
Þriðjudagar

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í maí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Byrjaði að tefla fimm 
ára gömul

Til bjargar 
Top Gear

Barðsneshlaup fer fram í Neskaupstað um 
verslunarmannahelgina og verður með breyttu
sniði í ár.

Barðsneshlaup fer fram í ellefta sinn um næstu 

verslunarmannahelgi, en það tengist hátíðarhöldun-
um á Neistaflugi. Að sögn eins skipuleggj d
Jóhanns Tryggvasonahá

Að sögn Jóhanns er núverandi methafi Þorbergur
Jónsson, með tvo tíma og 29 sekúndur. Auk þess
hefur hann oftast unnið hlaupið eða samtals sex 

sinnum. Segist Jóhann vita til þess að marga unga
menn dreymi um að slá Þorberg út af laginu, en þeir
megi þó búast við harðri keppni þ
frjálsar íþ ó

Börn vinnandi mæðra eigaá hættu að verða of þung.Þetta á einnig við um börn vel stæðra foreldra.

Ný rannsókn bendir til þess aðbörn ríkra foreldra og vinnandimæðra séu í meiri hættu á aðverða of feit.Vísindamenn hjá „The Institute ofChild Health“ í London fylgdueftir þrettán þúsund börnum fráfæðingu til þriggja ára aldurs. Um 23 prósent barnanna voru orðin ofþung eða of feit við þriggja ára aldur.
Rannsakendur fundu tengingumilli hættunnar á offitu og launaforeldranna. Á þeim heimilum þarsem innkoma fjölskyldunnar var22 til 33 þúsund pund á ári (2,8milljónir til 4,1 milljón) voru börn tíu prósentum líklegri til að verðaof feit en á þeim heimilum þar sem innkoman var 11 þúsund á ári eða minni. Börn á heimilum þarsem innkoman var yfir 33 þúsund pund á ári voru 15 prósent líklegritil að verða of feit. Rannsakendurtöldu þetta afsanna þá kenningumargra að offita sé í mestum mælivandamál á fátækari heimilum.Rannsakendur töldu sig einnigfinna vísbendingar um að börn 

vinnandi mæðra séu líklegri til aðverða of þung en börn mæðra semvinna heima. Töldu þeir líklegt aðfjarvera móður, frekar en pen-ingaleysi, kæmi í veg fyrir að börn fengju heilsusamlegt fæði oghreyfingu. Einnig gæti fjarveraforeldra aukið neyslu barna á rusl-fæði og aukið sjónvarpsáhorf. Þá væru vinnandi mæður ólíklegri tilað vera með börnin á brjósti einslengi og mælt sé með.Í Bretlandi hefur vinnandi mæðr-um fjölgað mjög síðustu ár. Fyrir 25 árum voru 55 prósent mæðraheimavinnandi en í dag eru 21prósent heima. Af vef BBC http://news.bbc.co.uk

Eftir því sem karlmenn reykjafleiri sígarettur þeim munmeiri líkur eru á ristruflunum.
Enn hallar á reykingamenn. Ekkinóg með að þeir fái krabbamein ogþeim hafi verið úthýst af flestumopinberum stöðum þá er búið aðsýna fram á það að reykingarvalda ristruflunum hjá karlmönn-um.
Þetta

Hjá þeim sem þjást af sykur-sýki voru tengsl reykinga ogristruflana enn skýrari en allt að23 prósent tilvika ristruflana mátti rekja til reykinga. 

Þrjátíu manna hópur 
sundfólks synti út í Viðey í gær. 
Margir létu staðar numið í 
Viðey og komu með bát til baka 
en nokkrir syntu báðar leiðir. 

Hálfdán Örnólfsson og Heimir 
Örn Sveinsson syntu báðar leiðir 
og voru fyrstir til baka. Sundið 
tók þá aðeins um hálftíma, en 
þeir komu í land talsvert á undan 
næsta fólki. „Hann var svolítið 

kaldur,“ sögðu þeir. „Þetta eru 
um það bil tveir kílómetrar og 
útfallið við eyjuna er talsvert.“ 

Hálfdán og Heimir eru báðir 
vanir sjósundmenn. „Við höfum 
synt saman út í Skrúð, Hval-
fjörðinn og svo aðstoðaði ég 
Benedikt Hjartarson í Ermar-
sundssundinu hans,“ segir 
Heimir. 

Það var Benedikt Hjartarson 

sem skipulagði hópsundið. 
„Þetta er draumur allra sem 
eru í þessu, hér er samankomið 
fólk sem hefur misjafna getu 
og kunnáttu,“ segir hann. Bátur 
fylgdi sundfólkinu ef einhver 
hefði þurft á aðstoð að halda, 
en á það reyndi ekki. Benedikt 
segir vegalengdina ekkert mjög 
langa en það að synda í Viðey 
þyki merkilegt.

Sjórinn var svolítið kaldur

 „Við fáum að vera 
þarna, en það er ekki mikið 
meira,“ segir Gísli Hrafn Atlason, 
talsmaður karlahóps femínistafé-
lagsins, en tíu sjálfboðaliðar úr 
hópnum eru á leið á þjóðhátíð í 
Vestmannaeyjum um verslunar-
mannahelgina til að ræða við karl-
menn um nauðganir. Þeir þurfa að 
greiða aðgangseyrinn fullu verði.

Gísli segir að með auknum sýni-
leika samtaka og sjálfboðaliða 
sem vinna að forvörnum gegn 
nauðgunum fjölgi tilkynningum 
um slík brot. „Það er svo skrýtið,“ 
segir Gísli, „að það er eins og 
sumir séu hræddir við að hátíðin 
fái á sig einhvern stimpil. Að þetta 
verði þekkt sem nauðgunarhátíð-
in eða eitthvað í þá veru.“

Tíu þúsund krónur kostar á 
hátíðina, auk ferðakostnaðar, og 
hefur hópurinn safnað styrkjum 
til ferðarinnar.

Tryggvi Már Sæmundsson, einn 
talsmanna þjóðhátíðar, segir að 
allir þurfi að borga fullt verð á 
hátíðina. „Við erum með menn inni 
í dal sem vinna frá morgni til 
kvölds fyrir félagið og þeir þurfa 
að borga sig inn.“ Hann segir það 
sama gilda fyrir skemmtikrafta, 
þótt oftast sé aðgangseyririnn 
innifalinn í greiðslu til þeirra.

Áður fyrr voru veittir frímiðar, 
en því hefur nú verið breytt. „Fyrir 
nokkrum árum gekk þetta svo út í 
öfgar. Frímiðar voru orðnir svo 
margir að það þurfti að gera skurk 
í þessu og við ákváðum að hafa það 
bara þannig að allir yrðu að borga 
sig inn,“ segir Tryggvi.

Tryggvi fullyrðir að eftirlit og 
forvarnastarf sé þegar í nægilega 
góðum höndum. „Við erum með 
teymi sem sinnir þessu, sálfræð-
inga á vakt allar nætur og fleira. 
Við teljum okkur vera með hæft 

fólk á öllum sviðum.“
Gísli segir kveða við allt annan 

tón í viðskiptum hópsins við for-
svarsmenn hátíðarinnar Ein með 
öllu á Akureyri. „Við höfum átt 
ofsalega gott samstarf við þá. 
Það hefur verið gjörsamlega til 
fyrirmyndar,“ segir hann.

„Við ákváðum strax þegar við 
fórum af stað með þessa hátíð 
fyrst að vinna náið með öllum 
sem koma að þessum málum; til 
dæmis Vímulausri æsku og Afl-
inu, systursamtökum Stíga-
móta,“ segir Bragi V. Bergmann, 
einn aðstandenda hátíðarinnar á 
Akureyri. „Þegar við fréttum af 
þessum ágætu samtökum þá 
buðum við þeim að fyrra bragði 
að koma til okkar og hjálpa okkur 
að standa vaktina. Við teljum að 
það sé algjörlega lífsnauðsynlegt 
að hafa þetta samráð.“

Sjálfboðaliðar borga 
sig inn á þjóðhátíð
Sjálfboðaliðar sem standa fyrir átaki gegn nauðgunum um verslunarmannahelg-
ina þurfa að greiða fullan aðgangseyri á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Talsmaður 
hátíðarinnar segir alla þurfa að borga, líka starfsfólk hátíðarinnar og listamenn.

 Sjö af átta herdeildum 
Dana í Írak hafa yfirgefið landið. 
Síðasta herdeildin átti að yfirgefa 
landið í dag en flugvélin sem 
flytja átti hermennina til Kúveit 
er ónýt. Því er beðið eftir nýrri 
vél. Þetta kemur fram í fréttum 
TV2/Nyhederne í Danmörku.

Þegar síðasta herdeildin 
yfirgefur Írak telst hernaðarað-
gerðum Dana í landinu lokið. Þó 
mun um 50 manna hópur vera 
eftir til ársloka. Hópurinn mun 
stjórna herþyrlum til að styðja 
við hersveitir Breta. 

Síðasta herdeild 
Dana fer heim

Ellefta fjallahlaupið í 
Barðsnesi um helgina

 Slökkviliðsmenn í 
Búðardal voru snarir í snúningum 
þegar minni háttar bruni varð í 
sveitinni.

Skammhlaup varð í rafmagns-
dós í lítilli viðbyggingu húss eins. 
Húsfreyjan var inni við og 
hringdi eftir aðsoð. Maður hennar 
og barn þeirra voru þá úr allri 
hættu úti í bílskúr.

Viðbyggingin er ónýt en 
Þorsteinn Jónsson, varðstjóri 
lögreglunnar í Borgarnesi, segir 
slökkviliðsmennina hafa komið í 
veg fyrir frekara tjón.

Slökkviliðið notast við lítinn 
pallbíl sem var smíðaður á Dalvík 
og notar blöndu af lofti, vatni og 
froðu til að slökkva elda. 

Voru snöggir að 
slökkva bálið



Kristinn Hallsson óperusöngv-
ari er látinn, 81 árs að aldri.

Hann var 
fæddur í 
Reykjavík
árið 1926, 
hóf nám við 
Tónlistar-
skólann í 
Reykjavík
og lauk síðan 
brottfarar-
prófi frá 
Konunglega

tónlistarskólanum í London. 
Kristinn tók þátt í fjölmörg-
um óperusýningum og 
tónleikum, bæði hér á landi og 
erlendis og stundaði tónlistar-
kennslu. Hann var lengi einn 
af burðarásum karlakórsins 
Fóstbræðra.

Þá var hann ráðinn fulltrúi í 
menntamálaráðuneytinu árið 
1970 og sæmdur riddara-
krossi Hinnar íslensku 
fálkaorðu árið 1978.

Kristinn 
Hallsson látinn

Maðurinn 
sem lést í 
bifhjólaslysi 
á laugar-
dagskvöld á 
Biskups-
tungnabraut, 
á móts við 
verslunina 
Minni-Borg í 
Grímsnesi, 
hét Gunn-

laugur Björnsson, fæddur 
1977. Gunnlaugur bjó í 
foreldrahúsum í Hveragerði. 
Hann var ókvæntur og 
barnlaus.

Lést í 
bifhjólaslysi

Tré, hvað segirðu gott?

Viðræður eru hafnar á milli 
stjórna Byrs sparisjóðs og Sparisjóðs 
Norðlendinga um mögulegan samruna 
sparisjóðanna til að styrkja stöðu þeirra 
gagnvart aukinni samkeppni á innlendum 
fjármálamarkaði.

Horft yrði til skiptihlutfalla sem tækju 
mið af hálfsárs uppgjörum sparisjóðanna, 
sem verða birt í lok ágúst, en engin tíma-
mörk liggja fyrir. Sameining sem þessi er 
háð blessun stofnfjáreigenda sjóðanna, 
FME og Samkeppniseftirlitsins.

Ragnar Z. Guðjónsson, sparisjóðsstjóri 
Byrs, segir að Byr hafi alla tíð átt gott 
samstarf við Norðlendinga. „Sparisjóður 
Norðlendinga er vel rekinn sjóður og 
rekstur hans fellur ágætlega að því sem við 
erum að gera.“

Byr, sem varð til við samruna Sparisjóðs 
Hafnarfjarðar og Sparisjóðs vélstjóra á 
síðasta ári, vinnur nú að sameiningu við 
Sparisjóð Kópavogs (SPK) sem stjórnir 
sjóðanna hafa samþykkt. Sú sameining 
bíður samþykkis stofnfjáreigenda beggja 
sjóða og FME.

Byr er annar stærsti sparisjóður landsins 
en Sparisjóður Norðlendinga sá sjötti 
stærsti í eignum talið. Byr hagnaðist um 
tæpa 2,7 milljarða króna á síðasta ári og 
námu heildareignir hans í árslok um 104 
milljörðum króna. 

Sparisjóður Norðlendinga skilaði um 186 
milljónum króna í hagnað í fyrra. Heildar-
eignir sjóðsins voru um 12,6 milljarðar 
króna um síðustu áramót.

Bregðast við aukinni samkeppni

Norska prinsessan 
Marta Lovísa hefur tekið sér 
veikindafrí. Talsmaður norsku 
hallarinnar tilkynnti þetta í gær. 
Ekki var gefið upp af hvers konar 
veikindum hún þjáist. 

Prinsessan hefur verið mikið í 
fréttum undanfarið vegna skóla 
sem verið er að setja á stofn í 
Noregi. Skólinn hyggst meðal 
annars kenna fólki að tala við 
engla. Marta Lovísa lýsti því yfir 
á heimasíðu skólans að hún geti 
talað bæði við hesta og engla. 
Hún hefur einnig greint frá því 
að hún sé skyggn.

Prinsessan í 
veikindaleyfi

„Það má segja að allt annað 
sé í kortunum en var fyrri hluta 
sumars,“ segir Sigurður Þ. Ragn-
arsson veðurfræðingur um veðrið 
fram undan. Veruleg umskipti urðu 
í veðrinu á sunnudag. 

„Í stað þess að lægðirnar gangi 
suður fyrir land og hér sé góðviðri 
fara lægðirnar yfir okkur eða með-
fram ströndum. Þetta þýðir að vind-
ar og vatn verður daglegt brauð. 
Þetta verður í raun miklu eðlilegra 
veður en þessi lengsti kafli Íslands-
sögunnar í góðviðri ef ég leyfi mér 
að taka svo djúpt í árinni þótt það 
sé alltaf matsatriði hvað sé gott 
veður.“ Talsvert önnur lögun er á 
Azor-eyjahæðinni og hún ýtir lægð-
unum að Íslandi og loftþrýstingur 
norðan við land er orðinn lægri. 
Ísland er komið í sporbraut lægða 
eins og eðlilegt er. 

„Ég er ekki að segja að við fáum 

ekki góða daga. Það rofar til á sunn-
anverðu landinu á miðvikudag og 
fimmtudag. En síðan tekur við 
vatnsveður fyrri part verslunar-
mannahelgar með allnokkrum 
vindi. Það verður þó batnandi veður 

eftir sem líður á verslunarmanna-
helgi. Vind lægir og þurrara verð-
ur á Norður- og Norðausturlandi 
og það endar í rólegheitaveðri á 
verslunarmannadaginn á mánu-
dag.“

Íslenskt veður fram undan

 Fjórir menn köstuðu 
til húsgögnum og börðu starfs-
mann veitingastaðar á Klappar-
stíg er hann reyndi að inna þá 
eftir greiðslu.

Mennirnir fjórir sátu á 
staðnum á sunnudagskvöldið og 
drukku áfengi og hugðust þeir 
yfirgefa staðinn án þess að greiða 
fyrir veigarnar. Starfsmaður 
veitingahússins var kýldur þegar 
hann reyndi að stöðva mennina.

Lögreglan kom á svæðið og 
handtók þann sem hafði sig mest í 
frammi. Hinum mönnunum tókst 
að komast burt áður en lögreglan 
kom á svæðið. 

Kýldu veitinga-
mann og hentu 
til húsgögnum

Árásarmaðurinn á 
Sæbrautinni í fyrradag hafði 
skrifað bréf til lögreglu áður en 
hann framdi ódæðið. Bréfið skildi 
hann eftir við hlið sér í Hrafna-
gjá á Þingvöllum, þar sem hann 
svipti sig lífi, einum og hálfum 
tíma eftir morðið.

Lögregla telur morðið hafa 
verið skipulagt fyrirfram, að 
sögn Sigurbjörns Víðis Eggerts-
sonar aðstoðaryfirlögregluþjóns. 

Morðinginn átti sjálfur riffil-
inn sem hann skaut úr. Ekki er 
vitað hvenær hann keypti hann 
eða hvort það var eingöngu gert í 
þessum tilgangi.

Málsatvik voru þau að fórnar-
lambið, 35 ára karlmaður, var að 
skipta um hjólbarða á bifreið 
sinni á Sæbraut. Lögregla hefur 
ekki getað svarað hvort morðing-
inn hafi valdið skaðanum á bíln-
um eða hvort hann hafi veitt þeim 
myrta eftirför.

Árásarmaðurinn hleypti einu 
skoti úr rifflinum í brjósthol 
mannsins, samkvæmt lækni. 
Lungað fylltist af blóði og dró 
það manninn að lokum til dauða.

Sendiferðabílstjórinn Eiríkur 
Eiðsson tók fórnarlambið upp í 
bíl sinn og ók honum að Laugar-
dalslaug þar sem hringt var á 
sjúkrabíl. Maðurinn var úrskurð-
aður látinn á bráðadeild Land-
spítalans klukkan 13.00.

Á sama tíma fannst morðing-
inn andvana í bifreið sinni á Þing-
völlum og hafði hann framið 
sjálfsvíg með sama riffli. Bréfið 
til lögreglu útskýrði tengslin 
milli málanna. Ástæða morðsins 
var sú að hinn myrti hafði nýver-

ið tekið upp ástarsamband við 
fyrrverandi eiginkonu árásar-
mannsins. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins hafði árásarmað-
urinn lengi ofsótt konuna.

Jón Friðrik Bjartmarz, yfirlög-
regluþjónn hjá sérsveit lögregl-
unnar, staðfesti við Fréttablaðið 
að þrír bílar sérsveitarinnar 
hefðu farið á vettvang. Sérsveit-
armenn vopnuðust vegna máls-
ins, en ekki kom til neinnar hand-

töku eins og gefur að skilja. Ekki 
er algengt að sérsveitarmenn 
vopnist, en það gerist nokkrum 
sinnum á ári, að sögn Jóns.

Rannsókninni lýkur líklegast 
innan fárra daga, en málið telst 
upplýst. Ekkert vitni hafði gefið 
sig fram við lögreglu í gær. Morð 
var síðast framið á Íslandi 20. 
ágúst 2005 þegar maður stakk 
annan til bana með hníf á Hverf-
isgötu.

Skrifaði bréfið áður 
en atlagan var gerð
Maðurinn sem svipti sig lífi eftir morðið á sunnudag skrifaði bréf til lögreglu 
áður en hann lagði af stað til verksins. Maðurinn átti riffilinn sjálfur og hafði 
lengi ofsótt konuna. Lögreglan segir morðið hafa verið skipulagt fyrirfram.
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BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og 
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum 
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.

Núna bjóðum við 12  betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum.
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Toyota Aygo
1000 Bensin 5 gíra.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 7.000 km
Verð: 1.260.000 kr. Skr.nr. PN-415

Toyota Hilux D/C
2500 Dísel 5 gíra.
Á götuna: 02.06 Ekinn: 40.000 km
Verð: 2.790.000 kr. Skr.nr. OJ-165

Toyota Hilux D/C 2.5  
2500 Dísel 5 gíra.
Á götuna: 11.06 Ekinn: 16.000 km
Verð: 2.770.000 kr. Skr.nr. ZT-218

Toyota Avensis S/D Sol 
1800 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 11.05 Ekinn: 34.000 km
Verð: 2.170.000 kr. Skr.nr. SD-388

Toyota Avensis S/D Sol
1800 Bensín sjsk.
Á götuna: 06.05 Ekinn: 48.000 km
Verð: 2.130.000 kr. Skr.nr. VO-225

Toyota Avensis S/D Terra 
1800 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 03.03 Ekinn: 90.000 km
Verð: 1.230.000 kr. Skr.nr. MJ-818

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

Toyota Land Cruiser 120 VX 
4000 Bensín sjsk.
Á götuna: 06.04 Ekinn: 80.000 km
Verð: 4.150.000 kr. Skr.nr. NZ-355

Toyota RAV4 4WD
2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 06.05 Ekinn: 57.000 km
Verð: 2.500.000 kr. Skr.nr. PD-142

Toyota RAV4 4WD 
2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 05.05 Ekinn: 49.000 km 
Verð: 2.490.000 kr. Skr.nr. PS-742

Toyota Yaris 5 dyra Sol
1300 Bensín  5 gíra MM.
Á götuna: 03.07 Ekinn: 3.000 km
Verð: 1.690.000 kr. Skr.nr. PM-334

Toyota Corolla W/G Terra
1400 Bensín  5 gíra.
Á götuna: 05.05 Ekinn: 41.000 km
Verð: 1.490.000 kr. Skr.nr. SS-352

ÞEGAR VIÐ SEGJUM 
BETRI NOTAÐIR BÍLAR 
ÞÁ MEINUM VIÐ ÞAÐ



Lögregla leitar 
manns á aldrinum 20-25 ára sem 
gert er að sök að hafa berað 
kynfæri sín fyrir framan tvær 
ungar stúlkur í undirgöngum við 
Gullinbrú í Reykjavík. Atvikið 
átti sér stað stuttu eftir klukkan 
ellefu á sunnudagskvöld.

Maðurinn, sem klæddur var 
svörtum íþróttabuxum, blárri 
flíspeysu og með svarta húfu á 
höfði, gekk á eftir stúlkunum, 
fram fyrir þær og beraði á sér 
kynfærin. Stúlkurnar eru báðar 
fæddar 1991.

Lögregla hefur ekki fundið 
manninn og eru allar ábendingar 
vel þegnar.

Beraði kynfærin 
í undirgöngum

Fimm ára gamall drengur 
varð fyrir bíl fyrir framan 
félagsheimilið á Vopnafirði 
síðdegis á laugardag. Hljóp 
drengurinn frá foreldrum 
sínum í veg fyrir bílinn og varð 
undir. Til happs var að hann 
lenti ekki undir dekkjum 
bifreiðarinnar.

Drengurinn var fluttur með 
sjúkraflugi til Reykjavíkur, en 
líklegt er að hann snúi heim á 
allra næstu dögum. Meiðslin 
voru ekki lífshættuleg.

Þrennt var í bílnum. Beðið var 
með skýrslutöku af ökumanni 
þar til í gær vegna áfallsins sem 
hann varð fyrir.

Fimm ára barn 
lenti undir bíl

edda.is

Komin
í kilju!

Aðeins
1.290 kr.

Unglingabók
ársins 2006

 Rússneskur andófsmaður 
hefur verið neyddur til að dvelja á 
geðspítala nálægt Múrmansk í 
Rússlandi, segir skákmeistarinn 
og stjórnmálamaðurinn Garrí 
Kasparov. Hann segir að rússnesk 
yfirvöld séu að hefna fyrir grein 
sem hin 48 ára Larissa Arap skrif-
aði þar sem stjórn í málefnum geð-
fatlaðra barna var gagnrýnd. Arap, 
sem er í stjórnmálasamtökunum 
Hitt Rússland sem Kasparov leið-
ir, hefur verið þvinguð í meðferð á 
spítalanum.

Andófsmenn segja að þetta sé 
ekki í fyrsta sinn sem pólitískir 
andstæðingar yfirvalda séu settir 
á hæli síðan Vladimír Pútín komst 

til valda. Þetta var algeng leið 
ráðamanna á Sovéttímanum til að 
losna við andófsmenn.

„Þetta getur gerst þegar þú 
gagnrýnir olíumálayfirvöld, her-
inn eða læknamafíuna til dæmis. 
Það er hættulegt að gagnrýna emb-
ættismenn því þeir gera allt til að 
þagga niður í manni,“ segir 
Kasparov.

Arap hafði farið til geðlæknis til 
að fá vottorð um geðheilsu vegna 
þess að hún var að endurnýja öku-
skírteinið sitt. Hún var spurð hvort 
hún hefði skrifað umrædda grein. 
Þegar hún játti því færði lögregla 
hana til dómara þar sem búin voru 
til skjöl um geðheilsu hennar. 

Send í meðferð til Múrmansk

 Nýútskrifaður grunn-
skólakennari getur fengið hærri 
laun sem leiðbeinandi á leikskóla 
í Reykjavík en með því að ráða 
sig sem grunnskólakennara í 
sama sveitarfélagi. Skólastjórar 
sem rætt var við segja erfiðara 
að fá kennara til starfa nú en á 
undanförnum árum.

Byrjunarlaun 25-30 ára leið-
beinanda á leikskóla með upp-
eldismenntun á borð við grunn-
skólakennaramenntun eru 
rösklega 201 þúsund krónur á 
mánuði. Grunnlaun grunnskóla-
kennara undir þrítugu eru tæp-
lega 199 þúsund krónur á mán-
uði. Grunnskólakennarar sem 
gerast umsjónarkennarar með 
tuttugu nemenda bekk geta þó 
fengið tæplega 211 þúsund krón-
ur í mánaðarlaun.                   

Menntasvið Reykjavíkurborg-
ar auglýsti yfir 50 laus störf 
fyrir grunnskólakennara og yfir 
20 önnur störf í 28 skólum borg-
arinnar á sunnudag. Valgerður 
Janusdóttir, starfsmannastjóri 
menntasviðs, segir þörfina ekki 
að fullu komna í ljós þar sem 
sumir skólastjórar hafi ekki 
verið á landinu þegar ákveðið 
var að birta auglýsinguna. Þá 
megi ekki draga of miklar álykt-
anir af auglýsingunni þar sem 
auglýsa þurfi störf þrátt fyrir að 
áhugasamir umsækjendur hafi 
þegar sótt um.

Valgerður vill ekki leggja mat 
á hvort ástandið sé betra eða 
verra nú en á sama tíma undan-
farin ár. Þó sé ljóst að kennarar 
séu hreyfanlegri en áður; sumir 
færi sig milli skóla en aðrir hætti 
kennslu.

„Ég hef það á tilfinningunni að 
það séu fleiri að fara út úr stétt-
inni núna heldur en áður,“ segir 
Ólafur Loftsson, formaður 
Félags grunnskólakennara. 

Samningar grunnskólakenn-
ara eru lausir 31. maí 2008, en 
Ólafur segir að viðræðuhópur sé 
starfandi til að undirbúa kjara-
samningana, og sjálfar samn-
ingaviðræðurnar muni líklega 
hefjast snemma á næsta ári.

„Það er sameiginlegt markmið 
okkar grunnskólakennara og 
sveitarfélaganna að lenda ekki í 
sömu stöðu og við lentum í síð-
ast,“ segir Ólafur, og vísar þar 
til átta vikna verkfalls grunn-
skólakennara haustið 2004. „En 
það er alveg sama hvaða vilja 
menn hafa í þessum efnum, ef 
ekki á að setja meiri peninga í 
þetta gerist ekki neitt.“

Betur settir á leikskóla
Betri byrjunarlaun eru í boði fyrir menntaða grunnskólakennara á leikskólum borgarinnar en í grunnskól-
um. Erfiðara virðist að fá kennara til starfa nú en á undanförnum árum. Reykjavíkurborg auglýsti yfir 50 
stöður á sunnudaginn. Kennarar hreyfanlegri en áður.

Hinn 68 ára Don 
Frick varð fyrir eldingu á 
föstudag í annað sinn á ævinni. 
Hitt atvikið átti sér stað sléttum 
27 árum áður.

„Ég er heppinn að vera á lífi,“ 
sagði Frick eftir atburðinn. 
Hann var staddur á útihátíð 
þegar veðrið breyttist skyndi-
lega. Frick og fjórir aðrir, sem 
leituðu skjóls í kofa, urðu fyrir 
losti vegna eldingarinnar. 
Enginn slasaðist alvarlega, en 
gat kom á gallabuxur hans.

Í fyrra skiptið hafði hann 
verið að keyra vörubíl þegar 
eldingu sló niður í loftnet hans. 
Meiddist Frick þá illa í vinstri 
síðu. 

Eldingu laust 
niður tvisvar



Mér finnst
rigningin góð

Regnhattur 1.499

Regnkápa 4.999

Taska 2.999

Stígvél 3.999

Gúmmíklossar 2.999

Smart og vandaður regnfatnaður



Yfirvöld í Úsbekist-
an lokuðu í gær íslamska vikublað-
inu Odam Orasida (Meðal 
fólksins), eftir því sem ritstjóri 
blaðsins segir. 

Ástæða lokunarinnar var sögð 
vera brot blaðsins gegn fjölmiðla-
lögum landsins. Talsmaður 
yfirvalda vildi þó ekki skýra nánar 
hvað fólst í brotunum. 

Er þetta eitt af mörgum 
skrefum yfirvalda undanfarin tvö 
ár í að hefta fjölmiðlafrelsi í 
landinu. Fyrir tveimur árum var 
meðal annars skrifstofum BBC og 
bandaríska útvarpsins Radio 
Freedom lokað. Þá hafa nokkrir 
erlendir blaðamenn verið 
handteknir á síðustu tveimur 
árum.

26 milljónir búa í Úsbekistan og 
er meirihluti þeirra múslímar.

Loka íslömsku 
vikublaði

„Við teljum að
þetta geti valdið verulegum óaft-
urkræfum breytingum á þessum
svæðum,“ segir Ólafía Jakobs-
dóttir, formaður Náttúruvernd-
arsamtaka Suðurlands, um sam-
þykkt sveitarstjórnar
Mýrdalshrepps um breytta legu
þjóðvegar eitt um Mýrdal.

Í lok júní samþykkti sveitar-
stjórnin, með þremur atkvæðum
gegn tveimur, tillögu að nýjum
veglínum Hringvegar um Mýr-
dal.

Upphaflega voru sex tillögur
að veglínum. Tvær þóttu betri en
aðrar og var kosið á milli þeirra.
Þrjú atkvæði hlaut veglína sem

liggur meðal annars í göngum
gegnum Geitafjall, um ræktað
land sunnan Ketilsstaða og eftir
votlendi á bökkum Dyrhólaóss að
norðan.

Ólafía segir að samtökin telji
að nýja veglínan komi til með að
liggja um svæði sem hafi ómet-
anlegt náttúruverndargildi og
ekki síður efnahagslegt gildi
fyrir atvinnulíf og ferðaþjónustu
á svæðinu.

Því krefjast samtökin þess að
gerðar verði athuganir annars
vegar á úrbótum núverandi vegar
og hins vegar á umhverfisáhrif-
um, kostnaði, efnahags- og félags-
legum áhrifum á landbúnað og

ferðaþjónustu og áhrif breytinga
á ímynd og ásýnd svæðisins eins

og segir í tilkynningu frá samtök-
unum.

Breytingar verða óafturkræfar 

„Við styðjum þig ein-
dregið sem lögmætan leiðtoga  Pal-
estínumanna“, tilkynnti Sergei
Lavrov, utanríkisráðherra Rúss-
lands, Mahmoud Abbas, forseta
Palestínu, á blaðamannafundi í
Moskvu í gær.

Þetta er helsta stuðningsyfirlýs-
ing rússneskra yfirvalda við Abbas
frá því hann batt enda á þjóðstjórn
Hamas-samtakanna og Fatah-
hreyfingarinnar í síðasta mánuði, í
kjölfar valdatöku Hamas-hreyfing-
arinnar á Gaza-svæðinu í júní.

Nú ríkja í raun tvenn stjórnvöld
yfir Palestínumönnum; Hamas á
Gaza-svæðinu og Fatah á Vestur-
bakkanum.

Heimsókn forsetans til Rúss-
lands er liður í ákalli Fatah-hreyf-
ingarinnar eftir stuðningi alþjóða-
samfélagsins, og áframhald á
valdabaráttu hennar við Hamas-
hreyfinguna.

„Ég er viss um að fundur þinn
með  Pútín forseta á morgun mun
hjálpa til við að leggja línurnar um
samstarf [...] sem og við þróun í
friðarátt í Mið-Austurlöndum,“
sagði ráðherrann jafnframt.

Rússland bætist þar með í hóp
fjölmargra þjóða sem hafa veitt

Fatah-hreyfingunni stuðning sinn
en sniðgengið Hamas-hreyfinguna.

Hamas var sigurvegari lýðræðis-
legra kosninga í Palestínu í fyrra,
en Ísraelsmenn neita að eiga við
samtökin og vísa til hryðjuverka-

ferils þeirra.
Ísraelsmenn og Vesturveldin

brugðust ókvæða við í fyrra þegar
Rússar buðu leiðtogum Hamas til
viðræðna í Moskvu. Voru viðræð-
urnar álitnar tilraun Rússa til að
viðhalda mikilvægi sínu í Mið-Aust-
urlöndum.

Talsmaður Hamas-samtakanna
gerði lítið úr mikilvægi yfirlýsing-
ar rússneska ráðherrans í gær og
sagði samtökin einnig telja Abbas
lögmætan leiðtoga Palestínu. „Við
vefengjum ekki lögmæti forsetans
og köllum hann enn þá forseta,“
sagði Sami Abu Zuhri í gær. Hann
fagnaði öllum íhlutunum Rússa
sem gætu orðið í átt til sátta en
gagnrýndi aftur Abbas forseta
fyrir að taka ekki skilyrðislaust
þátt í samningaviðræðum.

Rússar viðurkenna 
Abbas sem leiðtoga
Utanríkisráðherra Rússlands lýsti forseta Palestínu sem „lögmætum leiðtoga“ 
Palestínumanna í gær. Abbas heimsækir Rússland þessa dagana í von um álíka 
stuðning frá Pútín. Ísraelsmenn leyfa flóttamönnum frá Írak að snúa heim.

Telurðu að reykingabannið á 
skemmtistöðum hafi gefist vel?

Hefur þú hugsað þér að 
hringja í tré?

Hamas-samtökin buðu í gær hópi
erlendra blaðamanna í kynnisferð um Gaza-ströndina.
Tilgangur ferðarinnar var að sýna fram á að svæðið
væri „öruggt, hreint og grænt“ eftir valdatöku
Hamas-samtakanna.

Tvær loftkældar rútur blaðamanna fóru víðs vegar
um svæðið. Fyrsta stopp var hús leiðtoga Hamas,
Ismails Hanyeh, sem Hamas álíta enn forsætisráð-
herra. „Þetta er ekki ríkmannlegt heimili,“ sagði
Asmar fararstjóri þegar rúturnar nálguðust húsið.
Haniyeh býr meðal almennings í Shati-flóttamanna-
búðunum. Hann heilsaði gestunum frá svölunum.

Næst var haldið til híbýla Yassers heitins Arafat,
stofnanda Fatah-hreyfingarinnar. „Það er á okkar
ábyrgð að tryggja öryggi þessa húss,“ sagði einn
Hamas-liði og bætti við að samtökin bæru virðingu
fyrir Arafat og Fatah.

Næst var bústaður Abbas forseta heimsóttur.
Hamas telja það skyldu sína að gæta hans „þar til sátt
verður náð“, sagði talsmaður.

Einnig heimsóttu blaðamenn þinghúsið, Miðstöð
þjóðaröryggis, kaþólska kirkju og landamærastöð. Við
ferðarlok hélt Haniyeh ræðu og ítrekaði að Hamas
vildu ekki stofna íslamskt ríki á Gaza-ströndinni.

Blaðamönnum boðið til Gaza

„Í guðanna bænum
sendið börn mín til baka svo ég
geti haldið utan um þau,“ bað
móðir tveggja Suður-Kóreumanna
sem talibanar halda í gíslingu í
Afganistan.

Móðirin beindi orðum sínum til
talibana á athöfn ættmenna
gíslanna í S-Kóreu í gær.

Alls 23 S-Kóreumönnum var
rænt á þjóðvegi í Afganistan í
júlí. Talibanar vilja skipta á þeim
og jafnmörgum eigin liðsmönn-
um, sem haldið er í fangelsi.

Talibanar sögðu í gær að stjórn
Afganistans hefði ekki komið til
móts við þá og því hefði nú annar
gísl verið tekinn af lífi, en sá
fyrsti var veginn á miðvikudag.

Segjast hafa 
vegið annan 
gísl frá Kóreu





 Í hvaða landi beið flokkur 
forsætisráðherrans afhroð í 
þingkosningum á sunnudag-
inn?

 Hvaða íslenski tónlistarmað-
ur á fimm lög á djassplötu sem 
hefur náð þrefaldri platínusölu?

 Hver urðu Íslandsmeistarar 
karla og kvenna í golfi í ár?

 Fjárfestingarfélagið 
Geysir Green Energy kaupir um 
fimmtungshlut í kanadíska jarð-
hitafyrirtækinu Western GeoP-
ower Corporation (WGP) á í kring-
um 600 milljónir króna. Greint var 
frá samningi þar að lútandi í gær, 
en verið er að leggja lokahönd á 
kaupin.

Geysir kaupir liðlega 40 millj-
ónir nýja hluti í félaginu. Þegar 
hefur verið gengið frá kaupum á 
25 milljónum hluta og svo er tek-
inn yfir kaupréttur að rest. Verðið 
hleypur á bilinu 25 til 29 sent á 
hlut. Ásgeir Margeirsson, for-
stjóri Geysis Green Energy, tekur 
í kjölfarið sæti í stjórn WGP. „Við 
verðum þarna virkur hluthafi og 
förum inn til að hafa áhrif á bæði 
framgang og verkefni. Við lítum á 

okkur sem áhrifafjárfesti.“
Ásgeir segir kaupin falla að 

áformum Geysis um virka þátt-
töku á stærsta orkumarkaði 
heims, sem sé í Bandaríkjunum. 
„Við hlökkum til að taka þátt í að 
efla og styrkja Western GeoP-
ower til þátttöku og þróunar á 
frekari verkefnum vestanhafs,“ 
segir hann og bætir við að kaupin 
séu hluti af stærri viðfangsefn-
um og meiri. „Í vesturhluta 
Bandaríkjanna er töluvert mikið 
fram undan í jarðhitanum og við 
ætlum okkur eitthvert hlutverk 
þar.“ Að auki er Geysir stærsti 
hluthafinn í Enex sem einnig er 
með í gangi verkefni í Bandaríkj-
unum. „Við erum því með tvær 
tengingar inn á þennan markað 
núna.“

Hlutafjáraukning WGP er sögð 
liður í að fjármagna jarðvarma-
virkjun sem fyrirtækið vinnur nú 
að á Geysissvæðinu í Kaliforníu, 
en það er jarðhitasvæði í Sonoma-
sýslu í ríkinu norðanverðu. Ken-
neth MacLeod, forstjóri WGP, 
segir nú að mestu lokið fjármögn-
un á borun og byggingu virkjunar-
innar. Hann segir sérstakan ávinn-
ing að fá Geysi Green Energy að 
félaginu, enda fylgi í kaupunum 
þekking og reynsla. „Samstarf 
mun styrkja okkur í þeim verk-
efnum sem við vinnum að,“ er 
eftir honum haft.

Höfuðstöðvar Western GeoP-
ower eru í Vancouver í Kanada, en 
fyrirtækið er skráð á TSX-mark-
aðinn í Toronto. Í tilkynningu 
Geysis kemur fram að Western 
GeoPower einbeiti sér að vinnslu 
endurnýtanlegrar jarðvarmaorku 
„til að mæta ört vaxandi þörf fyrir 
raforku á vesturströnd Bandaríkj-

anna og Kanada,“ en vinni nú að 
tveimur meginverkefnum á því 
sviði.

Geysir Green Energy er fjár-
festingarfélag um sjálfbæra 
orkuvinnslu sem stofnað var af 
FL Group, Glitni og VGK-Hönnun 
í byrjun þessa árs. 

Geysir leggur í vesturvíking
Samið hefur verið um kaup Geysis Green Energy á um fimmtungshlut í kanadíska fyrirtækinu Western 
GeoPower Corporation. Hluturinn kostar um 600 milljónir króna. Forstjóri Geysis tekur sæti í stjórn WGP.
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... í útileguna

 „Þetta verður bara 
gaman,“ segir Steingrímur 
Sævarr Ólafsson sem tekur við 
stöðu fréttastjóra Stöðvar 2 þann 
fyrsta ágúst.

Aðspurður segir hann að tíminn 
verði að leiða í ljós hvort áherslu-
breytingar verði og þá hvernig.

Sigmundur Ernir Rúnarsson, 
sem hefur gegnt stöðu frétta-
stjóra, verður eftir breytingarnar 
forstöðumaður fréttasviðs.

Breytingunum er ætlað að 
fylgja eftir þeirri sókn sem hefur 
verið í áhorfi á fréttir Stöðvar 2 
og Ísland í bítið samkvæmt 
síðustu áhorfsmælingu Capacent 
Gallup.

Steingrímur 
fréttastjóri

 „Upp úr miðjum ágúst 
setjumst við niður og förum yfir 
málin. Hvernig þetta hefur gengið 
og hvort það sé vilji til að halda 
þessu áfram,“ segir Björn Ingi 
Knútsson, flugvallarstjóri á Kefla-
víkurflugvelli.

Í júní hófst tveggja mánaða til-
raunaverkefni með sérstakri vopna-
leit fyrir Saga class-farþega í Leifs-
stöð til að þeir þyrftu ekki að bíða 
jafn lengi og almenningur. Skömmu 
síðar fengu viðskiptavinir Iceland 
Express, sem borga aukalega fyrir 
að velja sæti, einnig aðgang að hlið-
inu.

„Það er undir flugfélögunum 
komið hvort þetta haldi áfram. Það 

eru þau sem borga fyrir þetta,“ 
segir Björn. Hann segir að það hafi 
alltaf legið ljóst fyrir að flugfélögin 
sem nýta þjónustuna greiði fyrir 
hana. Umræðan hafi verið misvís-
andi í fjölmiðlum á sínum tíma.

Aðspurður segir hann að það hafi 
ekki komið til umræðu að bjóða 
öllum aðgang að hliðinu gegn 
greiðslu eins og tíðkast sums staðar 
erlendis. „Við höfum ekki sama far-
þegafjölda og þessir flugvellir 
erlendis. Því er ólíklegt að sú leið 
verði farin.“ 

Verður endurskoðað í ágúst
Tveir menn reyndu 

með ofbeldi að komast inn í teiti, 
sem haldið var á Ísafirði 
aðfaranótt laugardags. Húsráð-
andi meinaði þeim inngöngu, en 
þá sló annar mannanna hann, en 
hinn hrinti eiginkonu hans. Að 
því loknu viku þeir á braut.

Klukkustund seinna komu 
mennirnir aftur að húsinu, 
réðust að húsráðanda, börðu og 
spörkuðu í hann og hlupu á brott. 
Lögregla hafði síðar hendur í 
hári mannanna. Annar gisti 
fangageymslur, en hinn var 
látinn fara eftir tiltal. Mennirnir 
voru báðir kærðir og er málið í 
rannsókn.

Vildu í teiti og 
beittu ofbeldi

„Eitt sinn skáti ávallt 
skáti. Það eru því allir gamlir skátar 
velkomnir,“ segir Margrét Tómas-
dóttir skátaforingi. Skátar um allan 
heim munu endurnýja skátaheitið 
klukkan átta á miðvikudagsmorgun 
á staðartíma. Þá eru hundrað ár liðin 
frá upphafi skátahreyfingar. 

Af þessu tilefni verður opið hús 
hjá íslensku skátahreyfingunni í 
Skátamiðstöðinni í Hraunbæ 123. 
Skátaheitið verður endurnýjað 
undir stjórn Margrétar. 

Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra mun taka við áskorun skáta til 
ríkisstjórnar Íslands um að stjórn-
völd vinni með öllum ráðum að því 
að stuðla að friði og umburðarlyndi 
meðal manna og þjóða þannig að 
íbúar jarðarinnar geti lifað saman í 
sátt og samlyndi óháð litarhætti, 
trúarbrögðum eða menningu.

Í skátamiðstöðinni verður bein 
útsending frá sólstöðuhátíð á 
Brownsea-eyju við England þar 
sem Baden Powell stofnaði skáta-
hreyfinguna fyrir um hundrað 
árum síðan. Í hópnum á eyjunni 
verða tveir íslenskir skátar.

Þessa dagana fer fram alheims-
mót skáta í Hylands Park á Eng-
landi. Þar eru samankomnir á 
fimmta tug þúsund skáta frá 159 
þjóðlöndum. 

Sýslumannsemb-
ættið á Selfossi hyggst senda 
kynferðis-
brotahluta
Byrgismáls-
ins svokallaða 
til Ríkissak-
sóknara til 
ákærumeð-
ferðar í 
vikunni.
Síðustu
skýrslur voru 
teknar í gær 
að sögn Ólafs 
Helga Kjartanssonar sýslu-
manns.

Ríkissaksóknari vísaði málinu 
á hendur Guðmundi Jónssyni, 
fyrrum forstöðumanni Byrgis-
ins, aftur til sýslumanns til 
frekari rannsóknar í maí. Átta 
konur, allar fyrrverandi vist-
menn Byrgisins, kærðu Guð-
mund fyrir að hafa notfært sér 
bágindi þeirra og misnotað þær 
kynferðislega.

Síðustu skýrslur 
teknar í gær
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Fíkniefnaeftirlit 
hefur aldrei verið umfangsmeira 
en nú og verður sérstaklega öfl-
ugt fyrir og um verslunarmanna-
helgina. Páll Winkel aðstoðarrík-
islögreglustjóri og Guðni Markús 
Sigmundsson, yfirtollvörður í 
Tollgæslunni í Reykjavík kynntu 
þessi mál á tjaldstæðinu í Laug-
ardal í gær. Þar hafði lögreglan 
komið fyrir fíkniefnum í tjaldi 
og á mönnum og var fylgst með 
fíkniefnahundum við leit.

„Lögregla og Tollgæslan munu 
vinna saman og nota til þess sér-
þjálfaða fíkniefnahunda. Haldið 
verður uppi öflugu eftirliti á úti-
hátíðum og á öðrum stöðum þar 
sem fólk safnast saman,“ segir 
Páll. Dagana fyrir verslunar-
mannahelgi verður sérstaklega 
fylgst með póst-, böggla- og far-
angurssendingum til þeirra 
staða sem fólk heimsækir um 
helgina. 

Undanfarna viku hefur einnig 
verið í gangi sérstakt átak. „Rík-
islögreglustjóri og lögreglu-
stjórar á höfuðborgarsvæðinu 

standa fyrir átakinu sem hófst 
23.júlí. Markmiðið með því er að 
draga úr framboði á fíkniefnum 
um verslunarmannahelgina,“ 
segir Páll. Áhersla er lögð á eft-
irlit með fíkniefnasölu og hafa 
þegar komið upp um 40 mál í 
þeim 250 leitum sem hafa verið 
gerðar. Öll sneru þau að sölu á 
fíkniefnum. 

Notkun fíkniefnahunda hefur 
aukist til muna á síðustu árum. 
Hundarnir gera lögreglu kleift 
að sinna umfangsmeira fíkni-
efnaeftirliti en áður. Frá árinu 
2000 hefur sérþjálfuðum fíkni-
efnahundum fjölgað úr fjórum í 
ellefu, en von er á þeim tólfta 
síðar á árinu. Lögreglan hefur 
skipt landinu í fjögur aðgerða-
svæði og er að minnsta kosti 
einn fíkniefnahundur á hverju 
svæði. 

Sex til níu mánuði tekur að 
þjálfa fíkniefnahunda. Þeir eru 
þjálfaðir hér á landi og gerðar 
eru mun strangari kröfur til 
þeirra en víða í nágrannalöndum 
okkar. 

Aldrei meira 
eftirlit en nú
Lögregla og Tollgæslan sjá um fíkniefnaeftirlit um 
verslunarmannahelgi. Með í för verða ellefu sér-
þjálfaðir fíkniefnahundar. Átak hjá lögreglu til að 
draga úr framboði á fíkniefnum um helgina. 

Sendiherra Íslands á Indlandi, Dr. 
Gunnar Pálsson, og ráðuneytisstjóri sjávarútvegsmála 
í landbúnaðarráðuneyti Indlands, frú Charusheela 
Soni, undirrituðu í dag viljayfirlýsingu um samstarf 
Íslands og Indlands á sviði sjávarútvegsmála.

Í yfirlýsingunni er lýst vilja til að auka sjávarút-
vegssamstarf ríkjanna meðal annars á sviði rann-
sókna, fiskveiðistjórnunar, fiskeldis, fiskvinnslu og 
markaðssetningar sjávarafurða. Gert er ráð fyrir að 
komið verði á beinu samstarfi viðeigandi sjávarút-
vegsstofnana á Íslandi og Indlandi og auknu samstarfi 
vísindamanna og sérfræðinga á sviði sjávarútvegs. Þá 
kveður viljayfirlýsingin á um að stjórnvöld á Íslandi 
og Indlandi setji á laggirnar sameiginlegan vinnuhóp 
til að fjalla um samstarfið, meta árangur þess og setja 
því nánari markmið.

Indland er þriðja stærsta sjávarútvegsríki heims 
með tilliti til heildarafla, en á árinu 2004 nam hann 6,0 

milljónum tonna eða um 5 prósentum af heildarafla á 
heimsvísu. Um ellefu milljónir manna starfa að 
sjávarútvegi á Indlandi og hlutdeild Indlands í 
heimsviðskiptum með sjávarafurðir nemur um 2,4 
prósentum. Rækjur eru helsta útflutningsafurð 
Indlands í sjávarútvegi.

 Sýning um 
Jónas Hallgrímsson verður 
opnuð á Norðurbryggju í 

Kaupmanna-
höfn fimmtu-
daginn 2. ágúst. 
Sýningin er 
gerð í tilefni af 
200 ára 
fæðingaraf-
mæli Jónasar 
Hallgrímsson-
ar, skálds og 
náttúrufræð-
ings, sem 
fæddist á 
Hrauni í 

Öxnadal 16. nóvember árið 1807.
„Þetta er sýning um líf 

Jónasar,“ segir Helga Hjörvar, 
forstjóri Norðurbryggju. „Hún 
gefur alhliða mynd af honum, 
skáldinu, náttúruvísindamannin-
um, uppvextinum og lífi hans í 
Kaupmannahöfn. Okkur langar 
að kynna Dönum Jónas en þeir 
vita lítið um hann.“ 

Sýningin var fyrst sett upp í 
Amtsbókasafninu á Akureyri 21. 
mars síðastliðinn. Sýningin 
verður síðan sett upp í Þjóð-
menningarhúsinu í Reykjavík 20. 
nóvember næstkomandi. 
Sýningin á Norðurbryggju 
verður opin fram í október.

Gefur alhliða 
mynd af Jónasi

Velsk kona hrapaði af 
fjalli í Wales eftir að kærastinn 
hennar bað hennar. Þurfti að 
sauma tíu spor í höfuð hennar 
eftir fallið.

Konan hrapaði tæpa tvo metra 
eftir bónorðið og þurfti að kalla 
út björgunarsveit til að koma 
henni niður á sjúkrahús. „Ég 
hafði ekki hugmynd um að hann 
mundi biðja mín, en þetta var 
indæl leið til að gera það,“ sagði 
konan. Hún sagði já þegar hún 
fékk meðvitund á ný.

„Fólk segir oft við mig; „þú 
hefðir getað sagt nei við hann, þú 
þurftir ekki að stökkva niður af 
fjalli“,“ bætti konan við. 

Hrapaði niður 
fjall eftir bónorð





HLAUPTU TIL

GÓÐS 18. ÁGÚST!

Nú getur þú hlaupið fyrir gott málefni að eigin vali í 

Reykjavíkurmaraþoni Glitnis. Glitnir greiðir 500 kr. til 

góðgerðarmála á hvern kílómetra sem viðskiptavinir* 

bankans hlaupa og 3.000 kr. fyrir sta
rfsmenn.

Skráðu þig á www.glitnir.is og hlauptu til góðs.

Allir sigra 18. ágúst!

*Viðskiptavinir í Vild, Námsvild, 

  Gullvild og Platínum.

Tekjur ríkisins af fjár-
magnstekjum einstaklinga voru 
16,3 milljarðar króna á síðasta ári, 
sem er þriðjungs aukning frá árinu 
á undan. Um 93 þúsund skattgreið-
endur standa á bak við greiðslurn-
ar, og greiddu því um að meðaltali 
175 þúsund krónur.

Í yfirliti vegna skattaálagningar 
árið 2007, sem fjármálaráðuneytið 
sendi frá sér í gær, kemur fram að 
söluhagnaður af hlutabréfum skýri 
rösklega helming af skattstofni 
fjármagnstekjuskatts, en arður og 
vaxtatekjur um fjórðung hvor.

Fjármagnstekjuskattur verður 
sífelt stærri hluti af álögðum 
tekjuskatti sem rennur til ríkisins, 
og er nú 16,6 prósent af heildar-
greiðslum tekjuskatts. Árið 2006 
var hlutfallið 14,4 prósent og til 
samanburðar var tekjuskattur 
aðeins 7,2 prósent af tekjuskatti 
ríkisins árið 2002.

Samanlagður tekjuskattur og 
útsvar við álagningu 2007 var 
185,5 milljarðar króna, og hækkði 
um 13,4 prósent frá fyrra ári. 
Fjöldi framteljenda var 253.911 og 
fjölgaði um 5,2 prósent milli ára. 
Fjölgunin hefur aldrei verið jafn 
mikil, en skýringin er mikill 
aðflutningur fólks til landsins und-
anfarin ár.

Tekjuskattur skiptist í þrennt; í 
almennan tekjuskatt og fjár-
magnstekjuskatt sem renna til 
ríkisins, og í útsvar sem rennur til 
sveitarfélaga.

Álagður almennur tekjuskattur 
var samtals 81,9 milljarðar króna, 
og jókst um 10 prósent milli ára. Á 
bak við þá upphæð standa rúm-
lega 175 þúsund einstaklingar og 
greiddi meðalskattgreiðandinn 
því um 467 þúsund krónur á árinu, 
sem er 5,1 prósent aukning.

Tekjur ríkisins af fjármagns-
tekjuskatti var 16,3 milljarðar 
króna á síðasta ári, eða um 175 
þúsund krónur á hvern hinna 93 
þúsunda skattgreiðenda sem 
greiddu fjármagnstekjuskatt.

Útsvar til sveitarfélaga var 

87,3 milljarðar króna, sem er 
aukning um 12,4 prósent milli 
ára. Gjaldendur útsvars eru tæp-
lega 245 þúsundir talsins, og 
greiddi því hver og einn um 356 
þúsund á árinu.

Tekjur af fjármagnstekju-
skatti aukast um þriðjung
Fjármagnstekjuskattur verður sífellt stærri hluti af tekjuskatti til ríkisins. Er 16,6 prósent nú en 14,4 prósent 
í fyrra. Samanlagðar tekjuskattsgreiðslur og útsvar við álagningu 2007 voru 185,5 milljarðar króna.



Bæði eignir og skuldir 
Íslendinga hafa vaxið gríðarlega á 
undanförnum árum. Fyrir sex árum 
skulduðu íslenskir skattgreiðendur 
tæpa 550 milljarða króna, en miðað 
við niðurstöður skattaálagningar 
sem birt var í gær hafa skuldirnar 
rösklega tvöfaldast, en voru við lok 
síðasta árs 1.113 milljarðar.

Framtaldar eignir íslenskra 
heimila numu rösklega 2.800 millj-
örðum króna í lok síðasta árs, og 
höfðu aukist um 14,9 prósent milli 
ára. Eignirar hafa tvöfaldast frá 
árinu 2002. Stærstur hluti eignanna, 
um þrír fjórðu hlutar, voru fast-
eignir, sem voru alls 2.052 milljarða 
virði. Verðmæti fasteignanna jókst 
um 12,5 prósent á milli ára, en á 
sama tíma fjölgaði fasteignaeigend-
um aðeins um 1,2 prósent. 

Skuldir heimilanna, sem voru 
1.113 milljarðar um síðustu áramót, 
höfðu vaxið um rúmlega 21 prósent 
milli ára. Rúmur þriðjungur skuld-
anna er tilkominn vegna fasteigna-
kaupa. Framtaldar skuldir vegna 
fasteignakaupa voru 705 milljarðar, 
og höfðu aukist um 17,8 prósent á 
milli ára.

Frá árinu 2002 hafa skuldir heim-
ilinna aukist um 556 milljarða, en 
skuldir vegna fasteignakaupa hafa 
aukist um 338 milljarða á sama 
tíma.

Skuldir vegna fasteignakaupa 
hafa aukist jafnt og þétt undanfarin 
ár. Skuldir heimilanna í heild hafa 
þó aukist hraðar. Frá 2002 til 2007 
jukust skuldirnar um 103 prósent á 
meðan skuldir vegna fasteigna-
kaupa jukust um 92 prósent. 

Skuldir aukist umfram eignir milli ára
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allt að
Á SUMARVÖRUM



GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

Vnr. 0291483

Stiklur
Stiklur, tekk, 300x300 mm.

245
350

kr./lm

30%
afsláttur

9.863
14.090

Vnr.0291492

Garðbekkur
Garðbekkur, þriggja sæta, gagnvarinn.

30%
afsláttur

af öllum reiðhjólum!

Vnr.49620212

Fjallahjól
26” fjallahjól með tveimur dempurum, 21-gíra, 
Shimano gírabúnaði, álfelgum, bretti og V-bremsum.

15.330
21.900

26” fjallahjól

30%
afsláttur

5.259
7.513

Vnr.0291500

Ræktunarkassi
Ræktunarkassi,
500x1000x1200 mm.

30%
afsláttur

Vnr.55430015

Þvottasnúra
JUWELL þvottasnúra, TWIST, 140.

5.283
10.567

50%
afsláttur

Vnr. 44003160

Sessukassi
Sessukassi úr plasti.
Stærð: 130x60x55 cm.

30%
afsláttur

8.295
11.850

Vnr.50692300

Reiðhjólastóll
ERGON reiðhjólastóll.

3.990
5.990

33%
afsláttur

3.950
7.900

Vnr.44003156

Málmleitartæki
Málmleitartæki.

50%
afsláttur

20%
afsláttur

30%
afsláttur

Vnr. 41616010

Garðstóll
Garðstóll með stillanlegu 
baki, Iron Wood viður.

Vnr. 41616003

Garðborð
Sexhyrnt borð, 
Iron Wood viður, 
1500x30 mm.

5.593
7.990

16.730
23.900

47.920
59.900

Vnr. 53323003

Sláttuvél
PARTNER Briggs & Statton Classic Q70 
mótor. Vélin er 7 hestöfl. Með 75 ltr. 
safnkassa. Sláttubreiddin er 53 cm og 
sláttuhæðin er með 4 mismunandi 
stillingum, frá 3 cm til 7 cm.

Vnr. 88015950

Tjald
2ja manna tjald.

30%
afsláttur

668
890

Vnr.88098157/8

Útilegustóll
Útilegustóll, grænn eða blár.

25%
afsláttur

1.390
1.990

Vnr. 74897898

Grasklippur
BOSCH AGS grasklippur, 4,8V, 65 mínútna 
ending á rafhlöðum, 10 cm sláttubreidd. 
Hleðslutæki fylgir.

6.632
8.290

20%
afsláttur

Vnr. 88098181

Ferðahengirúm
KELSYUS ferðahengirúm, blátt.

7.192
8.990

20%
afsláttur

Vnr. 88015580/2

Bakpoki
Bakpoki,
52x30x18 cm, blár eða rauður.

1.418
1.890

25%
afsláttur

Vnr.0291412

Girðingaeining
Salvia Espale, 1800x1800 mm.

30%
afsláttur

8.918
12.740



greinar@frettabladid.is

Frá og með deginum í dag 
og næstu tvær vikur 

munu upplýsingar um tekj-
ur hvers og eins okkar liggja 
frammi til sýnis fyrir 
atbeina íslenska ríkisins. 
Ekkert okkar hefur veitt 
leyfi fyrir þessari birtingu en með 
henni gefst samstarfsmönnum 
okkar, nágrönnum, kunningjum, 
vinum og síðast en ekki síst óvildar-
mönnum færi á  að hnýsast í einka-
málefni okkar, viðkvæmar persónu-
upplýsingar, fjárhagsmálefni 
okkar. 

Fjárhagsmálefni eru einkamál 
hvers og eins og meðal viðkvæm-
ustu persónuupplýsinga í nútíma-
samfélagi. Gildar ástæður þurfa að 
liggja til grundvallar þeirri stefnu 
stjórnvalda að heimta þessar upp-
lýsingar í krafti valdheimilda og 
leggja þær svo á glámbekk. Órök-

studdar hugmyndir um 
virkt skatteftirlit með 
þessum hætti geta vart 
talist grundvöllur slíkrar 
valdbeitingar og átroðn-
ingi ríkisvaldsins á rétt-
indum einstaklinga. 

Formælendur þessa 
lögbundna yfirgangs – 
opinberrar birtingar á 
upplýsingum um launin 
okkar – nefna gjarnan að 

gagnsæi í þessum efnum sé mikil-
vægt, m.a. til að fylgjast með þróun 
í launamun kynjanna. En allar þær 
upplýsingar má vinna og birta án 
þess að tengja þær við nafngreinda 
menn og konur. Engin þörf er á því, 
sé þetta tilgangurinn, að ráðast svo 
freklega gegn friðhelgi einkalífs-
ins. 

Birting upplýsinga um tekjur ein-
staklinga er einnig til þess fallin að 
grafa undan því trúnaðarsambandi 
sem viðgengist hefur á vinnumark-
aði um launakjör í frjálsum vinnu-
samningum. Með því að skylda 
skattstjóra til að leggja álagningar- 

og skattskrár fram gerir ríkisvaldið 
þennan trúnað að engu. 

Telja verður að núgildandi 
ákvæði laga um tekjuskatt sem 
skylda skattstjóra til að birta álagn-
ingar- og skattskrár séu í verulegu 
ósamræmi við lagaákvæði og þær 
meginreglur sem lögfestar hafa 
verið um þagnarskyldu um upplýs-
ingar sem varða fjárhagsmálefni 
einstaklinga á síðustu árum. Þá 
verður að teljast afar hæpið 
umrædd lagagrein standist ákvæði 
stjórnarskrár um friðhelgi einka-
lífs. 

Ungir sjálfstæðismenn munu 
næstu tvær vikur láta gestabækur 
liggja frammi á skattstofum. Þeir 
sem fletta upp í álagningarskrám 
eru beðnir um að skrá nafn sitt og 
nöfn þeirra sem þeir eru að grennsl-
ast fyrir um í þessa gestabók. Þetta 
ætti að vera auðsótt, enda er fólk að 
sinna heiðvirðu skattaeftirliti – eða 
hvað? Við skulum sjá hversu marg-
ir gefa sig fram.

Höfundur er formaður SUS.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Fyrir 10 árum trúði því enginn að 
hægt væri að sitja úti og sötra 

kaffi á Íslandi. Mestu hörkutólin 
létu sig hafa það umvafðir 
lopapeysu og lyngi til fjalla. 
Undanfarnar vikur hafa verið 
þannig að jafnvel sólríkustu 
bernskuminningar blikna. Miðjarð-
arhafsloftslagið í görðum höfuð-
borgarsvæðisins má þó líklega ekki 
síður þakka trjám og gróðri sem 
gjörbreytt hafa veðráttunni í 
grónum hverfum. Austurvöllur er 
svo líklega besta dæmið um skjól af 
manna völdum. Þessi óviðjafnan-
legi mannlífspottur sem kraumað 
hefur í allt sumar ætti jafnframt að 
vera okkur fyrirmynd í því hvernig 
við skipuleggjum og búum okkur 
skjól í borginni. 

Það er hins vegar lyginni líkast 
að ekki eru nema fáein ár síðan 
Austurvöllur var eins og illa nýtt 
húsasund þar sem helst mátti sjá 
alþingismenn skáskjóta augunum 
til Jóns forseta á einmana 
hlaupum í þinghúsið. Eina lífið að 
öðru leyti voru stöku mótmæli, 
fjallkonan á 17. júní eða frostbitin 
móttaka á hinu ágæta jólatré sem 
Oslóar-borg sendir okkur af rausn 
á aðventunni. Hvað breyttist? 
Áhersla var lögð á að efla 
miðborgina, breikka gangstéttar, 
kaupa laglega ljósastaura, hengja 
upp blómaker og laga beð. Síðast 
en ekki síst var slakað á reglu-
gerðarklónni og veitingamönnum 
gert kleift að afgreiða viðskipta-
vini sína á torgum úti. Bingó! 

Lækjartorg hefur tekið ögn við 
sér með tilkomu útiveitinga og 
kaffisölu Segafredo en er þó jafnan 
autt og frekar dautt. Héraðsdómur 
Reykjavíkur er sérlega líflaus 
starfsemi í gamla Útvegsbankahús-
inu og Hafnarstræti 20 sem 
sjálfsagt var ætlað að skerma 
torgið af fyrir norðanáttinni hefur 
aldrei tekist það og hefur raunar 
uppskorið hið vafasama heiti „ljóta 

húsið við Lækjartorg“, hvort sem 
það getur talist sanngjarnt eða 
ekki. Andlitslyfting Lækjartorgs er 
því tvímælalaust eitt mikilvægasta 
miðborgarverkefnið sem borgaryf-
irvöld standa frammi fyrir. 

Undirbúningur að byggingu 
Tónlistar- og ráðstefnuhússins í 
austurhöfninni varð til þess að 
hugmyndir að endurnýjun 
Lækjartorgs fengu vængi. Milli 
tónlistarhússins og Lækjartorgs er 
gert ráð fyrir að nýjar höfuðstöðv-
ar Landsbankans rísi. Fyrir ári 
síðan minnti tækifærið til að láta 
hendur standa fram úr ermum enn 
á sig. Þá festi Landsbankinn kaup á 
„ljóta húsinu“ til niðurrifs. 
Samfylkingin í Reykjavík lagði 
þegar til að teknar yrðu upp 
viðræður við bankann um að 
endurskapa skjólgott Lækjartorg 
með heildarskipulagi sem tæki mið 
af uppbyggingu Tónlistarhússins, 
niðurrifi Hafnarstrætishússins og 
uppbyggingar höfuðstöðva 
bankans.

Tillaga Samfylkingarinnar um 
endurnýjun Lækjartorgs hafði 
legið óhreyfð í skipulagsráði 
borgarinnar í nærri heilt ár þegar 
eldur varð laus í húsunum við 
Lækjargötu 2 og Austurstræti 22. 
Bruninn skilur eftir sig vandfyllt 
skarð. Borgarstjóri hafði upp stór 
orð um umfangsmikil uppkaup 
borgarinnar á brunnum eignum. 
Ekkert hefur spurst til þessara 
yfirlýsinga síðan. Hinn hörmulegi 

bruni varð þó til þess að skriður 
komst loks á vinnu að heildarskipu-
lagi svæðisins. Til að leggja grunn 
að endurbyggingu beggja vegna 
Lækjartorgs hafa nú verið valdir 
sex hópar innlendra og erlendra 
arkitekta. Þeir verða kostaðir til að 
skila inn hugmyndum að skipulagi 
svæðisins. Þær hugmyndir munu 
keppa, nafnlaust, við tillögur sem 
öllum er frjálst að senda inn í leit 
borgarinnar að hugmyndum fyrir 
uppbyggingu svæðisins. Frestur til 
að skila inn rennur út 9. ágúst nk. 
Góð samstaða hefur náðst um það 
markmið að horn Austurstrætis og 
Lækjargötu kallist áfram á við 
söguna og hið gamla andlit 
Reykjavíkur. Við uppbygginguna er 
ekki síður mikilvægt að borgaryfir-
völd og samstarfsaðilar á svæðinu 
taki höndum saman um að útlit, 
skipulag og byggingarlist á þessum 
lykilstað verði meðal þess besta 
sem reist hefur verið í Reykjavík. 
Líklega skiptir þó ekki minnstu að 
götur, sund og torg verði þaulhugs-
uð þannig að mannlíf, sól og skjól 
njóti sín til fulls. 

Samfylkingin mun beita sér fyrir 
þessari framtíðarsýn og opnum 
faglegum vinnubrögðum í þeirri 
mikilvægu og vandasömu vinnu 
sem framundan er. Undir engum 
kringumstæðum má heldur gerast 
að annar vetur líði, án ákvarðana. 
Innan við þrjú ár eru þar til vígja á 
tónlistarhúsið. Á svæðinu þar í 
kring á jafnframt að rísa nær 
tvöfalt byggingarmagn þess í formi 
hágæðahótels, verslana, íbúða og 
áðurnefndra höfuðstöðva Lands-
bankans. Þessi uppbygging þarf að 
komast á hönnunarstig eigi hún að 
haldast í hendur við byggingu 
tónlistarhússins. Það hlýtur að vera 
öllum kappsmál. Opnir grunnar og 
hálfköruð torg sæma ekki svo 
glæsilegri og mikilvægri fram-
kvæmd.

Höfundur er oddviti 
Samfylkingarinnar í borgarstjórn.

Sól og skjól á nýju Lækjartorgi

Launin þín eru nú til sýnis

Í
slenskir bændur eiga skilið meira traust en ráðamenn þessa 
lands sýna þeim. Sú verndarstefna, sem hefur verið rekin 
hér af hverri ríkisstjórn á fætur annarri, ber vott um ákveð-
inn skort á sjálfstrausti fyrir hönd íslensks landbúnaðar. 

Ef raunin er sú að ráðamenn hafa ekki meiri trú en svo á 
gæðum innlendra búvara að þeir telji nauðsynlegt að hlífa þeim 
við samanburðinum við erlendar vörur, þá er það óþarfa minni-
máttarkennd.

Í því samhengi er hægðarleikur að rifja upp hvað gerðist þegar 
tollar voru felldir niður af gróðurhúsaafurðum árið 2002. Verð á 
tómötum, agúrkum og öðrum gróðurhúsavörum lækkaði mikið 
og hafði jafnframt þau áhrif að verð á öðru grænmeti lækkaði. 
Hver skyldi hafa orðið afleiðingin af þeim verðlækkunum? Hrun 
í íslenskri gróðurhúsaframleiðslu? Dauði og djöfull? Nei, stór-
aukin neysla á gróðurhúsaafurðum og jafnvel lækkun á ávöxtum 
vegna samkeppnisáhrifa.

Um þetta og margt annað má lesa í tímamótaskýrslu Hallgríms 
Snorrasonar hagstofustjóra þar sem er farið ofan í saumana á 
helstu orsakaþáttum hás matvælaverðs á Íslandi. 

Skýrsla Hallgríms kom út í júlí í fyrra en full ástæða er til að 
minna reglulega á niðurstöður hennar þar til stjórnvöld grípa til 
raunverulegra aðgerða til að lækka matvælaverð hér á landi. 

Rétt er að ítreka, og um það þarf ekki að velkjast í neinum vafa, 
að það er fullkomlega borin von að matvöruverð á Íslandi komist 
nálægt því að vera á pari við matvælaverð í þeim löndum sem við 
viljum bera okkur saman við, fyrr en stjórnvöld ráðast í allsherj-
ar uppstokkun á núverandi landbúnaðarkerfi.

Í raun má furðu sæta að við sitjum uppi með landbúnaðarstefnu 
sem allir virðast tapa á. Neytendur sitja uppi með dýrar búvör-
ur og bændur virðast almennt ekki vera ofhaldnir þrátt fyrir að 
milljarðar renni til þeirra árlega af skattfé landsmanna. 

Gild rök má færa fyrir því að núgildandi einangrunarstefna 
hafi hægt á eðlilegri aðlögun landbúnaðarins að breyttri heims-
mynd. Fyrir liggur að innan fárra ára mun nýr viðskiptasamning-
ur Alþjóðaviðskiptastofnunar, sem Ísland er aðili að, leiða til auk-
innar samkeppni við innlendan landbúnað. Engin ástæða er til að 
bíða eftir þeirri niðurstöðu. Eigið frumkvæði að breyttu skipulagi 
er mun líklegra að leiða til sáttar um breytta stefnu en tilskipun 
að utan. Auk þess eiga heimili og bændur landsins betra skilið en 
óbreytt ástand.  

Þingmenn Samfylkingarinnar fögnuðu ákaft skýrslu Hall-
gríms í fyrra, „enda hefur enginn stjórnmálaflokkur barist eins 
fyrir breytingum á skatta- og tollaumhverfi í matvælageiranum 
og Samfylkingin,“ svo vitnað sé í orð Össur Skarphéðinssonar, 
þáverandi þingflokksformanns og núverandi iðnaðarráðherra.

Össur og flokkssystkini hans eru nú komin í þá aðstöðu að ekki 
dugar að sitja við orðin tóm. Ríkisstjórnarinnar bíður það löngu 
tímabæra verkefni að móta nýja landbúnaðarstefnu.

Lækkun og á endanum afnám á innflutningsvernd búvara kall-
ar á aukinn beinan stuðning við bændur á meðan breytingarnar 
ganga yfir. En ef vel tekst til mun þó eftir standa sterkari og hag-
kvæmari íslenskur landbúnaður og mun lægra matvöruverð.

Óþarfa skortur á 
sjálfstrausti



Barðsneshlaup fer fram í Neskaupstað um 
verslunarmannahelgina og verður með breyttu 
sniði í ár.

Barðsneshlaup fer fram í ellefta sinn um næstu 
verslunarmannahelgi, en það tengist hátíðarhöldun-
um á Neistaflugi. Að sögn eins skipuleggjandanna, 
Jóhanns Tryggvasonar, geta keppendur vænst lítils-
háttar breytinga.

„Við verðum í fyrsta sinn með hálf hlaup núna í ár, 
þar sem byrjað verður á miðri leið. Er þá hlaupið 
þrettán kílómetra frá Hellisfirði. Þetta er tilvalið 
fyrir þá sem eru að fara þetta í fyrsta sinn,“ segir 
Jóhann og bætir við að því sé í raun um tvö hlaup að 
ræða.

„Lengra hlaupið er 27 kílómetra fjallahlaup, sem 
er krefjandi fyrir hlaupara, en ákaflega skemmti-
legt fyrir skokkara,“ heldur Jóhann áfram. „Því 
þrátt fyrir að leiðin sé löng er hún samt það stutt að 
hlauparar ættu að geta hlaupið hana á fullum krafti 
allan tímann. Keppnin verður því mjög spennandi.“

Að sögn Jóhanns er núverandi methafi Þorbergur 
Jónsson, með tvo tíma og 29 sekúndur. Auk þess 
hefur hann oftast unnið hlaupið eða samtals sex 
sinnum. Segist Jóhann vita til þess að marga unga 
menn dreymi um að slá Þorberg út af laginu, en þeir 
megi þó búast við harðri keppni þar sem hann æfi 
frjálsar íþróttir fyrir sunnan og sé vanur að hlaupa 
í fjalllendi og eftir kindagötum.

Met kvennanna er þriggja ára gamalt. Það er í 
höndum Hjálmdísar Tómasdóttur og vonast Jóhann 
til að sjá það slegið í ár. Hann segir konur hafa verið 
duglegar að taka þátt í Barðsneshlaupi og eru yfir-
leitt tæplega einn þriðjungur keppenda. Á bilinu 
átta til sjö af þeim þrjátíu sem venjulega skrá sig í 
hlaupið. 

Jóhann segist reyndar eiga von á metþátttöku í ár, 
sem ráðist meðal annars af því hversu margir hafi 
skráð sig þótt skráningu sé ekki nærri lokið. „Við 
skynjum að áhuginn er mjög mikill og eigum von á 
að margir eigi eftir að mæta,“ segir hann hress í 
bragði.

Hlaupið eftir kindagötum

Börn vinnandi mæðra eiga 
á hættu að verða of þung. 
Þetta á einnig við um börn vel 
stæðra foreldra.

Ný rannsókn bendir til þess að 
börn ríkra foreldra og vinnandi 
mæðra séu í meiri hættu á að 
verða of feit. 
Vísindamenn hjá „The Institute of 
Child Health“ í London fylgdu 
eftir þrettán þúsund börnum frá 
fæðingu til þriggja ára aldurs. Um 
23 prósent barnanna voru orðin of 
þung eða of feit við þriggja ára 
aldur. 
Rannsakendur fundu tengingu 
milli hættunnar á offitu og launa 
foreldranna. Á þeim heimilum þar 
sem innkoma fjölskyldunnar var 
22 til 33 þúsund pund á ári (2,8 
milljónir til 4,1 milljón) voru börn 
tíu prósentum líklegri til að verða 
of feit en á þeim heimilum þar 
sem innkoman var 11 þúsund á ári 
eða minni. Börn á heimilum þar 
sem innkoman var yfir 33 þúsund 
pund á ári voru 15 prósent líklegri 
til að verða of feit. Rannsakendur 
töldu þetta afsanna þá kenningu 
margra að offita sé í mestum mæli 
vandamál á fátækari heimilum.
Rannsakendur töldu sig einnig 
finna vísbendingar um að börn 

vinnandi mæðra séu líklegri til að 
verða of þung en börn mæðra sem 
vinna heima. Töldu þeir líklegt að 
fjarvera móður, frekar en pen-
ingaleysi, kæmi í veg fyrir að börn 
fengju heilsusamlegt fæði og 
hreyfingu. Einnig gæti fjarvera 
foreldra aukið neyslu barna á rusl-
fæði og aukið sjónvarpsáhorf. Þá 
væru vinnandi mæður ólíklegri til 
að vera með börnin á brjósti eins 
lengi og mælt sé með. 
Í Bretlandi hefur vinnandi mæðr-
um fjölgað mjög síðustu ár. Fyrir 
25 árum voru 55 prósent mæðra 
heimavinnandi en í dag eru 21 
prósent heima. 

Af vef BBC http://news.bbc.
co.uk

Tengsl milli tekna 
og offitu barna

Eftir því sem karlmenn reykja 
fleiri sígarettur þeim mun 
meiri líkur eru á ristruflunum.

Enn hallar á reykingamenn. Ekki 
nóg með að þeir fái krabbamein og 
þeim hafi verið úthýst af flestum 
opinberum stöðum þá er búið að 
sýna fram á það að reykingar 
valda ristruflunum hjá karlmönn-
um.

Þetta er niðurstaða bandarísks 
rannsóknarteymis sem kannaði 
tengsl reykinga og ristruflana í 
kínverskum karlmönnum. Þeir 
sem reyktu voru gjarnari á að 
upplifa ristruflanir og þeir sem 
reyktu mikið voru enn gjarnari að 
upplifa þá pínu og kvöl sem fylgir 
því er litli tindátinn vill ekki setja 
upp byssustinginn.

Hjá þeim sem þjást af sykur-
sýki voru tengsl reykinga og 
ristruflana enn skýrari en allt að 
23 prósent tilvika ristruflana mátti 
rekja til reykinga. 

Reykingar auka
líkur á ristruflunum



Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir, 
líffræðingur, aðstoðar fólk við 
að hreinsa hýbýli sín af myglu-
svepp.

Hjónin Sylgja Dögg Sigurjóns-
dóttir og Pálmi Steingrímsson 
misstu allt sitt þegar heimili 
þeirra varð undirlagt af illræmd-
um myglusvepp fyrir nokkrum 
árum. Tíma tók að ráða niðurlög-
um óværunnar, ekki síst vegna 
upplýsingaskorts. Í kjölfarið 
stofnaði Sylgja fyrirtækið Hús 
og heilsa til að aðstoða fólk í svip-
uðum sporum.

„Ég veiti helst ráð um hvernig 
megi vinna bug á myglu- eða 
fúkkasveppum í húsum og endur-
heimta heilsuna,“ segir Sylgja og 
bætir við að hún fari einnig í hús-
vitjanir til að athuga með myglu-
sveppi, taki sýni og hreinsi hús-
næði af sveppum í einstaka 
tilvikum. „Einnig tek ég að mér 
úttekt með tilliti til raka eða leka 
og myglusveppa á húsnæðum 
fyrir fólk í kaup- og söluhugleið-
ingum á fasteignum.“

Að sögn Sylgju eiga sveppirnir 
upptök sín úti í náttúrunni, þar 
sem þeir aðstoða við niðurbrot og 
rotnun án þess að hafa skaðleg 
áhrif. Það er í raun ekki fyrr en 
þeir berast inn í hús og taka sér 
bólfestu við ákveðnar aðstæður, 
sem þeir geta farið að mynda eit-
urefni sem hafa neikvæð áhrif á 
heilsuna.

„Til að slíkt gerist þarf fyrst og 
fremst raka, lífrænt æti og litla 
samkeppni,“ útskýrir Sylgja. 
„Eins og til dæmis inni á baðher-
bergjum, í bílskúrum, geymslum, 
þvottahúsum og á þökum. Líka 
þar sem eitthvað amar að hús-
næðinu, eins og þar sem þak eða 
klæðning lekur.“

Sylgja segir eitur myglusveppa 
berast inn með öndun og í gegn-
um húð og valdi ýmsum einkenn-
um. Þurrkur í hálsi á morgnana, 
höfuðverkur og síþreyta séu 
einna  algengust. Margir fái melt-
ingartruflanir, öndunarerfiðleika 
og í verstu tilfellum taugaein-
kenni eins og sjóntruflanir. Aðrir 
sýni ofnæmisviðbrögð, en um 
þessi og fleiri einkenni má lesa á 
heimasíðu Sylgju, www.husog-
heilsa.is. Þar er einnig að finna 
ráðleggingar um hvernig megi 
endurheimta heilsuna. 

Leiki grunur á að sveppur hafi 
skotið rótum í húsi, segir Sylgja 
ákveðin atriði sýna og sanna 
hvort hann sé á rökum reistur. 
„Sjái maður til dæmis dökka 
bletti eða skelli þar sem raka-
skemmdir eru inni, er líklegast 
um svepp að ræða. Hann finnst í 
málningu, timbri, fúgu og á fleiri 
stöðum og geta verið allavega á 
litinn: ýmist grænir, gráir, bleik-
ir og svartir. Stundum eru þeir 
illa lyktandi eða loðnir. Það er 
auðvitað best að fá fagmanneskju 
til að fá úr því skorið og ráða nið-
urlögum sveppsins, enda duga 

engin vettlingatök.“
Helst segist Sylgja þó vilja að 

fólk þurfi ekki að leita til hennar, 
heldur grípi til fyrirbyggjandi 
aðgerða svo sveppurinn taki sig 
ekki upp. Best sé að halda rakan-
um í húsinu undir fimmtíu pró-
sentum. Gera strax við allan 
vatnsleka í stað þess að láta hann 
þorna svo vikum skiptir og fjar-
lægja allt sem blautt er. Þetta séu 
allt saman góð og gild ráð til að 
halda þessari óværu í skefjum.

Óværa inni á heimilinu

Dísilmengun í bland við óholl-
ar fitusýrur virkja gen sem 
stuðla að hjartasjúkdómum.

Bandarískir vísindamenn hafa 
komist að því að dísilmengun 
getur verið mjög hættuleg bland-
ist hún óhollum 
fitusýrum, svo-
kölluðu LDL- 
kólesteróli.
Efnin saman eru 
mun hættulegri 
en sitt í hvoru 
lagi.

Ástæðan er að 
efnin sameinuð 
virðast virkja 
gen sem kallar 
fram bólgu í 
æðum. Afurðir 
gensins stuðla 
að hjartasjúk-
dómum eins og 
kransæðastífl-

um og hjartaáföllum og geta því 
verið mjög hættuleg.

Það eru engin ný sannindi að 
loftmengun frá bílum sé hættuleg 
en rannsóknin vekur upp spurn-
ingar hvort dísilmengun geti verið 
hættulegri en bensínmengun að 
einhverju leyti. 

Dísilmengun hættuleg
Bresk rannsókn bendir til þess að kannabisefni 
auki líkur á geðsjúkdómum. Ekki eru allir sáttir.

Rannsóknarlið frá háskólunum í Bristol og Cardiff 
hafa birt niðurstöður rannsóknar sinnar þar sem full-
yrt er að kannabisnotendur séu fjörutíu prósentum 
líklegri til að þjást af geðsjúkdómum en þeir sem láta 
efnið vera. Er þá sérstaklega átt við geðklofa.

Líkurnar á því að fá geðklofa eru þó mjög litlar, 
sama hvort kannabis er reykt eða ekki. Ekki fundust 
tengsl milli þunglyndis eða kvíða og notkun kanna-
bisefna.

Á vef BBC er greint frá því að vísindamenn frá 
bæði Oxford-háskóla og Háskólanum í Bristol hafi 
gagnrýnt rannsóknina. Hún sanni í raun ekki neitt og 
prófessor David Nutt, formaður geðlyfjafræðideild-
ar Háskólans í Bristol, gengur svo langt að fullyrða 
að þó kannabisefni séu vissulega hættuleg þá séu þau 
hættuminni en áfengi og tóbak. 

Enn deilt um áhrif kannabis
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www.natturan.is

Náttúran.is er
náttúrumarkaður
með lífrænar og

umhverfisvottaðar
vörur...

...opið alltaf,
allsstaðar.



Módern í Hlíðarsmára 1 
býður upp á nýja borðlínu með 
ýmsum notkunarmöguleikum.

Húsgagnaverslunin Módern hefur 
tekið inn borð frá þýska fyrirtæk-
inu Draenert, sem eru meðal ann-
ars búin þeim eiginleika að vera 
stækkanleg.

Adler-borðin svokölluðu hafa 
notið einna mestra vinsælda, en 
sérkenni þeirra eru meðal annars 

mismunandi miðjufætur sem nota 
má við ólík tækifæri. Einnig er 
hægt að velja um Adler-borð með 
spónaplötu eða gegnheilum við og 
hvorki meira né minna en 48 teg-
undum af steini.

Borðin eru með tveimur útfærsl-
um af stækkunarmöguleikum. 
Hægt er annað hvort að stækka út 
frá hliðum, eða frá miðjunni.

Svo er alltaf hægt að hafa hlut-
ina einfalda og verða sér úti um 
borð án stækkunarmöguleika. 

Sniðin að þörfum 
hvers og eins

Auglýsingasími

– Mest lesið
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SMÁRALIND SÍMI 545 1550         GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500        KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Tjaldaland
Útilífs er við 
hliðina á 
TBR-höllinni

Troðfull flöt af 
uppsettum
tjöldum!
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Tjaldaland

Andros 6 manna
Fjölskyldu-braggatjald með tveimur 
svefntjöldum. Stórt fortjald með dúk. 
Öflugar álsúlur.

Tilboð 36.990kr.

Verð áður 42.990 kr.

Útilegan
byrjar í Útilíf

Allar útilegugræjur á einum stað

Nevada 3ja manna
3ja manna sígilt kúlutjald.

Tilboð 4.990kr.

Verð áður 6.990 kr.
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Como 6 manna
Fjölskyldutjald með tveimur svefntjöldum.
Fortjald er á milli svefntjaldanna.
Tveir inngangar.

Tilboð 14.990kr.

Verð áður 19.990 kr.

Deuter Aircontact 
65+10 l
Poki ársins í sínum flokki 
árið 2004 og 2006 
hjá Outdoor tímaritinu.

Tilboð 19.990kr.

Verð áður 23.990 kr.

Deuter Aircontact 
50+10 SL
Dömupoki í Aircontactlínunni 
frá Deuter.
Sérhannaður fyrir konur.

Tilboð 19.990kr.

Verð áður 21.990 kr.

Millet Hiker 38 l
Frábær dagpoki.
Innbyggð regnvörn.

Tilboð 9.990kr.

Verð áður 12.990 kr.

Meindl Island Pro GTX
Flokkun BC. „Einn sá allra besti“
Heil tunga og vandaður frágangur.
Ótrúlega léttir! Þyngd: 830 g (stærð 42).
GTX vatnsvörn. MFS fóður lagar sig að fætinum.
Vibram veltisóli með fjöðrun. Sérlega góður stuðningur við ökklann.
Einnig fáanlegir í dömustærðum, bláir.

Tilboð19.990kr.

Verð áður 24.990 kr.

Meindl Colarado lady
Flokkun B
Nubuk leður.
Gore Tex vatnsvörn.
Multigriff sóli.
Þyngd: 750 g (stærð 42).
Einnig til í herraútfærslu.

Tilboð 17.990kr.

Verð áður 19.990 kr.

[Hlutabréf]

Öll skilyrði yfirtökutilboðs Eimskips í 
kanadíska fyrirtækið Versacold Income 
Fund hafa verið uppfyllt samkvæmt til-
kynningu Eimskip Holdings Inc., dóttur-
félags Hf. Eimskipafélags Íslands og 
stjórnar Versacold Income Fund til 
Kauphallar Íslands í gær. Þá hafa öll til-
skilin leyfi fyrir yfirtökunni verið veitt. 
Yfirtökutilboðið í allt félagið sem var 
lagt fram í maílok hljóðaði upp á 67 millj-
arða króna.

Eimskip verður við yfirtökuna á Ver-
sacold langstærsta kæli- og frysti-
geymslufyrirtæki heims með starfsemi 
í 35 löndum í fimm heimsálfum.

„Eimskip hefur fengið samþykki fyrir 
kaupum á um það bil 54,1 milljón hlut-
um, sem samsvara  93 prósentum af 

útgefnum og útistandandi hlutum eða 87 
prósentum af útgefnum og útistandandi 
hlutum að öllum hlutum meðtöldum,“ að 
því er fram kemur í tilkynningu félags-
ins.

Eimskip ætlar að eignast allt hlutafé í 
Versacold Income Fund og áætlar að því 
ljúki núna um mánaðamótin. „Versacold 
verður afskráð úr Kauphöllinni í Toronto 
eins fljótt og hægt er með tilliti til þeirra 
laga sem gilda þar um. Einnig hyggst 
Versacold sækja um leyfi til Fjármála-
eftirlits Kanada um að losna undan regl-
um sem gilda um skráð fyrirtæki um 
leið og Eimskip eignast allt hlutafé í 
félaginu.“ Eimskip vann með KingSett 
Capital að fjármögnun kaupanna, sem 
verður með veði í fasteignum. 

Ljúka yfirtökunni á Versacold
Eimskip orðið langstærsta kæli- og frystigeymslufyrirtæki heims. 

Glitnir birtir hálfsárs uppgjör sitt í 
dag sem er það fyrsta eftir að 
Lárus Welding tók við forstjóra-
starfinu af Bjarna Ármannssyni.

Landsbankinn spáir góðu upp-
gjöri frá Glitni. „Mikil endurskipu-
lagning hefur átt sér stað nýlega 
hjá bankanum og þá sérstaklega í 
tengslum við starfsemi bankans í 
Noregi. Við spáum 8,5 ma.kr. hagn-
aði hjá bankanum á fjórðungnum,“ 
segir í Vegvísi Landsbankans.

Kaupþing reiknar með að hagn-
aður Glitnis á öðrum ársfjórðungi 
hafi legið rétt undir 8,2 milljörðum 
króna.

Glitnir skilaði um ellefu millj-
örðum króna í hagnað á öðrum árs-
fjórðungi í fyrra. 

Fyrstu tölur 
Lárusar Weldings

Úrvalsvísitalan lækkaði um 2,19 
prósent í gær og endaði í 8.507 
stigum. Þetta var sjötti viðskipta-
dagurinn í röð sem vísitalan 
lækkar og þarf að leita aftur til 
ellefta maí árið 2005 til að finna 
jafn marga lækkunardaga í röð.

Frá því að Úrvalsvísitalan náði 
hæsta gildi frá upphafi hinn 18. 
júlí hefur hún lækkað um 5,6 
prósent. Þrátt fyrir umræddar 
lækkanir er árshækkun hennar 
þegar orðin um 33 prósent.

Velta gærdagsins nam 9,4 
milljörðum króna og var mikill 
fjöldi viðskipta eða 845.

Erlendir hlutabréfamarkaðir, 
sem hafa einnig verið að lækka, 
réttu úr kútnum í gær og 
hækkuðu bandarísk hlutabréf 
eftir að verðbréfafyrirtæki á Wall 
Street mæltu með kaupum í 
hlutabréfum.

Sex daga lækk-
un vísitölunnar

Fjögurra vikna meðalvelta á fast-
eignamarkaði á höfuðborgarsvæð-
inu jókst um 155 prósent miðað 
við sama tíma í fyrra og hefur 
ekki verið meiri á þeim tíma sem 
gögn ná til, eða til ársins 2002. 

Í Vegvísi greiningardeildar 
Landsbankans er frá því greint að 
ársbreytingin hafi tekið mikinn 
kipp við byrjun sumars með auk-
inni veltu á fasteignamarkaði. 
„Einungis tvisvar sinnum áður 
hefur verið svipuð fjögurra vikna 
ársbreyting en það var undir lok 
árs 2004 og á vormánuðum 2005 
en þá var breytingin um 120 pró-
sent,“ segir í riti greiningardeild-
arinnar.

Bankinn bendir þó á að lækkun 
lánshlutfalls auk hærri vaxta gæti 
hægt á fasteignamarkaðinum, 
lánshlutfall íbúðalána hjá Íbúða-
lánasjóði hafi nýlega verið lækkað 
úr 90 prósentum í 80 prósent, auk 
þess sem viðskiptabankarnir hafi 
hækkað vexti á íbúðalánum.

Metvelta á fast-
eignamarkaði



„Þú verður að afsaka töskurnar í 
ganginum. Við mæðgurnar vorum að 
koma heim í nótt,“ segir Lenka Ptác-
níkova brosandi þegar hún tekur á 
móti blaðamanni á heimili sínu. Til-
efni viðtalsins er að nú um helgina 
varð Lenka Norðurlandameistari 
kvenna í skák úti í Danmörku. Dótt-
irin, Lilja Helgadóttir, er sjö ára og 
ætti í raun skilið titilinn „Ferðakon-
an unga“ því hún fór ein til Tékklands 
í sumar í heimsókn til ættingja sinna 
þar og síðan til Kaupmannahafnar 
þar sem hún slóst í för með móður 
sinni heim. 

Lenka er semsagt frá Tékklandi og 
flutti hingað árið 2000 með þáverandi 
eiginmanni sínum Helga Ás Grétars-
syni skákmeistara. Það sama ár var 
stórmeistaratitill hennar í höfn. „Ég 
tefldi fyrir Tékkland á þeim tíma en 
eftir að ég varð íslenskur ríkisborg-
ari tefli ég að sjálfsögðu fyrir Ísland. 
Byrjaði á því á ólympíumóti á Mall-
orka 2004,“ segir hún.

En hvenær fór hún fyrst að tefla? 
„Ég hugsa það hafi verið um fimm ára 
aldur. Í Tékkóslóvakíu, eins og land-
ið mitt hét í gamla daga. þurftum við 
oft að flytja en þá var venja að fjöl-
skyldan gerði eitthvað skemmtilegt 
saman. Pabbi kenndi bróður mínum 
að tefla og ég náði því líka,“ segir 
hún og brosir. Kveðst í raun ekki hafa 
haft mikinn áhuga til að byrja með en 
bróðir hennar hafi verið í skákklúbbi 
og þar hafi verið skylda að hafa stelp-
ur í liðinu líka. „Ég var beðin að koma 
í liðið og þá fór mér að líka við skák-
ina, enda fylgdu henni líka ferðalög 
sem ég hafði gaman af,“ lýsir hún. 

Enn fylgja ferðalög skákinni og 
Lenka kveðst hafa nóg að gera. „Í 
febrúar á þessu ári var ég að tefla 
í Moskvu, síðan á Evrópukeppni 
kvenna í Dresden í Þýskalandi. Í júní 
tefldi ég á sterku móti hér á landi og 
nú var ég í Helsingör í Danmörku.“ 
Hún segir kvennamótin í skák ekki 
eins sterk og þegar bæði kynin etja 
kappi. „Það eru miklu fleiri karlar í 
skákinni en konur og því er mun harð-
ari samkeppni þar sem þeir eru með. 
Stundum er ég eina konan á stórum 
mótum.“

Spurð um ástæður þessa svar-
ar hún: „Það er algengara að strák-
ar fari í skák og í taflfélögum eru yf-
irleitt örfáar stelpur og það eru ekki 
margar konur sem halda áfram í 
skákheiminum.“ 

Lenka kveðst vera á stórmeistara-

launum enda lifi enginn á þeim verð-
launum sem fáist á mótum. Sigurinn á 
nýafstöðnu móti færði henni þrjú þús-
und danskar krónur og þær hrökkva 
ekki fyrir ferðum og uppihaldi. „Sagt 
er að munurinn milli pókers og skák-
ar sé sá að í skákinni sé mikil vinna 
en lítil laun en í pókernum lítil vinna 
sem vel er borgað fyrir. Enda hafa 
margir skákmenn snúið sér að pó-
kernum en ég ætla að halda mig við 
skákina,“ segir hún hlæjandi.

Spurð um eftirlætisleik eða vörn í 
skákinni nefnir hún drekaafbrigði í 
Sikileyjarvörn. „Ég tefli það sjaldan 

í dag en gerði það stundum sem lítil 
stelpa og þykir alltaf vænt um það.“ 

Fram undan nú er undirbúningur 
undir Íslandsmót karla sem verður í 
lok ágúst og byrjun september. Þar 
verður Lenka ein kvenna og býst við 
harðri keppni. Þó gæti verið annar 
kvenmaður í liðinu. Lenka er nefni-
lega kona eigi einsömul og á von á 
barni um miðjan október. Hver veit 
nema þar sé skáksnillingur á ferð því 
faðir þess og eiginmaður Lenku er 
Omar Hamed Aly Salama sem einnig 
er stórmeistari í skák.

Börn náttúrunnar frumsýnd
„Margar bíómyndir sem ég 
hef verið í með öðru lituðu 

fólki hafa ekki verið það 
góðar. Margir litaðir leikar-
ar eru líka ekki það góðir.“

Elskuleg kona mín, móðir okkar og
tengdamóðir,

Guðrún Magdalena Birnir,
verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
fimmtudaginn 2. ágúst  kl. 13.00. Blóm og kransar eru
vinsamlegast afþökkuð.

Elí Auðunsson
Þórunn Elídóttir   Hörður Kjartansson
Jórunn Elídóttir
Björn Elíson   Bára Traustadóttir
Auðunn Elíson   Valgerður Þórðardóttir
Bryndís Malla Elídóttir
Helga Elídóttir   Fjalar Jörundsson

Einlægar hjartans þakkir sendum við
öllum þeim er með nærveru sinni og sam-
úðarkveðjum heiðruðu minningu ástkærs
eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Karls Gústafs Ásgrímssonar,
Kópavogsbraut 97, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til séra Hans Markúsar Hafsteinssonar
fyrir ómetanlegan stuðning, einnig til lækna og
hjúkrunarfólks sem önnuðust hann í veikindum hans.
Guð blessi ykkur.

Svanhildur Th. Valdimarsdóttir
Margrét Inga Karlsdóttir
Helga Jóhanna Karlsdóttir     Rúnar Sólberg Þorvaldsson
Bjarni Karlsson
Svanhildur A. Sigurgeirsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og vinarhug við andlát og útför
ástkærs föður okkar, tengdaföður, afa og
langafa,

Magnúsar Finnbogasonar,
verslunarmanns, Gnoðarvogi 68,

sem andaðist föstudaginn 6. júlí. Sérstakar
þakkir færum við starfsfólki Landspítalans á deild 11G
við Hringbraut og starfsfólki Sjúkrahótels LSH við
Rauðarárstíg.

Steinunn Stefanía Magnúsdóttir    Ísleifur Jónsson,
Jóhanna Finnborg Magnúsdóttir
Hafliði Sigtryggur Magnússon       Svanhildur Agnarsdóttir,
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir og afi,

Jónas Jónsson
frá Yztafelli,

sem lést 24. júlí á Landspítala – háskólasjúkrahúsi verð-
ur jarðsunginn frá Digraneskirkju þriðjudaginn 31. júlí
klukkan 15.00.

Sigurveig Erlingsdóttir
Sigrún Jónasdóttir     Björn Jóhannessen
Helga Jónasdóttir   Tómas Þór Tómasson
Jón Erlingur Jónasson   Védís Jónsdóttir
Úlfhildur Jónasdóttir    Þorsteinn Karlsson
og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og vinur,

Guðmundur Kristjánsson
Víðigerði 3, Grindavík,

sem andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
föstudaginn 27. júlí, verður jarðsunginn frá
Grindavíkurkirkju fimmtudaginn 2. ágúst kl. 14.00.

Margrét Guðmundsdóttir                       Jón Guðmundsson
Kristín Guðmundsdóttir
Hermann Þorvaldur Guðmundsson    Kristín Edda   
                                                                     Ragnarsdóttir
Erla Olsen
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðrún Elísabet
Guðmundsdóttir,
Skógarbæ, Árskógum 2, Reykjavík, áður
Grýtubakka 4,

lést sunnudaginn 29. júlí 2007.

Ómar Ólafsson                            Kristín Þórarinsdóttir
Bragi Hjörtur Ólafsson
Guðmundur Kristinn Ólafsson   Ingibjörg Sigurðardóttir
S.Stefán Ólafsson            Jóhanna J. Guðbrandsdóttir
Olga Ólafsdóttir             Sigurður Jónsson
Sólveig Ólafsdóttir             Trausti Hermannsson
Sigurlín Ólafsdóttir                       Ólafur Valur Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.





Nú er fólk bara lamið 
fyrir að sitja ekki 
þegjandi undir því 
þegar aðrir troða sér 
fram fyrir þá í röð. 
Þetta er algjörlega nýr 
kapítuli í umræðunni 
um Íslendinga og raðir. 

Hvaða raðir? Það eru engar 
raðir á Íslandi. 

Í djammheiminum er það til 
dæmis algjörlega tilgangslaust 
að fara í röð. Maður getur staðið í 
nokkra klukkutíma í röð án þess að 
mjakast áfram og á meðan streymir 
fólk meðfram röðinni í einhvers 
konar mikilmennahrúgu. Og þó fólk 
leggist svo lágt að skella sér með í 
hrúguna er ekkert víst að það verði 
„valið“ til að fá að fara inn. Þetta 

er ekki lengur spurning um að vera 
frekur, heldur hver er frekastur af 
þeim freku! Öllum er sama um alla 
aðra nema sjálfan sig. Ef maður er 
á endanum svo heppinn að ná inn 
með því að fara í heiðarlegu röðina 
eftir að hafa horft á allt „mikilvæga 
fólkið“ streyma inn þá hefur 
maður gengið í gegnum svo mikla 
niðurlægingu á síðustu tímum að 
það liggur við að maður gráti með 
ekka og þakki dyraverðinum fyrir 
með ástríðufullum kossi. 

Bíóraðirnar eru líka eitthvað sem 
ég botna ekkert í. Ef maður hættir 
sér á nýja mynd og salurinn er ekki 
opnaður strax þá lendir maður 
nánast í slagsmálum þegar dyrnar 
opnast og troðningurinn hefst. 
Til þess að ná sér í góð sæti sko. 

Fullorðið fólk gefandi olnbogaskot, 
popp út um allt og kókblaut 
föt. Hvar er herramennskan og 
dömulegheitin? Erum við svona 
mikill lýður og skríll að við getum 
ekki tekið því rólega og borið 
virðingu fyrir náunganum á svona 
stundum? Er það í ALVÖRUNNI 
svona mikilvægt að komast fyrstur 
inn á staði, vera afgreiddur fyrr en 
hinn eða ná sér í sæti? Það virðist 
aldrei gilda sú eðlilega regla að sá 
sem komi fyrst gangi fyrir.

Reyndar þegar ég spái í það 
ætti ég kannski ekkert að vera að 
kvarta yfir þessu. Ég mun allavega 
ekki þora það þegar ég er stödd í 
enn einni blóðugri röðinni, ég vil 
ekki hætta á að það verði bitið af 
mér eyrað!



20.30
Guðrún Dalía Salómonsdóttir 
píanóleikari heldur einleiks-
tónleika í Listasafni Sigur-
jóns. Þetta eru fyrstu 
einleikstónleikar hennar hér 
á landi, að loknu námi við 
Tónlistarháskólann í Stutt-
gart. Á efnisskránni eru verk 
eftir Bach, Mozart, Debussy, 
Chopin, Schumann og Snorra 
Sigfús Birgisson. Miða má 
kaupa við innganginn.

Listasafnið Hangar-7 í Aust-
urríki setur í lok september 
upp sýningu tileinkaða 
íslenskum listamönnum. Sjö 
íslenskir listamenn verða 
valdir til að sýna þar. Mikill 
fjöldi fólks sækir sýningar 
þarna og er þetta því mikill 
fengur fyrir þá listamenn 
sem verða valdir. 

„Ég er búin að taka ákvörðun um 
fjóra listamenn sem sýna hjá okkur 
í september. Það eru þeir Helgi 
Þorgils, Davíð Örn Halldórsson, 
Guðmundur Thoroddsen og  Ragn-
ar Kjartansson,“ segir Lioba Redd-
eker, aðalsýningarstjóri listagall-
erísins Hangar-7 í Austurríki, sem 
er stödd hér á landi til að skoða 
verk og hitta listamenn. „Ég mun 
velja þrjá aðra en það er ekki alveg 
komið á hreint enn hverjir það 
verða.“

Lioba er afar hrifin af íslensku 
listasenunni og finnst hún sjá annað 
sjónarhorn í verkum listamanna 
hér en annars staðar sem hún hefur 
komið. „Það er ótrúlega mikið að 
gerast hérna miðað við fólksfæð-
ina. Það hljómar eins og klisja en 
mér finnst afar merkilegt að sjá að 
flestir listamennirnir hér skapa 

algerlega sinn eigin heim. Þeir taka 
inn það sem er að gerast en vinna 
svo úr því á afar persónulegan hátt. 
Þeir virðast líka ekki hafa neina 
þörf til að vera í andstöðu við lista-
söguna eða gamlar hefðir. Þeir taka 
bara það sem hentar þeim og hafna 
hinu áreynslulaust.“ 

Lioba segir það hafa verið ótrú-
legt að koma inn á vinnustofuna hjá 
Helga Þorgils. Eins er hún hrifin af 
ungu listamönnunum sem hún er 
búin að velja og hlakkar til að sjá 
hvað gerist í kjölfar sýningarinnar 
í Hangar-7. 

Listasafnið Hangar-7 er gamalt 
flugskýli sem hefur verið breytt í 
lista- og flugvélasafn í mikilfeng-
legri glerbyggingu. Hangar-7 er 
ekki hefðbundið listasafn, það eru 
engir hvítir veggir eða ferköntuð 
rými og stór hluti fólksins sem 
heimsækir safnið er ekki að koma 
til að skoða listaverk heldur flug-
vélar eða til að borða á veitinga-
staðnum á safninu. „Helsta vanda-
mál nútímalistasafna er að fá fólk 
inn í söfnin því nútímalist er oft 
óaðgengileg fyrir almenning. Í 
Hangar-7 fáum við mikið af fólki 
sem fer almennt ekki á listasöfn. 
Það koma á milli tíu og tuttugu þús-
und manns á hverja sýningu hjá 
okkur sem er mjög óvenjulegt.“ 

Lioba segir að reynt sé að skilja 
gestina ekki úti í kuldanum og allir 

gestirnir fái sýningarskrá í bókar-
formi þar sem öll verkin eru skýrð 
ítarlega og gerð aðgengilegri sem 
skili sér í auknum skilningi á 
nútímalist. 

Síðustu ár hafa verið haldnar sýn-
ingar í safninu þar sem einblínt 
hefur verið á eitt land og nú í sept-
ember er röðin komin að Íslandi. 
Það er mikill fengur í því að sýna 
þarna því að sögn Liobu hafa sýn-
ingar þarna komið mörgum óþekkt-
um listamönnum á kortið. „Margir 
listamenn sem hafa sýnt hér hafa 
selt það vel að bæði geta þeir lifað á 
því í einhvern tíma og stór gallerí 
þora að taka þá inn þegar þeir eru 
búnir að sýna fram á að verkin 
þeirra seljist. Við erum mjög ánægð 
þegar okkur tekst að hjálpa til við 
að fá boltann til að rúlla hjá lista-
fólki,“ segir Lioba að lokum.

Styrktartónleikar Para-Dís

Hljómsveitin Sigur Rós gefur út 
safnplötuna Hvarf-Heim hinn 5. 
nóvember, sama dag og tónleika-
mynd sveitarinnar Heima kemur 
út. Plötunni verður skipt í tvo 
hluta. Á fyrri hlutanum, Hvarf, 
verða þrjú áður óútgefin lög sem 
nefnast Salka, Hljómalind og Í 
gær. Einnig verður þar endur-
hljóðblönduð útgáfa af laginu 
Von af plötunni Vonbrigði. Á síð-
ari hluta safnplötunnar, Heim, 
verða sex lög í órafmögnuðum 
útgáfum. Heita þau Samskeyti, 
Starálfur, Vaka, Ágætis byrjun, 
Heysátan og Von.

„Við völdum lög sem voru í 
miklu uppáhaldi hjá okkur,“ sagði 
Orri Páll Dýrason trommari í 
spjalli við heimasíðu breska tón-
listartímaritsins NME.

Tónleikamyndin var tekin upp 
víðs vegar um Ísland á síðasta ári, 
þar á meðal á Klambratúni og í 
Ásabyrgi, og er hennar beðið með 

mikilli eftirvæntingu. „Það var 
gaman að spila á þessum tónleik-
um, sérstaklega fyrir framan vini 
okkar,“ sagði Orri. „Stundum spil-
uðum við á stórum tónleikum en 
við spiluðum líka á litlum svæð-
um sem voru mjög falleg.“

Safnplata á leiðinni
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Sænski leikstjórinn og rithöf-
undurinn Ingmar Bergman 
lést á heimili sínu á eyjunni 
Faro í Svíþjóð í gærmorgun. 
Hann var 89 ára að aldri.

Bergman var þekktasta andlit 
sænskrar kvikmyndagerðar og leik-
húslífs og dáður af kvikmyndagerð-
arfólki um heim allan. Hann var til-
nefndur til níu Óskarsverðlauna, og 
unnu myndir hans þrisvar sinnum 
til verðlauna fyrir bestu erlendu 
kvikmyndina. Á meðal þekktustu 
mynda hans eru Sjöunda innsiglið, 
Fanny og Alexander og Vetrarljós. 

Bergman fæddist í Uppsölum árið 
1918. Faðir hans var prestur, en 
móðir hans hjúkrunarkona af yfir-
stétt. Bergman stundaði nám í bók-
menntafræði við Háskólann í Stokk-
hólmi frá 1937-1940 en fékk fljótlega 
mikinn áhuga á leiklist, og síðar 
kvikmyndagerð. 1944 varð Berg-
man yngsti leikhússtjóri Svíþjóðar, 
þegar hann tók við starfi í Borgar-
leikhúsi Helsingjaborgar. Sama ár 
var kvikmyndin Hets frumsýnd. 
Þar skrifaði Bergman fyrsta kvik-
myndahandrit sitt, en Alf Sjöberg 
leikstýrði. Í febrúar 1945 leit Kris 
dagsins ljós, en það er fyrsta mynd-
in sem Bergman leikstýrði. Á ferli 
sínum leikstýrði Bergman yfir 
fjörutíu kvikmyndum og fjölda 
sjónvarpsmynda og leikuppsetn-
inga, auk þess að skrifa handrit og 
bækur. 

Af öllum kvikmyndum sínum var 
Bergman sjálfur ánægðastur með 
Vetrarljós, Persona og Cries and 
Whispers, þó að hann segði í viðtali 
árið 2004 að hann gæti ekki lengur 
horft á myndir sínar og yrði „þung-
lyndur“ af því. 

Svíar syrgðu Bergman í gær og 
heiðruðu minningu helsta frömuðar 
kvikmyndagerðar þar í landi. For-
sætisráðherrann Fredrik Reinfeldt 
skrifaði í gær að það væri erfitt að 
fá yfirsýn yfir gífurlegt framlag 
hans til sænskrar, og erlendrar, 
kvikmyndagerðarlistar. „Verk hans 
eru ódauðleg,“ skrifaði Reinfeldt, 
sem sagðist jafnframt vona að arf-
leifð Bergmans myndi halda áfram 
að dafna. Woody Allen syrgði jafn-
framt vin sinn, en hann hefur mar-

goft sagt Bergman vera mikla fyr-
irmynd. „Hann er væntanlega 
merkilegasti kvikmyndagerðar-
maðurinn, í öllum flokkum, síðan að 

myndavélin var fundin upp,“ sagði 
Allen um Bergman, í tilefni af sjö-
tíu ára afmæli Bergmans árið 
1988.  

Hrafn Gunnlaugsson leikstjóri 
var vel kunnugur Ingmar Berg-
man. Kynni þeirra hófust þegar 
Hrafn tók við hann viðtal fyrir 
íslenska sjónvarpið, og seinna 
meir dvaldist Hrafn hjá Bergman 
á Farö. „Ég á það eiginlega honum 
að þakka að Hrafninn flýgur var 
uppgötvuð erlendis, eftir að hann 
ótilkvaddur, og án þess að þekkja 
nokkuð til mín, hafði tjáð sig um 
myndina við sænsku pressuna,“ 
sagði Hrafn. 

Hann segir Bergman hafa verið 
sérstakan mann; alvörugefinn en 
um leið mikinn húmorista. „Hann 
var mjög agaður og vandaði mikið 

til alls sem hann gerði. Hann 
agaði sænska kvikmyndagerð 
þannig að Svíar eru stórveldi í 
kvikmyndagerðarheiminum í 
dag,“ sagði Hrafn. 

Vægi ævistarfs Bergmans nær 
þó langt út fyrir Svíþjóð að hans 
mati. „Á meðan kvikmyndir eru 
búnar til og þetta listform er við 
lýði, þá mun Bergman standa einn 
og sér. Hann er eins og James 
Joyce eða Marcel Proust eru í 
prósanum. Það getur enginn 
unnið heill í sínu fagi nema að 
þekkja hann,“ bætti hann við.

Bergman sér á báti

Sigríður Pétursdóttir kvikmynda-
fræðingur segist halda að ævi-
starf Bergmans verði enn mikil-
vægara með tímanum. „Ég held að 
það séu mjög fáir kvikmyndaleik-
stjórar til í dag sem myndu ekki 
segja að Bergman hefði verið 
áhrifavaldur.“ Sigríður segir 
Bergman hafa fylgt sér frá unga 
aldri. „Ein af mínum fyrstu ungl-
ingsminningum er þegar ég var að 
stelast til að horfa á Þætti úr 
hjónabandi. Það þótti ekki mjög 
fínt að horfa á Ingmar Bergman 
þá, svo ég sagði vinum mínum 
ekki frá þessu,“ sagði hún og hló 
við. Þegar Sigríður fór í kvik-
myndafræðinám til Svíþjóðar sá 
hún mikið af viðtölum við Berg-
man. „Hann var alltaf skemmti-
legur og alveg ofboðslega heill-
andi maður,“ sagði Sigríður. 

Heillandi 
maður

Margir hafa tjáð sig um 
mál Lindsayar Lohan að 
undanförnu og er grínist-
inn Rob Schneider sá nýj-
asti og hefur hann afar 
sterkar skoðanir á málinu. 
„Þegar Dina Lohan hættir 
að djamma með dóttur sinni 
þá skal ég bera virðingu 
fyrir henni. Mér er samt 
algjörlega sama þótt báðir 
foreldrar hennar séu slæm-
ir, hún getur ekki kennt 
þeim um endalaust,“ sagði 
Schneider blygðunarlaust. 
„Lindsay, taktu þér tak. 
Ameríka mun fyrirgefa þér 
einhvern daginn en þú 
verður að gera eitthvað 
jákvætt við líf þitt. Ég vona 

að henni muni ganga betur 
en það eru svo miklu stærri 
vandamál í heiminum en 
Lindsay Lohan. Ég vona að 
hún nái einhvern tíma 
sínum fallega haus út úr 
afturendanum og finni sér 
líf. Hún er mjög hæfileika-
rík og sérstök leikkona en 
það eru ótal margir þarna 
úti sem væru til í að skipta 
við hana og myndu nýta 
þetta tækifæri miklu 
betur,“ sagði Schneider og 
var ekkert að skafa af hlut-
unum. Áður hafa bæði Matt 
Damon og Martin Sheen 
tjáð sig um mál Lindsay en 
fóru þó báðir örlítið fínna í 
hlutina. 

Rob ráðleggur Lindsay
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Brúðkaups-
veislur

Önnumst alla
þætti veislunnar
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Frágangur er fyrsta plata Megasar 
með nýju efni síðan Far þinn veg 
kom út árið 2001 ef frá er talin 
Megasukk platan Hús datt sem 
kom út fyrir tveimur árum. Megas 
hefur verið áberandi í útgáfu síð-
ustu ára aðallega vegna endurút-
gáfu á fyrstu 13 plötunum hans og 
útgáfu á áður óútkomnu tónleika-
efni, en nú er sem sagt loksins 
komin alvöru ný Megasarplata.

Frágangur hefur að geyma 12 
lög, tekin upp með Senuþjófunum 
sem eru í grunninn hljómsveitin 
Hjálmar (Sigurður Guðmundsson, 
Nils Olof Törnqvist, Mikael Svens-
son og Guðmundur Kristinn Jóns-
son) og Guðmundur Pétursson gít-
arleikari. Auk þeirra koma við 
sögu í einstaka lögum þau Sigríð-
ur Thorlacius söngkona, Vala 
Gestsdóttir víóluleikari, Maja 
Landin klarinettuleikari og Eirík-
ur Orri Ólafsson trompetleikari. 

Það fyrsta sem maður tekur 
eftir þegar maður setur Frágang í 
spilarann er hvað það er margt 
sem minnir á meistaraverk 
Megasar frá áttunda áratugnum. 
Þegar betur er hlustað verður 
manni ljóst að þetta getur ekki 
verið tilviljun, – hljómurinn og 
útsetningarnar sækja mikið í 
Millilendingu, Fram og aftur 
blindgötuna og sérstaklega Á 
bleikum náttkjólum og sums stað-
ar er beinlínis vísað í ákveðin lög. 
Kvenröddin í M-nótt minnir t.d. á 
Diddú í Útumholtoghólablús og 
trommuleikurinn í byrjun Freyju-
fárs minnir á Paradísarfuglinn. 
Útsetningarnar eru hljómfagrar 
og poppaðar, píanóið og orgelið 
eru áberandi. Hér er ekki verið að 
reyna að brjóta blað tónlistarlega 
eins og stundum áður (t.d. á Höf-
uðlausnum og Far þinn veg). Það 

er einfaldlega verið að setja þessi 
lög Megasar í poppbúning sem 
virkar. Án tilgerðar.

Lagasmíðarnar á Frágangi eru 
allar skotheldar og textarnir eru 
skemmtilegri en þeir hafa verið 
hjá Megasi í nokkurn tíma. Það er 
greinilegt að margir þeirra eru 
nýlegir; – í M-nótt fer Megas á 
flug með Silvíu Nótt og Niður með 
náttúruna er innlegg í stóriðju- og 
virkjanaumræðuna. Það síðar-
nefnda sýnir að Megas kann enn 
þá að ögra þó að hann passi að hafa 
textann nógu opinn til þess að 
hann verði ekki nappaður fyrir 
einhverja óhæfu. Það er líka 
skemmtileg „dirty old man“ 
stemning yfir plötunni sem er 
hvergi skýrari en í laginu Gott er 
að elska. Þar snýr Megas rómant-
ískri tryggðarást Bubba í laginu 
Það er gott að elska upp í and-
hverfu sína – skefjalaust lauslæti, 
og dundar sér við að hugsa upp ný 
og ný tilbrigði við stefið: „Sveitt 
að fara uppá seljur eins og þig/
klassi að taka aftan kvensur eins 
og þig/það virkar svo kúl og eitt-
hvað krassandi á mig/það er gott 
að láta totta gærur eins og þig“… 

Eitt af því sem skiptir miklu 
máli á Megasarplötum er söngur-
inn og eins og annað er hann frá-
bær á Frágangi, t.d. í fyrrnefndu 
Gott er að elska, (Minnst tíu millj-
ón) Flóabitanótt, Heill, M-nótt og 
Uppskeruhátíð. Það er unun að 
hlusta á það hvernig Megas skælir 
og teygir röddina til að ná hárrétt-
um áherslum. 

Framtíðin verður að skera úr 
um það hvort einhver laganna á 
Frágangi verða klassísk og kom-
ast í úrval bestu laga Megasar. 
Mörg þeirra hafa alla burði til 
þess, t.d. Gott er að elska, Niður 

með náttúruna, Heill og Uppskeru-
hátíð. Karlinn er greinilega í mikl-
um ham því að Frágangur er 
aðeins fyrri plata hans af tveimur 
sem væntanlegar eru á árinu.

Á heildina litið er Frágangur 
frábær plata. Ein af bestu plötum 
Megasar. Textarnir eru kannski 
ekki eins jafngóðir og á hans 
fyrstu plötum og sumum kann að 
þykja farið full langt í að stæla 
gömlu Megasarplöturnar á stöku 
stað, en hvort tveggja eru smáat-
riði sem skemma ekki plötu sem 
sannar enn eina ferðina að Megas 
er yfirburðamaður í íslenskri 
poppsögu.

Framúrskarandi Frágangur

Baráttutónleikar verða 
haldnir á Grand rokki á 
morgun en það er Karlahóp-
ur Femínistafélags Íslands 
sem stendur fyrir herleg-
heitunum. 

Hópurinn hefur síðustu fjögur 
sumur staðið fyrir átakinu „Karl-
menn segja NEI við nauðgunum“ 
og hefur verið lögð mikil áhersla á 
átakið í kringum verslunarmanna-
helgina. „Það hefur verið ýmislegt 
í gangi hjá okkur í sumar og við 
ákváðum að halda þessa tónleika 
til að hefja átakið með hvelli,“ 
segir Hjálmar G. Sigmarsson í 
Karlahópi Femínistafélagsins. 

„Tónleikana köllum við „Nei við 
nauðgunum“ og eru þeir haldnir í 
samstarfi við V-dagssamtökin og 
Jafningjafræðsluna. Á fimmtudag 
og föstudag verðum við hér og þar 
á höfuðborgarsvæðinu að dreifa 
bæklingum, barmmerkjum, bolum 
og að ræða við gangandi vegfar-
endur en um helgina verðum við í 
Eyjum og á Akureyri. Aðalmark-
miðið er að hvetja karlmenn til að 
taka virkan þátt í þessari umræðu 

og fá þá til að velta því fyrir sér 
hvernig með vitundarbreytingu er 
hægt að koma í veg fyrir nauðgan-
ir. Einnig leggjum við áherslu á 
það hversu mikilvægt er að draga 
ábyrgðina frá konunum.“

Að mati Hjálmars hefur átakið 
borið árangur og finnur hann mun 
á viðbrögðum fólks nú og fyrir 
fjórum árum. „Við erum farnir að 
finna fyrir mun meiri stuðningi. 
Fólk er farið að átta sig á mikil-
vægi átaksins og er duglegt að 
hvetja okkur áfram. Einnig höfum 
við fengið nýja sjálfboðaliða inn í 
hópinn og er það mjög gott að 
ungir karlmenn sýni þessu áhuga. 

Það sýnir að þetta er gjörlegt, það 
er hægt að breyta því umhverfi 
sem hefur ríkt í tengslum við 
nauðganir en það er mikilvægt að 
endurtaka skilaboðin reglulega.“

Það eru hljómsveitirnar og tón-
listarmennirnir Sprengjuhöllin, 
Lay Low, Wulfgang, Ólöf Arnalds, 
B.Sig, Pétur Ben, Byssupiss, Dikta 
og Þórir sem leika fyrir gesti á 
Grand rokki á morgun. Enginn 
aðgangseyrir er að tónleikunum 
sem hefjast klukkan átta en fólk 
er hvatt til að láta af hendi frjáls 
framlög sem renna öll til styrktar 
Stígamótum.

SIMPSONS enskt tal kl. 4, 6, 8 og 10 L
SIMPSONS íslenskt tal kl. 4 og 6 L
DEATH PROOF kl. 7.30 og 10 16
1408 kl. 8 og 10 16
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4 og 5.45 L
www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
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VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

SHREK, Fíóna, Stígvélaði 
kötturinn og Asninn eru 

mætt aftur í skemmtilegasta 
ævintýri allra tíma

ÁLFABAKKA

DIGITAL

KRINGLUNNI

VIP

KEFLAVÍK

AKUREYRI
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BLIND DATING kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 - 10:10 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

GEORGIA RULES kl. 8 - 10:20 7

HARRY POTTER 5 kl. 6 - 9 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

GEORGIA RULES kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 7

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8
EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 L

GEORGIA RULES kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

HARRY POTTER 5 kl. 5:20 - 8 - 10:40 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

PIRATES 3 kl .10 10 THE SIMPSONS ENSKT TAL kl. 6 - 8 - 10 L

HARRY POTTER 5 kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE LÚXUS kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5 - 8 - 10.45

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.6.30 - 8.30 - 10.30
DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
TAXI 4   kl. 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5.20 - 8 - 10.40
FANTASTIC FOUR 2 kl. 5.4514

16
14
14

16
16

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 6 - 8
DEATH PROOF    kl. 10 16

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL       kl. 6 
DEATH PROOF kl. 10.15
1408 kl. 8
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Skátaheitið
Ég lofa að gera það sem í mínu valdi stendur til 
þess að gera skyldu mína við guð og ættjörðina, 

að hjálpa öðrum og að halda skátalögin.

Skátar ungir sem aldnir 
Endurnýjum skátaheitið á Sólrisudegi, kl 8:00 í fyrramálið.

Í tilefni þess að 1. ágúst 2007 eru  100 ár liðin frá upphafi 
skátahreyfingarinnar munu skátar um allan heim endurnýja skátaheitið

kl. 8:00 að morgni í sínu landi, við dögun nýrrar aldar í skátastarfi.

Þetta getur hver skáti gert hvar sem hann er staddur á þessum tíma. 

Opið hús verður í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123 í Reykjavík, frá kl. 
06:30 og þar verður skátaheitið endurnýjað kl. 08:00 undir stjórn skáta-

höfðingja og horft verður á dagskrá frá Brownsea eyju í Englandi.

 Stjórn KR-Sport, rekstr-
arfélags meistaraflokks KR í 
knattspyrnu, ákvað á fundi sínum 
í gærmorgun að víkja Teiti Þórð-
arsyni úr starfi sem þjálfari liðs-
ins. Teitur skrifaði undir fimm ára 
samning við KR í september árið 
2005 og segist ósáttur með að hafa 
ekki fengið að klára það verk sem 
honum var ætlað. 

„Eðlilega er ég svekktur. Við 
unnum samkvæmt fimm ára áætl-
un og vorum komnir tvö skref 
áfram í því ferli. Ég er þannig 
gerður að ég vil klára það sem ég 
byrja á þannig að auðvitað er súrt 
að þetta skuli vera niðurstaðan,“ 
segir Teitur en tekur fram að hann 
beri engan kala til ráðamanna KR. 
„Mér hefur liðið vel hjá félaginu 
og vona innilega að liðinu gangi 
sem best í þeim leikjum sem eftir 
eru,“ segir hann.

Miklar vonir voru bundnar við 
komu Teits í Frostaskjólið og voru 
honum ætlaðir stórir hlutir, bæði 
með meistaraflokk liðsins sem og 
knattspyrnuþjálfun innan félags-
ins í heild sinni. Sérstök knatt-
spyrnuakademía fyrir efnilegustu 
leikmenn félagsins var sett á lagg-
irnar í því sambandi og var hugs-
unin að láta KR feta áður óþekktar 
slóðir í íslenskri knattspyrnu sem 
mætti að mörgu leyti líkja við það 
sem tíðkast erlendis. Þær áætlan-
ir hafa ekkert breyst, þrátt fyrir 
brotthvarf Teits úr stól skólastjóra 
nú.

Teitur segist hafa fundið fyrir 
fullum stuðningi stjórnar félags-
ins í sumar þrátt fyrir dapurt 
gengi liðsins. KR er neðst í Lands-
bankadeildinni með sjö stig eftir 
11 leiki og hefur aðeins unnið einn 
leik á tímabilinu. „Stærstu von-
brigðin í þessu öllu saman eru að 
liðinu hefur ekki gengið betur. Ég 
er ábyrgur fyrir árangri liðsins og 
árangurinn hefur ekki verið góður. 
Því er þetta niðurstaðan.“

Teitur var mættur í Frostaskjól-
ið í gærkvöldi og fylgdist með 
sínum fyrri lærisveinum á fyrstu 
æfingu nýja þjálfarans. Teitur fór 
meðal annars inn í búningsklefa 
fyrir æfingu og kvaddi leikmenn 
og þakkaði þeim fyrir samstarfið. 
Að svo búnu fóru þeir út á sína 
fyrstu æfingu hjá Loga Ólafssyni.

Andrúmsloftið í KR-heimilinu 
var tregablandið þegar Teitur 
kvaddi sína nánustu samstarfs-
menn og greinilegt að hann er vel 
liðinn á meðal þeirra sem starfa í 
KR-heimilinu. Hann segir óvíst 
hvað taki við hjá sér. „Ætli ég byrji 
ekki á að taka mér gott sumarfrí, 
sem ég hef ekki gert í nokkur ár. 
Ég hef ekki séð Ísland í 30 ár 
þannig að ég þarf ekki einu sinni 
að fara til Kanaríeyja.“

Teitur Þórðarson var um hádegisbilið í gær rekinn 
úr starfi sínu sem þjálfari KR. Við starfi hans tekur 
Logi Ólafsson, fyrrverandi landsliðsþjálfari. 

Gátum ekki beðið lengur eftir neistanum

 Arnór Guðjohn-
sen, umboðsmaður og 
faðir Eiðs Smára Guð-
johnsen, sagði í viðtali 
við Sky Sports í gær að 
Eiður Smári Guðjohnsen 
hefði áhuga á að fara til 
West Ham. 

Framtíð Eiðs Smára 
hjá félaginu hefur verið 
mikið í umræðunni síðan 
að Thierry Henry kom 
til félagsins í sumar. 

„Ég hef heyrt um áhuga West 
Ham en þeir hafa ekki sett sig í 
samband við mig. Eiður myndi 
skoða tilboð frá West Ham enda 
eru Íslendingar fyrir hjá félag-
inu,“ sagði Arnór í viðtalinu en 

hann segir að Eiður 
sé að skoða framtíð 
sína.  „Eiður einbeitir 
sér nú að því að ná sér 
góðum af meiðslun-
um og hann mun ekki 
taka neina skyndi-
ákvörðun um framtíð 
sína. Við munum 
skoða vel alla mögu-
leika í stöðunni,“ 
sagði Arnór við Sky. 

Eggert Magnús-
son, stjórnarformaður West 
Ham, vildi ekkert tjá sig um 
málið í gær og ekki náðist í Arnór 
sjálfan en samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins fór hann út til 
London í gær.

Eiður Smári hefur 
áhuga á West Ham

 Valur vann 10-0 sigur á 
ÍR í Landsbankadeild kvenna í 
gær en leikurinn var færður fram 
vegna þátttöku Valskvenna í 
Evrópukeppninni í ágúst. 

Margrét Lára Viðarsdóttir 
skoraði sex marka Vals þar af tvö 
þeirra út vítaspyrnum, varamað-
urinn Guðný Björk Óðinsdóttir 
skoraði tvö mörk með mínútu 
millibili og þær Dóra María 
Lárusdóttir og Vanja Stefanovic 
gerðu hvor sitt markið. 

Stórsigur Vals





Smá ofbeldi fyrir háttinn

Við eigum eftir að eiga 

góðan vetur saman.
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„Það að fá sér eina „pullu“ eða 
tvær á Bæjarins bestu er alltaf 
klassískt.“

Þrír starfsmenn Arctic Truck tók-
ust á hendur svaðilför ásamt sjón-
varpsmönnunum frægu úr bíla-
þættinum Top Gear, sem sýndur 
er á BBC við miklar vinsældir. 
Þeir Emil Grímsson, fram-
kvæmdastjóri Arctic Trucks, 
Hjalti Hjaltason og Haraldur Pét-
ursson lögðu sjónvarpsmönnun-
um lið við að komast á svokallaðan 
segulpól á norðurheimsskautinu. 
„Þetta var heilmikið ævintýri,“ 
sagði Emil í samtali við Frétta-
blaðið, en hann hafði þá nýlokið 
við að horfa á þáttinn, sem var 
sýndur á BBC síðastliðinn mið-
vikudag.

Í Top Gear takast þáttastjórn-
endur iðulega á við ýmis konar 
áskoranir. Að þessu sinni kepptu 
þeir Jeremy Clarkson og James 
May, sem óku Toyota Hilux-bíl 
frá Arctic Trucks, við Richard 
Hammond, sem ók hundasleða, 
um hverjir yrðu fyrstir til að 
komast á segulpólinn. „Það hefur 
verið staðið fyrir gönguferðum 
frá Resolute í Norður-Kanada á 
segulpólinn í mörg ár, en það 
hefur enginn farið á bíl svo við 
vitum til. Innfæddum í Resolute 
fannst þetta fáránleg hugmynd,“ 
sagði Emil og hló við. Top Gear 
hafði samband við Toyota, sem 

bað svo Arctic Trucks að útvega 
farartæki í svaðilförina. „Við 
höfum þvælst um Grænland þvert 
og endilangt, svo við höfum 
dálitla reynslu af þessu,“ sagði 
Emil. 

Svaðilförin átti sér stað í lok 
apríl og byrjun maí, en henni 
hafði þá verið frestað um mánuð. 
„Veðurfræðingurinn í Resolute 
sagði að við værum orðnir of sein-
ir, að ísinn væri orðinn svo þunn-
ur að við gætum dottið í gegn. Þá 
varð fólk svolítið stressað,“ sagði 
Emil yfirvegaður. Upphaflega 
átti hann ekki að vera með í för á 
pólinn, en vegna óróans út af 
þykkt íssins, og sökum þess að 
hann var einn af fáum sem gat 
keyrt í snjónum, varð úr að hann 
fylgdi ferðalöngum. „Ég sam-
þykkti að lokum að fara á undan á 
sleða, með bor til að mæla þykkt 
íssins. Svona til að friða mann-
skapinn,“ útskýrði Emil. 

Hann sér ekki eftir því, þó að 
ferðalagið hafi tekið sinn toll. 
„Þátturinn sýnir ekki alveg 
hversu hrikalega þreyttir menn 
voru orðnir. Þetta voru mikil átök, 
og fólk vantaði hreinlega svefn. 
Það fóru allt að fjórir tímar, bæði 
kvölds og morgna, í að koma upp 
búðum og bræða upp vatn til að 

drekka og elda mat. Það er bara 
heill vinnudagur. Svo þarf að 
mynda og keyra inn á milli,“ sagði 
hann. Ferðlaginu fylgdu aðrir 
kvillar, því Emil segist hafa 
gleymt öllu öðru meðan á því stóð. 
„Eftir viku fór það svo aðeins að 
rifjast upp fyrir mér hvaða 
ábyrgð maður hefði svona í líf-
inu,“ sagði hann og hló við. 

Emil segir samfylgdina við Top 
Gear-menn hafa verið afar 
ánægjulega. „Þeir komu mér eig-
inlega á óvart, þeir voru allir svo 
miklir atvinnumenn. Þeir voru 
líka ótrúlega duglegir að fara út 
að mynda, sem er nú ekki alltaf 
mjög freistandi í þessum kulda,“ 
sagði Emil og hló. „Það var mjög 
gaman að vinna með þeim, þeir 
eru tvímælalaust alveg jafn 
skemmtilegir og þeir eru í þátt-
unum,“ bætti hann við. 

Ekki er ljóst hvenær umrædd-
ur Top Gear-þáttur verður sýndur 
hér á landi, en Skjár einn hefur 
haft þáttaraðirnar til sýningar. 
„Við höfum hug á að vera með 
einhvers konar frumsýningu á 
þættinum í samvinnu við Skjá 
einn og Toyota hérna heima. En 
það er ekki komin nein dagsetn-
ing á það ennþá,“ sagði Emil, sæll 
með svaðilförina. 

„Lagið snýst um þetta 1984-kjaft-
æði sem komið er upp í þessu 
þjóðfélagi, hvernig fylgst er með 
öllum eins og þeir séu glæpa-
menn,“ segir Erpur Þ. Eyvindar-
son, forsprakki rapphljómsveit-
arinnar XXX Rottweilerhunda. 
Erpur og félagar tóku um helgina 
upp myndband við fyrsta nýja lag 
sveitarinnar í nokkur ár. Lagið 
hefur ekki enn fengið nafn en 
Erpur segir boðskapinn skýran 
og textinn eigi eftir að verða 
sprengja inn í umræðuna.

„Það er eins og allir Íslending-
ar séu þátttakendur í stórum 
raunveruleikaþætti. Munurinn er 
bara sá að enginn fær borgað. Ég 
er búinn að vera að pæla mikið í 
þessu hvernig fylgst er með fólki, 

í gegnum netið, eftirlitsmynda-
vélar, kreditkort, símhleranir og 
fleira, og hvernig stjórnvöld og 
valdhafar nýta sér þetta. Þetta er 
mjög hart og flott lag,“ segir 
Erpur og að stefnt sé að því að 
klára lagið nú í vikunni svo það 
verði komið í útvarpsspilun áður 
en hljómsveitin treður upp á þjóð-
hátíð í Vestmannaeyjum. Erpur 
viðurkennir að íslenska rapp-
bylgjan, sem náði hámarki fyrir 
um fimm árum, sé í rénun. „Ég 
ætlaði ekki að trúa því hvað allt 
var dautt þegar ég kom heim frá 
Svíþjóð. Við viljum þó meina að 
þeir hörðustu séu enn að. Það er 
bara búið að sía út liðið sem var 
eitthvað að djóka.“

Rottweiler ræðst á eftirlitsþjóðfélagið

Leikstjórinn Einar Snorri Einars-
son leikstýrði á dögunum stutt-
mynd í tilefni Live Earth-tónleik-
anna sem voru haldnir um allan 
heim hinn 7. júlí síðastliðinn. 

Einar játar að um góða kynn-
ingu hafi verið að ræða fyrir sig 
og fyrirtæki hans Snorra Bros. 
„Þetta er ágætis áminning fyrir 
okkur en það er fyrst og fremst 
heiður að fá að taka þátt í svona 
mikilvægu átaki.“ 

Myndin var á meðal fimmtíu 
stuttmynda sem voru spilaðar 
fyrir milljónir áhorfenda á milli 
atriða á tónleikunum. Einnig voru 
allar stuttmyndirnar sýndar á 
kvikmyndahátíð í Los Angeles. 
Kollegar Einars Snorra úr Snorri 

Bros, Eiður Snorri og Snorri 
Sturluson, sendu einnig inn 
hugmyndir að stuttmyndum 
en á endanum var mynd Ein-
ars valin. „Við komum með 
þrjár hugmyndir og mín var 
valin,“ segir Einar Snorri og 
útskýrir að mynd hans sé 
ádeila á neysluheiminn. 
„Hún sýnir hvað lífið 
er orðið dapurt og hvað 
mannkynið er orðið 
sjúkt. Hún sýnir hvað 
fólk er búið að tapa 

sér í veraldlegum hlutum 
og útliti. Það vill eiga alls 
konar drasl og fær aldrei 
nóg. Það kaupir meira og 
meira þótt það eigi fullt,“ 
segir hann. 

Þeir félagar í Snorri 
Bros hafa verið 

duglegir við að 
leikstýra auglýs-
ingum í gegnum 
árin, auk þess 
sem tónlistar-
myndbönd fyrir 
stór nöfn á borð 
við R.E.M. og 
The Streets hafa 
dottið inn á borð 

þeirra. „Það er 

hressandi að fá að deila á þá sem 
maður hefur verið að vinna fyrir. 
Þetta réttlætir kannski aðeins 
þann skaða sem maður hefur gert 
með því að gera auglýsingar eins 
og til dæmis fyrir Hummer,“ segir 
Einar og hlær. 

Einar Snorri með stuttmynd á Live Earth

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!
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FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Guð blessi munninn á mér. Þessi 
setning kemur fyrir í skáldsög-

unni Svartfugl eftir Gunnar Gunn-
arsson þegar sögupersónu þykir 
hún hafa sagt of mikið um atburði 
sem ekki ætti að tjá sig um sakir 
þekkingarleysis og eðli umræðuefn-
isins. Töluð orð eru þó gædd þeim 
eiginleikum að þau fuðra upp í loft-
inu eftir að þeim hefur verið sleppt 
af vörunum. Þó að orðin geti vissu-
lega haft afdrifaríkar afleiðingar í 
för með sér er hægt að reka þau 
ofan í persónuna sem þau mælti. 

sögusmettur hófu göngu 
sína með slúður milli bæja hefur 
margt breyst. Rógberarnir þurfa 
ekki lengur að standa upp til að 
koma dylgjum sínum áleiðis. Róginn 
er heldur ekki hægt að rekja beint 
til þeirra. Nú getur sögusmettan 
setið sallaróleg með fíkjukex og 
kaffibolla við tölvuna og þusað um 
hvers kyns mál sem hún hefur ekki 
hugmynd um undir dulnefni. Slef-
berarnir þurfa ekki að leita heim-
ilda, afsaka neitt heldur láta þeir 
bara móðan mása. Öðru fólki oft til 
mikilla miska.

talar fólk um það sem 
er efst á baugi í samfélaginu þá 
stundina. Skynsemin og samviskan 
kemur þó oft í veg fyrir að það láti 
allt flakka sem því dettur í hug um 
málið hvort sem það telur að hug-
dettan sé skarpleg ályktun eða 
skemmtileg hótfyndni. 

á netinu verða 
sífellt öflugri og notendavænni. Ef 
voveiflegir atburðir sem varða sam-
félagið allt gerast greina þeir oftast 
fyrstir frá þeim. Upplýsingum er 
svo bætt við fréttirnar eftir því sem 
frekari staðfestingar berast af 
atburðunum. Bæði viðkomandi 
fréttastofa og -ritari verða að gæta 
sín á að láta ósönn og óvarleg orð 
ekki falla. Sama lögmál virðist þó 
alls ekki gilda um fréttahnýtingana 
eða mítlana sem flestir miðlar leyfa 
að leggja orð í belg á síðum sínum.

samræðna virðast 
helst þrífast á vönduðum fréttamiðl-
um og því veltir maður því fyrir sér 
hvaða tilgang fréttastofurnar sjá í 
því að hver sem er geti hengt daun-
illan slúðurhala við hlið fréttanna. 
Að setja ófyrirleitin orð inn á fjöl-
förnum stað netsins er líkast því að 
orðin væru öskruð hástöfum í mann-
þröng. Allar líkur eru á því að þeir 
sem koma að málinu verði óþyrmi-
lega varir við spaugið og slúðrið. 

er svo sem hægt að halda uppi 
vörnum fyrir andstyggilegan 
úrganginn sem menn leyfa sér að 
klína utan í fréttasíður úr hugar-
fylgsnum sínum: og benda á að eng-
inn sé neyddur til lestursins. Klín-
ingurinn er þó þeim eiginleika 
gæddur að hann sést hvort sem 
manni líkar betur eða verr. Það 
hefur áhrif á hughrifin við lestur 
frétt-arinnar og geta hrellt þá sem 
koma að málinu.

getur orðið á að reka við 
á almannafæri. Að setja ófyrirleit-
in orð á netið er þó líkara því að 
maður skíti á tröppurnar hjá 
nágrannanum. 

við önnur verðmæti eru 
orð oft þeim mun dýrari eftir því 
sem þau eru lágkúrulegri.

Dreggjar 
samræðna


