið
hjá
Tryggvagötu. Þangað var hann
fluttur árið 1944, en hafði áður
staðið í Austurstræti við Kolasund
frá stofnun fyrirtækisins árið

1937. Guðrún segir leyndarmálið
að baki velgengninni vera fyrsta
flokks hráefni og gott starfsfólk.
Vinsældir pylsuvagnsins við
Tryggvagötu teygja sig langt út
fyrir landsteinana því fræga fólkið
heimsækir varla Ísland án þess að
fá sér eina með öllu. Aðspurð
hverjir frægustu gestirnir hafi
verið segir Guðrún að Bill Clinton,
fyrrverandi Bandaríkjaforseti, sé
sennilega sá frægasti. „Svo hafa
Metallica-strákarnir komið hingað
nokkrum sinnum.“
SÖS
6)¨ 6!'.).. &2'! "ÒIÈ ER AÈ SETJA

UPP VEISLUTJALD VIÈ HLIÈ PYLSUVAGNSINS
Å TILEFNI AF SJÎTÅU ¹RA AFM¾LI "¾JARINS
BEZTU 'UÈRÒN SEGIST VONAST EFTIR
MARGMENNI UM HELGINA EN ALLUR ¹GËÈI
PYLSUSÎLUNNAR RENNUR TIL +ONUKOTS
&RÁTTABLAÈIÈ(ÎRÈUR

fötlun mun rísa innan skamms.
Skólinn mun sameina starfsemi
Öskjuhlíðarskóla og Safamýrarskóla þar sem þeir þykja ekki
lengur uppfylla þær kröfur sem
gerðar eru til skóla sem annast
menntun fatlaðra barna.
Júlíus Vífill Ingvarsson,
formaður menntaráðs
Reykjavíkurborgar, tilkynnti
þetta á fundi í Þjóðminjasafninu
í gær sem boðað hafði verið til
vegna opnunar ljósmyndasýningar Mary Ellen Mark.
Sýningin ber nafnið Undrabörn
og á henni má sjá myndir sem
teknar voru af fötluðum börnum
á Íslandi. Skólinn mun rísa á
óbyggða svæðinu í grennd við
höfuðstöðvar Íþróttafélags
Reykjavíkur. Umhverfis skólann
verður útbúið stórt
útivistarsvæði.
Ljóst er að miklum fjármunum
verður varið til verksins og
staðfesti Júlíus að fjársterkir
einstaklingar kæmu að
fjármögnun þess. Af virðingu við
óskir þeirra kvaðst hann ekki
gefa upp nöfn þeirra.
KDK

3052.).' $!'3).3

Jóhann, sendið þið starfsmenn
á námskeið í ljónatamningu?
b.EI ÁG HELD AÈ ÖESS GERIST EKKI
ÖÎRF 6IÈ ERUM FLESTIR MEÈ LJËNS
HJARTAm
5PPSTOPPAÈ EYÈIMERKURLJËN SEM FLUTT VAR
TIL ¥SLANDS Å FYRRASUMAR ¹ AÈ F¾RA ÒR VÎRSLU
5MHVERFISSTOFNUNAR OG KOMA Å HENDUR
LÎGREGLU ¶AÈ STENDUR NÒ Å SÕNINGARKASSA
Å ,EIFSSTÎÈ *ËHANN 2 "ENEDIKTSSON ER
LÎGREGLUSTJËRI ¹ 3UÈURNESJUM

"®¨5¨5 3)'  -),,) (%)-3,&! &EG

URÈARDÅSIR ÒR 5NGFRÒ ¥SLANDIS ¹RIÈ  Å
"L¹A LËNINU
&2¡44!",!¨)¨(!2)

&LEKASKIL Å "L¹A LËNINU

Baðaðu þig á
milli heimsálfa
.44²2! „Baðaðu þig á milli

heimsálfa í Bláa lóninu,“ gæti
orðið eitt af slagorðum Bláa
lónsins á Reykjanesi í framtíðinni. Páll Einarsson, prófessor í
jarðeðlisfræði við Háskóla
Íslands, greindi frá því í Fréttablaðinu á fimmtudaginn að skil
Ameríku- og Evrópuflekans
lægju meðal annars um Bláa
lónið en ekki um Þingvelli, en
það hefur verið lífseig meinloka.
Magnea Guðmundsdóttir,
kynningarstóri Bláa lónsins,
segir að þessi staðreynd um
flekaskilin sé áhugaverð fyrir
stjórnendur lónsins. „Það er
auðvitað skemmtilegt fyrir
okkur að segja þeim að þeir geti
baðað sig á milli heimsálfa hérna
í lóninu,“
Magnea segir að gestum
lónsins verði sagt frá þessari
skemmtilegu staðreynd á
næstunni.
IFV

,®'2%',5&2¡44)2
®LVAÈUR ¹ REIÈHJËLI
%KIÈ VAR ¹ REIÈHJËLAMANN Å ,¾KJAR
GÎTU VIÈ 6ONARSTR¾TI UM KLUKKAN
SJÎ Å G¾RKVÎLDI -ANNINN SAKAÈI
EKKI EN BIFREIÈIN D¾LDAÈIST NOKKUÈ
¶EGAR LÎGREGLU BAR AÈ KOM Å LJËS AÈ
REIÈHJËLAMAÈURINN VAR UNDIR ¹HRIFUM
¹FENGIS OG MUN HANN AÈ ÎLLUM LÅK
INDUM S¾TA REFSINGU VEGNA ÖESS

%LDUR Å RÒTU VIÈ ¶RASTALUND
%LDUR KOM UPP Å RÒTU VIÈ ¶RASTALUND
Å 'RÅMSNESI Å G¾RKVÎLDI !È SÎGN
LÎGREGLU ¹ 3ELFOSSI N¹ÈU ÖEIR SEM Å
RÒTUNNI VORU AÈ SLÎKKVA ELDINN ¹ÈUR
EN SLÎKKVILIÈ BAR AÈ %NGINN SLASAÈIST
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"REIÈHOLTSDAGURINN

3TJËRN )CELANDIC 'ROUP

Haldinn í
fimmta sinn

Eimskipsmenn
í meirihluta

2%9+*!6¥+ Allir nemendur í Breiðholti sendu kveðjur sínar til heimsins á Breiðholtsdeginum í gær.
Nemendurnir slepptu blöðrum upp
í loftið í sameiginlegu hópatriði.
Dagurinn er nú haldinn hátíðlegur í fimmta sinn. Fjölbreytt leikjadagskrá var á íþróttasvæði ÍR í
gærmorgun. Fjölskylduskemmtun
hófst síðar í gærdag í risatjaldi á
ÍR-svæðinu þar sem Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson borgarstjóri flutti
ávarp og afhenti heiðursviðurkenningar. Hátíðarhöldunum lauk
klukkan níu í gærkvöldi þegar ungmenni kveiktu á eitthundrað blysum á ÍR vellinum í tilefni af eitthundrað ára afmæli ÍR.
LBB

6)¨3+)04) Eimskipsmenn skipa nú
meirihluta stjórnar Icelandic
Group. Með ráðningu Guðmundar
Davíðssonar sem forstjóra
starfsemi Eimskips á Íslandi eru
þrír af fimm stjórnarmönnum, þar
á meðal formaður og varaformaður, nátengdir Eimskipafélaginu.
Magnús Þorsteinsson stjórnarformaður er einnig formaður
stjórnar Eimskipafélags Íslands,
Guðmundur Davíðsson varastjórnarformaður er sem fyrr
segir forstjóri yfir starfsemi
Eimskips á Íslandi og Baldur
Guðnason stjórnarmaður er
forstjóri Eimskips, dótturfélags
Eimskipafélags Íslands.
SÖS

4), (!-).'*5 -%¨ $!').. +VEÈJUR TIL HEIMSINS SENDAR MEÈ BLÎÈRUM FR¹ BÎRNUM Å

"REIÈHOLTI

&2¡44!",!¨)¨%9¶«2

Ýsan kostar um tvö hundruð
krónur kílóið á fiskmörkuðum
Ýsan kostar að meðaltali 200 krónur kílóið óunnin á fiskmörkuðum, en verðið rokkar nokkuð og getur verið
mun hærra. Fisksali telur að verðið eigi eftir að hækka töluvert. Samkeppnin kemur frá öðrum löndum, þar
sem fiskur er munaðarvara. Samkeppnisstofnun útilokar ekki að skoða markaðsstöðu Fiskisögu og Sjófisks.
6%23,5. Kílóverð ýsu á fiskmarkaði, sem

síðar er seld í verslunum hérlendis, fer niður
í 160 krónur en meðalverð er um 200 krónur
kílóið.
Samkvæmt óformlegri verðkönnun
Fréttablaðsins í fiskbúðum kostar ýsa með
roði 980 krónur kílóið en roðflett og beinlaus
1.170 til 1.180. Í Fiskisögu, sem fjallað var
um í Fréttablaðinu í gær, kostar ýsan litlu
meira eða 990 og 1.290 krónur.
Þess skal getið að kostnaður fisksala og
afföll eru talsverð, líkt og lesa má neðar á
síðunni.
Fisksalar telja að þetta verð komi til með
að hækka enn. „Fiskverðið á eftir að hækka
töluvert, því það er alltaf að verða erfiðara
að fá hráefnið,“ segir Eiríkur A. Auðunsson,
fisksali í Hófgerði í Kópavogi.
Vegna erlendrar samkeppni um fiskinn
verði hann sífellt dýrari í innkaupum.
Erlendir sölumenn heiti innlendum framleiðendum nú orðið sölu fyrirfram; kostnaður sé

+/34.!¨!23!-52
2%+3452 &)3+3!,!
µMIS KOSTNAÈUR KEMUR INN Å SM¹SÎLUVERÈ
FISKSALA
¥ FYRSTA LAGI SKAL TALIÈ TIL AÈ ÖEIR GETA EKKI NÕTT
ALLAN FISKINN -INNA EN HELMINGUR AF HVERJU
KÅLËI AF ÕSU KEYPTRI ¹ MARKAÈI KANN AÈ RATA Å
FISKBORÈIÈ 3UMIR SEGJAST EKKI NÕTA NEMA 
PRËSENT AF ÕSUNNI
¶¹ ÖARF AÈ REIKNA MEÈ ÅSINGARKOSTNAÈI OG
FLUTNINGSKOSTNAÈI AF MARKAÈI Å VERSLUN
(ÒSN¾ÈISKOSTNAÈUR SKAL TALINN MEÈ OG
RAFMAGNSKOSTNAÈUR EN ÖAÈ KOSTAR JÒ SITT AÈ
GEYMA FISKINN Å K¾LIBORÈI
%ITTHVAÈ KOSTAR SVO AÈ GREIÈA STARFSMANNI FYRIR
AÈ VINNA FISKINN BERA FRAM OG SELJA HANN
3ÅÈAST EN EKKI SÅST ÖARF SKATTSTJËRI AÈ F¹ SITT

%)2¥+52 !5¨5.. !5¨5.33/.

²2 &)3+"/2¨).5 3AMKEPPNISSTOFNUN KANN AÈ ATHUGA MEÈ
SAMÖJÎPPUN ¹ FISKMARKAÈI EN MARKAÈSR¹ÈANDI STAÈA ER EKKI ËLÎGLEG Å
SJ¹LFRI SÁR &ISKSALAR M¾TA MIKILLI SAMKEPPNI FR¹ ÒTLÎNDUM

að verða aukaatriði. „Úti er fiskur munaðarvara en hér er hann alltaf í öðru sæti. Fólk
vill halda í hefðina og fiskveiðiþjóðin hefur
það fyrir hugsjón að fiskur sé ódýr. Okkur
myndi mörgum bregða í brún ef ýsan kostaði
2.500 krónur eins og erlendis. Þar kostar
kjúklingurinn síðan 500 krónur kílóið!“
Eiríkur segir að samþjöppun á smásölumarkaði fisks komi sinni búð afar vel. Veltan
í Hófgerði hafi aukist um 120 prósent milli
ára og búðin hafi vart undan.
Samþjöppun hefur orðið á innlendum
fiskismásölumarkaði. ASÍ hefur bent á að í
fyrra hafi fimm fiskbúðir breyst í Fiskisögu.
Framkvæmdastjóri Fiskisögu telur að

0,, '5..!2 0,33/.

fyrirtækið og systurfyrirtæki þess, Sjófiskur, sé með um 70 prósent innlendrar smásölu
á fiski og flestar af fiskibúðum borgarinnar.
Formaður Neytendasamtakanna sagðist í
gær vænta þess að Samkeppnisstofnun
skoðaði þessa samþjöppun nánar.
Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppnisstofnunar, segir að smásala fisks hafi ekki
verið til sérstakrar athugunar hingað til.
Ólöglegt sé að misnota markaðsráðandi
stöðu, en sem slík sé hún ekki ólögleg.
Nú standi yfir rannsókn á matvörumarkaði. Fiskismásalan verði hugsanlega inni í
þeirri aðgerð.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

"LËÈ AF -ADELEINE -C#ANN FANNST Å BIFREIÈ

Foreldrarnir báðir undir grun
0/24²'!, !0 Foreldrar Madeleine

McCann, bresku stúlkunnar sem
hvarf á sumarleyfisstað í Portúgal í
vor, liggja nú báðir undir grun um
að hafa átt hlutdeild að hvarfi
hennar.
Móðirin, Kate McCann, var
yfirheyrð hjá lögreglunni í Portúgal
í fyrradag og í gær. Faðirinn, Gerry
McCann, var síðan kallaður til
yfirheyrslu í gær.
„Þeir telja sig hafa sannanir fyrir
því að hún tengist með einhverjum
hætti dauða dóttur sinnar, sem er
gjörsamlega
fáránlegt,“
sagði
Justine McGuinness, talsmaður
fjölskyldunnar.
Að hennar sögn byggir lögreglan
þetta á því að leifar úr blóði
stúlkunnar hafi fundist í bifreið sem
þau hjónin hafa haft á leigu.
McGuinness fullyrðir að þau hafi
ekki tekið þessa bifreið á leigu fyrr
en 25 dögum eftir hvarf stúlkunnar.

+!4% -##!.. -4)2 4), 9&)2(%923,5

+ATO OG 'ERRY -C#ANN HAFA B¾ÈI M¾TT
TIL LÎGREGLUNNAR Å 0ORTÒGAL &2¡44!",!¨)¨!0

„Þeir eru að gefa í skyn að Kate
hafi með einhverjum hætti valdið
dauða Madeleine fyrir slysni,
geymt líkið af henni og síðan losað
sig við það,“ segir Philomena
McCann, systir móðurinnar. „Ég
hef aldrei heyrt neitt jafn fáránlegt um ævina.“
Niðurstöður hafa fengist að
hluta til úr DNA-rannsókn á blóðleifum sem fundust í íbúð hjónanna í Portúgal. Þau hafa þó ekki
fengið að vita hverjar þessar niðurstöður eru, en rannsóknin var
gerð í Bretlandi.
Auk þeirra hjóna hefur aðeins
einn maður legið undir grun í
þessu máli. Það er Robert Murat,
sem býr með móður sinni skammt
frá íbúðinni sem McCann-fjölskyldan bjó í þegar Madeleine
hvarf 3. maí síðastliðinn. Murat
hefur alla tíð haldið fram sakleysi
sínu.
GB
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ÚTSALA UM LAND ALLT
Öll handverkfæri

Öll garðverkfæri

25%

Allt að

AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

Öll ljós

Öll málning

25%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Allur
fatnaður

Öll
búsáhöld

2070%

30%
AFSLÁTTUR

Öll salerni,
blöndunartæki
og handlaugar

AFSLÁTTUR

2.k4r/m90

20%

2

AFSLÁTTUR

Eik Livaloc Struktur
3ja stafa, borðastærð
14x189x2.200 mm
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.ÕTT MYNDBAND MEÈ /SAMA BIN ,ADEN KOMIÈ Å HENDUR "ANDARÅKJASTJËRNAR

-ANSAL MEÈ BÎRN Å +ÅNA

.ÕR ELLEFTA SEPTEMBER BOÈSKAPUR

Fjörutíu kornabörnum bjargað

%'904!,!.$ !0 Nýtt myndband

með boðskap frá Osama bin
Laden, í tilefni af því að á
þriðjudag verða rétt sex ár liðin
frá hryðjuverkaárásunum 11.
september, er komið í hendur
fulltrúa Bandaríkjastjórnar.
Sérfræðingar hennar vinna nú að
því að rannsaka myndbandið, að
því er ónafngreindur fulltrúi
hryðjuverkavarnayfirvalda
vestra greindi frá.
Allt frá árásunum á New York
og Washington haustið 2001 hefur
al-Kaída-hryðjuverkanetið minnt
á sig í kringum 11. september ár
hvert. Þrjú ár eru hins vegar liðin
frá því að síðast birtist

(%&52 ,)4!¨  3¡2 3+%'')¨ 6INSTRA
MEGIN SÁST /SAMA BIN ,ADEN EINS OG
HANN LEIT ÒT HAUSTIÈ  ÖEGAR SÅÈAST
BIRTIST MYND AF HONUM OPINBERLEGA
(¾GRA MEGIN ER MYNDIN SEM NOTUÈ
VAR MEÈ TILKYNNINGU UM NÕJA MYND
BANDIÈ
&2¡44!",!¨)¨!0

opinberlega mynd af bin Laden,
leiðtoga samtakanna. Skýrt var frá
væntanlegri birtingu myndbandsins á vefsíðu herskárra
múslima, sem al-Kaída hefur oft

notað til að koma skilaboðum á
framfæri við umheiminn.
Sérstaka athygli vakti að á mynd
sem fylgdi tilkynningunni var
Osama bin Laden kominn með
svart skegg, og hefur því
greinilega látið lita það og snyrta,
en á síðustu myndum hefur hann
verið gráskeggjaður. „Ég held að
það sé þeim í hag að hann virðist
vera ungur og heilbrigður,“ segir
Rita Katz, framkvæmdastjóri
SITE-stofnunarinnar, sem fylgist
grannt með skilaboðum frá
hryðjuverkasamtökum.
Síðast birtust myndir af bin
Laden rétt fyrir þingkosningar í
Bandaríkjunum haustið 2004. GB

Lýsir nýju sjálfstrausti
í utanríkismálum
6%2!,$!26).)2 .EMENDUR "ORGARSKËLA

FR¾ÈAST UM VERKEFNI 6ERALDARVINA ¹
¥SLANDI

6ERALDARVINIR TÅNA RUSL

Heilmikið rusl
við ströndina
&«,+ „Við höfðum verk að vinna

og tíndum upp heilmikið drasl við
strendur Reykjavíkur og einnig
úti á landi,“ segir Veraldarvinurinn Lukas De Ventura.
Erlendir sjálfboðaliðar í
samtökunum Veraldarvinum hafa
tínt rusl meðfram strandlengju
Íslands í sumar. Þeir stóðu fyrir
kynningu á verkefninu í Borgarskóla í gær þar sem þeir fræddu
nemendur um hvernig þeir gætu
komið að umhirðu landsins. Rusl
sem sjálfboðaliðarnir hafa tínt
upp eftir sumarið verður til sýnis
15. september.
LBB

,®'2%',5&2¡44)2
REKSTUR VIÈ 6ATNAGARÈA
®KUMENN TVEGGJA BIFREIÈA VORU FLUTTIR
¹ SLYSADEILD EFTIR HARÈAN ¹REKSTUR VIÈ
6ATNAGARÈA Å G¾RMORGUN KLUKKAN
ELLEFU "¹ÈIR BÅLARNIR VORU DREGNIR ¹
BROTT MEÈ KRANABÅL -EIÈSL ÎKUMANNA
VORU MINNIH¹TTAR

&ULLUR ¹ MIÈRI GÎTU
,ÎGREGLAN HAFÈI AFSKIPTI AF ÎLVUÈUM
MANNI ¹ HJËLI Å FYRRINËTT Å 3KEIFUNNI
(ANN VAR ¹ MIÈRI GÎTUNNI SVART
KL¾DDUR ¹ SVÎRTU HJËLI LJËSLAUS OG ¹N
HJ¹LMS -AÈURINN VAR HANDTEKINN OG
TEKIN AF HONUM BLËÈPRUFA

Að sögn bæði forsætis- og utanríkisráðherra lýsir framboð Íslands til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna árin 2009-2010 nýju sjálfstrausti og virkni í utanríkismálum. Aukið kapp verður lagt á að kynna framboðið á næstu tólf mánuðum.
54!.2¥+)3-, Ákvörðunin um að

Ísland sæktist eftir sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna „lýsir
nýrri sýn á stöðu Íslands á
alþjóðavettvangi
og
nýju
sjálfstrausti og virkni í utanríkismálum“. Þetta sagði Geir H.
Haarde forsætisráðherra í ávarpi
á opnunarmálþingi um Ísland og
alþjóðamál, sem haldið var í
Háskóla Íslands í gær. Málþingið
markaði upphafið að fyrirlestraröð
um þetta efni, sem utanríkisráðuneytið hefur efnt til í
samstarfi við háskóla landsins.
Að sögn Geirs felst í þessari
nýju sýn „skilgreining á Íslandi
sem öflugu smærra ríki en höfnun
á þeirri sjálfsímynd að Ísland sé
vanmáttugt örríki“. Þetta lýsi ekki
„hégómlegu drambi“ heldur eðlilegu endurmati og sífelldri viðleitni til að treysta stöðu Íslands í
hnattvæddum heimi nútímans.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, sem
einnig hélt ávarp á vel sóttu málþinginu, sagði Íslendinga eiga
„kinnroðalaust að gera sig gildandi“ á alþjóðavettvangi og að
sækjast eftir setu í öryggisráðinu
væri eðlilegur liður í því.
Bæði Geir og Ingibjörg Sólrún
lýstu því yfir að á því rétta ári
þangað til gengið verður til atkvæða
í
allsherjarþingi
Sameinuðu
þjóðanna um það hverjar tvær af
þeim þremur þjóðum sem eru í
framboði fá sæti í öryggisráðinu
2009-2010, verði lagt aukið kapp á
kynningu á framboði Íslands, enda
geti slík kynning á þessum
lokaspretti ráðið úrslitum.
Aðrir fyrirlesarar á málþinginu
voru Baldur Þórhallsson, prófessor

+¥.! !0 Fjörutíu kornabörnum
var bjargað og 47 manns voru
handteknir þegar lögregla í
austurhluta Kína fletti ofan af
glæpahring sem stundaði mansal
með börn.
Glæpahringurinn hafði selt yfir
sextíu börn og leitar lögreglan nú
að þeim börnum sem ekki hafa
fundist.
Mikið er um að glæpahringir
stundi mansal á börnum í Kína.
Börnunum er stolið eða þau keypt
af fátækum fjölskyldum og síðan
seld til para sem vilja börn,
þjónustufólk eða framtíðarbrúðir
fyrir syni sína. Þúsundir barna eru
yfirgefin árlega í Kína.
SDG

(JALLASKËLAR VINS¾LIR

Nemendafjöldi
tvöfaldast
-%..45. Nemendafjöldi í
Hjallaskólum hefur tvöfaldast á
milli ára. Þetta kemur fram í
ársreikningi Hjallastefnunnar.
Skólum Hjallastefnunnar
fjölgaði úr þremur í átta,
nemendum fjölgaði úr 380 í 750
og velta félagsins fór úr 276
milljónum í um hálfan milljarð.
Margrét Pála Ólafsdóttir er
frumkvöðull Hjallastefnunnar en
hún stofnaði fyrirtækið árið 2000
í kringum leikskólann Hjalla í
Hafnarfirði.
Nú eru Hjallaleikskólar í
Garðabæ, Reykjanesbæ, Reykjavík, Akureyri og Bifröst. Félagið
rekur einn skóla sem starfar bæði
á leik- og grunnskólastigi í
Garðabæ og er með útibú í
Hafnarfirði og á háskólasvæði
Keilis í Reykjanesbæ.
LBB
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Hættur í
bankaráði
/0.5¨5 -,&5.$!2®¨ 'EIR ( (AARDE FORS¾TISR¹ÈHERRA OG )NGIBJÎRG 3ËLRÒN
'ÅSLADËTTIR UTANRÅKISR¹ÈHERRA FLUTTU ¹VÎRP ¹ VEL SËTTU M¹LÖINGI Å H¹TÅÈARSAL (¥ Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨'6!

í stjórnmálafræði, Alyson Bailes,
fyrrverandi forstöðumaður sænsku
friðarrannsóknastofnunarinnar
SIPRI og gestaprófessor við
Háskóla
Íslands,
og
Björg
Thorarensen lagaprófessor.
Ingibjörg Sólrún lagði í lokaorðum
áherslu á að opinber umræða um
stöðu, hlutverk og stefnu Íslands í
alþjóðakerfinu væri mjög mikilvæg;
ekkert væri verra en að stjórnvöld
einangruðust frá borgurunum við
mótun stjórnarstefnunnar og hún
vonaðist til að málfundaröð sem
þessi gagnaðist til að virkja
almenning til þátttöku.

Geir boðaði jafnframt að
ríkisstjórnin
hygðist
styrkja
faglega umfjöllun um íslensk
utanríkis- og öryggismál með því
að stofna Rannsóknasetur um
utanríkis- og öryggismál, sem yrði
í
senn
samráðsvettvangur
stjórnmálaflokkanna um öryggismál og öflug rannsókna-stofnun.
Þar gæfist stjórnmálamönnum,
embættismönnum
og
fræðimönnum tækifæri til að fjalla um
og rannsaka íslensk utanríkis- og
öryggismál með markvissari hætti
en tíðkast hefur.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

34*«2.-, Jón Þór Sturluson,
aðstoðarmaður Björgvins G.
Sigurðssonar viðskiptaráðherra,
tilkynnti á fundi bankaráðs
Seðlabankans á fimmtudag að
hann segði sig frá störfum
bankaráðsins.
Ekki hefur verið
ákveðið hver mun
setjast í bankaráð
í hans stað, en
forseti Alþingis
fékk í gær bréf
þess efnis að Jón
Þór væri hættur
*«. ¶«2
3452,53/.
og að Alþingi
þyrfti að tilnefna
nýjan fulltrúa.
Þar til Alþingi kýs nýjan
fulltrúa mun varamaður Jón Þórs,
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,
hagfræðingur í félagsmálaráðuneytinu, taka sæti Jóns Þórs í
bankaráði Seðlabankans.
SS

NÝ R OUTLANDER | MEIRA EN FLOTTUR

Mitsubishi Outlander hefur verið endurhannaður frá grunni. Útkoman er
einhver glæsilegasti sportjeppi sem sést hefur. Og útlitið segir ekki
allt, þ ví þ að er urrandi kraftur í DI-D dísilvélinni og byltingarkenndur
drifbúnaðurinn kemur þ ér í jeppagírinn þ egar þ ess þ arf.

Öflug og sparneytin 140 hestafla DI-D dísilvél
(eyðsla 6,9 l í blönduðum akstri)
Sérhannað Rockford hljóð kerfi
Frábært 7 sæta innra rými

18" álfelgur
Leð urinnrétting
Þakbogar
Mikil veghæð

Til afgreiðslu strax

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi
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Vissir þú að Þingvellir væru
ekki á mörkum tveggja
heimsálfa?
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Finnst þér of lítil samkeppni á
fiskmarkaðnum í dag?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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%IN KONA OG FJËRIR KARLMENN ¹K¾RÈ FYRIR HROTTALEGT OFBELDI

3LÎKKVILIÈ HÎFUÈBORGARSV¾ÈIS

Rændu mann og misþyrmdu

Vantar fleiri
slökkviliðsmenn

$«-3-, Fimm manns, fjórir karlmenn og ein kona, hafa verið
ákærðir fyrir frelsissviptingu,
húsbrot, rán, gróft ofbeldi og morðhótanir gegn manni í Reykjavík.
Fimmmenningarnir ruddust inn
á heimili mannsins í janúar. Konan
blekkti manninn til að hleypa sér
inn og hleypti síðan mönnunum
inn. Tveir þeirra þvinguðu fórnarlambið til að setjast á stól og konan
batt hann síðan fastan, keflaði hann
með munnkúlu með áfastri ól og
setti leðurgrímu yfir höfuð hans.
Tveir mannanna kýldu síðan
manninn í andlitið, spörkuðu í hann
og annar þeirra hellti eldfimum

(¡2!¨3$«-52 2%9+*!6¥+52 &IMM

MENNINGARNIR VORU ¹K¾RÈIR FYRIR (ÁRAÈS
DËMI 2EYKJAVÅKUR Å G¾R

vökva yfir hann. Manninum var
síðan hótað frekari barsmíðum, að

tennurnar í honum yrðu mölvaðar
og borað yrði í hnéskeljar hans.
Honum var einnig hótað að dælt
yrði í hann úr sprautu þannig að
hann hlyti bana af. Þá var honum
ógnað með hnífi og hann barinn
með járnstöng. Tilgangur þessara
ofbeldisaðgerða
fimmmenninganna var að fá manninn til að vísa á
verðmæti í íbúð sinni, fá hann til að
afhenda lykla að bifreið sinni og
gefa út afsal fyrir henni.
Fimmmenningarnir höfðu á
brott með sér verðmæti í eigu
mannsins að andvirði hundraða
þúsunda króna, þar á meðal
bifreiðina.
JSS

6)..5-!2+!¨52 Slökkviliðs- og

sjúkraflutningamenn vantar á
höfuðborgarsvæðinu. Auglýst var
eftir starfsfólki á vef slökkviliðsins í gær. Margvíslegar kröfur
eru gerðar um líkamlegt og
andlegt atgervi, og er hægt að
sækja um til 26. september.
Þorsteinn Karlsson, deildarstjóri fjármáladeildar, segir ekki
um mikinn starfsmannaskort að
ræða, en árleg starfsmannavelta
valdi því að þurfi að auglýsa eftir
fólki. „Það stendur líka til að
fjölga stöðugildum eftir rúmt ár
og þess vegna ráðum við ívið
fleiri í ár,“ segir hann.
SÖS

Kaupþing stefnir á
upptöku evrunnar
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Fyrir stjórnarfund Kaupþings verður lögð tillaga um að bankinn taki upp evru sem
uppgjörsmynt og í kauphöll. Forstjóri Glitnis segir langtímahagsmunum landsins
betur borgið með stöðugri mynt. Landsbankinn vill að reikningsskilareglur ráði.
„Í mínum huga hefur
sífellt orðið ljósara að krónan
hentar
okkur
ekki
sem
uppgjörsgjaldmiðill og ekki sem
skráningargjaldmiðill
fyrir
hlutabréf okkar,“ segir Sigurður
Einarsson,
stjórnarformaður
Kaupþings banka. Hann leggur
fyrir stjórnarfund bankans í lok
september tillögu um að bankinn
geri upp í evrum í stað krónu og
skrái sömuleiðis hlutabréf sín í
evrum.
Til þess að breytingin nái fram að
ganga á næsta reikningsári hjá
Kaupþingi þarf að sækja um heimild
til að færa reikninga í annarri mynt
en krónu til ársreikningaskrár hjá
Ríkisskattstjóra fyrir lok október.
Sigurður gerir ráð fyrir að um
komandi áramót verði um 15
prósent af áhættu bankans hér á
landi. Krónan segir hann hins vegar
að ýki sveiflur hlutabréfa bankans
í Kauphöllinni í Stokkhólmi því
gengi hlutabréfa hér virðist
sveiflast í takt við krónuna. Þá
segist Sigurður ekki eiga von á að
fyrirætlanir bankans mæti andstöðu
hjá stjórnvöldum og telur að hér á
landi eigi fordómalaust að skoða
upptöku evru, enda sé krónan að
syngja sitt síðasta.
„Engin umræða hefur átt sér stað
um slíkar ákvarðanir hjá æðstu
yfirstjórn bankans,“ segir Halldór
J.
Kristjánsson,
bankastjóri
Landsbanka Íslands, um hvort
Landsbankinn kunni að taka upp
reikningshald í evrum eða skrá
hlutabréf sín í sömu mynt. Hann
telur hins vegar eðlilegt að ákvörðun
um þessa hluti ráðist af alþjóðlegum
reikningsskilareglum. „Þær gera
ráð fyrir að félög geri upp og skrái
hlutabréf sín í þeirri mynt sem er
starfrækslumynt
viðkomandi
félags. Samkvæmt alþjóðlegum

6)¨3+)04)
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%INARSSON STJËRNARFORMAÈUR OG VIÈ H¹BORÈIÈ (REIÈAR -¹R
3IGURÈSSON FORSTJËRI +AUPÖINGS 3TJËRNENDUR BANKANS STEFNA
¹ AÈ F¾RA SIG ÒR KRËNU Å EVRU ¹ N¾STA REKSTRAR¹RI
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reikningsskilareglum er það sú
einstaka mynt sem vegur þyngst í
útgjöldum félagsins. Ef gjöld og
tekjur eru orðnar meira en 50
prósent í tiltekinni mynt annarri en
krónu hjá félagi skráðu hér á landi
myndu ákvæði reikningsskilareglna
benda til að eðlilegt væri hjá því
félagi að huga að hvort ástæða væri
til að breyta,“ segir Halldór og
kveður þeim tímapunkti ekki náð
hjá Landsbankanum. „Þetta eru hin
almennu sjónarmið, en kunna þó að
þurfa nánari skoðun í tilviki
fjármálafyrirtækja
sem
eru
kerfisbankar í viðkomandi ríki.“
Lárus Welding, forstjóri Glitnis,
segir spurninguna um myntina
mikilvæga
fyrir
fjármálafyrirtæki. „Ljóst er að langtímahagsmunum Íslands er best borgið
með að meiri stöðugleiki sé í
myntinni en verið hefur. Það er
erfitt að sjá að það gerist með
öðru en aðild að stærra myntkerfi,
svo sem evrunni.“

!,&%3#! %9+52 (,54!
&¡ /' 3+2)2 ¥ %625(LUTAFÁ !LFESCA VERÈUR SKR¹È
Å EVRUM ¶¹ VERÈUR HLUTAFÁ
FÁLAGSINS JAFNFRAMT AUKIÈ UM ALLT
AÈ   MILLJARÈA HLUTA 4ILLÎGUR
ÖESSA EFNIS LIGGJA FYRIR AÈALFUNDI
!LFESCA SEM VERÈUR HALDINN
M¹NUDAGINN  SEPTEMBER
N¾STKOMANDI
-IÈAÈ VERÈUR VIÈ KAUPGENGIÈ
  VIÈ SKR¹NINGU HLUTAFJ¹RINS
Å EVRUR -UN EITT ATKV¾ÈI FYLGJA
HVERRI EVRU Å HLUTAFÁ
%KKI HEFUR VERIÈ TEKIN
¹KVÎRÈUN UM HVERT KAUPGENGI
HLUTANNA OG SÎLUSKILM¹LAR VERÈI
Å HLUTAFJ¹RÒTBOÈINU !UKNING
HLUTAFJ¹RINS MUN SKIPTAST Å TVO
JAFNA HLUTA !NNARS VEGAR VERÈUR
HLUTHÎFUM HEIMILT AÈ NÕTA
FORKAUPSRÁTT SINN OG HINS VEGAR
GERT AÈ FALLA FR¹ HONUM
HHS

OLIKR FRETTABLADIDIS

6IÈSKIPTAR¹ÈHERRA UNDRAR SIG EKKI ¹ ¹KVÎRÈUN +AUPÖINGS

+ALLAR ¹ UMR¾ÈU UM GJALDMIÈILINN
ÁG HEF SJ¹LFUR TALAÈ FYRIR OG TEL MIKLU
&YRIR¾TLAN +AUPÖINGS UM REIKNINGSHALD
OG KAUPHALLARSKR¹NINGU Å EVRUM LÅKT OG
V¾NLEGRI m SEGIR HANN
"JÎRGVIN SEGIR HINS VEGAR LJËST AÈ
3TRAUMUR FJ¹RFESTINGABANKI HEFUR GERT
ER AÈ MATI "JÎRGVINS ' 3IGURÈSSONAR
REYNI ¹ LÅTINN GJALDMIÈIL Å OPNU HAGKERFI
VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA HLUTI AF ÖRËUN HÁR OG
OG AÈ ¹KVARÈANIR BANKANNA VARPI LJËSI
¹ ALMENNA UMR¾ÈU HÁR UM HVERNIG
KEMUR EKKI ¹ ËVART
b¶ETTA ERU STËR ALÖJËÈLEG FYRIRT¾KI
GENGISM¹LUM ÖJËÈARINNAR SÁ BEST
MEÈ LANGST¾RSTAN HLUTA AF SÅNUM REKSTRI
BORGIÈ b6ILJUM VIÈ AÈ GJALDMIÈILLINN
Å ERLENDUM GJALDMIÈLUM m SEGIR HANN
OKKAR VERÈI HLUTI AF ST¾RRI GJALDMIÈLI
6)¨3+)04!2¨(%22! "JÎRGVIN '
OG TELUR ¹KVARÈANIR BANKANNA VARPA
3IGURÈSSON VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA SEGIR LJËST EÈA AÈ VIÈ BERJUMST VIÈ AÈ HALDA ÒTI
AÈ FËRNARKOSTNAÈUR SÁ MJÎG MIKILL VIÈ AÈ SJ¹LFST¾ÈUM GJALDMIÈLI SEM SVONA F¹IR
LJËSI ¹ ÖRËUN Å KRING UM OKKAR EIGIN
HALDA HÁR ÒTI SJ¹LFST¾ÈUM GJALDMIÈLI
GJALDMIÈIL
NOTA OG F¹IR VILJA EIGA VIÈSKIPTI MEÈ
b3TJËRNARFORMAÈUR +AUPÖINGS SKORAR
&ARA ÖARF ¹FRAM MEÈ ÖESSA UMR¾ÈU
SNAGGARALEGA ¹ ¥SLENDINGA AÈ TAKA ALMENNT UPP UMR¾È
OG HÒN ÖARF AÈ EIGA SÁR STAÈ ¹ N¾STU M¹NUÈUM OG
MISSERUM m SEGIR "JÎRGVIN OG BENDIR ¹ AÈ ÖRËUNIN SÁ HRÎÈ
UNA UM EVRU OG GJALDEYRISM¹L LÅKT OG ÁG HEF SJ¹LFUR GERT ¡G
b"¾ÈI ALMENNINGUR OG FYRIRT¾KI KALLA MJÎG ALVARLEGA ¹ AÈ
FAGNA MJÎG UMM¾LUM HANS OG TEL AÈ MENN EIGI AÈ TAKA
KANNAÈ SÁ HVAÈA MÎGULEIKAR SÁU Å STÎÈUNNI HVAÈ GJALD
ÖESSA UMR¾ÈU ALVARLEGA B¾ÈI UM EINHLIÈA UPPTÎKU EVRU
MIÈILINN VARÈARm
OG EINS UM AÈILDARUMSËKN AÈ %VRËPUSAMBANDINU SEM
ËK¹
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+L¾DDIST STOLNUM JOGGINGBUXUM UNDIR EIGIN BUXUM

Reyndi að ganga út
í ránsfengnum
,®'2%',5-, Sautján ára stúlka

reyndi að stela joggingbuxum í
fataversluninni Sparkz í Kringlunni
um fimmleytið í fyrradag.
Stúlkan hafði fjarlægt þjófavarnarmerki af joggingbuxum og
klætt sig í sínar eigin buxur yfir.
Árvökull starfsmaður búðarinnar
fann þjófavarnarmerkið á gólfinu og
kallaði á öryggisvörð sem hringdi á
./++2)2 '2)0.)2  $!' ,ÎGREGLAN F¾R
lögregluna.
NOKKRAR HRINGINGAR ¹ DAG VEGNA BÒÈAR
Samkvæmt upplýsingum frá
HNUPLS Å +RINGLUNNI
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu
koma upp nokkur tilvik á dag vegna búðarhnupls í Kringlunni.
LBB

&2 +2!(.*²+5- 6INNUM¹LASTOFNUN BEITTI HARÈARI AÈGERÈUM ¹ FIMMTUDAGINN

EN ¹ÈUR HEFUR VERIÈ BEITT TIL AÈ TRYGGJA RÁTTINDI STARFSMANNA VIÈ +¹RAHNJÒKA
6ERKALÕÈSFÁLÎG SEGJA EKKI NËG AÈ GERT
-9.$+2)34¥. "/'!$«44)2

Tækniráðstefna um Kárahnjúkavirkjun

Meðal annars verður fjallað um undirbúning
virkjunarinnar, hönnun mannvirkja, sjálfar
framkvæmdirnar ofan- og neðanjarðar, tæki og
tæknibúnað, umhverfisvöktun og upplýsingamiðlun.

Gert er ráð fyrir kynnisferð ráðstefnugesta um
framkvæmdasvæðið á Austurlandi miðvikudaginn
19. september. Gjald fyrir ferðina er 20.000 krónur.

Ráðstefnan verður haldin á Grand Hóteli í Reykjavík
mánudaginn 17. og þriðjudaginn 18. september.
Gestir á ráðstefnunni skrái sig í síðasta lagi
þriðjudaginn 11. september. Aðgangur er ókeypis.

Dagskrá tækniráðstefnunnar um Kárahnjúkavirkjun er
birt í heild á heimasíðu Kárahnjúkavirkjunar,
www.karahnjukar.is. Þar er jafnframt hægt að skrá
sig til þátttöku á ráðstefnunni.

Nánari upplýsingar veitir Margrét Óskarsdóttir,
margreto@lv.is, sími 862 4120.

Auglýsingasími

PIPAR • SÍA • 71727

Landsvirkjun efnir til ráðstefnu um Kárahnjúkavirkjun í Reykjavík 17. og 18. september, þar sem fjöldi íslenskra
og erlendra sérfræðinga flytur erindi um alla helstu þætti þessarar stærstu framkvæmdar sem ráðist hefur verið í
á Íslandi. Ráðstefnan fer fram á ensku og er einkum ætluð fagfólki sem tengist framkvæmdum af þessu tagi.

– Mest lesið

Vantrausti
lýst á Vinnumálastofnun
Verkalýðsfélög eru óánægð með aðgerðir Vinnumálastofnunar við Kárahnjúka, sem gengu ekki nógu langt
að þeirra mati. Ráðherra bendir á að markmið aðgerðanna hafi ekki verið vinnustopp heldur árangur.
legar. Hún bendir á að
samningarnir
hafi
greinasamband Austurverið bornir undir
lands (AFL) og Rafiðnaðaltrúnaðarmanninn á
aðarsamband Íslands
Kárahnjúkum.
Hann
sendu frá sér harðorðar
hafi
síðan
hrósað
yfirlýsingar í gær um
framgöngu Vinnumálaaðgerðir
Vinnumálastofnunar í sín eyru.
stofnunar við KáraAðgerðin hafi verið
hnjúka.
fyrsta skrefið í herferð
AFL segir að nú sé
til að uppræta svona
svo komið að stjórn
starfsemi. Hún verði
félagsins treysti ekki *«(!..!
3)'52¨!2$«44)2
ekki liðin hér eftir.
Vinnumálastofnun til
„Ég er mjög ánægð
að verja rétt launafólks
með hert vinnubrögð
í landinu. Miðað við
Vinnumálastofnunar að undanvinnubrögðin þurfi verkalýðsförnu. Niðurstaðan á Kárahreyfingin sjálf að annast þetta í
hnjúkum var sú að Arnarfell
framtíðinni.
ábyrgist réttindi starfsmannanna
Guðmundur Gunnarsson, forað öllu leyti og að greitt verður í
maður Rafiðnaðarsambandsins,
samræmi við kjarasamninga,
segir stofnunina „enn einu sinni
ekki bara í framtíðinni, heldur
með allt niðrum sig“. Hún hafi
einnig aftur í tímann,“ segir hún.
sent þau skilaboð til fyrirtækja
Spurð hvort þetta þýði ekki að
að engu skipti þótt þau brjóti
fyrirtæki geti hér eftir stólað á
samninga á starfsmönnum.
að óþarfi sé að semja við VinnuVinnumálastofnun
fór
á
málastofnun fyrr en stofnunin
fimmtudag á Kárahnjúka í fylgd
mæti í lögreglufylgd, segir
lögreglu í þeim yfirlýsta tilgangi
Jóhanna svo ekki vera.
að stöðva framkvæmdir vegna
„Þetta hefur aldrei verið gert
óskráðra
starfsmanna
hjá
áður og markmiðið er auðvitað
tveimur fyrirtækjum. Upphaflega
ekki að loka fyrirtækjum, heldur
átti að stöðva vinnu fyrirtækjanna
að ná fram réttindum starfsá mánudag. Þess í stað var samið
manna. Við teljum að þessu markvið þriðja fyrirtækið, Arnarfell.
miði hafi verið náð og munum
Fundurinn tók um fimm klukkubeita öllum tiltækum ráðum til að
tíma.
uppræta þessa starfsemi í framJóhanna Sigurðardóttir félagstíðinni,“ segir Jóhanna.
málaráðherra kveður ásakanirnar
gegn Vinnumálastofnun ómakKLEMENS FRETTABLADIDIS

6)..5-!2+!¨52 Starfs-
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6ÁLABËNDINN

.ÎRDAR R¹ÈA STAÈARVALI

.OKKUÈ HEFUR VERIÈ R¾TT UPP ¹ SÅÈKASTIÈ UM
NETÖJËNABÒ SEM BANDARÅSKU HUGBÒNAÈAR OG
NETFYRIRT¾KIN -ICROSOFT 9AHOO 'OOGLE ¹SAMT
ÎÈRUM ERU AÈ SKOÈA AÈ REISA HÁR ¹ LANDI
 R¹ÈSTEFNU 3KÕRSLUT¾KNI
FÁLAGS ¥SLANDS Å VIKUNNI
UM NETÖJËNABÒIN KOMU
UPP VANGAVELTUR UM NAFNIÈ
ENDA G¾TU BÒ SEM ÖESSI
GEYMT MUN MEIRA EN NETÖJËNA
EINA .OKKRUM NÕJUM HEITUM VAR
VARPAÈ FRAM SVO SEM GAGNAMIÈSTÎÈ
OG VÁLABÒ SEM VÅSAR TIL ÖESS AÈ
ÖEIR SEM REKI BÒIÈ SÁU VÁLAB¾NDUR
LÅKT OG KOLLEGAR ÖEIRRA MEÈ KÕRNAR
(J¹LMAR 'ÅSLASON HJ¹ 3ÅMANUM
SEM ¹TTI HUGMYNDINA SAGÈI ÖETTA
N¾RT¾KASTA D¾MIÈ Å SÅNUM HUGA b¡G
ER ÒR SVEIT m SAGÈI HANN

%KKI LIGGUR FYRIR UM HUGSANLEGA STAÈSETNINGU
NETÖJËNABÒA EF AF VERÈUR 3OL 3QUIRE FORSTJËRI
GAGNAGEYMSLUFYRIRT¾KISINS $ATA )SLANDIA
SEM
HEFUR SKOÈAÈ MÎGULEIKANN ¹
BYGGINGU NETÖJËNABÒS
SAGÈI ¹ R¹ÈSTEFNUNNI
H¾GT AÈ REISA ÖAU
HVAR SEM ER %N TVÎ
ATRIÈI SKIPTI ÖË HÎFUÈM¹LI
b¶ETTA FER ALLT EFTIR NÎRDUNUM
¥ FYRSTA LAGI VERÈA NÎRDAR AÈ GETA
EKIÈ TIL NETÖJËNABÒANNA EN Å
ÎÈRU LAGI VERÈUR AÈ VERA STUTT ¹
STAÈ ÖAR SEM H¾GT ER AÈ KAUPA
PIZZUR OG 0EPSI -AX m SAGÈI
HANN OG BENTI ¹ AÈ SÁ HLÒÈ AÈ
ÖÎRFUM NÎRDANNA SÁ F¹TT SEM
STANDI Å VEGI FYRIR ÎRUGGUM REKSTRI
NETÖJËNABÒA HÁR ¹ LANDI

"ANDARÅSK FYRIRT¾KI SÎGÈU UPP
FJÎGUR ÖÒSUND STARFSMÎNNUM Å ¹GÒST
5PPSAGNIRNAR ERU RAKTAR TIL ¹STANDS ¹
FJ¹RM¹LAMÎRKUÈUM HEIMS VEGNA VAN
SKILA ¹ ANNARS FLOKKS HÒSN¾ÈISL¹NUM
Å "ANDARÅKJUNUM
'UÈMUNDUR $AVÅÈSSON HEFUR VERIÈ
R¹ÈINN FORSTJËRI YFIR STARFSEMI %IMSKIPS
¹ ¥SLANDI ¥ TILKYNNINGU FR¹ FÁLAGINU
SEGIR AÈ R¹ÈNINGIN SÁ TIL KOMIN VEGNA
SKIPULAGSBREYTINGA SEM FELA Å SÁR AÈ
.ORÈUR !TLANTSHAFSSV¾ÈI FÁLAGSINS
VERÈI SKIPT Å TVENNT
²RVALSVÅSITALAN L¾KKAÈI UM   PRË
SENT Å G¾R OG STENDUR Å  STIGUM
'ENGI BRÁFA Å &, 'ROUP L¾KKAÈI MEST
EÈA UM   PRËSENT 'ENGI EINUNGIS
TVEGGJA FÁLAGA H¾KKAÈI !TLANTIC 0ET
ROLEUM OG !LFESCA

Rauð ljós á markaði

Sinfóníudagurinn
VIÐ BJÓÐUM ALLA, UNGA SEM ALDNA, VELKOMNA
Í HÁSKÓLABÍÓ Í DAG, LAUGARDAG KL. 13.00.
AÐGANGUR ÓKEYPIS.
Hljómsveitarmeðlimir
kynna hljóðfæri sín
og spjalla við gesti, trúðurinn Barbara leiðir fólk um
svæðið og „vitringarnir þrír“
veita ráðgjöf um áskriftaleiðir. Dagskránni lýkur
með stuttum, aðgengilegum tónleikum fyrir
alla fjölskylduna. Tveir heppnir gestir vinna
áskrift að tónleikum Sinfóníunnar í vetur.

Fyrsti konsert er frír

545 2500 ::: WWW.SINFONIA.IS

Skráning og upplýsingar á www.sinfonia.is

Rán Light
Vind- og vatnsheld
hlífðarföt
jakki 5.500
buxur 3.700

MÎRKUÈUM SÅÈUSTU VIKUR LÅKAN HRUNI ¹ FJ¹RM¹LAMÎRKUÈUM UNDIR LOK SÅÈUSTU ALDAR
&2¡44!",!¨)¨!&0

Dauft
var
yfir
helstu
fjármálamörkuðum í gær en gengi
hlutabréfa lækkaði í Evrópu og
Asíu auk þess sem helstu vísitölur
fóru niður um allt að tvö prósent
við opnun markaða í Bandaríkjunum.
Munar þar um tölur bandarísku
Vinnumálastofnunarinnar
sem
birtar voru í gær og sýna að mun
fleiri hafi misst vinnuna í
Bandaríkjunum í síðasta mánuði en
gert var ráð fyrir. Flestir hættu í
byggingariðnaði og framleiðslugreinum en á móti varð aukning í
heilbrigðis- og menntageiranum.

Atvinnuleysi stendur eftir sem áður
óbreytt milli mánaða, 4,6 prósent.
Inn í spila ummæli Alans
Greenspan,
fyrrum
seðlabankastjóra Bandaríkjanna, sem
segir ótta stýra ákvarðanatöku
fjárfesta og líkti óróleika á
fjármálamörkuðum
við
niðursveifluna á árunum 1987 og 1998.
Henry Paulson, fjármálaráðherra
Bandaríkjanna, segir í samtali við
fréttaveituna Bloomberg í gær að
tölur um atvinnuþátttöku kæmu
stundum á óvart. „Þróunin er aldrei
línuleg, stundum koma sveiflur,“
segir hann.
JAB

Álagið eykst í kjölfar óróa á markaði

kr.
kr.

Skuldatryggingarálag íslensku viðskiptabankanna hefur hækkað töluvert undanfarinn mánuð í kjölfar
óróa á erlendum fjármálamörkuðum.
Álag Kaupþings hefur rúmlega þrefaldast og er það nú hærra en þegar
það var hæst í mars í fyrra. Sömu
sögu er að segja af skuldatryggingarálagi Glitnis, sem hefur hækkað
næstmest. Álag Landsbankans hefur
rúmlega tvöfaldast á sama tíma en
það er engu að síður þriðjungi lægra
en það var í mars í fyrra.
Greiningardeild Landsbankans
segir í Vegvísi sínum í gær að síðan
í júní hafi álagið farið hækkandi og
hafi vísitala yfir skuldatryggingarálag fjármálafyrirtækja (ITRAXXvísitalan) rúmlega fimmfaldast
síðan þá.

66°Norður/sept07

Þó að rigni
þó að blási...

!,!. '2%%.30!. 3EÈLABANKASTJËRINN FYRRVERANDI SEGIR ËRËLEIKA ¹ FJ¹RM¹LA

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12
KÓPAVOGUR:
Smáralind
GARÐABÆR:
Miðhraun 11
AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is

+!50¶).' (ÎFUÈSTÎÈVARNAR Å

"ORGARTÒNI

Þótt álagið hafi aukist mikið síðustu vikur bendir greiningardeildin hins vegar á að hækkun íslensku
bankanna sé hlutfallslega nokkuð
minni en hækkun fjármálavísitölunnar á sama tímabili.
JAB

Þrír sparisjóðir vilja sameinast
Forsvarsmenn Sparisjóðsins í
Keflavík, Sparisjóðs Vestfirðinga
og Sparisjóðs Húnaþings og
Stranda ætla að leggja til við
fundi stofnfjáreigenda í nóvember að sjóðirnir sameinist.
Unnið er að samrunaáætlun en
ætla má að Sparisjóðurinn í Keflavík, þriðji stærsti sparisjóður
landsins, taki langstærstan hlut
gangi tillagan eftir.

Stjórnendur sjóðanna telja að
margvísleg tækifæri felist í samruna sjóðanna. Þeir nefna til
dæmis að útlána- og fjárfestingargeta aukist til muna.
Samanlagt eigið fé sparisjóðanna er um 21 milljarður króna og
gera áætlanir ráð fyrir að stofnfé
verði aukið í tengslum við sameininguna. Það komi til með að
verða 5,7 milljarðar.
EÖA

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 07-1461
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Afrekskvennasjóður Glitnis og Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands var stofnaður í
byrjun ársins með 20 milljóna króna framlagi Glitnis. Tilgangur sjóðsins er að styðja við
bakið á afrekskonum í íþróttum og gera þeim betur kleift að stunda íþrótt sína og ná árangri.
Sjóðurinn auglýsir eftir umsóknum um styrki. Umsóknarfrestur er til fimmtudagsins
13. september.
Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð er að finna á www.glitnir.is og www.isi.is.

AGSLEGAN STUÐNING
FJÁRH
GAN
FLU
GÖ
–O

GLITNIR STYRKIR AFREKSKONUR Í ÍÞRÓTTUM
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(VEN¾R ¹ AÈ HL¾JA AÈ
ÖEIM SEM HLUSTA ¹ ÒTLENDINGA

Krónan
¶/234%).. 0,33/. 3+2)&!2

H

áð getur verið beittara en röksemdir í pólitískri
umræðu. Það er gömul saga og ný. Íslendingar voru
lengur að hverfa frá höftum og miðstýringu en aðrar
vestrænar þjóðir. Það skýrist meðal annars af því að
lengi var skopast að þeim sem sagðir voru gapa upp í
erlenda sérfræðinga og boðuðu frjáls viðskipti.
Ýmsir voru farnir að trúa því að höftin væru séríslensk hagfræðikenning. Fram á tíunda áratug síðustu aldar töluðu virtir
menn enn um að vestræn hagfræðilögmál ættu ekki við á Íslandi.
Í reynd voru höftin þó tær erlend kenningasmíð sem Íslendingar
trúðu hins vegar lengur á en flestir aðrir. Það var það eina sem var
séríslenskt við þau.
Um nokkurra missera skeið hafa Samtök atvinnulífsins talið
að Seðlabankinn ætti að lækka vexti þrátt fyrir þenslu og þvert á
ríkjandi erlendar kenningar. Seðlabankinn hefur þar á móti fylgt
fram af mikilli festu og einurð peningastefnu sem grundvallast
á erlendum hagfræðikenningum og góð reynsla er af í öðrum
vestrænum myntsamfélögum.
Seðlabankinn hefur bæði hlustað á erlenda kenningasmiði á þessu
sviði og tekið mark á reynslu annarra seðlabanka um að árangur
stefnunnar ráðist af festu og trúverðugleika. Samtök atvinnulífsins
hafa hins vegar talað fyrir hagfræðilegum úrlausnum sem segja
má að séu í ríkari mæli heimatilbúnar.
Sannarlega er það svo að Samtök atvinnulífsins hafa sitt hvað til
síns máls í gagnrýni sinni á núverandi stöðu. Þeim hefur þó ekki
tekist að sýna fram á að eftirgjöf af hálfu Seðlabankans myndi
tryggja langvarandi stöðugleika. Fyrir þá sök er rétt að virða
að Seðlabankinn hefur hlustað meir á ráð og kenningar erlendra
sérfræðinga. Ástandið væri trúlega verra ef hann hefði ekki gert
það.
Þetta breytir ekki hinu að Ísland hefur þolað meiri peningalegan
óstöðugleika en aðrar þær þjóðir sem næst standa í menningarog viðskiptalegum efnum. Skiljanlegt er að hvorki atvinnulífið né
heimilin sætti sig við að Ísland festist í því fari. Í því liggja margar
hættur bæði fyrir heimilin og fyrirtækin.
Ástæðuna fyrir óstöðugleikanum er á hinn veginn ekki unnt að
rekja til einhverra grundvallar mistaka í hagstjórn stjórnvalda
eða Seðlabanka. Hundurinn liggur annars staðar grafinn. Þeirri
staðreynd þarf að gefa gaum.
Fáir erlendir hagfræðingar hafa gefið sér tóm til að rýna sérstaklega í íslenska hagkerfið. Sumir þeirra fáu sem það hafa gert hafa
bent á að kraftar utan íslenska hagkerfisins ráði meir um straumstefnu krónunnar en kraftar Seðlabankans. Þetta leiðir af sjálfu sér
þegar krónan flýtur á algjörlega opnu alþjóðlegu peningahafi.
Í fljótu bragði sýnast þeir sem koma fram með þessar ábendingar hafa nokkuð til síns máls. Með skynsamlegum rökum er ekki
unnt að gera þá kröfu til Seðlabankans að hann ráði við alla þá
krafta sem raunverulega stýra striki krónunnar. Spurningin er sú
hvort rétt er að leggja við hlustir þegar kenningar af þessu tagi
eru settar fram af útlendingum. Annar kostur er að hlæja að þeim
sem það gera.
Sjálfsagt er ekki til neitt lögmál sem mælir rétt eða rangt
í því efni. En fátt bendir til að unnt sé að njóta hvors tveggja í
senn, krónu og stöðugleika. Honum geta svo fylgt hliðarverkanir,
meiri hagstjórnaraga bæði í kjarasamningum og við
fjárfestingarákvarðanir. Matið snýst á endanum um það hvort
hliðarverkanirnar eru skárri en óstöðugleikinn.
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¥ D¹LKNUM HÁR Å G¾R VAR GREINT FR¹ ÖVÅ
AÈ «MAR 2AGNARSSON HEFÈI Å GREIN
HALDIÈ ÖVÅ FRAM AÈ ¶INGVELLIR V¾RU ¹
MÎRKUM TVEGGJA HEIMS¹LFA EN EINS OG
SAGT VAR FR¹ Å &RÁTTABLAÈINU Å VIKUNNI ER
ÖAÈ EKKI RÁTT «MAR HAFÈI SAMBAND OG
VILDI KOMA ÖVÅ ¹ FRAMF¾RI AÈ RÁTT V¾RI
EINS OG HANN HÁLT FRAM Å GREININNI
AÈ VESTURBAKKI !LMANNAGJ¹R V¾RI
ENDIMÎRK !MERÅKUFLEKANS OG ÖVÅ
RÁTT AÈ VESTURBAKKINN T¹KNAÈI
!MERÅKU b¡G MINNIST EKKI ¹ ÖAÈ
Å GREININNI HVAR AUSTURBAKKINN
SÁ ENDA SÁST HANN EKKI FYRR EN
LÎNGU AUSTAR ,ANDREKIÈ SÁST Å
'J¹STYKKI SEM GREIN MÅN FJALLAÈI

(¹KON !ÈALSTEINSSON SK¹LD OG
SKËGARBËNDI FYLLTIST INNBL¾STRI YFIR
ÖEIM TÅÈINDUM AÈ KALLA ¾TTI FULLTRÒA
ÅSLENSKU FRIÈARG¾SLUNNAR Å ¥RAK (ERDÅSI
3IGURGRÅMSDËTTUR HEIM OG SENDI OKKUR
ÖESSA STÎKU
3TAÈAN Å ¥RAK ER VERRI EN HÒN VAR 
VARNARLAUS HERMANNA
SKARINN 
3TEFNIR Å SUNDRUNGAR
STYRJALDA ÖAR 
ÖVÅ STRÅÈSMAÈUR ¥SLANDS
ER FARINN
SIGRIDUR FRETTABLADIDIS

Framfaragoðsögnin
E

ins og finnski heimspekingurinn Georg Henrik von Wright
benti á, þá er framfarahugtakið
gildishlaðið orð og sker sig að því
leyti frá skyldum hugtökum á borð
við breyting, vaxtaraukning eða
þróun. Framfarir eru jákvæðar og
í andstöðu við afturhald eða
hnignun.
Í ljósi þessa er sérkennilegt
hversu mjög inntak framfarahugtaksins er á reiki. Flestir telja
sig vilja framfarir, en ekki er þar
með sagt að stefnan sé endilega sú
sama hjá þessu framfarasinnaða
fólki. Framfarir geta haft mismunandi merkingu fyrir ólíka einstaklinga. Þess vegna er hætt við að
umræða um framfarir verði
marklaus. Hugtakið er ekki
nothæft ef öllum finnst þeir stefna
fram á við en fara eigi að síður í
ýmsar áttir.

6ÅSINDI OG FRAMFARIR
Í orðræðu um vísindi er iðulega
rætt um framfarir. Vísindasagnfræðingurinn Thomas S. Kuhn
reyndi að skilgreina hvernig
framfarir yrðu innan vísinda og
lagði áherslu á snögg umskipti í
hugsun manna um tiltekin
viðfangsefni, sem hann kallaði
vísindabyltingar. Dæmi um slík
umskipti er sólmiðjukenning
Kópernikusar. Á hinn bóginn er
ekki einfalt að skilgreina hvernig
sólmiðjukenningin er framför frá
eldri kenningum um stöðu
jarðarinnar í veröldinni. Sólmiðjukenningin er ekki beint framhald
af því heldur viðsnúningur; ný sýn
á gamalt álitamál. Hið sama má
segja um fleiri vísindakenningar
sem hafa miðað hugsun manna um
náttúruna fram á við, s.s. þróunarkenningu Darwins. Þróunarkenningin byggir t.d. ekki á eldri
hugmyndum um sköpun lífsins af
alvaldri og yfirnáttúrulegri
goðveru heldur er í andstöðu við
þær.
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Framfarir í þessum skilningi
hafa gildi í sjálfum sér og
því ekki hægt að leggja
gildismælikvarða á þær.
Þannig eru allar leiðir til að
auka hagvöxt góðar...
Framfarir í vísindum felast
þannig í einhverju nýju, en alls
ekki áframhaldi fyrri vísinda. Þær
verða vegna þess að vísindamenn
eru gagnrýnir í hugsun og efast
um viðtekin sannindi. Hið sama má
segja um ýmsar framfarir sem
orðið hafa á samfélagsskipaninni.
Á 19. og 20. öld vék einræði kónga
og keisara fyrir lýðræðisfyrirkomulagi víða um lönd. Víðast
hvar var hin nýja stjórnskipan
ekki framhald af fyrri stjórnarháttum heldur eitthvað annað; ný
stefna og ný hugsun um mannlegt
samfélag. Þeir framfarasinnar
sem börðust fyrir lýðræði vildu
ekki stefna áfram sama veg heldur
fara í allt aðra átt. Lýðræði þróast
ekki sjálfkrafa úr einræði; til þess
að koma því á þarf rof og
viðsnúning, jafnvel byltingu.

4¾KNIHUGSUN UM FRAMFARIR
Sýn vísindamanna á framfarir er
ekki sú eina sem er möguleg og
jafnvel má efast um að hún sé
ríkjandi. Margir telja sig framfarasinna án þess að því fylgi
efasemdir um ríkjandi hugsun eða
gagnrýni á viðtekin gildi. Þessari

tilteknu framfaragoðsögn fylgir
þvert á móti mikil sátt um ríkjandi
ástand jafnhliða kröfu um meira af
hinu sama. Aukinn hagvöxt, meiri
neyslu, fleiri verksmiðjur og meiri
orkunotkun til að knýja
framleiðsluna.
Þetta viðhorf til framfara er
auðsjáanlega gerólíkt því hvernig
vísindasagnfræðingar eins og
Kuhn skilgreina framfarir í
vísindum. Á bak við þessa
framfarahugmynd er enginn efi
eða gagnrýnin hugsun heldur er
búið að formbinda framfarir í
afmörkuðum mælanlegum
stærðum án þess að velta fyrir sér
þeim gildum sem liggja að baki.
Aukin þekking og verkkunnátta,
sem leiðir til meira drottnunarvalds mannsins yfir náttúrunni, er
sjálfkrafa álitin til góðs, óháð því
hvort hún er notuð til að lækna
sjúkdóma eða smíða kjarnorkusprengjur.
Framfarir í þessum skilningi
hafa gildi í sjálfum sér og því ekki
hægt að leggja gildismælikvarða á
þær. Þannig eru allar leiðir til að
auka hagvöxt góðar, allar uppgötvanir ber að hagnýta án tillits til
afleiðinga þeirra, allt sem eykur
vald mannsins yfir umhverfi sínu
er jákvætt óháð því hvort valdinu
er beitt til að skapa eða tortíma.
Nú er ekkert sem segir að einn
skilningur á framfarahugtakinu sé
betri en annar. Hitt er ljóst, að hin
vísindalega og tæknilega sýn á
framfarir fara ekkert sérstaklega
vel saman. Annars vegar er sýn á
framfarir sem vélrænt flæði sem
leiðir átakalítið til stöðugt meiri
vaxtar á ýmsum sviðum. Leiðin til
framfara er ein og altæk. Hins
vegar er hugmyndin um framfarir
sem rof, breytingu á ríkjandi
ástandi sem er afleiðing af efa og
gagnrýnni hugsun. En eitt af því
sem efinn hlýtur að beinast að er
einmitt sjálf framfaragoðsögnin.

Framtíð Kolaportsins
þessum eftirsóttasta stað landsins
undir bílastæði ofanjarðar. Nýjar
höfuðstöðvar Landsbankans, fimm
stjörnu hótel á hafnarbakkanum og
Tónlistarhúsið sjálft munu í það
Allt of fáir borgarbúar hafa frétt af
minnsta rísa á næstu lóðum, án
þeim áhyggjum sem rekstraraðilar
nokkurs einasta bílastæðis ofanjarðar.
Kolaportsins hafa af framtíð starfFramtíð Kolaportsins snýst þó ekki
seminnar. Ástæðan er tillaga að
aðeins um fasteignarekstur eða
viðbyggingu við Tollhúsið, Tryggvaskipulagsmál. Kolaportið er iðandi
götu 19, sem gerir ráð fyrir að efri
mannlífsvettvangur sem er ómissandi
hæðir hússins og ný viðbygging verði
vídd í miðborgarlífinu og borgarlífinu
innréttaðar sem bílastæði. Þetta þýðir
$!'52 " %''%2433/.
yfir höfuð. Kolaportið er kjörlendi
að tveir inngangar Kolaportsins hverfa,
þjóðlegra matgæðinga, uppáhaldsverslun hinna
fimmtungur gólfflatarins einnig og lofthæð
fundvísu og einfaldlega skemmtilegur staður til að
aðalsölurýmisins lækkar um helming. Þá er ógetið
sýna sig og sjá aðra.
að vegna framkvæmdanna þyrfti Kolaportið að
Ýmsar skemmtilegustu og litríkustu borgir
vera lokað í um 18 mánuði.
heimsins státa af ómissandi mörkuðum í verslunSjálfsagt geta margir sett sig í spor starfsfólks í
arhverfum eða úthverfum. Í Reykjavík á Kolabílastæðavanda. Fáir vinnustaðir búa þó að því að
portið hins vegar hvergi heima nema í miðborghinum megin götunnar sé verið að steypa stærsta
inni. Ekki síst nú þegar við erum að byggja upp
bílakjallara landsins með 1.600 stæðum, neðanfleiri og stærri glæsibyggingar á hafnarsvæðinu
jarðar. Viðbyggingu við Tollhúsið væri líka án efa
en nokkurn tímann fyrr. Kolaportið er nauðsynleg
betur varið til að koma þar fyrir höfuðstöðvum
vídd í miðborg sem á að vera fyrir alla. Lúxusvæðfyrirtækja eða miðborgartengdri starfsemi, og þá
um ekki alla hluti. Tryggjum framtíð Kolaportsins.
í sátt við Kolaportið.
Í raun má velta því fyrir sér hvort aðrir
fasteignaeigendur en ríkissjóður væru líklegir til
Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar
að fá þá hugmynd að nýta byggingarmöguleika á
í Reykjavík.
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Hlökkum til að sjá ykkur
Starfsfólk Bæjarins beztu
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UTANRÅKISÖJËNUSTUNNAR ¹ NÕ OG GEGNDI ÖAR SÅÈAST STARFI SVIÈSSTJËRA
anna gat þess
konunnar
VIÈSKIPTASVIÈS
sérstaklega
Berglindar hófst
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í stúdentapólAmnesty Interitíkinni í
national á Íslandi
Háskólanum.
og Kvenréttindafélags Íslands. Á síðari árum hefur hún á hinn
Árið 1996 lést eiginmaður Berglindar, Gísli
bóginn setið í fjölmörgum stjórnum, nefndum og
Ágúst Gunnlaugsson, sagnfræðingur og dósent,
ráðum á vegum stjórnvalda.
eftir erfið veikindi. Hún er sögð hafa sýnt mikinn
styrk á þeim tíma og reyndi að láta erfiðleika
„Berglind getur farið á mikið flug þegar hún
heima fyrir ekki koma niður á störfum sínum.
fær hugmyndir og á auðvelt með að hrífa fólk
Eftir margvísleg og ólík störf, innanlands og
með sér,“ sagði einn viðmælenda og bætti við að
utan, hefur Berglind öðlast mikla og dýrmæta
stundum væru hugmyndir hennar fullháleitar
reynslu. Utan að vinna í Reykjavík hefur hún
fyrir kerfið. Aðrir sögðu hana geta verið
starfað í Bonn, Stokkhólmi, Kaupmannahöfn og
fljótfæra og ætla sér um of. Fljótfærnin var
París.
raunar sögð hennar helsti galli. Þá var nefnt að
Það er sagt til marks um metnað hennar að
hún ætti til að bíta eitthvað í sig og vera lítt fús
reyna fyrir sér á nýjum sviðum en þau sjónarmið
til að líta á mál frá öðrum hliðum ef hún hefði
heyrast líka að sá fjöldi starfa sem hún hefur
þegar myndað sér skoðun á því.
gegnt beri vitni um óþreyju. Slíkra einkenna
Framkoma Berglindar þykir til eftirbreytni,
gætir líka í daglegum störfum; Berglind er sögð
hún kemur vel fyrir sig orði, er kurteis og
eiga til að snúa sér að öðrum verkum þó fyrri
háttvís og hefur góða stjórn á sjálfri sér. Þá
verkefnum sé ekki að fullu lokið. Þá er nefnt sem
þykir hún prýðisgóður félagi og þægilegur
bæði kostur og ókostur að hún kafar ekki djúpt
samstarfsmaður.
ofan í fá mál heldur skautar yfir mörg. Hvað sem
Í könnun sem tímaritið Sirkus gerði meðal
því líður er Berglind Ásgeirsdóttir sögð leggja
valdra álitsgjafa úr röðum stjórnmála- og
sig alla fram í hverju því sem hún tekur sér fyrir
blaðamanna á góðum kandídötum í embætti
hendur.
forseta Íslands var Berglind nefnd. Um hana var
Þessari stuttu lýsingu lýkur á orðum eins af
sagt: „Skarpgreind og glæsileg kona sem hefur
viðmælendum Fréttablaðsins sem sagði: „Vinnáð mjög langt í starfi sínu. Hikar ekki við að
gjarnlegur og vel greindur vinnuþjarkur er á leið
taka að sér erfið störf og skilar þeim öllum með
til starfa í heilbrigðisráðuneytinu.“
miklum sóma. Hefur gegnt hinum ýmsu trúnað-
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Ekkert aðhald í óstjórn
kjörtímabils endurskoðun á
gerð fjárhagsáætlana, niðurstaða þeirrar vinnu liggur ekki fyrir. Borgarstofnólk sem starfar hjá
anir og svið eins og
Reykjavíkurborg starfleikskólasvið hafa á þessum
ar flest eftir kjara-samningtíma ekki fengið aukna fjárum, samningum sem samið
hagsramma til að standa
er um af hálfu Reykjavíkurundir auknum kostnaði
borgar annars vegar og
vegna undirritaðra kjaraverkalýðsfélaga hins vegar. 3)'2². %,3!
samninga og því ríkir mikil
Einstök fagráð og stofn- 3-2!$«44)2
óvissa um úr hve miklum
anir eins og leikskólaráð og
peningum einstök svið hafa að spila.
leikskólasvið hafa enga aðkomu að
Þetta er einkum óheppilegt í ljósi
þeim samningum og hafa engin áhrif
þess að óspart hefur verið vísað til
á þann kostnað sem af nýjum kjaraþess í umræðunni um manneklu á
samningum hlýst.
leikskólum að leikskólasvið og leikNú horfir svo við í Reykjavík að
skólastjórar fullnýti fjárhagsramma
svið eins og til dæmis velferðarsvið
sína til að koma til móts við starsfólk
og leikskólasvið hafa ekki fengið
hækkanir vegna kjarasamningsbundinna launahækkana inn í fjárhagsramma sína. Borgin gerir kjarasamninga við starfstéttir eins og
leikskólakennara en gerir svo ekki
ráð fyrir hækkunum í fjárhagsramma leikskólasviðs. Þrátt fyrir að
borgin hafi samið um hækkanirnar
og leikskólasviði sé skylt að greiða
starfsmönnum sínum laun eftir
þeim.
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á álagstímum. En það er vandséð
hvernig hægt er að fullnýta ramma
sem enginn veit hverjir eru.

"RÕNT AÈ TAKA AF SKARIÈ
Til viðbótar við þær 150 milljónir
sem leikskólasvið hefur enn ekki
fengið vegna hækkana á kjarasamningum árið 2006, ríkir óvissa um
hvort sviðið fái hækkanir vegna
kjarasamninga á árinu 2007 en þær
hækkanir eru um 290 milljónir. Ef
sviðið fær þessar hækkanir ekki
bættar er ljóst að leikskólarnir munu
skila halla upp á hundruð milljóna,
sama til hvaða aðhaldsaðgerða verður gripið.
Það sama er uppi á teningnum á
öðrum sviðum borgarinnar, því

raunsæir og gegnsæir og í samræmi
við það þjónustustig sem stjórnvöld
vilja halda uppi hverju sinni, eru
þeir gagnslitlir.
Þá verða mál fljótlega komin í
sama far og þegar Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson var síðast í meirihluta í
Reykjavík. Ef menn eru búnir að
gleyma því hvernig þetta var þá er
kannski nærtækara að skoða hvernig ríkisstofnanir hafa í skjóli sama
Sjálfstæðisflokks keyrt langt fram
úr óraunhæfum fjárlögum ár eftir
ár. Slík óstjórn getur ekki verið fyrirkomulag sem er eftirsóknarvert
að koma aftur á í Reykjavík.

hvergi er gert ráð fyrir auknum
útgjöldum borgarsjóðs vegna hækkunar á kjarasamningum í rekstraráætlunum borgarinnar í dag. En staðan er sérstaklega slæm hvað
leikskólana varðar þar sem kjarasamningar við leikskóla-kennara
vega þungt. En nýir samningar við
leikskólakennara voru undirritaðir í
september í fyrra og því staðfestir
af núverandi borgarstjóra.

«SIÈIR RÅKISFJ¹RM¹LA INNLEIDDIR
Ef þessi vinnubrögð eru það sem
koma skal verður þess ekki langt að
bíða að enginn mun taka mark á
fjárhagsáætlunum og fjárhagsrömmum stofnana og sviða borgarinnar. Ef rekstrarrammar eru ekki

Höfundur er borgarfulltrúi Sam
fylkingarinnar.

Málstofur Háskólans á Bifröst

4ILBÒINN HALLAREKSTUR
Samkvæmt sex mánaða uppgjöri
leikskólasviðs er sviðið komið 80
milljón krónur fram úr samþykktri
rekstraráætlun. Ástæðan fyrir þessu
er að ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvort eða í hvaða mæli leikskólasvið fái hækkanir vegna kjarasamninga inn í ramma sinn. Nú í
septemberbyrjun liggur ekki einu
sinni fyrir hvort leikskólasviðið fái
aukinn kostnað vegna kjarasamninga fyrir árið 2006 bættan. En
hækkanir vegna kjarasamninga sem
borgarsjóður í raun „skuldar“ leik-

á haustmisseri 2007

Ef rekstrarrammar eru ekki
raunsæir og gegnsæir og í
samræmi við það þjónustustig
sem stjórnvöld vilja halda uppi
hverju sinni, eru þeir gagnslitlir.
skólasviði fyrir árið 2006 eru um 150
milljónir króna. Sömu sögu er að
segja af ýmsum öðrum sviðum borgarinnar í 6 mánaða uppgjörum
þeirra. Þannig var upplýst á fundi
velferðarráðs að tugi milljóna vantaði til að bæta upp á fjárhagsramma
til að greiða samkvæmt kjarasamningum.
Mikil áhersla var lögð á það af
hálfu fyrri meirihluta að stofnanir
og svið héldu sig innan fjárhagsramma og að rammarnir væru raunsæir. Þannig tíðkaðist að hækkanir
vegna kjarasamninga væru sjálfkrafa viðurkenndar sem hækkanir
sem borgarsjóður yrði að standa
undir og komu því hækkanirnar
sjálfkrafa til viðbótar ramma þeirra
sviða og stofnana sem greiddu laun
eftir þeim kjarasamningum.

«LJËST SVIGRÒM VEGNA MANNEKLU
Nýr meirihluti boðaði við upphaf

Málstofur Háskólans á Bifröst fara fram í Hriflu, aðalsal Háskólans á
Bifröst, og hefjast kl. 15:30 á þriðjudögum
Málstofurnar eru öllum opnar, aðgangur ókeypis, og allir nemendur Háskólans á Bifröst taka þátt í þeim auk
kennara og annars starfsfólks.

Dagskrá haustmisseris er eftirfarandi:
11.9.

16.10.

Stefanía Óskarsdóttir

Páll Þórhallsson

stjórnmálafræðingur
Hverju breytti 11. september;
skuggi hryðjuverka og skipan alþjóðamála

lögfræðingur forsætisráðuneytis
Undirbúningur lagasetningar;
málamiðlanir og vinnubrögð

18.9.

23.10.

Björg Thorarensen

Berglind Ásgeirsdóttir

forseti lagadeildar HÍ
Utanríkismál og utanríkismálanefnd

ráðuneytisstjóri í heilbrigðisráðuneytinu
Ísland og OECD. Samstarf og samanburður landa

25.9.

30.10.

Friðrik Snorrason

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá Nýherja
Stafræn veröld: framtíðin og hið óvænta

utanríkisráðherra
Erindi Íslands í Öryggisráð SÞ

2.10.

6.11.

Eggert B. Guðmundsson

Sigurður Jónsson

forstjóri Granda
Þróun sjávarútvegs hérlendis og erlendis

framkvæmdastjóri SVÞ
Þróun í þjónustustarfsemi; tækifærin framundan

9.10.

Háskólinn á Bifröst býður öllum að koma á Bifröst og hlusta á
vandaða fyrirlestra í ofangreindum málstofum og taka þátt í
umræðu í kjölfar þeirra.

Henry Rosemont Jr.
prófessor St. Mary's College Maryland
Kína og Bandaríkin; var, er, verður

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár
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Eitur handa börnum!
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá ferðalagi til Stasilands, formælingum í fataskáp og kvikmyndinni Zeitgeist. Einnig er
minnst á bankaokur og vikið að eiturefnaframleiðslu handa börnum.

+2! $!'"«+
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'RÅMSSON SNÕR AFTUR
Fórum vestur í Landnámsetrið í
Borgarnesi að sjá Benedikt Erlingsson með einleiksþátt sinn Mr.
Skallagrímsson. Sá galdur að geta
hrifið áheyrendur svo að þeir breytast í börn er mikil list. Benedikt
Erlingsson er mikill listamaður.
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&ERÈALAG TIL 3TASI LANDS
Í dag lauk ég við frábæra bók sem
heitir Stasi-land. Þar er lýst persónulegri upplifan nokkurra manneskja sem lentu upp á kant við yfirvöldin fengu að kenna á valdi Stasi
en það var nafnið á greiningardeild
lögreglunnar í Austur-Þýskalandi.
Aldrei (þangað til Íslendingum
var þröngvað til að taka upp kennitölur) hefur verið safnað saman
jafnmiklum upplýsingum um daglega hegðan og skoðanir nokkurrar
þjóðar. Skjalamöppurnar, þetta var

fyrir tíma tölvuvæðingar, hlið við
hlið eru 180 kílómetrar og búið
verður að yfirfara síðustu Stasipappírana eftir 340 ár.
En það er margt líkt með skyldum. Þegar einhver fær sér pitsubita er það vandlega skráð í tölvu
og aðgengilegt lögregluog greiningardeildum,
fyrir utan hvað það er
þægilegt fyrir kapítalista að vita allt um
neysluvenjur almúgans.
Svona góðum tökum
náði Stasi aldrei á
upplýsingasöfnun.

35..5$!'52 
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(LÅFT VIÈ FOR
M¾LINGUM
Litla Sól er búin að ná
ágætum tökum á íslensku
og getur tjáð sig um flókin
heimspekileg efni. Einhver
gömul sál á leikskólanum
hefur verið að kenna þeirri
stuttu undirstöðuatriðin í bölvi
og ragni.
Litlu stúlkunni finnst mikið
nýnæmi í blótsyrðum og er meira
að segja soldið smeyk þegar hún
finnur hjá sér þörf til að segja
ljótt. Af því að afi og amma kæra
sig
ekki
um
rammar
formælingar á heimilinu hefur
það orðið að samkomulagi að
litla Sól fari inn í fataskáp þegar
henni er mál að blóta.
Þetta góða ráð held ég hún
hafi fundið í bók eftir Astrid
Lindgren sem skrifaði svo

ljómandi vel um þá staðreynd að
börn eru breysk ekki síður en við
fullorðna fólkið.
Núna kemur hún til mín og spyr
hvort ég hafi heyrt nokkuð til hennar úr fataskápnum.
Nei, ekki nokkurn skapaðan hlut.
„Það er gott,“ segir litla Sól því
að henni þykir vænt um afa sinn og
vill hlífa honum sem mest við því
ljóta í veröldinni.

-.5$!'52 
3%04%-"%2

*¹KV¾ÈUR LESARI
Lesarinn minn hjá JPV
er búin að lesa bókina
mína ENGLA DAUÐANS.
Hún er himinsæl og segir að
bókin vegi salt á milli þess að
vera æsileg spennusaga og
safaríkur róman um líf fólks
og tilfinningar. Ég get ekki
verið annað en ánægður með
það.

¶2)¨*5$!'52 
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(EILSUR¾KT
Fór í ræktina í fyrsta
sinn í þrjá mánuði og
gekk mér til húðar.
Næsta takmark hjá
mér úr því að ég er búinn
með bókina er að koma
sjálfum mér aftur til fullrar
heilsu. Vírusinn sem ég fékk í
vor er búinn að ólmast í mér eins
og naut í flagi. Öll liðamót eru
stirð og búkurinn undirlagður af
gigtarverkjum. Með illu skal

illt út reka. Nú skal ég puða í ræktinni þar til ég er orðinn alheilbrigður – eða spítalamatur.
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/PINBERT LÅF
Notkun kreditkorta reyni ég að
stilla í hóf. Mér finnst það skrýtin
tilfinning að einhverjir aðilar skuli
taka sér umboðslaun og þóknun í
hvert skipti sem ég tek út einhverjar krónur sem banki hefur tekið að
sér að varðveita og ávaxta fyrir
mig. Fyrir nú utan að skrásetja viðskiptin og geyma á íslenskum Stasiskýrslum.
Tvisvar í mánuði tek ég út peninga og reyni að borga sem flesta
hluti í reiðufé. Þegar skotsilfur
þrýtur nota ég debetkort innanlands. Kreditkort í útlöndum.
Um daginn fékk ég á tilfinninguna að lágsjávað væri orðið á debetkortinu, fór inn í netbankann
minn og sá þar standa einhverja
athugasemd sem var svona ATH
FIT. Ég millifærði af öðrum reikningi (sem er ekki alveg vaxtalaus)
yfir á debetreikninginn sem gefur
vægast sagt lítið af sér. Hélt að
málið væri afgreitt.
Í dag fékk ég rukkun frá bankanum mínum. Mér er tjáð að ég hafi
farið 7.923 kr. yfir á kortinu og eigi
að borga 750 kr. fyrir þau mistök.
Ennfremur
að
dráttarvextir
reiknist af 2.474 krónum – hvernig
svo sem sú upphæð er tilkomin.
Heildarskuld við bankann nemur
því 8.675 krónum og hefur vonandi
verið innheimt nú þegar því að ég
lagði inn á kortið samstundis og ég
uppgötvaði mistökin.

Viltu vera vinur?
Um helgina munu Vinir Kolaportsins mótmæla
byggingu bílastæða í rými Kolaportsins.
Vertu vinur okkar og komdu og skrifaðu nafn
þitt á undirskriftarlista í Kolaportinu um helgina.
Veljum menningu en ekki bílastæði.

Opið um helgina
frá kl. 11-17

Málið er að ég hef aldrei beðið
bankann um yfirdráttarlán svo að
hann átti ekkert með að samþykkja
þessa úttekt úr því að það sem var
inni á kortinu nægði ekki fyrir
henni. Þaðan af síður kæri ég mig
um að bankinn láti mig fá peninga
til að geta síðan sektað mig fyrir að
taka
við þeim. Þegar ég
notaði kortið án innistæðu átti
bankinn
einfaldlega að
neita
mér um
úttekt.
Þá hefði
ég einfaldlega
getað
greitt með kreditkorti og komist
hjá þessum innheimtuaðgerðum.
Ennfremur hefði verið hægðarleikur fyrir bankann að sjá að ég
hafði næga peninga inni á öðrum
reikningum svo að heildarstaða
mín í bankanum var prýðileg – og
útlátalítið hefði verið að gera mér
þann greiða að taka kúfinn af einhverjum öðrum reikningi og bæta
inn á þann sem var uppétinn.
Mér er sagt að þetta ómerkilega
fjárplógsbragð heiti FIT-kostnaður.
Ég veit ekki hvað FIT þýðir nema
sem sundfit á fuglum, kannski eru
bankarnir líka komnir með sundFIT til að geta svamlað í peningunum okkar.
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3YKURHÒÈAÈ EITUR
HANDA BÎRNUM
Horfði á kvikmyndina Zeitgeist í
tölvunni minni í gærkvöldi. Gúglaði bara Zeitgeist movie og fékk
strax ókeypis aðgang að þessari
mögnuðu mynd sem allir ættu að
sjá. Fyrsti hluti myndarinnar fer í
fremur tíðindalitlar útskýringar á
því að trúarbrögð séu eiginlega öll
sama mýtan sem fjalli í raun um
stjörnufræði og árstíðaskipti.
Síðan víkur sögunni að því sem
verra er, en það er hvernig
auðmagnið stjórnar og ræður
hérna á jörðinni. Lýðræðið ræður í
raun og veru ákaflega litlu.
Kannski ráða kjósendur álíka
miklu um samfélag sitt og stjórn
þess eins og konur gerðu í hörðu
hjónabandi – áður en þeim datt í
hug að fara að berjast fyrir
kvenréttindum og síðan jafnrétti
kynjanna. Zeitgeist er allavega
merkileg mynd sem fær mann til
að hugsa, en það er mikilvæg iðja
þótt hún sé vanmetin.
Sá á netinu einhverja frétt um
að alls konar efni sem blandað er í
matvæli séu stórhættuleg og valdi
meðal annars margvíslegum hegðunarvanda hjá börnum. Er ekki til
eitthvert manneldisráð að ég tali
nú ekki um barnaeldisráð? Allar
búðir eru stútfullar af matvöru
sem er beinlínis hættuleg. Meira
að segja Mjólkursamsalan notar
meiri
sykur
í
mjólkurafurðir
og
barnamat
en nokkur
sælgætisgerð.
Það er
auðvelt að
segja fólki að það eigi ekki að gefa
börnum sínum sykur en ég get
lofað ykkur því að barni, sem
mætti með mjólk á flösku til að
drekka með nestinu sínu þegar
allir aðrir þamba dýsætan Svala,
mundi verða strítt mjög rækilega
– sem nú er kallað einelti.
Ég þori að veðja að meira en
helmingur af því sem boðið er upp
á til manneldis í flestum matvöruverslunum er beinlínis skaðlegt
og margt af því beinlínis eitrað.
Engum bónda myndi detta í hug að
gefa skepnum sínum eitrað fóður.
Þetta borðar fólk með glöðu
geði. Látum vera með okkur sjálf
en við höfum ekki rétt til að gefa
börnum okkar eitur – jafnvel þótt
það sé sykurhúðað.
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BMW xDrive breytir slæmri færð í góða, þökk sé framúrskrandi veggripi og rásfestu. Á BMW 3 línunni
nýtur þú ósvikinnar akstursánægju til fulls. Þegar skilyrði til aksturs eru góð, tryggir afturdrifið sportlegri
takta og skemmtilegri svörun, en þú átt að venjast. Um leið og skilyrðin versna og færð þyngist, sér breytileg aflmiðlun xDrive aldrifskerfisins til þess, að vélaraflið leitar á nokkrum sekúndubrotum til þeirra
hjóla sem mesta veggripið hafa hverju sinni. Færðin skiptir því ekki máli; BMW xDrive tryggir bestu
mögulegu aksturseiginleika, rásfestu og vegrip. BMW 3 línan með xDrive veitir þér örugglega ósvikna
akstursánægju við öll skilyrði. Komdu í reynsluakstur og upplifðu af eigin raun BMW 3 línuna með xDrive.

B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - Sími 575 1200 - www.bl.is - www.bmw.is
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„Mér finnst ég alltaf hálf
draugalega óraunverulegur
þangað til ég verð aftur einhver annar á hvíta tjaldinu.“
,EIKARINN 0ETER 3ELLERS HÁT Å RAUN
OG VERU 2ICHARD (ENRY 3ELLERS
3ELLERS LÁK ¹ FERLI SÅNUM Å FJÎLDA
KVIKMYNDA OG GERÈI MEÈAL ANN
ARS RANNSËKNARLÎGREGLUMANN
INN #LOUSEAU ËDAUÈLEGAN Å "LEIKA
PARDUSNUM (ANN LÁST ¹RIÈ 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Mætti ekki í eigið brúðkaup

 &YRSTA HENGIBRÒ LANDSINS

'RETA 'ARBO ER EIN ÖEKKT
ENDA STËRSTJARNA SÅNS TÅMA
ASTA GOÈSÎGN KVIKMYNDA
'RETU 'ARBO VAR ALLA TÅÈ
HEIMSINS B¾ÈI VEGNA LEIK
MJÎG ANNT UM EINKALÅF SITT
H¾FILEIKA SINNA OG AÈD¹
!È UNDANSKILDUM FYRSTU
UNARVERÈS ÒTLITS EN EKKI
M¹NUÈUM FERILSINS VEITTI
SÅÈUR VEGNA ÖESS HVERSU
HÒN ALDREI VIÈTÎL M¾TTI
DULARFULLT OG FRAMANDI
ALDREI ¹ FRUMSÕNINGAR GAF
EINKALÅF HENNAR VAR
ALDREI EIGINHANDAR¹RITANIR
RIÈ  STËÈ TIL AÈ
OG SVARAÈI EKKI AÈD¹ENDA
HÒN GENGI AÈ EIGA UNN
BRÁFUM
USTA SINN LEIKARANN *OHN
(ENNAR FR¾GASTA SETNING
'ILBERT EN ÖEGAR STËRA
VAR b) WANT TO BE ALONE m
STUNDIN RANN UPP VAR UNG
ÁG VIL VERA EIN ÖAR SEM
FRÒ 'ARBO VÅÈS FJARRI ¶R¹TT
bWANTm HLJËMAÈI bVONTm EN
FYRIR AÈ HAFA EKKI SETT UPP 'RETA 'ARBO ÖYKIR MEÈ DULARFYLLSTU KONUM KVIK
ÖEGAR HÒN VAR ORÈIN ÎLDRUÈ
MYNDASÎGUNNAR
HRINGANA VORU ÖAU ¹FRAM
KONA VAR ÖAÈ HAFT EFTIR HENNI
SAMAN N¾STU ÖRJÒ ¹RIN OG
AÈ HÒN HEFÈI ALDREI SAGST
EFTIR AÈ SAMBANDI ÖEIRRA LAUK OPINBERLEGA VEITTI HÒN VILJA VERA EIN HELDUR VILDI HÒN F¹ AÈ VERA Å FRIÈI OG
HONUM ALLAN ÖANN FAGLEGA STUÈNING SEM HÒN GAT
AÈ ÖESSU TVENNU V¾RI EKKI H¾GT AÈ LÅKJA SAMAN

®LFUS¹RBRÒ ER VÅGÈ "RÒIN
SKEMMDIST SÅÈAN ¹RIÈ
 EN NÕ BRÒ VAR BYGGÈ
¹RIÈ 
 'OÈAFOSS KEMUR TIL
2EYKJAVÅKUR Å FYRSTA SKIPTI
%IMSKIPAFÁLAGIÈ HAFÈI ¹TT
ANNAÈ SKIP ¹ÈUR MEÈ
SAMA NAFNI EN ÖAÈ HAFÈI
STRANDAÈ ¹RIÈ 
 ,ÎG UM NOTKUN BIFREIÈA
ERU STAÈFEST ¹ ¥SLANDI ¥
LÎGUNUM VAR MEÈAL ANN
ARS TILGREINDUR H¹MARKS
HRAÈI  KÅLËMETRAR ¹
KLUKKUSTUND Å ÖÁTTBÕLI OG
 UTAN ÖESS ¥ MYRKRI
M¹TTI HRAÈINN ÖË EKKI
VERA MEIRI EN  KÅLËMETR
AR ¹ KLUKKUSTUND
 $AGBLAÈIÈ KEMUR ÒT Å
FYRSTA SINN ¶AÈ VAR SÅÈAN
SAMEINAÈ 6ÅSI ¹RIÈ 

+4)2 .OKKRIR FÁLAGAR ÒR 3IGURVON TËKU FYRSTU SKËFLUSTUNGURNAR

Ný miðstöð
fyrir Sigurvon
Bæjarráð Sandgerðisbæjar ákvað í byrjun sumars
að veita Björgunarsveitinni Sigurvon lóð á hafnar-svæði bæjarins endurgjaldslaust,
en
stjórn
sveitarinnar hefur unnið
að því að byggja upp öfluga sjóbjörgunarsveit og
því gott að komast nær
höfninni.
Sandgerðisbær
mun
kaupa húsnæði Sigurvonar við Strandgötu 17 og
munu ýmsar breytingar
fylgja í kjölfarið. Slökkviðliðið mun bæta aðstöðu
sína, pílukastarar og skátar munu fá aðstöðu í húsinu og lögreglan mun einnig hafa aðsetur í húsinu.
Nokkrir félagar úr Sigurvon tóku fyrstu skóflustunguna að nýju miðstöð-

inni á dögunum og voru
kampakátir.
Útlits- og grunn-myndir
af nýju björgunarmiðstöðinni eru klárar og útboð
verður auglýst á næstu
dögum. Áætluð verklok
eru í maí 2008 og er stefnan að halda upp á 80 ára
afmæli Björgunarsveitarinnar Sigurvonar 28. júní
2008 með pomp og prakt í
nýja húsnæðinu.
Það er völlur á Sigurvon
en fyrir rúmum mánuði
var fjárfest í nýjum björgunarsveitarbíl af gerðinni
Transporter ‘07 og er það
sendiferðabíll sem notaður verður í ýmis minni
verkefni sem Ford Econline ‘98 og Ford F350 ‘91
voru áður notaðir í.
Frétt af www.245.is

40 ára
Vinkonurnar

Bjarnheiður Hallsdóttir
og

Hildigunnur
Guðmundsdóttir
Skagakonurnar urðu fertugar í vor og
ætla af því tilefni að halda á heimaslóðir.
Þær fagna með fjölskyldu og vinum
þessa helgi á Skipaskaga.
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¶INGEYRAMËTETTA !RNGRÅMS
OG 3ÒLUR Å FYRSTA SINN
Á morgun, sunnudaginn 9. september,
eru liðin 130 ár frá því að Þingeyrakirkja
var vígð. Af því tilefni verður boðið upp
á veglega tónlistarhátíð í kirkjunni þar
sem verða frumflutt tvö tónverk sem
Jón Hlöðver Áskelsson tónskáld samdi
sérstaklega fyrir tilefnið.
„Hugmyndin að þessari hátíð
kviknaði hjá mér þegar ég tók eftir
því hve lítil umferð virtist liggja til
þessarar merkilegu kirkju,“ segir Jón
Hlöðver. „Kirkjan á sér áhugaverða
sögu og marga fallega gamla gripi
sem gaman er að sjá, en hún er eilítið
úr alfaraleið og fer þannig fram hjá
mörgum. Því þótti mér tilvalið að beina
athygli fólks að kirkjunni með þessari
hátíð.“
Dagskráin hefst með hátíðarguðsþjónustu kl. 14.00. Herra Jón
Aðalsteinn
Baldvinsson,
vígslubiskupinn á Hólum, predikar og þjónar
til altaris ásamt séra Sveinbirni R.
Einarssyni, sóknarpresti kirkjunnar.
Á hátíðinni verða frumflutt tvö
tónverk eftir Jón Hlöðver sem tengjast
sögu Þingeyra, en frá 1133 og fram

til siðaskipta stóð þar munkaklaustur.
Þar var mikil menningarstarfsemi
á miðöldum og voru þar rituð mörg
handrit.
Þar
ritaði
Arngrímur
Brandsson ábóti Sögu Guðmundar
biskups góða sem inniheldur m.a. elstu
drög að lýsingu Íslands. Arngrímur er
Jóni Hlöðveri hugleikinn meðal annars
vegna þess að árið 1329 flutti hann til
landsins organ, lítið orgel, sem hann
hafði sjálfur smíðað þegar hann var
í læri hjá orgelsmið í Þrándheimum.
Annað verkanna sem Jón samdi fyrir
hátíðina ber nafn Arngríms og er samið
og flutt honum til heiðurs.
Hitt
verkið
sem
frumflutt
verður er kórverk sem ber heitið
„Þingeyramótetta: Vir iste in populo.“.
Í verkinu er vísað til samnefndrar
latneskrar tíðagerðar sem var flutt
Guðmundi Arasyni til heiðurs þegar
hann heimsótti Þingeyraklaustrið 21.
október árið 1200, ári áður en hann
tók biskupsvígslu. Tíðagerðin hefur
varðveist að hluta til á skinnhandriti frá
þessum tíma og byggði Jón að nokkru
leyti á henni er hann samdi verkið.

Á hátíðinni verður einnig sýnt
nýtt myndverk eftir Heimi Frey
Hlöðversson sem ber heitið „Súlur“.
Verkið er myndtúlkun á hvítu
tjaldi á samnefndu orgelverki eftir
Jón Hlöðver, og verður upptaka
með flutningi Harðar Áskelssonar
orgelleikara á því leikin samtímis
myndverkinu. Hátíðinni lýkur með
flutningi á þremur kórverkum eftir
Jón.
Flytjendur á hátíðinni eru Hymnodia,
kammerkór Akureyrarkirkju, undir
stjórn Eyþórs Inga Jónssonar, Hrafnkell
Orri Egilsson leikur á selló og Hörður
Áskelsson á orgel.
Eins og við má búast af svo gamalli
byggingu er margt í kirkjunni
frábrugðið þeim nútímaþægindum
sem þekkjast úr nýbyggingum.
Þannig bendir Jón Hlöðver á að bekkir
kirkjunnar eru úr viði en óbólstraðir
og því væri vel til fundið hjá þeim
sem hafa í hyggju að sækja hátíðina
að taka með sér púða til ásetu, svo að
harðir bekkirnir dragi ekki úr ánægju
þeirra.
VIGDIS FRETTABLADIDIS

AFMÆLI
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.

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

Skúli Guðnason

Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma
550 5000.

Grænumörk 2, Selfossi,

lést á gjörgæsludeild Landspítala, fimmtudaginn
6. september.
Valgerður Guðnadóttir og fjölskylda
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Saga Freyju er dýrmæt
Það er í nógu að snúast hjá tónlistarkonunni Ölmu Guðmundsdóttur um þessar mundir. Ásamt því að vinna að upptökum
á nýrri plötu með hljómsveitinni Nylon og byggja hús í Hvalfirði er hún að skrifa bók í samstarfi við vinkonu sína, Freyju
Haraldsdóttur. Þóra Karítas fékk að forvitnast um afraksturinn sem lítur dagsins ljós hjá Sölku forlagi í október.

Á

rið 2005 steig Alma
Guðmundsdóttir
sín fyrstu spor með
hljómsveitinni
Nylon. Hún hafði
þá
nýverið
útskrifast úr Fjölbrautaskólanum í
Garðabæ og í framhaldinu fengið
starf á skrifstofu skólans. Þar
kynntist Alma óvenju kraftmikilli
konu sem átti eftir að breyta lífi
hennar.
„Freyja Haraldsdóttir hefur
frá fæðingu glímt við beinstökkva sem lýsir sér í því að
bein hennar brotna mjög auðveldlega. Hún er því bundin við
hjólastól en mér bauðst að starfa
sem aðstoðarmanneskja hennar
meðan hún stundaði nám í Fjölbraut í Garðabæ. Þá upphófst
vinátta með okkur sem hefur
haldið áfram að blómstra,“ segir
Alma sem er nú að leggja
lokahönd á bók sem fjallar um
lífshlaup Freyju.
„Þegar við kynntumst komst
ég að því hvað Freyja er mögnuð
manneskja.
Líf
hennar
er
frábrugðið lífi allra sem ég þekki
og þess vegna fékk ég þá
hugmynd að við settumst niður
til að setja sögu hennar á blað.“
Samstarfið reyndist algjör
vítamínsprauta
fyrir
Ölmu.
„Fyrst þegar ég kynntist Freyju
fannst mér mjög ósanngjarnt að
hún þyrfti að upplifa þessa
erfiðleika sem tengjast beinbrotastökkvanum.
Svo
uppgötvaði ég hvað Freyja er
hamingjusöm. Hún vinnur út frá
því sem hún hefur, finnur sína
möguleika og nýtir þá. Það er
ekkert sjálfgefið í lífi Freyju,
hvort sem það er að fara í
skólann, koma sér í rúmið á
kvöldin eða ferðast. Þrátt fyrir
það hefur hún ferðast yfir hálfan
hnöttinn og meðal annars búið í
Nýja-Sjálandi í tvö ár. Hún
dúxaði í Fjölbrautaskólanum í
Garðabæ og vann um tíma á
leikskóla en hefur líka haldið
fyrirlestra á vegum félagsmálaog menntamálaráðuneytisins í
flestum
framhaldsskólum
landsins undir yfirskriftinni
„Það eru forréttindi að lifa með
fötlun“.

«ÖARFI AÈ AUMKAST
Freyja hlaut Samfélagsverðlaun
Fréttablaðsins fyrr á árinu fyrir
metnaðarfull störf en hún heldur
nú sem annar af tveimur
fulltrúum frá Íslandi til að taka
þátt í umræðum á Evrópuráðstefnu í Portúgal sem ber
yfirskriftina Young Voices. Alma
fer
sem
aðstoðarmanneskja

Freyju á ráðstefnuna en þar
koma
fulltrúar
frá
öllum
Evrópulöndunum saman til að
ræða skólamál ungs fólks með
sérþarfir. „Án þess að nokkur
ætli sér það á fólk það til að tala
og koma ósjálfrátt öðruvísi fram
við þá sem eru hreyfihamlaðir
og eða þroskahamlaðir. Freyja
hefur oft upplifað það sjálf og í
því felst mikil vanvirðing. Fólki
bregður stundum þegar hún
svarar fyrir sig, en það skiptir
máli að komið sé fram við
hreyfihamlað og þroskahamlað
fólk eins og hverja aðra
manneskju. Ef það þarf að tala
skýrar þá kemur það síðar í ljós,
en það borgar sig ekki að upplýsa
vanþekkingu sína með því að
koma öðruvísi fram.“
Í stað þess að aumkast yfir lífi
fatlaðs fólks er mikilvægt að
vinna í því að bæta og breyta
aðgengi svo eitthvað sé nefnt.
„Freyja kemst til dæmis ekki á
uppáhaldskaffihúsið mitt því þar
eru stigar en ekki lyftur. Við
ættum ekki að ætlast til þess að
fólk sem er hreyfihamlað eigi
bara að sætta sig við að missa
aðgengi að ákveðnum stöðum.“

VISÎGUR KVENNA Å UPP¹HALDI
Þó að bókin um Freyju sé fyrsta
ritverk Ölmu hefur blundað rithöfundur í tónlistarkonunni um
tíma. „Ég hafði lengi látið mig
dreyma um að skrifa eitthvað
annað og meira en ljóð og
dægurlagatexta en hefði aldrei
grunað að ég ætti eftir að skrifa
bók um lífshlaup íslenskrar
konu,“ segir Alma sem hefur að
eigin sögn alltaf haft brennandi
áhuga á ævisögum kvenna.
„Ég hef til dæmis lesið töluvert um konur sem tilheyra
öðrum menningarheimum. Ein
til frásagnar er dæmi um bók
sem er í uppáhaldi og ég er viss
um að ævisagnalesturinn hefur
nýst mér við skrifin á bókinni
okkar Freyju. Það er kannski
skrýtið að tala um ævisögu konu
sem er einungis 22 ára því
Freyja er náttúrlega ung og á
margt eftir ólifað. Bókin endurspeglar ekki bara ævi Freyju
heldur líka jákvætt lífsviðhorf
hennar og segir frá hennar
helstu baráttu sem fólst í því að
komast yfir eigin fordóma. Mér
fannst saga hennar einfaldlega
of dýrmæt til að beðið yrði með
hana.“
Alma og Freyja hafa unnið að
ævisögu Freyju í sameiningu.
„Ég tók viðtöl við Freyju, fjölskyldu hennar og vini en svo
höfum við sent textann á milli

"¥¨52 30%..4 %&4)2 6)¨4®+5.5- b6IÈ &REYJA ERUM BÒNAR AÈ LEGGJA HUG OG HJARTA Å SKRIFIN Å MJÎG LANGAN TÅMAm

b&2%9*! %2 -®'.5¨ -!..%3+*!m &REYJA HLAUT 3AMFÁLAGSVERÈLAUN &RÁTTABLAÈSINS FYRR ¹ ¹RINU FYRIR METNAÈARFULL STÎRF EN HÒN
HELDUR NÒ ÒT TIL 0ORTÒGALS SEM ANNAR AF TVEIMUR FULLTRÒUM FR¹ ¥SLANDI TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å UMR¾ÈUM ¹ %VRËPUR¹ÈSTEFNU SEM BER
YFIRSKRIFTINA 9OUNG 6OICES

Ég hafði lengi látið mig dreyma um
að skrifa eitthvað
annað og meira en
ljóð og dægurlagatexta en hefði aldrei
grunað að ég ætti
eftir að skrifa bók
um lífshlaup íslenskrar konu
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okkar til að breyta og bæta.
Freyja getur unnið á tölvu svo
hún hefur skrifað heilan helling
og síðastliðið ár hefur meira og
minna allur okkar frítími farið í
bókarskrifin. Við vorum ekki
með útgefanda þegar við lögðum
af stað en vorum ákveðnar í að
koma þessu alla leið og ferlið
hefur verið mjög lærdómsríkt.
Þegar við vorum komnar með
góðan grunn að handriti tók
Kristján B. Jónasson að sér ritstjórnina og hjálpaði okkur að
finna útgefanda.“
Það hlýtur að teljast óvanalegt að tónlistarkona ráðist í
bókarskrif en Alma viðurkennir
að hún hafi ansi breitt áhugasvið. ,,Það er mjög ánægjulegt
þegar manni gefst færi á að
starfa á svona ólíkum sviðum.
Það eru svo ótal mörg tækifæri
á Íslandi og mér finnst gaman
að sjá fólk sem bregður út af
vananum og tekur sér eitthvað
nýtt fyrir hendur. Mér finnst
skipta máli að við séum opin
fyrir því að fólk geti tekist á við
mismunandi hluti í stað þess að
festa fólk í ramma. Þótt maður
vinni við eitthvað eitt er hægt að
hafa gaman af einhverju allt
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3IGURÈUR &RIÈLEIFSSON ER FRAMKV¾MDA
STJËRI /RKUSETURS SEM STENDUR FYRIR
BREYTINGU ¹ 4OYOTA 0RIUS ÒR TVINNBÅL Å
TENGILTVINNBÅL

3IGURÈUR 'UNNARSSON HEFUR
OPNAÈ VEFSÅÈU MEÈ ÎLLUM UPP
LÕSINGUM FYRIR Ö¹ SEM VILJA FARA Å
FERÈALAG
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Dælubíllinn er vel búinn
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins býr yfir miklum
bílaflota til ýmiss konar björgunarstarfa og
sjúkraflutninga. Dælubíllinn á Slökkvistöðinni
við Skógarhlíð er þeirra á meðal og er fullur
af búnaði til að fást við ótal tegundir útkalla.
Slökkviliðsmennirnir Þórarinn, Jónas, Hörður og
Guðmundur vita allt um dælubílinn.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Guðmundur Garðar Halldórsson er varðstjóri í
Slökkviliðinu og segir að almennt séu fimm slökkviliðsmenn sem manna dælubílinn. „Það má segja að við
séum með allt í bílnum sem þarf í vatnsleka, minni
háttar efnaslys, allt gagnvart eldi og björgun úr
lyftum, bílum, undanfargi og þess háttar,“ segir
Guðmundur en bíllinn er meðal annars búinn klippum,
sögum, kúbeinum, járnkörlum, lyftibúnaði og fleiru.
Nýlega var bætt við tösku með stuðtækjum í dælu-

bílana og segja slökkviliðsmennirnir það góða viðbót
þar sem þeir þurfi að geta veitt fyrstu skyndihjálp á
vettvangi. Þeir bæta því við að það geti líka verið
nauðsynlegt fyrir þá sjálfa til dæmis ef verið er að
æfa reykköfun því þá geti alltaf eitthvað komið upp á.
„Það fer enginn á æfingu á æfingasvæðinu án þess að
hafa sjúkrabíl með sér,“ segir Guðmundur.
Stærsti hluti slökkviliðsmanna eru iðnaðarmenn
þótt þeim fari fækkandi og segja félagarnir það vissulega betra að hafa iðnaðarmenn á hverri vakt enda
reyni varðstjórarnir að stýra því þannig að ef rjúfa
þarf þak þá séu smiðirnir fengnir í það og pípararnir
ef loka þarf fyrir vatnsleka og svo framvegis.
Spurðir hvað dælubíllinn fari í mörg útköll á hverju
ári, segja þeir að þrír dælubílar séu á höfuðborgarsvæðinu og fari samtals í um 1.200 útköll á ári. Dælubíllinn í Skógarhlíðinni eigi líklega allt að helming
þeirra útkalla þannig að hann er vel nýttur allt árið um
kring.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS
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Ferðamannabólusetningar
og ráðgjöf
tímapantanir í síma: 535-7700

ferðavernd
Læknasetrið Mjódd,
www.ferdavernd.is

Þönglabakka 1
ferdavernd@ferdavernd.is
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Tengiltvinnbíll framtíðin
Ráðstefnan Driving Sustainability fer fram dagana 17.-18.
september, þar sem orkugjafar
í samgöngum framtíðarinnar
verða í brennidepli. Orkusetur
tekur þátt í ráðstefnunni og
mun kynna tengiltvinnbíl sem
framtíðarlausn.
„Við erum að smíða fyrsta „plug-in
hybrid“ bílinn, eða tengiltvinnbílinn á Íslandi, sem er næsta skref á
eftir tvinnbíl,“ segir Sigurður Friðleifsson, framkvæmdastjóri Orkuseturs, sem stendur fyrir breytingu á Toyota Prius úr tvinnbíl í
tengiltvinnbíl, en breskir sérfræðingar frá Amber Jack hafa verið
kallaðir til verksins.
„Tvinnbílar eru eins og vitað er
með rafmagnsmótor og keyra
þannig annaðhvort á rafmagni eða
eldsneyti. Munurinn á þeim og
tengiltvinnbíl er sá að verið er að
auka rafmagnshlutann með því að
setja í tengiltvinnbílinn stærri rafhlöðu. Eitt stærsta atriðið við þetta
fyrirkomulag er að hægt er að
hlaða rafhlöðuna.“
Að sögn Sigurðar eru kostirnir
við þetta fyrirkomulag margir.
„Þetta er náttúrulega umhverfisvænt. Hægt er að keyra tengiltvinnbílinn á rafmagni á góðum
hraða innanbæjar og draumurinn
er að stór hluti innanbæjaraksturs
fari þannig fram á hreinu raf-

magni, sem þýðir minni útblástur
og hávaðamengun.“
Sigurður bendir einnig á að
tengiltvinnbílinn megi hlaða á nóttunni þegar almenn rafmagnsnotkun er mjög lítil, þannig að það jafni
út rafmagnsnotkunina og bæti
nýtni raforkukerfisins. Að hans
mati þyrfti því fræðilega séð ekki
að virkja fyrir alla þessari nýju
orku.
„Þetta er síðan sérstaklega vænleg lausn fyrir Ísland, þar sem hér
er allt rafmagn endurnýjanlegt,“
segir hann. „Með þessu móti er
hægt að koma því í samgöngur.
Hún er samnefnari fyrir allar
aðrar lausnir. Þetta er tækni sem
gæti fræðilega samsvarað við
hvaða eldsneyti sem er, sem eru þá
hjálpareldsneyti. Í raun gæti það
alveg verið vetni, etanól og svo
framvegis. Þannig að hugsanlega
verða allir bílar svona í framtíðinni.“
Sigurður segir lítið mál að uppfæra búnaðinn í tvinnbílunum.
Tæknilegar hindranir standi ekki í
vegi fyrir að þessi nýjung nái
skjótri útbreiðslu. Helsta fyrirstaðan sé kostnaður og markaðssetning en hann álítur að útbreiðslan muni ganga hratt fyrir sig þegar
bílaframleiðendur bjóða svona bíla
á hagstæðu verði.
Sem stendur er þetta verkefni
Orkuseturs á tilraunastigi. Segir
Sigurður ætlunina að fylgjast með
tengiltvinnbílnum í rekstri í heilt
ár, skrá rekstrartölur og nýta þær

3IGURÈUR SÁST HÁR FYRIR FRAMAN TVINNBÅL
INN 4OYOTA 0RIUS SEM VERIÈ ER AÈ BREYTA
Å TENGILTVINNBÅL HJ¹ !RCTIC 4RUCKS
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til að framreikna hvaða áhrif svona
floti kæmi til með að hafa á raforkukerfið, eyðslu útblásturs og
svo framvegis.
Verkefnið tengist eins og áður
sagði samgönguviku Reykjavíkurborgar, sem samanstendur af
ýmsum uppákomum: Keppni meistarabíla, sýningu í Perlunni, og fyrrnefndri Driving Sustainability-ráðstefnu þar sem ýmsir framtíðar
samgöngumöguleikar, sem eiga að
taka við af olíunni, verða kannaðir
og bornir saman.
Þess má geta að á meðal ræðumanna á ráðstefnunni verður
Bandaríkjamaðurinn Felix Kramer
sem fyrstur manna breytti tvinnbíl
í tengiltvinnbíl.
ROALD FRETTABLADIDIS
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Lancôme fyrir karlmenn
Nútíma karlmenn verða æ meðvitaðri um mikilvægi þess að
næra húðina með góðum kremum.
Lancôme hefur verið leiðandi í baráttu gegn öldrunarmerkjum húðarinnar og kynnti nýlega alhliða húðsnyrtilínu fyrir karlmenn. Í Lancôme
Men-línunni eru átta vörur sem svara þörfum karlmanna á öllum
aldri.
Lancôme byggir á 70 ára reynslu og býr yfir kröftum 200 vísindamanna sem gerðu þúsund prófanir á karlmannshúð við þróun hinnar
nýju Lancôme Men-húðsnyrtilínu.
Undirflokkar Lancôme Men eru þrír. Age Fight vinnur gegn þreytulegri húð og fyrstu merkjum öldrunar. Hydrix er uppbyggjandi og
róandi vörn og rakagjöf og Rénergy 3D berst gegn slappri húð.

!GE &IGHT
FLJËTANDI
KREM SEM
VINNUR GEGN
ËTÅMAB¾RRI
ÎLDRUN
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'L¾SILEIKI FELST
MEÈAL ANNARS Å ÖVÅ
HVERNIG STÅGA ¹ ÒT
ÒR BÅL OG ÖAÈ VEIT
ÖESSI UNGA bDAMAm

/PIÈ FÎSTUDAGA  
LAUGARDAGA  

-EÈ BLEIKA
H¹RKOLLU OG
ÅKL¾DD KORSELETTI
ER -ISS -APLE
3YRUP TIL Å GER
SAMLEGA ALLT

-ISS +ITTY 'LITTER
VAR EKKI AÈ FL¾KJA
M¹LIN OG M¾TTI
SEM H¾TTULEG bKISAm
Å ANDA 2USS
-EYER
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Dýrðlegar
drottningar
Glamúr og glæsibragur á
árlegri ráðstefnu dragdrottninga í Ástralíu.
Hin árlegu DIVA-verðlaun
voru veitt hinn tuttugasta
ágúst síðastliðinn en sú keppni
var haldin sautjánda árið í röð.
Hátíðin fór fram í Randwick
Pavilion í Sidney í Ástralíu og er
talin með þeim glæsilegri til
þessa.
Ástralar hafa löngum haft sérstakt yndi af körlum í kvengervum enda muna flestir kvikmyndaunnendur
eftir
myndinni Priscilla -Queen
of the Desert þar sem
drottningarnar heilluðu
menn upp úr skónum.
Þær voru ekki síður
heillandi þessar herradömur í Sidney, en myndirnar tala sínu máli.
MHG

$RAG
DROTTNINGIN
-AUDE
"OATE M¾TTI
TIL VERÈLAUNA
AFHENDINGAR
INNAR MEÈ
H¹RGREIÈSLU SEM
MINNIR HELST
¹ AFGANGA Å
BRJËSTSYK
URSVERK
SMIÈJU
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Upplýsingar á einum stað
Ferdatorg.is er ný vefsíða þar sem með nokkrum
einföldum handtökum er hægt að finna draumaferðina.
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Sótthreinsandi
blautklútar

Flensa
Áblástur o.fl.
Kvef
Sveppasýking

Blöðrubólgusýking

KILL

99,8 %
Meltingarsýking

GERMS*

Vörn gegn bakteríum,
vírusum og sýklum

FDA

Approved

* Complies with EN 1500

Fuglaflensa

„Þessi vefur hefur þá sérstöðu að þar er hægt að finna
pakkaferðir í ýmsum flokkum sem íslenskar ferðaskrifstofur framleiða. Borgarferðir, knattspyrnuferðir og
blandaðar ferðir, sem geta innihaldið rútuferð, siglingu
eða eitthvað annað, svo dæmi séu tekin.“
Þetta segir Sigurður Gunnarsson, eigandi vefsíðunnar ferdatorg.is, sem var upphaflega opnuð fyrir ári en
var lokað aftur þar sem aðstandendunum þótti hún ekki
uppfylla tilskyldar kröfur. Opnað var aftur fyrir síðuna
fyrir mánuði, en þar inni er eins og áður sagði hægt að
finna allar upplýsingar um þær ferðir sem íslenskar
ferðaskrifstofur bjóða.
„Til þess eru síðan ýmsar aðferðir,“ útskýrir Sigurður. „Hægt er að leita að flokkum eftir ákveðnu tímabili
og jafnvel öllum tegundum ferða velji maður ekki tiltekna veitu. Síðan er hægt að setja inn orð í orðaleit og
framkalla flokka eða tímabil eða hvort tveggja.“
Á vefsíðunni er einnig dálkur sem kallast umfjöllun.
Þar geta menn leitað uppi vinsæla áfangastaði vinstra
megin og þá birtast upplýsingar um þá, stuttur texti
með krækjum inn á nánari upplýsingar. Einnig er að
finna google-kort af áfangastöðunum þar sem áhugaverðir staðir hafa verið merktir og hægt að fá um þá
frekari upplýsingar með því að færa bendilinn á þá. Til
að kóróna þetta fylgir myndskeið hverjum áfangastað.
Þá eru óupptaldar upplýsingar um veðurfar á viðkomandi stað ásamt brottfarar- og komutímum í Leifsstöð, sem uppfærast sjálfkrafa.
„Við erum líka með umræðusvæði þar sem notendum

3IGURÈUR SEGIR FERÈAMYNSTUR ¥SLENDINGA HAFA BREYST ÈUR HAFI
ÖEIR FARIÈ Å SËLARSTRANDARFERÈIR .Ò DEILI ÖEIR FRÅINU Å TVEGGJA
VIKNA SUMARFRÅ OG SVO NOKKRAR STYTTRI FERÈIR ¶AÈ HAFI KALLAÈ ¹
SÅÈU EINS OG FERDATORGIS
&2¡44!",!¨)¨'6!

er velkomið að koma athugasemdum á framfæri,“ bendir Sigurður á. Hvort sem menn vilja beina spurningum
til ferðaskrifstofa, gera athugasemdir, benda á góð hótel
eða veitingastaði og svo framvegis. Þegar ferð hefur
verið valin færist notandinn sjálfkrafa inn á vefsíðu
ferðaskrifstofunnar sem heldur utan um ferðina og þar
er hægt að klára bókunina. „Við viljum að á vefsíðunni
geti ferðalangurinn fundið allt sem hann þarf að vita
fyrir ferðalagið,“ segir Sigurður.
ROALD FRETTABLADIDIS

Heildræn mynd af Vestfjörðum
Fjögur göngukort af suðurhluta Vestfjarða hafa verið
gefin út og þrjú til viðbótar eru
væntanleg á næsta ári.

Barcelona
&*{g]_{=Z^bh[Zgjb

[g{`g#&.#..%

Ferðamálasamtök Vestfjarða gefa
út göngukortin og afhentu þau
Kristjáni L. Möller samgönguráðherra kortin nýlega.
Kortin fjögur sem þegar eru
komin út ná til sunnanverðra Vestfjarða og Dala en þau þrjú sem
koma út á næsta ári ná yfir norðurhluta Vestfjarða eða Strandir,
Hornstrandir og Ísafjarðarsýslur.
„Við vonum að þetta sé mikil
bót fyrir göngufólk en hingað til

&JÎGUR KORT ERU NÒ KOMIN ÒT AF GÎNGU
LEIÈUM ¹ SUÈURHLUTA 6ESTFJARÈA EN ÖRJÒ
TIL VIÈBËTAR ERU V¾NTANLEG Å SERÅUNA ¹
N¾STA ¹RI
-9.$342!.$)2)3

hafa verið gefin út kort af minni
svæðum í einu. Þessi kort ná yfir
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Borgin ein best varðveitta miðaldarborg
Evrópu og er á minjaskrá Unesco. Þá er Tallinn með
fallegri borgum Evrópu.
Kastalar, hallir, markaðir, næturlíf, ódýrar veitingar og
verslanir. Úrval skoðunarferða.

"EINT ÚUG FR¹ EHLQWIUi.HÀavík
!KUREYRI TIL 4ALLINN
OKTOBER
3
dagar
og 2 nætur
3 dagarAÈEINS
og 2 nætur
-helgarferð

KR
&R¹B¾RT TILBOÈ
3ÅÈUSTU S¾TIN
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stærri svæði og má segja að þau
sýni heildræna mynd því þetta er
sería þar sem öll kortin sjö tengjast saman,“ segir Sævar Pálsson,
formaður
Ferðamálasamtaka
Vestfjarða, og bætir því við að
kortin hafi verið unnin í samstarfi við Ferðamálafélag Reykhóla og Dala.
Kortin má nýta til skipulagningar göngu- og hestaferða um
byggðir og óbyggðir Vestfjarða.
Helgi M. Arngrímsson frá
Borgarfirði eystri sá um kortagerðina en fékk dygga aðstoð
frá heimamönnum á Vestfjörðum, sem gáfu góð ráð og lásu
kortin yfir.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

4OYOTA 9ARIS VÁL   JA DYRA SKR¹ÈUR
 EK  KM ¹LFELGUR SPOIL
ER VETRAR OG SUMARDEKK VEL MEÈ FARINN
BÅLL 6ERÈ  5PPL S  

,AND 2OVER 2ANGE 2OVER 3PORT
3UPERCHARGED NÕSK  KM  Ö
SSK m ¹LF LJËST LEÈUR LÒGA OG FL 6ERÈ
 Ö INNFL ¹ BOG L

.ISSAN 8 4RAIL k EK  ÖÒS 3POILER OG
DR¹TTARKRËKUR 3ELST MEÈ YFIRTÎKU L¹NS
HV   M 5PPL Å S  

3UZUKI 'RAND 6ITARA 8, SSK 6 EK
 Ö 6  Ö HV  Ö 5PPL Å S
 

(ONDA (26 SPORT ¹RG k EK  Ö TIL
SÎLU 'ULLMOLI BÅLL Å TOPPSTANDI Å ALLA
STAÈI 5PPL Å S  

4OYOTA 9ARIS 4 SPORT ¹RG k EK  Ö 6
 Ö 'OTT L¹N 5PPL Å S  

.ÕR $AIHATSU 3IRION  "JËÈUM ÖÁR AÈ
KOMA ¹ FRUMSÕNINGU HJ¹ 8 EHF OG
REYNSLUAKA 3IRION 

(YUNDAI 4RAJET  , MANNA ¹RG 
EK  ÖÒSKM SJ¹LFSKIPTUR ABS DR¹TTAR
BEISLI FJARST SAML¾SINGAR CD SPILARI RAFM Å
RÒÈUM 6ERÈ  4),"/ 

,INCOLN .AVIGATOR 7$ 5LTIMATE ¹RG
 KM  SSK  MANNA LEÈUR LÒGA
OG FL 6ERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö
HV L¹N

"-7 8   EK  Ö "ÅLL
MEÈ ÎLLU ÖETTA ER BÅLL FYRIR LANGT KOMNA
3  GUDMUNDUR LISTAMENNIS
.ÕR $AIHATSU 4REVIS "JËÈUM ÖÁR AÈ
KOMA ¹ FRUMSÕNINGU HJ¹ 8 EHF OG
REYNSLUAKA 4REVIS

4IL SÎLU ¹ BILAHORNIDIS
2ENAULT -EGANE )) 3CENIC  MANNA
¹RG  EK  ÖÒS KM BEINSKIPT
UR GÅRA ABS ¹LFELGUR DR¹TTARBEISLI FJARST
SAML¾S RAFM Å ÎLLU 6ERÈ 
4),"/¨ 

67 0ASSAT   ¹RG  BEINSK EK 
ÖÒS !ÈEINS  EIG ¥ TOPPSTANDI SKOÈAÈ
UR ¹N ATH 6ERÈ  Ö 3  

- "ENZ -, NÕSK  KM 
Ö SSK LEÈUR LÒGA OG FL 6ERÈ  Ö
!TH SKIPTI

#LIOl -IKIÈ ENDURNÕJAÈUR 6  Ö
¹HVÅL   Ö ¹ M¹N 3   
.ÕR $AIHATSU 4ERIOS X JEPPLINGUR
"JËÈUM ÖÁR AÈ KOMA ¹ FRUMSÕNINGU
HJ¹ 8 EHF OG REYNSLUAKA 4ERIOS

8 EHF
-ALARHÎFÈI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWXIS
2EXTON 28  ¹RG  EK 
ÖÒS KM MANNA SJ¹LFSKIPTUR ABS ¹LFELGUR
mDEKK CD LEÈURINNRÁTTING LITAÈ GLER RAF
MAGN Å ÎLLU OG MFL 6ERÈ 
4),"/¨ 

$ODGE 2AM  15!$ 8 ,ARAMI
.ÕR BÅLL MEÈ LEÈRI LÒGU OG FL 6ERÈ 
Ö %IGUM LÅKA NÕJAN MEGA CAP 6ERÈ
 Ö !TH SKIPTI

3NARL¾KKAÈ VERÈ ¹ NÕJUM OG NÕLEGUM
BÅLUM (RINGDU NÒNA OG GERÈU REYFARA
KAUP ¹ HAUSTÒTSÎLUM Å 53! 4D $ODGE
#ALIBER EÈA &ORD & ¹ ÖÒS .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

).&).)4) &8 7$ ¹RG  KM Ö
SSK ¹LFEL LEÈUR LÒGA OFL VERÈ  Ö

#HEVROLET 3ILVERADO    DIESEL
DURAMAX ¹RG  EK  ÖÒS MJÎG
VEL ÒTBÒIN TD LEÈUR SJ¹LFSK +ASSI ¹
PALLI OG m FELGUR OG DEKK CA m OG
ORGINAL DEKK OG FELGUR FYLGJA LÅKA 6ERÈ
  

--# 0AJERO DID ¹RG   EK
 ÖÒS  b LEÈUR SJ¹LFSK 4OPPLÒGA
OFL ¹HVÅLANDI L¹ CA MILLJËNIR VERÈ
  

  L¹N

4IL SÎLU 'ASELLA ¹RG k EK Ö KM X
 MANNA 3  

4IL SÎLU --# ,ANCER STATION X ¹RG
k %K Ö 6 Ö 3  

4OYOTA !VENSIS  RG k %K 
Ö 3SK ¹LFELGUR LEÈURS¾TI CD SPOILER
4ILBOÈ ËSKAST 3  

"-7  3HADOWLINE RG k %K 
ÖÒS 6  ÖÒS HVÅLANDI   MILJ
-ÎGULEG SKIPTI 5PPL Å S  

(ONDA !CCORD 3PORT SJ¹LFSKIPTUR ¹RG
 %K  Ö KM (¹LFLEÈRAÈUR
6ERÈ  Ö HV  Ö .¹NARI
UPPL ¹ WWWARNARBÅLARIS RN 
3  

!RNARBÅLAR EHF
'YLFAFLÎT   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWARNARBILARIS

4IL SÎLU &ORD 2ANGER X CAP V  
GÅRA EKINN  NÕSKOÈAÈUR PALL
HÒS KRËKUR ¹LFELGUR PALLUR  CM AFT
URDRIFINN 4ILB ËSKAST 3ÅMI  
.ÕUPPGERÈUR 6OLVO 3 k EK 
ÖÒS DISEL TURBO INTERCOOLER 3 


!UDI 3 1UATTRO   (®  GÅRA
ALDRIF SËLLÒGA 2ECARO INNRÁTTING /:
FELGUR #$ RAFM Å ÎLLU SEM NÕR EK 
Ö 6ERÈ   MILLJ YFIRTAKA ATH ÎLL SKIPTI
5PPL Å S  

(UNDAI 4RAGET ¹RG k %K  Ö #$ 
MANNA 6ETRAR OG SUMARDEKK 6  MILJ
3     

'R¹R .ISSAN 0RIMERA   VÁL BENS
ÅN BSK %K  KM 3KOÈAÈUR
JÒNÅ  4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S
 

"ÅLASALA !KUREYRAR
&REYJUNESI   !KUREYRI
3ÅMI  

67 'OLF 6ARIANT   X ¹RG k %K 
ÖÒS 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

-ERCEDES "ENZ %  -ATIC ¹RG 
TIL SÎLU EKINN  KM !VANTGARDE
ÒTG¹FA "ÅLL SEM ER MEÈ MIKIÈ AF AUKA
HLUTUM 5PPL Å SÅMA  

'EGN YFIRTÎKU 3J¹LFSKIPTUR 67 0ASSAT EK
 ÖKM ¹RG  LFELGUR FYLGJA 5PPL
GEFUR !GNES S  AGNES
HOTMAILCOM

"-7 8 ,58 ¹RG  EK  ÖÒS  
DIESEL M LEÈRI TOPPLÒGU SJ¹LFSK DR¹TTAR
BEISLI OG FLLÅTUR EINSTAKLEGA VEL ÒTVERÈ
  

(ONDA #26 %XECUTIVE BENSIN ¹RG 
EK  ÖÒS FLOTTASTA TYPA MEÈ LEÈRI SJ¹LFSK
SËLTOPP m DEKK OG FELGUR VINDSKEIÈ OG
MARGT FLEIRAVERÈ   

&ORD %SCAPE 6 ¹RG k EK 
KM SETT  TILBOÈ 
-ÎGULEG SKIPTI 3  

"ÅLAR TIL SÎLU

"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
"ÅLDSHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS

.ÕJA BÅLAHÎLLIN
%IRHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWNOTADIRBILARIS

4OYOTA !VENSIS 3OL ¹RG k EK 
Ö SETT VERÈ  Ö 4ILBOÈ ËSKAST
6ETRARDEKK OG NÕSKOÈAÈUR 4OPPBÅLL

!5$) !    %K  Ö SSK VETRAR
DEKK FYLGJA ¹HV  Ö VERÈ  Ö
5PPL  

4OYOTA !VENSIS ¹RG k -JÎG VEL MEÈ
FARINN AUÈVELDUR Å KAUPUM AÈEINS 
Ö ²TBORGUN OG YFIRTAKA ¹ L¹NUM  Ö
%ÈA  ÖM¹N 3   

4OYOTA #OROLLA ¹RG k %K  ÖÒS 6
 ÖÒS 5PPL Å S  

-INI #OOPER  (® ¹RG  EKINN
 ÖÒS %INN MEÈ ÎLLU 'LERTOPPUR
¹LFELGUR LOFTK¾LING LEÈUR OFL -JÎG VEL
MEÈ FARINN 'OTT L¹N GETUR FYLGT 5PPL
Å S  

(ILUX DOUBLE CAP   BENSÅN k %K
 Ö 6ÁL VAR SETT Å k MEÈ NÕJUM
TÅMAGÅR Ö¹ EKINN UM Ö NÒ UM Ö
"ÅLLINN ER ¹ m "& ' OG m -UDDER
LÁLEG EN NOTH¾F FYLGJA 6 Ö 5PPL
Å S  

"-7  ) NÕSKR  EKINN  Ö
KM SJ¹LFSKIPTUR ¹LFELGUR LEÈUR FLOTTUR BILL
VERÈ    F¾ST ¹ YFIRTÎKU ¹ L¹NI


4OYOTA 2EYKJANESB¾
.JARÈARBRAUT  
2EYKJANESB¾R
3ÅMI  

(ONDA #IVIC  DYRA ¹RG k EK  Ö 6EL
MEÈ FARINN 6  Ö 3  

4OYOTA 9ARIS  k %K  Ö 6 
Ö 5PPL Å S  

 SEPTEMBER  ,!5'!2$!'52



3-!5',µ3).'!2
2ENAULT -EGANE ¹RG k SKEMMDUR
EFTIR ¹REKSTUR 3ELST ËDÕRT 5PPL Å S 


6OLVO 8#

-AZDA 

-AZDA   %KINN   KM
3J¹LFSKIPTUR m ¹LFELGUR FILMUR Å RÒÈUM
VINDSKEIÈ OFL &R¹B¾R BÅLL 6ERÈ 
ÖÒS %ÈA  ÖÒS ²T OG  ÖÒS ¹
M¹NUÈI 5PPL Å S  

4IL SÎLU 0ASSAT ¹RG k EK  Ö "ÅLL Å
MJÎG GËÈU STANDI ,ISTAVERÈ  Ö &¾ST
¹  Ö STGR 5PPL Å S  

%XPEDITION k EK  KM  MANNA
SPARNEYTINN LÒXUSJEPPI MEÈ N¾R ÎLLUM
AUKAHLUTUM ,ISTAVERÈ UM M 3TGR
VERÈ  ¶ HV M 5PPL 


6OLVO 8# ¹RGERÈ  3VARTUR DIESEL
MEÈ ÎLLU  H¹TALARA HLJËÈKERFI SÁR
ÒTVARP FYRIR AFTURS¾TISFARÖEGA GEISLA
DISKAMAGASÅN RAFMAGN Å S¾TUM XENON
LJËS SÅMI TËL OG HANDFRJ¹LS m ¹LFELGUR
TÅMASTILLTUR FORHITARI LJËST LEÈUR CRUISE
CONTROL VIÈARKL¾ÈNING Å M¾LABORÈI
SJ¹LFSSKIPTUR EKINN AÈEINS  KM
!LLAR UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
.ISSAN !LMERA ,UXURY  ¹RG k
%K  ÖÒS DYRA SSK SKOÈ k !UKA
VETRARDEKK ¹ FELGUM 6  ÖÒS 5PPL Å
S  
67 'OLF  SILFURGR¹R ¹RG 
DYRA BSK 3K  NÕ VETRAR SUMARDEKK
¹ FELG FYLGJA SETT VERÈ  ÖÒS TILB
 ÖÒS STGR 5PPL HJ¹ 3IGMUNDI S 
   

%DGE 3%, !WD k EK  KM FR¹B¾R
BÅLL HLAÈINN AUKABÒNAÈI 6ERÈ M
¹HV M 5PPL  

&ORD %SCORT 3TATION k EK  Ö 4ILBOÈ
 Ö 5PPL Å S  
4ILBOÈ ÖÒS &IAT -ULTIPLA ¹RG 
SKOÈAÈUR  ¥ GËÈU LAGI
MANNA
EYÈSLUGRANNUR 5PPL Å SÅMA  
!LFA 2OMEO  ¹RG  3KOÈAÈUR 
¥ GËÈU LAGI ¹LFELGUR TOPPLÒGA LEÈUR ALLT
NÕTT Å BREMSUM NÕ TÅMAREIM SM¹V¾GI
LEGT AFTURTJËN 4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å
SÅMA  

2ENAULT -EGANE k EKIN  ÖÒS SKOÈ
AÈUR k TOPPEINTAK 6ERÈ  ÖÒS 3
 

(YUNDAI 'ALLOPER ¹RG k ÖARFNAST
SM¹V LAGF¾RINGAR "ÅLL SEM LÅTUR VEL ÒT
.¹NARI UPPL Å S  
%CONOLINE k T FR¹B¾R FJALLA OG FERÈA
BÅLL LOFTL FR OG AFT  HLUTFÎLL 
VIÈHALD FR¹ BYRJUN6ERÈ  UPPL
 

  ÖÒS

&ORD %SCORT k ¹RG 3K k %K  ÖÒS
BSK HEILS¹RSD 6  ÖÒS 3  
4OYOTA #OROLLA STATION  ¹RG k
3UMARVETRARDEKK ¹ FELGUM 3KOÈUÈ
k 'ËÈUR BÅLL 5PPL Å S  

3UBARU )NPRESSA ¹RGl 3K k %K 
ÖÒS   , "EINSK X .ÕLEG HEILS¹RS
DEKK LJËS ¹ LIT GËÈUR BÅLL 6ERÈHUGMYND
 ÖÒS 5PPL Å S  

4IL SÎLU .ISSAN !LMERA k SK k VETR
ARDEKK OG #$ 6  3  

3UBARU )MPREZA k EK  Ö ,
SK k BSK X NÕL HEILS¹RSDEKK LJËS
¹ LIT GËÈUR BÅLL VERÈHUGM  ÖÒS 3
 

2ENAULT -EG RG k EK  Ö SK
k 6  Ö $R¹TTARKÒLA 5PPL Å S
 

67 'OLF COMFORTLINE  ¹RG k EK
 ÖÒS 2EGLULEGT YFIRLIT NÕSK 6ERÈ 
Ö ¹HV  ÖÒS 5PPL Å S  

4OYOTA #OROLLA k   DYRA BEINSK 3K
k %R ¹ GËÈUM VETRARDEKKJUM %KINN
 4ILBOÈ ËSKAST  

.ISSAN -ICRA ¹RG k 3VARTUR  DYRA EK
 ÖÒS 3KOÈ k 'ËÈUR BÅLL HV 
ÖÒS V  ÖÒS 5PPL Å S  

#OROLLA ¹RG k E  Ö ¹  Ö KR OG
)MPREZA ¹RG k E  Ö ¹  Ö TIL
SÎLU 3  

4)L SÎLU 4OYOTA #ARINA % k SJ¹LFSKIPTUR
EKIN ÖÒS MJÎG GOTT EINTAK 4VEIR
EIGENDUR FR¹ UPPHAFI ÖJËNUSTUBËK OG
CD SPILARI 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA
  +ARL EÈA   %RLA 

(YUNDAI !CCENT ¹RG k  DYRA NÕSK
%K  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 
3UZUKI "ALENO k X DR¹TTARKÒLA
RAFMAGN Å ÎLLU SAML¾SING ÖJËAV
+ENWOOD CD EK  ÖÒS 3Kl ,ÅTUR
MJÎG VEL ÒT 6ERÈ  ÖÒS 3ÅMI 


  ÖÒS

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA ¹RG k 3K
k 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS 5PPL Å S
 
67 'OLF 6ARIANT  ¹RG k %K  ÖÒS
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  
3KOÈAÈUR JEPPI FYRIR LÅTIÈ 0AJERO k
BENSÅN BSK CYL 3    

(R¾ËDÕR  &ORD +A k %K  Ö
¶ARNAST SM¹ UMÎNNUNAR FYRIR SK 6 
Ö 3 

&ORD &OCUS 'HIA ¹RG k  EK 
Ö BSK .ÕSK k NÕ TIMAREIM NÕLEG
HEILS¹RSDEKK ¹LFELGUR #$ SETT VERÈ
 Ö 3  

²43!,! SKËLABÅLL

$AIHATSU #HARADEl EK  Ö ¹ VÁL .Õ
TÅMAREIM BREMSUKLOSSAR DISKAR OG NÕTT
PÒST 6ERÈ  ÖÒS 5PPL S  

0AJERO ¹RG k 6 EK  Ö 3K k
NÕTT PÒST OG GËÈ DEKK 6ERÈ  Ö 3
 

(ONDA #IVIC  ¹RGl %K Ö
"SK  DYRA $ÎKKAR RÒÈUR AÈ AFTAN SPOI
LERKIT ¹LFELGUR HEILS¹RS OG SUMARDEKK
¶ARFNAST SM¹ LAGF¾RINGA 4ILBOÈ ËSKAST
5PPL Å S     

0AJERO  4$I SSK ¹RG k EK ÖKM
m BREYTING GL¾NÕ DEKK 6EL MEÈ
FARINN GËÈUR BÅLL TOPP VIÈHALD SETT KR
Ö %NGIN SKIPTI  

(YUNDAI (  k SK k 3ENDIBIFREIÈ
BILUÈ VÁL 5PPL Å S  
$AIHATSU #HARADE ¹RGl SSK VÎKVAST
.¾STA SK NËVl EKINN  ÖÒS KM
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

4IL SÎLU "-7 % I ¹RG  -IKIÈ
BREYTTUR OG ENDURNÕJAÈUR  ÖÒS
STAÈGREITT 3IMI  

4OYOTA #OROLLA 4ERRA 7AGON 664 )
'L¾SILEGUR FJÎLSKYLDUBÅLL ¹RG k %K 
Ö 9FIRTAKA ¹ L¹NI MÎGULEG AFBORGANIR ¹
M¹NUÈI  ÖÒS 3IGFÒS   EÈA
2AGNHEIÈUR  

4IL SÎLU (YUNDAI 3ONATA ¹RG k %K
 ÖÒS  CC ¶ARFNAST LAGF¾RINGAR
6ERÈH  ÖÒS 5PPL Å S  

4OYOTA !YGO  TIL SÎLU EKINN
 SPARNEYTINN OG GËÈUR 3ÅMI 


$ODGE 3TRATUS ¹RG k  EK  Ö
3KOÈ k &LOTTUR Å SKËLANN 6ERÈ  Ö
5PPL Å S  

4IL SÎLU 67 0ASSAT ¹RG k 'ËÈUR BÅLL ¹
GËÈU VERÈI 5PPL Å S  

0EUGEOT  3TATION ¹RG k EK AÈEINS
 Ö  Ö ÒT OG  Ö ¹ M¹N 6ERÈ
AÈEINS  Ö 5PPL Å S  
,EXUS STW LIMITED ¹RG  EK  Ö SK
k  Ö ÒT OG YFIRTAKA ¹ L¹NI 5PPL Å S
  MYNDIR ¹ WWWBILALIFIS

$AEWOO ,ANOS ¹RGERÈ k TIL SÎLU %KINN
 ÖÒS ¶ARFNAST LAGF¾RINGAR ¹ VÁL
4ILBOÈ ËSKAST 3  

 MILLJËNIR

'UL 6OLKSWAGEN "JALLA TIL SÎLU ¹ TILBOÈS
VERÈI KR  +EYRÈUR  ÖÒS
MÅLUR SKOÈAÈUR k OG ER Å GËÈU STANDI
6ETRARDEKK ¹ FELGUM FYLGJA 5PPL Å SÅMA
 

(ONDA !CCORD 4OURER 3PORT  %K
 ÖÒS 3SK LFELGUR CRUISE CONTROL OFL
%NGIN SKIPTI 6ERÈ  3 
   

4OYOTA 2AV ¹RG k EK  ÖÒS 3K
= 6  ÖÒS 3ÅMI   WWW
KORKURINNISRAV

3UZUKI 3WIFT k TIL SÎLU TJËNAÈUR AÈ
FRAMAN 4ILBOÈ 5PPL Å S  
"ENZ #  +OMPRESSOR 3PORT l SSK
LÒGA OFL EK  6ERÈ M 34'2
HV M 5PPL  

"-7  I! k SSK TOPPL RAFM Å
RÒÈUM 3UMAR OG VETRARDEKK ¹ FELGUM
6ERÈ  ÖÒS ENGIN SKIPTI 'ËÈUR BÅLL
5PPL S  

  MILLJËNIR

+IA #ARNIVAL k EK  Ö ÖARFN VIÈG
6ERÈ CA  Ö 5PPL Å S  

4OYOTA #OROLLA ¹RG  KEYRÈUR 
ÖÒS KM &¾ST GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI
AFBORGUN CA  ÖÒS ¹ M¹N 5PPL VEITIR
¶ËR Å SÅMA  

4IL SÎLU 3UBARU ,EGACY /UTBACK ¹RG k
%K  VEL MEÈ FARINN OG FALLEGUR
BÅLL 6ERÈ  3  

--# ,ANCER STATION ¹RG k EK  Ö
8 KRËKUR BSK SK k VERÈ  Ö
5PPL Å SÅMA  

'ULUR 2ENAULT +ANGO TIL SÎLU 6ERÈ 
Ö 5PPL Å S  
&ORD  ,ARIAT ¹RG  TIL SÎLU
3AMLIT LOK ¹ PALLI 6ERÈ  Ö 5PPL
BRIMBORGIS S  

3UZUKI )GNIS ', 7$    SK 
EKINN  Ö KM 6ERÈ  ÖÒS BENSÅN 
MANNA SUMARVETRARD 3  

&ORD %SCAPE ,IMITED SJ¹LFSKIPTUR ¹RG 
EK  ÖKM LEÈUR MAGASÅN LITAD GLER
DRBEISLI TOPPLÒGA 6ERÈ  5PPL Å
S  

- "ENZ C ¹RG k VEL ÒTLÅTANDI Å
TOPPSTANDI 3SK TOPPLÒGA LITAÈ GLER OFL
3K k GOTT VIÈHALD NËTUR 6  Ö 3
 

0OLO SVARTUR ¹RG k SK k 
VÁL ¥ TOPPSTANDI MEÈ NÕRRI TÅMAREIM
 DYRA OG  DEKKJAUMGANGAR FYLGJA 3
 
4IL SÎLU .ISSAN !LMERA k SK k
6ERÈH  Ö EÈA TILBOÈ %INNIG .ISSAN
3UNNY ¹RG k SK k &¾ST ¹  Ö
5PPL Å S  

4IL SÎLU 4OYOTA #ORROLLA ST ¹RG  SKOÈ
AÈUR  EK  VERÈ  ÖÒS
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

  ÖÒS

6OLVO  SSK %K Ö ¹RG k 6 
Ö 3  

&ORD -USTANG '4 PREMIUM k LEÈUR
EINN MEÈ ÎLLU F¾ST ¹ YFIRTÎKU 


(ONDA #26  EKINN  ÖÒS 6ERÈ
 ÖÒS 'OTT L¹N ¹HVÅLANDI 5PPL Å
S  

67 'OLF k SK k 6ERÈ  Ö 3ÅMI
 

%ISTAKT TILBOÈ "-7 &  k ¹ AÈEINS
 Ö SELST VEGNA FLUTNINGA &YSTUR
KEMUR FYSTUR F¾R 5PPL Å  

6ITARA ¹RG k  %K  ÖÒS
"REYTTUR m ER ¹ m NÕLEGUM DEKKJUM
-IKIÈ ENDURNÕJAÈUR SETT VERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

/PEL !STRA k  BSK EK  ÖÒS 3M¹
TJËN ¹ AFTURBRETTI ANNARS SEM NÕR 6
  Ö 3  

+IA #LARUS k  SK  EK  Ö LEÈUR
X TV PLAYSTATION  OG DVD V  Ö 3
 

&ORD  PALLBÅLL MEÈ STURTU ¹RGERÈ
 Å GËÈU STANDI 5PPLÕSINGAR GEFUR
0¹LL +¹RI Å SÅMA  

--# 'ALANT ',3)   6 ¹RG  EK
 ÖÒS LEÈUR TOPPL CD AVANCE KIT OG
FLEIRA ¹SETT  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS
3TEINI  

3J¹LFSKIPT 4OYOTA #OROLLA k  DYRA EK
 ÖÒS HV  ÖÒ  Ö ¹ M¹N
6ERÈ  ÖÒS 'ËÈUR BÅLL 5PPL Å S
 

.ISSAN !LMERA  k NÕSKR k EK
 BSK NÕM¹LAÈUR SVUNTUKIT FILMUR
GR¾JUR OFL 6ERÈ  STGR 3  

4OYOTA 2AV !UÈVELD
KAUP

"¥,!2 4), 3®,5
4IL SÎLU 67 6ENTO k %KINN  ÖÒS
CC 3SK -JÎG VEL MEÈ FARINN 
EIGENDUR POTTÖÁTT SMURBËK 5PPL Å
SÅMA   OG  

3UBARU ,EGACY ¹RG  TIL SÎLU %KINN
 ÖÒS NÕ TÅMAREIM OG FRBREMSUR OG
DISKAR $R¹TTARKRËKUR ÖJËNUSTUBËK 6ERÈ
 ÖÒS 3  

RG   GÅRA  DYRA GR¹R OG FLOTTUR
%KINN  Ö 6ERÈ  Ö HV 
Ö !FB EINUNGIS  Ö ¹ M¹NUÈI 
M¹NUÈIR EFTIR AF FRAMLENGDRI VERKSMIÈJU
¹BYRGÈ FR¹ 4OYOTA 3ÅMI  

Til sölu

Nýr Porsche Cayenne 2007
Innfluttur af Bílabúð Benna
Aukabúnaður:
Nálgunarskynjarar
Dekktar afturrúður
Sóllúga
Xenon ökuljós
Rafknúinn afturhleri
Dráttarkúla, hægt að taka af

Servotronic aflstýri
Tiptronic S, sjálfskipting
Sjálfvirkt loftræstikerfi
Hiti í framsætum
BOSE digital surround hljómkerfi,
250W, 14 hátalar og bassabox

500.000 kr. afsláttur af nýjum bíl
Uppl. gefur Ragnar í síma 899 4370

76 0OLO  ¹RGERÈ EKINN Ö KM
¶ARFNAST SM¹ VIÈGERÈAR +2  3
 

3KODA /CTAVIA k EK  BSK FLOTTUR
Å SKËLANN EÈA VINNUNA 5PPL Å S 


&IAT 'RANDE 0UNTO ¹RGl EKINN
KM BEINSKIPTUR SUMARDEKK FYLGJA
6ERÈ  5PPL Å S 

(YBRID GEFUR ÖÁR AUKINN KRAFT MEÈ MINNI
EYÈSLU !LLT AÈ  AUKIN SPARNEYTNI
+YNNTU ÖÁR (9"2)$ FR¹ 4OYOTA &ORD
'-# ,EXUS OG (ONDA ¹ ISLANDUSCOM
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ
&R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

4IL SÎLU 3KODA &ELICIA 3Tl SKOÈAÈUR TIL
DESl 3UMAR OG VETRARDEKK ¹ FELGUM
5PPL Å SÅMA  
(UNDAY PONY ¹RG k &¾ST FYRIR  ÖÒS
5PPL Å S  
4OYOTA #OROLLA  X ¹RG  EKINN
 Ö KM .Õ TÅMAREIM SKOÈUÈ k 3
 
4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA 8,)  ¹RG k
4ILBOÈ 5PPL Å SÅMA   «LI EÈA
  *ËNA

.ISSAN !LMERA '4I k EKIN ÖÒS
KM "SK   HP 6ERÈ  ÖÒS
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   &REYR

4OYOTA !VENSIS 7AGON 3OL 
EKINN  ÖÒS  %INN EIGANDI 5PPL Å
 

4OYOTA #OROLLA SOL  RG  EKINN
 Ö MM SKIPTUR 3POILER FILMUR ¹LF
ELGUR 6ERÈ ¹KV L¹N   ÖÒS 5PPL
 

hús&heimili
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L PÉTUR LÚTHERSSON

Ekki nóg að vera frægur
L HEIMILIÐ

Rökkur og rómantík
L INNLIT

Garðyrkjustjóri í garðbýli

28 . ágúst - 10. september
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STELTON CLASSIC
KAFFIKÖNNURNAR
eftir Eric Magnussen
eru löngu orðnar
klassískar. Þær fást
í öllum regn-bogans
litum og líka úr stáli.
Hitakönnurnar taka 1
lítra og eru 30 cm á hæð
og þvermálið er 10,5 cm.
Verðið fer eftir gerð og lit og fást könnurnar í ýmsum
búsáhalda- og hönnunarverslunum.

hönnun
L HESTSLAMPINN FRÁ MOOOI OG
FRONT HÖNNUNARTEYMINU Margir
hafa eflaust rekið augun í sérstakan lampa sem
prýðir glugga kaffihússins B5 í Bankastræti. Þar
er svartur hestur í fullri stærð með lampaskerm
á hausnum. Þessi sérstaki lampi er hannaður af
sænska hönnunarteyminu Front sem í eru fjórar
konur. Þær hönnuðu lampann fyrir hollenska
hönnunarfyrirtækið
Moooi sem státar sig
af framúrstefnulegri
hönnun. Lampinn er
hluti af seríu sem kallast
„Animal Thing“. Þessi
húsgögn hafa oftast þau
áhrif á fólk að annaðhvort
fellur það fyrir þeim við
fyrstu sýn eða þolir þau
alls ekki. Hestslampinn
góði fæst í Saltfélaginu.

L Forsíðumynd: Halldór Sveinbjörnsson tók þessa mynd
af húsi Ásthildar Cecil Þórðardóttur garðyrkjustjóra á
Ísafirði. Útgáfufélag: 365 - miðlar ehf, Skaftahlíð 24, 105
Reykjavík, sími: 512-5000 Ritstjórar: Kristín Eva Þórhallsdóttir kristineva@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir
solveig@frettabladid.is. Auglýsingar: Ámundi Ámundason og Ásta Bjartmarsdóttir s. 517-5724 Útlitshönnuður:
Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is.

Í þessari gluggakistu drekkur Sonja kaffið sitt á hverjum morgni meðan hún fer yfir daginn í huganum.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Hálftíma kaffihugleiðsla
L Sonja B. Grant er ein af fáum konum á landinu sem lært hafa húsasmíðar. Hún starfar
þó ekki við það í dag heldur á kaffi hug hennar allan.
„Ég geri eins og fólkið í Friends,
þarf að fara út um gluggann
til að komast á svalirnar, en í
gluggakistunni finnst mér ægilega
gott að vera,“ segir Sonja sem
stundar eins konar hugleiðslu þar á
morgnana meðan hún sötrar kaffið
sitt og horfir á fólk fara til vinnu.
„Það er svo gott að horfa upp
á Snæfellsjökul og út á sjó þegar
maður drekkur morgunkaffið.
Þetta heldur í manni lífinu í
höfuðborginni,“ segir hún, en Sonja
er fædd og uppalin á Akureyri.
„Svo flutti ég til Reykjavíkur
þegar ég var sautján ára gömul,
með appelsínugult hár og til í allt.“
Það er óhætt að fullyrða að
Sonja sé með ansi sérstæðan
menntunarbakgrunn en hún er
lærður húsasmiður úr Iðnskólanum
í Reykjavík.
„Eins og svo margir aðrir
þá kláraði ég reyndar aldrei

sveinsprófið, en ég vann við
þetta í fimm ár eftir að ég hætti í
skólanum. Þá kom að því að mig
langaði til að vinna inni, sótti um
hjá Kaffitári og var svo heppin
að vera valin úr fimmtíu manna
hópi,“ segir Sonja og bætir því við
að síðasta mánudag hafi hún haldið
upp á tólf ára starfsafmæli sitt hjá
fyrirtækinu.
„Þegar ég fann kaffibransann þá
vissi ég hvað ég vildi gera í lífinu.
Núna er ég alþjóðlegur kaffidómari
og þvælist því um allan heim til
að kynna mér kaffi. Er til dæmis
nýkomin heim frá Japan og er að
fara til Rússlands og Svíþjóðar
á næstunni,“ segir Sonja ánægð.
Fyrir mörgum gæti eftirnafnið
Grant hljómað kunnuglega en
Sonja á einmitt bróður með
sama eftirnafni sem getið hefur
sér gott orð sem einkaþjálfari.
Sá heitir Arnar og segir hún

þau systkin bæði hafa sérlega
gaman af því að elda góðan mat.
„Ég er reyndar ekki með eins
flottan sixpakk og hann bróðir
minn, en ég er að vinna í þessu.
Er komin með tvípakk,“ segir hún
og flissar en bendir um leið á að
hún kunni þó sitthvað fyrir sér
í þjálfun þótt það sé ekki á sviði
líkamsþjálfunar.
„Mér var veittur titillinn
Besti kaffikennari og kaffibarþjónaþjálfari Evrópu 2007,
við hátíðlega athöfn í Antwerpen
fyrr á árinu og jafnaði þannig
þjálfarastöðuna upp að vissu marki,
en hins vegar náum við systkinin
mjög vel saman í eldhúsinu enda
miklir ástríðukokkar bæði tvö og
til að styrkja fjölskylduböndin
hittumst við um það bil einu sinni
í viku til að elda saman góðan
mat,“ segir þessi skemmtilega
kona að lokum. margret@frettabladid.is

8. SEPTEMBER 2007 LAUGARDAGUR

Ekki nóg að vera frægur
L Pétur B. Lúthersson er einn af þeim sem ruddi brautina í íslenskri húsgagna- og innanhússhönnun. Hann menntaði sig í Danmörku á sjöunda áratugnum og hefur síðan með
einum eða öðrum hætti snert líf og fegurðarskyn heimsbyggðarinnar.

Til bókaútgefenda:

BÓKATÍÐINDI 2007
Skráning nýrra bóka í
Bókatíðindi 2007 er hafin.
Útgefendur eru hvattir til að skrá
bækur sínar sem allra fyrst
en lokaskil vegna kynninga og
auglýsinga er 17. október nk.

„Það var erfiður tími á Íslandi þegar ég kom heim úr
námi; markaðurinn einangraður og nánast enginn innflutningur á húsgögnum. Í verslunum voru íslenskar
eftirlíkingar af danskri húsgagnahönnun og alls ekki
auðvelt að koma inn nýrri hugsun hér heima,“ segir
Pétur B. Lúthersson, sem fyrstur íslenskra húsgagnahönnuða gerði samning um hönnunarþóknun og auglýsingar undir nafni við Gamla kompaníið, þar sem menn
voru víðsýnni en gekk og gerðist í þá daga.
„Síðustu tvo áratugi hef ég haft tekjur að hálfu fyrir
hönnun á erlendri grund. Þessa dagana er ég önnum
kafinn við að hanna nýja stólalínu fyrir fyrirtæki í Noregi og teiknaði þar á undan stól fyrir Rosenthal. Samkeppni í hönnun húsgagna hefur alltaf verið geysihörð
og fjallið kemur ekki til Abrahams. Maður þarf að hafa
svolítið fyrir þessu og kannski stundum spurning um
heppni í bland við góða hönnun,“ segir Pétur, sem með
sanni breytti viðhorfi landa sinna gagnvart innlendri
hönnun á íslensk heimili.
„Þetta byrjaði allt með lampanum Heklu sem við Jón
Ólafsson sköpuðum. Hann fékk fyrstu verðlaun í lampahönnunarkeppni, var framleiddur í fimmtán ár í Danmörku og fæst í dag á uppboðsmörkuðum sem antik.
En ætli stóllinn Stacco frá 1981 sé ekki mitt frægasta
verk. Hann er búið að selja í hundruðum þúsunda eintaka um allan heim,“ segir Pétur sem enn teiknar mest
fjölnota húsgögn fyrir skrifstofur, stofnanir og hinn almenna markað.
„Ég vinn við það sem gengur vel og orðið langt síðan
ég teiknaði til að fá myndir í tímarit. Það skilar litlu.
Fólk verður að kunna að meta og vilja nota það sem
maður hannar, annars er hönnun tilgangslaus,“ segir
Pétur sem nýlega skoðaði hönnunarsýningu á Kjarvalsstöðum.
„Ég vil auðvitað vera mjög jákvæður en er ekki viss
um að sýningin hafi gefið rétt skilaboð. Hönnun verður að höfða til neytenda og framleiðenda; annars er hún
bara tómstundagaman og í besta falli list. Það hefur
ekkert að segja að vera frægur ef hönnun er gagnslaus,“ segir Pétur sem segist stoppa við þegar básúnuð
er gróska í hönnun nútímans.
„Ungt fólk talar eins og ekkert hafi gerst áður,
en það er ekki alls kostar rétt. Hin mikil gróska í
húsgagnahönnun á árunum 1960 til 1970
gleymist en þá voru haldnar virkilega spennandi sýningar á nýjum
húsgögnum sem menn teiknuðu
og smíðuðu sjálfir. Þegar svo innflutningur varð óheftur lenti íslenskur

Pétur B. Lúthersson, innanhúsarkitekt og húsgagnahönnuður.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

húsgagnaiðnaður í klípu og er enn í molum, þótt eitthvert líf sé í hönnun,“ segir Pétur sem furðar sig á lítilli
eftirspurn nútíma efnafólks eftir sérhönnun íslenskra
hönnuða í húsgögnum.
„Um miðja síðustu öld var algengt að menn létu sérhanna og smíða stásslegar mublur til heimilisins, en nú
er eins og mönnum detti þetta ekki í hug. Ég er hissa á
að Íslendinga langi ekki að eignast eigulegan húsbúnað
sem þeir einir geta átt lengi og erfist seinna til barnabarnanna. Slíkt verkefni þætti mér ákaflega spennandi.“
Hönnun Péturs B. Lútherssonar fæst í Epal, hjá
Á. Guðmundssyni og í Sólóhúsgögnum.

Ljósið Brandur.

Bókatíðindum verður sem fyrr dreift
á öll heimili á Íslandi.
—————————————

—————————————

Allar upplýsingar á skrifstofu
Félags íslenskra bókaútgefenda,
Barónsstíg 5, sími 511 8020.
Netfang: baekur@simnet.is

Fundarstóll frá 1991.

Faxi .

Stacco-stólar í stafla.
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L VINNURÝMI þarf ekki endilega að
vera stórt og mikið. Hægt er að skipta
upp stærra rými og skapa sér ágætis
pláss úti í horni eða bak við skilrúm.
Hér er gott dæmi um góða nýtingu á
litlu rými. Hér er einfaldlega borðplötu
smellt í hornið og hillurnar látnar falla
inn í vegginn. Ef vinnurýmið er inni í
öðru rými, til dæmis stofu, og þarf því
að líta sómasamlega út, er gott að hafa
hillupláss til að geyma hluti í og sniðugt
að hafa fallegan stól til að prýða rýmið.

Gerðu þjóðlegt góðverk
L Thorvaldsens bazar hefur í dag verið rekinn í 106 ár og er því elsta fyrirtæki landsins sem
ekki er rekið í gróðaskyni, en allur ágóði af sölunni rennur beint til góðgerðamála og þá helst
til barna sem þurfa á stuðningi að halda. Hjá Thorvaldsens bazar hefur íslensku handverki
alltaf verið gert hátt undir höfði og því slá viðskiptavinir þrjár flugur í einu höggi með því að
versla þar – styðja einstaklingsframtakið, halda við hefðum og styrkja þá sem á þurfa að halda.

1. Krummi kroppar í gæruskinn. Þetta fallega,
ólitaða skinn kostar 8.390 krónur og færi vel á hvaða
stól eða sófa sem er.

5. Að hafa allt á hornum sér er máltæki sem við
grípum oft til, en hvað með að grípa í hornið sjálft?
Þetta fína hrútshorn fer vel á vegg og getur jafnvel
hentað sem nýstárlegur blómavasi. 1.500 krónur.

2. Íslenskt handverk eins og það gerist best.
Útskorin gestabók með mynd af Geysi á 18.100
krónur. Fyrirtaks gjöf á stórafmælum eða við
önnur góð tilefni.

G

NÝ

DIN
N
E
S

Rafmagnshandverkfæri
rði
e
v
ðu
ó
g
á
a
r
a
ðav
æ
G

margret@frettabladid.is

1

3. Kópavogskirkja Hjá Thorvaldsens bazar fást
litlar styttur af ýmsum þekktum byggingum á landinu, meðal annars af mörgum kirkjum og þar á
meðal Kópavogskirkju. 830 krónur.
4. Ljóstýra í steini sem passar vel á baðið eða
hvar sem er þar sem áhrif frá náttúrunni fá notið
sín. 990 krónur.

2

4
3
Laugavegi 29, sími 552 4320
www.brynja.is, brynja@brynja.is

5

HÖRÐUR TORFA

HAUSTTÓNLEIKAR
Í 32 ár hefur hann haldið sína annáluðu Hausttónleika.
Líkt og undanfarin ár verða tvennir tónleikar, þeir fyrri
hefjast klukkan 19.30 en þeir seinni klukkan 22.00.
Miðasala er hafin hjá Borgarleikhúsinu og Midi.is.

www.hordurtorfa.com

14. september

Í BORGARLEIKHÚSINU
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Inngangurinn í hið óvenjulega hús er í hæsta máta
þjóðlegur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GUN

Ásthildur er garðyrkjustjóri á Ísafirði og því viðeigandi að hún búi í hálfgerðu gróðurhúsi. MYND/HALLDÓR

„Þetta hús er yndislegt allan ársins hring,“ segir Ásthildur Cecil Þórðardóttir, garðyrkjustjóri á Ísafirði. „Líkast eins og leg í móðurskauti því það vefur mann að sér
og garðhúsið gerir það að verkum að sumarið lengist um marga mánuði.“
MYND/HALLDÓR

Hann kallaði þetta garðbýli
L „Ánægjan er auði betri“ er áletrun fyrir ofan dyr Ásthildar Cecil Þórðardóttur, garðyrkjustjóra á Ísafirði. Hún býr
ekki í neinu venjulegu húsi því bæði er það kúlulaga og nær helmingur þess undir gleri en hinn þakinn torfi.

Einar Þorsteinn Ásgeirsson arkitekt hannaði húsið
eftir hugmyndum eigendanna.
MYND/HALLDÓR

Hér glittir í læk, grjót, rótarhnyðju og gamla sláttuvél í garðinum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GUN

Ásthildur Cecil Þórðardóttir, garðyrkjustjóri á Ísafirði, býr í kúlulaga
húsi sem er að hluta úr gleri og að hluta undir torfi. Fjölskyldan
sefur og eldar undir torfþakinu. Þar er íbúð á þremur pöllum, 120
fermetrar að flatarmáli en Ásthildur segir borðað í garðhúsinu flesta
daga frá því í mars fram í október. Þar er líka suðræn stemning.
„Þetta hús er yndislegt allan ársins hring,“ segir hún „Líkast eins og
leg í móðurskauti því það vefur mann að sér og garðhúsið gerir það
að verkum að sumarið lengist um marga mánuði.“
Ásthildur segir Einar Þorstein Ásgeirsson arkitekt hafa hannað
húsið eftir hugmyndum eigendanna. „Hann kallaði þetta garðbýli,“
segir hún brosandi. „Við byggðum húsið sjálf og fluttum inn í ágúst
1987 svo það eru 20 ár síðan. Nú fer að koma að viðhaldi.“
Það er fleira athyglisvert kringum Ásthildi því garðurinn umhverfis húsið er bæði stór og fjölskrúðugur og tveir litlir lækir renna
gegnum hann, hvor sínum megin við húsið. Í öðrum þeirra er foss.
„Garðurinn minn er bara villigarður. Ég hef engan tíma til að hugsa
um hann því ég þarf að sinna opnum svæðum og umhverfi stofnana í
bænum,“ segir hún. „En lækjarniðurinn er þægilegur og ég held við
vöxum aldrei upp úr því að hafa gaman af vatni.“
gun@frettabladid.is

Fjölskyldan sefur og eldar undir torfþakinu.

MYND/HALLDÓR

M E  E C O S E A L E R N Á T T Ú R A N VA R I N
Ecoseal er umhverfisvænn
akdúkur sem inniheldur
e k k i p l a s t e s i s e r o g e r á n e iturefna.

Ecoseal og hönnun
a er mikilvægt a hafa
umhverﬁsvæna valkosti í akhönnun.Aukin gæi akefna
eru líka æskileg. Ecoseal er
styrkt fjöllia sem hefur báa
fyrrnefnda kosti og a sem
meira er á samkeppnishæfu veri.
Umhverﬁsvænar vörur, áratuga
notkun og gó reynsla geta
fari saman vi elilegt ver
egar ær eru bornar saman
vi önnur akkerﬁ sem eru
skaleg umhverﬁnu.

Ecoseal TPO-dúkur er sá
mest notai í heiminum af
essari tegund.
Ecoseal veitir 15 ára ábyrg.
Ecoseal dúkurinn stenst alla
aljólega stala og
í s l e n s k a r r e g l u g e r  i r.

Hafu samband vi
sérfræinga okkar og vi astoum ig vi a ﬁnna lausn á
lágmarks veri me hámarks
endingu.
Dúkak ehf Melabraut 24 220 Haf. www.dukthak.is
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NÁMSKEIÐ eru frá 24.SEPTEMBER
JL-húsinu, Hringbraut 121
og á Korpúlfsstöðum

Hlýir og djúpir tónar

www.myndlistaskolinn.is

BARNA- OG UNGLINGADEILD
14 vikna námskeið fyrir 3-5 ára
3-5 ára
3-5 ára

laugard. 10.15-12.00
miðvikud. 15:15-17:00

Gerður Leifsdóttir
Sigríður Helga Hauksd.

námskeið fyrir 6-9 ára vetrarlöng og 14 vikna
6 - 9 ára
6 - 9 ára
6 - 9 ára
6 - 9 ára Korpu
6 - 9 ára
6 - 9 ára Korpu
6 - 9 ára
6 - 9 ára
6 - 9 ára

mánud. 15:15-17:00
mánud. 15:15-17:00
þriðjud. 15:15-17:00
þriðjud. 15:15-17:00
miðvikud. 15:15-17:00
miðvikud. 15:15-17:00
ﬁmmtud. 15.15-17.00
föstud. 15:15-17:00
laugard. 10:00-11:45

Elva Hreiðarsdóttir
Björk Guðnadóttir
Kristín Reynisdóttir
Elva Hreiðarsdóttir
Gerður Leifsdóttir
Helgi Þórsson
Kristín Reynisdóttir
Anna Hallin
Björk Guðnadóttir

14 vikna námskeið fyrir 8 -12 ára
10-12 ára Korpu
mánud. 15:00-17:15
10-12 ára Myndlist-verkmennt-video
mánud. 15:00-17:15
9 -13 ára Myndlist-tækniﬁkt
þriðjud. 15:00-17:15
10-12 ára
miðvikud. 15:00-17:15
9 -11 ára Leirrennsla og mótun
ﬁmmtud.15:00 - 17:15
8 -11 ára Myndlist-verkmennt
ﬁmmtud. 15:00-17:15
10-12 ára Myndlist / myndasögur
föstud. 15:00-17:15
10-12 ára Leirrennsla og mótun
laugard. 10:00-12:15

Helgi Þórsson
Gerður Leifsóttir
Anna Hallin og
Pétur Örn Friðriksson
Þorbjörg Þorvaldsdóttir
Guðbjörg Káradóttir og
Anna Hallin
Gerður Leifsdóttir

L Tilvalið er að breyta um púða í stofunni þegar árstíðaskipti eru og velja þá liti og mynstur
sem hæfa betur stað og stund. Ódýrara er að skipta um nokkra púða en heilu húsgögnin. Um
þessar mundir eru haust- og vetrarvörur að tínast inn í verslanirnar og er mikið um hlýja og
djúpa liti eins og fjólubláan, brúnan, dökkan túrkislit og síðan er svarti liturinn klassískur. Víða
má finna falleg mynstur og einnig getur komið vel út að hafa ljósa og kalda liti og þá jafnvel
með silfruðu skrauti til að tóna við veturinn. Hlýir og djúpir tónar ásamt köldum litbrigðum
munu því leysa af ferska og skæra liti sumarsins sem lifna síðan að nýju er vora tekur.

1. Fjólublár flauelspúði með
stungnu ferningsmynstri. Mjúkur
að sjá og snerta. Fæst í Lene
Bjerre á 2.600 kr.

3. Tveir flottir saman. Flauelspúði í djúpum túrkislit á 4.500 kr
og munstraður silkipúði á 4.900
kr. Fást í Tekk-Company.

2. Kringlóttur hvítur púði með

4. Drapplitur púði með
glansáferð og silfurþræði,
útflúraður með barokkmynstri. Fæst í Lene
Bjerre á 7.300 kr.

gráu mynstri og silfruðum þræði
í miðju. Flottur í svefnherbergið.
Tekk-Company, 5.400 kr.

5. Svartur aflangur púði úr
riffluðu flaueli með útflúri og
gráum röndum þvert yfir. Lene
Bjerre, 3.100 kr.

2

1

Þorbjörg Þorvaldsd.Búi
Kristj. Bjarni Hinriksson
Guðbjörg Káradóttir og
Anna Hallin

5
4

14 vikna námskeið fyrir ungt fólk
13-16 Teikning-málun-þrívídd Korpu
Sigríður Ólafsdóttir og
ﬁmmtud.15:30-18:30 Helgi Þórsson
13-16 Myndasögugerð ﬁmmtud.16:00-19:00 Bjarni Hinriksson og
Búi Kristjánsson
13-16 ára Leirmótun föstud. 16:30-19:30 Guðný Magnúsdóttir
13-16 Teikn.-Málun-þrívídd.
Sigríður Ólafsdóttir og
föstud 16:00-19:00 Þorbjörg Þorvaldsdóttir
13-16 Grafík-Götulist laugard.10:00-13:00 Kristín Hauksd.og Sara Riel
16-19 ára Vídeó, hljóð og allra handa föndur Sigurður Guðjónsson og
þriðjud. 17.45-21.45 Helgi Þórsson

3

KERAMIKDEILD
14 vikna námskeið í leirrennslu og -mótun
Leirkerarennsla
Leirmótun og rennsla
Grundvallaratriði
í keramik
Leirrennsla morgunt.

mánud.17:30-20:15
þriðjud.17:30-20:15
miðvikud.18:00-22:00
föstud. 09:00-11:45

Guðbjörg Káradóttir
Guðný Magnúsdóttir
Guðný Magnúsdóttir
og Guðbjörg Káradóttir.
Guðbjörg Káradóttir

klassískt

Tröppur og stigar

TEIKNIDEILD
undirstöðugreinar sjónmennta
Módelteikning
mánud. 17:45-20:30
Þorbjörg Þorvaldsdóttir
Teikning 1
þriðjud. 17:30-21:30
Eygló Harðardóttir
Teikning 1 morgunt. miðvikud. 09:00-11:45
Sólveig Aðalsteinsdóttir
Teikning 1
miðvikud. 17:30-21:30
Sólveig Aðalsteinsdóttir
Teikning 2
mánud. 17:30-21:30
Hilmar Guðjónsson
Portretteikning fyrir byrjendur ﬁmmtud. 17:30-20:30 Karl Jóhann Jónsson
Módelteikn.-mótun-hreyﬁmynd miðvikud 17:30-20:30 Sigríður H. Hauksd.

form/rými - bókverk - portfolio - ljósmyndun - indesign
Bókverk
mánud. 17.30-21.30
Ósk Vilhjálmsdóttir
Stafræn ljósmyndun
mánud. 18:00-20.45
Brooks Walker
Svart / hvít ljósmyndun mánud. 18:00-20.45
Erla Stefánsdóttir
Form, rými og hönnun mið.
17:30-20:30
Brynhildur Pálsdóttir, Guðﬁnna Mjöll Magnúsdóttir og Guja Dögg Hauksd.
Skapandi starfsvettvangur (portfolio)
þriðjud.17:30-20:15
Ósk Vilhjálmsdóttir
Indesign/photoshop Helgarnámskeið (tími augl.síðar) Magnús V.Pálsson

Iðnaðartröppur

MÁLARADEILD
Vatnslitun
þriðjud.
Litaskynjun
ﬁmmtud.
Frjáls málun
föstud.
Málun 1 (vetrarl.) þriðjud.
Málun 2 (vetrarl.) mánud.
Málun 3 (vetrarl.) mið.
Málun/litaskynjun mið.
Málun/olía-vatnsl. mið.
Málun framhald
mið.
Framhaldsnámskeið í málun
Portret / málun framhald.

17:30-20:15
Hlíf Ásgrímsdóttir
17:30-21:30
Eygló Harðardóttir
13:00-15:45
Þuríður Sigurðardóttir
17:30-20:15
Þorri Hringsson
17:30-20:15
Sigríður Ólafsdóttir
17:30-20:15
JBK Ransú
09:00-11:45
Sigríður Ólafsdóttir
09.00-11.45 Þorri Hringsson/Hlíf Ásgrímsd.
09:00-11:45
JBK Ransú
ﬁmmtud. 17:30-20:15 Hulda Stefánsdóttir
laugard. 10:00-13:00 Karl Jóhann Jónsson

INNRITUN
sími 551 1990
www.myndlistaskolinn.is

Tunguháls 15
sími: 564 6070
www.kvarnir.is

L ASCASO ESPRESSOVÉLIN er orðin æ algengari
sjón á íslenskum heimilum
enda hefur hún klassískt útlit og
fæst í mörgum litum, burstuðu
stáli og jafnvel skjöldótt!
Vélin er til dæmis fáanleg í
Te og kaffi-verslununum og
hægt er að fá kaffikvörn í
stíl. Skrokkur kaffivélarinnar
er úr endingargóðu áli og
bruggtækin úr látúni. Ascasoverksmiðjan var stofnuð
árið 1962 á Spáni og hefur
fyrirtækið því áratuga reynslu
í kaffiheiminum. Nú er Ascaso
einn af helstu framleiðendum
kaffivéla og selur vörur sínar til
yfir fimmtíu landa víðs vegar
um heiminn. Aðalsmerkið er
einfaldar vélar með fallegri
hönnun sem endast lengi.

HOTEL HVOLSVÖLLUR

…er staðsett í hjarta Njáluslóða þar sem sagan svífur yfir vötnum
aðeins um 100 km. frá Reykjavík
CgKZ^i^c\VhiVjg[ng^g&-%bVch;jcYVgVhiVV[ng^g-%bVch']Z^i^gediiVg
=ZhiV[Zg^g=iZa¶<da[H\j[Zg^g

Haustdagsskrá 2007
September
 '.#%.# Hausthátíð í Rangárþingi Eystra
dagskrá á www.hvolsvollur.is
Október
 &'#¶&($&%# Kreole matur - Amerísk vín
 &.#¶'%$&%# Spánar helgi Spönsk vín
 '+¶',$&%# Frönsk helgi
Nóvember
 '¶(#&&# Villibráðarhlaðborð

Matar miklar helg

Nóvember- d

ar

esember

Frá 9.11.2007 tíl
22.12.2007 Bjóð
um við uppá
skemmtilegar og
matar miklar helg
ar með Villibráða
hlaðborði föstud
aga og Jólahlaðbo
rði laugardaga.
Einnig er dinner
músik og dans
báða dagana.
Gistu tvær næ
tur á verði einn
ar!
Gestir sem velja
að gista föstudag
og
laugardag frá
09.11.2007-22.12
.2007 greiða aðei
ns gistingu
fyrir eina nótt.
Önnur nóttin fr

í.

Einnig bjóðum
við uppá barnap
össun, þar sem
vanar stúlkur sj
ungar
á um að passa
börnin meðan
foreldranir njót
a matarins.

Verið velkominn
… við tökum vel á móti þér!
Hlíðarvegur 7 | 860 Hvolsvöllur | s: +354 487 8050 | fax: +354 487 8058 | hotelhvolsvollur@simnet.is
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,OPI 
NÕ PRJËNABËK

Auglýsingasími
Listasafn Samúels í Selárdal
er litríkt og minnir um
margt á dúkkuhús.
MYNDIR/GERHARD KÖNIG

(ANDPRJËNASAMBANDIÈ 3KËLAVÎRÈUSTÅG
(ANDPRJËNASAMBANDIÈ )ÈU ,¾KJARGÎTU

WWWHANDKNITIS

– Mest lesið

Gert við listaverk Samúels
L Viðgerðir á listaverkum og listasafni Samúels í Selárdal
hafa gengið vel síðastliðin sumur. Þó er mikið verk enn fyrir
höndum.
Viðgerðir á listaverkum Samúels
í Selárdal hafa staðið yfir í
sumar. Reyndar hafa þær staðið
mun lengur en í apríl 1998 var
stofnað félag um endurreisn
listasafns Samúels Jónssonar í
Selárdal. Tilgangur félagsins er að
stuðla að endurreisn og viðhaldi
á listaverkum og byggingum
Samúels Jónssonar (1884-1969) í
Selárdal við Arnarfjörð og kynna
verk Samúels innan lands sem
utan.
Þetta sama sumar fékk félagið
þýska myndhöggvarann Gerhard
König til að gera áætlun um viðgerðir
á styttum Samúels og í framhaldi
af því fór Gerhard í Selárdal og
gerði tilraun til viðgerðar á hluta
af ljónagosbrunninum. Hlé varð
hins vegar á viðgerðum næstu árin
en þær hófust að nýju vorið 2004.
Á hverju sumri hefur verið unnið
ötullega að viðgerðum en í sumar
voru lagfærðar svalir yfir inngangi
listasafnsins og pílárar steyptir
á ný. Efri hæð listasafnsins var
einnig hreinsuð og þak hússins
málað. Verkinu er síður en svo
lokið. Næsta sumar er stefnt að því
að endurreisa íbúðarhús Samúels

Ljónin eru falleg á að líta svona nýmáluð.

og gera það fokhelt. Vonir standa
til að íbúðarhúsið komist í notkun
sumarið 2010 sem gestaíbúð fyrir
lista- og fræðimenn. Þá er einnig
ætlunin að taka kirkju Samúels
í gegn sem þarfnast bráðra
endurbóta.
Hægt
er
að
leggja
endurreisnarstarfi í Selárdal lið
með því að leggja inn á reikning
félagsins; 512-26-4403, kt. 4403982949.

Virka daga
8.00 -18.00
Laugardaga
10.00 -15.00

MIKIÐ ÚRVAL
BLÖNDUNARTÆKJA
- fyrir baðherbergi og eldhús

MORA INXX

Smiðjuvegi 76 • 200 Kópavogur • Sími 414 1000 • Fax: 414 1001 • www.tengi.is • tengi@tengi.is • Baldursnes 6 • 603 Akureyri • Sími 414 1050 • Fax: 414 1051

Húseignir í Flórída

Kynning
á Hótel Loftleiðum (sal 1)
laugardag og sunnudag kl. 12-18
Garðatorg eignamiðlun í samstarfi við
Meredith Mahn hjá Domus Pro Realty
hafa aðstoðað fjölda Íslendinga undafarin þrjú ár við kaup á eignum í Flórída. Nú í fjórða sinn kemur Merdith og
verður með okkur á Hótel Loftleiðum og
kynnir með okkur frábær kauptækifæri
íbúða, raðhúsa og einbýla í Flórída – af
öllum stærðum og verðum. Við höfum í
boði húseignir á öllum verðbilum.

Orlandó er paradís
fjölskyldunnar
og himnaríki golfarans.

Nú er rétti tíminn
• Góð verð (kaupendamarkaður)
• Miklir leigumöguleikar
• Hagstætt verðlag
• Óendanlegir afþreyingarmöguleikar
• Frábærir golfvellir.

Komdu við hjá okkur um helgina og fáðu góðar
upplýsingar um það besta sem er í boði.

Nánari upplýsingar
Þórhallur hjá Garðatorgi í síma 896 8232/thor@gardatorg.is
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&
RÓMANTÍK
Rökkur

1

L Er degi tekur að halla, veður verða válynd og innistundum
fjölgar er gott að ylja sér með góðan drykk í hendi. Þá eykur á
munaðinn að væta varirnar á fallegri bollabrún eða glæsilegu
glasi. Gaman er að bera fram drykkjarföng í sérstökum ílátum sem
láta drykkinn jafnvel bragðast betur fyrir vikið.
Ýmsar búðir bæjarins bjóða upp á gullfalleg glös,
bolla og annan borðbúnað. Verslunin Lene Bjerre í
Bæjarlind 6 er með mikið úrval af rómantískri smávöru
og hér má sjá brot af því.

1. Silfruð leirkanna sem

2

ekki fellur á. Góð undir
vatn og vín. 4.100 kr.

2. Rómantískur leirbolli
úr „country collection“.
Hvítur með brúnburstuðu
mynstri á undirskál. 2.550
kr. bolli og
undirskál.

3. Stórt vatns-

2759 / TAKTÍK 9.2007

glas úr sömu línu og

4

rauðvínsglasið.
1.118 kr.

5

4. Glæsilegt rauðvínsglas úr brúnu
gleri með sandblásnu
mynstri. Fæst líka
glært. 1.250 kr.

5. Smekklegt staup
með silfurrönd. Fíngert
og tilvalið undir góðan
líkjör. 980 kr.

3

1.889

kr.
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Lokað í dag!
Opnum á nýjum stað
á sunnudag kl. 13
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"ÅLAR ËSKAST

4IL SÎLU m MIKIÈ BREYTT LEIKT¾KI 3KIPTI
MÎGULEG 5PPL Å S  

«SKA EFTIR ËDÕRUM 67 'OLF  ¹RG
k l "EINSK %ÈA GÅRKASSA Å SAMS
KONAR BÅL 5PPL Å S   EÈA
 

!UDI !   TURBO QUATTRO  EKINN
ÖÒS 'L¾SILEGUR BÅLL SJ¹ MYNDIR
HTTPPUBLICFOTKICOMEXPO 5PPL Å
   HEIMIRM YAHOOCOM

'OTT VERÈ #,3    ÖÒS
KM  HÎ +N SÅUR m KRËMFELGUR
LOFTPÒÈAFJ $6$ MAGASÅN SÅMATENGI
OFL OFL SETT VERÈ   MILLJ 4ILBOÈ  
STGR HV   MILLJ 3KOÈA ÎLL SKIPTI 3
 

3SANG9ONG #ORANDO k EK  Ö m
BREYTTUR 6ERÈ  Ö 3  

6EL MEÈ FARINN OG SPARNEYTINN ËSKAST
GEGN STAÈGREIÈSLU 3 
«SKA EFTIR 4OYOTA !VENSIS 3EDAN Å SKIPT
UM FYRIR 4OYOTA 4OURING ¹RG k 6ERÈ
 Ö  Ö 3ÅMI  

,AND 2OVER ¹RG k TIL SÎLU ¹  Ö
5PPL Å S      /G ¹
SAMA STAÈ TIL SÎLU FJAÈRIR STARTARI VÁL
GÅRKASSI OFL Å ,AND 2OVER

&ORD %XPLORER %DDIE "AUER 6 ¹RG 
EK ÖKM &R¹B¾R BÅLL ,JËST LEÈUR¹KL
CD-P 3ELST VFLUTN SETT ÖKR
GOTT STAÈGR VERÈ 3  

«SKA EFTIR BÅL k k MEÈ  VÁL
LÅTIÈ KEYRÈAN 3TAÈGREIÈSLA Å BOÈI 3 
   

4OYOTA ,AND #RUISER 4OYOTA ,ANDCRUISER
 68 DÅSEL ¹RG  4OPPL LEÈUR
SJ¹LFSK KRËKUR AUKADEKK ¹ ORGINAL FELG
UM EKINN  Ö -JÎG GËÈUR BÅLL
3MURBËK BEIN SALA 6ERÈ KR  ÖÒS
5PPL Å S  

4IL SÎLU '-# 3IERRA  3,4 X ¹RG
k 'ULLFALLEGUR BÅLL ,EÈURKL¾DDUR m
FELGUR STIGBRETTI PALLLOK OFL OFL 6ERÈ
 ÖÒS %KINN  ÖÒS KM 3KOÈA
SKIPTI ¹ ËDÕRARI .¹NARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA   EÈA KAREL NETTIS

*EPPAR

6ÎRUBÅLAR

&ORNBÅLAR
!USTIN -INI k ÖARFNAST LAGF¾RINGAR
5PPL Å S  
4IL SÎLU #HEVY #ORVAIR ¹RGERÈ k ¶ARF
AÈ GERA UPP 5PPL Å SÅMA  
«LI

«SKA EFTIR BÅL ¹   ÖÒS M¹ ÖARFNAST
VIÈGERÈA 5PPL Å S  
«SKA EFTIR BÅL GREIÈSLUGETA ALLT AÈ 
ÖÒS ¶ARF AÈ VERA SKOÈAÈUR 5PPL Å S
 

4IL SÎLU -ERCEDES "ENZ !TECO 
¹RG  EKINN  ÖÒS KM JA TONNA
LYFTA HEIL OPNANLEG HLIÈ 5PPL Å SÅMA
 

0ALLBÅLAR
'ULLMOLI 'RAND #HEROKEE ,TD k ¹RG
EK AÈEINS  ÖÒS 3SK ,EÈUR TOPPL
DR¹TTARB VETRARD MAGASÅN OFL 6ERÈ
 ÖÒS 3  

«DÕR OG GËÈUR

4IL SÎLU 3CANIA ¹RG k  HJËLA MEÈ
BÒKKA   TONN METRA KRANI 4ILBOÈ
ËSKAST 3ÅMI  

4IL SÎLU -AN 4'!   ¹RG k
EK  ÖÒS 'ËÈUR BÅLL 6ERÈ  MILLJ
S  

3UBARU ,EGACY   4URBO ¹RG k EKINN
 ÖÒS MÅL GL¾SILEGUR BÅLL 3 
 !NDRI

,ÒXUSBÅLL "ENZ -, JEPPI MEÈ ÎLLU
6ERÈ  3KIPTI ¹ ËDÕRARI -JÎG
GOTT L¹N FYLGIR ,EÈUR¹KL¾ÈI TOPPLÒGA
GEISLADISKAMAGASÅN CRUISE CONTROL LOFT
K¾LING OG FL 5PPL (EIÈAR  

$ODGE 'RAND #ARAVAN k 384 %K 
ÖÒS , DVD 6   MIL 3  
EÈA  

#ORVETTE ¹RG  EK  Ö M SSK
KRËMFELGUR GLERTOPPUR   L  H®
 SEK Å  KM SETT VERÈ  Ö
F¾ST ¹  Ö STGR EKKERT ¹HVÅLANDI OG
ENGIN SKIPTI  

*%%0 '2!.$ #(%2/+%% (%-) ,)-)4%$
7$ ¹RG  3VARTUR EK  ÖÒS KM
%INN MEÈ ÎLLU 4OPP DEKURBÅLL 5PPL
 

.ISSA .AVARA ¹RG k m BREYTTUR MEÈ
FULLT AF AUKAHLUTUM EK  ÖÒS
4ILBOÈ  MILLJ 3ÅMI  

2UNNER k &ÅNN Å VETUR m BR ¹
MUDDEKKJ SK  &ÅNN BÅLL Å GËÈU STANDI
V  Ö STGR 5PPL Å S  

2EYFARAKAUP ¹ HAUSTÒTSÎLUM  &ORD
& 4OYOTA 4ACOMA EÈA $ODGE 2!FR¹ ÖÒS 3T¾RRI PALLBÅLAR OG SENDI
BÅLAR BENZÅNDÅSEL ¹ TOMBËLUVERÈUM
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

.ISSAN 4ERRANO DIESEL TURBO ¹RG k EK
 Ö 6  Ö STGR 3 

'-# 3IERRA $ENALI ¹RG k EK  Ö
MÅLUR %INN MEÈ ÎLLU 3ÅMI  
'¹MAGRIND JA ÎXLA ¹ TVÎFÎLDU  L¹SAR
 LYFTI ÎXLAR (ÎFUM EINNIG FLEIRI VAGNA ¹
SÎLUSKR¹ /+ 6ARAHLUTIR S  

4OYOTA ,ANDCRUISER  68

4OYOTA ,AND #RUISER  $IESEL SJ¹LF
SKIPTUR ¹RG  EKINN  KM
MEÈ DR¹TTARKRËK "ÅLLINN HEFUR ALLTAF
VERIÈ ÖJËNUSTAÈUR AF UMBOÈI 6ERÈ 
MILLJ 5PPL Å S  

&ALLEGUR 4OYOTA !VENSIS ¹RG k EK
ÖÒS m KRËMFELGUR NÕ VETRARDEKK
¹ ¹LFEGUM DR¹TTARK OG FL !LLUR NÕ YFIR
FARINN 6ERÈ  ÖÒS "ERGLIND 

"L¾JU "-7 E  TIL SÎLU RGERÈ
 EKINN  ÖÒS ¹KVÅLANDI BÅLAL¹N
5PPL S  

4IL SÎLU 6OLVO FM   ¹RG k EK
 6ERÈ  MILLJ
VSK UPPL Å S
 

4OYOTA ,AND #RUISER  68 ¹RGERÈ k
EKINN Ö KM m DEKK AUKADEKK
¹ FELGUM FYLGJA (RAÈASTILLIR CHIP
TUNING TÎLVUKUBBUR LEÈUR OG RAFM ¥
S¾TUM 6ERÈ  L¹N GETUR FYLGT
5PPLÕSINGAR VEITIR 3IGURÈUR Å SÅMA 

3NARL¾KKAÈ VERÈ ¹ HAUSTÒTSÎLUM 
*EEP 'RAND #HEROKEE &ORD %XPLORER
$ODGE $URANGO *EPPAR FR¹ ÖÒS
PALLBÅLAR FR¹ ÖÒS .ÕJIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹ 
ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI
 WWWISLANDUSCOM

&ORD & (ARLEY $AVIDSON ¹RG 
+OM TIL LANDSINS  %KINN AÈEINS 
ÖÒS KM ,EÈUR OG TOPPLÒGA 'OTT VERÈ
 MILLJ STGR +OSTAR NÕR UM  MILLJ
5PPL Å SÅMA  
-"ENZ  X ¹RGl EK  ÖÒS
6ERÈ  MILLJ VSK 5PPL Å S 


2²452 4), 3®,5

6EIÈI OG FJALLAGR¾JA

0ATROL ¹RG k m L SKl TURBO
INTERCOOLER LOFTPÒÈAR AFTAN KASTARAR
TOPPBOX MIKIÈ ENDURNÕJAÈUR 6  Ö
3  

$ODGE 2AM     MËTEL
%KINN  Ö MÅLUR LOFTPÒÈAR CAMPER
FESTINGAR LEÈUR 6ERÈ  Ö ¹KV  
Ö AFB  Ö ¹ M¹NUÈI  

3ENDIBÅLAR

-"ENZ  X DR¹TTARBÅL MD¾LU
¹RGl EK  ÖÒS 6ERÈ MILLJ VSK
5PPL Å S  
6ÎRUKASSI ËSKAST CA   M AÈ LENGD OG
  ¹ BREIDD 5PPL Å SÅMA  

4OYOTA (IGHLANDER ¹ ,EXUS 28
GRUNNI 3L¾R ,ANDCRUISER ÒT MEÈ KRAFT OG
SPARNEYTNI  HÎ  ,KM 
FR¹ ÖÒS  PANTIÈ NÒNA .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

4IL SÎLU LÅTIÈ NOTAÈ  TONNA *OAB KRËK
HEYSI OG JA TONNA VÎRULYFTA .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

&ORD %XPLORER %DDIE "AUER 
%K  ÖKM 6 LEÈUR STIGBRETTI SSK
FILMUR XCD TJËNLAUS ¹RS ¹BYRGÈ OMFL
!4( 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS %KKERT
PRÒTT ENGIN SKIPTI 5PPL S  
-ITSUBISHI 0AJERO BENSÅN 6 STUTTUR
¹RG  OG EKINN  ÖÒS KM 6ERÈ
 ÖÒS KR 5PPL Å SÅMA  

(ÒSBÅLAR
)VECO %UROVARD 4OPPBÅLL «SKR¹ÈUR OG
ËEKINN  RM TIL SÎLU 3  

"¥,!2 4), 3®,5

A


&ORD 4RANSIT ¹RG k %K  ÖÒS
!FTURHJËLADRIFIN TVÎFÎLDUM HJËLUM -EÈ
SËLARSELLU TENGINU F 46 BAKK MYNDAVÁL
OFL 6ERÈ   M 5PPL Å S  

$!
:
!
.µ2 )3%,

$

2'

&LAGGSKIPIÈ FR¹ 4%# %IGUM EINN EFTIR ¹
SÁRSTÎKU KYNNINGARVERÈI 4%# 3TAR 4)
- "ENZ UNDIRVAGN  HP AFTURDRIF 
MANNA %INN MEÈ ÎLLU 5PPL ¥ SÅMA 
    WWW3KANDICIS

m%IGUM NOKKRA
STËRGL¾SILEGA NÕJA
-AZDA  $ÅSEL EYÈSLA  

6ERÈ



(ÒSBÅLL TIL SÎLU (OBBY  ¹ &IAT  
, POWER  HÎ ¹RG k SËLARSELLUR
MARKÅSA BAKKMYNDAVÁL OG FL 5PPL Å
S  
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&ELLIHÕSI

(ÒSBÅLL TIL SÎLU "ENIMAR ¹ &IAT   , ¹RG
k SËLARSELLUR MARKÅSA OG BAKKMYNDA
VÁL 5PPL Å S  

'OLDWING  EK  Ö MÅLUR MIKIÈ AF
AUKAHLUTUM 6  Ö HJËL OG KERRA 3
  OG WWWISSILLA
4IL SÎLU 6ENOX  ¹RG  LÁTT OG
MEÈF¾RILEGT HJËL  HÎ  KG VERÈ
AÈEINS  5PPL Å SÅMA  

)CEBIKEIS AUGLÕSIR

(ÒSBÅLL TIL SÎLU (OBBY  ¹ &IAT  
, POWER  HÎ ¹RG k SËLARSELLUR
MARKÅSA OG BAKKMYNDAVÁL 5PPL Å S
 

4IL SÎLU ER MIKIÈ ÒRVAL AF MËTORHJËLUM
FJËRHJËLUM AUKAHLUTUM ¹ MËTORHJËL
DEKK ¹ MËTORHJËL OG FJËRHJËL FATNAÈUR
OG MARGT FLEIRA 3ÅMI    

(ONDA  #2& FJËRGENGIS RGERÈI
 -JÎG LÅTIÈ NOTAÈ OG VEL MEÈ FARIÈ
HJËL 3ÅMI  
+4-  ¹RG k -EÈ SVÎRTU LÅM
MIÈAKITTI ALLT NÕYFIRFARIÈ ¹ HVÅTUM NÒM
ERUM 3ELST ¹  ÖÒS HV CA 
ÖÒS 5PPL Å S   E KL  ¹
SUNNUD *ËI

2OCKWOOD
&REEDOM

MEÈ
GEIMSLUKASSA ¹RG

&ORTJALD SËLARSELLA MARKÅSA GRJËTGRIND OG
FL %R EINS OG NÕTT 6ERÈ 
!ÈEINS BEIN SALA

-ËTORHJËL

',3),%'52  -!..!
$)%3%, *%00) -2²-,%'! ®,,5
4/9/4! ,!.$ #25)3%2  68 ,%¨52
,²'! 4%-3 RG %K ÖKM
6 ,¹N KR

4IL SÎLU 0ALOMINO COLT FELLIHÕSI ¹RGl
-FORTJALDI 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 
4IL SÎLU #OLEMAN FELLIHÕSI  FET 5PPL Å
SÅMA   EFTIR KL

6INNUVÁLAR

6ARAHLUTIR
2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 
3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  

6ESPUR
4IL SÎLU 67 ,4  k EK  Ö DÅSEL
HÒSBÅLL 3ÁRSTAKLEGA VEL ÒTBÒINN 6EL INN
RÁTTARÈUR SVEFNPL¹SS F   6ERÈ 
Ö !TH SKIPTI ¹ MINNI HÒSBÅL HELST SSK
3  

&LUG

4/9/4! ,!.$#2 '8
3J¹LFSK
%K ÖKM 6

*APANSKAR 6ÁLAR"ÅLSTART
"ÅLAPARTASALA

4IL SÎLU  ¹RS VESPA 6  ÖÒS 5PPL Å
S  

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA &IAT /PEL 67 OFL SÁRSTÎK
¹HERSLA ¹ .ISSAN OG -.# /PIÈ  
3     

&JËRHJËL
0OLARIS 4RAILBOSS 2%3 4IL SÎLU 3
 

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

&JËRHJËL TIL SÎLU 9AMAHA "LASTER ,ÅTIÈ
KEYRT +ERRA FYLGIR 3  

.µ2 "¥,, .µ2 "¥,, .µ2 "¥,,
*%%0 ,)"%249   3J¹LFSKIPTUR
6 ,¹N KR

«SKA EFTIR DR¹TTARBEISLI UNDIR --# ,ANCER
STATION ¹RG  3ÅMI  
'ËÈUR GÅRKASSI ÒR .ISSAN $OUBLECAP ¹RG
k EK  Ö %INNIG m NÕ VETRARDEKK
5PPL Å S  

+ERRUR

KEYPT
& SELT

67 '/,& #/-&,).%
   $92! 
%K ÖKM 36$%++
6 ,

'EFINS

-ËTORHJËLAKERRA FYRIR  FULLVAXIN (EIT
GALV OG ¹L LOFTPÒÈAFJÎÈRUN 6 
Ö ENGIN SKIPTI 3ÅMI   OG
WWWISSILLA

 ¹RA GÎMUL &ACOR ÖVOTTAVÁL Å GËÈU
STANDI F¾ST GEFINS GEGN ÖVÅ AÈ VERA SËTT
5PPL Å SÅMA  

«SKA EFTIR AÈ KAUPA FËLKSBÅLAKERRU BURÈ
ARGETA YFIR KG -¹ ÖARFNAST LAGF¾R
INGAR 3  

«SKAST KEYPT

(JËLHÕSI
0EL *OBB   TONN ¹RG k NÕL VÁL GOTT
¹STAN  SKËFLUR TILBOÈ ËSKAST KERRA
GETUR SELST MEÈ 3  

«SKA EFTIR BËKAHILLUM FELLIHÕSI M¹
ÖARFNAST VIÈGERÈAR OG NUDDPOTTI 5PPL
Å S  

34«2 ',3),%'52
5-"/¨3"¥,,
&/2$ %80,/2%2 8,4  %KÖKM
'ËÈ DEKK ,EÈUR LF $RKÒLA /Ú
,¹N KR 6 3K «DÕRARI

(LJËÈF¾RI
-IKIÈ ÒRVAL AF NÕJUM OG NOTUÈUM HARM
ONIKKUM ¹ FR¹B¾RU VERÈI WWWYOUIS
+¹RSNESSBRAUT 

4IL SÎLU HJËLHÕSI MEÈ  FERMNÕJUM
GL¾SILEGUM SËLPALLI ¹ ,AUGARVATNI UPPL
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0ÅANË OG TROMMUR 4IL SÎLU 2OLAND (0
E RAFMAGNSPÅANË OG 3ONOR &ORCE
 TROMMUSETT 0ÅANË F¾ST ¹ 
OG TROMMUR MÎLLU ¹  5PPL Å
SÅMA  
,INE  VARIAX  GÅTAR TIL SÎLU OG 3PIDER
 MAGNARI TIL SÎLU 5PPL Å S  
-AGNÒS

3JËNVARP
3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  
+JARAKAUP 4IL SÎLU ËNOTAÈ (OBBY
$E ,UXE KOJUHÒS ¹RG k ,ÅTILSH¹TTAR
SKEMMT ,ISTAVERÈ  Ö 4ILBOÈSVERÈ
 Ö 5PPL Å S  

«SKA EFTIR  MANNA NOTUÈUM :ODIAC
GÒMMÅB¹T 5PPL Å S  
3¾GREIFINN

4IL SÎLU 9AMAHA 72  ¹ HVÅTUM NÒM
ERUM RG  EKIÈ AÈEINS 
KM 6ERÈ  KR 5PPL Å SÅMA 


4IL SÎLU F 3HETLAND MEÈ HÎ MËTOR
4ILBOÈ ËSKAST 3KIPTI MÎGUL ¹ ËDÕRARI
SLÎNGUB¹T 5PPL Å S  
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5PPL Å S  
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 KOJUR 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 
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k %K  ÖÒS !UKAHLUTIR FYRIR UÖB 
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S  
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"ËKHALD

3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO

$ULSPEKISÅMINN  
  

ÞJÓNUSTA

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K 9RSA
SÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR FJARHEILUN
6ISA-# 3ÅMATÅMI   ALLA DAGA
(RINGDU NÒNA

(REINGERNINGAR

«SKASP¹ 5PPL Å S   'EYMIÈ
AUGLÕSINGUNA

!LMENN BËKHALDSÖJËN
USTA
¥SVÁLAR
4ÎKUM AÈ OKKUR ÖRIF ¹ ÅSVÁLUM
3  

6ANTAR ÖIG AÈSTOÈ VIÈ ÖRIF HEIMA EÈA Å
FYRIRT¾KINU 4ANDURHREINT BÕÈUR FRAM
ÖJËNUSTU SÅNA 5PPL Å S  

6ILTU ÒTHÕSA BËKHALDI ÖÅNS
FYRIRT¾KIS EÈA HLUTA ÖESS 6IÈ
TÎKUM AÈ OKKUR STËR JAFNT SEM
MINNI FYRIRT¾KI 0ERSËNULEG OG
GËÈ ÖJËNUSTA Å FYRIRRÒMI
3J¹ N¹NAR KYNNINGARMYNDBAND
¹ HEIMASÅÈU OKKAR

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLAN FR¹SL¹TT OG GERUM
TILBOÈ Å VERKEFNI -ARGRA ¹RA REYNSLA
5PPL Å S  

2AFVIRKJUN

WWWBOKHALDSLAUSNIRIS
"ËKHALDSLAUSNIR EHF 3TËRHÎFÈI
 3ÅMI  

'ARÈYRKJA

#HART RÁTTINGABEKKUR

)ÈNAÈUR

6IÈHALDSVERK
4ÎKUM AÈ OKKUR VIÈHALD ALLRA
FASTEIGNA UTANHÒSS SEM INNAN
6IÈHALDSVERK S  

#HART RÁTTINGABEKKUR TIL SÎLU MEÈ ÎLLUM
FYLGIHLUTUM 5PPL Å S   OG
 

0ÅPULAGNIR

4IL SÎLU VEL MEÈ FARIÈ  ¹RA 6IKING FELLI
HÕSI 3ÅMI   OG  

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å PÅPU
LÎGNUM OG FLÅSALÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

'RUNDFOS VATNSD¾LA 4YPE *0 !!
TILVALIN FYRIR SUMARBÒSTAÈAEIGENDUR
$¾LAN ER SEM NÕ KR  ÖÒS 5PPL 
 OG  

-ÒRVERK

&LÅSALAGNIR

4ÎKUM AÈ OKKUR MÒRVERK FLÅSALAGNIR
OG VIÈGERÈIR ,ÅTIL OG STËR VERK 5PPL Å
S  

 SNËKERBORÈ OG  BILJARÈBORÈ TIL SÎLU
3ELST SAMAN EÈA SITT Å HVORU LAGI 6ERÈ
TILBOÈ 3  

3TÅFLUÖJËNUSTA

.ÕR 3+9 $IGITAL MËTTAKRI KR 
%IGUM EINNIG ($ ¹ LAGER 5PPL Å S
 
3KRIFBORÈ OG HILLUR ÒR ,ÅNUNNI KIRSU
BERJALÅKI 5PPL Å S    

"¾KUR LEÈURSKRIFSTOFUSTËLAR ELDAVÁL
HILLUR SKILRÒM FATASK¹PUR O M FL 5PPL
Å S  

¶VOTTAVÁLAR OG ¶URKARA

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR OG
¶URKARAR 4ÎKUM BILAÈAR UPP Å %INNIG
VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁLAR 3  
/PIÈ UM HELGINA

(ÒSAVIÈHALD

'LEÈI GLEÈI

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

6ERÈ ¹ 'LEÈISTÅG Å +OLAPORTINU UM HELG
INA ¶AR GETUR ÖÒ FYLLT POKA AF FÎTUM FYRIR
 KR %R EINNIG MEÈ NÕJAR BARNABUXUR
¹ KR STK (LAKKA TIL AÈ SJ¹ ÖIG

6ILTU NÕTT BAÈHERBERGI ELDHÒS EÈA
BREYTINGAR
INNANHÒSS
KL¹RAÈAR
)ÈNAÈARMANNATEYMI TEKUR AÈ SÁR VERKEFNI
SM¹ OG STËR %RUM RÎSKIR OG ÖRÅFUM EFTIR
OKKUR WWWHUSVERKIS 3  

&ULLT AF LAGERHILLUM TIL SÎLU ÕMSAR ST¾RÈ
IR OG GERÈIR 4ILBOÈ ËSKAST .¹NARI UPPL
¹ SVEINN HANSPETERSENIS EÈA Å S 


3M¹GRÎFUÖJËNUSTAIS HEFUR ALLT SEM TIL
ÖARF ÖEGAR VINNA ¹ Å LËÈUM OG VIÈ
HVERS KYNS JARÈVEGSVINNU 'RÎFTUR AKST
UR ²TVEGUM ALLT EFNI EINS OG TD SAND
MOLD HOLTAGRJËT &JARL¾GJUM ALLT ÖAÈ
EFNI SEM LOSNA ÖARF VIÈ 3ÅMI  
-AGNÒS

6ERSLUN

4ÎLVUR
¶Ò TEKUR EKKI AFRIT EFTIR ¹ WWWBUYIS

3P¹DËMAR

2AF,IST
'ETUM B¾TT VID OKKUR ALLRI
ALMENNRI RAFLAGNAVINNU NÕLAGN
IR VIDHALDSVINNA
OG FAGLEG RAÈGJÎF
5PPL Å S     

®NNUR ÖJËNUSTA
4IL ÖJËNUSTU REIÈUBÒINN

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3   WWWFLYTJAIS

3TÅNA ,ËA 3P¹MIÈILL

4), 3®,5

4), 3®,5

4ARROT  DRAUMR¹ÈNINGAR
,EIÈSÎGN UM ¹STIR VIÈSKIPTI OG
FJ¹RM¹L
3ÅMI     
6ISA-ASTER#ARD /PIÈ TIL 
ALLA DAGA 'EYMIÈ ÖESSA AUG
LÕSINGU

%LDRI IÈNAÈARMAÈUR ËSKAR EFTIR ÕMSUM
SNÒNINGSSTÎRFUM TD SENDIFERÈIR MÒRA
M¹LA EÈA FLÅSALEGGJA &YRIR ELDRIBORGARA
OG ÎRYRKJA OFL (EF BÅL TIL UMR¹ÈA ,EGGJIÈ
INN FYRIRSPURNIR ¹ FRÁTTABLAÈIÈ MERKT
TRAUST OG HEIÈARLEIKI EÈA Å 3  
  

HEILSA
(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS

6ILTU LÁTTAST HRATT OG
ÎRUGGLEGA

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR
6ALMIKI

+RINGLUNNI

3TÒLKUR OG ST¾LG¾JAR
'L¾SIB¾

!LSP¹  

-IÈLUN DRAUMAR R¹ÈGJÎF HEILUN FYRIR
B¾NIR .,0 3ÅMASP¹ EINKAT OG M FL
6ÅSA %URO -ASTERS /PIÈ   WWW
SPAMIDLUNCOM

WWWDIETIS q WWWDIETIS -ARGRÁT S
 
 MÅNÒTUR Å ÖYNNRI ÖIG &RÅ LÅKAMSGREIN
ING $AGNÕ $AVÅÈSD 3$! (ERBALIFE
 
/OLONG BRENNSLU  HEILSUTEIÈ 
MEIRI BRENNSLA EN AF GR¾NU TEI -JÎG
VÎKVALOSANDI  DAGA SKAMMTUR ¹
 SILJAO INTERNETIS  
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&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE«LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM

®KUKENNSLA
VAR &RIÈRIKSSON +ENNI ALLAN DAGINN
4OYOTA !VENSIS  4EK Å AKSTURSMAT
OG HJ¹LPA VIÈ ENDURTÎKUPRËF 3 
 OG  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

.UDD
&ERÈALÎG

'L¾SILEGIR -EÈFERÈARBEKKIR %ARTH,ITE
53! WWWSIMNETISNALASTUNGUR 3

3V¾ÈAMEÈFERÈFËTANUDD GAGNAST VIÈ
ALLS KONAR LÅKAMLEGRI OG ANDLEGRI VAN
LÅÈAN B¾TIR EINNIG SVEFN HJ¹ FLESTUM
(EILUN FYLGIR EF ËSKAÈ ER 'UNNVÎR S
 

HEIMILIÐ
(ÒSGÎGN

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
.¹MSKEIÈ

4IL SÎLU ¹RS GAMALT DÎKKBRÒNT VIÈARBORÈ
X CM OG  LEÈURSTËLAR %INNIG
SËFABORÈ 5PPL Å S  
3ÕNINGARSK¹PUR ÒR ,AUGARDALSHÎLLINNI Å 
EININGUM MEÈ LJËSUM OG BAR 6  ÖÒS
5PPL Å S  
4IL SÎLU RAUÈLEITT  MANNA BORÈSTOFU
BORÈ ¹SAMT  SVÎRTUM STËLUM GLERBËK
ASSK¹PUR OG MINNI LOKAÈURSK¹PUR SELST
ALLT SAMAN ¹  ÖÒS %INNIG  MANNA
SËFI ¹  ÖÒS 5PPL Å S   EFTIR
KL 

'L¾SILEG EINBÕLISHÒS TIL LEIGU VIÈ ,A
&INCA GOLFVÎLLINN ¹ 3P¹NI 5PPL Å S
  WWWSKUGGINNIS
EÈA SKUGGINN SKUGGINNIS

'ISTING
4IL LEIGU ¹ 3P¹NI ALLAN ¹RSINS HRING
"ARCELONA #OSTA "RAVA -ENORCA
6ALLADOLID 5PPL Å S   WWW
HELENJONSSONWS  WWWSPAINAPART
MENTSWS

/RLOFSÅBÒÈ ¹ !KUREYRI

 KR NËTTIN 5PPL Å S  
NETFANG LEO INTERNETIS ,EË

&YRIR VEIÈIMENN

2EGLUSAMT PAR MEÈ HUND
LEITAR AÈ  HERBERGJA ÅBÒÈ ¹
(ÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 3KILVÅSUM
GREIÈSLUM HEITIÈ 'REIÈSLUGETA
  ÖÒS ÅBÒÈINN VERÈUR AÈ
VERA SNYRTILEG OG HELST MEÈ SÁR
INNGANGI -EÈM¾LI EF ËSKAÈ ER
HUGASAMIR ENDILEGA HAFIÈ
SAMBAND Å SIMA  
'UÈLAUGUR

3/3'ARÈAB¾R %INST¾È MËÈIR MEÈ 
BARN  ¹RA OG  RËLEGAN #HIHUAHUA
VANTAR NAUÈSYNLEGA ÅBÒÈ Å 'ARÈAB¾ %R Å
FASTRI VINNU RËLEG ¹BYRG  &5,,+/-)..
LEIGJANDI 3   )NGUNN
&JÎLSKYLDA ËSKAR EFTIR   HERB ÅBÒÈ Å
 2EYKJAVÅK 2EGLUSEMI OG ÎRUGGUM
GREIÈSLUM HEITIÈ 3ÅMI  
«SKA EFTIR ÅBÒÈ Å (AFNARFIRÈI HELST SEM
N¾ST 2EYKJAVÅKURVEG 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

(EIMILIST¾KI

 ¹RA IÈNAÈARM VANTAR JA HERB ÅBÒÈ
MEÈ SANNGJ LEIGU Å HUGA %R REGLUS OG
¹BYRGUR 3  

TIL SÎLU !%' ÅSK¹PUR CM ¹ H¾È OG
ÖVOTTAVÁL +EYPT FYRIR RÒMU H¹LFU ¹RI
%INNIG UPPÖVOTTAVÁL ÖURRKARI ÎRBYLGJU
OFN FATASK¹PAR FR¹ )+%! RÒM  ¹
BREIDD OG  LITLIR LEÈURSËFAR 5PPL Å S
 

(ÒSN¾ÈI ËSKAST TIL LEIGU Å 2EYKJAVÅK EÈA
+ËPAVOGI 5PPL 'UÈMUNDUR  
0AR MEÈ LÅTIÈ BARN ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ TIL
LEIGU ¹ (ÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 2EGLUSEMI
OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 5PPL Å S
 

'EFINS

0AR ËSKAR EFTIR   HERB ¥BÒÈ ¹ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU 'REIÈSLUGETA  ÖÒS
2EYKLAUS OG REGLUSÎM 5PPL Å S 
   

¶VOTTAVÁL F¾ST GEFINS 5PPL Å S 


$ÕRAHALD

2EGLUSAMT PAR MEÈ
HUND LEITAR AÈ  HER
BERGJA ÅBÒÈ

2EYNISVATN 3ILUNGAVEIÈI /PIÈ ALLAN
¹RSINS HRING 6ERÈLAUN ¹ LAUGARDÎGUM
5PPL Å S   EÈA  
NAR ORMAR MAÈKAR 3PR¾KIR OG ËDÕRIR
FYRIR LAXA OG SILUNGA 3ÅMI  
«DÕRIR MAÈKAR TIL SÎLU AÈ (OLTSGÎTU 
Å 6ESTURB¾NUM 3IMAR   OG
 

!MERÅSKIR #OCKER 3PANIEL HVOLPAR TIL
SÎLU 4EGUNDIN HENTAR MJÎG VEL SEM
HEIMILSHUNDAR +¹TIR OG MIKLAR FÁLAGS
VERUR.¹NARI UPPL GEFUR +AREN Å S
 OG ¹ WWWDRAUMORACOM

2EGLUS EINST FAÈIR M  ¹RA DËTTUR
ËSKAR E LANGTÅMAL ¹   HERB ÅB
'RGETA   Ö ¹ M¹N OG ¹RS FYRIR
FRAMGR 3     

&ASTEIGNIR
2AÈHÒS
TIL
SÎLU
¹
+AUPMANNARHAFNARSV¾ÈINU M
!LLT NÕUPPGERT  ISK &REKARI UPPL
'UNNHILDUR   

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI
+ORNIÈ "AKARÅ

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å AFGREIÈSLU Å
"ORGARTÒNI FR¹ KL   5PPL Å S
  %LLA

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

!TVINNA !TVINNA
2ÒMFATALAGERINN ËSKAR EFTIR
AÈSTOÈARMANNESKJU ¹ ÖJËNUSTU
BORÈIÈ Å
3M¹RATORGI 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ
HAFA GËÈA ÖJËNUSTULUND OG VERA
DUGLEGUR
OG SAMVIKSUSÎMSAMUR
¶EIR SEM HAFA ¹HUGA ER VIN
SAMLEGA BEÈNIR UM AÈ HAFA
SAMBAND VIÈ %YÖËR Å SÅMA 
 EÈA  

b6ILTU SL¹ST Å HËPINN MEÈ
*«! &%, m

¥TALÅA 6EITINGAHÒS

+ORNIÈ "AKARÅ

4IL SÎLU TIL FLUTNINGS  NÕ 3UMARHÒS
 FM
 FM SVEFNLOFT &ULLBÒIN AÈ
UTAN EINANGRUÈ OG PLÎSTUÈ AÈ INNAN
4EIKNINGAR FYLGJA MEÈ 3UMARHUSCOM
3  

"ULLMASTIFF HVOLPAR TIL SÎLU 2ËLEGIR
BARNGËÈIR HEIMILISHUNDAR "ËLUSETTIR
ÎRMERKTIR ORMAHREINSAÈIR OG ¾TTBËKA
F¾RÈIR HJ¹ (2&) !LLAR UPPLÕSINGAR Å SÅMA
  3ELMA ISMASTIFF

+ENNSLA

%INKATÅMAR (AUSTÎNN HEFST Å SEPTEMB
ER FYRIR BYRJENDUR OG LENGRA KOMNA
)NNRITUN Å S   EFTIR H¹DEGI

&LUG

 ()-!,!9! 0%23!
+%44,).'!2

%RU TILB TIL AFHENDINGAR !ÈEINS GËÈ
HEIMILI KOMA TIL GREINA %RU UNDAN $.!
0+$ NEIKVFORELDRUM &ORELDRAR SÕNDIR
0ABBINN NÕINNFLUTTUR 5PPLÅ SÅMA 

+ATTASÕNING +YNJAKATTA VERÈUR 
OG  OKTËBER 3KR¹NING TIL SEPT
5PPLÕSINGAR ¹ KYNJAKETTIRIS
9NDISLEGIR 0APILON HVOLPAR TIL SÎLU
TTBËK FR¹ (2&¥ 5PP Å S  

&LUGKLÒBBUR &LUGSKËLA
¥SLANDS
'ËÈUR KOSTUR FYRIR TÅMASÎFNUN
OG EINKAFLUG
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

%NSKUR #OCKER 3PANIAL HVOLPUR TIL SÎLU
TTB (2&¥ &R¹B¾R FJÎLSKYLDUHUNDUR
F¾ST ¹ SANNGJÎRNU VERÈI ¹ GOTT FRAMTÅÈ
ARHEIMILI 3  
4V¾R GULLFALLEGAR "ORDER COLLIE TÅKUR TIL
SÎLU 6ERÈ  ÖÒS 6ANTAR HEIMILI SEM
FYRST  5PPLÕSINGAR  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
4IL LEIGU CA  OG  FM ATVINNUHÒS
N¾ÈI MEÈ STËRUM INNKEYRSLUHURÈUM Å
(AFNAF 5PPL Å S  

"JÎRT JA HERB  FM ÅBÒÈ MEÈ SÁRINNG
Å N¹GR (¹TEIGSKIRKJU BÒIN HÒSG HÒSB
(LJËÈF¾RI FLYGILL GETUR FYLGT ,AUS FR¹
 3   OG  

«SKA EFTIR   FM VERSLUNARHÒSN¾ÈI
¹ JARÈH¾È ¹ GËÈUM STAÈ Å MIÈBORG
2VK &YRIR SÁR HANNAÈAN FATNAÈ 5PPL Å
S  

,ANGTÅMALEIGA FR¹  OKT ¹ SV¾ÈI  JA
HERB ÅBÒÈ ¹ JARÈ ¹  ÖÒS TRYGGING
)NNIF Å LEIGU ER HÒSSJRAF HITI ÖVOTTA
V ÖURRKARI GARDÅNUR 5PPL  
EÈA STUV VISIRIS

%INSTAKLINGSÅBÒÈ Å HJARTA 2VK TIL ËKEYPIS
AFNOTA F KONUSTÒLKU GEGN EFTIRLITI OG
UMÎNNUN ALDRAÈAR KONU ¹ EFRI H¾È
HUGASAMIR HAFI SAMBANDI VIÈ FRÁTTA
BLAÈIÈ MERKT 3

-ATREIÈSLUNEMAR ËSKAST

6ARMAHLÅÈ 3KAGAFIRÈI  FM BJ¹LKAHÒS
ÎLL SKIPTI KOMA TIL GREINA HTTPMBLIS
MMFASTEIGNIRFASTEIGNEIGN

4IL LEIGU Å 'RINDAVÅK  FM EINBÕLISHÒS
HÒSIÈ LEIGIST ¹  ¹ M¹NUÈI UPPL Å
SIMA   EÈA BOKAD HIVEIS

 HERB TIL LEIGU ¹ SV¾ÈI  !NNAÈ
MEÈ SÁRINNGANG ,EIGIST REGLUSÎMUM 
M¹N TRYGGING 5PPL Å S  

(ARMONIKUKENNSLA

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å AFGREIÈSLU Å
(JALLABREKKU FR¹ KL   5PPL Å S 
 %LLA

6EITINGAHÒSIÈ ¥TALÅA LEITAR EFTIR
STARFSFËLKI Å SAL ¹ KVÎLDIN OG
UM HELGAR %INNIG LEITUM VIÈ
AÈ STARFSMANNI Å FULLT STARF Å
SAL   FR¹ OG MEÈ 
OKTËBER 5M ER AÈ R¾ÈA FRAM
TÅÈARSTARF EKKI YNGRI EN  ¹RA
«SKUM LÅKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFS
MANN Å UPPVASK OG AÈSTOÈAR
MANN Å ELDHÒS ¹ KVÎLDIN OG UM
HELGAR.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU
EINUNGIS VEITTAR ¹ STAÈNUM MILLI
KL  OG  N¾STU DAGA
6EITINGAHÒSIÈ ¥TALÅA
,AUGAVEGI 

6ARMAHLÅÈ 3KAGAFJÎRÈUR  FM
BJ¹LKAHÒS ÎLL SKIPTI KOMA TIL GREINA
HTTPMBLISMMFASTEIGNIRFAST
EIGNEIGN

,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  

(VOLPARNIR HENNAR 4ÅNU (VOLPARNIR
HENNAR 4ÅNU ERU TIL SÎLU 5M ER AÈ R¾ÈA
 HVOLPA BLANDA BORDERCOLLIE LABRAD
OR NOVASCOTIA  ¶EIR ERU  VIKNA GAMLIR
OG ERU AÈ VERÈA HÒSVANIR .¹NARI UPPL Å
SÅMA  

6ANTAR ÖIG GËÈA VINNU Å FÎSTU VAKTA
VINNUKERFI %RUM MEÈ STÎRF Å KVÎLD OG
HELGARVINNU OG EINNIG Å  VAKTA
VINNU 3KEMMTILEGT VINNUUMHVERFI
SAMKEPPNISH¾F LAUN OG FR¹B¾RT FOLK
+OMDU Å FJÎRÈINN OG S¾KTU UM ¹ AMER
ICANSTYLEIS

3UMARBÒSTAÈIR

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

.ÕTT N¹MSKEIÈ AÈ HEFJAST .AGLASKËLI
«LAFAR 5PPL Å S   6ANTAR GËÈAN
NAGLAFR¾ÈING .AGLALINDIN S  

!MERICAN STYLE
(AFNARFIRÈI

(ÎFUM Å BOÈI AFGREIÈSLUSTÎRF Å
BAKARÅINU OKKAR ¹ +LEPPSVEGI
%INNIG Å BOÈI HELGARVAKTIR SEM
HENTA VEL FYRIR SKËLAFËLK
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

HÚSNÆÐI

.AGLASKËLI

+ORNIÈ "AKARÅ

«SKAR EFTIR HRESSU OG SKEMMTILEGU FËLKI
Å HELGARVINNU ¹ EFTIRFARANDI STÎÈUM
3PÎNGINNI ,¾KJARGÎTU 4JARNARVÎLLUM
(JALLABREKKU OG . "ÅLDSHÎFÈA 5PPL Å
S   %LLA

+ORNIÈ "AKARÅ

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å AFGREIÈSLU ¹
4JARNARVÎLLUM FR¹ KL   5PPL Å S
  %LLA

6EITINGASTAÈUR 3IGGA (ALL ¹
(ËTEL «ÈINSVÁ ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA MATREIÈSLUNEMA
5PPLÕSINGAR GEFUR %YÖËR Å SÅMA
     EÈA EYT
HORR ODINSVEUMIS
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'EYMSLUHÒSN¾ÈI
'EYMSLUHÒSN¾ÈI FYRIR FELLIHÕSI TJALD
VAGNA OG HJËLHÕSI TIL LEIGU +LUKKUTÅMA
AKSTUR FR¹ 2VK UPPHITAÈ RÕMI 5PPL Å
S  

4JALDVAGNA OG FELLIHÕSEIG
ENDUR ATH

(EF TIL LEIGU PL¹SS Å SKEMMU Å VETUR ÖURR
OG VEL LOFTR¾ST SANNGJARNT VERÈ 5PPL Å
S  

JA HERB ÅBÒÈ Å +ËP TIL LEIGU FR¹  OKT
5PPL Å S  
JA HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å  RB¾ 5PPL
Å S  
-JÎG VEL STAÈS HERB M ÒTS ¹ FR¹B STAÈ
Å MIÈB TIL ,  Ö  M¹N TRYGG 5PPL
E KL  Å S  
4IL LEIGU JA HERBERGJA Å  "JÎRT OG
SKEMMTILEG ÅBÒÈ ¹ EFRI H¾È ¶VOTTAVÁL
FYLGIR TIL AFNOTA ¥BÒÈIN ER LAUS STRAX
LEIGUVERÈ  Ö OG  M¹NUÈIR Å TRYGG
INGU INNIFALINN RAFM HITI OG HÒSSJËÈUR
(AFIÈ SAMBAND ¹ IBUD GMAILCOM
2OOM FOR RENT IN   Ö KR
)NFORMATION AT IBUD GMAILCOM
4IL LEIGU  HERB ÅBÒÈ MSÁRINNGANGI Å
 2VK 5PPL Å S  

"ÅLSKÒR
"ÅLSKÒR TIL LEIGU Å -ËHELLU (FJ  FM MEÈ
HITA OG RAFMAGNI 5PPL Å S  
6ANTAR BÅLSKÒR EÈA STËRT GEYMSLUHÒS
N¾ÈI   FM   ÖÒS ¹ M¹N 5PPL
Å S  

'ISTING
3TÒDÅËÅBÒÈ Å 2EYKJAVÅK

4IL LEIGU STÒDÅËÅBÒÈ Å 2EYKJAVÅK FULLBÒINN
HÒSGÎGNUM 3ËLARHRINGURINN ¹ 
KR 5PPL Å S   INFO THFLOOR
HOTELIS

"IFREIÈASTJËRAR
MEÈ HËPBIFREIÈARÁTTINDI

6EGNA AUKINNA VERKEFNA VANTAR OKKUR NOKKRA BIFREIÈASTJËRA
TIL STARFA SEM FYRST 5M ER AÈ R¾ÈA B¾ÈI  STÎRF OG
HLUTASTÎRF SEM HENTA B¾ÈI KONUM OG KÎRLUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA GÒST OG *ËNAS Å SÅMA
  ¹ SKRIFSTOFUTÅMA
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6ILTU VINNA MEÈ
SKEMMTILEGU FËLKI HJ¹
GËÈU OG TRAUSTU FYRIR
T¾KI

6IÈGERÈARMAÈUR
ËSKAST TIL AÈ GERA VIÈ T¾KI OG
BÅLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
5RÈ OG 'RJËT EHF

6IÈ VILJUM B¾TA VIÈ DUGLEGUM
OG J¹KV¾ÈUM PIZZABAKARA OG
AÈSTOÈARMANNI Å ELDHÒS
'ËÈUR VINNUSTAÈUR 2ËTGRËIN
REKSTUR &ULLT STARF UNNIÈ ¹
VÎKTUM
,¹GMARKSALDUR ER  ¹R
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS
5PPL UM STARFIÈ VEITIR 3OPHUS
S 

3TARFSFËLK ËSKAST STRAX ÖARF AÈ
VERA LAGHENT MEÈ BÅLPRËF OG
HREINT SAKAVOTTORÈ 3KILA ÖARF
SAKAVOTTORÈI Å VIÈTALI 5NNIÈ
ER AÈ HLUTA MILLI KL   OG AÈ
HLUTA ¹ VÎKTUM MILLI KL  
EÈA   3TARFSÖ¾TTIRNIR ERU
VERSLUN VERKST¾ÈI ÒTKÎLL
GLERJUN
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ ¹
UMSOKNIR YAHOOCOM

4RÁSMIÈUR ËSKAST TIL VINNU Å .OREGI
VANUR INNRÁTTINGUM ¶ARF AÈ GETA UNNIÈ
SJ¹LFST¾TT 5PPL Å S  
EINNIG Å R¹ÈHÒSI 2VK MIÈ  ¹ MILLI
KL  

-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

6ILTU VINNA MEÈ
SKEMMTILEGU FËLKI HJ¹
GËÈU OG TRAUSTU FYRIR
T¾KI

!ÈALSTARFSSVIÈ "ILANAGREINING OG VIÈGERÈIR ¹
67 OG -ITSUBISHI BIFREIÈUM
5PPL GEFUR "JÎRN "ERG Å SÅMUM   
  BJORN FRAMTAKIS

3ÅMADÎMUR ËSKAST

&INNST ÖÁR GAMAN AÈ DAÈRA VIÈ KARL
MENN 2AUÈA 4ORGIÈ LEITAR SAMSTARFS
VIÈ SPENNANDI SÅMADÎMUR -JÎG GËÈIR
TEKJUMÎGULEIKAR 6INSAML LEITIÈ FREKARI
UPPL ¹ VEF OKKAR WWWRAUDATORGIDIS

6ILJUM B¾TA VIÈ ÖJËNUSTUFËLKI
,¹GMARKSALDUR ER  ¹R
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS 5PPL
UM STARFIÈ VEITI 3OPHUS S 
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(OLTABAKARÅ 'RAFARHOLTI

!UGLÕSIR EFTIR HRESSU OG STUNDVÅSU STARFS
FËLKI TIL AFGREIÈSLUSTARFA VIRKA DAGA OG
UM HELGAR 5PPL Å S   MILLI 
 6ALBORG    )NGIBERGUR
3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL ÒTKEYRSLUSTARFA
MIKIL VINNA FRAMUNDAN MEIRAPRËF ¾SKI
LEGT 5PPL Å S   (RANNAR

OPIÐ HÚS UM HELGINA

6ANTAR ÖIG 3MIÈI MÒRARA
EÈA J¹RNABINDINGAMENN

SUMARHÚS Í GRÍMSNESI Á EIGNARLÓÐ

(ÎFUM ¹ SKR¹ MENN SEM AÈ
ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU 'ETA
HAFIÈ STÎRF NÒ ÖEGAR
0ROVENTUS STARFSMANNA

(¹SKËLINN Å 2EYKJAVÅK ËSKAR EFTIR ÖVÅ
AÈ R¹ÈA DUGLEGAN OG SKEMMTILEGAN
STARFSKRAFT Å R¾STINGAR 6INNUSTAÈUR ER Å
/FANLEITI OG UM ER AÈ R¾ÈA DAGVINNU
5PPLÕSINGAR VEITIR (ERDÅS Å SÅMA 
 (LÎKKUM TIL AÈ HEYRA FR¹ ÖÁR

ÖJËNUSTA S  

(JËLBARÈAVAKTIN
2AFGEYMAVAKTIN

2ÎSKA MENN VANTAR Å VINNU 5PPL Å S
     EÈA ¹ STAÈNUM
'ÒMMÅVINNUSTOFAN 30 $EKK 3KIPHOLTI


3UBWAY ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
OG DUGLEGU FËLKI MEÈ MIKLA
ÖJËNUSTULUND 5M ER AÈ R¾ÈA
FULLT STARF Å N¾TURVINNU UNNIÈ 
N¾TUR OG  N¾TUR FRÅ 'ËÈ LAUN Å
BOÈI FYRIR RÁTTAN AÈILA (¾GT ER
AÈ S¾KJA UM ¹ SUBWAYIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
VERSLUNARSTJËRI Å SÅMA 
 3UBWAY (RINGBRAUT. 
!LDURSTAKMARK ER  ¹R

"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI
TIL
AFGREIÈSLUSTARFA
¥SLENSKUKUNN¹TTA ER SKILYRÈI (ELGA GEFUR
FREKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

TILKYNNINGAR

3PORTCAFÁ 'RAFARHOLTI AUGLÕSIR EFTIR DYRA
VÎRÈUM OG BARÖJËNUM 3ÅMI  
)NGIBERGUR

%INKAM¹L

Síðumúla 24 • 108 Reykjavík
hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson
lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

(¹RSNYRTISVEINN

/KKUR VANTAR H¹RSNYRTISVEIN ¹ *ËTLANDI Å
$ANMÎRKU Å  M¹N 'ËÈ LAUN OG GËÈUR
VINNUTÅMI ¶ARF AÈ BYRJA SEM FYRST 5PPL
GEFUR ,¹RA  

2AFVIRKJAR
2AFVIRKJANEMAR

HESTAVAÐ 1-3

2AFVIRKJAR EÈA RAFVIRKJANEMAR ËSKAST TIL
STARFA 'ËÈ LAUN Å BOÈI OG N¾G VERKEFNI
FRAMUNDANN 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


6ILJUM B¾TA VIÈ ÖJËNUSTUFËLKI
,¹GMARKSALDUR ER  ¹R
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS 5PPL
UM STARFIÈ VEITI 3OPHUS S 


"IFREIÈASTJËRAR MEÈ RÒTUPRËF ËSKAST TIL
AKSTUR MEÈ FATLAÈA EINSAKLINGA ¹ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU 5PPL Å SÅMA  
«SKA EFTIR KONU TIL AÈ ÖRÅFA ÅBÒÈ EINU
SINNI Å VIKU EKKI YNGRI EN  ¹RA 3ÅMI
  -AGNÒS

-OSFELLSBAKARÅ

 ¹RA  SEPT NK 6ERÈ AÈ HEIMAN
¹ AFM¾LISDAGINN EN TEKIÈ VERÈUR ¹ MËTI
HEILLAËSKUM OG ¹HEITUM GJÎFUM Å
SÅMA  
-AÈUR ¹ MIÈJUM ALDRI Å GËÈU FORMI
ËSKAR EFTIR AÈ KYNNAST KONU ¹ ALDRINUM
  ¹RA MEÈ VIN¹TTU OG SAMBÒÈ Å
HUGA  TRÒNAÈI HEITIÈ 3VÎR MERKT
bSEPTEMBERm BERIST &RÁTTABLAÈINU
Frum

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA TRÁSMIÈI EÈA SMIÈS
VANA MENN 5PPL Å S  

«SKUM EFTIR DUGLEGU FËLKI Å ALHLIÈA GARÈ
YRKJU 5PPL Å SÅMA   EÈA ¹
BLOMOGGARDAR BLOMOGGARDARIS

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 14-15.
Hestavað 1-3. Íbúð nr. 106, 1. hæð/endaíbúð.

®RYGGISG¾SLAN EHF ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI

Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir í góðu lyftuhúsi rétt við Rauðavatn. Stílhreinar innréttingar. Baðherbergi flísalögð í hólf og gólf með baðkari. Á 3. hæð
eru ca 200 fm lúxus íbúðir með 44 fm svölum. Stæði í
bílageymslu fylgir íbúðum.
Nánari upplýsingar hjá
FASTEIGNASALA
sölufulltrúum Akkurat
STÓRHÖFÐA 27
símar 594 5000 og 898 3474
Sími 594 5000

6EGNA MIKILLA ANNA VANTAR STUNDVÅST OG
¹BYRGT FËLK Å VINNU   TÅMA VAKTIR Å 
DAGA OG FRÅ Å  DAGA EINNI VANTAR Å HELG
ARVINNU "¾ÈI KARLMENN OG KVENFËLK ¹
ALDRINUM   ¹RA 5PPL GEFUR %INAR S
  E KL 

!ÈSTOÈARVERSLUNARSTJËRI
3UBWAY ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
FËLKI ¹ BESTA ALDRI MEÈ MIKLA
ÖJËNUSTULUND Å STÎÈU AÈSTOÈ
ARVERSLUNARSTJËRA 3TARFIÈ
FELUR Å SÁR AÈ VERA H¾GRI HÎND
VERSLUNARSTJËRA HJ¹LPA TIL VIÈ
UPPGJÎR TALNINGU OG R¹ÈNINGAR
AUK ALMENNRA AFGREIÈSLUSTARFA
OG ÖRIFS 5M ER AÈ R¾ÈA 
STARF Å DAGVINNU 'ËÈ LAUN Å
BOÈI (¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹
SUBWAYIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
STARFSMANNASTJËRI Å SÅMA 
 !LDURSTAKMARK ER  ¹R

&!34%)'.)2

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

LJÓSALIND 4 - KÓPAVOGI

OPIÐ HÚS
sunnudag kl. 14-16
Frum

3UBWAY ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
OG DUGLEGU FËLKI MEÈ MIKLA
ÖJËNUSTULUND 5M ER AÈ R¾ÈA
VAKTAVINNU UM KVÎLD OG HELGAR
"REYTILEGAR VAKTIR Å BOÈI SEM
HENTA VEL MEÈ SKËLA (¾GT ER
AÈ S¾KJA UM ¹ SUBWAYIS EÈA ¹
VIÈKOMANDI STAÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
STARFSMANNASTJËRI Å SÅMA 
 !LDURSTAKMARK ER  ¹R

Frum

%RT ÖÒ AÈ LEITA AÈ
SKEMMTILEGRI VINNU MEÈ
SKËLA Å VETUR

Til sölu stórglæsilegt 86m² sumarhús í Ásgarðslandi Grímsnesi, eignin
skiptist í 3 góð svefnherbergi, baðherbergi, anddyri, eldhús, stofu og
geymslu. Húsið er fullbúið að utan og tilbúið til klæðningar og innréttinga að innan. Lóðin er 7007 m² eignarlóð, jaðarlóð með mjög góðu útsýni. Húsið verður opið bæði laugardag og sunnudag milli kl. 14-16.
Leiðarlýsing: Ekið framhjá Þrastarlundi, beygt til vinstri í átt að Þingvöllum, keyrt að Búrfellsvegi og hann ekinn ca. 1 km.
Frekari upplýsingar veittar í símum 821 4124 eða 821 4166.

564 6464

6ANTAR SMIÈI OG VERKAMENN Å BYGG
INGARVINNU ÅSLENSKUR VINNUSTAÈUR .¾G
VINNA GËÈ LAUN ,EKTA S  

6ILTU VINNA MEÈ
SKEMMTILEGU FËLKI HJ¹
GËÈU OG TRAUSTU FYRIR
T¾KI

-OSFELLSB¾ ËSKAR EFTIR GËÈU
FËLKI TIL STARFA Å AFGREIÈSLU EFTIR
H¹DEGI FR¹   VIRKA
DAGA OG EINN DAG AÈRA HVERJA
HELGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA
SLAUG Å SÅMA    


ËSKAR EFTIR BIFVÁLAVIRKJA

(LAÈB¾R #OLAS HF 6ANTAR MANN ¹
MALBIKSSÎG OG FLOKKSTJËRA Å UPPÒRTEKT
VIÈ MALBIKSVIÈGERÈIR -IKIL VINNA Å BOÈI
(AFIÈ SAMB VIÈ 6ERKSTJËRA
3 


%RT ÖÒ N¾TURMANNESKJA

-OSFELLSBAKARÅ

!TVINNA ËSKAST

Frum

'LER OG L¹SAR NEYÈAR
ÖJËNUSTAN

3TARFSMANN MEÈ BÅLPRËF VANTAR
3ËTTHREINSUN OG ÖRIF ËSKAR EFTIR HRAUST
UM STARFSMANNI  ¹RA EÈA ELDRI Å VINNU
VIÈ H¹ÖRÕSTIÖVOTT OG SËTTHREINSUN ¶ARF
AÈ HEFJA STÎRF SEM FYRST 5MSËKNIR OG
UMSÎGN UM REYNSLU BERIST TIL SOTT
HREINSUN SOTTHREINSUNIS WWWSOTT
HREINSUNIS

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14.00 OG 14.30
Í einkasölu sérlega björt og falleg 2ja herb, 70,8 fm íbúð á jarðhæð ásamt sér verönd í nýlegu
fjölbýli á þessum frábæra stað miðsvæðis í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu, gang, baðherbergi,
eldhús, stofu, gott herbergi, þvottahús og tvær geymslur. Fallegar innréttingar, gólfefni eru parket
og flísar. Laus strax. Verð 21.7 millj.
Hlynur sölumaður tekur á móti gestum, s. 698 2603
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

SUMARHÚS
HÁLSUM Í SKORRADAL
Fallegt sumarhús í landi
Hálsa í Skorradal. Húsið er
75 fm að grunnfleti með 30 fm svefnlofti. Húsið skilast
fullbúið að utan með stórum palli. Að innan skilast húsið
með hvíttaðri panelklæðningu og óuppsettum innihurðum. Verð 21,5 millj.
Leiðarlýsing: Ekið er sem leið liggur í Skorradal um Andakíl,
þá er beygt til hægri áður en komið á Borgarfjarðarbrú og yfir
brúna á Andakílsá beygt aftur til hægri og ekið framhjá Fossabæjunum og upp í Skorradalinn þegar komið
er að Hálsum er ekið ca 300 m og beygt
til vinstri upp Refsholt. Þar verður skilti
FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
við bústaðinn.

Jón Haukur sýnir, sími 860 8810.

Sími 594 5000
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öðru, mjög ólíku. Ég hef til dæmis
líka mjög mikinn áhuga á
matargerð, finnst gaman að bjóða
fólki í mat og fæ mikið út úr því
að breyta og bæta uppskriftir.“

STFANGIN Å (VALFIRÈI
Alma stendur einnig í stórræðum
í einkalífinu því hún og eiginmaður
hennar, Óskar Páll Sveinsson, eru
að byggja hús í Hvalfirði. „Óskar
átti sumarhús á sama stað þegar
við kynntumst og þarna höfum
við átt góðar stundir og meðal
annars unnið saman að tónlist,“
en
Óskar
starfar
sem
upptökustjóri og kynntist Ölmu í
tengslum
við
tónlistarstörf.
„Fyrst fannst mér Hvalfjörðurinn
alltof langt í burtu til að geta búið
þar en svo uppgötvaði ég
sveitarómantíkina og næðið sem
fylgir því að vera úti á landi. Nú
nýti ég bílferðirnar í að hlusta á
góða tónlist eða hugsa og kann vel
að meta hvað umhverfið hentar
vel til skapandi vinnu. Ég hef
notið þeirra forréttinda að skrifa
stóran hluta af bókinni í
Hvalfirðinum og í framtíðinni
stefnum við á að koma upp góðri
tónlistaraðstöðu í nýja húsinu.“
Það vakti athygli þegar Alma og
Óskar kynntust fyrir tveimur
árum enda er sautján ára
aldursmunur á parinu. „DV gerði
hneykslismál úr þessu en aldursmunurinn hefur aldrei truflað
okkur. Foreldrar mínir tóku Óskar
í sátt um leið og þau kynntust
honum og sáu að mér var alvara
með sambandinu enda treysta þau
mér alveg fyrir því að velja mér
maka,“ segir Alma.
„Við erum algjörir jafningjar
og eigum mjög gott samband,
erum bæði steingeitur og rosalega
lík að mörgu leyti. Ég skil svo
margt í honum vegna þess að ég
kannast við það úr sjálfri mér. Við
erum til dæmis bæði mjög
metnaðargjörn og gefum hvort
öðru svigrúm og skiljum hvort
annað þegar við hellum okkur út í
vinnutarnir hvort í sínu lagi.
Vegna vinnu höfum við líka dvalið
mikið hvort í sínu landinu. Það
krefst mikils trausts og hefur sýnt
okkur hvað við eigum í raun í góðu
sambandi.
Óskar og Alma trúlofuðu sig á
síðasta ári. „Hann er ekki orðinn
eiginmaður minn eins og stóð í
Séð og heyrt,“ segir Alma og hlær.
„Það er svo mikið að gera hjá
okkur í augnablikinu en ég treysti
því bara að brúðkaup og börn
komi á þeim tíma sem því er ætlað
að koma.“
Þrátt fyrir annríkið er Alma
hvergi nærri hætt í hljómsveitinni Nylon. „Ég verð í Nylon
svo lengi sem hljómsveitin starfar.
Við erum að vinna í því að taka
upp nýtt efni og laga okkur að
þeirri breytingu sem orðið hefur
á bandinu eftir að við urðum þrjár
en ekki fjórar. En einn daginn
klárast það ævintýri og þá hef ég
mikinn áhuga á því að skrifa
meira og fást við eigin tónlist.“
Á næstunni er það nýja bókin
sem Alma beinir allri orkunni í.
„Við Freyja erum búnar að leggja
hug og hjarta í skrifin í mjög
langan tíma og erum nú á
lokasprettinum.
Við
verðum
ánægðar
þegar
við
sjáum
afraksturinn í bókahillunum og
ég get varla beðið eftir að sjá
viðtökurnar þegar bókin er
komin út.“

!LMA 'UÈMUNDSDËTTIR
&REYJA (ARALDSDËTTIR
«LST UPP Å 'ARÈAB¾NUM OG HEFUR ALLTAF BÒIÈ Å SAMA
&REYJA ER F¾DD ¹RIÈ  OG
HÒSINU ÖAR TIL NÒ
HEFUR ALIST AÈ MESTU UPP Å
%R YNGST AF FJËRUM SYSTKINUM ÎRVERPIÈ ¹ HEIMILINU
'ARÈAB¾
%R DËTTIR HJËNANNA 'UÈMUNDAR (ALLGRÅMSSONAR
.ÕVERIÈ HËF HÒN N¹M Å
LYFJAFR¾ÈINGS OG ®NNU 'UÈRÒNAR (UGADËTTUR
ÖROSKAÖJ¹LFAFR¾ÈI TIL "!
&2%9*! 3%- 5.'"!2. 6IÈ F¾ÈINGU
N¹MSR¹ÈGJAFA
GR¹ÈU VIÈ +ENNARAH¹SKËLA
GREINDIST HÒN MEÈ BEINASJÒKDËMINN
3TEIG FYRST ¹ SVIÈ Å (AFNARFJARÈARLEIKHÒSINU ÖRETT¹N OSTEOGENISIS IMPERFECTA
¥SLANDS
¹RA GÎMUL Å $RAUMSËLIR VEKJA MIG EFTIR 'YRÈI
&YRIR UTAN AÈ HAFA UNNIÈ
%LÅASSON
MIKIÈ ¹ LEIKSKËLA HEFUR HÒN STARFAÈ VIÈ FYRIRLESTRAHALD Å
&ËR Å &JÎLBRAUTARSKËLANN Å 'ARÈAB¾ OG BJË Å EITT ¹R Å &RAKK
FRAMHALDSSKËLUM OG VÅÈAR ÖAR SEM HÒN FR¾ÈIR FËLK UM
LANDI SEM SKIPTINEMI
ÖAU FORRÁTTINDI SEM FYLGJA ÖVÅ AÈ LIFA MEÈ FÎTLUN
4ËK Ö¹TT Å SÎNGLEIKJAUPPF¾RSLUM Å &' OG FËR MEÈAL ANNARS ¶EGAR &REYJA F¾DDIST GREINDIST HÒN MEÈ BEINASJÒKDËMINN
MEÈ AÈALHLUTVERKIÈ Å ,ITLU (RYLLINGSBÒÈINNI
OSTEOGENISIS IMPERFECTA SEM GERIR ÖAÈ AÈ VERKUM AÈ
4ËK Ö¹TT Å SÎNGKEPPNI FRAMHALDSSKËLANNA FYRIR HÎND &'
BEININ ERU STÎKK OG BROTNA AUÈVELDLEGA LÅKAMSVÎXTUR ER
'ERIST SÎNGKONA Å HLJËMSVEITINNI .YLON
H¾GUR OG NOTAR HÒN ALFARIÈ HJËLASTËL &R¹ BARN¾SKU HEFUR
3KRIFAR BËK ¹SAMT &REYJU SEM GEFIN ER ÒT AF 3ÎLKU FORLAGI
FJÎLSKYLDA &REYJU HJ¹LPAÈ HENNI AÈ SJ¹ AÈ MEÈ FÎTLUNINNI
GETUR HÒN L¹TIÈ DRAUMA SÅNA R¾TAST OG LIFAÈ MEÈ REISN
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Lífi kvenna og barna bjargað
Mæðrahús Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í Níkaragva komst í fréttir fyrr í vikunni. Þar hefur dvalið níu ára ófrísk stúlka, en
fóstureyðingar eru bannaðar með lögum. Erla Sigurlaug Sigurðardóttir, starfsnemi Þróunarsamvinnustofnunarinnar í Níkaragva,
ræddi við Jose Salvador Guzmán lækni og Guadalupe Calero, framkvæmdastjóra mæðrahússins í Camoapa, um mikilvægi þess.

M

æðrahúsið hér í
þorpinu hefur
fyrst og fremst
leitt til þess að
konum
og
kornabörnum
sem deyja hefur fækkað í héraðinu. Við höfum náð til mun fleiri
þungaðra kvenna úti í strjálbýlum
svæðum Camoapa eftir að mæðrahúsið opnaði og það hefur haft
mikil áhrif á heilsu kvenna,“ segir
Jose Salvador Guzmán, læknir og
aðstoðarframkvæmdastjóri heilsugæslunnar
í
Camoapa.
Þróunarsamvinnustofnun
Íslands (ÞSSÍ)
fjármagnaði
byggingu
mæðrahússins í
Camoapa í Níkaragva og opnaði húsið formlega
í
maí.
Mæðrahúsið
í
Camoapa er eitt
%2,! 3)'52,!5'
af
þeim
56
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mæðrahúsum
sem eru starfrækt í landinu og
ÞSSÍ hefur tekið þátt í byggingu
eða endurbyggingu fimm mæðrahúsa á árinu.
Mæðrahúsin eru ætluð óléttum
konum úr strjálbýli sem hafa ekki
beinan aðgang að heilbrigðisþjónustu. Konurnar eru velkomnar í
mæðrahúsið undir lok meðgöngu
og þar hafa þær aðgengi að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu. Fæðingin sjálf á sér svo stað á nálægri
heilbrigðisstofnun og þær dvelja
aftur í mæðrahúsinu eftir fæðingu
á meðan þær eru að jafna sig. Þjónusta mæðrahússins er með öllu
ókeypis.

fram að fæðingu barnsins.
Mæðrahúsið í Camoapa er rekið
af Rauða krossinum og samkvæmt
Guadalupe Calero, framkvæmdastjóra hússins, var þörfin fyrir
þjónustu af þessu tagi verulega rík
í sveitarfélaginu. Hann segir húsið
í Camoapa hafa verið fullt nánast
upp á dag eftir að það var opnað og
stundum hafi meira að segja dvalið allt að tíu konur í þeim átta
plássum sem til staðar eru. „Það að
húsið sé nú þegar orðið of lítið eru
í raun jákvæðar fréttir og segir
okkur að við séum að gera góða
hluti. Engin verkefni eru fullkomin, það er alltaf eitthvað sem hægt
er að klaga yfir en að mínu mati
hefur reksturinn á mæðrahúsinu
ekki verið neitt annað en jákvæður,“ segir Guadalupe.

&IMMTUGUR HUGSJËNAMAÈUR
Guadalupe er fimmtugur hugsjónamaður sem tók þátt í stofnun
Rauða krossins í Camoapa fyrir
um aldarfjórðungi. Hann starfaði
fyrst með ungliðahreyfingunni og
hefur gegnt ýmiss konar trúnaðarstörfum innan samtakanna. Fyrir
ári varð hann síðan framkvæmdastjóri. Guadalupe setur hug og
hjarta í verkefni Rauða krossins og
mæðrahúsið er þar efst á
blaði. „Fólki finnst oft
skrýtið að sjá karlmann
stýra mæðrahúsi sem
snýr eingöngu að konum
en fyrir mér skiptir það
höfuðmáli að geta orðið
að liði. Ég er sjálfur
fátækur og veit hvað það
er að þurfa að hafa fyrir
lífinu. Það að reka
mæðrahúsið með góðum
árangri er eitt af mínum
markmiðum í lífinu. Karl
eða kona, það skiptir ekki
máli, ég hef skilning á
þessum konum,“ segir
Guadalupe.
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,¾KNIR M¾ÈRAHÒSSINS
Å #AMOAPA SEGIR AÈ
F¾RRI KONUR Å HÁRAÈINU
DEYI NÒ AF BARNSFÎRUM
¶¹ HAFI EINNIG
DREGIÈ ÒR D¹NARTÅÈNI
KORNABARNA

von á sínu tólfta barni en hún býr
dagleið frá bænum ef farið er fótgangandi, með bíl og á kanó. Konan,
sem var 45 ára, var með
meðgöngueitrun á háu stigi og í
mikilli lífshættu. Guzmán tókst að
sannfæra bæði konuna og eiginmanninn
um að konan skyldi
fara í mæðrahúsið og
fá aðhlynningu og
eiga barnið á heilsugæslu-stöðinni.
„Já, það var erfitt að
sannfæra hana en enn
þá erfiðara að sannfæra eiginmanninn.
Konan hafði aldrei
farið langt frá heimaslóðum og átti erfitt
með að hugsa sér að
"ARNUNGAR M¾ÈUR
fara frá öllum hinum
börnunum. En það
Í Camoapa hefur starfsemi mæðratókst og konan ferðaðhússins gengið framar vonum. 72
ist hingað með bíl og á
konur hafa dvalið í húsinu það sem
,¾KNAPËSTAR TIL SVEITA
bát og var strax metin
af er árinu og það vakti athygli
af
kven-sjúkdómastarfsfólks ÞSSÍ að þar af voru 15
Guzmán læknir segir frá
lækni og fékk þá meðstúlkur á aldrinum 13-18 ára, en
því að úti í sveitum
höndlun sem þurfti.
þunganir meðal barna- og unglCamoapa séu fimm svoÞað bjargaði lífi hennings-stúlkna eru algengar á þesskallaðir læknapóstar með
ar. Ég veit svo fyrir
um slóðum. Á meðan starfsmenn
lækni á vakt og að eftir
víst að eftir að hafa
ÞSSÍ voru á vettvangi í Camoapa
opnun mæðrahússins sé
fengið fræðslu um
dvöldu tvær barnshafandi stúlkur í
mun auðveldara að ná til
getnað og varnir í
húsinu, önnur 15 ára og hin 17 ára.
þungaðra kvenna úti í
mæðrahúsinu reynir
Önnur hafði heyrt um kosti mæðrasveit sem eru í hættu því
umrædd kona að gera
hússins í útvarpinu og heilsugæslunú geti læknarnir á
ráðstafanir til að koma
stöðin ráðlagði hinni að fara í húsið.
lækna-póstunum greint
'5!$!,50% #!,%2/
í veg fyrir þrettándu
Þær létu vel af dvölinni og sögðu
konurnar og sent þær
&2!-+6-$!34*«2)
þungunina.
feimnar og hlédrægar að það væri
áfram í mæðrahúsið.
Mæðrahúsið hefur
mikið lán fyrir þær að vera í örugg„Áður var engin haldþví
einnig
gildi
um höndum og geta beðið rólegar
bær lausn fyrir þungaðar
fræðslu og upplýsinga á þessu sviði.
konurnar nema fara aftur heim og
Af hræðslu við manninn sinn vildi
eiga barnið heima hjá sér fjarri
konan ekki fara í ófrjósemisaðgerð
allri faglegri þjónustu. Það segir
og það að maðurinn fari í slíka
sig sjálft að því fylgir mikil hætta.
aðgerð er ekki inni í myndinni, það
Við höfum nú betri tök á aðstæðvegur að karlmennsku hans,“ segir
um. Á árinu hafa til dæmis nítján
Guzmán.
konur dvalið í húsinu sem þurftu
að fara í keisaraskurð sem annars
«METANLEG AÈSTOÈ FR¹ ¥SLANDI
hefði ekki verið í boði hefðu þær
ekki komið í húsið. Þessar konur
Mæðrahúsin eru byggð í samstarfi
eiga ekki peninga til að gista á hótvið heilbrigðisyfirvöld og segir Guaeli á meðan þær bíða eftir því að
dalupe einstaklega góða samvinnu
fæða barn sitt í heiminn á sem
yfirvalda, Íslands og fólksins í þorpöruggastan hátt. Þær hefðu aldrei
inu hafa skipt sköpum í því hversu
6%2¨!.$) -¨52 ¥ -¨2!(²3).5
komið í bæinn nema vegna mæðravel hafi gengið. Hann lofar framlag
-IKIL KARLREMBA RÅKIR Å F¹T¾KUM HÁRUÈ
UM .ÅKARAGVA OG EKKI ER SJ¹LFSAGT AÈ
hússins sem býður þær velkomnÍslands til verksins. „Það er sama
EIGINMENNIRNIR LEYFI KONUM SÅNUM AÈ
ar,“ segir Guzmán læknir.
hvað ég legg hart að mér, það verða
FERÈAST LANGAR LEIÈIR TIL AÈ EIGA BÎRNIN
Guzmán segir frá því þegar hann
að vera til peningar til að geta unnið
Å M¾ÈRAHÒSINU !UGLÕSINGAR Å ÒTVARPI
vann fyrr á árinu sem læknir á
þetta starf og aðstoð Íslands er
VIRKA VEL ÖVÅ FËLK TEKUR MARK ¹ ÖVÅ SEM
einum læknapósti úti í sveit. Til
ómetanleg.“ Guadalupe segir jafnÖAÈ HEYRIR Å ÒTVARPINU
hans kom þunguð kona sem átti
framt brosandi að Ísland sé orðið
vel þekkt meðal fólksins í þorpinu.
„Ég er sífellt að útskýra það að
Ísland sé ekki það sama og Finnland
og þótt þið séuð lítið land hafið þið
haft mikil áhrif á líf okkar hér og
fólkið er ykkur afar þakklátt.“
-EÈAL ÖEIRRA SEM DVALIÈ HAFA Å M¾ÈRAHÒSI ¶33¥ ER NÅU ¹RA STÒLKA SEM VARÈ
BARNSHAFANDI EFTIR AÈ FR¾NDI HENNAR NAUÈGAÈI HENNI 3TJËRNVÎLD HAFA EKKI
²TVARPIÈ ¹HRIFAMIKIÈ
GEFIÈ HENNI UNDANÖ¹GU TIL AÈ F¹ FËSTUREYÈINGU JAFNVEL ÖËTT H¾TTA SÁ ¹ ÖVÅ
Að sögn Guadalupe er það ekki sjálfAÈ STÒLKAN LIFI F¾ÈINGUNA EKKI AF
sagt mál að starfsemi mæðrahúss3TÒLKAN ER FR¹ %L 4ORGUERO AFSKEKKTU ÖORPI ¹ !TLANTSHAFSSTRÎNDINNI -¹LIÈ
ins gangi svona vel sem raun ber
vitni. Hann hefur lagt mikið í að
KOMST Å H¹M¾LI ÖEGAR MËÈIR HENNAR K¾RÈI NAUÈGUNINA TIL YFIRVALDA Å "LUEFI
auglýsa starfsemi mæðrahússins en
ELDS OG HEFUR ÖAÈ VAKIÈ HÎRÈ VIÈBRÎGÈ ÖAR Å LANDI ÈUR HAFÈI HÒN TILKYNNT
það gerir hann í gegnum útvarpið í
ATBURÈINN TIL LÎGREGLUNNAR Å HEIMAB¾ SÅNUM Å MAÅ EN ÖAR FÁKK M¹LIÈ EKKI
sveitarfélaginu.
HLJËMGRUNN
Upplýsingar og áróður í útvarpi
virkar vel að hans mati þar sem

Ég hef sannfært margan
eiginmanninn að koma
með konuna
sína hingað
og útskýri
fyrir þeim
að annars
eigi hún á
hættu að
deyja.
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N (ÎFUÈBORG .ÅKARAGVA HEITIR -ANAGVA
N .ÅKARAGVA ER T¾PLEGA  ÖÒSUND FERKÅLËMETRAR AÈ FLATARM¹LI ¹ LANDA
M¾RI Å NORÈRI AÈ (ONDÒRAS OG Å SUÈRI AÈ +OSTA 2ÅKA
N .AFN LANDSINS ER SAMSETT ÒR ORÈINU NICARAO SEM ER NAFN FRUMBYGGJA
ÖJËÈARINNAR SEM BJË Å LANDINU ¹ÈUR EN 3P¹NVERJAR HIRTU ÖAÈ AF ÖEIM
OG SP¾NSKA ORÈINU AGUA SEM ÖÕÈIR VATN OG ER ÖAR VÅSAÈ Å TVÎ STËR
STÎÈUVÎTN SEM SETJA SVIP SINN ¹ LANDIÈ
N ¥BÒAR .ÅKARAGVA ERU UM ÖAÈ BIL   MILLJËNIR ÖAR AF BÒA UM   MILLJËN
IR Å HÎFUÈBORGINNI
N ¶JËÈARFRAMLEIÈSLAN ER UM  "ANDARÅKJADALIR ¹ MANN EÈA RÒMLEGA
 ÖÒSUND KRËNUR
N &ORSETI .ÅKARAGVA ER $ANÅEL /RTEGA LEIÈTOGI 3ANDINISTAHREYFINGARINN
AR SEM GERÈI BYLTINGU ¹RIÈ  OG STJËRNAÈI LANDINU TIL ¹RSINS 
/RTEGA VAR AFTUR KOSINN FORSETI ¹RIÈ 
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KV¾MDASTJËRI M¾ÈRAHÒSSINS SEGIR AÈSTOÈ ¥SLENDINGA ËMETANLEGA

hver einn og einasti íbúi eigi útvarp
og sé með eyrað límt við tækið, og
gildi þá einu hversu fátækur hann
er eða búi í afskekktustu sveitum
héraðsins án vatns og rafmagns.
„Það er nauðsynlegt að vera með
áróður um mæðrahúsin því vissulega ríkir mikil karlremba hér í
samfélaginu og það er langt frá því
að vera sjálfsagt fyrir konurnar að
fá að fara langan veg frá
fjölskyldunni og dvelja hér. Fólkið
tekur mark á því sem fram kemur í
útvarpinu og ég finn að auk þess
sem konurnar sjálfar frétta af
mæðrahúsinu í gegnum útvarpið að
þá eru eiginmennirnir einnig mun
jákvæðari í garð þess að leyfa
konum sínum að koma hingað. Ég
hef sannfært margan eiginmanninn
að koma með konuna sína hingað og
útskýri fyrir þeim að annars eigi
hún á hættu að deyja. Eftir að hafa
heyrt tilkynningarnar í útvarpinu
og svo í mér persónulega hafa þeir
langflestir þegið þjónustuna. Til
gamans má svo geta að í útvarpinu
hljóma reglulega tilkynningar um
þær konur sem eru við það að fæða
og þá er fjölskylda hennar vinsamlegast beðin um að leggja af stað úr
sveitinni og koma í húsið og aðstoða
konuna aftur til síns heima,“ segir
Guadalupe brosandi.

Þá segir hann prestinn í þorpskirkjunni tala vel um húsið í
messu og minna kirkjugesti reglulega á mikilvægi þess að konur
njóti öruggrar þjónustu á meðgöngu. „Besta auglýsingin er samt
konurnar sjálfar. Konurnar hafa
sagt mér að aðstaðan hér og þjónustan hafi komið þeim á óvart.
Þær hjálpast að við að elda og
þrífa og hér er heimilislegt andrúmsloft. Þeim líður vel og það
spyrst út.“

&LEIRI BÎRN LIFA
Auk þess sem öryggi mæðra hefur
batnað til muna og heilsu kvenna
sé almennt betur borgið eftir að
mæðrahúsið var opnað, fullyrðir
Guzmán læknir að í kjölfarið hafi
ungbarnadauði einnig lækkað um
30-40 prósent í héraðinu. „Það eru
bein og augljós áhrif þarna á milli,“
segir hann en bendir á að erfitt sé
að festa reiður á nákvæmar tölur
þar sem skráning síðustu ára hafi
verið ónákvæm. „Að fjölga fæðingum með aðstoð fagaðila er markmið yfirvalda í Níkaragva og það
hefur tekist með mæðrahúsakerfinu. Hér í Camoapa eru áhrifin
augljós, mæðrahúsið bjargar bæði
lífi kvenna og barna,“ segir Guzmán að lokum.

Þú sparar 611 kr/kg

40%

afsláttur

917 kr/kg. áður 1.528 kr/kg.
Goða bayonneskinka

38%

Þú sparar 956 kr/kg

Þú sparar 408 kr/kg

30%

afsláttur

afsláttur

952 kr/kg. áður 1.360 kr/kg.

1.559 kr/kg. áður 2.515 kr/kg.

Goða unganautahakk

Matfugl kjúklingabringur

50%

Þú sparar 656 kr/kg

40%

afsláttur

afsláttur

299 kr/pk. áður 499 kr/pk.

656 kr/kg. áður 1.312 kr/kg.
Ísfugl kalkúnanuggets

Freschetta brick oven italiano 2 pack

Hönnun: Víkurfréttir

34%

50%

afsláttur

199 kr/pk. áður 299 kr/pk.

Hy-Top jarðarber og bláber 454 gr.

afsláttur

75 kr/pk. áður 149 kr/pk.
Hy-Top Marshmallows

99 kr/stk.

Sprite og Sprite Zero

allt í matinn á einum stað
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Fæst í BYKO Breidd,
Akureyri & Selfossi
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119
Pallaefni
Vnr. 0058254

Fura, alheflað 22x95 mm, A-gagnvarið.
Vnr. 0058324

Fura, alheflað 27x95 mm, A-gagnvarið.
Vnr. 0058504

Fura, alheflað 45x95 mm, A-gagnvarið.
Vnr. 005506

Fura, alheflað 45x145 mm, A-gagnvarið.
Vnr. 0058954

Fura, alheflað 95x95 mm, A-gagnvarið.

`g$ab#

160

7Vc\`^gV^

119 kr./lm.
174 kr./lm.
217 kr./lm.
330 kr./lm.
433 kr./lm.

Kcg#%%(.),.

160 kr./lm.

Bangkirai, 19x90 mm, rásað á 1 hlið.
Vnr. 0039480

233 kr./lm.

Bangkirai, 25x145 mm rásað 2 hliðar.
Vnr. 0039482

289 kr./lm.

Bangkirai, 42x70 mm, heflað.
Vnr.0039484

441 kr./lm.

Bangkirai, 90x90 mm rásað 4 hliðar.
Vnr. 0039486

579 kr./lm.

Bangkirai, 45x145 mm rásað 1 hlið.

390 kr.
609 kr.
590 kr.
1.650 kr.
1.490 kr.

870 kr.
733 kr.
2.021 kr.
1.860 kr.

inum
Njóttu þess að vera á palllæ
með gæðavöru á gra verði!

Kcg#*%,%&%.($*

Útiarinn

Kcg#*%&'&,,&"'

K:G68GJOZÂV
I6BE>8Di^Vg^cc!
]¨Â&%*Xb#

Útiarinn
:A:<6CIi^Vg^cc
gedii_{gc^#

Verð
frá

16.900
Vnr. 50632107

Gashitari
Gashitari með borði,
ryðfrír, 12,5 kw,
hæð 230 cm,
hattur 84 cm
með hjólum.

7.900

34.900
Frábær og hagkvæm
lausn á pallinn.

Hitinn fýkur
ekki burt!
Vnr.50614014-5

KZgÂ
[g{

18.300

Geislahitari
Geislahitari 1,3W, IP54 eða
1,5W, IP65, vatnsþolinn, hitar
allt að 8 m2.
Vnr.50614016

Hitastandur

Standur fyrir geislahitara.

9.900 kr.

<¡Á>ÌA¡<G6K:GÁ>
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Aldrei verið eins sáttur
Einn stærsti rokktónlistarmaður síðustu
tíu til fimmtán ára, Chris Cornell, ætlar
sér að rífa þakið af Laugardalshöllinni
á tónleikum sínum í kvöld. Cornell er
lifandi goðsögn og hefur gert garðinn
frægan með ekki ómerkari sveitum en
Soundgarden, Temple of the Dog og
Audioslave. Nýlega kom síðan út önnur
sólóbreiðskífa kappans sem nefnist Carry
On. Steinþór Helgi Arnsteinsson heyrði
í þessari miklu stjörnu og ræddi við
hann um ferilinn, dramatíkina, eftirsjá,
væntingar og fleira.

36!,52 #HRIS #ORNELL

ER SVO SANNARLEGA
ELDRI EN TV¾VETRA Å
TËNLISTARBRANSANUM
(ANN HELDUR TËNLEIKA
Å ,AUGARDALSHÎLL Å
KVÎLD ÖAR SEM HANN
MUN FLYTJA LÎG SEM
SPANNA ALLAN FERIL
HANS TUTTUGU ¹R

V

iðkunnanleg en gróf rödd heilsar mér og ég
heilsa herra Chris Cornell. Cornell spyr mikið
um lífið í Reykjavík og segist hafa beðið eftir
því lengi að fá að spila hér. Greinilega kynnt
sér eitthvað um land og þjóð.
Hvað var það eiginlega í Seattle sem kom
allri þessari grósku af stað á 9. áratugnum? Með til dæmis
Sub Pop, grunge og allar þessar fínu hljómsveitir?
Umm, það er erfitt að segja. Ég held að þetta hafi átt sér
stað frekar náttúrulega, ekki kannski yfir eina nótt heldur
lengri tíma. Tónlistarsenan þróaðist í miðbænum í kringum
post-pönk-indí-senuna. Ég held að það hafi síðan verið tvær
hljómsveitir sem komu hlutunum af stað. Önnur þeirra var
Blackouts en allir meðlimir sveitarinnar, fyrir utan
söngvarann, urðu seinna meðlimir í Ministry. Síðan var
önnur sveit sem hét U-Men en þessar tvær sveitir urðu
leiðtogar listasenunnar sem innihélt tónlistarmenn,
myndlistarmenn og ljóðskáld sem tengdust háskólanum.
Senan var síðan keyrð áfram af háskólaútvarpsstöðvunum.
Indí-senan sem varð til á þessum tíma var ekki einhver ein
ákveðin tónlistarstefna. Menn vildu eingöngu spila eitthvað
sem var ekki eins og það sem heyrðist í meginstraumsútvarpi,
bara búa til eitthvað öðruvísi.

3ELDU ALDREI S¹L SÅNA
Þú og Soundgarden byrjuðuð hjá þessum minni, sjálfstæðu
plötufyrirtækjum en fluttuð ykkur seinna til eins af plöturisunum. Var það erfitt skref fyrir sveitina?
Jaaa, svona. Þetta tók langan tíma og … uh … gerði mig
stressaðan. Við þurftum samt að taka þetta skref ef við
vildum víkka út hlustendahóp okkar. Ég held að það hafi
verið mikið af ranghugmyndum í heimi indí-plötufyrirtækja
og indí-hljómsveita um að ef þú færir til plöturisa þá myndu
þeir breyta því sem þú værir að gera eða að þú værir að
ganga á vit markaðsaflanna, en hvorugt er satt.
Þannig að fólk í kringum senuna talaði um að Soundgarden
væri að selja sál sína?
Já, og hvert eitt og einasta þeirra endaði á því að semja við
plöturisa. Einnig hljómsveitir utan senunnar í Seattle, til
dæmis Sonic Youth enduðu hjá plöturisa. Þannig að för okkar
yfir til plöturisa sannar að við gengum ekki á vit markaðsaflanna heldur vorum við frekar að vinna frumkvöðlastarf
(mikil hlátrasköll). Ég las líka einu sinni viðtal við Metallicu
þar sem þeir voru að segja sömu sögu. Ég leit raunhæft á
hlutina því sú hugmynd að litlu sjálfstæðu plötufyrirtækin
séu heiðarleg og svíki ekki listamennina sína er algjörlega
ósönn. Ég hef séð sveitir sem hafa verið sviknar og
niðurlægðar af indí-plötufyrirtækjum.
Er málið ekki að þau plötufyrirtæki vilja vera eins og
risarnir?
Jú, algjörlega. Ég veit samt alveg um heiðarlegt fólk hjá
indí-plötufyrirtækjum sem vilja gefa út hljómsveit vegna
þess að því líkar vel við tónlist sveitarinnar. Við höfðum samt
miklar áhyggjur af því að plöturisinn vissi hvernig hann ætti
að ná til aðdáenda okkar. Þær áhyggjur voru líka á rökum
reistar. Fyrsta platan okkar hjá plöturisa (Louder Then Love)
seldist minna en síðasta platan okkar hjá indí-plötufyrirtæki
(Ultramega OK). Við lentum samt aldrei í vandræðum með
plöturisana og og allra síst hjá A&M. Þeir gáfu okkur oft
peninga til baka því þeir höfðu eytt peningum sem áttu að
renna til okkar í einhverjar vondar hugmyndir. Aldrei á
mínum ferli hef ég reyndar lent í því að plötufyrirtæki hafi
beðið mig um að gera eitthvað öðruvísi.
4ILVILJANIR 4EMPLE OF THE $OG
Nú stofnaðir þú Temple of the Dog (á sama tíma og Cornell
var í Soundgarden) til þess að heiðra minningu herbergisfélaga þíns, Andrew Wood (söngvari Mother Love Bone).
Varstu aldrei sár yfir því að sveitin skyldi ekki endast lengur,
ég meina Pearl Jam urðu til úr ösku sveitarinnar, þannig að
þetta var hálfgerð súpergrúppa?
Að vísu var búið að stofna Pearl Jam á þessum tíma sem er
ástæðan fyrir því að Eddie [Vedder] endaði á því að syngja
með okkur eitt lag. Hann var eingöngu að bíða eftir að ein af
fáum æfingum okkar í Temple of the Dog lyki þannig að hann
kæmist á æfingu með Pearl Jam. Ég held samt að það hefði
aldrei verið hægt fyrir okkur að vera ein sveit og ég lít ekki
á endalokin með eftirsjá. Frekar fannst mér ég heppinn að
hafa náð þessu í gegn. Allt frá upphafi Soundgarden samdi
ég lög, bara einn heima, tilviljunarkennt á fjögurra rása
upptökutæki, sem voru ekkert samin sérstaklega fyrir
Soundgarden eða hvað sem er. Ég vildi einfaldlega njóta þess
að gera þetta. Þú veist, ég gerði þetta að gamni mínu.
Komu vinsældir Temple of the Dog þér þá á óvart?
Vinsældir Temple of the Dog, allavega hvað varðar plötusölu, hafði miklu meira að gera með vinsældir Soundgarden
og Pearl Jam. Í alvöru, platan kom út og seldist ekki mikið.
Einu og hálfu ári síðar átti Soundgarden platínum-plötu,
Pearl Jam margfalda platínum-plötu og einhver af MTV í
New York fattaði allt í einu: „Hey, eigum við ekki myndband

Sú hugmynd að litlu
sjálfstæðu plötufyrirtækin
séu heiðarlegri og svíki
ekki listamennina sína er
algjörlega ósönn. Ég hef séð
sveitir sem hafa verið sviknar
og niðurlægðar af indíplötufyrirtækjum
einhvers staðar af þessum tveimur sveitum í sama laginu?“
og þá byrjuðu þeir að spila lagið [Hunger Strike]. Á þeim
tímapunkti fór platan úr 75 þúsund seldum eintökum í tvær
milljónir. Það fyndna samt við þetta var að í upphafi spurði
fólk hvort Temple of the Dog væri eitthvað frábrugðið sólóverkefnum mínum því ég samdi svo mikið af efninu sjálfur.
Eftir að sveitin varð síðan fræg þá var þetta allt í einu orðin
Pearl Jam-platan sem Chris Cornell söng inn á.

 RÁTTUM TÅMA ¹ RÁTTUM STAÈ
Þú talar mikið um þessi einmenningsverkefni þín. Samt
kom fyrsta platan þín, Euphoria Morning, ekki út fyrr en
árið 1999 og önnur kom út á þessu ári, átta árum seinna.
Hvernig hafa hlutirnir breyst og þróast á þessum tíma?
Eftir að Soundgarden hætti vissi ég að ég vildi allavega
gera eina sólóplötu sem myndi hljóma allt öðruvísi en það
sem ég hafði áður gert. Ég fékk óendanlega mörg samstarfstilboð frá frægum og ófrægum tónlistarmönnum
en ég sagði nei við alla og gerði mína plötu. Þetta var
samt erfiður tími í mínu lífi. Ég glímdi við hjónabandsörðugleika og þetta var einfaldlega hræðilegur tími. Allt
í einu, algjörlega út í bláinn, fékk ég símtal frá Rick
Rubin og Tom Morello um að mynda Audioslave með
þeim þremur meðlimum Rage Against the Machinesem
eftir voru. Þá hringdi einhver bjalla í hausnum á mér sem
minnti mig á Temple of the Dog og ég hugsaði með mér:
„Hey, þetta yrði frábært“ og ég …
Þannig að þú byrjaðir í Audioslave því það hentaði þér
á þeim tíma. Var sveitin leyst upp af sömu ástæðu?
Já … Við gerðum þrjár frábærar plötur en ég held samt
að ég hafi vitað frá byrjun að einhvern tímann myndi ég
vilja takast á við nýjar áskoranir. Síðan komu upp nokkrir
erfiðleikar í sambandi við Audioslave, sem hafði reyndar
verið allt frá byrjun. Mismunandi hugmyndir um hver
ætti að koma fram í fjölmiðlum undir okkar nafni, mismunandi hugmyndir um fjármálin og svo framvegis.
Allir lögðu sig fram við að ná sáttum en þær náðust aldrei.
Ég hafði alltaf verið í hljómsveit en eins og þú sagðir þá
hef ég alltaf verið að semja mikið mitt eigið efni. Ég vildi
því fá tíma til að einbeita mér að því, mér fannst ég þurfa
að grípa gæsina meðan hún gafst. Í framtíðinni verð ég
samt líklega opinn fyrir samstarfsverkefnum þó ég efist
um að þau endi með þremur plötum, frekar nokkrum
lögum eða einni plötu.

0,®452 #HRIS #ORNELL OG HLJËMSVEITA HANS
3OUNDGARDEN
 5LTRAMEGA /+
 ,OUDER THAN ,OVE
 "ADMOTORFINGER
 3UPERUNKNOWN
 $OWN ON THE 5PSIDE
4EMPLE OF THE $OG
 4EMPLE OF THE $OG

!UDIOSLAVE
 !UDIOSLAVE
 /UT OF %XILE
 2EVELATIONS
3ËLËSKÅFUR
 %UPHORIA -ORNING
 #ARRY /N

!LDREI BETRI
Hvað með endurkomu með einhverjum af þínum fyrrverandi sveitum?
Ég hef nú ekki talað við einn eða neinn í sambandi við
slíkt. Mér finnst það samt frekar svona týpískt. Ég á samt
engan fyrrverandi samstarfsfélaga sem ég á í vondu
sambandi við. Í raun hef ég aldrei lent í einhverri rosalega dramatískri aðstöðu með neinni sveit. Ég hef hins
vegar séð slíkt gerast enda var ég á tónleikaferðalagi
með Guns ‘n Roses í heillangan tíma (hlær kaldhæðnislega).
Hverju mega íslenskir aðdáendur þínir eiga von á?
Þetta er jú í fyrsta skiptið sem þú kemur hingað þannig að
þú þarft að sýna þig og sanna. Þú veist það.
Já, ég geri mér fyllilega grein fyrir því. Ég held að
íslensku áhorfendurnir eigi eftir að græða á þeirri staðreynd að ég og hljómsveitin höfum verið að spila saman í
fimm mánuði. Við kunnum núna einhver 50 lög sem
spanna allt frá 1990 til dagsins í dag, og jafnvel líka lög
sem hafa aldrei komið út. Í Reykjavík erum við
aðalnúmerið þar sem við getum gert hvað sem við viljum
og spilað eins lengi og við viljum. Við erum vanir að spila
í um tvo og hálfan tíma og flökkum mikið á milli. Allt frá
ágjarnasta Soundgarden-dótinu yfir í mig, einan á sviðinu, spilandi á kassagítar og allt þar á milli. Þannig að
þetta er frábær tímasetning fyrir tónleikana. Ég hef
heldur aldrei verið eins sáttur á tónleikaferðalagi og
þetta er langbesta settið sem ég hef spilað.
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Nú dúndrum við verðinu niður
þannig að allir eiga að geta
fengið sér nuddpott fyrir veturinn.

Official Hot Tub
Sponsor for

The American
Institute of Stress

ur

eg ur

Sk emmuv eg

ur - Blá gata

Sk emmuv

Sk emmuv eg

VERÐ

Sk emmuv

DÚNDUR

eg ur - Sv ar
t gata

Ótrúleg tilboð í Lagnadeild BYKO í Breidd, Akureyri og Selfossi

Lagnadeild BYKO

GÆÐI Á LÆGRA VERÐI



 SEPTEMBER  ,!5'!2$!'52

 6%'5- ²4)

(,*«¨&2) (5'!.3
.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
,¹GKÒRA
„Lágkúran er því gamall og mjög
þrálátur kvilli í bókmenntum
Íslendinga, en orsök hennar er það
sálarástand höfundanna, sem kallað er menningarleysi. Þessir kalblettir í sálarlífi þeirra, er bækur
rita, eru aftur litlar skellur í miklu
víðáttumeiri menningarauðnum.
Það er menningarleysi og lágkúruskapur þjóðlífsins, þessi fjósamennska í þjóðarsálinni, sem
einangrun og örbirgð margra alda
hefur gert að okkar innra manni.“
Svo ritar Þórbergur Þórðarson í
frægri grein Einum kennt – öðrum
bent. Er lágkúran horfin með
einangruninni, eða er hún enn að
gera sama usla á frægum tímum
útrásar?
STANDIÈ N¾R ¹TTUM
Í markaðsfréttum á Stöð 2 13.
ágúst var komist svo að orði „að
ástandið [á markaðnum] sé að ná
áttum“. Nú eru fréttamenn fjármála ekki allra manna snjallastir í
málfari, en er þetta nú ekki nokkuð
langt gengið að persónugera
ástand? Er vandi að orða þetta
betur?
¥ GANGI
Það er tiltölulega ný tískuplága í
orðafátækt að segja í sífellu að
eitthvað „sé í gangi“. Hvað er
eiginlega í gangi? „Fundurinn
hefur verið í gangi síðan klukkan
tvö“, var sagt í kvöldfréttum
Ríkisútvarpsins 13. ágúst. Hingað
til hefur verið sagt um fund að
hann hafi staðið svo eða svo lengi,
eða varað.
,ÅKA EKKI
Æ oftar sést og heyrist notað líka
ekki í stað ekki heldur. Þannig var
sagt í fréttum Ríkisútvarpsins 14.
ágúst um tiltekið atriði að það

væri „líka ekki í samræmi við
lög“. Mér þykir þetta undarlegt
orðfæri og átta mig ekki heldur á
því hvernig þessi misskilningur er
til kominn.

3ÅFELLT MAGN
Áður hefur verið vikið að því í
þessum pistlum hvernig orðið
magn er sífellt misskilið og misnotað. Hér er dæmi úr leiðara í
Fbl. 15. ágúst: „Þjöppun skemmtanalífsins [ekki er það nú fallegt]
á ferkílómetra í miðborginni er
ábyrgðarhluti hins opinbera. Hver
bar ábyrgð á þeirri þjöppun? Hver
gaf út leyfin? Skilgreindi magn
staða á ferkílómetra“. Magn staða?
Megum við kannski búast við að
sjá mikið magn manna samankomið?
%NN UM N¹STÎÈU
Eitt það fyrsta sem menn þurfa að
læra í ritun, er að forðast nástöðu,
síendurtekningu sama orðs, sem
Þórbergur telur hluta lágkúrunnar. Mér brá dálítið (en engin ósköp
reyndar) að sjá eftirfarandi klausu
í Mbl. 15. ágúst: „Nú hefur Markarfljót tekið upp á því að brjóta sér
leið gegnum núverandi veg inn á
Þórsmörk við svonefnda Lága.
Þarna liggur vegurinn um svonefnt
Langanes og liggur niður á aurinn
við svonefnda Lága, svo hefur
bílvegurinn alltaf gert.“ Ég mæli
með lestri greinar Þórbergs.
"RAGHENDA
Regnið leggur lófa yfir
ljósan gróður
strýkur höndum stöku rjóður
stilltur morgunn vakir hljóður.
Vilji menn senda mér braghendu
eða góðfúslegar ábendingar: npn@
vortex.is

Wyoming, Montana og Nebraska
eru fámenn, strjálbýl og framandi
fylki. Langar vegalengdir gera það
að verkum að fólk lifir í mikilli
einangrun og sveitabragur er á
bændum og búaliði. Ferðalangar
eru sjaldgæf sjón á þessum slóðum,
hvað þá af íslensku bergi brotnir.
„Iceland! where the heck is that?“ Í
augum heimamanna var ég frá
annarri plánetu. Allir sem urðu á
vegi mínum voru mjög vinalegir og
höfðu húmor fyrir eigin umhverfi.
Sem dæmi rak ég augun í skilti, sem
lýsti yfir með stolti „Welcome to the
Middle of Nowhere“ er ég keyrði
gegnum Ainsworth í Nebraska.
Afstaða bæjarbúa til annarra
málefna er ekkert grín, á næsta
skilti stóð „Abortion is MURDER,
Choose life... your mom did“. Því
austar sem við færðumst þeim mun
einsleitara varð landslagið. Þegar til
Indíana var komið voru kornakrar
til beggja handa eins langt og augað
eygði. Korni er plantað á mjög svo
reglulegan máta, í þráðbeinar línur.
Þegar keyrt er meðfram ökrunum
mynda þessar línur sjónhverfingu.
Akurinn virðist ferðast með bílnum,
dáleiðandi sjón. Ég stóðst ekki mátið
eitt kvöldið og hljóp inn á kornakur.
Kornplantan er á hæð við hávaxinn
mann og stuttu eftir að inn á akurinn
var komið leið manni eins og í
frumskógi,
umkringdur
háum
plöntum,
siðmenning
hvergi
sjáanleg. Etanól, sem unnið er úr
korni, er hið fljótandi gull miðríkjanna um þessar mundir.
Bandaríkjastjórn ætlar þessum
orkugjafa
stórt
hlutverk
í
framtíðinni, þrátt fyrir skiptar
skoðanir um ágæti etanóls.
Eftir að hafa yfirgefið hinn
manngerða frumskóg héldum við til
Kentucky. Aldrei á ævinni hef ég
séð slíkan fjölda af kirkjum á jafn
litlu svæði. „Creation Museum“ var
punkturinn yfir i-ið í trúaröfgunum.
Safnið útskýrir sköpunarsöguna
eins og henni er lýst í Biblíunni.
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Furðulegt nokk leika risaeðlur stórt
hlutverk í þeirri sögu. Sjá má
uppstillingar af mennskum börnum
á skinnskýlum einum klæða og
risaeðlum leiðast hönd í hönd. Því
líkt og manninn, skapaði guð
risaeðlur á sjötta degi alheimsins
fyrir um sex þúsund árum. Risaeðlur
og fílar voru einnig mestu mátar,
satt að segja þá sátu fílar og
risaeðlur hlið við hlið í örkinni hans
Nóa og slúðruðu um að gíraffinn
mætti ekki í kirkju. Safnið, sem
kostaði 27 milljónir dollara, er, að
frátöldum forneskjulegum hugsunarhættinum, mjög nútímalegt. Sem
dæmi er syndaflóðið sýnt í
kvikmyndahúsi þar sem sætin
hristast og vatni er skvett á gesti.
Við keyrðum eins hratt og við
gátum gegnum Ohio í átt að
Niagarafossunum í New York ríki,
á
landamærum
Kanada
og
Bandaríkjanna. Tveir bæir hafa
byggst upp í kringum fossana, hvor
sínum megin við landamærin. Báðir
heita þeir Niagara-falls og báðir eru
þeir örsmá útgáfa af Las Vegas.
Spilavíti og minjagripabúðir á
hverju strái, bærinn sem er Kanada
megin er þó sínu verri. Fossarnir
draga að um 20 milljónir ferðalanga
ár hvert og ekki að ástæðulausu.
Þeir eru mjög tilkomumiklir og
hægt er að skoða fossana frá öllum
mögulegum hliðum. Göngutúr yfir

landamærin til Kanada er án efa
stysta utanlandsferð sem ég hef
lagt í.
Síðustu fimm daga ferðarinnar
keyrðum við um tvö þúsund og
fimm hundruð mílur eða u.þ.b.
þrisvar sinnum hringinn í kringum
Ísland. Þetta væri ómögulegt án
þess að yfirgefa fáförnu vegina,
sem hafa einkennt ferðina að mestu
hingað til, og þjóta eftir hraðbrautum.
Mjög aðdáunarvert er að hafa
möguleikann á að ferðast á svo
skjótan og skilvirkan máta. Vegirnir,
sem eru kallaðir „interstates“ voru
byggðir í kalda stríðinu er
Eisenhower sat á forsetastóli og eru
þeir nógu breiðir til að orrustuþota
geti lent á þeim. Það er þó einstaklega
leiðinlegt að ferðast eftir þessum
vegum. Þeir sníða fram hjá smærri
bæjum og þegar keyrt er gegnum
borgir, sér maður rétt svo grilla í
hæstu háhýsin. Eina uppbyggingin í
kringum
hraðbrautina
eru
þjónustumiðstöðvar, sem best er að
lýsa sem bensínstöðvum á sterum.
Oft eru þessar miðstöðvar byggðar
af sama aðila og er þá öll hönnun
nákvæmlega eins. Á langri keyrslu
þar sem keyrt er fram hjá fjölda
slíkra miðstöðva líður manni eins og
keyrt sé í hringi, mjög ruglandi.
Okkur tókst þó að komast klakklaust
til Boston á tilsettum tíma, ótrúlegt
en satt.
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Í vinning eru tveir miðar
í bíó í Regnbogann,
Borgarbíó eða Smárabíó?
Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ á
númerið 1900! Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON
Dregið úr réttum svörum n.k. fimmtudag kl. 12. - 99 kr. sms-ið
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Fyrir tvö þúsund árum
fæddist þeim Maríu og
Jósef sonur í Betlehem.
Og hefur sú fæðing fylgt
vestrænni
menningu.
Þessi ágæti piltur hafði
þá sérstöðu að vera eingetinn og
Jósef greyið hefur velt vöngum yfir
því fyrirbæri og grunað að einhver
fjárhirðir hafi átt næturgaman með
spúsu sinni á meðan hann tálgaði til
viðinn. En honum skjátlaðist
hrapallega eins og sagan sýnir.
Fyrir mörg hundruð árum deildu
svo guðfræðingar um hvort Jesús
hefði í raun verið maður. Hvort hann
hefði ekki verið meiri guð en
manneskja, enda vissu þeir eflaust
af eigin raun að sú nauðgallaða
skepna var syndug upp fyrir haus.

Jafnvel var um það rætt hvort
frelsari mannkyns hefði haft hægðir
og hvort þeir staðir þar sem hann
hefði teflt við páfann væru þá ekki
heilagir. En guðfræðingarnir komust
loks að þeirri niðurstöðu að Jesús
væri jafnmikill guð og hann er
maður. Annað hefði enda varla
gengið upp því þjáning hans var jú
svo stór hluti af trúnni.
En áfram héldu fræðimennirnir
að þræta og nú var komið að sjálfri
syndinni, holdsins lystisemdum. Því
sú ákvörðun að lýsa Jesú sem manni
kveikti aðrar og mun alvarlegri
vangaveltur; gat það verið að Jesús
hefði á einum eða öðrum tímapunkti
orðið ástfanginn? Og kannski smellt
einum rembingskossi á Maríu
Magdalenu? En þessu var auðvitað

vísað frá sem firru enda höfðu menn
þá lengi stundað það að loka sig inni
í háum byggingum og lifað skírlífi,
alveg eins og Jesús sjálfur.
Hafi menn haldið að deilurnar um
Jesú myndu hverfa fyrir fullt og allt
skjátlaðist þeim hinum sömu
allverulega. Því ekki þurft annað en
rauðhærðan grínista til að kveikja
eitt bál í hjörtum hinna sanntrúuðu.
Og því er nú spurt hvort þeir þarna
uppi hafi húmor fyrir því að gert sé
léttúðugt grín að mestu svikum
mannkynssögunnar. Hið merkilega er
að hvorki jarðskjálftar né plágur hafa
geisað í höfuðstöðvum Símans enda
veit himnafaðirinn sem er að G3síminn hefði aldrei breytt gangi mála;
þessu hafði öllu verið spáð í hinni
heilögu bók nokkrum öldum áður.
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,ISTMUNAUPPBOÈ ¹ MORGUN
Á morgun verður haldið
listmunauppboð í Súlnasal
Radisson SAS Hótel Sögu
á vegum Gallerí Foldar.
Á uppboðinu er þónokkuð
af áhugaverðum verkum
eftir bæði innlenda
og erlenda listamenn.
Fréttablaðið fékk Tryggva
Friðriksson, listmunasala
og uppboðshaldara, til
þess að segja frá því hvaða
verk honum þykja vera
þau eftirtektarverðustu á
uppboðinu.
-9.$,)34 &URÈUVERUR %INARS ¶ORL¹KSSONAR  

Undraverum stillt
upp í Hveragerði
Listasafn Árnesinga hefur stenft
saman tveimur listamönnum á
sýningu sem opnar kl. 14 í dag og
eru hvor af sinni kynslóðinni.
Gabríela Friðriksdóttir (1971) er
kunn sem einn merkari listamanna
af yngri kynslóðinni. Málverk
hennar leiða okkur í draumkenndan
heim furðudýra. Og á sýningunni
í Hveragerði kallast þau á við
málverk Einars Þorlákssonar
(1933-2006). Hann var menntaður
í Hollandi á þeim tíma þegar
CoBrA var hvað áhrifamest og á
raunar heima í þeirra skóla. Rétt
eins margir málarar CoBrA birtir
hann í verkum sínum annarlegar
verur. Þetta varð til þess að
sýningarstjórarnir Markús Þór
Andrésson og Dorothée Kirch

kusu að stilla þeim saman eða
andspænis hvort öðru: „Sýningin
býður upp á samtal tveggja ólíkra
og mjög afgerandi listamanna sem
í verkum sínum kanna leiðir til að
kortleggja sinn innri heim með
myndmáli fantasíu og abstraktsjónar,“
segir
Markús
í
sýningarskrá.
Þau Dorothée hafa bæði stundað
nám í myndlist og síðan
sýningarstjórn og eru nú að feta
sig inn í sýningarhald hér á landi
eftir reynsluár í þjónustu safna og
gallería.
Listasafn Árnesinga er nú opið
allt árið, yfir veturinn frá
fimmtudegi til sunnudags. Sýning
Gabríelu og Einars stendur til
4.nóvember.
PBB

Rautt torg á mynd
Í dag verður opnuð Ljósmyndasýningu hjá Gallerí Auga fyrir
auga í Reykjavík. Christopher
Taylor er breskur ljósmyndari
sem heldur til skammt frá Montpellier í Frakklandi. Hann hefur
verið kvæntur íslenskri konu
síðan 1983 og á Íslandi gerði
hann myndröð sem fjallar um
ættarsögu og lauk henni 1998.
Nýlega var Taylor veittur styrkur frá franska menningar-ráðuneytinu til að fullgera „Stéles“
sem er myndverkefni og bók um
Gulárdalinn í Kína. „Red Square“
er yfirstandandi verkefni sem er
ljósmyndasería um Kolkata (Cal-

cutta) og arfleifð nýlendustefnunnar. Bók með þessum myndum
og texta eftir bengalska rithöfundinn Soumitras verður gefin út
í haust hjá Niyogi Offset í NýjuDelí og verða samtímis haldnar
nokkrar sýningar á Indlandi.
Verk hans eru til sýnis í Galleria Camera Obscura í París,
Galeria Bacelos í Vigo á Spáni og
í Tasveer í Bangalore á Indlandi.
Þetta er fyrsta sýning á verkum
Taylors á Íslandi. Gallerí Auga
fyrir Auga er opið fimmtudaga
til sunnudaga frá 14.00–17.00 og
er til húsa að Hverfisgötu 35 í
Reykjavík.
PBB
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„Uppboð geta verið misjöfn að
gæðum, þ.e.a.s. það geta verið
misáhugaverð verk í boði hverju
sinni. En það má fölskvalaust
segja að þetta er mjög gott uppboð, á því má finna mörg fín
verk,“ segir Tryggvi. Á uppboðinu má finna verk unnin í ýmsa
miðla, svo sem olíu- og vatnslitamálverk, grafíkverk, keramík og
fleira.
Á meðal þeirra verka sem
Tryggvi nefnir sem sérlega
áhugaverð eru verk eftir Stefán
Jónsson, betur þekktur sem
Stórval, Jón Stefánsson og Kristínu
Jónsdóttur. Enn fremur má á
uppboðinu finna mjög sérstök verk
eftir Þórarin B. Þorláksson. Fyrst
má
nefna
olíumálverkið
Snæfellsjökull frá Rauðasandi frá
árinu 1911. Tryggva þykir mikið til
þess koma. „Þessi mynd er afar
falleg og er þar að auki óvenjustór.

-9.$,)34 &R¹ (ÒSAFELLI EFTIR SGRÅM *ËNSSON

Þórarinn málaði aðallega fremur
litlar myndir og því er fengur að
svo stórri mynd eftir hann.“
Önnur markverð mynd eftir
Þórarin er Dale i Sondefjord i
Norge frá árinu 1891. Mynd þessi
er eftirmynd af málverki eftir
norska
listmálarann
Anders
Askevold og er elsta mynd Þórarins
sem Gallerí Fold hefur boðið upp.
Á uppboðinu má einnig nálgast
myndir eftir Ásgrím Jónsson og
má í því samhengi nefna
olíumálverkið Frá Húsafelli sem
er stórt og fallegt verk.
Nokkur verk eftir Kristján
Davíðsson verða boðin upp. Það
elsta er frá árinu 1940, en einnig
má finna á uppboðinu verk eftir
hann frá fimmta og sjöunda

-9.$ '!,,%2¥ &/,$

áratugnum, sem og verk frá því í
fyrra. „Það er sjaldgæft að svona
gömul verk eftir Kristján fari á
uppboð og því ríkir viss
spenningur í kringum þau. Það er
afar ánægjulegt að sjá þessar
gömlu myndir og bera þær saman
við nýrri myndir hans,“ segir
Tryggvi.
Að auki verða verk eftir
erlenda listamenn boðin upp.
„Þar má helst nefna þrjú þrykk
eftir Dieter Roth og tvö silkiþrykk
eftir Andy Warhol. Þessi verk
eru öll frá sjöunda áratugnum.
Það er að sjálfsögðu gaman að
því að hafa erlenda listamenn í
bland við þá íslensku á svona
uppboði,“ segir Tryggvi að lokum.
VIGDIS FRETTABLADIDIS

Víddir opnast og flæði hefst
Á
morgun
sýnir
Íslenski
dansflokkurinn tvö verk, annað
þeirra er frumsýning, hitt hefur
verið á verkefnaskrá flokksins
um nokkurt skeið. Það eru þau
Serge Ricci og Helena Jónsdóttir
sem eru höfundar verkanna. Með
þessari haustsýningu á Nýja sviði
Borgarleikhússins
hefst
vetrarstarf
flokksins.
Bæði
verkin eru ávextir af erlendu
samstarfi Íd: Verk Serges, Til
nýrra
vídda,
er
afrakstur
samstarfs milli franskra og
íslenskra aðila í tengslum við
Franskt vor snemma á þessu ári.
Serge nýtur aðstoðar listamannsins Fabiens Almakiewicz
við verkið, en Serge er kunnur
fyrir að fara óvanalegar leiðir að
sköpun dansa sinna en hann
vinnur mikið út frá Feldenkraistækninni
svokölluðu.
Hann
starfar annars með eigin flokki
Mi Octobre. Hann lýsir verkinu
sem óvissuferð á móti ljósi.
Ljósahönnun við dansinn er í
höndum Aðalsteins Stefánssonar.
Serge segir að hann notist aðeins
við
tækni
Feldenkrais
við
vinnsluna, hún leiði sig að því að
losa dansarann úr viðjum hreyfinga
vanans. Verkið segir hann koma til
út frá dansaranum. Hann sé í
fyrirrúmi í vinnunni en dansinn
komi seinna. Líkami hans og
hreyfingar veki dansinn. Þeir
félagar voru hér á ferðinni í vor og
voru þá með vinnubúðir með
dönsurum Íd. Þeir hafa verið hér í
hálfan mánuð til að reka
smiðshöggið á sýninguna og koma
henni á svið.
Hitt verkið sem flutt verður á
sunnudagskvöld
er
gestum
dansflokksins nokkuð kunnugt.
Það hefur verið á verkefnaskrá Íd
síðan það var frumflutt í samkeppni
LR og Íd 2003. Það hefur verið flutt
erlendis og er nú í þriðja sinn flutt
í Borgarleikhúsinu. Það hefur í

Salurinn
V E R T U M E Ð Á N Ó T U N UM

LLL#H6AJG>CC#>H6Á6AHING@I6G6Á>A>H6A6G>CH

,)34$!.3 ²R VERKI (ELENU
*ËNSDËTTUR /PEN 3OURCE
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tímans rás þróast og tekið breytingum – raunar fullyrða þær hjá
dansflokknum að það sé aldrei
eins. Trútt heiti sínu og umfjöllunarefni.
Open Source spyr: Hvaðan koma
hugmyndir, hreyfingar, flæðið –
hverjar eru uppspretturnar í lífinu? Þær spurnir hefur verkið
kveikt víða um heim í ferðum
sínum og víða hlotið afbragðs
undirtektir. Helena Jónsdóttir
hefur starfað í dansi um margra
ára skeið og á að baki fjölbreyttan

feril sem hófst þegar hún dansaði
sjálf. Hún hefur þróast frá dansi
sem hreinu skemmtiformi sem hún
vann við í léttum skemmtiverkum í
dans fyrir mynd sem hún vann í
upphafi með Unni Ösp Stefánsdóttur
og síðar í eigin nafni. Hún hefur
starfað erlendis og er raunar sá
sjálfstæðra danshöfunda, auk Láru
Stefánsdóttur, sem hefur markað
sér völl án beinna tengsla við Íd.
Verkin verða flutt á Nýja sviði
Borgarleikhússins næstu vikur.
PBB

CHRIS
CORNELL
ÁRITAR
Í DAG
KL. 16:00
Í SKÍFUNNI LAUGAVEGI
Í tilefni stórtónleikanna í kvöld
áritar sjálfur Chris Cornell
nýjustu plötuna sína Carry On
í verslun Skífunnar á
Laugavegi kl. 16 í dag.

MIÐASALA Á TÓNLEIKANA Í FULLUM GANGI
Skífan Laugavegi 26 opið alla daga til 22 · Skífan Smáralind · Skífan Kringlunni · Skífan Leifsstöð · www.skifan.is
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'ALLABUXNAFRAMLEIÈANDINN  FOR !LL -ANKIND OG TÅSKU
HÒSIÈ 0UCCI HAFA HAFIÈ SAMTARF UM GERÈ EINSTAKRA GALLA
BUXNA SEM BERA HEITIÈ b%MILIO 0UCCI #AROLm OG KOSTA 
EVRUR -ATTHEW 7ILLIAMSON HÎNNUÈUR PRET ¸ PORTER LÅNU
0UCCI S¹ UM AÈ GALLABUXURNAR V¾RU Å ÖEIM SK¾RU LITUM
SEM EINKENNA 0UCCI MERKIÈ

ER ALVEG EINS OG SKART
FR¹ -IU-IU EN ¹
FR¹B¾RU VERÈI

¥TALSKI HÎNNUÈURINN 6ALENTINO TILKYNNTI Å FYRRADAG AÈ
HANN MYNDI YFIRGEFA SESS SINN EFTIR  ¹RA FARS¾LAN FERIL
¥ KJÎLFARIÈ KYNNTI TÅSKUHÒSIÈ NÕJAN YFIRHÎNNUÈ (ÒN HEITIR
!LESSANDRA &ACHINETTI OG ER AÈEINS  ¹RA GÎMUL (ÒN
HEFUR ¹ÈUR UNNIÈ HJ¹ 'UCCI OG -ONCLER

UTLIT FRETTABLADIDIS

&YRIR POPPH¹TÅÈINA 3WAR
OVSKI &ASHION 2OCKS MUN
SKARTGRIPAHÒSIÈ AUSTURRÅSKA
3WAROVSKI HANNA EINSTAKA LÅNU
ÒR SVÎRTUM STEINUM OG HINUM
FR¾GU 3WAROVSKI KRISTÎLLUM
,ÅNAN NEFNIST 4HE 3WAROSKI
&ASHION 2OCKS #OLLECTION FOR
4HE 0RINCElS 4RUST OG ER F¹ANLEG
¹ WWWSWAROVSKICOM

.µ*! ),-).. &2
-!2# *!#/"3 SEM BER

HEITIÈ $AISY $¹SAMLEG
BLËMABOMBA Å
S¾TUSTU FLÎSKU SEM
HEFUR SÁST LENGI

/++52
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SEM MINNIR ËNEIT
ANLEGA ¹ REIÈHATT
"ALENCIAGA SEM GERÈI
ALLT VITLAUST ¹ TÅSKU
PÎLLUNUM Å VOR &¾ST Å
2OKK OG 2ËSUM

$!¨2!¨ 6)¨ 4¥3+5.!
!NNA -ARGRÁT "JÎRNSSON

Farðalaus fegurð?
Hversu margar konur hafa lent í því að karlmenn segja við þær; mér
finnst þú lang fallegust/kynþokkafyllst án farða? Mér skilst að Pete
Doherty hafi líka verið duglegur að segja þetta við hana Kate sína (sem
útskýrir að hálfu leyti hvers vegna hún hefur litið svona skelfilega út
undanfarið ár). Karlmenn halda kannski að við konur séum fallegri án
tískufatnaðar, glansefna í hárinu eða farða, en það
er þó eitt sem við verðum að muna. Karlmenn vita
ekkert hvað þeir eru að tala um, þeir halda það
bara. Strákar halda að „náttúrulegt“ útlit sé svona
Cameron Diaz týpan sem er alltaf frískleg og rjóð
í kinnum með óaðfinnanlega húð, glansandi varir
og með einhvern eðlislægan ferskju- eða sítrónukeim af líkamanum. Karlmenn vita ekki að það
tekur svona þrjú korter og níu snyrtivörur til að
ná þessu útliti, meira að segja fyrir Cameron Diaz
sjálfa. Hins vegar get ég fallist á þá skoðun að
meira sé minna þar sem það er eitthvað dálítið
fráhrindandi við dömur sem líta út eins og þær
hafi eytt þremur klukkustundum í Carmen-rúllur
%.').. &!2¨)
og förðun áður en þær skella sér út úr húsi.
*Ò SVONA NÅU
Krulluð augnhár og of glansandi varir við
VÎRUTEGUNDIR
grímukennda húð og fagurlega teiknaðar og
plokkaðar augabrúnir minna á Dolly Parton, eða eitthvað þaðan af verra,
Victoriu Beckham. Erlend vinkona mín er alltaf agndofa yfir lituðu meiki
sem við íslensku dömurnar notum víst gjarnan. Hún segist eyða mörgum
mínútum í að ganga á milli stúlkna á börum bæjarins og þurrka af þeim
brúnu línurnar sem myndast á kjálkanum og andvarpar hástöfum yfir því
af hverju þær nota ekki bara „Touche-Éclat“. Það krefst nefnilega
ákveðinnar tækni að vera farðaður án þess að líta út fyrir að hafa eytt of
miklum tíma í verkið. Ég fékk einu sinni frábært ráð frá fallegri konu um
hvernig væri best að búa sig undir partíkvöld. Galdurinn er að mála sig
fyrst og stíga svo ofan í heitt bað. Gufan gerir augnmálninguna aðeins
sjúskaða, gerir farðann eðlilegri og gefur þér svona „ég var að stunda
kynlíf“-roða í kinnarnar. En tískudrósir athugið: eldrauður varalitur er
kominn aftur í tísku fyrir veturinn. Notist sparlega en með „attitjúd“.

Frönskunámskeið
hefjast 17. september
Námskeið fyrir fólk á öllum aldri,
byrjendur og lengra komna

'7%. 34%&!.)
3,2 ¥ '%'.

Langar þig að læra
tungumál Risessunnar?

FORMPRENT

Veffang: www.af.is
Netfang: alliance@af.is

4ÅSKULÅNA POPPGYÈJUNNAR 'WEN 3TEF
ANI ,!-" FÁKK GËÈAR UNDIRTEKTIR
¹ TÅSKUVIKUNNI Å .EW 9ORK SEM NÒ
STENDUR YFIR &ÎTIN VORU UNDIR ¹HRIFUM
SJÎTTA ¹RATUGARINS OG VORU SKEMMTI
LEG BLANDA AF GLAMÒR OG ROKKI OG RËLI
+JËLAR VORU GEOMETRÅSKIR Å SNIÈUM FR¹
SJÎUNDA ¹RATUGNUM OG HNÁBUXUR OG
DRAGTIR VORU SMART MEÈ H¹UM HNÁ
SOKKUM VIÈ +ÎFLËTT JAKKAFÎT Å RAUÈUM
LITUM VÎKTU HRIFNINGARËP ¹ ¹HORF
ENDAPALLINUM EN MARGAR STJÎRNUR
POPPIÈNAÈARINS VORU VIÈSTADDAR

4¥3+56)+!. ¥ .%7 9/2+

Innritun í síma
552 3870
3.-14. sept.
Tryggvagata 8,
101 Reykjavík,

5.$)2 (2)&5- 4«.,)34!2

Um þessar mundir gengur yfir
bylgja af fatahönnun kvenna sem
aldrei hafa lært hana en leggja þó
nafn sitt við tískulínur. Þar má
nefna Kate Moss og Madonnu fyrir
Top Shop og H&M, leikkonuna
Siennu Miller fyrir Twenty2Twelve og fyrirsætuna Millu
Jovovich með Jovovich Hawk.
Gwen Stefani byrjaði með
merkið L.A.M.B fyrir um
þremur árum síðan og merkið
var kynnt á tískuvikunni í
New York sem hófst á
miðvikudag, en þar eru allir
helstu hönnuðir að sýna vor- og sumarlínur
fyrir 2008. Stefani hefur ekki hannað sérlega
frumleg föt í þetta sinn, því áhrifa mátti gæta
frá ýmsum hönnuðum og stefnum síðasta árs.
En fötin voru þó skemmtileg og klæðileg, í
anda sjöunda áratugarins með rokk og ról
ívafi. Tískusýningin var afar vel sótt af
stjörnum úr tónlistar- og leikarasenunni
vestra.
AMB

0/0034*!2.!

3ÎNGKONAN OG
HÎNNUÈURINN
'WEN 3TEFANI
M¾TTI ¹ SÕN
INGUNA ¹SAMT
UNGUM SYNI
SÅNUM

Quant
borðstofuskenkur
hvítt háglans
Stærð: 180x50xH:90
Verð:

124.000,-

Quant skápur
hvítt háglans
Stærð: 100x40xH:190
Verð:

128.000,-

Plant sófaborð
Stærð: 90x90
Verð:

38.000,-

Nýtt frá Divany

Borðstofuskenkur
Stærð: 180x50xH:85

124.000,-

Verð:
Einnig fáanlegur í stærð: 240x50xH85

Borðstofuborð – hvítt háglans
Fáanlegt í stærðum:
180x100

168.000,-

Verð:
Fáanlegir í svörtu og hvítu háglans

98.000,-

Verð:
220x110
Verð:

128.000,-

Piero leðursófasett
3+1+1
Verð:
3+2
Verð:

249.000,215.000,-

Lucas leðurtungusófi
Stærð: 285x220
Einnig fáanlegur í hvítu leðri
Verð:

235.000,-

Bókahilla – háglans svört og hvít
Stærð: 120x30xH:206
Verð:

58.000,-

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is
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.ICOLAS #AGE HEITIR RÁTTU NAFNI .ICHOLAS +IM
#OPPOLA (ANN LÁT BREYTA NAFNI SÅNU TIL AÈ
VERA EKKI RUGLAÈ SAMAN
VIÈ FÎÈURBRËÈUR
SINN &RANCIS &ORD
#OPPOLA b#AGEm
FÁKK HANN FR¹
,UKE #AGE
SÎGUHETJU
SAMNEFNDRA
TEIKNIMYNDA
SAGNA

FOLK FRETTABLADIDIS

Clooney með
nýja kærustu
Hjartaknúsarinn George
Clooney
mætti með
nýja kærustu
upp á arminn
á kvikmyndahátíðina í
Feneyjum.
Sú heppna
heitir Sarah
Larson og er #,//.%9 ,EIKARINN
'EORGE #LOONEY ER
28 ára
BYRJAÈUR MEÈ HINNI 
barþjónn.
Hittust þau á ¹RA 3ARAH ,ARSON
næturklúbbi
í Las Vegas í júní þar sem Larson
var að vinna. Hafa þau verið
óaðskiljanleg síðan Larson flaug
til Frakklands 1. september til að
hitta Clooney við upphaf
kvikmyndahátíðarinnar
Deauville, sem þar fór fram.

Astrópía drepur Bourne
„Þetta er náttúrlega frábært,“ segir
Ingvar Þórðarson, einn framleiðandi
kvikmyndarinnar Astrópíu, en Ísland er
eitt af fáum löndum í heiminum þar sem
þriðja myndin um hinn minnislausa Jason
Bourne trónir ekki á toppnum. Hér á landi
eru það nefnilega Ragnhildur Steinunn og félagar í nördabúðinni sem
skáka
leyniþjónustumanninum
harða með sverðum sínum, hlutverkaspili og skjöldum og sér kvikmyndatímaritið Screen International ástæðu til þess að
gera sér mat úr þessari
staðreynd í nýjasta
hefti sínu.
Fram kemur í
grein blaðsins að á
meðan áhorfið á
Bourne Ultimatum

hafi hrunið um tæp fimmtíu prósent um
síðustu helgi hafi Astrópía bætt við sig
áhorfi ef eitthvað er og stefnir hún nú
ótrauð að því að komast yfir þrjátíu þúsund áhorfenda markið. „Þetta hefur vakið
mikla eftirtekt og kvikmyndarisinn
Warner Bros. hefur beðið um að fá að sjá
söguþráð myndarinnar til að athuga hvort
þarna sé eitthvað. Hollywood finnur
alltaf lykt af peningum og þar sem er aur
þar er Draumaverksmiðjan,“ segir
Ingvar.
En
næsta
verkefni
Kvikmyndafélags Íslands hefur
ekki síður vakið eftirtekt en
það er RWM, eða The
 %++) 2/¨ ¥ (),$) *ASON

"OURNE VAR SK¹KAÈ ALL
SVAKALEGA AF !STRËPÅUNNI
(ILDI OG (OLLYWOOD
BOTNAR EKKERT Å ÖVÅ

"!.$!2¥+). (5'!3®- +VIKMYNDARISINN

7ARNER "ROS HEFUR SÕNT !STRËPÅU ¹HUGA

Reykjavik Whale Massacre. Þar snýr
Gunnar Hansen, Leðurfésið víðfræga,
aftur á fornar slóðir. „Þessi horror-heimur
er algjört költ og Gunnar er auðvitað
algjört goð í þeirri veröld,“ segir Ingvar
en Júlíus Kemp ætlar þá að setjast í
leikstjórastólinn sjálfur.
FGG

3TJÎRNUHERSING ¹ !PËTEKINU
Stöð 2 bauð vinum og
velunnurum á Apótekið
í Austurstræti og kynnti
fyrir þeim haustdagskrá
sína.
Fjöldi fólks lagði leið sína í miðbæ
Reykjavíkur og kíkti á myndbrot af
væntanlegri dagskrá stöðvarinnar í
haust en þar ber væntanlega hæst
tvær nýjar leiknar þáttaraðir, annars vegar Næturvaktin með þeim
Jóni Gnarr og Pétri Jóhanni Sigfússyni fremstum í flokki, og hins
vegar Pressa eftir þá Sigurjón
Kjartansson og Óskar Jónasson.
Góð stemning var í veislunni og
margt þekktra andlita lét sjá sig.
36%00)  #/ 3VERRIR ¶ËR 3VERRISSON

¹SAMT UNNUSTU SINNI ¥RISI ®SP OG
LEIKKONUNNI %DDU "JÎRGU EN ÖAU 3VERRIR
OG %DDA LEIKA SAMAN Å 3TELPUNUM

"%2!.$) ¥ 6%452 ¶EIR !UÈUNN "LÎNDAL

OG *ËN 'NARR VERÈA ¹BERANDI ¹ SKJ¹NUM
Å HAUST
&2¡44!",!¨)¨2«3!

¶2¥2 +«.'!2 ,OGI "ERGMANN %IÈSSON

SGEIR +OLBEINS OG 0¹LMI 'UÈMUNDSSON
SJËNVARPSSTJËRI 3TÎÈVAR  HÎFÈU EFLAUST
UM MARGT AÈ R¾ÈA

',3),%' 3!-!. "UBBI -ORTHENS OG

(RAFNHILDUR (ALLDËRSDËTTIR LÁTU SJ¹ SIG
¹ !PËTEKINU "UBBI VERÈUR MEÈ SINN
EIGIN Ö¹TT HJ¹ 3TÎÈ  OG HEFST HANN EFTIR
¹RAMËT
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,EIKARINN 4OBEY -AGUIRE ¾TLAR
AÈ LEGGJA 3PIDERMAN BÒNINGINN ¹
HILLUNA TIL AÈ LEIKA Å HASARMYNDINNI
2OBOTECH -YNDIN
ER BYGGÈ ¹ SAM
NEFNDUM JAPÎNSKUM
TEIKNIMYNDUM FR¹
NÅUNDA ¹RATUGN
UM ÖAR SEM
VÁLMENNI
ERU Å AÈAL
HLUTVERKI
!UK ÖESS
AÈ FARA MEÈ
ST¾RSTA HLUTVERKIÈ ¾TLAR -AGUIRE
AÈ FRAMLEIÈA MYNDINA b¶ESSI
TEIKNIMYND ¹ SÁR MERKILEGA SÎGU
SEM MUN VAFALÅTIÈ HJ¹LPA TIL ÖESS
AÈ MYNDIN VERÈI F¹GUÈ FLOTT OG
SKEMMTILEG m SAGÈI -AGUIRE

(EIMURINN SYRGIR NÒ ËPERU
SÎNGVARANN FR¹B¾RA ,UCIANO
0AVAROTTI SEM LÁST ¹ FIMMTUDAG
EFTIR BAR¹TTU
VIÈ KRABBAMEIN
 MEÈAL
ÖEIRRA SEM HAFA
LÕST YFIR
SORG SINNI ER
TENËRINN
0LACIDO
$OMINGO
b¡G D¹ÈIST
ALLTAF AÈ
HIMNESKRI
RÎDD HANS SEM
VAR ALGJÎRLEGA
EINSTÎK (ANN
HAFÈI LÅKA FR¹B¾RT
SKOPSKYN ÈUR
EN VIÈ OG *OSÁ
#ARRERAS HÁLDUM
TËNLEIKA ¹TTUM VIÈ OFT ERFITT MEÈ
AÈ MUNA AÈ VIÈ V¾RUM AÈ FARA AÈ
SPILA FYRIR FULLU HÒSI AF FËLKI VEGNA
ÖESS AÈ VIÈ SKEMMTUM OKKUR SVO
VEL SAMAN m SAGÈI HANN

-ICHAEL ,OHAN FAÈIR VANDR¾ÈA
GEMLINGSINS
,INDSAY HEIMSËTTI
DËTTUR SÅNA
NÕVERIÈ ¹ MEÈ
FERÈARHEIMILIÈ Å
5TAH ¶AU FEÈGIN
HÎFÈU EKKI HIST
SÅÈAN -ICHAEL
VAR D¾MDUR
Å FANGELSI Å
.EW 9ORK FYRIR
TVEIMUR ¹RUM
-ICHAEL HEFUR LENGI TALAÈ UM AÈ
HITTA AFTUR DËTTUR SÅNA OG VARÈ
LOKSINS AÈ ËSK SINNI

«SKARSVERÈLAUNALEIKARINN 3IR "EN
+INGSLEY KV¾NTIST Å LAUMI SINNI
FJËRÈU EIGINKONU ¹ DÎGUNUM 3Ò
LUKKULEGA ER BRASILÅSKA LEIKKONAN
$ANIELA "ARBOSA $E #ARNEIRO SEM
ER TVÎFALT YNGRI EN +INGSLEY EÈA 
¹RA !THÎFNIN VAR HALDIN ¹ SVEITASETRI
¹ %NGLANDI ¹ M¹NUDAG %FTIR ÖAÈ
VAR HALDIN MIKIL BRÒÈKAUPSVEISLA Å
GL¾SIVILLU +INGSLEYS
b6IÈ ERUM ËTRÒLEGA
HAMINGJUSÎM m
SAGÈI +INGSLEY SEM
SKILDI VIÈ EIGINKONU
NÒMER ÖRJÒ ¹
SÅÈASTA ¹RI
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Kári kemur Beck á framfæri
Ertu að fara að gifta þig?

Þá viltu alls ekki lenda í honum!!! FÓR BEINT
Á TOPPINN
Í USA

MATT DAMON ER JASON BOURNE

Drepfyndin gamanmynd með
hinum eina sanna Robin Williams
og ungstirninu Mandy Moore.

Magnaðasta spennumynd sumarsins

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag

A
AKUREYRI

ÁLFABAKKA

KNOCKED UP

kl. 5 - 8 - 10:50

KNOCKED UP
DISTURBIA

kl. 5 - 8 - 10:50
VIP
kl. 5:40 - 8 - 10:30

LICENSE TO WED
ASTRÓPÍÁ

14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 2 - 4

L

kl. 6 - 8 -10
kl. 2 - 4 - 6 - 8

14

14

VEÐRAMÓT
ASTRÓPÍÁ

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10
kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10

7

LICENSE TO WED

kl. 10

7

RATATOUILLE M/- ENSKU TAL kl. 8
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL
kl. 12:30 - 2 - 3 - 5:30

L

KNOCKED UP

L

THE TRANSFORMERS
HARRY POTTER 5

10

ASTRÓPÍA
kl. 1:30-3:30-8-10 L
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 -3:40-5:50 L

"%#+ 4ËNLISTARMAÈURINN

KEFLAVÍK

L

kl. 3 - 10:10
kl. 12:30

L

kl. 5:30 - 8 - 10:30 14

KRINGLUNNI

BOURNE ULTIMATUM

SELFOSSI S. 482 3007
kl. 8 - 10:20
14

ASTRÓPÍÁ
LICENSE TO WED

kl. 2 - 4 - 6:30 - 8:30 - 10:30 L
kl. 6 - 8 - 10:10
7

ASTRÓPÍÁ
RUSH HOUR 3

kl. 1:30 - 6 - 8 -10 L
kl. 3:30
12

BOURNE ULTIMATUM
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 5:40 - 8 - 10:20
kl. 1:30 - 4

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40
TRANSFORMERS
kl. 5:30

RATATOUILLE ENSKU TAL

kl. 3:30

SHREK 3 M/- ÍSL TAL

kl. 1:30

10

14

DIGITAL

L

L
10

L
L

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
KNOCKED UP
DISTURBIA
BRETTIN UPP íslenskt tal
THE BOURNE ULTIMATUM
RATATOUILLE íslenskt tal

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

kl. 3, 6 og 9
kl. 5.45, 8 og 10.20
kl. 2 og 4
kl. 5.45, 8 og 10.20
kl. 1.30 og 3.35

Nýjasta lag bandaríska tónlistarmannsins Beck, Time Bomb, kom
hingað til lands á nokkuð óvenjulegan hátt, eða í gegnum umboðsmanninn og tónleikahaldarann
Kára Sturluson.
Kári, sem er vinur umboðsmanna Beck í Los Angeles,
fékk tölvupóst að utan þar
sem hann var beðinn um að
koma laginu á framfæri á
hérlendum útvarpsstöðvum
og skoraðist vitaskuld
ekki undan því. „Ég hef
aldrei verið beðinn um
eitthvað þessu líkt af
svona risastórum „artista“. Það hefur oft

14
14
L
14
L

www.laugarasbio.is - Miðasala á

1ç77Ì%ÌÐ
Áhrifarík og mögnuð ný íslensk stórmynd
sem fjallar á óvæginn hátt um sifjaspell,
ofbeldi og mannshvörf!

Missið ekki
af þessari!

"ECK HEFUR GEFIÈ ÒT
LAGIÈ 4IME "OMB

verið leitað til mín að koma plötum
í spilun hér og þar en ekki af
einhverjum svona stórum,“ segir
Kári. „Hann er að gera þetta nett
sjálfur
með
sinni
umboðsskrifstofu. Hann er að biðla til
sinna aðdáenda hér og þar um
heiminn
að
þeir
verði
markaðstólið fyrir þetta lag.
Ég fíla þetta konsept og ég
fíla Beck líka í tætlur, það
skemmir ekki fyrir.“
Kári var fyrir nokkru
síðan staddur í Los
Angeles þegar honum var
boðið óvænt á tónleika
með Beck. „Þetta voru
tónleikar sem hann setti
upp
með
eins
dags
fyrirvara á litlum klúbbi
sem heitir The Echo.

+2) 3452,53/. +¹RI VAR BEÈINN UM

AÈ KOMA NÕJASTA LAGI "ECK ¹ FRAMF¾RI OG
SKORAÈIST EKKI UNDAN ÖVÅ
&2¡44!",!¨)¨34%&.

Þetta er 300 manna staður og það
voru
seldir
250
miðar
á
tónleikadeginum
í
gegnum
aðdáendaklúbb hans. Það var alveg
frábært, bara ógeðslega gaman. Ef
maður ber þetta saman við eitthvað
hérna heima þá var þetta eins og að
sjá Beck á Grandrokk.“
FB

"ALTASAR SKORAR VESTANHAFS
Dreifingarréttur Jar City eða Mýrarinnar
hefur verið seldur til dreifingarrisans IFC,
en þetta þýðir að myndin verður sýnd í
öllum stærstu borgum Bandaríkjanna.

Þetta er algjör lottóvinningur,“ segir leikstjóri
Mýrarinnar, Baltasar Kormákur, en samningar tókust
í gærdag á Toronto-kvikmyndahátíðinni sem nú
stendur yfir. „Fleiri aðilar höfðu falast eftir henni en
þegar ég heyrði að þetta fyrirtæki væri áhugasamt sló
ég til nánast um leið,“ bætir leikstjórinn við. Hann
vildi ekki gefa upp hversu háar fjárhæðir væru í boði
og sagði að upphæðin væri að einhverju leyti bundin
við árangur. „Þetta er mjög ásættanlegt verð en ég vil
ekkert fara frekar út í þá sálma.“
IFC nýtur mikilla virðingar í hinum svokallaða independent-geira eða sjálfstæðri kvikmyndagerð.
Fyrirtækið dreifði meðal annars After Brylluppet
eftir Susan Bier og Days of Glory í leikstjórn Rachid
Bouchareb en þær voru báðar tilnefndar til
Óskarsverðlauna sem besta erlenda myndin í ár. IFC á
sín eigin kvikmyndahús í helstu borgum Bandaríkjanna
og rekur auk þess sína eigin sjónvarpsrás. „Maður
veit eiginlega ekkert hvar þetta endar því það hafa
verið örlög margra mynda að þær deyja á svona
kvikmyndahátíðum. En Mýrin virðist bara vera að
öðlast nýtt líf,“ segir Baltasar, en eftir sigurinn á
Karlovy Vary hefur hróður Mýrarinnar borist víða.
Að sögn Baltasars er nú setið yfir skipulaginu
hvernig og hvenær eigi að sýna myndina í
Bandaríkjunum og mun leikstjórinn að öllum líkindum
þurfa að fylgja henni eftir þar í landi. Þá er einnig
töluvert mikið af fundahöldum með erlendum aðilum
sem vilja endurgera myndina en Baltasar sagði í
viðtali við Fréttablaðið fyrir skömmu að honum
fyndist það tilgangslaust. „Ég stend við þau orð en
auðvitað vill maður leyfa einhverjum að spreyta sig á

SparBíó
SparBíó 450kr
450kr

,/44«6)..).'52 3AMNINGUR

"ALTASARS VIÈ )&# DREIFINGAR
FYRIRT¾KIÈ ÖÕÈIR AÈ -ÕRINNI
VERÈUR DREIFT Å KVIKMYNDAHÒS
Å ÎLLUM HELSTU BORGUM
"ANDARÅKJANNA &2¡44!",!¨)¨(%)¨!

þessu og þetta gæti náttúrulega orðið til þess að vekja
enn meiri athygli á forveranum,“ segir Baltasar, en
hann hefur jafnframt fengið töluvert af handritum
upp í hendurnar og mörg tilboð um að leikstýra í henni
Ameríku.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

NÝJASTA MEISTARAVERK

PIXAR OG DISNEY

Sagan sem mátti ekki segja.

LICENSE TO WED
KL. 2 Í ÁLFABAKKA

DAGSKRÁ Á MIDI.IS

AWAY
FROM HER
Í SMÁRABÍÓI
KL 2 OG 3
SÍMI 564 0000

VEÐRAMÓT
KNOCKED UP
KNOCKED UP LÚXUS
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
BOURNE ULTIMATUM
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL
RUSH HOUR 3
SKOPPA & SKRÍTLA

kl. 8 - 10.20
kl. 2 - 5 - 8 - 11
kl. 2 - 5 - 8 - 11
kl. 2 - 4 - 6
kl. 8 - 10.30
kl. 4
kl. 2 - 4 - 6
kl. 8 - 10.10
kl. 2 - 3 500 kr 45 mín.

SÍMI 551 9000

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

14
SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS
14 KL. 5.30 Away From Her
KL. 8
Sicko
KL. 10.30 Sicko / Shortbus
14 VEÐRAMÓT
kl. 3 - 5.40 - 8 - 10.20
EVENING
kl. 5.30 - 8
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
kl.3- 6
12 THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.3 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl.3
SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

VEÐRAMÓT
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
SURFS UP ENSKT TAL
ASTRÓPÍA
BOURNE ULTIMATUM

450 kr. í bíó!

kl. 3.20 - 5. 40 - 8- 10.20 14
kl. 4 - 6
kl. 8 - 10
kl. 4 - 6 - 8 - 10.10
14
kl. 5.30 - 8 - 10.30

KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
DISTURBIA
BOURNE ULTIMATUM
SKOPPA & SKRÍTLA

14

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Borgarbíói merktar með rauðu

14
kl. 5.45 - 8 - 10.20
kl.4 - 6
14
kl. 8
14
kl. 10.10
kl. 2 - 3 500 kr 45 mín.

RATATOUILLE KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA
1:30 Á SELFOSSI OG Í KEFLAVÍK.
OG KL. 2 Á AKUREYRI

HARRY POTTER 5
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA
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Hinsti dans á Barnum Styrkja Mósambík
3+4!2 &¹ GËÈA DËMA FYRIR SÅNA FYRSTU

PLÎTU

Yndislegur
metnaður
Hljómsveitin Skátar fær góða
dóma fyrir fyrstu plötu sína,
Ghost of the Bollock to Come, í
enska tónlistartímaritinu Plan B
Magazine. Þar segir að platan sé
aldeilis frábær þar sem ýmsum
tónlistarstefnum sé blandað
saman.
„Stórt í sniðum og yndislega
metnaðarfullt. Hver einasti kafli í
hverju lagi fær mann til að
brosa,“ segir í dómnum. Af plötu
Skáta er það einnig að frétta að
hún er um þessar mundir plata
vikunnar á háskólaútvarpsstöðinni Newcastle College Radio
Online í Englandi sem nær til yfir
450 þúsund hlustenda.

)-0%2)/,) 3PRENGJA SPRAKK FYRIR UTAN

LEIKHÒS HANS Å .EW 9ORK

Skilur ekkert
í sprengingu
Sopranos-leikarinn Michael
Imperioli, sem var staddur hér á
landi í vor til að leika í myndinni
Stóra planið, er afar undrandi á
pípusprengju sem sprakk fyrir
utan leikhús hans í New York,
Studio Dante.
„Ég veit ekkert um þessa
sprengju sem sprakk fyrir
framan leikhúsið mitt. Ég skil
ekkert í þessu. Ég sagði lögreglunni allt sem ég veit, sem er í
raun og veru ekki neitt,“ sagði
Imperioli. Enginn slasaðist í
sprengingunni en Imperioli og
nágrannanir í kring voru að
vonum skelfdir. Ekki er vitað
hverjir voru að verki.

34%"") /' %9&) &ÁLAGARNIR 3TEBBI OG %YFI

ERU ¹ LEIÈINNI Å TËNLEIKAFERÈ UM LANDIÈ
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Stebbi og
Eyfi í stuði
Þeir félagar Stefán Hilmarsson og
Eyjólfur Kristjánsson eru á leiðinni
í haustferð um landið til að kynna
plötu sína, Nokkrar notalegar
ábreiður, sem kom út í fyrra.
Fyrstu tónleikarnir verða í
Ísafjarðarkirkju á sunnudagskvöld
og kvöldið eftir verða þeir í
Patreksfjarðarkirkju. Þeir verða í
Bragganum í Hólmavík 11.
september og á Hvammstanga hinn
12. Á meðal fleiri staða sem þeir
heimsækja verða Dalvík, Akureyri,
Neskaupstaður og Akranes. Allir
tónleikarnir hefjast klukkan 20.30.
Á lagaskránni verða þekktir
slagarar á borð við Draumur um
Nínu, Góða ferð, Pínulítið lengur og
Álfheiður Björk.

Síðasta
Dansa
meira-kvöld
sumarsins verður haldið á Barnum
í kvöld. Plötusnúðarnir Kap10Kurt
og Lovefingers frá New York
þeyta skífum ásamt Jack Schidt.
Kap10Kurt hélt uppi frábæru
stuði í garðpartíi Party Zone á
Hressó í fyrrasumar og lofar hann
miklu stuði í kvöld. Hundrað eintökum af plötunni Dansa meira 2
sem Jack Schidt og DJ Lazer settu
saman í vor verður dreift til gesta
og gangandi. Húsið verður opnað
klukkan 23 í kvöld.

*!#+ 3#()$4 0LÎTUSNÒÈURINN
*ACK 3CHIDT HELDUR UPPI STUÈ
INU Å KVÎLD

Megas, Jakobínarína,
Ólafur Arnalds og
Shadow Parade koma
fram
á
styrktartónleikum í Iðnó í
kvöld.
Allur
ágóði
rennur til upplýsingamiðstöðvar sem tvær
stúlkur
byggðu
í
Mósambík
er
þær
störfuðu
þar
að
góðgerðamálum.
„Við kynntumst úti
og stofnuðum eigin
verkefni
sem
var
upplýsingamiðstöð
fyrir ungar stelpur,“
segir Stefanía Vignisdóttir, sem stendur
fyrir
tónleikunum
ásamt vinkonu sinni,

Ólöfu Ferrier. Að sögn
Stefaníu vantar fólk til
starfa í nýju miðstöðina
því heimastúlkurnar eru
ekki alveg tilbúnar til að
taka við rekstrinum.
Aukinn peningur kæmi
því að mjög góðum
notum við þetta mikla
uppbyggingarstarf.
Auk tónleikanna í Iðnó
verður
haldin
þar
ljósmyndasýning sem
hefst fyrr um daginn
34%&!.¥! /' #(!2,/44% þar sem sýndar verða
3TEFANÅA 6IGNISDËTTIR OG
myndir frá Mósambík.
#HARLOTTE «LÎF &ERRIER SEM Einnig verður lifandi
STANDA FYRIR STYRKTARTËN
tónlist spiluð meðfram
LEIKUNUM
sýningunni. Tónleikarnir
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
sjálfir hefjast klukkan
21 og er miðaverð 1.000 krónur. FB
Charlotte
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 $AVÅÈ MATSMAÈUR Å M¹LI 3IGFÒSAR
$AVÅÈ " 'ÅSLASON LÎGFR¾ÈINGUR OG FORMAÈUR AGANEFNDAR
(3¥ VAR Å G¾R SETTUR SEM MATSMAÈUR Å M¹LI 3IGFÒSAR 0¹LS
3IGFÒSSONAR AF (ÁRAÈSDËMI 2EYKJAVÅKUR
,ÎGFR¾ÈINGUR 3IGFÒSAR M¾LTI MEÈ
$AVÅÈ EN LÎGFR¾ÈINGUR &RAM HAFNAÈI
ÖEIRRI TILLÎGU OG VILDI FREKAR F¹ «LAF
'ARÈARSSON $ËMARINN KVAÈ UPP
¹ ENDANUM AÈ $AVÅÈ SKYLDI VERA
MATSMAÈUR Å M¹LINU $AVÅÈ MUN
SÅÈAN SKILA ¹LITI SÅNU TIL DËMSTËLS
(3¥ Å N¾STU VIKU SEM Å KJÎLFARIÈ
D¾MIR Å M¹LINU

SPORT FRETTABLADIDIS

Rijkaard hefur ekki sagt mér að fara annað
-IKIÈ HEFUR VERIÈ R¾TT OG RITAÈ UM FRAMTÅÈ
%IÈS 3M¹RA 'UÈJOHNSEN HJ¹ "ARCELONA
-ÎRG LIÈ SETTU SIG Å SAMBAND VIÈ "ÎRSUNGA
MEÈ ÖAÈ FYRIR AUGUM AÈ F¹ %IÈ 3M¹RA Å SÅNAR
RAÈIR
3J¹LFUR HEFUR %IÈUR HINS VEGAR ¹VALLT HALDIÈ
ÖVÅ FRAM AÈ HANN VILJI BERJAST FYRIR SÅNU S¾TI
HJ¹ LIÈINU (ANN HEFUR LÅKA ¹TT VIÈ MEIÈSLI
AÈ STRÅÈA OG AF ÖEIM SÎKUM MISSTI HANN AF
UNDIRBÒNINGSTÅMABILI "ARCELONA (ANN VILDI
FREKAR N¹ SÁR GËÈUM ¹ÈUR EN HANN F¾RI AÈ
SKOÈA ÖANN MÎGULEIKA AÈ YFIRGEFA FÁLAGIÈ
5NDANFARNA DAGA OG VIKUR HAFA BORIST
FREGNIR ÖESS EFNIS AÈ FORR¹ÈAMENN "ARCELONA
HAFI LAGT HART AÈ HONUM AÈ TAKA EINHVERJU
ÖEIRRA TILBOÈA SEM Å HANN B¹RUST TIL AÈ
MYNDA FR¹ ENSKA ÒRVALSDEILDARLIÈINU 7EST
(AM
b.EI ÖEIR HAFA EKKI KVATT MIG TIL AÈ

FARA FR¹ "ARCELONA ¹ EINN EÈA ANNAN
H¹TT m SAGÈI %IÈUR 3M¹RI UM M¹LIÈ
¹ BLAÈAMANNAFUNDI ÅSLENSKA
LANDSLIÈSINS Å G¾R b¶EIR HAFA
VISSULEGA GERT MÁR GREIN FYRIR
AÈ FÁLAGIÈ ER MEÈ STERKAN HËP
LEIKMANNA OG AÈ ÖAÈ VERÈI MJÎG
HÎRÈ SAMKEPPNI UM STÎÈUR Å
LIÈINUm
(ANN KVEÈST ENGAR ¹HYGGJUR HAFA
AF SINNI STÎÈU HJ¹ "ARCELONA ÖË SVO AÈ
SP¾NSKIR FJÎLMIÈLAR HAFI VERIÈ DUGLEGIR
AÈ SKRIFA UM AÈ HANN EIGI EKKI FRAMTÅÈ
HJ¹ FÁLAGINU
b¡G HELD AÈ ÖAÈ SEM ÁG GERI
¹ MÅNUM FERLI SÁ UNDIR
SJ¹LFUM MÁR KOMIÈ
EKKI EINHVERJUM
ÎÈRUM ¡G HEF

ALLTAF VERIÈ SÒ TÕPA AÈ HUGSA UM
MIG SJ¹LFAN OG EF ÁG SÕNI MITT
BESTA Ö¹ HEF ÁG EKKI MIKLAR
¹HYGGJUR AF ÖVÅ SEM GERIST Å
KRINGUM MIGm
.Ò SÅÈAST SKRIFAÈI SP¾NSKA
ÅÖRËTTABLAÈIÈ 3PORT UM
M¹LEFNI %IÈS 3M¹RA OG AÈ
&RANK 2IJKAARD ÖJ¹LFARI LIÈSINS
HEFÈI LAGT MJÎG HART AÈ HONUM
AÈ GANGA TIL LIÈS VIÈ 7EST (AM
%NN FREMUR ER GEFIÈ Å SKYN AÈ
%IÈUR 3M¹RI SÁ ¹ ÖAÈ H¹UM
LAUNUM HJ¹ "ÎRSUNGUM
AÈ HANN FINNI SIG
EKKI KNÒINN
TIL AÈ LEITA
ANNAÈ

"ATI %IÈS BETRI EN HANN ¹TTI VON ¹
Ísland mætir í kvöld Spáni í undankeppni EM 2008. Spánverjar þurfa nauðsynlega á þremur stigum að
halda en Íslendingar spila nær eingöngu upp á stoltið og stuðning þjóðarinnar. Eiður Smári byrjar ekki.

34*!2.! 30.6%2*! &ERNANDO 4ORRES
HEFUR SKORAÈ  MÎRK Å  LANDSLEIKJUM
EN ¹ EFTIR AÈ SKORA GEGN ¥SLANDI
./2$)#0(/4/3!&0

&ERNANDO 4ORRES

Fyrsta markið
skiptir öllu
&«4"/,4) Fernando Torres verður í

lykilhlutverki á Laugardalsvellinum í dag en þessi framherji
Liverpool og spænska landsliðsins hefur byrjað vel á sínu fyrsta
ári í ensku úrvalsdeildinni og
skorað þrjú mörk í fyrstu þremur
leikjum sínum.
„Það er erfiðast að ná að skora
fyrsta markið því um leið og það
kemur þá verður auðvelt fyrir
okkur að ná góðum úrslitum,“
sagði Torres um leikinn í dag.
„Íslendingarnir verða ánægðir
með jafntefli og það er auðveldara fyrir þá að verjast á eins
litlum velli og þeirra heimavöllur
er. Vandamálið er því að ná að
brjóta múrinn og skora þetta
fyrsta mark,“ sagði Torres sem
náði ekki að skora í tveimur
leikjum sínum gegn Íslendingum
og hefur leikið 92 mínútur á móti
Íslandi án þess að skora.
ËËJ

²23,)4 ,%)+*!
Undankeppni EM U-21
3LËVAKÅA ¥SLAND



¥SLAND LENTI TVÅVEGIS UNDIR Å LEIKNUM &YRRA JÎFNUN
ARMARK ¥SLANDS SKORAÈI "JARNI ¶ËR 6IÈARSSON ÒR
VÅTI EN 4HEODËR %LMAR "JARNASON ÖAÈ SÅÈARA

Landsbankadeild kvenna
¥2 +2

6ALUR &YLKIR



-ARGRÁT ,¹RA 6IÈARSDËTTIR  -ARGRÁT ,¹RA ER
KOMIN MEÈ  MÎRK Å DEILDINNI Å SUMAR

+EFLAVÅK &JÎLNIR



6ESNA 3MILJKOVIC %LÅN (EIÈUR 'UNNARSDËTTIR

3TJARNAN ¶ËR+!



Þýska úrvalsdeildin
 

*ALIESKY 'ARCIA SKORAÈI EITT MARK FYRIR 'ÎPPINGEN

Evrópukeppni bikarhafa
 

,EIKIÈ VAR Å ,ETTLANDI 3ÅÈARI LEIKUR LIÈANNA ER Å DAG

Forkeppni Meistarad. Evr.
3TJARNAN ".45 -INSK 2EGION

(ERMANN

¥VAR

*ËHANNES +ARL
+RISTJ¹N
RNI 'AUTUR

+¹RI

'RÁTAR

fjarveru Eiðs Smára. Hann segir
þennan
leik
gríðarlega
þýðingarmikinn fyrir Spánverja.
„Það er mikil pressa á þeim. Þeir
vilja vinna riðilinn og komast beint
á EM. En við ætlum okkur að fá
eitthvað út úr þessum leik, hvort
sem það er jafntefli eða sigur, og
förum með þannig hugarfari í
hann. Til að ná því þurfum við að

spila vel en það er kominn tími til
að við sýnum hvað í okkur býr.“
Spurður um hvort hætta sé á því
að Spánverjar vanmeti íslenska
landsliðsins segir hann hafa litla
trú á því. „Þeir hafa nú þegar
brennt sig of mikið í þessum riðli.
Þeir þurfa þrjú stig úr leiknum og
vita að þeir þurfa að spila vel til að
ná því.“
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

¥SLAND SPILAR TVO HEIMALEIKI

-IKILV¾GT AÈ %IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN SÁ MEÈ LANDSLIÈINU

Ekki unnið án Eiðs Smára í sex ár

Alltaf unnið
annan leikinn

&«4"/,4) Íslenska karlalandsliðið

&«4"/,4) Fram undan eru tveir

í knattspyrnu hefur ekki unnið
leik án fyrirliða síns, Eiðs Smára
Guðjohnsen, síðan á Indlandsmótinu fyrir sex og hálfu ári
síðan.
Eiður Smári hefur ekkert leikið
með Barcelona í haust vegna
meiðsla á hné en hefur æft með
íslenska landsliðinu í vikunni og
ætlar sér að taka þátt í leikjunum
við Spán í kvöld og Norður-Írland
á miðvikudaginn.

Síðasti landsleikur sem Ísland
vann án Eiðs Smára var gegn
Indlandi á Indlandsmótinu í
ársbyrjun 2001. Ísland mætti þá
heimamönnum í Cochin 13. janúar
og vann 3-0 þökk sé þrennu frá
Tryggva Guðmundssyni en tvö
markanna komu eftir sendingar
frá Guðmundi Benediktssyni. Þeir
eru báðir á fullu með FH og Val í
Landsbankadeildinni en eru báðir
fjarri góðu gamni í leiknum í dag.
Síðan þá hefur íslenska liðið

spilað 17 leiki án Eiðs, tapað 9 og
gert 8 jafntefli en markatalan er
8-31 okkur í óhag. Eiður Smári
hefur verið með í 37 landsleikjum
frá þeim tíma, 12 þeirra unnist
en 21 tapast.
Eiður Smári hefur aðeins misst
af þremur keppnisleikjum á
þessum tíma og þeir hafa allir
tapast með tveimur mörkum eða
meira
og
samtals
með
markatölunni 1-12.
ËËJ

heimaleikir hjá íslenska
karlalandsliðinu í undankeppni
EM en þetta er í fimmta sinn sem
íslenska landsliðið spilar svona
tvo heimaleiki á nokkrum dögum.
Í hin fjögur skiptin hefur liðinu
tekist að vinna annan leikinn.
Síðast gerðist það í júní 2005
þegar íslenska tapaði 2-3 fyrir
Ungverjalandi á laugardegi en
vann síðan Möltu 4-1
miðvikudeginum eftir.
ËËJ

¥SLANDSMEISTARAR 6ALS KOMNIR MEÈ ANNAN FËTINN Å RIÈLAKEPPNI -EISTARADEILDARINNAR EFTIR STËRSIGUR Å G¾R

Það vantaði allt Malt í Litháana í Viking
Íslandsmeistarar Vals
geta farið að rúlla út rauða
dreglinum fyrir Gummersbach,
Celje Lasko og Veszprém enda
rúllaði Hlíðarendaliðið yfir litháíska
liðið Viking Malt í gær, 28-19, og
ekkert minna en stórslys getur
komið í veg fyrir að Valur komist í
riðlakeppni Meistaradeildarinnar.
Þetta var fyrsti leikurinn sem fór
fram
í
hinni
stórglæsilegu
Vodafonehöll og það var ekki laust
við að nokkur sviðsskrekkur væri í
leikmönnum Vals í upphafi leiks.
Fyrsta mark Vals í nýja húsinu kom
ekki fyrr en eftir tæplega sex
mínútur og það skoraði línumaðurinn
sterki Ingvar Árnason.
Litháarnir leiddu framan af og
það var ekki fyrr en Ólafur Haukur
(!.$"/,4)

"JÎRK 'UNNARSDËTTIR 0AMEL ,IDDELL )VANA
)VANOVIC

3TJARNAN (3+ $OBELE

'UNNAR (EIÈAR

!RNAR

"%¨)¨ &92)2 3)'2) %YJËLFUR 3VERRISSON Å TRÒARLEGUM STELLINGUM ¹ BLAÈAMANNAFUNDI
ÅSLENSKA LANDSLIÈSINS Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨'6!



/LGA &¾RSETH  (REFNA (ULD *ËHANNESDËTTIR
 SJ¹LFSMARK

.ORDHORN 'ÎPPINGEN

landsliðshópinn en hann hefur átt
&«4"/,4) Allar líkur eru á að það
við
hnémeiðsli
að
stríða
verður þéttsetið á landsleik
undanfarna tvo mánuði.
Íslands og Spánar á Laugardalsvelli
í kvöld en leikurinn er liður í
„Ég er nokkuð sáttur. Batinn er
undankeppni EM 2008. Spánverjar
eins góður og ég óskaði mér og
eru í harðri toppbaráttu og þurfa
jafnvel betri en ég átti von á. Ég
allra helst á öllum þremur
var óöruggur á fyrstu æfingunni
stigunum á að halda. Möguleikar
en það er nánast alveg farið úr
Íslands eru fyrir löngu fyrir bí en
mér,“ sagði Eiður Smári. „Ég er
nú spila strákarnir fyrir eigið stolt
ekki í nógu góðu líkamlegu formi
og stuðning íslensku þjóðarinnar.
til að byrja inni á í leiknum en það
„Við höfum farið í gegnum
fer væntanlega eftir því hvernig
varnarleikinn og föst leikatriði
leikurinn þróast hvort og hvernig
sem við þurfum að nýta okkur
ég kem við sögu.“
vel,“ sagði Eyjólfur Sverrisson
Eyjólfur staðfesti að Eiður yrði
landsliðsþjálfari um áhersluatriði
ekki í byrjunarliðinu. „En hann
í undirbúningi sínum fyrir leikinn.
getur kannski komið inn á og breytt
„Það er líka mikilvægt að
leiknum fyrir okkur,“ sagði hann.
hugarfarið sé á réttum stað. Við
Hermann Hreiðarsson verður
höfum spjallað mikið við leikmenn
fyrirliði íslenska liðsins í kvöld í
og lagt áherslu á að æfingar
séu hraðari og snarpari. Við
,¥+,%' "92*5.!2,)¨ ¥ +6®,$
viljum
hafa
mikla
samkeppni í liðinu,“
#ASILLAS
0ERNIA
2AMOS
sagði hann.
*UANITO
-ARCHENA
Eiður
Smári
*OAQUIN
8ABI !LONSO
8AVI
3ILVA
Guðjohnsen
$AVID
6ILLA
4ORRES
kom óvænt
inn
í
%MIL
"ALDUR

 

-ARKAH¾STAR SDÅS 3IGURÈARDËTTIR  2AKEL $ÎGG
"RAGADËTTIR  3ËLVEIG ,¹RA +J¾RNESTED  %LÅSA
BET 'UNNARSDËTTIR  !LINA 0ETRACHE 
2IÈILL 3TJÎRNUNNAR ER LEIKINN ¹ ¥TALÅU EN FJÎGUR LIÈ
KEPPA Å RIÈLINUM 4VÎ EFSTU LIÈIN KOMAST ¹FRAM

Gíslason kom í markið sem Valsmenn
duttu í gírinn. Ólafur hreinlega
lokaði rammanum og þá komu
hraðaupphlaupin hjá Valsmönnum.
Valur komst yfir í fyrsta skipti í
stöðunni 8-7 og leiddi með fjórum
mörkum í leikhléi, 12-8.
Það var aðeins eitt lið á vellinum í
síðari hálfleik. Ólafur hélt áfram að
verja eins og berserkur og
sóknarleikurinn hjá Val var mun
beittari en í fyrri hálfleik. Valsmenn
hreinlega keyrðu yfir Litháana sem
voru átakanlega slakir í síðari
hálfleik. Lokatölur 28-19 fyrir Val
en leikurinn taldist vera útileikur
Íslandsmeistaranna og þeir eiga
heimaleik í kvöld.
„Við erum með ungt lið og
strákarnir voru svolítið stressaðir

framan af. Taugarnar róuðust
þegar Óli byrjaði að verja. Síðan
var bara eitt lið á vellinum. Ég vissi
að þetta lið gæti spilað vörn en
sóknarleikur þess var mjög slakur.
Við eigum að klára dæmið í seinni
leiknum,“ sagði Óskar Bjarni
Óskarsson, þjálfari Vals.
Mörk Vals (skot): Baldvin
Þorsteinsson 11/3 (14/3), Arnór
Gunnarsson 4 (7), Ingvar Árnason 3
(3), Ernir Hrafn Arnarson 3 (7),
Kristján Karlsson 2 (2), Anton
Rúnarsson 1 (2), Gunnar Harðarson
1 (1), Ægir Hrafn Jónsson 1 (3),
Elvar Friðriksson 1 (3), Fannar
Friðgeirsson 1 (4).
HBG
'2)--52 %RNIR (RAFN SKORAR HÁR

EITT AF MÎRKUM SÅNUM
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17”

FLAKKARI

PSPB6E-03H02WN5
TOSHIBA SATELLITE P200-16C
Intel Core 2 Duo T7100
- 1.8 GHz, 2MB L2, 800MHz FSB
17” WXGA TruBrite skjár
ATI Mobility Radeon HD2400 128MB
2GB Vinnsluminni (1024x2)
160GB SATA Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
Dual Layer DVD skrifari
Innbyggt þráðlaust net
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
Harman Kardon hátalarar
Bluetooth
6xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 3.2kg á þyngd

300968E
LaCie 320GB F.A. Porsche
útvær harður diskur fylgir!

OFFICE 2007

14. 999

Ef keypt er með tölvu

9.999
14. 999

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

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

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

149.999
SDRS100B
Panasonic SD Camc 2GB fylgja

69.999
89. 999

3. Flögu SD tökuvél
3x 800.000 pixlar
10x aðdráttur um linsu
Leica Dicomar Linsa
3 megapixla kyrrmyndataka
Allt niður í 1 lux ljósnæmi
Hristivörn í linsu O.I.S.
Innbyggt flass
SD kortalesari
2GB SD kort fylgir
USB 2.0

6ER¡ FRÉ

4.220
 MÉNA¡A

PANASONIC LUMIX LX2
M/1GB SD
DMCLX2
10.2 Megapixlar
Leica linsa
4x optical zoom
MEGA O.I.S. Hristivörn
Baby Mode
f = 28 - 112mm
2.8” LCD skjár
207 þúsund punktar
Li-ion hleðslurafhlaða
300 myndir á hleðslu með skjá
Videoupptaka 848*480 (16/9)
Notar SD kort
Þyngd 187gr
Burst mode - eldsnögg að taka myndir

8.9 99

4.9 99

34.999

OFFICE 2007
PSU30E-01P01NN5
TOSHIBA SATELLITE U300-11Z
Intel Core 2 Duo T5450
13.3” TFT WXGA TruBrite
Intel GMA X3100 358MB UMA
2GB Vinnsluminni (1024x2)
1GB Intel Turbomemory
160GB SATA Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
Dual Layer DVD skrifari
Innbyggt þráðlaust net
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
Harman Kardon hátalarar
Bluetooth
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 1.85kg á þyngd
Windows Vista™ Premium
2 ára alþjóðleg ábyrgð

Ef keypt er með tölvu

15,4”

14. 999

13,3”
2GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

9.999

139.999

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

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

Fislétt!
Tölvan er aðeins 1,85kg á þyngd. Hún er
smærri en hefðbundnar fartölvur og því
sérstaklega þægileg í töskuna.

6ER¡ FRÉ

3.956
 MÉNA¡A

3KEIFAN s +RINGLAN
NGLAN s 3MÉRALIND s 'RAFARVOGUR s (AFNARFJÚR¡UR s 3ELFOSS s ·SAFJÚR¡UR s !KRANES s %
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 +IRSTEN $UNST

Hryllingurinn í Hollywood

b¡G VAR  ¹RA ÖEGAR ÁG LAS
HANDRITIÈ OG ÁG HELD ÁG
HAFI BARA EKKI VERIÈ NËGU
ÖROSKUÈ TIL AÈ SKILJA EFNIÈ
-IG LANGAÈI EKKI TIL AÈ
KYSSA +EVIN 3PACEY OG ÁG
MEINA LIGGJA ÖARNA NAKIN
Å RËSABLÎÈUM .EI m SAGÈI
+IRSTEN UM AÈ HAFA HAFNAÈ
HLUTVERKI !NGELU Å !MERICAN
"EAUTY ¹ SÅNUM TÅMA (ÒN
LEIKUR Å -ONA ,ISAS 3MILE Å
3JËNVARPINU KL 

¶EGAR EKKERT N¾R AÈ FANGA ATHYGLI MÅNA Å
SJËNVARPINU DETT ÁG ¹ STUNDUM Å Ö¹ GRYFJU SEM
(OLLYWOODSTÎÈIN % %NTERTAINMENT ER %NDALAUSAR
UPPTALNINGAR ¹ KYNÖOKKAFYLLSTU LEIKURUNUM EÈA
VANDR¾ÈALEGUSTU UPP¹KOMUNUM Å SKEMMT
ANABRANSANUM HÎFÈA SVO SEM EKKI SÁRSTAKLEGA
TIL MÅN EN ÁG ¹ ÖAÈ HINS VEGAR TIL AÈ FESTAST Å Ö¹TT
UNUM UM LÕTAL¾KNANA Å "EVERY (ILLS $R 
MEÈ 2OBERT 2EY FREMSTAN Å FLOKKI
-ANNFËLKIÈ ÁG MEÈTALIN VIRÈIST HAFA EINHVERJA
ÖÎRF TIL AÈ L¹TA GANGA FRAM AF SÁR %FTIR L¾KNA
Ö¾TTI EINS OG (OUSE ÖAR SEM VEIKINDUNUM SEM
HRJ¹ SJÒKLINGANA ERU GERÈ AFAR GËÈ p OG ËTRÒLEGA
MYNDR¾N p SKIL HÁLT ÁG AÈ ÁG V¾RI ORÈIN ËN¾M
FYRIR SLÅKUM VIÈBJËÈI 3VO ER ALDEILIS EKKI
%F AUGLÕSINGAR 3ÅMANS MEÈ *ESÒ OG *ÒDAS Å

%++) -)33! !&
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 -ORGUNSTUNDIN OKKAR 

 &IFI AND THE &LOWERTOTS  

 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS

'URRA GRÅS  ,ÅTIL PRINSESSA 
(ALLI OG RISAEÈLUFATAN  -ÒSAHÒS
-IKKA  3KORDÕR Å 3ËLARLAUT 
3ÎGURNAR OKKAR  ,EYNIÖ¹TTURINN
 (OPP OG HÅ 3ESSAMÅ 
,ATIB¾R

2EFURINN 0ABLO  4ÎFRAVAGNINN
 (LAUPIN  "LANCHE 
+ALLI KANÅNA OG FÁLAGAR  $EXTERS
,ABORATORY  'INGER SEGIR FR¹ 
"RATZ  4UTENSTEIN  !4/-

$EUTSCHE "ANK #HAMPIONSHIP






 .&, 'AMEDAY
 ¶ÕSKI HANDBOLTINN
 0'! 4OUR  3ÕNT FR¹ $EUTSCHE

 +ASTLJËS
   E
 &ORMÒLUKVÎLD E
 &ORMÒLA  4ÅMATAKA "EINT
 (ÎNNUNARKEPPNIN  E
 %LDFLAUGIN
 'ULLMËT Å FRJ¹LSUM ÅÖRËTTUM
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 /FVITINN 
 ,OTTË
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 ,ANDSLEIKUR Å FËTBOLTA "EIN
ÒTSENDING FR¹ LEIK ¥SLANDS OG 3P¹NAR

 -ËNU ,ÅSU BROSIÈ -ONA ,ISAS
3MILE "ANDARÅSK BÅËMYND FR¹  -YND
IN FJALLAR UM LISTKENNARA SEM FER SÅNAR EIGIN
LEIÈIR TIL AÈ LEIÈBEINA NEMENDUM SÅNUM Å
LISTINNI AÈ LIFA !ÈALHLUTVERK *ULIA 2OBERTS
+IRSTEN $UNST OG *ULIA 3TILES -YNDIN VAR TIL
NEFND TIL 'OLDEN 'LOBE VERÈLAUNA 



2UMOR (AS )T
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 +ÒREKALENDUR 4HE (I ,O
#OUNTRY "ANDARÅSK BÅËMYND FR¹ 
!ÈALHLUTVERK "ILLY #RUDUP 7OODY (ARRELSON
OG 0ENÁLOPE #RUZ !TRIÈI Å MYNDINNI ERU EKKI
VIÈ H¾FI UNGRA BARNA
 (ANASTÁL #OCKTAIL "ANDARÅSK BÅË
MYND FR¹  E

34®¨  "¥«
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3HOW

 3PEED  #RUISE #ONTROL
 4HE 4RUMAN 3HOW
 4HE 0ERFECT -AN
 2UMOR (AS )T
 4HE 4RUMAN 3HOW
 4HE 0ERFECT -AN
 2UMOR (AS )T
 3PEED  #RUISE #ONTROL
 4HE "IG (IT ,EIGUMORÈINGINN
-ELVIN 3MILEY ER EKKI VIÈ EINA FJÎLINA FELLDUR
Å KVENNAM¹LUM !ÈALHLUTVERK ,OU $IAMOND
0HILLIPS -ARK 7AHLBERG #HRISTINA !PPLEGATE



3TARGATE 3' 
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 ,ITTLE .IKITA E
 4HE 7OODSMAN
 4HE "IG (IT

)CE 0RINCESS
(¹DEGISFRÁTTIR
"OLD AND THE "EAUTIFUL
3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE

 ¶AÈ HELSTA Å 0'! MËTARÎÈINNI
 7ORLD 3UPERCROSS '0  
1WEST &IELD

"ANK MËTINU



 #HAMPIONS OF THE 7ORLD

 -EN )N 4REES 
 4HE .EW !DVENTURES OF /LD #HR

 -EISTARADEILD %VRËPU



 4WO AND A (ALF -EN 
 ®RLAGADAGURINN 
  MÅNÒTUR
 &RÁTTIR
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 0REHISTORIC 0ARK «TRÒLEGA
FLOTTIR Ö¾TTIR FYRIR BÎRN OG FULLORÈNA UM
RISAEÈLUR OG AÈRAR FORNALDARSKEPNUR (VAÈ
EF H¾GT V¾RI AÈ FARA AFTUR Å TÅMANN OG
BJARGA RISAEÈLUNUM FR¹ ÖVÅ AÈ DEYJA ÒT OG
TAKA Ö¾R SVO MEÈ TIL NÒTÅMANS .ÕJASTA
TÎLVUT¾KNI ER NOTUÈ TIL ÖESS AÈ VEKJA
RISAEÈLURNAR AFTUR TIL LÅFSINS OG GERA Ö¾R
JAFNVEL ENNÖ¹ EÈLILEGRI EN Å *URASSIC 0ARK


 &UN 7ITH $ICK AND *ANE

-EXICO

FRÁTTAÖ¹TTUR 

 6IN¹TTULANDSLEIKUR "EIN ÒTSENDING
FR¹ LEIK %NGLENDINGA OG ¥SRAELA

 $AVID "ECKHAM 3OCCER 53!


 6IN¹TTULANDSLEIKUR "EIN ÒTSENDING
FR¹ STËRLEIK 3VÅÖJËÈAR OG $ANMERKUR

 0'! 4OUR  "EIN ÒTSENDING
 6IN¹TTULANDSLEIKUR %NGLAND
¥SRAEL

 6IN¹TTULANDSLEIKUR 3VÅÖJËÈ
$ANMÎRK

3PRENGHL¾GILEG GAMANMYND MEÈ *IM
#ARREY OG 4ÁU ,EONI Å AÈALHLUTVERKUM
(JËNIN $ICK OG *ANE LIFA GËÈU LÅFI ÖAR TIL DAG
EINN ÖEGAR ÖAU TAPA ÎLLUM PENINGUNUM
OG VITA EKKI HVAÈ ÖAU EIGA AÈ GERA
!UÈVELDASTA LAUSNIN ER AUÈVITAÈ AÈ GERAST
BANKAR¾NINGJAR  ,EYFÈ ÎLLUM
ALDURSHËPUM

 -ASTERS &OOTBALL $UBAI 'ÎMLU

 !MERICAN #OUSINS
(ÎRKUSPENNANDI GL¾PASAGA UM TVO
BANDARÅSKA MAFÅËSA SEM SETJAST AÈ
HJ¹ FR¾NDA SÅNUM SEM REKUR KAFFIHÒS
!ÈALHLUTVERK $AN (EDAYA /LEGAR &EDORO
3TEPHEN 'RAHAM "ÎNNUÈ BÎRNUM

 0, #LASSIC -ATCHES "ESTU LEIKIR

 (OPE &LOATS "IRDEE 0RUITT KEMST
AÈ ÖVÅ Å BEINNI ÒTSENDINGU Å SJËNVARPSÖ¾TTI
4ONIS 0OSTS AÈ EIGINMAÈUR HENNAR OG
BESTA VINKONA HAFA ¹TT Å ¹STARSAMBANDI
(ÒN FLÕR ¹ HEIMASLËÈIR SÅNAR Å 4EXAS MEÈ
DËTTUR SÅNA OG LEITAR HUGGUNAR HJ¹ MËÈUR
SINNI !ÈALHLUTVERK 'ENA 2OWLANDS 3ANDRA
"ULLOCK (ARRY #ONNICK *R  ,EYFÈ
ÎLLUM ALDURSHËPUM

 #ARRIED !WAY
 ,OCH .ESS
 "IG $IPPER

 6ÎRUTORG
 $R 0HIL E
 7ORLDlS -OST !MAZING 6ID
EOS E

 3TARTER 7IFE E
 &RIDAY .IGHT ,IGHTS E
 TH (EAVEN "ANDARÅSK UNGLINGASER
ÅA SEM HEFUR NOTIÈ MIKILLA VINS¾LDA Å "ANDA
RÅKJUNUM UNDANFARINN ¹RATUG

 !CCORDING TO *IM E
 &AMILY 'UY E
 7ORLDlS -OST !MAZING 6IDEOS
 «TRÒLEG MYNDBROT SEM FEST HAFA
VERIÈ ¹ FILMU 2AUNVERULEIKINN ER LYGINNI LÅK
ASTUR OG HJARTAÈ SL¾R HRAÈAR ÖEGAR ÖÒ SÁRÈ
ÖESSI EINSTÎKU MYNDBÎND

 3TARGATE 3'   !FAR
VANDAÈIR Ö¾TTIR BYGGÈIR ¹ SAMNEFNDRI KVIK
MYND ¶ETTA ER ÎNNUR Ö¹TTARÎÈIN SEM 3KJ¹R
%INN SÕNIR UM *ACK /l.EILL OG SÁRSVEIT HANS
SEM HÁLT Å KÎNNUNARLEIÈANGUR ÒT Å GEIM
INN EFTIR AÈ JARÈARBÒAR FUNDU bSTJÎRNUHLIÈn
SEM OPNAÈI ÖEIM AÈGANG AÈ ¹ÈUR ËÖEKKT
UM PL¹NETUM

T

,ANDSLEIKUR Å FËTBOLTA
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AÈALHLUTVERKUM HAFA FR¾ÈSLUGILDI HEFUR $R 
ÎRUGGLEGA FORVARNAGILDI !ÈFARIRNAR SEM SJ¹ST ¹ SKJ¹NUM
ERU SLÅKAR AÈ ÁG ER AÈ MINNSTA KOSTI HARÈ¹KVEÈIN
Å ÖVÅ AÈ LEGGJAST ALDREI UNDIR HNÅFINN Å ÖESSUM
TILGANGI ,¾KNARNIR DJÎFLAST ÖAR ¹ FITUSUGUNNI AF SLÅKU
OFFORSI AÈ ÁG ER MEST HISSA ¹ ÖVÅ AÈ HÒÈIN RIFNI EKKI
BARA 'EIRVÎRTUM ER SVIPT AF OG LAGÈAR TIL HLIÈAR OG
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&UN 7ITH $ICK AND
*ANE
3PRENGHL¾GILEG GAMAN
MYND MEÈ *IM #ARREY
OG 4ÁU ,EONI Å AÈALHLUT
VERKUM (JËNIN $ICK OG
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GERAST BANKAR¾NINGJAR
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%INSTÎK HEIMILDARMYND ÖAR SEM FYLGST
ER MEÈ 'EORGE -ICHAEL FYRIR TËNLEIKA
HANS ¹ 7EMBLEY Å ,UNDÒNUM Å
SUMAR ¶ETTA VORU FYRSTU TËNLEIKARNIR
SEM HALDNIR VORU ¹ 7EMBLEY EFTIR
AÈ LEIKVANGURINN VAR ENDURBYGGÈUR
OG  ÖÒSUND ¹HORFENDUR TËKU Ö¹TT
Å FJÎRINU 2¾TT ER VIÈ SÎNGVARANN UM
LITRÅKAN FERIL OG ¹HORFENDUR F¹ AÈ HLÕÈA
¹ NOKKUR LÎG FR¹ 7EMBLEY
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Jói Fel í pílagrímsför til Ítalíu
Áslaug Snorradóttir
!LDUR 
3TARF ,JËSMYNDARI
&JÎLSKYLDA 'IFT 0¹LI 3TEF¹NSSYNI
LJËSMYNDARA %IGA SAMAN BÎRNIN
3TEF¹N  ¹RA OG +OLBRÒNU  ¹RA
&ORELDRAR +OLBRÒN &INNSDËTTIR
GARÈYRKJUFR¾ÈINGUR OG 3NORRI )NGI
MARSSON GEÈL¾KNIR
"ÒSETA $ALBRAUT Å ,AUGARNESHVERFI
3TJÎRNUMERKI 3TEINGEIT RÅSANDI
LJËN OG TUNGL Å FISKUM
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rúmt ár í pípunum og því kominn tími til
að hleypa verkefninu af stað.
„Ég er búinn að hitta Ítalana og þeir
bíða spenntir eftir okkur.“
Jói viðurkennir að vera mikill aðdáandi ítalskrar matargerðarlistar, rétt
eins og svo margir aðrir. „Þarna er
grunnurinn að góðum mat. Við ætlum að
læra hvað hráefnið skiptir miklu máli,
eins og við þekkjum sjálf af lambakjöti
og mjólkurafurðum.
Þetta er gert til að sýna Íslendingum
fram á að við getum keypt allt það besta
frá Ítalíu, það sem þeir eru að búa til
fyrir íslenskan markað,“ segir hann.
FB
*«) &%, 3JËNVARPSKOKKURINN KN¹I ER ¹

LEIÈINNI Å PÅLAGRÅMSFÎR TIL ¥TALÅU
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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.AVIA TEKUR ¹ SIG MYND
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Sjónvarpskokkurinn og bakarinn Jói Fel
er á leiðinni í mikla pílagrímsför til Ítalíu
þar sem hann ætlar að kynnast þarlendri
matargerðarlist. Afraksturinn verður
sýndur í nýrri þáttaröð sem hefst á Stöð
2 í næsta mánuði sem nefnist Ítalíuævintýri Jóa Fel.
„Við ætlum að sjá hvernig þeir búa til
þessar vörur sem við erum að kaupa eins
og ólífuolíu, pestó og parmesanost. Síðan
fer ég inn á nokkur veitingahús til að sjá
hvernig þeir elda og fer svo heim og elda
þar líka,“ segir Jói Fel, sem heldur af
landi brott á sunnudag. Fetar hann þar
með í fótspor kollega síns Jamie Oliver
sem hefur verið duglegur að kynna sér
ítalska matargerð og ítalskt hráefni af
eigin raun.
Að sögn Jóa hefur Ítalíuförin verið
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,2¡44  PEST  FR¹  LANGAR 
AR  HEF LEYFI  RËT  SLAPPI 
BARDAGI  HËPUR  NIÈUR  FYRIR
HÎND  NABBI
,«¨2¡44  ÖUNGI  TVEIR EINS 
SKIPAFÁLAG  HAMFLETTA  A  FROSTS
KEMMD  MAS  SJ¹ EFTIR  FLANA
 TVEIR EINS
,!53.

„Navia og kraftaverkin eru að fara
af stað,“ segir Bjarney Lúðvíksdóttir
sem stendur að baki hinu svokallaða
Navia-verkefni
auk
Birgittu
Haukdal, Trausta Bjarnasonar og
Svanhvítar Aðalsteinsdóttur. Eins
og fram hefur komið í Fréttablaðinu
er um að ræða samnorrænt verkefni
sem ætlað er að hjálpa þeim sem
minna mega sín í heiminum, meðal
annars með framleiðslu sjónvarpsþátta og útgáfu tónlistar með
þátttöku norrænna söngkvenna.
Í fyrradag var haldinn stofnfundur
Naviator, samtaka sem ætlað er að
halda utan um Navia-sjóðinn. „Í
sjóðinn fara þeir peningar sem
safnast auk frjálsra framlaga,“
segir Bjarney. „Við erum að taka
fyrstu skrefin í átt að framleiðslu á
Navia-þáttunum en næst á dagskrá
er hins vegar að semja og æfa
Navia-tónlistina sem notuð verður
til kynningar á verkefninu.“
Fyrsta Navia-lagið, Gloria, var
frumflutt á fundinum í fyrradag af
Birgittu
Haukdal,
Magna
Ásgeirssyni og Klöru Elíasdóttur úr
Nylon. Þau koma þó ekki til með að
verða flytjendur lagsins heldur
fimm norrænar stórsöngkonur. „Í
lok október koma hingað til lands
fimm söngkonur, ein frá hverju
Norðurlandanna. Allar hafa þær
selt tugþúsundir platna í sínu

&5,,42²) ¥3,!.$3 $ÅSELLA ,¹RUSDËTTIR
VERÈUR FULLTRÒI ¥SLANDS Å HËPNUM SEM
KEMUR TIL MEÈ AÈ SYNGJA .AVIA LAGIÈ
'LORIA

&)-- 34«234*®2.52 -ARGT BENDIR TIL ÖESS AÈ HËPURINN SEM FLYTUR LAGIÈ VERÈI

SKIPAÈUR ÖEIM $ÅSELLU ,¹RUSDËTTUR #HRISTINE 'ULDBRANDSEN *ULIE "ERTHELSEN (ÎNNU
0AKARINEN OG ,ISU -ISKOVSKY ¶Ë ¹ ENN EFTIR AÈ GANGA FR¹ SAMNINGUM OG 4RAUSTI
"JARNASON TËNLISTARSTJËRI VERKEFNISINS SEGIR MÎRG NÎFN ¹ BORÈINU

heimalandi og ferðast víða um heim
til þess að halda tónleika. Þær koma
til með að syngja lagið og skoða
hugsanlega möguleika á þátttöku í
Navia-þáttunum. Þær verða hér í
nokkra daga úti á landi, fá að kynnast
og við að kynnast þeim. Það er okkur
mikilvægt að komast að því hversu
mikinn áhuga þær hafa á
góðgerðastarfinu sem þetta snýst
allt um.“
Hjördís Elín Lárusdóttir, Dísella,
hefur verið valin til þess að syngja
fyrir hönd Íslands í laginu og
Christine Guldbrandsen verður
fulltrúi Noregs. Hún er afar þekkt
í heimalandi sínu og hafnaði í 14.
sæti í aðalkeppni Eurovison á
síðasta ári. Enn er verið að ganga
endanlega frá samningum við
fulltrúa frá Svíþjóð, Finnlandi og
Danmörku. „Það koma nokkrar til
greina frá Danmörku, meðal
annars Julie Berthelsen,“ segir
Trausti Bjarnason, tónlistarstjóri
verk-efnisins,
en
Julie
er
hálfgrænlensk og hafnaði í öðru
sæti í nokkurs konar Idol-þáttum
Danmerkur. „Við erum hins vegar
með mörg nöfn á borðinu og ég er
þessa dagana að ræða við þá aðila
sem við höfum áhuga á að vinna
með. Meðal þeirra eru Lisa

.!6)! ¶44)2.)2 ¥ "52¨!2,)¨.5-

¶EGAR UPPTÎKU ¹ TËNLIST .AVIA LÕKUR
VERÈUR HAFIST HANDA VIÈ AÈ FRAMLEIÈA
.AVIA SJËNVARPSÖ¾TTINA "JARNEY
,ÒÈVÅKSDËTTIR ER EIN ÖEIRRA FJÎGURRA SEM
ERU Å FORSVARI FYRIR VERKEFNIÈ

Miskovsky frá Svíþjóð og Hanna
Pakarinen frá Finnlandi en Hanna
keppti fyrir Finnlands hönd í
Eurovision fyrr á árinu.“ Allt eru
þetta miklar söngkonur og því
spennandi að sjá hvernig laginu
reiðir af í vinsældaslagnum, en það
verður sett í spilun um öll
Norðurlöndin. SIGRUNOSK FRETTABLADIDIS

&2¡44)2 !& &«,+)
2OKKARINN #HRIS #ORNELL VAR ÎRÖREYTT
UR VIÈ KOMUNA TIL ¥SLANDS ¹ FIMMTU
DAG #ORNELL HAFÈI NÕLOKIÈ VIÈ AÈ
SYNGJA ¹ TËNLEIKUM ÖRJÒ KVÎLD Å RÎÈ
OG NEYDDIST TIL AÈ FRESTA ÖVÅ AÈ ¹RITA
PLÎTUR SÅNAR Å 3KÅFUNNI Å
G¾RDAG ¶ESS Å STAÈ MUN
HANN ¹RITA Å 3KÅFUNNI ¹
,AUGAVEGI Å DAG KLUKKAN
 +OMA #ORNELLS HEFUR
VAKIÈ ËSKIPTA ATHYGLI
ROKK¹HUGAMANNA HÁR ¹
LANDI EN VONBRIGÈUM
HEFUR VALDIÈ AÈ HANN
HAFI EKKI ENN SKELLT SÁR
ÒT ¹ LÅFIÈ EINS OG KANNSKI M¹TTI BÒAST
VIÈ AF EILÅFÈARROKKARA SEM HONUM
(EIMILDIR &RÁTTABLAÈSINS HERMA AÈ
#ORNELL HAFI EKKI ¾TLAÈ SÁR AÈ STUNDA
SKEMMTANALÅFIÈ HÁR LANDI %IGINKONA
HANS ER MEÈ Å FÎR OG ÖAU LÅTA ¹
¥SLANDSFERÈINA SEM K¾RKOMIÈ FRÅ

-EÈREIÈARSVEINAR #ORNELLS ÒR HLJËM
SVEITINNI OG AÈSTOÈARMENN ÖEIRRA
HAFA HINS VEGAR VERIÈ LÅFLEGIR MEÈAN ¹
DVÎLINNI HEFUR STAÈIÈ ¶EIR SKELLTU SÁR
¹ 6EGAMËT OG +AFFIBARINN ¹ FIMMTU
DAGSKVÎLD OG LEIST SVO VEL ¹ ÖAÈ SEM
FYRIR AUGU BAR AÈ STEFNAN VAR AFTUR SETT
¹ SKEMMTANALÅFIÈ Å G¾RKVÎLD %FTIR
TËNLEIKANA Å KVÎLD ER SVO HELJARINNAR
PARTÅ ¹ 2EX SEM V¾NTANLEGA VERÈUR
SLEGIST UM AÈ KOMAST Å

"ÒAST M¹ VIÈ FJÎLDA
UMS¾KJENDA UM STÎÈU
"ORGARLEIKHÒSSTJËRA
¹ N¾STA ¹RI
ÖEGAR 'UÈJËN
0EDERSEN L¾TUR
AF EMB¾TTI ¶ETTA
TELJA KUNNUGIR ÎRUGGT
Å LJËSI ÖESS HVE MARGIR
ÒR MENNINGARHEIMINUM HAFA FYLGT
FORD¾MI 4INNU 'UNNLAUGSDËTTUR
¶JËÈLEIKHÒSSTJËRA OG SKELLT SÁR Å
MEISTARAN¹M Å STJËRNUN
OG SKYLDUM FÎGUM
-EÈAL ÖEIRRA SEM SLÅKT
HAFA GERT ERU (ILMAR
*ËNSSON -AGNÒS 'EIR
¶ËRÈARSON OG %DDA
"JÎRGVINSDËTTIR AUK
6IÈARS %GGERTS
SONAR SEM L¾RÈI
MANNAUÈS
STJËRNUN OG SU
2ICHARDSDËTTUR
SEM L¾RÈI
MENNINGARSTJËRNUN
HDM

Þorgrímur boltastrákur hjá landsliðinu
„Ég er í A-landsliðsnefnd og tek
bara hlutverk mitt alvarlega. Þetta
er minn stuðningur við liðið,“
segir rithöfundurinn og knattspyrnuhetjan Þorgrímur Þráinsson en margir ráku upp stór augu
þegar fyrrum landsliðskempan
birtist á hádegisæfingu hjá landsliðinu í gær. Og sást ræða málin
við Eyjólf Sverrisson landsliðseinvald. Þorgrímur sást þar hlaupa á
eftir hverjum bolta og gaf lítið
eftir. „Já, það má eiginlega kalla
mig boltastrák og ég reyni alltaf
að mæta og vera til taks í takkaskónum ef á þarf að halda,“ bætir
hann við.
Þorgrímur
segist
aðallega
hjálpa Birki Kristinssyni við

markmannsæfingarnar og sér til
þess að hann nái að halda tempói
við æfingarnar með því að sækja
bolta og stilla þeim upp á réttan
stað. Og hann er bjartsýnn á gott
gengi landsliðsins sem etur kappi
við stjörnum prýtt lið Spánverja í
kvöld á Laugardalsvelli. „Ég spái
þessu tvö-eitt fyrir okkur. Ég held
að strákarnir eigi eftir að peppast
upp og það verður engin minnimáttarkennd sem háir liðinu,“
segir Þorgrímur sem sjálfur á að
baki sautján landsleiki á árunum
1980 til 1990.
En rithöfundurinn Þorgrímur
hefur einnig haft í mörg horn að
líta en eins og Fréttablaðið greindi
frá í apríl síðastliðnum er von á

bók frá honum þar sem Þorgrímur
kennir körlum að vera góðir við
konurnar sínar. „Ég held að ég
hafi aldrei upplifað önnur eins viðbrögð og þegar sú frétt kom. Bókin
er komin vel á veg, er farin í
umbrot og hönnun og kemur út í
lok október,“ útskýrir Þorgrímur.
„Og ef marka má þessi viðbrögð
þá er augljóslega mikil þörf á
þessari bók.“
FGG
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3%- íslenskumaður fagna ég
auðvitað hverju tækifæri sem gefst
til þess að ræða dýpri leyndardóma
hinna húmanísku fræða. Að lokinni
lambasteik uppi í íslenskri sveit á
dögunum spannst eilítil umræða við
hinn íslenskumælandi Bandaríkjamann um eðli og gerð íslenskunnar
af hans sjónarhóli og mínum.
-%2+),%'4 hvað íslenska er
skáldlegt tungumál, sagði hann. Það
er endalaust hægt að búa til ný orð.
Þetta er svona tungumál fyrir skáld.
Já, það er alveg rétt, sagði ég. Og
það sem er skemmtilegt við þetta er
það, að allir Íslendingar taka þátt í
þessu. Ný orð verða til, og þau eru
síðan notuð af öllum. Tökum orð eins
og „sími“. Það hefði verið einfaldasta
mál að kalla fyrirbærið „telefón“, en
Íslendingar gerðu það ekki.
*
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sagði hann.
Interesting. Og meira að segja
unglingarnir, hélt ég áfram stoltur,
þeir segja ekki „dude“ eins og í
Ameríku heldur segja þeir „gaur“.
Það er gamalt og gott íslenskt orð.
Og þeir fara heldur ekki á
„skateboard“ heldur fara þeir á
„bretti“.

*(

sagði hann. Yngsta kynslóðin
ber meira að segja umhyggju fyrir
tungumálinu. En segðu mér annað.
Ég tók eftir því að osturinn sem ég
var að borða er með rotvarnarefnum.
Hvernig
stendur
á
því?
Í
Bandaríkjunum er komið svo mikið
„awareness“ fyrir öllu svona. Hvers
vegna er íslenskur ostur með
rotvarnarefnum? Hvert er íslenska
orðið
yfir
„awareness“?

4*! sagði ég. Nú veit ég ekki. Eftir
að hafa fallist á það að íslenskan
væri jú tungumál fyrir skáld datt
mér helst í hug að segja að íslenskan
væri þar með ekki tungumál sem
næði vel utan um félagsleg
framþróunarhugtök.
„Vitundarvakning“ og „aukin meðvitund“ væri
jú notað, tuldraði ég, en hann horfði
bara á mig og hristi höfuðið.

KILAN rúmteppi
180x280 cm 3.990,-

HEDDA BLOM púðaver
65x65 cm 895,-

LACK vegghilla
130x26 cm hvít 2.490,-

1.290,-

HEMNES spegill
60x90 cm svarbrúnn 4.990,-

DUDERÖ gólﬂampi H137 cm hvítur
BRUNKRISSLA sængurverasett
150x200/50x60 cm 1.790,-

MANDAL náttborð
45x49x52 cm 4.990,MYLONIT borðlampi
Ø12, H31 cm 695,-

MANDAL höfðagaﬂ m/6 færanlegum hillum
240x28x62 cm fura 9.950,-

POLARVIDE teppi
130x170 cm ýmsir litir 495,MANDAL hirslueining
139x48x38 cm 9.950,-

ÅNES kommóða m/4 skúffum
90x50x113 cm 18.950,-

LUDDE gæra
hvít 4.490,-

MANDAL rúmgrind 160x200 cm fura 15.950,Ath. rimlabotn, dýna og rúmföt eru seld sér
HEDDA BLOM sængurverasett 240x220/50x60cm 4.990,-

NÝR VÖRULISTI Sænskar kjötbollur
með kartöﬂum, týtuberjasultu
og rjómasósu (10 stk.)
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aður mér nákominn, sem er
búsettur erlendis, hefur verið
að dunda við það undanfarin ár að
endurnýja kynni sín af íslensku, en
tungumálið talaði hann sem krakki.
Þetta hefur gengið með afbrigðum
vel, svo að nú talar hann hið ástkæra
ylhýra með miklum glæsibrag.

