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Mæður og
börn geta
nú æft saman
þreki, nýju
í mömmunámskeiði
sem Borghildu
dóttir kennir
r Sverrishjá Heilsuak

ademíunni.
„Við ætlum
að koma líkama
meðgö

„Svo er ég
með áskorunar
sem ég hef
námskeið
verið að þróa
í Heilsuaka
en er nú komi fyrir konur,
demí
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Starfsemi okkar
Korngörðum
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Óttast ekki hrun á
hlutabréfamarkaði
Ekki verða gerðar róttækar breytingar á fjárfestingarstefnu stærstu lífeyrissjóða
landsins þrátt fyrir niðursveiflu á mörkuðum. Forsvarsmenn sjóðanna segjast
fjárfesta til lengri tíma og reikna með því að niðursveiflan verði skammvinn.
%&.!(!'3-, Stærstu lífeyrissjóðir landsins munu ekki bregðast
sérstaklega við spám um niðursveiflu á fjármálamörkuðum. Forsvarsmenn þeirra óttast ekki hrun,
og segja sjóðina fjárfesta til langs
tíma og standa þar af leiðandi af
sér sveiflur.
Úrvalsvísitalan
í
Kauphöll
Íslands lækkaði um tæp þrjú prósent í gær og hlutabréf á mörkuð-

um víða um heim lækkuðu nokkuð
í verði.
„Við högum okkur ekkert öðruvísi en við gerum venjulega,“
segir Árni Guðmundsson hjá Gildilífeyrissjóði.
Engar grundvallarbreytingar
verða gerðar á fjárfestingarstefnu
Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, segir Haukur Hafsteinsson,
framkvæmdastjóri sjóðsins. Hann

segir erlenda stýringaraðila meta
stöðuna þannig að ekki verði um
langtímaniðursveiflu að ræða.
Í sama streng tekur Kristján
Örn Sigurðsson, framkvæmdastjóri Sameinaða lífeyrissjóðsins.
„Það þurfa að vera sterkari vísbendingar um að eitthvað slæmt
sé yfirvofandi á mörkuðum. Við
getum ekki séð að svo sé.“
BJ IFV  SJ¹ SÅÈU 
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&/2.,%)&!2 Fornleifafræðingar

telja sig hafa fundið um þúsund
ára gamalt víkingaskip á
vesturströnd Englands, á
Wirral-skaga.
Skipið gæti verið meðal
merkustu fornleifa sem fundist
hafa á Bretlandi. Háskólinn í
Nottingham leitar því fjárframlaga til að geta hafið uppgröft.
Skipið er talið vera undir
bílastæði, þar sem áður var krá.
Það er langt inni í landi og barst
hugsanlega þangað í flóði, hefur
BBC eftir fræðimönnum, sem
fundu skipið með ódýrri
jarðratsjá. Skipið fannst fyrst
árið 1938 þegar kráin var rifin
en verkamönnunum var skipað
að hylja það á nýjan leik svo það
tefði ekki framkvæmdina.
KËÖ

Myndar fyrir
Lexus og Rolex
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Ráða lögfræðing Pinochets
0/24²'!,
Foreldrar Madeleine
McCann, stúlkunnar sem hvarf í
Portúgal í maíbyrjun, hafa leitað
ásjár hjá lögfræðingi sem varði
Augusto heitinn Pinochet, fyrrum
einræðisherra Chile.
Spænskir fjölmiðlar greina frá
því að hjónin hafi nú ráðið til sín
Michael Caplan, sem varði Pinochet
árið 1999 og kom í veg fyrir að hann
yrði framseldur frá Bretlandi til
Spánar.
Portúgalska lögreglan hefur sent
McCann-málið til ríkissaksóknara,
sem mun ákveða hvort þau verða

ákærð eða hvort málið verði
rannsakað betur. Ólíklegt þykir að
hann láti málið niður falla.
Fréttamaður Sky News hafði í
gær eftir portúgölsku lögreglunni
að DNA-sýni, sem fannst í skotti bíls
sem hjónin leigðu mánuði eftir
hvarf stúlkunnar, hefði án nokkurs
vafa verið úr henni.
Ein kenningin er sú að móðirin
hafi gefið Madeleine of stóran
skammt svefnlyfja, áður en þau
hjónin fóru út að skemmta sér.
Svo gæti farið að McCann-hjónin,
sem nú eru grunuð um að hafa orðið

stúlkunni að bana, viljandi eða
óviljandi, misstu einnig hin tvö börn
sín.
Að mati barnaverndarnefndar í
Leicestershire, þar sem fjölskyldan
býr, þurfa tvíburarnir Sean og
Amelie á fósturforeldrum að halda,
fari svo að blóðforeldrar þeirra
verði í Portúgal í lengri eða skemmri
tíma vegna þessa máls.
Nefndin rannsakar einnig hvort
tvíburarnir njóti yfirleitt nægilegrar umhyggju, í öllu sem á gengur, til að geta verið hjá foreldrum
sínum.
KËÖ

(<YÅgVg^ZcHb^cc

-%..).' Íslenski ljósmyndarinn
Smári Ásmundsson nýtur
mikillar
velgengni í
auglýsingaljósmyndun í
Bandaríkjunum. Hann er
búsettur í
Boston en
starfar á
landsvísu.
3-2)
Smári hefur
3-5.$33/.
meðal annars
myndað fyrir
bílafyrirtækin Lexus og Toyota
og úraframleiðandann Rolex á
starfsferli sínum.
Íslenskt landslag og fólk er
honum einnig kært myndefni og
Smári kemur reglulega til
Íslands. „Mér finnst rosalega
gaman að mynda heima. Veðrið
og birtan eru alveg einstök,“
segir Smári, sem tók nýlega
myndir hér á landi fyrir Getty
Images.
SUN SJ¹ SÅÈU 
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+OSIÈ VAR TIL SVEITAR OG FYLKISSTJËRNA Å .OREGI Å G¾R

2¹ÈIST ¹ MANN VIÈ "RYNJU

Mikið fylgistap vinstrisósíalista

Sparkað ítrekað
í andlit manns

./2%'52 Sveitar- og fylkisstjórna-

Kristinn, er þetta líflegur
bransi?
b¶AÈ ER AÈ MINNSTA KOSTI MIKIÈ LÅF Å
VIÈSKIPTUNUMm
(JËNIN +RISTINN *ËSEPSSON OG -ARGRÁT
'UÈNÕ 3ÎLVADËTTIR ERU EIGENDUR &YLGDAR
FYRSTA EINKAREKNA LÅKHÒSS 3UÈURLANDS

Úlfur Chaka
látinn
Úlfur Chaka Karlsson,
tónlistar- og
myndlistarmaður, lést á
Landspítalanum á
sunnudag.
Úlfur var 31
árs. Eftirlifandi
eiginkona
Úlfs er Sigrún
Hólmgeirsdóttir. Úlfur háði
erfiða baráttu við hvítblæði
síðustu árin.
Úlfur var virkur í íslensku
menningarlífi og var meðal
annars söngvari hljómsveitarinnar Stjörnukisa sem vann
Músíktilraunir árið 1996.

&LUGËHAPP Å LABORG

Flugvél lokar
flugvellinum
+!50-!..!(®&. !0 Skandínavíska flugfélagið SAS aflýsti í gær
öllu flugi til Álaborgar eftir
nauðlendingu einnar af vélum
félagsins þar á sunnudag.
Flugvélin, skrúfuþota af
gerðinni Q400, stóð enn óhreyfð í
gær og lokaði annarri flugbrautinni. Fimm af 73 farþegum
vélarinnar hlutu minni háttar
meiðsl er henni var nauðlent með
bilaðan lendingarbúnað.
SAS ákvað að aflýsa öllu flugi
til Álaborgar þar sem hin
flugbraut vallarins er ekki
nægilega stór fyrir vélar
félagsins. Þá var 15 Evrópuflugferðum til og frá Kaupmannahöfn
aflýst í tengslum við óhappið. EB

kosningar fóru fram í Noregi í
gær. Samkvæmt útgönguspám
sem birtar voru eftir að kjörstöðum
var lokað í gærkvöld tapar Sósíalíski vinstriflokkurinn, sem undanfarin tvö ár hefur átt sæti í norsku
ríkisstjórninni, miklu fylgi. Hægriflokkurinn bætir hins vegar við
sig og treystir stöðu sína sem næststærsti flokkur landsins með
fimmtung atkvæða.
Samkvæmt útgönguspá norska
ríkisútvarpsins, NRK, fær Verkamannaflokkurinn á landsvísu 26,3
prósent atkvæða, Sósíalíski vinstriflokkurinn 7,7 prósent, Miðflokkurinn 8,9 prósent og Kristilegi þjóðar-

flokkurinn
6,4
prósent.
Framfaraflokkurinn
fær
17
prósent atkvæða.
Í síðustu sveitarstjórnarkosningum fékk Sósíalíski vinstriflokkurinn 12,4 prósent atkvæða og hann
fékk 8,8 prósent í síðustu þingkosningum fyrir tveimur árum.
Allt útlit var fyrir að borgarstjórnarmeirihluti
borgaralegu
flokkanna héldist í Ósló. Samkvæmt útgönguspá dagblaðsins
VG fékk Hægriflokkurinn 22,8
prósent atkvæða í höfuðborginni,
Framfaraflokkurinn 14,1 prósent,
en vinstriflokkabandalagið samtals
44,7 prósent, að því er greint er frá
á fréttavef Aftenposten.
AA
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SËSÅALISTA GREIÈIR ATKV¾ÈI Å «SLË Å G¾R
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Gísli frelsaði mann
úr lífstíðarfangelsi
Vitnisburður Gísla Guðjónssonar sálfræðings skipti sköpum þegar lífstíðardómur yfir Raymond Gilmour, dæmdum morðingja og nauðgara, var tekinn
upp. Gilmour hafði þá setið inni í 20 ár. Fyrsta mál sinnar tegundar í Skotlandi.
$«-3-, „Hann var ungur og við-

kvæmur einstaklingur með lítið
sjálfstraust þegar hann lenti í
höndunum á lögreglunni,“ segir
Gísli Guðjónsson sálfræðingur
um Raymond Gilmour, sem hefur
setið inni frá árinu 1982.
Lífstíðardómi Gilmours var
hnekkt um síðustu mánaðamót og
eru skoskir fjölmiðlar á því að
helst megi þakka það vitnisburði
Gísla, sem hefur um árabil fengist
við rannsóknir á svokölluðum
fölskum játningum. Gísli telur að
Gilmour hafi látið undan þrýstingi
lögreglumanna við yfirheyrslur
og játað á sig hryllilegan glæp,
sem hann framdi ekki.
Gilmour var dæmdur fyrir að
nauðga og kyrkja sextán ára
stúlku, Pamelu Hastie. Hann féll
upphaflega undir grun lögreglumanna eftir að hann játaði að hafa
berað sig á ósæmilegan hátt fyrir
framan stúlkur og skoðað klámblöð í skóginum þar sem Hastie
fannst.
„Mitt hlutverk var að athuga
Gilmour, fara yfir játningar hans
og vega svo og meta áreiðanleika
þeirra,“ segir Gísli.
Gill lávarður, sem sat í dómarasæti við endurupptökuna, sagði
vitnisburð Gísla „þýðingarmikinn
og marktækan“, en Gísli hefur
komið við sögu fjölda dómsmála á
Englandi og í Noregi.
Þetta er þó í fyrsta sinn í sögu
Skotlands sem maður sleppur úr
fangelsi vegna vitnisburðar sálfræðings. Gísli vinnur nú að þremur
svipuðum málum þar í landi.
„Það er oft mikil mótstaða gegn

%++) %25 !,,)2 3%+)2 3%- *4!
b3KILNINGUR HEFUR AUKIST ¹ ÖVÅ AÈ
FËLK SEM ER YFIRHEYRT AF LÎGREGLU
ER OFT S¹LFR¾ÈILEGA BERSKJALDAÈ m
SEGIR Å ÒTDR¾TTI S¹LFR¾ÈIRANNSËKNAR
SEM 2ÅKISLÎGREGLUSTJËRI LÁT GERA UM
ÖJËNUSTU LÎGREGLUNNAR VERKLAG VIÈ
YFIRHEYRSLUR OG FLEIRA ¹RIÈ 
6IÈ RANNSËKNINA KOM FRAM AÈ
FJËRIR SAKBORNINGAR HÁRLENDIS HÁLDU
ÖVÅ FRAM AÈ ÖEIR HEFÈU J¹TAÈ ¹ SIG
AFBROT VIÈ YFIRHEYRSLU HJ¹ LÎGREGLU
SEM ÖEIR HÎFÈU EKKI FRAMIÈ
b¶AÈ ER N¹TTÒRLEGA MJÎG ERFITT
AÈ VINNA Å ÖVÅ ENDA MARGIR SEM
SEGJAST HAFA GEFIÈ FALSKA J¹TNINGU

EFTIR ¹ 'ÅSLI 'UÈJËNSSON HEFUR FARIÈ
YFIR YFIRHEYRSLUAÈFERÈIR OG SÅÈAN
METIÈ EINSTAKLINGINN ÒT FR¹ UNDAN
L¹TSSEMI OG GREINDARFARI %N ÁG HEF
ALDREI HEYRT AÈ KOMIÈ HAFI TIL TALS
AÈ GERA SLÅKT HÁR ¹ ¥SLANDI m SEGIR
%MIL %INARSSON KANDÅDAT Å S¹LFR¾ÈI
EN HANN VANN RANNSËKNINA ¹SAMT
FLEIRUM
%MIL SEGIR AÈ UNDANL¹TSSEMI OG
GREINDARFAR SAKBORNINGA SÁU MEÈAL
ORSAKA ÖESS AÈ FËLK J¹TI SIG SEKT AÈ
ËSEKJU %INNIG SEFN¾MI EÈA HVERSU
GJARNT FËLK ER TIL AÈ SEFJAST OG SANN
F¾RAST AF ORÈUM ANNARRA

$«-3-, Tveir karlmenn, 39 ára og
33 ára, hafa verið ákærðir fyrir að
hafa gengið í skrokk á manni við
verslunina Brynju á Laugavegi 17.
júní í fyrra. Mennirnir tveir réðust
á manninn með höggum og
spörkum.
Annar ákærðu sparkaði ítrekað í
andlit og líkama mannsins, með
þeim afleiðingum að hann hlaut
glóðarauga á báðum augum, hrufl
og mar í andliti og smærri áverka.
Þá margbrotnaði maðurinn á ökkla
er mennirnir tröðkuðu á honum.
Annar ákærðu, sá yngri, er einnig
sakaður um að hafa haft í vörslu
sinni bitvopn og verið með þau á
lofti þegar árásin átti sér stað.
MH

3TJËRNARFORMENNSKA Å 2%)

Áhugaverður
geiri segir Bjarni
6)¨3+)04) Bjarni Ármannsson,
fyrrverandi bankastjóri Glitnis,
staðfestir að
hafa rætt við
forsvarsmenn
Reykjavik
Energy Invest
(REI) um að
hann verði
stjórnarformaður þessa
nýja orku"*!2.)
fyrirtækis.
„Ég væri ekki 2-!..33/.
í samtölum
nema af alvöru, þetta er afskaplega
áhugaverður geiri,“ segir Bjarni
Ármannsson. Hann vildi að öðru
leyti ekki tjá sig um málið.
Reykjavik Energy Invest er
nýstofnað fyrirtæki í eigu Orkuveitu Reykjavíkur sem hyggst
einbeita sér að fjárfestingum í
jarðhita utan Íslands.
BJ

¶RENNT HANDTEKIÈ AF LÎGREGLU

Trufluð við
fíkniefnaiðju
,®'2%',5-, Tvær konur á

'¥3,) '5¨*«.33/.

%-), %).!233/.

því að sannleikurinn komi í ljós,
því það er mikið í húfi fyrir lögregluna og aðra. Bæði hún og
dómstólar hafa sýnt ákveðna
tregðu gegn því að taka mark á
þessu,“ segir Gísli. Þessi mótstaða
minnki þó með tímanum.
Falskar játningar eru mun
algengari en fólk gerir sér grein

2!9-/.$ '),-/52

fyrir, segir Gísli. Margar ástæður
séu fyrir því að unglingar eða
veiklynt fólk játi á sig glæpi sem
það hefur ekki framið, jafnvel
morð. „Það vill hjálpa vinum
sínum, þolir ekki álagið eða vill
bara fara heim af stöðinni sem
fyrst,“ segir Gísli.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

fertugsaldri og karlmaður á
fimmtugsaldri voru handtekin í
húsi í miðborg Reykjavíkur í
gærdag. Í húsinu fundust efni
sem talið er að séu amfetamín,
hass og LSD. Á sama stað fundust
afsöguð haglabyssa, riffill,
riffilskot, hnífar og hlutir sem
taldir eru þýfi úr þjófnaðarmáli í
sama hverfi.
SÖS

,!.$(%,')3'3,!.
.ÅU MANNS BJARGAÈ ¹ HAFI
6ARÈSKIPIÈ 4ÕR KOM NÅU MANNA ¹HÎFN
¹ SKÒTU TIL BJARGAR Å G¾R 3KÒTAN VAR
VÁLARVANA OG MEÈ RIFIN SEGL EN LÁTTB¹TUR
4ÕS DRË HANA TIL +EFLAVÅKUR 3KÒTAN ER
ERLEND OG VAR ¹ LEIÈ TIL ¥SLANDS !LLIR ÒR
¹HÎFNINNI ERU HEILIR ¹ HÒFI

-ÎGULEGT AÈ ERLEND FYRIRT¾KI KOMIST Å HËP EIGENDA ÅSLENSKS ORKUFYRIRT¾KIS
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/2+5-, Komi erlendir fjárfestar á borð við

30% afsláttur
af Vega vítamínum

Acidophilus Bifidus + FOS

Milk Thistle DETOX

Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

Hreinsaðu líkamann að innan.

Champignon DETOX + FOS og Spirulina

Psyllium Husk Fibre

Hreinsaðu líkamann – eyðir óæskilegri lykt.

Rúmmálsaukandi, gott fyrir
meltinguna.

www.lyfja.is

- Lifið heil

Goldman Sachs inn í hluthafahóp Geysis Green
Energy verður hlutur í íslensku orkufyrirtæki í
fyrsta skipti kominn í eigu erlends aðila. Árni Þór
Sigurðsson, þingmaður Vinstri grænna (VG), segir
áhuga fjársterkra erlendra aðila á íslenskum
orkufyrirtækjum ekki koma á óvart.
Árni Þór segir ómögulegt að einskorða eignarhald í
orkufyrirtækjunum við innlenda aðila séu fyrirtækin
á markaði á annað borð. Meðal annars þess vegna
leggi VG áherslu á að orkufyrirtækin verði í eigu
opinberra aðila.
„Þetta snýst ekki eingöngu um eignarhald á
einstökum fyrirtækjum, hvort sem þau heita
Orkuveita Reykjavíkur, Hitaveita Suðurnesja eða
Landsvirkjun, þetta snýst ekki síður um auðlindirnar,“ segir Árni Þór.
„Þetta getur endað með ennþá stórfelldara
auðlindaframsali í orkuauðlindunum en með fiskistofnana, og var þjóðin þó nógu klofin í því máli,“
segir hann.
Árni Sigfússon, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, er
ósammála nafna sínum. Hann segir það fagnaðarefni
að erlendir aðilar sýni áhuga á Geysi Green Energy,

&2¡44!",!¨)¨'6!

Snýst um auðlindir segja VG

(%,,)3(%)¨!26)2+*5. (UGSANLEGT ER AÈ ERLEND FYRIRT¾KI EIGN

IST HLUT Å 'EYSI 'REEN %NERGY SEM FJ¹RFESTIR Å ORKUVERKEFNUM

rétt eins og það sé fagnaðarefni að íslensk fyrirtæki
séu í útrás.
„Geysir Green ber erlent heiti og er í útrás, það
væri frábært ef okkar framtaki væri sýndur slíkur
áhugi að sterk fjárfestingarfyrirtæki eins og
Goldman Sahcs sýndu því áhuga,“ segir hann.
BJ

www.toyota.is
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SUMIR NOTAÐIR BÍLAR
ERU EINFALDLEGA BETRI EN AÐRIR

Toyota Yaris 5 dyra Sol
1300 Bensín 5 gíra
Á götuna: 08.06 Ekinn: 10.000 km
Verð: 1.490.000 kr. Skr.nr. DB-976

Toyota Yaris 3 dyra Terra
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 08.04 Ekinn: 35.000 km
Verð: 920.000 kr. Skr.nr. KU-589

Toyota Corolla S/D Terra
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 48.000 km
Verð: 1.430.000 kr. Skr.nr. MJ-644

Toyota Land Cruiser 120 VX
4000 Bensín sjsk.
Á götuna: 04.06 Ekinn: 17.000 km
Verð: 5.350.000 kr. Skr.nr. SK-492

Toyota Land Cruiser 120 VX
4000 Bensín sjsk.
33" Vindskeið, krókur, kastaragrind, filmur o.m.fl.
Á götuna: 09.05 Ekinn: 45.000 km
Verð: 5.290.000 kr. Skr.nr. ZR-492

Toyota RAV4
2000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 08.03 Ekinn: 73.000 km
Verð: 1.390.000 kr. Skr.nr. OY-796

Toyota Avensis W/G Terra
1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.02 Ekinn: 97.000 km
Verð: 1.090.000 kr. Skr.nr. LJ-082

Toyota RAV4
2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 05.05 Ekinn: 58.000 km
Verð: 2.350.000 kr. Skr.nr. YI-274

VW Passat W/G Comfort line
2000 Bensín sjsk.
Álfelgur
Á götuna: 12.04 Ekinn: 39.000 km
Verð: 1.990.000 kr. Skr.nr. VH-798

Mazda 6 S/D TS
2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 12.05 Ekinn: 30.000 km
Verð: 2.050.000 kr. Skr.nr. UU-216

VW Passat S/D Turbo Highline
2000 Bensín sjsk.
18" Felgur, leður, lúga o.fl.
Á götuna: 01.06 Ekinn: 17.000 km
Verð: 3.350.000 kr. Skr.nr. OV-879

Honda CR-V i-V-Tech
2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 03.05 Ekinn: 28.000 km
Verð: 2.550.000 kr. Skr.nr. OS-314

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.
Núna bjóðum við 12 betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum.
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL
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!BBAS OG /LMERT FUNDA

Undirbúa ráðstefnu um frið
*%2²3!,%- !0 Á fundi með
Mahmoud Abbas, forseta Palestínumanna, lagði ísraelski forsætisráðherrann Ehud Olmert í gær til
að viss fjöldi fanga yrði látinn
laus, nokkrir vegatálmar á Vesturbakkanum yrðu fjarlægðir og að
komið yrði á fót sameiginlegum
undirbúningshóp fyrir áformaða
friðarráðstefnu, sem á að halda
með stuðningi Bandaríkjastjórnar
í nóvember.
Á fundi leiðtoganna í Jerúsalem
urðu þeir ásáttir um að setja á fót
hóp háttsettra fulltrúa sem fengi
það hlutverk að „ræða leiðir til að
koma áleiðis friðarumleitunum og
markmiðinu um tveggja ríkja
lausn,“ að því er David Baker,
talsmaður Olmerts, greindi frá. AA

$#

HÎFUNDARRÁTTARM¹LIÈ

Rannsókn lokið,
kannski ákært
,®'2%',5-, Rannsókn í DC++

málinu svokallaða er lokið. Næst
er ákveðið hvort ákært verður í
málinu. Niðurstöðu er að vænta
innan nokkurra vikna, að sögn
Björns Þorvaldssonar, setts
saksóknara efnahagsbrota hjá
Ríkislögreglustjóra.
Málið hófst í september árið
2004 þegar húsleit var gerð hjá
tólf mönnum sem grunaðir voru
um að dreifa og sækja höfundarréttarvarið efni með DC++
skráaskiptihugbúnaðinum. Nú,
þremur árum síðar, hillir loks
undir endalok málsins, sem er
prófmál hérlendis.
SÖS

,%)¨2¡44).'
2ANGT VAR FARIÈ MEÈ NAFN %YRÒNAR
%YJËLFSDËTTUR VERÈLAUNAHAFA ¹ STUTT
MYNDAH¹TÅÈ Å ,OS !NGELES Å BLAÈINU Å
G¾R "EÈIST ER VELVIRÈINGAR ¹ ÖVÅ
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2EYNT AÈ SKAPA )CELAND %XPRESS AÈSTÎÈU FYRIR INNANLANDSFLUG FR¹ 2EYKJAVÅK

$¾MDUR Å FANGELSI

Miðað við flug vorið 2008

Með fíkniefni
og fullur á bíl

3!-'®.'52 Unnið er að því að

$«-3-, Karlmaður var í gær

skapa Iceland Express aðstöðu til
að sinna innanlandsflugi frá
Reykjavíkurflugvelli frá og með
næsta vori, að sögn Þorgeirs
Pálssonar, forstjóra Flugstoða
ohf.
„Þetta er erfitt því það er mjög
takmarkað rými hér á flugvallarsvæðinu, en við erum að reyna að
finna á þessu lausn,“ segir hann.
Þorgeir vill ekki segja hvort
þetta verði gert í samstarfi við
Flugfélag Íslands, sem er með
aðstöðu á flugvellinum fyrir.
Nýlega var auglýst eftir fyrirtækjum sem hefðu áhuga á því að
veita þjónustu í nýrri samgöngu-

miðstöð, sem á að taka í notkun
vorið 2009.
Iceland Express hefur farið fram
á minnst 6.500 fermetra húsnæði
undir sinn rekstur á Reykjavíkurflugvelli. Spurður hvort þessar
yfirlýstu þarfir félagsins hefðu
ekki kollvarpað fyrri áætlunum um
samgöngumiðstöð, sem ráðgert var
að yrði einnig 6.500 fermetrar,
segir Þorgeir að svo sé ekki.
„Það er búið að fara yfir þarfir
félagsins og það er ekkert sem
kollvarpar áætlunum um samgöngumiðstöð. Hins vegar getur
verið að eitthvað þurfi að auka
rýmið til að koma til móts við
félagið.“

2%9+*!6¥+52&,5'6®,,52 )CELAND

%XPRESS HEFUR FARIÈ FRAM ¹ MINNST 
FERMETRA UNDIR STARFSEMI SÅNA

Þorgeir bendir á að enn eigi
eftir að hanna sjálfa miðstöðina.
Upphaflegur fermetrafjöldi hafi
verið hluti af frumáætlunum. KËÖ

dæmdur í Héraðsdómi Suðurlands í
þrjátíu daga fangelsi fyrir að hafa í
fórum sínum MDMA-töflur og fyrir
að keyra undir áhrifum áfengis.
Lögreglan hafði afskipti af
manninum 5. apríl síðastliðinn fyrir
utan skemmtistaðinn Broadway í
Reykjavík og fundust MDMAtöflur í fórum mannsins.
Rúmlega tveimur vikum síðar
var maðurinn handtekinn í bíl
sínum í Grímsnesi þar sem hann
var grunaður um að keyra undir
áhrifum áfengis. Maðurinn var
sviptur ökuréttindum ævilangt auk
þess sem honum var gert að greiða
fimmtíu þúsund krónur í sekt.
MH

Sjóðirnir boða ekki
róttækar aðgerðir
Stærstu lífeyrissjóðir landsins ætla ekki að bregðast á róttækan hátt við þeirri
niðursveiflu sem verið hefur á mörkuðum. Hlutabréf og úrvalsvísitala lækkuðu
umtalsvert í gær. Talið er að niðursveiflan á mörkuðum verði ekki langvinn.
%&.!(!'3-,
Forsvarsmenn
stærstu lífeyrissjóða landsins ætla
ekki að bregðast á róttækan hátt
við þeirri niðursveiflu sem verið
hefur á fjármálamörkuðum. Hlutabréf í Kauphöll Íslands og á mörkuðum víða um heim lækkuðu nokkuð í verði í gær og úrvalsvísitalan
um tæp þrjú prósent.
Haukur Hafsteinsson, framkvæmdastjóri
Lífeyrissjóðs
starfsmanna ríkisins, segir að niðursveiflan muni ekki hafa neinar
grundvallarbreytingar í för með
sér á fjárfestingarstefnu sjóðsins.
„Lífeyrissjóðurinn
er
langtímafjárfestir og við metum þau
tækifæri sem skapast á markaði
hverju sinni,“ segir Haukur. Hann
segir að erlendir stýringaraðilar
sjóðsins meti það sem svo að ekki
sé um langtímaniðursveiflu að
ræða.
Kristján Örn Sigurðsson, framkvæmdastjóri Sameinaða lífeyrissjóðsins, segir að forsvarsmenn
sjóðsins ætli að sitja þá niðursveiflu sem verið hefur á mörkuðum af sér. „Við erum innan okkar
fjárfestingarstefnu og ætlum að
halda okkur við hana.“ Kristján
segir það stefnu sjóðsins að vera
með um þrjátíu til fimmtíu prósent af eignum sjóðsins á erlendum mörkuðum og að því verði ekki
breytt. „Það þurfa að vera sterkari vísbendingar um að eitthvað
slæmt sé yfirvofandi á mörkuðum. Við getum ekki séð að svo sé.
Okkar erlendu stýringaraðilar eru
tiltölulega rólegir yfir þessum
hræringum og hafa ekki stórar
áhyggjur af þeim til lengri tíma
litið,“ segir Kristján.

"¥,!5-&%2¨ 5MFERÈIN UM HÎFUÈBORG

ARSV¾ÈIÈ GENGUR BEST FYRIR SIG EF ALLIR
KEYRA ¹ p KÅLËMETRA HRAÈA
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'ATNAKERFI HÎFUÈBORGARINNAR

Mesta streymið
á fimmtíu
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Árni Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gildis-lífeyrissjóðs, segir að
sjóðurinn ætli ekki að bregðast sérstaklega við niðursveiflunni. „Þetta
er ekki í fyrsta skipti sem markaðir
fara niður. Við högum okkur ekkert
öðruvísi en við gerum venjulega,“
segir Árni. Aðspurður segir Árni að
niðursveiflan muni ekki verða til
þess að sjóðurinn breyti fjárfestingarstefnu sinni. „Við getum staðið svona niðursveiflur af okkur og
höfum meiri þolinmæði en aðrir
fjárfestar. Við þurfum ekki að selja
bréfin okkar þrátt fyrir þennan
óróleika,“ segir Árni.
Þorgeir Eyjólfsson, forstjóri

Lífeyrissjóðs
verzlunarmanna,
segir sjóðinn ekki hafa í hyggju að
bregðast sérstaklega við niðursveiflunni. Sjóðurinn sé langtímafjárfestir og muni ekki þurfa að
nýta fjármuni bundna í hlutabréfum til lífeyrisgreiðslna fyrr
en eftir áratugi. „Sjóðurinn fór í
gegnum niðursveiflu fyrr í sumar
og hafa áhrif niðursveiflunnar á
ávöxtun sjóðsins enn sem komið
er ekki verið umtalsverð.“
Aðspurður segir Þorgeir að ekki
standi til að breyta fjárfestingarstefnu sjóðsins vegna niðursveiflunnar að svo stöddu.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

5-&%2¨ Hámarksflutningsgeta
gatnakerfisins á höfuðborgarsvæðinu næst þegar umferðarhraðinn er 50-60 kílómetrar á
klukkustund, að því er fram
kemur í grein Ólafs Bjarnasonar,
aðstoðarsviðsstjóra framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar, sem
birtist á vef borgarinnar.
Í greininni kemur fram að til að
viðhalda góðu umferðarflæði í
gatnakerfinu er mikilvægt að
fyrirbyggja stíflur. Stíflur verði til
þess að flutningsgeta minnki,
ástandið versni og langan tíma
geti tekið að leysa úr umferðarhnútum.
Þá bendir Ólafur á að í sumum
stórborgum, þar sem umferðarástand sé hvað erfiðast, hafi verið
farið þá leið að innheimta sérstakt
gjald af þeim sem aka á mesta
annatímanum eða jafnvel takmarka bílaumferð enn frekar. KH

$«-3-,
4ËK BÅLSTJËRA H¹LSTAKI
+ARLMAÈUR ¹ ÖRÅTUGSALDRI HEFUR VERIÈ
¹K¾RÈUR FYRIR AÈ HAFA TEKIÈ LEIGUBÅL
STJËRA H¹LSTAKI AÈFARANËTT  SEPTEMBER
Å FYRRA ,EIGUBÅLSTJËRINN SEM ER KONA
UM ÖRÅTUGT FÁKK KLËRFAR H¾GRA MEGIN
¹ H¹LSINN ROÈABLETTI VINSTRA MEGIN OG
EYMSLI YFIR H¹LSVÎÈVUM AÈ AFTANVERÈU
K¾RAN VAR ÖINGFEST Å (ÁRAÈSDËMI
2EYKJAVÅKUR Å G¾R
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Ert þú hlynnt(ur) aukinni
löggæslu í miðbæ Reykjavíkur
um helgar?
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Viltu láta leggja fimmtung
Kolaportsins undir bílastæði?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS
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¶INGMENN &RAMSËKNARFLOKKSINS FUNDUÈU Å G¾R MEÈ FORSVARSMÎNNUM /2

3HARIF STRAX AFTUR ÒR LANDI

Sáttir við hlutafélagavæðingu

Pólitískt uppnám í Pakistan

34*«2.-, Birkir Jón Jónsson,
þingmaður Framsóknarflokksins, segir þingmenn flokksins
styðja hlutafélagavæðingu Orkuveitunnar eindregið. Þingflokkur Framsóknarflokksins fundaði
í gær með Guðmundi Þóroddssyni, forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur, Hjörleifi B. Kvaran
aðstoðarforstjóra og Birni Inga
Hrafnssyni, formanni borgarráðs
og borgarfulltrúa flokksins. „Það
er ekki ný hugmynd að hlutafélagavæða orkufyrirtæki. Það
hefur verið gert áður og Framsóknarflokkurinn hefur staðið
að þeim breytingum. Við skiptum
ekkert um skoðun í þessu máli

(%,,!
3KEMMDARVARGAR ¹ FERÈ

$!6)$ 0%42!%53 (ERSHÎFÈINGINN STJÎRN
UM PRÕDDI KOM FYRIR ÖINGIÈ Å G¾R

0ETREUS KOM FYRIR ÖINGIÈ

Þrjátíu þúsund
hermenn heim
7!3().'4/. !0 Bandaríska

hernum hefur gengið nægilega
vel í Írak til að fækka megi í
herliðinu þar um 30.000 fyrir
næsta sumar, að sögn Davids
Petraeus, yfirmanns heraflans
bandaríska í Írak. Nú eru þar
168.000 hermenn.
Petraeus kom fyrir bandaríska þingið í gær og gaf
skýrslu um gang Íraksstríðsins.
Demókratar á þinginu tóku vel á
móti honum en gagnrýndu hann
einnig. „Hann er næstum
örugglega rétti maðurinn í
starfið,“ sagði Ike Skelton
þingmaður og bætti við: „Rétti
maðurinn, þremur árum of seint
og vantar 250.000 hermenn [til
að ljúka starfinu].“
KËÖ

2ÒÈUR VORU BROTNAR Å ÖREMUR BÅLUM OG
SÅMAKLEFA ¹ (ELLU Å FYRRINËTT !È SÎGN
LÎGREGLU VAR ENGU STOLIÈ ÒR BIFREIÈUN
UM SVO SKEMMDARFÕSNIN EIN VIRÈIST
HAFA R¹ÈIÈ FERÈINNI %KKI ER VITAÈ
HVERJIR VORU AÈ VERKI

,®'2%',5&2¡44)2
%LDUR Å MANNLAUSUM BÅL
%LDUR KVIKNAÈI Å BIFREIÈ SEM LAGT
VAR VIÈ ÅBÒÈARHÒS Å 'RAFARHOLTI UM
KLUKKAN FIMM Å G¾RMORGUN "ÅLLINN
ER GJÎRËNÕTUR OG BIFREIÈ SEM STËÈ VIÈ
HLIÈINA ¹ HONUM SKEMMDIST MIKIÈ
,ÎGREGLA TELUR AÈ ELDURINN HAFI KOMIÈ
UPP Å RAFGEYMI

$«-3-,
-EÈ KANNABISEFNI HEIMA
¶RJ¹TÅU OG FIMM ¹RA KARLMAÈUR HEFUR
VERIÈ ¹K¾RÈUR FYRIR AÈ HAFA Å FËRUM
SÅNUM RÒMLEGA HUNDRAÈ GRÎMM
AF KANNABISEFNUM OG LÅTILR¾ÈI AF
AMFETAMÅNI OG % TÎFLUM &ÅKNIEFNIN
FUNDUST ¹ HEIMILI MANNSINS FIMMTU
DAGINN  MARS Å FYRRA EN ¹K¾RAN
VAR ÖINGFEST Å (ÁRAÈSDËMI 2EYKJAVÅK
UR Å G¾R

Upplýsingar og sk

ráning:

544 4500 / www.
ntv.is

ÞÚ VERÐUR AÐ
KUNNA Á TÖLVU!
ECDL er tilvalið námskeið fyrir alla sem vilja fá góða
innsýn í notagildi tölvunnar. Nemendur læra þannig að
nýta sér tölvutæknina, jafnt á vinnustað sem heima.
Allar kennslugreinar eru kenndar frá grunni.

ECDL er tölvunám fyrir alla!
• Grunnatriði í upplýsingatækni • Windows stýrikerfið
• Word ritvinnsla • Excel töflureiknir • Internetið og tölvupóstur
• PowerPoint við gerð kynningarefnis • Verkefni og æfingar

78 stundir - Verð: 69.000.Morgunnámskeið byrjar 18. sept.
kvöld- og helgarnámskeið byrjar
24. september.

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI
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þótt við séum komin í stjórnarandstöðu,“ sagði Birkir Jón að
loknum fundi. Hann sagðist
styðja þessa breytingu eindregið
að því gefnu að fyrirtækið yrði

áfram í eigu ríkis og sveitarfélaga. „Það er ekkert sem
bendir til þess að svo verði ekki,
þannig að ég held að þetta sé
bara til bóta.“
Eins og greint hefur verið frá
hefur stjórn Orkuveitu Reykjavíkur beint því til eigenda sinna,
Reykjavíkurborgar,
Akranesbæjar og Borgarbyggðar, að
breyta Orkuveitu Reykjavíkur úr
sameignarfyrirtæki í hlutafélag.
„Við kynntum málin fyrir þingmönnum og fórum heildstætt
yfir þau,“ sagði Björn Ingi að
fundi loknum. „Það var mikill
skilningur á þeim sjónarmiðum
sem komu fram.“
MH

0!+)34!. !0 Nawaz Sharif,

fyrrverandi forsætisráðherra
Pakistans, var í gær vísað úr
landi og fluttur til Sádi-Arabíu
fáeinum klukkustundum eftir að
hann sneri aftur til heimalandsins eftir sjö ár í útlegð.
Sharif hafði vonast til að geta
blandað sér í stjórnmál í
landinu á ný, með það fyrir
augum að koma Pervez Musharraf hershöfðingja og forseta
frá, en Musharraf hefur setið að
völdum í landinu frá því hann
steypti stjórn Sharifs árið 1999.
Sennilegt þykir að þetta auki
á óvinsældir Musharraf heima
fyrir.
AA

Forgangsmál afgreidd
í næstu samningum
Forsvarsmenn Flugleiða og Félags íslenskra atvinnuflugmanna funduðu í gær.
Bjartsýnir á að deila þeirra muni leysast innan skamms. Forgangsdeilumálið
rætt í næstu kjarasamningum. Búist við að flug verði með eðlilegum hætti.
+*!2!-, Forsvarsmenn Iceland-

air og Félags íslenskra atvinnuflugmanna, FÍA, eru bjartsýnir á
að deila félaganna leysist innan
skamms eftir fund sem þeir áttu
í hádeginu í gær. „Það varð engin
efnisleg niðurstaða af fundinum
önnur en sú að menn ætla að
klára þetta í vikunni. Þessi
grundvallarágreiningur
um
forgangsmál félagsmanna verður
afgreiddur í næstu samningum,“
segir Jóhannes Bjarni Guðmundsson, formaður FÍA, en flugmenn
verða með lausa samninga um
næstu áramót. „Fram að þeim
tíma þurfa þeir að setja eitthvað
niður á blað og þeir eru að vinna
að því sín megin,“ segir
Jóhannes.
Flugmenn hjá Icelandair hafa
átt í vinnudeilum við félagið síðustu daga og meðal annars neitað
að vinna yfirvinnu. Þá hafa þeir
farið fram á að flugmenn Icelandair fái forgangsrétt á störf
hjá Letcharter, dótturfélagi Icelandair í Lettlandi. Það hafa
stjórnendur Icelandair ekki fallist á. Þeir segjast hafa keypt flugfélag í fullum rekstri og bent á að
starfsfólk þess hafi atvinnuréttindi í sínu heimalandi.
„Við ætlum að taka okkur tvo
daga í að finna sameiginlegan
flöt á þessari deilu og okkur sýnist að allt flug geti verið með eðlilegum hætti,“ segir Jón Karl
Ólafsson, forstjóri Icelandair.
„Við fórum yfir málin á fundinum og erum sammála um að við
verðum að leysa þessa deilu.“
Jón Karl segir félagið fylgja
grundvallarreglum eins og í for-

&,5'-%.. &5.$! &LUGMENN HJ¹ )CELANDAIR HITTU FORSVARSMENN )CELANDAIR ¹ FUNDI ¹

(ËTEL ,OFTLEIÈUM Å G¾R ÖAR SEM M¹LIN VORU R¾DD

gangsréttarmálinu. „Ágreiningurinn stendur enn um þessa grundvallarreglu en spurningin er
hvernig við leysum hana,“ segir
Jón Karl.
Hann segir Icelandair hafa
þurft að aflýsa nokkrum ferðum í
áætlunarflugi en félagið hafi ekki
tapað miklu fé á því. „Það er
alltaf óþægilegt að lenda í svona
málum. Við höfum fengið mikið
af kvörtunum frá farþegum. Það
er erfitt að meta hversu mikið
tapið er en niðurfellt flug getur
numið tveimur til þremur milljónum.“
Icelandair sagði upp 39 flug-

&2¡44!",!¨)¨2«3!
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ER BJARTSÕNN ¹ AÈ DEILAN LEYSIST

freyjum og flugþjónum og 25
flugmönnum um mánaðamótin.
Uppsagnirnar taka gildi 1. desemKRISTJAN FRETTABLADIDIS
ber.

&RAMKV¾MDASTJËRI !&,S OG FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA MUNU FUNDA Å DAG

6INNUSTAÈAEFTIRLIT VERÈI AUKIÈ
6)..5-!2+!¨52 AFL – Starfsgreinafélag Austurlands hyggst grípa til
allra þeirra aðferða sem það
ræður yfir til að berjast gegn
félagslegum
undirboðum
hjá
verktakafyrirtækjum á Austurlandi.
Stjórn
félagsins fundaði í gær og
samþykkti tillögu þess efnis.
Framkvæmdastjóri
félagsins,
Sverrir
Mar
Albertsson,
segir
að
ef
36%22)2 -!2
Vinnumála!,"%2433/.
stofnun
grípi
ekki tafarlaust til harðra aðgerða í
vinnustaðaeftirliti á félagasvæði
AFLs muni forsvarsmenn þess
jafnvel stöðva vinnu þeirra
fyrirtækja sem ekki hafa skráð

starfsmenn sína á tilskilinn hátt
eða greiða þeim ekki laun
samkvæmt kjarasamningum.
Aðgerðir AFLs munu meðal
annars beinast gegn verktakafyrirtækjunum Hünnebeck og GTverktökum sem vinna að byggingu
Hraunaveitu
Kárahnjúkavirkjunar. Talið er að fyrirtækin
hafi ekki greitt erlendum starfsmönnum sínum laun samkvæmt
kjarasamningum auk þess sem
þau skráðu þá ekki á réttan hátt
hjá Vinnumálastofnun.
Sverrir mun funda með Jóhönnu
Sigurðardóttur
félagsmálaráðherra í dag og segist hann ætla
að leggja fram tillögur um aukna
samvinnu við Vinnumálastofnun
um vinnustaðaeftirlit á félagasvæði AFLs. „Það kemur í ljós
eftir fundinn með ráðherra hvaða
hugmyndir hún hefur um hertar
aðgerðir. En ég vona að við þurf-

&¡,!'3-,!2¨(%22! *ËHANNA

3IGURÈARDËTTIR FUNDAR Å DAG MEÈ FRAM
KV¾MDASTJËRA !&,S

um ekki að grípa til þeirra þótt
margir félagsmenn okkar hafi
kallað eftir því,“ segir Sverrir. IFV
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%KKI LJËST HVORT STJËRNVÎLD NÕTI SÁR FREST TIL EINKAV¾ÈINGAR ¹ PËSTÖJËNUSTU

¶ÕSKA RÅKISSTJËRNIN

Einkavæðing ekki í forgangi

Varar fólk við
þráðlausu neti

 Hversu margir voru hand-

0«34$2%)&).' „Þetta mál er í skoðun
en er ekki efst á forgangslistanum,“
segir Róbert Marshall, aðstoðarmaður Kristjáns Möller samgönguráðherra, um það hvort íslensk
stjórnvöld hyggist nýta sér frest
til 2011 til þess að afnema einkarétt
á póstdreifingu bréfa. Samgöngunefnd
Evrópuþingsins
hefur
ákveðið að gefa Evrópulöndum
lengri frest til þess að afnema
einkaréttinn en frestur var áður
til ársins 2009. Málið heyrir undir
samgönguráðuneytið.
Eins og greint hefur verið frá í
Fréttablaðinu telur Ingimundur
Sigurpálsson, forstjóri Íslandspósts, það heppilegt að „afnema

teknir um helgina í miðborg
Reykjavíkur vegna brota á
lögreglusamþykkt?
 Hvaða lið varð Reykjavíkurmeistari í körfuknattleik á
sunnudag?
 Skáksveit hvaða skóla varð
Norðurlandameistari um
helgina?
36®2  3¥¨5 
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einkarétt á póstdreifingu sem
allra fyrst.“
Einkarétturinn, sem Evrópuþingið hefur gefið rýmri frest til
þess að afnema, er á dreifingu á
pósti sem er undir 50 grömmum.
Fyrst voru einkaréttarmörkin
ákveðin fyrir bréf undir 350
grömmum og þau voru síðan
lækkuð í 100 grömm og 50 grömm
frá ársbyrjun 2006.
Íslandspóstur hf., sem er í eigu
íslenska ríkisins að fullu, hefur
verið nokkuð til umræðu eftir að
fyrirtækið keypti prentfyrirtækið
Samskipti. Önnur prentfyrirtæki
hafa kvartað yfir innkomu ríkisins á prentmarkaðinn en forsvars-

4+.) Þráðlausar nettengingar

¥3,!.$30«3452 %VRËPULÎND HAFA FREST

TIL ÖESS AÈ AFNEMA EINKARÁTT ¹ PËSTDREIF
INGU TIL ¹RSINS 
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

menn Íslandspósts hafa svarað
því til að fyrirtækið hafi verið að
undirbúa fyrirtækið undir einkavæðingu með kaupunum á prentfyrirtækinu.
MH

geta verið hættulegar heilsu
manna og því ber að varast
notkun þeirra hvenær sem
mögulegt er. Þetta kemur fram í
svari þýsku ríkisstjórnarinnar
við spurningum þingmanna
Græningjaflokksins. Einnig er
mælt með því að nota jarðtengda
síma í stað farsíma, af svipuðum
ástæðum.
Fjallað er um ákvörðun þýsku
ríkisstjórnarinnar í breska
blaðinu Independent. Hún hefur
vakið mikla athygli þarlendis
enda á skjön við skoðun breskra
yfirvalda á tækninni, sem hefur
að mestu leyti verið jákvæð.
SÖS

Vill námsstyrki í stað
atvinnuauglýsinga
Borgarfulltrúi Samfylkingarinnar segir ljóst að auglýsingar eftir starfsfólki á
frístundaheimilin skili litlum sem engum árangri. Hún segir um mikla fjármuni að ræða sem betur væri varið í námsstyrki til starfsfólksins.
2%9+*!6¥+ „Mér þætti mikið nær
að veita starfsfólki frístundaheimila námsstyrki og reyna að
laða þá þannig til starfa heldur en
að finna sífellt upp nýtt útlit sömu
auglýsingar,“ segir Sigrún Elsa
Smáradóttir, borgarfulltrúi og
fulltrúi
Samfylkingarinnar
í
Íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkur.
Fulltrúar
Samfylkingarinnar
lögðu til fyrir skömmu að þeim
nemum sem störfuðu á frístundaheimilum yrðu greiddir námsstyrkir ofan á laun þeirra, ekki
síst til að stemma stigu við þrálátri
manneklu í þessum störfum. „Það
tíðkast víðast hvar annars staðar á
Norðurlöndum að greiða námsstyrki. Það að greiða nemum sem
starfa á frístundaheimilum slíka
styrki ofan á launin gæti því verið
skref í þá átt og átt þátt í að
stemma stigu við manneklu í
þessum störfum,“ segir Sigrún og
bendir á að störf á frístundaheimilum séu hlutastörf, þar sem
starfsemin fari fram seinnipart
dags. Slíkt fyrirkomulag henti
námsmönnum vel og mikilvægt að

borgin reyni að stuðla að því að fá
þá frekar til starfa og komi þar
námsstyrkir vel til greina. Hugmyndir séu um að þeir yrðu
greiddir í lok námsannar og því
líkur á að mynda frekari stöðugleika í mannaráðningum frístundaheimilanna. Upphæð styrksins
segir hún ekki fastmótaða en tölur
í kringum 70 til 80 þúsund fyrir
önnina þættu henni eðlilegar.
Birgir Björn Sigurjónsson,
mannauðsstjóri
Reykjavíkurborgar, segir að þessar hugmyndir
sem og aðrar séu til skoðunar hjá
samráðshópi hjá borginni. Mikil
vinna sé lögð í að laða fólk að
störfum hjá borginni en hugmyndir
um námsstyrki séu ekki ofarlega á
baugi.
Sigrún bendir á að á almennum
markaði greiði fyrirtæki oft
námskeið fyrir starfsmenn sína.
Hún telur að námsstyrkir gætu
verið leið borgarinnar til að koma
til móts við sína starfmenn í
þessum málum. Til lengri tíma
litið mætti búast við því að
námsmennirnir kæmu þá aftur til
starfa hjá borginni að námi loknu.

&2¥345.$!(%)-),) %NN VANTAR RÒMLEGA

ÖÒSUND BÎRN PL¹SS ¹ FRÅSTUNDAHEIMILI
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„Það hefur sýnt sig að þær leiðir
sem hafa verið farnar til að laða
að starfsfólk í þessi störf skila
ekki miklu en kosta mikið. Þeim
peningum mætti verja með öðrum
hætti svo sem í námsstyrki,“ segir
Sigrún.
KAREN FRETTABLADIDIS

Posa-góður
reikningur ...
Hann er hávaxtareikningur sem er sérsniðinn fyrir posagreiðslur en aðeins
greiðslur frá posa renna inn á reikninginn. Þannig fæst dýrmæt yfirsýn yfir
veltuna og afstemming verður auðveldari.

ingi SPRON:

Ávinningur af Posareikn
•
•
•
•

Háir innlánsvextir
kum reikningi
Allar posafærslur á sérstö
Auðvelt að stemma af
posaveltunni
Einfalt að fylgjast með

Nánari upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200,
í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400 eða á spron.is

Komdu til okkar í næsta útibú eða hringdu
í síma 550 1200 og fáðu nánari upplýsingar
og ráðgjöf.

ARGUS / 07-0545

Posareikningur SPRON býr yfir ótvíræðum kostum:

NÝR CORSA
Fáir bílar hafa hlotið jafn margar
viðurkenningar og nýr Opel Corsa*

Beinskiptur 1.2 L

Verð

1.590.000

Sjálfskiptur 1.4 L

Verð

1.850.000

ESP skriðvörn/stöðugleikastýring - 6 loftpúðar - Aftengjanlegur loftpúði fyrir framsæti
Fjarstýring fyrir hljómtæki í stýri - Útvarp með geislaspilara, spilar MP3 - „Aux“ tengi
í hljómtæki - Aðdráttarstýri - Geymsluskúffa undir farþegasæti

* Bíll ársins 2007 - What Car? - England

„Best in Class“ - Channel 4 Cars - England
Bíll ársins 2007 - Samtök bílablaðamanna (MKD) - Danmörk
Fjölskyldubíll ársins 2007 - Samtök bíleigenda - Belgía
2. sæti „Car of the Year“ 2007 í Evrópu

ánuði **
m
á
3
2
5
.
9
1
** Bílasamningur miðað við 20% útborgun og eftirstöðvar í 84 mán.
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Lotus Professional

&ORS¾TISR¹ÈHERRA 0ËLLANDS

Heildarlausn fyrir snyrtinguna

"IÈLAR TIL KEPPINAUTAR
!0 Forsætisráðherra
Póllands, Jaroslaw Kaczynski,
lét í gær að því liggja að hann
hallaðist að því að flokkur hans
myndaði samsteypustjórn með
aðalkeppinautnum, frjálshyggjuflokknum
Borgaravettvangi,
ynni hans flokkur þingkosningarnar sem boðað hefur verið til í
næsta mánuði.
Kaczynski virtist aðspurður í
útvarpsviðtali hins vegar útiloka
þann möguleika að reyna að endurnýja
stjórnarsamstarf
íhaldsflokks síns, Laga og réttlætis, við tvo popúlistaflokka. Þar
sem upp úr því samstarfi slitnaði
varð að flýta kosningunum.
AA
0«,,!.$

3.982 kr.
Lotus enMotion blár snertifrír skammtari
Lotus enMotion hvítur snertifrír skammtari

1.865 kr.

1.865 kr.

*!2/3,!7 +!#:9.3+) 6ILL SKIPTA UM
SAMSTARFSFLOKK Å RÅKISSTJËRN 0ËLLANDS

Lotus sápuskammtari Foam blár
Lotus sápuskammtari Foam hvítur

WC SmartOne statíf blátt
WC SmartOne statíf hvítt
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Rekstrarvörur
RVUnique 080704

- vinna með þér
Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is

Miele gæði
Eirvík kynnir
sportlínuna frá Miele

'!'.!'25..!2 $EILT ER UM HVORT GAGNAGRUNNAR 2ÅKISLÎGREGLUSTJËRA STANDIST STJËRN

ARSKR¹

&2¡44!",!¨)¨%«,

Gagnagrunnar
með lagastoð
Dómsmálaráðuneyti segir Ríkislögreglustjóra hafa
rekið gagnagrunna árum saman sem eigi sér skýra
lagastoð. Yfirklór sem svarar ekki spurningum segir
hæstaréttarlögmaður sem gagnrýnir reglugerðir.

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

,®'2%',5-, Allir gagnagrunnar

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900
Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending
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sem Ríkislögreglustjóri rekur
hafa lagastoð, eru undir eftirliti
Persónuverndar og reynt hefur á
þá fyrir dómstólum, segir í
yfirlýsingu frá dómsmálaráðuneytinu. Hæstaréttarlögmaður
sem gagnrýndi gagnagrunnana
segist standa við gagnrýni sína.
„Það er því
skýr lagaheimild fyrir starfrækslu gagnagrunna lögreglu
[þar með talið]
greiningardeildar
embættis Ríkislögreglustjó*«(!..%3 2².!2
ra,“ segir í yfir*«(!..33/.
lýsingu
dómsmálaráðuneytisins.
Þar segir ennfremur að Ríkislögreglustjóri hafi rekið miðlæga
gagnagrunna árum saman. Sérstök reglugerð um greiningardeild víki ekki frá heimildum
sem Ríkislögreglustjóri hafi og
gildi almennt um meðferð og
söfnun persónuupplýsinga hjá
lögreglu.
Fréttablaðið
greindi
frá
gagnrýni Jóhannesar Rúnars
Jóhannssonar
hæstaréttarlögmanns á ákvæði í reglugerðum
frá
dómsmálaráðuneytinu
á
sunnudag.
Jóhannes Rúnar sagði enga
lagastoð fyrir heimild greiningardeildar til að vinna með
viðkvæmar persónuupplýsingar.

Það sé stjórnarskrárbrot að safna
persónuupplýsingum og vinna
með þær án fullnægjandi lagastoðar. Auk þess væri veik lagastoð fyrir gagnagrunni ríkislögreglustjóra.
Jóhannes Rúnar segir yfirlýsingu ráðuneytisins yfirklór sem
svari ekki þeirri gagnrýni sem
hann hafi sett fram. Fleiri lögmenn séu þessarar skoðunar og
hann hafi fengið sterk viðbrögð
við ummælum sínum.
„Það er engin lagastoð fyrir
þessari upplýsingasöfnun, það er
alveg skýrt,“ segir Jóhannes
Rúnar.
Hann segir að ákvæði í lögum
sem heimili skerðingu á persónufrelsi einstaklinga, til dæmis með
því að safna viðkvæmum persónuupplýsingum, verði að vera skýr.
Ekkert af þeim lagaákvæðum
sem reglugerðirnar byggi á, og
nefndar eru í yfirlýsingu ráðuneytisins, geti talist skýr heimild
til að skerða friðhelgi einkalífs
þeirra sem í hlut eigi.
Ummæli í yfirlýsingu ráðuneytisins um að reynt hafi á
gagnagrunna ríkislögreglustjóra
fyrir dómstólum segir Jóhannes
Rúnar ekki ganga upp. Sér vitanlega hafi til að mynda enginn
dómur fallið um gagnasöfnun
greiningardeildarinnar,
enda
reglugerðin sett í maí síðastliðnum. Þar fyrir utan reyni ekki oft á
upplýsingar úr gagnagrunnum
lögreglu í dómsmálum.
BRJANN FRETTABLADIDIS
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5NGLINGSPILTUR ¹ 3ELFOSSI

¶UNGLYNDIR MEÈ LANGVINNA SJÒKDËMA ERU VERSTIR TIL HEILSUNNAR

Játaði að hafa
kveikt í skúr

Læknar líta oft framhjá geðheilsunni

¥+6%)+*! Unglingspiltur hefur

(%),3! Þunglyndi heldur meira aftur af fólki

játað að hafa kveikt í bílskúr við
fasteignasöluna Bakka við Sigtún
á Selfossi í byrjun ágúst. Ekki
liggur fyrir hvers vegna drengurinn kveikti eldinn, en hann er
undir sakhæfisaldri og verður því
líklegast ekki ákærður fyrir
athæfið.
Eldurinn var kveiktur við
vesturgafl bílskúrsins og teygði
eldurinn sig upp í þaksperrur.
Skemmdirnar á skúrnum voru
minni háttar. Að sögn fulltrúa
lögreglunnar á Selfossi fer málið
nú til Barnaverndarnefndar, þar
sem reynt verður að finna á því
lausn.
SÖS

en kverkabólga, liðagigt, asmi og sykursýki,
samkvæmt rannsókn Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) sem fréttavefur BBC
greinir frá.
Spurningalisti var lagður fyrir meira en
245.000 manns í sextíu löndum. Eftir að tillit
hafði verið tekið til þátta á borð við fátækt
og heilsufar komust rannsakendur að þeirri
niðurstöðu að þunglyndi væri sá þáttur sem
hefði viðamest áhrif á versnandi heilsu
fólks.
Enn fremur leiddi rannsóknin í ljós að fólk
sem þjáðist af einum eða fleirum langvinnum
sjúkdómum auk þunglyndis væri verst til
heilsunnar.
Somnath Chatterji, einn rannsakenda,
segir niðurstöðurnar undirstrika nauðsyn

.%9¨!2,¥.!. 5M  ÖÒSUND SÅMTÎL

þess að setja þunglyndi sem forgangsverkefni til að bæta heilsu almennings. Segir
Chatterji samverkun þunglyndis og langvinns sjúkdóms leiða til síversnandi heilsu
fólks umfram þá sem þjáist bara af þunglyndi, þá sem þjáist bara af langvinnum sjúkdómi eða þá sem þjást af fleiri en einum
langvinnum sjúkdómi án þunglyndis.
Marcus Roberts, yfirmaður stefnumörkunar við bresku geðheilsulíknarstofnunina
Mind, tekur undir með Chatterji um mikilvægi þess að setja meðferð við þunglyndi í
forgang.
Segir hann það oft gerast að læknar líti
framhjá geðheilsu sjúklinga þegar þeir
einbeiti sér að meðhöndlun líkamlegra
einkenna langvinnra sjúkdóma.

¶5.',9.$) -AGNAR UPP VEIKINDI VEGNA LANGVINNRA

SJÒKDËMA
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SDG

Eitthvað fyrir alla!

B¹RUST .EYÈARLÅNU Å FYRRA ÖAR SEM ËSKAÈ
VAR EFTIR AÈSTOÈ LÎGREGLU &2¡44!",!¨)¨(!2)

RSSKÕRSLA .EYÈARLÅNUNNAR

Yfir 500 neyðarsímtöl á dag
,®'2%',5-, Neyðarsímtöl í síma

0    '!-/

112, númer Neyðarlínunnar, voru
tæplega 187 þúsund á síðasta ári,
sem jafngildir rúmlega 500
símtölum að jafnaði hvern dag
ársins. Þetta er um fjögurra
prósenta aukning frá fyrra ári
þegar um 180 þúsund neyðarsímtöl bárust. Þetta kemur fram
í ársskýrslu Neyðarlínunnar sem
gefin var út í gær. Þar eru
neyðarsímtölin flokkuð eftir
tegundum, og í rösklega helmingi
tilvika var erindið að óska eftir
aðstoð lögreglu.
Alls bárust 155 símtöl vegna
barnaverndarmála í fyrra, sem
er tæpur þriðjungur af fjölda
slíkra símtala árið 2005 þegar
561 símtal barst vegna þessa
málaflokks.
BJ

Örgjörvi:
Vinnsluminni:
Skjár:
Skjástýring:
Harður diskur:
Skrifari:
Þráðlaust netkort:
Vefmyndavél:
Stýrikerfi:

29 &1.0'!-/

Aðeins
"## 7
89.900

²TG¹FA UPPLÕSINGAB¾KLINGS

Læra að búa og
vinna á Íslandi
!46)..! Bæklingurinn „Living
and working in Iceland“ hefur
verið gefinn út. Í honum er fjallað
um lífs- og vinnuskilyrði á
Íslandi. EURES, evrópsk vinnumiðlun sem rekin er af Vinnumálastofnun, sér um útgáfuna.
Í fréttatilkynningu kemur fram
að markmiðið með útgáfunni sé
að safna saman á einum stað öllu
því helsta sem erlendir starfsmenn þurfi að vita og hafa í huga
fyrstu mánuðina á Íslandi. Farið
er yfir hluti eins og skráningu inn
í landið, nauðsynleg leyfi,
atvinnuleit, skattakerfið og fleira.
Hægt er að nálgast bæklinginn á
vefsíðu Vinnumálastofnunar,
www.vinnumalastofnun.is.
SÖS

.ÕTT SVIÈ %IMSKIPS Å !MERÅKU

Nýr forstjóri á
kælisviði
6)¨3+)04) Nýr forstjóri hefur verið
ráðinn yfir kæli- og frystigeymslusviði Eimskips í Ameríku. Brad
Sugden, forstjóri Versacold, tekur
við af Reyni Gíslasyni, sem mun
stýra annarri starfsemi Eimskips í
heimsálfunni.
Eimskip festi nýlega kaup á
Versacold og liggur fyrir að
samþætta rekstur Versacold og
Atlas Cold Storage, sem einnig er í
eigu Eimskips.
Ameríkusvið Eimskips rekur
120 kæli- og frystigeymslur í
Norður-Ameríku og starfa um
8.500 manns á vegum félagsins. EB

Intel Core Duo T2130/1.86 GHz
2048MB 667MHz DDR2
15,4” TrueBrite WXGA 1280 x 800
Intel GMA 945GML
200GB, S.M.A.R.T
8x DVD±RW Super Multi
802.11 b/g
Nei
Windows VISTA Business

kr./stgr.

*Verð miðast við meðaltalsraðgreiðslur í 36 mánuði.

*  !$+(
+ 447 
5 486 
'  65  6   
29 &1.0 3!$#)!+!$

 
 
         
Prenthraði bls. á mín A4: Allt að 30 bls. í svörtu, 23 bls. í lit,
ljósmynd 10x15 25 sek.
Upplausn:
4800x1200 í lit, 1200dpi í svörtu
Litatækni:
PhotoRet IV með ljósmyndahylki
Tengi:
USB 2.0 - PictBridge
Mánaðarnotkun:
1.000 bls.
Pappír:
75-200 g
Innbakki:
100 bls.
Myndavélakort:
Raufar fyrir myndavélakort
SKANNI
Skannatækni:
Flatbed
Upplausn:
1200x2400dpi
FJÖLFÖLDUN
Hraði bls. á mín.:
30 í svörtu, 23 í lit
Minnkun/stækkun:
50 til 400%

Aðeins
!!%%

Aðeins
$%

29 &, 

Höfðabakka 3 • Reykjavík
Sími 515 5105
Opið virka daga kl. 8-18

Borgartúni 29 • Reykjavík
Sími 515 5170 • Opið virka daga
kl. 8-18 • laugardaga kl. 11-14

Glerárgötu 34 • Akureyri
Sími 515 5160
Opið virka daga kl. 8-18



*!.53 4VÅHÎFÈA SKJALDBAKAN *ANUS
FAGNAÈI TÅU ¹RA AFM¾LI SÅNU UMKRINGD
JAFNÎLDRUM SÅNUM OG BLAÈAMÎNNUM
¹ .¹TTÒRUMINJASAFNINU Å SVISSNESKU
BORGINNI 'ENF Å VIKUNNI *ANUS SEM
ER NEFNDUR EFTIR RËMVERSKA GUÈINUM
*ANUSI SEM BAR TVÎ HÎFUÈ F¾DDIST 
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&ORSETI ¥SLANDS Å ,EEDS

Opnar vistvæna
byggingu
54!.2¥+)3-, Forseti Íslands,

Ólafur Ragnar Grímsson, opnar
vistvænustu skrifstofubyggingu
Bretlands í dag.
Byggingin er í
eigu dótturfélags Eimskips,
Innovate, og
hefur hún hlotið
hæstu einkunn
svonefndra
BREEM-staðla
sem leggja mat á
«,!&52 2!'.!2
hve vistvænar
'2¥-33/.
byggingar eru.
Byggingin aflar að mestu leyti
sinnar eigin orku og er hluti
steypunnar úr endurunnum efnum.
Opnunin er hluti af dagskrá
forsetans í heimsókn hans til
Leeds. Þar fundar hann meðal
annars með áhrifamönnum úr
viðskiptalífi borgarinnar og ræðir
við rektor Leeds-háskóla.
EB
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¶RJ¹TÅU SJ¹LFBOÈALIÈAR ¹ ÎLLUM ALDRI TËKU Ö¹TT Å SELATALNINGU VIÈ 6ATNSNES

-INNISMERKI Å 6IÈEY

Töldu sjö hundruð seli

Súlan lýsir upp
næturhimininn

.44²2! Fyrsta árlega selatalningin fór fram við Vatnsnes í lok
ágúst þegar rúmlega þrjátíu
sjálfboðaliðar lögðu hönd á plóg
við að telja þá 727 seli sem sáust
við Vatnsnesið þennan dag.
Selasetur Íslands á
Hvammstanga sá um skipulagningu og framkvæmd talningarinnar.Yngsti sjálfboðaliðinn var
fjögurra ára og sá elsti á
áttræðisaldri og gengu þeir
samtals meira en sjötíu
kílómetra leið. Einnig sá björgunarsveitin á staðnum um að
ferja fólk á milli.
Markmið talningarinnar var að
fá hugmynd um stærð landsela-

30..
3PRENGJA AFTENGD
,ÎGREGLA Å ,OGRONO ¹ .ORÈUR 3P¹NI
AFTENGDI Å G¾R SPRENGJU Å BÅL FYRIR UTAN
STJËRNSÕSLUBYGGINGU +VEIKJAN HAFÈI
BILAÈ EN VARAÈ VAR VIÈ SPRENGJUNNI
Å NAFNLAUSU SÅMTALI ÈUR HÎFÈU
%4! AÈSKILNAÈARSAMTÎK "ASKA LÕST
ÖVÅ YFIR AÈ ÖAU ¾TLUÈU AÈ HALDA
HRYÈJUVERKUM ¹FRAM

,®'2%',5&2¡44)2
+VEIKT Å GARÈBEKK
%LDUR VAR KVEIKTUR Å GARÈBEKK VIÈ
3KRAUTHËLA ¹ +JALARNESI Å FYRRAKVÎLD
3LÎKKVILIÈ VAR KALLAÈ ¹ VETTVANG OG
SLÎKKTI ELDINN %NGINN SLASAÈIST EN
BEKKURINN SKEMMDIST TÎLUVERT

(!&.!2&*®2¨52
6ARÈ UNDIR SPÕTU
-AÈUR SLASAÈIST UM NÅULEYTIÈ Å G¾R
MORGUN ÖEGAR SPÕTA FÁLL OFAN ¹ HANN Å
NÕBYGGINGU VIÈ +IRKJUVELLI Å (AFNARFIRÈI
ÖAR SEM MAÈURINN VINNUR (ANN VAR
FLUTTUR ¹ SLYSADEILD ÖAR SEM KOM Å LJËS
AÈ HERÈABLAÈ HANS HAFÈI BROTNAÈ

Upplýsingar og sk

ráning:

544 4500 / www.
ntv.is

ALVÖRU
VEFSÍÐUGERÐ
Alvöru námskeið í vefsíðugerð þar sem farið er í alla
mikilvægustu þætti vefhönnunar s.s. útlitshönnun,
myndvinnslu, HTML-kóðun, gagnagrunnsfræði, Javascript, uppsetningu og viðhald bæði minni og stærri
tölvukerfa.

Mikil áhersla er lögð á verklegar æfingar og í lok námskeiðs ætti
nemandi að hafa lokið við eigin vef frá hugmynd að fullunnu
vefsvæði.
Námskeiðinu er skipt í þrjá hluta:
1. Myndvinnsla fyrir vefinn með Fireworks
2. Almenn vefsíðugerð með Dreamweaver
3. Gagnagrunnstengd vefsíðugerð með Dreamweaver

210 stundir - Verð: 199.000.Kvöld- og helgarnámskeið
byrjar 18. september

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

3%,)2 &LESTIR SELIR VORU VIÈ 3IGRÅÈARSTAÈAËS
 OG (INDISVÅK  %INNIG VORU YFIR 
VIÈ +ROSSANES 3VALBARÈ OG )LLUGASTAÈI

stofnsins við Vatnsnes á þessum
árstíma að sögn Hrafnhildar

Víglundsdóttur, framkvæmdastjóra Selaseturs Íslands.
„Einnig vildum við gefa heimafólki sem og öðrum áhugasömum
kost á að taka þátt í rannsóknarstarfi Selasetursins.“
Hrafnhildur segist finna
aukinn áhuga ferðamanna á
selnum. Það sem af er ári hafa
4.000 komið á Selasetrið meðan
heildarfjöldinn í fyrra var 2.500.
„Íslendingar virðast í auknum
mæli vera meðvitaðir um Húnaþing vestra sem áfangastað og
margir koma gagngert til þess
að heimsækja Selasetrið og
skoða selina á Vatnsnesi í sínu
náttúrulega umhverfi.“
SDG

5-(6%2&)3-, Upplýstur

næturhiminn sést frá fjölmörgum stöðum í höfuðborginni
vegna friðarsúlunnar í Viðey.
Kveikt hefur verið tímabundið
á súlunni í tilraunaskyni. Súlan
er hugmynd Yoko Uno, ekkju
Bítilsins John Lennon.
Kveikt verður formlega á
súlunni 9. október, á afmæli
Lennons.
Ráðgert er að kveikja á
súlunni á hverju ári á afmælisdegi Lennons og verður hún látin
lýsa til 8. desember, sem er
dagurinn sem hann var myrtur í
New York árið 1980.
LBB

Afstæðishyggja ógnar
vestrænni menningu
Ayaan Hirsi Ali, sem ólst upp í strangtrúaðri austur-afrískri múslimafjölskyldu en
öðlaðist síðar frægð fyrir baráttu gegn kúgun múslimakvenna, segir skilningsleysi
gagnvart ógnum sem vestræn menning standi frammi fyrir ógna henni innan frá.
-%..).' „Stærsta ógnin við
vestræna menningu er vestræn
menning sjálf.“ Þetta sagði Ayaan
Hirsi Ali, sem er sómölsk að
uppruna en varð heimskunn er
hún var orðin þingmaður í Hollandi og helgaði sig baráttu gegn
kúgun múslimakvenna, á hádegisspjallfundi á vegum alþjóðlegu
bókmenntahátíðarinnar í Reykjavík í gær. Hún er gestur hátíðarinnar í tilefni af því að sjálfsævisaga hennar er nýútkomin á
íslensku undir titlinum Frjáls.
Með þessum orðum – að
vestræn menning sé mesta ógnin
við sjálfa sig – átti Ali við að sú
menningarlega afstæðishyggja,
sem mjög hefði grafið um sig á
Vesturlöndum, kynni ekki góðri
lukku að stýra.
„Sú trú, að öll menning sé
jafngild, er á villigötum,“ segir
Ali. Hún segist trúa því að allir
einstaklingar séu jafngildir, en
ekki öll menning. Að sínu mati sé
sú menning sem þróast hafi á
Vesturlöndum einfaldlega betri
en sú siðmenning sem í boði sé
annars staðar meðal mannkynsins.
Hún sé ekki fullkomin frekar en
aðrar afurðir mannanna, en hún
standi öðrum framar, meðal
annars vegna þess að einn grundvallarþátta hennar sé að ala upp
fullveðja, frjálsa einstaklinga,
hvort sem þeir séu karlar eða
konur.
„Það þýðir ekki að ég horfi
framhjá voðaverkum sem unnin
hafa verið í fortíð eða nútíð af
Vesturlandabúum eða í nafni
frelsis og lýðræðis, en þegar ég

!9!!. ()23) !,) 4ALAÈI ¹ H¹DEGISSPJALLFUNDI Å .ORR¾NA HÒSINU Å G¾R (ÒN STARFAR NÒ Å
HUGVEITUNNI !MERICAN %NTERPRISE )NSTITUTE Å 7ASHINGTON $#
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Sú trú, að öll menning sé
jafngild, er á villigötum.
!9!!. ()23) !,)

ber saman vestræna menningu
við annars staðar, þá íslömsku,
kínversku, rússnesku, þá er sú
vestræna þegar allt kemur til alls
sú besta.“
„Menning sem leyfir að börn
séu limlest er ekki jöfn menningu
þar sem kvenleikinn og fæðing
stúlkubarns er hyllt. Menning
sem beitir nýjustu tækni til að
kyngreina fóstur í því skyni að
gera kleift að eyða fóstrum
stúlkubarna er ekki jöfn menningu
sem gefur stúlkum öll hugsanleg

tækifæri; menning sem innrætir
börnum sínum gildi „heilags
stríðs“ er ekki jöfn menningu sem
leitast við að ala börn sín upp í
nýsköpun,
þekkingarleit
og
skilningi á heiminum,“ segir hún.
Ali segir sofandahátt og
skilningsleysi gagnvart þeim
ógnum sem vestræn menning
standi frammi fyrir hafa auðveldað hnignun hennar innan frá.
Ein þessara ógna sé tvímælalaust
herská útlegging íslams. Hún sé
öflug hnattræn hreyfing, sem
hvorki beri að of- né vanmeta.
Hættulegast sé að umbera það að
slík kúgunarhugmyndafræði fái
þrifist á Vesturlöndum í skjóli
„fjölmenningar“.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

"ANDARÅKJAFORSETI GERIR AXARSKÎFT ¹ !0%# FUNDI Å STRALÅU

Bush mismælir sig hrapallega
342!,¥! !0 George W. Bush Bandaríkjaforseti var
ekki alveg í sínu besta formi á fundi með leiðtogum úr viðskiptalífinu, sem haldinn var í
óperuhúsinu í Sydney í tengslum við leiðtogafund
APEC.
„Þakka ykkur fyrir að vera svona góðir
gestgjafar OPEC-fundarins,“ sagði Bush í byrjun
ræðu sinnar á fundinum, og beindi orðum sínum að
John Howard, forsætisráðherra Ástralíu. Þarna
átti hann við APEC, sem er efnahagsbandalag
Asíu- og Kyrrahafsríkja, en ekki OPEC, sem eru
samtök olíuframleiðsluríkja.
Forsetinn var þó snöggur að leiðrétta sig:
„APEC-fundarins,“ sagði hann með mikilli áherslu,
og grínaðist í framhaldinu með það að Howard
hefði boðið sér á leiðtogafund OPEC á næsta ári,
þótt hvorki Ástralía né Bandaríkin eigi reyndar
aðild að OPEC.
Næst mismælti hann sig þegar hann hugðist
þakka áströlskum hermönnum fyrir þátttöku sína í
Íraksstríðinu, en talaði þá um „austurrísku
hermennina“ – nefnilega „Austrian troops“ í
staðinn fyrir „Australian troops“. Í þetta sinn
leiðrétti hann sig ekki.
Að ræðu lokinni gekk Bush ákveðinn út af
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ÖAR SEM HANS BIÈU NOKKUR MISTÎK
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sviðinu, en óvart í ranga átt – beint í áttina að
djúpri gryfju, svo Howard forsætisráðherra þurfti
að bregðast snöggt við til að bjarga forsetanum frá
falli.
GB
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Lækkun á hlutabréfamarkaði
Gengi hlutabréfavísitalna lækkaði nokkuð á sveiflukenndum
degi á helstu hlutabréfamörkuðum í Asíu, Bandaríkjunum
og Evrópu í gær.
Hlutabréfamarkaðir í Asíu slógu taktinn strax við opnun
viðskipta skömmu eftir miðnætti aðfaranótt mánudags að
íslenskum tíma en þá féll Nikkei-vísitalan um 2,5 prósent.
Inn í lækkunina spilaði lækkun á gengi Bandaríkjadals
gagnvart japanska jeninu auk þess sem nýbirtir hagvísar
benda til að dregið hafi úr hagvexti í Japan um 1,2 prósent á
öðrum ársfjórðungi.
Fjárfestar þykja uggandi um stöðu mála í Bandaríkjunum.
Þar hefur atvinnulausum fjölgað umfram spár og óttast er
að í kjölfar aukinna vanskila á fasteignalánamarkaði vestra
geti dregið úr eftirspurn og hagvexti í kjölfarið. Það getur
svo dregið úr útflutningi frá Asíu.
Fjárfestar í Bandaríkjunum hlýddu vongóðir í gær á
stjórnendur seðlabanka Bandaríkjanna tjá sig um stöðu
efnahagsmála þar í landi. Tónninn var með harkalegra móti
og endurspeglaði áherslur Ben Bernanke, seðlabankastjóra
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HLUTABRÁFAMÎRKUÈUM Å G¾R

Bandaríkjanna, sem hefur sagt að stýrivextir verði ekki
lækkaðir fyrr en draga taki úr verðbólgu.

(!..%3 3-2!3/. &, 'ROUP HEFUR

EIGNAST ALLA HLUTI Å N¾STST¾RSTA HLUTHAFA
4RYGGINGAMIÈSTÎÈVARINNAR &2¡44!",!¨)¨(%)¨!

FL Group hefur keypt alla hluthafa
Kjarrhólma ehf. út úr félaginu og
með því eignast 37,57 prósent
hlutafjár í Tryggingamiðstöðinni.
Ætla má að kaupverð nemi um 10,5
milljörðum króna en hluti þess er
greiddur með bréfum í FL Group.
Kjarrhólmi er annar stærsti
hluthafinn í TM á eftir Glitni, sem
keypti stærsta hluthafann út í síðustu viku en ætlar að selja hlutina
áfram til fjárfesta.
FL Group og Sund ehf. áttu fyrir
viðskiptin hvort um sig 45 prósent
í Kjarrhólma en Imon ehf., félag í
eigu Magnúsar Ármanns, átti
fimm prósent og Sólstafir ehf.,
sem er í eigu Þorsteins M.
Jónssonar, stjórnarformanns Vífilfells og Glitnis, átti fimm prósent.
Þeir Magnús og Þorsteinn, sem
báðir eru stjórnarmenn í FL
Group, juku á sama tíma við sig í
FL Group fyrir 2,3 milljarða
króna.
JAB
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FL Group næststærst í TM
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MARKAÈI VAR RÅFLEGA HELMINGI MEIRI Å
¹GÒST EN AÈ MEÈALTALI ¹ ¹RINU

Metvelta með
gjaldeyri í ágúst
Velta á gjaldeyrismarkaði nam
750 milljörðum króna í ágúst og
hefur aldrei verið meiri í einum
mánuði. Mánaðarleg meðalvelta á
gjaldeyrismarkaði var um 350
milljarðar fyrstu átta mánuði ársins.
Ástæðuna fyrir mikilli veltuaukningu í ágúst segir greiningardeild Glitnis vera óróa á fjármálamörkuðum
heims
í
kjölfar
vandræða á bandarískum húsnæðisskuldabréfamarkaði. Krónan
veiktist um 6,3 prósent í ágúst, en
greiningardeildin
segir
hana
undanfarin misseri hafa fylgt
gengi annarra hávaxtamynta, en
tilkoma krónubréfaútgáfu hafi
verið stór þáttur í að færa íslenskan
gjaldeyrismarkað nær öðrum
hávaxtamyntum á alþjóðlegum
JSK
gjaldeyrismarkaði.
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Mikilvæg skilaboð

S
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ómalska baráttukonan Ayaan Hirsi Ali er ein merkasta
hetja okkar tíma. Hún er gestur alþjóðlegu bókmenntahátíðarinnar sem hófst í Reykjavík á sunnudag og sat fyrir
svörum á hádegisspjallfundi í Norræna húsinu í gær. Þar
ítrekaði hún mikilvæg skilaboð til íbúa vestrænna ríkja.
„Sú trú að öll menning sé jafngild er á villigötum,“ sagði hún af
yfirvegun og færði rök fyrir því að vestræn siðmenning stæði öðrum
framar. Tiltók hún fyrst og fremst þá grundvallarhugmyndafræði
vestrænna ríkja að leitast við að jafna sem mest réttindi karla og
kvenna til menntunar og tækifæra á lífsleiðinni.
Hirsi Ali var alin upp í strangri múhameðstrú en hefur helgað
sig baráttu fyrir réttindum múslimakvenna eftir að hún flýði
til Hollands fyrir fimmtán árum og hlaut þar ríkisborgararétt.
Lífshlaup hennar er dramatísk hetjusaga sem fólk getur kynnt
sér í sjálfsævisögu hennar Frjáls sem er nýkomin út í íslenskri
þýðingu.
Bakgrunnur og reynsla Hirsi Ali gefa boðskap hennar aukna
vigt. Orð hennar eru hugvekja sem á mikið erindi við okkur
Íslendinga sem deilum nú landi með fjölda útlendinga.
Nánast eins og hendi hafi verið veifað erum við Íslendingar
komnir í svipuð spor og fjölmargar nágrannaþjóðir okkar voru í
fyrir mörgum árum eða jafnvel áratugum. Seint verður það brýnt
um of að íslensk stjórnvöld hafa öll tækifæri til að afstýra að sömu
mistök verði gerð hér og urðu svo víða á Vesturlöndum í málefnum
innflytjenda. Við erum í þeirri einstöku stöðu að geta horft um öxl
og lært af því sem fór úrskeiðis annars staðar.
Á þessum vettvangi hefur oftar en einu sinni verið bent á að ein
mestu mistökin sem þjóðir Evrópu gerðu var að ætla sér að laga
innflytjendur frá fjarlægari stöðum að nýju samfélagi. Þar var
gerð grundvallarvilla sem má kenna við þá pólitísku rétthugsun að
í lagi sé að gefa innflytjendum afslátt af ríkjandi réttindum nýja
landsins ef þeir hafa aðra siði og lífsreglur í farteskinu. Í skjóli
slíkrar hugmyndafræði hafa konur í hópi innflytjenda stundum
mátt búa við minni réttindi en kynsystur sínar í nýja landinu án
íhlutunar stjórnvalda.
Barátta ýmissa evrópskra stjórnmálamanna gegn því að stúlkur
og konur beri höfuðklúta í skólum eða við opinber störf er viðleitni
til að snúa til baka af þessari leið. Enda er hún vörðuð háskalegri
tillitssemi sem gerir ekki annað en að ýta undir kúgun kvenna.
Engu skiptir hverju talsmenn höfuðklútanna halda fram, hvort
sem þeir eru karlkyns eða kvenkyns, búrkur og höfuðklútar
eru birtingarmynd feðraveldis þar sem konan á að lúta valdi
karlmannsins. Sú afstaða verður aldrei aðlöguð vestrænni
siðmenningu.
Ayaan Hirsi Ali reis upp gegn hugarfari slíkrar tillitssemi í
Hollandi; tillitssemi sem lét ekki á sig fá umskurð lítilla stúlkna,
nauðungarhjónabönd og harkalega kúgun kvenna, vegna þess fólk
varð að fá frið til að iðka sína menningu.
Þegar upp er staðið er hornsteinninn í boðskap Hirsi Ali að
Vesturlönd, og þar með talið Ísland, eiga að hafa nógu mikla trú á
eigin samfélagi til að gera þá kröfu til innflytjenda að þeir verði
þar fullgildir þegnar með tilheyrandi lífsreglum. Það nægir ekki
að þeir aðlagi sig samfélaginu, þeir verða að samlagast því og
verða hluti af heildinni.
Vestræn siðmenning er langt í frá fullkomin en eins og Hirsi Ali
bendir á er hún það skásta sem er í boði.
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-IKAEL H¾TTUR

%LÅN EIN EFTIR

-IKAEL 4ORFASON AÈALRITSTJËRI TÅMARITA
HJ¹ "IRTÅNGI ER H¾TTUR HJ¹ ÒTG¹FUFÁLAG
INU p AÈ EIGIN ËSK AÈ ÖVÅ ER SAGT ER
'ENGIÈ VAR FR¹ STARFSLOKUM -IKAELS
Å G¾R EN HANN GEFUR VÅST EKKI UPP
¹ST¾ÈU BROTTHVARFS SÅN ENDA KVEÈIÈ
¹ UM ÖAGNARSKYLDU Å STARFSLOKASAMN
INGNUM "IRTÅNGUR VAR STOFNAÈUR Å
SEPTEMBER Å FYRRA ÖEGAR 3IGURÈUR '
'UÈJËNSSON FËR FYRIR HËPI FJ¹RFESTA
SEM KEYPTI ÎLL TÅMARIT &RËÈA
%KKI ER VITAÈ HVAÈ -IKAEL TEKUR
SÁR FYRIR HENDUR EN EF TIL VILL
TEKUR HANN UPP ÖR¹ÈINN ÖAR
SEM FR¹ VAR HORFIÈ ¹ RITHÎFUNDA
FERLINUM 3ÅÈASTA BËK HANS
3AMÒEL KOM ÒT ¹RIÈ 
OG VAR TILNEFND TIL ¥SLENSKU BËK
MENNTAVERÈLAUNANNA

¥ FJ¹RFESTAHËPNUM SEM KEYPTI
"IRTING FYRIR ¹RI VORU ¹SAMT 3IG
URÈI ' 'UÈJËNSSYNI -IKAEL
4ORFASON -ARTEINN *ËNAS
SON OG %LÅN 2AGNARSDËTTIR
3IGURÈUR KVADDI "IRT
ÅNG UM ¹RAMËT
ÖEGAR (J¹LMUR
KEYPTI HLUT Å
ÒTG¹FUNNI -ARTEINN
*ËNASSON H¾TTI
SEM AUGLÕSINGASTJËRI
ÒTG¹FUNNAR FYRIR
HELGI OG NÒ ER
-IKAEL FARINN %LÅN
2AGNARSDËTTIR
ER ENN FRAM
KV¾MDASTJËRI
ÒTG¹FUNNAR OG

ÖVÅ EIN EFTIR AF FJËRMENNINGUNUM SEM
KEYPTU ÒTG¹FUNA Å FYRRA

«LÅK SÕN
,AGANEMAR VIÈ (¹SKËLA
¥SLANDS SEM L¾RA UM
SAMKEPPNISRÁTT NJËTA
HANDLEIÈSLU TVEGGJA
REYNDRA LÎGFR¾ÈINGA
ÖEIRRA SGEIRS %INARSSON
AR OG (ARÈAR & (ARÈARSON
AR ,ÅKLEGT M¹ M¹ TELJAST
AÈ ÖEIR TVEIR GETI BRUGÈIÈ ËLÅKU LJËSI
¹ M¹LAFLOKKINN SGEIR ER AÈSTOÈAR
FORSTJËRI 3AMKEPPNISEFTIRLITSINS EN
(ÎRÈUR ER LÎGMAÈUR 3KELJUNGS OG
HELDUR UPPI VÎRNUM FYRIR FYRIRT¾KIÈ Å
OLÅUSAMR¹ÈSM¹LINU
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

Bílaröð í boði okkar
U

mferðin er ekki fólki bjóðandi
sagði Hafnfirðingur í skemmtilegri grein í Fréttablaðinu sl.
föstudag. Þar fékk blaðamaður að
sitja í með honum til vinnu sinnar í
Skaftahlíð og skráði ferðasöguna á
blað. Hafnfirðingurinn þurfti að
halda áfram niður í miðbæ
Reykjavíkur og fengum við því
miður ekki að fylgjast með ferð
hans þangað. Ég sem fyrrverandi
íbúi á Þórsgötu var t.d. forvitin um
hvar hann myndi leggja bílnum.
Notaði hann Bergstaði, bílastæðahús? Eða teppti hann allan daginn
eitt af örfáum bílastæðum í mjóum
götum Þingholtanna?
Vinnufélagar mínir hafa sömu
sögu að segja um langan ferðatíma
úr Hafnarfirði og nú er spurning
dagsins til þeirra ætíð sú sama:
Hvað varstu lengi á leiðinni?
Bílstjórinn í fyrrnefndri grein
var með lausn á „umferðarvandanum“, það ætti að byggja brú
frá Álftanesi niður í miðbæ fyrir
þá sem þar vinna, starfsmenn nýja
fjármálahverfisins í Borgartúni
færu Kringlumýrarbrautina og svo
væri Breiðholtsleiðin fyrir þá sem
vinna ofar í bænum. Ekki hvörfluðu að honum aðrar lausnir sem
hafa þó verið notaðar með góðum
árangri víða í hinum vestræna
heimi. Ein leið er að sameinast í
bíla og veita bílum með fleiri en
þrjá farþega forgang í umferðinni
á sérstökum akreinum. Einnig má
notfæra sér sveigjanlegan vinnutíma þannig að ekki séu allir á
ferðinni á sama tíma. Það drægi úr
umferð ef tómstundastarf barna
færi fram í skólanum eða nálægt
honum þannig að fólk slyppi við
allt skutlið sem fylgir því. Einnig
er til í dæminu að stjórnvöld styrki
fyrirtæki til að borga starfsmönnum sem koma ekki á einkabíl
til vinnu kaupauka. Að lokum má
nefna þá byltingarkenndu
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¥ $!' \ 3AMGÎNGUR
hugmynd að hjóla, ganga eða það
sem þykir enn róttækara: Nota
almenningssamgöngur.

(VAÈ ER TIL R¹ÈA
Ég kasta hér steinum úr glerhúsi.
Ég fer hjólandi til vinnu meðan
átak með sama nafni stendur yfir
og er þá um 20 mínútur á leiðinni.
Ég er venjulega 7 mínútur að aka í
vinnuna, 10 mínútur ef ég er
óheppin með ljósin. Maðurinn minn
hjólaði til vinnu uns hnakknum var
stolið af hjólinu hans fyrir utan
vinnustaðinn. Ég vil endilega að
hann gangi, það tekur hann 20
mínútur og ég reyni að sannfæra
hann um að þá verði hann mun
betri í bakinu. Önnur ástæða fyrir
stanslausum áróðri mínum fyrir
umhverfisvænni ferðamáta hans
er einnig að vinir mínir sem búa
nálægt vinnustað hans eru
síkvartandi yfir bílamergðinni í
kringum fyrirtækið. Þau eru í
sömu aðstöðu og ég var í á
Þórsgötunni forðum – ef þau
bregða sér af bæ á bílnum getur
aðeins annað þeirra komið aftur
heim áður en vinnudegi lýkur (fólk
virðir það víst enn að leggja ekki í
bílastæði fyrir framan bílskúr).
Ég þarf líka á bílnum að halda
fyrir skutl með börnin og útréttingar. Það er svo langt á strætisvagnabiðstöðina að það ég gæti
alveg eins gengið í hálftíma til
vinnu eins og að taka strætó.

Kannist þið við afsakanirnar? Ein
vinkona mín telur það mannréttindi
að fá bílastæði fyrir utan búðirnar á
Laugaveginum. Að leggja bílnum í
Stjörnuporti og ganga Laugaveginn
eða taka strætó hefur aldrei
hvarflað að henni. Skyldi hún gera
sömu kröfur í verslunarferðum
sínum í London, París, Róm?

-ETTUÈ BÅLAEIGN
Í fróðlegri skýrslu sem verkfræðistofan Hönnun vann árið 2005 um
samgönguskipulag í Reykjavík,
kemur fram að álagstoppar í
umferðinni vara í 10 til 20 mínútur
á morgnana og svo aftur síðdegis!
Er það þess virði að ana út í rándýr
umferðarmannvirki þegar raunin
er sú að því voldugri og meiri sem
þau eru, því meira eykst umferðin?
Í skýrslunni kemur fram að bílaeign er orðin mettuð því það er
nánast einn bíll per ökuleyfi.
Reykjavík sker sig frá borgum á
Norðurlöndum og líkist sífellt meir
amerískum bílaborgum. Flestar
bílferðir eru svo stuttar að það
tekur því varla að starta bílnum, en
gjaldfrjáls stæði ýta enn frekar
undir bílanotkun. Þegar við
bjuggum í Gautaborg þurftum við
að leigja bílastæði sem var í 300-500
metra fjarlægð frá heimilinu.
Gestir okkar urðu að borga í
bílastæði allan sólarhringinn. Við
fórum einu sinni á bílnum niður í
bæ um kvöld, okkur nægði að fá
eina 500 króna (4.500 íslenskar)
stöðumælasekt til að læra að nota
sporvagninn.
Við sem notum bíla berum
ábyrgð á umferðinni. Við bjóðum
okkur þetta og verðum sjálf að
leysa vandann, e.t.v. með því að
ferðast á umhverfisvænni hátt, því
lausnin er ekki sú að byggja brú
eða mislæg gatnamót, hvað þá að
flytja miðbæinn í hundaskítinn á
Geirsnefi.

Háð hittir blaðamann
gangi fyrst í ESB. Það var í því sambandi
sem ég benti á þá staðreynd að gjarnan er
ódýrara fyrir íbúa í Evrópusambandinu að
kaupa sér vörur frá öðru Evrópuríki yfir
netið heldur en það er fyrir okkur Íslendaren Kjartansdóttir, blaðamaður á
inga. Blaðamanni Fréttablaðsis þótti þessi
Fréttablaðinu, telur sig hafa náð á
ummæli mín greinilega til marks um að ég
mig ansi góðu skensi í slúðurdálki
hafi þarna farið með staðlausa lofræðu.
blaðsins á leiðarasíðunni á sunnudag. Í
Staðreyndin er eigi að síður sú að þar sem
skensi sínu sem sett er fram með svo
Ísland stendur fyrir utan tollabandalag ESB
ódýru öfugmælaháði að jafnvel rauna%)2¥+52 "%2'-!..
þá hafa íslensk stjórnvöld getað innheimt
mæddustu meðlimir blaðamannastéttarallskonar aukatolla og gjöld af
innar væru vel sæmdir af lætur
vörum sem eru framleiddar fyrir
blaðamaður Fréttablaðsins eins og 4ILEFNI ATHUGASEMDARINNAR
utan ESB en keyptar til landsins í
ég hafi farið með fleipur í
,OFR¾ÈA
gegnum vefverslanir í Evrópu.
útvarpsviðtali á laugardag. Hér
%IRÅKUR "ERGMANN %INARSSON
Þetta myndi Karen vita ef hún
vill hins vegar svo illa til fyrir
FORSTÎÈUMAÈUR %VRËPUFR¾ÈA
hefði til að mynda prófað að panta
blaðamanninn að skensið hittir
SETURSINS ¹ "IFRÎST R¾DDI KOSTI
sér bækur frá evrópskum
hann sjálfan fyrir og opinberar
EVRUNNAR Å H¹DEGISFRÁTTUM 2ÅKIS
vöruhúsum yfir netið. Væri Ísland
vanþekkingu hans á því viðfangsÒTVARPSINS Å G¾R 4ALDI HANN
hins vegar í ESB myndu þessir
efni sem hann kaus að hæðast að.
KOSTINA ËTVÅR¾ÈA "ETRA YRÈI AÈ
tollar og gjöld falla niður.
Þessi stutta saga er svona:
TAKA HÒSN¾ÈISL¹N Å EVRUM VERÈLAG
Nú þekki ég ekki vinnulagsreglFréttastofa Útvarps bað mig um
MYNDI LEITA JAFNV¾GIS OG ALLT HVAÈ
ur á Fréttablaðinu en í stað þess
að meta helstu kosti þess fyrir
EINA %IRÅKUR ENDAÈI LOFR¾ÈU SÅNA
að beita ódýru öfugmælaháði
neytendur ef Ísland tæki upp
UM EVRUNA SVO ¹ ÖVÅ AÈ BEST V¾RI
hefði blaðamaðurinn hæglega
evru. Til viðbótar við ýmsa þætti
BARASTA AÈ ¥SLENDINGAR F¾RU Å
getað aflað sér réttra upplýsinga
sem snúa að evrunni sjálfri benti
ég einnig á nokkra þætti sem aðild %VRËPUSAMBANDIÈ ¶¹ YRÈI SVO MIKLU með einu símtali.
BETRA AÈ VERSLA Å GEGNUM NETIÈ ¶EIR
að ESB myndi hafa í för með sér
SEM VORU TVÅSTÅGANDI UM HVORT S¾KJA
Höfundur er dósent og forstöðuen evran er jú gjaldmiðill ESB¾TTI UM AÈILD AÈ SAMBANDINU HLJËTA maður Evrópufræðaseturs Háskólríkja og almennt er ætlast til að
AÈ HAFA SANNF¾RST VIÈ ÖETTA
ans á Bifröst.
þau ríki sem vilja taka upp evru
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Sigþrúður Pálsdóttir
ljósmóðir, Frá Eyjum í Kaldrananeshreppi,
Hraunvangi 3, Hafnarfirði,

lést sunnudaginn 9. september. Jarðarförin fer fram frá
Víðistaðakirkju föstudaginn 14. september kl. 13.00.
Halldór Hjálmarsson,
Steinunn Halldórsdóttir, Einar Steingrímsson,
Hjálmar Halldórsson,
Rún Halldórsdóttir,
Páll Halldórsson,
Stella Óladóttir,
Örn Halldórsson,
Ingibjörg Bryndís Sigurðardóttir,
barnabörn og barnabarnabörn.

„Ef ég væri kyntákn fengi ég
mun meira á broddinn en ég
fæ núna.“
-OBY SEM HEITIR Å RAUN 2ICHARD
-ELVILLE (ALL FÁKK G¾LUNAFNIÈ
-OBY VEGNA ÖESS AÈ (ERMAN
-ELVILLE HÎFUNDUR -OBY $ICK
BËKARINNAR VAR FR¾NDI HANS ¶R¹TT
FYRIR KLÒR UMM¾LI HÁR AÈ OFAN
SEGIST -OBY VERA AFAR TRÒAÈUR
OG EINNIG ER HANN ÖEKKTUR FYRIR
PËLITÅSKAR SKOÈANIR SÅNAR

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

5PPREISNIN Å #HILE  MARKAÈI
VATNASKIL Å SÎGU #HILE OG Å KALDA
STRÅÈINU (INN 
SEPTEMBER ¹RIÈ
 GERÈI HER
INN UPPREISN OG
STEYPTI FORSETAN
UM 3ALVADOR !L
LENDE AF STËLI EN
HANN LÁT LÅFIÈ Å
UPPREISNINNI
6ITAÈ ER AÈ
BANDARÅSK STJËRN
VÎLD STUDDU UPPREISN GEGN FOR
SETANUM ÖAR SEM ÖAU VILDU ALLS
EKKI KOMMÒNISTASTJËRN EN HINS
VEGAR ER LÅTIÈ VITAÈ N¹KV¾MLEGA
UM HVERNIG ÖEIM STUÈNINGI VAR
H¹TTAÈ 0INOCHET VAR VIÈ VÎLD Å

N¾STUM  ¹R EN HANN STÕRÈI
LANDINU MEÈ HERSTJËRN SINNI TIL
 ¶EGAR 0IN
OCHET LÁST ¹RIÈ
 VORU UM
 ¹K¾RUR ENN
Å GANGI ¹ HEND
UR HONUM VEGNA
MANNRÁTTINDA
BROTA OG FJ¹RDR¹TT
AR &JÎLDI FËLKS
HAFÈI HORFIÈ OG
L¹TIÈ LÅFIÈ UNDIR
HANS STJËRN 0INOCHET ER ENN
Å DAG UMDEILDUR ÖAR SEM FËLK
ÕMIST FORD¾MIR HANN FYRIR MANN
RÁTTINDABROT EÈA LOFAR HANN FYRIR
AÈ KOMA ¹ RÎÈ OG REGLU Å #HILE
MEÈ EFNAHAGSLEGUM UMBËTUM

!5¨52 -!'.$¥3 ,%)+.)3$«44)2 .µ 4!,3+/.! &%-¥.)34!&¡,!'3).3
Okkar ástkæra móðir, eiginkona og dóttir,

Inger Tara Löve
Ómarsdóttir,
Hjallahlíð 29,

varð bráðkvödd á heimili sínu sl. föstudag, útför verður
auglýst síðar.
Vignir Steindórsson,
Vignir Ómar Vignisson,
Þóra Löve,
og fjölskyldur.

Gréta Guðný Snorradóttir,
Ómar Másson

Eiginkona mín, móðir og systir,

Jóhanna Á. H.
Jóhannsdóttir
blaðamaður,

lést á Heilsustofnun Suðurlands á Selfossi
6. september sl. Útför hennar verður gerð frá
Fossvogskirkju fimmtudaginn 13. september og hefst
kl. 11. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á GÖNGUM
SAMAN-hópinn sem styrkir rannsóknir og meðferð á
brjóstakrabbameini. Reikningsnúmer er
115-05-069806, kennitala 251059-7569. Merkja þarf
innleggið JÁHJ.
Brahim Boutarhroucht,
Helgi Idder Boutarhroucht,
Alda og Jóhanna.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðbjörg Erla Jónsdóttir,
Hrafnistu í Hafnarfirði,

lést aðfaranótt 10. september. Jarðarförin auglýst síðar.
Árni Arnarson,
Borghildur Vigfúsdóttir,
Gunnar Arnarson,
Kristbjörg Eyvindsdóttir,
Aldís Arnardóttir,
Ólafur Þór Jóhannesson,
barnabörn og barnabarnabarn.

+VENFRELSISSAMTÎK HAFA ALDREI
UNNIÈ VINS¾LDAKOSNINGAR
Auður Magndís Leiknisdóttir stjórnar
í kvöld fyrsta hittingi haustsins sem
talskona Femínistafélagsins en hún tók
við því embætti nýlega af Katrínu Önnu
Guðmundsdóttur. Spurð hvað titillinn
þýði svarar Auður: „Hann felur aðallega
í sér samskipti við fjölmiðla. Svo sit ég
í ráði með fólki úr ýmsum hópum innan
félagsins sem hittist reglulega og fundar
stíft þegar eitthvað stendur til.“
Auður Magndís er ættuð frá Patreksfirði en alin upp í Hafnarfirði. Hún kveðst
ekki hafa fengið pólitískt uppeldi en
réttlætiskenndin hafi snemma komið við
sögu. „Þaðan kemur undirstaðan undir
baráttugleðina,“ segir hún brosandi.
Nú starfar Auður sem félagsfræðingur
við Háskóla Íslands og er nýkomin
til landsins frá London þar sem hún
stundaði mastersnám í greininni.
Femínistafélagið var stofnað fyrir
fjórum árum af körlum og konum sem
vita að jafnrétti kynjanna hefur ekki
verið náð og vilja gera eitthvað í því og
allt sem er unnið fyrir félagið er ólaunað, að sögn Auðar. „Félagsmenn eru
nokkur hundruð og þeir greiða árstillög
en þau eru ekki rukkuð inn með offorsi.
Þeir peningar sem koma inn renna í viðburði sem haldnir eru á vegum félagsins,“ útskýrir hún.
Margir hafa orðið til að hnýta í
félagið, fólk af báðum kynjum. Hvernig
skýrir Auður það? „Kvenfrelsissamtök
hafa aldrei unnið vinsældakosningar.
Rauðsokka var skammaryrði á sínum
tíma,“segirhúnróleg.„Heilbrigðskoðanaskipti eru af hinu góða og það fylgir
róttækri réttindabaráttu að bylgja rísi á
móti. Þannig er það alltaf þegar barist er
fyrir breytingum á ríkjandi viðhorfum
og valdafyrirkomulagi. Við fáum enn
sömu svör og rauðsokkurnar. Að þetta
komi allt með tímanum. Við femínistar
höfum líka vakið athygli á ýmsum
málum sem ekki snúast um launamun og
hlut kvenna í stjórnunarstöðum, svo sem
klámvæðingu og kynfrelsi. Hluti sem
erfitt er að festa fingur á og ekki birtast
í neinum súluritum. Við tökum gjarnan
þátt í heilbrigðum skoðanaskiptum.“
En býst hún við að breyta einhverju í
félaginu nú þegar hún er orðin talskona
þess? „Ég hef engin grand plön um það.
Starfið mótast af þeim straumum sem
eru í þjóðfélaginu á hverjum tíma og ef
mér dettur eitthvað nýtt í hug þá ber ég
það upp á fundum ráðsins.“

4!,3+/.!. b6IÈ F¹UM ENN SÎMU SVÎR OG RAUÈSOKKURNAR AÈ ÖETTA KOMI ALLT MEÈ TÅMANUM m
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Að lokum er Auður spurð hvort hún
eigi fleiri áhugamál en félagsstörfin. Hún
er fljót til svars. „Já, ég er prjónakona.
Það er arfur frá fjölskyldunni og ég er
stolt af því að halda á lofti kvenlegum
hefðum og gildum. Eitt skýrasta dæmið

um kynbundin viðhorf í samfélaginu er
hvað tómstundaiðja karla er yfirleitt
hafin upp en aftur á móti litið niður á
iðju kvenna. Kona sem stundar veiðiskap
nýtur virðingar en karl sem prjónar
þykir hlægilegur.“
GUN FRETTABLADIDIS

Ástkær móðursystir okkar,

Sigríður Ólafsdóttir,
Dvergasteini, síðast til heimilis á
dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

lést 7. september. Útförin fer fram frá Akraneskirkju
föstudaginn 14. september kl. 14.
Fyrir hönd aðstandenda,
Elín Hannesdóttir,
Helgi Hannesson,
Guðmundur Þór Hannesson.

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

Okkar ástkæri

Ari G. Guðmundsson,
Krókahrauni 10, Hafnarfirði, áður til
heimilis að Húnabraut 28, Blönduósi,

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma,

Hjördís Ragna
Þorsteinsdóttir,

lést á Sólvangi í Hafnarfirði sunnudaginn 2. september.
Hann verður jarðsunginn frá Garðakirkju, Álftanesi,
fimmtudaginn 13. september klukkan 13.00.

sem lést á líknardeild LSH í Kópavogi laugardaginn
8. september, verður jarðsungin frá Víðistaðakirkju í
Hafnarfirði mánudaginn 17. september kl. 13.00.

Guðmunda Guðmundsdóttir,
Guðmundur Arason,
Inga Birna Tryggvadóttir,
Óskar Eyvindur Arason,
Margrét Rósa Grímsdóttir,
Ása L. Aradóttir,
Ólafur Arnalds,
og fjölskyldur.

Georg Ragnarsson,
Friðbjörn Georgsson,
Margrét Ingólfsdóttir,
Hildur Georgsdóttir S.,
Hlynur Árnason,
Ingólfur Már, Hjördís Ragna, Ingibjörg og Thelma.
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"ORGHILDUR ¾TTI AÈ VERA LESENDUM
AÈ GËÈU KUNN ÖAR SEM HÒN SKRIFAÈI
HEILSUPISTLA Å &RÁTTABLAÈIÈ ¹RIÈ 
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM N¹MSKEIÈIN
HENNAR ER AÈ FINNA ¹ WWW
HEILSUAKADEMIANIS
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Barnið
með í
ræktina
Mæður og börn geta nú æft saman í mömmuþreki, nýju námskeiði sem Borghildur Sverrisdóttir kennir hjá Heilsuakademíunni.
„Við ætlum að koma líkamanum í fyrra horf, eftir
meðgöngu og fæðingu. Styrkja miðsvæðið sem hefur
verið undir mestu álagi undanfarna mánuði. Það
verður gert með styrkingu og góðri brennslu. Lóð,
teygjur og boltar verða notuð og áhersla lögð á mjúkar
hreyfingar, sem gera má heima og með barninu.“
Þetta segir einkaþjálfarinn Borghildur Sverrisdóttir
um námskeiðið mömmuþrek sem hún hefur umsjón
með hjá Heilsuakademíunni og verður til að byrja með
í nýja íþróttahúsinu við Lækjarskóla. Námskeiðið
verður einnig kennt í Heilsuakademíunni í Egilshöll.
Að hennar sögn er nýbökuðum mæðrum velkomið
að mæta með börn sín á námskeiðið, enda tímarnir
skipulagðir og hugsaðir þannig að barnið verði hluti
af æfingunum. Til marks um það ætlar hún að kenna
æfingar þar sem þyngd barnsins kemur í stað lóða,
ásamt því að veita ráð í tengslum við grindarbotns- og
mjóbaksæfingar.

„Svo er ég með áskorunarnámskeið fyrir konur,
sem ég hef verið að þróa en er nú komin með það inn
í Heilsuakademíuna,“ segir Borghildur. „Það var að
seljast upp á það en það næsta hefst eftir átta
vikur.“
Áherslan verður ekki bara á djöflast, heldur koma
huganum í rétt lag og vinna með markmiðasetningu.
Nota hugann til að gera hreyfingu og hollt og gott
mataræði að lífsstíl. Þess vegna mæli ég með að þátttakendur verði með alveg til jóla. Þá eru meiri líkur á
að langtíma árangur náist.“
Borghildur tók hugarfarslega þáttinn meira inn í
eigin þjálfun fyrir nokkrum árum og sá þá hversu
áhrifarík markmiðasetning og hugarfarsbreyting er.
Hún telur að hugurinn verði því miður alltof oft út
undan í umræðunni um bætt heilsufar, en hann verði
að vera með í för eigi árangur að nást.
„Ég ætla að nota nokkrar mínútur til að fara yfir
markmiðin í hverjum tíma. Enda trúi ég að mínútunni
sé sannarlega vel varið ef það er gert.“
ROALD FRETTABLADIDIS
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Sentimetrarnir fjúka af
Ultratone er nýr og háþróaður
rafbylgjuþjálfi sem kemur línunum í lag á hraðvirkan máta og
kemur grindarbotninum í fyrra
form eftir fæðingu. Þetta vita
stjörnurnar, því Madonna, Shakira og Gwyneth Paltrow þakka
það reglulegri ástundun Ultratone í hve fínu formi þær eru.
„Ultratone er háþróuð, byltingarkennd raf- og hljóðbylgjutækni
sem notar rafskilaboð til að örva
ákveðin svæði líkamans. Stóri
munurinn á Ultratone og eldri
tækjum á markaðnum er sá að
Ultratone notar 44 mismunandi
rafmerki meðan þau eldri nota
miklum mun færri,“ segir Sigríður Olsen, rekstrarstjóri Ultratone
Hafnarfirði á Reykjavíkurvegi 68
sem býður upp á hið magnaða Futura Pro-tæki sem hjálpar fólki að
ná árangri til betri heilsu og
bættrar líðanar á skjótan og
undraverðan hátt.
„Í Ultratone-meðferð breytist
rafstraumurinn á einnar og
hálfrar mínútu fresti. Af þeim
sökum verða bylgjurnar mun
mýkri og þægilegri en áður þekk-

Borðaðu
þig granna(n)

Nánari upplýsingar
Sími 865-8407
www.vigtarradgjafarnir.is

ist í öðrum tækjum á markaðnum,“ segir Sigríður um Ultratone,
sem býður upp á 30 ólíkar líkamsmeðferðir.
„Vinsælust er grenning og
styrking, enda næst sýnilegur
árangur á þriðja til fimmta tíma.
Við gerum ummálsmælingar á
viðkomandi fyrir og eftir meðferð
og þar má sjá sentimetrana fjúka.
Með þeirri meðferð mælum við
vitaskuld með hollu og skynsamlegu mataræði og mikilli vatnsdrykkju. Rafskilaboð fara djúpt
inn í vöðva líkamans og þegar upp
er staðið næst þrisvar sinnum
meiri árangur í Ultratone en
venjulegri líkamsrækt,“ segir
Sigríður og nefnir fleiri möguleika Ultratone.
„Við bjóðum sérstaka meðferð
fyrir konur eftir barnsburð sem
styrkir grindarbotninn og kemur
honum í fyrra form. Þá erum við
með afar árangursríkt sogæðanudd sem kemur jafnvægi á sogæðakerfið, losar um appelsínuhúð
og lagar húðslit, en Ultratonemeðferðin styrkir og sléttir húðina svo hún nær sínum fyrri styrkleika,“ segir Sigríður og bætir við
að Ultratone reyni ekkert á liðamót.
„Þetta er því tilvalin heilsurækt

fyrir þá sem eiga við bakvandamál
eða eymsli í hnjám að stríða og
því bágt með að stunda hefðbundna
líkamsrækt. Ultratone vinnur vel
á vöðvabólgu og býður upp á
margar tegundir nudds, sem er
gott fyrir þá sem þjást af
íþróttameiðslum, en tækið er
mikið notað á sjúkrahúsum
erlendis til endurhæfingar,“ segir
Sigríður, en einnig er hægt að fara
í detox-afeitrunarmeðferðir í
Ultratone, sem og andlitsmeðferðir
sem slétta úr hrukkum og fínum
línum og yngja húðina án þess að
til skurðaðgerðar komi.
„Við ráðleggjum þeim sem vilja
grennast og styrkja sig að koma
þrisvar til fimm sinnum í viku, en
vitaskuld má koma oftar. Hingað
koma bæði konur og karlar, á
öllum aldri, og eru himinlifandi
með árangurinn. Þetta er gott
fyrir sálina líka. Hér finnur fólk
heimilislegt og rólegt athvarf þar
sem það slakar á í hálftíma og les
eða kíkir á sjónvarpið meðan það
gerir
líkamanum
gott
í
Ultratone.“
Þess má geta að Ultratone
Hafnarfirði er með ýmis tilboð nú
á haustdögum.
THORDIS FRETTABLADIDIS
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Fjólubláir draumar
Litabreytingar haustsins eru
ekki bara í náttúrunni.
Einn af mest áberandi straumum
híbýlatískunnar í haust er tilkoma
fjólublárra tóna. Yfirleitt fer ekki
mikið fyrir þessum fallega lit,
hvorki í fatatísku né annars staðar,
en nú verður breyting þar á. Hægt
er að fá gólfteppi, púða, vasa, veggfóður og margt fleira sem ætlað er
til að fegra heimilið í þessum
fallega lit, sem átakalaust setur
hlýlegan og höfðinglegan blæ á
herbergi hússins.
MHG
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¹ (ËTEL 3ÎGU Å GAMLA DAGA ÖESSI
FALLEGI STËLL SEM HENTAR B¾ÈI FYRIR
SKRIFSTOFU OG HEIMILI
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L fréttablaðið L ﬂutningar

11. SEPTEMBER 2007 ÞRIÐJUDAGUR

Kerra fyrir búslóðina
Í stað þess að fá flutningabíl
eða sendibíl í flutningana finnst
mörgum gott að hengja kerru aftan
í bílinn sinn fyrir búslóðina. Þá
þarf ekki að hafa neinar áhyggjur
af greiðslumælinum á meðan.
Hægt er að leigja kerrur fyrir
flutninga til dæmis hjá Skeljungi,
BYKO og Húsasmiðjunni allt frá
tveimur klukkutímum upp í heila
helgi. Finna má upplýsingar um
þessar kerruleigur á netinu og er
hér samantekt á helstu kerrum
hverrar leigu fyrir sig.
Hjá Skeljungi eru tvær tegundir af kerrum sem eru góðar í
flutningana, annars vegar opin
kerra með tveimur öxlum 260
sentímetra löng og hins vegar
tvær tegundir af lokuðum kerrum,
sem eru 244 og 300 sentímetrar
að lengd. Leiga á opnu kerrunni
kostar 2.400 í hálfan dag en

heill dagur kostar 3.850. Lokuðu
kerrurnar leigjast á 3.000-3.400
krónur hálfan daginn en 4.7505.400 krónur fyrir heilan dag.
Í Húsasmiðjunni má leigja 300
sentímetra langa kerru fyrir búslóðina á 3.140 krónur fyrir hálfan
dag en 5.652 krónur fyrir heilan
dag. Í Húsasmiðjunni á Akureyri er hægt að leigja sérstaka
búslóðarkerru þar sem hálfs dags
leiga kostar 4.400 krónur en heill
dagur er á 7.920 krónur.
BYKO býður líka upp á kerruleigu en þar eru þrjár stærðir
nefndar: lítil, meðal og stór en ekki
er tilgreint nánar hversu stórar
þær eru. Leiguverðið á kerrunum
í BYKO er á bilinu 1.840-3.160
krónur fyrir hálfan dag en 3.6806.320 fyrir heilan dag. Þar er líka
hægt að leigja fjölnota kerru sem
er 185 sentímetra löng og kostar
4.300 krónur að leigja
hana í hálfan dag en
heill dagur kostar
8.600 krónur.
- sig

Afar mikilvægt er að byrja að ganga frá barnaherberginu þegar flutt er í nýtt húsnæði, til að auðvelda börnum breytingarnar.

Margar stærðir og gerðir af
kerrum er hægt að leigja fyrir
flutningana, meðal annars
hjá Skeljungi, BYKO og
Húsasmiðjunni.

L HEIMSMET
87 tengivögnum var safnað saman aftan í einn dráttartrukk í lengstu
bílalest sem um getur, en hún var 1.235 metra löng, í The Mighty
Mungindi Truck and Trailer Pull í Mungindi, Nýja Suður-Wales í Ástralíu,
29. mars árið 2003.
Stærstu dekk heims eru fjögurra metra há og fjögurra tonna þung og
eru framleidd af Michelin á stærstu vörubíla heims.
Heimild: Heimsmetabókin 50 ára -- afmælisútgáfa, 2004. Íslensk
þýðing: Árni Snævarr.

L AF SPJÖLDUM SÖGUNNAR
Árið 1914 flutti Sveinn Oddsson inn fyrsta flutningabílinn með styrk
frá Alþingi og átti hann að halda uppi mann- og vöruflutningum milli
Reykjavíkur og Eyrarbakka. Bíllinn var af gerðinni Ford T með mikilli yfirbyggingu og reyndist ekki vel. Haldið var úti tilskildum vöruflutningum
sumarið 1914 milli Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og Eyrarbakka og gengu
þeir ágætlega nema hvað lítið var um varning til að flytja. Enn voru
menn ekki búnir að átta sig á gagnsemi bílanna.
Heimild: Íslenska bílaöldin, 2003. Örn Sigurðsson og Ingibergur
Bjarnason.

Byrjað á barnaherberginu
Mikilvægt er að börn fái
að vera þátttakendur í
flutningum og undirbúningi
fyrir þá. Hugo Þórisson
sálfræðingur var spurður
hvernig best væri að bera sig
að þegar flutt er með börn á
leikskólaaldri og fyrstu árum
grunnskóla.
„Það er stór viðburður að flytja og
margt sem felst í því ferli,“ segir
Hugo og nefnir sem dæmi leit að
húsnæði og kaup eða leigu, frágang
og að pakka niður fyrir flutningana.
„Það er mjög mikilvægt að
börnin séu með í undirbúningi að
flutningunum og séu meðvituð um
hvað standi til þótt þau hafi ekki
endilega fullan skilning á því. Það
þarf að útskýra það fyrir þeim og
tala um það við þau svo þau viti
hvað er að gerast,“ segir Hugo.
„Ég myndi segja að það væri mjög
mikilvægt að þau fengju að sjá nýja

húsnæðið vegna þess að við þurfum
alltaf að vita hvað bíður okkar og
sjá fyrir okkur hvað tekur við. Því
nákvæmari og betri sem myndin er
í huga barnsins, þeim mun auðveldara verður fyrir það að laga sig
að henni og hafa væntingarnar
eðlilegri,“ segir Hugo og bætir
við að slíkt sé til dæmis talið mjög
eðlilegt þegar börn fara úr leikskóla
í grunnskóla. „Þá heimsækja þau
skólann sinn, sem bíður þeirra um
haustið og hitta þar kennarann sinn
og skoða skólastofuna. Þannig verða
allar væntingarnar raunhæfari og
eðlilegri og nákvæmlega það sama
gildir þegar þau flytja.“
Hugo segir það einnig mikilvægt
þegar verið er að flytja og
koma sér fyrir í nýju húsnæði
að byrjað sé á því að ganga frá
barnaherbergjunum.
„Stundum
hafa foreldrar byrjað á að ganga
frá í eldhúsinu, stofunni eða eitthvað slíkt til að koma sér fyrir en
ég held að það sé mikilvægast að
byrja á barnaherbergjunum. Koma

Hugo Þórisson sálfræðingur segir
mikilvægt að byrjað sé að gera barnaherbergin klár þegar flutt er, svo börnin
finni til öryggis á nýju heimili sem fyrst.

rúminu fyrir, myndum á veggina,
dót í hillur og bangsann í rúmið
því það er mikilvægt fyrir öryggi
barna á þessum aldri,“ segir Hugo.
„Fyrst og fremst felst öryggið í
návist og samskiptum við foreldra
en næst á eftir því eru hlutirnir og
föstu punktarnir í kringum barnið.
Þess vegna er mikilvægt að þetta
sé fyrsta herbergið sem er klárað á
nýju heimili.“
sigridurh@frettabladid.is

Sendibílar til leigu
www.cargobilar.is

Krefst ekki meiraprófs réttinda

BANDARÍKIN ERU NÆR EN ÞÚ HELDUR

www.dhl.is
Nú brúar DHL bilið til Bandaríkjanna. Með beinum og betri tengingum við þéttriðið ﬂutningsnet DHL um gjörvöll
Bandaríkin getum við afhent sendingar þínar til Bandaríkjanna næsta virka dag. 34.000 starfsmenn DHL í Bandaríkjunum
eru til þjónustu reiðubúnir. Kynntu þér þjónustuna á www.dhl.is og prófaðu hana næsta virka dag.

DHL afhendir sendingar þínar til Bandaríkjanna næsta virka dag

4

L fréttablaðið L ﬂutningar

11. SEPTEMBER 2007 ÞRIÐJUDAGUR

Flutt á nýtt heimili
Að ýmsu þarf að huga þegar skipta
skal um híbýli. Betra er að gera smá
plan áður því það mun að lokum
spara manni tíma. Hér á eftir koma
nokkur nytsöm ráð:
L Byrjið á að taka til og henda.
Væntanlegir flutningar eru rétta
tækifærið til að losa sig við ónýtu
garðhúsgögnin og úreltu tímaritin.
Það er óþarfa tvíverknaður að flytja
dót á nýjan stað sem verður síðan
strax hent.
L Passið að pakka nauðsynlegustu
hlutunum í ferðatösku sem höfð er
uppi við. Maður kemur sér ekki fyrir
í nýrri íbúð á einum degi og til að
losna við að þeysast á milli kassa,
til dæmis í leit að tannkreminu, er

best að hafa allt á einum stað.
L Raðið vandlega ofan í kassana.
Nýtið plássið vel og flokkið hlutina,
látið til dæmis allar bækur saman,
öll föt saman og allt eldhúsdót
saman.
L Hafið það hugfast að kassarnir
geta orðið fyrir hnjaski. Því skal
pakka þétt, nýta plássið vel og láta
ekkert hringla laust. Einnig skal öllu
brothættu pakkað inn í bóluplast
eða sellófan, helst ekki dagblöð
þar sem þau smita prentsvertu í
hlutina.
L Komið ykkur upp merkjakerfi. Í
fyrsta lagi er mjög nauðsynlegt að
vel komi fram hvað sé í hverjum
kassa svo auðvelt sé að pakka upp.
Einnig hraðar það
öllum flutningi ef
kassar og húsgögn
eru merkt herberginu
sem þeir eiga endanlega að fara í.
L Ef gæludýr tilheyrir
fjölskyldunni skal loka
það inni í einu herbergjanna eða koma
því fyrir í pössun
meðan á flutningunum stendur. Stressið
sem flutningum fylgir
leggst á alla fjölskylduna – líka dýrin.
L Hafið nóg að
drekka og borða
fyrir sjálfboðaliðana
í flutningunum. Það
stuðlar að því að fólk
hjálpi lengur til.

Þrifin geta tekið mikinn tíma og sífellt fleiri ráða til sín hjálp.

Skíturinn skilinn eftir
Það færist í vöxt að seljendur
íbúðarhúsnæðis fái utanaðkomandi aðila til að þrífa
gamla húsnæðið fyrir afhendingu til nýrra eigenda.
„Þetta verður æ vinsælla,“ segir
Theódór Pálsson, framkvæmdastjóri Hvítu línunnar, sem er eitt
þeirra fyrirtækja sem taka að sér
þrif á íbúðum milli eigenda.
„Mér finnst eins og aukningin
haldist í hendur við líflegan fasteignamarkaðinn hin síðustu ár. Þegar

fólk er búið að selja eignir sínar og
er með meira fé á milli handa þykir
því ekki tiltökumál að ráða ræstingafólk til að þrífa og á margan hátt
skiljanlegt að það sé óþreyjufullt að
komast í sitt nýja húsnæði þar sem
mörg handverkin bíða,“ segir Theódór, en þrif af þessu tagi kosta frá
35 þúsund krónum fyrir meðalstóra
íbúð og hækkar verðið eftir auknum
fermetrafjölda.
„Innifalin í verði er allsherjar
hreingerning, utan þrifa á veggjum og lofti. Það er sjaldgæft að
þrífa þurfi veggi og loft þar sem

flestir mála þegar flutt er í nýtt
húsnæði,“ segir Theódór, en gluggar, skápar, innréttingar, ofnar, gólf
og hreinlætis- og heimilistæki eru
þrifin hátt og lágt.
„Húsnæðið er eins og nýtt eftir
að við höfum farið um það höndum. Við notum ýmis tæki sem létta
okkur vinnuna en allir vita hve
mikil vinna er að hreinsa heilt einbýlishús þegar kalla þarf kannski
saman alla fjölskylduna yfir heila
helgi. Þá er betra að fá fagfólk í
verkið og kveðja gamla heimilið
tandurhreint en óþreyttur.“

Þekking • Reynsla • Traust þjónusta
Vörubílastöðin Þróttur býður fjölbreytta þjónustu og ræður yfir stórum flota
atvinnutækja til margvíslegra verka.

• Hefðbundnir vörubílar.
• Dráttarbílar með
malarvögnum.
• Allar stærðir kranabíla
með eða án flatvagna.
• Fjölmargar gröfur frá
þeim minnstu upp í 45
tonna tæki.
• Fáðu gott tilboð í
jarðvinnuframkvæmdir
eða flutning hjá félögum
Þróttar.

Vörubílastöðin Þróttur • Sævarhöfða 12 • Sími 5775400 • throttur.is
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Suðrænn trjábörkur á íslensk gólf
Korkur er einstakt
náttúruefni og á auknum
vinsældum að fagna
sem gólfefni á heimilum
landsmanna.
Vissir þú að korkur er unninn úr trjáberki korkeikar
sem aðeins vex á sólríkum
slóðum og er ein sinnar
tegundar í heiminum?
Þannig er hvert einasta
tré korkeikarinnar tær
hráefnisuppspretta
því
kork má flysja aftur og
aftur af sama trénu þegar
nýr vex í staðinn á níu
árum, kynslóð eftir kynslóð.
„Eiginleika korks er
ekki hægt að falsa þótt útliti megi ná í dúkum, því
korkur er algjörlega einstakt náttúruefni,“ segir
Ólafur Traustason, sölumaður hjá Þ. Þorgrímssyni sem selur WicandersÓlafur Traustason, sölumaður hjá Þ. Þorgrímssyni,
segir einangrunargildi korks
einstakt.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

kork, en Wicanders hefur
unnið með kork frá árinu
1868.
„Einangrunargildi
korks er einstakt. Tveggja
sentimetra korkur einangrar álíka og áttatíu
sentimetra náttúrusteinn
og sjö sentimetra viður;
bæði hvað varðar hitaog
kuldaeinangrun.
Mýkt og hlýja korks er
vel þekkt, enda hafa
Íslendingar valið kork á
eldhúsgólf sín í áranna
rás þar sem hvíld fæst við
stöðu á korki. Þetta vita
verslunareigendur, sem í
ríkari mæli velja kork á
verslanir sínar til að forða
starfsfólki frá vöðvabólgu
og særindum eftir langan
vinnudag á gólfinu,“ segir
Ólafur, en korkur nýtur
einnig sívaxandi vinsælda
sem gólfefni á heimilum
landsmanna.
„Korkur er enn mikið
valinn í eldhús en ekki
síður á stofur, herbergi og
önnur rými þar sem fólk
vill náttúrulegt yfirbragð.
Nú er kominn á markað

Aðalflutningar
'LEÈILEGT SUMAR

Öryggi alla leið

Nú geta enn fleiri nýtt sér frábæra
þjónustu Aðalflutninga

OPIÐ VIRKA DAGA TIL KL. 17.00 Föst. til kl. 16.00
www.adalﬂutningar.is
Skútuvogi 8 S. 581 3030 Fax: 471 2564 adaleg@simnet.is

marmarakorkur í öllum
litum, svo fjölbreytnin
er orðin meiri en þegar
bara var hægt að kaupa
náttúrulega
brúnan
kork, sem þó er einnig
vinsæll og fallegur enn,“
segir Ólafur um þetta
sérstaka náttúrefni sem
gefur herbergjum góðan
hljómburð, deyfir fótatak,
er gott fyrir bak og fætur
og ekki ofnæmisvaldandi.
„Korkur er sígildur og
fer aldrei úr tísku. Hann
hefur gríðarlegt þol gegn
hvers kyns ágangi, veitir viðnám gegn blettum
og efnablöndum, nær sér
eftir dældir og er sjálfslökkvandi ef eld ber að.
Viðhald er í algjöru lágmarki og í dag bjóðum við
WRT-keramiklakk
með
fimmtán ára slitábyrgð,“
segir Ólafur og bætir við
að nú sé algengt að leggja
kork með öðrum gólfefnum í sama herbergi.
Verð á Wicanders-korki
er frá 1.700 upp í 5.500
krónur með lími og lakki.
thordis@frettabladid.is

Geymdu það ekki til morguns sem við getum gert í dag.

Bremen

Hannover

Amsterdam
250 km

London

Rotterdam

420 km

224 km

Dortmund

Eindhoven

232 km

128 km

Düsseldorf

Antwerpen

135 km

124 km

Köln
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224 km

123 km

Brussels
100 km

Bonn
123 km

Liege

Frankfurt
320 km

Luxembourg
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142 km

Paris
387 km

Strassbourg
406 km

75% af allri flugfrakt frá Evrópu á sér uppruna á afmarkaða svæðinu.

Liège
- beint fraktflug 11 sinnum í viku
Icelandair Cargo býður beint fraktflug 11 sinnum í viku til og frá Liège í Belgíu.
Icelandair Cargo í Liège er í innan við 400 km fjarlægð frá mörgum af stærstu
borgum í Evrópu og býður landflutninga hvaðan sem er í álfunni.
Nýttu þér hraðvirkasta flutningsmátann innan Evrópumarkaðar.

Hafðu strax samband við Icelandair Cargo við Flugvallarveg í Reykjavík.
Sími 5050 400, fax 5050 630, veffang icelandaircargo.is.

Eins
og
skot

Stuttgart
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2AFVIRKJUN
.+ +AFFI +RINGLUNNI

HEIMILIÐ

HÚSNÆÐI

ATVINNA

(ÒSGÎGN

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

!TVINNA Å BOÈI

4IL SÎLU )KEA BORÈSTOFUBORÈ X 
ÖÒS 3ËFI   SKEMILL CA  ÖÒS !%'
ÖVOTTAVÁL Å MJÎG GËÈU LAGI 5PPL Å SÅMA
 

(EIMILIST¾KI
2AINBOW 2YKSUGUR 'OTT
VERÈ

2AF,IST
'ETUM B¾TT VID OKKUR ALLRI
ALMENNRI RAFLAGNAVINNU NÕLAGN
IR VIDHALDSVINNA

4IL SÎLU ERU NOTAÈAR 2AINBOW RYKSUGUR
9FIRFARNAR AF UMBOÈI BYRGÈ 5PPL Å S
  ¹ DAGINN OG   KVÎLD
OG HELGAR

$ÕRAHALD

OG FAGLEG RAÈGJÎF
5PPL Å S     

+ATTASÕNING +YNJAKATTA VERÈUR 
OG  OKTËBER 3KR¹NING TIL SEPT
5PPLÕSINGAR ¹ KYNJAKETTIRIS
!MERÅSKUR #OCKER 3PANIEL F¾ST GEFINS 
¹RA GAMALL 3  

HEILSA
(EILSUVÎRUR

µMISLEGT

+JALLARI Å .ORÈURMÕRI 4VÎ SAMLIGGJANDI
HERBERGI OG ELDHÒS MEÈ STURTUKLEFA
SAMEIGINLEGT 7# -EÈ EÈA ¹N HÒS
GAGNA 6ERÈ  ÖÒS (ITI OG RAFMAGN
INNIFALIÈ HTH HIVEIS
4IL LEIGU MJÎG RÒMGËÈ   HERB  FM
ÅBÒÈ M GEYMSLU ¹ BESTA STAÈ Å 
RS LEIGUSAMNINGUR  M¹N TRYGGING
,AUS STRAX 3TEF¹N S  
4IL LEIGU  HERB ÅBÒÈ  FM Å +ËPAVOGI
,AUS STRAX 5PPL Å S  
4IL LEIGU  HERB ÅBÒÈ MSÁRINNGANGI Å
 2VK 5PPL Å S  

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR

¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹ UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU
ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP ,EIGULISTANS +ÅKTU
INN ¹ WWWLEIGULISTINNIS EÈA HAFÈU
SAMB VIÈ OKKUR Å S  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
«SKA EFTIR   HERB ÅBÒÈ FR¹ OG MEÈ
NÒNA ®RUGGUM GREIÈSLUM HEITIÈ 5PPL
Å S  

3UMARBÒSTAÈIR

,ÅTIL BÅLKERRA TIL SÎLU ÖARFNAST SM¹ LAG
F¾RINGAR SELST ËDÕRT "ARNARÒM OG ELD
HÒSBORÈ MEÈ STËLUM SELST ËDÕRT 3
 

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     

&¾ÈUBËTAREFNI

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

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE«LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM

.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

+AFFIHÒS "AKARÅ
"AKARAMEISTARINN -JËDD
3M¹RATORGI 3UÈURVERI
!USTURVERI 'L¾SIB¾ 
(ÒSGAGNAHÎLL ËSKA EFTIR
AFGREIÈSLUFËLKI 6INNUTÅMI  
         
%INNIG LAUS HELGARSTÎRF 'ËÈ
LAUN Å BOÈI
5PPL Å S   TIL KL
%INNIG UMSËKAREYÈUBLÎÈ ¹
WWWBAKARAMEISTARINNIS

 FM SUMARBÒSTAÈUR TIL SÎLU TIL FLUTN
INGS -JÎG VANDAÈUR OG KËSÕ BÒSTAÈUR
6  MILL 5PPL Å S  

3ÅAM

(AFNARFIRÈI

«SKUM EFTIR ÖJËNUSTUFËLKI Å
SAL ¹ VEITINGASTAÈNUM 3ÅAM
Å (AFNARFIRÈI 5M ER AÈ R¾ÈA
KVÎLDVINNU FR¹   AÈALLEGA
FIMMTUDAGA SUNNUDAGA
6INSAMLEGAST S¾KIÈ UM ¹
WWWSIAMISATVINNA !LLAR
N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
'UÈRÒN Å SÅMA  

2EYKJAVÅK 0IZZA #OMPANY

6ANTAR AUKAFËLK Å FLESTAR STÎÈUR ¹
SKEMMTILEGAN VEITINGASTAÈ 'ËÈ LAUN Å
BOÈI FYRIR RÁTT FËLK ,ÁTTUR OG GËÈUR STARF
SANDI 3NILLD MEÈ SKËLA 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA   MILLI KL  
«LAFUR

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

3TARFSMENN ËSKAST ¹ -AX HRAÈÖJËN
USTUVERKST¾ÈI Å 2EYKJAVÅK &REKARI UPP
LÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR ÖJËNUSTUSTJËRI
-AX ¥VAR SGEIRSSON Å SÅMA  
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM STARFIÈ ¹ WWW
MAXIS

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

+AFFI 3ËLON
+AFFI 3ËLON ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
VANA MENN Å ELDHÒS
&REKARI UPPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM
FR¹ KL   EÈA ¹ NETFANGIÈ
SOLON SOLONIS

'ISTING
/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

.UDD

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSKARFT
Å SAL FULLT STARF %INNIG VANTAR
FËLK Å HELGARVINNU
5PPL ¹ STAÈNUM OG SÅMA 


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

!TVINNUHÒSN¾ÈI
3KRIFSTOFUHERBERGI TIL LEIGU  FM ÎLL
AÈST¾ÈA ÎRYGGISKERFI GOTT ÒTSÕNI 5PPL
Å S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
4), 3®,5

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

-OSFELLSBAKARÅ
-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

0ANTIÈ TÅMANLEGA FYRIR
HÒSVAGNINN

.ÕSTANDSETT OG UPPHITAÈ HÒS ¹
%YRARBAKKA 3TËR HJËLH
HÒSB 
P M¹N ,ÅTIL HJËLH
HÒSB  P
M¹N &ELLIH  P M¹N Å  M¹NUÈI
3  

4JALDVAGNA OG FELLIHÕSEIG
ENDUR ATH

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

"ÅLSKÒR
6ANTAR BÅLSKÒR EÈA ATVINNUHÒSN¾ÈI 
 FM 5PPL Å S  

+RINGLUKR¹IN
6IÈ ËSKUM EFTIR AÈ R¹ÈA MAT
REIÈSLUMANN EÈA MANN MEÈ
GËÈA REYNSLU ¶ARF AÈ HAFA
FRUMKV¾ÈI DRIFKRAFT OG GETA
UNNIÈ SJ¹LFS¾TT 
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS 5PPL
UM STARFIÈ VEITI 3OPHUS S 


.ONNABITI

-OSFELLSBAKARÅ
-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    


3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL STARFA
EKKI YNGRI EN  REYKLAUS
5PPL Å S     
EÈA ¹ STAÈNUM
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

Auglýsingasími

– Mest lesið
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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

!MERICAN STYLE
(AFNARFIRÈI

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

(JËLBARÈAVAKTIN
2AFGEYMAVAKTIN

!TVINNA ËSKAST
 ¹RA 0ËLSKUR KARLMAÈUR ¥SLENSKUR
RÅKISBORGARI ËSKAR EFTIR VINNU ER VANUR
SMIÈUR OG KRANAMAÈUR ALLT KEMUR TIL
GREINA 5PPL Å S  
5NGRI PËLSKRI KONU VANTAR AUKAVINNU ¹
KVÎLDIN %R MENNTAÈUR SJÒKRAÖJ¹LFI EN
MARGT KEMUR TIL GREINA 'ETUR BYRJAÈ
STRAX 5PPL Å S  
3MIÈIR ËSKA EFTIR VINNU 6ILJA MIKLA
VINNU %KKI MËT 3  

3JËKOKKUR

6ANUR KOKKUR ¹ SJË ËSKAR EFTIR GËÈU
PL¹SSI HJ¹ GËÈRI ÒTGERÈ MEÈM¾LI FYRIR
HENDI 5PPL Å S  

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

"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI
TIL
AFGREIÈSLUSTARFA
¥SLENSKUKUNN¹TTA ER SKILYRÈI (ELGA GEFUR
FREKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
6ANTAR STARFSMANN VIÈ AFGREIÈSLU OG
HÒSVÎRSLU VIÈ ÅÖRËTTAHÒS 6INNUTÅMI
ÎNNNUR HVOR HELGI REYKLAUST UMHVERFI
5PPL I S  
«SKUM EFTIR SMIÈUM OG VERKAMÎNNUM
-IKIL VINNA FRAMUNDAN 3  
:ATRUDNIE PRACOWNIKËW BUDOWLANYCM
Z DËSWIADCZENIEM PRZY OBRËBKACH BLA
CHARSKICM -ILE WIDZIANA XNAJOMOSC
JEZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO
+ONTAKT     

:!425$.)% $/ 02!#9

0RZYJME LUDZI DO PRACY DO UKLADANIA
KOTSKI BRUKOWMEJ I PRAC ZWIAZANYCH Z
OGRODNICTWEM 4EL  

,ÕST ER EFTIR UMSËKNUM UM
STYRKI FR¹ -ENNINGAR¹¾TLUN
%VRËPUSAMBANDSINS
"ËKAÒTGEFENDUR GETA SËTT UM STYRKI TIL ÖÕÈINGA ¹
EVRËPSKUM BËKMENNTUM
5MSËKNAFRESTUR UM ÖÕÈINGASTYRKI RENNUR ÒT  OKTËBER NK

TILKYNNINGAR
%INKAM¹L
¡G ER MYNDARLEGUR STR¹KUR ¹ BESTA ALDRI
ËSKA EFTIR AÈ KOMAST Å KYNNI VIÈ KONU ¹
ALDRINUM   ¹RA 5PPL Å S  
OG  

¶¹ ERU VEITTIR ERU STYRKIR TIL EVRËPSKRA SAMSTARFSVERKEFNA ¹
SVIÈI MENNINGAR OG LISTA SJËNLISTA SVIÈSLISTA MENNINGARARFS
OG BËKMENNTA  'ERÈ ER KRAFA UM SAMSTARF AMK ÖRIGGJA
LANDA &RESTUR TIL AÈ S¾KJA UM RENNUR ÒT  OKTËBER NK
.¹NARI UPPLÕSINGAR AÈ ÙNNA ¹ WWWEVROPUMENNINGIS
OG HJ¹ 5PPLÕSINGAÖJËNUSTU -ENNINGAR¹¾TLUNAR %3"
4ÒNGÎTU   2EYKJAVÅK SÅMI  
TÎLVUPËSTUR INFO EVROPUMENNINGIS

 ¹RA EKKJUMAÈUR VEL ¹ SIG KOM
INN ËSKAR EFTIR KYNNUM VIÈ   ¹RA
KONU %R BINDINDISMAÈUR ¹ TËBAK OG
VÅN HUGAM¹L MA GÎNGUFERÈIR ÒTI Å
N¹TTÒRUNNI 3VÎR SENDIST &RÁTTABLAÈINU
MERKT b'ÎNGUHRËLFURm

6ÁLAMAÈUR ËSKAST

«SKA EFTIR VÎNUM VÁLAMANNI ¹ HJËLA
GRÎFU 5PPL Å S  
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ATH

ÞJÓNUSTA
OFAR ÖLLU

Hátún 6
104 Reykjavík
Penthouse með útsýni

Stærð: 68,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

A;È/C5:A7<5/@
4@pBB/0:/A7<A

Fasteignir

Opið
Hús

HRINGDU NÚNA
og skráðu eignina þína í sölu hjá okkur

699 6165/899 0800

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

GTW`
#
USabW`
ROUZSUO
Ab`
[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
Engjateig 9
105 Reykjavík

!46)..!

#
@AË;7##
3/ÈD
7A7@

>r<BC</

7A

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30 - 18:30

Verð: 29.500.000

«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA KVÎLDÖJËNA UM HELGAR
5NNIÈ ER AÈRA HVORA HELGI !ÈEINS ÅSLENSKUM¾LANDI
UMS¾KJENDUR MEÈ REYNSLU TVÅTUGIR EÈA ELDRI KOMA
TIL GREINA HUGASAMIR SENDI UMSËKN OG FERILSSKR¹ ¹
ESTER HOTELIS FYRIR  SEPTEMBER NK

TIL AFHENDINGAR STRAX. Nýtt 2ja herbergja penthouse í 7 hæða fjölbýli, með glæsilegu útsýni. Frábær
staðsetning fyrir þá sem kjósa að vera rétt við miðbæinn, verslanir og aðra þjónustu. Íbúðin er stúdío-íbúð og
skiptist í svefnherbergi, stofu/eldhús, baðherbergi, þvottahús og 12 fm hellulagðar svalir. Í kjallara eru geymslur.
Íbúðin er tilbúin með fataskápum, eldhús- og baðinnréttingu og gólfefnum. SJÓN ER SÖGURÍKARI - OPIÐ HÚS Í
DAG KL. 17:30 TIL 18:30

Halldór Jónsson
Sölufulltrúi
864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337
stefanp@remax.is

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

LÓÐIR

«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA MORGUNSTARFSMANN Å SAL

Höfum til
ráðstöfunar
byggingalóðir
í Garði og
Sandgerði
Á mjög góðu
verði.

4),+9..).'!2

Frum

5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM STARFSHLUTFALL ER   ,EITAÈ
ER AÈ SJ¹LFST¾ÈUM ÖJËNUSTULUNDUÈUM STUNDVÅSUM
¹REIÈANLEGUM EINSTAKLINGI MEÈ GËÈA ENSKUKUNN¹TTU
OG HELST MEÈ REYNSLU AF ÖJËNUSTUSTÎRFUM !LDURSL¹G
MARK ER  ¹R HUGASAMIR SENDI UMSËKN OG FERILSKR¹ ¹
ESTER HOTELIS FYRIR FÎSTUDAGINN SEPTEMBER

!ÈALFUNDARBOÈ
!ÈALFUNDUR &RAMSËKNARFÁLAGS !KUREYRAR VERÈUR HALDINN NK
SUNNUDAG  SEPTEMBER KL  Å HÒSN¾ÈI FÁLAGSINS

$AGSKR¹
 6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
 ®NNUR M¹L
3TJËRN &RAMSËKNARFÁLAGS !KUREYRAR

Einbýlishús verð frá: 7,990,000 kr.
Parhús verð frá: 10,990,000 kr.
– Einbýlishús – Parhús – Sumarhús – Gestahús – Smáhýsi –
V.H. ehf. - Heiðarbraut 3 - 250 Garður - sími 864 2400 - www.volundarhus.is - volundarhus@volundarhus.is

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði

!UGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI
&LENSBORGARSKËLINN BÕÈUR FORELDRUM NÕNEMA TIL
KYNNINGARFUNDAR Å SKËLANUM MIÈVIKUDAGINN
 SEPTEMBER KL  $AGSKR¹IN HEFST MEÈ
ALMENNRI KYNNINGU Å (AMARSSAL EN SÅÈAN HITTA
FORELDRAR UMSJËNARKENNARA Å KENNSLUSTOFUM
3J¹ N¹NAR ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
3KËLAMEISTARI

'LAÈHEIMAR +YNNINGARFUNDUR UM TILLÎGU AÈ BREYTINGU ¹ SV¾ÈISSKIPULAGI
HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS  
&YRIR HÎND SAMVINNUNEFNDAR UM SV¾ÈISSKIPULAG HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS BJËÈA B¾JARYÙRVÎLD +ËPAVOGSB¾JAR
ÅBÒUM HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS ¹ KYNNINGARFUND  SEPTEMBER  UM TILLÎGU AÈ BREYTINGU ¹ SV¾ÈIS
SKIPULAGINU ¹ 'LAÈHEIMASV¾ÈI
 FUNDI SAMVINNUNEFNDARINNAR  ¹GÒST  VAR SAMÖYKKT AÈ HEIMILA +ËPAVOGSB¾ AÈ KYNNA TILLÎGU AÈ
VERULEGRI BREYTINGU ¹ SV¾ÈISSKIPULAGI HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS   SBR  MGR  GR SKIPULAGS OG
BYGGINGARLAGA NR  "REYTINGARTILLAGAN TEKUR TIL   HA SV¾ÈIS Å m+ËPAVOGI AUSTURn SEM Å
SV¾ÈISSKIPULAGINU ER SKILGREINT SEM OPIÈ SV¾ÈI TIL SÁRSTAKRA NOTA OG AFMARKAST AF 2EYKJANESBRAUT TIL VESTURS
"¾JARLIND Å NORÈUR "¾JARLIND   OG ATHAFNASV¾ÈI VIÈ !KRA OG !SKALIND TIL AUSTURS OG FYRIRHUGUÈUM
!RNARNESVEGI TIL SUÈURS )NNAN MARKA ÖESS ER NÒ ATHAFNASV¾ÈI (ESTAMANNAFÁLAGSINS 'USTS HESTHÒS OG
GERÈI SKEIÈVÎLLUR OG REIÈSKEMMA AUK ¹HALDAHÒSS +ËPAVOGS ¥ TILLÎGUNNI FELST AÈ LANDNOTKUN ¹ SV¾ÈINU ER
BREYTT Å BYGGÈARREIT FYRIR BLANDAÈA BYGGÈ TIL  *AFNFRAMT ER TÎÚU  ¹ BLS  Å SV¾ÈISSKIPULAGSGREINAR
GERÈ BREYTT ÖANNIG AÈ ST¾RÈ ATVINNUHÒSN¾ÈIS ¹ BYGGÈARSV¾ÈI NR  m+ËPAVOGUR AUSTURn EYKST UM  
M TIL LOKA SKIPULAGSTÅMABILSINS %INNIG BREYTIST TAÚA  ¹ BLS  ÖANNIG AÈ ÅBÒÈUM FJÎLGAR UM 
"REYTINGARTILLAGAN VERÈUR KYNNT Å ,INDARSKËLA Å +ËPAVOGI ÙMMTUDAGINN  SEPTEMBER NK KL  !LLIR
VELKOMNIR
3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS
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Bylting
drykkjumanna hefur verið
brotin á bak aftur.
Yfirráðum þeirra í
miðborginni hefur
verið hrundið af
góðborgurum
með
dyggri
aðstoð
öryggissveitar
ríkisins. Drykkjurútar og skrílslæti þeirra teljast
ógn við þjóðaröryggið og þeim
verður umsvifalaust varpað í
dýflissu sem dirfist að kasta af sér
vatni á almannafæri. Slíkt er ekki
eingöngu hneisa heldur stóralvarlegur glæpur sem þarf að uppræta
með þrautþjálfuðum mönnum.
101 var á góðri leið með að breytast í Sódómu. Fyrir utan merk

Hvað er að frétta?

mannvirki stóð ölóður og graður
lýðurinn sem þráði að fá að komast
inn í hlýjuna. Rétt eins og fyrir
þúsundum ára í landinu helga.
Annaðhvort var það að flýja
borgina líkt og Lot og sjá Reykjavík
brenna í synd sinni eða kalla til
víkingasveitina.
Íslensk drykkja hefur getið af
sér lausaleikskróga, kynsjúkdóma
og veikindi á sunnudögum þegar
saklaus alþýðan gengur til messu
eða stendur við Tjörnina með brauðmola og skemmtir mávunum.
Broddborgurum í borginni þótti
nóg komið, skítt með það þótt handrukkarar og dópsalar gengju lausir.
Þeir röskuðu í það minnsta ekki
viðkvæmum nætursvefninum á
meðan þeir börðu á hver öðrum á

Bíldshöfða. „Við viljum sérsveitina
í miðborgina og ekkert annað,“ var
hrópað á götum úti. Og svo fengu
yfirvöld lögreglufylgd gegnum
þennan stjórnlausa heim svo þau
gætu kynnst því af eigin raun hvers
konar þjóðflokkur héldi þarna til.
Böndum hefur verið komið yfir
áfengissjúkan lýðinn sem valsað
hefur um, nánast óáreittur, í fríríki
sínu og ekki skeytt um laganna
verði eða fyrirmæli yfirvaldsins.
Og hlotið fyrir það frægð í bókum,
sjónvarpsþáttum og kvikmyndum.
Loksins geta betri borgarar gengið
um, dreypt á þremur rauðvínsglösum, sest upp í bíl og keyrt
heim, þeirra er miðborgin í skjóli
sérsveitarinnar sem er jú á launum
skattborganna.
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Sagnfræði í hádegismat
ATH kl. 12
hefst dagskrá Bókmenntahátíðar
með spjalli við Carl Jóhan Jensen
og kl. 12.30 við Nicola Lecce í
Norræna húsinu. Kl. 14 eru
pallborðsumræður um innflytjendaókmenntir: Jonas Hassen
Khemiri, Maryna Lewycka og Sasa
Stanic spjalla. Bæði, auk Einars
Más, Lecce og Carli, lesa svo í Iðnó
í kvöld kl. 20.

MENNING FRETTABLADIDIS

¥ DAG HEFJAST H¹DEGISFYRIRLESTRAR
3AGNFR¾ÈINGAFÁLAGS ¥SLANDS AÈ
NÕJU 9FIRSKRIFT FUNDARAÈARINNAR
Å HAUST ER HIN SÅGILDA SPURNING
b(VAÈ ER %VRËPAm ¶AÈ ER %IRÅKUR
"ERGMANN %INARSSON DËSENT
SEM RÅÈUR ¹ VAÈIÈ OG VARPAR FRAM
SPURNINGUNNI b%R ¥SLAND Å %VRËPUm
¥ ÒTDR¾TTI SEGIR %IRÅKUR UM EFNI
DAGSINS b4VÎ GAGNST¾È ÎFL TOGAST
¹ UM STÎÈU ¥SLANDS Å SAMFÁLAGI
ÖJËÈANNA %INS OG ÎNNUR EVRËPSK
LÕÈR¾ÈISRÅKI HEFUR ¥SLAND FUNDIÈ
FYRIR AUKNUM EFNAHAGS
LEGUM OG PËLITÅSK
UM ÖRÕSTINGI TIL
AÈ TAKA Ö¹TT
Å EVRËPSKU
SAMSTARFI 

HINN BËGINN HEFUR SÒ MIKLA
¹HERSLA SEM ¥SLENDINGAR
HAFA ALLT FR¹ TÅMUM
SJ¹LFST¾ÈISBAR¹TTUNNAR
LAGT ¹ FORMLEGT FULLVELDI
ÖJËÈARINNAR ORÈIÈ TIL
ÖESS AÈ ¥SLENDINGAR HAFA
REYNST TREGIR Å TAUMI Å
EVRËPSKU SAMSTARFI ¶R¹TT
FYRIR ¹HERSLUNA ¹ FORMLEGT
FULLVELDI ÖJËÈARINNAR HAFA
ÅSLENSK STJËRNVÎLD EIGI AÈ
SÅÈUR FUNDIÈ LEIÈ
TIL AÈ TAKA
VIRKAN
Ö¹TT Å

FJÎLÖJËÈLEGU SAMSTARFI ÖAR SEM ¹KVARÈANA
TAKA ER FRAMSELD TIL ALÖJËÈLEGRA STOFNANA
¥SLENSK STJËRNVÎLD LEYSTU LANDVARNIR MEÈ ÖVÅ
AÈ F¹ VERKTAKA Å 7ASHINGTON TIL AÈ SJ¹ UM
VARNIR LANDSINS MEÈ VARNARSAMNINGNUM
 -EÈ SVIPUÈUM RÎKUM M¹ HALDA ÖVÅ
FRAM AÈ RÅKISSTJËRN ¥SLANDS HAFI MEÈ %%3
SAMNINGNUM FR¹ ¹RINU  FENGIÈ VERKTAKA
Å "RUSSEL TIL AÈ SJ¹ UM LAGASETNINGUNA ¹
NOKKRUM MIKILV¾GUM EFNISSVIÈUMm
(¹DEGISFYRIRLESTRAR 3AGNFR¾ÈINGAFÁLAGSINS
FARA FRAM Å FYRIRLESTRASAL ¶JËÈMINJASAFNSINS
OG STANDA FR¹ KLUKKAN  TIL KLUKKAN
 5PPLÕSINGAR UM H¹DEGISFYRIRLESTRA M¹
FINNA ¹ HEIMASÅÈU 3AGNFR¾ÈINGAFÁLAGSINS
WWWSAGNFRAEDINGAFELAGNET
PBB

&RAMHALDSLÅF HLUTANNA
Hinn 8. september síðastliðinn var opnuð sýning
á vistvænni hönnun í
Hönnunarsafni Íslands í
Garðabæ. Sýningin, sem ber
yfirskriftina Framhaldslíf
hlutanna, kemur á framfæri
þeim boðskap að nútímafólki
er varla stætt á að velta fyrir
sér fagurfræði hönnunar án
þess að taka tillit til þeirra
áhrifa sem hún hefur á
umhverfi sitt.

-9.$,)34 $¾MI UM BYGGINGARLIST ¹ SÕNINGUNNI

Fagurfræði bygginga
Á laugardag var opnuð sýningin
Byggingarlist í augnhæð á Kjarvalsstöðum. Guja Dögg Hauksdóttir er
sýningarstjóri hennar.
„Sýningin er unnin í tengslum
við útgáfu námsbókar sem ætlað er
að fræða grunnskólanema um
byggingarlist,“ segir Guja Dögg,
sem einnig er höfundur bókarinnar.
„Tilgangurinn með þessu verkefni
er að reyna að veita ungu fólki upplýsingar sem gera þeim kleift að
skilja umhverfi sitt betur með því
að lesa í byggingarlist. Manngert
umhverfi hefur mikil áhrif á líðan
okkar og framvindu daglegs lífs og
því er löngu tímabært að fólk velti
því markvisst fyrir sér. Það er mikilvægt að skilja hvers vegna okkur
líður betur á sumum stöðum en
öðrum.“
Bókin skiptist í þrjá kafla og
fylgir sýningin þeirri uppbyggingu.

Fyrsti kaflinn kallast Heima og
lýtur að þeim stöðum þar sem við
eyðum hvað mestum tíma, svo sem
heimilum, skólum og vinnustöðum.
Annar kaflinn, Inni, hverfist um
íburðarmeiri rými eins og söfn og
kirkjur og nýtingu á þeim. Í þriðja
kaflanum, sem kallast Úti, er fengist við ytra byrði bygginga og form
þeirra.
Dæmi um byggingarlist eru sett
fram með mismunandi miðla á
sýningunni. Þannig má þar líta
ljósmyndir, teikningar, skyggnusýningu og líkön. Flestar byggingarnar sem fjallað er um á sýningunni eru íslenskar. „Sýningin fjallar
mestmegnis um okkar íslenska
manngerða umhverfi og reynir að
veita gestum lykil að fagurfræði
þess,“ segir Guja Dögg að lokum.
Sýningin stendur til 31. desember.
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Sýningarstjórinn Aðalsteinn Ingólfsson er forstöðumaður Hönnunarsafns Íslands. „Hugmyndin að
þessari sýningu kviknaði í raun út
frá því að þessi málefni, umhverfisvernd og sjálfbær lífsstíll, hafa
verið í deiglunni undanfarið. Það má
því líta á sýninguna sem innlegg
Hönnunarsafnsins í þá umræðu.“
Kappkostað var að velja til
sýningarinnar vel hannaða og
útbreidda nytjahluti, bæði úr fórum
safnsins og frá erlendum framleiðendum. Auk þess eru á sýningunni
nokkrar frummyndir hugvitssamlegra nytjahluta sem ekki hafa enn
ratað í framleiðslu. Hlutirnir sem
eru á sýningunni eiga það sameiginlegt að vera vistvænir á einn
eða annan hátt. Sumir þeirra eru úr
endurunnum efniviði og sýna þannig
fram á hvernig endurvinnsluferlið
eykur á virði og notagildi efniviðarins. Enn fremur þarf að vera
hægt að endurvinna hlutina að einhverju eða öllu leyti í framtíðinni.
Framleiðsla hlutanna hefur ekki
haft í för með sér mengun eða sóun
á fágætum efniviði.
Á meðal þess sem berja má augum
á sýningunni má nefna ávaxtaskál
sem gerð er úr gömlum vínyl, vistvænan og sparneytinn bíl frá Toyota
og vistvæna líkkistu sem brotnar
auðveldlega niður í jarðveginum.
Aðalsteinn segir hlutina á sýningunni
marga vera vel þekkt dæmi um

(®..5.  SÕNINGUNNI M¹ FINNA FR¾G D¾MI UM VISTV¾NA HÎNNUN TIL D¾MIS STËLA

SEM GERÈIR ERU ÒR AFGANGSEFNI ANNARRAR HÎNNUNAR

vistvæna hönnun: „Sumt af því sem
er á sýningunni eru fræg dæmi um
vistvæna hönnun. Má þar sem dæmi
nefna stól eftir brasilísku bræðurna
Fernando og Humberto Campana
sem er gerður úr smábútum efniviðar. Stóll þessi er ekki aðeins vistvænn í framleiðslu þar sem hann er
unninn úr afgangsefni annarrar
framleiðslu, heldur skírskotar hann
um leið til fátækrahverfanna í Rio
de Janeiro og þeirrar nýtni á
afgangsefnum sem þar má finna.“
Hönnunarsafnið fékk styrk frá
Sorpu og umhverfisráðuneytinu til
þess að koma sýningunni á laggirnar.
Auk þess mun umhverfisráðherra
opna sýninguna. Aðalsteinn segir að
vissulega megi líta á viðfangsefni
sýningarinnar sem pólitískt málefni.
Tilgangurinn með sýningunni er að
vekja fólk, jafnt hönnuði sem
neytendur, til umhugsunar um
hlutverk hönnunar í sjálfbærum og
vistvænum lífsstíl.
„Ekki síst viljum við höfða til
skólanna með sýningunni og reyna
að fá ungt fólk til að velta fyrir sér
hönnuninni sem liggur á bak við þá

nytjahluti sem þau kannast kannski
við úr eigin lífi. Þannig er hugsanlega
hægt að fá þau til þess að verða
gagnrýnni neytendur. Hlutirnir
sýna einnig svo ekki verður um
villst að endurvinnsla og orkusparnaður þurfa ekki endilega að
koma niður á útliti eða nytsemd
hlutanna. Það veltur á okkur öllum
að takast á við þá umhverfisvá sem
að heiminum steðjar og vonandi
getur þessi sýning haft jákvæð áhrif
á viðhorf almennings til vistvæns
lífsstíls.“
Nytjahlutirnir á sýningunni eru
dæmi um viðleitni hönnuða til þess
að leggja sitt af mörkum til
umhverfisverndar. Aðalsteinn telur
líklegt að þessi viðleitni komi til
með að færast sífellt í aukana. „Á
sýningunni má til að mynda sjá tvö
húsgögn frá IKEA. Þegar svo stórt
fyrirtæki er farið að senda frá sér
hönnun sem hefur vistvænar
hugmyndir að leiðarljósi segir það
sitt um stöðu þessara hugmynda í
hversdeginum. Framtíð hönnunar
liggur klárlega í vistvænum þankagangi.“

Kórastarf í Langholtinu
Menningarstarf í Langholtskirkju
hefur lengi verið í miklum blóma. Í
gær hófst undirbúningur fyrir
vetrarstarfið með fyrstu æfingum
vetrarins hjá kór kirkjunnar, en í
vetur verður starfið viðamikið og
fjölbreytt. Að þessu sinni eru auk
Kórskóla Langholtskirkju sjö kórar
starfandi í kirkjunni með tæplega
300 virkum þátttakendum. Kór
Langholtskirkju hóf í gær æfingar
á Magnificat og Actus Tragicus
eftir J.S. Bach sem verða flutt í
Langholtskirkju 18. nóvember á
minningartónleikum um séra Sigurð
Hauk Guðjónsson. Þá er starfandi
við kirkjuna kór skipaður drengjum
frá 7-14 ára undir stjórn Hreiðars
Inga Þorsteinssonar og Alex Ashworth og komu strákarnir saman í
fyrsta sinn í gær.
Í kvöld verður setning Kórskóla
Langholtskirkju en þar er boðið upp
á grunnnám í söng fyrir þá sem
hafa aldur og þroska til. Að loknu
grunnprófi er hægt að hefja nám í

miðstigi við aðra tónlistarskóla.
Innritun stendur yfir. Á morgun er
börnum boðið í kórstarf með Krúttakórnum yngri deild (fjögurra og
fimm ára) kl. 17.00-17.40 og eldri
deild (sex til sjö ára) frá
17.30-18.20. Kórinn syngur
í messum tvisvar yfir
veturinn.
Stjórnendur
eru Hulda Björk Proppé
og Þóra Björnsdóttir.
Kór Kórskólans er undir
stjórn
Bryndísar
Baldvinsdóttur. Kór
Kórskólans
syngur
í
messum, á

aðventukvöldi þar sem hann flytur
Lúsíuleik og einnig sýnir hann
jólahelgileikinn Fæðing frelsarans
á jólatónleikum Kórskólans og í
fjölskyldumessu annan dag jóla.
Raddþjálfari
Kórskólans
og
Graduale Futuri er Rósa Jóhannsdóttir en Graduale Futuri er
Gradualekór Langholtskirkju.
Kórinn er fullskipaður en ef
afburða raddir eru í boði verður
þeim tekið fagnandi. Stjórnandi er
Jón Stefánsson.
Fáar sóknir hafa lagt jafn
ríka áherslu á viðamikið
kórstarf og í Langholtssókn.
4«.,)34 +ËRSTARF ,ANG

HOLTSKIRKJU ER MEÈ
MIKLUM BLËMA EN ÖAR ERU
STARFANDI SJÎ KËRAR SEM
NÒ ERU AÈ HEFJA VETURINN
*ËN 3TEF¹NSSON LEIÈIR
ÖANN FRÅÈA FLOKK
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&*hiVÂ\gZ^ÂhajV[ha{iijg#


<iVgc{bh`Z^Â[ng^gaZ^`h`aV"
`ZccVgVd\[dgZaYgV#
<iVgc{bh`Z^Â[ng^gaZ^`h`aV`ZccVgV
d\[dgZaYgVÄVghZb[Vg^ÂkZgÂjgn[^g
\gjccVig^Â^\iVgaZ^`h#:[i^g&'k^`cV
c{bh`Z^ÂZgbVg`b^Â^ÂVÂÄ{ii"
iV`ZcYjg`jcc^aa]Zahij\iVg\g^e^c
d\ÄVgVÂVj`^bg\]ZahijWVgcV"d\
khcVa\hZbÄZ``iZgj{bZÂVa
haZch`jÄ_ÂVg^ccVg#
AZc\Yc{bh`Z^Âh/&'k^`jg
KZgÂ/@g#(.#.%%#"
&*hiVÂ\gZ^ÂhajV[ha{iijg#

AZ^ÂWZ^cZcYjg{c{bh`Z^Âjb
Zgj/K^\c^gHc¨gK^\[hhdc
ÏgV[{g!<jccVgÃg?chhdcHa
9\\d\[aZ^g^#

7VgcV"d\jc\a^c\Vc{bh`Z^ÂhZb hZb]V[VhZb]V[VgZnchajV[hc\#
Ìc{bh`Z^Â^cjbjc6cYgZV`ZccV
kZgÂjgjcY^gWc^c\jgVÂ
7ajZh"d\?Voohc\#Jcc^ÂkZgÂjgbZÂ
WVgcVÄ¨ii^[ng^gh_ckVge
7^g\^iiV=Vj`YVad\KVa\ZgÂjg
<jÂcVYii^gbjcjh_{jb&%k^`cV
hc\c{bh`Z^Â[ng^gWgcd\jc\a^c\V#
C{bh`Z^Â^ÂZgjbaZ^ÂjcY^gWc^c\jg
VÂjeei`j{WVgcVÄ¨ii^[ng^gh_ckVge#
ÏÄ¨ii^cjb`dbVWgc^c[gVb{hVbi
7^g\^iijd\KVa\ZgÂ^hc\d\aZ^`k^Â
jcY^gaZ^`kVa^c`jccgV]a_Â[¨gV"
aZ^`VgVd\i^aWcjjcY^ghe^a^V[ÄZ``ijb
Y¨\jga\jb#ÃZiiVZgh`Zbbi^aZ\i
c{bh`Z^Â[ng^g`gV``V{VaYg^cjb,i^a
&){gVÄVghZb`gV``Vgc^g[{¨[^c\jVÂ
`dbV[gVbde^cWZgaZ\Vd\[{VÂjeea^[V
]kZgc^\k^ccV[Zg[gVbh_ckVgehkZg^
hZbWZ^c^gÄ{iiiV`ZcYjg#CZbZcYjg
<gV[Vgkd\^[{VÂiV`VÄ{iijeei`j{
hghiV`g^`gV``Vi\{[jV[cÅ_V
;_ac^haV\^cj#
Ì[gVb;_ac^g

jcY^gaZ^`VgVVÂ{`kZÂcjba\jbhZb
cZbZcYjbkZgÂjg]_{aeVÂVÂc{i`jb
{!c{bh`Z^Â^cjaÅ`jgbZÂjeei`jb
]a_ÂkZg^GZn`_Vk^`Bjh^X
EgdYjXi^dch#
AZc\Yc{bh`Z^Âh/&%k^`jg
&ib^{k^`j!'Z^c`VibVg
d\-]eibVg
6aYjg/;ng^g&+{gVd\ZaYg^
KZgÂ/@g#*.#.%%#"

7ajZh"d\?Voohc\jg
[gVb]VaY
ÃZ^ghZb]V[Vad`^Âc{bh`Z^Â^]_{6c"
YgZj\ZiVhiijb[gVb]VaYhc{bh`Z^Â
]_{ick^cchajh`aVcjb

AZc\Yc{bh`Z^Âh/&%k^`jg
6aYjg/;ng^g,"&){gV
KZgÂ/@g#(.#.%%#"

AZc\Yc{bh`Z^Âh/&%k^`jg
&ib^{k^`j!'Z^c`VibVg
d\-]eibVg
6aYjg/;ng^g&+{gVd\ZaYg^
KZgÂ/@g#*.#.%%#"

7VgcV"d\jc\a^c\Vc{bh`Z^Â'

C{bh`Z^Â[ng^gaZc\gV`dbcV

hjbVgih`g^[VÂ^hiBVg\gihZb
A^c`aViZg`ZccVg^CZlNdg`#@g^hi^c
A^c`aViZghZbi¨`c^cZg`ZccYk^ÂZgZ^c
V[k^gijhijgVYY`Zccjgjb7VcYV"g`_j"
cjb#7`^c]ZccVg;gZZ^c\i]ZCVijgVa
AZc\Yc{bh`Z^Âh/&%k^`jg
Kd^XZZgcdijÂVaahiVÂVg`Zcchaj
6aYjg/;ng^g,"&){gV
]{h`ajb7VcYVg`_jcjbd\:kgej#
KZgÂ/@g#(.#.%%#"
6Â[ZgÂ^cWn\\^hijee{\ZiVcdiVÂ
gYY^cV{ccd``jggV]V[iVhkdhZb
Hc\jgd\[gVb`dbV
ÃZiiVZg+#h^cchZbÄZiiVh`Zbbi^aZ\V heZccj]{ah^!`_{a`VZÂVijc\j!kÂkV"
c{bh`Z^ÂZg]VaY^Â!ZcYVZgj`ZccVgVgc^g heZccj!`kÂVZÂVÄVgZ[i^g\ijcjb#
ycYjc!d\a`Vbha^Â`jcZgb^`^ak¨\jg
Z``^V[kZgg^`Vci^cjbÄ¨gHZabV7_gc"
Ä{iijgi^aVÂ\ZiV]V[i\gZ^ÂVg^VÂ\Vc\
hYii^gd\KVa\ZgÂjg<jÂcVYii^gaVcYh"
VÂi^a[^cc^c\VaZ\Via`jc!d\decVÂ[ng^g
[g¨\VgaZ^`"d\hc\`dcjg#C{bh`Z^Â^Â
Zgikh`^ei0VccVghkZ\VgZgj\gjccÄ¨ii^g bncYjcVgV[a^Â#BVg\gibjc`ZccV
hc\hd\hk^Âh[gVb`dbj`ZccY^gd\]^ch cdi`jcÄZhhVgVgi¨`c^#;Vg^ÂkZgÂjg
\Z\cjb¨[^c\Vg!jee]^iVc^gi^aVÂ
kZ\Vghc\jg]a_ÂkZg^#
hing`_VgYY^c#ycYjb!a`Vbh¨[^c\Vg!
C{bh`Z^Â^Âb^ÂVgVÂÄkVÂWV
ia`jc![gVb`dbV!d\iZmiVbZÂ[ZgÂZg
jeegZccVcY^hc\kVgVjcY^gÄ¨g`g[jg
]aji^ghZb[Vg^ÂkZgÂjg#
hZb\ZgÂVgZgji^ah`Zbbi^`gV[iV^ccVc
ica^hiVgWgVchVch#C{bh`Z^Â^cjaÅ`jg
AZc\Yc{bh`Z^Âh/&%k^`jg
bZÂjeei`jb]a_ÂkZg^GZn`_Vk^`
Bjh^XEgdYjXi^dchÄVghZbÄ{iiiV`ZcYjg &ib^{k^`j
bjcj[{]a_Âg^iVÂVchc\h^cc{aV\^VÂ 6aYjg/&+{gVd\ZaYg^
KZgÂ/@g#*.#.%%#"
Z^\^ckVa^#
KVa\ZgÂjg<jÂcVYii^ghgjbc{bh"
h`Z^ÂhZbhghc^Â^ÂZgVÂÄZ^bhZb]V[V
ad`^ÂWVgcVc{bhh`Z^Â^{Âjg#

AZc\Yc{bh`Z^Âh/&%k^`jg
&ib^{k^`j
6aYjg/&){gVd\ZaYg^
KZgÂ/@g#*.#.%%#"

7ajZh"d\?Voohc\jgbZÂ
6cYgZj<na[VYiijg
6cYgZV<na[VYii^g!7ajZhYgdiic^c\
ÏhaVcYh!hiÅg^g[g{W¨gjc{bh`Z^Â^[ng^gÄ{

C{bh`Z^Â^c]Z[_VhihZeiZbWZg#
@ZccikZgÂjgHc¨aVcYh"d\;daYVh`aVZ[i^gVÂkZc_jaZ\jbh`aVibVaÅ`jg#
H`g{c^c\VghbV*()".%.%ZÂV{]Z^bVhÂjcc^lll#idck^cchajh`da^#^h
JeeaÅh^c\Vgjb;ghijcYV`dgi^cZgVÂ[^ccV{lll#^ig#^h

HedchdgZY9^\^YZh^\cHX]dda
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3KËHÎNNUÈURINN #HRISTIAN ,OUBOUTIN
HEFUR SËTT UM EINKARÁTT ¹ RAUÈU
SËLUNUM SEM PRÕÈA AFAR EFTIRSËTTA SKË
HANS -ÎRG ËDÕRARI MERKI HAFA FETAÈ Å
FËTSPOR HANS OG SKELLT H¹RAUÈUM LIT ¹
SÅNA SËLA b'LANSANDI RAUÈI LITURINN ¹
SËLUNUM GEGNIR ENGU HLUTVERKI ÎÈRU
EN AÈ UPPLÕSA FËLK UM AÈ SKËRNIR
SÁU MÅNIR m SEGIR ,OUBOUTIN b¶AÈ
LAÈAR MENN AÈ KONUM SEM KL¾ÈAST
SKËNUMm

FOLK FRETTABLADIDIS

Veðramót frumsýnd með stæl
Kvikmynd Guðnýjar
Halldórsdóttur, Veðramót, var frumsýnd að
viðstöddu margmenni
en hún segir sögu
þriggja hippa sem taka
að sér stjórn á betrunarheimili fyrir vandræðaunglinga. Myndin fékk
afbragðsdóma í fjölmiðlum og gaf Fréttablaðið henni meðal
annars fjórar stjörnur
af fimm. Fjöldi ungra
leikara steig þarna sín
fyrstu
skref
fyrir
framan myndavélina
og var þeim ákaft
fagnað
á
frumsýningunni.

Tvær tilnefningar
heiminn til að fylgja eftir plötu
Björk Guðmundsdóttir hefur verið
sinni Volta. Fram undan eru tóntilnefnd til evrópsku MTV-tónlistleikar í Montreal, Madison Square
arverðlaunanna sem besti sólótónGarden í New
listarmaðurinn
York og í Suðurog mesti rokkarAmeríku. Búist
inn. Athöfnin fer
er við því að tónfram í München
leikaferðin taki
hinn 1. nóvemátján mánuði og
ber
næstkomhenni ljúki seint
andi. Hægt er að
á næsta ári.
kjósa Björk á
Ný plata með
heimasíðu MTV.
söngkonunni er
Björk er einnjafnframt fyrig í stóru viðtali
irhuguð síðar á
í nýjasta töluþessu ári. Var
blaði breska tónlistartímaritsins
hún tekin upp í
einni
lotu
í
Q. Prýðir hún
Olympicforsíðu tímaritshljóðverinu
í
ins
ásamt "*®2+ "JÎRK 'UÈMUNDSDËTTIR HYGGUR ¹
London. Talið er
Michael Stipe úr ÒTG¹FU NÕRRAR PLÎTU ¹ N¾STUNNI
að á plötunni
R.E.M. og Rufus
verði að finna áður útgefin lög í
Wainwright.
nýjum útsetningum.
Björk er enn á tónleikaferð um

Hvað er að frétta?

,%)+(²3&*®,
3+9,$! %STHER

4ALÅA «LAFUR
%GILL OG 4INNA
'UNNLAUGSDËTTIR
VORU GL¾SILEG AÈ SJ¹
ÖEGAR 6EÈRAMËT VAR
FRUMSÕND

,%)+34*«2!4!, &RIÈRIK ¶ËR &RIÈRIKSSON OG

"JÎRN "RYNJÒLFUR "JÎRNSSON R¾DDU M¹LIN
FYRIR FRUMSÕNINGU
,%)+(«052).. ¶AU !TLI 2AFN 4INNA
(RAFNSDËTTIR 'UNNUR 3CHLÔTER (ILMIR
3N¾R OG (ERA (ILMARSDËTTIR STILLTU SÁR
UPP ¹SAMT LEIKSTJËRANUM 'UÈNÕJU
(ALLDËRSDËTTUR
&2¡44!",!¨)¨2«3!

²PS HÒN GERÈI ÖAÈ AFTUR
Opnunaratriði Britney
Spears á MTV Video Music
Awards-verðlaunahátíðinni
í Las Vegas aðfaranótt
mánudags vakti ekki mikla
lukku.
Margir biðu með öndina í hálsinum
eftir
opnunaratriði MTV Video
Music Awardshátíðarinnar í ár,
eftir að það spurðist út
að söngkonan Britney
Spears hefði tekið það
að sér. Atriðið átti að
marka endurkomu Spears
í tónlistarbransann, eftir
að hún tók sér hlé frá
upptökum og tónleikaferðum til að stofna
fjölskyldu fyrir nokkrum
árum.
Frést hafði að galdramaðurinn Criss Angel
hefði lagt söngkonunni
lið við gerð atriðisins,
sem reyndist ekki vera
raunin. Angel ætlaði að
nota spegla til að láta líta
svo út að söngkonan hyrfi
af sviðinu. Eftir atriði
Britneyjar var það mál
margra að svo hefði betur
verið.
Vefsíðan TMZ.com segir
söngkonuna hafa litið út eins
og svefngengil á sviðinu.
Hún söng ekki sjálf, heldur
hreyfði varirnar í takt við
lagið. Dansinn, sem var
hennar aðalsmerki á árum
áður, var ekki heldur upp á
marga fiska.
„Þegar myndavélinni
var beint að stjörnum
eins og Rihönnu, 50 Cent
og
Diddy
sást
að
áhorfendur voru ekki
hrifnir,“ segir á síðunni.
„Britney leit ekki út
fyrir að vera of spennt

./2$)#0(/4/3'%449
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/PNUNARATRIÈI
"RITNEYJAR
3PEARS ¹ H¹TÅÈ
INNI ÖËTTI EKKI
UPP ¹ MARGA
FISKA

b3+¥4,%'4m

3LÒÈURBLOGGARINN
0EREZ (ILTON SEG
IST FULLUR ËGEÈS
YFIR ATRIÈI "RITN
EYJAR (ÒN SÎNG
EKKI OG DANSAÈI
VARLA HELDUR

sjálf… og virtist jafnvel hafa
gleymt textanum við eigið lag.“ Í
skoðanakönnun síðunnar voru 89
prósent yfir 130 þúsund svarenda
sammála um að söngkonan hefði
verið ömurleg.
Úr netheiminum var það þó
væntanlega
slúðurbloggarinn
Perez Hilton sem brást hvað verst
við skandalnum, eins og hann
kallar uppákomuna. „Við erum
móðguð, sár og full ógeðs yfir
„atriði“ þínu á VMA-hátíðinni,“
skrifar hann, og skiptir yfir í
töluvert ófágaðra orðbragð. „Það
sem þú gerðir var vanvirðing við
þá fáu aðdáendur sem þú átt eftir,“
skrifar Perez þessu næst. „Hin
gamla Britney Spears, sem var
einu sinni (fyrir löngu síðan)
virkilega frábær, myndi skammast
sín fyrir þennan skort á fagmennsku og gjörsamlega skítlegt
atriði á VMA-hátíðinni,“ segir
Perez.

3)'526%'!2!2  -46 6)$%/ -53)# !7!2$3
&YRRVERANDI K¾RASTI
"RITNEY 3PEARS
*USTIN 4IMBERLAKE
VAR ËTVÅR¾ÈUR
SIGURVEGARI H¹TÅÈAR
INNAR (ANN HLAUT
FJÎGUR AF ÖEIM SJÎ
VERÈLAUNUM SEM
HANN VAR TILNEFNDUR
TIL MEÈAL ANNARS
SEM BESTI KARLKYNS
LISTAMAÈUR ¹RSINS
2IHANNA SEM VAR
TILNEFND TIL FJÎGURRA
VERÈLAUNA VANN
TVÎ FYRIR bMONSTER
HITm LAG ¹RSINS OG
MYNDBAND ¹RSINS
B¾ÈI FYRIR LAGIÈ
5MBRELLA "EYONCÁ
VAR TILNEFND TIL SJÎ
VERÈLAUNA EINS
OG 4IMBERLAKE EN
VANN EINUNGIS FYRIR
BESTA SAMSTARF
¹RSINS 3AMSTARFIÈ
¹TTI HÒN VIÈ 3HAKIRU
Å LAGINU "EAUTIFUL
,IAR

Myndarleg orðabók
• 32.000 hugtök
• 6.000 myndir
• 800 viðfangsefni

Leiðb. útsöluverð: 14.990 kr.

Kynningarverð: 12.990 kr.

Allt milli
himins og jarðar
Stóra myndorðabókin er fyrsta bók sinnar tegundar á íslensku. Hún geymir
myndir af öllu milli himins og jarðar, allt frá smæstu eindum augans til einstakra hluta
þotuhreyfils, frá mismunandi kryddtegundum til skíðastökkpalla. Hverri mynd fylgir
íslenskt orð yfir viðkomandi fyrirbæri og hluta þess og einnig heiti þeirra á fjórum
öðrum tungumálum: ensku, þýsku, frönsku og spænsku.
Stóra myndorðabókin geymir svar við nánast hverju sem er. Hvað heita mismunandi hlutar rafmagnsmasturs? Hvað kallast farsími á þýsku? Eða skjárinn á
farsímanum, handfrjálsi búnaðurinn og loftnetið? Hvernig lítur ætiþistill út?
ÍSLENSKA

I

ÞÝSKA

I

ENSKA

I

FRANSKA

I

SPÆNSKA

MÁL OG MENNING

edda.is
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"LAND Å POKA HJ¹ #ORNELL
Bandaríski rokkarinn
Chris Cornell hélt vel
heppnaða tónleika í Höllinni
á laugardagskvöld. Spilaði
hann í tvo og hálfan tíma
við frábærar undirtektir.

Ertu að fara að gifta þig?

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

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag
MATT DAMON ER JASON BOURNE

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

Magnaðasta spennumynd sumarsins

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

KNOCKED UP
KNOCKED UP

kl. 5:20 - 8 - 10:40
VIP kl. 5:20 - 8 - 10:40

14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 6

L

kl. 8 -10
kl. 6 - 8

14

kl. 10

7

DISTURBIA
LICENSE TO WED

kl. 8 - 10:30
kl. 6 - 8 - 10:10

14

VEÐRAMÓT
ASTRÓPÍÁ

7

LICENSE TO WED

ASTRÓPÍÁ

kl. 6 - 8 - 10:10

L

L

KEFLAVÍK
E

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

L

KNOCKED UP

kl. 8 - 10:30

14

L

ASTRÓPÍA

kl. 8 - 10

L

TRANSFORMERS

10

kl. 10:10
K
KRINGLUNNI

ASTRÓPÍÁ

kl. 6:30 - 8:30 - 10:30

L

LICENSE TO WED
BOURNE ULTIMATUM

kl. 6 - 8 - 10:10
kl. 5:40 - 8 - 10:20

7

SELFOSSI S. 482 3007

BOURNE ULTIMATUM

kl. 8 - 10:20

14

ASTRÓPÍÁ
RUSH HOUR 3

kl. 8
kl. 10

L
12

14

Sími: 553 2075

- bara lúxus

Þetta var í fyrsta sinn sem Cornell
hélt tónleika hér á landi. Hann hafði
beðið í langan tíma eftir því að fá
að spila hér og varð loksins að ósk
sinni á laugardaginn, fjölmörgum
aðdáendum hans til mikillar gleði.

&JÎLMARGIR SLAGARAR
Cornell fór rólega af stað á
tónleikunum en náði fljótlega
áttum, sérstaklega eftir að hann
klæddi sig í skyrtu sem var hent
upp á svið úr áhorfendaskaranum.
Söng hann af miklum krafti flest af
þekktustu lögum sínum, bæði frá
sólóferlinum og síðan hann gerði
garðinn frægan með Seattlesveitinni Soundgarden og Audioslave. Má þar nefna slagara á borð
við Spoonman, Black Hole Sun,
Cochise og Be Yourself. Honum til
halds og trausts voru fjórir ákaflega traustir hljóðfæraleikarar.
%INN MEÈ KASSAGÅTARINN
Auk þess að keyra allt í botn róaði
Cornell sig niður inni á milli og steig
fram einn með kassagítarinn. Spilaði

#(2)3 #/2.%,, 2OKKARINN #HRIS #ORNELL HÁLT VEL HEPPNAÈA TËNLEIKA Å ,AUGARDALSHÎLL
&2¡44!",!¨)¨(!2)

hann þá lagasyrpu með mörgum
kunnum lögum, þar á meðal Fell On
Black Days og Like a Stone. Náðist
upp gríðarleg stemning þegar áhorfendur tóku undir með honum í síðarnefnda laginu.
Lokalag tónleikanna eftir uppklapp

var síðan Led Zeppelin-lagið sígilda
Whole Lotta Love, í nokkuð breyttri
útgáfu. Sýndi Cornell þá og sannaði
að hann gæti auðveldlega leyst
Robert Plant af hólmi ef Zeppelin
kæmi saman á nýjan leik.
FREYR FRETTABLADIDIS

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
KNOCKED UP
kl. 6 og 9
DISTURBIA
kl. 5.45, 8 og 10.20
THE BOURNE ULTIMATUM kl. 5.45, 8 og 10.20

14
14
14

2!'.(),$52 /' (!5+52 3JËNVARPSKONAN
2AGNHILDUR 3TEINUNN *ËNSDËTTIR OG FËTBOLTA
KAPPINN (AUKUR )NGI 'UÈNASON KÅKTU ¹ TËNLEIK
ANA MEÈ #ORNELL

www.laugarasbio.is - Miðasala á

&2¡44!",!¨)¨(!2)

1ç77Ì%ÌÐ
0,®452 2)4!¨!2 #HRIS #ORNELL GAF SÁR TÅMA TIL AÈ ¹RITA PLÎTUR Å 3KÅFUNNI ¹
,AUGAVEGI OG N¹ÈI RÎÈ AÈD¹ENDA LANGT ÒT ÒR BÒÈINNI

“Veðramót er hugrökk ádeila sögð með
hlýju og húmor sem hreyfir við
áhorfendum frá fyrstu stundu.”
R.H.- FBL

#/2.%,,  ¥3,!.$)
+OMA ROKKARANS #HRIS #ORNELL
HINGAÈ TIL LANDS VAKTI MIKLA ATHYGLI
&JÎLMARGIR AÈD¹ENDUR FENGU
EIGINHANDAR¹RITUN HJ¹ HONUM Å

Sagan sem
mátti ekki
segja.

3KÅFUNNI AUK ÖESS SEM PARTÅ SEM
VAR HALDIÈ ¹ SKEMMTISTAÈNUM
2EX EFTIR ÎFLUGA TËNLEIKA HANS Å
(ÎLLINNI VAR VEL SËTT

%&4)20!24¥ 6INKONURNAR SHILDUR *ËRUNN
OG %VA KÅKTU Å EFTIRPARTÅ SEM VAR HALDIÈ ¹
SKEMMTISTAÈNUM 2EX

2 fyrir 1
á morgun, 12. september!

MIÐASALA OG DAGSKRÁ Á MIDI.IS

um texta

með íslensk

SICKO

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

SÍMI 551 9000

450 kr. í bíó!
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. 5.40 - 8 - 10.20
EVENING
kl.5.30 - 8
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
kl.6
12 THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 8 - 10

kl. 8 - 10.20
kl. 5 - 8 - 10.40
kl. 5 - 8 - 10.40
kl. 4 - 6
kl. 8 - 10.30
kl. 4 - 6
kl. 4 - 6
kl. 8 - 10.10

14

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6
kl. 8 - 10
kl. 6 - 8 - 10.10
kl. 5.30 - 8 - 10.30

14 KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
DISTURBIA
BOURNE ULTIMATUM
14

MIÐASALA Á

kl. 5.45 - 8 - 10.20
kl. 5.45
kl. 8
kl. 10.10

MasterCard korthafar fá 2 miða á verði eins á sérstakar forsýningar á þessari stórskemmtilegu dans- og söngvamynd á morgun, miðvikudaginn 12. september kl. 20, í
Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri, gegn því að greiða með
MasterCard korti.
Meira á www.mastercard.is/bio

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

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

AWAY
FROM HER

14
14
14
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Rokkað á Sköllfest í kvöld
Rokkhátíðin Sköllfest verður
haldin í annað sinn í Hellinum í
kvöld. Fram koma bandaríska
þungarokksveitin Blacklisted og
íslensku sveitirnar Celestine,
Diabolus, Drep, Dys, I Adapt,
Kimono, Skítur, South-Coast Killing Company og Retron.
Skipuleggjandinn Birkir Viðarsson, söngvari I Adapt, segir að
hátíðin hafi gengið svo vel í fyrra
að ákveðið var að endurtaka leikinn í ár. „Það gekk betur í fyrra
en ég átti von á. Þarna er ofuráhersla lögð á músíkina frekar en
að þetta sé partídjamm. Þetta er
algjör tónlistarfögnuður,“ segir
Birkir, sem er afar spenntur fyrir
tónleikum Blacklisted. „Þetta eru
rosalegir listamenn sem sprengja

Crowe á toppinn

öll form utan af sér. Þeir eru eins
og sjóarar með veðurbarin
andlitin.“
Sköllfest hefst klukkan 18 og er
aðgangseyrir
1.000
krónur.
Uppselt var á hátíðina í fyrra og
því þurfa rokkaðdáendur að hafa
hraðar hendur ætli þeir að tryggja
sér miða.

Nýjasta mynd Russell Crowe,
vestrinn 3:10 to Yuma, fór beint á
toppinn
á
norður-ameríska
aðsóknarlistanum en hann sýnir
aðsóknartölur í Bandaríkjunum
og Kanada. Myndin er endurgerð
samnefnds vestra frá árinu 1957
með Glenn Ford í aðalhlutverki.
Þann 21. september verður
vestrinn The Assassination of
Jesse James, með Brad Pitt í
aðalhlutverki, frumsýndur og mun
hann væntanlega eiga í harðri
keppni við 3:10 to Yuma. Pitt var
óvænt kjörinn besti leikarinn á
kvikmyndahátíðinni í Feneyjum
fyrir hlutverk sitt í myndinni.
Í öðru sæti á norður-ameríska
aðsóknarlistanum var endurgerð
hryllingsmyndarinnar Halloween,
sem hafði áður setið í toppsætinu.

FB

",!#+,)34%$ "ANDARÅSKA
ÖUNGAROKKSSVEITIN "LACKLISTED
SPILAR ¹ 3KÎLLFEST Å KVÎLD

 4/ 95-! 2USSELL #ROWE OG
#HRISTIAN "ALE FARA MEÈ AÈALHLUTVERKIN Å
 TO 9UMA

&2¡44)2 !& &«,+)
,EIKARINN *AMIE &OXX SÕNDI STJÎRNU
ST¾LA ÖEGAR HANN BANNAÈI ÎLLUM
ÎÈRUM EN LÅFVERÈI SÅNUM AÈ STÅGA
MEÈ SÁR INN Å LYFTU ¹ FÅNU HËTELI Å
,OS !NGELES &OXX VAR STADDUR ¹
HËTELINU TIL AÈ KYNNA
NÕJUSTU MYND SÅNA
4HE +INGDOM 6ILDI
&OXX VÅST LOSNA
VIÈ ¾STA
BLAÈA
MENN
OG
AÈD¹
ENDUR
MEÈ
ÖESS
UM
H¾TTI

,EIKARINN 6IGGO -ORTENSEN HEFUR
LÕST YFIR D¹L¾TI SÅNU ¹ .AOMI 7ATTS
SEM LÁK ¹ MËTI
HONUM Å MYNDINNI
%ASTERN 0ROMISES
(ANN SEGIR AÈ
7ATTS SÁ B¾ÈI
FALLEG OG G¹FUÈ OG
EYÈI EKKI ÎLLUM
STUNDUM Å AÈ
HAFA ¹HYGGJUR
AF ÒTLITI SÅNU !LLT
OF MIKIÈ SÁ UM
SLÅKT Å KVIKMYNDA
HEIMINUM
OG ÖAÈ GETI
SKYGGT ¹ GËÈA
FRAMMISTÎÈU
(ANN SEGIR AÈ
SÒ SÁ EKKI
RAUNIN MEÈ
7ATTS ÖVÅ
HJ¹ HENNI F¹I
LEIKH¾FILEIKARNIR
ALLTAF AÈ NJËTA SÅN

0OPPARINN *USTIN 4IMBERLAKE
VANN ËV¾NT %MMY VERÈLAUNIN FYRIR
GRÅNMYNDBAND SITT
$ICK IN A "OX SEM
VAR SÕNT Å SKEMMTI
Ö¾TTINUM 3ATUR
DAY .IGHT ,IVE
3JËNVARPSMYNDIN
"URY -Y (EART
VAR SIGURS¾LUST
¹ H¹TÅÈINNI
MEÈ FIMM
VERÈLAUN
(EIMILDAR
MYND
LEIKSTJËRANS
3PIKE ,EE
UM ¹HRIF
FELLIBYLJARINS
+ATRINA HLAUT FERN VERÈLAUN

:giÄgiihi^aai$jg4
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.ÕJASTA MYND LEIKSTJËRANS !NG
,EE 3E JIE VAR VALIN SÒ BESTA ¹
KVIKMYNDAH¹TÅÈINNI Å &ENEYJUM %R
ÖETTA Å ANNAÈ SKIPTIÈ ¹ SKÎMMUM
TÅMA SEM ,EE HLÕTUR 'ULLBJÎRNINN
FENEYSKA ÖVÅ ¹RIÈ  FÁKK HANN
EINNIG VERÈLAUN FYRIR "ROKEBACK
-OUNTAIN ,EE TILEINKAÈI VERÈLAUNIN
S¾NSKA LEIKSTJËRANUM )NGMAR
"ERGMAN SEM LÁST ¹ DÎGUNUM

Reykjavík: Mörkin 4, sími: 533 3500

Akureyri: Hofsbót 4, sími: 462 3504

Opið virka daga: 10-18 og laugardaga 11-16
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 (ELGI -¹R SEMUR VIÈ +2
¥SLANDSMEISTARAR +2 FENGU MIKINN LIÈSTYRK Å G¾R ÖEGAR
LANDSLIÈSMAÈURINN (ELGI -¹R -AGNÒSSON SKRIFAÈI UNDIR
SAMNING VIÈ FÁLAGIÈ %KKI ER ÖË ALVEG VÅST AÈ (ELGI -¹R LEIKI
MEÈ LIÈINU Å VETUR ÖVÅ HANN ER MEÈ OPINN SAMNING VIÈ +2
INGA SEM VEITIR HONUM ÖANN RÁTT AÈ SEMJA VIÈ ERLENT FÁLAG
KOMI FREISTANDI TILBOÈ (ELGI -¹R ER UPPALINN +2 INGUR EN
LÁK SÅÈAST MEÈ FÁLAGINU LEIKTÅÈINA   OG
SKORAÈI Ö¹   STIG AÈ MEÈALTALI (ANN FËR
SÅÈAN UTAN TIL "ANDARÅKJANNA EN LÁK Å 3VISS
SÅÈASTA VETUR

SPORT FRETTABLA

Berum enga virðingu fyrir andstæðingnum
(AFNFIRÈINGURINN %MIL (ALLFREÈSSON ¹TTI
STËRLEIK MEÈ ÅSLENSKA LANDSLIÈINU GEGN 3P¹NI
¹ LAUGARDAGINN OG SKORAÈI TIL AÈ MYNDA MARK
¥SLANDS Å FYRRI H¹LFLEIK SEM HÁLT 3P¹NVERJUM
Å SKEFJUM LENGST AF (ANN SAGÈI EFTIR ¾FINGU
ÅSLENSKA LANDSLIÈSINS Å ,AUGARDALNUM Å G¾R
AÈ STEMNINGIN Å LANDSLIÈSHËPNUM V¾RI AFAR
GËÈ
b¶AÈ VORU ALLIR AFAR ¹N¾GÈIR MEÈ LEIKINN
¹ LAUGARDAGINN 6IÈ FENGUM SVO FRÅ EFTIR
H¹DEGI ¹ SUNNUDAG OG NÕTTUM TÅMANN MEÈ
FJÎLSKYLDU OG VINUM ¶AÈ VAR K¾RKOMIN
TILBREYTING AÈ KOMAST HEIM AF HËTELINUm
,EIKNUM GEGN 3P¹NI VAR LOKIÈ SEINT
¹ LAUGARDAGSKVÎLDIÈ OG SEGIR %MIL AÈ
LANDSLIÈSMENNIRNIR HAFI VARIÈ KVÎLDINU EFTIR
LEIKINN Å RËLEGHEITUM ¹ HËTELINU b¶AÈ ER
BL¹TT BANN VIÈ ÖVÅ AÈ FARA EITTHVAÈ ÒT ÖEGAR
ÖAÈ ER SVO STUTT Å N¾STA LEIK 6IÈ VORUM ÖVÅ

BARA RËLEGIR OG MÁR SÕNIST REYNDAR MENN
VERA MJÎG EINBEITTIR OG HAFA MIKINN
VILJA TIL ÖESS AÈ VINNA LEIKINN GEGN
.ORÈUR ¥RUMm
¥SLENSKU LANDSLIÈSMENNIRNIR
M¾TTU GRÅÈARLEGA EINBEITTIR TIL
LEIKS GEGN 3P¹NI OG UPPSK¹RU
FR¹B¾RAN FYRRI H¹LFLEIK b¶AÈ EINA
SEM ÁG HUGSAÈI UM FYRIR LEIKINN
VAR AÈ ÁG ¾TLAÈI AÈ GEFA ALLT Å HANN
OG GERA MITT BESTA ¡G ¾TLAÈI AÈ
REYNA AÈ SINNA VARNARVINNUNNI VEL
OG S¾KJA SVO
HRATT ¹ MINN
MANN ÖEGAR
VIÈ FENGJUM
BOLTANN ¶AÈ
VAR MIKILV¾GT AÈ HAFA ALLAR AÈGERÈIR
EINFALDAR OG REYNA AÈ SKAPA H¾TTU 6IÈ

VORUM ALLIR MJÎG EINBEITTIRm
¶AÈ ER TALSVERÈ BREYTING FR¹ ÖVÅ AÈ M¾TA
STJÎRNUM PRÕDDU LANDSLIÈI 3P¹NAR Å AÈ
M¾TA LIÈI .ORÈUR ¥RLANDS SEM SKIPAÈ
ER HELDUR MINNI SP¹MÎNNUM Å HEIMI
KNATTSPYRNUNNAR b¶AÈ ER ALVEG
SAMA HVERJUM VIÈ M¾TUM
VIÈ BERUM ENGA SÁRSTAKA
VIRÈINGU FYRIR ANDST¾ÈINGNUM
¶ETTA ERU ALLT ATVINNUMENN Å
OKKAR HËPI SEM ERU Å ÖESSU
AF FULLUM KRAFTI ¡G HEF ÖVÅ
ENGAR ¹HYGGJUR AF ÖESSU OG VIÈ
M¾TUM VEL STEMMDIR TIL LEIKS Å N¾STA
LEIKm
4ELJA M¹ N¾STA VÅST AÈ %MIL HALDI
STÎÈU SINNI ¹ VINSTRI KANTINUM SEM HANN
HEFUR N¹NAST EIGNAÈ SÁR Å UNDANFÎRNUM
LANDSLEIKJUM

)ÈAÈI Å SKINNINU UPPI Å STÒKU
Eiður Smári Guðjohnsen segir jafn miklar líkur á því að hann byrji gegn NorðurÍrum á morgun og að hann verði á varamannabekknum. Hann var svekktur yfir
að missa af Spánarleiknum og átti erfitt með sig á lokamínútum leiksins.

 &%2¨ /' &,5') (ELENA FLÕGUR MIKIÈ

ÖESSA DAGANA

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

(ELENA 3VERRISDËTTIR

Flýgur beint í
Írlandsleikinn
+®2&5"/,4) Helena Sverrisdóttir
mun spila með íslenska kvennalandsliðinu í lokaleik liðsins í bdeild Evrópukeppninnar sem fer
fram á Írlandi næsta laugardag.
Helena, sem er farin aftur til
Forth Worth í Texas þar sem hún
stundar nám við TCU-háskólann,
hefur fengið leyfi frá skólanum
sínum til að fara til Dublin og
leika með íslenska landsliðinu.
Helena er efst í stigum (16,6),
fráköstum (10,4) og stoðsendingum (4,0) hjá íslenska liðinu
það sem af er keppninni.
ËËJ

&«4"/,4) Eiður Smári Guðjohnsen
var kominn á fulla ferð á æfingu
íslenska landsliðsins í gær. Hann
mátti ekki taka þátt í leiknum
gegn Spáni þar sem yfirlæknir
Barcelona og læknir landsliðsins
komust að þeirri niðurstöðu að
hann væri ekki búinn að æfa nóg.
„Þegar sú ákvörðun verður
tekin að ég megi spila verð ég að
hafa reynt almennilega á mig á
æfingum og prófað alla hluti,“
sagði Eiður við Fréttablaðið í gær.
Hann
sagðist
hafa
verið
svekktur yfir því að missa af
leiknum. „Já, mjög svekktur. Ég
hafði vonast til að taka þátt í
leiknum í 15-20 mínútur. Ég iðaði í
skinninu
lokamínúturnar
í
leiknum. Það skapaðist mikið rými
á vellinum og ég sá fyrir mér að
geta nýtt mér plássið og skapað
einhver færi.“
Eiður sagði jafn miklar líkur á
því að hann byrji gegn NorðurÍrum og að hann yrði á varamannabekknum. „Ég verð áfram í góðu
samstarfi við Eyjólf og þetta fer
líka eftir því hvernig hann leggur
leikinn upp. Kannski endist ég í
60-70 mínútur, kannski bara 20-30
mínútur. Þetta verður bara að
koma í ljós. Ég er allavega ekki
smeykur við að byrja inn á.“
Eiður fagnar viðbrögðum landsmanna eftir leikinn á laugardag.
„Þetta var einmitt það sem liðið
vantaði og þjóðina líka. Við vorum
staðráðnir í að koma af stað
jákvæðri umræðu og vonandi
heldur hún áfram.“
Stuðningsmannahópur íslenska
landsliðsins, Tólfan, lét til sín taka

+/-)¨ !¨ 3)'2) "JARNI ¶ËR 6IÈARSSON
OG FÁLAGAR TAKA ¹ MËTI "ELGUM Å DAG

5  ¹RS LANDSLIÈ ¥SLANDS

Mætir Belgum
+.!443092.! U-21 árs landslið

Íslands tekur á móti Belgum á
Akranesi í dag klukkan 17.30.
Leikurinn er liður í riðlakeppni
EM 2009. Þetta verður þriðji
leikur íslenska liðsins í keppninni
en það tapaði fyrir Kýpur í
Grindavík og gerði svo jafntefli
við Slóvakíu ytra.
Ein breyting hefur verið gerð á
hópnum en Hjálmar Þórarinsson
hefur tekið sæti Guðjóns Baldvinssonar, sem er meiddur.
HBG

",!54)2 %YJËLFUR 3VERRISSON OG RMANN

3M¹RI "JÎRNSSON

&2¡44!",!¨)¨2«3!

+!,4 /' ",!544 6EÈRIÈ LÁK EKKI VIÈ %YJ
ËLF OG LANDSLIÈIÈ Å G¾R &2¡44!",!¨)¨!.4/.

%YJËLFUR 3VERRISSON

Gæti breytt um
leikaðferð
&«4"/,4) Eyjólfur Sverrisson

¶5.'"²). &).' (ELLIDEMBA VAR ¹ ,AUGARDALSVELLINUM Å G¾R ÖEGAR LANDSLIÈIÈ KOM

ÖAR SAMAN OG ¾FÈI %IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN SKOKKAR HÁR VIÈ HLIÈ "IRKIS +RISTINSSONAR
MARKMANNSÖJ¹LFARA
&2¡44!",!¨)¨2«3!

á laugardaginn þannig að leikmenn tóku vel eftir því.
„Þeir stóðu sig frábærlega, rétt
eins og í leiknum gegn Kanada.
Það er svo vonandi að þeir standi
við loforðið sitt og mæti á leikinn
við Norður-Íra. Þetta er einmitt
það sem hefur vantað, að fólk fari
á völlinn og skemmti sér. Strákarnir taka eftir þessu og þetta
gefur þeim aukinn kraft. Það má
líka velta fyrir sér hvenær þörfin
fyrir stuðning sé mest. Er það ekki
þegar gengi liðsins er ekki upp á
sitt besta?“
Eiður blæs á allar sögusagnir að
hann hafi komið í landsliðið til
þess eins að selja miða á leikinn
gegn Spáni en ekki taka þátt í
honum. „Sú umræða er það eina
sem mér fannst leiðinlegt í tengslum við þennan leik. Þetta tal er
auðvitað fjarri sannleikanum enda
hefði ég aldrei komið hingað til
þess eins að taka þátt í einhverju
samsæri.“
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

landsliðsþjálfari sagði eftir
æfingu íslenska liðsins í gær að
sínir menn væru vel stemmdir
fyrir næsta leik. „Nú er málið að
koma sér aftur á jörðina og
undirbúa næstu viðureign. Ég
býst við hörkuleik gegn NorðurÍrum, þetta verður stál í stál. Nú
gildir bara að menn séu einbeittir.“
Eyjólfur sagði að það kæmi til
greina að breyta um leikaðferð.
„Ég er ekki alveg búinn að ákveða
hvort ég haldi leikskipulaginu úr
Spánarleiknum eða breyti í 4-4-2.
Við eigum eftir að fara yfir
upptöku úr leik Norður-Írlands og
Lettlands og sjá hvaða veikleika
þeir hafa.“
ES¹

3P¾NSKIR FJÎLMIÈLAR L¹TA LANDSLIÈIÈ HEYRA ÖAÈ

Iniesta bjargaði Luis
&«4"/,4) Eins og búast mátti við

voru spænskir fjölmiðlar allt
annað en sáttir við leik landsliðsins við það íslenska á Laugardalsvellinum um helgina. Luis Aragones og hans menn máttu þakka
fyrir stigið en Andrés Iniesta,
leikmaður Barcelona, jafnaði
metin skömmu fyrir leikslok.
„Iniesta bjargaði okkur frá
algerri niðurlægingu,“ sagði í
fyrirsögn Marca. Varnarleikur
liðsins sem leiddi til marks Emils
Hallfreðssonar var einnig harkalega gagnrýndur, sem og rauða
spjaldið sem Xabi Alonso fékk
fyrir að traðka á Arnari Þóri
Viðarssyni.
El Mundo Deportivo hælir

Árna Gauti Arasyni mikið fyrir
frammistöðu hans í marki
Íslands og Sport hampar sínum
manni, Börsungnum Iniesta.
As fór ekki mildum höndum
um Aragones þjálfara. Það sagði
Iniesta hafa nú bjargað starfi
þjálfarans enn eitt skiptið.
„Luis, kauptu íbúð handa
Iniesta!“ stóð í fyrirsögninni.
„Íbúð. Venjuleg. Kannski á
tveimur hæðum og með háalofti.
Lítil og sæt íbúð í því hverfi sem
hann vill búa í. Kannski í Albacete. Í Barcelona. Í Miami. Í
Kuala Lumpur. Kauptu íbúð
handa honum, Luis. Strax. Hann
hefur enn og aftur bjargað þér.“
ES¹

#HRIS "AIRD FYRIRLIÈI .ORÈUR ¥RLANDS OG -AIK 4AYLOR MARKVÎRÈUR BÒAST VIÈ ERFIÈUM LEIK ¹ MORGUN

Núna eða aldrei fyrir Norður-Írland
&«4"/,4) Það mátti heyra á fyrirliða og aðalmarkverði norður-

Hvað
er að
frétta?

írska landsliðsins að liðið þyrfti
nauðsynlega á þremur stigum að
halda í leik liðsins gegn því
íslenska á Laugardalsvelli annað
kvöld. Norður-Írland er enn í öðru
sæti riðilsins í undankeppni EM
2008 og má einfaldlega ekki misstíga sig ef liðið ætlar sér að komast í úrslitakeppnina í Austurríki
og Sviss.
„Það er núna eða aldrei fyrir
okkur,“ sagði Chris Baird, fyrirliði
og leikmaður Fulham í ensku
úrvalsdeildinni. „Við höfum ekki
efni á því að misstíga okkur frekar.
Eftir þennan leik eigum við þrjá
mjög erfiða leiki eftir en við erum
enn í öðru sæti í riðlinum og því er

þetta í okkar höndum enn sem
komið er.“
Á eftir Íslandi mæta NorðurÍrar Svíum á útivelli, þá Dönum
heima og að síðustu Spánverjum
ytra.
Um síðustu helgi töpuðu NorðurÍrar fyrir Lettum, sem sátu í neðsta
sæti riðilsins fyrir leikinn. Baird
skoraði eina mark leiksins en því
miður fyrir hann í eigið mark.
Í svipaðan streng tók Maik
Taylor markvörður. „Við viljum
koma okkur á rétta braut á nýjan
leik á morgun en það verður erfitt.
Ísland náði frábærum úrslitum
um helgina og mætir í leikinn með
mikið sjálfstraust.“

,¡44)2 ¶AÈ VAR LÁTT YFIR ¥RUNUM ¹ ¾FINGU

Å G¾R OG SUMIR ÖEIRRA SKÎRTUÈU FRUMLEG
UM HÎFUÈFATNAÈI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Það rigndi mikið á æfingu
Norður-Íra í gær en Taylor óttaðist
ekki veðurfarið. „Þetta er ekkert
sem við erum ekki vanir.“
ES¹
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FH-ingar segja að samningar skuli standa

&2!.+ ,!-0!2$ &R¹ VEGNA MEIÈSLA
./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3

%NSKA LANDSLIÈIÈ

&«4"/,4) Stjórn knattspyrnudeildar FH ákvað í gær að lánsmenn
félagsins hjá Fjölni – Atli Viðar
Björnsson og Heimir Snær Guðmundsson – fengju ekki að leika
bikarúrslitaleikinn gegn móðurfélagi sínu. Sigmundur Pétur Ástþórsson má aftur á móti spila
enda ekkert ákvæði í hans samningi um að hann megi ekki leika
gegn móðurfélaginu.
„Okkar afstaða er einfaldlega
sú að þetta stendur í samningum
og þeir skuli standa. Við teljum
okkur ekki þurfa að útskýra það
neitt nánar,“ sagði Pétur Stephensen, framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar FH, við Fréttablað-

ið í gærkvöldi. Hann sagði
ákvörðunina ekki hafa verið erfiða og það truflaði hann ekkert
þótt einhverjum fyndist ákvörðun
félagsins vera röng.
Kristján Einarsson, stjórnarmaður í knattspyrnudeild Fjölnis, sagði málinu lokið af hálfu
félagsins og að Fjölnismenn sættu
sig eðlilega við ákvörðun FHinga.
„Við höfum átt fínt samstarf
við FH og það góða samstarf verður áfram. Við skrifuðum undir
þessa samninga og virðum þá að
sjálfsögðu. Meira höfum við ekki
um málið að segja,“ sagði Kristján að lokum.
HBG

!4,) 6)¨!2 3KAUT &JÎLNI Å BIKARÒRSLIT EN F¾R EKKI AÈ LEIKA SJ¹LFAN ÒRSLITALEIKINN
&2¡44!",!¨)¨0*%452

Án Lampards
og Hargreaves
&«4"/,4) Frank Lampard og Owen
Hargreaves munu ekki spila með
Englendingum gegn Rússum á
miðvikudag. Báðir leikmenn eru
meiddir á læri.
Á móti kemur að Steven
Gerrard er klár í slaginn og
verður væntanlega í byrjunarliðinu. Gerrard þurfti að fara af
velli gegn Ísrael en er búinn að
jafna sig.
Talið er líklegt að Gareth Barry
haldi sæti sínu í landsliðinu og
svo er Peter Crouch kominn úr
banni og gæti komist í byrjunarliðið.
HBG

0ETER (ILL 7OOD

Arsenal er ekki
til sölu
&«4"/,4) Peter Hill-Wood,

stjórnarformaður Arsenal, segist
vel vera tilbúinn að ræða við
rússneska milljarðamæringinn
Alisher Usmanov en þó ekki um
kaupverð á Arsenal, sem sé ekki
til sölu.
David Dein, fyrrverandi
stjórnarmaður hjá Arsenal, stýrir
félagi sem vill eignast stærri hlut
í félaginu. Sjálfur seldi Dein
Usmanov sinn hluta og fékk
vinnu hjá Rússanum í kjölfarið.
„Stærstu hluthafar Arsenal
hafa engan áhuga á því að selja
og hafa engan áhuga á að fá
tilboð,“ sagði Hill-Wood. „Við
munum aftur á móti ræða við þá
sem eiga talsverðan hluta í
félaginu.“
HBG

NÝJAR
PAKKNINGAR
BETRA
VERÐ

TVÖFALDAR MÖGULEIKA
ÞÍNA AÐ HÆTTA AÐ REYKJA!

CLASSIC
NIKÓTÍN
BRAGÐ

,)/.%, -%33) ¶REYTTUR ¹ SÎMU

SPURNINGUNUM

./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3

,IONEL -ESSI

Aðeins er til
einn Maradona
&«4"/,4) Lionel Messi segist vera

þakklátur fyrir að vera borinn
saman við Diego Maradona en
segir samanburðinn á köflum
þreytandi og ósanngjarnan enda
sé aðeins til einn Maradona.
„Ég er búinn að svara þessum
sömu spurningum svo oft úti um
allan heim. Það er og verður
aðeins einn Maradona. Ég er enn
að læra og er mjög ungur. Ég á
enn eftir að þróa minn leik,“
sagði hinn tvítugi Messi en
Maradona sjálfur hefur sagt að
Messi sé arftaki hans hjá
argentínska landsliðinu.
HBG

MINTU
BRAGÐ

LAKKRÍS
BRAGÐ

ÁVAXTA
BRAGÐ

PRÓFAÐU NICOTINELL NIKÓTÍNTYGGIGÚMMÍIÐ
FÆST MEÐ ÁVAXTA-, MINTU-, LAKKRÍS- OG NIKÓTÍNBRAGÐI
Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávalt fylgja leiðbeiningum í
fylgiseðlinum með lyfinu. Skammtar eru einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er reykt, en þeir mega þó aldrei vera stærri en 25 stykki á dag. Leita skal
til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega, óstöðuga
eða versnandi hjartaöng, alvarlega hjartsláttaróreglu eða heilablóðfall nýlega eiga ekki að nota Nicotinell nikótínlyf. Börn undir 15 ára aldri, þungaðar konur og konur með
barn á brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan fylgiseðilinn áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi:
Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.
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7ILLEM $AFOE

Ástarflækjur, afbrýðisemi og rómantík

b!LLT TIL DAGSINS Å DAG GET ÁG EKKI
ENN TRÒAÈ ÖVÅ HVERNIG ÁG GAT VERIÈ
SVO ËFORSKAMMAÈUR AÈ TRÒA ÖVÅ
AÈ ÁG G¾TI LEYST HLUTVERK *ESÒ
VEL AF HENDI m SAGÈI 7ILLEM
$AFOE EITT SINN UM HLUTVERK SITT
Å MYND -ARTINS 3CORSESE 4HE
,AST 4EMPTATION OF #HRIST $AFOE
LEIKUR Å HINNI FR¹B¾RU MYND
-ISSISSIPPI "URNING Å KVÎLD ¹ 3TÎÈ
 "ÅË

$AGSKR¹ SJËNVARPSSTÎÈVANNA ¹ ÖRIÈJUDÎGUM
ER EINS OG HÎNNUÈ FYRIR KARLMENN 4ESTË
STERËNMAGNIÈ H¾KKAR MEÈ Ö¹TTUM ¹
BORÈ VIÈ .#)3 4HE 3OPRANOS *USTICE OG
3UPERSTORM EN KONUÖ¹TTUNUM ER SNYRTILEGA
KOMIÈ FYRIR ¹ MIÈVIKUDAGSKVÎLDUM 4ÅSKU
LÎGGURNAR /PRAH "IG ,OVE OG 3TARTER
7IFE ERU ALLT FR¹B¾RIR KONUÖ¾TTIR AUK
"R¹ÈAVAKTARINNAR SEM FLESTAR VINKONUR
MÅNAR FYLGJAST MEÈ ÖËTT ÁG HAFI ALDREI N¹È
AÈ HEILLAST "IG ,OVE ER SNILLDARHUGMYND
SEM HEFÈI SVO AUÈVELDLEGA GETAÈ SLEGIÈ
R¾KILEGA Å GEGN 6ISSULEGA ER Ö¹TTARÎÈIN
VINS¾L EN ENGIN OFURSERÅA EINS OG 3EX
AND THE #ITY EÈA $ESPERATE (OUSEWIVES
,EIKARARNIR ERU ALLIR GËÈIR EN SÎGUÖR¹ÈURINN
ER AF EINHVERJUM ËSKILJANLEGUM ¹ST¾ÈUM

%++) -)33! !&

3*«.6!20)¨

 $ANMERKURLEIÈANGURINN 
$ÎNSK HEIMILDAÖ¹TTARÎÈ UM LEIÈANGUR 
MANNA TIL NORÈAUSTUR 'R¾NLANDS Å FËTSPOR
LEIÈANGURS SEM ÖANGAÈ FËR 
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 -ILLI TVEGGJA HEIMA &INNSKUR Ö¹TT
UR UM BOSNÅSKA KONU SEM NEYDDIST TIL AÈ
FLÕJA HEIMALAND SITT ¹RIÈ 

 4ÅUFRÁTTIR
 $AUÈIR RÅSA  7AKING THE
$EAD )6 "RESKUR SAKAM¹LAFLOKKUR UM 0ETER
"OYD OG FÁLAGA HANS Å ÖEIRRI DEILD LÎGREGL
UNNAR SEM RANNSAKAR ELDRI M¹L SEM ALDREI
HAFA VERIÈ UPPLÕST !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU
EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 3OPRANO FJÎLSKYLDAN 



+AUPÖINGS MËTARÎÈIN

3µ.

-YNDAFLOKKUR UM MAFÅËSANN 4ONY 3OPRANO
OG FJÎLSKYLDU HANS !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU
EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«





(EARTLAND

% 2ING

3+*2%)..

 0EOPLE ) +NOW
 !GENT #ODY "ANKS
 (AIR
 4WO &AMILY (OUSE
 !GENT #ODY "ANKS
 (AIR (¹RIÈ
 4WO &AMILY (OUSE
 0EOPLE ) +NOW
 -ISSISSIPPI "URNING
 $ERAILED $AUÈALESTIN
 "UFFALO 3OLDIERS
 -ISSISSIPPI "URNING

3)2+53

TEKINN 2

HEFST Á FÖSTUDAGINN KL. 20:15

 $AVID "ECKHAM 3OCCER 53!
 'L¾NÕIR Ö¾TTIR ÖAR SEM FYLGST ER MEÈ
$AVID "ECKHAM Å NÕJUM HEIMKYNNUM HANS
Å ENGLABORGINNI Å "ANDARÅKJUNUM HORFENDUR
F¹ INNSÕN Å BANDARÅSKA KNATTSPYRNU OG KYNN
AST NÕJUM SAMHERJUM "ECKHAMS

 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR

 6IN¹TTULANDSLEIKUR ²TSENDING FR¹
LEIK 3VÅA OG $ANA Å UNDANKEPPNI %-

 %-  UNDANKEPPNI ²TSEND
ING FR¹ FYRSTA LEIK ¥SLANDS Å UNDANKEPPNI %VR
ËPUKEPPNINNAR Å KNATTSPYRNU KARLA ¥SLENSKA
LIÈIÈ M¾TTI .ORÈUR ¥RUM Å "ELFAST Å FYRSTA AL
VÎRULEIK LIÈSINS UNDIR STJËRN %YJËLFS 3VERRIS
SONAR

 +AUPÖINGS MËTARÎÈIN 

3VIPMYNDIR FR¹ LOKAMËTINU ¹ +AUPÖINGS
MËTARÎÈINNI Å GOLFI SEM FRAM FËR ¹ HINUM
GL¾SILEGA GOLFVELLI Å 6ESTMANNAEYJUM

 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS
"-7 #HAMPIONSHIP #HICAGO

 ¶ÕSKI HANDBOLTINN 'UMMERS
BACH &LENSBURG

 (EIMSMËTARÎÈIN Å 0ËKER 

%DITION  ¶RIÈJA Ö¹TTARÎÈ HINS
SÅVINS¾LA %XTREME -AKEOVER (OME %DITION
+IRKWOOD FJÎLSKYLDAN BÕR ¹ HEIMILI SEM
SÕKT ER AF SVÎRTUM MYGLUSVEPP ¶ETTA ER
H¾TTULEGT ¹STAND SEM ÖARF AÈ LAGA UNDIR
EINS 

 *USTICE 
 .#)3  (ÎRKUSPENNANDI
FRAMHALDSÖ¹TTUR FR¹ FRAMLEIÈENDUM *AG (ÁR
SEGIR FR¹ SÁRSVEIT SEM RANNSAKAR ALLA GL¾PI
SEM TENGJAST ¹ EINHVERN H¹TT SJËLIÈUM
HVORT SEM UM ER AÈ R¾ÈA Ö¹ H¹TTSETTU
EÈA NÕLIÈA ¥ ÖESSARI FJËRÈU Ö¹TTARÎÈ HELDUR
SVEITIN ¹FRAM AÈ FERÈAST UM HEIMINN
OG RANNSAKA FLËKIN M¹L SEM ¹ EINN EÈA
ANNANN H¹TT TENGJAST SJËHERNUM 
3ÁRSVEITIN RANNSAKAR DULARFULLT MANNSHVARF
EN RANNSËKNIN TEKUR NÕJA STEFNU ÖEGAR BÅLL
HINNAR TÕNDU FINNST ALBLËÈUGUR 

 0REMIER ,EAGUE 7ORLD (EIMUR
ÒRVALSDEILDARINNAR .ÕR Ö¹TTUR ÖAR SEM
ENSKA ÒRVALSDEILDIN ER SKOÈUÈ FR¹ ÕMSUM
ËV¾NTUM HLIÈUM

 #OCA #OLA MÎRKIN  

"ANDARÅSK GAMANSERÅA MEÈ GRÅNISTANUM *IM
"ELUSHI Å AÈALHLUTVERKI EN NÒ ER KOMIÈ AÈ
LOKAÖ¾TTINUM

 4HICK  4HIN 
 3UPERSTORM  !NNAR HLUTI
SPENNANDI MÅNÅSERÅU FR¹ ""# UM HËP VÅS
INDAMANNA SEM FREISTAR ÖESS AÈ STÕRA VEÈR
INU TIL AÈ KOMA Å VEG FYRIR AÈ FELLIBYLIR GRANDI
BORGUM LÅKT OG GERÈIST Å .EW /RLEANS .Ò
STEFNIR RISASTËR FELLIBYLUR ¹ -IAMI OG VÅSINDA
MENNIRNIR VILJA PRËFA HVORT AÈFERÈIR ÖEIRRA
VIRKA %F ÖAÈ TEKST Ö¹ BJARGA ÖAU HUNDRUÈ
UM MANNSLÅFA EN ÖAÈ ER MARGT SEM GETUR
FARIÈ ÒRSKEIÈIS

 (EARTLAND  $RAMATÅSK
L¾KNASERÅA MEÈ 4REAT 7ILLIAMS Å AÈALHLUT
VERKI $R 'RANT ER BÒINN AÈ F¹ STÎÈUH¾KKUN
OG VERÈUR AÈ TAKA ¹KVÎRÈUN HVORT HANN VILJI
LEYFA MANNI AÈ GEFA DRYKKJUSJÒKUM FÎÈUR
SÅNUM HLUTA ÒR LIFRI TIL AÈ BJARGA LÅFI HANS .ÕR
L¾KNIR 4HOMAS *ONAS KEMUR TIL STARFA OG
REYNIST HINN MESTI HROKAGIKKUR






*AY ,ENO
3TARTER 7IFE E
2AINES E
6ÎRUTORG
«STÎÈVANDI TËNLIST

&ARIÈ YFIR ÎLL MÎRKIN OG HELSTU ATVIKIN Å
LEIKJUM SÅÈUSTU UMFERÈAR Å #OCA #OLA
DEILDINNI EN ÖAR EIGA ¥SLENDINGAR NOKKRA
FULLTRÒA

 3EASON (IGHLIGHTS (¹PUNKTAR
LEIKTÅÈANNA !LLAR LEIKTÅÈIR ²RVALSDEILDARINNAR
GERÈAR UPP Å HRÎÈUM OG SKEMMTILEGUM
Ö¾TTI

 "IG ,OVE  ¶AÈ ER NËG AÈ GERA

 0, #LASSIC -ATCHES "ESTU LEIKIR

HJ¹ "ILL VEGNA SKEMMDAVERKA OG HEIMILIS
VANDR¾ÈA OG EKKI BATNAR ÖAÈ ÖEGAR HANN
GLEYMIR EINU AF BRÒÈKAUPSAFM¾LUM SÅNUM


ÒRVALSDEILDARINNAR 3VIPMYNDIR FR¹ LEIK
.ORWICH OG 3OUTHAMPTON LEIKTÅÈINA 


 4HE 0ERFECT 3CORE
 6ENUS AND -ARS
 4HE #LOSER 
 *USTICE 
 .#)3 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 $R 0HIL E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST
 6ÎRUTORG
 4HICK  4HIN E
 $R 0HIL
 3PORT +IDS -OMS  $ADS E
 !CCORDING TO *IM ,OKAÖ¹TTUR

T

'IRLS 6) "ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ UM EINST¾ÈA
MËÈUR SEM REKUR GISTIHÒS Å SM¹B¾ Å #ONN
ECTICUT FYLKI OG DËTTUR HENNAR ¹ UNGLINGSALDRI
!ÈALHLUTVERK ,AUREN 'RAHAM !LEXIS "LEDEL
+EIKO !GENA OG 9ANIC 4RUESDALE

 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR 
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 7INGS OF ,OVE 
 3ISTERS 
 7HOSE ,INE )S )T !NYWAY
 ®RLAGADAGURINN 
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 (OMEFRONT 
 3TUDIO  
 7HOSE ,INE )S )T !NYWAY 
 ,AS 6EGAS 
 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 3IMPSONS 
 &RIENDS  6INIR 
 %XTREME -AKEOVER (OME

T

3*«.6!20)¨

3+*2%)..

T

'ILMORE 'IRLS

 ²T OG SUÈUR 
 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 'EIRHARÈUR BOJNG BOJNG 
 3ÎGURNAR HENNAR 3ÎLKU 
 6¹BOÈI 
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 -¾ÈGURNAR  'ILMORE

T



GERÈUR OF STR¹KALEGUR %F SPENNAN V¾RI
MINNI ¹STARFL¾KJURNAR FLËKNARI AFBRÕÈISEMIN
STERKARI OG RËMANTÅKIN HEITARI YRÈI Ö¹TTURINN
SKOTHELDUR -ÁR FINNST ËTRÒLEGT HVE MIKIÈ ER
TIL AF LÁLEGUM Ö¹TTASERÅUM TLI ¹ST¾ÈAN SÁ
EKKI MISMUNANDI SMEKKUR MANNA ,ÅKLEGA
GETUR EINHVER ÖARNA ÒTI EKKI HUGSAÈ SÁR
AÈ MISSA AF RAUNVERULEIKAÖ¾TTINUM &ILTHY
2ICH #ATTLE $RIVE OG EINHVER ANNAR SEM
VELUR S¹PUËPERUNA 'UIDING ,IGHT FRAM YFIR
MEISTARASTYKKIÈ "OLD AND THE "EAUTIFUL
.Ò ÖEGAR ÒRSLITIN ERU KUNN Å 3O 9OU 4HINK
9OU #AN $ANCE VANTAR EINHVERJA NÕJA
H¾FILEIKAKEPPNI TIL AÈ FYLLA UPP Å SKARÈIÈ
3PURNING MEÈ Ö¹TTINN HANS "UBBA ¡G HEFÈI
VALIÈ %INAR "¹RÈAR EÈA 0¹L «SKAR FRAM YFIR
KËNGINN EN VONANDI KEMUR "UBBI ¹ ËVART

 0, #LASSIC -ATCHES "ESTU LEIKIR
ÒRVALSDEILDARINNAR 3VIPMYNDIR FR¹ LEIK
,IVERPOOL OG "LACKBURN LEIKTÅÈINA 

 %NGLISH 0REMIER ,EAGUE %NSKU
MÎRKIN .Õ OG HRAÈARI ÒTG¹FA AF ÖESSUM
VINS¾LA Ö¾TTI ÖAR SEM ÎLL MÎRKIN OG HELSTU
ATVIK UMFERÈARINNAR ERU SÕND FR¹ ÎLLUM
MÎGULEGUM SJËNARHORNUM

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 3AMANTEKT HELSTU FRÁTTA
VIKUNNAR ¹ . %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA
FRESTI TIL  ¹ SUNNUDAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN
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¶¾TTIRNIR !CCORDING TO *IM MEÈ HINN
KUMP¹NLEGA *IM "ELUSHI Å AÈALHLUTVERKI
HAFA VERIÈ ¹ DAGSKR¹ 3KJ¹S EINS Å LANGAN
TÅMA OG VIRÈAST ALLTAF GLEÈJA ¹HORFENDUR
JAFN MIKIÈ .Ò ER HINS VEGAR KOMIÈ AÈ
LEIÈARENDA AÈ SINNI ¥ LOKAÖ¾TTI ÖESSARAR
Ö¹TTARAÈAR ËTTAST *IM AÈ HANN SÁ AÈ
MISSA BESTA VIN SINN (ANN VERÈUR
AFBRÕÈISAMUR ÖEGAR !NDY FER AÈ TEFLA VIÈ
2YAN ALLA DAGA EN VIÈ SKULUM VONA AÈ
ALLT FARI VEL AÈ LOKUM

*USTICE
3PENNANDI LÎGFR¾ÈIÖ¾TTIR
FRAMLEIDDIR AF *ERRY "RUCKHEIMER
#3)  ¶EIR GERAST ¹ EFTIRSËTTRI
LÎGFR¾ÈISTOFU Å ,OS !NGELES ÖAR
SEM STËRU OG UMTÎLUÈU M¹LIN
KOMA INN ¹ BORÈ OG ËSJALDAN
TENGJAST ÖAU RÅKA OG FR¾GA
FËLKINU ¶¾TTINUM HEFUR VERIÈ
LÕST SEM 4HE 0RACTICE FYRIR #3)
AÈD¹ENDUR
¥ Ö¾TTI KVÎLDSINS ER UNG KONA
SÎKUÈ UM AÈ MYRÈA FYRRVERANDI
K¾RASTA SINN EN RÁTTARHÎLDIN ERU
ERFIÈ ÖAR SEM LÎGFR¾ÈITEYMIÈ
L¾TUR EIGIN TILFINNINGAR HLAUPA
MEÈ SIG Å GÎNUR

'EORGE ,OPEZ ER FJÎLSKYLDUFAÈIR SEM ¹ Å
STÎKUSTU VANDR¾ÈUM MEÈ AÈ HAFA STJËRN ¹
UNGLINGSDËTTUR SINNI OG ËÖ¾GUM SYNI

 *AKE   *AKE &OLEY ER BARA

T

VENJULEGUR MAÈUR ÖAR TIL DAG EINN ÖEGAR
HANN LENDIR Å FURÈULEGU SLYSI SEM GEFUR
HONUM ËVENJULEGA KRAFTA .Ò ER HANN STERK
ARI OG SNEGGRI EN NOKKUR ANNAR OG LEYNI
ÖJËNUSTA "ANDARÅKJANNA ¹KVEÈUR AÈ NÕTA SÁR
KRAFTA HANS

 % 2ING  9STI HRINGURINN
3PENNUÖ¹TTUR ÒR SMIÈJU *ERRY "RUCKHEIM
ER MEÈ $ENNIS (OPPER OG "ENJAMIN "RATT
Å AÈALHLUTVERKUM *4 4ISNEWSKI "ENJAMIN
"RATT ER FYRRUM #)! MAÈUR SEM VINNUR Å
0ENTAGON FYRIR BANDARÅSKA HERINN
 -EN )N 4REES  -ARIN VEIT
EKKI HVAÈ HÒN ¹ AÈ GERA VARÈANDI *ACK EN
ÖAU EIGA ERFITT MEÈ AÈ TAKA N¾STA SKREF

 3AVING 'RACE .µ44  3PENN
ANDI Ö¹TTARÎÈ MEÈ «SKARSVERÈLAUNALEIK
KONUNNI (OLLY (UNTER Å AÈALHLUTVERKI 'RACE
(ANADARKO ER LÎGREGLUKONA SEM ER ¹ GËÈRI
LEIÈ MEÈ AÈ EYÈILEGGJA LÅF SITT ÖEGAR ENGILL
BIRTIST HENNI OG HEITIR AÈ KOMA HENNI AFTUR ¹
RÁTTA BRAUT  'RACE HEFUR MISST ALLA VON
EN H¾TTULEGT BÅLSLYS VERÈUR TIL ÖESS AÈ HÒN
F¾R NÕTT T¾KIF¾RI  "ÎNNUÈ BÎRNUM

TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
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Samvinna hjá Moodysson og Gísla Erni
Þátttaka mexíkóska leikarans Gael
García Bernal í nýjustu kvikmynd
sænska leikstjórans Lukas Moodysson mun ekki stangast á við leik
hans í uppfærslu Gísla Arnar
Garðarssonar á Tillsammans,
gerðri eftir samnefndri mynd
Moodyssons. „Það hefur
engin áhrif á okkar plön.
Þeir munu alltaf laga tökur
á myndinni að leikritinu
okkar,“ sagði Gísli Örn.
„Lúkas hefur hagsmuna að
gæta á báðum vígstöðvum,
svo þetta er allt gert í
mikilli og góðri samvinnu,“ bætti Gísli við.
Honum var kunnugt
um viðræður Bernals
og Moodyssons áður

„Er það ekki bara súpan hjá
Hjálpræðishernum? Hún er
bæði ódýr og góð.“
"RAGI 6ALDIMAR 3KÒLASON "AGGALÒTUR
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Mammut, en tökur á henni eiga að
hefjast í nóvember. Kvikmyndin,
sem verður á ensku, fjallar um
velmegandi par í New York. Bernal
leikur viðskipta344 /'
3!-,9.$)
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manninn Tom, sem ákveður að
breyta lífi sínu þegar hann er
staddur í viðskiptaferð í Taílandi.
„Ég er sannfærður um að enginn
geti farið betur með hlutverkið en
hann. Ég varð virkilega glaður
þegar hann tók það að sér,“ sagði
Moodysson í viðtali við Aftonbladet
í síðustu viku.
Frumsýning á uppfærslu Gísla á
Tillsammans er áætluð upp úr
áramótum. „Við erum ekki alveg
búin að negla tímasetninguna
niður. Við ætlum að fara með
sýninguna út líka,
(2)&).. !&
og erum að reyna
-//$933/. 'AEL
'ARCÅA TEKUR AÈ SÁR að tímasetja þetta
saman. Þetta er
HLUTVERK Å NÕJUSTU
dálítið púsluspil,“
MYND LEIKSTJËRA
sagði Gísli.
SUN
4ILLSAMMANS
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en tilkynnt var um þátttöku
leikarans.
Bernal mun fara með aðalhlutverkið í myndinni

MYNDIR ÖEGAR HANN ER Å HEIMSËKN
HÁR ¹ LANDI ¥ "ANDARÅKJUNUM HEFUR
HANN TEKIÈ AÈ SÁR VERKEFNI FYRIR

,EXUS 2OLEX ,AND 2OVER OG &OUR
3EASONS HËTELIN SVO EITTHVAÈ SÁ
NEFNT
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¥SLENSK ÖRJËSKA HJ¹LPAR TIL
Smári Ásmundsson er sjálfstætt
starfandi auglýsingaljósmyndari í
Bandaríkjunum, með viðskiptavini
á borð við Lexus og Rolex á
ferilskránni. Hann flutti til Bandaríkjanna um tvítugt og hefur
dvalist þar í sautján ár. Hann segist
þó langt frá því að vera orðinn
albandarískur. „Ég er alltaf með
annan fótinn heima. Fjölskyldan
mín er þar og ég kem heim á hverju
ári,“ sagði Smári, sem skilur
myndavélina ekki eftir úti. „Mér
finnst íslenska landslagið vera það
fallegasta í heimi, og íslenskt fólk
líka alveg einstakt. Ég er mikill
Íslendingur í mér og mér finnst
rosalega gaman að mynda heima.
Veðrið og birtan eru alveg einstök,“
sagði Smári, sem tók nýlega myndir
hér á landi fyrir Getty Images.
Smára hefur gengið afar vel
síðan hann fór til Santa Barbara til
að stunda nám við ljósmyndaskólann Brooks. „Öll verkefni sem
ég tek að mér núna eru á landsvísu.
Það sem ég geri endar að mestu
leyti í stórum blöðum, eins og
Vogue og Rolling Stone, og á
auglýsingaskiltum,
eða
„billboard“,“ útskýrði Smári. Hann
hefur meðal annars starfað fyrir

¥3,!.$ %).34!+4 ,JËSMYNDARINN 3M¹RI

SMUNDSSON NÕTUR VELGENGNI SEM
AUGLÕSINGALJËSMYNDARI Å "ANDARÅKJUNUM
(ANN SNÕR ÖË REGLULEGA HEIM OG SKILUR
MYNDAVÁLINA Ö¹ EKKI EFTIR

Volkswagen, Land Rover, Lexus og
Toyota,
Timberland-fatamerkið,
úraframleiðandann Rolex og Four
Seasons-hótelin. Þýska tímaritið
Archive, sem nýtur mikillar
virðingar í auglýsingabransanum,
gefur árlega út bók með 200 bestu
auglýsingaljósmyndurum heims

og Smári hefur prýtt þann lista
síðastliðin tvö ár.
Hann segir það þó hafa verið
erfitt fyrir ungan Íslending að
koma sér á framfæri. „Þetta er
náttúrlega mjög harður bransi, svo
það er erfitt fyrir hvern sem er. Af
því fólki sem var með mér í
skólanum eru bara örfáir sem
starfa við þetta. Ætli íslenska
þrjóskan hafi ekki hjálpað til,“
sagði hann og hló við.
Í frítíma sínum, sem er af
skornum skammti, sinnir Smári
gæluverkefni sem hann kallar
Walden: A Year. Tjörnin sú öðlaðist
frægð þegar bandaríski heimspekingurinn og rithöfundurinn
Henry David Thoreau gaf út bókina
Walden, um árslanga dvöl sína í
kofa á svæðinu. Smári hefur
myndað umhverfi tjarnarinnar á
öllum árstíðum. „Þetta mun verða
að ljósmyndabók á endanum, og
svo ætla ég að sýna myndirnar í
galleríum og söfnum líka,“ útskýrði
hann. Af því verður þó ekki alveg á
næstunni. „Ég vona að það verði
innan næstu þriggja ára. Þetta
gerist þegar tími vinnst til, ég verð
bara að hafa það þannig,“ sagði
Smári.
SUNNA FRETTABLADIDIS
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Steinunn sýnir í New York

Hvað er að frétta?

Steinunn Sigurðardóttir sýnir vorog sumarlínu sína á tískuvikunni í
New York í dag. Þegar Fréttablaðið
náði tali af henni í gær var hún í
óða önn að undirbúa daginn. „Við
erum að setja upp allar gínurnar og
allt dótið. Við erum með svona
„showroom“, sem er mjög algengt.
Tískusýningarnar kosta svo gígantískt mikið,“ sagði hún. Steinunn er
nú í fyrsta skipti opinberlega hluti
af tískuvikunni í New York. „Fyrir
vikið vita miklu fleiri af mér,“
útskýrði hún. Í dag verður hún því
með boð fyrir um hundrað blaðamenn og tískuspekúlanta.
Steinunn kom til borgarinnar á
sunnudag og dreif sig strax á tískusýningu
hönnuðarins
Narciso
Rodriguez, sem Style.com hóf til
skýjanna í gær. „Hún var gjörsamlega frábær,“ sagði Steinunn. „Við
Narciso unnum líka lengi saman
hjá Calvin Klein og ég hitti þarna
fullt af fyrrverandi samstarfsmönnum,“ sagði Steinunn, sem naut
kvöldsins til hins ítrasta.

3µ.)2 ¥ .%7 9/2+ 3TEINUNN 3IGURÈAR
DËTTIR VAR Å ËÈA ÎNN AÈ SETJA UPP bSHOW
ROOMm SITT EÈA SÕNINGARRÕMI Å G¾R (ÒN
SÕNIR NÕJA LÅNU SÅNA Å .EW 9ORK Å DAG
&5,,+/-.5. 3TEINUNN SEGIR TÅSKUSÕN
INGU .ARCISO 2ODRIGUEZ ¹ SUNNUDAG HAFA
EINKENNST AF FULLKOMNUN ./2$)#0(/4/3'%449

„Það er ofsalega gaman að sjá
sýningar þar sem það er lögð svona
mikil áhersla á fullkomnun; módelin
kunna að ganga rétt og hár og

förðun eru til fyrirmyndar,“ sagði
hún dreymin. „Narciso er alveg
snillingur í sníðagerð. Það skiptir
líka miklu máli að fatahönnuðir fái
að sjá þetta; því meiri fullkomnun
sem þeir sjá, því meira læra þeir,“
bætti hún við.
SUN

80% verðmunur

Sportbúðin og Veiðihornið - sérverslanir skotveiðimannsins
Lítil verðkönnun hefur leitt í ljós að sambærilegar gervigæsir kosta ríflega 80% meira annars staðar en hjá okkur.
Í einum kassa hjá okkur eru 12 gæsaskeljar; 8 á beit, 2 á verði og 2 í hvíld. Öll festijárn fylgja með.
Vel samansettur hópur sem þú færð í Veiðihorninu, Veiðimanninum og Sportbúðinni á aðeins 8.995.
Ef þú kaupir 2 kassa færðu 5% afslátt og ef þú kaupir 3 eða fleiri færðu 10% afslátt frá þessu frábæra verði.
Gerðu verðsamanburð og sparaðu. Einnig álftir, flotgæsir, gerviendur, gallar, skot og fleira og fleira.

Stoeger 2000 Synthetic
hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa með snúningsboltanum frá Benelli og skiptibúnaði frá
Franchi. 26” hlaup, 5 þrengingar, ólarfestingar og byssupoki. Stoeger er í eigu Beretta.

Aðeins 54.900.- stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Stoeger 2000 Camo

Stoeger 2000 Standard
Hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa með snúningsboltanum frá Benelli og skiptibúnaði frá Franchi.
26” hlaup, 5 þrengingar, ólarfestingar og byssupoki. Stoeger er í eigu Beretta.

Aðeins 56.900.- stgr eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Stoeger P350 Camo

Hálfsjálfvirk, bakslagsskift byssa með snúningsboltanum frá Benelli og skiptibúnaði frá
Franchi. 26” hlaup, 5 þrengingar, ólarfestingar og byssupoki. Stoeger er í eigu Beretta.

Pumpa með snúningsboltanum frá Benelli. 26” hlaup, 3 þrengingar og byssupoki.
Stoeger er í eigu Beretta.

Aðeins 62.900.- stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Aðeins 39.900 stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Beretta ES Synthetic

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

Aðeins 94.900 stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Munið vinsælu
gjafabréﬁn okkar

Beretta ES Standards

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

Aðeins 96.900 stgr. eða vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Krókháls 5 – Sími 517 8050

Sportbudin.is

Síðumúli 8 – Sími 568 8410

Veidihornid.is
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Litaður þvottur

P

ersónur sem hafa öðlast annað
líf í tölvuveröldinni Second Life
eru orðnar um níu og hálf milljón.
Fyrir þá sem ekki þekkja til þessa
handanheims gengur leikurinn út á
það að venjulegt fólk af holdi og
blóði getur búið sér til veru eftir
eigin höfði og stýrt lífi hennar í
tölvunni. Í þessu landi, sem er í
senn svo fjarlægt en þó svo nálægt,
er sérstakur gjaldmiðill notaður.
Þar eru gefin út blöð um lífverurnar á eyjum þessarar tilveru, fyrirtæki og stofnanir hafa þar útibú og
þar gengur fólk í hjónaband sem
hefur jafnvel aldrei hist augliti til
auglitis í því sem við köllum raunveruleika.

(6!¨ sem til er í þeim hugmyndum er ljóst að þessi tilvera milli
reyndar og sýndar er í miklum
vexti og fær fólk til að velta nokkrum lykilspurningum um tilveruna
fyrir sér, svo sem: Hvað er raunverulegt og hver er tilgangurinn
með þessu öllu? Er kannski rétt að
fólki sem ekki hefur tekist að hanna
tilvist sína hér fái uppreisn æru
þar? Hlutskipti nútímans og netlendanna virðist í raun ósköp svipað enda eru þau af sama meiði.
Hvoru tveggja snúast að stórum
hluta um afþreyingu, verslun, kynlíf og þrá eftir vinsældum. Auðveldara aðgengi að slíkum hlutum
er hægt að finna í tölvunni með
kreditkortið að vopni en á jörðu.
Fallegri líkami fæst með minni fyrirhöfn, sem og betra húsnæði. Þetta
er dásamlegt fyrirkomulag sem
mætti benda mörgum minnipokamanninum á.
-¡2

er venjulega nokk sama um
tilvistarlegar spurningar enda einföld manneskja sem helst ergir sig
á lituðum þvotti. En þegar maður
hittir góðan vin sem maður hefur
ekki hitt árum saman nema í gegnum netið áttar maður sig á því að
tilfinningarnar sem sendar eru í
gegnum stýrikerfi, sem flestar
dauðlegar verur munu aldrei getað
skilið til fulls, eru alveg jafn raunverulegar og þær sem maður
útdeilir til þeirra sem standa andspænis manni.

¶ hef ég einnig vissar grunsemdir um að blessaðar opinberanirnar
sem gúgglið veitir á óvini og vini
séu svindlleið í veruleik jarðarbúa.
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2%9.$!2 ganga sumir íbúar
þessa lífsleiks svo langt að þeir
segja lífið eins og flestir hafa þekkt
það í gegnum tíðina ekkert raunverulegra en það sem finna megi í
tölvunni. Dágóðar líkur séu jafnvel
á því að jarðlífið sé ekkert annað og
merkilegra en fullkomin útgáfa af
sýndarheimi líkt og Second Life er.

