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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Háskólaneminn Elísabet Margeirsdóttir tekur
þátt í Reykjavíkurmaraþoni Glitnis 18. ágúst
næstkomandi.

Elísabet Margeirsdóttir, 22 ára, stefnir á þátttöku í
Reykjavíkurmaraþoni Glitnis sem fram fer 18. ágúst
næstkomandi. Þrátt fyrir ungan aldur á Elísabet þegar
nokkur maraþon að baki og segir Reykjavíkurmaraþ-
onið ágætis undirbúning fyrir maraþonið í Berlín sem 

hún ætlar að hlaupa í september.„Glitnismaraþonið er góð æfing fyrir öll haustmaraþ-
onin,“ segir Elísabet. „Mér finnst alveg æðislegt hvað 

það er orðið umfangsmikið. Að sífellt fleiri séu að upp-
götva það og hvað þetta er góð hreyfing. Svo ekki sé 

talað um þann frábæra félagsskap sem maður kemst í.“
Sjálf hefur Elísabet hlaupið um nokkurra ára skeið,

eða frá því að hún byrjaði að æfa líkamsrækt aðeins
sextán ára. Hún setti sér fljótleg þ
hlaupa heilt

hljóp ég í Kaupmannahöfn á síðasta ári. Þannig að ég 

hef farið í þrjú maraþon á síðustu tveimur árum. Núna
er stefnan sett á Berlín í lok september.“

Að sögn Elísabetar er bráðnauðsynlegt að tileinka 

sér ákveðinn lífsstíl ætli maður sér að ná langt í mar-
aþoni og þar er sjálfsagi ofarlega á baugi. „Lífsstíll 

sem er heilbrigður og góður fyrir líkama og sál er 

nauðsynlegur, enda kostirnir margir. Hlaupið hreinsar 

hugann og er mjög streitulosandi. Ég virka betur í dag-
legu lífi ef ég æfi svona mikið. Maður nýtir dagana
miklu betur. Svo er alltaf gott að setja sér árangurs-
tengd markmið.“Ef marka má Elísabetu dugir æfingin ein og sér þó 

ekki til að fleyta manni áfram í maraþoni, heldur verður 

einnig að passa upp á mataræðið. Alltof margi falli í þá 

gryfju að borða annaðhvort of mikið, telji þeir i
eytt of mikilli orku eð lí i
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AUKAKRÓNUR:

250 börn á sumar-
námskeiðum

Heldur kvikmyndahátíð 
með nýju sniði

Fagna 25 ára
afmæli

Sextán ára stúlka og 
28 ára karlmaður voru handtekin 
á Keflavíkurflugvelli mánudaginn 
30. júlí með hálft kíló af kókaíni í 
fórum sínum.

Efnin fundust við leit Toll-
gæslunnar en bæði stúlkan og 
karlmaðurinn, sem eru par, voru 
með efnin innvortis. Þau hafa 
bæði verið í gæsluvarðhaldi frá 
því málið komið upp og verið 
yfirheyrð. Þau hafa játað sök í 
málinu en ekkert bendir til þess 
að aðrir tengist því.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins vissu foreldrar stúlk-
unnar af ferðum hennar með 

manninum til Suður-Ameríku-
ríkisins Venesúela en gerðu 
ekkert til þess að koma í veg fyrir 
að hún færi.  Lögreglan hefði 
getað stöðvað ferðir hennar, þar 
sem hún er ekki orðin sjálfráða, 
ef ósk um það hefði borist. 

Lögreglan á Suðurnesjum vildi 
ekki tjá sig um málið að öðru leyti 
en því að stúlkan og maðurinn 
hefðu verið í haldi í eina viku og 
þeim yrði að öllum líkindum 
sleppt í dag. 

Gæsluvarðhald yfir þeim er að 
renna út og er ekki talið líklegt að 
farið verði fram á lengra varðhald, 
þar sem málið telst upplýst.

Heimildamenn Fréttablaðsins 
innan lögreglu og Tollsins minnast 
þess ekki að jafn ungur kókaín-
innflytjandi hafi verið tekinn við 
eftirlit hér á landi en stúlkan varð 
sextán ára 29. júlí síðastliðinn, 
degi áður en hún var tekin á 
Keflavíkurflugvelli.

Lögreglan hefur efnin til rann-
sóknar en ekkert liggur fyrir um 
styrkleika þeirra eða verðmæti.

Ríkissaksóknari hefur fengið 
málið til umfjöllunar og verður 
reynt að flýta málinu eins og 
kostur er. Ákæra verður svo gefin 
út í kjölfarið.

Komust með efnin í 
gegnum Bandaríkin
Sextán ára stúlka og 28 ára karlmaður komust með um hálft kíló af kókaíni frá 
Venesúela, í gegnum Bandaríkin og hingað til lands. Foreldrar stúlkunnar vissu að 
hún var að fara en stöðvuðu hana ekki. Stúlkan líklega yngsti kókaínsmyglarinn.

Fimm menn brutu 
glös og hentu til húsgögnum á 
veitingastaðnum Le Rendez-vous 
við Klapparstíg þann 29. júlí. 

Fjórir þeirra hlupu svo út án 
þess að borga fyrir þegnar 
vínveitingar. Reikningurinn nam 
um fimm þúsund krónum.

Starfsmaður sem reyndi að 
ganga í veg fyrir mennina var 
sleginn í andlitið. Fimmti 
maðurinn, sá þeirra sem minnst 
hafði sig í frammi, varð eftir og 
var síðar handtekinn. 

Lögreglan segir vitni greina svo 
frá að kokkurinn á staðnum hafi 
ekki viljað láta bjóða sér þetta. 
Hann hafi því farið á eftir 
mönnunum með tvo kjöthnífa á 
lofti.

Kokkurinn elti 
mennina með 
kjöthnífa á lofti

 Bragi Bergmann, 
framkvæmdastjóri hátíðarinnar 
Ein með öllu á Akureyri, tilkynnti 
við lok hátíðarhalda í gær að 
hátíðin yrði ekki haldin að ári ef 
bæjaryfirvöld héldu til streitu 
ákvörðun um að meina 18-23 ára 
ungmennum aðgang að tjald-
svæðum bæjarins.

Félagið Vinir Akureyrar standa 
fyrir hátíðinni. „Félagið var 
stofnað til að auka straum 
ferðamanna til bæjarins og við 
teljum að Akureyri sé ekki 
samboðið að útiloka einhvern 
aldurshóp,“ segir Bragi. „Það er 
hrópandi misræmi í að útiloka 
þennan hóp, en bjóða hann svo 
velkominn á stúdentagarða og 
heimavistir eftir mánuð.“

Engin hátíð að 
ári að óbreyttu

 Felix Bergsson leikari 
og Baldur Þórhallsson stjórn-
málafræðingur standa fyrir sögu-
göngu um staði sem tengjast lífi 
samkynhneigðra í miðborg 
Reykjavíkur í vikunni. Í klukku-
stundar langri gönguferð verður 
fjallað um menningu og líf ein-
stakra samkynhneigðra Reykvík-
inga allt frá lokum nítjándu 
aldar.

„Okkur langar að svipta hul-
unni af sögu samkynhneigðra í 
Reykjavík,“ segir Baldur. „Þetta 

er saga sem er ósögð og er enn að 
miklu leyti geymd í munnmæl-
um.“ Hann segir hugmyndina 
hafa sprottið upp úr grúski sínu 
og Felix í söguheimildum um 
lesbíur og homma í Reykjavík á 
síðustu öld. Með hjálp Þorvalds 
Kristinssonar, fyrrverandi for-
manns samtakanna 78, hafi þeir 
sett saman gönguna. 

Meðal staða sem heimsóttir 
eru er Hótel Borg, sem samkyn-
hneigðir sóttu mikið á árum áður, 
hegningarhúsið við Skólavörðu-

stíg, þar sem eini Íslendingurinn 
sem dæmdur hefur verið fyrir 
samkynhneigð sat, og Laugaveg-
ur 11, þar sem þekkt listamanna-
kaffihús var á sjötta áratug síð-
ustu aldar.

„Við ætlum að fara í tvær göng-
ur í tilefni Hinsegin daga. Sú 
fyrri verður á fimmtudags-
kvöldið, á íslensku, en sú seinni 
verður á föstudaginn og ætluð 
útlendingum. Þar verður talað á 
ensku, og farið aðra leið.“

Leiðsögn um hýru Reykjavík



 „Maður getur alltaf á sig 
börnum bætt,“ segir Stella Guð-
mundsdóttir spákona.

Stella kynnti „Símann hennar 
ömmu“ um helgina í smáauglýs-
ingum Fréttablaðsins. Þar bauð 
hún börnum og unglingum, sem 
líður illa, að hringja í sig og 
spjalla.

„Það sem vakti fyrir mér var að 
ná til þessara unglinga sem hringja 
ekki í hjálparsíma Rauða krossins, 
1717. Það eru allt of fáir sem láta 
sig ungt fólk varða,“ segir Stella. 

Auglýsingin hefur birst einu 
sinni og enn hefur enginn ungling-
ur hringt. Hins vegar hafa full-
orðnir látið í sér heyra.

„Það var til dæmis einhver perri 
sem stundi um miðja nótt. Hann 
hringdi margoft úr leyninúmeri. 

Ég spurði hann bara hvort hann 
væri að syngja sitt síðasta,“ segir 
Stella og hlær.

Stella er spákona í hjáverkum 
og býður þeim sem hún spáir fyrir 
að leggja aura í skál til að styrkja 
annað sjálfboðastarf hennar, að 
keyra ungmenni heim. 

„Ég hef gaman af því að keyra 
og um helgar hitti ég oft ungt fólk 
sem vantar far heim og þá fá þau 
far með mér,“ segir hún.

„Þetta er það fólk sem við eigum 
að hlúa að,“ segir þessi hjálpfúsa 
kona. „Ég held að það séu mjög 
margir sem vildu gera þetta sem ég 
er að gera, en fólk hefur sig ein-
hverra hluta vegna ekki í það.“ 

Hitaveitu Suðurnesja 
barst tíu milljóna dala ávísun frá 
varnarliðinu í pósti 15. júní 
síðastliðinn. Upphæðin jafngildir 
625 milljónum króna. Ávísunin 
var greiðsla vegna samningsrofs 
um kaup á heitu vatni, sem varð í 
kjölfar brottfarar varnarliðsins.

Samið var um greiðsluna 25. 
október 2006 og tók því um átta 
mánuði fyrir varnarliðið að 
greiða upphæðina. Þetta kom 
fram í fréttabréfi Hitaveitu 
Suðurnesja, Fréttaveitunni.

Varnarliðið var stærsti einstaki 
viðskiptavinur Hitaveitunnar og 
var samið um þessa greiðslu 
vegna brottfarar hersins.

Fengu 625 millj-
óna króna tékka

 Skýrsla Brunamála-
stofnunar um brunann á Lækjar-
torgi í apríl síðastliðnum hefur 
verið send hagsmunaaðilum. Þeir 
fá rúmar þrjár vikur til að fara 
yfir hana og koma með athuga-
semdir. Eftir það verður haldinn 
blaðamannafundur sem verður þá 
líklega í lok ágústmánaðar.

Björn Karlsson brunamála-
stjóri sagði að skýrslugerðin 
hefði verið miklu seinlegri en 
hann bjóst við. „Það er búið að 
vera svo mikið um breytingar 
þarna,“ sagði Björn. „Heilmikið 
kraðak af teikningum er til af 
húsunum og við þurftum að fara 
vandlega yfir það allt saman.“ 

Skýrsla send 
eigendum  

Er amma fyrir alla unglinga

 Bresk stjórnvöld reyna nú hvað þau geta 
til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu kúariðu 
svo ekki verði úr nýr faraldur á borð við þann sem 
varð árið 2001. 

Enn er verið að rannsaka hvort kúariðusmitið 
sem uppgötvaðist í síðustu viku megi rekja til 
rannsóknarstöðvar þar sem bóluefni gegn kúariðu 
er framleitt. Einnig er verið að kanna hvort flóðin í 
síðasta mánuði gætu hafa átt hlut að máli.

Gordon Brown, forsætisráðherra Bretlands, gerði 
hlé á sumarleyfi sínu í gær og fór að hitta bændur 
sem búa í nágrenni býlisins við Wanborough þar 
sem kúariðusmitið fannst.

Debbie Reynolds, yfirdýralæknir í Bretlandi, 
segir að kúariðusmitið sé af sama stofni og 
greindist árið 1967. Þessi stofn hefur greinst í 
dýrum lengi, en hefur verið notaður í bóluefni.

Hilary Benn, umhverfisráðherra Bretlands, segir 
að skýrslu frá sérfræðingum sé að vænta á 
mánudag eða þriðjudag.

„Við verðum að koma í veg fyrir meiri 
útbreiðslu,“ segir hann, og rifjar upp faraldurinn 
árið 2001 þegar grípa þurfti til harkalegra aðgerða; 

slátra þurfti sjö milljón dýrum og brenna 
hræjunum í gryfjum víðs vegar um landið. Þessar 
aðgerðir urðu mikið áfall bæði fyrir landbúnað og 
ferðaþjónustu í Bretlandi. 

 Hvorki Glitnir né Lands-
bankinn hafa fylgt í kjölfar 
Kaupþings sem hækkaði vexti á 
nýjum íbúðalánum í 5,95 prósent, 
eða um 0,75 prósentur, fyrir síðustu 
mánaðamót. Vextir á nýjum 
íbúðalánum í íslenskum krónum eru 
enn 5,2 prósent hjá bönkunum 
tveimur og það sama er uppi á 
teningnum hjá Byr sparisjóði.

Bæði SPRON og Frjálsi fjárfest-
ingarbankinn fóru hins vegar að 
dæmi Kaupþings og hækkuðu vexti 
í 5,95 prósent frá og með 1. ágúst.

Lán frá Íbúðalánasjóði bera 
lægstu vextina. Þeir eru 4,8 prósent 
með uppgreiðslugjaldi en 5,05 
prósent án uppgreiðslugjalds. 

Bankarnir fylgj-
ast ekki að

Bragi, er Ein með öllu þá öll?

Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu stöðvaði 22 
ára gamlan karlmann sem ók á 
Vesturlandsvegi við Grafarholt 
klukkan 21 í gærkvöldi. Maðurinn 
mældist á 169 kílómetra hraða á 
klukkustund, rúmlega tvöföldum 
hámarkshraða á vegkaflanum.

Maðurinn var sviptur ökurétt-
indum á vettvangi. Að sögn 
lögreglu sprengdi hann sekta-
mörk lögreglu, en einungis er 
heimilt að sekta fyrir allt að 160 
kílómetra hraða. Maðurinn þarf 
því að fara fyrir dómara sem 
ákvarðar refsingu hans. Að sögn 
lögreglu er ljóst að það verði 
umtalsverð fjárupphæð. 

Sprengdi sekta-
mörk lögreglu

Lögreglan í Borgar-
nesi stöðvaði ungan mann fyrir 
akstur undir áhrifum fíkniefna 
klukkan fimm á föstudagsmorgun. 
Fíkniefni fundust í bifreið hans og 
var maðurinn handtekinn. Maður-
inn var án ökuréttinda eftir að 
hafa verið sviptur þeim.

Í kjölfarið náði einhver í bíl 
mannsins til lögreglunnar fyrir 
hann. Á laugardag klukkan hálf 
þrjú var hann svo stöðvaður á 
Blönduósi á bílnum. Aftur greind-
ist hann undir áhrifum eiturlyfja 
og fundust aftur fíkniefni í bíln-
um. Auk þess fannst þýfi í bílnum 
frá innbroti á Selfossi fyrir um 
viku. Í ljós kom að eigandi bifreið-
arinnar var erlendis og var því 
lagt hald á hana.

Að sögn lögreglunnar á Blöndu-
ósi var maðurinn tekinn fyrir 
fíkniefnaakstur í þriðja skiptið í 
Reykjavík á sunnudaginn. Hafði 
hann þá útvegað sér aðra bifreið 
og voru aftur fíkniefni í bíl hans.

Að sögn lögreglu á maðurinn 
yfir höfði sér eins mánaðar fang-
elsisvist fyrir að keyra án öku-
leyfa. Þá eru hin brotin ótalin.

Annar maður var stöðvaður á 
tveimur stöðum á landinu undir 
áhrifum fíkniefna um helgina. 
Fyrst var hann stöðvaður á 
fimmtudagskvöld í Borgarnesi og 
aftur á laugardagskvöld á Blöndu-
ósi. Var lagt hald á bílinn á Blöndu-
ósi, en ekki fundust fíkniefni á 
manninum.

„Þegar vaknar grunur um lyfja-
akstur getum við tekið strokusýni 
á tungu eða enni, sem eru sam-
bærileg við blásturstækin sem 
notuð eru við ölvunarakstur,“ segir 

Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðalvarð-
stjóri á höfuðborgarsvæðinu. „Ef 
strokusýnin eru jákvæð eru gerðar 
frekari rannsóknir. Ekkert má 
finnast í blóði, annars eru menn 
sviptir ökuleyfi.“

Ásgeir segir að fyrir liggi 
skýrari heimildir fyrir lögregluna 
til að bregðast við lyfjaakstri eftir 
breytingar á umferðarlögum frá 
því í fyrra.

Tekinn þrisvar í röð 
fyrir fíkniefnaakstur
Maður var handtekinn á þremur stöðum á landinu um helgina og á tveimur 
mismunandi bílum fyrir akstur undir áhrifum eiturlyfja. Í öll skiptin fundust á 
honum eiturlyf og í eitt skiptið þýfi. Sífellt fleiri teknir fyrir lyfjaakstur.

Björgunarsveit var 
kölluð út til að aðstoða erlendan 
ferðamann sem hafði snúið ökkla 
á göngu í Esjunni í gær. Kviknaði 
í fjórhjóli björgunarsveitar 
þegar því var ekið á vettvang og 
brann það til kaldra kola. Engan 
sakaði.

Ferðamaðurinn óskaði eftir 
aðstoð á þriðja tímanum og fór 
slökkvilið á vettvang til aðstoðar. 
Senda þurfti þá eftir björgunar-
sveit til að hjálpa til við að flytja 
manninn. Á leið eftir Vestur-
landsveginum kviknaði í 
fjórhjóli björgunarsveitarinnar 
og þurfti að kalla út dælubíl 
slökkviliðsins til að slökkva 
glóðirnar. 

Kviknaði í fjór-
hjóli í akstri



Fann loksins þann eina rétta

SAMBANDIÐ

 BLÓMSTRAR!

Námsmannaþjónusta Sparisjóðsins

Við hjá Sparisjóðnum viljum vera í góðu sambandi við viðskiptavini okkar.
Félagar í Námsmannaþjónustunni njóta persónulegrar þjónustu sem er sniðin 
að þörfum hvers og eins, auk góðra kjara og spennandi sértilboða. Við erum 
alltaf til í að ræða málin – ef sambandið er gott, gengur allt annað betur líka.

Skoðaðu málið betur á www.spar.is til þess að komast í gott samband!
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GÖNGUFERÐIR

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

27.sept.–1. okt.

Farastjóri: Ingibjörg Þórhallsdóttir

Gönguferð
á Alicante

Verð á mann í tvíbýli

88.900 kr.

Hæstiréttur hefur 
staðfest gæsluvarðhaldsúrskurð 
til 25. september yfir tveimur 
síbrotamönnum, 18 og 19 ára. 
Mennirnir hafa gerst sekir um 
mikinn fjölda afbrota á undan-
förnum mánuði, en þeir sluppu úr 
gæsluvarðhaldi í byrjun júní.

Annar þeirra var stöðvaður 
fjórtán sinnum undir stýri án 
ökuréttinda. Samtals er um nærri 
30 afbrot að ræða, sem öll voru 
framin í júlí. Annar mannanna 
hlaut fimmtán mánaða fangelsis-
dóm í febrúar síðastliðnum, og 
hinn þriggja mánaða skilorð í maí. 
Brotaferill þeirra er nær óslitinn 
meðan þeir ganga lausir. 

Stanslaus afbrot 
ef þeir eru lausir

 Hátíðahöld um verslun-
armannahelgina fóru víðast hvar 
vel fram. Nokkuð færri voru á far-
aldsfæti en undanfarin ár, og er 
veðurspánni þar helst kennt um. 

Um tuttugu fíkniefnamál komu 
upp í Vestmannaeyjum og á Akur-
eyri, þar sem flest var af fólki. Þó 
heimsóttu mun færri Akureyri í 
ár en í fyrra. Engin nauðgun hafði 
verið kærð til lögreglu síðdegis í 
gær.

Á Þjóðhátíð í Eyjum voru vel 
yfir tíu þúsund gestir og fór hátíð-
in tiltölulega vel fram. Jóhannes 
Ólafsson yfirlögregluþjónn segist 
mjög ánægður með hvernig til 
tókst, hátíðin hafi sennilega verið 
sú næst fjölmennasta sem haldin 
hefur verið í Eyjum. 

Ellefu fíkniefnamál komu upp á 
hátíðinni og fimm líkamsárásir 

voru tilkynntar lögreglu. Veðrið 
var gott að sögn Jóhannesar, fyrir 
utan hvassviðri á fimmtudeginum 
og smávegis norðankalda seinni 
part laugardags. Þjóðhátíðargest-
ir voru farnir að streyma í bæinn 
strax í gærmorgun.

Fjölskylduhátíðin Ein með öllu 
var haldin á Akureyri um helgina, 
og er áætlað að um sex þúsund 
manns hafi lagt leið sína þangað. 
Það er um það bil helmingi minna 
en vant er.

Varðstjóri lögreglunnar á Akur-
eyri segir hátíðina hafa farið vel 
fram, en rigning og kuldi hafi sett 
strik í reikninginn. Fíkniefnamálin 
sem komu upp voru um tíu, og fjór-
ar líkamsárásir voru tilkynntar.

Friðsamlegasta hátíðin um 

verslunarmannahelgina var lík-
legast Unglingalandsmót Ung-
mennafélags Íslands sem haldið 
var á Höfn í Hornafirði. Þar voru 
um sjö þúsund gestir, og voru þeir 
allir til sóma að sögn fulltrúa lög-
reglunnar. Hvorki komu upp fíkni-
efnamál né voru líkamsárásir til-
kynntar.

Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðal-
varðstjóri hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu, segir meira af 
fólki hafa verið að skemmta sér í 
miðbænum um helgina en hefur 
verið undanfarnar verslunar-
mannahelgar. „Það var erill hjá 
okkur á föstudags-, laugardags- og 
sunnudagskvöld, en þetta fór samt 
þokkalega vel fram,“ segir hann.

Hátíðir helgarinnar 
ágætlega heppnaðar
Þúsundir skemmtu sér á hátíðum víðs vegar um landið um helgina. Áberandi 
færri voru á ferðinni en undanfarin ár. Flestir fóru á Þjóðhátíð í Vestmannaeyj-
um og á Eina með öllu á Akureyri. Veður setti víða strik í reikninginn.

Jose Ramos 
Horta, forseti á Austur-Tímor, 
hefur ákveðið að Xanana Gusmao 
verði næsti forsætisráðherra 

landsins og 
myndi stjórn, 
þrátt fyrir að 
Fretelin-
flokkurinn,
fjölmennasti
flokkur á þingi, 
geri tilkall til 
stjórnarmynd-
unarumboðs.

Til átaka kom í höfuðborginni og 
kveiktu hópar ungmenna í.

Gusmao, sem er fyrrverandi 
forseti landsins, verður settur í 
embættið á morgun. Í þingkosning-
unum í júní hlaut Fretelin ekki 
nægan styrk til að mynda meiri-
hlutastjórn, en flokkur Gusmaos 
fékk næstflest þingsæti. 

Gusmao fær að 
mynda stjórn

Karlmaður á þrítugsaldri 
lést í umferðarslysi á áttunda tím-
anum í gærmorgun. Maðurinn 
missti stjórn á fólksbifreið í 
beygju á Laugarvatnsvegi við 
Þóroddsstaði með þeim afleið-
ingum að bíllinn fór nokkrar 
veltur og maðurinn kastaðist út 
úr honum. Hann var einn í 
bílnum.

Lögreglumenn á leið að Selfossi 
höfðu mætt bifreiðinni á Biskups-
tungnabraut og gefið ökumanni 
merki um að stöðva með því að 
kveikja á sírenu. Þegar lögreglu-
mennirnir snéru við sáu þeir að 
ökumaðurinn hafði aukið hrað-
ann. Þeir hófu eftirför, en misstu 

sjónar á bifreiðinni. Þá slökktu 
þeir á sírenunni.

Lögreglumennirnir héldu áfram 
að svipast um eftir bílnum og töldu 
sig hafa séð hann við Svínavatn 
með stefnu upp Laugarvatnsveg. 
Það næsta sem þeir sáu var ryk- og 
gufumökkur. Þeir komu að mann-
inum meðvitundarlausum og báru 
lífgunartilraunir ekki árangur.

Þetta var sjötta banaslysið í 
umferðinni í ár. Á sama tíma í 
fyrra höfðu fjórtán manns látist í 
umferðarslysum.

Flúði lögreglu og fórst í bílslysi

Lögreglumenn í Bangkok í 
Taílandi sem mæta seint til vinnu, 
leggja ólöglega eða brjóta af sér á 
annan hátt þurfa að ganga með 

armband með 
mynd af 
teiknimyndaper-
sónunni Hello 
Kitty í nokkra 
daga, samkvæmt 
nýjum reglum.

Armbandið er stórt og bleikt og 
tvö hjörtu eru saumuð í það. Með 
þessu vilja lögreglustjórar halda 
uppi aga og sýna að jafnvel 
smæstu afbrot séu refsiverð. 
Lögregluþjónunum sem ganga 
með armbandið er meinað að segja 
frá hvað þeir gerðu af sér.

Hello Kitty-persónan hefur 
verið vinsæl í Asíu í marga áratugi 
og má finna margs konar varning 
merktan henni.

Nota Hello 
Kitty-armbönd

 Málþing um fjölmenn-
ingu hefst í Alþjóðahúsinu í dag. 
Menningarmál verða sérstaklega til 
umræðu í kvöld en á morgun 
verður rætt um aðbúnað og réttindi 
innflytjenda á Íslandi, pólitíska og 
félagslega stöðu þeirra og hagræn 
áhrif fyrir íslenskt efnahagslíf. 

Í kvöld verður meðal annars rætt 
um erlenda rithöfunda sem eru 
„afsprengi ólíkra kúltúra“, eins og 
orðrétt segir í tilkynningu, og hafa 
haft djúpstæð áhrif samfélög víða 
um heim.

Íslenskunám fyrir útlendinga 
verður einnig til umræðu. Meðal 
fyrirlesara í kvöld verða Toshiki 
Toma, prestur innflytjenda, Halldór 
Guðmundsson rithöfundur og 
Katrín Jakobsdóttir þingkona. 

Málefni inn-
flytjenda til 
umræðu





 Nokkrir menn hafa verið yfirheyrðir af 
lögreglu vegna máls þar sem rúmlega sextugur 
maður fannst liggjandi í blóði sínu á götu í Breiðholti 
í Reykjavík á föstudagskvöld. Þeir voru í bíl sem talið 
er að hafi verið ekið á manninn, og stungið af. 

Komið var að manninum þar sem hann lá meðvit-
undarlaus á miðri götunni í Hraunbergi í Breiðholti, 
og var hann í hjartastoppi. Ekki er ljóst hvað kom 
fyrir hann, en bremsuför voru á götunni nálægt 
staðnum þar sem hann fannst. 

Lífgunartilraunir voru hafnar og maðurinn fluttur 
á Landspítalann, þar sem hann liggur enn. Honum 
var haldið sofandi í fyrstu en vaknaði í fyrradag. 
Hann er úr lífshættu, og er talinn á batavegi.

Fulltrúi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu 
staðfesti að nokkrir menn hefðu verið yfirheyrðir 
vegna málsins. Engar aðrar upplýsingar fengust hjá 
lögreglu.

Gísli Þorsteinsson, lögreglufulltrúi hjá ofbeldisbrota-
deild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, neitaði að 
tjá sig um málið þegar leitað var eftir því. 

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

– og farsælan vinnudag!

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Eigum einnig til notaðar vel meðfarnar TASKI gólfþvottavélar,
nýkomnar úr 3ja ára rekstrarleigu frá viðskiptavinum RV.
Tækifæri til að gera ótrúlega góð kaup.

Einstaklega lipur vél sem 
hentar á svæðum þar sem 
aðkoma er þröng. Vél sem
kemur á óvart!

Reiknuð afköst 1250m2/klst

Lítil og nett, en afkastamikil
vél með innbyggðu hleðslutæki
sem hindrar afhleðslu rafgeyma.

Reiknuð afköst 1935m2/klst
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Eldur kviknaði á 
þremur stöðum í austurborginni 
aðfaranótt föstudags. Málið er í 
rannsókn og grunur er um 
íkveikju. Fjórtán ára drengur var 
handtekinn um nóttina, en honum 
var sleppt. Ekki er vitað hvort 
hann átti aðild að brununum.

Fyrst var gert viðvart vegna 
elds í brettum í Mörkinni laust 
fyrir klukkan tvö. Klukkutíma 
síðar kviknaði í geymslu í 
Gnoðarvogi. Loks var tilkynnt um 
eld í gúmmíbáti í sömu götu.

Slökkvilið var kallað út og 
greiðlega gekk að slökkva í 
logunum.

Kveikt í þrisvar í 
austurborginni

„Við óskuðum fyrst 
eftir aðstöðu á þessu svæði árið 
2003 og það er ánægjulegt að 
þetta sé loksins í höfn,“ segir 
Ágúst Guðmundsson, formaður 
Fisfélags Reykjavíkur, en borg-
arráð staðfesti á fimmtudag 
samning um að félagið fengi afnot 
af afmörkuðu svæði á Hólmsheiði 
undir flugvöll og félagsaðstöðu. 

Borgaryfirvöld útiloka ekki að 
Reykjavíkurflugvöllur flytjist á 
Hólmsheiði í framtíðinni því í 
samningnum segir að borgin geti 
sagt honum upp verði ákveðið að 
flytja flugvöllinn þangað. Öll hús 
Fisfélagsins skulu einnig vera 
þannig byggð að unnt sé að flytja 
þau á brott.

Fisflugmenn eru ánægðir með 
samninginn. „Við missum 

aðstöðuna okkar að líkindum í 
haust svo það var brýnt að finna 
félaginu nýjan stað. Hólmsheiðin 
var í raun eina svæðið innan borg-
armarkanna sem kom til greina,“ 
segir Ágúst.

Ekki eru allir ánægðir með að 
Fisfélagið fái aðstöðu á 
Hólmsheiði og hefur Félag 
landeigenda í Óskoti og í Reynis-
vatnslandi óskað eftir því að 
úrskurðarnefnd skipulags- og 
byggingarmála felli úr gildi sam-
þykktir Reykjavíkurborgar á 
þeim rökum að flugumferð raski 
friðsæld þeirra sem dvelja í sum-
arbústöðum.

Ágúst segir að áhyggjur íbú-
anna byggist á misskilningi og á 
ekki von á því að þetta breyti 
ákvörðun borgarráðs. 

Fisfélagið fær aðstöðu á Hólmsheiði

 Næstum því þriðjungur 
þeirra vopna sem Bandaríkjaher 
hefur afhent írösku lögreglunni 
undanfarin ár er horfinn. Óttast er 
að þessi vopn hafi komist í hendur 
uppreisnarmanna sem beiti þeim 
nú gegn bandarískum hermönnum. 
Þetta kemur fram í skýrslu Ríkis-
endurskoðunar Bandaríkjanna og 
fréttavefur BBC greinir frá. 

Meðal vopnanna sem bandaríski 
herinn getur ekki gert grein fyrir 
eru 110 þúsund AK-47 rifflar og 80 
þúsund skammbyssur, ásamt 135 
þúsund hlífðarbrynjum og 115 
þúsund hjálmum. Alls eru þetta 30 
prósent allra þeirra vopna sem 
íraska lögreglan hefur fengið frá 
Bandaríkjaher síðustu þrjú árin.

Varnarmálaráðuneytið véfengir 
ekki þessar tölur en segir að starfs-

reglur varðandi úthlutun vopna séu 
í endurskoðun.

Bandarísk stjórnvöld hafa varið 
tæplega tólf hundruð milljörðum 
króna í íraskar öryggissveitir frá 
árinu 2003 og þar hafa 174,7 
milljarðar farið í að kaupa og 
afhenda vopn og annan búnað. 

Bandaríkjastjórn hefur lagt alla 
áherslu á að gera íraskar lögreglu- 
og hersveitir færar um að taka við 
öryggisgæslu í Írak, því þá fyrst 
geti Bandaríkjaher farið frá landinu 
þegar heimamenn eru farnir að 
geta tryggt friðinn án utanaðkom-
andi aðstoðar.

Þess vegna er það þeim mun 
neyðarlegra að vopnin skuli fara 
beint til andstæðinga Bandaríkja-
manna í Írak.

Bandaríkjaher hefur á hinn bóg-

inn ásakað stjórnvöld í Íran um að 
kynda undir átökin í Írak. Banda-
ríkjamenn segja Írana hafa veitt 
íröskum sjíum, sem barist hafa 
gegn Bandaríkjamönnum í Írak, 
bæði vopn og herþjálfun. Íranar 
harðneita þessu, en á fundi sendi-
herra Bandaríkjanna og Írans í 
Bagdad í gær var ákveðið að þeir 
myndu halda áfram að hittast 
reglulega.

Staða ríkisstjórnar Nouri al-
Malikis í Írak versnaði síðan enn í 
gær þegar fimm ráðherrar, allt 
saman súnní-múslimar, tilkynntu að 
þeir myndu ekki mæta á ríkisstjórn-
arfundi. Þar með eru engir súnní-
múslimar lengur í stjórninni, sem 
átti að tryggja samstarf sjía, súnnía 
og kúrda við stjórn landsins.

Þriðjungur vopna 
til Íraks er glataður
Bandaríkjaher getur ekki gert grein fyrir því hvað orðið hefur um 30 prósent 
þeirra vopna sem afhent voru írösku lögreglunni síðastliðin þrjú ár.

Finnst þér rétt að banna 
nektardans á skemmtistaðnum 
Goldfinger?

Fórst þú í ferðalag um helgina?



Flug og skattar, hótel með morgunverði í

þrjár nætur í Liverpool og miði á leikinn.

89.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli:

Það verður fróðlegt að sjá hvernig þessi tvö stórlið 
koma undan sumri. Liverpool hafa verið nokkuð iðnir 
við leikmannakaup og Chelsea hafa bætt nokkrum 
leikmönnum við sinn sterka hóp. Þeir sem hafa komið á 
Anfield vita að stemningin þar er ólýsanleg og þeir sem 
hafa ekki farið á leik á þessum magnaða velli verða 
hreinlega að drífa sig. Miðar Express Ferða á þennan 
leik staldra stutt við og því ekki eftir neinu að bíða!

Liverpool

Chelsea

Innifalið:

19. ágúst

verði í 

kinn.

tórlið
uð iðnir 
krum
a komið á 
 þeir sem 
verða
þennan
bíða!

Flug og skattar, hótel með morgunverði í tvær nætur í London og miði á leikinn.

69.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

Drogba, Lampard, Terry og allar hinar stórstjörnurnarí Chelsea fá Hermann Hreiðarsson og félaga í Portsmouth í heimsókn á Stamford Bridge og viðætlum að sjálfsögðu að mæta. Harry Redknapp hefur verið með veskið á lofti í allt sumar og þvímiklar væntingar gerðar til liðsins. Chelsea verða þvíað vera á tánum og passa sig á að vanmeta ekkiHermanator og félaga!
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Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

Nánar á www.expressferdir.is/fotbolti eða í síma 5 900 100

Yfir 150 ferðirr

14. águst Tottenham–Everton

18. ágúst Fulham–Middlesbro

18. ágúst Tottenham–Derby

25. ágúst West Ham–Wigan

25. ágúst Arsenal–Man. City

26. ágúst Man. Utd.–Tottenham

1. september Man. Utd.–Sunderland

1. september Liverpool–Derby

1. september Fulham–Tottenham

2. september Arsenal–Portsmouth

15. september Chelsea–Blackburn

15. september Tottenham–Arsenal

15. september West Ham–Middlesbro

23. september Man. Utd.–Chelsea

29. september Chelsea–Fulham

29. september West Ham–Arsenal
29. septemb

29. septemb

Þú finnur draumaleikinn

hjá okkur!

BOLTINN ER
HJÁ OKKUR!

Nú er boltinn loksins farinn á rúlla á Englandi á ný! Fótboltaunnendur þurfa ekki að leita langt yfir skammt því 
eins og endranær bjóða Express Ferðir mikið og glæsilegt úrval af æsispennandi fótboltaferðum á hreint 
ótrúlegu verði. Möguleikarnir eru endalausir. Við getum útvegað þér miða á leik, miða og hótel eða útbúið 
ferð fyrir þig og þína á nánast alla leiki á Englandi, Spáni og í Þýskalandi, að ógleymdri Meistaradeild Evrópu.

Þú finnur allar nánari upplýsingar á www.expressferdir.is/fotbolti

www.expressferdir.is/fotbolti

VERÐ FRÁ:

54.900 kr.V

Skráðu þig í Fótboltaklúbb Express Ferða!
Það margborgar sig að skrá sig í Fótboltaklúbb Express Ferða, því félagar fá reglulega sendar fréttir um fótboltaferðir og fá fyrstir upplýsingar um sértilboð og afslátt sem í boði er hverju sinni. En það er ekki allt. Nöfn þeirra sem skrá sig í ágúst fara í pott og er vinningurinn ekki af verri endanum, fótboltaferð að eigin vali með Express Ferðum á tímabilinu 2007–2008! 
Gakktu til liðs við okkur og skráðu þig á www.icelandexpress.is/expressfotbolti

rinn ekki af 
2008!



Vertu með frá byrjun
Við leitum að kraftmiklu og hressu fólki 
sem vill takast á við áskorun í starfi.
Starfið felur í sér að veita viðskiptavinum
NOVA ráðgjöf í tengslum við hina nýju
3G þjónustu fyrirtækisins. 

Við leggjum áherslu á gott og 
skemmtilegt starfsumhverfi hjá nýju 
og spennandi fyrirtæki.

NOVA er nýtt 3G félag sem mun bjóða
nýja tegund farsíma- og netþjónustu
síðar á þessu ári. 3G mun breyta með
hvaða hætti fólk á í samskiptum, miðlar
upplýsingum og afþreyingu. 

Vilt þú takast á við nýja og skemmtilega
hluti að loknu sumarfríi og ganga til liðs
við NOVA?

NOVA · Sætúni 8 · 105 Reykjavík · Sími 517 6660 · nova.is

Verslanir

NOVA leitar að öflugum sölu- 
og þjónusturáðgjöfum í verslanir.

Hæfniskröfur

Lífsgleði og jákvætt viðhorf. 
Góð tölvukunnátta.
Stúdentspróf eða sambærileg menntun.

Nánari upplýsingar á nova.is

Sölu- og þjónustuver

NOVA leitar að öflugum sölu- og 
þjónusturáðgjöfum í sölu- og þjónustuver.

Vinnutími

Unnið er á vöktum.
Í boði er fullt starf og hlutastarf.

Nýir starfsmenn munu fá yfirgripsmikla þjálfun 
áður en þeir hefja störf.

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með upplýsingum 
um menntun og fyrri störf á netfangið
nova@nova.is fyrir 10. ágúst nk. Gætt verður 
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir.

„Á þessu stigi málsins veit ég ekki til 
þess að það hafi verið unnin nein spjöll og maður 
vonar bara að svona mál leysist í góðu,“ segir Bjarni 
Daníelsson, sveitarstjóri Skaftárhrepps.

Bjarni segir Svein Pálsson, sveitarstjóra Mýrdals-
hrepps, hafa haft samband við byggingarfulltrúa 
Skaftárhrepps, eftir umfjöllun Fréttablaðsins um 
endurbyggingu og umtalsverða stækkun veiðihúss 
við Grænalón.

Sveinn hóf endurbyggingu veiðihússins, sem 
stendur á þjóðlendu, án leyfis frá byggingaryfirvöld-
um hreppsins og forsætisráðuneyti, sem fer með 
forræði yfir þjóðlendum.

Bjarni segist ekki þekkja mikið til málsins en er 
ánægður með að verið sé að endurbæta húsnæði í 
hreppnum, almennt séð. Hins vegar hafi verið 
klaufalegt af Sveini og félögum að sækja ekki um 
tilskilin leyfi.

„Það eru mjög stífar reglugerðir um þetta nú til 
dags,“ segir Bjarni. Það flæki hlutina enn fremur að 
um þjóðlendu sé að ræða. 

 George W. Bush 
Bandaríkjaforseti undirritaði á 
sunnudag lög sem gefa yfirvöld-
um auknar heimildir til hlerana á 
símtölum og tölvupóstsamskipt-
um bandarískra ríkisborgara sem 
grunaðir eru um að vera hryðju-
verkamenn, án þess að sækja þurfi 
um sérstaka heimild til þess í 
hvert sinn. Neðri deild og öldunga-
deild Bandaríkjaþings samþykktu 
lögin rétt fyrir þingslit vegna 
sumarleyfa.

Bush hafði lýst frumvarpið for-
gangsmál. „Þegar sérfræðingar 
okkar hjá leyniþjónustunni hafa 
lagaleg úrræði til að afla upplýs-
inga um fyrirætlanir óvina okkar 
eru Bandaríkin öruggari,“ sagði 
Bush á sunnudag. „Og þegar þessi 
sömu lagalegu úrræði vernda einn-
ig borgaraleg réttindi Bandaríkja-
manna þá getum við treyst þeirri 
vitneskju okkar að við getum varð-
veitt frelsi okkar meðan við gerum 
Bandaríkin öruggari.“ 

Markmið laganna er að hægt sé 
að hlera samskipti sem fara í 
gegnum Bandaríkin. Yfirvöld 
sögðu þetta úrræði nauðsynlegt 
til að flýta fyrir störfum Þjóðar-

öryggisstofnunarinnar við að 
hlera símtöl, tölvupóst og önnur 
samskipti erlendra ríkisborgara 
„sem talið er að séu fyrir utan 
Bandaríkin“. 

Mannréttindasamtök og margir 

demókratar segja lögin ganga of 
langt þar sem þau gefi yfirvöldum 
heimildir til að hlera samskipti 
bandarískra ríkisborgara við aðila 
erlendis án fullnægjandi eftirlits 
frá dómstólum eða þingi. 

Auknar heimildir 
veittar til hlerunar
Bush Bandaríkjaforseti segir nauðsynlegt að leyniþjónustan hafi lagaleg úrræði 
til að hlera símtöl og tölvupóstsamskipti grunaðra hryðjuverkamanna.





Fékk einn vænan gúmoren á Þjóðhátíð
Eins og venjuleg helgi Tifandi tímasprengja

nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Ættu að fá frítt í bíó



„Tarfurinn var fastur svo það var ekkert 
hægt að gera í stöðunni annað en skjóta 
hann,“ segir Sævar Guðjónsson, leiðsögu-
maður með hreindýraveiðum, en hann 
rakst á hreindýrstarf á Áreyjatindi á 
dögunum sem var illa flæktur í raf-
girðingavír.

„Við sjáum dæmi um þetta annað slagið 
og sem betur fer er stundum hægt að 
hjálpa dýrunum. Einu sinni skaut ég hornin 
af tarfi til þess að losa hann við svona 
flækju en í þessu tilfelli var vírinn flæktur 
um háls og fætur dýrsins svo það var ekki 
nokkur leið að losa hann. Vírinn særir 
skepnurnar með tímanum og þessi grey fá 
ekki penisilín eins og við svo það borgar sig 
að fella þau áður en þau fara að þjást, þótt 

það sé vissulega leiðinlegt,“ segir Sævar. 
Sævar segir að hreindýraveiðitímabilið 

fari rólega af stað en veiðar hafi gengið 
vel. „Þau dýr sem ég hef séð eru í mjög 
góðu ástandi og þeir tarfar sem við höfum 
skotið hér niðri á fjörðunum eru feitir og 
flottir,“ segir Sævar sem býst við að 
traffíkin aukist þegar líður á mánuðinn.

Þann 1. ágúst höfðu verið veiddir 67 
tarfar og ein kýr. Kvóti ársins hljóðar upp 
á 577 kýr og 560 tarfa en heimilt er að 
veiða hreindýr til 15. september.

Leiðinlegt að þurfa að fella svona dýr

Velkomin í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Umfangsmiklar breytingar hafa staðið yfir á Flugstöð Leifs Eiríkssonar síðustu misserin. Verslunar- og
þjónusturýmið hefur ríflega tvöfaldast og fjölmargir nýir rekstraraðilar bæst í hópinn. Veitingastöðum
fjölgar jafnt og þétt og úrval verslana og vöruframboð hefur aldrei verið glæsilegra.

Aukið rými og bætt þjónusta í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Við hvetjum alla farþega til þess að mæta tímanlega og njóta alls þess sem Flugstöð Leifs Eiríkssonar hefur
upp á að bjóða. Hægt er að nálgast upplýsingar um þjónustu flugstöðvarinnar á airport.is.

Munið!  Innritun hefst 2 tímum fyrir brottför!

Fáðu meira – mættu fyrr!

Fáðu meira fyrir ferðina
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greinar@frettabladid.is

Nató-leiðangurinn í Afganistan, 
undir forystu Bandaríkjanna og 

á þeirra forsendum, er þegar orðinn 
að u.þ.b. eins fullkominni martröð 
og hugsast getur. Frá fyrstu tíð 
höfðu margir efasemdir um að 
Bandaríkin og Vesturlönd myndu 
ríða feitari hesti frá leiðangri sínum 
þangað en Rússar gerðu á sinni tíð. 
Burtséð frá afar hæpnu réttmæti 
þess að hefja loftárásirnar á 
Afganistan á sínum tíma í kjölfar 
atburðanna 11. september 2001 
spurðu margir hvort yfirhöfuð væri 
raunsætt að ætla að aðferðafræði 
haukanna í Bandaríkjunum myndi 
skila árangri og hverjar fórnirnar 
yrðu. En það var hafist handa og 
sprengjum var látið rigna úr 
háloftunum yfir þetta vanþróaða 
land, Afganistan, vikum saman. 
Mótspyrna brotin á bak aftur í 
helstu borgum og samvinnuþýðri 
ríkisstjórn komið á laggirnar. Það 
reyndist auðveldara að heyja stríðið 
en eiga við eftirleikinn. 

Samkvæmt hinum nýju formúlum 
Bandaríkjamanna höfðu þeir 
forgöngu um stríðið, sáu að mestu 
um sprengingarnar og ræstu síðan 
Nató út til að að hreinsa upp eftir 
sig. Nú brjótast Nató-ríkin um á hæl 
og hnakka, fórna lífi hermanna 
sinna í meira og minna tilgangs-
lausri baráttu, ungt fólk fellur nær 
daglega sem óvelkomnir gestir í 
framandi landi. 420 Bandaríkja-
menn, 68 Bretar, 66 Kanadamenn, 
25 Þjóðverjar, 21 Spánverji o.s.frv. 
eru fallnir frá því stjórn talibana 
var komið frá 2001. Og það sem 
verra er: Mannfall óbreyttra 
borgara sökum aðgerða Nató-
herjanna er stórfellt. Deilt er um 

hversu mörg þúsund eða jafnvel 
tugir þúsunda óbreyttra borgara 
hafi fallið frá því átökin hófust en 
hafið er yfir vafa að í ýmsum 
aðgerðanna hafa allt eins margir 
eða fleiri óbreyttir borgarar fallið 
en raunverulegir liðsmenn talibana 
eða annarra andófsafla gegn hinni 
erlendu hersetu. Undangengið eitt 
og hálft ár er talið að 6.500 manns 
a.m.k. hafi fallið og ekki er fjarri 
lagi að álykta að fullur helmingur 
hafi verið óbreyttir borgarar. 

Þetta stríð eru Vesturlönd að heyja 
meira og minna í óþökk og í 
andstöðu við íbúa viðkomandi 
svæða og ráðandi öfl þar. Yfirleitt 
hefur sýnt sig að slík barátta er 
vonlaus. Sjálfum erkifjendunum, 
talibönum, vex fiskur um hrygg og 
ópíumframleiðsla í skjóli uppreisn-
ar- og stríðsherra og héraðshöfð-
ingja hefur náð fyrri hæðum og 
rúmlega það. 

Þó svo eigi að heita að ríkisstjórn 
Karzai ráði Kabúl, nærliggjandi 
svæðum og að einhverju leyti 
ferðinni í stærstu borgum er þó 
enginn afgangur af því. Þegar út í 
héröðin kemur og einkum 
landamærasvæðin milli Afganistans 
og Pakistans er hið gagnstæða uppi 

á teningnum. Flótti virðist vera við 
það að bresta á í Nató-liðinu og 
þverrandi stuðningur heima fyrir 
við áframhaldandi þátttöku í aðgerð-
unum verður æ meira áberandi í 
umræðum um málið, t.d. í nágranna-
löndunum Noregi og Danmörku. 

Ófarirnar í Afganistan eru stærsta 
og alvarlegasta dæmið um afleiðing-
ar hinnar nýju stefnu þegar Nató var 
breytt úr svæðisbundnu varnar-
bandalagi í alheimshernaðarbanda-
lag og aðila sem skyldi láta til sín 
taka í fjarlægum heimsálfum, skv. 
forskrift Bandaríkjamanna, hinnar 
árásargjörnu aðferðafræði, 
hugmyndanna um fyrirbyggjandi 
styrjaldir og allt það. Er þetta nýja 
Nató virkilega sá félagsskapur sem 
við eigum heima í í ljósi atburðanna í 
Írak, Afganistan og víðar? Væri ekki 
hyggilegast fyrir okkur að staldra 
við og byrja á því, þó ekki væri 
annað, að kalla alla Íslendinga heim 
frá Afganistan, a.m.k. alla þá sem 
eru þar á forsendum eða í tengslum 
við Nató? Af nógu er að taka á 
vettvangi borgaralegrar, friðsam-
legrar þróunarsamvinnu og 
hjálparstarfs, bæði þar og annars 
staðar, þó svo við látum öðrum eftir 
að standa í slíku á hernaðarforsend-
um. Minna má á, í þessu sambandi, 
þær breytingar sem Alþingi 
sameinaðist um að gera á frumvarpi 
til laga um íslensku friðargæsluna. 
Þar var tekinn af allur vafi um að sú 
starfsemi skuli skilgreind sem 
borgaraleg og vera á slíkum 
forsendum.

Höfundur er formaður Vinstri 
grænna og situr í utanríkismála-

nefnd.

Tilvalið í ferðalagið
Án viðbætts salts!Án viðbætts sykurs!

Kjarngóð næring í þægilegum umbúðum barnamatur.is

L
ítið hefur farið fyrir umfjöllun og umræðum um skoð-
anakönnun sem nýlega var birt um stuðning og andstöðu 
við aflamarkskerfið í fiskveiðum. Niðurstaðan er mjög 
afgerandi: Yfirgnæfandi meirihluti er óánægður með 
kerfið en aðeins fimmtán af hundraði lýsa ánægju.

Það sem meira er: Skoðanakannanir um þetta efni hafa frá 
upphafi vega verið á þennan veg. Rökrétt er í því ljósi að spyrja 
hvers vegna þetta almenna viðhorf hefur aldrei endurspeglast í 
ákvörðunum Alþingis. Furðu gegnir að menn hafa ekki svo heitið 
geti leitað svara við þessari spurningu í þann aldarfjórðung sem 
þetta markaðskerfi við fiskveiðistjórnun hefur verið að mótast.

Á þessum tíma hafa allir flokkar átt aðild að ríkisstjórn. 
Sennilega hefur aldrei verið óþvingaður meirihluti fyrir málinu 
á Alþingi. Meirihluti stjórnarmeirihluta á hverjum tíma hefur 
borið þessa ábyrgð. Með öðrum orðum: Stærsti minnihlutinn 
meðal þjóðarinnar og á Alþingi hefur ráðið för.

Þetta þýðingarmikla mál hefur verið helsta hitaefni stjórn-
málaumræðunnar og helsta kosningamál í öllum kosningum þar 
til í vor sem leið. Hvernig má vera að stærsti minnihluti þjóðar 
og löggjafarsamkomu geti haft svo afgerandi áhrif á mál sem 
þannig er vaxið? Virkar lýðræðið ekki?

Svarið við þeirri spurningu er í sjálfu sér afar einfalt. Á öllum 
þessum tíma hefur engum tekist að safna liði að baki öðrum 
kosti er hefði jafnmikið eða meira fylgi en aflamarkskerfið hvað 
þá meirihluta. Þessi kalda staðreynd segir um leið alla sögu um 
styrk röksemdafærslunnar fyrir óánægjunni.

Gott dæmi um þennan pólitíska veruleika eru yfirlýsingar 
tveggja úr hópi áhrifamestu stjórnmálamanna landsins, forseta 
Alþingis og formanns borgarráðs. Báðir fengu þjóðarlof snemma 
sumars fyrir afdráttarlausa gagnrýni á aflamarkskerfið. Hún 
var almennt talin bera vott um víðsýni og pólitískan styrk.

Hvorugur þessara virtu stjórnmálamanna hefur á hinn veg-
inn látið sér til hugar koma að lyfta litla fingri til að knýja á um 
breytingar þar sem þeir sitja og hafa áhrif og völd. Ástæðan er 
einföld. Báðir vita að um leið og þeir útfæra tillögur um annan 
kost lenda þeir í litlum minnihluta og kalla yfir sig óánægju 
þorra þjóðarinnar. Stjórnmál eru list. 

Þegar Alþýðuflokkurinn var smáflokkur hafði hann forystu 
um gagnrýni á fiskveiðistjórnunarkerfið. Eigi að síður minnkaði 
kjörfylgið og hann er ekki lengur til. Eftir að Samfylkingin varð 
stór flokkur lýsti hún yfir stuðningi við stöðugleika í sjávar-
útvegsmálum og á nú aðild að ríkisstjórn á þeirri forsendu. 

Þegar Framsóknarflokkurinn var stór flokkur hafði hann for-
ystu um það markaðskerfi við fiskveiðistjórnun sem er við lýði. 
Nú er hann orðinn að litlum flokki. Í samræmi við þá breyttu 
stöðu byrjaði hann fyrir síðustu kosningar að skírskota til 
óánægjunnar með aflamarkskerfið. Samt sem áður heldur fylgið 
áfram að minnka jafnvel eftir að í stjórnarandstöðu er komið.

Sama skoðanakönnun og sýnir yfirgnæfandi óánægju með 
aflamarkskerfið geymir þá þverstæðukenndu niðurstöðu að 
aðeins fjórðungur vill afnema það og enginn einn annar kostur 
hefur meira fylgi.

Ályktunin sem af þessu má draga er sú að umræður um þetta 
mikilvæga viðfangsefni í íslenskum stjórnmálum mættu í ríkari 
mæli en verið hefur byggja á köldum staðreyndum og í minna 
mæli á heitum tilfinningum. 

Minnihlutaráð

Nató-fenið í Afganistan

Undanfarin 200 ár eða svo hefur maðurinn 
með athöfnum sínum raskað kolefnishring-

rás jarðar. Þessi röskun, sem felur í sér upp-
söfnun koldíoxíðs í andrúmsloftinu, veldur örri 
hlýnun jarðar og umtalverðum breytingum á 
lífsskilyrðum. Afleiðingar geta í versta falli 
orðið skelfilegar fyrir afkomendur okkar.

Það eru fyrst og fremst tvær ástæður fyrir þessari 
alvarlegu þróun. Annars vegar, og það er meginástæðan, 
brennsla á kolefniseldsneyti eins og olíu, kolum og 
jarðgasi. Hins vegar mikil gróður- og jarðvegseyðing. 
Nýleg úttekt bendir til að um 20% af árlegri losun kolefnis 
af mannavöldum sé vegna gróður- og jarðvegseyðingar.

Allur gróður bindur kolefni. Það gerir jarðvegur einnig. 
Þess vegna var þannig gengið frá málum í hinu margum-
talaða Kyoto-samkomulagi, sem setur samfélagi þjóðanna 
reglur um losun gróðurhúsalofttegunda, að aðgerðir til að 
auka bindingu kolefnis í jarðvegi og gróðri megi tilgreina 
í losunarbókhaldi einstakra ríkja. Möguleikar til að auka 
bindingu í gróðri og jarðvegi hafa náttúrulegar takmark-
anir. Því getur binding alls ekki komið í stað þess að 
takmarka eða draga úr losun koltvíoxíðs eða annarra 
gróðurhúsalofttegunda. En það gagnast í þeirri nauðsyn-
legu viðleitni að draga úr röskun kolefnishringrásar jarð-
ar að innleiða hvetjandi aðgerðir til að binda kolefni í 
gróðri og jarðvegi. Í alþjóðasamþykktum um þetta mál er 
tilgreint að aðgerðir til að binda kolefni skuli vera sam-
ræmanlegar við önnur markmið í umhverfismálum svo 
sem að varðveita líffræðilega fjölbreytni.

Kolviður (www.kolvidur.is) er sjóður sem Landvernd 
og Skógræktarfélag Íslands hafa stofnað í þeim tilgangi 
að gefa almenningi og fyrirtækjum tækifæri til að taka 
virkan þátt í að fjármagna framtak til að bæta jafnvægið 

í kolefnisbúskap jarðar. Starfsemi sjóðsins 
lýtur ströngum reglum um náttúruvernd og 
bókhald, bæði fjárhagslegt sem og bókhald um 
raunverulegan árangur. Tiltekið landsvæði 
hefur verið valið sem fyrsta ræktunarsvæðið 
og öflug fyrirtæki lagt málinu lið til að koma 
verkefninu af stað. Sjóðurinn nýtur velvildar 
stjórnvalda og sá árangur sem næst í bindingu 
verður eflaust tilgreindur í losunarbókhaldi 
Íslands þegar fram líða stundir. 

Stjórnir Landverndar og Skógræktarfélagsins vita að 
binding kolefnis í gróðri og jarðvegi kemur ekki í stað 
annarra mikilvægra aðgerða eins og að bæta orkunýtni, 
draga úr sóun og innleiða nýja tækni og mengunarfría 
orku. 

Landvernd hefur unnið víðtæka úttekt á losun 
gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Í henni var binding 
kolefnis í jarðvegi og gróðri tilgreind sem ein af mörgum 
aðgerðum sem grípa má til til að koma í veg fyrir 
hættulega röskun á loftslagi jarðar. Samtökin hafa því 
ákveðið að taka virkan þátt í þessu starfi með því að 
byggja upp sjóðinn Kolvið til að fjármagna ræktunarstarf 
og bindingu kolefnis. Takist vel til getur verkefnið skilað 
margþættum árangri; aukið bindingu kolefnis, bætt 
landkosti og stuðlað að umræðu og vitundarvakningu um 
vanda og lausnir vegna vaxandi gróðurhúsaáhrifa. Kol-
viður gefur ekki út „aflátsbréf“ til einstaklinga og fyrir-
tækja frá þeirri ábyrgð að gera allt sem í þeirra valdi 
stendur til að draga úr þeim mikla vanda sem jarðarbúar 
standa frammi fyrir vegna losunar gróðurhúsalofttegunda. 
Viðfangsefnið kallar á fjölþættar aðgerðir sem stjórn-
völd, fyrirtæki og einstaklingar geta og ber að grípa til 
að draga úr þeim vanda sem blasir við komandi 
kynslóðum. Um þær má lesa á heimasíðu Landverndar.

Höfundur er auðlindahagfræðingur og situr í 
fagráði Kolviðar og Landverndar.

Binding til bóta



Þegar þú notar kreditkortið þitt færðu Aukakrónur. Ef þú notar kortið hjá samstarfsaðilum
okkar færðu enn fleiri Aukakrónur. Svo getur þú notað Aukakrónurnar til að kaupa það sem
þig langar í hjá öllum samstarfsaðilum.

Þannig geta ferðir þínar á Barinn lagt þér til Aukakrónur fyrir veiðigræjum í Ellingsen.

Kristinfræði er hluti af 
skyldunámsefni 

grunnskólanna. Í aðal-
námsskrá segir að skól-
inn sé „fræðslustofnun en 
ekki trúboðsstofnun og er 
því fyrst og fremst ætlað 
að miðla þekkingu og 
auka skilning á kristinni 
trú og öðrum trúarbrögð-
um“. Eins og ég mun sýna 
hér fram á virðist námsefnið sem 
börnum okkar er boðið upp á í krist-
infræði ganga á skjön við þennan 
skýra vilja löggjafans.

Margir fræðimenn hafa bent á að 
guð Gamla testamentisins sé frekar 
ógeðfelld „persóna“, sem meðal ann-
ars stundaði þjóðarmorð, nokkuð 
sem guðfræðiprófessorinn Hector 
Avalos fjallar ítarlega um í bókinni 
„Fighting Words: The Origins of 
Religious Violence“. Með þetta í 
huga er fróðlegt að skoða hvernig 
þessi guð og ofbeldið sem hann fram-
kvæmir er sett fram í kennslubók-
um. Í bókinni „Birtan“, sem ætluð er 
fjórða eða fimmta bekk, er ýtarlega 
fjallað um dvöl gyðinga í Egypta-
landi og baráttu þeirra til að losna 
þaðan, án þess þó að þar komi fram 
að rannsóknir síðustu áratuga hafi 
leitt í ljós að hún eigi sér líkast til 
enga stoð í raunveruleikanum, eins 
og fram kemur í „The Bible Uneart-
hed“ eftir fornleifafræðingana I. 
Finkelstein og N. A. Silberman. 

Hvort sem þetta endurspeglar 
fáfræði höfundanna eða er hluti af 
meintu trúboði þeirra þá er þetta 
léttvægt í samanburði við þá stað-
reynd að nemendum er kennt að 
ofbeldið sem guð framkvæmir í sög-
unni sé réttlætanlegt. Fjallað er um 
plágurnar sem guð sendi yfir Egypta 
og að eftir hverja þeirra hafi faraó 
lofað að sleppa gyðingunum en jafn-
harðan svikið loforðið. Að lokinni 
þessari frásögn eru bornar fram 
spurningar. Í loka spurningunni er 
guð hreinsaður af ábyrgð á eigin ill-
virkjum og hún færð yfir á faraó, 
þegar spurt er: „Er einhvern tíma í 
lagi að svíkja loforð?“ Þessi óhjá-
kvæmilega túlkun kemur skýrt fram 
í kennarahandbókinni (bls. 10).

Spurningin sem þetta vakti upp 
hjá mér var hvort þessi hvítþvottur á 
ofbeldi guðs Gamla testamentisins 
sé undanfari þess að réttlæta fyrir 
grunnskólanemendum heimsenda-
hugmyndafræðina sem fram kemur 
í Nýja testamentinu og illvirkin sem 
henni fylgja, sbr. grein mína „Enn 
um Jesúm og heimsendi“ (Fbl. 

23/07/07). Með þetta í huga 
renndi ég yfir bókina „Upp-
risan og lífið“, sem ætluð 
er nemendum í sjöunda 
bekk, veturinn áður en þau 
taka endanlega ákvörðun 
um hvort þau ætla að ferm-
ast. Þessi tilgáta stóðst hins 
vegar ekki nánari skoðun.

Í bókinni er ekkert fjall-
að um að stór hópur virtra 
fræðimanna hafi í gegnum 
tíðina litið á Jesúm sem 
heimsendaspámann. Engin 
fræðsla er um deilurnar 

sem áttu sér stað innan frumkristn-
innar um hvers eðlis Jesú var og 
hvernig bæri að túlka boðskap hans, 
né að Nýja testamentið hafi verið 
sett saman á fjórðu öld af sigurveg-
urum þessara deilna, sem hinn 
heimsþekkti guðfræðiprófessor Bart 
Ehman gerir að umtalsefni í „Lost 
Christianities“. Ekkert er rætt um að 
fræðimenn hafi frá því á nítjándu 
öld vitað að Markúsarguðspjallið sé 
„elst guðspjallanna og að Matteus og 
Lúkas hafi báðir m.a. lagt Markús til 
grundvallar sögum sínum um 
Jesúm“. Þetta er mjög mikilvægt 
atriði því eins og Ehman bendir á í 
„Misquoting Jesus“ gerir þessi vitn-
eskja okkur kleift að „sjá hvernig 
þessir síðari höfundar breyttu Mark-
úsi“. Ein þessara breytinga fólst í að 
„mýkja“ heimsendaboðskapinn sem 
fram kemur í Markúsi, eins og Ehr-
man bendir á í bókinni „Jesus“. Enn 
fremur er ekkert fjallað um að frá-
sagnir guðspjallanna af meintri upp-
risu Jesú séu svo misvísandi að rök 
þeirra sem trúa sögunni séu, eins og 
Ehrman bendir á, „guðfræðileg eða 
persónuleg, ekki sagnfræðileg“. Í 
stað alls þessa, og raunar enn fleiri 
atriða, lesa grunnskólabörn gagn-
rýnislausa umfjöllun um Matteusar-
guðspjall (handbók kennara bætir 
engu við). 

Þessi upptalning er sterk vísbend-
ing um að kristinfræðinámsefnið sé 
sniðið að þörfum Þjóðkirkjunnar og 
vilja hennar til að viðhalda kristni 
hér á landi og brjóti þar með gegn 
þeirri sjálfsögðu kröfu að námsefni 
endurspegli það sem best er vitað 
sem og ólík sjónarmið fræðimanna. 
Athugasemdirnar sem hér koma 
fram renna einnig frekari stoðum 
undir gagnrýnina sem ég setti fram í 
greininni „Viðheldur fáfræði kristn-
inni?“ (Fbl. 16/07/07). Það má því 
færa rök fyrir því að námsefni sjö-
unda bekkjar brjóti gegn vilja lög-
gjafans um að skólinn eigi ekki að 
vera trúboðsstofnun. Vilja foreldrar 
láta bjóða sér þetta?

Höfundur er vísindasagnfræðingur.

Er kristinfræði-
kennsla trúboð?

Við hvað er Ingibjörg 
Sólrún hrædd?  Hún 

sem ekki hefur ennþá 
orðið sér úti um óvin 
fyrir Íslendinga.

Í Bréfi til Láru lýsir 
Þórbergur Þórðarson 
hræðslu á þessa leið:

„Fyrir nokkrum árum 
bjó ég í húsi sem stóð við fjölfarna 
götu. Ég hafði til íbúðar stóra stofu 
og lítið svefnherbergi...

Í þessari vistarveru var ég aldrei 
óhræddur um líf mitt...

Hræðsla mín við morðingja 
keyrði alveg um þverbak...

Einkum sótti hún að mér eftir að 
fór að skyggja af nóttu. Hún sat 
alls staðar fyrir mér. Hún óð að 
mér úr hverjum krók og kima. Hún 
hékk utan á hverjum ókunnum 
manni sem fyrir augu mín bar í 
myrkri. Hún læddist í sporin mín á 
götunni. Hún sat fyrir mér í dimm-
um göngum. Hún fól sig bak við 
ofninn. Hún lá í leyni undir rúm-
inu. Hún sat fyrir mér undir legu-
bekknum. Ég var hvergi óhultur. 

En mestur stuggur stóð mér þó 
af gluggunum. Ég gekk aldrei upp-
réttur fyrir stofugluggana eftir að 
ég var búinn að kveikja ljós á kvöld-

in. Hvenær sem ég þurfti 
að fara fyrir annanhvorn 
gluggann skreið ég á fjór-
um fótum á gólfinu. Skrif-
borðið mitt stóð úti við 
vegginn á milli glugg-
anna. Ég þorði aldrei fyrir 
mitt litla líf að sitja við 
það á kvöldin... 

Þessvegna hnipraði ég 
mig saman við vinnu 
mína á dívansgarmi úti í 
horni og þó var það sann-

arlega ekki hættulaust. Meðan ég 
afklæddi mig sat ég flötum beinum 
á gólfinu undir skrifborðinu og 
skreið svo upp í rúmið með ein-
stakri varúð.“ 

Vonandi á þessi lýsing ekki við 
ástand Ingibjargar Sólrúnar utan-
ríkisráðherra, en hvað eiga menn 
að halda þegar hún vill eyða millj-
ónatugum í heræfingar til að geta 
látið drepa óvininn ef við skyldum 
geta orðið okkur úti um hann? 

Að æfa morðingjasveitir á 
Íslandi á kostnað skattgreiðenda 
vegna svona hysteríu á ekki að líð-
ast. Það er nær að þeir sem eru 
haldnir henni, hvort sem þeir eru 
núverandi eða fyrrverandi utan-
ríkisráðherrar eða aðrir, fái viðeig-
andi heilbrigðisþjónustu. 

Það kostar allavega minna.

Höfundur er bílstjóri.

Vantar óvin







„Karlar mega semja lög um 
fólk meðan konum leyfist að 

semja lög um konur.“

Hljómsveitin Dúkkulísur sem dúkkaði 
upp á Egilsstöðum fyrir 25 árum er ein 
af fáum kvennahljómsveitum á land-
inu og sú sem starfað hefur lengst. 
Hún ætlar að halda upp á aldarfjórð-
ungsafmælið með tónsmiðju á Egils-
stöðum  8., 9. og 10. ágúst sem ein-
göngu er ætluð stúlkum á aldrinum 12 
til 18 ára. Að sögn Erlu Ragnarsdótt-
ur, söngkonu Dúkkulísa, er hugmynd-
in að koma nokkrum kvennasveitum 
á koppinn á þessum þremur dögum, 
hvort sem það verða slagverkskombó, 
dúettar eða tríó. Bara að það heiti 
hljómsveit. „Við sköffum hljóðfæri 
og veitum leiðsögn,“ tekur hún fram. 
En þurfa stúlkurnar ekki að hafa ein-
hverja undirstöðu? „Ja, ekkert endi-
lega,“ svarar Erla. „Við kunnum lítið 
sem ekkert á sínum tíma, höfðum bara 
óbilandi áhuga. Það þarf því engin sér-
stök próf í þetta heldur einungis áhug-
ann og gleðina.“ 

Kennslan fer fram í höfuðstöðv-
um Tónskóla Fljótsdalshéraðs að sögn 
Erlu. „Þau bönd sem verða til þarna 
troða svo upp á afmæli Egilsstaðabæj-

ar 25. ágúst með okkur Dúkkulísunum 
og nýrri kvennahljómsveit úr Hafnar-
firði sem heitir Vicky Pollard,“ segir 
hún og heldur áfram. „Þá verða stór-
tónleikar í tjaldi  og þar ætlum við 
Dúkkulísur að kynna nýtt efni því við 
erum líka að gefa út disk sem heit-
ir Dúkkulísur 25. Á honum eru 18 lög 
bæði gömul og ný. Að kvöldi 25. spilum 
við svo á stórdansleik ásamt öðrum 
böndum.“

Erla segir Dúkkulísur hafa bólgn-
að út á síðustu árum. „Við bættum 
við okkur slagverksleikara fyrir fjór-
um árum og svo gekk gamli hljóm-
borðsleikarinn okkar til liðs við sveit-
ina fyrr á þessu ári þannig að við erum 
orðnar sjö,“ útskýrir hún. En nú búa 
aðeins tvær hljómsveitarkvennanna 
fyrir austan, Erla Ingadóttir og Gréta 
Sigurjónsdóttir. Skyldi ekki vera snúið 
fyrir sveitina að vera svona tvístr-
aða? „Jú, það er það eina sem er erfitt. 
Allt annað er brjálæðislega skemmti-
legt,“ svarar Erla. „Við erum allar með 
heimili, börn og atvinnu. En við notum 
auðvitað netið og erum bæði á MSN 

fundum og í tölvupóstssambandi. Svo 
er það gamli góði síminn.“ 

Nú er Erla beðin að rifja upp söguna 
í stórum dráttum. „Við slógum fyrst 
í gegn á landsvísu í Músíktilraunum 
1984 en stofnuðum hljómsveitina 1982. 
Þá vorum við 14 til 16 ára. Viðtökurn-
ar komu okkur skemmtilega á óvart. 
Reyndar vorum við búnar að vera að 
gutla í tónlist öll grunnskólaárin og 
koma fram á hinum ýmsu skemmtun-
um, saman eða með öðrum. Svo fékk 
þessi kjarni inni í æfingarhúsnæði þar 
sem nokkur strákabönd voru starf-
andi. Þar höfðum við aðgang að alvöru 
græjum og fannst rosalega gaman. 
Heiða með botninn breiða var með 
okkar fyrstu frumsömdu lögum, við 
syngjum það oft enn þegar við erum 
í stuði. Við fórum strax að semja og 
þegar það gerist verður tónlistin að 
bakteríu sem togar mann áfram því 
alltaf þarf að laga, fínpússa og breyta. 
Okkur finnst mjög gaman að búa til 
músík. Það er límið sem heldur okkur 
saman og svo auðvitað vinskapurinn.“ 

Eldur uppi í Öræfajökli

AFMÆLI

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Hörður Haraldsson
húsasmíðameistari,

sem lést sunnudaginn 29. júlí, verður jarðsunginn í
Langholtskirkju, miðvikudaginn 8. júlí.

Ólof Kolbrún Harðardóttir      Jón Stefánsson
Haraldur Harðarson      
Björk Lind Harðardóttir
Harpa Harðardóttir  Brynjar Freyr Stefánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og

langafi,

Kristinn Þ. Hallsson
óperusöngvari

verður jarðsunginn frá Langholtskirkju
miðvikudaginn 8. ágúst nk. kl. 13.00. Blóm og kransar
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Krabbameinsfélagið.

Guðrún Kristinsdóttir   Brynjar V. Dagbjartsson
Sigurður Kristinsson
Anna Bryndís Kristinsdóttir   Vernharður Linnet
barnabörn og barnabarnabörn.

70 ára afmæli
Steinar Már 

Clausen
er sjötugur í dag. Hann verður að 

heiman.

Elsku pabbi okkar, sonur, bróðir,
mágur og barnabarn,

Davíð Guðmundsson
Dalbrún 3, Fellabæ,

sem lést mánudaginn 30. júlí, verður jarðsunginn frá
Lágafellskirkju í dag, þriðjudaginn 7. ágúst, kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir.
Guðmundur Davíðsson
Viktoría Emma Davíðsdóttir
Guðmundur Davíðsson Sjöfn Eggertsdóttir
Guðbjörg Guðmundsdóttir   Haukur Guðjónsson
Ingibjörg Guðmundsdóttir   
Guðbjörg Valdimarsdóttir



Háskólaneminn Elísabet Margeirsdóttir tekur 
þátt í Reykjavíkurmaraþoni Glitnis 18. ágúst 
næstkomandi.

Elísabet Margeirsdóttir, 22 ára, stefnir á þátttöku í 
Reykjavíkurmaraþoni Glitnis sem fram fer 18. ágúst 
næstkomandi. Þrátt fyrir ungan aldur á Elísabet þegar 
nokkur maraþon að baki og segir Reykjavíkurmaraþ-
onið ágætis undirbúning fyrir maraþonið í Berlín sem 
hún ætlar að hlaupa í september.

„Glitnismaraþonið er góð æfing fyrir öll haustmaraþ-
onin,“ segir Elísabet. „Mér finnst alveg æðislegt hvað 
það er orðið umfangsmikið. Að sífellt fleiri séu að upp-
götva það og hvað þetta er góð hreyfing. Svo ekki sé 
talað um þann frábæra félagsskap sem maður kemst í.“

Sjálf hefur Elísabet hlaupið um nokkurra ára skeið, 
eða frá því að hún byrjaði að æfa líkamsrækt aðeins 
sextán ára. Hún setti sér fljótlega það markmið að 
hlaupa heilt maraþon, en hljóp þó áður tíu kílómetra 
hlaup og hálfmaraþon eftir það. Þá taldi hún sig loks 
tilbúna til að fara alla leið.

„Ég hef núna tvisvar sinnum hlaupið maraþonið í 
New York,“ segir Elísabet. „Í fyrra og hittifyrra. Svo 

hljóp ég í Kaupmannahöfn á síðasta ári. Þannig að ég 
hef farið í þrjú maraþon á síðustu tveimur árum. Núna 
er stefnan sett á Berlín í lok september.“

Að sögn Elísabetar er bráðnauðsynlegt að tileinka 
sér ákveðinn lífsstíl ætli maður sér að ná langt í mar-
aþoni og þar er sjálfsagi ofarlega á baugi. „Lífsstíll 
sem er heilbrigður og góður fyrir líkama og sál er 
nauðsynlegur, enda kostirnir margir. Hlaupið hreinsar 
hugann og er mjög streitulosandi. Ég virka betur í dag-
legu lífi ef ég æfi svona mikið. Maður nýtir dagana 
miklu betur. Svo er alltaf gott að setja sér árangurs-
tengd markmið.“

Ef marka má Elísabetu dugir æfingin ein og sér þó 
ekki til að fleyta manni áfram í maraþoni, heldur verður 
einnig að passa upp á mataræðið. Alltof margi falli í þá 
gryfju að borða annaðhvort of mikið, telji þeir sig hafa 
eytt of mikilli orku, eða lítið. Það sé hins vegar mikil-
vægt að stilla mataræðið rétt.

„Ég mæli þó ekki með að fólk skrái sig í maraþon án 
þess að hafa einhverja reynslu af að hlaupa,“ segir Elísa-
bet. „Til dæmis eins og hálfmaraþon eða tíu kílómetr-
ana. Fólk verður að sýna þolinmæði og setja sér lang-
tímamarkmið ætli það sér að ná langt.“

Fínn undirbúningur

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 20.6.2007.

3,7%
Frjálsi fjárfestingarbankinn lánar fyrirtækjum og einstaklingum til kaupa eða 

endurfjármögnunar á atvinnuhúsnæði. Lánstími er allt að 30 árum og við kappkostum

að veita framúrskarandi þjónustu á hagstæðari kjörum. Komdu til okkar í Lágmúla 6, 

hringdu í 540 5000 eða sendu póst á frjalsi@frjalsi.is til að kynna þér málið nánar.

Finndu þér stað

Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði
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Hollt matarval, reglubundin 
hreyfing, vinátta og umhirða 
umhverfisins er meðal verkefna 
á haustnámskeiðum í Heilsu-
skólanum okkar í Garðabæ.

„Námskeiðin hófust hjá okkur um 
leið og grunnskólarnir fóru í sum-
arfrí og starfsemin hefur verið 
blómleg alveg frá upphafi,“ segir 
Ásgerður Guðmundsdóttir, for-
stöðukona Lífs og heilsu í Garða-
bæ. Hún segir um 250 börn á aldr-
inum fimm til ellefu ára hafa verið 
á sumarnámskeiðum og haft þar 
margt áhugavert fyrir stafni.

„Fyrir utan að iðka alls kyns 
leiki og íþróttir hafa krakkarnir 
stundað sund, listasmiðju, fjöru-
ferðir, hjólreiðar, hraun- og lækj-
arferðir, diskótek og óvissuferðir. 
Þeir hafa heimsótt Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinn, Árbæjarsafnið, 
Þjóðminjasafnið, Veröldina okkar, 
Hellisgerði, bókasöfn, Vídalíns-
kirkju og síðast en ekki síst mörg 
skemmtileg fyrirtæki,“ telur hún 
upp. „Hingað kom líka Ingi Þórð-
arson sem er íþróttakennari úti í 

Danmörku og kenndi krökkunum 
nýja leiki, meðal annars eltinga-
leik sem heitir balleball. Þar byrja 
krakkarnir á að klæða sig í vesti 
með frönskum rennilás á brjóst-
inu og rassinum, síðan gengur 
leikurinn út á að grípa bolta með 
brjóstkassanum og rassinum. 
Boltinn er úr þannig efni að hann 
festist við franska rennilásinn. 
Þetta er einfaldur leikur en þvílíkt 
skemmtilegur og krakkarnir fá 
mikið út úr honum. Unglingar og 
fullorðnir hafa líka heillast af 
honum og ég veit um handboltalið 
sem hita upp með honum.“ 

Eitt sumarnámskeið er eftir hjá 
Heilsuskólanum okkar að sögn 
Ásgerðar. Það stendur frá 6. til 17. 
ágúst og hægt er að skoða dag-
skrána á heimasíðunni www.lifog-
heilsa.is undir Heilsuskólinn 
okkar – sumarnámskeið. Síðan 
hefjast grunnskólarnir að nýju og 
þá hefur leikskólabörnum og 
grunnskólabörnum í 1. og 2. bekk 
boðist að taka þátt í haustnám-
skeiðum Heilsuskólans. Þau fara 
bæði fram í leikfimisal og felast í 
vinnubókarverkefnum.

„Við fjöllum um fæðuval, hreyf-
ingu og útivist, vináttu og umhirðu 
umhverfisins svo dæmi séu 
nefnd,“ segir Ásgerður og heldur 
áfram.
„Reynslan sýnir að þeir sem fá 
fræðslu um starfsemi líkamans og 
mikilvægi hreyfingar og hollrar 
fæðu strax í æsku eru líklegri en 
aðrir til að stunda heilbrigt líferni 
á fullorðinsárum. Því er brýn 
nauðsyn til að efla áhuga og 
ábyrgð barna á eigin heilsu.“ 

Nauðsyn að efla áhuga 
barna á eigin heilsu

Snyrtivöruframleiðendur
prófa vörur sínar í Bretlandi 
áður en þeir selja þær í 
Bandaríkjunum.

Svo virðist sem snyrtivöru-
framleiðendur notfæri sér 
lélegt eftirlit með efnum í Bret-
landi til að prófa vörur sínar 
þar á bæ áður en þær eru seld-
ar á Bandaríkjamarkaði.

Frá þessu er greint í breska 
tímaritinu Which?, þar sem því 
er haldið fram að meðal annars 
sé um fylliefni að ræða, sem 
eru sprautuð í húð til að draga 
úr hrukkum.

Sem stendur eru 65 fylliefni 
leyfð í Bretlandi á meðan aðeins 
sjö eru leyfð í Bandaríkjunum. 

Vilja sumir meina að þetta sé til 
marks um að herða þurfi eftir-
lit með snyrtivörum og svipuð-
um efnum í Bretlandi.

Bretar tilraunarottur 
snyrtivörurisa 
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www.natturan.is

Náttúrumarkaðurinn veitir neytendum samræmdar upplýsingar um
umhverfisvænar og heilbrigðar vörur á óháðu markaðstorgi.
Í 20 deildum getur þú valið þær vörur sem skara fram úr vegna
umhverfisvæni og/eða hollustu. Þú færð vörurnar sendar heim að
dyrum, hvert á land sem er. Flutningskostnaður er jafn yfir allt landið
og reiknast um leið og þú setur vöru í körfuna. Þannig getur þú
auðveldlega fylgst með hvort hagstæðara sé að auka við pöntunina
fyrir sama verð eða ekki. Þægileg og umhverfisvæn leið til að versla!

...opið alltaf,
allsstaðar.

Náttúran.is er
náttúrumarkaður
með lífrænar og

umhverfisvottaðar
vörur...

Dreifingaraðili ,  S.L.I ehf. ,  Sími: 866 9512

Fæst hjá:

Aftur til náttúru

STERK B-BLANDA

YOGASTÖÐIN HEILSUBÓT
Síðumúla 15, s. 5885711 og 6946103

YOGA YOGA YOGA
Líkamsæfingar, öndunaræfingar

slökun og hugleiðsla

Sértímar fyrir barnshafandi

og kraftyoga

Allir yoga unnendur velkomnir

www.yogaheilsa.is • yogaheilsa@yogaheilsa.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Hátt hlutfall HIV-smitaðra 
á meðal vændiskvenna frá 
Nepal.

Talið er að kynlífsþrælkun sé stór 
ástæða fyrir hraðri útbreiðslu 
HIV-veirunnar á Indlandi, þar sem 
2,7 milljónir manna eru smitaðir, 
og annars staðar í Suður-Asíu.
Næstum 40 prósent kvenna frá 
Nepal, sem hafa verið neyddar í 
kynlífsþrælkun á Indlandi, hafa 
greinst með smit eftir að þær snúa 
heim.
Niðurstöðurnar voru birtar í tíma-
riti bandarísku læknasamtakanna. 
Þær byggja á rannsókn sem fram-
kvæmd var á 287 konum frá Nepal, 
sem höfðu um árabil starfað í ind-

verskum vændishúsum. 
Aðstandendur rannsóknarinnar 

segja að hlutfall smitaðra hafi 
verið 60 prósent algengara á meðal 
stúlkna 14 ára og yngri. Vitað er 
að margir viðskiptavinir krefjast 
þess að stunda óvarið kynlíf með 
stúlkunum. Það þykir sýna að hjá-
trúin um að samfarir við hreina 
mey muni lækni menn af HIV sé 
enn við lýði.

Í júlí sendi utanríkisráðuneyti 
Bandaríkjanna frá sér skýrslu, 
sem sýndi að mansal er algengast 
á Indlandi. Vitað er að það fer að 
miklu leyti fram í gegnum Kalk-
útta, þar sem stelpum frá Nepal, 
Bangladess og Búrma er smyglað 
til landsins. Indversk stjórnvöld 
ætla að grípa til sinna ráða.

HIV breiðist út með 
kynlífsþrælum

Kennsla í kynlífsbindindi virðist hvorki koma 
í veg fyrir óvarið kynlíf né ótímabærar með-
göngur hjá unglingum.

Námskeið sem byggja á kennslu í kynlífsbindindi 
virðast engin áhrif hafa, hvorki til góðs ná ills. Þetta 
eru niðurstöður vísindamanna við Oxford-háskóla 
sem skoðuðu útkomur úr þrettán rannsóknum þar 
sem þátttakendur voru 15.000 og á aldursbilinu tíu til 
21 árs.

Rannsakendur komust að því að fæst námskeiðin 
höfðu áhrif á það hvort unglingar stunduðu óvarið 
kynlíf, tölu rekkjunautanna þeirra, tíðni þungana og 
útbreiðslu kynsjúkdóma. Í einu tilviki hafði nám-
skeið þau áhrif að þátttakendur drógu úr kynlífs-
iðkunum í mánuð. Í öðru tilviki hafði námskeið þver-
öfug áhrif, þar sem tíðni meðgangna og kynsjúk-
dómsmita reyndist hærri á meðal þátttakenda.

Miklar deilur hafa staðið um námskeið af þessu 
tagi og með þessum ofangreindum niðurstöðum þykir 
sumum sýnt að opinberu fé sé betur varið í aðra hluti.

Kynlífsnámskeið gagnslaus

Örugg leið til árangurs

PÚLSÞJÁLFUN



Ýmislegt er hægt að gera til að 
gera garðveruna ánægjulegri 
nú er dimma tekur.

Nú er ágústmánuður runn-
inn upp og farið að síga á seinni 
hluta sumarsins. Á kvöldin er 
farið að dimma og kólna en 
margir hafa samt sem áður 
ánægju af að sitja í garðinum 
eða úti á palli fram á kvöld. Þá er 
gott að hafa eitthvað til að halda á 
sér hita og sjá fyrir birtu í kvöld-
skímunni auk óbrjótanlegra glasa 
fyrir léttvínið. 

Kvöldstemning á pallinum

PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir



BÍLAR &
FARARTÆKI

KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA



SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ
TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI



ATVINNA

TILKYNNINGAR

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is
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FJÖLBREYTT 
STÖRF Í BOÐI

Hrafnista er fjölskylduvænn vinnustaður 
sem býður fúsar hendur velkomnar til að 

sinna gefandi vinnu með góðum félögum. 
Á Hrafnistu er lögð áhersla á sveigjanleika í starfi.

Allar nánari upplýsingar á www.hrafnista.is, 
magnea@hrafnista.is eða í síma 585 9529

www.hrafnista.is
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– Mest lesið







Þegar ég var 16 ára fór 
ég í heimavistarskóla 
á Akureyri og kynnt-
ist þá krökkum frá 
ýmsum landshlutum. 
Þar heyrði ég í fyrsta 
skipti talað um Reykja-

vík sem Bæinn með stórum staf 
og greini. Fyrir mér var Akureyri 
Bærinn og ég stóð í þeirri meiningu 
að þegar fólk talaði um að fara í 
Bæinn væri það að tala um þann bæ 
sem væri næstur þeim. Þannig hélt 
ég að íbúar austur á Héraði færu til 
Egilsstaða þegar þeir færu í bæinn 
og Árnesingar færu á Selfoss. Þar-
na á heimavistinni komst ég að því 
að svo var ekki. Það vorum bara 
við Norðlendingarnir sem vorum 
svona  stórlátir. Þegar við fórum til 

Reykjavíkur fórum við suður – ekki 
í bæinn. 

Þetta tal um Bæinn olli stundum 
misskilningi á heimavistinni. Einu 
sinni hringdi síminn á herberginu 
mínu og spurt var eftir herbergis-
félaga mínum. Ég svaraði sem satt 
var að hún hefði skroppið í bæinn 
en kæmi aftur fyrir kvöldmat. Eftir 
langa þögn lýsti viðmælandinn undr-
un sinni á því hvað stúlkan væri 
að þvælast til Reykjavíkur svona í 
miðri viku. 

Umræddur viðmælandi var einn 
þeirra sem halda ekki aðeins að 
Reykjavík sé eini bærinn með greini 
heldur líka að allt sem ekki fellur und-
ir bæinn sé eitthvert óráðið svæði 
sem heitir einu nafni úti á landi. 

Mér leiðist þetta tal um landsbyggð-

ina og höfuðborgarsvæðið sem tvo 
ólíka póla. Þessi einfalda skipt-
ing í okkur og hina er hundleiðin-
leg. Hér áður fyrr voru menn frá 
Egilsstöðum, Grundarfirði, Breiðdal 
og Barðaströnd. Nú hefur málið 
verið einfaldað og allt þetta pakk er 
einfaldlega utan af landi. 

„Hei, þekkir þú ekki hann Böðv-
ar?“ sagði náungi á bar við mig  um 
daginn þegar í ljós kom að ég var 
ekki Reykvíkingur. „Hvaða Böðvar?“ 
spurði ég. „Hann er frá Ísafirði,“ út-
skýrði viðmælandinn. Ég svaraði 
neitandi og bætti því við að sjálf 
væri ég að norðan og hefði bara einu 
sinni komið til Ísafjarðar á ævinni. 
„Já, ég hélt bara að þú þekktir hann 
kannski af því hann er utan af landi 
eins og þú,“ var svarað. 

Rhodos - síðustu sætin
11. ágúst UPPSELT
18. ágúst örfá sæti  frá kr. 59.990
25. ágúst örfá sæti  frá kr. 39.990

Fuerteventura - síðustu sætin
7. ágúst UPPSELT
14. ágúst 19 sæti  frá kr. 39.990
21. ágúst örfá sæti - 2 vikur frá kr. 34.990

Montreal - Kanada - síðustu sætin
9. ágúst UPPSELT
16. ágúst 19 sæti  frá kr. 29.990
23. ágúst örfá sæti  frá kr. 29.990
30. ágúst örfá sæti  frá kr. 29.990

Mallorca - síðustu sætin
10. ágúst UPPSELT
17. ágúst örfá sæti - 2 vikur frá kr. 44.990
24. ágúst nokkur sæti  frá kr. 29.990

Costa del Sol - síðustu sætin
8. ágúst UPPSELT
15. ágúst örfá sæti  frá kr. 49.990
22. ágúst nokkur sæti  frá kr. 39.990

Króatía - síðustu sætin
12. ágúst UPPSELT
19. ágúst örfá sæti  frá kr. 39.990
26. ágúst örfá sæti  frá kr. 39.990

Alicante - Benidorm - síðustu sætin
9. ágúst 6 sæti   frá kr. 14.990
16. ágúst 11 sæti   frá kr. 34.990
23. ágúst örfá sæti  frá kr. 34.990
30. ágúst nokkur sæti  frá kr. 39.990

Barcelona - síðustu sætin
3. ágúst UPPSELT
10. ágúst 6 sæti   frá kr. 19.990
17. ágúst 14 sæti - vikuferð frá kr. 49.990
24. ágúst 16 sæti - vikuferð frá kr. 49.090





Tónlistarmennirnir Beck og Ryan 
Adams eru á meðal þeirra sem 
hafa verið fengnir til að hanna 
umslag fyrir uppáhaldsbókina 
sína. Bókaforlagið Penguin í 

Bretlandi stendur 
fyrir uppákomunni. 

Bað það sjö 
tónlistarmenn eða 

hljómsveitir að 
hanna umslög 
fyrir bækur 
sem hafa komið 
út hjá Penguin. 
Geta lesendur 
í framhaldinu 

hannað sín eigin 
umslög á sömu 

bækur. Beck valdi 
að skreyta bókina 
Le Grand Meaul-
nes eftir Alain-
Fournier og Ryan 
Adams hannaði 
umslag fyrir 
Bram Stoker´s 
Dracula.

Hönnuðu 
bókaumslög

Rokkarinn Keith Richards 
horfir nú um öxl enda er 
ævisaga hans í vinnslu. 
Myndir frá ferli kappans 
sýna að hann hefur lifað 
skrautlegu lífi.

Bókaútgefendur rífast þessa dag-
ana um útgáfu ævisögu Keith 
Richards.

Eflaust mun hún innihalda mikið 
af krassandi sögum úr lífi rokkar-
ans sem hefur lifað tímana tvenna. 
Hann ber það vel með sér að vera 
gamall og er sennilega með 
krumpuðustu rokkurum heims 

enda sennilega 
ekki verið 
mikið í heilsu-
fæðinu. Keith 
var þó einu 
sinni ungur 
og sætur tón-
listarmaður
sem heillaði 
hverja konu 
upp úr skón-
um með töff-
araskap. Það 
var áður en 
líferni hans 
tók sinn toll 
af útlitinu. 
Hann var líka 
með flottan 
stíl og sniðug-
ur í að raða 
saman fötum. 
Fréttablaðið
fann nokkrar 
gamlar og 
nýjar myndir 
af rokkaran-
um sem er 
með þeim 
skrautlegri í 
bransanum.

Ekki hefur borið mikið á ungstirninu 
Lindsay Lohan eftir að hún var tekin 
ölvuð undir stýri en hún er þó á for-
síðu nýjasta heftis bandaríska Elle. 

Viðtalið var tekið áður en stúlkan 
var handtekin en blaðamaðurinn 
spjallaði við hana um ölvunarakstur. 
„Þeir eru að bíða eftir því að ég hrasi 
en ég myndi ekki gera það. Ég er mun 
ábyrgari en svo,“ sagði Lindsay en 
önnur hefur nú raunin verið. 

Í myndatökunni fyrir blaðið olli 
Lindsay stílistunum miklum vandræð-
um og reyndi í sífellu að stela hlutum 
af settinu. „Louis Vuitton hafði sent 
okkur vörur til að nota í myndatök-
unni en Lindsay var alltaf að setja þá í 
töskuna sína,“ sagði vitni. „Aðstoðar-
maður stílistans tók hlutina aftur upp
úr töskunni, aðeins til þess að Lindsay 

gæti sett þá aftur þangað. Að lokum 
gekk hún út með rándýra skyrtu og 
fleiri hluti,“ sagði heimildarmaðurinn 
en Lindsay talaði einnig um mynda-
tökuna í viðtalinu. „Mig langaði í allt 
þarna. Það var til dæmis Cartier-úr í 
tökunni sem ég hefði gert mikið fyrir 
að eignast.“

Lindsay fer á kostum í Elle



Leikarinn Chris O´Donnell og 
eiginkona hans, Caroline Fent-
ress, eiga von á sínu fimmta 
barni. „Við erum mjög spennt,“ 
sagði O´Donnell, sem er 37 ára.

O´Donnell og Fentress gengu í 
það heilaga árið 1997 og eiga 
saman þrjá drengi og eina stúlku. 
Eignaðist Fentress fjórða barnið 
á síðasta ári. Á meðal þekktustu 
mynda O´Donnell eru Batman 
Forever og Scent of a Woman. 
Um þessar mundir fer hann með 
aðalhlutverk í þáttaröðinni The 
Company.

Eignast enn 
eitt barnið

Hlín Reykdal er nemi í fatahönnun við 
Listaháskóla Íslands. Hún hefur verið 
dugleg við að skapa í sumar og nú hefur 
verslunin Belleville tekið til sölu háls-
klúta hannaða af Hlín. 

„Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á fylgi-
hlutum og nota þá mikið sjálf. Það er 
gaman að geta verið í einföldum klæðnaði 
og skreytt sig með fylgihlutum sem eru 
orðnir mikilvægur partur af fataskápn-
um mínum. Klútana er hægt að nota á 
fjölbreytilegan hátt og sumum er til 
dæmis hægt að snúa við og þannig fá þeir 
nýtt lúkk,“ segir Hlín sem hefur verið að 
dunda sér við að sauma klútana í vinnu-
stofunni sinni í sumar. „Klútarnir eru 
frekar klassískir án þess að vera of ein-
faldir og til dæmis eru sumir með kögri 
og aðrir í „sailor“-stíl. Þeir eru bæði fyrir 
stelpur og stráka og einnig hef ég gert 
slaufur sem minna helst á skemmtilega 
skartgripi.“ 

Hlín er með fleiri járn í eldinum og er 
til dæmis að vinna með stílistunum Möggu 
og Dýrleifu fyrir óperu. „Svo er ég að 
vinna að listaverki með Brynjari Sigurðs-
syni, vini mínum úr Listaháskólanum. 
Það verður sýnt á Menningarnótt, á litlu 
eyjunni á Tjörninni. Svo byrjar skólinn 
fljótlega en ég er að fara á annað ár í fata-
hönnun í haust.“  

Hressandi hálsklútar Hlínar



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

PLANET TERROR kl. 5.20 - 8 - 10.40
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.6.30 - 8.30 - 10.30
DEATH PROOF kl. 5.20 - 10.40
DIE HARD 4.0 kl. 5.20 - 8 - 10.40

14

16

16
14

16

PLANET TERROR kl. 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 6 

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. 8 - 10.40

- S.V - MBL- S.V. - MBL

PLANET TERROR kl. 8 og 10.20-POWER 16
SIMPSONS enskt tal kl. 4, 6, 8 og 10 L
SIMPSONS íslenskt tal kl. 4 og 6 L
1408 kl. 8 og 10 16
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4 og 6 L
www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

ÁLFABAKKA

DIGITAL

EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 L

BLIND DATING kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 6 L

NANCY DREW kl. 3:40 - 5:50 -  8 - 10:10 7

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

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 - 10:10 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 4:50 VIP

www.SAMbio.is 575 8900

YNGSTI OG KLÁRASTI

EINKASPÆJARI HEIMS ER NÚ

MÆTT Á HVÍTA TJALDIÐ.
BYGGT Á HINUM FRÁBÆRU

NANCY DREW BÓKUM.

ÓVÆNTASTA

STELPUMYND

ÁRSINS !

45.000 GESTIR

KRINGLUNNI
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:30 FORSÝND L

RATATOUILLE M/- ENSKU TAL kl. 8 FORSÝND L

NANCY DREW kl. 6 - 8:10 - 10:20 7

GEORGIA RULES kl.  8 - 10:30 7

HARRY POTTER 5 kl. 10:20 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

KEFLAVÍK
SIMPSONS M/- ENSK TAL kl. 6 - 8 - 10 L

NANCY DREW kl. 8 - 10 7

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

AKUREYRI
NANCY DREW kl.  8 - 10 7

GEORGIA RULES kl. 9 7

SHREK 3 ÍSL TAL kl. 6 L

HARRY POTTER 5 kl. 6 10

Chromeo er ein af þessum sveitum 
sem maður sér trekk í trekk á próf-
ílum fólks á MySpace. Tónlist 
Chromeo er líka grípandi með ein-
dæmum, dillivænni en Páll Óskar á 
Nasa og hefur með sér fíling sem 
fólk tengir við partí, bros, sumaryl, 
efnislítil föt og dans uppi á borðum 
klukkan hálfsex að morgni sunnu-
dags. Tónlistin fær líka auðveld-
lega hippstera-stimpilinn á sig með 
sínu 80‘s afturhvarfi og tilheyrandi 
hljóðgervlum í litríkari kantinum. 
Reyndar virkar allt ofantalið sem 
eitur í eyrum margra en þetta er 
einfaldlega staðreyndin um Chrom-
eo.

Sveitin er sett saman úr gyðingn-
um Dave 1 (eldri bróðir A-Trak, 
plötusnúðs Kanye West) og araban-
um Pee Thugg en sjálfir segja þeir 
að þetta sé í fyrsta skiptið í sög-
unni sem samstarf þessara tveggja 
kynþátta gengur almennilega upp. 
Samstarfið gengur vissulega upp 
og ekki spillir fyrir að dúettinn 
fékk landa sinn Tiga til þess að 
hjálpa við upptökurnar á plötunni.

Eins og áður segir spilar Chrom-
eo áhrifaríka diskóblöndu undir 
svo sterkum 80‘s áhrifum að jafn-
vel Limahl úr Kajagoogoo gæti 
flokkast sem post-pönkari saman-
borið við tónlist Chromeo. Þannig 
hljómar lagið Outta Sight eins og 
1999 með Prince á enn meiri 80‘s 
sterum. Reyndar koma oft við sögu 
Stevie Wonder-ættaðir hljóð-
gervlar sem eiga meira skylt við 
lok áttunda áratugarins.

Textarnir eru auðlærðir og fjalla 
um hin hressilegu samskipti kynj-
anna. Dave og Pee lenda í sífelld-
um vandræðum í tengslum við kon-
urnar sem þeir vilja annaðhvort að 
dansi meira eða hringi oftar í þá og 
fleira í þeim dúr.

Helsta vandamál plötunnar er að 
hana vantar fleiri hittara. Tender-
oni, Opening Up og Fancy Foot-
work skyggja einfaldlega of mikið 
á annað á plötunni og eins og end-
aði oft með plötur listamanna 9. 
áratugarins þá er Fancy Footwork 
alltof óheilsteypt verk. En mikið 
lifandis skelfingar ósköp verður 

gaman að taka smá snúning þegar 
sveitin mætir á Airwaves í októb-
er.  

Kanadískt araba/gyðinga-diskó

Heimildarmyndin Cocaine 
Cowboys verður sýnd á 
Bíódögum Græna ljóssins 
síðar í mánuðinum. Myndin 
fjallar um fólkið sem flutti 
kókaín inn til Bandaríkj-
anna á áttunda og níunda 
áratugnum. Fólkið sem 
myndin Scarface og þætt-
irnir Miami Vice eru byggð 
á. Uppistaða myndarinnar 
er viðtöl við glæpamennina 
sjálfa þar sem þeir tala um 
kókaíninnflutninginn, pen-
ingana og morðin. 

„Það sem við gerum í þessari 
mynd er að tala við kókaín- 
kúrekana sjálfa. Við töluðum ekki 
við lögguna eða lögmenn eins og 
oft er gert þegar verið er að fjalla 
um glæpamenn, heldur töluðum 
við glæpamennina sjálfa. Þá sem 
fluttu kókaínið inn, dreifðu því og 
myrtu þá sem stóðu í vegi þeirra,“ 
segir Billy Corben, leikstjóri 
heimildarmyndarinnar Cocaine 
Cowboys, sem fjallar um fólkið 
sem flutti kókaín inn til Banda-
ríkjanna í tonnavís. Peningana 
sem þau græddu og morðin og 
ofbeldið sem fylgdu í kjölfarið. 

Corben segir að stór hluti aðdrátt-
arafls myndarinnar sé að sjá fólk-
ið sem stóð að baki þessu og heyra 
hvað það hefur að segja. „Það var 
rosalegt að tala við Jorge „Rivi“ 
Ayala.“ Rivi þessi var einn þeirra 
sem sá um að drepa þá sem stóðu 
ekki í skilum við kókaínbarónana 
og er í fangelsi fyrir það. „Skrítið 
að sitja og hlusta á hann lýsa 
rólega og yfirvegað hverju morð-
inu á fætur öðru eins og hann væri 
að ræða um veðrið. Hann var svo 
vinalegur og rólegur að ég þurfti 
oft að klípa mig í handlegginn til 
að minna mig á að ég væri að tala 
við fjöldamorðingja.“ Corben 
segir að Rivi muni eftir hverju 
einasta morði sem hann framdi og 
hafi lýst þeim öllum í smáatriðum 
fyrir kvikmyndatökuliðinu. Hann 
sýndi engin merki um iðrun nema 
fyrir að hafa óvart drepið barn 
sem var í aftursætinu á bíl sem 
hann skaut á.“

Í myndinni eru margir áhugaverð-
ir karakterar en þeirra rosalegust 
er guðmóðirin Griselda. Það var 
hún sem kom kókaínstríðinu af 
stað, en það var morðfaraldurinn í 
Miami á þessum tíma kallaður, 
með því að drepa alla þá sem stóðu 
í vegi hennar og stóðu ekki við 
gefin loforð. Griselda þessi virðist 
vera algerlega samviskulaus. Hún 
lét iðulega drepa heilu fjölskyld-
urnar, þar á meðal ungbörn, ef 
eitthvað var henni ekki að skapi. 
Þessi morð vöktu skiljanlega mik-
inn óhug hjá Miami-búum á þess-
um tíma.

„Þegar Griselda var að alast upp 
í Kólumbíu var borgarastríð í 
landinu, La Violencia. Virðing 
fyrir lífi var mjög lítil. Lík lágu á 
víðavangi án þess að hirt væri um 
að gera eitthvað við þau og 
Griselda og vinir hennar léku sér 
með þau eins og börn leika sér að 
dúkkum. Hún var í barnaglæpa-
gengi og framdi fyrsta morðið sitt 
tíu ára gömul.“

Griselda þekkti Pablo Escobar, 
kókaínbaróninn alræmda, og að 
sögn Corben var það hún sem 
kynnti hann fyrir kókaíninu. 
Griselda er á lífi og býr einhvers 
staðar í Suður -Ameríku. Að sögn 
Corben hefur Griselda séð mynd-
ina og er hrifin af henni en myndi 
þó vilja leiðrétta nokkur smáat-
riði.

Eitt af því sem kemur á óvart 
þegar maður horfir á myndina er 
hve spillingin í Miami á þessum 
tíma var mikil. Sums staðar var 
nær öll lögregludeildin á launum 
hjá kókaín-kúrekunum. „Það er 
ekki hægt að múta heiðarlegu 
fólki með nokkrum dollurum, ekki 
einu sinni með nokkur þúsund 
dollurum,“ segir Corben. „Þarna 
voru bara svo rosalegir peningar í 
spilinu að upphæðirnar sem þeir 
gátu boðið voru allt að margföld 
árslaun lögreglumannanna.“

John Roberts kókaín-kúreki 
talar um það að hann hafi farið 
nokkrum sinnum á ári og keypt 
sér nýjan bíl og greitt hann út í 
hönd með ávísun frá Panama- 
banka án þess að neinn hafi gert 
athugasemd við það. 

Hann var líka stór styrktaraðili 
Repúblikanaflokksins. Hann segir 
í myndinni að hann hafi komist að 
því að allt hafi verð. Þegar það eru 
engin takmörk fyrir því hvað 
maður getur boðið mikla peninga 
þá falli allir á endanum.

Cocaine Cowboys verður sýnd á 
Bíódögum Græna ljóssins síðar í 
mánuðinum. 



Á haustönn verður boðið upp á:
5 ára og eldri: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Unglingar: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Fullorðnir: Byrjenda- og framhaldsnámskeið.

Aldursskiptir hópar. Haldnir verða tónleikar á 
námskeiðinu og nemendur fá upptöku með söng 
sínum á geisladiski í lok námskeiðs.

Markmið söngkennslunnar er að þjálfa nemendur í 
túlkun, raddbeitingu, sjálfsstyrkingu og framkomu.
Skólinn leitast við að veita nemendum sínum tækifæri 
til að koma fram opinberlega, svo sem við hljóðritanir,
framkomur í sjónvarpi og á öðrum vettvangi. Skólinn 
leitast við að hafa sérþjálfað starfslið sem eru
atvinnumenn hver á sínu sviði.

LEIKLIST!
Núna bjóðum við einnig upp á leiklistarkennslu.

Söngskólinn er
alltaf í leit að

hæfileikaríku fólki

Skráning og upplýsingar:
Sími: 588 1111, 696 0771 & 897 7922
poppskolinn@poppskolinn.is

MARÍU BJARKAR Fákafeni 11  www.poppskolinn.is  Sími 588 1111

Magni og
Jóhanna
Guðrún

GESTIR Á
NÁMSKEIÐI

SÖNGNÁMSKEIÐ
HAUSTÖNNIN ER AÐ HEFJAST

Guðbjörg
Söngkona/Kennari

Sara Dís
Söngkona/Kennari

Agnar Jón Egilsson
Leikstjóri/Leiklist

hjá Leynileikhúsinu.
nánarar á leynileikhusid.is

Guðrún Árný
Söngkona/Kennari

Jónsi
Söngvari/Kennari

Erna Hrönn
Söngkona/Kennari

María Björk
Skólastjóri/Söngkona

Regína Ósk
Yfirkennari/Söngkona

Sessý
Söngkona/Kennari

Fullorðins- og unglinganámskeiðin

hefjast í byrjun september



 Lewis Hamilton náði 
sjö stiga forskoti á liðsfélaga sinn 
hjá McLaren, Fernando Alonso, 
þegar hann vann sigur í ung-
verska kappakstrinum. 

Lewis Hamilton komst á 
ráspallinn eftir að Alonso var 
dæmdur fyrir að tefja hann í 
tímatökunum og hélt fyrsta 
sætinu allan tímann. Alonso, sem 
þurfti að ræsa sjötti, vann sig upp 
um tvö sæti og endaði í 4. sæti. 

„Þetta var einn erfiðasti 
kappaksturinn sem ég hef tekið 
þátt í og miðað við allt sem gekk á 
hefði verið auðvelt að missa 
einbeitinguna,“ sagði Hamilton.

Hamilton vann 
í Ungverjalandi

 Íslandsmeistarar KR-
inga drógust gegn tyrkneska 
liðinu Banvit BC í 32 liða úrslitun-
um í bikarkeppni Evrópu en KR 
slapp við að fara í forkeppnina. 
Slái KR-ingar Tyrkina út þá 
komast þeir inn í riðlakeppnina. 

Þetta verður í fyrsta skipti sem 
íslensk lið mætir tyrknesku liði í 
Evrópukeppni. Banvit BC endaði í 
7. sæti í tyrkensku deildinni í 
vetur og datt út í 8 liða úrslitum 
fyrir Efes Pilesen sem fór alla 
leið í úrslitin. Fyrri leikurinn fer 
fram á nýja parketinu í DHL-
höllinni 20. nóvember en sá seinni 
í Balikesir sem er suðvestan við 
Istanbúl.

KR-ingar fara 
til Tyrklands

 Ísland eignaðist Norður-
landameistara í flokki 35 ára og 
eldri á Norðurlandamótinu í golfi 
sem fram fór í Danmörku. 

Meðal meistara íslenska liðsins 
var nýkrýndur Íslandsmeistari í 
höggleik, Björgvin Sigurbergsson, 
en aðrir í sveitinni voru þeir Ólaf-
ur Jóhannesson, Sigurbjörn Þor-
geirsson og Sigurður Pétursson. 

Íslenska liðið lék samtals á 229 
höggum, Sigurbjörn lék best á 74 
höggum, Björgvin var á 77 og 
Ólafur var á 78 höggum. Sigurður 
lék á 82 höggum. 

Íslenska sveitin lék á tveimur 
höggum betur en Svíar sem unnu 
heildarkeppnina. Ísland komst 

næst því að vinna annan titil í 
karlaflokki þar sem þeir Sigurpáll 
Geir Sveinsson, Pétur Freyr Pét-
ursson, Arnór Ingi Finnbjörnsson 
og Sigmundur Einar Másson urðu 
í 2. sæti, 11 höggum á eftir Svíum.

Íslenskir meistarar

 Manchester United vann 
meistarakeppnina í Englandi, 
Samfélagsskjöldinn, í sextánda 
sinn á sunnudaginn en þurfti til 
þess vítakeppni gegn erkifjend-
um sínum í Chelsea. 

Þetta var fyrstu leikurinn í 
enska boltanum síðan Chelsea 
vann bikarúrslitaleik liðanna í 
vor en deildin hefst síðan um 
næstu helgi. Hollenski markvörð-
urinn fékk uppreisn æru eftir að 
hafa verið gagnrýndur fyrir sig-
urmark Chelsea í úrslitaleiknum í 
maí því kappinn varði allar þrjár 
vítaspyrnur Lundúnaliðsins í víta-
keppninni. Edwin van der Sar 
varði víti frá Claudio Pizarro, 
Frank Lampard og Shaun Wright-
Phillips og á sama tíma skoruðu 
þeir Rio Ferdinand, Michael 
Carrick og Wayne Rooney fyrir 
þá rauðklæddu. Allar vítaspyrnur 
leikmanna United voru mjög 
öruggar.

„Ég var búinn að tapa 5 af 7 
vítakeppnum sem ég hef lent í 
þannig að þetta lagar þá tölfræði 
aðeins. Við áttum þetta skilið, 
spiluðum betri fótbolta og sköp-
uðum fleiri færi. Þetta er pínulítil 
hefnd fyrir bikarúrslitaleikinn í 
vor,“ sagði Van der Sar eftir leik-
inn.

Ryan Giggs kom United í 1-0 á 
35. mínútu eftir frábæran undir-
búning Patrice Evra og Cristiano 
Ronaldo en Frakkinn Florent 
Malouda jafnaði á lokamínútu 
fyrri hálfleiks í sínum fyrsta 
alvöruleik fyrir Chelsea. 

Ryan Giggs var hins vegar að 
skora sitt fyrsta mark á Wembley 
í sínum 17. leik.

Það var enginn titlaður fram-
herji í byrjunarliði Chelsea og á 
meiðslalistanum voru menn eins 
og John Terry, Didier Drogba, 
Claude Makelele, Michael Ball-
ack, Andriy Shevchenko og Wayne 
Bridge enda var José Mourinho 
meðal annars með tvo varamark-
verði í leiknum og annan 19 ára 
strák sem hafði aldrei spilað fyrir 
aðallið félagins. 

„Ég hef engar áhyggjur, þegar 
þeir eru klárir þá eru þeir klárir. 
Ég er tilbúinn að spila næsta leik á 
þessum mönnum sem eru klárir. 
Það var ekki auðvelt að undirbúa 
liðið en það gleður mig hvernig 
við stóðum okkur í þessum leik. 
Manchester var með nánast full-
mannað lið en við vorum með 
meira en helming liðsins óleik-
hæfan. Þeir voru samt ekki betri 
en við og það gefur okkur mikið 
sjálfstraust inn í nýtt tímabil,“ 
sagði Mourinho eftir leikinn.

Alex Ferguson segir liðið eiga 
enn nokkuð í land. „Við erum ekki 
tilbúnir. Nýju leikmennirnir eiga 
allir nokkra vinnu fyrir höndum 
og við treystum því á mennina 
sem við höfðum á síðasta tímabili. 
Gary Neville, Louis Saha og Ole 
Gunnar Solskjaer eiga síðan allir 
eftir að koma til baka úr meiðsl-
um þannig að við erum ekki eins 
sterkir og við getum orðið,“ sagði 
Sir Alex.

Hollenski markvörðurinn Edwin van der Sar tryggði Manchester United Samfélagsskjöldinn í opnunarleik 
enska tímabilsins á Wembley um helgina. Man. Utd vann Chelsea 3-0 í vítakeppni eftir 1-1 jafntefli liðanna.

Lætur lánskylfurnar ekkert af hendi aftur

 „Ég hefði miklar 
áhyggjur af öllum erlendu 
eigendunum ef ég væri 
Englendingur,“ sagði 
Michel Platini, forseti 
UEFA, í sjónvarpsviðtali 
sem verður sent út í dag. 

Platini talar þar einnig 
um að enska knattspyrnu-
sambandið ætti ekki að 
leyfa erlendum eigendum,
sem ætla sér bara að 
komast yfir skjótan gróða, 

að taka yfir ensku félögin. 
„Ég óttast að félögin missi 
sína sérstöðu og ef þetta 
væri að gerast í Frakklandi 
þá myndi ég berjast á móti 
því,“ bætti Platini við. 

Enska knattspyrnusam-
bandið segist vera með 
góða stjórn á yfirtöku 
erlendra eigenda en úti-
lokar jafnframt ekki að 
reglugerðin verði strangari 
í framtíðinni.

Varar við erlend-
um eigendum
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Kvikmyndagerðarkonan Dögg 
Mósesdóttir ætlar að halda alþjóð-
lega stuttmynda- og tónlistar-
myndbandahátíð á Grundarfirði í 
febrúar á næsta ári.  „Upphaflega 
hafði ég hugsað mér að hafa hátíð-
ina að sumri til, en svo sá ég að 
yfir sumarið er svo mikið í gangi 
úti um allt land,“ sagði Dögg, sem 
nú er búsett í Barcelona. Hún 
hyggst þó snúa aftur á heimaslóð-
ir tveimur mánuðum fyrir hátíð-
ina til að leggja lokahönd á verkið 
og segir ekkert því til fyrirstöðu 
að kvikmyndahátíð geti verið 
haldin í eitt þúsund manna byggð-
arlagi.

„Bransinn þarf ekkert að vera 
beintengdur höfuðborginni. Mig 
langar að reyna að fá ferðamenn á 
staðinn á þessum rólega tíma; 
Íslendinga, erlenda ferðamenn og 
þá sem taka þátt í hátíðinni. Svo er 
Berlínarhátíðin helgina á eftir, 
þannig að fólk getur tekið kvik-

myndahátíðarúnt,“ sagði hún 
sposk.
Dögg stefnir á að gera hátíðina að 
árlegum viðburði og vill í framtíð-
inni hafa fleiri kvikmyndir í fullri 
lengd. Í vetur verður hins vegar 
áherslan lögð á stuttmyndir og 
tónlistarmyndbönd, ásamt einni 
íslenskri kvikmynd í fullri lengd. 
„Það hefur aldrei verið alþjóðleg 
keppni í stuttmyndum og tónlist-
armyndböndum á Íslandi áður,“ 
sagði Dögg, sem hefur sjálf gert 
nokkur tónlistarmyndbönd og 
hefur mikinn áhuga á listforminu. 
„Þau geta verið mjög skapandi og 
skemmtileg. Og fyrir vikið verður 
þetta svolítið tónlistarvæn kvik-
myndahátíð. Það væri til dæmis 
mjög gaman ef hljómsveitirnar 
fylgdu myndböndunum sínum á 
hátíðina og héldu tónleika,“ bætti 
hún við.
Í alþjóðlegri dómnefnd á Northern-
wave verður meðal annars Luis 

Aller, kennari Daggar þegar hún 
nam kvikmyndagerð í Barcelona, 
gagnrýnandi og kvikmynda-
gerðarmaður. Hún hefur þar að 
auki verið í viðræðum við Javier 
Aguirresarobe, kvikmyndatöku-
mann sem er nú við tökur á nýj-
ustu mynd Woodys Allen, og fjór-
faldan óskarsverðlaunahafa í 
hljóðvinnslu. Dögg vonast til að 
dómararnir, sem og leikstjóri 
íslensku myndarinnar, geti miðlað 
af reynslu sinni til hátíðargesta. 
„Mig langar til að geta haft mál-
fundi, eða eitthvað í þá átt, þar 
sem ungir og óreyndir kvikmynda-
gerðarmenn geta fengið smá leið-
sögn,“ sagði hún.

Northernwave stendur yfir frá 
31. janúar til 3. febrúar 2008. 
Heimasíðan northernwave.is, er 
enn í vinnslu, en nánari upplýsing-
ar verða birtar þar á næstu 
vikum.
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Ísfirðingurinn Fjölnir Baldursson 
kom flestum bæjarbúum í opna 
skjöldu á dögunum þegar hann 
ákvað að leggja nýtt, iðagrænt 
gervigras á hundrað fermetra 
svæði á lóðinni sinni.

„Maður átti í vandamálum með 
garðinn. Það var svo mikil órækt 
þegar ég flutti að það lá beint við 
að gera þetta, því mig langaði að 
fá sléttan garð og grænan,“ segir 
Fjölnir, sem borgaði um eina millj-
ón bæði fyrir grasið og fleira sem 
þurfti að laga í garðinum. „Þetta 
er ekki það mikið verð ef maður 
hugsar um endingu og annað, ef 
maður hugsar þrjátíu ár fram í 
tímann. Það þyrfti fimm eða sex 
sláttuvélar til að vinna í venjulegu 
grasi öll þessi ár en þetta er alveg 
viðhaldsfrítt nema að á fimm ára 
fresti þarf ég að fara yfir gervi-
grasið með sérstakri þvottavél.“ 

Fjölnir, sem starfar sem kokkur, 
viðurkennir að vera langt frá því 

að vera með græna fingur enda 
myndi vafalítið engum skógrækt-
arunnanda láta sér detta annað 

eins í hug. „Ef það gengur ekki 
fyrir rafmagni þá kann ég ekki á 
það.“

Með gervigras í garðinum

„Ég er aðallega að hlusta á 
svona rólega alternative tónlist. 
Air, Charlotte Gainsbourg, Mass-
ive Attack, Boards of Canada, 
Beck, Goldfrapp, Elbow, Nou-
velle Vague og fleira. Klaxons er 
líka í miklu uppáhaldi hjá mér 
núna.“

Fyrirsætan Svala Lind Þorvalds-
dóttir hefur dvalist í Barcelona í 
sumar á vegum Eskimo og geng-
ið ansi vel að koma sér á kortið í 
fyrirsætubransanum. Hún hefur 
setið fyrir í tveimur myndaþátt-
um, fyrir blöðin Boulevard í Bar-
celona og Thelmu í Madrid, ásamt 
ýmsum öðrum auglýsingum. Slík-
ir myndaþættir eru með eftir-
sóknarverðustu verkefnum í fyr-
irsætuheiminum, og að sðgn 
Svölu þar að auki með þeim 
skemmtilegri. „Ég held að þetta 
þyki bara gott, svo er mér að 
minnsta kosti sagt,“ sagði Svala 
Lind hógvær. „Ég er búin að vera 
hérna síðan í maí, en byrjaði ekki 
fyrr en í júní hjá View, sem er 
spænsk skrifstofa. Verkefnin eru 

núna svona um tíu,“ útskýrði 
hún.

Fyrirsætuferill Svölu Lindar 
er þó ansi stuttur. „Ég byrjaði 
bara á þessu ári hjá Eskimo. Ég 
var til dæmis í auglýsingu fyrir 
Símann og svo sat ég fyrir í 
finnskum sportvörubæklingi,“ 
sagði hún og hló við. Flest verk-
efnin hefur hún þó fengið í Bar-
celona, en þar á meðal eru aug-
lýsingar fyrir vöruhúsið þekkta 
El Corte Inglés, og auglýsing 
fyrir spænska Vogue. 

Dvöl Svölu Lindar á Spáni er 
senn á enda, en hún snýr aftur 
heim 11. ágúst. Þá bíður skóla-
bekkurinn, en Svala Lind hefur í 
haust þriðja námsár sitt við 
Menntaskólann í Hamrahlíð. 

„Mér var reyndar sagt að ég ætti 
möguleika á að fljúga hingað til 
að vinna, ef ég fæ verkefni, en 
það verður bara að koma í ljós. 
Ég verð að minnsta kosti heima í 
vetur,“ sagði Svala Lind. 

Fyrirsæta á framabraut í Barcelona





Verðið á Volkswagen Golf hefur aldrei verið hagstæðara. Taktu gæðin 
og glæsileikann með í reikninginn og þú sérð að þetta er tækifæri sem
borgar sig að grípa. Komdu, reynsluaktu og tryggðu þér Golf.

Gerðu bílinn enn glæsilegri með sportpakka að verðmæti 280.000 kr.

•  16" álfelgur  •  sóllúga  •  leðurstýri  •  þokuljós
•  armpúði milli framsæta  •  samlitur 

Golf Trendline kostar aðeins 25.490 kr. á mánuði.*

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

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi
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Faðir minn gat ekki gert upp við 
sig hvort hann vildi verða bóndi 

eða sjómaður þegar hann var yngri. 
Rétt rúmlega tvítugir höfðu foreldr-
ar mínir eignast bú á Suðurlandi auk 
nokkurra dætra. Þegar þau höfðu 
byggt nýtt íbúðarhús skall óðaverð-
bólga á. Þegar pabbi þurfti svo að 
dvelja lengi á sjúkrahúsi vegna mjög 
skæðrar lungnabólgu var bónda-
draumurinn að mestu úr sögunni og 
næsta grunnatvinnugrein þess tíma 
tók við – sjómennska. Hægt var að 
selja aðsetur fjölskyldunnar bónda 
sem ætlaði að verða ríkur á loðdýra-
rækt. Haldið var til Stokkseyrar, 
svona rétt áður en mest öll útgerð 
þar lagðist af. Leiðir fjölskyldunnar 
lágu því víðar um landið. 

urðu þó útundan. Úr 
því var loksins bætt í sumar. Lagt 
var í hann með trausta vegahand-
bók, Vestfirðingasögur í gamalli 
útgáfu og Íslandssögu Illuga í 
óhandhægu broti. Þema ferðarinnar 
skyldi vera hryllingur liðinna tíma. 

var upphafsreitur 
ferðarinnar. Þar kynntum við fjöl-
skyldan okkur hörmungar galdra-
fársins.

var næsti áfangastað-
ur. Kirkjan sem reist var af drengj-
unum sem þar voru geymdir fyrr á 
öldinni var læst. Ég leit inn um rauð-
litað glerið og virti fyrir mér kvala-
svip Krists á altaristöflunni áður en 
við grilluðum á hvítri ströndinni.

er ekki hægt að skilja 
útundan í ferð sem þessari. Staður-
inn afskekkti þar sem eitt frægasta 
sakamál 19. aldar átti sér stað. 
Gönguleiðin að bænum er torfær og 
grýtt. Því kom mér á óvart að sjá 
konu, nokkuð við aldur, sitja við 
rústir bæjarins. Grátt hár hennar í 
nákvæmlega sama lit og veðraður 
rekaviðurinn sem eitt sinn hafði 
haldið þaki bæjarins uppi. Hún var 
að setja nýja gestabók við bæinn. 
Tilkynnti mér, eftir að við höfðum 
kynnt okkur, að hún væri afkom-
andi ógæfufólksins sem bærinn er 
helst þekktur fyrir. Hún fræddi mig 
um það að á Sjöundá hefði verið 
búið til 1920; afi hennar og amma 
hefðu verið síðustu ábúendurnir. 

er einnig nauðsynlegur 
viðkomustaður í hryllingsferð. 
Sýslumaðurinn Ari í Ögri er jú 
maðurinn sem stóð fyrir eina 
fjöldamorði Íslandssögunnar. 

heimleið komum við að yfirgef-
inni sundlaug. Hún var hrein og hlý. 
Ólíkt niðurníddu sturtuhúsinu sem 
eyðilegging og rotnun höfðu unnið á. 
Tómur ískælir í gangveginum með 
myndum af brosandi fólki var eins 
og ósmekklegur brandari. Svona í 
stíl við fallega en kalda eyðifirðina í 
kring. Frá salerni hússins heyrði ég 
dynjandi vatnsnið. Ég gekk inn og 
reyndi að skrúfa fyrir heitavatns-
krana. Úr honum hafði sjóðheitt vatn 
greinilega runnið lengi því mikill 
kísill hafði sest á stútinn. Blátt gullið 
– sjálfan ríkidóm framtíðarinnar – 
náði ég þó ekki að beisla og áfram 
seytlaði það ofan í niðurfallið og út í 
firðina þar sem menn dreymir um 
að koma á laggirnar stöð til að 
hreinsa svartagull annarra þjóða. 
Stöð sem myndi eyða tækifærunum 
sem fyrir eru. Stöð sem hljómar eins 
og hryllingur úr framtíðinni.

Íslandssaga


