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Björgu Þórhallsdóttur söngkonu er íslensk róm-
antík ofarlega í huga um þessar mundir bæði 
í eldhúsinu og tónleikasölunum. Hún verður á
rómantískum nótum á hádegistónleikum í dag 
– en fyrst þetta.

en venjuleg marengsterta. Svo skreyti ég með berj-
um og bláberin eru þar í öndvegi. Það er viðeigandi 

að leita til náttúrunnar þessa dagana og leyfa sér
aðeins að njóta lystisemda hennar “Björg kveðst haf
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BLÆR ER DRAGDROTTNING ÍSLANDS

SIGRAÐI LOKSÍ

Sigraði í þriðju 
tilraun

Verður fremstur í 
Gleðigöngunni

 Á hættutímum er 
mjög líklegt að bandarísk stjórn-
völd myndu treysta á eigin rat-
sjárflugvélar frekar en íslenska 
loftvarnakerfið, þyrfti að grípa til 
aðgerða hér við land, segir Bjarni 
Benediktsson, formaður utanrík-
ismálanefndar Alþingis. 

Eins og Fréttablaðið upplýsti á 
dögunum verður íslenska loft-
varnakerfið notað til vara á 
heræfingu sem hefst eftir helgina, 
en ratsjárflugvélar munu stýra 
loftvarnaþætti æfingarinnar. 
Stefnt er að því að nota kerfið á 
öðrum æfingum, fyrirkomulag 
verði líklega annað á hættutímum.

„Á hættutímum er mjög líklegt 
að Bandaríkjamenn myndu vilja 
treysta á AWACS-vélarnar sínar, 

og það er ekkert endilega víst að 
það myndi reyna á eða verða þörf 
fyrir skilaboðin sem ratsjárkerfi 
okkar [...] getur skilað af sér. En 
það er kannski fyrst og fremst 
verið að horfa til þess að það gæti 
verið þörf fyrir ratsjárnar á frið-
artímum,“ segir Bjarni.

Hann segir að Íslendingar 
standi nú frammi fyrir því að 
ákveða hversu miklu verði kostað 
til loftvarnakerfisins, og hversu 
mikilvægt það sé fyrir varnir og 
öryggi landsins að fylgjast með 
umferð í lofthelginni á friðartím-
um.

Utanríkismálanefnd fundaði í 
gær og ræddi meðal annars mál-
efni Ratsjárstofnunar, sem rekur 
loftvarnakerfið. Bjarni sagði eftir 

fundinn að ýmsar spurningar 
vöknuðu vegna yfirtöku 
Íslendinga á loftvarnakerfinu. Til 
dæmis mætti spyrja til hvers 
Ísland ættu að halda úti ratsjár-
stöðvum sem fylgdust með óvin-
veittum flugvélum sem ekki létu 
vita af sér. Umræða þyrfti að fara 
fram um þau mál.

Fundurinn í utanríkismála-
nefnd var haldinn að beiðni Stein-
gríms J. Sigfússonar, formanns 
Vinstri grænna. Hann sagði fund-
inn hafa verið gagnlegan.

„Ég tel að þessi mál séu að þró-
ast í mjög óhuggulegan farveg. 
Þau eru að taka stefnu í ákveðna 
átt og setjast í farveg. Það jafn-
gildir í reynd ákvörðun, sem jafn-
gildir í reynd stefnumótun, þó um 

það sé aldrei talað. Mér sýnist að 
það skorti grundvallarumræðu, 
greiningu og athuganir á þessum 
málum á sjálfstæðum íslenskum 
forsendum,“ segir Steingrímur.

Hann gagnrýnir harðlega að 
stofnað sé til mikilla fjárútláta án 
þess að heimildir séu á fjárlög-
um. Dæmi um kostnað sé rekstur 
á ratsjárkerfum, og þátttaka í 
heræfingum. Einnig falli kostnað-
ur á lögreglu og Landhelgisgæslu 
vegna þátttöku í æfingum.

„Væri ekki nær að nota þessa 
fjármuni í aðra hluti? Það myndi 
tryggja betur öryggi og velferð 
Íslendinga að efla björgunarsveit-
irnar, almannavarnir, Landhelg-
isgæsluna, almenna lögreglu og 
fleira,“ segir Steingrímur.

Loftvarnir á Íslandi aðeins 
hægt að nýta á friðartímum
Á hættutímum myndu bandarísk stjórnvöld líklega frekar treysta á eigin ratsjárflugvélar en íslenskt ratsjár-
kerfi, segir formaður utanríkismálanefndar. Skortir umræðu um varnarmál segir formaður Vinstri grænna.

 Alfreð Gíslason mun áfram þjálfa 
handboltalandslið karla fram yfir EM í Noregi sem 
fer fram í janúar á næsta ári. Stjórn þýska 
úrvalsdeildarliðsins Gummersbach, sem Alfreð 
þjálfar einnig, samþykkti að veita honum leyfi til 
þess á fundi í gær.

„Ég er búinn að taka þá ákvörðun með fjölskyldunni 
að taka eina keppni í viðbót. Það yrði erfitt fyrir HSÍ 
að finna nýjan mann núna sem og fyrir liðið að fá 
nýjan þjálfara á þessum tímapunkti,“ sagði Alfreð við 
Fréttablaðið í gær en íslenska þjóðin hefur beðið 

spennt eftir ákvörðun hans síðan 17. júní enda hefur 
landsliðið unnið hug og hjörtu þjóðarinnar undir 
stjórn Alfreðs.

Vilji þjóðarinnar var skýr en Vísir.is fékk ótrúleg 
viðbrögð við undirskriftalista þar sem Alfreð var 
hvattur til að halda áfram. Um fjórtán þúsund 
manns rituðu nafn sitt á listann.

„Svo ég sé alveg hreinskilinn þótti mér mjög vænt 
um þennan stuðning. Það hjálpaði eflaust mikið til 
að fólk kunni að meta það sem ég hef verið að gera,“ 
sagði Alfreð. 

Alfreð þjálfar landsliðið áfram

 „Þetta var frábær 
afmælisdagur,“ segir Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir, bæjarstjóri í 
Mosfellsbæ, en í gær var haldið 
upp á tuttugu ára afmæli 
bæjarins, sem fékk kaupstaðar-
réttindi 9. ágúst árið 1987.

Mikið var um dýrðir í bænum í 
gær og bæjarbúar fjölmenntu í 
hátíðarhöldin. Á sérstökum 
hátíðarfundi í bæjarstjórn var 
ákveðið að gera Salome Þorkels-
dóttur, fyrrverandi alþingismann, 
að heiðursborgara Mosfellsbæjar 
auk þess sem ákveðið var að hefja 
undirbúning við gerð útivistar- og 
ævintýragarðs í bænum. 

„Bærinn er aðeins að fullorðn-
ast og hann hefur dafnað vel á 
þessum árum,“ segir Ragnheiður 
og bætir við að bærinn eigi mikla 
framtíðarmöguleika eins og hver 
annar tvítugur einstaklingur.

Bærinn er að 
fullorðnast



Setja á heimsmet í 
hvísluleik á menningarnótt. 
Núverandi heimsmet var sett í 
Kína á síðasta ári. Þá hvísluðu 
1.082 einstaklingar orði sín á milli.

Hugmyndina að þessu eiga 
systkinin Örn Alexander og Diljá 
Ámundabörn og vonast þau til að 
sem flestir gestir menningarnæt-
ur taki þátt í leiknum.

Leikurinn fer fram í garði 
Listasafns Einars Jónssonar við 
Skólavörðuholt. Orðið fer af stað 
klukkan þrjú og vonast 
aðstandendur til að það berist á 
milli yfir 1.082 manna og 
heimsmetið verði slegið. 

Geir Jón, eru þetta skakkar 
áherslur?

„Ég veit ekki hvað ég var að 
hugsa, en hann var að beina byss-
unni að okkur og ég greip í byss-
una og reyndi að taka hana af 
honum,“ segir Einar Hjörvar Bene-
diktsson, sem varð fyrir árás vopn-
aðra ræningja ásamt tveimur 
vinum sínum í Manhattan-hverfi í 
New York-borg aðfaranótt mið-
vikudags.

„Þeir voru æstir og öskruðu 
þetta oft, „láttu mig hafa pening-
ana, láttu mig hafa helvítis pening-
ana!“,“ segir Trausti Þorgeirsson, 
en hann og Magnús Heiðar Björns-
son flugu frá Íslandi til að heim-
sækja Einar, sem vinnur hjá eigna-
stýringafyrirtæki á Wall Street.

Kvöldið sem þeir lentu urðu þeir 
fyrir árásinni. „Við vorum að 
ganga í gegnum einhvern garð, 
þetta var kannski ekki í öruggasta 
hverfinu,“ segir Trausti. „Þá komu 
tveir blökkumenn, líklega um átján 
ára, og skipuðu okkur að láta sig 
hafa peninga.“

Annar unglinganna hélt á 
skammbyssu og otaði henni að 
Íslendingunum. Trausti segir að 
þeir hafi verið æstir og krafið þá 
um „helvítis peningana“ (e. the 
fucking money).

„Maggi rétti þeim veskið sitt og 
sýndi að það var enginn peningur í 
því,“ segir Trausti. „Þá ætluðu þeir 
að fá veskið hjá Einari, en hann 
stökk á byssuna og þeir fóru að 
fljúgast á.“

Einar segist hafa verið pirraður. 
„Ég var alveg klár á að þetta væri 
platbyssa, en eftir á að hyggja held 
ég að þetta hafi verið alvöru 
byssa,“ segir hann.

Einar náði byssunni af ræn-
ingjanum. „Svo af einhverri ástæðu 
rétti ég honum byssuna til baka,“ 
segir Einar. „Ég sé dálítið eftir því. 
Ég held að hann hafi orðið hissa, 
haldið að ég væri alveg snargeð-
veikur, þannig að þeir hlupu burt.“

Ræningjarnir tóku byssuna með 
sér og ekki var hleypt af. Veski 
Magnúsar skildu þeir eftir. „Þetta 
var svo mikið adrenalínkikk, en 
svo varð ég skíthræddur, eftir á að 
hyggja,“ segir Einar.

Eftir að ræningjarnir voru flún-
ir héldu þremenningarnir áfram 
för sinni. Þeir tilkynntu lögreglu 
ekki um atvikið. „Það varð enginn 
skaði, þannig að það var óþarfi,“ 
segir Trausti.

Magnús og Trausti verða í New 
York í viku enn. Ferðin hefur verið 
róleg fyrir utan árásina og slæmt 
veður, að sögn Trausta. Þeir höfðu 
búist við sumarveðri.

Slóst um byssu við 
vopnaða ræningja
Tveir unglingar reyndu að ræna íslenska þremenninga í New York með skamm-
byssu að vopni. Einn Íslendinganna, Einar Benediktsson, réðst á byssumanninn 
og náði af honum vopninu. Hann rétti honum það aftur og ræningjarnir flúðu.

Raforkunotkun hér á 
landi mun aukast meira en áður 
hafði verið áætlað, samkvæmt 
nýrri orkuspá. Samkvæmt spánni 
mun almenn notkun aukast um 17 
prósent fram til ársins 2015, og 
um 57 prósent til ársins 2030.

Mest mun raforkunotkunin 
aukast á höfuðborgarsvæðinu, að 
því er fram kemur í raforkuspá 
Orkustofnunar 2007-2030.

Aukningin verður meiri en áður 
hafði verið spáð þar sem reiknað 
er með meiri hagvexti til lengri 
tíma en áður. Einnig er reiknað 
með örari fólksfjölgun hér á landi 
en áður. 

Mun aukast um 
helming til 2030

 Tæplega fertugur karl-
maður, Ragnar Már Sævarsson, 
var í Héraðsdómi Reykjavíkur í 
gær dæmdur í eins árs óskilorðs-
bundið fangelsi fyrir vörslu tals-
verðs magns barnakláms. Það er 
þyngsti dómur sem kveðinn hefur 
verið upp hérlendis fyrir þær 
sakir.

Ragnar var ákærður fyrir 
vörslu á sjö hreyfimyndum og 
4.048 ljósmyndum sem sýndu börn 
á kynferðislegan og klámfenginn 
hátt. Ákæran var þingfest í gær 
og dómur einnig kveðinn upp þar 
sem játning lá fyrir.

Ragnar hlóð efninu niður af 
vefnum og vistaði á tölvum og 

ferðaspilara. Lögregluyfirvöld á 
Íslandi hófu rannsókn á málinu 
eftir að ábending barst frá alþjóða-
lögreglunni Interpol í Þýskalandi.

Ragnar hefur áður hlotið dóma 
fyrir vörslu barnakláms og kyn-
ferðisbrot gegn drengjum. Brota-
ferill hans leiddi í þessu tilviki til 
þyngingar refsingarinnar.

Sigríður J. Friðjónsdóttir sak-
sóknari, sem sótti málið, segir 
þetta vera þyngsta dóm sem 
Íslendingur hefur hlotið fyrir 
vörslu barnakláms. „Ég held að ég 
geti fullyrt það,“ segir hún. Mark-
visst sé verið að taka harðar á 
mönnum sem verða uppvísir um 
slík brot. 

Þyngsti barnaklámsdómurinn

 „Viðbrögðin hafa verið 
frábær,“ segir Birgir Torfason, 
veitingamaður á Akureyri, en 
hann hefur hafið undirskriftasöfn-
un í kjölfar þess að ungmennum 
var meinaður aðgangur að tjald-
svæðum bæjarins um verslunar-
mannahelgina. Birgir krefst þess 
að meirihluti bæjarstjórnarinnar 
segi af sér.

Þegar Fréttablaðið fór í prentun 
í gær höfðu á þriðja hundrað ein-
staklingar skrifað undir áskorun-
ina en Birgir hefur gengið með 
listana í hús auk þess að taka á móti 
undirskriftum í gegnum netið. 

Sigrún Björk Jakobsdóttir, bæj-
arstjóri á Akureyri, sendi frá sér 
yfirlýsingu í gærkvöld þar sem 
hún segist standa við ákvörðun 
sína um að takmarka aðgang ung-
menna að tjaldsvæðum. Þar segir 
að ástandið sem skapast hafi í 
bænum undanfarnar verslunar-

mannahelgar varpi skugga á 
ímynd bæjarins og sú þróun hafi 
valdið bæjarbúum og bæjaryfir-
völdum áhyggjum. 

Sigrún segir að ráðstafanirnar 
hafi borið árangur og fjöldi bæjar-
búa hafi haft samband og lýst 
ánægju sinni með hvernig til tókst. 

„Í fyrsta sinn í langan tíma var um 
sannkallaða fjölskylduhátíð að 
ræða,“ segir í tilkynningunni. 

Þá segir Sigrún að Akureyring-
ar þurfi að slíðra sverðin og 
ákveða hvernig beri að standa að 
fjölskylduhátíðum í bænum í 
framtíðinni.

 Króksmót í knattspyrnu 
er haldið í tuttugasta sinn á 
Sauðárkróki í ár. Mótið er haldið 
fyrir fimmta, sjötta og sjöunda 
flokk drengja og stúlkna. 

„Þetta verða í kringum 1.100 
keppendur í ár,“ segir Skúli V. 
Jónsson, framkvæmdastjóri 
knattspyrnudeildar Tindastóls. Það 
eru um helmingi fleiri en áður hafa 
tekið þátt. Liðin mæta á Sauðár-
krók í dag og í kvöld, en mótið 
hefst á morgun. „Það verður spilað 
á tólf völlum allan laugardaginn, 
frá hálftíu til sjö annað kvöld. Svo 
hefst þetta aftur á sunnudagsmorg-
un og lýkur með úrslitaleikjum og 
verðlaunaafhendingu.“

Aldrei fleiri 
þátttakendur

 Skemmdir voru unnar á 
sendiráði Íslands í Kaupmanna-
höfn í fyrrinótt. Málningu var 
slett á veggi og krotuð skilaboð 
þar sem þess er krafist að 
áliðnaðurinn láti Ísland í friði.

Sigurður Harðarson, einn 
talsmanna Saving Iceland, kveðst 
ekki vita hverjir þarna voru á 
ferð. „Þetta eru greinilega 
einhverjir sem eru ósáttir út í 
íslenska ríkið og stóriðjustefnu 
þess,“ segir Sigurður. 

Nokkrir Danir voru handteknir 
hér á landi fyrr í sumar í mót-
mælaaðgerðum Saving Iceland. 
Sigurður segir að aðgerðirnar við 
sendiráðið kunni að tengjast því 
enda segir hann að Danirnir hafi 
verið ósáttir við aðgerðir 
íslenskra stjórnvalda en vegabréf 
voru tekin af þeim við handtök-
una.

Málningu slett 
á sendiráðið

Stefna á heims-
met í hvísli

 Flugmaður og farþegi hanns 
sluppu svo til ómeiddir þegar 
lítil eins hreyfils flugvél nauð-
lenti í hrauninu skammt sunnan 
við Straumsvík í gærkvöld.

Flugmaðurinn hringdi sjálfur í 
neyðarlínuna og að sögn lögreglu 
komu mennirnir sér út úr vélinni 
af sjálfsdáðum. Þeir voru fluttir 
á slysadeild en meiðsli þeirra 
voru óveruleg. 

Ekki er vitað um tildrög 
slyssins að svo stöddu en 
rannsóknarnefnd flugslysa var 
strax kölluð á vettvang. Vélin er 
kennsluflugvél af gerðinni sesna 
152.

Nauðlentu í 
hrauninu





 365 hf., útgáfufélag 
Fréttablaðsins, tapaði áttatíu 
milljónum króna á fyrri 
árshelmingi samanborið við 
1.372 milljóna króna tap af 
áframhaldandi starfsemi á 
síðasta ári, þá undir merkjum 
Dagsbrúnar.  Rekstrarhagnaður 
fyrir afskriftir (EBITDA) var 
413 milljónir og jókst um 247 
prósent á milli ára.

Afkoma félagsins var neikvæð 
um 45 milljónir króna á öðrum 
ársfjórðungi en þrjár 
greiningardeildir höfðu allar 
reiknað með hagnaði.

Tekjurnar námu um 5,5 
milljörðum króna á fyrri hluta 
ársins sem var um 2,4 prósenta 
aukning. Ari Edwald, forstjóri 
365, segir í tilkynningu að 
árangur félagsins hafi verið vel 
viðunandi á fyrri hluta ársins, til 
dæmis á fjölmiðlarekstrinum á 
öðrum ársfjórðungi.

Dregur verulega 
úr tapi félagsins

 Árið 2007 hefur einkennst af veðurofsa 
og sögulegum öfgum víðs vegar um heim. Þetta 
kemur fram í skýrslu Alþjóðaveðurfræðistofn-
unarinnar WMO.

Talið er líklegt að hitastig á landi í janúar og 
apríl hafi verið það hæsta síðan mælingar 
hófust árið 1880. Sum landsvæði hafa jafnframt 
orðið fyrir gríðarlegri úrkomu, sem hefur 
valdið mannskæðum flóðum.

Í skýrslunni kemur fram að öfgafull veður-
fyrirbrigði hafi færst í aukana síðustu fimmtíu 
ár og spáð er að sú þróun muni halda áfram. 
WMO nefnir nokkur dæmi um slíkar öfgar í 
skýrslunni.

Fyrri hluta monsúntímabilsins á Indlandi 
hafa fjórar stórar lægðir valdið úrhelli og 
flóðum í Indlandi, Pakistan og Bangladess. 
Flóðin hafa valdið gríðarlegu manntjóni, 
fólksflótta og eyðileggingu ræktunarlands, 
búfjár og eigna.

Einn sterkasti hvirfilbylurinn sem mælst 
hefur í Arabíuhafi fór yfir Persaflóa í júní og 
olli dauða 50 manns í Íran og Óman. Þungar 
rigningar í Chile á sama tíma urðu yfir 120 
manns að aldurtila.

Á Bretlandi var tímabilið frá maí til júlí það 
úrkomuþyngsta síðan mælingar hófust árið 
1766. Sex fórust í flóðum og tjónið er talið 
vera yfir 300 milljarðar króna. Maímánuður 
var sá blautasti í Þýskalandi frá upphafi 
mælinga árið 1901, en apríl hins vegar var sá 
þurrasti frá upphafi.

Tvær hitabylgjur riðu yfir suðausturhluta 
Evrópu í sumar. Hitastigið varð 43 gráður í 
Búlgaríu í lok júlí og 32,9 gráður í Moskvu í 
maí.

Í skýrslunni er hlýnun jarðar sögð ótvíræð. 
Ellefu af síðustu tólf árum hafa verið meðal 
tólf hlýjustu ára í sögunni.

WMO ásamt veðurstofum 188 aðildarríkja 
Sameinuðu þjóðanna vinnur að alþjóðlegu 
viðvörunarkerfi vegna veðuröfga. Auk þess er 
verið að fylgjast með áhrifum hlýnunar jarðar 
á viðkvæmustu löndin og hvernig hægt sé að 
bregðast við þeim.

Veðuröfgar og hitabylgjur 
æ algengari víða um heim
Árið hefur hingað til einkennst af veðurofsa víðs vegar um heim. Hitabylgjur og sögulegt úrhelli hafa vald-
ið dauða og eignatjóni. Alþjóðaveðurfræðistofnunin segir hlýnun jarðar ótvíræða og aðgerða þörf.

 Hugo Chavez, forseti 
Venesúela, hefur heitið forsetum 
Argentínu og Úrúgvæ ýmiss konar 
stuðningi í heimsóknum sínum til 
landanna. Forsetinn vill auka áhrif 
Venesúela í álfunni og reyna að 
draga úr áhrifum Bandaríkjanna. 

Chavez lofaði að kaupa argent-
ínsk ríkisskuldabréf upp á rúma 
sextíu milljarða króna auk þess 
sem hann ætlar að aðstoða við að 
byggja 2,5 milljarða króna gas-
verksmiðju. Forsetinn sagði mark-
miðið með fjárstuðningnum að 
aðstoða ríkisstjórn Argentínu við 
að byggja upp efnahag landsins án 
þess að þurfa að reiða sig á 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (IMF). 

Chavez lofaði Tabare Vazquez, 
forseta Úrúgvæ, að hjálpa honum 
við að byggja fleiri olíuhreinsi-
stöðvar í landinu og hét því að sjá 
honum fyrir olíu og gasi um 
ókomin ár. 

Búist er við því að hann muni 
lofa forseta Ekvador, Rafael 
Correa, svipuðum stuðningi, meðal 
annars fjárstuðningi til að reisa 
olíuhreinsistöð.

Gagnrýnendur Chavez segja að 
verra sé fyrir lönd Suður-Ameríku 
að þurfa að reiða sig á stuðning 
hans en Bandaríkjanna og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins; hann sé marg-
falt umdeildari og hafi gerst sekur 
um valdníðslu. 

Vill minnka bandarísk áhrif
 Lögregla í New 

Jersey hefur handtekið fimmtán 
ára dreng fyrir morð á þremur 
háskólanemum á skólalóð. 
Drengurinn var handtekinn á 
miðvikudagskvöld.

Fjórir vinir á aldrinum 18 til 20 
ára voru skotnir á laugardags-
kvöld og segja yfirvöld rán hafa 
verið líklega ástæðu. Þrjú 
fórnarlambanna voru neydd til að 
krjúpa og tekin af lífi, en ein 
stúlka komst lífs af þrátt fyrir 
skotsár. Hún er á sjúkrahúsi.

New Jersey hefur verið þekkt 
fyrir ofbeldisfulla glæpi. Íbúar 
hafa safnað fé til að styðja 
fjölskyldur þeirra látnu.

Sagður hafa myrt 
þrjá á skólalóð



í Hagkaupum

afsláttur
   við kassa

40%
  

afsláttur
   við kassa

30%
  



 Gunnar I. Birgis-
son, bæjarstjóri Kópavogs, segir 
vel koma til greina að hætta við 
áform um stækkun Kópavogs-
hafnar, sem íbúar á Kársnesi hafa 
mótmælt hástöfum. 

„Ef fólk vill ekki stækkun og er 
svona mikið á móti henni þá verð-
um við auðvitað að taka tillit til 
þess,“ segir Gunnar. „Athuga-
semdafrestur er til 21. ágúst og 
þegar hann er liðinn verður farið 
yfir málið og við tökum okkar 
ákvarðanir í beinu framhaldi af 
því.“

Deiliskipulag sem gerir ráð 
fyrir 105 íbúðum var samþykkt á 
umdeildum fundi bæjarstjórnar í 
fyrradag. Það var einn tíundi 

þeirra breytinga 
sem til stendur að 
gera á Kársnesi. 
Íbúar fjölmenntu 
á fundinn og Arna 
Harðardóttir, for-
maður samtak-
anna Betri byggð 
á Kársnesi, lét í 
ljós vonbrigði sín 
með niðurstöð-
una.

Spurður að því hvort til greina 
komi að ganga frekar að óskum 
þeirra íbúa Kársness sem mót-
mælt hafa breytingunum, segir 
Gunnar að skoðun meirihlutans sé 
„að fara eigi mjög varlega í þetta 
mál“. Rammaáætlunin um skipu-

lagsbreytingarnar sem kynnt var 
í desember hafi verið sýn til langr-
ar framtíðar og það sé ákvörð-
un hverrar bæjarstjórnar 
hvað verði ráðist í. „Það 
er enginn bundinn af 
þessu rammaskipu-
lagi. Það hefur ekk-
ert lagalegt 
gildi.“ 

Gunnar 
mun hitta 
fulltrúa 
Samtaka 
um betri 
byggð á 
Kársnesi 
á fundi í 
dag.
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Ætlar þú að taka þátt í hinsegin 
dögum?

Finnst þér að Ísland eigi að 
reka eigið loftvarnakerfi?

 Byggingaverktakinn 
Howard Shelley framkvæmdi 
heimatilbúna kynskiptiaðgerð á 
sjálfum sér eftir að hann komst 
að því að hann þyrfti að bíða í tvö 
ár til að komast í aðgerð.

Shelley, sem er 42 ára tveggja 
barna faðir, beið þar til eiginkon-
an hans fór úr húsi og fram-
kvæmdi aðgerðina með eldhús-
hníf eftir leiðbeiningum sem 
hann fann á netinu. Að skurðað-
gerðinni lokinni keyrði hann til 
læknis og var sendur á sjúkrahús.

Hann missti aðeins þrjá daga 
úr vinnu. 

Skipti um kyn 
með eldhúshníf

 Framsóknarmaðurinn 
Hermann Jónasson, forsætis- og 
dómsmálaráðherra í vinstri stjórn-
inni á árunum 1956 til 1958, virðist 
ekki hafa verið tengiliður ríkis-
stjórnarinnar við öryggisþjónustu
á Íslandi í stjórninni. Þetta segir 
Guðni Th. Jóhannesson sagnfræð-
ingur. Dómsmálaráðherra hafði 
gegnt þessu hlutverki í ríkis-
stjórninni fram að því. „Þetta stað-
festir að þegar vinstri stjórnin tók 
við völdum þá varð eðlisbreyting 
á samskiptum ríkisvaldsins við 
öryggisþjónustuna á Íslandi,“ 
segir Guðni. 

Sagnfræðingurinn segir að 
hlutverk öryggisþjónustunnar 
hafi meðal annars verið að fylgjast 
með þeim sem voru framarlega í 
Sósíalistaflokknum og verkalýðs-
félögunum, sem og öðrum sem 
þóttu grunsamlegir á einhvern 
hátt. Í vinstri stjórninni voru 
Framsóknar- og Alþýðuflokkurinn 
auk Alþýðubandalagsins. Guðni 
segir að vera Alþýðubandalagsins 
í stjórninni hafi gert stöðu 
Hermanns erfiða. 

Þetta kemur fram í minnisblaði 
sem Sigurjón Sigurðsson, lög-
reglustjóri í Reykjavík, skrifaði í 
janúar 1957. Vinstri stjórnin hafði 
þá verið við völd í um hálft ár. Í 

minnisblaðinu segir að lögreglu-
stjórinn og utanríkisráðherrann
Guðmundur Í. Guðmundsson, sem 
var í Alþýðuflokknum, hafi ákveðið 
í sameiningu að Guðmundur skyldi 
framvegis vera tengiliður ríkis-
stjórnarinnar við öryggisþjónust-
una en ekki Hermann. „Guðmundur
Í. hefur líklega metið það svo að 
Hermann gæti ekki verið með 
öryggisþjónustuna á sinni könnu 
innan ríkisstjórnarinnar því það 
gæti komið honum í vandræði. 
Hermann var auðvitað forsætis-
ráðherra í vinstri stjórn og það 
kom ekki til greina fyrir hann að 
ræða öryggismálin við alþýðubanda-
lagsmenn,“ segir Guðni. 

Guðni segir að í minnisblaðinu 
komi fram að Guðmundur Í. hafi 
sagt við Sigurjón að hann þyrði 
ekki að ræða öryggismálin við 
Hermann og að lögreglustjórinn 

ætti heldur ekki að gera það. 
Guðmundur Í. undirstrikaði einnig 
að öryggisþjónustan ætti að halda 
áfram að vinna þau störf sem hún 
hafði unnið áður. „Formlega rétta 
leiðin var ekki farin í þetta skiptið, 
en það er skiljanlegt í pólitísku 
ljósi að Guðmundur og Sigurjón 
hafi farið þessa leið,“ segir Guðni. 

Guðni segir að í skýrslu nefndar 
frá því í febrúar 2007, sem Alþingi 
skipaði til að skoða öryggismál 
Íslands á tímum kalda stríðsins, sé 
listi yfir heimildir um öryggis-
þjónustu á Íslandi. Þar komi fram 
að meðal þessara heimilda séu 
gögn frá lögreglunni í Reykjavík, 
meðal annars minnisblöð Sigurjóns 
Sigurðssonar lögreglustjóra frá 
árunum 1957 til 1959. „Ég bað um 
leyfi til að skoða þessi minnisblöð 
og komst þá að þessu,“ segir 
Guðni.

Hermann sá ekki 
um öryggismálin
Hermann Jónasson forsætis- og dómsmálaráðherra sá ekki um málefni öryggis-
þjónustu á Íslandi í vinstri stjórninni árin 1956-1958. Guðmundur Í. Guðmunds-
son utanríkisráðherra sá um öryggisþjónustuna. Staða Hermanns var erfið.

á norrænu sagnfræð-
ingaþingi

 Fimmtán prósent Asíubúa, 600 millj-
ónir manna, lifa á minna en 63 krónum daglega, sem 
jafngildir einum Bandaríkjadal.

Þróunarbanki Asíu (ADB) greindi frá þessu í gær 
við upphaf tveggja daga ráðstefnu á vegum Alþjóð-
legu þróunarrannsóknarstofnunarinnar (IFPRI).

Þrátt fyrir gífurlegan hagvöxt undanfarna þrjá 
áratugi eru hungur og fátækt enn útbreidd í þessari 
fjögurra milljarða manna heimsálfu.

„Milljónum hefur verið hjálpað upp úr fátækt, en 
milljónir sitja enn eftir, sérstaklega í sveitahéruð-
um,“ sagði Joachim von Braun, forstöðumaður 
IFPRI.

Talið er að árið 2015 verði helmingur fátækra íbúa 
heimsins í Asíu og benda bestu spár til að þrír fjórðu 
muni búa í sveitahéruðum. Á sama tímabili er því 
spáð að Asía muni leggja til nærri helming af vergri 
landsframleiðslu í heiminum samkvæmt Þróunar-
banka Asíu.

„Það er kaldhæðnislegt að ótrúlegur hagvöxtur 
Austur-Asíu, sem byggðist á miklum gróða úr land-
búnaðargeiranum, er nú að stuðla að því að auka 

tekjuójöfnuð milli þeirra sem búa í borgum og þeirra 
sem búa í sveitum,“ sagði C. Lawrence Greenwood, 
aðstoðarforstjóri IFPRI.

Setja þarf aukinn kraft í atvinnusköpun á lands-
byggðinni sem er lykilatriði í að draga úr fátækt að 
sögn Braun sem segir leiðir til þess liggja í nýsköpun 
í tækni og stofnanaumhverfi. 

Helmingur fátækra brátt í Asíu



Gott samband skiptir öllu

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!

ALDREI ÁNÆGÐARI!



Ráðherra í ríkisstjórn-
inni í Pakistan segir að Pervez 
Musharraf forseti muni hugsan-
lega lýsa yfir neyðarástandi í land-
inu á næstunni. 

Nokkrum klukkustundum eftir 
að ráðherrann lét ummælin falla í 
gær sagði ráðamaður í flokki Mus-
harrafs að forsetinn væri ekki að 
íhuga að lýsa yfir neyðarástandi í 
landinu. Óvíst er því hvað forset-
inn mun gera en ljóst þykir að hann 
hefur velt möguleikanum fyrir sér. 
Hæstiréttur landsins getur neitað 
forsetanum að lýsa yfir neyðar-
ástandi ef ekki eru forsendur fyrir 
því að mati réttarins.

Tariq Azim, aðstoðarráðherra 

upplýsingamála í ríkisstjórninni, 
sagði í gær að ástæðurnar fyrir 
því að neyðarástandi yrði kannski 
lýst yfir í Pakistan væru „innri og 
ytri ógnir“ og versnandi ástand í 
norðvesturhluta landsins, við 
landamærin að Afganistan. 

Ef Musharraf lýsir yfir 
neyðarástandi í landinu mun vald 
hans aukast til muna. Forsetinn 
mun meðal annars skert ýmis 
mannréttindi borgaranna: ferða-, 
funda- og samviskufrelsi þeirra, 
sem og möguleika þeirra til að 
leita réttar síns fyrir dómstólum. 
Samkvæmt stjórnarskrá Pakist-
ans getur forsetinn lýst yfir 
neyðarástandi ef öryggi ríkisins 

er ógnað að innan eða utan og ef 
ekki er hægt að tryggja öryggi 

borgaranna með hefðbundinni 
stjórn.

Musharraf, sem er bandamaður 
Bandaríkjastjórnar í stríðinu gegn 
hryðjuverkum, er undir þrýstingi 
frá Bandaríkjunum að ráðast gegn 
skæruliðum í landinu, en talið er 
að margir þeirra séu liðsmenn al-
Kaída hryðjuverkasamtakanna.
Meira en 360 manns hafa látið lífið 
í sjálfsmorðsárásum og átökum á 
milli pakistanska hersins og 
skæruliða á einum mánuði. 
Upphafið að þessari hrinu andláta 
var þegar herinn gerði innrás í 
Rauðu moskuna í Islamabad í 
síðasta mánuði þar sem rúmlega 
hundrað manns létu lífð. 

 Hvar verður Fiskidagurinn 
mikli haldin um helgina?

 Hversu margar bílastæð-
askífur voru í boði í fyrstu 
atrennu fyrir þá 1.400 visthæfu 
bíla sem aka um Reykjavík?

 Hversu margir Íslendingar 
leika með liðum í ensku úrvals-
deildinni?

Musharraf lýsir líklega yfir neyðarástandi

– og farsælan vinnudag!

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

Vél sem hentar meðalstórum 
fyrirtækjum og stofnunum. 
Öflug vél en ótrúlega hljóðlát 
og auðveld í meðförum.

Reiknuð afköst 2475m2/klst

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

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

sala@rv.is • www.rv.is
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 Fyrirtækið Hibernia 
Atlantic hyggst leggja nýjan 
sæstreng til Íslands. Strengurinn 
á fyrst og fremst að sinna þörfum 
netþjónabúa og gagnaveitna sem 
vilja koma hingað til lands. 
Samkvæmt áætlunum fyrirtækis-
ins á að taka hann í notkun næsta 
haust.

Tveir sæstrengir liggja nú til 
Íslands, CANTAT-3 sem tekinn var 
í notkun 1994, og FARICE-1 sem 
tekinn var í notkun 2004. Auk þess 
samþykkti ríkisstjórnin um síðustu
áramót að undirbúa lagningu nýs 
sæstrengs milli Íslands og Evrópu, 
sem verður líklega tekinn í notkun 
í október eða nóvember á næsta 
ári. Tveir sæstrengir munu því 
verða lagðir á næsta ári til viðbótar 
við þá tvo sem nú eru fyrir.

Bjarni Þorvarðarson, forstjóri 
Hibernia Atlantic, segir lengi hafa 
verið skoðað hvort fýsilegt sé að 
tengja Ísland við ljósleiðaranet 
fyrirtækisins, sem nær til rúmlega 
fjörutíu borga í Ameríku og 
Evrópu. „Margir erlendir aðilar 
hafa komið að máli við okkur sem 

eru áhugasamir um að setja upp 
gagnaveitur hér á landi, sér í lagi 
vegna ódýrrar og hreinnar orku. 
Við teljum að það séu komnar 
forsendur fyrir því að nýr strengur 
standi undir sér.“

Kristján Möller samgönguráð-
herra fagnar framtaki Hibernia 
Atlantic, en segir að áform þeirra 
breyti engu um fyrirætlanir 
ríkisstjórnarinnar um lagningu 
nýs sæstrengs á næsta ári. „Ef 
þetta verður til þess að auka 
samkeppni og lækka verð er það 
hið besta mál,“ segir hann.

„Ef menn telja sig geta gert 
þetta svona þá er það gott mál,“ 
segir Guðmundur Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri Farice hf., sem 
á og rekur FARICE-1 strenginn. 
Fyrirtækið vinnur nú að rann-
sóknum vegna lagningu nýja 
strengsins, sem gæti hlotið nafnið 
FARICE-2 eða EURICE, allt eftir 
því hvar hann kemur á land. „Við 
óttumst ekkert aukna samkeppni 
og höldum ótrauðir áfram að 
undirbúa lagningu okkar strengs.“

Ætla að leggja 
nýjan sæstreng
Hibernia Atlantic ætlar að tengja Ísland við ljósleið-
aranet sitt með nýjum sæstreng. Strengurinn verður 
lagður til viðbótar þeim sem ríkið hyggst leggja. 
Samkeppni er af hinu góða, segir samgönguráðherra.

 Ellefu ára stúlku tókst að 
festa sig í leiktæki á róluvelli við 
Hjarðarhaga í Reykjavík í fyrra-
kvöld.

Leiktækið er plata með nokkrum 
misstórum götum sem hægt er að 
kasta boltum í gegnum. Stúlkan 
hafði troðið sér í gegnum eitt gatið 
og sat þar föst. Vinkonur hennar 
leituðu eftir aðstoð. Slökkviliðið 
kom á staðinn og sagaði bút úr 
plötunni til að losa stúlkuna. Hana 
sakaði ekki.

Að sögn varðstjóra hjá slökkvi-
liðinu koma upp nokkur tilfelli 
sem þessi á ári.

Slökkviliðið mætti

 Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu býst við 
miklum fjölda fólks í Gleðigöngu 
samkynhneigðra á laugardag. 
Verður lögregla því með nokkurn 
viðbúnað í miðborginni. 

Gleðigangan fer frá Hlemmi 
niður að Arnarhóli og verður því 
lokað fyrir bílaumferð á Lauga-
vegi, í Bankastræti og í Lækjar-
götu frá því snemma á laugar-
dagsmorgun og fram eftir degi. 

Gleðiganga fær 
forgang





 „Þetta endar ekki 
eins illa og það leit út fyrir. Ég vil 
gera allt sem ég get til að bjarga 
þessu. Við erum allir að vinna 
saman í þessu og erum að reyna að 
búa til pening,“ segir Steinar H. 
Kristinsson, eigandi og fram-
kvæmdastjóri verktakafyrirtæk-
isins Stokka. 

Steinar ætlar að leggja inn aug-
lýsingu í Fréttablaðið á næstu 
dögum til að selja verkfæri fyrir-
tækisins svo hann geti greitt þeim 
launin. Það sé fljótlegasta leiðin 
til að koma mönnunum til aðstoð-
ar.

Steinar segir engan sinna manna 
vera á götunni, enda hafi hann 
gengið í að framlengja húsaleigu-
samninga og fleira.

Hann hafi rætt málin vand-
lega við starfsmennina og í ljós 
hafi komið að slagsmál hans við 

verkstjórann hafi líklega sprott-
ið af misskilningi. Haralds verk-
stjóri hafi ekki vitað að Steinar 
sjálfur væri að bíða eftir 
greiðslu.

„Ég hef sjálfur ekki getað 
greitt mína eigin leigu og er upp 
á náð skyldmenna kominn,“ segir 
Steinar.

Nú sé áríðandi að komast að 
samkomulagi við eiganda hótels 
Arnarhvols og verktakafyrirtækið 
ANS um reikninga fyrir unnin 
störf. „Það er smá karp um auka-
tíma sem tæknifræðingur er að 
fara yfir. Það ber nokkuð í milli og 
gæti tekið nokkra daga,“ segir 
Steinar. „En þegar það fæst greitt 
þá get ég auðvitað greitt launin og 
alla skatta. 

Hins vegar, segir Steinar, hefur 
gengið erfiðlega að ná í yfirverk-
takann ANS síðustu daga, en 

greiðslan til Stokka kæmi frá því 
fyrirtæki.

Lettnesku mennirnir geta ekki 
fengið greiðslur úr Ábyrgðarsjóði 
launa nema Stokkar verði lýstir 
gjaldþrota. Steinar segir að gjald-
þrot gæti tafið fyrir greiðslu frek-
ar en hitt.

„Ég vil fá nokkra daga til að 
vita hvort ég geti bjargað þessu 
án þess að lýsa mig gjaldþrota. 
Það væri líka allt að þriggja mán-
aða ferli fyrir mennina að fá 
greiðslu þaðan [úr Ábyrgðarsjóð-
inum].“

Selur verkfærin til að geta 
borgað Lettunum launin
Verktakinn sem ekki gat greitt lettneskum starfsmönnum sínum laun um mánaðamótin segist nú gera allt 
sitt til að koma til móts við þá. Sjálfur á hann ekki fyrir húsaleigu. Segir gjaldþrot ekki liggja fyrir.

 Vísindamenn 
Íslenskrar erfðagreiningar hafa 
fundið stökkbreytingar sem valda 
öllum tilfellum ákveðins gláku-
afbrigðis. Vonast er til þess að 
niðurstöðurnar geti hraðað þróun 
á meðferð við gláku sem er 
algengur augnsjúkdómur. 

Rannsóknin var unnin í 
samstarfi við Landspítalann, 
læknadeild Háskóla Íslands og 
Háskólann í Uppsölum. Vinna við 
rannsóknina hefur staðið yfir í tvö 
ár og voru niðurstöðurnar birtar í 
netútgáfu tímaritsins Science í 
gær. 

Glákuafbrigðið sem hér um 
ræðir kallast flögnunargláka og 

kemur fram hjá einstaklingum 
sem eru með flögnunarheilkenni. 
Rannsóknin leiddi í ljós að allir 
sjúklingar með þessa gerð gláku 
hafa sömu afbrigði ákveðins erfða-

vísis. Í ljósi niðurstaðnanna má 
telja að erfðir sjúkdómsins séu 
fullskýrðar. 

Í fréttatilkynningu frá Íslenskri 
erfðagreiningu er haft eftir Kára 
Stefánssyni, forstjóra fyrirtækis-
ins, að vinna sé hafin við að nýta 
þessa nýju þekkingu til þess að 
þróa greiningarpróf og lyf.

Í kringum 10 til 20 prósent ein-
staklinga eldri en 60 ára hafa 
flögnunarheilkenni sem getur þró-
ast yfir í flögnunargláku í um 
helmingi tilfella. Þessi tegund 
gláku er illvígari en önnur afbrigði 
sjúkdómsins og leiðir frekar til 
alvarlegrar sjónskerðingar eða 
blindu.

 Hundrað þúsund krónur 
söfnuðust til styrktar Stígamótum 
á baráttutónleikum gegn kyn-
bundnu ofbeldi sem voru haldnir 
1. ágúst. Það voru Karlahópur 
Femínistafélagsins, Jafningja-
fræðslan og V-dags samtökin sem 
efndu til tónleikanna en frítt var 
inn á staðinn. Upphæðin safnaðist 
þó með frjálsum framlögum frá 
örlátum gestum sem greinilega 
fögnuðu framtakinu.

„Við erum mjög sátt við þessa 
upphæð og líka ofsalega ánægð 
með kvöldið. Það var fullt út úr 
dyrum og færri komust að en 
vildu. Allir gáfu vinnu sína og það 
reyndist okkur mjög auðvelt að fá 
tónlistarmenn til samstarfs,“ 
segir Arnar Gíslason, einn af 
talsmönnum Karlahópsins. 

Stígamót fengu 
100 þúsund

 Laugardaginn 11. ágúst 
verður opinn veiðidagur í Alviðru 
frá kl. 11 til 18. Hugmyndin er að 
gefa þeim sem ekki stunda 
stangveiði kost á að kynnast 
þessari iðju. 

Ungir og aldnir eru hvattir til 
að mæta með stangirnar og reyna 
fyrir sér. Vanir veiðimenn frá 
Stangaveiðifélagi Reykjavíkur 
verða til leiðsagnar. 

Góð veiði hefur verið í Alviðru 
að undanförnu. Sextán og hálfs 
punda flugulax fékkst þar í 
vikunni auk þess sem þrír tíu 
punda laxar veiddust á þrettán 
laxa degi. 

Góð veiði hefur 
verið í Alviðru 
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 „Við erum komin langt 
yfir markmiðið sem við settum 
okkur og fram úr björtustu vonum. 
Viðbrögðin eru frábær og í sam-
ræmi við það sem okkur hefur 
grunað, að það sé mikill áhugi á 
þessu í samfélaginu,“ segir Karen 
H. Theodórsdóttir, verkefnastjóri 
hjá Reykjavíkurdeild Rauða kross-
ins.

Karen státar nú af biðlista sjálf-
boðaliða, eftir að um fimmtíu fjöl-
skyldur gáfu kost á sér sem stuðn-
ingsfjölskyldur fyrir kólumbískt 
flóttafólk í ár. 

„Það var umfjöllun í Fréttablað-
inu og lítil frétt á RÚV og það 

þurfti ekki meira. Það varð allt 
kolvitlaust á símanum hjá okkur í 
tvo daga á eftir,“ segir Karen.

Í ár koma til landsins níu kól-
umbískar fjölskyldur og fær hver 
og ein fimm íslenskar stuðnings-
fjölskyldur til að aðstoða sig við 
að festa rætur í samfélaginu.

Umsækjendurnir fara fyrst í 
óformlegt viðtal hjá Rauða kross-
inum og Karen metur síðan í ljósi 
reynslu sinnar hverjir henta best í 
verkefnið. „En ég hef nú ekki 
þurft að hafna mörgum því þetta 
hafa verið alveg frábærir ein-
staklingar sem sækja um,“ segir 
hún.

Með stuðningsfjöl-
skyldur á biðlista

Nýupp-
götvað hljómplötu-
safn, sem sagt er 
hafa tilheyrt fyrr-
verandi leiðtoga 
Þýskalands, Adolf 
Hitler, bendir til að 
nasistaforinginn hafi 
verið hrifinn af tónlist 
eftir gyðinga.

Þó að Hitler hafi opin-
berlega talað illa um 
gyðinga og fyrir-
skipað fjölda-
morð á þeim 
virðist sem 
honum hafi 

ekki mislíkað tónlist eftir 
þá. Einnig fundust þarna 
rússneskar plötur, en 
Hitler var einnig í nöp 
við Rússa.

Plöturnar fundust á 
heimili látins njósnara frá 
Sovétríkjunum. Hann mun 
hafa tekið plöturnar af 
skrifstofu Hitlers í Berlín 

að honum látnum. Þetta 
kom fram í New 

York Times.

Tónlist eftir gyðinga
 Hæstiréttur hefur 

staðfest úrskurð Héraðsdóms 
Reykjavíkur um að framlengja 
skuli gæsluvarðhald yfir síbrota-
manni um tvítugt. Héraðsdómur 
úrskurðaði manninn í varðhald til 
28. september en Hæstiréttur 
stytti það til 12. sama mánaðar.

Mál hefur verið höfðað gegn 
honum fyrir vopnað rán, þjófnað 
og umferðarlagabrot. 

Ránið framdi hann í lok maí, 
þegar hann réðst inn í verslun 10-
11 við Dalveg í Kópavogi 
vopnaður stórum hníf og lét 
afgreiðslustúlku afhenda sér 
peninga og varning. 

Ræningi áfram 
í gæsluvarðhaldi

 Indriðastaðir ehf. eiga nú í samninga-
viðræðum um kaup á jörð Ævars Ragnarssonar í 
Skorradalshreppi. Kaupverðið mun vera á bilinu 100 
til 120 milljónir. 

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins bauð Bjarni 
Ármannsson, fyrrverandi bankastjóri Glitnis, tölu-
vert hærri peningaupphæð í jörðina en Indriðastaðir, 
eða allt að 150 milljónir. 

Ævar Ragnarsson segir þetta vel geta verið rétt, 
hann viti það hins vegar ekki sjálfur. „Þær tölur sem 
heyrast um alla sveit eru þó langt í frá réttar. Ég fæ 
frekar lítið fyrir jörðina.“

Jón Sandholt, annar eigenda Indriðastaða, telur 
ekki að tilboð sitt hafi verið síðra en boð Bjarna. „Það 
getur verið að hann hafi boðið meira í peningum. 
Hins vegar er ákveðin aðferðafræði í þessu sem 
getur haft áhrif,“ segir hann, en vill ekki fara nánar 
út í þá sálma.

Ævar kannast ekki við að hann hafi tekið lægra 

boði frá sveitungum sínum en hann gat fengið frá 
Bjarna. „Nei, mér er alveg sama hver það er. Ég vildi 
bara selja einhverjum heiðarlegum manni. Heyrðu, 
ég er að elta hérna hross og bið bara að blessa þig,“ 
sagði Ævar svo og kvaddi.

Ekki náðist í Bjarna Ármannsson, sem er staddur 
erlendis.

Seldi frekar Indriðastöðum
 1.600 færri bílar 

fóru í gegnum Hvalfjarðargöngin 
um verslunarmannahelgina nú en 
sömu helgi í fyrra. Í fyrra fóru 
39.000 bílar um göngin frá 
fimmtudegi til mánudags en nú 
voru þeir 37.400. Er það eðlilegt í 
ljósi þess að færri gestir voru á 
hátíðum á Akureyri og Siglufirði 
en í fyrra. 

Umferð um Hvalfjarðargöngin 
hefur að öðru leyti aukist. Á 
heimasíðu Spalar kemur fram að í 
lok júlí hafi 1,6 milljónir bíla 
farið um göngin síðan í október í 
fyrra. Það er rúmlega níu 
prósenta aukning milli ára.

Minni umferð 
um göngin
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Deildin ekki 
söm án KR

Karlvæðing ráðhúss Skítapakk

Jómfrúarferð til Vestfjarða 

Rannsóknir benda til þess 
að einn af hverjum sex 
Evrópubúum þjáist af 
einhvers konar heyrnar-
skerðingu. Vakning 
er að verða í þessum 
málum, að sögn Ellisifjar 
Katrínar Björnsdóttur 
heyrnarfræðings. 

„Það að heyra illa hefur svo mikil 
og slæm áhrif á líf fólks. Maður 
þarf jú að heyra í fólkinu í kringum 
sig,“ segir Ellisif Katrín Björns-
dóttir heyrnarfræðingur. Hún 
rekur fyrirtækið Heyrn ehf.  í 
Hlíðarsmára í Kópavogi, sem veitir 
sérhæfða þjónustu til að bæta úr 
heyrnarskerðingu. Hún lærði 
heyrnarfræði í Gautaborgar-
háskóla og hefur hlotið löggildingu 
sænskra yfirvalda.

„Það hefur orðið vakning í því að 
heyrnartæki eru hjálpartæki,  
alveg eins og gleraugu. Heyrnar-
skerðing hrjáir heldur ekki bara 
eldra fólk,“ segir Ellisif. Hún segir 
fólk smám saman vera að gera sér 
grein fyrir mikilvægi góðrar heyrn-
ar. „Það skiptir máli að byrja fyrr 
en seinna að vera með heyrnartæki. 
Með því að nota tækið virkjast 
heyrnarstöðvarnar og þannig hæg-
ist á hrörnun þeirra.“

Mikil þróun hefur átt sér stað í 
heyrnartækjum og hönnun þeirra 
undanfarin ár. Tækin í Heyrn eru 
öll af nýjustu gerð, frá fyrirtækinu 
ReSound. „Áður voru magnarar 
sem mögnuðu upp öll hljóð. Núna 
efla tækin heyrnina á eðlilegan 
hátt svo fólk bara gleymir því að 
það sé með það í eyranu.“

 Ellisif segir að heyrnarskerðing 
sé ekki bara líkamleg, heldur 
einnig félagsleg. Ómeðhöndluð 

heyrnarskerðing geti jafnvel leitt 
af sér þunglyndi. Oft sé þó erfitt 
fyrir fólk að gera sér grein fyrir 
heyrn sinni sjálft. „Þess vegna er 
mikilvægt að fara í heyrnar-
mælingu og komast að raun um 
hvernig heyrnin er. Það þarf enga 
tilvísun til að láta mæla sig. 

Svo er ekki nóg að fara í mæl-
ingu og fá heyrnartæki. Aðstand-

endurnir þurfa líka að vera með í 
þessu.“ Með nýstárlegum hug-
búnaði er hægt að leyfa fólki að 
heyra tal eða tónlist með eyrum 
þess heyrnarskerta. „Þá er hægt að 
gera sér aðeins grein fyrir því 
hvernig þetta er. Þegar aðstand-
endur upplifa þetta sjálfir er 
skilningurinn miklu meiri.“ 

Íslendingar passa oft ekki næg-

ilega vel upp á heyrn sína. Fólk sem 
starfar við tónlist eða í miklum 
hávaða þarf sérstaklega að passa 
þetta. „Við erum með heyrnartappa 
sem eru sérsmíðaðir í eyrun á hverj-
um og einum. Þeir dempa hávaða en 
tal og tónlist heyrist samt í gegn. 
Þetta er auðvitað mjög sniðugt fyrir 
tónlistarfólk og fólk sem er mikið í 
hávaða.“ 

Hlustað með eyrum heyrnarskertra





fréttir og fróðleikur

Ólöglegt í báð-
um löndum

Þjóðverjinn Joseph Wil-
helm notar fæturna til að 
vekja athygli á neikvæðum 
hliðum erfðabreyttra mat-
væla. Hann er þessa dagana 
að ganga þúsund kílómetra 
leið ásamt föngulegum hópi 
skoðanasystkina sinna.

Hinn 28. júlí síðastliðinn gekk 
hópur fólks af stað frá hafnar-
borginni Lübeck í Þýskalandi. 
Stefnan var tekin suður á bóginn, 
frá strönd Eystrasalts í norðri 
suður í gegnum endilangt Þýska-
land og allt til bæjarins Lindau 
sem stendur við vatnið Bodensee 
á landamærum Þýskalands, Sviss 
og Austurríkis.

Fremstur í flokki fer Joseph Wil-
helm, rúmlega fimmtugur athafna-
maður í Þýskalandi, sem áratugum 
saman hefur verið frumkvöðull í 

ræktun lífrænna matvæla. Hann 
rekur keðju náttúruvöruverslana 
undir nafninu Rapunzel, sem einn-
ig er í samstarfi við svipaðar versl-
anir víða um heim.

Tilgangur göngunnar er fyrst 
og fremst sá að vekja athygli 
almennings í Þýskalandi og breiða 
út þann boðskap að erfðatækni 
þurfi að varast, sérstaklega þegar 
hún tengist framleiðslu matvara.

„Í Þýskalandi er fólk sér í raun 
og veru enn ekki meðvitandi um 
þessi mál. Að vísu eru allir á móti 
erfðatækni, ef þeir eru spurðir. En 
það er bara tilfinningaleg afstaða, 
raunveruleg þekking á notkun 
erfðatækni í landbúnaði og mat-
vælaframleiðslu er varla til,“ 
segir Wilhelm í viðtali, sem birt er 
á vefsíðu göngunnar, http://www.
rapunzel.de/genfrei, þar sem einn-
ig má fylgjast með framvindu 
hennar.

Hugmyndina segist hann fyrst 
hafa fengið árið 2000 þegar hann 
tók sér fjögurra mánaða frí til að 
ganga hinn forna Jakobsveg, píla-
grímaleiðina til Santiago de Comp-
ostela á norðvestanverðum Spáni. 
Næsta ganga skyldi þó verða undir 
kjörorðinu „Genfrei Gehen“, eða 
„Ganga gegn erfðabreyttum mat-
vælum“. Þegar hann svo nefndi 
þetta við félaga sína og samstarfs-
fólk, þá voru undirtektirnar það 
góðar að fljótlega fór fólk að bæt-
ast í hópinn. Eins manns ganga 
varð að fjöldagöngu. Göngufólkið 
hefur nú lagt rúmlega þriðjung 
leiðarinnar að baki en göngunni 
lýkur um miðjan september.

Wilhelm segir að hugmyndin 
hafi þó aldrei verið sú að þessi 
ganga yrði eingöngu mótmælaað-
gerð, heldur er tilgangurinn líka 
sá að njóta göngunnar og alls þess 
sem fyrir ber á leiðinni.

„Ég er sannfærður um að ein-
tómar mótmælaaðgerðir geti ekki 
skilað neinum árangri til lengdar. 
Þess vegna finnst mér mikilvægt 
að Genfrei Gehen bjóði upp á 
möguleika til að berjast fyrir ein-
hverju og hafa jafnframt gaman 
og ánægju af því.“

Allir sem vilja geta slegist í hóp-
inn og þeir sem ganga fimm kíló-
metra fá vottorð upp á það. 
Lengsta dagleiðin er 30 kílómetr-
ar, en sjötta hvern dag er hvíldar-
dagur. Á leiðinni er efnt til ýmissa 
uppákomna, meðal annars eru 
umræðufundir með fyrirlesurum 
í stærri borgunum.

Allt er þetta gert í nafni mál-
staðarins, sem er að vekja athygli 
á hættunum sem fylgja því að 
fikta í náttúru lífveranna og hvetja 
fólk til að sýna ábyrgð í þessum 
efnum.

„Hættan af erfðabreyttum mat-
vælum er sú að enginn veit hvaða 
áhrif þau hafa á heilsu fólks. Að 
vísu eru til rannsóknir á rottum, 
en langtímaáhrif á mannslíkam-
ann hafa enn ekkert verið rann-
sökuð,“ segir Wilhelm. „Við verð-
um að segja það hreint út: Þegar 
erfðatækni er beitt þá er farið yfir 
þau mörk sem greina tegundirnar 
í sundur og öllu blandað saman. 
Öll inngrip í náttúruleg lögmál 
þróunarinnar eru hættuleg og 
ábyrgðarleysi gagnvart neytend-
um, vegna þess að áhrifin eru ekki 
fyrirsjáanleg. Og við þetta bætist 
að engin þörf er fyrir að nota 
erfðatæknina í matvælafram-
leiðslu.“

Ganga gegn erfðatækni

Óánægja með aukinn umferðarþunga
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Uniflame grill
3 brennarar

Hjól
40% afsláttur

25%
afsláttur

Reiknivél
199 kr/stk.

Stílabók
69 kr/stk.

Skólavörur
Allt að 70% afsláttur af völdum skólavörum

Schoolyard
skólatöskur

1.990 kr

Allt að 70% afsláttur

af völdum skólavörum

40%
afsláttur
af öllum 
hjólum



[Hlutabréf]

Efnahags- og framfarastofnun 
Evrópu (OECD) hefur fjarlægt 
Marshall-eyjar af svörtum lista 
yfir þau lönd sem þykja ósam-
vinnuþýð í tengslum við skatta-
mál.

Marshall-eyjar eru annað landið 
í þessum mánuði sem fær útstrik-
un af listanum, á eftir Líberíu. Alls 
hafa nú 35 ríki fengið útstrikun af 
listanum eftir að hafa svarið þess 
eið að koma skattareglum sínum í 
viðunandi horf. 

 Einungis þrjú lönd sitja nú eftir 
á svarta listanum: Liechtenstein, 
Andorra og Mónakó.

Marshall-eyjar 
af svörtum lista

Peningaskápurinn ...

Commerzbank, annar stærsti 
banki Þýskalands, skilaði met-
hagnaði á fyrri hluta ársins sem 
markaðist af miklum innri vexti 
og vexti á þóknunar- og fjárfest-
ingartekjum. Þrátt fyrir að hagn-
aður bankans á öðrum ársfjórð-
ungi hefði meira en tvöfaldast á 
milli ára og verið umfram vænt-
ingar markaðsaðila féllu bréf hans 
um rúm fjögur prósent í gær.

Hálfsárs uppgjör sýndi hagnað 
upp á 1.433 milljónir evra, um 126 

milljarða króna, sem var 28,3 pró-
senta aukning á milli ára. Bankinn 
hagnaðist um 792 milljónir evra, 
nærri sjötíu milljarða króna, á 
öðrum ársfjórðungi. Söluhagnað-
ur af breska dótturfélaginu Jupit-
er Asset Managemet vó þar þungt 
á metunum.

Arðsemi eigin fjár nam 22 pró-
sentum á fyrri hluta ársins.

FL Group á 3,24 prósenta hlut í 
Commerzbank sem metinn er á 57 
milljarða króna.

Metafkoma dugði ekki

Markaðir lækkuðu bæði austan hafs 
og vestan í gær vegna þrenginga 
sem rekja má til samdráttar á 
bandarískum fasteignalánamark-
aði. Hlutabréfamarkaður hér fór 
ekki varhluta af lækkunum þar sem 
Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,61 
prósent. 

Gengi þriggja helstu vísitalna í 
Bandaríkjunum lækkaði um allt að 
1,7 prósent strax við opnun markaða 
þar í gær. Þetta er viðsnúningur frá 
því deginum áður þegar vísitölurnar 
hækkuðu um allt að 2,1 prósent. 

Evrópsk fjármálafyrirtæki sem 
halda úti sambærilegri starfsemi 
handan Atlantsála hafa sömuleiðis 
átt við erfiðleika að stríða vegna 
þessa. Evrópski seðlabankinn brást 
við í gær með því að bjóða þeim 
sem komu illa inn í sumarið lán á 
góðum kjörum til að bæta lausa-
fjárstöðu þeirra og hindra að áhrif-
anna gæti í evrópsku viðskiptalífi. 
Afleiðingarnar voru þær að  vísitöl-
ur í Evrópu lækkuðu almennt um 
rúm tvö prósent.

Markaðir lækkuðu víða

Kauphöllin í Dubai hefur 
gert tilboð í hluti í kaup-
hallarsamstæðunni OMX, 
sem Kauphöll Íslands heyr-
ir undir ásamt kauphöllum 
á Norðurlöndunum og við 
Eystrasalt. Í mikla baráttu 
stefnir milli Kauphallar-
innar í Dubai og hinnar 
bandarísku Nasdaq, sem 
á vordögum gerði yfir-
tökutilboð í OMX. Forstjóri 
Kauphallar Íslands telur 
yfirtöku Nasdaq bæði fýsi-
legri og líklegri.

Tilboð Kauphallarinnar í Dubai 
hljóðar upp á 230 sænskar krónur á 
hlut og er því umtalsvert hærra en 
tilboð Nasdaq, sem bauð 208,1 
sænska krónu fyrir hvern hlut í 
OMX. Samkvæmt fréttum verður 
tilboð Kauphallarinnar í Dubai ein-
ungis virkt nái félagið að tryggja 
sér yfir fjórðungshlut í OMX sam-
stæðunni. 

Kauphöllin í Dubai hefur nú 
þegar tryggt sér 4,9 prósenta hlut í 
OMX.

Stjórn OMX samþykkti á sínum 
tíma tilboð Nasdaq og mælti með 
því að hluthafar gerðu slíkt hið 
sama. Áætlað var að samningar um 
samruna kauphallanna tveggja 
yrðu handsalaðir um áramót.

Þórður Friðjónsson, forstjóri 
Kauphallar Íslands, telur ólíklegt 
að forsvarsmenn Kauphallarinnar í 
Dubai nái sínu fram. Til þess séu 
einfaldlega of veigamiklir við-
skiptalegir og hagrænir hvatar 
fyrir hluthafa í OMX til að ganga að 
tilboði Nasdaq „Komið hefur fram 
að mikill metnaður er til að gera 
Kauphöllina í Dubai að stórri alþjóð-
legri kauphöll á borð við þær í Lond-
on, New York, Nasdaq eða Tókýó. 
Þeir hugsa þetta líklega sem eina 
leið að því markmiði sínu.“

Þórður segir hluthafa í OMX, sér-
staklega þá sem fara með stærri 
eignarhluti, hugsa til fleiri þátta en 
eingöngu verðsins þegar tilboðin 
eru vegin og metin. Hann telur yfir-
töku Nasdaq mun fýsilegri kost 
enda auðveldara að sjá samlegðar-
þætti; sérstaklega í ljósi stöðu Nas-

daq sem alþjóðlegrar kauphallar 
með rætur í svipaðri viðskipta-
menningu og þekkist á áhrifasvæði 
OMX. „Með yfirtöku Nasdaq myndi 
opnast ný vídd fyrir OMX-markað-
ina. Kauphöllin í Dubai er hins 
vegar að miklu leyti bundin við 
Arabalöndin, og því erfitt að sjá 
samlegðaráhrif eða virðisauka í 
fljótu bragði.“

Ljóst er að Kauphöllin í Dubai 
metur OMX umtalsvert hærra en 
Nasdaq. Samkvæmt tilboði Dubai-
manna er heildarvirði OMX sam-
stæðunnar um 253 milljarðar 
íslenskra króna, en til samanburðar 
er verðmæti OMX 227,9 milljarðar 
króna sé tekið mið af tilboði Nas-
daq. Hlutabréf í OMX stóðu í rúm-
lega 229 sænskum krónum á hlut í 
gær. 

Þar sem stjórn OMX hefur lagt 
blessun sína yfir tilboð Nasdaq, má 
ætla að vilyrði margra stærstu hlut-
hafa OMX til að ganga að tilboði 
Nasdaq liggi fyrir. Ekki er þó loku 
fyrir það skotið að Nasdaq hækki 
enn tilboð sitt, og freisti þess þannig 
að tryggja endanlega yfirráð sín 
yfir OMX samstæðunni.

Yfirtaka Nasdaq 
fýsilegri og líklegri

Stjórnendur finnska fjármálafyrir-
tækisins Sampo Group, sem er að 
fimmtungshluta í eigu Existu, vilja 
sjá bankasamruna í Svíþjóð. Björn 
Wahlroos, forstjóri Sampo, segir að 
sér lítist vel á að slá Nordea, stærsta 
fjármálafyrirtæki Norðurlanda, 
saman við Handelsbanken. Sampo 
er annar stærsti hluthafinn í Nor-
dea á eftir sænska ríkinu með 3,7 
prósenta hlut sem metinn er á 100 
milljarða króna. 

„Mesta samlegðin liggur með 
Handelsbanken en þar með er ekki 
sagt að sú niðurstaða sé sú líkleg-
asta. Það eru einnig mikil tæki-
færi milli Nordea og SEB,“ 
segir Björn í samtali við 
Dagens Nyheter.

Þörfin á bankasamrunum í 
Skandinavíu hefur verið rædd 
lengi en Sampo er tilbúið að 
bíða, enda eru kaup félagsins í 
Nordea hugsuð til lengri 
tíma. Björn telur ekki 
nauðsynlegt að sækj-

ast eftir sæti í stjórn Nordea þótt 
eignarhluturinn dygði til þess.

Af Sampo er það annars að frétta 
að félagið hagnaðist um 214 millj-
ónir evra, um nítján milljarða 
króna, á öðrum ársfjórðungi. Þetta 
var 37 prósentum meiri hagnaður 
en á sama tíma í fyrra. Trygginga-
starfsemi félagsins gekk vel og þá 
jukust fjárfestingatekjur sökum 
góðs árferðis á mörkuðum. 

Á fyrstu sex mánuðum ársins 
hagnaðist Sampo um 3,27 milljarða 
evra, jafnvirði 288 milljarða króna. 
Hafa ber í huga að þessi mikli hagn-

aður er að stærstum hluta til-
kominn vegna söluhagnaðar 
af Sampo Bank í byrjun þessa 
árs. Sampo situr nú á 350 
milljörðum króna sem sér-
fræðingar búast við að nýttir 
verði til frekari fjárfestinga á 

norrænum banka-
markaði.

Sampo vill sænskan 
bankasamruna





greinar@frettabladid.is

Boðað var til sérstaks aukafundar 8. 
ágúst í bæjarstjórn Kópavogs til þess 

eins að afgreiða tillögu um deiliskipulag 
með 105 íbúðum á einum skikanum þar. Til 
stóð að afgreiða tillöguna í bæjarráði í lok 
júlí, en fulltrúar Samfylkingarinnar þar 
lögðu til að henni yrði frestað til bæjar-
stjórnarfundar, enda er málið umdeilt í 
bænum og eðlilegt að það færi til umfjöllunar í full-
skipaðri bæjarstjórn. 

Einhverra hluta vegna töldu fulltrúar Framsókn-
arflokks og Sjálfstæðisflokks málið svo brýnt að 
það gæti ekki beðið reglulegs fundar síðari hluta 
ágústmánaðar. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar 
hafa lagt þunga áherslu á að skipulag á endurbóta-
svæðum og við þéttingu byggðar, sé unnið í góðri 
samvinnu við íbúa og hagsmunaðila. Það er 
vissulega hagur bæjarins að eiga gott samstarf við 
þá sem vilja taka þátt í því með bæjaryfirvöldum 
að byggja upp svæði sem hafa úrelst eða gengið úr 
sér sem og við þéttingu byggðar. 

Bæjaryfirvöld mega þó ekki afsala sér frum-
kvæði í slíkri skipulagsvinnu til hagsmunaaðila, 
þau verða að halda um stjórnvölinn með hag íbúa 

að leiðarljósi. Ég hygg að mikil samstaða 
ríki um það í bænum að taka til hendinni á 
Kársnesi og byggja þar upp að nýju. 
Ýmsar hugmyndir hafa komið fram. 
Einstaka lóðareigendur hafa lagt fram 
ítrustu hugmyndir um nýtingu á reitum 
sínum en íbúar gera kröfu um að skipulag-
ið sé í góðu samræmi við þá byggð sem 
fyrir er í vesturbænum. Verkefni bæjar-
stjórnar er að taka tillit til ólíkra sjónar-
miða og finna leið sem sátt ríkir um. Slík 
vinna getur verið tímafrek en meiri líkur 

eru á að hún skili góðri niðurstöðu. 
Kröfur íbúa snúast einkum um að svæðið verði 

skipulagt sem heild, að sannfærandi lausn liggi 
fyrir í umferðarmálum fyrir allan vesturbæinn, að 
höfn fyrir stærri skip verði lögð af og að samráð 
og samvinna verði höfð við íbúa um skipulag 
svæðisins. Þetta eru fullkomlega réttmætar og 
hógværar kröfur og í rauninni áhyggjuefni að 
fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 
sem fara með meirihluta í bæjarstjórn, skuli ekki 
gefa sér meiri tíma til að finna farsæla lausn á 
málinu, en kjósa fremur að keyra það í gegn án 
þess að ná sátt við íbúa.

Höfundur er bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar í Kópavogi. 

Kársnes skipulagt í sátt við íbúa 

Helstu skattafræðingar 
stjórnarandstöðunnar, 

Indriði H. Þorláksson og Stefán 
Ólafsson, hafa nýlega birt okkur 
boðskap sinn, Indriði í opinberum 
fyrirlestri og Stefán í grein hér í 
blaðinu. Þeir gagnrýna báðir 
skattastefnuna frá 1991 og vilja 
stighækkandi tekjuskatt. Indriði 
segir það beint, en Stefán óbeint.

Nú eru skattþrep í raun tvö, 0% 
skattur að skattleysismörkum, 
sem eru 90 þúsund króna 
mánaðartekjur, og 36% skattur á 
tekjur umfram það. Því hærri 
tekjur sem menn hafa, því nær 
eru þeir því að greiða 36% 
tekjuskatt, en ná samt aldrei því 
hámarki. Í þessum væga skilningi 
er tekjuskattur einstaklinga 
stighækkandi. Stefán vill hins 
vegar herða á þessu með því að 
hækka skattleysismörk lágtekju-
fólks, svo að fleiri greiði í raun 
0% tekjuskatt, og lækka í þrepum 
skattleysismörk hátekjufólks, svo 
að þeir komist hraðar nær því að 
greiða í raun 36% tekjuskatt.

Stefán fullyrðir, að skattleysis-
mörk (sem nú eru 90 þúsund 
krónur á mánuði) ættu að vera 
140 þúsund krónur til að vera 
jafnhá og 1988, þegar fjölþrepa 
tekjuskattur var felldur niður. 
Þetta er rangt. Á verðlagi ársins 
2006 voru skattleysismörk ársins 
1988 107.129 krónur á mánuði, 
aðeins röskum 10 þúsund krónum 
hærri á mánuði þá en nú. Stefán 
fær tölu sína með því að miða við 
vísitölu launa, ekki neysluverðs. 
Heiðarlegra hefði verið að segja 
beint frá því. Þegar upphæðir eru 
bornar saman skýringarlaust 
milli ára, eiga flestir von á því, að 
þær séu á sambærilegu verðlagi.

Röng hugsun er í því að tengja 
skattleysismörk við vísitölu 
launa. Þá er alltaf sami hópur 
skattfrjáls óháð því, hvort hann 

er aflögufær eða ekki. Skattleys-
ismörk eiga ekki að segja til um, 
hvar í tekjustiganum menn eru 
miðað við aðra, heldur hvað telja 
má lágmarksframfærslueyri á 
mann. Þess vegna var rétt að 
tengja skattleysismörk við 
vísitölu neysluverðs, eins og gert 
var um síðustu áramót.

Hagfræðileg rök gegn stighækk-
andi tekjuskatti þeirra Indriða og 
Stefáns eru einkum þrenn. Í 
fyrsta lagi flækir hann skattlagn-
ingu. Ef hátekjukona getur skipt 
mánaðarlaununum milli sín og 
tekjulágs sonar síns, þá lækka 
skattgreiðslur hennar. Stundum 
falla tekjur líka til á einu ári, þótt 
þeirra sé aflað á tveimur eða 
fleiri árum. Ef rithöfundur fær 
eina greiðslu fyrir þriggja ára 
vinnu, þá verður hann að greiða 
háan tekjuskatt, en hefði ella 
verið undir skattleysismörkum og 
aðeins þurft að greiða 0%. Maður, 

sem undir eðlilegum kringum-
stæðum hefði viljað vinna lengur 
við tölvuna á hverjum degi og 
kaupa út matseld og viðhald, 
hættir við það, því að þá snar-
hækka skattgreiðslur hans. Það 
borgar sig ekki fyrir hann að 
skipta verkefnum milli sín, 
matsveins og rafvirkja. 

Í öðru lagi stuðlar stighækk-
andi tekjuskattur að ábyrgðar-
leysi. Þeir, sem ákveða skattinn, 
bera hann fæstir. Þegar helming-
ur launþega telur sig skattfrjáls-
an, freistast hann til að þyngja 
skattbyrðina á hinum. Þriðju 
rökin gegn stighækkandi 
tekjuskatti eru, að við hann 
dregur úr verðmætasköpun. Þá 
minnka menn við sig skattlagða 
vinnu og aðrar tegundir verð-
mætasköpunar. Fæddir fram-
kvæmdamenn finna kröftum 
sínum ekki farveg og láta 
annaðhvort ekki að sér kveða eða 
flytjast burt. Menn taka síður 
áhættu, því að ríkið græðir mest 
á því, þegar vel tekst til, en þeir 
bera sjálfir tapið, þegar miður 
gengur. Kakan minnkar eftir því 
sem gengið er harðar fram í að 
skipta henni jafnar.

Heimspekileg rök má einnig leiða 
gegn stighækkandi tekjuskatti. 
Þeir Indriði og Stefán eiga erfitt 
með að sætta sig við, að sumum 
gangi vel. En eiga menn ekki 
tilkall til tekna, sem vel eru 
fengnar? Setjum svo, að þeir 
Milton Friedman, Indriði og 
Stefán auglýsi allir fyrirlestra á 
sama tíma og taki aðgangseyri. 
Hundrað sinnum fleiri sæki 
fyrirlestur Friedmans en þeirra 
Indriða og Stefáns. Hvers vegna á 
að refsa honum með því að leggja 
á hann miklu hærri skatt hlut-
fallslega? Hitt er miklu hyggi-
legra að breyta ekki skattleysis-
mörkum og lækka tekjuskatt á 
einstaklinga niður í 30%.

Stighækkandi tekjuskatt?

Í öðru lagi stuðlar stighækk-
andi tekjuskattur að ábyrgðar-
leysi. Þeir, sem ákveða skatt-
inn, bera hann fæstir. Þegar 
helmingur launþega telur sig 
skattfrjálsan, freistast hann 
til að þyngja skattbyrðina á 
hinum.

U
mræður um skrílmennsku hafa lengi verið hefð-
bundinn eftirleikur frídags verslunarmanna. Í mörg 
ár hefur slík umræða um Akureyri lýst lágreistum 
bæjarbrag um þessa hefðbundnu hátíðahelgi. 

Samkvæmt almennri umræðuhefð er lögreglan yfir-
leitt dregin til ábyrgðar þegar ómenning af þessu tagi gengur svo 
langt að hún veldur almennri hneykslan eða eigna- og líkamstjón 
hlýst af. Svo bíða menn þess venjulega að sagan endurtaki sig.

Að þessu sinni eru fregnir af þessari miklu samkomuhelgi 
með öðru sniði en endranær. Sérstaklega á þetta við um Akur-
eyri. Þar varð sú breyting á eftir mörg ár að skuggi féll ekki á 
menningarlega reisn bæjarins. 

Þetta gerðist ekki af sjálfu sér. Bæjaryfirvöld gripu til ráð-
stafana í samráði við lögreglu. Þær sýnast hafa skilað tilætluð-
um árangri. En þá ætlar allt um koll að keyra. Fádæmi er að for-
ystu- og ábyrgðarmaður bæjarfélags sæti slíkum árásum sem 
bæjarstjórinn á Akureyri þarf nú að þola fyrir ekki stærri sök 
en að bæta bæjarbraginn. 

Yfirleitt er það skrílmennska tiltölulega fárra sem eyðileggur 
og spillir umhverfinu. Því fer fjarri að þetta fyrirbrigði sé bund-
ið við Akureyri. Dómsmálaráðherra dró mjög skarpa og þarfa 
ályktun af nýbreytninni frá Akureyri þegar hann á heimasíðu 
sinni komst þannig að orði:

„Besta leiðin til að auka næturöryggi í miðborg Reykjavíkur 
er að kalla alla til ábyrgðar. Vegna skynsamlegra varúðarráð-
stafana á Akureyri sögðust ýmsir hafa misst spón úr aski sínum. 
Viðleitni til að sporna við hömlulausum veitingarekstri í mið-
borginni kann að koma við buddu einhvers. Þar eru þó minni 
hagsmunir í húfi en öryggi borgaranna sem seint verður metið 
til fjár.“

Kjarni málsins er sá að á viðfangsefnum eins og þessum er 
ævinlega fleiri en ein hlið. Bæjarstjórinn á Akureyri hefur verið 
barinn með frumreglum frelsishugtaksins. Þær eru að vísu bæði 
heiðarlegt og málefnalegt vopn í þessari umræðu. En engu er 
líkara en menn hafi með öllu gleymt því að hin hliðin á því góða 
hugtaki er: Ábyrgð. 

Í mannlegu samfélagi er frelsi án ábyrgðar ekki til. Sú ábyrgð 
sem fylgir frelsinu felur meðal annars í sér rétt þeirra sem hana 
bera til þess að láta dyggðasjónarmið hafa áhrif á ákvarðanir 
sínar.

Frelsishugtakið getur þar af leiðandi ekki vikið til hliðar rétti 
og jafnvel skyldu bæjaryfirvalda til þess að gæta að góðum bæj-
arbrag og allsherjarreglu. Þetta á sérstaklega við ef aðrir sem 
ábyrgð bera hafa ekki með viðunandi árangri gætt að hlutverki 
sínu í þeim efnum.

Þeir eru líka fáir sem komið hafa ómenningaryfirbragði á mið-
borg Reykjavíkur. En við því þarf að bregðast. Dómsmálaráð-
herra hefur því lög að mæla þegar hann skírskotar til ábyrgðar 
allra sem þar koma við sögu. Ábyrgð þeirra verður heldur ekki 
slitin frá frelsinu.

Frelsi og ábyrgð





Árbæjarsafn er fimmtíu ára 
um þessar mundir en 11. 
ágúst 1957 var fáni dreginn 
að húni við safnið í fyrsta 
sinn til marks um að gest-
ir væru boðnir velkomnir 
í safnið. Í fyrstu var safnið 
töluvert utan alfaraleiðar en 
borgin hefur þanist út og nú 
er Árbæjarsafn svo að segja 
í miðri borginni þótt enn séu 
fyrir hendi nokkrir vaxtar-
möguleikar fyrir safnið.

Helgina 11. til 12. ágúst 
verður haldið upp á þessi 
tímamót í Árbæjarsafni. 
Frítt verður inn á safnið 
þessa afmælishelgi og verð-
ur eitthvað um að vera í 
öllum safnahúsunum. Boðið 
verður upp á tónleika, 
skylmingar, lúðrasveit, 
fornbíla, hestvagn, ýmiss 
konar handverk verður 
sýnt og ný geymsla safns-
ins opnuð.

Árbæjarsafn 
fimmtíu ára

Hátíðin Grímsævintýri 
að Borg í Grímsnesi verð-
ur haldin laugardaginn 11. 
ágúst. Hátíðin hefst klukk-
an 13.00 með Uppsveitavík-
ingnum þar sem sterkustu 
menn landsins takast á.

Margt annað verður í boði, 
til að mynda tombóla kven-
félagsins og útimarkaður 
með handverk, grænmeti og 
margt fleira. Þá verður spá-
kona á staðnum sem spáir í 
spil og rúnir fyrir gesti há-
tíðarinnar.

Sveitungar taka þátt í 

glímu, hoppukastali verð-
ur fyrir börnin og kaffihlað-
borð á Gömlu Borg.

Grímsævintýri 
að Borg

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur smúð, vináttu og hlýhug
við andlát og útför eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Péturs G. Jónssonar
vélvirkja, Holtagerði 13, Kópavogi,

sem lést 12. júlí síðastliðinn.

Margrét Veturliðadóttir
Jóna Lilja Pétursdóttir
Jón Pétur Pétursson Kristín Guðmundsdóttir
Gunnar Pétursson    Lísbet Grímsdóttir
Katla Þorsteinsdóttir
Þorlákur Pétursson    Sigríður Sigmarsdóttir
Margrét P. Cassaro    Sigurgeir Gunnarsson
afabörn, langafabörn og systkini.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Hlöðver Helgason
áður til heimilis á Vesturgötu 69, Reykjavík, 

lést 2. ágúst á Hrafnistu í Reykjavík. Jarðarförin fer
fram frá Grafarvogskirkju föstudaginn 10. ágúst kl.
15.00.

Sigurður Hlöðversson
Hlöðver Hlöðversson
Sævar Hlöðversson María Pétursdóttir
Hjálmar K. Hlöðversson   Elínborg Pétursdóttir
Guðjón H. Hlöðversson   Björg L. Ragnarsdóttir
Hafdís Hlöðversdóttir   Sigmar Teitsson
Gunnar Hlöðversson   Sigurlaug M. Ólafsdóttir
Valgerður O. Hlöðversdóttir   Pétur Andrésson

Elsku mamma okkar,

Guðrún Jónsdóttir
Frá Möðruvöllum 1. Kjós,

lést í Sunnuhlíð 7. ágúst.

Sigrún Guðmundsdóttir
Sigurður Guðmundsson
og aðstandendur.

Afmæli
Guðrún Magnea 
Gunnarsdóttir

Sléttahrauni 20, Hafnarfi rði,

varð hálfáttræð miðvikudaginn 8. ágúst. 
Kemur heim í dag, 10. ágúst, úr 
yngingarmeðferð frá Taílandi.

Sjón er sögu ríkari, allir velkomnir :)

„Debbie Reynolds var svo sannar-
lega stúlkan úr næsta húsi. Að 

því tilskildu að þú byggir við hlið-
ina á sjálfhverfum, óöruggum og 

ósannsöglum loddara.“

Young Guns frumsýnd vestanhafs

AFMÆLISBÖRN

Árleg Hólahátíð hefst í dag og lýkur 
næstkomandi sunnudag. Málfríður 
Finnbogadóttir, kynningar- og mark-
aðsstjóri Hóla, segir að saga prentlistar 
á Íslandi, pílagrímaganga, helgiganga, 
guðsþjónusta og hátíðarsamkoma sé á 
meðal þess sem verði á dagskrá.

„Hólahátíð er gamalgróin kirkju-
hátíð sem hefur um árabil verið hald-
in á Hólum,“ útskýrir Málfríður. „Hún 
byrjaði sem hátíð á sunnudegi með 
hátíðarmessu og -samkomu, en hefur 
vaxið með árunum. Nú hefst hún með 
málstofu á föstudegi og á laugardegi 
verður farið í pílagrímagöngu frá 
Svarfaðardal heim að Hólum, helgi-
göngu í Gvendarskál og grillað í laut.“

Málfríður segir að saga prentlistar 
á Íslandi verði skoðuð í málstofunni 
að þessu sinni, sem megi rekja til þess 
að ríkisstjórnin gaf Hólum bækur sem 
prentaðar voru á Hólum 1530 til 1799.

„Saga prentlistar á Íslandi er nátt-
úrlega svo samofin Hólum,“ útskýrir 
hún. „Í margar aldir var fyrsta og eina 
prentvélin á Íslandi í eigu Hóla, keypt 
árið 1530. Þarna var til dæmis Guð-
brandsbiblía prentuð árið 1584. Síðan 
hefur fornleifauppgröftur staðið yfir 
á svæðinu frá árinu 2001, sem varð til 
þess að prenthúsið sjálft fannst.“

Sunnudagurinn er þó að sögn Mál-
fríðar eftir sem áður aðaldagurinn í 
dagskránni. Um morguninn munu að-
standendur Hóla veita viðtöku marg-
miðlunarefni til kynningar á „Hóla-
bókunum“, fornprenti sem ríkisstjórn-
in afhenti í Hóladómkirkju í fyrra 
í tilefni af 900 hundrað ára afmæli 
Hóla. Er efnið gjöf úr minningarsjóði 
séra Ragnars Fjalars Lárussonar.

„Svo verðum við með hátíðarmessu 

þar sem vígslubiskupinn okkar þjón-
ar fyrir altari, ásamt sóknarpresti og 
prófastinum okkar, séra Döllu Þórð-
ardóttur,“ segir Málfríður en Ólafur 
Skúlason biskup verður með predikun. 
Að messunni lokinni er hátíðarkaffi í 
boði Hólanefndar.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utan-
ríkisráðherra verður aðalræðumað-
ur í hátíðarsamkomu klukkan 16.30. 
„Herra Ólafur Ragnar Grímsson 
gegndi þessu hlutverki í fyrra. Þá var 
Ingibjörg á meðal þeirra sem gengu 
með okkur yfir Heljardalsheiðina. 
Þar af leiðandi var hún okkur ofarlega 
í huga við valið.“

Skáld Hólahátíðar hefur verið út-
nefnt og fellur titillinn að þessu sinni 
í skaut Þóru Jónsdóttur frá Laxa-
mýri, sem hefur stundað fræðistörf 
við Guðbrandsstofnun í vetur. Kemur 
hún til með að flytja ljóð á hátíðinni. 
Auk þess mun Hallveig Rúnarsdótt-
ir syngja og Jón Bjarnason leika á 
orgel, þannig að nóg verður af list-
viðburðum á hátíðinni.

Ekki verður selt inn á hátíðina en 
athygli vakin á því að greiða þarf sér-
staklega fyrir grillmat. Nánari upp-
lýsingar eru á heimasíðunni www.
holar.is.



Björgu Þórhallsdóttur söngkonu er íslensk róm-
antík ofarlega í huga um þessar mundir bæði 
í eldhúsinu og tónleikasölunum. Hún verður á 
rómantískum nótum á hádegistónleikum í dag 
– en fyrst þetta.

„Ég ætla að bera fram „Rómantíska sumarbombu 
sælkerans“ sem hentar vel á ágústkvöldi. Hún teng-
ist þemanu í lífi mínu þessa dagana sem er íslensk 
rómantík í ljóðum og línum,“ segir Björg þar sem 
hún er að skreyta hina girnilegustu tertu með yndis-
legum berjum í eldhúsinu heima á Akureyri. „Ég er 
svolítið veik fyrir svona bombum en bý þær frekar 
sjaldan til því ég reyni að halda mig við heilsusam-
legt fæði,“ viðurkennir hún brosandi. „Þetta er mar-
engsbotn með skyrkremi ofan á. Þetta er afar 
skemmtileg og góð tilbreyting og bomban er ferskari 

en venjuleg marengsterta. Svo skreyti ég með berj-
um og bláberin eru þar í öndvegi. Það er viðeigandi 
að leita til náttúrunnar þessa dagana og leyfa sér 
aðeins að njóta lystisemda hennar.“ 

Björg kveðst hafa yndi af matargerð og segir 
uppáhaldskryddin vera sítrónu, hvítlauk og kóriand-
er. „Mér finnst gaman að elda góðan mat, ekki síst 
framandi rétti úr fersku hráefni. Líbönsk og tyrk-
nesk matreiðsla höfðar til mín og eins taílensk. Svo 
gengur þetta dálítið í bylgjum eftir tímabilum.“

Björg er bæjarlistamaður Akureyrar um þessar 
mundir og þrátt fyrir að hafa búið mest í Englandi 
síðustu ellefu árin eru tengsl hennar við heimabæinn 
sterk. Þar hefur hún ýmsum verkefnum að sinna utan 
eldhússins. Í hádeginu í dag syngur hún í Ketilhúsinu 
íslensk sönglög í rómantískum anda við undirleik 
Daníels Þorsteinssonar píanóleikara, meðal annars 
ljóð Jónasar og Davíðs við lög Atla Heimis. 

Sumarlystisemdir

Aukin ökuréttindiAukin ökuréttindi MeiraprófMeirapróf-



Þótt fiskunum fækki sem fanga 
má í sjónum þá fjölgar veit-
ingastöðum sem sérhæfa sig í 
sjávarfangi. Einn var opnaður 
vestur á Granda á degi hafsins. 
Hann nefnist Sjávarbarinn. 

„Ég hef fengið gríðarlega góðar 
viðtökur, einkum frá fólki 40 ára 
og eldri. Ég hef ekki alveg náð til 
hamborgarakynslóðarinnar enn,“ 
segir Magnús Ingi, vert á Sjávar-
barnum. Hann kveðst finna að 
svona stað hafi sárlega vantað. 
„Við eigum að vera með fullt af 
fiskistöðum við sjávarsíðuna,“ 
segir hann. „Við erum með svo 
gott hráefni hér á Íslandi. Besta 
hráefni í heimi. Það get ég vitnað 
um því ég hef unnið það mikið 
erlendis. Sjórinn er svo kaldur og 
því verður fiskurinn svo ferskur 
og góður.“ 

Þetta hljómar sennilega. Það 
kemur líka í ljós í frekara spjalli 
að Magnús er maður með reynslu. 
Byrjaði 17 ára á millilandaskipum 
og tók kokkaprófið. Lærði síðan á 
Hótel Sögu, vann í Noregi og á 
skemmtiferðaskipum, fraktskip-
um og togurum en byrjaði eigin 
rekstur 1988, fyrst í Ármúlanum 
svo í Munaðarnesi og víðar. Hann 
hefur verið með sömu kennitölu í 
veitingarekstrinum frá 1988. Það 
þykir gott í dag. „Nú er ég kominn 
í það sem mér finnst langskemmti-
legast að vinna við – fiskinn,“ 
segir hann brosandi. 

Magnús kveðst hafa hannað 
Sjávarbarinn frá grunni og er 
ánægður með staðsetninguna. 
„Hér spretta upp hús og fyrirtæki 
svo það er líflegt og túristinn skil-
ar sér líka.“  Hann kveðst vera í 
góðu sambandi við fisksölumenn 
bæði á Grandanum og suður með 
sjó. Hann kaupir mikið beint á 
Faxamarkaði og handflakar sjálf-
ur. „Það er ekki hægt að hafa hrá-
efnið nýrra,“ segir hann. 

Magnús opnar klukkan átta á 
morgnana með kaffi og rúnnstykkj-
um. Er með hlaðborð í hádeginu 
og rjómalagaða fiskisúpu sem 
hann gerir frá grunni. Svo er opið 
til níu á kvöldin og hægt er að 
koma við hjá honum og taka með 
sér mat heim eða á vinnustað. Í 
lokin er hann spurður hvað sé vin-
sælast. „Það er nú eiginlega þetta 
klassíska, fiskbollur og plokkfisk-
ur sem þykir alveg ómissandi í 
hádeginu.“

Keila, hlýri og langa er fiskur 
sem Magnús kveðst hafa dálæti á 
því fiskurinn er svo þéttur í sér. 
Hér gefur hann uppskriftir að 
tveimur einföldum en ljúffengum 
réttum.

Eigum að vera með fullt 
af fiskistöðum við sjóinn

Sumarbomba sælkerans
Uppskrift Bjargar Þórhallsdóttur söngkonu. 

Sérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.

Fyrir verslanir:

Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

Til steikingar:
saltfiskbitar blandaðir
saltfiskkurl
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
gellur

Fyrir veitingahús – hótel – mötuneyti:
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
saltfiskbitar blandaðir til suðu og steikingar
saltfiskkurl

Fyrir utan saltfiskinn þjónustum við sitthvað fleira, svo sem:
ýsuhnakka
rækjur
þorskhnakka
steinbítskinnar og bita

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is



Húsgögn, gjafavara, handklæði 
og rúmföt eru meðal útsölu-
vara í Eggi á Smáratorgi.

Allt að 80% afsláttur er á völdum 
vörum í versluninni Eggi á Smára-
torgi. Gildir það til dæmis um 
vörur frá Lín Design sem er 

íslensk hönnun í háum gæðaflokki. 
Þar eru matar-og kaffistell, rúm-
fatnaður og svuntur svo nokkuð sé 
nefnt. Allt með fínlegum skreyt-
ingum, jafnvel úr íslenskri flóru. 
Húsgögnin í Egginu eru á 30-70% 
afslætti og marglit gjafavara úr 
gleri og fleiri efnum er á hálf-
virði.

Tónlistarkonurnar Arndís 
Hreiðarsdóttir og Guðrún Lára 
Alfredsdóttir gerðu góð kaup 
þegar þær urðu sér úti um 
macintosh-tölvu.

Tónlistar- og sambýliskonurnar 
Arndís Hreiðarsdóttir og Guðrún 
Lára Alfredsdóttir, eða Dísa og 
Nana eins og þær eru yfirleitt 
kallaðar, segjast samstilltar í inn-
kaupum fyrir heimilið. Þær eru 
ekki í neinum vafa um að macin-
tosh-tölva sem var keypt undir 
tónlistarvinnslu sé þeirra bestu 
kaup.

„Við notum makkann óspart í 
allri okkar tónlistarvinnu, þannig 
að óhætt er að segja að tölvan 
flokkist undir okkar bestu kaup,“ 

segir Dísa og bætir við að þær 
Nana hafi keypt tölvuna í janúar 
þannig að hún hafi verið síðbúin 
jólagjöf.

Að sögn Dísu er tölvan þeim 
alveg lífsnauðsynleg við tónlistar-
sköpunina, enda báðar á kafi í tón-
smíðum og tónleikahaldi. Dísa er 
að undirbúa sig fyrir tónleika með 
Elísu Maríu Geirsdóttur, sem er 
að fara að gefa út sína fyrstu sóló-
plötu, og þær Dísa og Nana vinna 
að verkefni sem þær vilja ekki 
ræða á þessu stigi málsins. Sú 
spurning vaknar hvort ein tölva á 
heimilinu dugi þeim báðum.

„Okkur langar svolítið í aðra 
svo við getum báðar verið á fullu, 
þar sem við vinnum alla tónlist 
saman,“ svarar Dísa og hlær. 
„Framtíðarplanið er að kaupa 
okkur stærri og betri makka og 

búa til alvöru hljóðver hér heima. 
Það er draumurinn.“

Aðspurðar viðurkenna stöllurn-
ar að þær séu hins vegar ekki allt-
af jafn ánægðar með innkaupin og 
þá helst matarinnkaupin í ljósi 
þess hversu mikið vill enda í 
ruslinu.

„Því miður kaupum við í sumum 
tilvikum alltof mikinn mat í Bón-
usferðunum, sem eru farnar í 
sparnaðarskyni,“ segir Nana. „Svo 
erum við svo uppteknar að vinna 
fram á nótt að við höfum ekki tíma 
til að elda og þurfum að henda 
hluta af matnum í ruslið,“ bætir 
Dísa við. „Algengast er að salat-
pokarnir verði fyrir valinu, enda 
mætti líka alveg framleiða minni 
poka. Það er mjög pirrandi að 
þurfa að henda peningum í ruslið.“ 

Makkinn er síðbúin jólagjöf

Útsala í verslunum Brim.

Skóladagar með tilheyrandi tilboð-
um standa yfir í verslunum Brim 
að Laugavegi 71 og í Kringlunni, 
Stjörnutorgs-hæð. Hægt er að 
velja sér buxur og topp, ýmist 
peysu, skyrtu, bol eða jakka, fyrir 
9.990 kr. Krakkastærðir á 7.990 kr. 
Þá eru allar töskur og skór með 25 
prósenta afslætti. Skóladögum 
lýkur 16. ágúst.

Skóladagar fram undan

Fínlegt til heimilisins

Sumaropnun: 10-18 virka daga
11-15 laugardaga

Auglýsingasími

– Mest lesið

FERÐATÖSKUR 
          í bláu og svörtu. 
                      Léttar og ódýrar



BÍLAR &
FARARTÆKI
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Geir Ólafs syngur fyrir fimm þúsund manns Adolf Ingi með nýja hárgreiðslu Skin og skúrir í lífi Eiðs Smára ...

Njóttu hverrar stundar af ferðinni. Yamaha vespa er 
ferðafélaginn þinn. Flott útlit og frábærir aksturseiginleikar.

Komdu að skoða vespuna þína í MotorMax. 

Þú færð hjálm í kaupbæti í ágúst.

MotorMax  Reyk jav í k  -  K l e t thá l s i  13 -  S ím i  5 63-4400
MotorMax  Eg i l ss töðum -  S ími  470-5080 /  470-5070 
Tæk jaspor t  og  dekk  Aku rey r i  -  S ím i  4 6 0-4350

Lífi ð er ferðalag

BLÆR ER DRAGDROTTNING ÍSLANDS

SIGRAÐI LOKS 
Í ÞRIÐJU TILRAUN
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 Heyrst hefur

L ogi Geirsson, landsliðsmaður í 
handknattleik og leikmaður 
Lemgo í þýsku úrvalsdeildinni, 

rær nú öllum árum að því að kynna 
stórsöngvarann Geir Ólafsson fyrir 
Þjóðverjum. Logi hefur verið í viðræð-
um við forráðamenn Lemgo um að 
Geir fái að syngja fyrir fimm þúsund 
manns þar ytra.  

„Já, það var komið að skuldadögum 
hjá mér og ég gekk í málin eins mönn-
um sæmir. Útkoman er sú að Geir 
Ólafs er líklegast að fara að halda eins 
lags tónleika hér í Lemgo um jól eða 
áramót,“ segir Logi sem gerði samn-
ing við stórsöngvarann á síðasta ári 
sem hann þarf nú að uppfylla.  

„Ég hringdi í Geira í fyrra og bað 
hann um að taka óvænt „show“ í partíi 
sem ég hélt í tilefni af því að við í 
Lemgo urðum Evrópumeistarar. Þar 

voru samankomnir allir mögulegir úr 
þjóðfélaginu og það er nú bara þannig 
að það er ekki hægt að halda flottasta 
partíið nema Geir Ólafs mæti,“ útskýr-
ir Logi. „Geir sagði við mig: „Logi, við 
skiptum. Ég tek partíið og geri allt vit-
laust og þú reddar mér að syngja í 
höllinni hjá ykkur á næsta tímabili.“ 
Ég svaraði því að sjálfsögðu játandi og 
það eina sem hægt er að segja um 
partíið er veni vidi vici. Fólk gjörsam-
lega veltist um af hlátri út af uppi-
standinu hans Geira,“ segir Logi.

Logi er ekki í vafa um að Geir muni 
falla í kramið hjá þeim þýsku. „Ég er 
sannfærður um að hann muni slá í 
gegn hérna í höllinni okkar þegar 
hann syngur fyrir 5.500 manns,“ segir 
Logi og bætir við. „Ég vil nú ekki vera 
að skjóta á Geira en ég er viss um að 
hann hefur aldrei sungið fyrir fleiri 

áhorfendur. Þetta er maðurinn sem 
Þjóðverjar munu elska.“

Að sögn Loga er aðeins eitt sem 
stendur í vegi fyrir uppákomunni en 
það eru græjumál í höllinni. „Geir vill 
meira en bara einn míkrafón, hann 
vill fá að eiga svæðið og þá verður að 
vera allt til alls. Ég er þegar byrjaður 
að safna fyrir græjunum sem hann 
þarf að nota,“ segir Logi og bætir við. 
„Svo er aldrei að vita nema Geir taki 
Nancy Sinatra með sér og kveiki 
aðeins í liðinu hérna í Lemgo. Lífið er 
alltof stutt til þess að gera ekki ein-
faldlega það sem manni dettur í 
hug.“

„Mér líst rosalega vel á þetta. Ég hef 
áður sungið í Berlín og þá með Sverri 
Stormsker,“ segir Geir Ólafsson sem er 
að vonum ánægður með tækifærið 
sem honum býðst í höllinni í Lemgo. 

„Ég kann vel við Þjóðverja. Þeir eru 
skemmtilegir.“

Geir segir það ekki vera rétt hjá 
Loga að hann hafi ekki sungið fyrir 
fleiri en fimm þúsund manns. „Ég hef 
nú sungið fyrir tíu þúsund manns í 
Kanada og er nú ekki að stíga mín 
fyrstu skref fyrir framan fólk. Ef þú 
telur allt saman þá hef ég sungið fyrir 
milljónir,“ segir Geir kokhraustur og 
er ekki í vafa um að hann muni fá 
Þjóðverja á sitt band. „Munurinn er 
kannski sá að Logi á það til að hafa 
90% áhorfenda með sér en ég mun 
hafa 100% þeirra.“

Geir segir giggið koma sér vel enda 
ætlar hanna að gefa út nýja plötu á 
svipuðum tíma með stórhljómsveit 
sinni. „Ég hlakka til að gera Loga 
greiða, gera hann vinsælan í Þýska-
landi,“ segir Geir Ólafsson og hlær.

LOGI GEIRSSON, LANDSLIÐSMAÐUR Í HANDKNATTLEIK, ÆTLAR AÐ GERA UPP GAMLA
SKULD OG FÆR GEIR ÓLAFSSON TIL AÐ SYNGJA Í HANDBOLTAHÖLLINNI Í LEMGO.

SYNGUR FYRIR FIMM ÞÚSUND
MANNS Í ÞÝSKALANDI

FÉLL VEL Í KRAMIÐ Söngur Geirs Ólafssonar féll vel í kramið hjá Loga Geirssyni þegar hann hélt veislu í tilefni þess að Lemgo varð Evrópumeistari í fyrra. 
MYND/HILMIR HEIÐAR LUNDEVIK

A dolf Ingi Erlingsson, íþrótta-
fréttamaður hjá Ríkissjónvarp-

inu, skartar nýrri hárgreiðslu sem 
eftir er tekið. Dolli, eins og Adolf Ingi 
er oftast kallaður, hefur látið raka af 
sér allt hárið svo skín í beran skall-
ann.

„Hárið var nú ekkert til að halda 
upp á. Er ekki karlmannlegra að sætta 
sig við orðinn hlut og bera skallann 
með reisn en að ríghalda í eitthvað 
sem er ekki neitt,“ segir Adolf Ingi sem 
rakaði hárið fyrst af í júní en beitti svo 
sköfunni stuttu seinna. 

Adolf Ingi segist hafa gefist upp á 
gömlu hárgreiðslunni. „Hún lúkkaði 
allt í lagi í myndavélunum þegar tekið 
var beint framan á en ekki þegar 
myndavélin kom á hlið eða aftan að 
mér eins og upptökumennirnir gerðu 
stundum til að stríða mér,“ segir Adolf 
Ingi sem þakkar körfuboltagoðinu 
Michael Jordan fyrir að hafa riðið á 
vaðið með því að bera skallann. „Fyrir-
myndirnar eru margar og góðar.“

Það hvarflaði aldrei að Adolfi Inga 
að greiða yfir skallann góða. „Ég hef 
nú smá snefil af sjálfsvirðingu,“ segir 
hann hlæjandi, himinlifandi 
með nýju klippinguna. „Þetta 
er svo þægilegt og ég þarf 
ekki að hafa neinar áhyggjur 
af því að hárgreiðslan fari úr 
skorðum.“

En skallinn er ekki það 
eina sem er nýtilkomið í 
lífi Adolfs Inga. Hann 
eignaðist einnig afa-
strák fyrir skömmu 
sem fékk nafnið Þor-
grímur. „Hann er 
svínfeitur og sköll-
óttur, alveg eins og 
afinn,“ segir Adolf Ingi 
og skellir upp úr.

Hárið fékk að fjúka

BERAR SKALLANN Hárið
fékk að fjúka enda orðið 
þunnt og ræfilslegt. 

MYND/HÖRÐUR

MEÐ MAKKANN Adolf Ingi
með makkann góða sem 
reyndist betri að framan 
en að aftan og á hlið.

Ísgerður gengin út
Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir, sem margir 
þekkja sem Snæfríði úr Stundinni okkar, 
er komin með mann upp á arminn. Hinn
heppni heitir Einar Gíslason og er smiður 
úr Breiðholtinu. Ísgerður og Einar hafa 
verið að slá sér upp síðustu mánuði og 
voru meðal gesta í stjörnubrúðkaupi 
Árna Þórs Vigfússonar og Maríkó
Margrétar Ragnarsdóttur. Að sögn þeirra 
sem til þekkja eru Ísgerður og Einar afar 
hamingjusöm. Svo skemmtilega vill til að 
þau eru í bæði í nautsmerkinu en 
Ísgerður er þremur árum eldri en Einar.

Rýrnun hjá feita 
antíksalanum
Frægasti antíksali landsins, Jónas
Ragnar Halldórsson, hefur skroppið 
saman um nær helming eftir að hann 
byrjaði í megrunarátaki. Jónas, sem vó 
áður 164,5 kg, lætur viðskiptavini sína 
njóta góðs af öllu saman og auglýsir nú 
kokhraustur álíka verðrýrnun í antíkversl-
uninni við Hlemm, eða 50%. Með
auglýsingunni hefur hann birt mynd af 
sér sem sýnir hann geislandi grannan, 
skegglausan og algjörlega óþekkjanleg-
an. Vitað er til þess að fólk hafi gert sér 
sérstaka ferð til að kíkja á þennan áður 
stærsta antíksala landsins og hinn góða 
árangur hans enda er sjón sögu ríkari.

Apótekið selt
Veitingastaðurinn Apótekið hefur verið 
seldur. Kaupendur eru þeir Garðar
Kjartansson, sem áður rak Nasa og 
Þrastarlund, og Gunnar Traustason.
Breytingar verða gerðar á staðnum en 
eigendurnir vilja ekki gefa upp hverjar 
þær verða.
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É g er að fara út til Los Angeles í upptökur, semja og 
klára plötuna mína,“ segir Jóhanna Guðrún Jóns-
dóttir, söngkonan efnilega úr Hafnarfirði. Lítið 

hefur farið fyrir Jóhönnu Guðrúnu síðustu ár eða frá því að 
hún gaf út samnefnda plötu fyrir fimm árum. 

„Við erum komin vel á veg með plötuna en eigum eftir að 
fínisera hana,“ segir Jóhanna Guðrún. Á plötunni verða tólf 
til þrettán lög sem verða sungin á ensku. Lögin eru öll 
frumsamin en Jóhanna Guðrún hefur verið að vinna með 
breska lagahöfundinum, Lee Horrocks, sem samið hefur 
lög fyrir heimsfræga listamenn, til dæmis dívuna Celine 
Dion, hjartaknúsarann Enrique Iglesias og ógæfusömu 
leikkonuna Lindsay Lohan. 

„Ég hef nú ekki fylgst með öllu sem hann hefur gert en 
við erum búin að vinna með honum í mörg ár,“ segir 
Jóhanna Guðrún sem kvaddi fjölskyldu sína í dag og flaug 
vestur um haf. 

Jóhanna Guðrún sló í gegn hér á landi níu ára gömul. 
Hún er því sannkölluð barnastjarna. Það var ein af ástæð-
um þess að hún ákvað að draga sig í hlé frá skarkalnum 
þrettán ára gömul. „Við ákváðum bara að ég myndi hvíla 
mig smástund á þessu svo ég yrði ekki stimpluð sem barna-
stjarna þótt ég sé það vissulega,“ segir Jóhanna Guðrún og 
hlær. „Það er erfitt að má þennan barnastjörnustimpil af 
sér úti í heimi.“ 

Söngkonan unga segist setja stefnuna á erlendan mark-
að en hún hefur þó báða fætur á jörðinni. „Það eru engar 
yfirlýsingar um heimsyfirráð. Við fikrum okkur hægt 
áfram,“ segir Jóhanna Guðrún sem býst við að platan henn-
ar verði tilbúin á næsta ári.

JÓHANNA GUÐRÚN JÓNSDÓTTIR ER Á LEIÐINNI VESTUR UM 
HAF ÞAR SEM HÚN HYGGST LEGGJA LOKAHÖND Á NÝJA PLÖTU. 
PLATAN VERÐUR VÆNTANLEGA TILBÚIN Á NÆSTA ÁRI.

MEÐ HEIMSFRÆGUM
LAGAHÖFUNDI Í LA

JÓHANNA GUÐRÚN Sló í gegn níu ára en nú, átta árum síðar, er 
hún á leið til Bandaríkjanna til að leggja lokahönd á nýja plötu.

Á rni Friðleifsson er frægasta mótorhjólalögga landsins. 
Hann er vanur að keyra um á gömlum og góðum Har-

ley Davidson hjólum. Nú eru hins vegar breyttir tímar. Lög-
reglan á höfuðborgarsvæðinu hefur tekið í gagnið japönsk 
hjól sem eru allt öðruvísi en gömlu Harley-hjólin.

„Sem betur fer þá erum við í lögreglunni fjölhæfir,“ segir 
Árni sem nú þarf að velja á milli amerískra og japanskra 
hjóla. „Ég er búinn að vera í þessu í tuttugu ár og þekki 
Harley-inn mjög vel. Það er ekki laust við að þetta séu smá 
viðbrigði. En þessi nýju hjól koma vel út og þau eru þægileg 
í akstri.“

Árni er eldri en tvævetur þegar kemur að mótorhjólum. 
Sjálfur á hann Harley Davidson og er úr mikilli mótorhjóla-
fjölskyldu – hann er bróðir Sivjar Friðleifsdóttur, þing-
flokksformanns Framsóknarflokksins.

„Ég get ekki neitað því, þar sem ég á sjálfur Harley, að 

það sé smá togstreita á milli gömlu og nýju hjólanna,“ segir 
Árni hlæjandi. „En í vinnunni leggur maður svona tog-
streitu til hliðar.“

Nýju löggumótorhjólin eru af gerðinni Yamaha FJR 
1300. Að sögn Árna eru þau allt öðruvísi byggð en Har-
ley Davidson hjólin. Hafa aðra aksturseiginleika, öðru-
vísi vél og hemlakerfi. „Þau eru byggð til meiri hraðakst-
urs en mér finnst þessi hjól koma vel út og þau fara vel á 
götu,“ segir Árni og bætir við: „Við erum alsælir með að 
hjólunum hafi verið fjölgað. Bifhjólin hafa sannað sig 
sem öflugt tæki í umferðarlöggæslu.“

Ánægður með 
nýju hjólin

Megas og Senuþ. Frágangur
Ýmsir   Pottþétt 44
Ýmsir   Íslandslög 7
Ýmsir   Í brekkunni: Eyjalögin
KK og Maggi Eiríks Langferðalög
ýmsir   Íslandslög 1-6 
Ýmsir   100 Íslensk 80’s lög
Garðar T. Cortes Cortes 2007
Mika   Life in Cartoon Motion
Ljótu Hálfvitarnir Ljótu Hálfvitarnir
Hvanndalsbræður Skást of
Magni   Magni
Gus Gus Forever
Smashing Pumpkins Zeitgeist
Amy Winehouse Back To Black
Jógvan   Jógvan
Ýmsir   Instant Karma (John Lennon)

Lay Low   Please Don’t Hate Me
Korn   Untitled
Tríó B. Thor og A. Gyl Vorvísur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pottþétt 44 fer beint í annað sæti listans 
þessa vikunar.  Hér eru öll betu lög listans 
á 2 geisladiskum. Skildueign.

Mest seldi diskur landsins í dag og á góðri 
leið að vera sá mest seldi á árinu, þetta er 
möglulega plata ársins að margra mati.
Megas er kominn aftur.

Megas og Senuþjófair

Pottþétt 44

Nældu þér í eintak
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VINSÆLASTA TÓNLISTIN

A N Lækka frá síðustu viku Hækkar frá síðustu viku Stendur í staðNýtt á listaAftur á lista
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ÁRNI OG HJÓLIN Árni er hrifnari af 
Harley en gerir þó ekki upp á milli 
hjólanna þegar hann er í vinnunni.
SIRKUSMYND/HÖRÐUR
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É g eyði miklum tíma í dansgall-
anum og þess vegna finnst mér 
sérstaklega skemmtilegt að 

klæða mig upp,“ segir dansarinn 
Lovísa Ósk Gunnarsdóttir sem hefur 
meðal annars eytt sumrinu á Vopna-
firði og á Spáni með dansfélaga sínum 
Höllu Ólafsdóttur til að semja og þróa 
verkið Hundaheppni sem sýnt verður 
á Reykjavík Dansfestival í lok ágúst. 
„Verkið fjallar í stuttu máli um vin-
áttusamband tveggja kvenna og til að 
treysta böndin á Spáni þá skelltum 
við okkur einmitt í skemmti-/verslun-
arferð til Barcelona þar sem ég keypti 
æðislega peysu sem ég kem örugglega 
til með að nota mikið.“ 

Lovísa telur að hún sé temmilega 
mikið fatafrík. „Ég hef alveg farið í 
gegnum nokkur tískuslys í gegnum 
tíðina. Til dæmis átti ég forláta apa-

skinnsgalla og rósóttan „eightees“ 
mittisjakka sem ég efast um að ég 
muni klæðast aftur,“ segir Lovísa sem 
hallast að klassískum stíl í seinni tíð. 
„Ég kaupi það sem mér finnst fallegt 
hverju sinni en vænst þykir mér um 
prjónaskapinn hennar ömmu Lovísu. 
Ég fékk einmitt „lánað“ íslenskt ullar-
sjal hjá mömmu um daginn sem 
amma prjónaði og ég hef passað mig 
á að skila ekki aftur. Svo þykir mér líka 
voða vænt um vettlingasafnið sem ég 
á en amma Lovísa hefur prjónað á 
mig ógrynnin öll af yndislegum vett-
lingum.“ 

Lovísa segist versla mest og best 
þegar hún hefur lítinn tíma í útlönd-
um. „Ég er haldin ákveðnum valkvíða 

en hef oft fundið bestu hlutina á síð-
ustu mínútunum í útlöndum. Þegar 
ég fór til Kína og Japan langaði mig í 
eitthvað alveg spes frá báðum stöð-
um. Í bæði skiptin fann ég fullkomnar 

flíkur á síðasta deginum í ferðinni,“ en 
dansarinn Lovísa nam í Stokkhólmi í 
Svíþjóð og hefur þeyst um heiminn 
með íslenska dansflokknum og hún 
lagði stund á dansnám í Svíþjóð um 
árabil. „Þá verslaði ég bara svona eins 
og námslánin frá Lánasjóðnum leyfðu 
en keypti mér þó æfingagalla sem ég 
nota enn. Ég skammast mín næstum 
fyrir að vera í honum því hann er svo 
druslulegur og eyddur en að sama 
skapi er hann líka alveg þægilegastur í 
heimi.“

EKKI AFTUR Í 
APASKINNSGALLA

ULLARSJALIÐ HENNAR ÖMMU „Ég fékk 
þetta prjónaða íslenska ullarsjal að láni 
frá mömmu en hef aldrei skilað því aftur.“

SKÓR SEM AMMA 
DANSAÐI Í „Við 
systurnar erum 
búnar að yfirtaka 
þessa lakkskó frá 
ömmu. Hún
dansaði í þeim á 
yngri árum en 
þeir eru enn eins 
og nýir og hafa 
nýst okkur 
systrunum vel í 
seinni tíð.“

KÍNVERSKUR SILKIJAKKA Lovísa
heillaðist af þessum fína silkijakka 
þegar hún var stödd í Kína með 
Íslenska dansflokknum. MYND/HÖRÐUR

LÍÐUR VEL Í 
DANSGALLAN-
UM „Ég
næstum
skammast
mín fyrir hvað 
ég er búin að 
vera mikið í 
þessum gráa 
æfingagalla
sem ég keypti 
í Svíþjóð en 
hann er bara 
þægilegastur í 
heimi.“

LAUGAVEGUR 86 -94, S: 511-2007
REYKJAVIK STORE

Við eigum 1. árs afmæli í dag

Opið í dag til kl.18.30 
laugardag til 18.00
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„Mér hafði verið boðið að búa til 
poppplötu fyrir fjórum árum þar sem 
aðrir hefðu séð um að borga brúsann 
en það hefði þýtt málamiðlanir og að 
lokum hefði ég líklega endað í tón-
listarmyndbandi að bóna bíl í bikiníi. 
Tónlistin hefði þá líklega lítið haft 
með mína persónu að gera og í stað-
inn valdi ég að fara mína eigin leið, 
sem kostaði meira hark en vonandi 
betri uppskeru að lokum,“ segir tón-
listarkonan Hafdís Huld spurð um 
aðdragandann að fyrstu sólóplöt-
unni Dirty Paper Cup sem hlotið 
hefur einróma lof gagnrýnenda í 
Bretlandi og víðast hvar í Evrópu. 

Hafdís Huld var aðeins fimm ára 
þegar hún tilkynnti foreldrum sínum 
að í framtíðinni ætlaði hún að starfa 
sem leik- eða söngkona. „Ég var 
svona barn sem notaði hvert tæki-
færi til að breiða handklæði á gólfið 
og syngja í hárbursta. Allir sem komu 
inn um dyrnar heima voru fengnir til 
að horfa. Ég stofnaði sirkus tíu ára í 
bílskúrnum hjá afa vinkonu minnar 
af því að ég komst að því að betra 
væri að stofna sinn eigin sirkus en að 
bíða eftir boði um að fá að vera með. 
Ég hengdi systur mína í kaðal og svo 
seldi ég aðgangseyri og það var upp-
selt út allt sumarið,“ en sama sumar 
byrjaði Hafdís Huld að semja tónlist. 
„Ég samdi fyrsta lagið mitt og text-
ann tíu ára og mamma og pabbi sam-
þykktu að fara með mig í stúdíó til að 
taka það upp. Síðan þá hefur fjöl-
skyldan stutt við bakið á mér og tekið 
tónlistaráhuga minn alvarlega,“ segir 
Hafdís Huld en eins og landsmönn-
um er flestum kunnugt hóf hún feril-
inn aðeins fimmtán ára gömul með 
hljómsveitinni Gus Gus. „Elsta lagið 
á Dirty Paper Cup er einmitt frá þeim 
tíma sem ég var að hætta í Gus Gus. 
Svo tók ég mér árs hlé frá tónlist og 
hélt jafnvel að ég myndi fara frekar 
út á leiklistarbrautina. Þá lék ég í 
bíómyndum eins og Íslenska 
draumnum, Villiljósi og í sjónvarps-
þáttum hjá Óskari Jónassyni en svo 
fann ég fljótt út hvað ég saknaði tón-
listarinnar.“  

Framtíðin í tónlistinni
Úr varð að Hafdís Huld ákvað að 
flytja frá Íslandi og leita að annars 
konar innblæstri. „Ég hafði kynnst 
mörgu góðu fólki í gegnum spila-
mennskuna með Gus Gus og ákvað 
að flytja til London til að starfa með 
nýju fólki og í nýju umhverfi. Þá 
kynntist ég þeim í hljómsveitinni FC 
Kahuna og þeir fengu mig til að 
syngja með þeim og semja fyrir plöt-
una Machine says yes. Það vatt upp á 
sig og að lokum ferðaðist ég með 
þeim í tvö ár og sannfærðist enn frek-
ar um að ég vildi gera tónlistina að 
framtíðarstarfi. Ég fann þá út að ég 
vildi vera í þeirri aðstöðu að ég gæti 
klárað lögin mín sjálf án aðstoðar 
annarra og skráði mig þess vegna í 
nútímatónlistarskóla í London,“ en 
þess má geta að Hafdís Huld gerði 
sér lítið fyrir og endaði sem dúx við 
skólann. „Í skólanum gafst mér færi á 
að læra tónlistarupptöku, útsetning-
ar og bæta við mig í söngnum. Námið 
opnaði fyrir mér hundrað nýjar dyr 
og sýndi mér fram á hvað það er hægt 
að vinna við tónlist á ótal marga 
vegu. Nú nýt ég þess jafnmikið að 
semja og flytja mitt eigið efni eins og 
að útsetja fyrir strengjasveitir og 
barnakór,“ segir Hafdís Huld sem 
hefur ekki setið auðum höndum í 
sumar. Milli þess sem hún hefur spil-
að á tónleikum og tónlistarhátíðum 
hefur hún verið að semja nýtt efni 
fyrir barnaplötu með nýju efni fyrir 
sunnudagaskóla þjóðkirkjunnar. 

 „Þetta kom til vegna þess að ég 
vann mikið við barnapössun til að 
eiga fyrir upptökum á Dirty Paper 
Cup og starfaði meðal annars sem 
sunnudagaskólakennari hjá íslenska 
söfnuðinum í London. Þá komst ég 
að því að lögin sem verið var að nota 
í sunnudagaskólanum eru eldri en ég 
sjálf og svolítið langt frá þeim óska-
lögum sem krakkarnir báðu um 
þegar ég leyfði þeim að velja lög til að 
syngja. Popptónlist höfðar mjög vel 
til barna, sex ára frænka mín syngur 
til dæmis með Gwen Stefani, og því 
fékk ég þá hugmynd að sækja um 

styrk til Kristnihátíðarsjóðs til að 
semja nýja barnaplötu fyrir sunnu-
dagaskólann.“ 

Hljómsveitarmeðlimir Hafdísar 
hafa gert góðlátlegt grín að stússi 
hennar í trúartónlistinni. „Þeim 
finnst það ekki mjög rokkstjörnulegt 
að stíga beint af sviðinu til að semja 
trúarlegan Jesútexta fyrir litlu krílin. 

En ég held að allar rokkstjörnur hafi 
gott af því að vinna með börnum og 
hlakka til að fylla upptökuverið af 
barnakór og leggja lokahönd á plöt-
una.“ 

Úr gettóinu í rólegheitin
Hafdís Huld býr nú í smábænum 
Kings Cliff á Englandi þar sem hún 
hefur komið sér notalega fyrir með 
kærastanum. „Ég stefndi að því að 
flytja til Íslands strax að loknu námi, 
setja upp mitt eigið heimastúdíó og 
horfa á Esjuna.“ Á svipuðum tíma og 
Hafdís Huld útskrifaðist úr náminu 
kom platan hennar, Dirty Paper Cup, 
út og lífið tók á sig aðra mynd. „Ég sá 
auðvitað ekki fyrir hvernig plötunni 
minni yrði tekið. Af því að þetta var 
svona lítil órafmögnuð plata og betra 

að búast við einhverju hóflegu held-
ur en að ætlast til að fá flugeldasýn-
ingu og verða svo spældur. En svo 
þegar dómarnir fóru að koma um 
plötuna voru þeir mjög hvetjandi og 
við fórum að fá boð um að spila á 
stærri stöðum og fara í Englandstúr 
til að styðja við tónlistarmenn eins 
og Mika og Paolo Nutini. Það var 
uppselt á Paolo-túrinn áður en við 
lögðum af stað og við fórum því fljótt 
frá því að spila á litlum kósý klúbb-
um í London í það að standa fyrir 
framan mörg þúsund manns í Shep-
herds Bush Empire. Þá var ekkert vit í 
öðru en að staldra aðeins lengur við í 
Englandi og eftir að hafa lifað í gettó-
inu í London um tíma ákvað ég að 
færa mig um set. Nú bý ég á stað sem 
er minni en Vogar á Vatnsleysuströnd 
og boðið er upp á lummur og te á 
pósthúsinu. Það á betur við mig en að 
búa í hverfi þar sem bankað er upp á 
um miðjar nætur til að selja manni 
stolin faxtæki eða ásaka mann um að 
hýsa systur svörtu nágrannakonunn-
ar. Þá get ég líka tekið upp barnaplöt-
una heima án þess að hafa rifrildið 
hjá fólkinum á efri hæðinni sem bak-
raddir,“ segir Hafdís Huld kímin og 
viðurkennir að hún sakni oft Íslands í 
fjarverunni í útlöndum. „Ég passa 
upp á að koma reglulega heim til að 
heilsa upp á vini og fjölskyldu. Í 
augnablikinu stefni ég á að byggja fer-
ilinn upp hér í Englandi en vonast að 
sjálfsögðu líka til að geta spilað heil-
mikið hér heima.“ 

Hin nýja Björk
Fyrr á árinu var Hafdís Huld kölluð 
hin nýja Björk í tónlistartímaritinu 

Rolling Stones og sjaldnast losnar 
hún við samanburðinn. „Björk er sú 
íslenska tónlistarkona sem flestir 
þekkja og þegar ég mæti á svæðið 
með mitt íslenska útlit og íslenska 
hreiminn er fólk ekki lengi að átta sig 
á hvaðan ég er. Það er því eðlilegt að 
fólk nefni Björk og ég get ekki ímynd-
að mér annað en að ung söngkona 
frá Bandaríkjunum yrði bara hress 
með að vera borin saman við 
Madonnu. Ég tek þessu bara sem 
hrósi þó svo að tónlistin okkar eigi 
lítið sameiginlegt,“ segir Hafdís, en 
áhrifavalda sína í tónlist segir hún 
helst vera Burt Bacharach og Dolly 
Parton. „Ég fór á tónleika með Dolly 
Parton á Wembley um daginn. Öll 
hljóðfærin hennar voru glitrandi og 
hún leit út eins og lifandi Barbie-
dúkka, en svo kom hún á óvart með 
því að spila á öll hljóðfærin sjálf og 
segja skemmtisögur af lögunum 
sínum og sjálfri sér. Að lokum leið 
öllum eins og þeim hefði verið sér-
staklega boðið og ég held að það sé 
góð uppskrift að góðum tónleikum,“ 
en þeir sem mættu í Salinn í gær-
kvöldi voru ekki sviknir af framkomu 
Hafdísar Huldar þar sem hún steig 
léttfætt á svið í bleikum prinsessu-
kjól og reitti af sér brandarana. Kar-
akterinn kannski svolítið glimmer-
krútt í anda Dolly Parton. „Ég myndi 
ekki segja að ég hefði sérstakan 
sviðskarakter en ég sýni án efa á mér 
aðra hlið en þegar ég er heima í kaffi 
með vinunum. Ég tala mikið milli 
laga og þar sem sumir textarnir eru 
kómískir vonast ég til þess að ég sé 
aðeins meiri grínari en þegar ég fer 
að versla í matinn í Sainsburys.“ -þk

TÓNLISTARKONUNNI HAFDÍSI HULD HEFUR TEKIST AÐ HEILLA EVRÓPU UPP ÚR SKÓNUM MEÐ ÍSLENSKA 
ÁLFASJARMANUM OG FYRSTU SÓLÓPLÖTUNNI DIRTY PAPER CUP. Í GÆRKVÖLDI BAUÐ HÚN ÞYRSTUM 
TÓNLEIKAGESTUM UPP Á BLEIKAN FORDRYKK OG LÖGIN AF DIRTY PAPER CUP Í SALNUM Í KÓPAVOGI.

Semur lög fyrir sunnudagaskólann

HAFDÍS HULD Nýtur þess nú að semja tónlist fyrir börn í sunnudagaskólanum.
MYND/VALLI

ÞEIM FINNST ÞAÐ EKKI 
MJÖG ROKKSTJÖRNULEGT 
AÐ STÍGA BEINT AF SVIÐ-
INU TIL AÐ SEMJA TRÚAR-
LEGAN JESÚTEXTA FYRIR 
LITLU KRÍLIN

HAFDÍS HULD Stefnir að því að setjast að á Íslandi og koma sér upp hljóðveri með útsýni yfir Esjuna. MYND/VALLI
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DRAGDROTTNING-
IN Blær kom sá 
og sigraði í 
keppninni
Dragdrottning 
Íslands. Þetta var 
í þriðja sinn sem 
Blær keppti. Í hin 
tvö skiptin endaði 
hún í öðru sæti.

MYNDIR/VALLI

IFFAH Haffi Haff 
var meðal 
keppenda á 
Dragsjóvinu og 
keppti undir 
nafninu Iffah.

LANGIR LEGGIR 
Fallegir leggir 
fengu að njóta sín 
á miðvikudaginn.

Æ tlar þú að skilja mig eftir í 
tárum?“ spurði snöktandi 
miðaldra hommi með klút 

um hálsinn þegar Blær, nýkrýnd drag-
drottning Íslands, losaði sig úr faðm-
lagi hans. Svar drottningarinnar lét 
ekki á sér standa: „Já! Ég ætla að 
hringja í hana mömmu mína“.

Um 450 manns voru saman komnir 
í Loftkastalanum á miðvikudagskvöld 
til að fylgjast með keppninni Drag-
drottning og dragkóngur Íslands. 
Aldrei hafa jafn margir áhorfendur 
fylgst með keppninni og í ár. Keppnin 
var enda sú glæsilegasta á tíunda 
afmælisárinu. Stemningin í salnum 
frábær þar sem Edda Björgvins reif 
áhorfendur með sér. Stemningin bak-
sviðs þó enn betri. Dálítið eins og að 
fara aftur í tímann – aftur til tíma 
Rauðu myllunnar þar sem úði og grúði 
af undarlegu fólki. Skeggjaðar konur, 
léttklæddar meyjar, berir strákar með 
glimmer og lágvaxinn Chaplin, heldur 
þéttvaxnari en hinn upprunalegi. Allir 
á hlaupum, hitinn í reykmettuðu loft-
inu óbærilegur. 

„Ég hef alltaf lent í öðru sæti og ég 
vona bara að allt sé þegar þrennt er,“ 
sagði Þorsteinn Jóhannsson, sem 
gengur undir listamannsnafninu 
Blær, rétt áður en hann steig á svið. 
Honum varð að ósk sinni. Stuttu síðar 
var hann krýndur Dragdrottning 
Íslands. Og gleðin leyndi sér ekki. 
Píkuskrækir ómuðu um allt hús þegar 
nafn sigurvegarans var lesið upp. En 
af hverju drag? „Verður maður ekki 
alltaf að tjá sig á einhvern listrænan 
hátt? Og hvers vegna ekki þetta?“ spyr 
Blær. Hann átti líka skilið að sigra. 
Lagði mikið á sig fyrir keppnina. Var 
meira og minna í förðun allan daginn, 
frá tvö til tíu. Gaf sig allan í sjóvið. „Ég 
er svo heppinn að hafa bestu prófessí-
ónal dansara Íslands með mér. Þeir 
hjálpuðu mér að semja dansana.“ 

Dragkóngurinn var kjörinn Ylfa 
Lind Gylfadóttir. Fór með atriði úr 
Jesus Christ Superstar. Ótrúleg tilþrif. 
Engri lík. Nema kannski sjálfum 
Heródusi sem hún túlkaði á einstakan 
hátt.

DRAGKEPPNI ÍSLANDS FÓR FRAM Á MIÐVIKUDAGSKVÖLDIÐ FYRIR FULLUM SAL Í LOFTKASTALANUM. TÍU ÁR 

SKEGGJAÐAR KONUR OG 



SKEGGJAÐA
KONAN Ylfa

Lind
Gylfadóttir
var kjörinn 
Dragkóng-
ur ársins. 

EFTIRVÆNTING Í 
LOFTINU Mikil
spenna ríkti hjá 
keppendum
áður en úrslitin 
voru kynnt.

STUND MILLI
STRÍÐA Rettan
fór á loft 
meðan beðið 
var eftir 
úrslitunum.

 ERU SÍÐAN KEPPNIN VAR HALDIN FYRST OG HEFUR HÚN ALDREI VERIÐ GLÆSILEGRI.

LÉTTKLÆDDIR SVEINAR
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14.07 Auðunn Blöndal og Sverrir 
Þór Sverrisson fóru ásamt unnustum 
sínum í heimsókn til Eiðs Smára 
Guðjohnsen og eiginkonu hans 
Ragnhildar til Barcelona. Hersingin 
staldraði þó stutt við í höfuðborg 
Katalóníu því hún hélt í siglingu um 
höfin blá á glæsilegri snekkju. Ekki 
var um neitt venjulegt bátskrifli að ræða heldur snekkju 
í eigu sjálfs Romans Abramovich, rússneska auðjöfurs-
ins og fyrrverandi yfirmanns Eiðs hjá Chelsea. 

06.07 Eiður Smári 
Guðjohnsen hélt óvænta 
afmælisveislu fyrir konu sína, 
Ragnhildi Sveinsdóttur, sem 
varð þrítug tveimur dögum 
seinna. Eiður tók forskot á 
sæluna og efndi til veislu í 
garðinum við heimili þeirra í 
Fossvogi. Sveppi sá um að 
skipuleggja veisluna og fékk 
meðal annars Stebba 
Hilmars, Jón Ólafsson og Björn Jörund til að skemmta. 

08.07 Eiður Smári 
Guðjónsson kom 
eiginkonu sinni á óvart 
í annað sinn á fáum 
dögum og færði henni 
glænýjan bíl í 
afmælisgjöf. Bíllinn er 
af gerðinni Mini Cooper, 
svartur að lit og kostar að 
líkindum á bilinu 3-4 milljónir króna.

ÁRAMÓTIN Eiður Smári Guðjohnsen og eiginkona hans Ragnhildur Sveinsdóttir 
keyptu 6,5 hektara landspildu af Rafni Jónssyni, flugmanni í Syðra Langholti, í fimmtán 
mínútna akstursfjarlægð frá Flúðum. Kaupverðið er talið á bilinu þrjár til sex og hálf 
milljón. Í samtali við Sirkuss sagðist Svanhildur Pétursdóttir, skrifstofustjóri á 
skrifstofu Hrunamannahrepps, ekki vera í vafa um að koma landsliðsfyrirliðans myndi 
efla fótboltann á svæðinu. 

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN, LANDSLIÐSFYRIRLIÐI Í KNATT-
SPYRNU, HEFUR SJALDAN EÐA ALDREI VERIÐ EINS MIKIÐ Í SVIÐS-
LJÓSINU OG Í ÁR. SAMT ER ÁRIÐ BARA RÉTT RÚMLEGA HÁLFNAÐ.

SKIN OG SKÚRIR
HJÁ EIÐI SMÁRA

03.03 Óprúttnir
náungar gerðu 
tilraun til að brjótast 
inn í glæsilegt 
heimili Eiðs Smára 
og fjölskyldu, rétt 
fyrir utan Barce-
lona. Þjófarnir 
komust þó ekki 
lengra en upp að 
hliði fyrir framan 
húsið því öflugt 
öryggiskerfi kom 
upp um iðju þeirra. 
Eiður Smári var ekki 
heima þegar 
atburðurinn átti sér 
stað en Ragnhildur 
kona hans var ein 
heima með 
drengina þeirra 
þrjá, Svein Aron 
átta ára, Andra 
Lúkas fimm ára og 
Daníel Tristan, eins 
árs.

28.03 Íslenska landsliðið í knattspyrnu mætti Spánverj-
um á útivelli í undankeppni Evrópumótsins. Eiður Smári 
þótti standa sig ágætlega sem og aðrir leikmenn íslenska 
landsliðins. Ísland tapaði þó 1-0.

02.06 - DAGUR Eiður Smári var fyrirliði landsliðsins í 
knattspyrnu sem gerði 1-1 jafntefli við Liechtenstein. Eiður 
Smári var gagnrýndur fyrir að vera áhugalaus og leggja 
ekki nógu hart að sér. Hann var jafnvel sakaður um að hafa 
nánast beðið dómarann um gult spjald sem hann og fékk. 
Fyrir vikið var í hann í banni í leiknum gegn Svíum fjórum 
dögum síðar. 

02.06 - KVÖLD Eiður Smári skellti sér út á lífið eftir leikinn gegn Liechtenstein 
ásamt vinum sínum Auðuni Blöndal og Sveppa. Þeir félagar skemmtu sér hið besta og 
létu ekki jafnteflið við Liechtenstein hafa af sér gott kvöld. Þremenningarnir heilsuðu 
meðal annars upp á götuspilarann Jójó sem tók að venju lagið Traustur vinur að beiðni 
sjónvarpsmannanna. Götuspilarinn kannaðist aftur á móti ekkert við landsliðsfyrirlið-
ann og spurði þá Sveppa og Audda, eftir að þeir höfðu sungið með honum, hvort þeir 
væru komnir með rótara.

06.06 Eiður Smári var fjarri góðu 
gamni þegar íslenska landsliðið í 
knattspyrnu steinlá fyrir Svíum á 
Råsunda-leikvanginum, 5-0. Íslenska 
landsliðið sá aldrei til sólar í þessum leik. 

17.06 Knattspyrnuvertíðinni á Spáni lauk á þjóðhátíðardegi Íslendinga. Því miður 
var engin þjóðhátíð í herbúðum Eiðs Smára og félaga í Barcelona því liðið rétt missti 
spænska meistaratitilinn til erkifjendanna í Real Madrid. Liðin fengu jafn mörg stig, 76 
talsins, en Real hreppti titilinn vegna betri innbyrðis viðureigna. Fyrsta tímabili Eiðs 
Smára með Barcelona lauk þar með. Hann lék 25 leiki, þar af fjórtán sinnum í 
byrjunarliðinu, og skoraði fimm mörk. 

23.–24.06 Eiður Smári eyddi helginni í að sinna ungum aðdáendum og fjölskyld-
unni. Hann mætti á Alþjóðaleika ungmenna og fór með tvo tússpenna þegar hann 
veitti eiginhandaáritanir á fjölskyldudegi Eimskips. Eiður Smári mætti síðan upp á 
Skaga þar sem Kaupþingsmót 7. flokks fór fram. Á kvöldvöku mótsins tilkynnti Sveppi 
að hann væri orðinn leiður á að leika Kalla á þakinu en að hann væri búinn að finna 
staðgengil fyrir sig. Að því búnu steig Eiður Smári fram klæddur í búningi Kalla og 
spígsporaði þar um dágóða stund. Börnin urðu hissa til að byrja með en klöppuðu svo 
vel og lengi fyrir uppátæki landsliðsfyrirliðans.

29.-30.06 Sem fyrr lét 
Eiður Smári sig ekki vanta á 
fótboltamót hjá yngri 
flokkunum þar sem sonur 
hans fór mikinn á vellinum. 
Eiður og fjölskylda fjölmenntu 
til Vestamannaeyja þar sem 
Shellmótið fór fram.

Fjölskyldan lét sér þó ekki nægja að sigla með Herjólfi 
eða fljúga á hefðbundinn hátt heim eins og aðrir 
mótsgestir heldur flugu til og frá Eyjum með þyrlu, sem 
vakti óneitanlega athygli viðstaddra.

28.07 Ráðist var á Eið Smára á 
Lækjartorgi og hann laminn niður í 
götuna. Eiður Smári var að koma úr 

afmæli góðvinar síns Sveppa 
þegar ölvaður maður vatt sér 
að honum og ýtti við 
honum. Félagi mannsins 
kom síðar og kýldi Eið 
Smára í andlitið. Eiði varð 
sem betur fer ekki meint af.



Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

Félagsvísindadeild býður upp á þverfaglegt grunnnám til BA gráðu í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði 

(HHS). Þetta þrískipta nám á sér fyrirmynd í Oxford háskóla í Englandi og er vel þekkt í enskumælandi löndum 

undir skammstöfuninni PPE (Philosophy, Politics and Economics).

HHS er traust grunnnám sem býr einstaklinga undir margvísleg störf á íslenskum og alþjóðlegum vinnu-

markaði. Samsetning námsins tryggir víðari sýn og skarpari greiningartæki en nokkur greinanna þriggja 

getur veitt ein og sér.

HHS - heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði

Umsóknarfrestur rennur út 20. ágúst nk.

Nemendur í HHS við Háskólann á Bifröst

Viltu slást í hópinn?

Umsóknareyðublöð ásamt frekari upplýsingum á heimasíðu skólans:
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E ins og Unnur Birna er indæl og ljúf þá getur hún 
verið með eindæmum þrjósk og fer þann veg sem 
hún vill,“ segir spákonan Sigríður Klingenberg um 

alheimsfegurðardrottninguna. „Hún lætur engan skipta 
sér af því og það er líka hennar helsti kostur. Hún þarf að 
passa sig á óþroskuðum ungum strákum sem eru alveg að 
tapa sér af ást til hennar. Hún þarf að finna sér ákveðinn 
þroskaðan mann sem hún getur treyst, annars getur farið 
illa. Unnur Birna á eftir að ná miklum árangri erlendis og 
koma meðal annars íslenska hestinum vel á kortið. Eftir 
um það bil þrjú ár mun Unnur Birna eignast sitt fyrsta 

barn en hún á eftir að eignast mörg börn og vera heppin. 
Það eina sem hún þarf að varast eru menn með útúrþynnt-
ar ástarvellur til hennar eða þeir sem hafa ekkert annað 
upp á að bjóða en kjaftæði. Ef hún fer eftir þessum ráðum 
er vegurinn breiður og beinn. Hún er á ári áhættunnar, 
mjög skemmtilegu ári. Á næsta ári virðist vera nám fram-
undan, það verður heldur strembið ár svo hún skal muna 
að leika sér þetta árið.“

Unnur Birna þarf ákveðinn 
og þroskaðan mann

UNNUR BIRNA VILHJÁLMSDÓTTIR Sigríður segir mikilvægt að 
Unnur Birna passi sig á óþroskuðum ungum strákum sem eru 

alveg að tapa sér af ást til hennar.

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

SPURNINGAKEPPNI sirkuss

Helgi Seljan
1. Gunnar Svavarsson
2. Logi Ólafsson
3. Felix og Baldur
4. Veit ekki 
5. Crying in the rain
6. Carlos Tevez

Jóhann G.
1. Bjarni Benediktsson
2. Logi Ólafsson
3. Heimir Már og Felix
4. Ekki Marshall …hmm …ég 
man ekki eftir að hafa heyrt það
5. Hunting High and Low

Gunnar Árnason magnaravörður skoraðist undan spurningakeppni Sirkuss en Jóhann G. Jóhannsson hljóp í skarðið 
fyrir hann. Jóhann hefur dvalist á Spáni síðustu daga og hafði því ekki náð að fylgjast með íslenskum fréttum síðustu 
daga. Hann þurfti að lúta í lægra haldi fyrir Helga Seljan og skorar á Ólaf Jóhannesson leikstjóra.

1. Hver er formaður fjárlaganefndar 
Alþingis?
2. Hver er nýráðinn þjálfari KR í 
knattspyrnu?
3. Hvaða menn standa fyrir sögu-
göngu um staði sem tengjast lífi 
samkynhneigðra í Reykjavík?
4. Hver var kynnir á þjóðhátíð í 
Vestmannaeyjum?
5. Hvaða lag norsku hljómsveitarinn-
ar A-ha hefur Garðar Thor Cortes 
tekið upp á sína arma?
6. Hvaða leikmaður gekk í raðir 
Manchester United frá Íslendingalið-
inu West Ham fyrir skömmu?
7. Hvað heitir söngvari hljómsveitar-
innar Motion Boys?
8. Hver er framkvæmdastjóri 
Alþjóðahússins?
9. Hvað heitir stúlkan sem sagði 
skilið við hljómsveitina Nylon fyrir 
skömmu?
10. Hver er forstöðumaður Forvarna-
húss Sjóvár?

7. Birgir Ísleifur 
Gunnarsson
8. Einar Skúlason
9. Emilía
10. Ragnheiður 
Davíðsdóttir

8 RÉTT SVÖR

6. Tevez
7. Veit ekki
8. Einar, litli framsóknar-
strákurinn
9. Emilía
10. Veit ekki

5,5 RÉTT SVÖR

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. HELGI SELJAN ER ÓSIGRAÐUR EN
KEPPIR HÉR VIÐ JÓHANN G. JÓHANNSSON LEIKARA.
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„Ég ætla í golf í dag og svo fer ég á 
ættarmót á Þóroddsstöðum í Svínadal á 
morgun. Ég geri ráð fyrir því að 
sunnudagurinn fari í að græja barnaher-
bergið, mála og parkettleggja. Annars er 
verið að leggja lokahönd á myndina 
Astrópíu sem frumsýnd verður 22. 
ágúst.“

 Gunnar Björn Guðmundsson leikstjóri.

„Ég ætla bara að dúlla mér á Langár-
bökkum og bíða eftir rigningu. Ég hef 
störfum að sinna hér, tvö full veiðihús, 
áin full af laxi en tóm af vatni. Ég ætla 
því að dansa regndans á Langárbökk-
um.“

Ingvi Hrafn Jónsson.

„Ég ætla að taka Gay Pride með stæl og 
vera kynnir á opnunarhátíðinni í 
Loftkastalanum í kvöld, eins og ég hef 
verið síðustu ár. Síðan ætla ég að fylgja 
því eftir með gleði og stolti í anda 
helgarinnar.“

Viðar Eggertsson leikstjóri.

Hvað á að gera 
um helgina?

Páll Óskar Hjálmtýsson verður að 
vanda atkvæðamikill í Gay Pride- 
göngunni sem gengin verður á morg-
un. Gengið verður frá Hlemmi og sem 
leið liggur niður Laugaveginn niður 
að Lækjargötu. Þar verður beygt til 
hægri að Arnarhóli þar sem ýmis 
skemmtiatriðið verða. 

„Þessi hátíð er alltaf að verða meira 
og meira umfangs. Eins og staðan er í 
dag þá eru um hundrað manns að 
vinna við að koma hátíðinni saman. 
Fólkið vinnur allt í sjálfboðavinnu, 
það er í raun bara ástríðan og þakk-
lætið sem rekur það áfram,“ segir Páll 
Óskar. 

Að vanda verða fimmtán til tuttugu 
stór atriði í sjálfri göngunni og svo 
nokkur smærri. Þá eru mannréttinda-
samtök áberandi í göngunni. „Rauði 
þráðurinn eru hommar, lesbíur, tví-
kynhneigðir, transgender fólk og að 
ógleymdum aðstandendum þeirra. 
Það eru aðstandendurnir sem gera 
gönguna svona stóra,“ segir Páll Óskar. 

„Í kringum einn samkynhneigðan eru 
fjórir til fimm fjölskyldumeðlimir. 
Samkynhneigðir eiga sér ástvini og 
fjölskyldu sem er ekki sama um stöðu 
þeirra og stétt í samfélaginu.“

Mikil leynd hvílir yfir atriðunum í 
Gay Pride göngunni en Páll Óskar er 
þegar búinn að ákveða sitt atriði. „Ég 
verð á risastórum trukk sem er svo 
stór að það lá við að ég fengi ekki leyfi 
til að aka honum niður Laugaveginn,“ 
segir Páll Óskar hlæjandi. „Hann er 
eins og transformer-vélmenni. Atrið-
ið er samt ekkert ósvipað því sem ég 
var með í fyrra, það er diskótek á hjól-
um. Ég mun sjá um Gay Pride-ballið á 
Nasa um kvöldið og atriðið mitt er í 
raun bara áminning eða forsmekkur-
inn að því sem koma skal. Ég verð 
uppi á trukknum að dj-a ásamt döns-
urum, partíljónum, sprengjum, 
blöðrum og öllu tilheyrandi. Þetta 
verður stærsta hljóðkerfi sem Lauga-
vegurinn hefur litið svo það mun 
örugglega heyrast pínulítið í mér.“

GAY PRIDE-GANGAN VERÐUR GENGIN Á MORGUN. PÁLL ÓSKAR VERÐUR MEÐAL
ÞÁTTTAKENDA Í GÖNGUNNI. BÚIST ER VIÐ GÓÐRI ÞÁTTTÖKU.

Aðstandendur gera 
gönguna svona stóra

PÁLL ÓSKAR Hann ætlar að halda heljarinnar diskó á hjólum á morgun þegar Gay
Pride-gangan fer fram. MYND/HÖRÐUR

Útgáfufélag 365 prentmiðlar 

Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. 

Ritstjórn Kristján Hjálmarsson,

kristjan@frettabladid.is,

Þóra Karítas,

Indíana Ása Hreinsdóttir, 

indiana@frettabladid.is 

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir,

kristina@frettabladid.is, 

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Rvk, sími 512 5000 

Sölustjóri Bergur Hjaltested

512 5466 bergurh@365.is
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Hátíðin Uppskera og handverk 
verður sett í fimmtánda sinn 
föstudaginn 10. ágúst klukkan 
10.00 í Hrafnagilsskóla í Eyja-
fjarðarsveit. Bryddað verður upp 
á ýmsum nýjungum en dagskráin 
stendur fram á sunnudag.

Dimmuborgarjólasveinarnir
munu leika stórt hlutverk og koma 
fram bæði á föstudag og sunnu-
dag klukkan 15.00. Þá verður hald-
in tískusýning bæði föstudag og 
laugardag klukkan 17.00.

Korn er þema hátíðarinnar en 
ýmislegt korntengt verður til 
sýnis á hátíðinni. Nokkrir fyrir-
lestrar verða í boði, meðal ann-
ars heldur Valgerður Bjarnadóttir 
fyrirlestur undir heitinu Gjafir og 
grátur Gyðjunnar – goðsagnir um 
kornið og ástina.

Mótorhjól í fullri stærð skorið 
í tré verður til sýnis, hópur norð-
anmanna kemur og kynnir mat og 
handverk úr héraði og námskeið 
verða haldin í tengslum við hátíð-
ina í eldsmíði, leðursaum, hálm-
fléttingum og þæfingum.

Verkstæði handverksmanna 
verður á staðnum þar sem yfir tut-
tugu manns sýna verkvinnu auk 
þess sem handverksmaður ársins 
2007 verður valinn.

Félag landnámshænsna stendur 
fyrir keppni um fallegasta hana 
og hænu hátíðarinnar en á laug-
ardagskvöldið munu annars konar 
hanar og hænur spóka sig á tón-
leikum með Ljótu hálfvitunum í 
Laugarborg.

Uppskera og 
handverk

Norræna ráðherranefndin hefur 
auglýst lausa stöðu forstjóra fyrir 
NordGen. Frá næstu áramótum 
verður starfsemi Norræna gena-
bankans fyrir nytjaplöntur í land-
búnaði og garðyrkju og Norræna 
genabankans fyrir búpening og 
skógræktarsamstarf um fræöfl-
un og trjákynbætur sameinaðar í 
nýja stofnun, NordGen. 

Óskað er eftir að forstjórinn geti 
hafið störf sem fyrst, að minnsta 
kosti að hluta til, og þannig tekið 
þátt í stefnumótun fyrir hina nýju 
stofnun ásamt stjórn sem skipuð 
hefur verið til að vinna að henni. 
Íslendingar hafa tekið virkan 
þátt í starfsemi þeirra stofnana 
sem hér sameinast. Auglýsingu 
um starfið má skoða á heimasíðu 
NordGen. www.nordgen.org

Forstjóri hjá 
NordGen
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Skólabækurnar á www.skola.is.
Skiptibókamarkaður með 
betra verð.

Við tökum vel á móti þér.

Nýjar og  
    notaðar!

kamarkaður   skiptibókamarkaður   skiptibókamarkaður   skiptibókamarkaður   skiptibókamarkaður  skiptibókam
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Enn er skrifað og skraf-
að um tjaldsvæðamál-
ið á Akureyri. Eins og 
kunnugt er var ung-
mennum á aldrinum 18-
23 ára meinaður aðgang-
ur að tjaldsvæðum bæj-

arins um liðna helgi. 
Vill svo til að það er sami hópur 

og haldið hefur uppi leigumarkað-
inum á Akureyri undanfarin ár. Ég 
get nefnt sjálfan mig sem dæmi. 
Í fimm ár hef ég haft vetursetu á 
Akureyri meðan ég hef verið þar 
í skóla og er nú enn á ný að halda 
norður yfir heiðar. Samt var ég 
ekki velkominn til Akureyrar um 
seinustu helgi. Þessi aldurshópur 
hefur haldið uppi bæjarbragnum 
árum saman. Öflugir framhalds-

skólar og vaxandi háskóli hafa 
virkað eins og vítamínsprauta á 
þetta samfélag og má segja að ung-
menni séu stóriðja Akureyringa. 
Aðgerðin var því að mínu viti vægt 
til orða tekið ókurteis. 

Þetta framtak bæjaryfirvalda 
á Akureyri varð Birni Bjarnasyni 
dómsmálaráðherra hugleikið í 
pistli sem hann ritaði á vefsíðu sína 
í vikunni. Þar ræðir hann um öryggi 
borgaranna og hvetur til þess að 
reynsla sem þessi verði nýtt sunn-
an heiða þegar leitað er að leiðum 
til að draga úr óreglu og ólátum í 
miðborg Reykjavíkur. Hvernig 
túlka má þessi orð ráðherra er mér 
ráðgáta ein.

Björn segir aðgerðirnar á Akur-
eyri hafa dregið mjög úr líkum á 

vandræðum þar. Ekki veit ég til 
þess að aðrar hátíðir hafi meinað 
ungmennum aðgang að sínum há-
tíðarsvæðum, en hátíðarhöld þóttu 
fara vel fram um allt land. 

Ég er orðinn langþreyttur á enda-
lausri tilhneigingu til að flokka fólk 
í hópa. Nokkrir vélhjólamenn eru 
til vandræða í umferðinni og í kjöl-
farið eru allir vélhjólamenn stimpl-
aðir. Vissulega er til ungt og bald-
ið fólk en það er mjög óeðlilegt að 
heilum þjóðfélagshópi sé refsað að 
ósekju.

Hátíðarhöld fóru vel fram um 
allt land og skipti þar engu hvort 
ungmenni voru á staðnum eða ekki. 
Það er því spurning hvort ungt fólk 
ógni öryggi borgaranna jafn mikið 
og einhverjir virðast halda.
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149.999

PSAELE-017001N5
TOSHIBA SATELLITE A210-12Q
AMD Turion 64 X2 TL-56
15.4” TFT  WXGA TruBrite
ATI Mobility Radeon HD2400 128MB
2GB Vinnsluminni (2x1024)
160GB Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust netkort
Lyklaborð í fullri stærð
- með 6 fýtihnöppum
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 2,72kg á þyngd
Windows Vista™ Premium
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

ATI Mobility Radeon HD2400
Aflmikið skjákort frá ATI sem virkar á alla
tölvuleiki. Skjákortið er með DirectX 10
stuðning sem nýtist vel með Vista.

14. 999
300968E
LaCie 320GB F.A. Porsche
útvær harður diskur fylgir!

FLAKKARI

15.4” WXGA TruBrite skjár
Skarpur og bjartur skjár með sérstakri
glampavörn. Skjárinn er einn mikilvægasti
hluti tölvunnar.

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

 15,4”

4.223
59 mánaða

Verð frá:

14. 999 16. 999
20071. nóvember

9.999

FRÁBÆRIR KAUPAUKAR FYLGJA
MEÐ VÖLDUM VÉLUM

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

FLAKKARI OFFICE 2007

Office pakkinn
Leyfi fyrir 3 tölvur

Ef keypt með tölvu

1. GREIÐSLA

BAT:NOM2-NBTS7-XA1
FSC AMILO XA TURION64 56
AMD Turion64 X2 TL-56 (1.8GHz)
17” WXGA+ CrystalView
nVidia® GeForce Go 7600 (256MB)
2GB Vinnsluminni (2x1GB 667)
240GB Harður diskur (2x120)
Innbyggt þráðlaust net
DVD skrifari - Dual Layer
Microsoft Windows Vista Premium
Microsft Works 8.5
Microsoft Office 2007 (90 daga trial)
Nero 7
Norman Antivirus 3 ár

14. 999
300968E
LaCie 320GB F.A. Porsche
útvær harður diskur fylgir!

FLAKKARI

4.223
59 mánaða

Verð frá:

  17”

nVidia GeForce Go 7600
Aflmikið skjákort frá GeForce sem virkar á 
alla tölvuleiki. Skjákortið er einnig útbúið
tv-out tengi svo þú getur tengt tölvuna við
sjónvarp.

15.4” WXGA TruBrite skjár
Skarpur og bjartur skjár með sérstakri
glampavörn. Skjárinn er einn mikilvægasti
hluti tölvunnar.

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

149.999

Innbyggð netmyndavél
og míkrafónn



Það hefur verið dauflegt 
yfir leiksviðum landsmanna 
síðustu vikur. Engar sum-
arsýningar eru í gangi á 
stærri sviðum landsins og 
smærri hópar hafa hægt 
um sig. Gegn þessari deyfð 
rísa hinir ungu og efnilegu.

Það eru nemendur af öðru og þriðja 
ári leiklistardeildar Listaháskólans 
sem hóa saman í frumsýningu á 
nýju íslensku leikverki sem helgað 
er hinum heillandi heimi knatt-
spyrnunnar ensku. Er það tíma-
bært nú þegar enski boltinn hvolfist 
yfir þjóðina eftir dýru óléttuher-
ferðina á sjónvarpsskjáum og 
víðar.

Verkið heitir Heteróhetjur: Með 
fullri virðingu fyrir Ashley Cole 
og er tragikómísk leiksýning sem 
gerist í heimi ensku úrvalsdeildar-
innar. Það er dularfull barmey á 
VIP-svæði skemmtistaðar í Lond-
on sem leiðir okkur inn í heim 
hinna ríku og frægu. Þar verðum 
við vitni að upphafi ástarsambands  
knattspyrnumannanna Ashleys 
Cole og Williams Gallas, sem og 
þróun þess.

Í verkinu er tekið á hlutum eins 
og ástinni, samböndum karlmanna, 
frægðardýrkun og baráttunni við 
það að fá að vera maður sjálfur án 

þess að eiga á hættu að það hafi 
alvarlegar afleiðingar í för með 
sér.

Inn í þetta blandast ýmsar stór-
stjörnur enska boltans eins og Thi-
erry Henry, Frank Lampard og 
José Mourinho. Einnig Girls Aloud, 
Paris Hilton, Pete Doherty og Kate 
Moss, ásamt fleiri góðkunningjum 
lesenda slúðurdálka íslensku press-
unnar. Segja aðstandendur verkið 
vera sýningu fyrir alla sem hafa 
áhuga á sögum af frægu sem og 
ekki frægu fólki og vilja láta 
skemmta sér í dágóða stund en vara 
við að hún inniheldur kynferðislegt 
efni og gróft orðbragð.

Aðstandendur sýningarinnar eru 
nemar á 2. og 3. ári við leiklistar-
deild Listaháskóla Íslands, ásamt 
því að fá dygga aðstoð frá þremur 
ungum piltum úr Stúdentaleikhús-
inu. Í aðalhlutverkum eru Hilmir 
Jensson sem Ashley Cole, Hilmar 
Guðjónsson sem leikur William 
Gallas, Þórunn Arna Kristjánsdótt-
ir sem barmeyin og Guðmundur 
Kristinn Oddsson sem José Mour-
inho. Sýningar eru í Smiðjunni á 
Sölvhólsgötu 13. Næstu sýningar 
verða 10. ágúst kl. 20 og 22 (Power-
sýning), 11. ágúst kl. 20 og 13. ágúst 
kl 20. Áhugasömum er bent á 
vefsíðuna http://www.myspace.
com/heterohetjur. Höfundur og 
leikstjóri er Heiðar Sumarliðason.

Kl. 12
Hádegistónleikar í Ketilhúsinu á 
Akureyri. Björg Þórhallsdóttir sópran og 
bæjarlistamaður á Akureyri 2007 ásamt 
Daníel Þorsteinssyni píanóleikara 
flytjur þá íslensk sönglög í rómantískum 
anda með megináherslu á ljóð Jónasar 
Hallgrímssonar og Davíðs Stefánssonar 
við lög Atla Heimis Sveinssonar. Þá 
verða einnig flutt lög Jóns 
Þórarinssonar, Þórarins 
Guðmundssonar, Árna 
Thorsteinssonar og 
Tryggva M. Baldvins-
sonar við ljóð íslenskra 
öndvegisskálda.

Á laugardagskvöldið kl. 20 verður 
S.L.Á.T.U.R. með sýningu í aðal-
stöðvum sínum að Hverfisgötu 32 
á revíunni ALLT GOTT. Þar með 
tekur þetta gamla form á sig nýtt 
sköpulag í faðmi raftónlistar-
manna. Í fréttatilkynningu sam-
takanna segir: „Leikin verður 
margslungin tónlist, farið með 
gamanmál, tónrænar eftirhermur, 
hagstefjun og ýmislegt fleira.“ Er 
ljóst af tilkynningunni að hér er 
haldið til haga hinum vinsælu þátt-
um revíuformsins til forna, eftir-
hermum og gamanmálum margs 
konar. 

Stór hópur listamanna kemur 
fram á Hverfisgötunni, bæði af 
erlendum og innlendum stofni. Þar 
má nefna hina írsku Barböru Elli-
son sem hefur hlotið mikið lof fyrir 
framsækna raflist sína víða erlend-
is. Frumflytja þau Heiða Árnadótt-
ir, Þóranna Björnsdóttir og Bar-
bara verk hennar, He: 2:4.0026 
(Ode to a noble gas), sem er óður til 
hins frábæra frumefnis; Helíums.  

Einnig kemur fram hljómsveit-
in Hestbak sem er skipuð þeim 
Áka Ásgeirssyni, Inga Garðari 
Erlendssyni, Guðmundi Steini 
Gunnarssyni og Páli Ivan Páls-

syni. Hestbak hefur verið iðið við 
kolann undanfarið og er um þess-
ar mundir að undirbúa tónleika-
ferð til Ameríku þar sem 
hljómsveitin mun leika með 
söngspírunni Kríu Brekkan. Frá 
Berlín kemur Hjörleifur Jónsson 
og leikur m.a. verk fyrir dóta-

píanó eftir John Cage. Sérstakur 
gestur er Róbert Sturla Reynis-
son hagleiksmaður. 

Revían er samstarfsverkefni 
Kokteilsósu og S.L.Á.T.U.R.s. 
Aðgengi er ókeypis og öllum 
frjálst meðan húsrúm leyfir.

Revíusýning hjá Slátrinu

Sumarkvöld í Hömrum

FÖSTUDAGUR 10. ÁGÚST

VETIVER (USA)
LIGHTS ON THE HIGHWAY

MY SUMMER AS 
A SALVATION SOLDIER

LAUGARDAGUR 11. ÁGÚST

GAY PRIDE
DJ GLU

MIÐVIKUDAGUR 15. ÁGÚST

GRAPEVINE TÓNLEIKAR
THE BESTIES (USA)

JAN MAYEN
DÝRÐIN

FIMMTUDAGUR 16. ÁGÚST

HJALTALÍN
JAMES WALLACE (USA)

HVÍTI ELVIS
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Sænsku krimmahöfundarnir Liza 
Marklund og Camilla Lackberg, 
sem þekktar eru hér á landi af 
glæpasögum sínum sem ARI útgáfa 
hefur gefið út hin síðari misseri, 
hafa á þessu sumri mátt þola nokk-
urt mótlæti af hendi starfsbræðra 
sinna. Báðar eru þær með sölu-
hæstu höfundum í Svíþjóð og hafa 
rakað saman miklum tekjum af sölu 
bóka, svo miklum að Marklund 
hefur stofnað sérstaka útgáfu um 
verk sín. Það eru starfsbræður 
þeirra á markaði sakamálasagna 
sem beina spjótum að glæpa-
drottningunum, eins og þær 
eru oft kallaðar í heimalandi 
sínu. Ernst Brunner segir þær 
kunna lítið til verka í viðtali 
við Expressen og Leif G. W. 
Larson segir fléttur í 
vinsælum metsölubókum 
Lackberg eins og þær séu 
fengnar úr rómantísku 
tímariti hestaunnenda, 
Min Hest. 

Maj Sjöwall, sá virti 
brautryðjandi í skrifum 
glæpasagna á Norðurlönd-
um og þótt víðar væri leit-
að, sagði fyrr í sumar að 
fátæklegur orðaforði ein-
kenndi verk Marklund, 

svo fátæklegur að hún gæti ekki 
lesið þær. Annar virtur sagnahöf-
undur Svía, Jan Guillou, hefur 
komið þeim til varnar. 

Deilan hefur kallað á viðbrögð 
gagnrýnenda. Samkvæmt Politiken 
hefur Niels Lillelund, gagnrýnandi 
á Jyllands-Posten, sagt verk Mark-
lund full af klisjum og illa skrifuð. 
Það eigi reyndar ekki bara við um 
hennar texta heldur líka margra 
karlmanna á þessum akri rit-
mennskunnar. Sakamálasögur hafa 
í Skandinavíu verið rúmfrekar á 

sölulistum eins og hér á landi. 
Deilur þessar bera keim af nöldri 
íslenskra höfunda á liðnum 

haustum yfir þeirri athygli 
sem Arnaldur og fleiri hafa 
notið meðal almennings og 
í fjölmiðlum.

Camilla Lackberg er 
einn þeirra höfunda sem 
hingað koma í tengslum 
við Reyfi Norræna húss-
ins sem verður fyrirferð-

armikið í samkomuhaldi í 
höfuðborginni síðustu 
vikur ágústmánaðar. -

Kunna ekki að skrifa

Eitt stærsta verkefni í norrænum 
kvikmyndaiðnaði er í uppnámi. 
Norrænar sjónvarpsstöðvar réðust 
í það í fyrra að láta gera handrit 
eftir þríleik sænska rithöfundarins 
Jan Guillou um þátt norrænna 
manna í krossferðunum. Bækurnar 
um Árna Magnússon og ævintýri 
hans í landinu helga hafa notið mik-
illa vinsælda og verið þýddar víða, 
meðal annars hér á landi. 

Verkið er umfangsmikið og var 
upphafleg fjárhagsáætlun 170 milj-
ónir sænskar eða ríflega 1.600 
milljónir íslenskar. Áttu fyrir það 
að fást tvær kvikmyndir í fullri 
lengd auk sex þátta sjónvarpsseríu. 
Margir þekktir norrænir leikarar 
komu þar við sögu, þeirra þekkt-
astir Mads Mikkelsen og Stellan 
Skarsgaard en tökum er lokið og 
var klipping að hefjast á mánu-
dag. Þá kom babb í bátinn: 
sænska sjónvarpið sagði sig frá 
verkinu, þar á bæ 
væru menn ekki 
nægilega ánægðir 
með verkið. Aðrir norræn-
ir sjónvarpsstjórar áttu 
ekki orð yfir samn-

ingssvikunum og töldu forsendur 
fyrir ákvörðun Svíanna veikar og 
af annarlegum toga. 

Í gær var greint frá því í norræn-
um blöðum að einkastöðin TV4 
hefði áhuga á að koma inn í verkið. 
Heimildir Politiken segja misklíð-
ina stafa af deilu um lengd sjón-
varpsþáttanna og efnistök í þáttum 
í kvikmyndum séu og keimlík. Fyr-
irmyndin að þessari tvínotkun á 
hráefni var sótt í Fanny og Alex-
ander Bergmans en endurnýting af 
þessu tagi þekkist víðar. Þannig 
mun Hrafn Gunnlaugsson nú vinna 
að endurklippingu á Hvíta víkingn-
um en þar var sami háttur hafður á. 

Tökur fóru fram í Mar-
okkó, Skotlandi og Sví-

þjóð en leikstjóri 
verksins er Peter 
Flinth. Frumsýn-
ing á verkinu er 
áætluð í lok þessa 

árs og haustið 2008 
og eftir það í sjón-
varpi. Verkið hefur 

þegar verið selt 
til Svíþjóðar, 
Danmerkur, 
Noregs, Finn-
lands og Þýska-
lands.

 - 

Stórmynd í uppnámi

www.myspace.com/euroband

GAUKUR Á STÖNG

HÚSIÐ OPNAÐ KL .22.00
MIÐAVERÐ 1500 KR.

TILBOÐ Á KOKTEILINUM „PRIDE“ ALLT KVÖLDIÐ

LAUGARDAGSKVÖLD
FRIÐRIK ÓMAR,

REGÍNA ÓSK & CO
MEÐ „EURO“GLEÐI

EINS OG HÚN GERIST BEST !

Margverðlaunaður danshöfundur og einn af dómurum So You Think You Can Dance 

DANSFESTIVAL DWC
  25.-26. ÁGÚST

Allar nánari upplýsingar í síma 553 0000 í World Class, Laugum. Sjá einnig www.worldclass.is

Hefur hlotið American
Dance Music Awards og 
MTV Awards, sem besti
danshöfundurinn.

Dan Karaty kemur
sérstaklega á vegum:

NÁMSKEIÐIN ERU 
FYRIR ALLA!

SKIPT Í BYRJENDA- OG
FRAMHALDSHÓPA

ÞAÐ HEITASTA

FRÁ NEW YORK!

VILT ÞÚ EIGA

DANSTÍMA
MEÐ

DAN KARATY?

EINUNGIS ÞESSA HELGI!

100% SKEMMTUN

LOFAÐ!!!

SJÓÐHEITAN
Danshöfundur m.a. Jessicu
Simpson, Kylie Minogue og 
Britney Spears.

GÓÐUR OG SVALANDI

DANSGLEÐI með:
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Plötuútgáfa dregst verulega saman yfir hásumarið. Þessa dagana og 
fram í ágústlok kemur frekar lítið út af áhugaverðum plötum þó að 
auðvitað komi alltaf eitthvað. Megas og Prince eru t.d. báðir nýbúnir að 
senda frá sér plötur.

Það er kannski út af þessari litlu útgáfu sem það er orðin venja hjá 
mér að grúska í gamalli tónlist og skoða endurútgáfur sérstaklega yfir 
sumartímann. Metnaðurinn í endurútgáfunum hefur aldrei verið meiri. 
Alls konar viðhafnarútgáfur eru algengar og margar þeirra mjög vel 
unnar. 

Flottustu endurútgáfurnar eru oft unnar af fyrirtækjum sem sérhæfa 
sig í slíku. Rhino var lengi í farabroddi í þessum geira, en nú eru þessi 
fyrirtæki fjölmörg og af öllum stærðum og gerðum. Eitt af þeim 
öflugustu heitir Hip-O Select og er í eigu Universal. Hip-O sérhæfir sig í 
lúxusútgáfum og selur aðallega beint á netinu. Fyrirtækið gefur út alls 
konar tónlist, en gömul soul- og fönk-tónlist er áberandi, ekki síst vegna 
viðamikillar útgáfu á tónlist frá Motown. Þungamiðjan í Motown-
útgáfunni er útgáfuröð með öllum smáskífum fyrirtækisins. Þetta eru 4-
6 diska pakkar, einn fyrir hvert ár, nema hvað fyrstu þrjú árin (1959-
1961) eru saman í fyrsta pakkanum. Diskarnir koma í innbundinni 100 
bls. bók ásamt einni 7“ vínylplötu. Allur frágangur er fullkominn og í 
textanum eru bæði ritgerðir og umfjöllun um hverja einustu smáskífu í 
pakkanum auk mynda. Þessar útgáfur eru margrómaðar. Sjötti pakkinn 
(1966) var t.d. valinn endurútgáfa ársins 2006 af Mojo-tímaritinu. Það 
kemur á óvart hvað mikill hluti af þessu er gæðatónlist þó að í blábyrj-
uninni hafi fyrirtækið gert misgóða hluti á meðan Berry Gordy var að 
finna taktinn. Motown var hálfgerð verksmiðja. The Funk Brothers 
spiluðu inn á flestar plöturnar. Lögin voru samin af atvinnumönnum á 
borð við Holland/Dozier/Holland og Smokey Robinsson og fóru öll í 
gegnum nokkurra manna gæðanefnd sem ákvað hvort þau væru nógu 
góð til útgáfu eða ekki. Ekki fyrirkomulag sem hentar öllum, en það 
svínvirkaði hjá Berry Gordy. Svo er Motown-soul auðvitað mjög 
sumarleg tónlist. 

Þessir pakkar kosta auðvitað sitt, en samt ekki meira en einn sæmilega 
flottur bolur í tískuvöruverslun, ja eða hálfar gallabuxur. Auðvelt val!

Rollsinn í endurútgáfum
Vinasveitirnar Hjaltalín 
og Sprengjuhöllin vinna nú 
um stundir að frumburðum 
sínum. Steinþór Helgi Arn-
steinsson kíkti í heimsókn 
til sveitanna þar sem upp-
tökur voru í fullum gangi.

Hljómsveitirnar Hjaltalín og 
Sprengjuhöllin hafa vakið verð-
skuldaða athygli á árinu. Hvorug 
sveitin hefur starfað í langan 
tíma en tónlist þeirra virðist 
hitta í mark. „Við erum bara að 
gera tónlist sem okkur finnst 
skemmtileg.“ Sveitirnar tvær 
þekkjast vel innbyrðis og eru í 
fararbroddi ákveðinnar tónlist-
arsenu eða kynslóðar sem virðist 
vera að ryðja sér til rúms nú um 
stundir. 

Sprengjuhöllin hefur eytt um 
viku í Gróðurhúsinu, upptöku-
veri Valgeirs Sigurðssonar, og 
þegar ég kíkti í heimsókn á fjórða 
degi voru piltarnir búnir með 
alla grunna og mikið af söngn-
um. „Eins og þú kannski heyrir 
núna, þá erum við byrjaðir í ein-
hverjum perraskap, setja inn 
tambúrínur, hægja á lögunum og 
svona,“ útskýrir Bergur Ebbi, 
einn meðlimur sveitarinnar.

Sprengjuhöllin hefur undan-
farið orðið íslenskari, ef svo 
mætti orða það. Meðan á við-
talinu stóð heyrði ég meðal ann-
ars í laginu Can’t Dance en með 
íslenskum texta og heitir lagið 
nú Taktlaus. „Konseptið á bak 
við hljómsveitina var ekki full-
þróað þegar við byrjuðum að 
semja eitthvað á ensku. Núna eru 
hins vegar öll lögin okkar á 
íslensku. Við erum ekkert að 
semja tónlist eingöngu til þess að 
fara til London að meika það þar, 
eins og reyndar margar íslensk-

ar hljómsveitir gera. Ferðin 
endar samt ekki hérna,“ útskýra 
meðlimir Sprengjuhallarinnar í 
sólríkum garði í Breiðholtinu.

Í pínulitlu risherbergi á Lauga-
veginum, í stúdíói Gunnars Tynes 
úr múm, segja Hjaltalínmennirn-
ir Högni og Guðmundur Óskar 

frá þróunarferli sveitarinnar. 
Hjaltalín byrjaði sem eins konar 
stuðsveit í anda Spilverksins en 
hefur þróast út í framsækna 
kammerpoppsveit með óvenju-
lega hljóðfæraskipan. „Við vorum 
ekki nógu miklir poppsnillingar 
til þess að geta búið til eitthvað 
nýtt sánd. Við vildum því gera 
eitthvað meira kreatíft og fara í 

Heima, mynd um tónleikaferð hljómsveit-
arinnar Sigur Rósar um Ísland, verður 
frumsýnd á Alþjóðlegri kvikmyndahátíð í 
Reykjavík, RIFF, 27. september næstkom-
andi. Þetta kemur fram á Soundgenerator.
com.

Eins og komið hefur fram í fjölmiðlum 
verður myndin frumsýnd í Bretlandi og 
víðar hinn 5. nóvember. Samfara frum-
sýningu Heima verður gefinn út geisla-
diskurinn Hvarf heim sem inniheldur 
óútgefin lög með sveitinni og lög í 
órafmögnuðum útgáfum. Á fyrrnefndri 
vefsíðu kemur fram að um tvöfalda geisla-
plötu verði að ræða. Þá segir einnig að 
hægt verði að kaupa Heima-myndina á 
tveimur DVD-diskum auk þess sem sér-
stakri útgáfu fylgi 104 blaðsíðna bók með 
myndum af sveitinni á tónleikum.

Heima frumsýnd á RIFF

Sýningar haustsins komnar í sölu á netinu!

Miðasala á netinu!
www.leikhusid.is



nýja átt.“ Hjaltalín hélt sig við 
hljóðfæri eins og fagott og klarín-
ett í flestöllum lögum sveitarinn-
ar og vildi hún þannig koma í veg 
fyrir að verða einhvers konar 
hljóðverssveit sem gæti aldrei 
spilað á tónleikum. Guðmundur 
Óskar segir að reyndar hafi aldrei 
verið neitt eiginlegt markmið að 
taka upp plötu en síðan hafi þeir 
fengið stuðning frá ýmsum mönn-
um. „Þegar maður finnur hjá fólki 
að það hefur drifkraft til þess að 
gera eitthvað en vantar trekt til 
að dæla öllu í gegn, þá finnst mér 
gaman að vera sú trekt,“ segir 
Gunnar, upptökustjóri nýju plöt-
unnar.

Af tóndæmunum sem ég fékk að 
heyra má jafnvel gera ráð fyrir 
enn einni gullöldinni í íslenskri 
tónlistarsögu. Metnaðurinn skín 
í gegn en Hjaltalín notar í einu 
lagi meðal annars um tuttugu 
manns. Lög Sprengjuhallarinnar 
hafa líka þróast og þroskast vel. 

Þótt tónlist sveitanna sé hvor 
af sínum meiði bera sveitirnar 
að mörgu leyti með sér keimlík-
an tón sem felst aðallega í stuði, 
sjálfstrausti og trú á tónlistinni 
sem þær framreiða. 

Svo er bara að bíða og sjá 
hvernig almenningur tekur plöt-
unum. Sveitirnar gera báðar ráð 
fyrir að frumburðirnir komi út í 
byrjun október, eða fyrir Air-
waves-hátíðina. Sprengjuhöllin 
hefur nú gengið frá samningi við 
Senu um útgáfu plötunnar.

Eiginkona Jack White, söngvara 
The White Stripes, fæddi dreng á 
þriðjudaginn en þetta er annað 
barn þeirra hjóna. „Nýju barni og 
móður heilsast vel og eru heil-
brigð og hamingjusöm,“ sagði 
talskonan Chloé Walsh í tilkynn-
ingu. Fyrir eiga þau Karen Elson 
og Jack dótturina Scarlett Teresu 
White en hjónin kynntust við 
tökur á myndbandinu við lagið 
Blue Orchid. Þau giftu sig svo á 
kanó sem sigldi niður Amazon-
fljótið árið 2005. Nýfæddur sonur 
þeirra hefur fengið nafnið Henry 
Lee White. 

White Stripes-erfingi

Miðasala á tónleika skosku 
hljómsveitarinnar Franz Ferdin-
and hinn 14. september nk. hefst í 
dag í verslunum Skífunnar, BT á 
landsbyggðinni og á vefsíðunni 
Midi.is. Tónleikarnir fara fram á 
Nasa og í tilkynningu segir að 
miðaframboð á tónleikana sé 
takmarkað.

Meðlimir Franz Ferdinand 
óskuðu sérstaklega eftir því að fá 
að spila í Reykjavík og hafa í 
hyggju að prufukeyra lög af 
væntanlegri breiðskífu sinni í 
bland við að spila sína helstu 
smelli. Þetta er í annað sinn sem
hljómsveitin spilar hér á landi en 
hún hélt vel heppnaða tónleika í 
Kaplakrika fyrir tveimur árum.

Selt á Franz

KRINGLUNNI
SMÁRALIND

a l l t  a ð  7 0 %  a f s l á t t u r

O u t l e t  d a g a r



Tískuvikan í Kaupmanna-
höfn hófst á miðvikudag og 
stendur fram á sunnudag. 
Samhliða henni er haldinn 
fjöldi sölusýninga, sem 
margir íslenskir hönnuðir 
taka þátt í.

Steinunn Sigurðardóttir, sem hlaut 
norrænu hönnunarverðlaunin Gín-
una fyrr í vikunni, er ein hinna 
útvöldu hönnuða sem sýna hönnun 
sína á sölusýningunni Gallery, en 
það er CPH Vision sem flestir 
íslenskir hönnuðir sækja heim.

Guðrún Sveinbjörnsdóttir kynn-
ir merkið sitt, GuSt, í fyrsta sinn á 
CPH Vision. „Hún er svona fyrir 
ný merki og minni fyrirtæki og er 
ferskari og framsæknari en stóra 
sýningin, CIFf,“ sagði Guðrún. 
„Þetta er í fyrsta sinn sem ég er 
með fötin mín í boði erlendis. Ég á 
tíu ára afmæli í haust og er að 
prófa þetta núna,“ bætti hún við.

Guðrún sagði dönsku tískuvik-
una hiklaust standa íslenskum 
hönnuðum næst. „En þó að hönn-
uðirnir sem sýna séu flestallir frá 
Skandinavíu er líka heilmikið af 
kaupendum alls staðar að,“ sagði 
hún.

Gunnar Hilmarsson, iðulega 
kenndur við GK, tók í sama streng. 
„Styrkur þessarar sýningar er sá 
að Skandínavar eru mjög trúir 
sinni hönnun, og búðirnar kaupa 
langmest inn af henni,“ sagði 
hann. „Það er lífsnauðsynlegt.“

Gunnar og Kolbrún, kona hans, 
kynntu nýtt merki sitt, Andersen 
& Lauth, fyrst á CPH Vision í vor. 
„Þá seldum við í um sjötíu búðir, 
og núna erum við búin að bæta við 
umboðsmönnum í Frakklandi, á 
Englandi og Írlandi,“ sagði Gunn-
ar. Þau munu einnig sýna á Prêt-à-
Porter í París í byrjun september.

Á meðal annarra íslenska hönn-
uða á CPH Vision má nefna Birnu 
Karen Einarsdóttur, Guðbjörgu 
Reykjalín, Sigrúnu Úlfarsdóttur 

og Verksmiðjukonurnar Maríu K. 
Magnúsdóttur, Önnu Guðmunds-
dóttur, Huldu Kristinsdóttur, Rósu 
E. R. Helgadóttur, Þorbjörgu Valdi-
marsdóttur og Heiðu Eiríksdóttur. 

Einn hluti CPH Vision nefnist 
Designers’ Nest, og er helgaður 
fatahönnunarnemum. Þar eru 
staddir fimm nemar úr Listahá-
skóla Íslands, og Linda Björg 
Árnadóttir, fagstjóri fatahönnun-
ar, segir sýninguna gott tækifæri. 
„Þetta er góð kynning fyrir krakk-
ana. Þau geta selt fötin sín, jafnvel 
fengið vinnu, eða hlotið verðlaun,“ 

sagði hún. Danska krónprinsessan 
Mary er verndari Designers’ Nest 
og veitir árlega besta skandína-
víska tískunemandanum 50.000 
danskar krónur í verðlaun. 

Linda segir dönsku tískuvikuna 
og vörusýningarnar sem henni 
fylgja afar sterka, og þá einu með 
viti í Skandinavíu. „Skólanum er 
boðið að taka þátt í ýmsum 
uppákomum úti um allan heim, en 
ég hef eiginlega valið þetta sem 
það sem við ætlum að gera,“ sagði 
Linda.

  

Úkraínumaðurinn Leonid Stadnik hefur tekið formlega 
við nafnbótinni hæsti maður heims og verður hann 
framvegis kynntur sem slíkur í Heimsmetabók 
Guinnes. Stadnik er 2,57 metrar á hæð, heilum 20 

sentímetrum hærri en fyrrverandi handhafi 
titilsins, hinn kínverski Bao Xishun, er. 

Hinn 37 ára gamli Stadnik var af eðlilegri stærð 
framan af ævinni en eftir að hafa gengist undir 
aðgerð á heila 14 ára gamall hóf hann að vaxa upp 
úr öllu valdi. Talið er að mistök lækna hafi orðið til 
þess að örva heiladingul Stadniks, en hann fram-
leiðir vaxtarhormón mannslíkamans. Mistökin 
höfðu engin áhrif á andlega heilsu Stadniks en hann 
er menntaður dýralæknir þó svo hann starfi ekki 
sem slíkur. Hann býr nú með móður sinni í Norðvest-

ur-Úkraínu og sér um viðhald á húsi og bakgarði 
fjölskyldunnar. 

Þess má geta að hæsti maður mannkynssögunnar, 
Robert Pershing Wadlow, var 267 sentímetrar þegar 
hann lést árið 1940, þá 22 ára gamall. 

„Við vildum gera eitthvað sem 
sýndi að við værum mestir og 
bestir. Og svo erum við náttúru-
lega allir léttruglaðir,“ segir Jón 
Adolf Steinólfsson, einn af sex-
menningunum sem mynda tré-
skurðarhópinn Einstakir. Í tilefni 
af hátíðinni Uppskera og hand-
verk sem hefst í Eyjafirði í dag 
hefur hópurinn skorið út mótor-
hjól í fullri stærð og segjast þeir 
félagar þar með hafa náð að toppa 
sýningargrip sinn frá því á hátíð-
inni í fyrra. Þá smíðuðu þeir fjög-
urra metra háa eftirlíkingu af 
Telecaster rafmagnsgítar, sem nú 
er til sýnis á Poppminjasafninu í 
Reykjanesbæ.

„Okkur var ljóst að við yrðum 
að gera eitthvað ennþá flottara í 
ár til að geta staðið undir nafni. Ég 
á gamalt Ural-hjól með hliðar-
vagni líkt og Þjóðverjar notuðu í 
síðari heimsstyrjöldinni og fékk 
þá hugmynd að gera skera út eft-
irlíkingu af því. Við hófumst handa 

í október á síðasta ári og þetta
hefur því verið gríðarlega vinna,“ 
segir Jón Adolf, en alls áætlar 
hann að yfir þrjú þúsund vinnu-
stundir hafi farið í útskurðinn. 
„Við sáum fljótlega að hliðarvagn-
inn yrði allt of mikið mál svo að 
við slepptum honum. Þetta var 
mjög tæpt á tímabili en síðasta 

mánuð höfum við verið að vinna í 
hjólinu á hverjum degi, frá kl. 7 á 
morgnana til kl. 22 á kvöldin. Og 
það hafðist,“ segir Jón Adolf, en 
hjólið var fullsmíðað á þriðjudag 
og verður sent til Eyjafjarðar í 
dag. Og þeir félagar eru þegar 
farnir að huga að því hvernig þeir 
geti toppað útskorna hjólið á 
næsta ári.  „Það hefur verið rætt 
um að skera út bíl í fullri stærð en 
svo er einnig komin sú hugmynd 
að gera risastóran hamborgara og 
franskar. Það kemur allt í ljós 
síðar en það verður allavega eitt-
hvað nógu stórt og magnað,“ sagði 
Jón Adolf og glotti. 

Handverkshátíðin verður sett á 
morgun í 15. sinn og í tilkynningu 
segir að bryddað verði upp á 
ýmsum nýjungum í ár. Fjölmargir 
fyrirlestrar verða í boði fyrir 
gesti og gangandi, auk tónleika, 
tískusýninga og ýmissa listsýn-
inga.

Skáru út mótorhjól úr tré

Úkraínumaður er stærstur í heimi 

Áður        Nú

Túníka 4.400 2.500
8.800 4.400
4.400 2.700
4.900 2.000
5.400 2.000
3.900 1.500
5.900 2.900
5.900 2.900

ÚTSALA

Komið og gerið frábær kaup
Allt að 60% afsláttur.
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Nú á allt að seljast.
Komið og gerið frábær kaup.

Einnig mikið úrval af eldri fatnaði 
á kr 990.-  og nú tveir fyrir einn af

eldri vöru.

Dæmi um verð

Allar gallabuxur

Allar peysur

Allir skór

Allir kjólar

kr 2900

kr 2000

kr 1990

kr 1500
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– Mest lesið
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KORT

SKÓLATILBOÐ

FRÁBÆR FYRSTA VÉL
ASUS X51R-AP009A

VERÐ      69.990
FRÁBÆRT VERÐ

ÖFLUG VÉL - FRÁBÆRT VERÐ
ASUS F5R-AP138C

VERÐ      89.990
FRÁBÆRT VERÐ

Innbyggð
vefmyndavél

VEL ÚTBÚIN VÉL - TIL Í ALLT

VERÐ      109.990
FRÁBÆRT VERÐ

ASUS F5V-AP021C ASUS A7S-7S025C

INNBYGGÐ VEFMYNDAVÉLINNBYGGÐ VEFMYNDAVÉLINNBYGGÐ VEFMYNDAVÉL15.4” TFT WGA SKJÁR

VERÐ      149.990
FRÁBÆRT VERÐ

MEÐ STÓRUM 17” SKJÁ



Goya`s Ghost, nýjasta kvikmynd 
hins tékkneska Milos For-
man, verður meðal kvik-
mynda á Bíódögum Græna 
ljóssins sem hefjast eftir 
tæpa viku. Myndin segir 
frá ævi spænska málarans 
Francisco Goya og er 
stjörnum prýdd en 
meðal leikara eru þau 
Natalie Portman og 

Javier Bardem auk Stellan Skars-
gaard sem fer með hlutverk Goya. 

Sjö ár eru liðin síðan Milos sendi 
frá sér sína síðustu mynd, Man on 
the Moon, þar sem Jim Carrey fór 
hamförum í hlutverki bandaríska 

grínarans Andy Kaufman. 
Yfirleitt ríkir mikil 
spenna í kringum kvik-

myndir Milos sem 
gerði meðal annars 
Gaukshreiðrið og 
Ríkið gegn Larry 

Flynt og má ljóst vera 
að aðdáendur Forman eiga 
eftir að bíða spenntir eftir 

nýjustu afurð hins aldna höfð-
ingja.

Græna ljósið tilkynnti í gær um 
fjórar aðrar kvikmyndir sem verða 
á dagskrá Bíódaga og þar ber ef til 
hæst hin vægast sagt umtalaða 
kvikmynd Shortbus sem olli tölu-
verðri hneykslan þegar hún var 
sýnd á Cannes fyrir opinskáar kyn-
lífssenur. Þá má einnig nefna 
Cocaine Cowboys en það er heim-
ildarmynd um þá eiturlyfjabylgju 
sem skall á Miami við upphaf 
níunda áratugarins og varð síðar 
meir að fyrirmynd kvikmynda á 
borð við Scarface og Miami Vice.

Draugar Milos Forman

Tvíeykið góða úr Stundinni okkar, 
þau Þóra Sigurðardóttir og Jóhann 
G. Jóhannsson, hafa nú gefið út 
DVD-diska sem innihalda þættina 
Sögurnar okkar. „Þetta eru þættir 
sem við gerðum fyrir RÚV og 
voru sýndir í fyrra,“ segir Þóra. 
„Þættirnir fjalla um þjóðsögur 
landsins og við fórum hringinn í 
kringum landið á sínum tíma. Við 
heimsóttum staðina þar sem þær 
eiga að hafa átt sér stað, brugðum 
okkur í alls kyns gervi og stúder-
uðum hversu raunhæfar sögurnar 
eru.“

Að sögn Þóru lögðu þau Jóhann 
áherslu á að efnið næði til allra 

aldurshópa og fengi jafnvel suma 
til að ferðast á slóðir sagnanna. 
„Ég veit að þættirnir fengu til 
dæmis marga til að fara á Skóga, 
þar sem Þrasi á að hafa hent gull-
inu sínu. Nú eru líka margar fjöl-
skyldur komnar með DVD-spilara 
í bílana og því upplagt að leyfa 
krökkunum að horfa á þættina á 
ferðalögum. Þeir hafa gott 
fræðslugildi enda náðum við Jói 
að kynnast landinu betur við upp-
tökur en við höfum nokkru sinni 
gert,“ segir Þóra og hlær. Þættirn-
ir eru fáanlegir í öllum helstu 
plötu- og myndbandaverslunum 
landsins.

Þjóðsögur á mynddiskum

Hljómsveitin Vetiver heldur 
tónleika á Organ í kvöld. 
Andy Cabric, forsprakki 
sveitarinnar, er spenntur 
fyrir tónleikunum.

Vetiver kemur frá San Francisco og 
hefur verið ein af leiðandi hljóm-
sveitum hinnar svokölluðu freak 
folk-senu en innan hennar teljast 
nöfn á borð við CocoRosie, Six Org-
ans of Admittance og Joanna New-
som. Andy Cabic, forsprakki Veti-
ver, er mikill vinur Devendra 
Banhart og hafa þeir gárungar 
unnið mikið saman. Cabic hefur 
meðal annars samið lög fyrir 
Devendra og tók einnig upp síðustu 
plötu hans.

Í samtali við blaðamann Frétta-
blaðsins segir Andy að rætur freak 
folk-senunnur liggi að mestu innan 
Kaliforníufylkis en sjálfur segir 
Andy að hann leiti mun meira til 
Velvet Underground og sveim- og 
draumkenndar sveitir 10. áratugs-
ins á Bretlandi. Því til sönnunar má 
nefna að Hope Sandoval, söngkona 
Mazzy Star, og Colm O‘Ciosoig, 
trommari My Bloody Valentine, 
komu bæði við sögu á frumburði 
Vetiver.

Andy segir að allt tónlistarlegt 
landslag í San Francisco sé einkar 
þægilegt og að borgin sé vafalaust 

sú evrópskasta af borgum Banda-
ríkjanna. „Ég held samt að allt sem 
ég geri í sambandi við tónlist sé að 
mestu innhverft og hafi lítið að gera 
með staðinn sem ég bý á. Nema 
kannski að ég geng um borgina 
þegar ég sem textana mína. Öll mín 
lög byrja þannig á göngutúr út í 
almenningsgarð.“

Andy og aðrir úr Vetiver vinna nú 
að nýrri plötu og hefur Andy einnig 

verið að vinna að plötu með ábreiðu-
lögum. „Við munum pottþétt spila 
eitthvað af þessum lögum,“ útskýr-
ir Andy en af rödd hans að dæma 
iðar hann allur í skinninu fyrir kom-
una til Íslands. Tónleikar Vetiver 
hefjast stundvíslega klukkan 22.00 
og kostar 1500 krónur inn en Lights 
on the Highway og My Summer as a 
Salvation Soldier sjá um upphitun.
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Fórstu eitthvað út fyrir landsteinana í sumar?

Við mælum með landafræðibókunum sem fást hjá okkur í Office 1.
Þar færð þú allt fyrir skólann undir einu þaki!

Hvar eru þeir þessir landssteinar?

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 -11
TRANSFORMERS LÚXUS kl. 5 - 8 -11
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6
DIE HARD 4.0 kl.8 - 10.45

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000
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BECOMING JANE kl. 5.30 - 8 - 10.30
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 - 8 - 10.40
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7 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

TRANSFORMERS kl. 6 - 9
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL       kl. 6 

ÞEIRRA STRÍÐ. 
OKKAR HEIMUR

Sýnd í

EIN BESTA ÁSTARSAGA ALLRA TÍMA BYGGÐ 
Á ÆVI RITHÖFUNDARINS JANE AUSTEN.

BAKVIÐ ALLAR GÓÐAR ÁSTARMYNDIR
ER FRÁBÆR SAGA

TRANSFORMERS kl. 4, 7 og 10-POWER 10
PLANET TERROR kl. 8 og 10.20 16
SIMPSONS enskt tal kl. 4, 6, 8 og 10 L
SIMPSONS íslenskt tal kl. 4 og 6 L

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

HJ. MBL

www.SAMbio.is 575 8900
STÆRSTA MYND SUMARSINS

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

DIGITAL mynd og hljóðgæði 

í SAMbíóunum Álfabakka og Kringlunni

NYJASTA TÆKNIBYLTING KVIKMYNDAHÚSA Í DAG SAMBIOIN ALLTAF FYRSTIR OG FREMSTIR

ÁLFABAKKA

BLIND DATING kl. 4 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

ROBINSON...  ÍSL TAL kl. 2 L

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 - 8 - 11 10

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 - 8 - 11 
NANCY DREW kl. 6 - 8:10 - 10:20 7

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

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 - 11 10

EVAN ALMIGHTY kl. 2 L

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 11 7

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

NANCY DREW kl. 10 7

TRANSFORMERS kl. 4 - 7 - 10 10

NANCY DREW kl. 5:50 - 8 7

GEORGIA RULES kl. 10:10 7

HARRY POTTER 5 kl. 4 - 7 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 4 L

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 11 10

HARRY POTTER 5 kl.  5 10

NANCY DREW kl.  8 - 10 7

KRINGLUNNI

SELFOSSI S. 482 3007

TRANSFORMERS kl. 5 - 7:45 - 10:30 7

SIMPSONS ENSK TAL kl. 5 - 7 L

PLANET TERROR kl. 9 - 11 7
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DIGITAL
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DIGITAL



„Mig langaði að prófa að taka í útvarpið aftur og sá 
þessa möguleika um verslunarmannahelgina. Ég 
bauð því fram krafta mína,“ segir útvarpsmaðurinn 
gamalkunni, Sighvatur Jónsson, gjarnan þekktur úr 
fyrri tíð sem Hvati, en hann settist aftur fyrir fram-
an hljóðnemann á Bylgjunni um helgina og stjórnaði 
vaktinni um verslunarmannahelgina ásamt góðvini 
sínum Ásgeiri Páli Ágústssyni. Fjögur ár eru liðin frá 
því að síðast heyrðist í Sighvati í útvarpinu en á 
sínum tíma starfaði hann á hinum ýmsu útvarps-
stöðvum sem dagskrárgerðarmaður og tæknimaður. 
Hann hefur búið í Danmörku síðustu ár og stundað 
nám en starfar á fréttastofu Stöðvar 2 í sumar. „Þetta 
var orðinn dágóður tími en var fljótt að rifjast upp. 
Ég hafði ofsalega gaman af þessu,“ segir Sighvatur. 

Hann og Ásgeir Páll voru í loftinu frá 12 til 17 á 
laugardag og sunnudag og frá 14 til 19 á mánudag, 
eða alls í 15 tíma. Verslunarmannahelgarvaktin er 
alræmd meðal útvarpsmanna en þeir félagar þóttu 
standa sig með miklum ágætum og var að minnsta 
kosti enginn skortur á gríni og glensi. „Það var vissu-
lega mikið hlegið en það ber að athuga að það þarf 
ekki beint að kreista hláturinn upp úr Ásgeiri. Svo er 
hann með líka með svo ferlega smitandi hlátur,“ segir 
Sighvatur. 

Ásgeir Páll ber Sighvati vel söguna og segir hann 
engu hafa gleymt. „Hvati hefur mikla hæfileika í 
þessum fræðum og fyrir utan að búa yfir þægilegri 
rödd og skemmtilegri nálgun þá er hann svo tækni-

lega klár. Við gömlu hundarnir höfðum því mjög gott 
af því að vinna saman um helgina og læra hvor af 
hinum.“

Fyrsta útsendingin í fjögur ár
Aðdáendur Transformers hafa 
beðið spenntir eftir því að sjá hvaða 
höndum Hollywood myndi fara um 
þessar ágætu teiknimynda- og leik-
fangahetjur níunda áratugarins. 
Vitað var að það yrði erfitt fyrir 
tölvubrellukarlana að endurskapa 
geimveruvélmennin á trúverðugan 
hátt fyrir hvíta tjaldið.

Og nú hefur draumaverksmiðjan 
lagt verk sitt í dóm áhorfenda. 
Sagan hefst á plánetunni Cybertron 
þar sem hinir miskunnsömu Auto-
bots undir stjórn Optimus Prime og 
hinir vægðarlausu Decepticons 
með Megatron í forsvari hafa barist 
um völdin. Styrjöldin nær hámarki 
þegar plánetan eyðist og orkugjaf-
inn, The Cube, þeytist út í himin-
hvolfið og lendir á norðurhveli 
jarðar. Í kjölfarið hefst mikill elt-
ingarleikur eftir orkustöðinni sem 
hefur alvarlegar afleiðingar fyrir 
jarðarbúa.

Transformers verður seint sökuð 
um að vera frumleg. Til að mynda 
er aðalpersónan Sam karakter sem 
kvikmyndahúsagestir ættu að 
þekkja jafn vel og lófann á sér; 
feiminn og óframfærinn drengur, 
lagður í einelti af forheimskum 
íþróttabuffum en reynist vera með 
munninn fyrir neðan nefið, og 
Mikaela er ekki neitt skáldsagnar-
legt afrek. Þau Shia LeBeouf og 
Megan Fox sleppa hins vegar ágæt-
lega frá sínum hlutverkum og 
skemma ekki mikið fyrir, þótt þeim 
verði seint úthlutað styttu fyrir 
afrek sín á leiklistarsviðinu. Hið 
sama verður ekki sagt um tölvu-
snillinginn Maggie, leikna af hinni 
áströlsku Rachel Taylor, en leik-
konan fer langt með að framleiða 
grænar bólur á bakinu og hitaköst í 
köldum kvikmyndasal þegar hún 
birtist á tjaldinu. Á móti má þó 
benda á skemmtilegar og oft bráðs-
mellnar aukapersónur eins og John 
Turturro í líki starfsmanns 
leynilegrar stofnunar bandarískra 

stjórnvalda (sem minnir vandræða-
lega á svæði 51 í Independence 
Day).

Aðalhlutverkin eru þó fyrst og 
fremst í höndunum á hinum tölvu-
gerðu vélmennum. Og þvílíkar 
brellur. Ekki verður tekið af snill-
ingunum hjá Industrial Light and 
Magic að þeir hafa unnið stórsigur. 
Og að þeim skuli hafa tekist að end-
urskapa Transformers á þennan 
hátt er eitt og sér nægjanleg ástæðu 
til að berja myndina augum.

Transformers er dæmigerður 
sumarsmellur, með dass af fimm-
aurabröndurum, slatta af spreng-
ingum og urmulinn allan af áður-
nefndum tæknibrellum. Hún reynir 
ekki um of á heilasellurnar og renn-
ur því ljúflega niður með poppkorni 
og kók. 

Ágætis Umbreytingar



17:30 400 m grind. kv,  þrístökk kv,                   
kúluvarp ka, stangarstökk ka,     
spjótkast kv

17:40 400 m grindahlaup ka
17:50 100 m hlaup ka
17:55 100 m hlaup kv
18:05 3000 m hindrun. ka
18:10 Hástökk kv
18:20 400 m hlaup ka
18:25 400m hlaup kv
18:30 Spjótkast ka, kúluvarp kv

langstökk ka
18:35 1500 m hlaup ka
18:45 1500 m hlaup kv
19:10 4x100 m boðhlaup ka
19:20 4x100 m boðhlaup kv

11:00 Sleggjukast kv
11:50 Sleggjukast ka
12:40 100 m grind. kv, stangarstökk kv,

þrístökk ka, 
12:50 110 m grind. ka, kringlukast ka
13:00 800 m hlaup kv
13:05 800 m hlaup ka
13:10 Hástökk ka
13:15 200 m hlaup kv
13:20 200 m hlaup ka
13:25 3000 m hlaup kv
13:40 Langstökk kv
13:45 5000 m hlaup ka, kringlukast kv
14:25 1000 m boðhlaup ka
14:35 1000 m boðhlaup kv
14:50 Bikarmeistarar krýndir

BIKARKEPPNI FRÍ
Laugardalsvelli

Föstudagurinn 10. ágúst                Laugardagurinn 11. ágúst           

 Alfreð Gíslason mun 
stýra íslenska landsliðinu í hand-
bolta fram yfir Evrópumeistara-
mótið í Noregi á næsta ári. Þetta 
fékkst staðfest þegar stjórn Gum-
mersbach ákvað á fundi í gær að 
gefa honum leyfi til þess.

Í samtali við Fréttablaðið í gær 
sagði Alfreð að hann væri vitan-
lega mjög ánægður með þessa 
niðurstöðu. Hann sagði að hann 
hefði viljað halda áfram. „Eftir 
samráð við fjölskyldu mína ákvað 
ég að leggja inn beiðni til stjórnar 
Gummersbach um að fá að halda 
áfram með landsliðið. Ég fékk 
svo svar við því nú rétt í þessu,“ 
sagði hann seint í gærkvöldi. „Það 
er ekki enn komið í ljós hvort 
þetta sé háð einhverjum skilyrð-
um en mikilvægasti áfanginn er 
að stjórnin ákvað að leyfa mér að 
halda áfram með þetta verkefni. 

Ég útskýrði fyrir þeim að ég vildi 
taka eina keppni í viðbót því það 
væri svo erfitt fyrir liðið að fá 
nýjan þjálfara núna og ekki síður 
erfitt fyrir HSÍ að finna nýjan 
mann svona skömmu fyrir mótið. 
Það eru engir árekstrar á þessum 
tíma en félagið missir mig allan 
janúarmánuð sem er vissulega 
slæmt fyrir það.“

Alfreð segir að þótt íslenska 
liðinu gangi vel á EM og komist á 
Ólympíuleikana í Peking þá sé 
ekki nokkur leið að hann fari með 
liðinu þangað miðað við núver-
andi ástand.

„Ég yrði að hætta hjá félaginu 
til að geta farið á Ólympíuleik-
ana. Þá færi allur júní í umspil 
fyrir ÓL, ef við kæmumst í gegn-
um það færum við beint í undir-
búning fyrir leikana og svo væri 
farið á leikana sjálfa í kjölfarið. 

Viku eftir Ólympíuleikana er 
síðan fyrsti leikur í deildinni. 
Þetta gengur einfaldlega ekki 
upp. Það þýðir ekkert að spá í 
Ólympíuleikana núna.“

Fjórtán þúsund manns skrifuðu  
undir áskorun á Vísir.is til Alfreðs 
um að hætta ekki með landsliðið. 
„Svo ég sé alveg hreinskilinn 
þótti mér mjög vænt um þennan 
stuðning. Það hjálpaði eflaust 
mikið til að fólk kunni að meta 
það sem ég hef verið að gera. Ég 
hef einnig átt gott samband við 
HSÍ og liðið líka. Það er líka viss 
áskorun að klára verkefnið og ég 
vona þá einnig að næsti þjálfari 
taki við aðeins léttara verkefni.

Alfreð hefur legið undir feldi 
síðan Ísland vann Serbíu þann 17. 
júní síðastliðinn og tryggði sér 
þar með farseðilinn á EM í Nor-
egi.

Stjórn Gummersbach fundaði í gærkvöldi þar sem ákveðið var að veita Alfreð 
Gíslasyni vilyrði til að þjálfa íslenska landsliðið á EM í Noregi á næsta ári. 
Hann vildi fá að klára verkefnið og er þjóðinni þakklátur fyrir stuðninginn.

 Framherjinn Helgi Sig-
urðsson framlengdi samning sinn 
við Val um tvö ár í gær. Helgi er 
þar með samningsbundinn Hlíðar-
endafélaginu til ársins 2010 en 
hann hefur skorað níu mörk í tólf 
leikjum í deildinni í sumar.

„Það er mjög jákvætt fyrir mig 
að vera búinn að framlengja. Mér 
líst vel á liðið, framtíðina og 
umgjörðina hér og ég ákvað því að 
slá til og vera með Val næstu tvö 
til þrjú árin,“ sagði Helgi við 
Fréttablaðið í gær.

Helgi fór frá Fram til Vals eftir 
sumarið í fyrra og sér ekki eftir 
neinu. „Ég sé ekkert eftir því að 
hafa skipt yfir þó svo að það hafi 
verið erfitt að fara frá Fram. Ég 

varð bara að hugsa um sjálfan mig 
á þessum tímapunkti. Ég tel að 
það hafi verið gæfuspor fyrir mig 
sem fótboltamann að fara í Val,“ 
sagði hinn 32 ára gamli Helgi sem 
segist vera í mjög góðu líkamlegu 
formi, og eigi enn nokkur ár eftir 
á meðal þeirra bestu á Íslandi.

„Það er búið að ganga mjög vel 
hjá mér í sumar en ég er ekkert í 
þessu einn. Ég er með góða liðsfé-
laga með mér og Valur hefur skap-
að þannig andrúmsloft að mér 
líður vel. Þegar manni líður vel er 
auðveldara að standa sig. Ef ég 
slepp við meiðsli á ég að geta hald-
ið áfram á sömu braut í nokkur ár 
til viðbótar,“ sagði Helgi Sigurðs-
son.

Gæfuspor fyrir mig að hafa farið í Val

Flakka á milli þess að æfa og vera að drepast





 Enska úrvalsdeildin í 
knattspyrnu hefst á ný á morgun 
og hægt verður að sjá alla tíu 
leikina í fyrstu umerð á Sýn 2 og 
aukastöðvum hennar. 

Nýr þáttur á laugardagskvöldinu 
býður einnig upp á þá nýjung að 
öll mörk dagsins verða sýnd um 
leið og síðasti laugardagsleikurinn 
er flautaður af en þeir Guðni 
Bergsson og Heimir Karlsson 
munu þá stjórna þættinum 4-4-2 
með Guðna Bergs sem er á dagskrá 
kl. 18.10 á laugardögum. 

Auk þess að sýna öll mörk 
dagsins munu þeir beina sjónum 
sínum að öðrum markverðustu 
atvikum í leikjunum með aðstoð 
skarpra vel þekktra sparkspekinga, 
á skemmtilegri og nákvæmari 
hátt en nokkru sinni áður hefur 
verið gert.

Sjónvarpsstöðin Sýn 2 hóf 
formlega göngu sína um síðustu 
helgi, 4. ágúst, þegar sýnd var í 
beinni útsendingu viðureign Man. 
Utd og Chelsea um Góðgerða-
skjöldinn.

Sýn 2 er sjónvarpsstöð sem 
helguð verður enska boltanum. 
Þar verða á dagskrá beinar 

útsendingar frá úrvalsdeild og 1. 
deild auk fjölda áhugaverðra þátta 
um enska boltann, jafnt innlendra 
sem erlendra.

Allir leikir fyrstu 
umferðar í beinni

 Vandræði Leeds halda 
áfram að hrannast upp en í gær 
varð endanlega ljóst að félagið 
byrjar með fimmtán stig í mínus í 
ensku 2. deildinni, þriðju efstu 
deild. Vegna fjármálaóreiðu var 
Leeds refsað á þennan hátt sem 
bætti gráu ofan á svart eftir fall 
úr 1. deildinni á síðasta tímabili.

Leeds áfrýjaði fimmtán stiga 
refsingunni samstundis en átti 
ekki erindi sem erfiði. Dennis 
Wise, stjóri Leeds, hefur látið 
hafa eftir sér að liðið þurfi að 
hala inn 105 stigum til að vinna 
deildina.

Byrjar með 15 
stig í mínus

 Kvennalið Vals fór í 
gær út til Noregs þar sem liðið 
tekur þátt Skærgårdslekene, 
mjög sterku æfingamóti sem 
hefur verið haldið í 40 ár. 

Mótið fer fram í bænum 
Tonsberg og taka tólf kvennalið 
þátt í mótinu. Valsstelpur eru í 
riðli með Larvik, sem er 
núverandi norskur meistari, og 
Fjellhammer, sem er í efstu deild 
í Noregi. 

Fyrsti leikur Valsstelpnanna er 
gegn Larvik í kvöld, en seinni 
leikurinn í riðlinum er gegn 
Fjellhammer á morgun. Meðal 
annarra liða sem taka þátt í 
mótinu má nefna Álaborg frá 
Danmörku auk norsku liðanna 
Stabæk, Byåsen og Bækkelaget.

Með á sterku 
móti í Noregi

Í fyrradag var 
merkisdagur í Kína þar sem 
nákvæmlega eitt ár var til Ólymp-
íuleikanna í Peking. Jacques 
Rogge, forseti Alþjóðaólympíu-
nefndarinnar, sagði þó við þetta 
tilefni að mengun í höfuðborginni 
gæti orðið til þess að fresta yrði 
nokkrum greinum sem tækju 
langan tíma, eins og hjólreiðum 
og langhlaupum.

Kínversk stjórnvöld hafa eytt 
milljörðum í að draga úr mengun 
en án árangurs þar sem miklar 
framkvæmdir sem og stóraukin 
bifreiðanotkun eru helstu 
mengunarvaldarnir.

Mengun gæti 
orðið vandamál

 Valur vann í gær þýðing-
armikinn sigur á finnska liðinu FC 
Honka frá Espoo í fyrstu umferð 
Evrópukeppni félagsliða kvenna. 
Riðill Vals er leikinn í Færeyjum.

Þær finnsku komust yfir með 
marki beint úr hornspyrnu í fyrri 
hálfleik en Valsmenn skoruðu sín 
mörk seint í síðari hálfleik. Fyrst 
Vanja Stefanovic með skalla eftir 
aukaspyrnu Margrétar Láru Við-
arsdóttur. Sú síðarnefnda tryggði 
svo sigurinn með glæsilegu marki 
beint úr aukaspyrnu á lokamínútu 
leiksins.

„Þetta var ótrúlega sætt,“ sagði 
Margrét Lára eftir leikinn. „Við 
sýndum þvílíkan karakter með því 
að klára leikinn svona.“

Hún sagði að Guðný Björk 
Óðinsdóttir hefði skorað mark 
fyrr í leiknum en að það hefði 
verið dæmt af vegna rangstöðu. 
„Það var rangur dómur, tvímæla-
laust,“ sagði hún. „Við vorum ann-
ars með mikla yfirburði í leiknum
og vorum mikið með boltann á 
þeirra vallarhelmingi, þar sem við 
klúðruðum mikið af færum,“ sagði 
hún í léttum dúr.

„En við vorum bara þolinmóðar 
og héldum þetta út til loka. Við 
vorum einfaldlega í betra formi 
en þær.“

Hún segir að fyrirfram hafi hún 
talið að Honka væri með sterkasta 
liðið í riðlinum. „Við bjuggumst 

við þeim sterkari. Þær bökkuðu 
hins vegar mikið og beittu skyndi-
sóknum. Það sýnir líka vel hvað 
íslenskur kvennabolti er í mikilli 
framþróun. Honka er lið sem 
hefur mikla yfirburði í sinni 
deild.“

Valur mætir næst KÍ frá Klaks-

vík á morgun og svo Den Haag frá 
Hollandi á þriðjudag. 

Aðspurð sagðist Margrét Lára 
vitanlega alsæl með sigurmarkið 
sitt. „Þetta var fallegt mark. Ég 
hef æft þessa spyrnu í allan vetur 
og það kom loksins á góðri stundu.“

Valur vann finnsku meistarana í FC Honka í fyrsta leik liðanna í 1. umferð 
Evrópukeppni félagsliða kvenna en riðillinn fer fram í Færeyjum. Sigurinn var 
gríðarlega mikilvægur þar sem Honka var talið sigurstranglegt í riðlinum.



 Breska dagblaðið Indep-
endent hélt því fram í gær að West 
Ham væri enn á eftir tveimur leik-
mönnum, framherja og vinstri 
bakverði. Blaðið segir að efstir á 
óskalista Alan Curbishley þjálfara 
séu þeir Eiður Smári Guðjohnsen 
og Nicky Shorey, leikmaður 
Reading.

Hins vegar kemur fram að 
félagið gæti þurft að bíða þar til 
félagaskiptaglugginn opnar um 
áramótin en hann lokar nú um 
næstu mánaðamót. West Ham er 
sagt vera þolinmótt og að það sé 
langtímaverkefni Eggerts Magn-
ússonar stjórnarformanns að fá 
Eið Smára til félagsins.

Sjálfur hefur Eiður Smári ítrek-
að að hann ætli að vera um kyrrt 
hjá Barcelona en félagið mun ekki 
hafa gefið í skyn að honum sé 
ofaukið í leikmannahópi liðsins.

Independent segir að West Ham 
myndi borga um 6,8 milljónir 
punda fyrir Eið Smára.

West Ham bauð fimm milljónir 
punda í Shorey, en tilboðinu var 
hafnað af Reading. Shorey mun 
vera spenntur fyrir því að leika 
fyrir West Ham og hafnaði til að 
mynda samningstilboði Reading 
sem hefði tryggt honum 20 þús-
und pund í vikulaun. Hann á tvö ár 
eftir af samningi sínum.

Eiður til West Ham í janúar?

 Boston Celtics ætlar 
sér stóra hluti í NBA næsta vetur, 
það er ekki nóg með að þeir hafi 
fengið til sín Kevin Garnett og 
Ray Allen því nú er þeir að reyna 
að fá stórskyttuna Reggie Miller 
til þess að taka fram skóna á ný. 

Miller hætti fyrir tveimur 
árum en hann er 13. stigahæsti 
leikmaðurinn frá upphafi með 
25.279 stig og enginn hefur 
skorað fleiri þriggja stiga körfur 
en hann. Miller náði hins vegar 
aldrei að verða NBA-meistari á 18 
árum með Indiana Pacers. 

Danny Ainge, stjóri Celtics, 
sagðist hafa talað við Miller og að 
hann sé að íhuga það að koma 
aftur í slaginn en Miller, sem er 
orðinn 42 ára gamall, gæti 
freistast að fá tækifæri til að 
vinna loksins titilinn. 

Reyna að fá 
Reggie Miller

 Það gæti tekið Sir Alex 
Ferguson nokkra mánuði að aga 
Portúgalan Nani til. Sir Alex var 
búinn að banna nýja manninum á 
Old Trafford að fagna marki sínu 
með heljarstökki en Nani virðist 
ekki hlusta á karlinn. 

Nani fagnaði nefnilega með 
miklum tilþrifum þegar hann 
skoraði þriðja og síðasta mark 
Manchester United í sigri á 
norður-írska liðinu Glentoran. 
Ferguson var heima að hjálpa 
konu sinni við að flytja en það er 
öruggt að aðstoðarmaður hans 
Carlos Queiroz mun láta hann 
vita.

Queiroz var skilningsríkur eftir 
leikinn en þeir sem þekkja til 
stjórans telja afar líklegt að Nani 
sé á leið inn á teppið á Old 

Óhlýðnaðist Sir 
Alex Ferguson
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– Mest lesið



 Hlutirnir eru fljótir að 
gerast í fótbolta, það hefur Guðjón 
Þórðarson margoft predikað og 
það sýndu strákarnir hans í verki í 
4-2 útisigri á Fram á Laugardals-
vellinum í gær. Skagamenn unnu 
þar sinn fimmta sigur í sex leikjum 
þrátt fyrir að eftir klukkutímaleik 
hafi ekkert annað en tap blasað 
við Skagaliðinu í stöðunni 0-2 fyrir 
Fram. Þeir þurftu bara tólf 
mínútna kafla til þess að bjarga 
deginum og það var ótrúlegt að sjá 
Framliðið klúðra góðum leik á 
örskotstíma.

Framarar frumsýndu tvo nýja 
leikmenn, danska miðjumanninn 
Henrik Eggerts og sóknarmanninn 
Henry Nwosu. Það var stutt gaman 
hjá Henry því hann entist aðeins í 
átta mínútur en varð síðan að fara 
út af vegna meiðsla. Það kom sér 
samt vel því í stað hans kom inn á 
Jónas Grani Garðarsson sem átti 
heldur betur eftir að koma við 
sögu í leiknum.

Jónas Grani skoraði á 35. mínútu 
eftir skyndisókn og glæsilega 
stungusendingu Alexanders Steen. 
Skagamenn höfðu rétt áður átt 
hornspyrnu þar sem Bjarni 
Guðjónsson átti þrumuskot í 
varnarmann og úr varð þessi fína 
sending fram völlinn sem Steen 
stakk svo laglega inn fyrir.

Jónas Grani var síðan aftur á 
ferðinni á 60. mínútu þegar hann 
skallaði boltann inn úr mark-
teignum eftir frábæran undir-
búning Hjálmars Þórarinssonar. 
Af einhverjum undarlegum ástæð-
um skipti Ólafur Þórðarson Hjálm-
ari strax út af og fyrir vikið datt 
allur botninn úr leik Safamýrar-
liðsins.

Bjarni Guðjónsson minnkaði 
muninn á 65. mínútu þegar hann 

afgreiddi af stuttu færi inn 
fyrirgjöf Jóns Vilhelms Ákasonar 
og launaði síðan greiðann með því 
að leggja upp skallamark Jóns 
Vilhelms átta mínútum síðar. Það 
var síðan Þórður Guðjónsson sem 
kórónaði umskiptin fjórum 
mínútum síðar þegar hann skoraði 
fallegt mark eftir fyrirgjöf Andra 
Júlíussonar frá hægri. Lokaorðið 
átti síðan varamaðurinn Arnar 
Már Guðjónsson í uppbótartíma.

Skagamenn voru lengstum 
ólíkir sjálfum sér, ekki síst 
miðvörðurinn Dario Cingel sem 
virkaði óöruggur og utan við sig. 
Þeir voru hins vegar fljótir að 
nýta sér hrun Framara í lok 
leiksins og sýndu mikinn karakter 
með því að snúa leiknum sér í hag. 
Fyrirliðinn Bjarni Guðjónsson 
skoraði þetta mikilvæga fyrsta 
mark og lagði síðan það annað upp 
og leiddi sína menn á lokakaflanum. 
Framliðið getur hins vegar grátið 
þrjú stig sem voru komin lang-
leiðina í Safamýri þegar leikur 
liðsins hrundi eins og spilaborg.

„Það er enginn með leik þegar 
það eru liðnar 70 mínútur, maður 
verður að klára allar 90 mínút-
urnar. Við vorum í góðri stöðu, 2-0 
yfir, en það dugði ekki til. Það var 
eins og menn héldu að þetta væri 
komið og að við þyrftum ekki að 
hafa fyrir þessu en við erum 
síðasta liðið í deildinni sem hefur 
efni á að hugsa svoleiðis. Þetta var 
fyrsti klukkutíminn sem við 
höldum hreinu en það hrekkur 
skammt ef við fáum síðan á okkur 
fjögur mörk síðasta hálftímann. 
Þetta er enn eitt bullið og við erum 
í verulega vondum málum og 
höfum verið það í allt sumar,“ sagði 
Jónas Grani sem hefur skorað 7 af 
13 mörkum Fram í sumar.

Þrjú mörk Skagamanna á tólf mínútum

 Keflavík sá aldrei til sólar 
gegn sterku liði Blika í Keflavík í 
gær. Gestirnir réðu lögum og 
lofum frá upphafi til enda og unnu 
sanngjarnan sigur, 0-3.

Það rigndi hraustlega í Keflavík 
fyrir leikinn og völlurinn var á 
floti þegar leikurinn hófst. 
Aðstæður voru þar af leiðandi 
mjög erfiðar enda gekk leikmönn-
um ekkert að koma boltanum á 
milli samherja og ég tala nú ekki 
um að standa í lappirnar. Þetta var 
mjög skrautlegt og fyrstu 20 mínút-
urnar hjá liðunum fóru í að ná 
áttum en eftir það voru vallarað-
stæður einnig orðnar ögn skárri.

Blikar voru mun ákveðnari aðil-
inn á vellinum og mikið hreyfan-
legri en Keflvíkingar sem voru að 
elta allan fyrri hálfeikinn. Engin 
færi höfðu litið dagsins ljós þegar 
Zivanovic kom Blikum yfir eftir 
sendingu Kristins. Laglegt mark 
en spurningarmerki verður að 
setja við dekkninguna í teignum 
en Zivanovic var á auðum sjó í 
miðjum teig er hann skoraði.

Keflvíkingar hresstust nokkuð í 
kjölfarið og Kotilainen fékk þeirra 
eina færi eftir rúman hálftíma en 
skot hans fór fram hjá. Það var 
eina skot Keflvíkinga í hálfleikn-
um.

Prince Rajcomar var manna 
sprækastur í hálfleiknum og það 
kom ekki á óvart þegar hann bætti 
við öðru marki fyrir Blika rétt 
fyrir hlé. Aftur var það hinn ungi 
Kristinn sem lagði upp mark 
Blika.

Blikar höfðu tögl og hagldir í 
síðari hálfleik. Breytingar Kefl-

víkinga breyttu engu, þeir voru 
alltaf jafn bitlausir fram á við og 
gekk nákvæmlega ekkert að opna 
gríðarsterka vörn Blika.

Sóknartilburðir Blika voru 
hættulegri og Blikar voru alltaf 
líklegri til að bæta við en Keflavík 
að minnka muninn. Það kom því 

fáum á óvart þegar Steinþór bætti 
við þriðja markinu á laglegan hátt 
eftir stungusendingu frá Prince 
sem átti sannkallaðan stórleik.

Kristinn og Zivanovic voru 
sívinnandi allan leikinn frammi 
með Prince og Arnar og Petrovic 
gríðarsterka á miðjunni og 

pökkuðu miðjumönnum Keflvík-
inga saman. Það var í raun 
aðdáunarvert hversu vel Blikar 
spiluðu miðað við vallaraðstæður.

Blikar halda áfram að hala inn 
stigum og eru til alls líklegir í 
framhaldinu. Kristján Guðmunds-
son, þjálfari Keflavíkur, má að 
sama skapi hafa miklar áhyggjur 
af sínu liði sem er orðið loftlaust 
en eitthvað gerðist hjá liðinu eftir 
leikinn fræga gegn ÍA og liðið 
hefur ekki náð sér í gang síðan.

„Við mættum ekki til leiks í dag. 
Þetta var skelfilegt. Ég á enga 
haldbæra skýringu á þessu,“ sagði 
Kristján. „Við eigum ekki lengur 
möguleika á titlinum og nú verð-
um við að reyna að vera eins ofar-
lega og hægt er að vera. Ég veit 
ekki hvort ástæðan fyrir þessu 
slæma gengi sé Evrópukeppnin 
eins og svo oft áður hjá íslenskum 
liðum en ég vil ekki skella skuld-
inni á Evrópukeppnina enn sem 
komið er.“

Prince Rajcomar var kátur með 
sigurinn en þessi skemmtilegi 
Hollendingur verður betri með 
hverjum leiknum. „Við erum gott 
lið sem spilar góðan fótbolta. Við 
vorum óheppnir framan af móti 
en nú er þetta að smella hjá okkur. 
Ég er mjög ánægður með leikinn 
en við vorum mikið betra liðið eins 
og venjulega. Ég hef gaman af því 
að spila fyrir Breiðablik og kann 
vel við íslenska boltann. Sama þótt 
aðstæður séu slæmar eins og í 
dag,“ sagði Prince skælbrosandi 
en hann telur Blika geta komist 
mun hærra á töflunni.

Breiðablik vann sannfærandi sigur á Keflavík, 0-3, á velli sem minnti meira á sundlaug. Blikar eru á mikilli 
uppleið en allt loft virðist vera farið úr Keflavíkurblöðrunni.

Bjarni Guðjónsson var 
vitanlega með 4-2 sigur sinna 
manna í ÍA gegn Fram í gær.

„Við bjuggumst við því að það 
yrði erfitt að koma okkur í takt að 
fara að spila aftur eftir að hafa 
aðeins spilað einn leik í mánuð og 
það er erfitt að halda þessum 
góða takti sem var kominn í liðið 
þegar við fáum ekki að spila. Við 
vissum því að þetta yrði 
vandamál hjá okkur en ætluðum 
aldrei að gefa þessi tvö mörk. Um 
leið og við fundum taktinn og 
breyttum aðeins skipulaginu þá 
var þetta aldrei spurning. Þetta 
eru skemmtilegustu sigrarnir og 
frábært að vinna svona en 
jafnframt er það óþarfa áhætta 
að lenda 0-2 undir og þurfa að 
koma aftur. Við leggjum ekki upp 
með svona sigra en það er 
meiriháttar þegar leikir vinnast 
svona,“ sagði Bjarni.

Skemmtileg-
ustu sigrarnir

 Breiðablik vann 
langþráðan sigur í Keflavík í gær 
því fyrir leikinn voru Blikar án 
sigurs í níu deildarleikjum í röð í 
Keflavík. Síðasti sigur Blika fyrir 
leikinn í gær var 15. júní 1983 eða 
fyrir meira en 24 árum síðan. 
Blikar höfðu enn fremur tapað 
síðustu fjórum deildarleikjum 
sínum í Keflavík, þar af 0-5 í leik 
liðanna í fyrra.

Breiðablik hefur ekki heldur 
unnið í Grindavík í efstu deild á 
þessum 24 árum.

Langþráð stund 
Breiðabliks



 Fylkismenn unnu góðan 
heimasigur á Víkingum í Lands-
bankadeild karla í gær. Fylkir 
vann með einu marki gegn engu 
og hafa þar með unnið fjóra deild-
arleiki gegn Víkingum í röð. Vík-
ingar hafa jafnframt ekki skorað 
gegn Fylki í síðustu 431. mínútu.

Víkingar stilltu upp þéttum 
varnarmúr sem var hriplekur í 
fyrri hálfleik. Fylkismenn gengu á 
lagið og fengu ótrauðir að stjórna 
miðjunni án teljandi vandræða. 
Þeir sköpuðu sér nokkur ákjósan-
leg færi og þurfti Ingvar Kale að 
hafa sig allan við til að halda 
gestunum inni í leiknum.

Sóknarþunginn varð þó að lok-

um svo mikill að stíflan brast og 
Fylkir komst yfir. Christian 
Christiansen skallaði þá auka-
spyrnu Hauks Inga Guðnasonar 
laglega í markið. 

Síðari hálfleikur var langt frá 
því að vera mikið fyrir augað. 
Leikmönnum gekk illa að skapa 
sér færi en ekkert vantaði upp á 
baráttuna.

„Þetta datt ekki fyrir okkur í 
dag. Það vantaði herslumuninn 
hjá okkur og vandvirknin var ekki 
næg. Sendingar voru ekki nógu 
góðar og þegar komið var á síðasta 
þriðjung vallarins vantaði eitthvað 
upp á,“ sagði Magnús Gylfason, 
þjálfari Víkinga.

Haukur Ingi var sáttur með 
spilamennsku heimamanna á 
rennblautum Fylkisvellinum. 
„Mér fannst við spila á köflum vel, 
sérstaklega í fyrri hálfleik. Eitt 
mark er alltaf tæpt og það hefði 
verið æskilegt að skora annað 
mark til að innsigla þetta sem við 
hefðum átt að gera,“ sagði Haukur 
sem sér toppbaráttuna handan við 
hornið.

„Það er gott að ná tveimur 
sigurleikjum í röð. Við erum 
aðeins farnir að blanda okkur í 
baráttuna í efri hluta deildarinnar 
og erum hvergi nærri hættir,“ 
bætti Haukur við.

Sanngjarn sigur Fylkismanna

KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 -

 0
8

4
5

KIA CARENS 
Nýi sjö manna fjölnotabíllinn frá Kia er kominn 
og sameinar glæsilegt útlit, sveigjanlegt rými og 
frábæra aksturseiginleika. 

Ríkulegur staðalbúnaður:

•  ABS og EBD hemlakerfi

•  ESP stöðugleikastýring

•  Álfelgur

•  Bakkskynjari

•  Loftkæling

•  3ja punkta öryggisbelti fyrir sjö farþega

•  Hraðastillir

•  Aksturstölva

•  Ræsitengd þjófavörn

... og margt fleira

2.850.000 kr.
DVD bílabíó og dráttarbeisli innifalið í verði 

FRÁBÆR KAUP!
Sjö manna Kia Carens CRDI dísil, sjálfskiptur, 2,0 l., 140 hö.

BÍLABÍÓ
Nú bjóðum við KIA Carens með 
DVD bílabíói og þráðlausum 
heyrnartólum, ásamt 5 frábærum 
DVD diskum frá Senu.

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU.



Breskt eins og það gerist best

LEST WE FORGET
Áhrifarík mynd um sögu gyðinga frá helförinni, til dagsins í dag.
Mynd sem áhugasamir um ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs
ættu ekki að láta fram hjá sér fara.

Í myndinni eru m.a. frásögur fólks sem lifði af.

Sýnd á sjónvarpsstöðinni Omega 

Mánudag kl. 22:00
Fimmtudag kl. 22:00
Laugardag kl. 22:00



Grillið / Radisson SAS Hótel Saga / sími: 525 9960 / www.grillid.is

Bjarni Gunnar yfirkokkur hlakkar til að taka á móti
þér og sýna þér nýjan og spennandi matseðil.

Hringdu í síma 525 9960 og pantaðu borð.

Veislan er hafin að nýju
                     Grillið opnar eftir sumarfrí 

Kveðja,

P
IP

A
R

 
• 

 S
ÍA

 
• 

 7
14

72



1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

Miklar líkur eru á því að næsta 
Star Trek-mynd verði tekin hér á 
landi. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins berjast Saga Film 
og Pegasus enn um að fá umsjón 
með tökunum hér á landi. Fyrir-
tækin hafa nú fengið send drög að 
kostnaðaráætlun og hefur verið 
gefinn frestur til koma með 
athugasemdir við hana. Heimild-
ir Fréttablaðsins herma að báðir 
aðilar séu mjög bjartsýnir á að 
samningar takist og að meiri líkur 
en minni séu á að myndin verði að 
hluta til tekin upp hér á landi. 
Hins vegar geti brugðið til beggja 
vona í þessum bransa og því halda 
fyrirtækin að sér höndum þar til 
samningar hafa verið undirritað-
ir.

Ef af yrði væri þetta mikill 
happafengur fyrir íslenska kvik-
myndagerð því ef marka má frétt-
ir á vefmiðlum þar vestra verður 
þessi mynd ein sú allra stærsta 
og dýrasta í sögu Star Trek-bálks-
ins. Hvorki Snorri Þórisson hjá 
Pegasus né Jón Bjarni Guðmunds-
son hjá Saga Film vildu þó tjá sig 
um málið þegar Fréttablaðið leit-
aði eftir því en gríðarleg leynd 
hvílir yfir verkefninu.

Eins og komið hefur fram  í 
fjölmiðlum voru fulltrúar Para-
mount-fyrirtækisins staddir hér 
á landi fyrr á þessu ári til að 
skoða aðstæður og leist þeim vel 
á það sem fyrir augu bar. Upp-
haflega stóð til að Saga Film 
kæmi ein að þessu en svo bættist 
Pegasus í hópinn og bítast fram-
leiðslufyrirtækin nú um stóra 
vinninginn.

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að áætlað sé að tökur hefjist 

næsta vor enda komi snjór lítið 
við sögu úti í geimnum. Og því 
gæti enn liðið nokkur tími þar til 
að endanleg ákvörðun verður 
tekin. Hins vegar er von á leik-
stjóra myndarinnar, J.J. Abrams, 
hingað til lands á næstunni, en 
hann hefur verið kallaður næsti 
gullkálfur Hollywood enda höf-
undur sjónvarpsþáttanna Lost 
auk þess sem hann leikstýrði síð-
ustu Mission: Impossible-mynd 
Toms Cruise.  

Leikstjóri Star Trek til Íslands

„Ég verð þarna, fremstur í göngunni,“ segir 
sjónvarpsmaðurinn og stjórnmálamaðurinn 
Ómar Ragnarsson en hann hyggst aftur taka 
þátt í Gleðigöngunni á laugardaginn. Að þessu 
sinni er tvöföld ástæða fyrir veru Ómars og 
gula bílsins  Mikla athygli vakti þegar Ómar 
mætti í gönguna í fyrra á litla Fíatnum sínum 
með dragdrottningu upp úr bílnum og segir 
Ómar að ekki hafi neitt annað komið til greina 
en að taka þátt aftur í ár. „Ég er reyndar með 
fína hálsfesti utan um baksýnisgluggann sem 
dragdrottningin í fyrra skildi eftir en ég veit 
ekki hver verður með mér í bílnum núna,“ 
segir Ómar sem var þá nýbúinn að tala við 
göngustjórann og fá nánari upplýsingar um 
hlutverk sitt.

Ómar segir ofureinfalda ástæðu fyrir því af 
hverju hann sýni stuðning sinn í verki við rétt-
indabaráttu samkynhneigðra. „Þegar ég var að 

alast upp var einn strákur sem var farinn að 
leika sér með dúkkur í götunni okkar. Sá maður 
hefur lifað við stanslausar kvalir síðan þá og 
hann einn nægir mér þótt ég viti um allar hinar 
þúsundirnar sem líður á sama hátt,“ útskýrir 
Ómar.

Og sjónvarpsmaðurinn mun mæta tímanlega 
að þessu sinni en töluverður asi var á honum í 
fyrra. „Þá var Fíatinn læstur inni í umboði og 
frídagur þannig að þetta var knappur tími. Nú 
bíður hann bara úti á plani eftir laugardegin-
um.“

Ómar Ragnarsson aftur í Gay Pride

„Bæði bókin og leikverkið eru algjör snilld,“ segir 
handritshöfundurinn Ottó Geir Borg sem í félagi við 
leikstjórann Gunnar Björn Guðmundsson hefur feng-
ið styrk frá Kvikmyndamiðstöð Íslands til að gera 
kvikmyndahandrit eftir unglingabók Ólafs Hauks 
Símonarsonar, Gauragangi. Þeir félagar eru því orðn-
ir ansi stórtækir í íslenskri kvikmyndagerð enda 
verður kvikmyndin Astrópía í leikstjórn Gunnars 
Björns, sem gerð er eftir handriti þeirra, frumsýnd 
um miðjan þennan mánuð en hún skartar Ragnhildi 
Steinunni Jónsdóttur í aðalhlutverki.

Myndin verður væntanlega unnin undir merkjum 
kvikmyndafyrirtækisins ZikZak en ekki hefur verið 
ákveðið hvenær verður ráðist í gerð hennar. Á borð-
inu liggja fyrir tvö drög að handriti og ætla þeir 
Gunnar og Ottó að sækja um styrk fyrir þriðju útgáf-
unni. Að sögn Ottós eru þeir báðir miklir aðdáendur 
Gauragangs og þá ekki síst leikritsins sem sýnt var á 
fjölum Þjóðleikhússins, en þar fór Ingvar E. Sigurðs-
son á kostum í hlutverki Orms Óðinssonar undir tón-
list Ný danskrar. Ólíklegt verður þó að teljast að 
Ingvar endurtaki leikinn í kvikmyndagerðinni.

Aðspurður segir Ottó að Gunnar Björn hafi gengið 
með þessa hugmynd í maganum í þó nokkur ár. „Það 
hefur verið draumur hjá honum að leikstýra mynd 
eftir þessari bók.“

Þeir félagar voru varla búnir að segja skilið við 
Astrópíu en farið var að ræða um 

næsta verkefni. „Við vildum gera 
kvikmynd handa týndu kynslóðinni 
í íslenskri bíómenningu, ungling-
unum. Og Gauragangur var því 
eiginlega rökrétt framhald af 
þeirri ákvörðun,“ segir Ottó en 

þeir hafa ráðfært sig við Ólaf 
Hauk vegna handrits-

gerðarinnar. „Hann er mjög spenntur fyrir þessu og 
hafði á sínum tíma gert smá tilraun til að skrifa kvik-
myndahandrit eftir bókinni,“ segir Ottó en tekur 
fram að þeir muni ekki nýta sér það við gerð hand-
ritsins. „Nei, við vildum fá ferska nálgun á viðfangs-
efnið.“

Gauragangur er annað verkefni Ottós á örskömm-
um tíma en hann gaf lítið fyrir þá fullyrðingu að vera 
næsta vonarstirnið í íslenskri kvikmyndagerð. „Nei, 
langt því frá. Ég nýt þess bara að vinna með fólki og 
lít bara á mig sem einn af iðnaðarmönnunum í þessu 
fagi.“

„Það er voðalega „out“ að 
þekkja ekki landið, maður verð-
ur að hafa komið á alla staði á 
landinu.“

Auglýsingasími

– Mest lesið





Ein lífseigasta mýtan um 
Íslendinga (sem enginn held-

ur reyndar fram nema við sjálf) 
er sú að þeir séu allra þjóða dug-
legastir. Rökin eru yfirleitt á þá 
leið að augljóst sé að aðeins harð-
gert úrvalsfólk hafi getað tórt á 
þessu harðbýla landi öldum 
saman og af þeim harðjöxlum 
séum við komin. Strit hljómar 
betur en hokur og vinnuharkan 
hefur lengi verið tignuð sem hálf-
guð. Nýjasta birtingarmynd henn-
ar eru  „útrásarvíkingarnir“; sómi 
okkar, sverð og skjöldur á 21. öld-
inni. Í sumum kreðsum þykir 
meira að segja dæmi um eftir-
sóknarverða skaphöfn að vera 
„öflugur bloggari“. Það gæti jafn-
vel orðið vinsæl grafskrift þegar 
gæðabloggararnir fara að bera 
beinin. 

 sköruleg sjálfsmynd 
en sem betur fer ekki alls kostar 
sönn. Stundum er sagt að eyjarn-
ar á Breiðafirði, hólarnir í Vatns-
dal og vötnin á Arnarvatnsheiði 
verði ekki talin. Sem er auðvitað 
þvæla. Það hefur bara enginn 
nennt því af augljósum ástæðum. 

 öllu er á botninn hvolft 
eru Íslendingar ekkert sérstak-
lega duglegir, til dæmis sýna 
kannanir að þótt við vinnum lengi 
er framlegðin lítil. Íslendingar dá 
hins vegar strit og hampa hinum 
framúrskarandi duglegu því við 
erum það fæst. Við dáumst að 
þeim eiginleikum í fari annarra 
sem við búum ekki yfir sjálf; 
flinkur gítarleikari og frábær 
kokkur vekur meiri hrifningu en 
öruggur og sparsamur bílstjóri. 
Þess vegna er dugnaðurinn orð-
inn gullfótur gildismats okkar og 
fagurfræði; eina ástæðan fyrir 
því að okkur þykir Hallgríms-
kirkja falleg er að við vitum að 
það var erfitt að byggja hana. 

er þó svo að skilja að ég 
telji að letihaugar og iðjuleys-
ingjar séu salt jarðar en leiðinleg-
asta manngerð sem fyrirfinnst er 
þó tvímælalaust dugnaðarforkur-
inn. Hver hefur ekki búið (eða 
heyrt af einhverjum sem býr) í 
sambýli við nágranna sem þarf 
alltaf að vera að dytta að ein-
hverju – vinnualka sem notar 
allar sínar frístundir til að stúss-
ast í garðinum, dytta að þakinu, 
niðurfallinu, múrhúðinni, grind-
verkinu eða innkeyrslunni? 
Manneskju sem horfir á mann 
ásakandi augum þegar hún sér að 
okkar hluti garðsins hefur ekki 
verið sleginn í tæpan mánuð og 
fer í fýlu ef við viljum nota sum-
arfríið til að fara til útlanda frek-
ar en að mála húsið að utan? Einu 
skiptin sem maður fær hvíld frá 
möglinu er þegar forkurinn fer í 
Grímsnes að lakka sumarbústað-
inn. 

 nágranninn að hneppa 
mann í þrældóm í garðinum á 
laugardegi er farsælt að leita í 
brunn klassísku spekinganna. 
Hómer heitir einn mesti hugsuð-
ur fyrr og síðar (Simpson það er 
að segja) og hafði svör á reiðum 
höndum þegar átti að skikka hann 
til að reyta arfa: „En enginn 
myndi reyta hann ef hann héti 
álfagras.“
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REYKJAVÍKURMARAÞON

Nú er skráning hafin í Latabæjarhlaupið sem verður haldið
18. ágúst fyrir framan Háskóla Íslands. Hlaupið er 1 km
að lengd og sérstaklega ætlað börnum 9 ára og yngri.Þátttökugjöld í Latabæjarhlaupinu renna óskipt

 til UNICEF – Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna. Nánari upplýsingar og skráning á www.glitnir.is.   Allir sigra 18. ágúst!

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA


