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skrekkinn

María Ellingse
n hjálpar fólki
að yfirstíga
óttann við
að koma fram.
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Ísland er vinsælt
ráðstefnuland

Á sundlaugarbakka
með Simon Cowell

3ÁRBLAÈ UM R¹ÈSTEFNUR OG HVATAFERÈIR
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Kunnátta
þeim vel í Höllu og Védísar í
kórstarfi með
matreiðslu
hlíð. „Við í
kemur
kórnum erum Menntaskólanum
í Hamraeitthvað gott
dálítið dugleg
á borð við
við að leggja
fannst okk
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«LAFUR *ËHANN Å 'EYSI 'REEN

4EKUR SÁR FRÅ FR¹
¥SLANDI

Frumkvæðið
kom frá Ólafi

6ÅKINGUR +RISTJ¹NS
SON HELDUR Å
FERÈALAG TIL
"ERLÅNAR

6)¨3+)04) Ólafur Jóhann Ólafsson,

rithöfundur og kaupsýslumaður,
hafði milligöngu um komu
bandaríska fjárfestingarbankans
Goldman Sachs inn í hluthafahóp
Geysis Green
Energy.
„Þegar það
kom fyrst til tals
að ég kæmi inn í
hluthafahópinn
ræddum við um
hvað vantaði til
að við færum
inn á leikvöllinn
«,!&52 *
með sem allra
«,!&33/.
best lið. Allir
voru sammála um að okkur vantaði
erlendan samstarfsaðila. Goldman
Sachs er hreinlega sá besti sem völ
er á, bæði vegna stöðu hans sem
fjárfestingarbanka og innan
orkugeirans,“ sagði Ólafur Jóhann.
Samanlagt munu Goldman Sachs
og Ólafur Jóhann fara með um 8,5
prósenta eignarhlut í Geysi, í
tveimur aðskildum eignarhaldsfélögum. Ólafur Jóhann á um
þriggja prósenta hlut. JSK3J¹ SÅÈU 
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!LÖJËÈLEG VIÈVÎRUNARLJËS
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3LËGUST EFTIR LEIKINN
.ORÈUR ¥RAR VORU ALLT
ANNAÈ EN S¹TTIR VIÈ TAPIÈ
¹ MËTI ¥SLANDI OG TVEIR
LIÈSMENN LIÈSINS RIFUST
OG SKIPTUST ¹ HÎGGUM Å
FLUGVÁL )CELANDAIR RÁTT FYRIR
FLUGTAK FR¹ +EFLAVÅK Å G¾R
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Ætla að endurskoða
raforkumarkaðinn
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Samkeppniseftirlitið vill taka til umfjöllunar að skilja að einkaleyfis- og samkeppnisþætti raforkumarkaðarins. Viðskiptaráðherra er þessu sammála. Ráðist
verður í endurskoðun á samkeppnisumhverfi markaðarins á næstu mánuðum.
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3!-+%00.)3-, Unnið verður að

AF NORÈVESTAN STREKKINGI VIÈ
NORÈAUSTURSTRÎNDINA ANNARS H¾G
AUSTL¾G ¹TT 6ÅÈA BJART SUNNAN OG
VESTAN TIL EN ÖYKKNAR UPP SÅÈDEGIS
3KÕJAÈ OG ÒRKOMULÅTIÈ ¹ .! LANDI
(ITI   STIG MILDAST SYÈST

endurskoðun á samkeppnisumhverfi raforkumarkaðarins á
næstunni. Mikilvægt er að skilja
að samkeppnis- og almannaveituþætti orkufyrirtækja, segir Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra.
Samkeppniseftirlitið telur að
taka þurfi til umfjöllunar að skilja
með skýrari hætti að einkaleyfisog
samkeppnisþætti
raforkumarkaðarins; það er flutning og
dreifingu annars vegar og
framleiðslu og sölu hins vegar.
Þess konar breytingar muni efla
samkeppni, neytendum til hagsbóta.
Þetta kemur fram í skýrslu norrænna samkeppniseftirlitsstofnana um raforkumarkaðinn, sem
kom út í gær.
„Mér fannst þetta athyglisverð
niðurstaða sem undirstrikar það
sem við höfum verið að ræða síðustu mánuðina,“ segir Björgvin.
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„Hér höfum við tækifæri til að
festa og tryggja félagslegt meirihlutaeignarhald á almannaveitunum, og skerpa um leið samkeppnisþáttinn þar sem hann á við. Við
munum vinna ötullega að því á
næstu vikum og mánuðum að
koma þessu í kring.“
Páll Gunnar Pálsson, forstjóri
Samkeppniseftirlitsins,
segir
samkeppniseftirlitin á Norðurlöndunum, og það íslenska þar á
meðal, telja að ganga þurfi lengra
í þessum efnum en gert sé nú.

„Best væri að skilja að eignarhald
á samkeppnis- og einkaleyfisþætti
svo þeir séu ekki á sömu hendi,“
segir hann.
Íslenskur raforkumarkaður er
að ýmsu leyti frábrugðinn öðrum
norrænum raforkumörkuðum þar
sem í miklu meiri mæli hefur
verið fjárfest í orkuverum á
Íslandi, sem selja raforku í miklu
magni til stóriðju, en á hinum
Norðurlöndunum. Hér á landi, líkt
og á mörgum öðrum stöðum,
hefur það tíðkast að einkaleyfisog samkeppnisstarfsemi sé innan
sama fyrirtækis.
Páll segir orkufyrirtækin og
stjórnvöld geta lagt sitt af mörkum. „Á litlum og einangruðum
raforkumarkaði eins og okkar
þurfa orkufyrirtæki og stjórnvöld
stöðugt að leita leiða til að efla
samkeppni almenningi til hagsbóta. Það er hægt með tiltölulega
einföldum aðgerðum sem hafa
MH  SÖS
áður komið til umræðu.“
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¥SLENDINGAR R¾NDU BANKA

Bjarni og Bjarni
saman í fangelsi
$«-3-, Tveir Íslendingar voru í

gær úrskurðaðir í 27 daga gæsluvarðhald í Danmörku til að þeir
flýðu ekki land. Þeir frömdu
vopnað bankarán á Amagerbrogade
í Kaupmannahöfn í fyrradag.
Mennirnir deila skírnarnafninu
Bjarni að sögn sjónvarpsstöðvarinnar TV2 og voru afar timbraðir í
réttarsalnum.
Þeir ruddust inn í bankann
vopnaðir byssu og heimtuðu
peninga af gjaldkera. Hvorki þeir
né starfsfólk bankans gátu útvegað
poka undir ránsfenginn, samtals
um milljón krónur, þannig að þeir
þurftu að troða peningunum í vasa
sína og sokka. Lögreglan hafði uppi
á þeim stundarfjórðungi síðar.
Þeir báru fyrir rétti að þeir hefðu
framið ránið í mikilli áfengisvímu
og að byssan væri leikfang.
SH
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-YNDAVÁL ¹ "ÒSTAÈAVEGI

Nauðgunardómur mildaður

Þrjú hundruð
óku of hratt

Hæstiréttur mildaði í
gær fangelsisdóm vegna nauðgunar úr fjórum árum í þrjú og hálft.
Nauðgarinn var þrátt fyrir það
fundinn sekur um athæfi sem hann
var áður sýknaður af í héraði. Þá
var sektin sem nauðgaranum,
hinum 36 ára Portúgala Americo
Luis Da Silva Concalves, er gert að
greiða fórnarlambinu lækkuð úr
1.200 þúsundum í eina milljón.
Nauðgunin átti sér stað á heimili
mannsins í september í fyrra og er
henni í dómi héraðsdóms lýst sem
sérlega hrottalegri. Concalves
beitti konuna endurteknu grófu
ofbeldi á meðan á nauðguninni
stóð og virti að vettugi óskir henn-

$«-3-,

Halldór, má borga í rúblum?
b.EI NÒ ¾TLUM VIÈ AÈ LEYSA Ö¾R ÒTm
3ALA ¹ HÒSI -¹LS OG MENNINGAR VIÈ ,AUGA
VEG  SEM STUNDUM ER KALLAÈ 2ÒBLAN
ER ¹ LOKASTIGI (ALLDËR 'UÈMUNDSSON ER
HJ¹ -¹LI OG MENNINGU
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ar um að láta af háttseminni.
Konan hlaut talsverða áverka af
árásinni, ekki síst á viðkvæmum
líkamshlutum eins og brjóstum og
kynfærum. í dómnum segir að
kynfæri hennar hafi verið svo illa
leikin að ekki hafi reynst unnt að
skoða þau í hefðbundinni kvenskoðun. Þá fann hún í kjölfarið til
mikils sársauka í fæti og öxl og við
þvaglát. Hún átti erfitt með svefn,
þorði ekki úr húsi og var rúmföst í
viku. Ekki er víst að hún nái sér að
fullu.
Concalves sagði samræðið hafa
verið með samþykki konunnar en
var ekki tekinn trúanlegur. Héraðsdómur Reykjavíkur hafði sýkn-

,®'2%',5-, Yfir þrjú hundruð

(34)2¡4452 (ÁRAÈSDËMUR TALDI

ËSANNAÈ AÈ #ONCALVES HEFÈI ÖVINGAÈ
KONUNA TIL MUNNMAKA EN (¾STIRÁTTUR
D¾MDI HANN FYRIR ÖAÈ

að hann af ákæru um að hafa
þvingað konuna til munnmaka, en
Hæstiréttur sneri þeim hluta. SH

Svindlarar með maðk
reknir öfugir úr Hítará
3,®++6),)¨3-%..  6%446!.') 4VEIR
REYKKAFARAR VORU SENDIR INN Å HÒSIÈ OG
KOM Ö¹ Å LJËS AÈ EKKI VAR UM MIKINN ELD
AÈ R¾ÈA
&2¡44!",!¨)¨%9¶«2

Handhafar fjögurra 130 þúsund króna laxveiðileyfa í Hítará voru reknir úr
ánni eftir aðeins klukkutíma veiði í fyrradag fyrir að beita maðki. Komnir á
svartan lista og verða jafnvel reknir úr Stangaveiðifélagi Reykjavíkur.

3LÎKKVILIÈ KALLAÈ AÈ 3PÅTALASTÅG

Hættan minni
en óttast var
"25.) Allt tiltækt slökkvilið á
höfuðborgarsvæðinu var kallað
að Spítalastíg á sjötta tímanum í
gær eftir að vart varð við
mikinn reyk sem lagði frá efri
hæð húss við götuna. Ákveðið
var að senda tvo reykkafara inn
í húsið og kom þá í ljós að
eldurinn var mun minni en óttast
var.
Margir slökkviliðsbílar voru
sendir af stað en samkvæmt
upplýsingum frá slökkviliði var
þeim flestum snúið við þegar
ljóst var að ekki var stórkostleg
hætta á ferðum.
SH
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+RUKKULAUST SULTUGERÈARFËLK
4ÅMI SULTUGERÈAR ER NÒ Å H¹MMARKI
EFTIR MJÎG GËÈA BERJASPRETTU Å SUMAR
3TRIK SETUR ÖË Å REIKNING SULTUGERÈAR
MANNA AÈ SULTUKRUKKUR ERU VÅÈA
UPPSELDAR TIL D¾MIS Å )+%! ÖAR SEM
Ö¾R ERU EKKI V¾NTANLEGA AFTUR FYRR EN
EFTIR FJËRAR VIKUR

!,-%..).'3¥¶2«44)2
(JËLABRAUT Å SKÅÈABREKKU
3TJËRN SKÅÈASV¾ÈA HÎFUÈBORGARSV¾È
ISINS HEFUR NÒ TIL SKOÈUNAR UMSËKN
UM AÈ F¹ AÈ LEGGJA HJËLABRAUT Å 3K¹LA
FELLI %INS OG KUNNUGT ER HEFUR NÕTING
SKÅÈASV¾ÈISINS ÖAR VERIÈ LÁLEG VEGNA
SNJËLEYSIS MARGA UNDANFARNA VETUR

Flokkur veiðimanna
var rekinn úr Hítará á Mýrum í
fyrradag þegar eftirlitsmaður
stóð þá að verki við að beita
maðki fyrir laxinn.
Eftirlit með
ám á vegum
Stangaveiðifélags Reykjavíkur (SVFR)
hefur verið eflt
í framhaldi af
umræðu
um
veiðiþjófnað
fyrr í sumar.
0,, ¶«2 2-!.. Samkvæmt
heimildum
Frétablaðsins voru það veiðimenn
sem keypt höfðu allar fjórar
stangirnar í Hítárá í tvo daga
fyrir 130 þúsund krónur sem
hófu veiðar þar í fyrradag en
voru reknir með skömm úr ánni
stundu síðar.
„Það er ekki ákveðið hvort þeir
verða reknir úr félaginu. Það mál
verður að ræða í stjórn og fulltrúaráði,“ segir Páll Þór Ármann,
framkvæmdastjóri SVFR.
„Í hefðbundinni eftirlitsferð í
Hítará í gær var holl sem var að
hefja veiðar í Hítará heimsótt.
Hálftíma eftir að veiði hófst hafði
eftirlitsmaðurinn staðið fyrsta
veiðimanninn að því að beita
maðki í Langadrætti en skýrt
kemur fram í veiðireglum að
maðkveiði í Hítará er með öllu
óheimil eftir 30. júní,“ segir á vef
stangaveiðfélagsins í gær.
„Rúmum klukkutíma seinna
hafði
veiðieftirlitsmaðurinn
staðið allar stangirnar að þessum
ófögnuði. Það er mjög óvenjulegt
34!.'6%)¨)

ökumenn eiga von á sekt fyrir að
aka yfir hámarkshraða á Bústaðavegi á þriðjudag og miðvikudag.
Löggæslumyndavél á gatnamótum
Bústaðavegar og Flugvallarvegar
festi brot þeirra á filmu.
Meðalhraði ökuþóranna sem
sektaðir verða var um 74 kílómetrar. Hámarkshraði á veginum
þar sem brotin voru framin er 60
kílómetrar á klukkustund.
Samkvæmt tilkynningu frá
lögreglunni vekur athygli að
meðalhraði hinna brotlegu er nú
öllu lægri en við síðustu vöktun, en
þá var hann liðlega 77 kílómetrar á
klukkustund.
SÖS

.Õ ÖJËNUSTA Å &RAKKLANDI

Trúverðugt skjól
til framhjáhalds
&2!++,!.$ !0 Fyrir þá sem

langar að stunda framhjáhald og
vilja lágmarka hættuna á að
makinn komist að því býður nú
nýtt fyrirtæki í Frakklandi upp á
þá þjónustu, að búa til sérsniðnar,
trúverðugar afsakanir sem
framhjáhaldarinn getur notað
sem skálkaskjól.
Dæmi um slíkt eru uppskálduð
boð á helgarráðstefnur og platneyðarupphringingar af vinnustaðnum. „Sé fjarvistarsönnunin
góð og makann grunar ekkert
getur þetta jafnvel bjargað
hjónaböndum,“ hefur AP eftir
stofnanda þjónustunnar, fyrrverandi einkaspæjaranum Regine
Mourizard.
AA

$EILA &¥! OG )CELANDAIR

Lausn kjaradeilu í sjónmáli
+*!2!$%),! Lausn virðist vera að

(¥4!2 6EIÈIMENN MEÈ FJËRAR STANGIR Å (ÅTAR¹ SVINDLUÈU ALLIR SEM EINN ¹ VEIÈIREGLUN
UM OG VOFIR NÒ YFIR ÖEIM BROTTREKSTUR ÒR 3TANGAVEIÈIFÁLAGI 2EYKJAVÅKUR
-9.$36&2

að jafn margir veiðidónar séu
gripnir eins og þarna var og sýnir
það einbeittan brotavilja dónanna
að þeir mættu til leiks vopnaðir
kaststöngum og hófu veiðarnar
með maðkinum. Öllum þrjótunum
var einfaldlega vísað úr ánni,
bótalaust og mun stjórn SVFR
fara yfir mál þeirra og vísast
verða þeir reknir úr félaginu. Að
auki fara þeir á svartan lista hjá
félaginu og fá engin veiðileyfi í
ám og veiðisvæðum félagsins
næstu árin að minnsta kosti,“

segir enn fremur á vef SVFR og
því bætt við að íhugunarefni sé
hvort ekki sé rétt að upplýsa aðra
veiðileyfasala um „hvaða dónar
þarna voru á ferð þannig að þessir
menn fái ekki keypt veiðileyfi
neins staðar næstu árin.“
Framkvæmdastjóri
SVFR
segir að með hertu eftirliti hafi
það verið að aukast að veiðimenn
sé staðnir að slíkum svikum. “En
sem betur fer er þetta ekki
algengt,” segir Páll Þór Ármann.
GAR FRETTABLADIDIS

nást í deilum Icelandair og Félags
íslenskra
atvinnuflugmanna, FÍA, en
forsvarsmenn
félaganna hafa
setið á fundum
síðustu daga.
„Þetta er allt
á réttri leið og
báðir aðilar hafa
*«(!..%3 "*!2.)
viljað leysa
'5¨-5.$33/.
málin,“ segir
Jóhannes Bjarni
Guðmundsson, formaður FÍA.
Deila flugmanna Icelandair við
félagið hefur staðið yfir síðustu
daga. Flugmennirnir neituðu
meðal annars að vinna yfirvinnu
og fóru fram á að flugmenn hjá
Icelandair fengju forgangsrétt á
störf hjá Letcharter, dótturfélagi
Icelandair í Lettlandi.
Jóhannesar Bjarni býst við að
allt flug muni ganga með
eðlilegum hætti.
KH

,ISTI YFIR BANDALAGSÖJËÈIR AÈEINS TIL Å FORMI FRÁTTATILKYNNINGAR FR¹ (VÅTA HÒSINU

.AFN ¥SLANDS ER ENN ¹ LISTANUM
34*«2.-, Listi yfir opinberar
bandalagsþjóðir Bandaríkjanna sem
studdu innrásina í Írak vorið 2003,
sem gefinn var út í formi fréttatilkynningar 27. mars 2003, er enn inni
á vefsíðu Hvíta hússins eins og allar
aðrar fréttatilkynningar sem gefnar
eru út af Hvíta húsinu. Þar er nafn
Íslands enn að finna.
Samkvæmt upplýsingum frá
Hvíta
húsinu,
höfuðstöðvum
Bandaríkjaforseta, og bandaríska
sendiráðinu á Íslandi hafa ýmsar
útgáfur af lista yfir „staðfastar“
þjóðir komist á kreik í erlendum
fjölmiðlum en þær eru ekki komnar frá bandarískum stjórnvöldum,
nema vitnað sé til fyrrnefndrar
fréttatilkynningar.
Í fréttatilkynningunni eru 49
þjóðir á listanum en listi yfir 30
þjóðir, þar sem nafn Íslands var að
finna meðal annarra, hefur verið

&2¡44!4),+9..).'). &RÁTTATILKYNNINGIN

ER EINI LISTINN SEM KOMIÈ HEFUR FRAM HJ¹
BANDARÅSKUM STJËRNVÎLDUM SAMKV¾MT
SVÎRUM FR¹ BANDARÅSKUM STJËRNVÎLDUM

nokkuð til umræðu hér á landi
alveg frá því Íraksstríðið hófst.
Ingibjörg Sólrún sagði í ræðu
sinni á landsfundi Samfylkingarinnar fyrir síðustu kosningar að
það ætti að vera „verk nýrrar ríkisstjórnar að taka Ísland útaf lista
hinna vígfúsu þjóða,“ þar sem
stuðningurinn við það hefði verið
„siðlaus ákvörðun tekin í óðagoti“.
Eins og greint var frá í Fréttablaðinu á þriðjudag segir Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra Ísland ekki lengur vera á
lista yfir staðfastar stuðningsþjóðir innrásarinnar í Írak.
Hún vildi ekki meina að sú
aðgerð ein og sér, að kalla íslenskan upplýsingafulltrúa frá Írak,
hefði hreinsað nafn Íslands af listanum en sagðist hafa „tekið eftir
því að nafn Íslands væri ekki
lengur á listanum“.
MH
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www.toyota.is

Heimild um liðna tíma í Eyjum
hjá Toyota Kópavogi
Sýning á stórmerkum ljósmyndum Sigurgeirs Jónassonar, sem staðið hefur yfir
hjá Toyota Kópavogi, lýkur á morgun, laugardaginn 15. september.

Síðasti sýningardagur á ljósmyndum Sigurgeirs Jónassonar
er á morgun, laugardaginn 15. september.

Sigurgeir Jónasson
Sigurgeir hefur verið búsettur í Eyjum alla sína ævi og lengst af tvinnað saman
atvinnu sína og áhugamálið ljósmyndun. Ljósmyndir hans tengdar fiskveiðum
og fiskvinnslu í Eyjum spanna hálfa öld og eru ómetanleg heimild um liðna tíma
og áhugaverðar svipmyndir af samtíðarmönnum.

Opið laugardag, frá kl. 12 – 16.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070



'%.')¨ 

+!50 3!,!

'*!,$-)¨,!2
"ANDARÅKJADALUR
3TERLINGSPUND

 

 

 

 

%VRA

 

 

$ÎNSK KRËNA

 

 

.ORSK KRËNA

 

 

3¾NSK KRËNA

 

 

*APANSKT JEN

 

 

 

 

3$2

'%.')36¥3)4!,! +2«.5..!2
 
(%)-),$ 3EÈLABANKI ¥SLANDS

 SEPTEMBER  &®345$!'52

$AUÈSFÎLLUM BARNA F¾KKAR SAMKV¾MT NÕJUM TÎLUM

&ORS¾TISR¹ÈHERRA Å HEIMSËKN

Þakka má bættri heilsugæslu

Fundaði með
forseta Írlands

Mikill árangur
hefur náðst í baráttunni við barnadauða og hefur dánartíðni barna
lækkað verulega. Þetta kemur
fram í alþjóðlegri tilkynningu
Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna.
Eitt af þúsaldarmarkmiðum
Sameinuðu þjóðanna er að lækka
tíðni ungbarnadauða um tvo þriðju,
sem bjarga myndi lífi 5,4 milljóna
barna.
Dauðsföll meðal barna eru nú
9,7-10 milljónir á ári og hafa aldrei
verið færri. Til samanburðar dóu
13 milljónir barna árið 1990.
Fækkunin er í takti við þann
árangur sem náðst hefur í fækkun

(%),"2)'¨)3-,

dauðsfalla vegna mislinga, en um
60 prósenta fækkun hefur orðið
síðan árið 1990.
Af þeim tæpum tíu milljónum
barna er láta lífið á ári hverju eru
3,1 milljón þeirra frá Suður-Asíu
og 4,8 milljónir frá sunnanverðri
Afríku.
Mikilvægur árangur hefur þó
náðst í sunnanverðri Afríku og
lækkaði tíðni barnadauða víða um
20 prósent milli áranna 2000 og
2004. Útbreiðsla HIV-veirunnar og
alnæmis hefur þó orðið til þess að
draga úr þeim árangri.
Árangurinn má helst þakka
aðgerðum á sviði heilsugæslu og
þeim áhuga sem ríkisstjórnir,

$.!24¥¨.) "!2.! ,++!2

$¹NARTÅÈNI BARNA ER H¾ST Å 6ESTUR OG
-IÈ !FRÅKU

einkaaðilar,
alþjóðasjóðir
og
almenningur hafa sýnt málinu. EB

(%)-3«+. Geir H. Haarde
forsætisráðherra fundaði í gær
með Mary McAleese, forseta
Írlands, á öðrum degi opinberrar
heimsóknar sinnar í landinu. Hann
átti einnig fund með Micheál
Martin, ráðherra iðnaðar-,
viðskipta- og vinnumarkaðsmála,
þar sem rætt var um stöðu
efnahags- og atvinnumála í
löndunum tveimur, að því er fram
kemur í fréttatilkynningu frá
forsætisráðuneytinu.
Þá fór hann í heimsókn til
fjármálafyrirtækisins Merrion
Capital Group sem eru í eigu
Landsbankans og í gærkvöldi var
móttaka til heiðurs honum.
SH

Lögreglan sjaldnast dæmd
Lögreglan var kærð 117 sinnum fyrir refsiverð brot í starfi, svo sem ólögmætar handtökur, harðræði og
líkamsárásir, á árunum 2001 til 2005. Einungis sjö málum lauk með dómi, samkvæmt Ríkissaksóknara.
!"5 2)3(! 3!-4 '%/2'% 7 "53(

¶EIR HITTUST ÖEGAR "USH KOM TIL ¥RAKS Å
BYRJUN SEPTEMBER
&2¡44!",!¨)¨!0

3HEIKH MYRTUR Å ¥RAK

Þykir áfall fyrir
Bandaríkjaher
¥2!+ !0 Valdamikill sheikh í Írak,

Abdul-Sattar Abu Risha, var myrtur í gær, tíu dögum eftir að hann
hitti George W. Bush Bandaríkjaforseta.
Abu Risha var helsti leiðtogi
þeirra súnní-múslima í Anbarhéraði sem unnið hafa með
bandaríska hernum og barist gegn
liðsmönnum al-Kaída. Dauði hans
þykir mikið áfall fyrir Bandaríkjamenn í viðleitni þeirra til að
fá heimamenn til liðs við sig.
Engin samtök höfðu lýst yfir
ábyrgð á tilræðinu, en grunur féll
strax á liðsmenn al-Kaída í Írak. GB

,®'2%',5&2¡44)2
'RIPNIR GLËÈVOLGIR
4VEIR KARLAR ¹ FERTUGSALDRI VORU HAND
TEKNIR Å VERSLUN Å RMÒLA Å FYRRAKVÎLD
4VÅEYKIÈ HAFÈI BROTIÈ UPP ÒTIDYRAHURÈ
OG HIRT SKIPTIMYNT ÒR BÒÈARKASSA
(AFA B¹ÈIR KOMIÈ VIÈ SÎGU HJ¹ LÎG
REGLU OG VAR ANNAR ÖEIRRA EFTIRLÕSTUR

2¡44).'
%IGENDAHËPUR
%IGENDAHËPUR AÈ BAKI FJ¹RFESTINGAR
FÁLÎGUNUM ,INDBERG OG 'ËMS HEFUR
TEKIÈ BREYTINGUM FR¹ ÖVÅ ÖAU VORU
STOFNUÈ ¥ GREIN Å &RÁTTABLAÈINU Å
G¾R UM ¹HUGA FJ¹RFESTA ¹ LËÈUM
Å ®RFIRISEY VAR MIÈAÈ VIÈ EIGENDUR
FÁLAGANNA Å UPPHAFI EN EIGENDURNIR
NÒNA ERU -AGNÒS *ËNATANSSON «LAFUR
'ARÈARSSON «MAR "ENEDIKTSSON
'RETTISSTIKLUR EHF )CEBANK HF OG "YR HF

,®'2%',!. Fæst kærumál á hendur

lögreglu fyrir refsiverð brot í
starfi enda með dómi, samkvæmt
upplýsingum úr ársskýrslu Ríkissaksóknara fyrir árið 2005.
Eins og fram kom í blaðinu í
gær var lögreglan kærð í vikunni
fyrir óeðlilega mikið harðræði við
tilefnislausa handtöku.
Kærendur eru þrír nítján ára
piltar, sem voru handteknir á leið
út í vídeóleigu í Kópavogi.
Sérsveit lögreglu var þá að
bregðast við tilkynningu um skothvelli í grenndinni.
Hún stöðvaði bíl piltanna og
miðaði skotvopnum á þá. Þeir
segjast hafa legið í tíu mínútur í
rigningu, handjárnaðir í vegarkanti. Síðan var þeim ekið á lögreglustöð og komið í fangaklefa.
Ríkislögreglustjóri segir viðbrögð
sérsveitarinnar „í einu og öllu í
samræmi við hefðbundið verklag
lögreglu undir slíkum kringumstæðum.“
Í
skýrslu
Ríkissaksóknara
kemur fram að af 117 kærum á
tímabilinu 2001 til 2005 var 13
vísað frá, 40 felldar niður að lokinni rannsókn, einu sinni var fallið
frá saksókn og rannsókn var hætt
áður en til ákæru kom í 52 tifellum. Þrjú mál voru enn í vinnslu
þegar skýrslan var birt.
Einungis sjö kærum lauk með
dómi, en ekki kemur fram í árs-

"%2(44!¨)2
6%'.! 49''*«
+,%335
¥ &RÁTTABLAÈINU  MARS VAR GREINT
FR¹ ÖVÅ AÈ FIMM UNGLINGAR HEFÈU
VERIÈ BERH¹TTAÈIR AF LÎGREGLU VEGNA
TYGGJËKLESSU SEM FANNST Å BÅL VIÈ
(LEMM OG TALIÈ VAR AÈ INNIHÁLDI
FÅKNIEFNI
,ÎGREGLUMENNIRNIR B¹ÈU UM AÈ
F¹ AÈ LEITA Å BÅL UNGLINGANNA "ÅLSTJËRI
VEITTI LEYFI TIL ÖESS (ANN OG EINN FAR
ÖEGANNA VORU HANDJ¹RNAÈIR MEÈAN
LEIT STËÈ YFIR

3¡236%)4 2¥+)3,®'2%',534*«2! ,ÎGREGLAN SEGIR VIÈBRÎGÈ LÎGREGLUMANNA ÖEGAR
MIÈAÈ VAR BYSSUM ¹ ÖRJ¹ UNGA MENN SEM EKKERT HÎFÈU TIL SAKA UNNIÈ bÅ EINU OG
ÎLLU Å SAMR¾MI VIÈ HEFÈBUNDIÈ VERKLAG LÎGREGLUm (ÒN ER SJALDNAST D¾MD FYRIR BROT Å
STARFI
&2¡44!",!¨)¨'6!

ingu úðavopns og ranga skýrslugerð.
Eina málið frá árinu 2005 sem
sannanlega lauk með dómi var þegar
lögreglan sjálf kærði lögreglumann
fyrir brot í opinberu starfi. Sá lögreglumaður hafði lánað ljósmyndara talstöð til að veita honum aðgang
að fjarskiptum lögreglu.
Ákærði játaði og var dæmdur í
60 daga skilorðsbundið fangelsi.

skýrslunni hvort sakfellt var eður
ei.
Nánari upplýsingar má þó finna
um kærur frá árinu 2005. Það árið
bárust 22 kærur á hendur lögreglu.
Af þeim voru þrettán kærur
vegna ólögmætrar handtöku eða
harðræðis eða líkamsárásar í
tengslum við handtökur og vistun
í fangaklefa. Einnig var kært fyrir
ólögmætar aðferðir við leit, beit-

KLEMENS FRETTABLADIDIS
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4YGGJËKLESSAN VAKTI GRUN LÎGREGLU
MANNA UM AÈ EKKI V¾RI ALLT MEÈ
FELLDU $RENGIRNIR VORU ÖVÅ HAND
TEKNIR OG F¾RÈIR Å FANGAGEYMSLUR
¶EIR FENGU EKKI LEYFI TIL AÈ HRINGJA
Å FORELDRA SÅNA FYRR EN KLUKKAN TVÎ
UM NËTTINA
-ËÈUR EINS PILTSINS VAR Ö¹ TJ¹È AF
LÎGREGLUMANNI AÈ EKKI V¾RI H¾GT
AÈ LEYSA DRENGINA ÒR HALDI SÎKUM
ÖESS AÈ ÖEIR HEFÈU VERIÈ TEKNIR MEÈ
bTÎLUVERT MAGNm FÅKNIEFNA EN ENGINN
ÖEIRRA VILDI J¹TA ¹ SIG SÎK
$RENGIRNIR VORU BERH¹TTAÈIR UM
NËTTINA OG ¹ ÖEIM LEITAÈ ¶EIR SÎGÈ
UST HAFA GIST KALDAR FANGAGEYMSLUR ¹
N¾RBUXUM EINUM FATA $AGINN EFTIR
VORU PILTARNIR SÅÈAN LEYSTIR ÒR HALDI
¹N NOKKURRA SKÕRINGA
,ÎGREGLAN BAÈST SEINNA AFSÎKUNAR
OG YFIRLÎGREGLUÖJËNN SAGÈI AÈ VINNU
BRÎGÈ LÎGREGLUNNAR HEFÈU EKKI VERIÈ
Å SAMR¾MI VIÈ ¾TLAÈAN GL¾P

$ËMUR






-ËÈIR EINS PILTANNA SAGÈIST EKKI
¾TLA AÈ K¾RA LÎGREGLUNA (ÒN HEFÈI
SAGT FR¹ UPP¹KOMUNNI TIL AÈ KOMA Å
VEG FYRIR AÈ HÒN ENDURT¾KI SIG

ÖRJÒ M¹L FR¹  VORU ENN Å VINNSLU ÖEGAR SKÕRSLAN VAR GERÈ (EIMILD RSSKÕRSLA 2ÅKISSAKSËKNARA 
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&ANGINN 3IGURÈUR *ÒLÅUS (¹LFD¹NARSON VAR HANDTEKINN SEINT Å FYRRAKVÎLD

'AF HENGINGARËL Å JËLAGJÎF

Fundinn og kominn í fangelsi

Reyndi að aka
á eiginkonuna

$«-3-, Sigurður Júlíus Hálfdánar-

Horfðirðu á leik Íslendinga og
Norður-Íra í gærkvöldi?
*¹
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Ertu sátt(ur) við mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

son, sem lét sig hverfa af áfangaheimilinu Vernd síðastliðinn sunnudag, náðist um ellefuleytið í
fyrrakvöld og er hann nú kominn í
fangelsi að nýju.
Eins og greint var frá í Fréttablaðinu í gær hafði lögreglan leitað
Sigurðar síðan hann lét sig hverfa af
áfangaheimili Verndar við Laugateig 19 á sunnudag.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
handtók Sigurð eftir að hafa stöðvað
bifreið rétt utan borgarmarka. Hann
var farþegi í bifreiðinni sem kona
ók.
Sigurður var dæmdur í sextán
ára fangelsi fyrir manndráp af

&!.'!(%)-),) 6%2.$!2 3AUTJ¹N TIL

¹TJ¹N FANGAR DVELJA ¹ 6ERND Å EINU
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

ásettu ráði árið 1998 en var langt
kominn með að taka út sína refsingu
samkvæmt upplýsingum frá Erlendi

Baldurssyni, deildarstjóra hjá Fangelsismálastofnun, þar sem hann
hafði hagað sér vel í fangelsi og sýnt
betrunarmerki.
Brotið sem hann var dæmdur
fyrir
framdi
hann
ásamt
tvíburabróður sínum, sem fékk tólf
ára fangelsisdóm. Fátítt er að fangar
láti sig hverfa af áfangaheimilinu
Vernd. Sautján til átján fangar
dvelja þar að jafnaði.
Reynslan af starfi Verndar hefur
verið góð, að sögn Erlends. Meginmarkið Verndar er að aðstoða fanga
við að aðlagast lífinu utan fangelsisins. Aðeins þeir sem uppfylla skilyrði um góða hegðun fá að dvelja á
áfangaheimilinu.
MH

$«-3-, Hæstiréttur dæmdi í
gær karlmann í tveggja mánaða
skilorðsbundið fangelsi fyrir að
reyna að aka á fyrrverandi
eiginkonu sína. Konunni tókst með
naumindum að forða sér frá
bílnum. Í dómnum segir að
maðurinn hafi borið mjög þungan
hug til konunnar og var það talið
sannað að hann hefði stofnað lífi
hennar í háska.
Atvikið varð 17. desember 2005,
og kærði hún það á jóladag.
Kvöldið áður hafði hún fengið
jólapakka frá manninum sem
innihélt kaðal með hengingarhnúti.
Dómurinn staðfesti dóm Héraðsdóms Reykjaness.
SH
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µTTI OG HËTAÈI LÎGREGLUMANNI
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+ARLMAÈUR VAR Å FYRRADAG D¾MDUR
Å (ÁRAÈSDËMI 2EYKJAVÅKUR FYRIR AÈ
HAFA Å NËVEMBER SÅÈASTLIÈNUM ÕTT
VIÈ LÎGREGLUMANNI ÖANNIG AÈ HANN
RAK HÎFUÈIÈ Å LOFT LÎGREGLUBIFREIÈAR
OG Å KJÎLFARIÈ HËTAÈ AÈ KOMA HEIM
TIL LÎGREGLUMANNSINS OG BERJA HANN
(ANN VAR D¾MDUR Å FJÎGURRA M¹NAÈA
FANGELSI SKILORÈSBUNDIÈ TIL TVEGGJA ¹RA

$ÒMAN KÕS UM 3UBKOV Å DAG

Óvissa ríkir um &LUGMAÈUR
Ákærður fyrir
áform Pútíns
heimilisofbeldi
Viktor Subkov, sem
2²33,!.$ !0

tekur við embætti forsætisráðherra Rússlands, útilokar ekki að
hann bjóði sig fram til forsetaembættis á næsta ári þegar
seinna kjörtímabili Vladimírs
Pútín lýkur.
„Ef mér tekst að ná einhverju
fram í þessu starfi útiloka ég ekki
þessa atburðarás,“ sagði Subkov
og dró í engu úr dulúðinni sem
umlykur áform Pútíns.
Á miðvikudaginn veitti Pútín
Mikhaíl Fradkov, sem hefur verið
forsætisráðherra frá árinu 2004,
lausn frá störfum og tilkynnti að
Subkov myndi taka við af honum.
Í dag er reiknað með því að
Dúman, neðri deild rússneska
þingsins, samþykki þessa
ráðstöfun.
GB

$«-3-, Ákæra á hendur manni
fyrir gróft heimilisofbeldi var
þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í fyrradag. Hinn ákærði komst í
fréttir fyrir skömmu þegar
venesúelsk kona sakaði hann um að
hafa, í starfi sínu sem flugmaður á
fraktflugvél, smyglað sér inn í
landið. Hún sagði hann jafnframt
hafa gengið í skrokk á sér.
Maðurinn er ákærður fyrir að
hafa ráðist á konuna inni á
baðherbergi á heimili sínu í janúar,
tekið hana hálstaki, slegið höfði
hennar í vegg og sparkað í hana
liggjandi. Maðurinn sendi frá sér
yfirlýsingu eftir að konan ásakaði
hann opinberlega og sagði ekkert
hæft í orðum konunnar. Hún hefði
ráðist á hann.
SH

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA
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Þrír stórir skjálftar
á einum sólarhring
Viðvaranir vegna jarðskjálftanna miklu í Indónesíu bárust mun hraðar til fólks
nú en þegar stóri jarðskjálftinn varð á svipuðum slóðum fyrir nærri þremur
árum. Samt þykir það hrein heppni að manntjón varð ekki meira.
!0 Í Indónesíu voru
hátalarar utan á moskum, sem
venjulega eru notaðir til þess að
kalla fólk til bæna, notaðir til
þess að vara við stóru jarðskjálftunum sem urðu þar í gær og
fyrradag.
„Þeir voru mjög fljótir að senda
út viðvaranir. Fyrsta viðvörunin
fór út eftir fimm eða sex mínútur,“ segir Michael Rottmann, sem
hefur umsjón með viðvörunarkerfi Sameinuðu þjóðanna í
Indónesíu.
Þrír stórir jarðskjálftar urðu
úti af strönd Súmötru á innan við
sólarhring, auk fjölmargra öflugra eftirskjálfta. Að minnsta
kosti tíu manns hafa látist, en líklegt þykir að sú tala hækki á
næstu dögum þegar nánari fréttir

).$«.%3¥!

berast
frá
fámennum
og
afskekktum byggðum. Hundruð
húsa hafa eyðilagst og stærsti
skjálftinn kom af stað þriggja
metra hárri flóðbylgju sem skall
á land á Súmötru stuttu síðar.
Ástralskur jarðskjálftafræðingur sagði það hreina heppni að
þessi heimshluti hefði sloppið við
sams konar hörmungar og urðu
árið 2004 þegar stór jarðskjálfti
hratt af stað flóðbylgju sem varð
meira en 230 þúsund manns að
bana í samtals tólf löndum.
Stærsti jarðskjálftinn á miðvikudag mældist 8,4 stig, en til
allrar lukku stefndi flóðbylgjan
frá honum út á haf frekar en inn
á land.
„Það eru duttlungar náttúrunnar að þetta gerðist svona,“ segir

Mike Turnbull, jarðskjálftafræðingur við háskóla í Queensland í
Ástralíu. „Það hefði alveg eins
getað orðið á hinn veginn.“
Eftir jarðskjálftann árið 2004,
sem varð á svipuðum slóðum, var
mikil áhersla lögð á að bæta viðvörunarkerfi fyrir flóðbylgjuvarnir, því stór hluti mannfallsins varð vegna þess að í löndunum
við Indlandshaf frétti fólk við
sjávarsíðuna ekki af yfirvofandi
flóðbylgju fyrr en það var orðið
of seint.
Að þessu sinni virðist þó allt
hafa gengið eins og í sögu. Skilaboð bárust hratt með farsímum,
tölvupósti og faxi, bæði til strandsvæðanna á Indónesíu og annarra
landa, allt til Bangladess og
Kenía.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

%NGIN SKÕRING HEFUR FENGIST ¹ ÖVÅ AÈ FRUMGERÈ KÅLËGRAMMSINS Å 0ARÅS HEFUR LÁST

+ÅLËGRAMMIÈ MISSIR ÖYNGDINA

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

6¥3).$) !0 Kílógrammið er ekki
lengur jafn þungt og áður. Að
minnsta kosti hefur frumgerð þess,
sem geymd er í París, verið að
missa þyngdina smám saman.
Ástæða þess er mönnum enn hulin.
Frumgerð kílógrammsins er lóð,
gert úr málmblöndu platínu og iridíns, 3,9 sentimetrar bæði að þvermáli og á hæðina. Þetta lóð er geymt
í Alþjóðastofnun fyrir vog og mál í
Sevres, einu af úthverfum Parísar.
Alþjóðlega mælieiningin kíló-

gramm hefur allt frá árinu 1889
einfaldlega verið skilgreind þannig
að hún sé jöfn þyngd þessarar
frumgerðar.
En nú er sú skilgreining í uppnámi, því frumgerð kílógrammsins
hefur verið að léttast örlítið upp á
síðkastið. Reglulega er þyngd frumgerðarinnar borin saman við meðalþyngd sex viðmiðunarlóða, sem
geymd eru á nokkrum stöðum í
heiminum. Nú síðast mældist munurinn 50 míkrógrömm.

Þyngdartapið er reyndar svo
lítið að það hefur engin áhrif
fyrir fólk almennt, sem getur
áfram farið út í búð og keypt kíló
af hinu og þessu án vandkvæða.
Fyrir vísindamenn, sem þurfa
að notast við nákvæmar skilgreiningar á þyngd, getur þetta
hins vegar verið til óþæginda.
Vera má að þau óþægindi verði
til þess að ný frumgerð verði
valin.
GB

„Esjan mín“
Teikni- og myndlistarsamkeppni fyrir fólk á öllum aldri
Í tilefni af 75 ára afmæli SPRON er efnt til samkeppni um bestu myndina af Esjunni.
Keppt er í fjórum aldurshópum: 0-5 ára, 6-11 ára,12-15 ára,16 ára og eldri.
Dómnefnd er skipuð listamönnunum Daða Guðbjörnssyni og Maríu Sif Daníelsdóttur
ásamt fulltrúa frá SPRON. Þau munu velja 3 bestu verkin í hverjum flokki.
Verk vinningshafa ásamt völdum innsendum verkum verða til sýnis í útibúum SPRON.

Veglegir vinningar eru í boði í öllum flokkum.
1. verðlaun: Gjafabréf frá Litum og föndri og gjafakarfa frá Eymundsson.
2.-3. verðlaun: Gjafakarfa frá Eymundsson.

Gefðu sköpunargáfunni lausan tauminn og málaðu
eða teiknaðu mynd af Esjunni út frá eigin brjósti.

Skilafrestur er til 10. október.
argus 07-0605

Skila skal verkunum í SPRON Ámúla 13a, 108 Reykjavík.

Nánari upplýsingar í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400 eða á spron.is
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Boðar fækkun hermanna

Kauptilboð
undirritað

!0 George W. Bush
Bandaríkjaforseti vill fresta því í
lengstu lög að kalla her sinn heim
frá Írak, en hyggst þó fækka hermönnum þar á næstunni. Frá þessu
skýrði hann seint í gærkvöld.
Áður en Bush flutti þjóðinni
boðskap sinn í sjónvarpsávarpi,
klukkan eitt í nótt að íslenskum
tíma, höfðu fréttastofur skýrt frá
megininntaki ræðunnar.
Bush hyggst fækka hermönnum
smám saman þangað til í júlí á
næsta ári, úr 160 þúsund niður í
135 þúsund, en áður en hermönnum var fjölgað fyrr á þessu ári
voru þeir 130 þúsund.
Demókratar, sem hafa meiri-

"!.$!2¥+).

 Hvað heitir hinn nýi forsætisráðherra Rússlands?
 Hvað heitir Nóbelsverðlaunahafinn sem hélt fyrirlestur á
Bókmenntahátíð í Reykjavík á
miðvikudaginn?
 Hvað heitir leikarinn
sem var nýlega sagt upp á
Spaugstofunni?
36®2). %25  3¥¨5 

hluta á Bandaríkjaþingi, eru engan
veginn sáttir við þessi áform.
„Þetta býr til þá blekkingu að
breytingar séu gerðar, en í þeim
tilgangi að slá vindinn úr seglum
okkar sem viljum í raun breyta um
stefnu í Írak,“ segir demókratinn
Carl Levin, sem er formaður
hermálanefndar öldungadeildar
Bandaríkjaþings.
„Valið stendur um áætlun demókrata um ábyrga heimkvaðningu
hersins og áforma forsetans um
endalaust stríð í Írak,“ sagði
Nancy Pelosi, leiðtogi Demókrataflokksins.
Bush hyggst fylgja sjónvarpsávarpi sínu eftir í dag með ávarpi

&!34%)'.)2 Forsvarsmenn Máls og
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HALDA HERNAÈI ¹FRAM Å ¥RAK
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á herstöð rétt fyrir utan
Washington, auk þess sem birt
verður skýrsla forsetans um
ástandið í Írak.
GB

menningar hafa tekið kauptilboði
frá Kaupangi um fasteignina að
Laugavegi 18.
Árni Einarsson hjá Máli og
menningu segir kaupverðið
trúnaðarmál, en tilboðinu fylgir
fyrirvari um fjármögnun
kaupanna. Kaupangur hefur frest
til mánaðamóta til að afla fjárins.
Penninn er með leigusamning
til að reka bókabúð í húsinu til
ársins 2012, að sögn Ingþórs
Ásgeirssonar, framkvæmdastjóra hjá Pennanum. Hann
kveður vilja innan fyrirtækisins
til að endurnýja samninginn að
því loknu.
KËÖ

Segir Lyf og heilsu uppræta
samkeppni með bolabrögðum
Eigandi Apóteks Vesturlands segir íbúa Vesturbæjar í Reykjavík niðurgreiða lyfin í verslun Lyfja og heilsu á
Akranesi. Erum ekki að gera ekki neitt sem við megum ekki, segir framkvæmdastjóri Lyfja og heilsu.
Forsvarsmenn
Lyfja og heilsu reyna að uppræta
samkeppni í rekstri apóteka á
Akranesi, segir Ólafur Adolfsson,
lyfjafræðingur og eigandi Apóteks Vesturlands. Í verslun Lyfja
og heilsu á Akranesi sé gefinn
mikill afsláttur af lyfjum, eingöngu til þess að bola Apóteki
Vesturlands úr bænum.
Í heilsíðuauglýsingu sem birtist í Vesturbæjarblaðinu vekur
hann athygli Vesturbæinga á því
að þegar þeir versli við Lyf og
heilsu séu þeir í raun að niðurgreiða lyf á Akranesi. Þar er fullyrt að lyfjaverð hjá Lyfjum og
heilsu sé allt að 76 prósentum
hærra í Vesturbænum en á
Akranesi. Í lok auglýsingarinnar
er Vesturbæingum boðið að fá
heimsend lyf frá Apóteki Vesturlands, á Akranesverði.
„Þessi auglýsing er áskorun
okkar til fólks um að sniðganga
fyrirtæki sem beitir svona viðskiptaháttum. Það er kominn tími
til að einhver stígi niður fæti og
láti ekki bjóða sér hvað sem er,“
segir Ólafur. „Ég vona að almenningsálit muni knýja fyrirtækið til

3!-+%00.)3-,

Seloken Zoc töﬂur 47,5 mg, 98
stk
Diovan Comp töﬂur 92,5 mg, 98
stk
Atacor töﬂur 20 mg, 100 stk
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við innkomu Ólafs á markaðinn
með því að lækka verð á litlum
hluta af vörunum okkar,“ segir
Guðni B. Guðnason, framkvæmdastjóri Lyfja og heilsu.
„Í verslunum okkar erum við
með sama verðgrunn en þar sem
er til dæmis ákveðin samkeppni
lækkum við suma flokka tímabundið. Þetta er mjög eðlileg og

þess að taka upp eðlilega viðskiptahætti.“
Gylfi Garðarsson, lyfsöluleyfishafi verslunar Lyfja og heilsu á
Akranesi, segist ekki geta gefið
upp nákvæmlega hvers vegna einhverjir afslættir séu á lyfjum í
apótekinu, það sé samningsatriði.
„Ég sé ekkert óeðlilegt við þessa
samkeppni, við erum að bregðast

UR

Apótek
Vesturlands

52,5%
29,5%
27,1%

218
646
549

2.509
3.400
4.045

46,2%
76,7%
21,6%

1.715
1.923
3.325
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Fáar lóðir skipulagðar fyrir flutningshús
2%9+*!6¥+ Aðeins hafa tæplega
tíu lóðir í Reykjavík verið
skipulagðar fyrir flutningshús,
samkvæmt deiliskipulagi. Samt
liggur fyrir að fjölmörg hús í
miðbænum, sérstaklega á og
við Laugaveg, verða flutt á
komandi árum.
Samkvæmt deiliskipulagi við
svokallaðan Nýlendugötureit
eru tæplega tíu lóðir hugsaðar
undir flutningshús. Þetta eru
lóðirnar við Seljaveg 3 og 5,
Nýlendugötu 31 og 34 og
Mýrargötu 10-12, 18 og 22. Þá
er möguleiki á að koma fyrir
litlum flutningshúsum á sama
reit.
Deiliskipulagið
fyrir
Nýlendugötureit er enn í
vinnslu.
Gera má ráð fyrir að nokkur

APÓTE K
VEST URLA NDS
Smiðjuvellir 32, Akranesi - Sími
431 5090 - Fax 431 5091 - www.apvest.is

heiðarleg samkeppni, við erum
ekki að gera neitt sem við megum
ekki.“
Hann bætir við að lokum að
hann sé hissa á aðferðum Ólafs
hjá Apóteki Vesturlands. „Mér
finnst ekki rétt aðferð að væla í
dómaranum, það er ekki hans
siður.“
SALVAR FRETTABLADIDIS

Ræða Norðurskautságreining
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Þetta er vél sem hefur
algera sérstöðu.
Fjórtán blettakerfi fyrir
ólíka bletti, t.d. vínbletti,
blóðbletti og grasgrænku.
Tromlan er óvenjustór,
tekur 65 l og hægt er að
þvo í henni allt að 8 kg.
Innra byrði tromlunnar er
með droplaga mynstri
sem fer sérlega vel með
þvottinn. Vélin er mjög
snör í snúningum: 15
mín. hraðkerfi og 60
mín. kraftþvottakerfi
fyrir meðalóhreinan þvott.
Snertihnappar. Stór og
öflugur skjár. Vélin hefur
mjög góða hljóðeinangrun
og er í orkuflokki A+.

Lyf og heilsa
vesturbæ

Apótek Vesturlands vill með þessari
auglýsingu vekja athygli vesturbæinga
á því
að þegar þeir versla við Lyf og
heilsu eru þeir í raun að niðurgreiða
lyf á Akranesi
sem miðar að því uppræta samkeppni
í rekstri apóteka á Akranesi.
Af þessu tilefni býður Apótek
Vesturlands upp á heimsending
ar á lyfjum til íbúa
í vesturbæ Reykjavíkur á
Akranesverðum.
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Lyf og heilsa
Akranesi

219
647
550
Lyfseðilsskyld lyf. Algeng
lyf við hjartasjúkdómum

R¾
TI

veitti í gær viðtöku undirskriftum
fjölda fólks sem skorar á íslensk
stjórnvöld að beita sér fyrir
virðingu mannréttinda samkynhneigðra, tvíkynhneigðra og
transgender-fólks.
Hundruðum undirskrifta var
safnað og voru það Verndarvættirnar, samstarfsvettvangur
Amnesty International og
Samtakanna 78, sem afhenti þær.
Samkvæmt upplýsingum
Alþjóðlegra samtaka lesbía og
homma og Amnesty International
eru ákvæði sem banna samkynhneigð í um 100 ríkjum víða um
heim og er staða transgender-fólks
oft óljós.
EB

Lyf/lausasölulyf
Paratabs töﬂur, 500 mg, 30 stk
Hjartamagnýl töﬂur, 100 stk
Ibúfen töﬂur, 400 mg, 30 stk

STU
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Það eru 3 apótek í Vesturbæ
Reykjavíkur, öll frá apótekskeðjun
ni Lyf og heilsu. Sama lyfjakeðja
býður nú vesturbæingum að
greiða allt að 76% hærra verð
fyrir lyf en hún býður Akurnesingum
.
Íbúar í vesturbæ Reykjavíkur ættu
því að sjá hag sinn í því að keyra
upp á Akranes og kaupa lyﬁn
sín þar.

Dæmi:

TI !
U

Mannréttindi
verði virt

Ert þú að
niðurgreiða lyf
fyrir Skagamenn?

2EY
KJA S
T

3KORA ¹ R¹ÈHERRA

STR¾

&2¡44!",!¨)¨%9¶«2

STIN

3KORAÈ VAR ¹ UTANRÅKISR¹ÈHERRA AÈ BEITA
SÁR FYRIR RÁTTINDUM TRANGENDER FËLKS

.AU

5.$)23+2)&4!,)34).. !&(%.452

hús í miðbænum verði flutt eða
rifin á næstu árum vegna fyrirhugaðra framkvæmda þar. Að
minnsta kosti fimmtán flutningshús standa við Laugaveginn og þó nokkur við aðrar
götur í kring.
Athafnamaðurinn Sigurjón
Sighvatsson hefur lýst því yfir
að hann vilji kaupa hús við
Laugaveg sem á að flytja eða
rífa. Hann hefur ekki enn
fengið nein hús keypt og ekki
neinar lóðir undir húsin, enn
sem komið er.
Ekki náðist í Hönnu Birnu
Kristjánsdóttur,
formann
skipulagsnefndar Reykjavíkurborgar, vegna málsins þar sem
hún er stödd erlendis.
KH

'2.,!.$ Danska ríkisstjórnin

og grænlenska landstjórnin
hafa boðið fulltrúum Bandaríkjanna, Noregs,
Kanada og
Rússlands til
ráðstefnu á
næsta ári, þar
sem ræða á
ágreining
þjóðanna um
tilkall til
landgrunnsréttinda á
0%2 34)' -®,,%2
Norðurskautssvæðinu.
Að því er Per Stig Möller,
utanríkisráðherra Danmerkur,
upplýsti hafa hann og Hans
Enoksen, formaður grænlensku
landstjórnarinnar, sent
utanríkisráðherrum „allra fimm
Norðurskauts-stórveldanna“
boðsbréf. Fyrirhugað er að
ráðstefnan fari fram 27.-29. maí
í Ilulissat á Vestur-Grænlandi,
að því er Jótlandspósturinn
greindi frá.
AA

2%9+*!6¥+
6ILJA ÒTILIST Å ÒTHVERFIN
-ENNINGAR OG FERÈAM¹LAR¹È 2EYKJA
VÅKURBORGAR HEFUR SAMÖYKKT AUKNA
¹HERSLU ¹ ÒTILISTAVERK Å BORGINNI EKKI
SÅST Å NÕRRI ÅBÒAHVERFUM Å AUSTURHLUTA
HENNAR
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.IÈURSTÎÈUR TVEGGJA NÕRRA LAUNAKANNANA

,AUNAMUNUR MINNKAR

 2!-!$!. ". )NDËNESÅSKAR MÒS

LIMAKONUR ¹ SVONEFNDRI bTARAWIHm B¾N
Å $JAKARTA ¹ MIÈVIKUDAGSKVÎLD KVÎLDIÈ
FYRIR UPPHAF 2AMADAN HINS HELGA
M¹NAÈAR ÅSLAMSTRÒAR
&2¡44!",!¨)¨!0

3PORNAÈ VIÈ KYNFERÈISOFBELDI

Skemmtistaðaöryggi skoðað
"/2'!2-, Fulltrúar í mannrétt-

indanefnd Reykjavíkurborgar
sammæltust um það á fundi í
gær að setja á laggirnar starfshóp sem ætlað
er að kynna sér
öryggismál á
og við
skemmtistaði
borgarinnar og
koma með
tillögur um
leiðir til að
sporna við
kynferðisof"29.$¥3 ¥3&/,$
(,®¨6%23$«44)2 beldi.
Bryndís Ísfold
Hlöðversdóttir, fulltrúi Samfylkingarinnar í nefndinni, hafði lagt
til að nefndin beindi því til
lögreglustjóra að skoða öryggi á
salernum skemmtistaða. „En ég
er ánægð með það að hópurinn
skuli vilja ganga lengra og að
málið hafi fengið svona góðar
viðtökur.“
Hópurinn skal leita samstarfs
og álits hlutaðeigandi aðila og
skila niðurstöðum í nóvember.
Forsvarsmenn Neyðarmóttöku
vegna nauðgana hafa lýst þeirri
skoðun að koma ætti upp
öryggismyndavélum á salernum
skemmtistaða þar sem nauðganir
og tilraunir til þeirra séu þar
algengar.
SH

!& 34!¨ ¶AÈ VAR LÁTT YFIR «MARI 2AGNARSSYNI ÖEGAR HANN MUNDAÈI R¹SF¹NANN ¹

AKSTURSKEPPNI VISTV¾NNA BÅLA VIÈ 6AGNHÎFÈA Å G¾R ¶AR ÎTTU MENN KAPPI ¹ BÅLUM
SEM ALLIR ¹TTU ÖAÈ SAMEIGINLEGT AÈ TELJAST VISTV¾NIR
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

3!.$'%2¨)
,EIFSSTÎÈ ER Å 3ANDGERÈI
3ANDGERÈINGAR VILJA EKKI FALLAST
¹ Ö¹ ¹KVÎRÈUN ¥SLANDSPËSTS AÈ
PËSTNÒMERINU  +EFLAVÅKURVÎLLUR
VERÈI BREYTT Å  2EYKJANESB¾R
"¾JARR¹È 3ANDGERÈIS SEGIR AÈ
PËSTNÒMERIÈ  3ANDGERÈI EIGI AÈ
GILDA ALLS STAÈAR INNAN B¾JARMARKA
SVEITARFÁLAGSINS OG ÖAR MEÈ TALIÈ Å
&LUGSTÎÈ ,EIFS %IRÅKSSONAR

,®'2%',5&2¡44)2
"ÅLL FAUK OG SLË ÒT RAFMAGN
3ENDIFERÈABÅLL FAUK AF VEGINUM UNDIR
)NGËLFSFJALLI UM Å G¾RKVÎLD ,ÎGREGLA
SEGIR HANN HAFA TEKIST ¹ LOFT bMEIRA EINS
OG FLUGVÁL EN BÅLLm 4VEIR VORU Å BÅLNUM
OG SLUPPU MEÈ SKR¹MUR ¥ BÅLNUM VAR
BÒSLËÈ SEM FAUK AÈ MESTU ÒT Å VEÈUR
OG VIND "ÅLLINN HAFNAÈI ¹ RAFMAGNSLÅNU
OG SLË ÒT RAFMAGNI Å N¹GRENNINU

®LVUÈ MEÈ BARN Å BÅLNUM
+ONA ¹ FERTUGSALDRI VAR STÎÈVUÈ FYRIR
ÎLVUNARAKSTUR VIÈ GATNAMËT 2EYKJA
NESBRAUTAR OG "REIÈHOLTSBRAUTAR ¹
MIÈVIKUDAG -EÈ KONUNNI Å BÅLNUM
VAR BARN HENNAR SEM ER ¹ GRUNNSKËLA
ALDRI

,%)+3+«,!-,
&ULLT HÒS ¹ STOFNFUNDI
9FIR HUNDRAÈ MANNS SËTTU STOFNFUND
3AMTAKA ¹HUGAFËLKS UM STARF Å ANDA
2EGGIO %MILIA Å SAL LEIKSKËLASVIÈS
2EYKJAVÅKURBORGAR Å G¾R 3TJËRN VAR KJÎR
IN ¹SAMT FORMANNI SEM ER +RISTÅN $ÕR
FJÎRÈ LEKTOR VIÈ (¹SKËLANN ¹ !KUREYRI

6)..5-!2+!¨52 Samkvæmt nýrri
launakönnun VR eru karlar eru
með 11,6 prósentum hærri laun
en konur. Munurinn hefur minnkað nokkuð síðan árið 2000, þegar
hann var 15,3 prósent.
Í tilkynningu frá VR segir að
könnunin sýni að launaskrið
félagsmanna í VR sé meira en
almennt gengur og gerist á
vinnumarkaði.
Engin breyting mældist á
vinnutíma félagsmanna, þrátt
fyrir að áhersla hafi verið lögð á
að stytta hann í kjarasamningum. Sveigjanleiki hafi hins vegar
aukist.
Önnur launakönnun, sem gerð
var hjá Hafnarfjarðarbæ, sýnir

að karlar og konur sem vinna hjá
bænum fá nú sömu dagvinnulaunin.
Þegar yfirvinna og fleira er
tekið með í reikninginn mælast
heildarlaun kvenna hins vegar
sex prósentum lægri en laun
karla.
Konur sem starfa við kennslu
virðast fá hlutfallslega há laun
því þegar sú starfsgrein er tekin
út úr jöfnunni eru heildarlaun
kvenna níu prósentum lægri en
karla.
Þetta er minni munur en árið
2001 en bærinn stefnir að því að
útrýma kynbundnum launamun
algerlega.
KËÖ

Langflestir feður
nýta orlofsréttinn
Þátttaka karla í umönnun barna hefur aukist með tilkomu feðraorlofs.
Flestir feður nýta rétt sinn en fæstir eru lengur í orlofi en í þrjá mánuði.
Atvinnurekendur eru jákvæðir gagnvart þriggja mánaða feðraorlofi.
6)..5-!2+!¨52 Síðan fæðingar-

orlof var lengt í níu mánuði og
körlum veittur réttur til þess að
taka þriggja til sex mánaða feðraorlof hefur viðhorf til þátttöku
karla í barnauppeldi breyst mjög,
að mati Ingólfs V. Gíslasonar,
félagsfræðings og sviðsstjóra hjá
Jafnréttisstofu.
Hann kynnti á fundi Rannsóknarstofu í kvenna- og kynjafræðum
þróun mála síðan ný lög tóku gildi
árið 2000.
Ingólfi þótti merkilegt að 17
prósent karla tækju lengra orlof
en þrjá mánuði og sagðist hann
hafa búist við lægra hlutfalli.
Karlar notuðu þó almennt þann
tíma sem þeim væri afmarkaður,
en konur nýttu þá þrjá mánuði
sem foreldrum væri frjálst að
skipta sín á milli.
Þá sagði Ingólfur athyglisvert
hversu
vel
atvinnurekendur
virtust taka feðraorlofi, en tæp 74
prósent þeirra eru jákvæð. Hann
sagði þó viðhorf þeirra breytast ef
karlar tækju lengra orlof en þrjá
mánuði. Í ljós hefði komið að
atvinnurekendur teldu erfiðara
fyrir karla að taka sex mánaða
orlof en fyrir konur. Jákvæðni
atvinnurekenda sé því bundin við
þann tíma sem flestir karlar taka.
Tæp ellefu prósent karla hafa
fengið neikvæð viðbrögð frá
atvinnurekanda vegna fæðingarorlofs en tæp fimm prósent
kvenna. Meðal karlkyns atvinnurekenda eru þeir sem yngri eru
jákvæðari gagnvart orlofinu og

).'«,&52 6 '¥3,!3/. 3EGIR ATHYGLISVERT AÈ SAUTJ¹N PRËSENT KARLA TAKI LENGRA

F¾ÈINGARORLOF EN ÖRJ¹ M¹NUÈI OG SAGÈIST HAFA BÒIST VIÈ L¾GRA HLUTFALLI !LMENNT NOTA
KARLAR ÖË EINUNGIS Ö¹ ÖRJ¹ M¹NUÈI SEM ÖEIM ERU ¾TLAÈIR EN KONURNAR Ö¹ ÖRJ¹ SEM
FRJ¹LST ER AÈ SKIPTA ¹ MILLI
&2¡44!",!¨)¨2«3!

einnig þeir sem sjálfir eru feður.
Þá eru þeir jákvæðastir sem
sjálfir hafa tekið fæðingarorlof.
Niðurstaða Ingólfs er sú að
feður hafi gaman af fæðingarorlofi og vilji sinna því. Það sem
ráði því hvort karlar taki lengra
orlof
sé
vinnumarkaðsstaða
móðurinnar, löngun karlsins til að
taka orlof og vilji móðurinnar til
að taka styttra orlof en sex
mánuði.
Athyglisvert er að feðraorlof
hefur almennt gengið vel hjá körlum en reynst konum erfiðara. Það

segir Ingólfur hafa með viðhorf
samfélagsins til kynjanna að gera.
Svo virðist sem útlit barns og
heimilis endurspegli hæfni kvenna
og því sé konum mjög umhugað
um að hvort tveggja líti vel út,
jafnvel þótt karlinn beri ábyrgðina.
Þá verði konur sem nýti ekki að
fullu rétt sinn til sex mánaða
orlofs fyrir aðkasti og efast sé um
þær. Karlar séu hins vegar álitnir
miklar hetjur kjósi þeir að vera
lengur heima en í reglubundna
þrjá mánuði.
EVA FRETTABLADIDIS

-INNIHLUTI LEIKSKËLAR¹ÈS 2EYKJAVÅKUR ËSAMM¹LA FORMANNI

%INKAREKSTUR EKKI SVAR VIÈ MANNEKLU
-%..45. Fulltrúi Vinstri grænna í
leikskólaráði Reykjavíkurborgar
segist ekki líta á einkarekstur sem
svar við manneklu leikskóla borgarinnar og telur að slíkt væri skref
aftur til fortíðar.
Vinstri græn hafa óskað eftir
fundi í leikskólaráði í kjölfar
ummæla Þorbjargar Helgu Vigfúsdóttur, formanns nefndarinnar,
um breytingar á rekstrarformi
leikskólanna.
„Við lítum svo á að leiðir borgarinnar í þessu máli hafi ekki verið
fullreyndar,“ segir Helga Björg
Ragnarsdóttir, fulltrúi Vinstri
grænna, og bætir því við að
eðlilegra væri að ljúka gerð
samanburðar á samsetningu launa
starfsmanna leikskólanna við laun
annarra starfsmanna borgarinnar
í stað þess að breyta rekstraforminu. Sigrún Elsa Smáradóttir,
fulltrúi Samfylkingarinnar, segir
hugmyndir Þorbjargar Helgu í
raun ekki leysa neinn vanda og
ekki vera til þess fallnar að skapa
sátt um kjör leikskólakennara,

,%)+3+«,!2 2%9+*!6¥+52 &ULLTRÒAR MINNIHLUTANS Å LEIKSKËLAR¹ÈI BORGARINNAR TELJA

HUGMYNDIR FORMANNSINS EKKI LEYSA VANDA LEIKSKËLANNA

„þar sem þær feli ekki í sér bætt
kjör starfsmanna leikskóla borgarinnar“.
Þá telur fulltrúi Framsóknarflokksins
og
varaformaður
nefndarinnar, Fanný Gunnars-

dóttir, hugmyndir formannsins
vera umræðunnar virði. „Ég sé
ekki muninn á því að einstaklingar
reki leikskóla líkt og nú er gert
eða hvort reksturinn sé í höndum
fyrirtækja.“
EB
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*ARÈNESKAR LEIFAR KVENNANNA SEM JARÈSETTAR VORU Å /SEBERG SKIPINU GRAFNAR UPP ¹ NÕ

,ÅKAMS¹R¹S Å 6ESTMANNAEYJUM

6ONAST EFTIR NÕRRI VITNESKJU

Kýldi og beit
fórnarlambið

./2%'52 Fornleifafræðingar sem staðið

höfðu að því að grafa upp á ný jarðneskar
leifar kvennanna tveggja sem fundust á
sínum tíma í Oseberg-grafhaugnum á
Vestfold, glöddust mjög þegar í ljós kom á
þriðjudag að beinagrindurnar voru óskaddaðar. Óttast hafði verið að raki hefði komist
að þeim þar sem þær höfðu legið í álkistum
síðan þær voru endurjarðsettar í haugnum
árið 1948.
„Nú verða gerðar ýmsar rannsóknir á
leifunum,“ er haft eftir fornleifafræðingunum Terje Gansum og Vivian Wangen á
fréttavef Aftenposten. Leifarnar eru annars
vegar af konu á sjötugsaldri og hins vegar af
konu á fertugsaldri.
Samkvæmt kolefnisaldursgreiningu voru
þær jarðsettar árið 834. Per Holck, prófess-

or við læknadeild háskólans í Ósló, hafði í
fyrra látið rannsóknastofu í Kaupmannahöfn
gera DNA-rannsóknir á sýnum úr beinum
kvennanna, sem haldið hafði verið eftir við
endurgreftrunina árið 1948. „Það sýndi að í
það minnsta yngri konan gæti trúlega haft
áa sem ekki voru Evrópumenn. DNAsamsetning hennar finnst helst á Svartahafssvæðinu,“ segir Holck.
Hann segist gera ráð fyrir að ný vitneskja
á grundvelli rannsókna á endurheimtu
beinagrindunum muni liggja fyrir ekki síðar
en um áramót. Nú í vikulokin stendur til að
grafa einnig upp á ný víkinginn sem jarðsettur var í byrjun tíundu aldar í Gauksstaðaskipinu, sem fannst líka í grafhaug á
Vestfold. Hann var fyrst grafinn upp árið
1880 en endurgreftraður árið 1928.
AA

4)'). "%). %KKI FER MILLI M¹LA AÈ ÖAÈ VORU ENGAR

ALMÒGAKONUR SEM JARÈSETTAR VORU Å /SEBERG HAUGNUM
(ÁR SKOÈA FORVERÈIRNIR "RYNJAR 3ANDVOLL OG 2AGNAR
,ÐCHEN AÈRA BEINAGRINDINA ¹ 6ÅKINGASKIPASAFNINU ¹
"YGDÐY
./2$)#0(/4/3!&0

"!22/3/ &ORSETI FRAMKV¾MDASTJËRNAR

%3" SEGIR ÎLL ÒTGJÎLD TIL ENDURSKOÈUNAR
./2$)#0(/4/3!&0

&J¹RM¹L %VRËPUSAMBANDSINS

Forgangsröðun
útgjalda rædd

KMEAJ=JMLJQ??AJ$ÞF =KK9NAL9
FÞCN¥ED=?9>QJAJ@N=JBM&

"2533%, !0 Jose Manuel Barroso,
forseti framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins, lýsti því yfir
á miðvikudag að hafin væri
víðtæk umræða um fjármál
sambandsins, sem tekin yrðu til
gagngerrar endurskoðunar. Eitt
aðalmálið í þeirri umræðu er
hvort skera eigi verulega niður
landbúnaðarstyrki sambandsins.
„Þetta er fyrsti dagur af
opinskárri umræðu um forgangsröðun útgjalda,“ tjáði
Barroso fréttamönnum.
Daginn áður hafði Nicolas
Sarkozy Frakklandsforseti fallið
frá andstöðu við endurskoðun
landbúnaðarstefnu ESB.
AA

&J¹RLAGAGERÈ NÕS ¹RS UNDIRBÒIN

Sveitarstjórnum
boðið til funda
34*«2.-, Sveitarstjórnarmönn-

um gefst færi á að funda með
fjárlaganefnd Alþingis dagana 20.
og 28. september. Fyrir þá sem
ekki eiga
heimangengt
verður boðið
upp á fund í
gegnum
fjarfundarbúnað 27. september.
'5..!2
Nefndarmenn
36!6!233/.
eru þessa
dagana að undirbúa fjárlagagerð
næsta árs og ferðuðust þeir um
Reykjanes og Vestmannaeyjar
síðustu daga í því augnamiði.
Kynntu þeir sér starfsemi
stofnana, til dæmis Flugmálastjórnar, Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja, framhaldsskóla og
Náttúrustofu Suðurlands.
BÖS

,®'2%',5&2¡44)2
 HÎTTUNUM EFTIR VERKF¾RUM
6ERKF¾RUM VAR STOLIÈ ÒR ÖREMUR
HÒSUM ¹ BYGGINGASV¾ÈI Å +ËPAVOGI Å
VIKUNNI ¶¹ VORU ÕMIS T¾KI FJARL¾GÈ ÒR
VINNUSKÒR Å -OSFELLSB¾ EN SVO VIRÈIST
SEM ÖJËFARNIR HAFI SÁÈ AÈ SÁR ÖVÅ
ÖEIR SKILDU VERKF¾RIN EFTIR FYRIR UTAN
SKÒRINN

5MFERÈARSLYS ¹ 'ULLINBRÒ
®KUMAÈUR BIFHJËLS HLAUT MINNI
H¹TTAR ¹VERKA ER HANN MISSTI STJËRN ¹
ÎKUT¾KI SÅNU ¹ 'ULLINBRÒ Å 2EYKJAVÅK
SNEMMA Å G¾RMORGUN (ANN VAR
FLUTTUR TIL AÈHLYNNINGAR ¹ ,ANDSPÅTALA
Å &OSSVOGI

N=JLMNAKK

$«-3-, Rúmlega þrítugur
karlmaður hefur verið ákærður í
Héraðsdómi Suðurlands fyrir
líkamsárás. Honum er gefið að
sök að hafa veist að öðrum
karlmanni á fertugsaldri í
gleðskap snemma að morgni í
apríl síðastliðnum.
Maðurinn er ákærður fyrir að
hafa slegið fórnarlambið
tveimur hnefahöggum í andlitið,
rifið í vinstra auga þess og bitið í
vinstra læri þess með þeim
afleiðingum að fórnarlambið
hlaut glóðarauga, mar og rispur.
Þess er einnig krafist fyrir hönd
fórnarlambsins að ákærði greiði
því 182.770 krónur í skaðabætur
auk vaxta.
LBB
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&RIÈARSÒLAN Å 6IÈEY VERÈI HVATNING OG INNBL¹STUR OG VEKI SAMKENND Å HEIMI ËTTA

9OKO /NO SEGIR ¥SLAND VERA AFAR UMHVERFISV¾NT
„Ég valdi Ísland fyrir
Imagine-friðarsúluna vegna þess
að það er einstaklega umhverfisvænt land,“ segir listamaðurinn
Yoko Ono.
Friðarsúla Yoko verður vígð 9.
október. Þann dag hefði eiginmaður
hennar, bítilinn John Lennon, orðið
67 ára hefði honum enst aldur til.
Í fréttatilkynningu frá Yoko segir
að John Lennon hafi spáð því árið
1967 að einn daginn yrði friðarsúla
hennar að veruleika. Og nú, 40
árum síðar, væri komið að því að
afhjúpa þetta varanlega kennileiti
friðarins í Reykjavík. „Ég tel mig
afar gæfusama að sjá drauminn
sem
við
eiginmaður
minn
,)34)2

!,$!-«4 ¥ %¶¥«0¥5  MIÈVIKUDAG RANN

UPP ¹RIÈ  SAMKV¾MT TÅMATALI
%ÖÅËPÅUMANNA +RISTINN PRESTUR KL¾DDUR
Å HEFÈBUNDINN KL¾ÈNAÈ OG MEÈ HELGAN
STAF Å HENDI SÁST ÖARNA KOMA FR¹
B¾NASTUND SKAMMT FR¹ -ESKEL TORGI Å
!DDIS !BABA 4ORGIÈ ER SKREYTT Å TILEFNI AF
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dreymdum saman verða að veruleika,“ segir Yoko.
Listamaðurinn boðar að fjölmargir vinir hennar hvaðanæva úr
heiminum muni verða viðstaddir
vígsluathöfnina og ljá friðarsúlunni andlegan styrk sinn. Þess utan
verði eitt hundrað þúsund óskir
sem borist hafi komið fyrir í hylkjum í sérstökum óskavegg sem
umlykur súluna sjálfa. Dagskráin
verði að öðru leyti kynnt síðar.
Yoko segir að áttatíu prósent af
þeirra orku sem Íslendingar nota
fáist úr vatni en ekki olíu. „Vegna
þessa er loftið, vatnið og jörðin
furðu hrein,“ segir hún í tilkynningu sinni.
GAR
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SÅNA FR¹ ÎLLUM HEIMSHORNUM MUNU
VERÈA VIÈSTADDA VÅGSLU FRIÈARSÒLUNNAR
Å 6IÈEY EFTIR T¾PAR FJËRAR VIKUR
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Þungt högg skók rútuna
58 farþegar voru í rútu sem ekið var inn í aurskriðu á Vesturlandsvegi við Mógilsá í gærmorgun. Tvær konur slösuðust. Moldarbarð gaf sig undan vatnsþunga. Rúma sex tíma tók að hreinsa veginn. Nokkar tafir urðu á umferð.
®2-!'.! !BE SÁST HÁR Å BAKS¾TI R¹È

HERRABÅLS ¹ LEIÈ ¹ SJÒKRAHÒS Å 4ËKÕË Å G¾R
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&R¹FARANDI FORS¾TISR¹ÈHERRA

Abe lagður inn
á sjúkrahús
*!0!. !0 Shinzo Abe, forsætisráðherra Japans sem tilkynnti í
fyrradag að hann hygðist segja af
sér embætti, var í gær lagður inn
á sjúkrahús. Var hann sagður
örmagna.
Þrátt fyrir að stuðningur
almennings við Abe hafi dalað
stöðugt frá því hann tók við
embætti af hinum vinsæla
Junichiro Koizumi fyrir ári kom
skyndileg afsögn hans jafnvel
samherjum hans í stjórnarflokknum LDP á óvart. Flokksstjórnin
ákvað í gær að kosið yrði um
eftirmann hans 23. september. AA

"AKKUS M¾TTUR TIL 0ALESTÅNU

Halda bjórhátíð
á Vesturbakka
0!,%34¥.! Kristnir bruggarar í

þorpinu Taybeh á Vesturbakka
Palestínu héldu mikla bjórhátíð um
helgina.
Hátíðin, sem kennd er við
október, var haldin í september í
virðingarskyni við íslamska
granna bruggaranna. Hinn helgi
mánuður íslams, ramadan, hefst
síðar í vikunni.
Þúsundir Palestínumanna og
alþjóðlegra gesta nutu góðviðris og
tónlistar um helgina, en ekki síst
mjaðarins góða. Ölglasið í Taybeh
kostar rúmar hundrað krónur, en
framleiðendur kvarta sáran undan
ferðatakmörkunum Ísraela, sem
torveldi dreifingu.
KËÖ

(!-&!2)2 „Þetta var alveg rosalega þungt högg sem skók rútuna.
Öll ljós slökknuðu, það var kolniðamyrkur og enginn vissi hvað
var að gerast. Þetta var óhugnanleg upplifun og okkur brá mikið,“
segir Sigurbjörg Ragnarsdóttir,
sem var ein af 58 farþegum rútu
sem var keyrt á þrjátíu til fjörutíu
metra breiða aurskriðu á Vesturlandsvegi við Mógilsá í Kollafirði í
gærmorgun. Tvær konur, sem sátu
framarlega í rútunni, slösuðust í
árekstrinum. „Bílstjórinn sá aurskriðuna ekki fyrr en rútan lenti á
henni. Það fyrsta sem við gerðum
var að athuga hverjir væru í lagi
og hverjir ekki,“ segir Sigurbjörg.
Farþegarnir,
starfsmenn
á
dvalarheimilinu Höfða á Akranesi,
voru á leiðinni út á Keflavíkurflugvöll. Þeir áttu pantað flug til Frankfurt í Þýskalandi klukkan átta í
gærmorgun. Önnur rúta kom frá
Reykjavík og keyrði farþegana út
á völl. Allir farþegarnir komust
með í flugið nema önnur konan
sem slasaðist. Hún sat bak við bílstjórasætið og lenti á framrúðinni
við áreksturinn. Hún var flutt á
slysadeild Landspítalans í Fossvogi þar sem hún fékk aðhlynningu. Meiðsli hennar eru ekki
alvarleg.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu um slysið
klukkan rúmlega fjögur. Slysið olli
töfum á umferð um Vesturlandsveg og þurfti lögreglan að stjórna
umferðinni um eina akrein í báðar
áttir meðan verið var að hreinsa
hann. Klukkan hálfellefu í gærmorgun var búið að því.
Skriðan, sem var hundruð rúmmetra og nokkurra metra há, féll
þegar moldarbarð í hlíðinni fyrir
ofan veginn gaf sig undan þunga
aurbleytu en rignt hefur mikið á
svæðinu síðustu daga.
Ester Jensen, hjá Veðurstofu
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Þetta var alveg rosalega
þungt högg sem skók
rútuna. Öll ljós slökknuðu, það
var kolniðamyrkur og enginn
vissi hvað var að gerast. Þetta var
óhugnanleg upplifun og okkur
brá mikið.
3)'52"*®2' 2!'.!23$«44)2
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Íslands, rannsakaði aurskriðuna í
gær. Hún segir að rigningarvatn
hafi safnast saman í dæld við
gamla Vesturlandsveginn sem er
um tuttugu metrum fyrir ofan
þann nýja. Orsökin fyrir vatnssöfnuninni var meðal annars að
vatnsrásir stífluðust í hlíðinni og
komst vatnið því ekki burt heldur
safnaðist þar saman. Vatnsrásirnar
voru lagaðar í gær til að koma í
veg fyrir að slys af þessu tagi
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endurtaki
sig,
segir
Jónas
Snæbjörnsson hjá Vegagerðinni.
Sigurbjörg segir að hópurinn
verði í Þýskalandi fram á mánudag og ætli að reyna að gera gott
úr fríinu þrátt fyrir slysið. „Ég
held að fólk hafi almennt jafnað
sig á þessu. Það var mikið spennufall eftir að við komum inn í flugvélina og við höfum varla rætt um
annað síðan,“ sagði hún síðdegis í
gær.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

'ÎMUL KONA ¹ .J¹LSGÎTU

Vill gjafsókn
gegn heimili

veita

$«-3-, Eldri kona sem býr við
hliðina á væntanlegu heimili fyrir
heimilislausa á Njálsgötu 74 hefur
óskað eftir því við dómsmálaráðuneytið að fá
gjafsókn í
dómsmáli
sem hún
hyggst höfða
gegn
Reykjavíkurborg. Konan,
.*,3'!4! 
sem er
hálfáttræð og hefur búið á
Njálsgötu frá því hún fæddist,
telur eins og margir aðrir íbúar við
götuna að borgin hafi ekki farið að
lögum þegar ákveðið var að vista
átta heimilislausa karlmenn á
Njálsgötu án þess að málið færi í
grenndarkynningu og deiliskipulagi breytt. Áætlað hefur verið að
karlarnir flytji inn í umrætt hús 1.
október.
GAR
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,EIGUBÅLSTJËRAR VILJA EKKI FLEIRI LEIGUBÅLA HELDUR BETRI AÈSTÎÈU OG AÈSTOÈ STR¾TË

3J¹LFSKIPAÈIR SIÈG¾ÈISVERÈIR

Naglanögurum
býðst meðferð

3EGJA AÈSTÎÈU FYRIR LEIGUBÅLA LÁLEGA

Tvær konur
hálshöggnar

3!-'®.'52 „Leigubílar hafa enga
aðstöðu í miðbænum um helgar.
Þar er eitt safnstæði sem borgaryfirvöld eru í vandræðum með,“
segir Sæmundur Kristján Sigurlaugsson,
framkvæmdastjóri
Hreyfils og Bæjarleiða.
Tillaga sjálfstæðismanna og
framsóknarmanna um að efna til
samráðs við forsvarsmenn leigubifreiðastöðva og félög leigubifreiðastöðva um bætt fyrirkomulag
bifreiðaaksturs
í
miðborginni um helgar var samþykkt hjá borgarráði Reykjavíkur
á dögunum.
Sæmundur segir lausnina á vandanum ekki vera að fjölga leigubíla-

0!+)34!. !0 Tvær ungar konur
fundust hálshöggnar við pakistanska bæinn Bannu í síðustu viku
þar sem öfgamenn heyja ofbeldisfulla herferð fyrir gildum
talibana, að sögn lögreglu á
svæðinu.
Vitni lýstu hvernig fimm
grímuklæddir vopnaðir menn
réðust á konurnar, drógu þær inn
í bíl og keyrðu burt. Síðar fundust
lík þeirra ásamt miða þar sem
þær voru sakaðar um vændi.
Öfgamenn hafa ráðist á
verslanir sem selja tónlist og
kvikmyndir á svæðinu og rakarar
hafa verið varaðir við því að raka
skegg viðskiptavina.
SDG

(/,,!.$ Fólki sem nagar á sér

neglurnar þegar það er undir álagi
eða þarf að einbeita sér býðst nú
ný þjónusta. Í bænum Venlo í
Hollandi er tekin til starfa
meðferðarstofnun fyrir naglanagara, en hún helgar sig því einu
að venja fólk af þessari óheilsusamlegu áráttu.
Að baki stofnuninni stendur
Hollendingurinn Alain-Raymond
van Abbe, sem áður vann að
markaðsmálum fyrir bandarískt
snyrtivörufyrirtæki. Hugmyndina
fékk hann eftir að hann komst að
því að um 600 milljónir manna eru
haldnar þessari áráttu, þar af um
tvær milljónir í Hollandi.
AA
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AFM¾LISHELGARINNAR RANN TIL +ONUKOTS
N¾TURATHVARFS FYRIR HEIMILISLAUSAR KONUR

3JÎTUGSAFM¾LI "¾JARINS BEZTU

Ágóðinn rann
til Konukots
6)¨3+)04) Rúmlega fimmtán
þúsund manns lögðu leið sína á
pylsubarinn Bæjarins beztu um
helgina, en fyrirtækið hélt upp á
sjötugsafmæli sitt og bauð af því
tilefni upp á pylsu og kók fyrir
tuttugu krónur.
Guðrún Kristmundsdóttir,
eigandi fyrirtækisins, hafði heitið
því að hagnaður helgarinnar
rynni óskiptur til góðgerðamála.
Eftir helgina lágu rúmir 30.000
tíkallar í kassanum, eða 304.546
krónur, sem ákveðið var að rynnu
til Konukots, næturathvarfs fyrir
heimilislausar konur, og veitti
verkefnisstjóri athvarfsins
gjöfinni viðtöku.
EB
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&ORS¾TISR¹ÈHERRA STRALÅU

Howard vill sitja
í þrjú ár enn
342!,¥! !0 John Howard,

næstþaulsetnasti forsætisráðherrann í sögu Ástralíu, sagði á
miðvikudag að hann hygðist
draga sig í hlé áður en næsta
þriggja ára kjörtímabili lyki fái
hann umboð kjósenda til að halda
áfram eftir kosningar í haust.
Samsteypustjórn borgaraflokka, sem Howard hefur farið
fyrir nú í ellefu ár samfleytt,
hefur það sem af er þessu ári
mælst með of lítið fylgi til að eiga
möguleika á að halda völdum
eftir kosningar. Með tilkynningunni var Howard, sem er 68 ára,
að bregðast við óánægjuröddum í
röðum eigin flokksmanna sem
óska eftir leiðtogaskiptum fyrir
kosningar.
AA
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3KRIFSTOFUM F¾KKAÈ UM EINA
%FTIR SKIPULAGSBREYTINGAR Å UMHVERFIS
R¹ÈUNEYTINU STARFA ÖRJ¹R EN EKKI FJËRAR
SKRIFSTOFUR Å R¹ÈUNEYTINU %RU ÖAÈ
SKRIFSTOFA LAGA OG STJËRNSÕSLU SKRIF
STOFA STEFNUMËTUNAR OG ALÖJËÈAM¹LA
OG SKRIFSTOFA FJ¹RM¹LA OG REKSTRAR
"REYTINGUNUM ER ¾TLAÈ AÈ TREYSTA
SKILVIRKNI EFLA STEFNUMËTUNARSTARF OG
STYRKJA YFIRSÕN

,%)'5"¥,!2 %FNT VERÈUR TIL SAMR¹ÈS VIÈ

FORSVARSMENN OG FÁLÎG LEIGUBIFREIÈA
STÎÈVA UM B¾TT FYRIRKOMULAG UM HELGAR

leyfum heldur að fá aðstoð strætisvagna á álagstímum í miðborginni
og bæta aðgengi leigubíla. „Það
eru 560 leigubílaleyfi á höfuðborgarsvæðinu og það eru hvergi í
heiminum jafn mörg leigubílaleyfi
miðað við höfðatölu. Þetta eru
rúmlega tvöfalt fleiri leyfi en í
Kaupmannahöfn.“
Róbert Marshall, aðstoðarmaður
samgönguráðherra, segir að vegna
nýlegs álits samkeppniseftirlitsins
sé þörf á breytingum í málefnum
leigubíla. „Það er ljóst að búið er
að benda á galla á núverandi kerfi
og það þarf að gera lagfæringar á
þeim reglum sem gilda á þessu
sviði.“
LBB
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 !ÈFLUTTIR UMFRAM BROTTFLUTTA JANÒAR TIL MARS 

Viðvörunarkerfi stýrt frá Havaí-eyjum
¥ VIKUNNI ¹TTI SÁR STAÈ HRINA ÎFLUGRA JARÈSKJ¹LFTA
UNDAN STRÎND 3ÒMÎTRU ST¾RSTU EYJARINNAR Å
)NDËNESÅUEYJAKLASANUM 3¹ FYRSTI OG ÎFLUGASTI
M¾LDIST   AÈ ST¾RÈ EN Å KJÎLFARIÈ FYLGDU
MARGIR EFTIRSKJ¹LFTAR ¶EIRRA ÎFLUGASTIR VORU EINN
SEM M¾LDIST   OG ANNAR UPP ¹   ¹ 2ICHTERS
EÈA V¾GISKVARÈA MOMENT MAGNITUDE ¹ ENSKU 



%RLENDIR RÅKISBORGARAR

¥SLENSKIR RÅKISBORGARAR

3VONA ERUM VIÈ



6AR GEFIN ÒT FLËÈBYLGJUVIÈVÎRUN
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fréttir og fróðleikur
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Friða þarf
rjúpuna
5MHVERFISR¹ÈHERRA
TILKYNNTI Å G¾R
AÈ VEIÈA M¾TTI
RJÒPUR ALLAR HELGAR
Å NËVEMBER OG
M¾LTI MEÈ ÖVI
AÈ EKKI FLEIRI EN
 RJÒPUR YRÈU
*«(!.. «,)
FELLDAR *ËHANN
(),-!233/.
«LI (ILMARSSON ER
&UGLAFR¾ÈINGUR
FUGLAFR¾ÈINGUR OG
FORMAÈUR &UGLAVERNDARFÁLAGS ¥SLANDS
(VERNIG ER STAÈA RJÒPUSTOFNSINS
.Ò ERU UM  FUGLAR Å STOFN
INUM SEM ER F¾KKUN UM 
FUGLA SÅÈAN Å FYRRA 3VEIFLURNAR URÈU
¹ÈUR ¹ TÅU ¹RA FRESTI EN NÒ ER ORÈIÈ
MIKIÈ STYTTRA ¹ MILLI H¾ÈA OG L¾GÈA
(VERS VEGNA VERÈUR SVO MIKIL
F¾KKUN ÖR¹TT FYRIR TAKMARKANIR ¹
VEIÈUM
3VEIFLUR Å N¹TTÒRUNNI HAFA ¹HRIF AÈ
EINHVERJU LEYTI %N VEIÈARNAR HAFA
LÅKA ¹HRIF ÖAR SEM Ö¾R VALDA MIKIÈ
DÕPRI L¾GÈUM Å STOFNINUM
%R ¹ST¾ÈA TIL AÈ FRIÈA RJÒPUNA
AFTUR
¶AÈ VARÈ UPPSVEIFLA Å STOFNINUM
ÖEGAR RJÒPAN VAR FRIÈUÈ Å TVÎ ¹R
6IÈ HJ¹ &UGLAVERNDARFÁLAGI ¥SLANDS
VILDUM AÈ FRIÈUNIN ST¾ÈI Å FIMM ¹R
OG SJ¹UM ENN ¹ST¾ÈU TIL ÖESS ¶AÈ
M¹ EKKI GERA ÖETTA MEÈ HANGANDI
HENDI

%FTIR FYRSTA SKJ¹LFTANN VAR GEFIN ÒT
FLËÈBYLGJUVIÈVÎRUN EN HÒN VAR BL¹SIN AF TVEIMUR
KLUKKUSTUNDUM SÅÈAR &LËÈBYLGJA GEKK EKKI ¹
LAND NEMA ¹ SUÈVESTURSTRÎND 3ÒMÎTRU N¾ST
UPPTÎKUM SKJ¹LFTANS
!È META HVORT GEFA SKULI ÒT FLËÈBYLGJUVIÈVÎR
UN ER ORÈINN FASTUR LIÈUR ÖEGAR HARÈIR JARÈ
SKJ¹LFTAR VERÈA Å )NDLANDSHAFI EFTIR AÈ HUNDRUÈ
ÖÒSUNDA MANNA FËRUST Å FLËÈBYLGJU AF VÎLDUM
SKJ¹LFTA ¹ HAFSBOTNI UNDAN STRÎNDUM 4AÅLANDS

ANNAN Å JËLUM ¹RIÈ  +OMIÈ HEFUR VERIÈ UPP
GERVIHNATTATENGDUM M¾LIT¾KJUM ¹ BAUJUM
VÅÈS VEGAR UM )NDLANDSHAF EINKUM OG SÁR Å LAGI
Å KRINGUM ÖEKKT SPRUNGU OG JARÈSKJ¹LFTASV¾ÈI
SEM GERA KLEIFT AÈ GERA VIÈVART ÖAR ¹ MEÈAL
MEÈ SMS OG TÎLVUPËSTI TIL ÅBÒA EF FLËÈBYLGJA ER
Å UPPSIGLINGU

(VAÈ STÕRIR VIÈVÎRUNARKERFINU
+ERFINU ER STÕRT ÒR +YRRAHAFS FLËÈBYLGJUVIÈ

VÎRUNARMIÈSTÎÈ "ANDARÅKJANNA 047# ¹
%WA "EACH ¹ (AVAÅ Å UMBOÈI 3AMEINUÈU
ÖJËÈANNA SEM ¹SAMT SEX AÈILDARRÅKJUM HAFA
FJ¹RFEST ALLS ANDVIRÈI UM ¹TTA MILLJARÈA KRËNA Å
ÖVÅ 3Ò MIÈSTÎÈ TËK TIL STARFA ¹RIÈ  Å KJÎLFAR
JARÈSKJ¹LFTA ¹ !LEÒTAEYJUM UNDAN !LASKA ¹RIÈ
 SEM OLLI FLËÈBYLGJU SEM VARÈ  MANNS
AÈ BANA Å !LASKA OG ¹ (AVAÅ %FTIR )NDLANDS
HAFS FLËÈBYLGJUNA MIKLU  DESEMBER 
VARÈ ÖAÈ ÒR AÈ MIÈSTÎÈIN ¹ (AVAÅ B¾TTI VIÈ SIG
FLËÈBYLGJUEFTIRLITI Å )NDLANDSHAFI OG +ARÅBAHAFI
UNZ KOMIÈ HEFUR VERIÈ UPP NÕJUM MIÈSTÎÈVUM
SEM SINNT GETA ÖESSUM SV¾ÈUM SÁRSTAKLEGA
¶ESSAR MIÈSTÎÈVAR EIGA SÅÈAN ALLAR AÈ VERÈA
HLUTI AF SAMTENGDU HNATTR¾NU FLËÈBYLGJUVIÈ
VÎRUNARKERFI
4IL GRUNDVALLAR FLËÈBYLGJUVIÈVÎRUN ER FYRST
BYGGT ¹ JARÈSKJ¹LFTAM¾LINGUM EN SÅÈAN ¹
HAFFR¾ÈILEGUM M¾LINGUM OG ÒTREIKNINGUM

Vinnueftirlit verður eflt til muna
Félagsmálaráðuneytið,
Vinnumálastofnun og
Alþýðusamband Íslands
(ASÍ) ætla að „einhenda“
sér í að auka eftirlit með
erlendum starfsmönnum
sem eru við vinnu hér
á landi. Starfsmönnum
Vinnumálastofnunar
sem sjá um eftirlitið
verður fjölgað úr
tveimur í fimm. Talið er
að rúmlega tvö þúsund
erlendir starfsmenn séu
óskráðir hér á landi og
að margir þeirra fái ekki
greidd laun samkvæmt
kjarasamningum.
Vinnumálstofnun byrjaði
að beita dagsektum í fyrsta
sinn í vikunni.

verið greidd laun samkvæmt kjarasamningum. Mennirnir voru pólskir
og lettneskir starfsmenn tveggja
undirverktaka Arnarfells, GTverktaka og Hünnebeck Polska, og
unnu að byggingu Hraunaveitu
Kárahnjúkavirkjunar.
Hrannar Arnarsson, aðstoðarmaður Jóhönnu Sigurðardóttur
félagsmálaráðherra, segir að á
fundinum á þriðjudag hafi meðal
annars verið rætt að Arnarfell hafi
gengist í ábyrgð fyrir að starfsmenn
fyrirtækjanna myndu fá greitt
samkvæmt kjarasamingum framvegis og aftur í tímann. Hrannar
segir hins vegar að hér eftir verði
tekið harðar á þeim fyrirtækjum
sem ekki skrá starfsmenn sína. Auk
þess verður starfsmönnum Vinnumálastofnunar sem sjá um eftirlit
með skráningum erlendra starfsmanna fjölgað úr tveimur upp í
fimm. „Við ætlum einhenda okkur í
að reyna að ná utan um þennan
vinnumarkað í sameiningu,“ segir
Hrannar.

Komist var að samkomulaginu á
fundi sem Jóhanna Sigurðardóttir
félagsmálaráðherra
hélt
með
forsvarsmönnum ASÍ, Vinnumálastofnunar og AFLi – starfsgreinafélagi Austurlands á þriðjudag. Það
er niðurstaða tveggja vikna deilna
sem spruttu upp eftir að upp komst
að 20 af þeim 29 mönnum sem lentu
í rútuslysi á Bessastaðafjalli í Fljótsdal hinn 26. ágúst voru óskráðir og
að hugsanlega hefðu þeim ekki

6INNUM¹LASTOFNUN GAGNRÕND
Vinnumálastofnun getur sektað
fyrirtæki um allt að fimmtíu þúsund
krónur á dag ef þau hafa ekki skráð
starfsmenn sína og jafnvel stöðvað
vinnu þeirra. Síðustu vikur hefur
stofnunin verið gagnrýnd harðlega
fyrir að hafa ekki sektað GTverktaka og Hünnebeck þrátt fyrir
að starfsmennirnir hafi verið
óskráðir.
Guðmundur Gunnarsson, formaður
Rafiðnaðarsambandsins,
sagði að Vinnumálstofnun væri
„enn einu sinni með allt niðrum sig“
því hún hefði sent þau skilaboð til
fyrirtækja að það skipti engu máli
þó að þau brytu gegn lögum og
reglum í landinu. Björgvin Ómar
Hrafnkelsson,
trúnaðarmaður
Arnarfells, sagði að það væri hneisa
fyrir hinn vinnandi mann og
íslenska alþýðu að vinna fyrirtækjanna hefði ekki verið stöðvuð.
Oddur Friðriksson, yfirtrúnaðarmaður starfsmanna á Kárahnjúkasvæðinu, tók í sama streng.
Þrátt fyrir gagnrýnina lét Vinnumálastofnun ekki undan heldur fór
sáttaleiðina í málinu og ræddi við
forsvarsmenn verktakafyrirtækjanna tveggja.

!
Nýtt! Gras.is beint á skjáborðið þitt
ir þig beint

sem teng
Gras.is hefur sett upp vefþjónustu (Gagdet)
nn þinn!
við fréttirnar, án þess að þurfa opna vafra

TLUÈU AÈ STÎÈVA VINNU TVISVAR
Gissur Pétursson, forstjóri Vinnumálastofnunar, segir að í mörgum
tilfellum sé ekki um einbeittan
brotvilja að ræða hjá fyrirtækjum
og því sé þeim gefinn frestur til að
laga sín mál. Vinnumálastofnun gaf
fyrirtækjunum tveimur ítrekaða
fresti til að ganga frá sínum málum:
skrá starfsmennina og skila
ráðningarsamningum þeirra. Það
var ekki gert. „Ég veit að margir
verkalýðsforkólfar hafa mikla
réttlætiskennd en við höfum það
líka. Hins vegar höfum við okkar
starfsreglur sem geta verið tefjandi.
Skúrkarnir eiga líka sinn andmælarétt.“
Vinnumálastofnun sendi sýslumannsembættinu á Seyðisfirði
beiðni um að starfsemi Hünnebeck
yrði stöðvuð á hádegi mánudaginn
3. september því fyrirtækið sjálft
hafði starfað óskráð hér á landi.
Stofnunin hafði ekki áður sent út
slíka beiðni og afturkallaði hana á
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VERKTAKA OG (ÔNNEBECK UNDIRVERKTAKA !RNARFELLS VIÈ BYGGINGU (RAUNAVEITU
+¹RAHNJÒKAVIRKJUNAR VORU Å RÒTUNNI
 ¹GÒST 5PP KEMST AÈ TUTTUGU AF MÎNNUNUM Å RÒTUNNI VORU ËSKR¹ÈIR HJ¹
6INNUM¹LASTOFNUN
 SEPTEMBER 3TÎÈVA ¹TTI VINNU (ÔNNEBECK VIÈ (RAUNAVEITU AF ÖVÅ ÖAÈ VAR
ËSKR¹È HJ¹ 6INNUM¹LASTOFNUN (¾TT VIÈ ÖAÈ ¹ ELLEFTU STUNDU
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OG '4 VERKTAKA &YRIRT¾KIN HÎFÈU EKKI SKILAÈ R¹ÈNINGARSAMNINGUM ERLENDRA
STARFSMANNA SINNA 3TOFNUNIN KEMST AÈ SAMKOMULAGI VIÈ !RNARFELL SEM GENGUR
Å ¹BYRGÈ FYRIR FYRIRT¾KIN
 SEPTEMBER 3TARFSGREINASAMBAND !USTURLANDS !&, OG 2AFIÈNAÈARSAMBAND
¥SLANDS SENDA FR¹ SÁR YFIRLÕSINGAR ÖAR SEM LÕST ER YFIR Ë¹N¾GJU MEÈ LINKIND
6INNUM¹LASTOFNUNAR Å GARÈ FYRIRT¾KJANNA
 SEPTEMBER *ËHANNA 3IGURÈARDËTTIR FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA FUNDAR MEÈ FORSVARS
MÎNNUM !3¥ 6INNUM¹LASTOFNUNAR OG !&,S KVEÈIÈ AÈ 6INNUM¹LSTOFNUN VERÈI
EFLD OG AÈ ¹TAK VERÈI GERT Å EFTIRLITI MEÈ ERLENDUM STARFSMÎNNUM HÁR ¹ LANDI

elleftu stundu. Þremur dögum síðar
sendi Vinnumálastofnun aðra beiðni
til sýslumannsembættisins um að
stöðva vinnu fyrirtækjanna og voru
lögreglumenn sendir á Kárahnjúkasvæðið. Aftur fór stofnunin
samningaleiðina
og
Arnarfell
gekkst í ábyrgð fyrir fyrirtækin.

&YRIRT¾KIN K¾RÈ
„Þau fyrirtæki sem hafa brotið
lögin eru ekki laus allra mála. Það
er bæði okkar og lögreglustjóra á
hverjum stað að meta hvað gert
verður í því,“ segir Gissur. Hann
segir að það komi til greina að
Vinnumálastofnun kæri fyrirtækin
tvö fyrir þau brot sem frömdu.
Gissur segir að Vinnumálastofnun
rannsaki nú hvort fyrirtækin hafi
brotið kjarasamninga með því að
greiða starfsmönnum sínum lægri
laun en þau áttu að gera. „Arnarfell
ber ábyrgð á því að upplýsingarnar
um þessa starfsmenn skili sér til
okkar á næstu dögum svo við getum
komist að því hvort brotið hafi verið
á þeim.“
"YRJAÈ AÈ SEKTA FYRIRT¾KI
Gissur segir að dagsektum hafi í
fyrsta skipti verið beitt í vikunni.
„Á þriðjudaginn sendum við sex
fyrirtækjum bréf um að við ætluðum að byrja að sekta þau. Þau höfðu
fengið frest til að ganga rétt frá
skráningu erlendra starfsmanna
sinna en gerðu það ekki. Þetta eru
fiskvinnslufyrirtæki og fyrirtæki í
byggingariðnaði,“ segir Gissur. Tut-

tugu fyrirtækjum var auk þess
gefin lokaviðvörun til að ganga frá
skráningu starfsmanna sinna í síðustu viku.

3KIPULAGT ¹TAK ¹ VINNUSTÎÈUM
Gissur segist vera ánægður með
samkomulagið sem komist var að á
fundinum á þriðjudaginn. „Við
erum að undirbúa skipulegt átak á
vinnustöðum úti um allt land og
ætlum að senda eftirlitsmennina
fimm þangað. Þetta höfum við ekki
gert áður,“ segir Gissur.
Aðspurður segir Gissur að hugsanlega sé ekki langt í að Vinnumálastofnun stöðvi starfsemi fyrirtækis sem hefur brotið lög. „Ég vona að
þessi herferð okkar muni verða til
þess að við náum að koma í veg
fyrir að fyrirtæki skrái ekki starfsmenn sína,“ segir Gissur.
Vinnumálastofnunar og annarra
eftirlitsstofnana
bíður
ærið
verkefni því rúmlega tvö þúsund
erlendir starfsmenn eru óskráðir
hér á landi, en það eru aðeins þeir
menn sem eru með kennitölur en
eru ekki skráðir hjá Vinnumálastofnun. Auk þess kann að vera
fjöldi erlendra starfsmanna hér á
landi sem hvorki hafa kennitölu né
eru skráðir hjá stofnuninni.
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Þú sparar 483 kr/kg

50%

afsláttur

483 kr/kg. áður 965 kr/kg.

Borgarnes grísabógur léttreyktur - úrbeinað

50%

afsláttur

179 kr/kg. áður 358 kr/kg.
Goða blóðmör - frosin

30%

Goða lifrarpylsa - frosin

40%

afsláttur

Hönnun: Víkurfréttir

afsláttur

189 kr/kg. áður 379 kr/kg.

197 kr/kg. áður 281 kr/kg.

363 kr/pk. áður 605 kr/pk.

Matfugl kjúklingavængir

Ísfugl kjúklingaleggir

allt í matinn á einum stað
 "'&  $ # "$#
'!" "!" '(' ' !"
%%%""!

Þú sparar 996 kr/kg

40%

afsláttur

1.494 kr/kg. áður 2.490 kr/kg.
Borgarnes hangilæri - úrbeinað

40%

afsláttur

299 kr/pk. áður 499 kr/pk.
Freschetta Brick Oven Italiano - 2 pack

40%

afsláttur

99 kr/pk. áður 165 kr/pk.

38 kr/stk. áður 75 kr/stk.

Myllu heimilisbrauð

Pepsi Max í dós - 1/2 ltr
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Sækja sjóðheitan „vökva“ í iður jarðar
6EFURINN -EEBO
%R LOKAÈ FYRIR -3. Å VINNUNNI EÈA SKËLANUM
4ENGDU ÖIG Ö¹ BARA Å GEGNUM -EEBO
WWWMEEBOCOM

taekni@frettabladid.is

/RKUFYRIRT¾KIN ,ANDSVIRKJUN (ITAVEITA
3UÈURNESJA OG /RKUVEITA 2EYKJAVÅKUR KYNNTU
¹ DÎGUNUM ¹FORM SÅN UM DJÒPBORANIR
MEÈAL ANNARS ¹ +RÎFLUSV¾ÈINU -EÈ HJ¹LP
/RKUSTOFNUNAR OG !LCOA VERÈUR ÖESSI NÕJA
LEIÈ TIL ORKUÎFLUNAR RANNSÎKUÈ ¹ KOMANDI
¹RUM OG ÖRJ¹R   KÅLËMETRA DJÒPAR HOLUR
BORAÈAR 6ONAST ER TIL AÈ DJÒPBORUNAR
HOLURNAR GEFI AF SÁR FIMM TIL TÅU SINNUM
MEIRA AFL EN VENJULEGAR HOLUR
*ARÈGUFUVIRKJANIR ¹ ¥SLANDI FRAMLEIÈA RAF
ORKU MEÈ GUFU SEM KEMUR ÒR JÎRÈINNI YFIR
LEITT ÒR HOLUM ¹ TVEGGJA TIL ÖRIGGJA KÅLËMETRA
DÕPI ¶AR ER GUFAN Å KRINGUM ÖRJÒ HUNDRUÈ
GR¹ÈU HEIT OG SKILAR UM ÖAÈ BIL FIMM MEGA
VÎTTUM ¹ HVERJA HOLU 4IL SAMANBURÈAR MUN
+¹RAHNJÒKAVIRKJUN SKILA UM  MEGAVÎTT
UM ÖEGAR HÒN VERÈUR KOMIN ¹ FULLT

4+.)(%)-52)..
«KEYPIS I0HONE LYKILL GEFINN ÒT ¹ NETINU
&ORRIT SEM TEKUR I0HONE SÅMANN ÒR L¹S HEFUR VERIÈ GEFIÈ ÒT ¹ NETINU -EÈ ÖESSU
AGNARSM¹A FORRITI ER H¾GT AÈ BREYTA SÅMANUM ÖANNIG AÈ HANN VIRKI ¹ HVAÈA
'3- KERFI SEM ER EN EKKI BARA INNAN KERFIS !44 Å "ANDARÅKJUNUM &ORRITIÈ SEM
HEITIR I5NLOCK M¹ FINNA OG HALA NIÈUR VÅÈS VEGAR ¹ NETINU

'EIMBÅLL Å DJÒPUM GÅG
%INN TÎLVUSTÕRÈRA GEIMBÅLA BANDARÅSKU GEIMFERÈASTOFNUNARINNAR HEFUR NÒ FENGIÈ
ÖAÈ VERKEFNI AÈ KEYRA OFAN Å TËLF METRA DJÒPAN GÅG SEM LOFTSTEINN SKILDI EFTIR
SIG ¹ -ARS FYRIR LÎNGU 6ÅSINDAMENN VONAST TIL ÖESS AÈ RANNSËKNIR BÅLANNA
GETI LEITT Å LJËS HVERNIG LOFTSLAGIÈ VAR ¹ PL¹NETUNNI ÖEGAR HÒN VAR UNG
'EIMBÅLARNIR /PPORTUNITY OG 3PIRIT HAFA RANNSAKAÈ YFIRBORÈ -ARS Å ÖRJÒ
OG H¹LFT ¹R RÒMLEGA ÖREMUR ¹RUM LENGUR EN UPPHAFLEGA VAR ¹¾TLAÈ

«KEYPIS SÅMTÎL Å FARSÅMA
3¾NSKA FARSÅMAFYRIRT¾KIÈ 4ERRA.ET HEFUR KYNNT NÕJA LEIÈ TIL AÈ TALA Å
SÅMANN ËKEYPIS ¥ STAÈ ÖESS AÈ SÅMTÎLIN FARI Å GEGNUM DÕRA '3SENDA Ö¹ NOTA ÖEIR NETT¾KNI TIL ÖESS AÈ FLYTJA SÅMTÎL ¶EGAR HRINGT ER
LEITAR SÅMT¾KIÈ AÈ ÎÈRU EINS T¾KI INNAN TVEGGJA KÅLËMETRA RADÅUSS
OG FLYTUR SÅMTALIÈ ÖANGAÈ ¶AÈ T¾KI LEITAR SÅÈAN AÈ ÎÈRU SÅMT¾KI
OG ÖANNIG GENGUR ÖAÈ KOLL AF KOLLI ÖANGAÈ TIL SÅMTALIÈ ENDAR Å
RÁTTUM SÅMA -EÈ ÖESSU MËTI ÖARF ENGA SENDA OG KOSTNAÈURINN
ER Å L¹GMARKI

9FIRGEFA SJËNVARPSFYRIRT¾KIN
&RAMLEIÈENDUR SJËNVARPSÖ¹TTANNA -Y 3O #ALL
ED ,IFE OG 4HIRTYSOMETHING HAFA YFIRGEFIÈ HEIM
SJËNVARPSFYRIRT¾KJANNA OG ¾TLA AÈ GEFA NÕJUSTU
Ö¹TTARÎÈ SÅNA 1UARTERLIFE ÒT ¹ -Y3PACE ¶EIR
SEGJA Ö¹TTINN MUNU VERÈA SJ¹LFST¾ÈARI MEÈ
ÖESSU MËTI 1UARTERLIFE HEFUR GÎNGU SÅNA 
NËVEMBER

$REGUR ÒR BARNADAUÈA
RANGUR HEFUR N¹ÈST Å BAR¹TTUNNI VIÈ BARNADAUÈA SAMKV¾MT NÕJUM TÎLUM FR¹
"ARNAHJ¹LP 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA $AUÈSFÎLL MEÈAL BARNA UNDIR FIMM ¹RA ALDRI
ERU NÒ ¹¾TLUÈ UM   MILLJËNIR ¹ ¹RI EN ¹RIÈ  DËU  MILLJËNIR BARNA ¹ÈUR EN
ÖAU N¹ÈU FIMM ¹RA ALDRI 4ÎLUR STOFNUNARINNAR BYGGJA ¹ UPPLÕSINGUM SEM SAFNAÈ
VAR MEÈ AÈSTOÈ RÅKISSTJËRNA Å YFIR FIMMTÅU LÎNDUM MILLI  OG 

%INS OG OPIN BËK
.Õ LJËST¾KNI SEM "RETAR HAFA ÖRËAÈ GERIR
VÅSINDAMÎNNUM KLEIFT AÈ LESA ÖAÈ SEM
STENDUR Å BËKUM ¹N ÖESS AÈ ÖURFA AÈ
OPNA Ö¾R ¶ETTA ÖÕÈIR AÈ NÒ ER H¾GT AÈ
KOMAST AÈ ÖVÅ HVAÈ STENDUR Å ¾VAFORNUM
BËKUM SEM MYNDU AÈ ÎLLUM LÅKINDUM
SKEMMAST EF Ö¾R YRÈU EINHVERN TÅMANN
OPNAÈAR !ÈFERÈIN BYGGIR ¹ RÎNTGENLJËSI SEM
ER TÅU MILLJÎRÈUM SINNUM STERKARA EN SËLIN

(UGMYNDIN MEÈ DJÒP
BORUNARVERKEFNINU ER
AÈ BORA HOLUR SEM
S¾KJA VÎKVA SEM
EKKI ER Å GUFUFORMI
HELDUR SVOKÎLLUÈU
YFIRMARKS¹STANDI
E SUPER CRITICAL 
¶AÈ ÖÕÈIR AÈ B¾ÈI
HITASTIG OG ÖRÕST
INGUR VÎKVANS
ERU ÖAÈ H¹ AÈ ENGINN
MUNUR SÁST ¹ GUFU OG
VÎKVAFORMI HANS OG ÒR
VERÈUR EINS KONAR MILLI¹STAND SEM ER SAMTÅMIS
B¾ÈI GUFA OG VÎKVI 4IL ÖESS AÈ BEISLA ORKUNA
SEM FËLGIN ER Å VÎKVA ¹ ÖESSU FORMI ÖARF AÈ
VIÈHALDA HITASTIGI HANS OG ÖRÕSTINGI SEM

ER ¹ BILINU  TIL  GR¹ÈUR OG YFIR 
BÎR ¶VÅ ÖARF MEÈAL ANNARS AÈ FËÈRA
INNVIÈI HOLUNNAR MEÈ SÁRSTÎKU EFNI
¶ESSI TEGUND VÎKVA FINNST AÈEINS ¹
¹KVEÈNUM SV¾ÈUM OG ¹KVEÈNU DÕPI
6ERKEFNIÈ ER AFAR ¹H¾TTUSAMT
ÖVÅ ENGINN VEIT HVORT H¾GT VERÈUR
AÈ FRAMLEIÈA TIL¾TLAÈA RAFORKU ÒR
VÎKVA Å YFIRMARKS¹STANDI EÈA HVORT
VÎKVANN ER YFIR HÎFUÈ AÈ FINNA
Å HOLUNUM ÖEGAR Ö¾R HAFA VERIÈ
BORAÈAR ¶Ë VERÈUR H¾GT AÈ L¹GMARKA
KOSTNAÈINN MEÈ ÖVÅ AÈ NOTA HOLURNAR
TIL AÈ D¾LA NIÈUR VÎKVA OG BEISLA AFL
GUFUNNAR SEM STÅGUR AFTUR UPP 3PURNINGUNNI
HVORT FÕSILEGT SÁ AÈ BORA FJÎGURRA TIL FIMM
KÅLËMETRA HOLUR TIL AÈ FRAMLEIÈA RAFORKU
VERÈUR SVARAÈ ¹ N¾STU ¹RUM

Segir ríkisstjórnir heimsins þurfa að taka við sér
Stríðið gegn tölvuglæpum
hefur breyst. Vírusar
og önnur óværa eru
ekki lengur búin til af
skemmdarfúsum unglingum
heldur glæpamönnum
með hreinan gróða í huga.
Tölvuglæpabransinn er
talinn velta meira en fimm
hundruð milljörðum króna
á hverju ári. Eva Chen,
forstjóri tölvuöryggisfyrirtækisins Trend Micro, segir
ríkisstjórnir heimsins þurfa
að taka við sér.
Eva hóf störf hjá japanska fyrirtækinu Trend Micro árið 1988, sem
þá sérhæfði sig í afritunarvörnum
fyrir hugbúnað. Eftir því sem
tölvuglæpum fjölgaði færði fyrirtækið sig yfir í öryggisgeirann, og
sinnir því eingöngu í dag. Árið 1996
tók hún við stöðu tæknistjóra hjá
fyrirtækinu, og varð forstjóri átta
árum síðar.
„Ég held að það sé mögulegt að
vinna stríðið gegn tölvuþrjótum, en
til þess þurfa ríkisstjórnir að standa
sig miklu betur,“ segir hún. „Líkt
og þú þarft ökuskírteini til að mega
keyra ættirðu kannski að þurfa
einhvers konar lágmarkskennslu í
netöryggi áður en þú ferð á netið og
smellir á alla hlekki sem þú færð
senda.“
Hún segir tegund tölvuóværu
hafa breyst til muna á stuttum tíma.
„Fyrir nokkrum árum voru vírusar
nokkuð sem háskólakrakkar bjuggu
til í frítíma sínum, og þeir höfðu
engan annan tilgang en að valda
sem mestum skemmdum. Nú eru
vírusarnir og tölvuormarnir fram-

%6! #(%. 3EGIR SVOKÎLLUÈ BOTANET H¾TTULEGUSTU ËGNINA Å TÎLVUHEIMINUM Å DAG ¶¹ N¹
TÎLVUÖRJËTAR VÎLDUM YFIR HUNDRUÈ ÖÒSUNDUM TÎLVA MEÈ VÅRUSUM OG SPILLIFORRITUM OG NOTA
Ö¾R TIL ËD¾ÈISVERKA OFTAST ¹N VITUNDAR ÖESS SEM ¹ SJ¹LFA TÎLVUNA
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leiddir af glæpamönnum í hreinu
gróðaskyni. Með því að senda út
óværu geta þeir náð völdum yfir
hundruð þúsundum tölva og notað
þær til að stela persónuupplýsingum
og ráðast samtímis á önnur tölvukerfi. „Samkvæmt nýlegri úttekt
bandaríska tímaritsins Consumer
Reports á stöðunni í netöryggis-

málum eru fjórðungslíkur á því að
venjulegur tölvunotandi lendi í einhvers konar hremmingum vegna
tölvuglæpa. Helmingur verður
fyrir miklu magni ruslpósts, fimmtungur verður fyrir tjóni vegna
víruss og tæp tíu prósent lenda í
vandræðum vegna spilliforrita (e.
malware).
SALVAR FRETTABLADIDIS

'¾LUDÕR MEÈ GERVIGREIND

Æfingabúðir í
sýndarheimum

veita

Sýndarheimar á borð við Second
Life gætu hentað vel sem
æfingasvæði fyrir gervigreind.
Vísindamenn hjá bandaríska
fyrirtækinu Novamente hafa
þróað hugbúnað sem lærir með
því að stjórna persónum í
sýndarheimi. Þetta kemur fram
á fréttavef BBC.
Til að byrja með verður
gervigreindin prófuð í gæludýrum sem læra af samskiptum
sínum við eigendur sína,
persónur í sýndarheimum.
Dr. Ben Goertzel, forstjóri
fyrirtækisins, segir mun
hagnýtara að stjórna sýndarróbótum í sýndarheimi en alvöru
róbótum í hinum raunverulega
heimi.
Þess vegna henti Second Life
mjög vel til verkefnisins. Fyrsta
varan og sýndarheimili hennar
verða kynnt á Virtual Worlds
ráðstefnunni í október.
SÖS
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Í skugga lausafjárkreppu

Ólafur krækti í
Goldman Sachs
Geysir Green Energy er
langtímafjárfesting að sögn
Ólafs Jóhanns Ólafssonar.
Hann telur Goldman Sachs
besta erlenda fjárfesti sem
völ er á.
Ólafur Jóhann Ólafsson, fjárfestir
og rithöfundur, hafði milligöngu
um komu bandaríska fjárfestingarbankans Goldman Sachs inn í
fjárfestahóp Geysis Green Energy.
Samanlagt munu Ólafur Jóhann
og Goldman Sach eiga um 8,5
prósenta hlut í Geysi í tveimur
aðskildum eignarhaldsfélögum.
Ólafur Jóhann, sem hefur margsinnis unnið með Goldman Sachs
gegnum tíðina, fer með um þriggja
prósenta eignarhlut.
„Þegar það kom fyrst til tals að
ég kæmi inn í hluthafahópinn
ræddum við um hvað vantaði til að
við færum inn á leikvöllinn með
sem allra besta lið. Allir voru
sammála um að okkur vantaði
erlendan samstarfsaðila. Goldman

Hagspá Landsbankans 2008-2010
Greiningardeild Landsbankans býður til morgunverðarfundar
þriðjudaginn 18. september kl. 8.30 til 10.00 á Hótel Nordica.

Sachs er hreinlega sá besti sem
völ er á, bæði vegna stöðu hans
sem fjárfestingarbanka og innan
orkugeirans,“ segir Ólafur Jóhann,
en Goldman Sachs starfrækir um
tveggja milljarða Bandaríkjadala
fjárfestingarsjóð sem fjárfestir í
vistvænni orku.
Ólafur Jóhann segist lengi hafa
haft mikinn áhuga á orkugeiranum,
enda þau umhverfisáhrif sem
notkun olía og kola hefur haft
öllum ljós. Hann segir Íslendinga
hafa mikla sérstöðu í þessum geira
og raunar í fremstu röð í heiminum.
„Í Geysi er allt í senn þekking,
reynsla, hugvit og fjármagn.
Meginhugmyndin er að fara með
þetta til útlanda. Ég hugsa þetta
sem langtímafjárfestingu, það er
enginn skjótfenginn gróði í þessu
og engin gullæðisstemning í
mönnum.“
Goldman Sachs er meðal stærstu
fjárfestingarbanka
í
heimi,
jafnframt því að vera einn sá elsti
og virtasti. Bankinn var stofnaður
árið 1869 og er með höfuðstöðvar í
New York.
JSK

Á fundinum verður fjallað um horfur í íslenskum efnahagsmálum og áhrif óróleikans
á erlendum fjármálamörkuðum.
Hagvöxtur að eilífu – stóriðjan áfram við völd
Er komið að þolmörkum á fasteignamarkaði?
• Vítahringur vaxta og gengis – hvað er til ráða?
• Erlend lausafjárkreppa og innlend áhætta
•
•

Dagskrá:

6ÎRUSKIPTAJÎFNUÈUR VAR NEIKV¾ÈUR
UM TËLF MILLJARÈA KRËNA Å ¹GÒST
SAMKV¾MT BR¹ÈABIRGÈATÎLUM FR¹
(AGSTOFU ¥SLANDS 5M ER AÈ R¾ÈA
NOKKURN BATA FR¹ ÖVÅ Å JÒLÅ ÖEGAR
HALLINN NAM   MILLJÎRÈUM KRËNA
²TFLUTNINGUR Å ¹GÒST NAM  
MILLJÎRÈUM KRËNA EN FLUTT VAR INN
FYRIR   MILLJARÈA &LUTT VAR INN
FYRIR UM TVEIMUR MILLJÎRÈUM MEIRA
Å JÒLÅ EN Å ¹GÒST 4ALSVERT DRË ÒR
INNFLUTNINGI ¹ FJ¹RFESTINGAVÎRUM OG
ELDSNEYTISINNFLUTNINGI !ÈRIR LIÈIR
H¾KKUÈU MILLI M¹NAÈA
&RAM KEMUR Å 6EFRITI FJ¹RM¹LA
R¹ÈUNEYTISINS AÈ GERA MEGI R¹È
FYRIR BATNANDI HORFUM VÎRUSKIPTA
JÎFNUÈAR INNFLUTNINGUR HJAÈNI H¾GT
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OG RËLEGA OG ÒTFLUTNINGUR AUKIST
MEÈ MEIRI ¹LFRAMLEIÈSLU

JSK

8:30

Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri, setur fundinn

8:40

Var einhver að tala um pásu?
Lúðvík Elíasson kynnir hagspá Landsbankans 2008 – 2010

9:00

Fasteignamarkaður á krossgötum
Kristrún Tinna Gunnarsdóttir fjallar um horfur á fasteignamarkaði

9:15

Innlendir og erlendir áhættuþættir
Björn Rúnar Guðmundsson, forstöðumaður Greiningardeildar,
rýnir í stöðuna og helstu áhættuþætti

9:30

Umræður og fyrirspurnir

10:00

Fundarlok
Fundarstjóri: Edda Rós Karlsdóttir
Boðið verður upp á morgunverðarhlaðborð frá kl. 8:15
Vinsamlegast skráið þátttöku á www.landsbanki.is
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&¾ÈINGARORLOF FEÈRA HEFUR SKILAÈ GËÈUM ¹RANGRI

Orlof fram að
leikskólagöngu
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2

L

ög um rétt feðra til töku fæðingarorlofs frá árinu 2000
skiptu sköpum fyrir feður og börn í landinu. Feður
taka nú mun meiri þátt í umönnun barna sinna en þeir
gerðu áður. Nánast allir feður nýta rétt sinn til að fara
í fæðingarorlof þótt ekki nýti allir sér hann að fullu
og enn sé sjaldgæft að feður nýti þann hluta orlofsréttarins
sem foreldrar geta valið um hvort þeirra nýtir.
Ríkisstjórnin hefur boðað lengt fæðingarorlof. Það er
tilhlökkunarefni fyrir verðandi foreldra í landinu og raunar
löngu tímabært. Fæðingarorlof er níu mánuðir, svo framarlega
sem karlinn nýtir rétt sinn að fullu. Leikskólapláss er hins
vegar í fæstum tilvikum fyrir hendi fyrr en um eða eftir eins
og hálfs árs aldur barnsins. Mánuðirnir sem þarf að brúa eru
leystir hjá dagforeldrum og eða með tilfallandi pössun eða
hlutastarfi foreldra með tilheyrandi tekjutapi.
Það er löngu orðið tímabært að samræmi sé milli fæðingarorlofs og framboðs á leikskólaplássum. Á sama tíma og
ríkisstjórnin stendur fyrir lengingu fæðingarorlofs ættu
sveitarfélögin því að leggja metnað í að halda áfram að auka
framboð á leikskólaplássum þar til börnum er tryggð vist frá
því að fæðingarorlofi lýkur.
Níu mánaða fæðingarorlofi er nú skipt í þrennt, þrír mánuðir
sem eru réttur móður, þrír mánuðir réttur föður og þrír sem
foreldrar geta valið um hvort þeirra nýtir. Raunin er sú að
móðirin nýtir í langflestum tilvikum þessa mánuði.
Markmið með lögum um rétt feðra til töku fæðingarorlofs er
að tryggja börnum samvistir við báða foreldra og gera foreldrum
kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Aukamarkmið
voru annars vegar að gera barneignir fýsilegri og fjölga þar
með fæðingum og einnig að draga úr launamun kynjanna.

Það er löngu orðið tímabært að samræmi sé milli
fæðingarorlofs og framboðs á leikskólaplássum.
Ljóst er að hið síðastnefnda hefur ekki tekist. Hin þrjú
atriðin hafa gengið eftir, að minnsta kosti að einhverju eða
öllu leyti. Við lengingu fæðingarorlofs verður að hafa þessi
markmið áfram í huga.
Orlofsréttur móður ætti ekki að vera undir sex mánuðum,
einfaldlega vegna þess að mælt er með að brjóstamjólk sé
uppistaða næringar barna til sex mánaða aldurs. Í ljósi þeirrar
reynslu að feður nýta sjaldnast nema þann orlofstíma sem
þeim einum er ætlaður er ljóst að til að auka enn ábyrgð feðra
þarf að lengja þann hluta orlofsins líka. Á sama tíma verður að
huga að rétti barna sem fæðast inn í fjölskyldu þar sem faðir er
ekki til staðar, og mæðra þeirra barna. Þá verður orlofsréttur
föður að geta gengið til móðurinnar þannig að hún geti verið
heima með barni sínu þar til það fær vist á leikskóla.
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&REKAR
®RN RNASON TJ¹ÈI SIG UM BROTT
REKSTUR 2ANDVERS ¶ORL¹KSSONAR ÒR
3PAUGSTOFUNNI Å &RÁTTABLAÈINU Å G¾R
3AGÈI HANN BROTTREKSTURINN HAFA KOMIÈ
3PAUGSTOFUMÎNNUM ¹ ËVART
OG bc VIÈ ERUM FREKAR
MIÈUR OKKARm (ANN
B¾TTI VIÈ AÈ ÖEIR V¾RU
EKKI S¹TTIR EN SPURÈI ¹
MËTI HVAÈ ÖEIR ¾TTU AÈ
GERA bc VIÈ ERUM FIMM
VERKTAKAR SEM ERUM AÈ
VINNA FYRIR 3JËNVARPIÈ OG
EF DAGSKR¹RSTJËRINN
VILL BREYTINGAR Ö¹
VERÈUR SVO AÈ
VERAm +ARL GÒST
²LFSSON SAGÈIST
Å $6 VISSULEGA

VERA MJÎG LEIÈUR OG ÖUNGUR YFIR ÖESSU
ENDA HEFÈI 2ANDVER VERIÈ LENGI MEÈ
HËPNUM +ARL GÒST SAGÈIST SAKNA
2ANDVERS EN VONAST JAFNFRAMT TIL AÈ
BROTTHVARF HANS K¾MI EKKI NIÈUR ¹
Ö¾TTINUM

,EIÈRÁTTIST HÁR MEÈ
(AFI EINHVER HALDIÈ AÈ 3PAUGSTOFAN
V¾RI EITTHVAÈ ANNAÈ OG MEIRA
EN BARA FIMM MENN Å VINNU
HJ¹ 2ÅKISÒTVARPINU HEFUR
S¹ MISSKILNINGUR NÒ VERIÈ
LEIÈRÁTTUR /G HAFI EINHVER
HALDIÈ AÈ 3PAUGSTOFAN
V¾RI EIN STËR FJÎLSKYLDA
ÖAR SEM UNNIÈ V¾RI EFTIR
KJÎRORÈINU EINN
FYRIR ALLA ALLIR
FYRIR EINN

HEFUR S¹ MISSKILNINGUR EINNIG VERIÈ
LEIÈRÁTTUR

3ÎKNUÈUR
3TEF¹N &RIÈRIK 3TEF¹NSSON SEM REGLULEGA
TJ¹IR SKOÈANIR SÅNAR ¹ MÎNNUM OG M¹L
EFNUM ¹ VERALDARVEFNUM VAR EINL¾GUR
EN BEINSKEYTTUR Å SKRIFUM SÅNUM UM
BROTTHVARF 2ANDVERS ¹ VEFSÅÈU SINNI
Å G¾R b¡G VERÈ AÈ SEGJA
ALVEG EINS OG ER AÈ ÁG ¹
EFTIR AÈ SAKNA 2ANDVERS
ÒR 3PAUGSTOFUNNI (ANN
HEFUR KANNSKI EKKI
VERIÈ BESTI LEIKARINN Å
Ö¾TTINUM EN HANN HEFUR
LEIKIÈ SITT HLUTVERK OG VERIÈ
STERKUR HLUTI HËPSINSm
BJORN FRETTABLADIDIS

Alþjóðleg viðvörunarljós
V

ið vitum hvernig fólk er hvatt
til að gefa börnum sínum
aðeins lífræna matvöru því
skordýraeitur veldur krabbameini.
Það er í sjálfu sér rétt að sýnt
hefur verið fram á að tengsl eru á
milli efna sem notuð eru í skordýraeitur og sjúkdóma. En í
löndum þar sem reglum er fylgt
eftir eru afar litlar líkur á að
matvæli sem úðuð eru með
skordýraeitri valdi krabbameini.
Til er önnur vá sem okkur er
ekki sagt frá. Ein besta leiðin til að
fyrirbyggja krabbamein er að
borða mikið af ávöxtum og
grænmeti. Lífrænt ræktuð
matvara er hins vegar tíu til
tuttugu prósent dýrari en venjulegar vörur og flestir kaupa því
minna en ella þegar þeir kaupa
lífræna matvöru. Dagleg neysla
barna á ávöxtum og grænmeti þarf
ekki að minnka um nema 0,03
grömm (sem samsvarar hálfu
hrísgrjóni) til að líkurnar á
krabbameini aukist. Börnin væru
því verr sett fengju þau minna af
ávöxtum og grænmeti en áður, þótt
það væri lífrænt.
Ég vil ekki hræða fólk frá því að
kaupa lífrænar vörur en maður á
alltaf að kynna sér báðar hliðar
málsins. Tökum sem dæmi frétt
sem hefur prýtt ófáar forsíður á
stærstu tímaritum heims: raunir
ísbjarnarins. Sagt er að hlýnun
jarðar muni ganga af þessari
tignarlegu skepnu dauðri. Það er
hins vegar látið hjá líða að á
undanförnum fjörutíu árum – á
sama tíma og jörðin hefur hlýnað –
hefur ísbjarnarstofninn stækkað
úr fimm þúsund dýrum upp í 25
þúsund. Umhverfisverndarsinnar
og fjölmiðlar fullyrða að til að
bjarga ísbirninum þurfi að draga
úr losun koldíoxíðs (CO2). Segjum
sem svo að öll ríki heims – þar á
meðal Bandaríkin og Ástralía –
myndu undirrita Kyoto-sáttmálann
og draga úr losun koldíoxíðs út öldina. Hversu mörgum bjarndýrum
yrði bjargað á ári? Tíu af hverjum
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þúsund? Tuttugu? Ítarlegar
rannsóknir á ísbjarnarstofninum
við Hudson-flóa benda til að af
hverjum þúsund bjarndýrum
myndu slíkar ráðstafanir bjarga
innan við einum tíunda af ísbirni.
Sé okkur virkilega umhugað um
að bjarga ísbirninum frá útrýmingu er til miklu skilvirkari leið:
veiðibann. Á hverju ári eru 49
bjarndýr felld í vesturhluta
Hudson-flóa einum saman. Hví
ekki að leggja bann við því að
þessir 49 birnir séu drepnir í stað
þess að eyða stjarnfræðilegum
fjárhæðum í aðgerðir sem skila
miklu minni árangri?
Lífrænn matur og yfirvofandi
útrýming ísbjarnarins eru tvö
dæmi um einstrengingslega
umfjöllun fjölmiðla. Efst á hinum
óendanlega lista yfir aðkallandi
mál trónir hlýnun jarðar en litlu
neðar má finna hryðjuverk,
skordýraeitur og minnkandi
fjölbreytni lífríkisins. Á sama
tíma býr yfir helmingur jarðarbúa
við ömurlegar aðstæður. Milljarður býr við fátækt, tveir milljarðar
eru án rafmagns og þrjá milljarða
skortir hreint drykkjarvatn og
hreinlætisaðstöðu.
Ég reyni að setja málin í
samhengi, reikna út hver þeirra
við eigum að láta okkur varða og
hvenær eigi að bregðast við. Sum
vandamál er betra að láta bíða.
Viti maður ekki hvernig á að leysa
vandann er skynsamlegra að
einbeita sér að því sem maður
getur leyst. Það er erfitt að hafa

áhyggjur af hitastigi jarðarinnar
eftir eina öld þegar maður veit
ekki hvaðan næsta máltíð kemur.
Lífskjör hafa batnað verulega í
bæði þróunar- og þróuðum
löndum. Vísindamenn hafa á
liðinni öld haft betur í baráttunni
við marga illskæða sjúkdóma. Nú
er fátækt helsta ástæða þess að
fólk fær ekki bót sinna meina.
Árið 1900 voru lífslíkur jarðarbúa
þrjátíu ár. Nú eru þær 68 ár.
Matvælaframleiðsla hefur aukist
og matur er orðinn ódýrari,
sérstaklega í þróunarlöndum. Árið
1950 svarf hungrið að helmingi
íbúa þriðja heimsins. Nú er það
hlutfall komið niður í sautján
prósent. Á sama tíma hafa tekjur á
heimsvísu þrefaldast.
Mest um vert er að búist er við
að þessi þróun haldi áfram.
Sameinuðu þjóðirnar gera ráð
fyrir að lífslíkur jarðarbúa nái 75
árum um miðja öldina og að innan
við fjögur prósent þjáist þá af
hungursneyð. Í lok aldarinnar
munu tekjur í iðnvæddum ríkjum
hafa sexfaldast og tólffaldast í þróunarríkjum. Sem þýðir að árið
2100 verður meðalmaðurinn í
þróunarríkjunum ríkari en
meðalmaðurinn í Evrópu eða
Bandaríkjunum er um þessar
mundir. Fátækum mun fækka úr
milljarði niður í tæpar fimm
milljónir.
Þetta þýðir ekki að við eigum að
hætta að hafa áhyggjur af
framtíðinni. En það er ástæðulaust
að örvænta, heldur eigum við að
anda rólega og einbeita okkur að
réttu baráttumálunum. Alþjóðleg
viðvörunarljós valda ríkum
Vesturlandabúum ef til vill
samviskubiti en þau draga ekki
upp rétta mynd af ástandi
heimsins. Við þurfum að kynna
okkur báðar hliðar málsins.
Höfundur er forstöðumaður
Hafnarsáttarinnar (Copenhagen
Consensus Institute).
©Project Syndicate

Óheiðarleiki eða fáfræði?
skemmtanir. Svona málflutningur dæmir sig
sjálfur því ljóst er að borgarfulltrúinn er
enn þá á skólaskemmtuninni. Skilur Oddný
ekki muninn á einkarekstri og einkavæðingu? Svandís Svavarsdóttir talar um
Fulltrúar Samfylkingarinnar og Vinstri
stéttaskiptingu ef bankar taka að sér
grænna í borgarstjórn liðka ekki fyrir
rekstur leikskóla. Hvaða stéttaskipting er í
lausnum í leikskólamálum. Grein mín um
bönkum umfram til dæmis mismun milli
kerfisbreytingar á þjónustu leikskóla hefur
hverfa borgarinnar? Vinnur bara hástéttarfengið mikla umræðu og ýtt við hugmyndfólk í bönkum? Síðast þegar ég vissi voru
um að lausnum. Einu neikvæðu raddirnar
¶/2"*®2' (%,'!
það konur í gjaldkerastörfum og bakvinnslu
hafa komið frá minnihlutanum en málflutn6)'&²3$«44)2
sem mynda flest störf í bönkum. Sigrún Elsa
ingur þeirra lyktar af óskýrri hugmyndaSmáradóttir heldur sér við sömu einföldun og talar
fræði og markmiðum um að færa umræðuna í
um að rekstur eigi að vera samfélagsleg ábyrgð.
pólitískt karp. Gagnrýnin einkennist af upphrópunÞað hefur alltaf verið skýr sýn meirihlutans að öll
um, sem væri ekki tiltökumál ef málflutningurinn
börn fái sama stuðning frá borgarsjóði, óháð vali á
væri ekki óheiðarlegur og misvísandi.
skóla. Það er einmitt það sem minnihlutinn gerði ekki
Aldrei hefur orðið einkavæðing verið notað í
á síðasta kjörtímabili og afleiðingin varð ósanngjörn
þessari umræðu nema af minnihlutanum. Vinstri
skólastefna.
menn virðast ekki geta skilið muninn á einkarekstri
Meirihlutinn í borgarstjórn vill styrkja þjónustu
og einkavæðingu. Einkarekstur er þegar einstaklingvið börn og foreldra og þorir að horfa á nýjar lausnir.
ar, félagasamtök eða fyrirtæki taka að sér rekstur að
Vonandi fer pólitískum skotgrafarhernaði minnihlutuppfylltum skilyrðum og kröfum um þjónustu fyrir
ans að linna svo hægt verði að vinna að lausn
opinberan aðila. Við einkavæðingu er rekstur seldur
vandans. Foreldrar eiga ekkert minna skilið.
frá sveitarfélagi til einkaaðila. Tvennt gjörólíkt.
Oddný Sturludóttir vísar í minningar í menntó og
að hugmyndir um einkavæðingu séu efni í skólaHöfundur er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks.
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Úr skúffum kórsins
Tvíburasysturnar Halla og Védís Ólafsdætur
taka gjarnan til hendinni í eldhúsinu. Þær hafa
líka lagt sitt af mörkum til útgáfu uppskriftabókar sem gefin er út til fjáröflunar fyrir Kínaferð Menntaskólans í Hamrahlíð.
„Ég var ekki nema tíu ára þegar ég stakk upp á að
allir á heimilinu elduðu hver sinn daginn. Elsta systir
mín, sem var þá fimmtán ára, leit mig ekki réttu
auga lengi á eftir,“ segir Halla hlæjandi þegar hún
og Védís, tvíburasystir hennar, eru spurðar út í matreiðsluáhugann. Ekki segja þær þessa verktilhögun
hafa haldist lengi á heimilinu en þó hafi þær vanist
því að elda í foreldrahúsum. „Nú erum við fluttar að
heiman og þá dugir ekkert annað en að bjarga sér í
eldhúsinu til að fá hollan mat,“ segja þær.

Kunnátta Höllu og Védísar í matreiðslu kemur
þeim vel í kórstarfi með Menntaskólanum í Hamrahlíð. „Við í kórnum erum dálítið dugleg við að leggja
eitthvað gott á borð við hin ýmsu tækifæri og því
fannst okkur liggja beint við að útbúa matreiðslubók þegar við þurftum á fjáröflun að halda vegna
Kínaferðar nú í haust,“ segir Halla.
Hún gerði meira en að leggja til uppskrift því hún
ritstýrði líka bókinni með tveimur öðrum. „Allir
komu með uppáhaldsuppskriftirnar sínar og þeir
sem höfðu dvalið erlendis sem skiptinemar eða í
öðrum erindum miðluðu gjarnan framandi réttum
þaðan,“ segir hún. Sjálf var hún skiptinemi í Perú og
er með spennandi forrétt þaðan en Védís lagði til
dýrindis ostaköku sem hún segir uppáhaldspáskatertu fjölskyldunnar. Uppskriftirnar eru á næstu
síðu.

NÝJAR OG BETRI JÚMBÓ
HYRNUR Í NÆSTU VERSLUN

GUN FRETTABLADIDIS
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+RYDD ER NAUÈSYNLEGT Å FLESTRI MATARGERÈ 'AMAN ER AÈ
LEIKA SÁR MEÈ HINAR ÕMSU TEGUNDIR OG FERSKAR KRYDDJURTIR F¾RA
MATREIÈSLUNA UPP ¹ H¾RRA PLAN

+ARTÎFLUKAKA MEÈ BEIKONI SVESKJUM PERUM OG RÒSÅNUM
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Kartöflur eru kjarnafæða
Kartöflur hafa lengi leikið lykilhlutverk á diskum landans og
þá langoftast sem meðlæti en
hægt er að matreiða þær á ótal
vegu.
Algengast er að bera fram soðnar
kartöflur með mat og þannig standa
þær alveg fyrir sínu. Hins vegar er
gaman að breyta til og mauka þær,
grilla, steikja eða ofnbaka. Auk
þess geta kartöflur sem best verið
aðalhráefni máltíðar öðru hvoru og
þar er um að gera að prófa sig
áfram. Víða er að finna uppskriftir
að kartöfluréttum og í bókinni Sælkeraferð um Frakkland, sem Salka
gaf út á þessu ári, er uppskrift að
girnilegri kartöfluköku sem ætluð
er sem aðalréttur fyrir sex.

+!24®&,5+!+!
MEÈ BEIKONI SVESKJUM PERUM OG RÒSÅNUM
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 KG KARTÎFLUR
 LAUKUR
 G BEIKON
 G SVESKJUR
 G ÖURRKAÈAR PERUR
 G RÒSÅNUR
 EGG
 DL SÕRÈUR RJËMI
OLÅA SALT OG PIPAR

!FHÕÈIÈ LAUKINN SKERIÈ HANN NIÈUR STEIKIÈ
RËLEGA Å OLÅUNNI 4AKIÈ HANN AF STEIKIÈ BEIK
ONIÈ
&LYSJIÈ HR¹AR KARTÎFLURNAR SETJIÈ Ö¾R Å VATN
JAFNËÈUM ¶URRKIÈ Ö¾R OG RÅFIÈ MEÈ RIFJ¹RNI
"LANDIÈ SAMAN Å SK¹L KARTÎFLUM LAUK HELM
INGNUM AF BEIKONINU Å BITUM NIÈURSKORNUM
SVESKJUNUM OG PERUNUM RÒSÅNUNUM OG RJËM
ANUM ¶EYTIÈ EGGIN OG HR¾RIÈ ÖEIM SAMAN
VIÈ +RYDDIÈ (ITIÈ OFNINN Å  GR¹ÈUR 3ETJIÈ
FAT MEÈ HEITU VATNI Å OFNINN 3MYRJIÈ JËLAKÎKU
FORM ÖEKIÈ BOTNINN MEÈ BEIKONSNEIÈUM
SETJIÈ SVO DEIGIÈ YFIR "AKIÈ Å VATNSBAÈINU Å 
OG  KLUKKUSTUND

uppskriftir systranna }
#EBICHE p RÁTTURINN ¹
PERÒSKA F¹NANN
 G HVÅTUR FISKUR
 RAUÈLAUKUR
 TSK SALT
CHILIPIPAR
 LIME
FERSKUR KËRÅANDER
-EÈL¾TI SALATBLÎÈ MAÅSSTÎNGLAR S¾T
KARTAFLA TËMATAR
3KERIÈ FISKINN Å R¾MUR EÈA BITA UM
 CM ¹ ÖYKKT 3KERIÈ LAUKINN Å MJÎG
ÖUNNA B¹TA OG CHILIPIPARINN Å LITLA BITA
¹N FR¾JA 3KERIÈ EÈA KLIPPIÈ NIÈUR KËR
ÅANDER "LANDIÈ ÖESSU SAMAN Å SK¹L OG
KREISTIÈ LIME YFIR ,¹TIÈ MARINERAST Å K¾LI

¹ MEÈAN MEÈL¾TIÈ ER UNDIRBÒIÈ
3JËÈIÈ MAÅSSTÎNGLA OG S¾TAR KARTÎFLUR
3KERIÈ NIÈUR Å SNEIÈAR OG K¾LIÈ ¶EGAR
¹ AÈ BERA FRAM CEBICHE IÈ Ö¹ LEGGIÈ
ÖIÈ SALATBLÎÈIN ¹ FAT 3ETJIÈ FISKINN ¹
MIÈJUNA OG RAÈIÈ MAÅSSNEIÈUNUM OG
S¾TU KARTÎFLUNUM Å KRING 4ILVALIÈ ER AÈ
SKREYTA MEÈ TËMATSNEIÈUM

STRÅÈUOSTATERTA

Auglýsingasími

 PAKKI HAFRAKEX
 G BR¾TT SMJÎR
FERSK JARÈARBER
 G RJËMAOSTUR
 G FLËRSYKUR
 MATARLÅMSBLÎÈ
APPELSÅNUSAFI
 ¹STRÅÈU¹VEXTIR
 DL RJËMI ÖEYTTUR
-YLJIÈ HAFRAKEXIÈ OG HR¾RIÈ SAMAN
VIÈ SMJÎRIÈ ,EGGIÈ SPRINGFORM ¹ HVOLF
OFAN ¹ TERTUDISK 3ETJIÈ KEXMYLSNUNA
Å BOTNINN OG ÖRÕSTIÈ NIÈUR 3KERIÈ
JARÈARBERIN Å TVENNT OG RAÈIÈ Å KANTANA
¹ HRINGNUM (R¾RIÈ SAMAN MJÒKUM
RJËMAOSTI OG FLËRSYKRI "R¾ÈIÈ
MATARLÅMIÈ Å ¹VAXTASAFA OG SETJIÈ ÒT
Å 3KAFIÈ INNAN ÒR ¹VÎXTUNUM B¾TIÈ
ÖVÅ ÒT Å RJËMAOSTINN OG SETJIÈ ÖEYTTA
RJËMANN SAMAN VIÈ 3ETJIÈ OFAN ¹
BOTNINN OG L¹TIÈ N¹ YFIR JARÈARBERIN
– Mest lesið

STRÅÈUHLAUPIÈ
 ¹STRÅÈU¹VEXTIR
 DL APPELSÅNUSAFI
 MATARLÅMSBLÎÈ
GULUR MATARLITUR
3KAFIÈ INNAN ÒR ¹VÎXTUNUM SETJIÈ Å POTT
MEÈ APPELSÅNUSAFA OG L¹TIÈ SUÈUNA
KOMA UPP -ATARLÅMIÈ BR¾TT OG B¾TT ÒT
Å SEM OG MATARLIT ,¹TIÈ KËLNA AÈEINS OG
SETJIÈ OFAN ¹ KÎKUNA
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DAGANA   SEPTEMBER ¥ BOÈI ERU  S¾TI
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Allt á milli himins og
jarðar í Mosfellsbænum
Soroptimistaklúbbur Mosfellssveitar ætlar að vera
með flóamarkað fyrir framan
Bónus í Kjarna í Mosfellsbæ í
dag klukkan 14-19 til styrktar
öldruðum í bænum.
Myndlistarkonan Inga Elín er í
Soroptimistaklúbbi
Mosfellssveitar og segir margt athyglisvert og spennandi verða í boði á
markaðnum. „Við verðum með
allt á milli himins og jarðar,“
segir Inga Elín og brosir. „Ég
ætla til dæmis að setja antíkstól,
sem er nýbúið að yfirdekkja, á
markaðinn og líklega verð ég
með antíkkommóðu líka. Þarna
verða föt, leikföng, búsáhöld og
mikið af lömpum líka svo þetta
verður svolítið flott,“ bætir hún
við.
„Við ætlum að nota ágóðann til
að styrkja aldraða í Mosfellsbæ á
einhvern hátt, til dæmis félagsstarf eða eitthvað slíkt en það
hefur ekki endanlega verið
ákveðið,“ segir Inga Elín og bætir
því við að Soroptimistaklúbburinn
hafi styrkt ýmis mál í gegnum
tíðina.
„Við höfum til dæmis styrkt
skjólstæðinga Skálatúns og svo
höfum við aðstoðað fólk þegar
eitthvað kemur upp á. Annars er

)NGA %LÅN ¾TLAR AÈ L¹TA ANTÅKSTËL OG KOMMËÈU ¹ FLËAMARKAÈINN Å +JARNA Å DAG EN ÖAR
MUN 3OROPTIMISTAKLÒBBUR -OSFELLSSVEITAR SELJA ALLT MILLI HIMINS OG JARÈAR
&2¡44!",!¨)¨'6!

eitt af hlutverkum klúbbsins að
styrkja stöðu konunnar í þjóðfélaginu þannig að við reynum að
beita okkur fyrir því líka,“ segir

Inga Elín og hvetur fólk til að
leggja leið sína á flóamarkaðinn í
Kjarna í dag.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS
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8 EHF
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+RËKH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
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.ISSAN 3UNNY  ¹RG k EK 
ÖÒS 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S  
-AZDA  DIESEL TURBO ¹RG k EK 
ÖÒS -IKIÈ ENDURNÕJAÈUR 6  ÖÒS 3
 

4OYOTA ,AND #RUISER  $IESEL
#OMMONRAIL NÕSKR  EKINN 
Ö KM SJ¹LFSKIPTUR m BREYTTUR BILL HLAÈ
INN AF BÒNAÈI OG TILBÒINN ¹ FJÎLL VERÈ


4OYOTA 2EYKJANESB¾
.JARÈARBRAUT  
2EYKJANESB¾R
3ÅMI  

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA 8,)  ¹RG k
4ILBOÈ 5PPL Å SÅMA   «LI EÈA
  *ËNA %RUM Å RVK

4IL SÎLU &ORD %CONOLINE % DISEL EKKI
7$ EN LOFTDRIFIÈ AFTURDRIF ¹RG 
UPPL Å SÅMA  

$AEWOO ,ANOS  SJ¹LFSKIPTUR EK 
ÖÒS FALLEGUR OG GËÈUR BÅLL VERÈ 
STGR 5PPL Å S  

4IL SÎLU /PEL !STRA STATION ¹RG k
 , DÅSEL SJ¹LFSK 6ERÈ  ÖÒS 3
 
4IL SÎLU .ISSAN !LMERA k SK k VETR
ARDEKK ¹ ¹LFELGUM OG #$ 6  3
 

(YBRID GEFUR ÖÁR AUKINN KRAFT MEÈ
MINNI EYÈSLU !LLT AÈ  AUKIN SPAR
NEYTNI +YNNTU ÖÁR (9"2)$ FR¹ 4OYOTA
&ORD '-# ,EXUS OG (ONDA ¹ ISLANDUS
COM .ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU
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¹BYRGÈ &R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST
FYRIRT¾KI 3ÅMI  WWWISLANDUS
COM

/PEL !STRA 3T k NÕ SK k 'ËÈUR
VINNUBÅLL  +RËKUR 6  Ö 5PPL Å S
 

"ÅLAR TIL SÎLU

0AJERO JEPPI ¹RG k m SUMAR OG
VETRARDEKK ¹ FELGUM Å GËÈU STANDI VERÈ
HUGMYND  Ö 3  

4VEIR ËDÕRIR $AIWOO NUBIRA STATION ¹RG
k SK k 6 Ö 4OYOTA COROLLA STAT
ION ¹RGl 6  Ö 3  

--# 0AJAROl  %K  ÖÒS m
BREYTTUR 'ËÈUR BÅLL ¹ FJÎLL 5PPL Å S
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3ÅMI  
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3NARL¾KKAÈ VERÈ ¹ NÕJUM OG NÕLEGUM
BÅLUM (RINGDU NÒNA OG GERÈU REYFARA
KAUP ¹ HAUSTÒTSÎLUM Å 53! 4D $ODGE
#ALIBER EÈA &ORD & ¹ ÖÒS .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
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  ÖÒS

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

4IL SÎLU HANDMATAÈIR UNGAR B¾ÈI
$ÅSURÖ OG 2INGNECKÖ 3 

4IL 3ÎLU .ISSAN 0ATROL b ¹RG 6ERÈ
AÈEINS  UPPL 

(ÒSBÅLAR

 ¹RGERÈ 2ENAULT -EGANE KEYRÈUR
Ö 6ERÈ  ÖKR   «LI
4IL SÎLU "-7 )!  HESTÎFL RG
k 3SK %K  ÖÒS 6ERÈ  Ö !TH
SKIPTI ¹ ËDÕRARI 3ÅMI  

67 0ASSAT STATION ¹RG k %K  ÖÒS
.Õ SKl 4ILBOÈ  ÖÒS STG 5PPL Å
S  

HONDA ACCORD EKINN  KM k FULLT
AF AUKAHLUTUM VERÈ SÅMI


%URA -OBIL HÒSBÅLL &IAT  ,,3 ¹RG
k   $4) SËLARS SVEFNP   6  
MIL 5PPL Å S  

Ráðstefnuþjónusta
Engjateig 5
105 Reykjavík
Sími: 585 3900
www.congress.is

hópefli

FÖSTUDAGUR 14. SEPTEMBER 2007

Komast yfir skrekkinn
María Ellingsen hjálpar fólki að yfirstíga
óttann við að koma fram.
BLS. 4

Veislur - fundir - ráðstefnur

Salirnir henta vel fyrir alls konar veislur
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Ísland er vinsælt ráðstefnuland
Congress Reykjavík sérhæfir sig í skipulagningu
ráðstefna, funda og þinga af öllum stærðum og
gerðum.
„Sérstaða okkar liggur í fagþekkingu starfsfólksins á
skipulagningu á ráðstefnum og fundum,“ segir Þórunn
Dögg Árnadóttir, verkefnastjóri hjá Congress Reykjavík.
Fyrirtækið hefur verið starfrækt síðan 2000 og eigendur eru þær Lára B. Pétursdóttir og Birna B. Berndsen. Að
sögn Þórunnar eru starfsmenn sjö talsins og allt konur.
„Við höfum verið spurðar hvort það vanti ekki karlmann, en við erum frekar ákveðnar hér og kunnum ágætlega við okkur í þessu kvennaríki,“ segir Þórunn hlæjandi.
Starfsemi fyrirtækisins byggir á skipulagningu ráðstefna, funda og þinga. Þetta eru bæði minni fundir frá
þrjátíu manns upp í mun stærri ráðstefnur.
„Við vinnum alltaf með íslenskum nefndum hvort heldur viðburðurinn er fyrir innlenda eða erlenda aðila. Ísland
er orðið gríðarlega vinsælt ráðstefnuland og þessvegna
tekur það eitt til þrjú ár að skipuleggja eina ráðstefnu.
Sérstaklega vegna pantanna á fundar- og gististöðum,“
segir Þórunn og bætir við:
„Ráðstefnugestir vilja líka gjarnan upplifa Ísland.
Þessvegna skipuleggjum við skoðunar- og skemmtiferðir ef þess er óskað.“
„Velheppnuð ráðstefna snýst um samhæfingu og umsjón með stórum verkefnum ásamt fjölda smáatriða,“
segir Þórunn.
Viðskiptavinir Congress Reykjavík eru úr öllum geirum þjóðfélagsins þar sem Þórunn . Meðal annars nefnir
Þórunn heilbrigðisgeirann, ráðuneyti, félagasamtök og
ýmsar deildir innan háskólanna.
„Fjölbreytni viðskiptavinanna er það skemmtilegasta.
Þetta starf á náttúrulega ekki við alla en mér finnst samskipti við svona ólíka hópa gríðarlega skemmtileg. Viðskiptavinir koma úr öllum áttum en samkvæmt einkunnarorðunum okkar er allt samkvæmt áætlun og allt með
sínu sniði,“ segir Þórunn.
rh@frettabladid.is

Verkferli ráðstefnu getur
tekið frá einu ári til
þriggja að sögn Þórunnar
Daggar Árnadóttur hjá
Congress Reykjavík.
FRÉTABLAÐIÐ/GVA

Söngur, grill
og salsadans

Hvert einasta
herbergi
með útsýni
– einstakar aðstæður fyrir fundi og ráðstefnur
Á Hótel Búðum er frábær aðstaða til að þjappa
saman vinnuhóp eða til að halda fundi og allt að
40 manna ráðstefnur fjarri skarkala hversdagsins.

F í t o n / S Í A

Náttúrufegurðin skapar einstaka og óvenjulega
umgjörð og frá þessu stórbrotna umhverfi stafar
jákvæðum straumum til sköpunar. Herbergin eru
gullfalleg og hvert einasta með guðdómlegt
útsýni.
Að loknu fundahaldi er síðan hægt að slaka á,
njóta rómaðrar matargerðar Hótels Búða, kanna
nánasta umhverfi eða skreppa á jökul.

Hótel Búðir Sími 435 6700 budir@budir.is www.budir.is

Ef þú vilt gleðja góðan
starfsmann eru
gjafakortin okkar
frábær hugmynd.
Allar upplýsingar í
síma 435 6700
eða á www.budir.is

Opið alla daga
– allan ársins hring
Aðeins tveggja
stunda akstur
frá Reykjavík!

Til að glæða starfsandann innan
fyrirtækja getur verið árangursríkt fyrir vinnufélaga að líta
upp úr daglegu amstri og gera
eitthvað skemmtilegt saman.
Starfsfólk Hafnarfjarðarbæjar prófaði það nýlega eins og
Auður Þorkelsdóttir, ritari bæjarstjóra, lýsir. „Þetta var á
föstudegi. Um hundrað manna
hópur var mættur á vissan
stað klukkan hálf fimm og vissi
ekkert hvert hann var að fara.
Við sem undirbjuggum ferðina skiptum liðinu upp í fjóra
liti, hvítan, bleikan, rauðan og
bláan. Keyptum spennur í þessum litum og settum þær í hárið
á fólki þannig að það varð mjög
spennt! Síðan var skipt liði.
Tveir litir fóru saman í hljóðver til Magga Kjartans og þeir
sem eftir voru fengu kennslu í
salsadönsum á meðan. Maggi
valdi lag handa hverjum hópi
sem hver og einn söng með sínu
nefi og allir voru til í að taka
þátt. Maggi var svo með undirspil á böndum, tók upp herlegheitin og setti inn á disk. Þegar
fyrstu hóparnir höfðu lokið sér
af í upptökunni fóru þeir í salsasveifluna og hinir í sönginn. Í
þessu fólst keppni milli hópa
um hver væri með besta lagið
og það var hvíta liðið sem vann.
Úrslit voru gerð kunn þar sem
við borðuðum. Það var í félagsheimilinu Dreng í Kjósinni sem
er mjög flottur staður. Við fengum Grillvagninn til að elda fyrir
okkur og það var alger lúxus.
Diskótekarinn Ásgeir Páll spil-

„Allir voru rosalega ánægðir með
kvöldið því þetta var frábært,“ segir
Auður Þorkelsdóttir, ritari bæjarstjóra
Hafnarfjarðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

aði þar upptökurnar og kvað
upp úrskurð um besta flytjandann.“
Spurð hvort salsasýning hafi
líka verið á dagskránni í Dreng
svarar Auður. „Nei, það var
bara matur og diskótek og allt
búið klukkan 12 en boðið var
upp á heimferð á klukkutíma
fresti frá klukkan tíu og það gaf
góða raun. Allir voru rosalega
ánægðir með kvöldið því þetta
var frábært.“
Þegar Auður er rukkuð um
myndir úr gleðinni svarar hún
ákveðin. „Nei, myndatökur eru
ekki leyfðar í svona óvissuferðum hjá okkur. Það er hluti af
skipulaginu.“
gun@frettabladid.is

AVcYh^ch\a¨h^aZ\VhiV
g{ÂhiZ[cj"d\hÅc^c\VVÂhiVÂV

;[Vcd\Hb{g^cc HVajg^cc
hÅc^c\VVÂhiÂj{ÏhaVcY^!&)ÄhjcY[ZgbZigV
hVbWn\\ÂVgÄgiiV"d\hÅc^c\Vg]Vaa^ghZb]Åhi]V[VbVg\VgV[
hi¨ghijkgjhÅc^c\jbhZb]VaYcVg]V[VkZg^Â]gaZcY^h#

HVajg^ccIca^hiVg]h^@eVkd\h!Z^ccWZhi^icaZ^`VhVajg
aVcYh^chd\]VccVÂjgbZÂ\ÂVc]a_bWjgÂ]j\V!]Z[jgZ^cc^\
gZnchi[g{W¨ghiVÂjg[ng^gg{ÂhiZ[cjg![jcY^!`ncc^c\Vgd\
c{bh`Z^ÂV[ÅbhjiV\^#

Ãg{ÂaVjhicZi`Zg[^d\VÂhiVÂV[ng^gb^cc^[jcY^#
HVajg^cciZ`jg(%%bVcchh¨i^d\\ÂkZ^i^c\VVÂhiVÂVZg[dggÅb^#
;[Vcd\Hb{g^ccZgjb^Â_j@eVkd\hYVah
d\VÂ`dbVVÂhk¨Â^cjZgb_\\Â#

HVajg^ccZg7dg\Vg]dai^k^Â@eVkd\h\_{cV#

C{cVg^jeeaÅh^c\VghbV*,%&+%%#

C{cVg^jeeaÅh^c\VghbV*,%%)%%#
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Adrenalín á
Nesjavöllum
Óskar Guðjónsson, framkvæmdastjóri adrenalin.is,
segir Adrenalíngarðinn hafa
vakið mikla lukku meðal landans og sífellt aukist áhuginn
á að fara þangað í hvata- og
skemmtiferðir.
Adrenalíngarðurinn við Nesjavelli var opnaður fyrst fyrir um
tveimur árum og það hefur verið
stigvaxandi áhugi á hópferðum
í garðinn. „Aðalannatíminn er á
haustin þegar fyrirtækjahópar
koma í hvataferðir,“ segir Óskar
og bætir því við að garðurinn sé
bæði notaður sem skemmtun og
hópefli.
Óskar segir langflesta geta
gert einhverjar þrautir í garðinum þrátt fyrir að unnið sé í mikilli hæð. „Það geta í raun allir
tekið þátt þótt þeir fari ekki endilega í allar þrautirnar. Við vinnum þetta mikið þannig að gefa
fólki hrós og klapp á bakið þegar
vel er gert þannig að þetta er allt

mjög jákvætt en engin herþjálfunarstemning,“ segir Óskar og
bætir við: „Ef fólk vill til dæmis
ekki fara alla leið upp í róluna
þá er bara stoppað á miðri leið.
Síðan er verið að fara að bæta
tækjum og tólum við garðinn sem
verða bara á jörðu niðri svo þeir
sem ekki vilja fara upp geta verið
niðri.“
Um tuttugu þrautir eru í Adrenalíngarðinum en þó er mismunandi hvaða þrautir eru notaðar
í hverri dagskrá fyrir sig. „Það
er algengast að fólk fari í klifur,
sig, risaróluna og staurinn,“ segir
Óskar en tekur fram að þar sem
þrautirnar séu flestar í átta til tíu
metra hæð þá gangi þetta allt út
á öryggið. „Það getur verið erfitt
að sannfæra fólk um að þetta sé
skemmtilegt því margir eru svolítið hræddir við þetta. Hins vegar
er það þannig þegar á reynir að
fólk kemur í garðinn með hnút í
maganum en fer með bros á vör,“
segir Óskar brosandi.
sigridurh@frettabladid.is

Þrautaganga í gegnum Adrenalíngarðinn getur verið hin besta skemmtun.

Komist
yfir
skrekkinn

María Ellingsen nýtir sér víðtæka reynslu sína í að
aðstoða fólk við að komast yfir sviðsskrekk og tjá sig
á áhrifaríkan hátt.

María Ellingsen, leikari,
leikstjóri og handritshöfundur, hefur einnig fengist við
kennslu að undanförnu og
heldur námskeið í framkomu,
tjáningu og ræðumennsku á
vegum Capacent.
„Miðað við hvað ég var feimin
sjálf þegar ég fór í leiklistarskóla
þá held ég að allir ættu að geta
komið fram,“ segir María hlæjandi, spurð hvort það sé á hvers
manns færi að flytja ræðu frammi
fyrir fullum sal af fólki. „Ég var
rosalega glöð þegar ég uppgötvaði það í leiklistarskólanum að það
er til alls konar tækni og þjálfun sem auðveldar manni að koma
fram og kennir manni að takast á
við sviðsskrekk og minnka þann
kvíða sem er fyrir því að mistakast,“ segir hún og bætir því við að
slíkur skrekkur sé mjög algengur og spretti í raun af hræðslu við
það óþekkta. „Eitt af því ömurlegasta sem maður getur ímyndað sér
er að klúðra einhverju fyrir framan fullan sal af fólki. Það er frekar
kvíðvænlegt.“

Umbun er hvati til dáða
Kristján Magnússon, sálfræðingur hjá Reyni ráðgjafarstofu
á Akureyri, telur hvataferðir
eiga að vera jákvæða upplifun
þar sem enginn böggull fylgi
skammrifi.
„Ég held að margt af því sem gert
hefur verið til að efla afköst og
starfsgleði á vinnustöðum hafi
ekki virkað nægilega vel,“ segir
Kristján og nefnir dæmi. „Einu
sinni var litið á það sem mikilvægan hvata að menn fengju að fara á
námskeið. Ég tel að það sé alveg
hætt að virka. Í annríki dagsins er
mikilvægt að hvatningin sé fólgin
í að ná einhverju jákvæðu þannig
að menn sitji ekki uppi með neikvæðar afleiðingar líka. Ég var
nýlega að tala við starfsmenn hjá
stóru fyrirtæki sem fóru á 60 tíma
námskeið. Þeir töluðu um að þeir
hefðu þurft að fara í gegnum heila
hrúgu af efni sem þeir hefðu verið

lengi að vinna úr. Þannig skapaði
þetta námskeið auka álag. Hvataferðirnar eru annars eðlis. Þá
eiga menn að leiða hugann að einhverju sem er ólíkt vinnunni og
njóta þess.“
Kristján telur umbun fyrir vel
unnin störf vera mikilvægan hvata
til dáða og segir vinnuveitendur
þurfa að vera vakandi fyrir því
að starfsmennirnir viti fyrir hvað
sé verið að umbuna þeim. „Það
á að beita hvataferðum þannig
að starfsmenn viti af því fyrir
fram að hverju þeir séu að keppa
og umbunin á bara að fela í sér
jákvæðan þátt en ekki neikvæðan
líka.“
gun@frettabladid.is

„Í annríki dagsins er
mikilvægt að hvatningin
sé fólgin í að ná einhverju
jákvæðu,“ segir Kristján.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

María segist nota leiklistartæknina mikið til að hjálpa fólki
að takast á við skrekkinn enda
sé þetta nákvæmlega það sama
og leikarar eru að fást við. „Svo
erum við í uppbyggilegum æfingum eins og hvernig maður á
að auka útgeislunina, beita röddinni, vera með skýrari framsögn
og fleira slíkt en svo hef ég verið
að nota blaðamannareynslu mína í
það hvernig maður smíðar textana
því það skiptir miklu máli hvernig maður smíðar textann svo þetta
verði ekki langt og leiðinlegt.
Síðan fer ég aftur yfir í leiklistina og fer yfir það hvernig maður
flytur hann þannig að hann verði
ekki bara eins og lesinn af blaði,“
segir María.
Spurð hvernig góður ræðumaður sé, segir María: „Það sem mér
finnst skipta svo rosalega miklu
máli í þessu er að eftir því sem
líður á starfsferilinn þá er fólk búið
að mennta sig og öðlast ofboðslega
reynslu sem enginn annar hefur.
Þá vantar fólk oft að geta miðlað
þessari reynslu. Ef fólk getur ekki
miðlað henni þá situr það í rauninni uppi með sinn fjársjóð. Það er

mjög mikil synd,“ segir María og
bætir við: „Það skiptir líka máli að
fólk finni eldinn sem fær það til
að brenna og nái að smita aðra af
sínum eigin eldmóði og hrífa fólk
með. Það þarf eitthvað að gerast
í salnum annað en það að einhver
stendur upp og talar. Það verður
að hafa vakið einhvern til umhugsunar, ýtt við einhverjum, gefið sýn
inn í nýjan heim eða eitthvað slíkt.
Þetta þarf að hafa einhver áhrif á
fólk.“
Auk þess að kenna framkomu
og ræðumennsku hefur María
líka kennt sjónvarpsframkomu
enda hefur hún mikla reynslu
fyrir framan kvikmyndavélarnar og hefur verið með sjónvarpsþátt, útvarpsþátt og starfað við
blaðamennsku. „Svo hef ég alltaf
haft ástríðu fyrir að kenna þannig
að mér finnst þetta alveg ofboðslega gaman. Að sjá fólk frá því að
vera skjálfandi á beinunum upp í
það að taka sitt pláss í ræðustóli
og hrífa fólk með sér er alveg
ofboðslega gefandi, þakklátt og
skemmtilegt starf,“ segir María
Ellingsen.
sigridurh@frettabladid.is
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14. SEPTEMBER 2007

ÞORGRÍMUR ÞRÁINSSON FETAR NÝJAR BRAUTIR

TALAR OPINSKÁTT
UM KYNLÍF OG
SAMSKIPTI KYNJANNA
P I PAR • SÍA • 71167

N Íslenskar athafnakonur í leynifélagi N Svava Johansen í stjörnufansi N Sólveig Bergmann eignaðist son

Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum
og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað fyrir lýsingu, tónlist,
mynd og hita.

Hlíðasmári 1 / 200 Kópavogur
Sími 520 4545 / www.prodomo.is
prodomo@prodomo.is
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ÍSLENSKAR ÁHRIFAKONUR ERU MEÐLIMIR Í LEYNIFÉLAGINU EXEDRA

N Heyrst hefur

Á LEIÐ Í LÚXUSFERÐ TIL
FRAKKLANDS OG MÓNAKÓ

Á leið til Indlands
Fyrirsætan Tinna Alavis er á leiðinni til
Indlands er þar hefur hún nælt í þriggja
mánaða samning við ein flottustu
módelsamtök landsins, Inega model
management. Ef vel gengur mun
samningurinn án efa verða framlengdur
en í framtíðinni stefnir Tinna á að starfa í
París, Mílanó eða New York. Tinna hefur
undanfarið búið og ferðast um Asíu og
líkað vel og er því spennt að halda til
Indlands.

Oslóar-maraþon Glitnis

Það logar glatt í glæðum
Exedra, félags áhrifamikilla kvenna á Íslandi.
Félagið var stofnað
fyrir ári síðan af
Áslaugu
Huldu
Jónsdóttur,
ráðgjafa menntamálaráðherra,
Sigþrúði Ármann
lögfræðingi og Evu
Hrund Einarsdóttur
sjálfstæðiskonu.
Starfsemi félagsins hefur þó
farið ansi hljótt þrátt fyrir
að allmargar fjölmiðlakonur séu í félaginu.
Meginmarkmið
félagsins er, auk málefnalegrar umræðu,
að stuðla að auknum
tengslum
milli
atvinnulífs,
stjórnmála
og
fjölmiðla. Hefur leynifélaginu verið líkt við rótarýklúbbog/eðaFrímúrararegluna. Félagið er lokað
öðrum en félagsmönnum en þegar það var
stofnað var vel völdum konum úr viðskiptum, stjórnmálum,
fjölmiðlum,
mennta-, heilbrigðisog listageiranum boðinn
aðgangur. Margar merkiskonur tilheyra félaginu sem

Þeir sem ekki svitnuðu nóg í Reykjavíkurmaraþoni Glitnis um daginn geta drifið
sig út til Noregs 30. september en þá
fer fram Oslóar-maraþon Glitnis.
Maraþonið í Osló verður með svipuðum
hætti og Reykjavíkurmaraþonið, nema
hvorki er boðið upp á 10 kílómetra né
Latabæjarhlaup. Glitnir er aðalstyrktaraðili hlaupsins og þar hefur þátttakendum
verið boðið upp á ókeypis hlaupaþjálfun
með hinni margverðlaunuðu hlaupakonu
Grete Waitz. Spurning hvort alþingismaðurinn Bjarni Benediktsson, Bjarni
Ármanns og tónlistarmaðurinn Gunni
Bjarni skelli sér í Oslóar-maraþonið en
þeir hlupu allir 42 km í Reykjavíkurmaraþoninu um daginn.

Lítil hreyfing hjá stjörnunum
Illa virðist ganga að selja stjörnueignir
borgarinnar um þessar mundir. Þannig
hefur hin gullfallega íbúð leikkonunnar
Elmu Lísu og leikstjórans Reynis
Lyngdals við Hringbraut verið á sölu í
meira en mánuð. Húseign veitingahúsaeigandans Kormáks Geirharðssonar við
Lindargötu er einnig enn á sölulistum
fasteignasalna og virðist lítið freista
fjárfesta þrátt fyrir að tvær næstu
húseignir séu einnig til sölu og svæðið
því kjörið til nýbygginga. Við þetta má
bæta að hús, eða réttara sagt höll,
Sverris Stormskers í
Vogum á Vatnsleysuströnd er einnig óseld
en hún fór á
sölu í byrjun
maí.

í dag eru yfir 100. Í vetur verður nóg
um að vera hjá félaginu sem reglulega
heldur umræðufundi um allt milli
himins og jarðar. Í lok september
stendur félagið líka fyrir utanlandsferð til Frakklands og ef að líkum lætur
verður sú ferð bæði fjörug og fróðleg.
Planið er að heimsækja borgirnar Nice
og Cannes en einnig verður farið yfir
til Mónakó og er dagskrá ferðarinnar
afar stíf. Þar verður meðal annars farið
í tæknigarða, drukkið í sig menningu,
farið í Chanel-búðina og fengin innsýn
í líf Grace Kelly. Þetta er þó ekki fyrsta
utanlandsferðin þeirra því Exedra
stóð fyrir Lundúnaferð í janúar síðastliðnum þar sem íslenska útrásin var
kynnt fyrir hópnum.
Meðlimir í Exedra eru meðal annars sjónvarpskonurnar Eva María
Jónsdóttir, Sigríður Arnardóttir, Inga
Lind Karlsdóttir, Svanhildur Hólm
Valsdóttir og Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Halla Tómasdóttir er líka í Exedra ásamt Kristínu Ólafsdóttur kvikmyndaframleiðanda,
Þorgerði
Katrínu menntamálaráðherra, Ingibjörgu Pálmadóttur athafnakonu,
Katrínu Jakobsdóttur, varaformanni
Vinstri grænna, Oddnýju Sturludóttur borgarfulltrúa, Ragnhildi Hjaltadóttur, ráðuneytisstjóra samgönguráðuneytisins, og Guðfríði Lilju
skákdrottningu.
Áhugasamir geta lesið nánar um
þennan félagsskap íslenskra áhrifakvenna á heimasíðunni www.exedra.is.
martamaria@frettabladid.is

SÓLVEIG BERGMANN FRÉTTAKONA EIGNAÐIST LÍTINN LJÓNSUNGA 16. ÁGÚST

Hamingjusprengja á Njálsgötunni

Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Ritstjóri Marta María Jónasdóttir
martamaria@frettabladid.is
Snæfríður Ingadóttir
Indíana Ása Hreinsdóttir
indiana@frettabladid.is
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir
kristina@frettabladid.is
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24

Fréttakonunnar Sólveigar Bergmann er sárt saknað af
skjánum en hún er þó löglega afsökuð því hún eignaðist son
16. ágúst. Drengurinn var hinn myndarlegasti þegar hann
kom í heiminn, var 16 merkur og 53 cm á lengd.
,,Hann lét bíða svolítið eftir sér,” segir Sólveig en fæðingin
sjálf tók um 20 klukkutíma og endaði með keisaraskurði.
,,Fæðingin sjálf var þó rosalega flott því það voru einungis
konur að störfum á skurðstofunni og drengurinn fékk höfðinglegar móttökur þegar hann loksins mætti.”
Hvernig líður þér?
,,Þetta er ólýsanleg tilfinning en okkur líður vel, drengurinn er heilbrigður og góður,” segir hún og hlær. Sólveig og
maður hennar, Kristján Haagensen, eru ekki búin að ákveða
nafn á drenginn en segja að það sé í vinnslu.
Þegar hún er spurð að því hvort hún sakni vinnunnar
hlær hún.
,,Sakna kannski ekki, en ég var að fá boð um að vera í ritstjórn Kompáss í vetur og ég ætla að taka því. Ég geri því ráð
fyrir að Kompás-fundirnir verði haldnir í eldhúsinu heima
hjá mér svo ég geti haft barnið á brjósti á fundum.”
martamaria@frettabladid.is

105 Reykjavík, sími 512 5000
Sölustjóri Bergur Hjaltested
512 5466 bergurh@365.is

SÓLVEIG BERGMANN FRÉTTAKONA
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VILHJÁLMUR GOÐI FRIÐRIKSSON ER SESTUR Á SKÓLABEKK

A Aftur á lista N Nýtt á lista

Lækkar frá síðustu viku

Hækkar frá síðustu viku

Stendur í stað

Hörku sala á Chris
Það vekur nokkra athygli að Chris Cornell seldi
gríðarlegt magn af plötum við það að koma og
árita í Skífunni Laugavegi og einnig við að það
var hægt að kaupa diskana hans á tónleikunum. Allir diskar sem Skífan átti með Chris
komust á topp 20 í sölu.

Listinn gildir vikuna 13. - 20. september 2007

Skífulistinn er samantekt af mest seldu plötunum í
Skífunni og verslunum BT út um allt land.
Eivör
1 Human Child 2CD
N Chris Cornell
2 Carry On
Megas og Senuþjófarnir
3 Frágangur
Ýmsir
4 Pottþétt 44
Eivör
5 Human Child
MIKA
6 Life in Cartoon Motion
Ýmsir
7 Íslandslög 7
N Soundgarden
8 A Sides : Best Of
Garðar Thor Cortes
9 Cortes 2007
N Soundgarden
10 Superunknown
Magni
11 Magni
Ýmsir
12 Íslandslög 1-6 (6CD)
Millarnir
13 Alltaf að græða
14 Temple Of The Dog N Temple Of The Dog
Ljótu Hálfvitarnir
15 Ljótu Hálfvitarnir
Gus Gus
16 Forever
Amy Winehouse
17 Back To Black
18 Down On The Upside N Soundgarden
N Audioslave
19 Out Of Exile
KK og Maggi Eiríks
20 Langferðalög

FÆDDUR LEIÐSÖGUMAÐUR
É

Skífan mælir með
Skífan mælir sérstaklega með 2 nýjum diskum
og það er með þeim Kanye West og 50 Cent.
2 frábærir diskar fyrir þá sem eru inn á þeirra
línu.

Nældu þér í eintak

g hef ferðast mikið um landið og verð aldrei leiður á að
sýna erlendum gestum það.
Ég er fæddur í þetta starf, ég er bara
loksins núna að viðurkenna það
fyrir sjálfum mér,“ segir tónlistarmaðurinn og hljóðhönnuðurinn
Vilhjálmur Goði sem hefur hafið
nám
í
Leiðsöguskólanum.
Vilhjálmur, sem er 34 ára gamall,
hefur komið nálægt ýmsu um
dagana en leiðsögn um Ísland á þó
lítið skylt við atvinnu hans hingað
til. Hann vann lengi við þáttagerð á
Skjá einum, hefur troðið víða upp
sem tónlistarmaður og síðustu sjö
árin hefur hann starfað sem hljóðhönnuður.
„Leiðsögustarfið sameinar svo
margt sem ég kann nú þegar og mig
langar líka til að leggja mitt af
mörkum til að efla ferðamannaiðnaðinn á Íslandi sem fer ört
vaxandi,“ segir Vilhjálmur Goði
sem hefur ekki setið á skólabekk
síðan árið 2000 þegar hann stundaði nám í Margmiðlunarskólanum.

Uppgötvar náttúrubarnið
Leiðsöguskólinn er 16 ára gamall
og námsefnið þar er afar fjölbreytt. Meðal námsgreina sem
boðið er upp á eru bókmenntir
og listir, jarðfræði, gróðurfar og
dýralíf og Íslandssaga. „Það er
gaman að rifja þetta upp, ég vil
líka læra almennilega um landið
og sögu þess svo maður geti hætt
að fylla í eyðurnar með ágiskunum sem reynast kannski misréttar að athuguðu máli,“ segir Vilhjálmur Goði og bætir við að
hann sé að uppgötva náttúrubarnið í sjálfum sér í gegnum
plöntufræðina. Spurður um hvort
hann verði þessi hressi leiðsögumaður sem alltaf er með gítarinn
í farteskinu játar hann því hvorki
né neitar en segist vissulega ætla
að hafa gaman af starfinu. „Ég
tek skemmtilega hluti mjög
alvarlega.“
Vinsæll skóli
Í þessum sextíu manna hópi sem
skráður er í fullt nám í Leiðsöguskólanum í vetur má sjá fleiri
kunn andlit. Þar á meðal er leikstjórinn og þingmaðurinn fyrr-

Auglýsingasími

ELSKAR ÍSLAND Tónlistarmaðurinn
Vilhjálmur Goði verður án efa
skemmtilegur leiðsögumaður.
Hver veit nema hann taki gítarinn
fram fyrir túristana?

verandi Þórhildur Þorleifsdóttur,
ljós-myndarinn Jón Svavarsson
og fyrrverandi ritstjóri Fréttablaðsins, Kári Jónasson.
Fjölmiðlamaðurinn Sigurður
G. Tómasson og leikarinn Hinrik
Hoe Haraldsson eru einnig á
nemendaskrá skólans og ef að
líkum lætur útskrifast þessi

föngulegi hópur með leiðsöguréttindi í vor. Hann bætist þá í
hóp með Vigdísi Finnbogadóttur,
fyrrverandi forseta, leikkonunum Þóreyju Sigþórsdóttur og
Aino Freyju Jarvela, og ritstjóranum Steingerði Steinarsdóttur
sem öll eru nú þegar með leiðsögumannsréttindi.
- snæ

– Mest lesið

afslattur

FRÆGUR OG FALLEGUR Guðmundur Gunnarsson bíður eftir að frægðin banki upp á.

Smiður með húmor
etta byrjaði bara sem vinnustaðÞ
abrandari,“
segir
smiðurinn
Guðmundur Gunnarsson, eigandi fyr-

www.th.is

irtækisins Frægir og fallegir, sem er eitt
skemmtilegasta fyrirtækjanafn landsins.
Nafnið hefur svo sannarlega vakið kátínu meðal viðskiptavina fyrirtækisins en
Guðmundur vinnur verk sín í sérmerktu
smíðavesti þar sem „Frægir og fallegir“
stendur skýrum stöfum. „Nafngiftin lá
alveg beint við, ég er náttúrlega mjög fallegur og frægðin hlýtur að koma,“ segir
Guðmundur sem hefur greinilega með
húmor fyrir sjálfum sér.

Guðmundur er 28 ára gamall og
hefur starfað við húsasmíðar í níu ár
en að undanförnu hefur hann eingöngu fengist við leikmyndasmíði
fyrir kvikmyndabransann í samstarfi
við fyrirtækið Hugur og afl. Að auki
leigir hann út Ford Econoline bíla
fyrir kvikmyndaiðnaðinn.
Hann
neitar því þó að hann dreymi um
frægð og frama í kvikmyndum en
Sirkus vonar að með þessarri umfjöllun hafi smiðurinn þó þokast örlítið
nær frægðinni.
- snæ
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KLARA ER
MINN HELSTI
FATARÁÐGJAFI

Vinkonan
hannar
„Klara, vinkona
mín í Nylon, gaf
mér þessa peysu.
Hún hannaði hana
og saumaði en
hún er að selja
sams konar
peysur í Fígúru á
Skólavörðustíg.“

M

ér líður best í hlýlegum fötum og elska
jarðliti,“ segir söngkonan Alma Guðmundsdóttir úr hljómsveitinni Nylon
spurð um föt. „Þegar fer að hausta kaupi ég mér
alltaf þykka, prjónaða peysu fyrir veturinn en
finnst skemmtilegast að versla í London í búðum
sem selja gamaldags föt og blanda þeim við ný,“ en
í London leggur Alma helst leið sína í verslanirnar
HM og Top Shop.
Það fylgir því mikil vinna að velja föt þegar
stúlknahljómsveitin Nylon kemur saman til að
skemmta. „Við fáum oftast hjálp frá stílistum þegar
við förum í ljósmyndatökur eða tökum upp myndbönd og svo hefur Klara hannað á okkur föt til að
koma fram í. Ég þarf svolítið spark í rassinn til að
klæðast áberandi fötum en Klara er mjög dugleg
að hvetja mig til að prófa eitthvað nýtt. Það er frábært að klæðast fötum sem hún hannar því þau
eru sérsniðin og þá mátum við fötin hundrað sinnum og breytum og bætum eftir okkar höfði.“
Alma segir að margt sé hægt að læra af ábendingum stílista. „Maður er svo blindur á augljósa
hluti en getur
grætt heilmikið á
því að vera bent á
hvaða snið og sídd
á buxum henta líkamsvextinum og
hvernig eigi að
finna skó sem
passa vel við,“ segir
Alma og viðurkennir að hún sé með skódellu á háu
stigi. „Skápurinn minn er fullur af stígvélum af
öllum stærðum og gerðum sem ég klæðist eftir
veðri. Þegar við í Nylon vorum í London fórum við
alltaf í skódeildina á Portobello-markaðnum í
Notting Hill ef við áttum frí á laugardögum.
Afgreiðslukonurnar voru farnar að kannast það
vel við okkur að þær kunnu skónúmerin okkar og
gáfu góðan afslátt.
Svo er ég mikið fyrir alls kyns munstraðar sokkabuxur og finnst gaman að klæðast hversdagslegum kjólum eða stuttbuxum við stígvélin.“
En söngkonan hefur ekki alltaf notið aðstoðaar
stílista og ráðgjafa við fatavalið.
„Fyrsta tískutímabilið sem ég man eftir að hafa
gengið í gegnum var þegar ég var þrettán og allir
klæddust peysum á röngunni. Svo tók maður
skopparatímabilið með trompi. Ég gekk í allt of
stórum fötum í rúmt ár og fannst það æðislegt á
þeim tíma svo ég get ekki annað en haldið áfram
að vera stolt af því.“

Styrkir gott
málefni
„Þessi bolur er
hannaður af Kron
Kron og er hægt
að kaupa í
Dogma, Nakta
apanum og
Spúútnik í
Kringlunni og er
til styrktar
UNICEF. Ég hvet
alla til að leggja
málefninu lið.“

Í kápu frá London
„Þetta er ekki ódýrasta
kápa sem ég hef keypt
en hefur verið hverrar
krónu virði. Ég keypti
hana í hönnunardeildinni
í Top Shop á Oxfordstræti.“

Silfurlitaðir
spariskór
„Ég keypti
þessa skó á
Portobellomarkaðnum í
Notting Hill en
ég fer alltaf
þangað þegar
ég hef tækifæri
til.“

SIGRÍÐUR KLINGENBERG SPÁKONA HEFUR LÉST UM 20 KG. HÚN STENDUR ÁSAMT RAGNHEIÐI GUÐFINNU OG SIGRÍÐI
HALLDÓRU LÍFSSTÍLSLEIÐBEINANDA FYRIR SPENNANDI KONUFERÐUM FYRIR KONUR SEM VILJA LÁTA SÉR LÍÐA BETUR.

Aðalatriðið að brosa og vera glaðar
g er búin að losa mig við 20 kg síðan ég breytti
minni lífssýn og fór að vera með þeim Siggu
É
Dóru og Ragnheiði Guðfinnu,“ segir Sigríður Klingen-

ALGJÖR PÆJA „En eftir svona ferð fór

mér að líða betur og léttist í kjölfarið. Ég
hefði aldrei trúað þessu, ég sem kemst
bráðum á sextugsaldurinn.“

berg spákona, sem stendur fyrir spennandi konuferðum í nóvember til Orlando ásamt þeim Sigríði
Halldóru Matthíasdóttur, einkaþjálfara og lífsstílsleiðbeinanda, og Ragnheiði Guðfinnu Guðnadóttur, fyrrverandi fegurðardrottningu. Sigríður Klingenberg segir ferðina gera kraftaverk á fólki. „Við
tökum ekki nema tíu konur með okkur í hverja ferð
svo engri mun takast að fela sig. Ferðin er fyrir allar
konur sem vilja láta sér líða betur, ekkert endilega
létta sig heldur frekar vera í stuði með guði,“ segir
Sigríður og bætir við að sjálf hafi hún hingað til alltaf lokað eyrunum þegar hún heyrði minnst á breytt
mataræði. „En eftir svona ferð fór mér að líða betur
og léttist í kjölfarið. Ég hefði aldrei trúað þessu, ég
sem kemst bráðum á sextugsaldurinn,“ segir hún
kát.
Sigga Dóra, sem rekið hefur lífsstílsnámskeið í
Orlando síðustu tvö ár, segir ekki nóg að sprikla bara

ÞRJÁR GÓÐAR Ragnheiður Guðfinna, fyrrverandi

fegurðardrottning, Sigga Klingenberg spákona og Sigga
Dóra lífsstílsleiðbeinandi standa fyrir spennandi
konuferðum til Orlando.
MYND/RÓSA

og hamast ef stefnan sé sett á gott form. Taka verði á
mataræðinu meðfram hreyfingunni. „Flestar eru
hissa hvað þær mega borða mikið en fæðan verður
að vera rétt saman sett. Við þurfum rétt hlutfall prótíns og góðu kolvetnanna, auk þess að takmarka
fituna,“ segir Sigga Dóra og bætir við að eftir vikuferð
séu konurnar orðnar vel skólaðar í matarræðinu og
hollri hreyfingu. „Við byrjum daginn á göngutúr en
fikrum okkur svo yfir í alhliða æfingar og rope-yoga
við sundlaugina eftir því sem líður á morguninn.
Dagskránni lýkur klukkan eitt, en þá bíður Orlando
með alla sína möguleika til slökunar, verslunar og
golfs svo eitthvað sé nefnt. Námskeiðin eru haldin
inni á Terra Verde svæðinu í Kissimmee, þar sem
dömurnar hafa aðgang að sauna, spa, netkaffihúsi
og annari þjónustu. Aðalatriðið er að kenna konum
að hafa grunninn góðan í lífinu, brosa og vera glaðar.“
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um
Orlando-námskeið Lífsstíls og heilsu á heimasíðunni www.lifsstillogheilsa.net. indiana@frettabladid.is

NÝ ERLEND
TÓNLIST

1.999kr.
1.999kr.
DVD

2.999kr.

1.999kr.

1.999kr.

James Blunt
Diana Krall
- All The Lost Souls
- The Very Best Of
Kemur út mánudaginn 17. september
U2
- Popmart - Live from Mexico City

1.999kr.
Cascada
- Everytime We Touch

TRYGGÐU ÞÉR EINTAK!
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ÞORGRÍMUR ÞRÁINSSON SKIPTIR UM GÍR OG SKRIFAR BÓK UM SAMSKIPTI KYNJANNA

BÝST VIÐ AÐ VERÐA BÖGGAÐUR!
R

ithöfundurinn Þorgrímur Þráinsson
hefur setið síðasta árið á Kaffitári í
Bankastræti með tölvuna að vopni.
Fæstir hafa þó vitað hvað hann hefur verið að
bralla. Afraksturinn mun koma í ljós síðar í haust
en þá mun bókin hans, Hvernig gerirðu konuna
þína hamingjusama? koma út. Undirtitill bókarinnar er: Skemmtilegra kynlíf, fallegri samskipti
og meira sjálfsöryggi. Marta María Jónasdóttir
hitti Þorgrím og fékk að glugga í bókina.

Þorgrímur var staddur í verslunarmiðstöðinni
Pentagon í Washington í júlí 2006 þegar hugmyndin að bókinni, Hvernig gerirðu konuna
þína hamingjusama, kviknaði.
„Hugmyndin birtist mér nánast fullsköpuð
og þessi bók skrifaði sig eiginlega sjálf. Það var
eins og ég hafi verið að safna í sarpinn öll þessi
ár, ómeðvitað. Auðvitað þurfti ég að vega og
meta hversu persónulegur ég ætti að vera. En ég
er þeirrar skoðunar að þegar maður þorir að
tala frá hjartanu þá snerti maður aðra. Þetta er
alls ekki kennslurit fyrir karlmenn, heldur mín
sýn á samskipti karls og konu. Ég skrifaði bókina fyrst og fremst fyrir mig. Ef einhver vill lesa
hana er það frábært. Ég gekk í gegnum skrítið
tilfinningaflæði meðan ég skrifaði bókina. Það
opnuðust víddir sem ég er mjög þakklátur fyrir,
bæði hvað varðar konuna mína og börnin. Þetta
hefur verið mjög skemmtilegt,“ segir Þorgrímur.
Í bókinni fjallar Þorgrímur opinskátt um samskipti sín við eiginkonu sína, börnin, heimilislífið
og í raun um lífið sjálft. Hann segist þó aldrei
hafa verið smeykur við að opna sig.
„Ég hef aldrei verið hræddur við að tala um
persónuleg mál. En ég geri mér grein fyrir því að
ég er að vissu leyti að gefa skotleyfi á mig. Þegar
margir verða búnir að lesa bókina eiga örugglega einhverjir eftir að pota í mig og spyrja:
Pissar þú sitjandi? Gerir þú þetta? Af hverju
gerir þú þetta svona? Ég hef verið í umdeildum
störfum í gegnum tíðina og er því kominn með
sterka brynju. Mér verður kannski ekki strítt en
ég verð örugglega böggaður! En það er allt í
lagi því ég veit að hrósið verður mikið meira
heldur en hitt,“ segir hann glettinn.
Þarf að ala íslenska karlmenn upp?
„Nei, en það þarf að opna augu sumra. Við
karlmenn getum staðið okkur miklu betur hvort
sem er í rúminu, uppeldismálum eða hvað varðar
ábyrgð á heimilinu. Ég þekki fjölda karlmanna
sem standa sig frábærlega en það eru líka margir
svolítið týndir. Hvað er sorglegra en að horfa til
baka níræður og og sjá enga uppskeru. Hvort er
mikilvægara að þekkja börnin sín og barnabörnin
eða eiga stærra hús og flottari bíl? Með bókinni
er ég að vekja karlmenn til umhugsunar frekar
en hitt. Það hafa allir gott af því að taka sjálfa sig
aðeins í gegn.“

og vera flott fyrirmynd. Það hafa margir
sagt við mig að ég sé hugrakkur að skrifa
svona bók. Mér finnst eðlilegt að fjalla um
þessa þætti. Tveir vinir mínir sögðu við
mig um daginn að þeir myndu aldrei þora
að skrifa svona bók. En mér finnst gaman
að koma sjálfum mér og öðru fólki á óvart.
Jafnvel þótt það muni kannski bitna á mér
persónulega. Það skiptir engu máli því ég
er að fylgja hjartanu,“ segir hann og viðurkennir að með bókinni sé hann eiginlega
kominn út á ystu nöf í hreinskilni.

°Heilsaðu að fyrra bragði í veislum. Ekki bíða eftir frumkvæði
annarra því þá málarðu þig smám saman út í horn og gætir
einangrast.
°Heimsæktu tengdaforeldra og líka þína eigin foreldra óvænt,
einn.
°Ekki prumpa og ropa eins og þú fáir borgað fyrir það, þótt þú
hafir verið í hjónabandi áratugum saman.
°Olían á alltaf að vera í seilingarfjarlægð. Helst í pumpubrúsa.
°Þótt þú sért líffræðilega úrvinda eftir fullnægingu og þig
langar að sofna þá þarfnast konan þín faðmlags og stroka.
Vendu þig á að vefja hana örmum.
°Ekki spyrja konuna hvort hún sé búin að fá‘ða. Það fer
sjaldnast á milli mála.
°Ekki raka þig að neðan nema líkaminn sé nánast hárlaus.
Það er ekki að gera sig að raka sig eingöngu í kringum
fermingarbróðurinn sem stendur þá eftir eins og einmana
slökkviliðsmaður á sviðinni jörð en allt hitt er þéttriðinn skógur.
°Strjúktu rassinn á konunni þinni reglulega og hvíslaðu einhverju
eggjandi að henni. Þú ert kynvera og heldur henni heitri.

Sveigjanleiki er þroskamerki
Þorgrímur hefur átt sömu konuna, Ragnhildi
Eiríksdóttur, í tuttugu ár og eiga þau þrjú börn.
Hann segir að bókin hefði orðið allt öðruvísi ef
hann hefði átt aðra konu.
„Þessi bók miðast við samskipti mín við eina
konu í tuttugu ár. Ég finn að konan mín verður
miklu glaðari og hamingjusamari ef ég stend
mig í stykkinu á öllum sviðum. En það eru engin
tvö heimili eins. Í flestum tilfellum vinna hjón
mikið og þá finnst mér að báðir aðilar eigi að
taka jafn mikla ábyrgð á uppeldi og heimilishaldi. Því hamingjusamari sem við erum og því
betur sem okkur líður því meira getum við gefið
af okkur. Þar af leiðandi verður fólk hamingjusamara í kringum okkur. Um leið og maður
breytir sjálfum sér getur maður haft svo góð
áhrif á aðra. Maður þarf ekki alltaf að standa fast
á sínu, það er ákveðinn þroski að vera sveigjanlegur.“
Þorgrímur vitnar í nokkrar bækur í sinni bók.
Til dæmis Tantrabókina, Skugga vindsins og The
Hot Woman’s Handbook.
„Mér fannst mikilvægt að setja fleiri raddir
inn í bókina, sérstaklega varðandi kynferðismál.
Ég vil ekki opna mig alla leið þar þótt ég geri
töluvert af því. Þess vegna er svo gott að geta
tekið fræðibók og vitnað í hana. Ég er ekki að

setja mig í spor fræðimanns heldur er
þetta upplifun mín af
lífinu og samskiptum.
Svo má ekki gleyma
því að það eru örstutt
viðtöl í bókinni við
um 30 manns sem
lýsa reynslu sinni af
góðu
hjónabandi,

slæmu eða skilnaði.“
Hvað finnst konunni þinni?
„Hún er svo jákvæð og afslöppuð gagnvart öllu
að henni finnst allt í himnalagi. Hún er búin að
lesa handritið yfir ásamt bestu vinum okkar.
Maður er ekki alltaf dómbær á hversu persónulegur maður má vera í svona riti. Mig langar ekki
að særa nokkurn einasta mann með þessari bók
og síst af öllu konuna mína. Hún er hamingjusöm og á helminginn af þessari bók.“
En börnin?
„Elsti sonur okkar er svo mikill hugsuður að
hann brosir bara þegar við ræðum þessi mál.
Samskipti okkar hjóna á heimilinu eru mjög
opin og frjálsleg. Stundum þegar við erum að
kyssast og vinir krakkanna okkar eru í heimsókn
þá hlæja þau að okkur. Þá veltir maður því fyrir
sér hvort fólk sé ekki að kyssast og snertast
almennilega heima hjá sér. Börnin okkar hafa
alist upp við það. Um daginn sat sjö ára sonur
okkar úti í bíl og handritið af bókinni lá í aftursætinu þá spurði hann: Hver ætlar að skrifa
bókina Hvernig gerir þú manninn þinn hamingjusaman?, segir Þorgrímur og hlær.
Kallar bókin ekki á að þú sért góð fyrirmynd?
„Það er frekar ríkt í mér að kenna enda er ég
kominn af mikilli kennaraætt. Og ég vil líta vel út

Kynlífið er mikilvægt
Í bókinni mælir Þorgrímur með því að hita
svefnherbergið vel áður en ástarleikur hefst
svo karlmaðurinn kafni ekki undir sæng þegar
hann er að gæla við eiginkonuna.
„Langflest ráðin í bókinni eru að sjálfsögðu
af heimilinu og mér finnst gaman að fjalla um
kynlíf. Það er svo stór hluti af lífi okkar. Flest
sambönd byggja á góðu kynlífi og fólk verður
að koma hvort öðru á óvart. Þegar fólk er búið
að vera lengi saman þarf líka að búa til stemningu og undirbúa ástarleikina. Hafa dótakassann
og olíuna á réttum stað og vera búinn að kynda
undir augnablikið með sms-sendingum.“
En hvernig skyldi hann sjálfur viðhalda ástinni?
„Galdurinn er að þora að segja alla hluti. Fyrir
fimmtán árum töluðum við ekki mjög opinskátt
um kynlíf. Konan mín er miklu opnari en ég og
hún er búin að slípa mig miklu meira til en ég
hana. Ég hefði aldrei skrifað þessa bók nema af
því að ég á svona konu. Mér finnst við lifa miklu
skemmtilegra kynlífi núna heldur en þegar við
vorum að kynnast. Við þorum að vera algerlega
ófeimin í sms-um, faðmlögum og kossum. Svo
erum við bæði miklir daðrarar.“
Hann mælir með því að fólk hafi hjónahergið
sem lengst frá barnaherbergjunum.
„Það er ekkert gaman að elskast í hljóði. Og
ekki vill maður að börnin séu að hlusta. Mig grunar að, á annríkum heimilum þar sem eru mörg
börn og fólk fær ekki kynferðislega útrás á
heimilinu, þá muni eitthvað einhvern tímann
springa. Kannski er fólk að kaupa sér stór hús svo
það geti verið á efstu hæðinni og haft börnin í
kjallaranum. Ég veit það ekki. Svo heyrir maður í
hjónum sem segja að börnin sofi alltaf upp í.
Hvernig er ástalífið hjá þeim? Draumastaðan er
auðvitað að hafa barnaherbergin sem lengst frá
hjónaherberginu. Mér finnst það bara liggja í
hlutarins eðli þegar maður á þrjú börn og hefur
verið í sambúð í 20 ár,“ segir hann.
Hvernig gerirðu konuna þína hamingjusama?
kemur út í lok október. Þegar íslenskir karlmenn
verða búnir að drekka í sig fróðleikinn verður hún
þýdd yfir á erlend tungumál. Ekki veitir af !
martamaria@frettabladid.is
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Ætlast til að Stjarnan vinni en minni pressa á Val
Íslandsmeistararnir frá því á síðustu leiktíð – Valur og Stjarnan – eru í ólíkri stöðu í vetur. Á meðan flestir gera ráð fyrir því að Stjarnan vinni kvennadeildina þá er minni trú á Valsliðinu sem hefur misst mjög sterka leikmenn.

L

Valur og Stjarnan urðu Íslandsmeistarar á
síðustu leiktíð og fá því það verðuga verkefni að verja titla sína í vetur. Samkvæmt
spá forráðamanna munu Stjörnustúlkur
verja sinn titil en ekki er búist við að Valur
geri slíkt hið sama.
„Það er minni pressa á okkur núna heldur
en í fyrra þar sem við erum ekki lengur með
Markús Mána og Sigurð Eggertsson. Menn
hafa verið að tala okkur niður og virðast
ekki hafa nokkra trú á okkur. Samt var okkur
spáð öðru sæti í deildinni sem var sérstakt,“

sagði Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari Vals.
„Ég hef ekki miklar áhyggjur af mínu liði þó
svo við séum með unga stráka og skytturnar
eru kannski tíu kílóum og tíu sentimetrum
minni en andstæðingarnir í Meistaradeildinni. Við munum græða á að spila þar og það
mun hjálpa okkur í deildinni þar sem við
verðum sterkir.“
Óskar segir að Valsmenn hafi verið að
líta í kringum sig með erlendan liðstyrk en
fari sér hægt í þeim efnum og ætli að vanda
valið vel. Óskar segir að það komi sér ekki á

óvart að Stjörnunni sé spáð titlinum í karlaflokki enda liðið afar sterkt.
„Stjarnan hefur spilað mjög vel og var
það lið sem fékk mestan liðstyrk en missti
samt aðeins á móti. Pressan er á Stjörnunni
og sérstaklega með tilliti til þess að liðið er
geysilega reynslumikið. Annars held ég að
handboltinn verði góður og fyrirkomulagið
jákvætt enda mikið spilað sem er mjög
gott,“ sagði Óskar Bjarni.
Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari Stjörnunnar, er með nokkuð breytt lið í höndunum en

valur
Ólafur Haukur Gíslason, 26 ára markv.
Pálmar Pétursson, 23 ára
markv.
Ingvar Guðmundsson 19, ára markv.
Baldvin Þorsteinsson, 23 ára
horn
Atli Rúnar Steinþórsson , 27 ára horn
Kristján Þór Karlsson, 23 ára
horn
Arnór Gunnarsson, 20 ára
horn
Ingvar Árnason, 21 árs
lína
Gunnar Harðarson, 21 árs
lína
Orri Freyr Gíslason, 19 ára
lína
Ægir Hrafn Jónsson, 28 ára
lína
Elvar Friðriksson, 21 árs
skytta
Markús M. Michaelsson, 26 ára skytta
Hjalti Pálmason, 26 ára
skytta
Fannar Þór Friðgeirsson, 20 ára skytta
Anton Rúnarsson, 19 ára
skytta
Ernir Hrafn Arnarson, 21 árs
skytta
Finnur Jóhannsson, 37 ára stórskytta
Óskar Bjarni Óskarsson
þjálfari
Heimir Ríkarðsson
aðstoðarþjálfari

telur engu að síður að liðið sé vel í stakk
búið til að verja Íslandsmeistaratitilinn í
vor.
„Eins og allir vita eru þær Jóna Margrét
Ragnarsdóttir og Anna Bryndís Blöndal
hættar. Það er auðvitað mikill missir fyrir
okkur enda mjög reyndir leikmenn. Þá er
fyrirliðinn okkar, Kristín Clausen, með
slitin krossbönd og Kristín Guðmundsdóttir
er farin til Vals,“ sagði Aðalsteinn.
Hann segir þó að liðið hafi bætt við
sig öðrum sterkum leikmönnum. Til að
mynda Birgit Engl, sterkum línumanni
sem spilaði með ÍBV á sínum tíma, og Ástu
Agnarsdóttur sem lék með FH í fyrra. Þá
hafa þær Arna Gunnarsdóttir og Harpa
Sif Eyjólfsdóttir jafnað sig af meiðslum og
verða með liðinu í vetur.
„Leikmannahópurinn er enn mjög þéttur.
Hann er öðruvísi uppbyggður en í fyrra en
við teljum að við getum fengið heilmikið
úr þessum hópi. Leikmenn hafa æft gríðarlega vel á undirbúningstímabilinu.“
Hann segir að öll lið hafi styrkt sig frá
síðustu leiktíð. „Mér sýnist að deildin sé
öflugri sem aldrei fyrr og þarf að fara
langt aftur í tímann til að finna jafn marga
útlendinga í efstu deild.“
Hann býst við því að Fram og HK gætu
blandað sér meira í toppbaráttuna. „Það er
reyndar þannig að það er eiginlega enginn
leikur eftir þar sem maður getur mætt
sæmilega rólegur til leiks.“

stjarnan
Aðalheiður Hreinsd., 17 ára
v. horn
Alina Petrache, 25 ára
skytta
Anna Blöndal, 29 ára
h. horn
Anna K. Einarsdóttir, 16 ára
markv.
Arna Gunnarsdóttir, 21 árs
miðja
Ásdís Sigurðardóttir, 24 ára h. skytta
Ásta Agnarsdóttir, 24 ára
v. horn
Birgit Engl, 28 ára
lína
Elísabet Gunnarsdóttir, 23 ára
lína
Ester Ragnarsdóttir, 16 ára
miðja
Florentina Grecu, 25 ára
markv.
Harpa Sif Eyjólfsdóttir, 20 ára v. skytta
Helga Vala Jónsdóttir, 21 árs markv.
Hildur Harðardóttir, 18 ára
v. horn
Jóna Ragnarsdóttir, 24 ára
h. skytta
Katrín Hallgrímsdóttir, 16 ára h. horn
Kristín Clausen, 24 ára
v. horn
Kristín Jónsdóttir, 18 ára
v. skytta
Rakel Dögg Bragadóttir, 21 árs miðja
Rebekka Magnúsdóttir, 16 ára miðja
Rósa Lilja Thorarensen, 16 ára
lína
Sólveig Ásmundsdóttir, 16 ára markv.
Sólveig Kjærnested, 22 ára
h. horn
Þorgerður Atladóttir, 15 ára v. skytta
Þórhildur Gunnarsd., 16 ára h. skytta
Aðalsteinn Eyjólfsson
þjálfari

Valur
TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:
Íslandsmeistari

21 (1940-42, 44, 47,
48, 51, 55, 73, 1977-79, 88, 89, 91,
1993-96, 98, 2007)
Bikarmeistari
5 (1974, 88, 90, 93, 98)
Deildarbikarmeistari
Aldrei

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Valdimar Grímsson
Geir Sveinsson
Ólafur Stefánsson
Dagur Sigurðsson
Markús Máni Michaelsson

1990/91
1992/93
1993/94
1995/96
2006/07

EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐURINN
Dagur Sigurðsson
1991/92
Ólafur Stefánsson
1992/93
Markús Máni Michaelsson
1999/2000
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Stanislav Modrowski
Þorbjörn Jensson
Þorbjörn Jensson

1988/89
1992/93
1994/95

Stjarnan

Jón Kristjánsson
Jón Kristjánsson
Óskar Bjarni Óskarsson
Óskar Bjarni Óskarsson

1995/96
1997/98
2003/04
2006/07

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02

Íslandsmeistari í úrvalsdeild
3. sæti í úrvalsdeild
4. sæti í úrvalsdeild
2. sæti í úrvalsdeild
2. sæti í úrvalsdeild
2. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTIR
SÍÐUSTU TÍMABIL:
2006/07 Úrvalsdeild
Markús Máni Michaelsson
Ernir Hrafn Arnarson
Baldvin Þorsteinsson
2005/06 Úrvalsdeild
Mohamadi Loutoufi
Hjalti Þór Pálmason
Baldvin Þorsteinsson

139 mörk
92 mörk
70 mörk
155 mörk
124 mörk
114 mörk

TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:

Íslandsmeistari
5 (1991, 1995, 1998, 1999, 2007)
Bikarmeistari
4 (1989, 96, 98, 2005)
Deildarbikarmeistari
1 (2007)

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Erla Rafnsdóttir
Guðný Gunnsteinsdóttir
Fanney Rúnarsdóttir
Herdís Sigurbergsdóttir

1988/89
1991/92
1995/96
1997/98

EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKSKONAN
Guðný Gunnsteinsdóttir
1986/87
Ragnheiður Stephensen
1987/88
Margrét Vilhjálmsdóttir
1991/92
Nína Kristín Björnsdóttir
1995/96
Elísabet Gunnarsdóttir
2002/03
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aðalsteinn Jónsson

1997/98

2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02

Íslandsmeistari í úrvalsdeild
4. sæti í úrvalsdeild
3. sæti í úrvalsdeild
3. sæti í úrvalsdeild
3. sæti í úrvalsdeild
3. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTAR
SÍÐUSTU TÍMABIL:
2006/07 Úrvalsdeild
Rakel Dögg Bragadóttir
Alina Petrache
Sólveig Lára Kjærnested
2005/06 Úrvalsdeild
Jóna Margrét Ragnarsdóttir
Rakel Dögg Bragadóttir
Sólveig Lára Kjærnested

154 mörk
90 mörk
87 mörk
116 mörk
78 mörk
78 mörk
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stjarnan
Hlynur Morthens, 32 ára
Jón H. Gunnarsson, 26 ára
Gunnar I. Jóhannsson, 24 ára
Guðm. Guðmundsson, 21 árs
Roland Eradze, 36 ára
Volodimir Kysil, 27 ára
Styrmir Sigurðsson, 20 ára
Ólafur V. Ólafsson, 24 ára
Patrekur Jóhannes., 35 ára
Ívar Markússon, 21 árs
Björgvin Hólmgeirs., 20 ára
Bjarni Þórðarsson, 19 ára
Ragnar Helgason, 27 ára
Daníel Einarsson, 19 ára
Hermann Björnsson, 20 ára
Jakob Októsson, 21 árs
Björn Friðriksson, 27 ára
Rati Mskhvilidze, 19 ára
Þórólfur Nielsen, 27 ára
Kristján S. Kristjánss, 27 ára
Heimir Ö. Árnason, 28 ára
Kristján Halldórsson

markv.
lína
v. horn
miðja
markv.
lína
markv.
miðja
v. skytta
v. horn
v. skytta
v. skytta
h. horn
h. horn
h. skytta
miðja
lína
h. skytta
miðja
v. horn
miðja
þjálfari

hk
Andreas Aðalsteinsson, 18 ára markv.
Augustas Strazdas, 27 ára
skytta
Ármann Sigurðsson, 19 ára
lína
Árni Björn Þórarinsson, 23 ára v.horn
Baldur Þór Halldórsson, 21 árs
lína
Bjarki Már Gunnarsson, 19 ára skytta
Björn Þórsson Björnsson, 19 ára lína
Brynjar F. Valsteinsson, 25 ára v.horn
Brynjar Hreggviðsson, 22 ára v. horn
Egidijus Petkevicius, 33 ára
markv.
Guðlaugur Karlsson, 19 ára
markv.
Gunnar Steinn Jónsson, 20 ára skytta
Hákon Bridde, 23 ára
v.horn
Jón Hjálmarsson, 18 ára
h.horn
Magnús Magnússon, 19 ára
horn
Ólafur B. Ragnarsson, 19 ára
miðja
Ragnar Hjaltested, 23 ára
h.horn
Ragnar Njálsson, 21 árs
skytta
Sergey Petraitis, 34 ára
lína
Sigurgeir Árni Ægisson, 28 ára skytta
Tomas Eitutis, 26 ára
skytta
Arnar Þór Sæþórsson, 25 ára
lína
Miglius Astrauskas
þjálfari
Gunnar Magnússon aðstoðarþjálfari

haukar
Andri Stefan, 23 ára
miðjumaður
Arnar Jón Agnarsson, 26 ára h. skytta
Arnar Pétursson, 31 árs, miðjumaður
Aron Eðvarðsson, 18 ára
markv.
Freyr Brynjarsson, 30 ára
v. horn
Gísli Guðmundsson, 29 ára
markv.
Gísli Jón Þórisson, 21 árs miðjumaður
Gunnar B. Viktorsson, 31 árs v.skytta
Halldór Ingólfsson, 38 ára
h. skytta
Jón Karl Björnsson, 32 ára
v. horn
Kári Kristjánsson, 22 ára
lína
Kristján Örn Arnarson, 17 ára h. horn
Magnús Sigmundsson, 36 ára
mark
Pétur Pálsson, 22 ára
lína/horn
Sigurbergur Sveinsson, 20 ára v. skyt.
Þröstur Þráinsson, 19 ára
h. horn
Þórður Guðmundsson, 18 ára v.skytta
Aron Kristjánsson
Þjálfari
Óskar Ármannsson aðstoðarþjálfari

Stjarnan
TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:
Íslandsmeistari
Aldrei
Bikarmeistari
4 (1987, 89, 2006, 07)
Deildarbikarmeistari
Aldrei

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Aldrei
EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐ
URINN
Sigurður Bjarnason
1988/89
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

Haukar

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02

4. sæti í úrvalsdeild
5. sæti í úrvalsdeild
6. sæti í 1. deild
8. sæti í úrvalsdeild
11. sæti í úrvalsdeild
13. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTIR
SÍÐUSTU TÍMABIL:
2006/07 Úrvalsdeild
Tite Kalandadze
Elías Már Halldórsson
Gunnar Ingi Jóhannsson
2005/06 Úrvalsdeild
Patrekur Jóhannesson

101 mark
80 mörk
65 mörk
101 mark

TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02

Íslandsmeistari

6 (1943, 2000, 2001,
2003, 2004, 2005)
Bikarmeistari
4 (1980, 97, 2001, 02)
Deildarbikarmeistari
1 (2006)

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Halldór Ingólfsson
2000/01

MARKAHÆSTIR
SÍÐUSTU TÍMABIL:

EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐ
URINN
Ásgeir Örn Hallgrímsson
2002/03
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Jóhann Ingi Gunnarsson
Viggó Sigurðsson
Viggó Sigurðsson

6. sæti í úrvalsdeild
2. sæti í úrvalsdeild
Deildarmeistari í úrvalsdeild
Deildarmeistari í úrvalsdeild
Deildarmeistari í úrvalsdeild
Deildarmeistari í úrvalsdeild

1993/94
2001/02
2002/03

2006/07 Úrvalsdeild
Árni Þór Sigtryggsson
Guðmundur Þórir Pedersen
Kári Kristján Kristjánsson
2005/06 Úrvalsdeild
Árni Þór Sigtryggsson
Jón Karl Björnsson
Andri Stefan Guðrúnarson

91 mark
91 mark
83 mörk
143 mörk
107 mörk
102 mörk

TOPPBARÁTTAN Í N1-DEILD KARLA GÆTI ORÐIÐ AFAR SPENNANDI Í VETUR:

Stjarnan virðist óárennileg
Það kom fáum á óvart
að Stjörnunni var spáð
Íslandsmeistaratitli karla nú
fyrir mót. Liðið hefur styrkt sig
afar mikið frá því að síðasta
tímabili lauk og virðist koma
afar vel undan sumri. Stjarnan
vann Reykjavíkurmótið í
síðasta mánuði og spilaði þar
að auki afar vel í Evrópukeppni
bikarhafa gegn lettnesku bikarmeisturunum í HSK Dobele en
báðir leikirnir fóru fram ytra.
Stjarnan gerði í raun út um
einvígið í fyrri leiknum sem
liðið vann með tíu marka mun.
Samtals vann Stjarnan með sjö
marka mun.

Kristján Halldórsson er í raun
með nýtt lið í höndunum en meðal
þeirra leikmanna sem gengið
hafa til liðs við félagið eru Hlynur
Morthens markvörður, Heimir Örn
Árnason, Björgvin Hólmgeirsson
og Ragnar Helgason. Stórskyttan
Tite Kalandadze er horfin á braut
en hann átti við þrálát meiðsli
að stríða allan sinn tíma hjá
Stjörnunni.
Hlynur mun væntanlega létta
undir Roland Eradze markverði,
sem virðist sjaldan fyllilega laus
við meiðsli. Þá mun mikið mæða á
Patreki Jóhannessyni, sem hefur
oft reynst bestur þegar þörfin er
mest.
HK-ingar voru lengst af í titilbaráttu við Valsmenn í fyrra en
urðu að játa sig sigraða á lokasprettinum. Þeir misstu sinn

besta leikmann í sumar, Valdimar
Þórsson, en hann samdi við Fram
og gekk svo til liðs við Malmö í
Svíþjóð.
Það er þó bót í máli að þeir Augustas Strazdas, Sergey Petraitis
og Tomas Eitutis eru enn hjá félaginu. Þetta eru gríðarsterkir
leikmenn sem vita nú enn betur
að hverju þeir ganga í íslensku
deildinni. Þá er markvörðurinn
Egidijus Petkevicius án efa einn
besti leikmaður deildarinnar.
Margir hafa beðið eftir því að
Aron Kristjánsson kæmi aftur
til Íslands eftir áralanga dvöl í
Danmörku þar sem hann þjálfaði
Skjern. Hann ákvað svo síðasta
vetur að flytja heim og taka við
Haukum og fögnuðu Hafnfirðingar því vel og innilega.
Haukarnir hafa reyndar misst

Samúel Ívar Árnason og Árna
Þór Sigtryggsson en fengið góða
menn í staðinn. Gunnar Berg
Viktorsson er kominn heim úr atvinnumennsku sem og Gísli Guðmundsson markvörður. Arnar Jón
Agnarsson kom frá Fylki og er
ætlað að fylla skarð Árna Þórs.
Að síðustu er Halldór Ingólfsson kominn aftur heim í Hauka
eftir árs fjarveru og þótt það
styttist í fertugsaldurinn hjá
honum verður hann Hafnfirðingum án efa gríðarmikill liðstyrkur.
Þessi lið verða sjálfsagt í toppbaráttu N1-deildarinnar í vetur
ásamt fleiri liðum, svo sem Val,
en hvort eitthvert þeirra nær að
stöðva stjörnum prýtt lið Stjörnunnar verður einfaldlega að koma
í ljós.

HK
TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:
Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Deildarbikarmeistari

Aldrei
1 (2003)
1 (2007)

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Aldrei
EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐ
URINN
Magnús Sigurðsson
1989/90
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02

2. sæti í úrvalsdeild
7. sæti í úrvalsdeild
5. sæti í úrvalsdeild
7. sæti í úrvalsdeild
5. sæti í úrvalsdeild
12. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTIR
SÍÐUSTU TÍMABIL:
2006/07 Úrvalsdeild
Valdimar Fannar Þórsson
Augustas Strazdas
Ragnar Hjaltested
2005/06 Úrvalsdeild
Valdimar Fannar Þórsson
Elías Már Halldórsson
Remigijus Cepulis

162 mörk
93 mörk
78 mörk
158 mörk
119 mörk
107 mörk
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fram
Magnús Erlendsson, 28 ára
markv.
Björgvin Páll Gústavsson, 22 ára mark
Hjalti Freyr Halldórsson, 19 ára mark
Brjánn Guðni Bjarnason, 27 ára
lína
Jón Björgvin Pétursson, 25 ára horn
Jóhann G. Einarsson, 22 ára
skytta
Rúnar Kárason, 19 ára
skytta
Hjörtur Hinriksson, 30 ára
horn
Haraldur Þorvarðarson, 30 ára
lína
Einar Ingi Hrafnsson, 23 ára
lína
Jón Þorbjörn Jóhannsson, 25 ára lína
Andri Berg Haraldsson, 24 ára skytta
Björn Guðmundsson, 29 ára
skytta
Filip Kliszczyk, 30 ára
miðja
Guðjón Drengsson, 28 ára
horn
Stefán B. Stefánsson, 26 ára
horn
Zoltán Bragi Belányi, 39 ára
horn
Sigfús Páll Sigfússon, 21 árs
miðja
Daníel Berg Grétarsson, 22 ára miðja
Ferenc Buday
þjálfari
Magnús Jónsson
aðstoðarþjálfari

akureyri
Þorvaldur Þorvaldsson, 35 ára
lína
Goran Gusic, 33 ára
h. horn
Nicolaj Jankovic, 26 ára
h. horn
Hörður Sigþórsson, 25 ára
lína
Magnús Stefánsson, 23 ára v. skytta
Björn Ó. Guðmundsson, 27 ára skytt
Andri Snær Stefánsson, 21 árs h. horn
Eiríkur Jónasson, 20 ára
lína
Arnar Sveinbjörnsson, 19 ára markv.
Hákon Stefánsson, 19 ára
v.skytta
Ásbjörn Friðriksson, 19 ára
miðja
Jónatan Þór Magnússon, 27 ára miðja
Atli Ævar Ingólfsson, 19 ára
lína
Elmar Kristjánsson, 19 ára
markv.
Oddur Grétarsson, 17 ára
v. horn
Heiðar Aðalsteinsson, 19 ára v. horn
Sveinbjörn Pétursson, 19 ára markv.
Einar Logi Friðjónsson, 24 ára h. skytta
Ágúst Stefánsson, 17 ára
v. horn
Rúnar Sigtryggsson
þjálfari
Sævar Árnason
þjálfari

afturelding
Ásgeir Jónsson, 24 ára
lína
Daníel Jónsson, 22 ára
miðja
Davíð Svansson, 22 ára
markv.
Hilmar Stefánsson, 27 ára
h. horn
Hrafn Ingvarsson, 22 ára
v. skytta
Hreinn Hauksson, 26 ára
v. horn
Jóhann Jóhannsson, 21 árs
miðja
Magnús Einarsson, 21 árs
h. horn
Alexsander Popov, 24 ára
h. skytta
Reynir Árnason, 22 ára
v. horn
Davíð Ágústsson, 25 ára
lína
Jón Andri Helgason, 20 ára
v. horn
Ásmundur Pálsson, 19 ára
v. horn
Ófeigur Ragnarsson, 20 ár
miðja
Smári Guðfinnsson, 19 ára
markv.
Þrándur Gíslason, 19 ára
lína
Örn Ingi Bjarkason, 17 ára
miðja
Einar Örn, 23 ára
v. skytta
Bjarki Sigurðsson
þjálfari
Haukur Sigurvinsson aðstoðarþjálfari

Fram
TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:
Íslandsmeistari
9 (1950, 1962-64,
1967, 68, 1970, 1972, 2006)
Bikarmeistari
1 (2000)
Deildarbikarmeistari
Aldrei

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Oleg Titov
1997/98
EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐ
URINN
Karl Karlsson
1990/91
Róbert Gunnarsson
1998/99
Sigfús Páll Sigfússon
2005/06
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Anatoli Fedukine
1999/2000
Guðmundur Guðmundsson
2005/06

Akureyri

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07
3. sæti í úrvalsdeild
2005-06
Íslandsmeistari í úrvalsdeild
2004-05
1. sæti í 1. deild
2003-04
5. sæti í úrvalsdeild
2002-03
8. sæti í úrvalsdeild
2001-02
9. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTIR
SÍÐUSTU TÍMABIL:
2006/07 Úrvalsdeild
Jóhann Gunnar Einarsson
Andri Berg Haraldsson
Þorri Björn Gunnarsson
2005/06 Úrvalsdeild
Jóhann Gunnar Einarsson
Sergiy Serenko
Haraldur Þorvarðarson

136 mörk
81 mark
80 mörk

TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07

Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Deildarbikarmeistari

Aldrei
Aldrei
Aldrei

MARKAHÆSTIR
SÍÐUSTU TÍMABIL:

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Aldrei
EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐ
URINN
Aldrei
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

5. sæti í úrvalsdeild
KA og Þór voru sameinuð 2006

2006/07 Úrvalsdeild
Goran Gusic
Magnús Stefánsson
Andri Snær Stefánsson

121 mark
100 mörk
64 mörk

172 mörk
118 mörk
86 mörk

BOTNBARÁTTA N1 DEILDAR KARLA Í VETUR:

Verður erfiður vetur fyrir nýliðana
Handbolti Þetta gæti orðið
erfiður vetur fyrir nýliða Aftureldingar og ÍBV sem bæði
tefla fram ungu liði. Fram og
Akureyri ætla sér hins vegar að
gera betur en í fyrra.
Fram náði ekki að fylgja eftir
Íslandsmeistaratitlinum í fyrra og
var lengi móts nær toppbaráttunni
en botninum. Fram sýndi það hins

vegar seinni hluta vetrar að mikið
bjó í liðinu.
Nú er að sjá hvort hinum nýja
ungverska þjálfara, Ferenc Buday,
takist að búa til meistaralið í Safamýrinni. Í fyrra var mikil pressa á
liðinu en nú eru kringumstæðurnar meira í líkingu við það þegar
titillinn vannst í hittifyrra.
Akureyri sigldi lygnan sjó í deildinni á sínu fyrsta ári í fyrra og liðið
er áfram byggt upp á ungum upp-

öldum strákum úr KA og Þór. Það
er mikill styrkur fyrir liðið að fá þá
Einar Loga Friðjónsson og Jónatan
Þór Magnússon aftur heim og þeir
geta hjálpað Akureyrarliðinu mikið
í vetur.
Afturelding vann 1. deildina í
fyrra undir stjórn Bjarka Sigurðssonar og er komið upp í efstu deild
á ný þrátt fyrir að hafa misst sínar
stærstu stjörnur sumarið á undan.
Nú reynir á Bjarka og ungu strákana

í Mosfellsbænum að reyna að festa
liðið í sessi í úrvalsdeildinni.
Eyjamenn gerðu góða hluti í fyrra
undir stjórn Gintaras Savukynas.
Kvennaliðið hefur verið stolt Eyjanna undanfarin ár en nú er komið að
körlunum að halda upp merki handboltans í Vestmannaeyjum. Það eru
margir ungir og efnilegir leikmenn
í Eyjum en jafnframt ljóst að það
verður erfið prófraun fyrir liðið að
spila í úrvalsdeildinni.
- óój

íbv
Þorgils Orri Jónsson, 21 árs
markv.
Friðrik Sigmarsson,18 ára
markv.
Kolbeinn A. Arnarsson, 18 ára markv.
Sindri Ólafsson, 24 ára
h. horn
Eyþór Björgvinsson, 20 ára
h. horn
Bragi Magnússon, 17 ára
lína
Hilmar Björnsson, 21 árs
miðja
Grétar Stefánsson, 20 ára
lína
Óttar Steingrímsson, 19 ára h. skytta
Zilvinas Grieze, 23 ára
miðja
Vignir Stefánsson, 17 ára
v. horn
Daði Magnússon, 19 ára
v. skytta
Leifur Jóhannesson, 22 ára
h. horn
Janis Grisanovs, 21 árs
v. skytta
Brynjar Karl Óskarsson, 16 ára skytta
Sigurður Bragason, 30 ára
miðja
Sindri Haraldsson, 23 ára
skytta
Davíð Þór Óskarsson, 24 ára
skytta
Sigþór Friðriksson, 24 ára
lína
Nikolaj Kulikov, 28 ára
lína
Grétar Eyþórsson, 21 árs
v. horn
Gintaras Savukynas
þjálfari
Viktor Ragnarsson
aðstoðarmaður

Afturelding
TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:
Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Deildarbikarmeistari

1 (1999)
1 (1999)
Aldrei

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Bjarki Sigurðsson
1996/97
Bjarki Sigurðsson
1998/99
EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐ
URINN
Ásmundur Jónsson
1994/95
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Skúli Gunnsteinsson

1998/99

ÍBV

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02

1. sæti í 1. deild
11. sæti í úrvalsdeild
3. sæti í 1. deild
6. sæti í 1. deild
12. sæti í úrvalsdeild
3. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTIR
SÍÐUSTU TÍMABIL:
2006/07 1. deild
Hilmar Stefánsson
Hrafn Ingvarsson
Daníel Jónsson
2005/06 Úrvalsdeild
Einar Ingi Hrafnsson
Ernir Hrafn Arnarson
Hilmar Stefánsson

117 mörk
73 mörk
53 mörk
124 mörk
107 mörk
79 mörk

TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:
Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Deildarbikarmeistari

Aldrei
1 (1991)
Aldrei

HANDKNATTLEIKSMAÐUR ÁRSINS
Tite Kalandadze
2004/05
EFNILEGASTI HANDKNATTLEIKSMAÐ
URINN
Arnar Pétursson
1995/96
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Sigurður Gunnarsson

1990/91

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07
2. sæti í 1. deild
2005-06
10. sæti í úrvalsdeild
2004-05
2. sæti í úrvalsdeild

2003-04
2002-03
2001-02

1. sæti í 1. deild
10. sæti í úrvalsdeild
11. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTIR
SÍÐUSTU TÍMABIL:
2006/07 1. deild
Sigurður Bragason
Remigijus Cepulis
Grétar Þór Eyþórsson
2005/06 Úrvalsdeild
Mladen Cacic
Ólafur Víðir Ólafsson
Michal Dostalik

173 mörk
98 mörk
92 mörk
190 mörk
124 mörk
76 mörk
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grótta
Anna Ú. Guðmundsdóttir, 22 ára lína
Arndís M. Erlingsdóttir, 23 ára horn
Aukse Vysniauskaite, 23 ára
miðja
Eva Björk Hlöðversdóttir, 27 ára miðja
Eva M. Kristinsdóttir, 22 ára
skytta
Guðrún Maríasdóttir, 18 ára
markv.
Hera Bragadóttir, 22 ára
skytta
Hildur M. Andrésdóttir, 18 ára miðja
Íris B. Símonardóttir, 20 ára
markv.
Karólína Gunnarsdóttir, 19 ára horn
Kristín Þórðardóttir, 27 ára
horn
Laufey Guðmundsdóttir, 18 ára skytta
Nanna Ýr Arnardóttir, 25 ára markv.
Pavla Plaminkova, 30 ára
skytta
Ragna K. Sigurðardóttir, 25 ára horn
Tatjana Zukowska, 35 ára
skytta
Þórgunnur Þórðardóttir, 19 ára skytta

Grótta
haukar
Helga Torfadóttir, 30 ára
markv.
Guðrún Jónsdóttir, 21 árs
markv.
Laima Miliauskaite, 25 ára
markv.
Ausra Geciene, 27 ára
horn
Erna Þráinsdóttir, 21 árs
horn
Hind Hannesdóttir, 26 ára
miðja
Sigrún Brynjólfsdóttir, 23 ára
lína
Ingibjörg Karlsdóttir, 21 árs
skytta
Tinna Guðrún Barkardóttir, 21 árs lína
Erna Halldórsdóttir, 24 ára
horn
Harpa G. Melsteð, 32 ára
skytta
Sigríður Hallsdóttir, 20 ára
lína
Sandra Stojkovic, 25 ára
skytta
Hanna G. Stefánsdóttir, 28 ára horn
Dagný Helgadóttir, 20 ára
horn
Ramune Pekarskyte, 27 ára
skytta
Inga Fríða Tryggvadóttir, 33 ára lína
Nína K. Björnsdóttir, 30 ára
skytta
Þórdís Helgadóttir, 19 ára
horn
Fanney Barkardóttir, 19 ára
horn
Díana Guðjónsdóttir
þjálfari
Harpa G. Melsteð
aðstoðarþjálfari

valur
Berglind Íris Hansdóttir, 25 ára mark
Jolanta Slapekiene, 35 ára
mark
Anna M. Guðmundsdóttir, 25 ára lína
Arna Grímsdóttir, 28 ára
h. horn
Ágústa E. Björnsdóttir, 30 ára miðja
Dagný Skúladóttir, 27 ára
v. horn
Drífa Skúladóttir, 27 ára
Skytta
Eva Barna, 25 ára
miðja
Guðrún Hólmgeirsdóttir, 27 ára horn
Hafrún Kristjánsdóttir, 27 ára
lína
Hildigunnur Einarsdóttir, 19 ára lína
Hildur Sif Pálmarsdóttir, 19 ára
lína
Íris Ásta Pétursdóttir, 22 ára h. horn
Nora Valovics, 21 árs
Skytta
Katrín Andrésdóttir, 20 ára
Skytta
Kristín Collins, 19 ára
h. horn
Kristín Guðmundsdóttir, 29 ára skytta
Rebekka Skúladóttir, 18 ára
v. horn
Sigurlaug Rúnarsdóttir, 28 ára v. horn
Thelma Benediktsdóttir, 21 ársh. horn
Ágúst Þór Jóhannsson
þjálfari

TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:
Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Deildarbikarmeistari
Handknattleikskona ársins
Alla Gorgorian, Grótta/KR
Anna Úrsúla Guðmundsd.

Haukar

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
Aldrei
Aldrei
Aldrei

1999/2000
2006/07

EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Laufey Sigvaldadóttir
1989/90
Anna Ú. Guðmundsd., G/KR
2003/04
Íris Björk Símonardóttir
2005/06
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02

2. sæti í úrvalsdeild
6. sæti í úrvalsdeild
6. sæti í úrvalsd. (með KR)
6. sæti í úrvalsd.(með KR)
7. sæti í úrvalsd. (með KR)
7. sæti í úrvalsd. (með KR)

MARKAHÆSTAR
SÍÐUSTU TÍMABIL:
2006/07 Úrvalsdeild
Natasa Damiljanovic
Sandra Paegle
Anna Úrsúla Guðmundsd.
2005/06 Úrvalsdeild
Ivana Veljkovic
Karen Smidt
Gerður Rún Einarsdóttir

137 mörk
96 mörk
92 mörk
117 mörk
72 mörk
65 mörk

TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:

Íslandsmeistari

7 (1945, 1946, 1996,
1997, 2001, 2002, 2005)
Bikarmeistari
4 (1997, 2003, 06, 07)
Deildarbikarmeistari
Aldrei

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Judith Esztergal
1996/97
Inga Fríða Tryggvadóttir
2001/02
Hanna Guðrún Stefánsdóttir 2002/03
Hanna Guðrún Stefánsdóttir 2004/05
EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Harpa Melsted
1992/93
Jenný Ásmundsdóttir
2000/01
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Gústaf Adolf Björnsson
Gústaf Adolf Björnsson
Guðmundur Karlsson

2001/02
2002/03
2004/05

2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02

4. sæti í úrvalsdeild
3. sæti í úrvalsdeild
Deildarmeistari í úrvalsdeild
4. sæti í úrvalsdeild
2. sæti í úrvalsdeild
Deildarmeistari í úrvalsdeild

MARKAHÆSTAR
SÍÐUSTU TÍMABIL:
2006/07 Úrvalsdeild
Ramune Pekarskyte
Hanna Guðrún Stefánsd.
Sandra Stojkovic
2005/06 Úrvalsdeild
Hanna Guðrún Stefánsd.
Ramune Pekarskyte
Ragnhildur Guðmundsdóttir

177 mörk
150 mörk
112 mörk
153 mörk
122 mörk
66 mörk

TOPPBARÁTTAN Í N1 DEILD KVENNA Í VETUR:

Mörg lið geta veitt Stjörnunni keppni
Handbolti Haukar, Grótta og
Valur hafa bætt við sig góðum
leikmönnum og ætla sér öll að
berjast um Íslandsmeistaratitilinn
við Stjörnuna og hið unga lið Fram
steig stórt skref á síðasta tímabili.
Kvennalið Hauka hefur unnið
bikarmeistaratitilinn tvö síðustu
tímabil en gengi liðsins á Íslandsmótinu í fyrra olli nokkrum vonbrigðum þar sem liðið náði aðeins
fjórða sætinu í deildinni. Eins og

Haukastelpurnar hafa sýnt síðustu
ár þá geta þær unnið öll lið deildarinnar en það vantaði meiri breidd
til þess að halda út heilt mót.
Gróttuliðið vakti mikla athygli
síðasta vetur og var það lið sem
veitti Stjörnunni hvað mesta keppni
um Íslandsmeistartitilinn. Grótta
hefur styrkt sig með marka-drottningu síðasta árs, Pövlu Plaminkovu,
sem kemur frá ÍBV og á Nesinu
spilar nú einnig Aukse Vysniau-

skaite sem hefur verið lykilmaður
hjá HK síðustu ár. Grótta er því til
alls líkleg í vetur.
Valsliðið varð í þriðja sætinu í
fyrra en það háir liðinu vissulega
í byrjun að fjórir leikmenn liðsins
eru óléttar, þær Arna Grímsdóttir,
Ágústa Edda Björnsdóttir, Drífa
Skúladóttir og Sigurlaug Rúna Rúnarsdóttir. Þjálfarinn býst við þeim
öllum í seinni hlutann og mun það
auka við breidd liðsins. Valsliðið

býr fram að því að fá til sín landsliðskonurnar Berglindi Írisi Hansdóttur og Dagnýju Skúladóttur sem
er liðinu mikill styrkur.
Framliðið hefur gengið í gegnum
uppbyggingartímabil í meira en
áratug en steig stórt skref með
því að ná fimmta sætinu á síðasta
tímabili. Nú er að sjá hvort liðið
geti tekið næsta skref og farið að
stríða bestu liðunum fyrir alvöru.
- óój

fram
Anett Köbli, 30 ára
skytta
Ásta Gunnarsdóttir, 22 ára
v. horn
Dagmar Sigurðardóttir, 18 ára
lína
Eva Hrund Harðardóttir, 22 ára ína
Guðrún Hálfdánsdóttir, 23 ára h.horn
Hildur Björk Sigurðardóttir,21 ára lína
Karen Einarsdóttir, 19 ára
markv.
Karen Knútsdóttir, 17 ára
miðja
Kristina Kvedariene, 26 ára
markv.
Marthe Sördal, 21 ára
skytta
Pavla Nevarilova, 26 ára
lína
Sara Sigurðardóttir, 18 ára
skytta
Sigurbjörg Jóhannsdóttir, 20áramiðja
Stella Sigurðardóttir, 17 ára
skytta
Þórey Stefánsdóttir, 18 ára
h. horn
Einar Jónsson
þjálfari
Sigurgeir Jónsson
aðstoðarþjálfari

Valur
TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:
Íslandsmeistari

12 (1962, 1965-69,
1971-74, 1983)
Bikarmeistari
3 (1988, 1993, 2000)
Deildarbikarmeistari
1 (2006)

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Aldrei
EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Berglind Íris Hansdóttir
1999/2000
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07
2005-06

3. sæti í úrvalsdeild
2. sæti í úrvalsdeild

Fram

2004-05
2003-04
2002-03
2001-02

5. sæti í úrvalsdeild
2. sæti í úrvalsdeild
4. sæti í úrvalsdeild
4. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTAR
SÍÐUSTU TÍMABIL:
2006/07 Úrvalsdeild
Drífa Skúladóttir
Ágústa Edda Björnsdóttir
Sigurlaug Rúnarsdóttir
2005/06 Úrvalsdeild
Alla Gokorian
Ágústa Edda Björnsdóttir
Arna Grímsdóttir

107 mörk
84 mörk
61 mark
115 mörk
109 mörk
62 mörk

TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:
Íslandsmeistari

19 (1950-54, 1970,
1975-80, 1984-90)
Bikarmeistari
12 (1978-80, 1982,
1984-87, 1990, 1991, 1995, 1999)
Deildarbikarmeistari
Aldrei

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Kolbrún Jóhannsdóttir
1986/87
Kolbrún Jóhannsdóttir
1987/88
Guðríður Guðjónsdóttir
1989/90
Marina Zoueva
1998/99
EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Sigurbjörg Jóhannsdóttir
2004/05
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Gústaf Adolf Björnsson

1998/99

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02

5. sæti í úrvalsdeild
8. sæti í úrvalsdeild
8. sæti í úrvalsdeild
9. sæti í úrvalsdeild
10. sæti í úrvalsdeild
8. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTAR
SÍÐUSTU TÍMABIL:
2006/07 Úrvalsdeild
Anett Köbli
Ásta Birna Gunnarsdóttir
Hekla Ingunn Daðadóttir
2005/06 Úrvalsdeild
Anett Köbli
Ásta Birna Gunnarsdóttir
Sigurbjörg Jóhannsdóttir

107 mörk
76 mörk
65 mörk
116 mörk
59 mörk
55 mörk

Lyfja styður stelpurnar

Harpa Melsted,
skytta.

Hrafnhildur Skúladóttir,
skytta.

Hildigunnur Einarsdóttir,
línumaður.

Hanna G. Stefánsdóttir,
hornamaður.

Jóna M. Ragnarsdóttir,
skytta.

Elísabet Gunnarsdóttir,
línumaður.

Dagný Skúladóttir,
hornamaður.

Arna Sif Pálsdóttir,
línumaður.

Ágústa Edda Björnsdóttir,
miðjumaður.

Íris Björk Símonardóttir,
markmaður.

Eva Kristinsdóttir,
skytta.

Sólveig Kjærnested,
hornamaður.

Rakel Dögg Bragadóttir,
skytta.

UDO’S CHOICE

VÍTAMÍN
OG STEINEFNI

DEEP HEAT

100% orka og melting með Udo’s Choice.
Olían inniheldur omega 3-6-9 fitusýrur
sem hafa áhrif á hjarta, æðakerfi og húð.

Nutritional Packets for Active Women inniheldur öll
vítamín og steinefni sem konur þarfnast í dagsinn önn
í einu handhægu bréfi fyrir aðeins 50 kr. á dag.

Eftir erfiðan dag.
Bath Tonic, milt freyðibað.
Hitakrem, gott á auma vöðva.

www.lyfja.is
- Lifið heil
LYFJA STYÐUR LANDSLIÐ KVENNA Í HANDBOLTA

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 39074 09.2007

Berglind Íris Hansdóttir,
markmaður.
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HK
Arna Sif Pálsdóttir, 19 ára
lína
Auður W. Jónsdóttir, 19 ára
skytta
Brynja Magnúsdóttir, 19 ára miðja
Ekaterina Dzhukeva, 19 ára markv.
Elín Anna Baldursdóttir, 19 ára horn
Elsa Rut Óðinsdóttir, 21 árs
skytta
Elva Björg Arnarsdóttir, 20 ára horn
Erna Davíðsdóttir, 23 ára
skytta
Herdís Ósk Helgadóttir, 22 ára horn
Jóna Halldórsdóttir, 18 ára
horn
Lilja Lind Pálsdóttir, 21 ára
lína
Marta Björnsdóttir, 20 ára
lína
Natalia Cieplowska, 31ára
miðja
Ólöf Ragnarsdóttir, 19 ára
markv.
Rut Arnfjörð Jónsdóttir, 17 ára skytta
Tinna Rögnvaldsdóttir, 22 ára horn
Erlingur Richardsson
þjálfari

HK
TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:

FH
Arnheiður Guðmunds., 18 ára
lína
Birna Íris Helgadóttir, 21 árs
skytta
Dröfn Sæmundsdóttir, 24 ára skytta
Ebba Brynjarsdóttir, 25 ára
miðja
Elín Hrafnsdóttir, 20 ára
miðja
Gabriela Cristescu, 25 ára
markv.
Guðrún Tryggvadóttir, 23 ára
lína
Gunnur Sveinsdóttir, 27 ára
skytta
Hafdís Guðjónsdóttir, 19 ára
horn
Hildur Þorgeirsdóttir, 18 ára skytta
Ingibjörg Pálmadóttir, 17 ára
horn
Kristjana Þorradóttir, 20 ára
horn
Líney Guðmundsdóttir, 22
horn
Margrét Ósk Aronsdóttir, 20 ára horn
Ragnhildur Guðmund.., 23 ára miðja
Sigríður Ólafsdóttir, 17 ára
markv
Guðmundur Karlsson
þjálfari

Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Deildarbikarmeistari

FH
ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:

Aldrei
Aldrei
Aldrei

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Aldrei
EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Auður Waagfjörð Jónsdóttir 2006/07
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

2006-07
2005-06
2004-05
2003-04

6. sæti í úrvalsdeild
7. sæti í úrvalsdeild
3. sæti í 2. deild
4. sæti í 2. deild

MARKAHÆSTAR SÍÐUSTU
TÍMABIL:
2006/07 ÚRVALSDEILD
Auksé Vysniauskaité
128 mörk
Auður Waagfjörð Jónsdóttir 116 mörk
Arna Sif Pálsdóttir
96 mörk
2005/06 ÚRVALSDEILD
Arna Sif Pálsdóttir
Auksé Vysniauskaité
Tatjana Zukovska

117 mörk
106 mörk
76 mörk

TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:

Íslandsmeistari
3 (1961, 1981, 1982)
Bikarmeistari
1 (1981)
Deildarbikarmeistari
Aldrei

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Björg Gilsdóttir
1990/91
EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Björg Ægisdóttir
1994/95
Hrafnhildur Skúladóttir
1996/97
Dagný Skúladóttir
1997/98
Þórdís Brynjólfsdóttir
1998/99
Dröfn Sæmundsdóttir
2001/02
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02

8. sæti í úrvalsdeild
5. sæti í úrvalsdeild
4. sæti í úrvalsdeild
5. sæti í úrvalsdeild
6. sæti í úrvalsdeild
6. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTAR SÍÐUSTU
TÍMABIL:
2006/07 ÚRVALSDEILD
Ásta Björk Agnarsdóttir
135 mörk
Ragnhildur Guðmundsdóttir 73 mörk
Guðrún Drífa Hólmgeirsd.
52 mörk
2005/06 ÚRVALSDEILD
Maja Corinna Gronbæk
Ásdís Sigurðardóttir
Guðrún Drífa Hólmgeirsd.

128 mörk
89 mörk
86 mörk

BOTNBARÁTTAN Í N1-DEILD KVENNA:

FYLKIR
Anna Sif Gunnarsd., 18 ára
lína
Ásdís Rut Guðmund., 18 ára h. horn
Áslaug Gunnarsd., 18 ára
v. horn
Elín Helga Jónsd., 17 ára
v. horn
Elzbieta Kowal, 31 árs
lína
Hanna Rut Sigurjónsd., 16 ára
lína
Iðunn E. Ingibergsd.,16 ára h. horn
Ingibjörg Karlsdóttir, 20 ára skytta
Jelena Jovanovic, 40 ára
markv.
Nataly S. Valencia, 17 ára
skytta
Natasa Damljanovic, 33 ára
skytta
Sigríður Hauksdóttir, 15 ára v. horn
Sigríður Svavarsd., 17 ára
miðja
Stella Reynisd., 17 ára
lína
Sunna Jónsdóttir, 18 ára
skytta
Sunna María Einarsd., 18 ára skytta
Sunneva Einarsdóttir, 17 ára markv.
Ylfa Helgadóttir, 19 ára
markv.
Guðríður Guðjónsdóttir
Þjálfari
Ómar Örn Jónsson
Aðst. Þjálfari

Nær HK að rífa sig frá botnliðunum?
Handbolti Hið unga lið HK er nú árinu eldra og
ætti því að geta fylgt eftir góðum endaspretti
liðsins í úrvalsdeild kvenna á síðustu leiktíð.
Engu að síður er liðið talið líklegast til að detta
í botnbaráttuna af þeim sex liðum sem talin
eru sterkust í deildinni.
FH-ingar eru að hluta til óskrifað blað. Liðið
er með sterkan þjálfara, Guðmund Karlsson,
sem hefur náð frábærum árangri í gegnum tíðina, til að mynda með Haukum. Liðið stóð ekki

undir væntingum á síðustu leiktíð og vill því
væntanlega gera betur nú í ár.
Þá eru það liðin sem spáð var neðstu tveimur sætunum - Fylkir og Akureyri. Bæði lið eru
með mjög marga unga leikmenn í sínum röðum
og má því búast við að liðin muni nota veturinn
til að sanka að sér reynslu.
Reyndar eru Fylkisstúlkur með þrjá erlenda
leikmenn sem allar hafa yfir góðri reynslu að
búa. Það gæti reynst liðinu afar dýrmætt og

aldrei að vita nema Fylkir nái að stríða betri
liðunum á góðum degi.
Tromp Akureyringa leynist í þjálfurum
liðsins, þeim Jóhannesi Bjarnasyni og Jónatan Magnússyni. Sá fyrrnefndi er margreyndur þjálfari en Jónatan hefur síðustu ár verið
einn besti leikmaður Íslandsmóts karla en
hann hefur leikið með KA. Hann á nú við þrálát meiðsli að stríða og hefur af þeim sökum
snúið sér meira að þjálfun.

AKUREYRI
Þórsteina Sigurbjörnsd., 23 ára horn
Unnur Ómarsdóttir, 17 ára
horn
Kara Rún Árnadóttir, 17 ára
horn
Jóhanna Tryggvadóttir, 19 ára horn
Inga Dís Sigurðardóttir, 24 ára miðja
Arna Erlingsdóttir, 16 ára
miðja
Lilja Þórisdóttir, 18 ára
skytta
Ester Óskarsdóttir, 18 ára
skytta
Auður Ómarsdóttir, 19 ára
skytta
Arndís Heimisdóttir, 16 ára
skytta
Monica, 28 ára
horn
Emma Sardarsdóttir, 17 ára
horn
Anna Teresa Morales, 22 ára
lína
Jana Jósepsdóttir, 16 ára
lína
Harpa Baldursdóttir, 19 ára
lína
Emilía Sigmarsdóttir
markvörður
Lovísa Jónsdóttir
markvörður

Akureyri

Fylkir
TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:
Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Deildarbikarmeistari

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
Aldrei
Aldrei
Aldrei

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Aldrei
EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Aldrei
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02

Ekki með
Ekki með
Ekki með
Hætti keppni um áramót
8. sæti í úrvalsdeild (m. ÍR)
Ekki með

MARKAHÆSTAR SÍÐUSTU
TÍMABIL:
2003/04 ÚRVALSDEILD HÆTTI
KEPPNI
Hekla Ingunn Daðadóttir
68 mörk
Eygló Jónsdóttir
44 mörk
Soffía Rut Gísladóttir
35 mörk
2002/03 ÚRVALSDEILD MEÐ ÍR
Hekla Ingunn Daðadóttir
170 mörk
Sigurbirna Guðjónsdóttir
92 mörk
Tinna Jökulsdóttir
53 mörk

TITLAR OG
ÚTNEFNINGAR:

ÁRANGUR SÍÐUSTU ÁR:
2006-07

Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Deildarbikarmeistari

Aldrei
Aldrei
Aldrei

9. sæti í úrvalsdeild

MARKAHÆSTAR SÍÐUSTU
TÍMABIL:

HANDKNATTLEIKSKONA ÁRSINS
Aldrei
EFNILEGASTA HANDKNATTLEIKS
KONAN
Aldrei
ÞJÁLFARI ÁRSINS
Aldrei

2006/07 ÚRVALSDEILD
Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 104 mörk
Ester Óskarsdóttir
77 mörk
Erla Heiður Tryggvadóttir
69 mörk
Guðrún Helga Tryggvadóttir 69 mörk

FARTÖLVUR
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1971 - 2007
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UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafir›i.
NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa, Sey›isfir›i.
Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, ﬁorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Rafeindatækni, Keflavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.

F í t o n / S Í A

N1 styður úrvalsdeild karla og kvenna í handbolta

WWW.N1.IS

Það má alltaf reikna með hraða, spennu og ómældri skemmtun
á Íslandsmóti í handbolta. N1 verður aðalstyrktaraðili HSÍ næstu
árin og mun Íslandsmót karla og kvenna fá nafnið N1 deildin.
N1– Meira í leiðinni!
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SVAVA JOHANSEN MUN OPNA MISS SIXTY Í HAUST OG FÓR ÞVÍ Á TÍSKUSÝNINGU FRAMLEIÐANDANS
Í NEW YORK Á DÖGUNUM ÞAR SEM MIKIÐ VAR UM STJÖRNUFANS. SVAVA SEGIR HAUSTTÍSKUNA
FJÖLBREYTTA OG SKEMMTILEGA SVO ALLAR KONUR ÆTTU AÐ FINNA EITTHVAÐ VIÐ SITT HÆFI.
MICSHA BARTON

Leikkonan unga
lét sig ekki
vanta á
tískusýninguna.
Ekki frekar en
Svava.

FÖT FYRIR
STJÖRNUR

„Demi, sem er
43 ára og mjög
falleg kona, var
flott í nýjum
bláum kjól og
Cat Deeley
klæddist
gallabuxnasamfestingi,“ segir
Svava.

SVAVA JOHANSEN

Spurð um hausttískuna
segir Svava hana
fjölbreytta og skemmtilega svo allar konur
ættu að finna eitthvað
við sitt hæfi.
/MYND RÓSA

FLOTT MERKI „Vinsældir Miss Sixty hafa aukist mikið undanfarið og á sýninguna mættu meðal

annarra leikkonurnar Demi Moore, Misha Barton og Hilary Swank ásamt Cat Deeley sem kynnir
dansþáttinn So You Think You can Dance,” segir Svava í 17.

V

ið munum opna Miss Sixty í nóvember og
fórum á tískusýningu hjá þeim í New York
í síðustu viku,“ segir Svava Johansen
verslunarkona, oftast tengd við Sautján, og
bætir við að sýningin hafi verið frábær.
„Vinsældir Miss Sixty hafa aukist mikið
undanfarið og á sýninguna mættu meðal
annarra leikkonurnar Demi Moore, Misha
Barton og Hilary Swank ásamt Cat Deeley sem
kynnir dansþáttinn So You Think You Can
Dance,“ segir Svava og bætir við að þar sem
takmarkaður aðgangur hafi verið á sýninguna
hafi hún setið mjög nálægt stjörnunum og því
séð að bæði Demi Moore og Cat Deeley hafi
verið í fatnaði frá Miss Sixty. „Demi, sem er 43
ára og mjög falleg kona, var flott í nýjum bláum
kjól og Cat Deeley klæddist gallabuxnasamfestingi,“ segir Svava sem bíður spennt eftir að opna
verslunina sem verður í Kringlunni. Spurð um
hausttískuna segir Svava hana fjölbreytta og
skemmtilega svo allar konur ættu að finna sér
eitthvað við sitt hæfi. „Svart, grátt, silfur, gull,
pallíettur og blúndur verða áberandi í vetur og
jafnvel neonlitir hjá yngri stelpum. Það verður
mikið um prjónakjóla jafnt sem „art printed“
hönnunarkjóla á borð við Andy Warhol kjólana.
Sniðin eru bæði víð og stutt til að hafa við

leggings og svo síðari og þá þröng í mittið og
meira í ætt við 6. áratuginn auk útvíðra
siffonkjóla með pallíettustroffi. Pilsin eru að
síkka og strengurinn að hækka þótt mínípilsin
haldist alltaf inni og konur með fallega fótleggi
ættu endilega að notfæra sér það,“ segir Svava
og bætir við að svartar útvíðar buxur með
háum streng verði sýnilegar í vetur og hvítar
skyrtur auk þess sem vestin komi aftur. „Leðrið
er sterkt inni núna, leðurjakkar og kápur
aðallega en pilsin og buxurnar eru líka flottar
og það er mjög flott að vera í leðurkvartbuxum
við síða stóra þykka peysu. Pallíettur og skraut
verða áberandi í bolum og kjólum en pallíetturnar verða jafnt í hversdagsfatnaði sem
sparifatnaði. Stígvélin viku aðeins fyrir
ökklaskónum fyrr á árinu en haustið byrjar með
mikilli eftirspurn eftir stígvélum og það er alveg
sýnilegt að þau eiga vinninginn. Samt er gaman
að sjá hvað mikið er til af flottum ökklaskóm og
hvað fötin breytast við að klæðast þeim á móti
að vera í stígvélum þótt hvoru tveggja sé flott.
Hjá okkur eru Billi Bi lang vinsælustu stígvélin
og heitasta bólan í skónum í dag eru Kawasakistrigaskórnir. Þeir labba nánast sjálfir út. En
vonandi búið að borga fyrir þá,“ segir Svava
brosandi að lokum.
indiana@frettabladid.is

Á tískusýningu
með Hollywood-stjörnunum
TÍSKUSÝNING MISS SIXTY

Svava mun opna verslunina í
Kringlunni í nóvember.

HOLLYWOODSTJÖRNUR

Maggie Gyllenhaal,
Hilary Swank, Demi
Moore og Clive Owen
voru á meðal gesta á
tískusýningu Miss
Sixty.

FLOTTAR Leikkonurnar
Maggie Gyllenhaal,
Hilary Swank og Demi
Moore sátu á fremsta
bekk.

LADDI OG JÓI FEL
ILLA TEKNIR Í KVÖLD!
TEKINN 2 – FYRSTI ÞÁTTUR
Í KVÖLD KL. 20:15

skemmtilegri

ÁSKRFRÁBÆRT
IFT
30 % a ARTILBOÐ
!
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láttu
mánu
r
skem ðinum á af fyrsta
S
mtip
akki töð 2 og
F
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j
tvo m ölvarpsin
s
ánuð
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NÝTT

TEKINN 2 - kl. 20:15

STELPURNAR - kl. 20:40

THE 40 YEAR OLD VIRGIN - kl. 21:05
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GUÐNÝ HALLDÓRSDÓTTIR VAR SMART Á FRUMSÝNINGUNNI

N Hverjir voru hvar
Helgin var með
hressasta móti í
Reykjavík.
Sirkusstjórinn lét sitt
ekki eftir liggja,
klæddi sig í
köflóttu
buxurnar,
rauðu
skyrtuna
með púffermunum,
túperaði á
sér hárið og hélt af stað á vit ævintýranna. Hann mætti galvaskur á frumsýningu á kvikmyndinni Veðramót á
föstudagskvöldið og var bara töluvert
rogginn með sig. Hlakkaði til að heilsa
upp á allt fræga fólkið, búa til tengslanet
og var handviss um að hann myndi
smellpassa inn í hópinn í köflóttu
buxunum. Eitthvað fóru
hlutirnir öðruvísi
en ætlað var
því Sirkusstjórinn
endaði á að
læðast með
veggjum,
óöruggur og
vansæll. Þegar
myndin byrjaði
tyllti hann sér
aftast og lét
lítið fyrir sér
fara. Þegar
myndin var
búin fór hann
fótgangandi
niður í bæ. Hann var kominn að
Ráðhúsinu þegar hann sá að hópur fólks
stóð fyrir utan menningarhúsið Iðnó.
Hann var þó fljótur að hörfa þegar hann
sá Sigmund Erni, Valtý Björn,
Ingu Lind og allar hinar
sjónvarpsstjörnurnar í
hrókasamræðum. Einnig
mátti glitta í Ara Edwald
forstjóra 365. Sirkusstjórann dauðlangaði
þó inn í Iðnó því
það nötraði
undan
taktföstum
söng Páls
Óskars.

Hann tók stefnuna á Organ þar sem
hljómsveitin Singapore Sling stóð fyrir
alvöru rokktónleikum. Þar
rakst hann á Sigtrygg
Bergmann í
Stilluppsteypu,
Agnieszku
Baranowska
stílista, Alex McNeil
forsprakka Kimono,
Önnu Kristínu í
Kronkron og
Einar
Kárason
rithöfund.

Finnst gaman að
kaupa mér spariföt!
K

vikmyndin Veðramót var
frumsýnd í Háskólabíói
síðasta
föstudagskvöld.
Leikstjóri
myndarinnar,
Guðný Halldórsdóttir, skartaði sínu
fegursta en hún klæddist appelsínugulum jakka sem vakti
mikla athygli. „Ég er svolítið
fatafrík þegar ég vil vera
ofsafín en yfirleitt er ég drusluleg út af vinnunni. Ég á mjög
mikið af verkamannafötum,“ segir Guðný og
hlær. Spurð um uppáhaldsverslunina
sína
nefnir hún ER á Skólavörðustíg.
Kaupir þú mikið af fötum?
„Nei, það geri ég nú ekki en
þegar ég kaupi mér spariföt þá
mega þau vera dýr.“
Tinna Hrafnsdóttir leikkona
var himinlifandi með frumsýninguna. „Þetta var bæði
skrýtið og skemmtilegt. Við
vorum glöð með hvað myndin fékk frábærar viðtökur
meðal áhorfenda.“

FRUMLEIKINN
UPPMÁLAÐUR

Gabríela
Friðriksdóttir og
eiginmaður
hennar,
Daníel
Ágúst
Haraldsson.

ALGERAR SKVÍSUR

Erna Jakobsdóttir, Guðrún Helga
Kristjánsdóttir, Rakel Jónsdóttir
og Bryndís Jakobsdóttir voru
yfirmáta smart.

martamaria@frettabladid.is

TURTILDÚFUR

Birkir Kristinsson og
Ragnhildur Gísladóttir
mættu. Þess má geta að
Ragnhildur er góð vinkona
Guðnýjar Halldórsdóttur.
SMART

MYNDRÆN

Atli Rafn Sigurðsson leikari var
umkringdur fallegu mæðgunum Lilju
Pálmadóttur og Stellu Rín.

Ásta Kristjánsdóttir
ljósmyndari og Magnús
Jónsson leikari.

FLOTT LEIKARAPAR

Tinna Hrafnsdóttir og
kærastinn hennar,
Sveinn Geirsson, voru
spariklædd á frumsýningunni. Tinna skartaði
sérlega glæsilegum kjól
sem hún fékk í
afmælisgjöf frá
kærastanum en hann er
úr versluninni
Warehouse.

um helgina?

Singapore Sling rokkaði á Organ

„Ég er að fara ásamt Hildi systur til
Tallinn í Eistlandi en þar ætlum við að
skemmta okkur saman. Þetta verður
vonandi voðalega gaman en ég hef
aldrei komið þarna áður.
Ég hefði samt vilja
stoppa lengur en
vonandi sjáum við brot
af því besta.“
RAKEL MAGNÚSDÓTTIR,
SÖNG- OG SJÓNVARPSKONA

GLAMÚRGELLUR

Þaðan lá leið hans á Oliver
þar sem stjörnulögmaðurinn Helgi Jóhannesson
sýndi töff takta á
dansgólfinu. Þegar
Sirkusstjórinn sá hvað allir
skemmtu sér vel
reyndi hann að
dansa með en
það var lítil
stemning fyrir
því. Hann
endaði því á að
labba einn heim
til sín,
vonsvikinn og
vinalaus.

Sigurlaug og Auður skemmtu sér fyrir
allan peninginn.

Leikstjórinn sjálfur,
Guðný Halldórsdóttir,
skartaði sínu fegursta.
Pilsið er frá ítalska
merkinu save the
queen og jakkinn sem
Guðný keypti í Noregi
er frá Milieu.

N Hvað á að gera

Hiti og sviti

Í GÓÐU STUÐI

APPELSÍNUGUL OG
ELEGANT!

Arnheiður Edda, Birna Helena, Bergþóra Snæbjörnsdóttir og Anna Kristín
kunna að meta alvöru rokktónlist.

„Ég er að fara í laxveiði í Langá með
manninum mínum og vinum okkar. Við
hjónakornin eigum bæði afmæli og
ætlum að gefa hvort öðru veiðina í
afmælisgjöf. Ég
hef stundað
laxveiði frá því
ég var krakki en
maðurinn minn
er að prófa
þetta sport.“
Í STUÐI

HENDRIK BJÖRNSSON

Eva Bergmann, Agnes Elfars, Þuríður Halldórs og Ingibjörg Auður.

Tryllti gesti Organs með röddinni.

ÞÓRUNN ERNA
CLAUSEN
LEIKKONA
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PÁLL MAGNÚSON „Fólk sem hefur þessa
tölu hefur yfirleitt markmið sín á hreinu og
labbar áfram veginn hægt en
örugglega,“ segir Sigríður
um tölu Páls.

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

N Hvað gerir þig

hamingjusama(n)?

Páll verður mjög vinsæll
„Páll hefur töluna 33 sem myndar 6. 33 er mastertala og gerir fólk áræðið og seiglumikið,“ segir Sigríður Klingenberg spákona um Pál Magnússon
útvarpsstjóra. „Fólk sem hefur þessa tölu hefur yfirleitt markmið sín á hreinu og labbar áfram veginn
hægt en örugglega. Væri ég ekki hissa þótt einhvern
tímann fyrir löngu síðan hefði Páll séð það fyrir að
hann ætti eftir að enda í sjónvarpinu. Þótt hann ætti
ekki endilega að snúa sér að spálestri í aukavinnunni. Rosalega mikið gerðist í lífi Páls árið 2006 en
árið 2007 lærir hann að gera sér hlutina léttari.

Hann notar stjórnunarhæfileika sína betur og lætur
aðra meira um án þess að skipta sér af. Hann mun
stjórna alveg með bravúr. Páll á eftir að skila til
landsmanna svo miklu meira en nokkur forveri
hans. Hann er opinn og alltaf reiðubúinn að skoða
alla möguleika. Hann er á miklu stuðári svo orkan
hans er hress og Páll verður ekkert sérstaklega
mikið á milli tannanna á fólki þetta árið. Trúlega er
hann að fjárfesta í húsi sem hann á eftir að nota til
að láta sér líða betur. Páll verður mjög vinsæll af
samstarfsfélögum sínum og ekkert sérstakt mun

bjáta á á þessu ári.
Til hamingju Páll.“
Sigríður reiknar
talnaspekina
þannig að sá
sem
er
fæddur
30.10.1975
er 26 = 8.

SVERRIR BERGMANN MAGNÚSSON SÖNGVARI ER AÐ VINNA AÐ NÝRRI PLÖTU EN
KNATTSPYRNUSTJARNAN EIÐUR SMÁRI LEGGUR HONUM LIÐ VIÐ ÚTGÁFUNA.

„Það er svo margt sem gerir mig
hamingjusama. Það að vera í kringum
fólkið sem mér þykir vænt um og svo
súkkulaði færir mér mikla hamingju. Líka
þegar mér gengur vel í því sem ég er að
gera.“
Tinna Alavis fyrirsæta

KÆRASTAN VEITIR
MÉR INNBLÁSTUR
grunninn er þetta sólóplata en ég hef engu
að síður band á bak við mig,“ segir Sverrir
ÍBergmann
Magnússon söngvari en eins og

„Þessa dagana gera kisurnar mínar mig
hamingjusama. Það er svo gott að koma
heim á daginn þegar þær bíða eftir
manni við dyrnar, spenntar að fá mann
heim.“
Unnur María Bergsveinsdóttir,
tónlistarkona og sagnfræðingur

frægt er orðið bauðst knattspyrnustjarnan
Eiður Smári Guðjohnsen til að hjálpa Sverri
við útgáfu á nýrri plötu sem kemur út í febrúar.
Sverrir samdi flest lögin á plötunni sjálfur eða
í samráði við aðra og hann segir að platan sé
fjölbreytt. „Þetta er smá flóra. Ég fer úr alvörugefnu poppi yfir í rokkið og engin tvö lög eru
eins þótt þau beri öll keim af mér.“
Kærasta Sverris er dansarinn Sigrún Birna
Blomsterberg. Aðspurður segir hann kærustuna veita sér innblástur til að semja en hann
fái einnig innblástur úr hinu daglega lífi. „Það
er ekkert eitt meira en annað og jafnvel bara SVERRIR BERGMANN MAGNÚSSON
hlutirnir sem eru að gerast hjá mér í daglega „Það er líka gott að finna að einhver hafi trú á þessu hjá manni
MYND/EYÞÓR
lífinu. Vinirnir hjálpa mér líka því þegar og vilji leyfa öðrum að heyra.“
maður er að semja kallar maður á félagana og
spyr þá álits þótt þeir séu engir tónlistarmenn. Allar okkur ekkert á,“ segir hann og bætir við aðspurður að
skoðanir eru marktækar og engar betri en aðrar, Sigrúnu Birnu hafi ekki tekist að draga sig með í
dansinn. „Það er ekki hægt að stjórna mér það vel og
sama hvað þú gerir í lífinu.“
Sverrir Bergmann hefur um árabil stjórnað tölvu- ég dansa bara þegar ég dett í gírinn.“
Spurður um aðkomu Eiðs Smára að plötunni segir
leikjaþættinum Game Tíví en þátturinn hefur göngu
sína á ný innan skamms. „Ég vinn líka við að selja Sverrir að fótboltastjarnan sé góður vinur góðs vinar
tölvuleiki fyrir Senu og hef því löglega afsökun til að hans. „Ég er mjög þakklátur því annars hefði ég þurft
spila tölvuleiki heima á kvöldin, það er bara yfir- að hlaupa til og fá lán og pressan orðið meiri fyrir
vinna,“ segir hann hlæjandi. Hann og Sigrún Birna vikið. Það er líka gott að finna að einhver hafi trú á
eru ekki farin að búa saman en Sverrir býr með vinum þessu hjá manni og vilji leyfa öðrum að heyra.“
sínum. „Hún býr hjá foreldrum sínum enda liggur
indiana@frettabladid.is

SIGRÚN BIRNA BLOMSTERBERG

„Hún býr hjá foreldrum sínum enda liggur okkur ekkert
á,” segir hann og bætir aðspurður við að Sigrúnu Birnu
hafi ekki tekist að draga sig með í dansinn. „Það er
ekki hægt að stjórna mér það vel og ég dansa bara
þegar ég dett í gírinn.”

SPURNINGAKEPPNI sirkuss
„Börnin og fjölskyldan mín gera mig
hamingjusaman. Það er alltaf sama
tilhlökkunin að komast heim á daginn því
það er alltaf hlaupið á móti manni.“
Vignir Freyr Andersen, golfari og
verslunarmaður

„Fjölskyldan er það sem stendur hjartanu
næst svo það eru notalegir sunnudagsmorgnar með fjölskyldunni sem
gera mig hamingjusama. Náttföt, blöðin
og morgunmatur þegar ekkert liggur
fyrir gera mig hamingjusama.“
Ragnheiður Elín Árnadóttir alþingiskona

1. Hver leikur aðalhlutverkið í
kvikmyndinni License to Wed?
2. Hvað heitir nýja plata Jan
Mayen?
3. Hver skrifaði bókina Tímaþjófurinn?
4. Hverjir voru tenórarnir þrír?
5. Hver er fyrirliði Portsmouth?
6. Hvað heitir verslunin sem Kári
Naglbítur rekur á Selfossi?
7. Hver leikur aðalhlutverkið í The
Starter Wife?
8. Hvers lenskur er heimsmeistarinn í luftgítar?
9. Hver gaf nýverið út diskinn Carry
On?
10. Hver skoraði mark Íslendinga
gegn Spánverjum?

Rétt svör: 1. Robin Williams. 2. So much better than your
normal life. 3. Steinunn Sigurðardóttir. 4. Placido Domingo,
José Carreras og Luciano Pavarotti. 5. Sol Campbell. 6.
Snúðar & snældur 7. Debra Messing. 8. Japanskur. 9.
Chris Cornell. 10. Emil Hallfreðsson.

SPURNINGAKEPPNI SIRKUS HELDUR ÁFRAM. HELGI SELJAN HEFUR REYNST ÓSIGRANDI. HÉR KEPPIR HANN VIÐ FYRRVERANDI FRÉTTAMANNINN FINN BECK.

N Finnur Beck 2 RÉTT SVÖR

N Helgi Seljan

1. Leonardo DeCaprio.
2. Pass.
3. Kristín Steinsdóttir.
4. Placido Domingo, Lucioano
Pavarotti og José Carreras.
5. Ekki hugmynd.

1. Robin Williams.
2. So Much Better Than Your
Normal Life.
3. Man það ekki.
4. Pavarotti, Domingo og Carreras.
5. Hermann Hreiðarsson.

6. Hnakkabarnaföt.
7. Ekki hugmynd.
8. Kínverskur.
9. Ekki hugmynd.
10. Emil Hallfreðsson.
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6. Man ekki.
7. Man ekki.
8. Japanskur.
9. Veit ekki.
10. Emil Hallfreðsson.

Helgi Seljan heldur sigurgöngu sinni áfram og sigrar Finn með 5 stigum gegn tveimur. Finnur skorar á trommara
Buff, Hannes Heimi Friðbjarnason. Fylgist með í næstu viku.

DYNAMO REYKJAVÍK

NÁMSMAN
NAÞJÓNUSTA
BYRS

BYRjaðu daginn vel með rétta
kreditkortið fyrir námsmenn!
• Kreditkort sem er þér alltaf að kostnaðarlausu
• Engin færslugjöld
• 5000 króna ferðaávísun fylgir með
• Í hvert sinn sem þú notar kortið innanlands
safnar þú punktum

Líttu við á www.byr.is og BYRjaðu rétt!

Aukasöfnun hjá yfir 60 fyrirtækjum
Apple IMC
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10 L fréttablaðið L hópeﬂi

L HVATAFERÐIR ICELANDAIR Hópadeild Icelandair hefur áratuga reynslu
af því að skipuleggja utanlandsferðir fyrir starfsmannafélög og ýmsa
starfshópa
innan fyrirtækja. Mikið
úrval er í boði
og hægt
að velja
allar mögulegar tegundir af hvataferðum.
Til dæmis er hægt að fara með
starfshóp á tónleika, söngleiki
og leikhús eða völlinn svo eitthvað sé nefnt. Starfsfólk hópadeildar Icelandair finnur ferðir
sem hæfa hverjum og einum í
samráði við skipuleggjendur.
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Gestrisni og
hlýtt viðmót
Davíð Samúelsson hjá faereyjaferdir.is skipuleggur hvata-, ráðstefnu- og fundaferðir til Færeyja en eyjarnar bjóða upp á alla þá
möguleika sem vinnuhópar og aðrir þurfa til að skila árangri, það
er byggja upp sterka liðsheild og njóta samverunnar.
Í Þórshöfn eru góðar aðstæður fyrir hvers kyns fundi og ráðstefnur, auk fínna gististaða og mikils úrvals af afþreyingu,
svo sem siglingum, listsýningum, tónleikum, auk veitinga- og
skemmtistaða.
Færeyingar eru þekktir fyrir einstaka gestrisni og hlýtt viðmót og því gæti ferð til Færeyja verið ógleymanleg upplifun
fyrir vinnustaði og aðra hópa.
- sig

Það er frumleg og skemmtileg upplifun að
fara í hvata- eða ráðstefnuferð til Færeyja.

flugfelag.is

Hótel Laki er í Efri-Vík í Landbroti.

Kyrrð eða
skemmtun
Lífsstílshótelið Laki í grennd
við Kirkjubæjarklaustur hefur
margt að bjóða gestum sem vilja
hverfa frá hraða daglegs amsturs og slaka á við rætur sunnlenskra jökla. Mikið er lagt upp
úr góðum mat og lipurri þjónustu. Veiðivatn er í grenndinni og
golfvöllur í túninu auk þess sem
stafgöngukennsla er á staðnum.
Hlöðu hefur verið breytt í magnaðan samkomusal og þar er slegið
upp veislum þegar svo ber undir.
Þá má geta þess að nuddstofa er
á hótelinu og hægt að panta námskeið í meðhöndlun á verkjum.
Góð aðstaða er á Hótel Laka
hvað tæknina varðar til námskeiðshalds, hópavinnu og kynninga en líka hægt að vera símasambandslaus ef menn vilja fá
næði til að vinna í friði í sveitakyrrðinni.
- gun

Fundarfriður
GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN

DRANGAJÖKULL

ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

SNÆFELLSJÖKULL

REYKJAVÍK

Hvataferðir enda oft á góðum
kvöldverði þar sem áfengi er haft
um hönd. Mikilvægt er að hafa það
í huga að maður er að skemmta
sér með vinnufélögunum og því á
maður að haga sér vel. Varastu að
drekka of mikið, því þú gætir sagt
eða gert eitthvað sem þú sérð eftir.
Fljótt flýgur fiskisaga og næsta
dag munu flestir í vinnunni vita
af afglöpum þínum. Gerðu þér far
um að spjalla við sem flesta, ekki
bara þá sem þú talar við á hverjum degi í vinnunni. Tilgangurinn
með kvöldinu er að þjappa hópnum saman og fá fólk til að kynnast
betur. Spjallaðu við fólk sem þú
færð nánast aldrei tækifæri til að
spjalla við. Ekki daðra. Saklaust
daður getur komið í bakið á þér í
vinnunni næsta dag.

VESTMANNAEYJAR

Tryggðu að fundurinn sé markviss og árangursríkur
Þegar stórt er spurt er mikilvægt að fundurinn
um málið skili árangri. Þá getur verið gott að
nýta sér afbragðsgóða möguleika til fundahalda
sem bjóðast í nágrenni við áætlunarstaði
Flugfélags Íslands, hringinn í kringum landið.
Þú færð fyrsta flokks fundaraðstöðu og
fundarmenn njóta þess að vera í nýju umhverfi,

fjarri asa hversdagsins. Og þið getið verið
komin heim seinni partinn sama dag.
Hringdu í 570 3075 eða sendu tölvupóst
á hopadeild@flugfelag.is og fáðu nánari
upplýsingar um kostina við Fundarfrið
Flugfélags Íslands.

ÍSLENSKA / SIA.IS / FLU 39045 09/07

Góð hegðun

Ert þú að
niðurgreiða lyf
fyrir Skagamenn?
Það eru 3 apótek í Vesturbæ Reykjavíkur, öll frá apótekskeðjunni Lyf og heilsu. Sama lyfjakeðja
býður nú vesturbæingum að greiða allt að 76% hærra verð fyrir lyf en hún býður Akurnesingum.
Íbúar í vesturbæ Reykjavíkur ættu því að sjá hag sinn í því að keyra
upp á Akranes og kaupa lyﬁn sín þar.
Dæmi:
Lyf/lausasölulyf
Paratabs töﬂur, 500 mg, 30 stk
Hjartamagnýl töﬂur, 100 stk
Ibúfen töﬂur, 400 mg, 30 stk

Lyf og heilsa
Akranesi

Lyf og heilsa
vesturbæ

Mism.

Apótek
Vesturlands

219
647
550

334
838
699

52,5%
29,5%
27,1%

218
646
549

2.509
3.400
4.045

46,2%
76,7%
21,6%

1.715
1.923
3.325

Lyfseðilsskyld lyf. Algeng lyf við hjartasjúkdómum
Seloken Zoc töﬂur 47,5 mg, 98 stk
Diovan Comp töﬂur 92,5 mg, 98 stk
Atacor töﬂur 20 mg, 100 stk

1.716
1.924
3.326

Apótek Vesturlands vill með þessari auglýsingu vekja athygli vesturbæinga á því
að þegar þeir versla við Lyf og heilsu eru þeir í raun að niðurgreiða lyf á Akranesi
sem miðar að því uppræta samkeppni í rekstri apóteka á Akranesi.
Af þessu tilefni býður Apótek Vesturlands upp á heimsendingar á lyfjum til íbúa
í vesturbæ Reykjavíkur á Akranesverðum.

APÓTEK
VESTURLANDS
Smiðjuvellir 32, Akranesi - Sími 431 5090 - Fax 431 5091 - www.apvest.is

PHILIPS
H
SÍMTÆKNI
VENJULEGUR SÍMI OG
SKYPE SÍMI SAMAN

FLOTTASTI SÍMINN Í DAG
Philips ID9371B
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PHILIPS BLUETOOTH HEYRNARTÓL
FRÁBÆR STEREÓ
HLJÓMUR FYRIR
SÍMANN OG MP3
SPILARANN

ÞRÁÐLAUST VIÐ TÖLVUNA

FRÁBÆR STEREÓ HLJÓMUR
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<ZijghiÅgiica^hi^cc^ZÂVhkVgVÂKd>E$<HBhbiajb{]ZngcVgiajcjb
HinÂjg7ajZiddi]=HE$=;EhiVÂVa^cc
Hi¨gÂ{]ZngcVgiajb/&)!*m&*!&m+
Ãnc\YVÂZ^ch+'\g

Philips SHB6102
7ajZiddi]=:NGC6GIÓA
Jeea\Â]ZngcVgia[ng^gKd>E!ica^hid\`k^`bncY^g
7ajZiddi]b^c^_VX`hZcY^giakjcV[n\a^g
<ZijghiÅgiica^hi^cc^ZÂVhkVgVÂKd>Ehbiajb{]ZngcVgiajcjb
HinÂjg7ajZiddi]=HE$=;EhiVÂVa^cc
Hi¨gÂ{]ZngcVgiajb/&)!*m&*!&m+
Ãnc\YVÂZ^ch+'\g

TILBO‹

TILBO‹

&)#..*

&)#..*

FULLT
ULLT VER‹ 16.995
16 995

Philips SHB7102
7ajZiddi]=:NGC6GIÓA
7ajZiddi]b^c^_VX`hZcY^g[ng^giakj$BE(he^aVgV[na\^g
Jeea\Â]ZngcVgia[ng^gKd>E!<HBhbV!ica^hid\`k^`ncY^g
<ZijghiÅgiica^hi^cc^ZÂVhkVgVÂKd>E$<HBhbiajb{]ZngcVgiajcjb
HinÂjg7ajZiddi]=HE$=;EhiVÂVa^cc

TILBO‹

&)#..*

FULLT
ULLT VER‹ 16.995
16 995

FULLT
ULLT VER‹ 16.995
16 995

REYKJAVÍK
SÆTÚNI 8
SÍMI 569 1500

AKUREYRI

HÚSAVÍK

GLERÁRGÖTU 36 GAR‹ARSBRAUT 18A
460 3380
464 1600

SELFOSS
EYRARVEGI 21
480 3700
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0ANTIÈ TÅMANLEGA FYRIR
HÒSVAGNINN

!KTU 4AKTU

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

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

-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    


4), 3®,5

4), 3®,5

6ALMIKI

+RINGLUNNI

3TÒLKUR OG ST¾LG¾JAR
'L¾SIB¾

3ÎLUTURNINN *OLLI
(AFNARFIRÈI

,EITAR EFTIR FËLKI Å KVÎLD OG HELGAR
VINNU 3KEMMTILEG VINNA ¹ FR¹B¾RUM
VINNUSTAÈ 4ILVALIN VINNA FYRIR SKËLAFËLK
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM

&®345$!'52  SEPTEMBER 
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!TVINNA ËSKAST

,AGERSTARF
(ÕSING VÎRUHËTEL 3KÒTUVOGI 
ËSKAR EFTIR KRAFTMIKLU OG ¹REIÈ
ANLEGU FËLKI TIL STARFA ¹ LAGER
5M ER AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF
Å MERKINGU OG MEÈHÎNDLUN
TILTEKT PANTANA TALNINGUM
STAÈSETNINGU VARA PÎKKUN OFL
6INNUTÅMINN ER  
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ N¹LGAST
¹ SKRIFSTOFU (ÕSINGAR

#AFÁ "LEU
"AKARÅIÈ (AGAMEL 
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA HRESST OG
DUGLEGT STARFSFËLK TIL AFGREIÈSLU
STARFA 5M ER AÈ R¾ÈA VAKTA
VINNU   6INNUTÅMI EFTIR
FREKARA SAMKOMULAGI
%KKI YNGRI EN  ¹RA
¥SLENSKUKUN¹TTA NAUÈSYNLEG
.¹NARI UPPL VEITA !NNA 2ËSA
Å S   OG 'UNNAR Å S
 

7AREHOUSE
(ÕSING WAREHOUSE SEEKS
HARD WORKING EMPLOYEES IN
ORDER PICKING COUNTING PUT
AWAY AND PACKING 7ORKING
HOURS ARE  
*OB APPLICATION AN FURTHER
INFORMATION IS GIVEN AT
3KÒTUVOGUR 

6AKTSTJËRI ¹ 0IZZA (UT

0IZZA (UT LEITAR AÈ VAKTSTJËRUM Å VEIT
INGASAL 5M ER AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF
3TARFIÈ FELST Å STJËRNUN VAKTA ÖJËNUSTU
OG MANNASTJËRNUN Å SAMR¹ÈI VIÈ VEIT
INGASTJËRA (¾FNISKRÎFUR ¶JËNUSTULUND
SAMVISKUSEMI REGLUSEMI H¾FNI Å
MANNLEGUM SAMSKIPTUM ,¹GMARKS
ALDUR ER  ¹R HUGASAMIR SENDI INN
UMSËKN ¹ WWWPIZZAHUTIS  .¹NARI
UPPL HJ¹ «MARI 0IZZA (UT 3M¹RALIND
Å SÅMA   ¶ËREY 0IZZA (UT
3PRENGISANDI   OG "IRGIR 0IZZA
(UT .ORDICA  

!TVINNA !TVINNA
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BROSMILT
FËLK TIL STARFA ¹ KASSA OG
AFGREIÈSLU Å VERSLUN 5M H¹LFT
EÈA FULLT STARF ER AÈ R¾ÈA ,AUN
SAMKOMULAG
5PPLÕSINGAR HJ¹ VERSLUNAR
STJËRA ¹ STAÈNUM EÈA Å SÅMA
 

3TÎRF ¹ 0IZZA (UT Å VETUR

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFS
FËLK Å AFGREIÈSLU ¹ 3ERRANO ¹
(RINGBRAUT 3TARFIÈ FELST AÈAL
LEGA Å ÖVÅ AÈ AFGREIÈA VIÈSKIPTA
VINI 3ERRANO UM MAT OG SVO Å
ALLS KYNS STÎRFUM VIÈ ¹FYLLINGAR
ÖRIF OG ÎNNUR STÎRF ¹ STAÈNUM
6IÈ ERUM AÈ LEITA EFTIR DUGLEGU
J¹KV¾ÈU OG LÅFSGLÎÈU FËLKI TIL AÈ
VINNA ¹ SKEMMTILEGUM VINNU
STAÈ "YRJUNAR M¹NAÈARLAUN ERU
UM   KR
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹ WWW
SERRANOISATVINNA EÈA MEÈ
ÖVÅ AÈ SENDA PËST ¹ STEIN
GERDUR SERRANOIS .¹NARI
UPPLÕSINGAR VEITIR 3TEINGERÈUR
REKSTRARSTJËRI 3ERRANO Å SÅMA
 

+ORNIÈ "AKARÅ

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

3¾LG¾TIS OG VIDEOHÎLLIN
'ARÈATORGI
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA FËLK Å
KVÎLD OG HELGARVINNU HENTAR
VEL SKËLAFËLKI
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
%INNIG H¾GT AÈ HRINGJA Å SIMA
 

b6ILTU SL¹ST Å HËPINN MEÈ
*«! &%, m

6ERKTAKAFYRIRT¾KI Å BYGG
INGARIÈNAÈI
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA GËÈAN SMIÈ
EÈA HÒSASMÅÈAMEISTARA SEM
VERKSTJËR 6ERÈUR AÈ HAFA GËÈA
STJËRNUNARH¾FILEIKA
5PPL Å S     

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

#AFE /LIVER
#AFE «LIVER ËSKAR EFTIR REYNDUM
BARÖJËNUM OG ÖJËNUM Å SAL Å
FULLT STARF OGEÈA HLUTASTARF
6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND
Å   EÈA CAFEOLIVER
CAFEOLIVERIS

¡G ER ÅSLENSK RÒML  ¹RA DUGLEG
HEIÈARLEG OG SAMVISKUSÎM ËSKA EFTIR
GËÈRI VINNU HJ¹ EINKAFYRIRT¾KI Å (AFNARF
'ARÈAB +ËPAV MARGT KEMUR TIL GREINA
6INSAML SENDIÈ UPPL ¹ NETFANGIÈ OLOL
TORGIS
2AFVIRKI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
.ÕLAGNIR VIÈHALD 5PPL Å S  

3ÅMADÎMUR ËSKAST

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

&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
"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI
TIL
AFGREIÈSLUSTARFA
¥SLENSKUKUNN¹TTA ER SKILYRÈI (ELGA GEFUR
FREKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
«SKUM EFTIR RÎSKUM ¹REIÈANLEGUM
STARFSMANNI TIL AFGREIÈSLU  LAGERSTARFA
Å VERKF¾RAVERSLUN 5PPL Å SÅMA 


&ULLT STARF HLUTA STÎRF Å VAKTAVINNU OG
HLUTASTÎRF ¹ DAGINN 0IZZA (UT LEITAR AÈ
DUGLEGU OG STUNDVÅSU STARFSFËLKI Å VETUR
5M ER AÈ R¾ÈA STÎRF Å VEITINGASAL OG
Å ELDHÒSI 'ETUM EINNIG B¾TT VIÈ HJ¹
OKKUR HLUTASTARFSFËLKI Å H¹DEGINU OG UM
MIÈJAN DAG ,¹GMARKSALDUR ER  ¹RA
5MSËKNIR SENDIST ¹ WWWPIZZAHUTIS
EÈA HAFIÈ SAMBAND VIÈ VEITINGASTJËRA
3PRENGISANDI   3M¹RALIND 
 .ORDICA  

3ERRANO (RINGBRAUT &ULLT
3TARF -¹NAÈARLAUN 


«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA GOTT STARFS
FËLK Å ÖJËNUSTUSTÎRF OG EINNIG
VANAN STARFSMANN Å ELDHÒS
SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAFI
REYNSLU
5PPL GEFUR *ËN Å S  
#AFÁ "LEU +RINGLUNNI 3 


 ¹RA KK FR¹ 0ORTÒGAL ENSKUM¾LANDI
HEFUR VERIÈ ¹ ¥SL Å  ¹R «SKAR EFTIR VINNU
EFTIR KL  ALLA VIRKA DAGA OG ALLAN DAG
INN UM HELGAR 3  

TILKYNNINGAR
%INKAM¹L

-EIRAPRËFSBÅLSTJËRAR ËSKAST ¹ SUÈVESTUR
HORNINU 5M ER AÈ R¾ÈA FLUTNINGABÅLA
MEÈ TENGIVAGN %INNIG VANTAR BÅLSTJËRA
ÒT ¹ LAND HUGASAMIR SENDI PËST ¹
OSKAR IFTIS
«SKA EFTIR GRÎFUMANNI Å VINNU VEGNA
MIKILLA VERKEFNI ¹HUGASAMIR HAFA SAM
BAND Å S  
«SKA EFTIR JA ÎXLA BÅLSTJËRA OG TRAILER
BÅLSTJËRA VEGNA AUKINNA VERKEFNA 5PPL
Å S  
3®,5-!¨52
¥
6%23,5.
¥
',3)" «3+!34 342!8 %+4!
+6%.-!..334!2& %++) 9.'2) %. 
2! 2%9+,!53 500, ¥ 3¥-! 
 !,$! %¨! 3%.$! 5-3«+. 
ALDALARS MIIS
«SKUM EFTIR STARFSFËLKI ¹ SËLBAÈSSTOFU
Å MIÈB¾NUM Å FULLT STARF OG HLUTASTARF
EKKI YNGRI EN  ¹RA 2EYNSLA KOSTUR EN
EKKI SKILYRÈI UPPL Å S   6ILLA

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

&IRMA 4ANDURHREINT POSZUKUJE KOBIET
DO SPRZATANIA BIUR I MIESZKAN *ULITA
 

3VEITAS¾LA

6ILTU KOMAST ÒT FYRIR BORGINA %INST¾ÈUR
FAÈIR MEÈ  BÎRN ËSKAR EFTIR HEIMILIS
HJ¹LP Å SVEIT 3TARFIÈ FELUR Å SÁR BARNA
PÎSSUN OG LÁTT HEIMILISVERK 5PPL Å S
 
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VERKAMENN SMIÈI
OG KRANAMANN ¹  TONNA BÅLKRANA 'ËÈ
LAUN Å BOÈI FYRIR GËÈA MENN HUGASAMIR
HAFI SAMBAND ¹ STARRI BORGARAFLIS

$AGVINNA  

/KKUR VANTAR GOTT FËLK Å SÅMASÎLU M¹N
FÎS 4RYGGING BËNUS 'ËÈ LAUN Å BOÈI
FYRIR GOTT FËLK %F ÖÒ ERT  Ö¹ ERT ÖÒ
RÁTTA MANNESKJAN FYRIR OKKUR !LLAR N¹N
ARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA TRÁSMIÈI EÈA SMIÈS
VANA MENN 5PPL Å S  

!46)..!

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR UM
MATSSKYLDU FRAMKV¾MDA
3KIPULAGSSTOFNUN HEFUR TEKIÈ ¹KVÎRÈUN UM AÈ EFTIRTALIN
FRAMKV¾MD SKULI EKKI H¹È MATI ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
SAMKV¾MT LÎGUM UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM NR
 MSB

2EYNISVATNSVEGUR AUSTAN "ISKUPSGÎTU
2EYKJAVÅK
KVÎRÈUNIN LIGGUR FRAMMI HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN ,AUGAVEGI
  2EYKJAVÅK (ANA ER EINNIG AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU
3KIPULAGSSTOFNUNAR WWWSKIPULAGIS
KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR M¹ K¾RA TIL UMHVERÙS
R¹ÈHERRA OG ER K¾RUFRESTUR TIL  OKTËBER 
3KIPULAGSSTOFNUN

&5.$)2  -!..&!'.!¨)2

%ÚING STÁTTARFÁLAG
&ULLTRÒAKJÎR
TIL
¹RSFUNDAR 3TARFSGREINASAMBANDS ¥SLANDS
OG
¹RSFUNDAR !LÖÕÈUSAMBANDS ¥SLANDS
!LLSHERJARATKV¾ÈAGREIÈSLA VERÈUR VIÈHÎFÈ VIÈ KJÎR
FULLTRÒA ¹ ÖING 3TARFSGREINASAMBANDS ¥SLANDS SEM
HALDINN VERÈUR Å 2EYKJAVÅK DAGANA   OKTËBER 
OG ¹RSFUND !LÖÕÈUSAMBANDS ¥SLANDS SEM HALDINN
VERÈUR Å 2EYKJAVÅK DAGANA   OKTËBER 
4ILLÎGUR VEGNA ¹RSFUNDAR 3TARFSGREINASAMBANDS ¥SLANDS
MEÈ NÎFNUM  AÈALFULLTRÒA OG JAFNMÎRGUM TIL VARA
¹SAMT MEÈM¾LUM  FULLGILDRA FÁLAGSMANNA SKULU
HAFA BORIST SKRIFSTOFU %ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS FYRIR KL
 FÎSTUDAGINN  SEPTEMBER NK

Auglýsingasími

4ILLÎGUR VEGNA ¹RSFUNDAR !LÖÕÈUSAMBANDS ¥SLANDS
MEÈ NÎFNUM  AÈALFULLTRÒA OG JAFNMÎRGUM TIL VARA
¹SAMT MEÈM¾LUM  FULLGILDRA FÁLAGSMANNA SKULU
HAFA BORIST SKRIFSTOFU %ÚINGAR FYRIR KL  FÎSTUDAGINN
 SEPTEMBER NK

– Mest lesið

+JÎRSTJËRN %ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS

 SEPTEMBER  &®345$!'52
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ATH

HRAFNISTA

$EKKJAVERKST¾ÈI

6ERKSTJËRA Å BORÈSAL

!TVINNA

5PPLÕSINGAR GEFUR -AGNÒS -ARGEIRSSON Å
SÅMA   .ETFANG MAGGIM HRAFNISTAIS
%INNIG ER H¾GT AÈ S¾KJA UM ¹ HEIMASÅÈU
WWWHRAFNISTAIS

.ESDEKK EHF
&ISKISLËÈ 

OFAR ÖLLU

HRINGDU NÚNA
og skráðu eignina þína í sölu hjá okkur

(RAFNISTA Å 2EYKJAVÅK LEITAR AÈ
VERKSTJËRA Å BORÈSAL
6ERKSTJËRINN HEFUR UMSSJËN MEÈ STJËRNUN OG
MANNAHALDI 4ÎLVUKUN¹TTA NAUÈSYNLEG

.ESDEKK ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN ¹
DEKKJAVERKST¾ÈI 6IÈ LEITUM AÈ DUGLEGUM
STARFSMANNI 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTAN AÈILA
5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ GETA BYRJAÈ SEM FYRST
5PPLÕSINGAR GEFUR *ËN S  

ÞJÓNUSTA

699 6165/899 0800

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
Engjateig 9
105 Reykjavík

Leitað er að manneskju sem hefur þjónustulund,
og er stundvís og nákvæm.

Framkvæmdastjórn
6J@6K>CC6;GÌ
365
miðla ehf. leitar að
'%#?ÖAÏ"'%#Ì<ÖHI
móttökuritara
í fullt starf

@jgiZ^hid\Ä_cjhijajcYVÂhiVg[h[a`h`Vhi
Starfssvið:
Hæfniskröfur:
• Móttaka
og símavarsla
i^aVÂiV`V{bi^{h`g^[iVgecijcjbhbV
• Reynsla af skjalavistun
• Undirbúningur
funda og kynninga
• Almenn tölvuþekking
[g{'%#_ai^a'%#{\hi#
• Skjalavarsla
• Grunnfærni í notkun
9V\"!`kaY"d\]Za\Vgk^ccVWdÂ^[ng^ggiiV[a`^Â#
• Ferðabókanir
Power Point og Excel
• Önnur
almenn
skrifstofustörf
IZ`^ÂZg{bi^jbh`cjbbZÂjeeaÅh^c\jb
jbcV[c!hbVd\[ngg^hig[cZi[Vc\^cj
hiVg[hjbhd`c5(+*#^h
Nánari upplýsingar veitir:
Ólafía B. Rafnsdóttir starfsmannastjóri 365 í síma 512 5000.
8PVyNQLUVNDOVHQGDiROD¿D#LV

(+*Zg[aj\VhiV[_ab^ÂaV[ng^gi¨`^ÂhZbhiVg[Vg{haZch`jbbVg`VÂ^#
HU|ÀXJDVWDIM|OPLèODI\ULUW
NLèitVOHQVNXPPDUNDèL

&!34%)'.)2

MARKMIÐ OKKAR ER AÐ SELJA EIGNINA ÞÍNA

www.inhouse.is

INNAN 30 DAGA
SELD Á 4 DÖGUM

SELD Á 4 DÖGUM

SELD Á 6 DÖGUM

SELD Á 2 DÖGUM

SELD Á 17 DÖGUM

SELD Á 4 DÖGUM

Efstihjalli

Klukkuberg

Sléttahraun

Sléttahraun

Eskihlíð

Straumsalir

SELD Á 18 DÖGUM

SELD Á 8 DÖGUM

SELD Á 14 DÖGUM

SELD Á 10 DÖGUM

SELD Á 2 DÖGUM

SELD Á 20 DÖGUM

Flúðasel

Breiðvangur

Jörfagrund

Laufásvegur

Álfatún

Flesjakór

HRINGDU NÚNA

822 3702

Söluhæsta RE/MAX teymi á Íslandi
Gunnar
Sölustjóri

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Lögg.
fasteignasali

Sigurður
Lögg. fast.

Lárus
Sölufulltrúi

Vignir
Sölufulltrúi

Snorri Björn
Sölufulltrúi

Hreiðar
Sölufulltrúi

896 2312

824 3934

865 4039

699 4407

694 2324

sigsam@remax.is

lo@remax.is

vignir@remax.is

snorri@remax.is

hreidar@remax.is

Baldur
Sölfulltrúi

Oddsteinn
Sölfulltrúi

Gyða
Sölfulltrúi

864 1813

659 5500

696 3454

baldur@remax.is oddsteinn@remax.is gyda@remax.is

Erna
Skjalavinnsla

Kíktu á www.eignaleit.is
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Athugasemd við orðabókarfrétt
ljúka. Mun svo fátt eitt
hafa gerst í þessum
málum fyrr en 1973, að
út kemur Spænsk-íslensk
orðabók eftir bóndann í
inn 30. ágúst birti
Hvítárholti í HrunaFréttablaðið frétt um
mannahrepppi, og á
nýútkomna
spænska
þessi bók sér merkilega
íslenska orðabók ásamt
og einstæða sögu sem
viðtali við einn af fimm
óþarft er að falli í
ritstjórum
bókarinnar,
).'6!2
gleymsku. Höfundurinn,
Margréti Jónsdóttur. Mik(!,,'2¥-33/.
Sigurður Sigurmundsson
ill fengur er að þessari
(1915-1999), bjó í Hvítbók „því engin spænsk
árholti 1942-1986, þá er hann
orðabók hefur verið til“ segir
samdi orðabókina.
Margrét. Þessi staðhæfing er
Í minningargrein um Sigurð í
ekki alls kostar rétt.
Morgunblaðinu 16. mars 1999
Á árunum 1931-1958 gaf Þór(einnig í Hrunamenn II, Rvk.
hallur Þorgilsson bókavörður út
1999) ritar vinur hans Jón Herýmsar bækur um spænsku,
mannsson eftirfarandi: „Um 1950
kennslubók, smásögur, málfræði
rakst í hlað í Hvítárholti með
og lestrarbók, ásamt drögum að
fleira fólki dr. Sigurbjörn Einspænsk-íslenskri orðabók, sem
arsson, þáverandi guðfræðihonum entist ekki aldur til að

5-2¨!.
4UNGUM¹LAKENNSLA

H

prófessor. Þeir Sigurður þekktust
frá fyrri tíð. Bar þar tali þeirra,
að Sigurbjörn með sinni alkunnu
mælsku fór að lýsa rómönskum
málum, hljómfegurð þeirra og
hrynjandi. Það varð kveikjan að
því að Sigurður ákvað að læra

Orðabók Sigurðar er ekki
gallalaus, enda gáfu aðstæður
ekki tilefni til þess. Hins vegar
er þrekvirki hans algjört einsdæmi. Hvar annars staðar
finnast bændur sem semja
orðabækur?
spænska
tungu.
Ekki
var
auðhlaupið að því, engin spænskíslensk orðabók til. En Sigurður

Alvarleg staða barnaverndarmála í Kópavogi
fara skipulega yfir
málið og leita lausna
af yfirvegun gerðu
bæjaryfirvöld starfslokasamning
við
yrir
skemmstu
yfirmann fjölskylduvorubarnaverndardeildar sem í kjölfar
mál í Kópavogi nokkuð
þessara ummæla lét
í umræðunni í kjölfar
ummæla Braga Guðaf störfum. Fulltrúar
Samfylkingarinnar í
brandssonar, forstjóra
félagsmálaráði
Barnaverndarstofu,
þess efnis að starfsóskuðu þegar eftir
fólk barnaverndar í
ítarlegri greiningu á
stöðu barnaverndarKópavogi annaði ekki '5¨2¥¨52
mála í Kópavogi.
þeim verkefnum sem !2.!2$«44)2
Einhverjum
til er ætlast. Hann
spurningum var ekki hægt að
kenndi um skorti á starfsfólki
svara þar sem töluvert vantar
og sagði jafnframt ýmislegt
upp á að skráning mála sé fullbenda til þess að starfsfólk
nægjandi. Þó má lesa í þau gögn
barnaverndar í Kópavogi væri
sem nú liggja fyrir að tilkynntum
undir of miklu álagi. Verkefnum
barnaverndarmálum í Kópavogi
þar sé ekki sinnt á viðunandi
hátt. Yfirmaður fjölskylduhefur fjölgað frá árinu 2002 á
meðan hlutfallslega færri mál
deildar
Kópavogs
staðfesti
leiða til könnunar. Ýmislegt
jafnframt mikla fjölgun mála og
bendir einnig til að álag á
taldi það verða til þess að sífellt
starfsmenn
fjölskyldudeildar
alvarlegri málum væri ekki
sinnt. Alvarlegustu tilkynningKópavogs sé mikið, m.a. nýleg
viðhorfskönnun og hafa nú þrír
arnar fái forgang á meðan hinar
starfsmenn nýlega sagt upp
séu látnar bíða.
störfum sínum hjá félagsÍ stað þess að setjast niður og
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þjónustunni, þar af tveir sem
eingöngu sinna barnaverndarmálum.
Í kjölfar ítarlegrar samantektar fulltrúa Samfylkingarinnar í félagsmálaráði var málið
rætt á bæjarstjórnarfundi þann

Ýmislegt bendir einnig til að
álag á starfsmenn fjölskyldudeildar Kópavogs sé mikið,
m.a. nýleg viðhorfskönnun
og hafa nú þrír starfsmenn
nýlega sagt upp stöfum...
11. september. Umræðan var
málefnaleg og góð en það er von
okkar að þessi mikilvægi
málaflokkur njóti nú athygli
meirihluta Framsóknar- og
Sjálfstæðisflokks
og
menn
sameinist um að sjá til þess að
barnaverndarmálum í Kópavogi
sé sinnt svo sómi sé af sem
fyrst, sama hvað það kostar.
Höfundur er oddviti
Samfylkingarinnar í Kópavogi.

Víst varað við sölu orkulinda
sínu og efldi það þótt ranglát kosningalög
hefðu komið í veg fyrir að hann fengi þá
5-2¨!.
tvo menn á þing sem honum hefði borið í
hlutfalli við atkvæðamagn sitt.
5MHVERFISM¹L
Því má svo bæta við að enn er hjalað
um „sátt“ milli verndunar og nýtingar
leiðara í Fréttablaðinu 13. september
landsins á sama tíma og stefnt er að
segir Þorsteinn Pálsson réttilega að
orkusölu sem þarf nær alla virkjanlega
skipulag orkumála sé í uppnámi vegna
orku landsins. Í raun er stefnt að þeirri
kaupa bandarísks banka á þriðjungs hlut
„sátt“ að eftir að nær allt virkjanlegt afl
í íslensku fyrirtæki sem á þriðjungs hlut
í Hitaveitu Suðurnesja. Hann segir «-!2 2!'.!233/. hefur verið virkjað verði leifarnar
friðaðar. Enginn orðaði þessa stefnumörkeinnig m. a.: „Enginn stjórnmálaflokkur
hefur því í reynd litið á slíka sölu sem un betur en Jónas Elíasson prófessor þegar hann
lýsti æskilegri stefnu svona: „Virkja fyrst og
grundvallarmál eða stefnufrávik....“
friða svo.“ Skilningurinn á eðli verndunar í þessu
Þetta er ekki rétt. Íslandshreyfingin lagði svo
hjali er ekki meiri en svo að talað er um sátt milli
þunga áherslu á það hvert stefndi að óbreyttu að
verndunar og nýtingar. Þá er gefið í skyn að
þess var getið í öllum yfirlýsingum flokksins,
verndun sé alger lúxus og byrði fyrir þjóðfélagið.
jafnvel stuttorðustu dreifmiðum. Stjórn flokksins
Hitt er sönnu nær að verndun er nýting og slík
ítrekaði þetta í ályktun sem send var fjölmiðlum
nýting getur verið arðbærari en orkunýting. Þarf
eftir kosningar. Þá var það ekki komið fram sem
ekki annað en að minnast á Gullfoss í því
nú hefur gerst en engu að síður varaði stjórnin
sambandi.
sterklega við því að orkulindirnar, auðlindir
landsins, lentu að lokum í eigu fárra erlendra
auðfyrirtækja. Stjórnin nefndi þetta sem dæmi
Höfundur er formaður Íslandshreyfingarinnar um nauðsyn þess að flokkurinn héldi áfram starfi
lifandi lands.

Í

hvikaði aldrei frá settu takmarki,
hann byrjaði að gera orðabók
sjálfur, þýddi spænsku, yfir
ensku, á íslensku og lærði ensku í
framhjáhlaupi. Að þessu var
hann í þrjú ár, öllum stundum
jafnframt búskap. Þegar orðabókin var tilbúin í örkum byrjaði
spænskunámið og með sömu
eljunni náði hann því að vera læs
og talandi á spænska tungu.
Flestum þykir þetta eflaust ærið
ævistarf, jafnframt búskap og
uppeldi átta barna.“
Orðabókin var svo endurprentuð 1976, og 1995 kemur út frá
hendi Sigurðar önnur útgáfa
bókarinnar, spænsk-íslensk og
íslensk-spænsk.
Orðabók Sigurðar er ekki gallalaus, enda gáfu aðstæður ekki tilefni til þess. Hins vegar er þrekvirki hans algjört einsdæmi.

Hvar annars staðar finnast bændur sem semja orðabækur?
Er spænsku konungshjónin
komu til Íslands 1989, var kóngi
sagt frá orðabókagerð bóndans í
Hvítárholti. Þótti konungi þetta
svo merkilegt, að hann bauð Sigurði í konungsveisluna. Mun
bóndinn frá Hvítárholti verið
einn örfárra veislugesta, sem
rætt gat við konungshjónin á
þeirra eigin tungu.
Tilvitnuðum minningarorðum
um Sigurð Sigmundsson lýkur
Jón Hermannsson á þessa leið:
„Með Sigurði í Hvítárholti er
genginn merkur maður, sem
næstu kynslóðir munu betur
kunna aða meta en samtíminn.“
Vonandi rætist það.
Höfundur er fiskifræðingur á
eftirlaunum.

Dautt hjarta Afríku
hann. Darfúr-flóttamenn
í Tsjad njóta aðstoðar
frá alþjóðlegum stofnunum, ríkisborgarar Tsjad
sem, vegna sama vanda,
sjad er í miðri Afríku.
eru á flótta í eigin landi,
Við fáum yfirleitt ekki
fá enga aðstoð.
miklar fréttir af Tsjad hér
Vandi íbúa Darfúr
á Íslandi og líklega er það
hefur fengið athygli
eina sem Tsjad-búar og
umheimsins, enda fer
Íslendingar eiga sameigekki á milli mála að þar
inlegt, það að fótboltadella ,9$¥!
'%)23$«44)2
er gríðarleg þörf. Jafn
er álíka algeng þar sem hér.
sár vandi Tsjad-búa, þótt á minni
Þar endar allur svipur með þeim.
skala sé, hefur ekki fengið neina
En það er fleira sem skilur þá að.
athygli. Enginn hefur rokið upp
Það veigamesta er líklega aðgengi
með söfnun og fjölmiðlar fjalla
þjóðanna að hreinu vatni; við tökum
ekki um neyð þeirra. Samstarfsaðþeirri auðlind algjörlega sem sjálfilar Hjálparstarfs kirkjunnar fóru
gefinni en Tsjadbúar reyna hvað
um svæðið á dögunum og þrátt
þeir geta að deyja ekki úr skorti á
fyrir mikla reynslu, brá þeim í brún
henni. Þjóðin hefur fengið það
að sjá um 100.000 manns á þessu
óskemmtilega viðurnefni „dautt
svæði bjarga sér frá degi til dags
hjarta Afríku“ því landið státar af
án aðgengis að vatni, án hreinlætsérlega þurru loftslagi.
isaðstöðu, án húsaskjóls annars en
®RBIRGÈ OG EKKI AF NEINU AÈ TAKA
greina næstu trjáa, án nokkurrar
heilsugæslu og kannski verst af
Tsjad er fimmta fátækasta þjóð
öllu, án nokkurrar verndar gegn
heims. Við erum meðal fimm ríkárásum
Janjaweed.
Heimili
ustu. Þeirra saga er ekki óvenjuleg,
fólksins, akrar og flestar eigur hafa
á þessum slóðum þar sem nýlenduverið brennd til kaldra kola. Konum
stefna, einræðisherrar, borgarahefur verið nauðgað og börn hafa
stríð, ójöfn tekjuskipting af olíumisst foreldra sína. Þau þurfa á
lindum og skortur á vatni leggst
hjálp að halda – núna.
allt á eitt um að gera lífskjör manna
svo erfið. Tsjad er auk þess ein6ILJUM SVARA NEYÈARBEIÈNI
staklega óheppið með nágranna.
Stríð og óeirðir nágrannanna hafa
Hjálparstarfi kirkjunnar hefur borósjaldan teygt sig yfir landamærin
ist neyðarbeiðni frá ACT/Alþjóðaog raskað þeirri litlu ró sem þar
neyðarhjálp kirkna vegna aðstæðna
býr. Nágranni Tsjads í austri er
flóttamanna í Austur-Tsjad og við
Súdan, nánar tiltekið Darfúr-svæðhöfum leitað til utanríkisráðuneytið. Á síðustu fjórum árum hafa um
isins með beiðni um fjárframlag.
240.000 íbúar Darfúr flúið yfir
ACT hefur ásamt fleiri mannúðarlandamærin til Tsjad og búa nú í
samtökum gert samkomulag um
flóttamannabúðum þar. Staðarfólk
verkaskiptingu til þess að aðstoða
hefur af litlu að taka til að hjálpa
Tsjad-búa á vergangi. Það féll í hlut
þeim. Og eins og þetta sé ekki nóg
ACT og þar með í hlut Hjálparálag á þjóð sem þegar býr við kröpp
starfsins að koma upp vatnsdreifkjör, þá koma þangað líka þeir sem
ingu og hreinlætisaðstöðu.
Darfúr-búar eru að flýja frá. Það
Hjálparstarf kirkjunnar hefur
eru Janjaweed-hersveitirnar á
það markmið að hjálpa þeim sem
snærum ríkisstjórnar Súdans og
eiga það til að gleymast. Því miður
þeir láta ekki ómerkileg landamæri
búum við í heimi þar sem neyð
við Tsjad stöðva árásir sínar á
sumra fær meiri athygli en neyð
flóttamennina. Þeir gera heldur
annarra og í kjölfarið meiri aðstoð.
engan greinarmun á því hvort þeir
Við Íslendingar þekkjum ekki
eru að ráðast á flóttamenn frá Darþorsta líkt og þann sem ríkir á
fúr eða Tsjad-búa. Afleiðingar af
meðal flóttamanna í Tsjad. Við
því eru þær að um 100.000 Tsjadþekkjum það ekki að drekka óhreint
búar á þessu svæði hafa þurft að
og oft bráðdrepandi vatn. Nýtum
flýja heimili sín. Eins og staðan er
velgengni okkar til þess að slökkva
nú fá þeir litla sem enga aðstoð.
þorstann hjá öðrum. Gefum vatn!
Ástæðan fyrir lítilli aðstoð er
Þú getur hringt í söfnunarsímann
einföld. Sá flóttamaður sem fer yfir
907 2002 og gefið þannig 1.100 kr.
alþjóðlega viðurkennd landamæri
eða lagt inn á reikning 1150 26 27 og
öðlast alþjóðleg réttindi sem flóttamerkt Tsjad. Kt. er 450670-0499.
maður. Sá sem hinsvegar er á flótta
í eigin landi hefur engin réttindi og
Höfundur er verkefnastjóri
enginn er skyldur til þess að aðstoða
Hjálparstarfs kirkjunnar.
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DÍVÍ Hvað er að frétta af þér?
Íslenskt myndbandasamfélag á Netinu.
Þú ert útsendingarstjóri úr þinni tölvu.

Raddir lesenda Hvað er að frétta af mér?
Rödd lesenda er ómetanlegur þáttur í að
gera dv.is að gagnvirkum og öflugum
miðli fyrir alla íslendinga.

dv.is Hvað er að frétta?
Sjálfstæður miðill sem flytur
innlendar- og erlendar fréttir allan
sólarhringinn.

Komdu og skoðaðu nýjan
og skemmtilegan fréttaog afþreyingarvef, slóðin
er dv.is - vefurinn er opinn.

Leiðarinn Hvað er að frétta af okkur?
Við leggjum okkur fram um vandaðan
og lifandi fréttaflutning. Okkar markmið er að
eiga gott samband við notendur miðilsins
og að vera vettvangur skoðanaskipta.

Fréttir og afþreying fyrir alla!
Á dv.is finnur þú hefðbundið efni fréttamiðils, auk þess að
geta vistað myndbönd á lokuðu svæði. Þú getur líka birt það
efni sem þér þykir áhugavert og verið þannig virkur
þátttakandi öflugasta frétta og afþreyingarvefs Íslands. Málið
er einfalt; ef þú vilt vita hvað er að frétta eða láta vita hvað
er að frétta af þér þá er dv.is rétti staðurinn.

DY NAMO REYKJAVÍK

Einkunnarorð dv.is eru „Hvað er að frétta?“ Með því er lögð
áhersla á að vefurinn er gagnvirkur; efnið er ekki aðeins
samið af ritstjórn heldur einnig notendum sem geta sent inn
fréttir, ljósmyndir og myndbönd og sagt skoðun sína á öllu
efni sem birt er. dv.is væntir þess að eiga gott og náið
samband við notendur miðilsins. dv.is er nýr, sjálfstæður og
gagnvirkur netmiðill, skapaður af ritstjórn sem notendum.

-hvað er frétta?
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Prinsessa deyr í bílslysi

 $ËMKIRKJAN Å 2EYKJAVÅK

¶ENNAN DAG FYRIR  ¹RUM
LÁST HIN ¹STS¾LA LEIKKONA
OG PRINSESSA 'RACE +ELLY AF
-ËNAKË
/RSÎKIN VAR HEILABL¾ÈING AF
VÎLDUM BÅLSLYSS SEM VARÈ
DAGINN ¹ÈUR 4ALIÈ ER AÈ BILUN
Å HEMLAKERFI ÎKUT¾KISINS
HAFI LEITT TIL ÖESS AÈ ÖAÈ FËR
ÒT AF VEGINUM MEÈ ÖEIM
AFLEIÈINGUM AÈ ÖAÈ VALT NOKKRA
HRINGI NIÈUR BREKKU ÖAR TIL ÖAÈ
NAM STAÈAR Å N¾RLIGGJANDI
GARÈI 9NGSTA DËTTIR HENNAR
3TEPHANIE VAR EINNIG Å BÅLNUM
EN HÒN SLAPP ËMEIDD "¾ÈI
EIGINMAÈUR 'RACE 2AINER FURSTI
OG BÎRNIN ÖEIRRA ÖRJÒ VORU ¹
D¹NARBEÈI PRINSESSUNNAR EN

„Að segja það án þess að segja
það. Já, það er einmitt það:
að segja það án þess að segja
það.“ - Davíð í Sumrinu ´37
*ÎKULL *AKOBSSON VAR ÅSLENSKT LEIK
SK¹LD SEM SKRIFAÈI MIKINN FJÎLDA
LEIKVERKA FR¹ UPPHAFI SJÎUNDA ¹RA
TUGAR SÅÈUSTU ALDAR ÖAR TIL HANN
LÁST  APRÅL 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

EINUM M¹NUÈI FYRR HÎFÈU ÖAU
HJËNIN KOMIÈ HINGAÈ TIL LANDS
Å OPINBERA HEIMSËKN ¹SAMT
BÎRNUM SÅNUM !LBERT OG
+ARËLÅNU
'RACE +ELLY VAR ¹ SÅNUM
TÅMA EIN AF SK¾RUSTU STJÎRNUM
(OLLYWOOD (ÒN LÁK Å NOKKRUM
KVIKMYNDUM OG ER EINNA
FR¾GUST FYRIR FRAMMISTÎÈU SÅNA
Å (ITCHCOCK MYNDUNUM $IAL FOR -URDER OG 2EAR 7INDOW
'RACE +ELLY HEFUR LÎNGUM
VERIÈ TALIN MEÈAL FEGURSTU
KVENNA HEIMS p SVO FÎGUR AÈ
MARGIR AF F¾RUSTU LÕTAL¾KNUM
"ANDARÅKJANNA TAKA MIÈ AF
ANDLITSHLUTFÎLLUM HENNAR VIÈ
STÎRF SÅN ENN ÖANN DAG Å DAG










VÅGÈ ¹ NÕ EFTIR MIKLAR
VIÈGERÈIR
,AGARFLJËTSBRÒIN VÅGÈ
-ARLENE $IETRICH HELD
UR SÕNINGU Å 4RÅPOLÅBÅËI
Å 2EYKJAVÅK ¹SAMT LEIK
FLOKKI BANDARÅSKA HERSINS
VIÈ GEYSILEGA HRIFNINGU
¹HORFENDA
&LUGVÁLIN 'EYSIR BROT
LENDIR ¹ "¹RÈARBUNGU ¹
6ATNAJÎKLI ¹ LEIÈ FR¹
,ÒXEMBORG TIL 2EYKJA
VÅKUR 3EX MANNA ¹HÎFN
KEMST LÅFS AF
"RESKA HLJËMSVEITIN 4HE
+INKS KEMUR TIL LANDSINS
AÈ HALDA TËNLEIKA
+RISTJ¹N %LDJ¹RN ANDAST
 ¹RA AÈ ALDRI (ANN VAR
FORSETI ¥SLANDS FR¹ 
TIL 

AFMÆLI

!MY
7INEHOUSE
SÎNGKONA ER
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+IMBERLEY
7ILLIAMS
LEIKKONA ER
 ¹RA
Å DAG

.AS
RAPPARI
ER  ¹RA
Å DAG

-ARY #ROSBY
LEIKKONA ÒR
$ALLAS OG
DËTTIR "INGS
ER  ¹RA
Å DAG

Elskulegur sambýlismaður minn, faðir
okkar, sonur, tengdasonur, bróðir, mágur,
svili og barnabarn,

Sigmar Þór Eðvarðson
verslunarstjóri, Sílakvísl 13, Reykjavík,

lést sunnudaginn 9. september. Jarðarförin auglýst síðar.
Margrét Friðriksdóttir
Aðalheiður María Sigmarsdóttir
Emelía Rán Sigmarsdóttir
Svanhildur María Ólafsdóttir
Aðalheiður Gréta Guðmundsdóttir
Ólafur Páll Eðvarðsson
Ásta Friðriksdóttir
Auður Gunnarssdóttir
Sigríður U. Ottósdóttir
Vigdís Ámundadóttir

Eðvarð Ingólfsson
Friðrik Jónsson
Bjarki Traustason

Elskulegur eiginmaður minn, faðir og
sonur,

Konráð Þórisson
Móaflöt 37, Garðabæ,

er látinn. Jarðarför fer fram frá Vídalínskirkju
fimmtudaginn 20. september kl. 15.00.
Vala Dröfn Hauksdóttir
Oddný Þóra Konráðsdóttir
Oddný Dóra Jónsdóttir

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

Sigurgeir Svanbergsson
Miðleiti 7, Reykjavík,
sem lést fimmtudaginn 6. september sl., verður jarðsunginn
frá Dómkirkjunni í Reykjavík, föstudaginn 14. september
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hins látna er bent á Hjartavernd.
Margrét Finnbogadóttir
Edda Sigurgeirsdóttir
Helgi Sigurgeirsson
Svanberg Sigurgeirsson
Valgerður Jóhannesdóttir
Rafnhildur Jóhannesdóttir
afa- og langafabörn.

Þórður Kristinsson
Gerður Garðarsdóttir
Rannveig Ása Reynisdóttir
Sigurður Sverrir Guðmundsson
Agnar Olsen
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,ITIÈ UM ÎXL OG FRAM ¹ VEGINN
Í gestabók Laufeyjar Lárusdóttur,
fyrrverandi húsfreyju í Hæðum í
Skaftafelli, standa eftirfarandi orð,
rituð 15. september árið 1967: „Í dag
hefur íslenska ríkinu verið afhent
Skaftafell til vörzlu. Jafnframt
verður staðurinn þjóðgarður.“ Undir
þetta rita Birgir Kjaran, þáverandi
formaður Náttúruverndarráðs, Gylfi
Þ. Gíslason menntamálaráðherra,
Finnur
Guðmundsson
fuglafræðingur og fleiri góðir gestir.
Þessara tímamóta verður minnst
í Skaftafelli með hátíðadagskrá á
morgun sem Hafdís Roysdóttir,
starfsmaður
þjóðgarðsins,
lýsir
svo. „Við ætlum að byrja á að fara
í sögugöngu um svæðið klukkan
10, framhjá Gömlu túnum þar sem
bæirnir stóðu fyrrum, í Lambhagann
þar sem elstu menningarminjar
þjóðgarðsins eru og enda í Selbænum
sem síðasti ábúandi flutti úr 1946.

Þar verða léttar veitingar og lifandi
tónlist.
Síðan hefst dagskráin aftur klukkan
14 í þjónustumiðstöðinni. Ragnar Frank
þjóðgarðsvörður setur samkomuna
og karlakórinn Jökull syngur nokkur
lög, þar á meðal þjóðsöng Öræfinga
sem hefst á línunni „Ég trúði ekki
læknum er ljóðið hann söng“. Síðan er
ávarp Þórunnar Sveinbjarnardóttur
umhverfisráðherra og að því loknu
mun Jack Ives kynna nýja bók um sögu
Skaftafells. Jack er fjallavistfræðingur
sem er mikill Skaftafellsvinur. Bókin
er gjöf hans til staðarins því ágóðinn
af henni á að renna til rannsókna
hér í Skaftafelli. David Murray frá
Þjóðgarðastofnun Kanada mun síðan
segja frá því hvernig staðið er að
stofnun og stækkun þjóðgarða þar.
Við reynum að hafa léttleika í dagskránni, líta um öxl og líka fram á veginn
og eftir veitingahlé þar sem léttvín, gos

og pinnamatur er á boðstólum ætlar
Jónína Aradóttir að syngja nokkur lög.
Hún er innansveitartrúbador af bestu
gerð. Fjórir landverðir segja síðan frá
veru sinni í Skaftafelli, einn frá hverju
10 ára tímabili og við Ragnar Frank
förum nokkrum orðum um hlutverk
þjóðgarðsins og framtíðarsýn. Dagskráin endar á djassbandinu Pitchfork
rebellion. Í því er par sem var hér við
landvörslu í fyrra en býr núna norður í
Aðaldal og er með fiðluleikara með sér
frá Húsavík.“
Að sögn Hafdísar voru gistinætur á
tjaldstæðinu í Skaftafelli yfir 19 þúsund
nú í sumar. „Skaftafell er afar vinsæll
ferðamannastaður og nú erum við
farin að hugsa um Vatnajökulssvæðið
sem eina heild því þjóðgarðurinn hefur
stækkað. En saga hans hófst þó hér
fyrir fjörutíu árum og því erum við að
fagna.“
GUN FRETTABLADIDIS

Verndun ósonlagsins
Um þessar mundir eru liðin tuttugu ár frá því alþjóðasamfélagið samþykkti að vernda ósonlagið með því að
minnka framleiðslu á ósoneyðandi efnum.
Samþykktin, sem kallast Montreal-bókunin, var undirrituð
16. september 1987 í Kanada og hefur sá dagur verið
valinn dagur ósonlagsins. Montreal-bókunin er talin vera
árangursríkasti alþjóðasamningur sem gerður hefur verið
á sviði umhverfismála og hafa nær öll ríki heims staðfest
hana.
Af þessu tilefni hafa umhverfisráðuneytið og Umhverfisstofnun efnt til málþings í dag.

Til
stendur
að
fagna
tuttugu ára afmæli bókunarinnar og meta árangur sem
af henni hefur hlotist, sem og
framtíðarhorfur hér á landi og
í heiminum öllum.
Fundarstjóri
málþingsins
er Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri í umhverfisráðuneytinu, en fjölmargir embættisog fræðimenn munu flytja erindi og taka þátt í pallborðsumræðum.
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BMW xDrive breytir slæmri færð í góða, þökk sé framúrskrandi veggripi og rásfestu. Á BMW 3 línunni
nýtur þú ósvikinnar akstursánægju til fulls. Þegar skilyrði til aksturs eru góð, tryggir afturdrifið sportlegri
takta og skemmtilegri svörun, en þú átt að venjast. Um leið og skilyrðin versna og færð þyngist, sér breytileg aflmiðlun xDrive aldrifskerfisins til þess, að vélaraflið leitar á nokkrum sekúndubrotum til þeirra
hjóla sem mesta veggripið hafa hverju sinni. Færðin skiptir því ekki máli; BMW xDrive tryggir bestu
mögulegu aksturseiginleika, rásfestu og vegrip. BMW 3 línan með xDrive veitir þér örugglega ósvikna
akstursánægju við öll skilyrði. Komdu í reynsluakstur og upplifðu af eigin raun BMW 3 línuna með xDrive.
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Mér finnst ný auglýsingaherferð Baðhússins
þar
sem
íslenskar konur af
öllum stærðum og
gerðum sitja fyrir
naktar mjög vel
heppnuð. Ekki er
það vegna þess að hún
fái mig til þess að dauðlanga
í líkamsrækt innan um hundrað
aðrar konur með svitabönd, heldur
meira vegna þess að hún fékk mig
til þess að spyrja mig þeirrar
spurningar hvað það væri sem
vekti þessi miklu viðbrögð við
herferðinni. Það er varla til sá
fjölmiðill sem hefur ekki fjallað
um auglýsingarnar og þær hafa
verið umræðuefni í öðrum hverjum
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saumaklúbbi allt frá fyrstu
birtingu.
Sjálf var ég næstum því búin að
missa diskinn minn (og hökuna á
mér) í gólfið þegar ég sá forsíðu
Vikunnar í mötuneytinu hér í
Skaftahlíð um daginn. Það var ekki
af því að hana prýddi allsnakin
íslensk kona sem ég kannast við af
götum Akraness – þótt það gerist
vissulega ekki á hverjum degi –
heldur af því að á forsíðunni var
nakin kona sem var ekki 45 kg að
hárlengingum, brúnkukremi og
sílíkoni meðtöldu. Hún var ekki
með gerviaugnhár og komin vel yfir
fermingaraldur. Fótósjoppið var í
lágmarki. Það voru engir bangsar á
gólfinu, engar blúndur eða nælonsokkabuxur. Enginn glans, glimmer

N 0ONDUS

eða skærir litir. Bara falleg mynd
af venjulegri, nakinni konu yfir
kjörþyngd sitjandi uppi á háalofti
einhvers staðar.
Ég eyddi töluverðum tíma í að
furða mig á því að slík kona á forsíðu tímarits yrði til þess að mann
ræki í rogastans á meðan olíubornar og hálfnaktar konur,
lafandi uppi á bílhúddum með rifog mjaðmabein standandi út í
loftið, tilheyra hversdagsleikanum.
Hvar fórum við eiginlega út af
sporinu? Viðbrögðin við auglýsingum Baðhússins hafa nánast öll
verið á einn veg og þótt það þurfi
vísast meira til að breyta áralangri þróun hafa þær sannarlega
náð að hrista upp í manni og
öðrum, að ofanritaðri meðtalinni.
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Kl. 12.00
í Norræna húsinu verður Yasmin Crowther
með hádegisspjall og kl. 12.30 verða Jon
Halliday og Jung Chang. Pallborðsumræður
verða kl. 14 og þar ræða norrænir höfundar
saman: Kirsten Hammann, Tapio Koivukari,
Morten Ramsland og Hanne Ørstavik.
Í eftirmiðdag verður Jung Chang með
fyrirlestur í Háskólabíói kl. 15.15. og um
kvöldið er upplestur í Iðnó kl. 20:
Sasa Stanisic, Guðrún Helgadóttir, Robert
Löhr, Arnaldur Indriðason og
Yasmin Crowther lesa upp.

MENNING FRETTABLADIDIS
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&RAMI «LAFS %LÅASSONAR
Síðustu daga hafa
sex verk eftir Ólaf
Elíasson verið seld á
uppboðum vestanhafs,
bæði hjá Sotheby´s og
Christie´s í New York.
Athygli í listaheimum
Bandaríkjanna á Ólafi
hefur verið mikil
síðustu vikur í kjölfarið
á yfirlitssýningu í San
Francisco með úrvali
verka hans.
Verkin sem slegin voru á uppboðum
hinn 10. og 12. september voru öll
ljósmyndaverk frá síðasta áratug
og eru myndefnin flest sótt til
Íslands, bæði landslagsmyndir og
myndir af byggð. Öll voru þau
aðeins til í einu eintaki: Verkin hjá
Christie´s voru metin á 10-15
þúsund dali en seldust fyrir 22.500
hvort um sig, eða 1.443.000
íslenskar krónur. Verkin hjá
Sotheby´s voru einnig ljósmyndir
og metnar á 10-15 þúsund dali en
seldust fyrir mun hærra verð eins
og títt er á uppboðum sem
þessum.
Fram undan eru fleiri sölur á
verkum Ólafs: í október á hann
verk frá ýmsum tímabilum á ferli
sínum, þar á meðal abstrakt verk,
á uppboði hjá Bruun Rasmussen í
Kaupmannahöfn. Þá verða verk
eftir hann á uppboði hjá Lauritzuppboðshúsinu
hinn
18.
september.
Verðmyndun og eftirspurn á
verkum eftir Ólaf styrkist þessa
mánuði vegna sýningarsalar hans
sem reis í síðasta mánuði við
Serpentine-gallerí
í
London
og vegna sýningarinnar í San
Francisco.
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Í heimalandi hans, Danmörku,
hafa síðustu daga verið umræður í
blöðum um eign opinberra safna
þar í landi á verkum Ólafs, meðal
annars vegna stórsýningar í Arken
í Árósum úr einkaeign á nútímalist
sem danskir fjársterkir menn hafa
komið sér upp á liðnum árum sem
skáka opinberum söfnum. Þykir
mörgum að dönsk söfn séu að
missa af lestinni í að ná lykilverkum
eftir þennan listamann okkar – og
Dana.
Hér heima er meðal annars til
sölu stórt verk hans, The Colour
Spectrum, hjá galleríi i8 sem selur
verk eftir Ólaf hér á landi, bæði
stór og smá. Stóru opinberu söfnin,
Listasafn Reykjavíkur og Íslands,
eiga verk eftir hann: Listasafn
Íslands á tólf mynda röð, Grænu
árnar, sem það keypti 1999 og er
verkið nú á sýningunni Ó-náttúru,

og Jöklu sem eru 42 myndir.
Listasafn Reykjavíkur á þrjú verk
eftir hann: Þín samsetta sjón frá
1998 sem hefur farið víða til
sýninga
erlendis,
bókverkið
Hellisgerði, en Ólafur á ættir að
rekja
til
Hafnarfjarðar,
og
Reykjavík-myndröðina frá 2003
sem eru 72 myndir.
KB banki keypti á síðasta ári
Jöklu og nýlega birtist í Morgunblaðinu stórmerk myndröð hans af
Vatnajökli en hún er einmitt á
sýningunni í San Francisco.
Á vesturströndinni hefur sýningin vakið mikið umtal og er fróðlegt
að sjá gagnrýnendur þar tengja
optíska list Ólafs við tilraunir
manna þar um slóðir á sjötta og
sjöunda áratugnum. Sýningin í San
Francisco stendur yfir í Nútímalistasafninu til 14. febrúar.
PBB FRETTABLADIDIS

– Mest lesið

LAUGARD. 15. SEPT. 2007

¶44)2 (ILMIR 3N¾R 'UÈNASON OG ¶ËRUNN ,¹RUSDËTTIR Å HLUTVERKUM SÅNUM

L
Ó
S
S
S

Litir á mynddiski
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Sjónvarpsþáttaröðin Allir litir hafsins eru kaldir er nú komin út á diskum. Þættirnir hlutu afbragðs góðar
viðtökur og mikið áhorf þegar þeir
voru sýndir í Sjónvarpinu í janúar
2006.
„Fyrsti þátturinn mældist með
49% áhorf, sem er jafnmikið og síðasti þáttur Arnarins fékk þegar
hann var sýndur í Danmörku. Þessar vinsældir sýna svo ekki verður
um villst að Íslendingar hafa smekk
fyrir vönduðu leiknu sjónvarpsefni,“ segir Ólafur Rögnvaldsson
framleiðandi hjá Ax.
Þættirnir eru þrír talsins og fjalla
um lögmanninn Ara sem tekur að
sér að verja sakborning í morðmáli.
Leikstjóri og handritshöfundur þáttanna er Anna Th. Rögnvaldsdóttir
og í aðalhlutverkum eru Hilmir
Snær og Þórunn Lárusdóttir.
„Þrátt fyrir vinsældir þáttanna
þegar þeir voru sýndir rennum við
dálítið blint í sjóinn með að gefa þá
út á mynddiskum þar sem ekki er
mikið fordæmi fyrir slíkri útgáfu.
Þeir leiknu íslensku sjónvarpsþættir sem hafa komið út á diskum hafa

þó flestir selst vel þannig að við
erum bjartsýn,“ segir Ólafur.
Nýja útgáfan samanstendur af
tveim geisladiskum. Annar inniheldur upprunalegu þættina þrjá.
Hinn inniheldur níutíu mínútna
gerð verksins sem hefur ekki fyrr
birst hér á landi.
„Níutíu mínútna útgáfan er upphaflega framleidd fyrir erlenda
markaði. Það er misjafnt eftir löndum hvað gengur betur ofan í áhorfendur, þættir eða sjónvarpsmyndir,
og því er skynsamlegt að geta boðið
upp á þessar tvær mismunandi
lengdir,“ segir Ólafur. Þættirnir
voru unnir í samvinnu við erlenda
framleiðendur og stendur til að
sýna þá í Svíþjóð og í Danmörku.
Ólafur segir Ax hafa fleiri leikna
sjónvarpsþætti í bígerð. „Við erum
að þróa þáttaröð eftir Ólaf Hauk
Símonarson sem kallast Þorpið. Við
leggjum mikið í framleiðslu þeirra.
Það þurfi bæði fjármagn og metnað
til þess að íslenskt leikið sjónvarpsefni geti staðið jafnfætis
erlendu efni í baráttunni um hylli
áhorfenda.“
VÖ
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Leitin að
höfundi Eglu "
Fyrirlestur verður haldinn í dag í
Norræna húsinu í boði Árna
stofnunar Magnússonar. Það er
fræðikonan Jonna Louis-Jensen,
prófessor emeritus við Kaupmannahafnarháskóla sem flytur
þar erindi, en þennan dag er
fæðingardagur dr. Sigurðar
Nordals og er fyrirlesturinn
kenndur við hann. Fyrirlestur sinn
kallar Jonna „Heimskringla og
Egils saga Skallagrímssonar –
sami höfundur?“.
Þessari spurningu hefur oft
verið velt upp í íslenskum fræðum,
af Sigurði Nordal og Peter
Hallberg þó sérstaklega. En nýjar
rannsóknir verða að setja spurningarmerki við niðurstöður þeirra
beggja að mati hennar þar sem
þær eru reistar á tilgátum sem
ekki er unnt að sannreyna. Annars
vegar er það sú tilgáta að allir þrír
hlutar Heimskringlu séu ritaðir af
sama höfundi, það er Snorra
Sturlusyni, hins vegar sú
útbreidda skoðun að texti Egils
sögu Skallagrímssonar, eins og
hann er prentaður í Íslenzkum
fornritum, gefi besta mynd af
upphaflegri gerð sögunnar.
Jonna Louis-Jensen vinnur nú að
rannsókn á þessu efni og gerir
grein fyrir henni í fyrirlestrinum.
Þar sem rannsókninni er ekki lokið
eru niðurstöður hennar eins og
gefur að skilja ekki endanlegar.
Má búast við fjölmenni í þessari
gátu íslenskra fræða. Hann hefst
kl. 17.
PBB
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ËKIN (UNDSHAUS EFTIR -ORTEN
2AMSLAND ER KOMIN ÒT HJ¹ -¹LI
OG MENNINGU (UNDSHAUS ER SAGA
UM FJÎLSKYLDUBÎND SEM Å SENN ERU
FJÎTRAR FËLKS OG
LÅFLÅNUR 5NGUR
MAÈUR SNÕR HEIM
TIL $ANMERKUR TIL
AÈ KVEÈJA ÎMMU
SÅNA ¹ BANABEÈI
OG ENDURNÕJA UM
LEIÈ KYNNIN VIÈ
SÎGU FJÎLSKYLDUNN
AR 3ÎGU AF SVIKUM
OG ¹ST ¹FLOGUM OG
ÒTSKÒFUN DRAUMADÅSUM OG GALDRA
SKËGUM OG SVO EIN AF SKELFILEGUM
HUNDSHAUS -ORTEN 2AMSLAND F
 HEFUR HLOTIÈ MIKIÈ LOF FYRIR
ÖESSA MARGVERÈLAUNUÈU SÎGU +RISTÅN
%IRÅKSDËTTIR ÖÕDDI "ËKIN ER  BLS

.µ*!2 "+52

(

J¹ -¹LI OG MENNINGU ER KOMIN
ÒT BËKIN 4VEIR HÒSVAGNAR EFTIR
-ARINU ,EWYCKA ¥ BËKINNI KYNN
UMST VIÈ ÎRLÎGUM ÖEIRRA SEM HAFA
STREYMT TIL 6ESTURLANDA Å LEIT AÈ BETRI
LÅFSKJÎRUM FR¹ ²KRAÅNU OG 0ËLLANDI
+ÅNA OG +OSOVO OG LÕÈVELDUM
3OVÁTRÅKJANNA FYRRVERANDI KENNARAR
OG EMB¾TTISMENN N¹MUMENN OG
IÈNAÈARMENN STÒDENTAR OG BËFAR
OG NÒ ERU ÖAU FARIN AÈ TÅNA JARÈARBER
Å ENSKRI SVEIT FYRIR LÒSARLAUN 4VEIR
HÒSVAGNAR ER EFTIR SAMA HÎFUND OG
SAMDI VERÈLAUNABËKINA 3TUTT ¹GRIP
AF SÎGU TRAKTORSINS ¹ ÒKRAÅNSKU
-ARINA ,EWYCKA ER AF ÒKRAÅNSKUM
¾TTUM F¾DD Å FLËTTAMANNABÒÈUM Å
¶ÕSKALANDI EN ËLST UPP Å %NGLANDI OG
BÕR ÖAR 'UÈMUNDUR !NDRI 4HORSSON
ÖÕDDI "ËKIN ER  BLS

3

K¹LDSAGAN 3K¹KTYRKINN EFTIR 2OBERT
,ÎHR ER KOMIN ÒT HJ¹ -¹LI OG
MENNINGU ¶AÈ VERÈUR UPPI FËTUR OG
FIT Å 6ÅN ¹RIÈ  ÖEGAR 7OLFGANG
VON +EMPELEN KYNNIR TIL SÎGUNNAR
ËTRÒLEGA UPPFINN
INGU SÅNA SK¹KVÁL
Å MANNSMYND
!LDREI HAFA MENN
AUGUM LITIÈ ANNAÈ
EINS FURÈUFYRIRB¾RI
OG 3K¹KTYRKJANN
SVOKALLAÈA OG
HVER ¹ F¾TUR
ÎÈRUM REYNIR
LEGGJA HANN AÈ
VELLI VIÈ TAFLBORÈ
IÈ ¹N ¹RANGURS
2OBERT ,ÎHR ER F¾DDUR Å "ERLÅN 
3K¹KTYRKINN ER FYRSTA SK¹LDSAGA HANS
OG HEFUR UPPSKORIÈ MIKIÈ LOF OG

VINS¾LDIR 'UÈMUNDUR 6IÈAR +ARLSSON
ÖÕDDI "ËKIN ER  BLS

²

T ER KOMIN Å KILJU HJ¹ "JARTI SK¹LD
SAGAN 6ANS¾MD EFTIR .ËBELSVERÈ
LAUNAHAFANN * - #OETZEE &IMMTÅU
OG TVEGGJA ¹RA GAMALL H¹SKËLAPRËFESSOR
Å (ÎFÈABORG FELLUR FYRIR NEMANDA OG
STUTT ¾VINTÕRI KALLAR
YFIR HANN ËFYRIRSJ¹AN
LEGA VANS¾MD (ANN
FLÕR TIL DËTTUR SINNAR Å
UPPSVEITUM 3UÈUR
!FRÅKU %INN DAGINN
VERÈA FEÈGININ FYRIR
SVÅVIRÈILEGRI ¹R¹S SEM
BREYTIR SÕN ÖEIRRA ¹
SAMFÁLAGIÈ #OETZEE
ER EINN ÖEKKTASTI RITHÎFUNDUR 3UÈUR
!FRÅKU OG HLAUT HIN VIRTU "OOKER VERÈ
LAUN
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Hellvar til New York
!.)-!, #/,,%#4)6%
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 ¥ 30),!2!.5+ANYE 7EST 'RADUATION
0ALE 9OUNG 'ENTLEMEN 0ALE 9OUNG 'ENTLEMEN
$EVENDRA "ANHART 3MOKEY 2OLLS $OWN 4HUNDER #ANYON
*AMES "LUND !LL THE ,OST 3OULS
!NIMAL #OLLECTIVE 3TRAWBERRY *AM

TONLIST FRETTABLADIDIS

Hljómsveitin Hellvar ætlar að
halda þrenna tónleika í New York
og koma fram í einum útvarpsþætti í lok mánaðarins. Heiða
Eiríksdóttir og Elvar Sævarsson
stofnuðu Hellvar í Berlín árið
2004. Síðan þá hafa bæst við gítarleikarinn Alexandra Sigurðardóttir og bassaleikarinn Sverrir
Ásmundsson. Með Hellvar í New
York spilar hin bandaríska
Zahnarzt sem Heiða og Elvar
kynntust í Berlín.
Til að hita upp fyrir ferðina
ætlar Hellvar að spila á styrktartónleikum Rjómans á Organ í
kvöld ásamt Vicky Pollard, Coral
og April. Einnig spilar sveitin á
Rockville-hátíðinni í Keflavík
annað kvöld ásamt fleiri sveitum.

4«..).. '%&)..
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

Tónleikalíf miðbæjarins
blómstrar á ný

F í t o n / S Í A

Fyrir ekki svo mörgum mánuðum kvartaði ég sáran yfir tónleikaaðstöðuleysi í miðborg Reykjavíkur. Eftir að Gauknum var lokað og
Grand rokk hætti að mestu öllu tónleikahaldi var tónleikastaðaúrvalið
ekki svipur hjá sjón. Helst voru það Amsterdam í miðbænum og Áttan
í Hafnarfirðinum sem héldu reglulega tónleika og telst slíkt harla
dræmt. Og skítt með að ég sé ósáttur, íslenskt tónlistarlíf leið helst
fyrir aðstöðuleysið. Nú blasa hins vegar við bjartari og betri tímar.
Gaukurinn hefur verið opnaður á nýjan leik og tveir nýir staðir, sem
sérhæfa sig í tónleikahaldi, hafa verið opnaðir. Fyrst ber að nefna
Organ sem hefur komið rosalega sterkur til leiks. Innipúkinn gekk
frábærlega þar og á staðnum eru nú haldnir tónleikar oft í viku, sem
sumir hverjir hafa verið gríðarlega vel heppnaðir. Má þar til dæmis
nefna tónleika
Vetiver annars
vegar og
Sprengjuhallarinnar hins vegar.
Krafturinn þar á
bæ hefur verið
ótrúlegur og
liggur við að
hann sé of mikill.
Maður einfaldlega nær ekki að
fylgjast með allri
dagskránni. Inni
á myspace.com/
organreykjavik
má samt skoða
íburðarmikla
&2 )..)0²+!.5- ¥ 2 -OTION "OYS VAR EIN AF ÖEIM SVEITUM
dagskrána.
SEM HËFU LEIKINN ¹ /RGAN
Nýr staður
verður síðan
opnaður formlega á morgun, laugardag, með tónleikum Sometime,
Bloodgroup og Johnny Sexual. Staðurinn ber heitið Lídó og er á horni
Ingólfsstrætis og Hallveigarstígs. Staðurinn hefur verið endurinnréttaður að einhverju leyti en þarna var áður leigusalurinn Versalir.
Bæði Lídó og Organ, og auðvitað Gaukurinn líka, verða meðal
aðalstaða Airwaves-hátíðarinnar í ár. Þar á bæ hefur verið ákveðið að
hætta með Þjóðleikhúskjallarann sökum þess hve seint dagskráin varð
alltaf að byrja þar og þessum tveimur stöðum hefur því verið bætt við.
Sé miðað við dagskrána og hljómsveitirnar sem nú þegar hafa verið
settar á þessa tvo nýju Airwaves-staði ættu þeir að stimpla sig
rækilega inn í tónleikamenningu miðbæjarins. Organ hefur reyndar
tekist það nú þegar og nú er kominn tími á Lídó.

 0LATA VIKUNNAR
6ALGEIR 3IGURÈSSON %KVILÅBRÅUM

((((

(%,,6!2 (LJËMSVEITIN (ELLVAR HELDUR ÖRENNA TËNLEIKA Å .EW
9ORK Å LOK M¹NAÈARINS

¶ESSI FYRSTA SËLËPLATA UPPTÎKUSTJËRANS
6ALGEIRS 3IGURÈSSONAR STENDUR UNDIR
ÖEIM MIKLU V¾NTINGUM SEM GERÈAR
ERU TIL HENNAR 2ËLEG OG SEIÈANDI LÎG
OG FR¹B¾R HLJËMUR
4*

3JËÈANDI HEIT +ATE
Hin tvítuga Kate Nash er
ein af uppgötvunum ársins
í breska poppheiminum.
Gríðarlegar vinsældir
lagsins Foundations urðu til
þess að útgáfu fyrstu plötu
hennar, Made of Bricks, var
flýtt. Platan fór beint í efsta
sæti breska sölulistans.
Trausti Júlíusson tékkaði á
Kötu.
Það er greinilegt að breska
söngkonan Kate Nash hefur hitt á
eitthvað sem hreyfir við fólki með
tónlist sinni og textum. Lagið
hennar Foundations sem fjallar á
mjög raunsæjan hátt um samband
sem er að fara út um þúfur náði
ótrúlegum vinsældum á skömmum
tíma, fyrsta platan hennar, Made
of Bricks, fór beint í toppsæti
breska listans og það er löngu
orðið uppselt á flesta tónleikana í
tónleikaferðinni sem Kate er í
þessar vikurnar. Ekki slæmt fyrir
tvítuga stelpu sem gaf út sína
fyrstu smáskífu í febrúar.

&ERILLINN BYRJAÈI MEÈ FËTBROTI
Kate Nash er fædd og uppalin í
Harrow í Norðvestur-London. Hún
lærði á píanó þegar hún var barn
en stefndi á að verða leikkona.
Hún tók inntökupróf í leiklistarskóla í fyrra en komst ekki inn.
Þremur dögum seinna datt hún í
stiga og fótbrotnaði og gat ekki
gengið í nokkrar vikur. Það var þá
sem hún fór að semja lög og texta
og bókaði sig á pöbb í hverfinu.
Hún gerði svo samning við Moshi
Moshi-plötufyrirtækið sem gaf
lagið hennar Caroline‘s a Victim út
á smáskífu í febrúar. Lagið og
myndbandið við það vöktu nokkra
athygli og í framhaldi af því gerði
hún samning við Fiction Records
sem er hluti af Universal-veldinu.
,ILY !LLEN MIKILL AÈD¹ANDI
Textinn í Caroline’s a Victim fjallar
um vinkonu Kate sem að sögn
söngkonunnar „er með The Killers,
David Bowie og MySpace á heilanum“. MySpace kemur reyndar
töluvert við sögu hjá Kate.
MySpace-drottningin
og
poppstjarnan Lily Allen studdi

.µ34)2.) 4ËNLIST +ATE .ASH ER SÎGÈ bMITT ¹ MILLI ,ILY !LLEN OG 2EGINU 3PEKTORm EN
,ILY AÈSTOÈAÈI HANA OG HVATTI TIL D¹ÈA STRAX FR¹ BYRJUN

hana frá byrjun og setti hana fljótlega á „Top Friends“-listann sinn.
Lily var líka dugleg við að lýsa yfir
aðdáun sinni í fjölmiðlum.
Önnur smáskífa Kate Nash,
Foundations, kom út 25. júní og fór
í annað sæti breska smáskífulistans þó að flestar útvarpsstöðvar
aðrar en BBC hafi hundsað lagið.

3TAL SENUNNI ¹ 2EADING
Kate semur lögin á Made of Bricks
sjálf. Hún syngur þau líka og spilar á flest hljóðfærin. Tónlistin er
einfalt og frumstætt popp með
textum sem fjalla um hversdagslífið. Kate nefnir Reginu Spektor
sem áhrifavald, en líka „London,
punk, John Cooper Clarke og Buzzcocks“. Svo er líka hægt að full-

yrða að án Lily Allen væri engin
Kate Nash.
Made of Bricks hefur fengið
misjafna dóma. NME dýrkar hana
og dáir og fleiri fjölmiðlar eru
hrifnir. Ekki allir samt. Andy Gill,
aðalpoppsérfræðingur
Independent, segir plötuna „sennilega
verstu plötu ársins“, kallar Kate
lélega stælingu á Lily Allen sem
geti ekki samið alvörulög og segir
að söngurinn og textarnir minni
helst á „millistéttar Vicky Pollard“
(úr Little Britain) …
Breskir tónleikagestir eru þó
engan veginn sammála. Kate stal
senunni á Reading/Leeds tónlistarhátíðunum í ár, rétt eins og Arctic Monkeys fyrir tveimur árum
og The Klaxons í fyrra …

Nennir ekki að ritskoða sig
Rapparinn Dabbi T gefur út sína
fyrstu plötu, Óheflað málfar, á miðvikudaginn. Hann hefur lengi verið
þekktur á meðal yngri hiphop-unnenda en stígur nú fram á sjónarsviðið af fullum krafti.
„Ég vil láta nafnið tala fyrir sig
sjálft,“ segir Dabbi T um nýju plötuna og vill sem minnst tjá sig um
innihald hennar. Hann viðurkennir
þó að hann ætli sér að hrista upp í
hlutunum með henni. „Maður reynir að segja það sem maður er að
pæla. Ég nenni ekki að þurfa að ritskoða mig fyrir eitthvert fólki úti í
bæ.“
Dabbi, sem er nítján ára, byrjaði
í hiphopinu fyrir fjórum árum og

$!"") 4 2APPARINN $ABBI 4 GEFUR ¹

MIÈVIKUDAG ÒT SÅNA FYRSTU PLÎTU «HEFLAÈ
M¹LFAR
&2¡44!",!¨)¨*®+5,,

rappar aðeins á íslensku. „Það er
bara af því að mér þykir svo rosalega vænt um íslenskuna og ég vil
að hún haldist áfram. Það er ekkert

kjánalegra en íslenskir rapparar
sem syngja á ensku.“
Góðir textar eru Dabba hugleiknir
og leggur hann mikið upp úr að hafa
þá eins vandaða og hægt er. „Ég
reyni að vinna eins mikið í þeim og
ég get, það er algjörlega listin við
þetta. Þetta er ekki eitthvað sem er
gert á fimm mínútum.“
Fimm aðrir rapparar koma fram
á nýju plötunni auk þess sem þrír
upptökustjórar eru Dabba til halds
og trausts. Þar af er einn frá Svíþjóð og annar frá Bandaríkjunum.
Til að kynna plötuna verða haldnir
tvennir útgáfutónleikar á Gauknum á þriðjudaginn fyrir mismunandi aldurshópa.
FB
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Þráðlaus stýrpinni
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MEDAL OF HONOR
AIRBORNE
Fetaðu í fótspor hermanna í
seinni heimstyrjöldinni sem
Boyd Travers úr 82nd Airborne
og taktu þátt í orrustum hér og
þar í Evrópu, allt frá Sikiley til
Þýskalands. Einn besti Medal
of Honor leikur sem gerður
hefur verið.

PC

5.499

SIMPSONS 10 SERÍA
Simpsons Season 10 er loksins
komið með íslenskum texta.
Hómer og fjölskylda hafa skemt
mörgum á köldum vetranóttum.
Í 10 þáttaröð eru 23 þættir
og pakkinn inniheldur einnig
urmull af aukaefni.

XBOX360/PS3

Væntanlegu
r

4.999

2 bíómiðar
fylgja á Simpsons
bíómyndina á
meðan birgðir
endast.

DÚNDUR DVD
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DVD
Hver mynd
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DVD
Hver mynd
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DVD
Hver mynd
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„Mamma og pabbi
gáfu mér góð gen.
Ég er grönn frá náttúrunnar hendi. En ég er
ekki með nein brjóst.
Ég held að það sé líka
vegna genanna.“

„Um leið og ég fór – mjá – þeir
ruku hvor í annan.“
0!-%,! !.$%23/. UM SLAGSM¹L SINNA
FYRRVERANDI ¹ -46 H¹TÅÈINNI

+%)2! +.)'(4,%9
UM VAXTARLAG SITT

„Kingston er mjög spenntur
fyrir pabba sínum akkúrat
núna. Ég samgleðst honum
en samt er hluti af mér sem
hugsar: „En hvað með mig?“
'7%. 34%&!.) UM VINS¾LDIR EIGIN
MANNS SÅNS ¹ HEIMILINU

FOLK FRETTABLADIDIS
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"EYONCÁ ÖYKIR BERA AF Å FATABURÈI OG SKYNBRAGÈI ¹ TÅSKUNA EN HÒN ER EIN
ÖEIRRA TÅU STJARNA SEM PRÕÈA TOPPLISTA 0EOPLE YFIR BEST KL¾DDU STJÎRNURNAR
(INUM MEGIN SKALANS ER LEIKKONAN OG "OND STÒLKAN %VA 'REEN
SEM HEFUR VAKIÈ ATHYGLI FYRIR FRUMLEGAN FATASTÅL
$REW "ARRYMORE OG 2EESE 7ITHERSPOON PRÕÈA TOPPLISTANN
LÅKA OG 4ERRENCE (OWARD ER EINN BEST KL¾DDI KARLMAÈURINN

"OND GELLA
VERST KL¾DD
Tímaritið People hefur
valið best og verst
klædda fólkið á árinu
2007. Bond-gellan Eva
Green þykir áberandi
verst klædd.
Beyoncé Knowles er ein þeirra
sem prýða topp tíu-listann yfir
best klæddu konurnar þetta
árið, en hún hefur oft mátt dúsa
neðarlega á svipuðum listum.
Henni til samlætis eru Cameron Diaz, sem þykir hafa fegurstu leggina, Penélope Cruz,
Jessica Biel, Drew Barrymore,
sem
hlýtur
heiðurstitilinn
kamelljónið fyrir óendanlega
margar
útlitsbreytingar,
Jennifer Lopez, Gwen Stefani
og Ali Larter úr Heroes, sem
prýðir listann í fyrsta sinn.
Tískuskyn Katie Holmes þykir
einnig standa upp úr, en stíll
hennar hefur tekið stakkaskiptum á síðasta ári. Reese
Witherspoon kemst einnig á

topp tíu-listann,
en hún þykir
hafa tekið miklum
breytingum til hins
betra eftir skilnaðinn
við Ryan Phillippe.
Hvað karlmennina
varðar slást David
Beckham,
Johnny
Depp,
Brad
Pitt,
George Clooney og
Terrence Howard um
athyglina. Brad kemst
líka á lista sem hluti
af best klædda parinu
Brangelina,
ásamt
Gwen Stefani og Gavin
Rossdale, Halle Berry og
Gabriel Aubry og Tony
Parker og Evu Longoria.
Bond-gellan Eva Green trónir
svo á toppnum yfir tískuslysin,
eða verst klæddu stjörnurnar.
„Í hvert skipti sem hún sást
hugsaði maður „Hvað varstu að
pæla?““ segir Galina Espinoza,

ritstjóri People.
Tímaritið kemur í sölu í dag
með ítarlegri umfjöllun um þá
best og verst klæddu og eftirminnilegustu tískuslysin.

Tískulínu Kane stolið
Tískuheimurinn er alveg jafn miskunnarlaus og aðrir. Fatahönnuðurinn Christopher Kane mun sýna
þriðju línu sína frá því að hann
útskrifaðist úr skóla á tískuvikunni
í London næsta mánudag. Það vildi
hins vegar ekki betur til en svo að á
dögunum var brotist inn á vinnustofu hans. Þjófarnir tóku 23
klæðnaði úr línunni sem Kane ætlaði að sýna á tískuvikunni, ásamt
fartölvu fyrirtækisins.
„Ég er auðvitað eyðilagður yfir
þessu,“ segir Kane. „Okkur er
öllum brugðið, bæði yfir innbrot-

inu og því að einhver hafi ráðist
inn á persónulegt vinnusvæði mitt
og tekið dýrmæt sýningarklæði
svona skömmu fyrir tískuvikuna,“
segir hann.
Kane hefur beðið alla sem gætu
haft upplýsingar um stuldinn að
hafa samband við sig. Hann vinnur nú að því að sauma nýjan fatnað til að línan fái að njóta sín í
heild sinni.
6).3,, +ANE TEKUR HÁR VIÈ LOFI ¹HORF
ENDA EFTIR FYRSTU TÅSKUSÕNINGU SÅNA UNDIR
EIGIN MERKI Å FYRRA
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Skemmtilegustu vinkonur í heimi eru mættar.

Ósáttur við tónlistarbransann

Allir eiga sín leyndarmál.

Mynd í anda Clueless
og Mean Girls.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins.

Ertu að fara að gifta þig?

Þá viltu alls ekki lenda í honum!!!

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag

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

MR. BROOKS
MR. BROOKS

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

BRATZ
VIP
KNOCKED UP

A
AKUREYRI
16

BRATZ THE MOVIE
VACANCY

kl. 6 - 8
kl. 8 -10

L

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

L

ASTRÓPÍÁ
VEÐRAMÓT

kl. 6
kl. 10

L

DISTURBIA
ASTRÓPÍÁ

kl. 8 - 10:30
kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

14

ASTRÓPÍÁ
VIP
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 4 - 6
kl. 5:30

12

L

14

KEFLAVÍK

BRATZ THE MOVIE

kl. 5:50 - 8

L

KNOCKED UP

kl. 8 - 10:30

12

DISTURBIA
kl. 10:10
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:50

L

KRINGLUNNI

MR. BROOKS

kl. 8 - 10:30

16

BRATZ
LICENSE TO WED

kl. 3:50 - 5:40 - 8:30
kl. 6 - 8

L

ASTRÓPÍÁ
BOURNE ULTIMATUM

kl. 3:40
kl. 10

L

TRANSFORMERS
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 10:40
kl. 3:50

kl. 8 - 10:30
kl. 8

16

kl. 10:10
kl. 6

14

14

BOURNE ULTIMATUM
ASTRÓPÍÁ

10

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:50

7

L
L

L

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
kl. 8 og 10.30
kl. 6 og 9
kl. 5.45 og 10.20
kl. 8

L
14
14
14

www.laugarasbio.is - Miðasala á
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EF ÞEIM TEKST EKKI AÐ SLEPPA ÞÁ
VERÐA ÞAU FÓRNARLÖMB Í
"SNUFF" MYND.

ÓHUGNANLEGASTI
SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

DAGSKRÁ Á MIDI.IS

um texta

með íslensk

SICKO

SÍMI 564 0000

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.40 - 8
kl. 8 - 10.40
kl. 4 - 6
kl. 3.45
kl. 3.45
kl. 5.50 - 10.20

SÍMI 551 9000

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

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS
KL. 8
Sicko
16 KL. 10.30 Sicko
14
14 VACANCY
kl.6 - 8 - 10
VEÐRAMÓT
kl. 5.40 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
kl.6
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.6 - 8 - 10
12

16
14

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

HAIRSPRAY
VEÐRAMÓT
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
ASTRÓPÍA
BOURNE ULTIMATUM

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6
kl. 6 - 8 - 10.10
kl. 8 -10.30
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eins gert þetta fyrir sjálfan mig
og hætt. Þá kannski verður þetta
eitthvað sérstakt fyrir einhvern.
Það eru líka fáir staðir til að spila
á. Ég er á frystitogara og er með
hærri
tekjur
en
nokkur

(ARÈSOÈINN KRIMMI Å ANDA
0USHER OG #ITY OF 'OD
Íslenskir kvikmyndagerðarmenn hafa
tekið við keflinu hjá
glæpasagnahöfundunum og
nú er undirbúningur hafinn
fyrir gerð kvikmyndar eftir
bókinni Svartur á leik.
Kvikmyndagerðarmaðurinn
Óskar Þór Axelsson hefur að
undanförnu setið sveittur við að
skrifa handrit eftir bók Stefáns
Mána en kvikmyndafyrirtækið
ZikZak á kvikmyndaréttinn að
henni. Þriðja uppkastið
hefur litið dagsins ljós
og styttist því enn
frekar í að framleiðslan
fari á fullt skrið.
Reiknað er með að sótt
verði um framleiðslustyrk fyrir jól og síðan
verði hafist handa við
að ráða í hlutverkin.
Óskar Þór lagði
sjálfur
hart
að
forsvarsmönnum
ZikZak um að fá að
leikstýra myndinni og
nú hefur verið gengið
frá samningum þess
efnis. „Ég er mjög
spenntur og mér
fannst bókin alveg
frábær,“ segir Óskar en
hann frumsýndi stuttmyndina
Misty Mountain á miðvikudag í
Regnboganum. „Svartur á leik
verður svona harðsoðinn krimmi í
anda Pusher-myndanna og City of
God,“ segir Óskar en bókin gerist í
undirheimum
Reykjavíkur
á
síðustu árum 20. aldar. „Þegar ég
var að alast upp var ekkert sér-

,%)+34*«2)..

«SKAR ¶ËR
!XELSSON HEFUR
HINGAÈ TIL LEIK
STÕRT NETMYND
UM FYRIR HIN OG
ÖESSI FYRIRT¾KI Å
"ANDARÅKJUNUM

5.$)2(%)-!2.)2
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3TEF¹N -¹NI KAFAÈI
SJ¹LFUR DJÒPT OFAN
Å UNDIRHEIMANA
OG HEFUR L¹TIÈ
KVIKMYNDAGERÈAR
MÎNNUNUM Å TÁ EFNI
SEM HANN NOTAÈI VIÈ
SKRIF BËKARINNAR
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

staklega mikið um glæpi og eiturlyfjainnflutning.
En þarna virðist verða einhver
sprenging í undirheimum þar
sem skipulögð bankarán gera
vart við sig og fíkniefnasmygl
verður meira áberandi. Á þessum

árum var eiginlega lagður
grunnur að þeim undirheimum
sem við þekkjum nú,“ segir
Óskar.
Að sögn leikstjórans hefur
höfundur bókarinnar, Stefán
Máni, verið þeim töluvert innan
handar og látið í té efni sem hann
notaði við skrif bókarinnar.
„Hann er álíka spenntur fyrir
þessu og við,“ segir Óskar, sem
hefur búið í New York síðastliðin
sex ár og starfar þar við gerð
netmynda.
„Ég flutti til borgarinnar
þremur vikum fyrir 9/11 þannig
að ég þekkti borgina ekkert mikið
fyrir hryðjuverkin en ég þekki
hana mjög vel eftir þau,“ segir
Óskar.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

Tuttugu milljónir vilja sjá Zeppelin

-A.F.B. Blaðið

HAIRSPRAY
HAIRSPRAY LÚXUS
VACANCY
VEÐRAMÓT
KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL
RUSH HOUR

ORÈINN LEIÈUR ¹ TËNLISTARBRANSANUM OG
HEFUR ÖVÅ LAGT DÒETTINN )NDIGO NIÈUR

L

SELFOSSI S. 482 3007

HAIRSPRAY
KNOCKED UP
DISTURBIA
THE BOURNE ULTIMATUM
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poppstjarna. Ég missti þörfina til
að spila fyrir löngu og af hverju
þá að pína sig áfram?“ segir
hann.
Á tónleikunum á laugardaginn,
sem verða haldnir á Sirkus, ætlar
Indigo að spila lög sem áttu að
vera á næstu plötu sveitarinnar,
sem mun aldrei koma út, að sögn
Ingólfs. „Ég var að spara öll bestu
lögin fyrir næstu plötu og ætlaði
að fá pening til að gera hana eftir
mínu höfði. Svo bara hef ég ekki
áhuga á að gera þetta lengur,“
segir hann. „Við ætlum að spila
þessi lög einu sinni og svo aldrei
aftur. Eftir það hverfa þau
bara.“
Tónlistarmaðurinn Karl Hákonarson, fyrrum söngvari Tenderfoot, kemur einnig fram á tónleikunum. Mun hann einnig
frumflytja fjölda nýrra laga. FB

12

MR. BROOKS
LICENSE TO WED

7

DIGITAL
DIGITAL

12

Dúettinn Indigo, sem nýverið
sendi frá sér sína þriðju plötu, er
að hætta störfum og heldur lokatónleika sína á laugardaginn.
Ingólfur Þ. Árnason, forsprakki
sveitarinnar, segist hafa slæma
reynslu af tónlistarbransanum
og finnst einfaldlega vera nóg
komið.
Nefnir hann að nýja platan hafi
tafist í tvö ár hjá útgáfufyrirtækinu Smekkleysu, auk þess sem
fleiri tónleikastaði vanti sárlega.
„Það vantar að hugsa um fólk
sem er að vinna í músík. Það
vantar heimili fyrir það fólk,“
segir Ingólfur, sem stofnaði Indigo í byrjun áratugarins. Síðar
meir gekk söngkonan og víóluleikarinn Vala Gestsdóttir til liðs
við sveitina. „Ég hef enga þörf
fyrir að standa uppi á sviði og
láta fólk horfa á mig. Ég get alveg

HAIRSPRAY
14 KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
14

kl. 5.50 - 8 - 10.20
kl. 8 - 10.20
kl. 5.50

14

Talið er að um tuttugu milljónir
manna hafi reynt að fá miða á
endurkomutónleika Led Zeppelin í nóvember sem tilkynnt var
um í fyrradag. Til að fá miða
þarf að skrá sig á heimasíðuna
ahmettribute.com sem er tileinkuð Ahmet Ertegun, annars
af stofnendum útgáfufyrirtækisins Atlantic Records. Ertegun,
sem lokkaði Zeppelin á sínum
tíma til fyrirtækisins, lést á síðasta ári á tónleikum Rolling Stones.
Hver sem skráir sig getur
aðeins fengið tvo miða og kostar
stykkið rúmar sextán þúsund
krónur.
Skáningu lýkur næstkomandi
mánudag og eftir það verða um
tuttugu þúsund heppnir Zeppelin-aðdáendur dregnir út. Allur
ágóði af tónleikunum, sem verða
haldnir í London, rennur í styrktarsjóð í nafni Erteguns sem
verður stofnaður í Bretlandi,

Bandaríkjunum og í Tyrklandi
þar sem hann fæddist.
„Á árunum með Zeppelin var
Ahmet
Ertegun
gríðarlega
duglegur við að styðja við bakið
á okkur. Hvað okkur varðar var
hann Atlantic Records ásamt því
að vera náinn vinur og ráðgjafi.
Með þessum tónleikum viljum
við heiðra minningu og starf
þessa mikla vinar okkar,“ sagði
Robert Plant, söngvari Led Zeppelin. Aðeins verður um þessa
einu tónleika að ræða og verða
þeir jafnframt fyrstu tónleikar
sveitarinnar í nítján ár. Ef allt
gengur að óskum vonast hörðustu aðdáendur sveitarinnar þó
til að hún fari í tónleikaferð í
kjölfarið.

2/"%24 0,!.4 0LANT OG FÁLAGAR Å ,ED
:EPPELIN ¾TLA Å NËVEMBER AÈ KOMA FRAM
Å FYRSTA SINN OPINBERLEGA Å NÅTJ¹N ¹R
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'RÅNISTINN OG SPJALLÖ¹TTASTJËRNAND
INN *ON 3TEWART SNÕR AFTUR SEM
KYNNIR ¹ «SKARSVERÈLAUNAH¹TÅÈINNI
¹ N¾STA ¹RI 3TEWART VAR KYNNIR Å
FYRSTA SINN ¹ H¹TÅÈINNI ÖAR ¹ UNDAN
OG ÖËTTI STANDA SIG VEL
b*ON VAR FR¹B¾R ¹ 
VERÈLAUNAAFHEND
INGUNNI m SAGÈI SJËN
VARPSFRAMLEIÈANDINN
'ILBERT 'ATES b(ANN
ER KL¹R FYNDINN ELSKAR
KVIKMYNDIR OG ER
FR¹B¾R N¹UNGI
(VAÈ ER H¾GT AÈ
BIÈJA UM MEIRAm
!UK ÖESS AÈ
KYNNA ¹ H¹TÅÈINNI
HEFUR 3TEWART
TVÅVEGIS VERIÈ
KYNNIR ¹
'RAMMY
VERÈLAUNA
H¹TÅÈINNI

0OPPPRINSESSAN FYRRVERANDI
"RITNEY 3PEARS SEGIST HAFA
LITIÈ ÒT EINS OG FEITT SVÅN ¹
-46 VERÈLAUNAH¹TÅÈINNI
"RITNEY GAT HORFT ¹ SIG ¹
SJËNVARPSSKJ¹ ¹
MEÈAN HÒN SÕNDI
ATRIÈI SITT OG
ÖEGAR HÒN FËR AF
SVIÈINU VAR HÒN
Å ALGJÎRU RUSLI
OG ALGJÎRLEGA
ËHUGGANDI
"RITNEY FÁKK
HR¾ÈILEGA
DËMA FYRIR
FRAMMISTÎÈU
SÅNA OG TELJA
MARGIR AÈ
SÎNGFERLI
HENNAR SÁ
LOKIÈ

Garðar á flugi í Bretlandi
Fyrsta sólóplata Garðars Thors
Cortes hefur selst í 55 þúsund eintökum. Þrjátíu þúsund hafa verið
seld í Bretlandi og 25 þúsund hér á
landi.
„Salan tók smá kipp í ágúst eftir
að hafa farið alveg gríðarlega vel
af stað þegar hún kom út,“ segir
Einar Bárðarson, umboðsmaður
tenórsins Garðars Thors Cortes,
en plata hans vermdi toppsætið á
sígilda listanum í Bretlandi fyrstu
vikuna og velti sjálfum Pavarotti
úr sessi. Og nú styttist í fyrstu
sólótónleika Garðars í Barbican
Center en þeir verða haldnir 26.
september og hafa tæplega fjórtán
hundruð miðar verið seldir.
Sérstakur gestur verður Diddú en
faðir Garðars og nafni, Garðar
Cortes, mun stjórna hljómsveitinni.
Einar bjóst fastlega við því að
meirihluti
tónleikagesta
yrði
landar Garðars en Barbican
Center tekur rúmlega 1.600 gesti
í sæti.
Eins og Fréttablaðið greindi
frá fyrir skömmu velti einn af
blaðamönnum Telegraph því
fyrir sér hvort Garðar væri
einn þeirra fimm tenóra
sem hugsanlega gætu
erft vinsældir ítalska
hetjutenórsins Luciano
Pavarotti. Og Bretar
virðast vera forvitnir
um Garðar því breska
dagblaðið
The
Independent birti í
vikunni heilsíðugrein
um íslenska tenórinn
og tónlistarmanninn
Toni Castelles, sem
yfirleitt gengur undir
nafninu Momo þar í
landi. Þar eru þeir
tveir sagðir vera í
forsvari fyrir því að
„Mozart gangi til liðs
við poppið“ eins og

"2%4!2.)2 (5'!3!-)2 3TËR MYND AF 'ARÈARI PRÕÈIR GREIN

)NDEPENDENT OG ÖAR ER UPPLÕST AÈ HANN MUNI FERÈAST MEÈ ,ESLEY
'ARRET SEINNA ¹ ÖESSU ¹RI

stendur í fyrirsögn
greinarinnar.
Risastór
mynd af Garðari
prýðir greinina
og skrifar blaðamaðurinn Julia Stewart
að ungir tónlistarmenn
séu í síauknum mæli

#/24%3 (%)452 0LATA 'ARÈ
ARS 4HORS #ORTES HEFUR NÒ
SELST Å  ÖÒSUND EINTÎKUM

farnir að blanda saman sígildri
tónlist og poppi. „Og það sakar
ekki að hafa útlitið með sér,“
skrifar Julia Stewart um þá félaga.
Garðar segir í viðtalinu að hann
voni að blanda sín af poppi og
klassík nái til fleiri áheyrenda en
ef hann hefði bara unnið með
vinsælum popptónlistarmönnum.
Í greininni er Garðar sagður
söluhæsti listamaðurinn í sögu
Íslands en að hann muni jafnframt
verða sérstakur gestasöngvari á
tónleikaferð Lesley Garret seinna
á þessu ári.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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6ANDR¾ÈAGEMLINGURINN ,INDSAY
,OHAN ÖARF ¹ N¾STUNNI AÈ SVARA
TIL SAKA VEGNA ¹SAKANA UM AÈ HAFA
EKIÈ UNDIR ¹HRIFUM
¹FENGIS ÖEGAR HÒN
KLESSTI BÅL SINN Å
(OLLYWOOD FYRIR
TVEIMUR ¹RUM
,ÎGFR¾ÈINGUR
,OHAN SEGIR
AÈ HÒN HAFI
EKKI VERIÈ
UNDIR
¹HRIF
UM OG
VILL AÈ
M¹LIÈ
VERÈI
L¹TIÈ
NIÈUR
FALLA

0AMELA !NDERSON KU VERA KOMIN
MEÈ NÕJAN K¾RASTA &YRRVERANDI
"AYWATCH STJARNAN S¹ST SITJA Å
FANGINU ¹ FYRRVERANDI EIGINMANNI
SÅNUM 4OMMY ,EE ¹ -46 H¹TÅÈINNI
SÅÈASTLIÈIÈ SUNNUDAGSKVÎLD EN
HÒN ER EKKI LENGI AÈ ÖVÅ SEM LÅTIÈ
ER .Ò ER HIN BRJËSTGËÈA !NDERSON
VÅST KOMIN Å EINA
S¾NG MEÈ 2ICK
3OLOMON
SEM ER HVAÈ
FR¾GASTUR
FYRIR AÈ HAFA
GERT KYNLÅFS
MYNDBANDIÈ
/NE .IGHT IN
0ARIS ¹SAMT
0ARIS (ILTON
0AM OG 2ICK
KYNNTUST
ÖEGAR BÎRN
ÖEIRRA URÈU
VINIR OG
HAFA SÅÈAN
SÁST SAMAN
Å PARTÅUM OG
ÒTI AÈ BORÈA
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 3VELLKÎLD Å STËRU LEIKJUNUM
b(ÒN HEFUR FULLT AF H¾FILEIKUM OG SÕNDI AÈ
HÒN GETUR SPILAÈ MEÈAL ÖEIRRA BESTU m SAGÈI
%LÅSABET 'UNNARSDËTTIR ÖJ¹LFARI 6ALS UM HINA
SEXT¹N ¹RA GÎMLU $AGNÕJU "RYNJARSDËTTUR
SEM SKORAÈI LAGLEGT MARK AÈEINS ¹TTA MÅNÒTUM
EFTIR AÈ HÒN KOM INN ¹ SEM VARAMAÈUR Å STËR
LEIKNUM GEGN +2 Å G¾R ¶ETTA VAR AÈEINS ANNAÈ
MARK $AGNÕJAR Å MEISTARAFLOKKI EN HÒN KANN
GREINILEGA VEL VIÈ SIG Å STËRU LEIKJUNUM ÖVÅ HITT
MARKIÈ KOM Å %VRËPULEIK Å SUMAR -ARGRÁT
,¹RA 6IÈARSDËTTIR VAR LÅKA ¹N¾GÈ MEÈ
STELPUNA b¶AÈ ER GAMAN FYRIR HANA AÈ
KOMA INN Å SVONA LEIK OG SKORA MARK ¶AÈ
ER DRAUMI LÅKAST ÁG ÖEKKI ÖAÈ SJ¹LF FR¹ ÖVÅ
ÖEGAR ÁG VAR YNGRI m SAGÈI -ARGRÁT ,¹RA
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B¾TTI MEÈ ÖVÅ MARKAMETIÈ Å EFSTU DEILD
KVENNA -ARGRÁT ,¹RA HEFUR NÒ SKORAÈ 
MÎRK Å  LEIKJUM MARKI MEIRA EN HÒN GERÈI
Å FYRRA -ARGRÁT ,¹RA FAGNAÈI ÖVÅ TVÎFALT Å G¾R
b¶AÈ SKIPTI MESTU M¹LI AÈ KL¹RA ÖENNAN TITIL
OG ÖAÈ TËKST Å DAG -ARKAMETIÈ ER FALLIÈ
LÅKA ÖËTT ÁG HÁLDI AÈ ÁG G¾TI ALDREI TEKIÈ
ÖAÈ AFTUR EN ÖETTA ER BARA BESTI DAGUR
LÅFS MÅNS m SAGÈI -ARGRÁT ,¹RA SEM HEFUR
SKORAÈ  MÎRK Å SÅÈUSTU SJÎ LEIKJUM
b&ËLK SEGIR AÈ ÁG SÁ RËLEG Å MARKASKOR
UNINNI ÖEGAR ÁG SKORA BARA EITT TIL TVÎ
MÎRK ÖANNIG AÈ STANDARDINN ER H¹R
3KËRNIR VORU SAMT REIMAÈIR Å FYRSTU ¹TTA
LEIKJUNUM VIÈ VORUM AÈ VINNA LEIKINA
ÖANNIG AÈ ÁG VAR EKKERT AÈ P¾LA Å ÖVÅ
HVAÈ ÁG V¾RI AÈ SKORA MIKIÈ m SAGÈI

 
 

&«4"/,4) Það stendur aðeins tölfræði á milli Valskvenna og
Íslandsbikarsins eftir 4-2 sigur
Vals á KR-vellinum í Landsbankadeild kvenna í gær. Til þess að
titilinn fari ekki á Hlíðarenda
annað árið í röð þarf Valur að tapa
lokaleiknum á móti Þór/KA og um
leið þarf KR að vinna upp nítján
mörk því markatala Valsliðsins er
það miklu betri.
KR-konur byrjuðu betur og
komust yfir eftir aðeins sjö
mínútna leik en tvö Valsmörk á
átta mínútna kafla um miðjan
fyrri hálfleik breyttu öllu fyrir
Hlíðarendastúlkur, sem stóðust
síðan pressu KR-liðsins í seinni
hálfleiknum.
Margrét
Lára
Viðarsdóttir skoraði tvö mörk
fyrir Val og þær Katrín Jónsdóttir
og Dagný Brynjarsdóttir skoruðu
hin
tvö
en
Hrefna
Huld
Jóhannesdóttir skoraði bæði mörk
KR.
„Við vorum svolítið taugatrektar
í byrjun og það fór svona aðeins
um mann þegar þær skoruðu en
svo róuðumst við. Ég vissi alveg
að við myndum skora í þessum
leik. Það má alveg segja að þetta
sé komið þótt það sé einn leikur
eftir því það þurfa að vera svo
stjarnfræðilegar
tölur
í
lokaumferðinni til að þetta
breytist,“ sagði Katrín Jónsdóttir,
fyrirliði Vals, eftir leikinn.
Mikill vindur stóð á annað
markið og leikurinn bar nokkurn
keim af því, Valsliðið sótti mun
meira með vindi í fyrri hálfleik en
það snerist síðan við í þeim seinni.
KR tókst ekki að skora nema eitt
mark þrátt fyrir nokkrar ágætar
tilraunir og það ekki fyrr en varamaðurinn Dagný Brynjarsdóttir
hafði komið Val í 3-1. Lokamark
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HEFUR ALDREI TAPAÈ ¹ +2 VELLINUM OG HÁR
FAGNAR HÒN UM LEIÈ OG LOKAFLAUTIÈ GELLUR
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leiksins skoraði síðan Margrét
Lára Viðarsdóttir, hennar annað í
leiknum, sem um leið tryggði
henni markamet í deildinni annað
árið í röð.
„Þetta féll ekki með okkur í dag
og mér finnst við sem lið eiga helling inni miðað við það sem við

sýndum í þessum leik. Við skorum
snemma og það var kannski bara
of snemmt. Við fórum að reyna að
halda forustunni en lið eins og
Valur eru bara fljót að refsa.
Íslandsmeistaratitillinn er farinn
frá okkur og nú er það bara leikurinn í Keflavík á mánudaginn og
svo bikarleikurinn á laugardaginn
og við þurfum að rífa okkur upp
og vera tilbúnar þar,“ sagði Helena Ólafsdóttir, þjálfari KR.
Valsliðið lék vel í þessum leik,
komst yfir áfall í upphafi leiks og
ógnaði allan leikinn þökk sé Margréti Láru Viðarsdóttur. Miðja
liðsins átti líka mjög góðan dag og
það gekk vel að halda aftur af
þeim Eddu Garðarsdóttur, Olgu
Færseth og Hólmfríði Magnúsdóttur. Guðbjörg Gunnarsdóttir,
markvörður Vals, greip vel inn í
þegar KR-liðið ógnaði með vindunum í seinni hálfleik og þá má
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ekki gleyma frammistöðu Hallberu Gísladóttur, sem lék mjög vel
í vinstri bakverðinum.
„Við vissum allan tímann hvað
við vildum og hvaða hæfileika við
höfum. Mér fannst liðið mitt spila
frábærlega í dag, bæði varnarlega
og sóknarlega. Það hefur aldrei
verið fyrirstaða fyrir okkur að
koma á KR-völlinn. Ég er búin að
þjálfa liðið í fjögur ár og við höfum
aldrei tapað hérna. Við höfum
sjálfstraust til að spila hérna, það
er ekki til í þessu liði að tuða yfir
veðri eða velli. Við vissum hvað
við vildum og kláruðum það,”
sagði Elísabet Gunnarsdóttir,
þjálfari Vals, og bætti við:
„Við unnum miðjuna í dag og
það gekk allt upp sem við ætluðum okkur í þessum leik. Við sýndum að við erum með besta liðið í
dag,“ sagði Elísabet kát í leikslok.
OOJ FRETTABLADIDIS

Stjörnumenn setja markið hátt í vetur

í þjálfaramenntun ÍSÍ
Þjálfaranámskeið ÍSÍ
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Fjarnám og helgarnámskeið
Fjarnám á 1. stigi þjálfaramenntunar ÍSÍ hefst mán. 1. okt. nk. Þjálfaranámskeið 1a,
alm. hluti verður í boði helgina 28.-30. sept. í Reykjavík og 5.-6. október á
Akureyri. Aldurstakmark á bæði námskeiðin er 16 ár. Skráning á ofangreind
námskeið á namskeid@isi.is.

www.isi.is

VAR GAMAN AÈ FYLGJAST MEÈ EINVÅGI ÖEIRRA
-ARGRÁTAR ,¹RU OG !LICIU 7ILSON b6IÈ
KLJ¹UMST VEL Å ÖESSUM LEIKJUM OG HÒN ER
FR¹B¾R VARNARMAÈUR ¶AÈ ER DRAUMUR FYRIR
MIG AÈ SPILA ¹ MËTI HENNI (ÒN SPILAR FAST
EN ÖANNIG EIGA VARNARMENN AÈ VERA m SEGIR
-ARGRÁT ,¹RA SEM HAFÈI BETUR
b¡G ¹TTI ÖENNAN SIGUR EKKI EIN ÖVÅ ÖAÈ VAR
ALGJÎRLEGA LIÈSHEILDIN SEM SKËP ÖENNAN
SIGUR m SAGÈI -ARGRÁT ,¹RA SEM ¹TTI Ö¹TT
Å ÎLLUM FJËRUM MÎRKUM 6ALSLIÈSINS
SKORAÈI TVÎ SJ¹LF LAGÈI UPP EITT OG KOM AÈ
UNDIRBÒNINGI ÖESS FJËRÈA
-ARGRÁT ,¹RA KANN VEL VIÈ SIG Å
&ROSTASKJËLINU b¡G ELSKA +2 VÎLLINN ¡G
GLEYMI ÖVÅ EKKI ÖEGAR ¥"6 KARLARNIR TËKU
DOLLUNA  ÁG VAR ¹ VELLINUM ¶AÈ VAR
FR¹B¾R TILFINNING OG ÖAÈ ER YNDISLEGT AÈ F¹
AÈ UPPLIFA HANA AFTUR m SAGÈI -ARGRÁT ,¹RA

Valur vann 4-2 sigur á KR-velli í óopinberum úrslitaleik Landsbankadeildar kvenna í gær. Valur hefur þar
með þriggja stiga og nítján marka forskot á KR fyrir lokaumferðina og er með níu fingur á Íslandsbikarnum.

&«4"/,4) Ólafur Víðir Ólafsson,
fyrirliði Stjörnunnar, segir sína
menn setja markið hátt í vetur en
liðinu var spáð sigri í N1-deild
karla sem hefst með tveimur
leikjum í kvöld. Garðbæingar fara
í heimsókn til HK í Digranesinu
klukkan 19.15 en á slaginu átta taka
Íslandsmeistarar Vals á móti
Haukum í hinni nývígðu Vodafonehöll.
Á árlegum fundi HSÍ sem haldinn
er skömmu fyrir upphaf leiktíðarinnar spá formenn, þjálfarar og
fyrirliðar
liðanna
fyrir
um

Frekari upplýsingar má finna á

-ARGRÁT ,¹RA SEM SKORAÈI TËLF MÎRK Å FYRSTU
¹TTA LEIKJUNUM
b¶AÈ VAR ERFITT AÈ F¹ ¹ SIG MARK Å BYRJUN
EN VIÈ SÕNDUM ENN ¹ NÕ ÖENNAN KARAKTER
Å OKKAR LIÈI 6IÈ ERUM MEÈ GOTT SKIPULAG
FR¹B¾RT FËLK Å KRINGUM OKKUR %LÅSABET ER
BESTI ÖJ¹LFARI LANDSINS
OG Ö¹ ER EKKI
H¾GT AÈ
KLIKKA m SEGIR
-ARGRÁT ,¹RA
¶AÈ

3ÕNDUM AÈ VIÈ ERUM MEÈ BESTA LIÈIÈ
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Ég hélt ég myndi aldrei ná að slá metið aftur

Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá sviðsstjóra
fræðslusviðs ÍSÍ í síma 460-1467 og á vidar@isi.is

lokastöðu deildarinnar. Fáum kom
á óvart að Stjörnumönnum var
spáð titlinum en liðið hefur sankað
að sér mörgum góðum leikmönnum.
„Við ætlum að klára þetta í
vetur,“ sagði Ólafur Víðir. „Það
hefur gengið vel að pússa liðið
saman en við höfum leikið marga
leiki á undirbúningstímabilinu og
það hefur gengið mjög vel.“
Ólafur Haukur Gíslason, fyrirliði
Vals, sagði að sér hefði ekki komið
á óvart að sínum mönnum væri
spáð öðru sæti. „Við erum auðvitað
ekki sáttir við þessa spá. En því er
ekki að neita að við höfum misst
menn og erum veikari en í fyrra.
En við höfum allt mótið til að
afsanna þessa spá.“
Valur tekur þátt í Meistaradeildinni í vetur en Ólafur segir að
sínir menn ætli ekki að nota það
sem afsökun verði gengi liðsins í
deildinni slakt. „Við ætlum að verja
titilinn sama hvað á bjátar.“
Haukum er einnig spáð í efri
hluta deildarinnar en Aron Kristj-

4)4),+!.$¥$!4!2 3TJARNAN OG 6ALUR EIGAST HÁR VIÈ Å -EISTARAKEPPNI (3¥ ¶ESSUM
LIÈUM ER SP¹È TVEIMUR EFSTU S¾TUNUMÅ . DEILDINNI Å VETUR
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ánsson tók við liðinu í vor. „Mér líst
afar vel á deildina. Það er komið
gott fyrirtæki á bak við deildina
sem er tilbúið að lyfta henni á
hærra plan. Það eru líka mörg jöfn

lið í deildinni,“ sagði Aron en í
miðju Fréttablaðsins í dag er aukablað um N1-deildina þar sem má
finna upplýsingar um liðin og
fleira.
ES¹
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+EITH 'ILLESPIE SKORAÈI SJ¹LFSMARK OG SLËST SVO VIÈ LIÈSFÁLAGA SINN

Slógust vegna deilna um vegabréf
&«4"/,4) Sú ótrúlega uppákoma

átti sér stað í gærmorgun að tveir
liðsmenn norður-írska landsliðsins
rifust og skiptust á höggum í
flugvél Icelandair sem var að
undirbúa flugtak á leið til Heathrow í Lundúnum.
Samkvæmt The Belfast Telegraph munu þeir Keith Gillespie
og George McCartney hafa rifist
um vegabréf þó svo að ástæður
rifrildisins séu annars ókunnar.
Tvímenningarnir skiptust á höggum áður en félagar þeirra gengu á
milli þeirra. Það voru David Healy,
Steve Davis og Warren Feeney.
„Í fyrstu skiptust Gillespie og
McCartney á vel völdum orðum og
svo fengu hnefar að fljúga. Þetta
var ótrúlegt,“ hefur blaðið eftir
sjónarvotti.
Norður-írska knattspyrnusambandið staðfesti að atvikið hefði
átt sér stað og að það yrði rannsakað enn frekar.
Gillespie varð fyrir því óláni að

+%)4( '),,%30)% (ORFIR ¹ EFTIR BOLTANUM Å EIGIÈ MARK ¹  MÅNÒTU LEIKSINS VIÈ ¥SLAND

¹ ,AUGARDALSVELLI ¹ MIÈVIKUDAGSKVÎLDIÈ

skora sjálfsmark á Laugardalsvellinum í fyrrakvöld sem tryggði
íslenska liðinu sigurinn. Það var í
annað skiptið á fjórum dögum sem
Norður-Írland tapar á sjálfsmarki
en laugardeginum áður skoraði
fyrirliðinn Chris Baird eina mark
leiksins gegn Lettlandi í eigið
mark.
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Leikmenn viðurkenndu í viðtölum við norður-írsku pressuna
eftir leik að draumurinn um sæti
í úrslitakeppni EM væri á enda.
Fjölmiðlar þarlendis hafa ekki
látið sitt eftir liggja og segja
úrslit síðustu leikja grátleg í
meira lagi.
ES¹
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Guðrún með stórleik í markinu
(!.$"/,4) Guðrún Ósk Marías-

dóttir, átján ára markvörður
Gróttu, átti stórleik í marki liðsins
í gær í 28-17 sigri á HK í fyrstu
umferð N1-deildar kvenna í gærkvöldi. Hún varði alls 21 skot, 57%
þeirra skota sem á markið komu.
Hún naut þess að hafa gríðarsterka vörn fyrir framan sig en
HK-stúlkur skoruðu einungis sjö
mörk í síðari hálfleik.
„Það var þetta gamla og góða,
varnarleikur og markvarsla, sem
skilaði þessum sigri,“ sagði Alfreð
Finnsson, þjálfari Gróttu, eftir
leik. „Guðrún hefur varið vel upp
á síðkastið og átti ég því ekki von
á öðru frá henni.“
Alfreð var mun sáttari við
frammistöðu síns liðs í síðari hálfleik en í þeim fyrri.
„Fyrri hálfleikur var ekki nógu
góður. Við áttum að halda þeim í
sjö mörkum í fyrri hálfleik í staðinn fyrir tíu. Við héldum þó forskotinu og var ég ánægður með
það. HK er með hörkulið og þess
vegna er ég mjög ánægður með
þennan sigur.“
Grótta komst snemma í forskot
sem liðið lét aldrei af hendi. Samt
tókst liðinu aldrei að hrista gestina almennilega af sér fyrr en um
stundarfjórðungur var eftir í síðari hálfleik.
Varnarleikur Gróttu var góður
sem fyrr segir og eftir því sem
leið á leikinn áttu HK-ingar í æ
meiri erfiðleikum með eigin
sóknarleik. Rut Jónsdóttir átti
hvað bestan leik hjá gestunum.
Grótta er með afar sterka leikmenn í sínum röðum og var eng-
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inn einn leikmaður sem stóð upp
úr liðsheildinni, fyrir utan kannski
Guðrúnu í markinu. Vörnin er afar
vel mönnuð og þótt sóknarleikur
Gróttu hafi ekki verið upp á sitt
besta á köflum í gær má eflaust
skrifa það á að um fyrsta leik var
að ræða í mótinu.

„Mér finnst þessi úrslit ekki
gefa rétta mynd af leiknum,“ sagði
Alfreð. „Þetta verða allt hörkuleikir og ég hef trú á því að það
verði sex lið í baráttunni í vetur.
Það er til dæmis alveg klárt að lið
verða að mæta 100% klár í svona
leiki til að vinna þá.“
ES¹

$ËMUR Å NJËSNAM¹LINU FR¾GA Å &ORMÒLU  KEPPNINNI FÁLL Å G¾R

McLaren refsað en ökuþórar
liðsins halda sínum stigum
&/2-²,!  Dómstóll Alþjóða akstursíþróttasambandsins
(FIA)
felldi í gær dóm í njósnamálinu
svokallaða. McLaren var sektað
um 100 milljónir dollara og öll
stig liðsins í stigakeppni bílasmiða á yfirstandandi tímabili
voru tekin af liðinu.
Ökuþórar
liðsins,
Bretinn
Lewis Hamilton og Spánverjinn
Fernando Alonso, halda þó sínum
stigum en þeir hafa forystu í
stigakeppni ökuþóra. Spennan er
mikil á toppnum og fær hún að
halda sér til loka keppnistímabilsins.
Innifalið í sekt McLaren er allt
það vinningsfé sem liðið hefði
getað unnið sér inn í stigakeppni
bílasmiða sem og tekjur af sjónvarpsrétti sem liðið hefði getað
fengið sem heimsmeistari bíla-

3,%0052 ,EWIS (AMILTON Å 0ARÅS Å G¾R
./2$)# 0(/4/3'%449

smiða.
Enn fremur þarf McLaren að
sanna fyrir næsta keppnistímabil
að bíllinn sé algerlega laus við
„hugarsmíði Ferrari“. Málið
snerist um að McLaren hafi nýtt
sér illa fengnar upplýsingar frá
Ferrari við gerð keppnisbílsins
sem hefur gengið svo vel á yfirstandandi keppnistímabili.

Spurður sagði Max Mosley, forseti FIA, að réttlætinu hefði verið
fullnægt.
Þetta er gríðarlega mikið áfell
og álitshnekkur fyrir Ron Dennis, liðsstjóra McLaren. Búist er
við því að liðið muni áfrýja dómnum.
Ferrari gaf frá sér yfirlýsingu
eftir úrskurðinn þar sem liðið
fagnar því að sannleikurinn hafi
komið í ljós.
Fyrr á árinu sýknaði dómstóllinn McLaren af sömu sökum sem
liðinu er refsað fyrir nú. Í dag
mun dómstóllinn birta rökstuðning sinn.
Það er því ljóst að fátt getur
komið í veg fyrir að Ferrari
tryggi sér meistaratitil bílasmiða
í ár en forysta liðsins í keppninni
er nú 57 stig. ES¹

TM styður kvennaknattspyrnu
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ÚTSVAR
Stærstu bæjarfélög landsins keppa sín á milli í skemmtilegum spurningaleik sem Sigmar Guðmundsson og Þóra
Arnórsdóttir stýra. Dómari og spurningahöfundur er
Ólafur Bjarni Guðnason.
Í fyrsta þættinum keppa Hveragerði og Kópavogur.
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Víkingur flytur til Berlínar

„Ég vil ekki verða einhver fátækur rithöfundur og fyllibytta í
kjallaraherbergi.“
GÒST "ORGÖËR 3VERRISSON RITHÎFUNDUR Å
0RESSUNNI 
b-ÁR FINNST ORÈALAGIÈ SVOLÅTIÈ BARNALEGT
EN ÁG HEF NÒ LIFAÈ EFTIR ÖESSU ¡G ER Å
FULLU STARFI MEÈ RITSTÎRFUM OG LÅKAR ÖAÈ
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Leikarinn Víkingur Kristjánsson heldur af landi brott í næstu
viku, þegar hann leggur leið
sína til Berlínar. Hann segist þó
aldeilis ekki alfarinn. „Ég ætla
að vera þar í nokkra mánuði,
skrifa og skoða mannlíf og fólk
og taka mér dálítið frí frá
Íslandi,“ sagði Víkingur, sem
fer því af sviðinu um stund.
Hann mun snúa aftur til landsins um miðjan desember, þegar
æfingar á nýju verki Björns
Hlyns Haraldssonar, Dubbeldusch, hefjast. Björn Hlynur
mun einnig leysa Víking af í
söngleiknum Ást meðan á
Berlínardvölinni stendur.
„Ég er ekkert að fara út af
einhverjum sérstökum verkefn-

um úti. Það er bara gamall
draumur að vera einn í útlöndum, og það var kominn tími á að
hann rættist,“ sagði Víkingur.
„Sumir þeirra sem standa í
skrifum fara eitthvert út til að
vera í friði við að klára verkefni, en það er ekki heldur markmiðið með þessu. Ég er með eitt
og annað í smíðum og ætla bara
að athuga hvort það skilar sér á
blað,“ sagði hann.
Áfangastaðurinn réðist vegna
hrifningar Víkings af borginni.
„Ég var úti í Berlín árið 2000 og
er búinn að vera á leiðinni þangað síðan. Ég er alveg svakalega
hrifinn af borginni og nú ætla
ég að leyfa mér að fara og leika
mér aðeins,“ sagði hann.
SUN
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 SUNDLAUGARBAKKANUM
MEÈ 3IMON #OWELL
„Ég verð aðeins meira áberandi í
þessum þáttum en undanfarið,“
segir Friðrik Karlsson, sem er
hálfgerður
hirðgítarleikari
bresku X-Factor þáttanna. Friðrik var nýkominn heim aftur til
London þegar Fréttablaðið náði
tali af honum en hann hafði þá
verið á Marbella þar sem skaphundurinn Simon Cowell tók á
móti sínum hópi á heimili sínu en
nú standa yfir svokallaðar „home
visits“ eða heimsóknir til dómaranna. Þaðan fór gítarleikarinn til
Ibiza og hitti fyrir samstarfskonu
Cowell í dómnefndinni, Dannii
Minogue, systur Kylie Minogue.
„Þetta var mjög notalegt, maður
sat bara á sundlaugarbakkanum
og spilaði undir hjá keppendunum í sól og blíðu. Þau tvö voru að
velja þá þrjá fulltrúa sína sem
verða í úrslitunum,“ útskýrir
Frirðik sem verður víst töluvert í
mynd í þessum þáttum.
Simon Cowell er þekktur fyrir
að hafa flest allt á hornum sér
eins og áhorfendur American Idol
ættu að kannast við. Og breska
þjóðin virðist elska að hata hann.
Friðrik segir hann ekki vera
mikið öðruvísi fyrir utan myndverið. „Hann er bara eins og hann
er. Ég hef unnið með honum við
gerð fjölmargra platna og við
höfum átt í ágætis samstarfi,“
segir Friðrik, sem virðist þó ekki
hafa mikið yfir Simon að kvarta.
„Dannii kom mér hins vegar
mikið á óvart, alveg yndisleg
stelpa og virtist alveg vita sínu
viti,“ bætir hann við.
Sannkallað X-Factor æði ríkir í
Bretlandi þegar þættirnir eru í
loftinu, bresku slúðurblöðin full
af fréttum úr þáttunum og Friðrik líkir þessu við Eurovisionmaníuna sem gengur yfir Ísland á
ári hverju. Sigurvegarinn vermir
yfirleitt toppsætið um jólin og á
Friðrik ekki von á að það breytist
neitt í ár þótt sjálfur Spice Girlsflokkurinn hafi lýst því yfir að
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þær ætli að gera atlögu að toppnum. „Gangi þeim bara vel,“ segir
Friðrik og hlær og var augljóslega ekkert sérstaklega bjartsýnn
á slíkar vinsældir fyrir hönd
stúlknanna. „Hérna lokast eiginlega allt þegar X-Factor er í gangi

og það horfðu til að mynda fimmtán milljónir á síðasta þátt,“ segir
Friðrik, sem jafnframt mun spila
undir í lögunum í úrslitaþáttunum en verður þá ekki á sviðinu
enda er tónlistin tekin upp deginum áður.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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Alþjóðleg skírskotun til töffaraskapar
Myndin af Bubba fyrir raunveruleikaþáttinn Bandið hans Bubba
hefur vakið þónokkra athygli.
Henni hefur þótt svipa æði mikið
til stellingar Joaquins Phoenix á
kynningarmyndum fyrir Johnny
Cash-kvikmyndina Walk the Line.
Kóngurinn sjálfur, Bubbi, vildi þó
ekki gera mikið úr slíkri samlíkingu. „Ef þú ert með gítar og ól þá
er þetta algeng stelling,“ segir
Bubbi. „Ætli þetta sé ekki bara
fyrst og fremst alþjóðleg skírskotun til töffaraskapar hjá gítarleikurum,“ segir hann.
Bubba líst vel á þáttinn og það
verður til mikils að vinna, þrjár
milljónir í reiðufé auk plötusamnings. Bubbi vill þó ekki meina að
hann eigi eftir að gera meiri kröf-

ur til keppenda í ljósi þeirra. „Auðvitað geri ég alltaf kröfur og svo
verður dómnefndin náttúrlega
líka með mér í þessu,“ segir Bubbi
en ekki hefur enn verið tilkynnt
hverjir skipa hana.
Búið er að setja niður dagsetningar fyrir áheyrnarprufur en
þær fara fram á fjórum stöðum:
Bolungarvík 10. október, Akureyri
17. október, Neskaupstað 24. október og svo Reykjavík 3. nóvember.
Bubbi sjálfur verður viðstaddur
allar prufurnar. Sérstakir útsendarar hafa síðan verið gerðir út af
örkinni til að finna hæfileikafólk
sem aldrei myndi láta sjá sig í
svona þætti og hyggst Bubbi
sækja það, prívat og persónulega.
FGG
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AUKA
KRÓNUR
KYNNINGART ILBOÐ
Iceland Express og Aukakrónur Landsbankans taka höndum saman
og bjóða sérstakt tilboð á flugi í október og nóvember. Auk þess fá
viðskiptavinir endurgreiðslu, í formi Aukakróna, sem nemur 3,5% af
neðangreindu verði.

ÍSLENSKA SIA.IS/LBI 39138 09/07

Allir áfangastaðir Iceland Express eru í boði:
Kaupmannahöfn, London, Berlín, Alicante, Lúxemborg,
Barcelona og Billund.
Keflavík - Kaupm.höfn
Kaupm.höfn - Keflavík
Keflavík - London Stansted
London Stansted - Keflavík
Keflavík - Alicante
Alicante - Keflavík
Keflavík - Lúxemborg
Lúxemborg - Keflavík
Keflavík - Barcelona
Barcelona - Keflavík
Keflavík - Berlín
Berlín - Keflavík
Keflavík - Billund
Billund - Keflavík

7.100 kr.
6.700 kr.
7.100 kr.
8.300 kr.
7.100 kr.
5.900 kr.
7.100 kr.
7.400 kr.
7.100 kr.
5.900 kr.
7.100 kr.
6.380 kr.
7.100 kr.
6.700 kr.

Verð með sköttum og öðrum greiðslum. Valdar dagsetningar og takmarkað sætaframboð.

Sölutímabil: Frá 14. til 20. september.
Ferðatímabil: Frá 1. október til 30. nóvember.
Greiða þarf með kreditkorti í Aukakrónusöfnun.
Kynntu þér málið og pantaðu ferð á Aukakronur.is
Aukakrónur eru fríðindasöfnun Landsbankans.
Við viljum umbuna fólki fyrir góð viðskipti á einfaldan
og gagnsæjan hátt. Skráðu þig á aukakronur.is, hringdu
í síma 410 4000 eða komdu við í næsta útibúi Landsbankans.
Vertu með. Það er einfalt. Aukakrónur: þær koma bara.
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Mikilvægir
viðskiptavinir
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ex ára gömul vinkona mín hóf
skólagöngu sína á dögunum.
Hún var ansi roggin með sig og
þóttu þetta stór tímamót. Það þótti
líka ýmsum fyrirtækjum úti í bæ,
sem sáu sér leik á borði og hófu að
senda barninu alls kyns glaðning í
tilefni áfangans. Litla skólastelpan
fékk dýrindis pennaveski frá
ónefndum banka sem að sjálfsögðu
var merkt bankanum í bak og fyrir.
Frá öðru fyrirtæki barst enn stærri
sending. Í þeim pakka var meðal
annars nestisbox og húfa fyrir
skólann prýdd merki fyrirtækisins.

35-5- kann að þykja þetta
höfðinglegt og eflaust býr einhver
gjafmildi að baki, enda er bannað
með lögum að beina markaðssetningu að börnum. Vinkona mín er
hins vegar skynsöm stúlka og sér í
gegnum góðmennskuna. Nú segir
hún hverjum sem heyra vill að fyrirtækin séu bara að nota krakka til
þess að auglýsa sig. Hún skildi
gjafirnar eftir heima en varð svolítið svekkt þegar hún kom í skólann og sá alla hina krakkana veifandi fínu pennaveskjunum sem
bankinn hafði verið svo góður að
færa þeim.
¶244 fyrir ungan aldur hefur
þessi sex ára gamla vinkona mín
talsverða reynslu af því að berjast
við markaðsöflin. Sjálfri varð mér
um og ó þegar ég fékk sendar heim
gjafir frá bönkunum við útskrift
mína úr háskóla og ég urraði af
gremju þegar byggingavöruverslanirnar komust að því að ég væri
búin að kaupa mér íbúð og hófu að
senda mér gylliboð um rafmagnsborvélar, eldhúsinnréttingar og
klósettrúllustanda.
6).+/.!

mín er vön svoddan
brellum. Á fimm ára afmælinu
fékk hún fallegt afmæliskort frá
bankanum sínum þar sem henni og
foreldrum hennar var boðið að
koma í næsta útibú og fá blöðrur,
servíettur og hatta fyrir afmælisveisluna skreytt nafni bankans.
Það er ekki amalegt fyrir fimm ára
börn að geta haldið Glitnisafmælisveislu eða Landsbankapartí.
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sakna þess tíma þegar fyrirtækin réðu ekki öllu. Þegar Reykjavíkurmaraþon hét ekki Reykjavíkurmaraþon Glitnis og blöðrurnar sem
maður fékk á 17. júní voru ekki
merktar neinu fyrirtæki. Menn
segja að markaðssetning sem þessi
sé árangursrík. Mér þætti forvitnilegt að vita hversu mörg sex ára
börn hafa fært bankaviðskipti sín
yfir í bankann sem splæsti í pennaveskin.
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