
 Sturla Böðvarsson, 
fyrrverandi samgönguráðherra og 
forseti Alþingis, vísar frá sér ábyrgð 
á Grímseyjarferjumálinu. Engin 
fyrirmæli voru gefin af hans hálfu 
sem áttu að geta leitt til þeirrar 
niðurstöðu sem nú liggur fyrir um 
kostnað ferjunnar, segir í yfirlýsingu 
sem Sturla sendi út í gær.

Þar kemur fram að verði 
misbrestur á störfum stofnana og 
ráðgjafa sem undir ráðherrann 
heyra sé endanleg ábyrgð vissulega 
hans, en dagleg afskipti eða yfirsýn 
ráðherra vegna einstakra verkefna 

af stærðargráðu 
á við Grímseyjar-
ferjumálið sé 
„auðvitað 
óhugsandi.“

Augljóst sé að 
umfjöllun og 
viðeigandi 
aðgerðir vegna 
málsins geti ekki 
verið á borði 
fyrrverandi 
samgönguráðherra heldur einungis 
þeirra sem nú standa við stjórnvölinn 
í ráðuneytinu.

Tólf ára gömul ferja var keypt 
til að leysa Grímseyjarferjuna 
Sæfara af hólmi í nóvember 2005. 
Til stóð að lagfæra hana og taka í 
notkun í nóvember í fyrra. Kostn-
aður við lagfæringarnar hefur 
farið langt fram úr áætlunum, og 
hefur ferjan ekki enn verið tekin í 
notkun.

Kristján Möller samgönguráð-
herra vildi ekki tjá sig um efni yfir-
lýsingarinnar í gær, samkvæmt 
aðstoðarmanni hans, Róberti Mars-
hall. Ekki náðist í Sturlu vegna 
málsins.

Kristín Ólafsdóttir leikskólakennari á Selfossi
þarf ekki langt að fara til að gæða sér á góm-
sætum og safaríkum kirsuberjum. Í gróðurhús-
inu hennar svigna greinar trés undan slíkum
gersemum.
Beri

slær þó öll met þetta árið enda sumarið með eindæm-
um gott. Við höfum auðvitað þurft að vökva. Í fyrra
var hins vegar mjög lítil uppskera enda var þá kalt
vor.“ 

Kristín segir ót ú

Ræktar kirsuber 
úti og inni

Reykholt í Borgar-
firði og Gásir við Eyjafjörð komu 
til álita þegar yfirlit var fyrst 
samið um hugsanlegar tilnefning-
ar Íslendinga til heimsminjaskrár 
UNESCO. Í Reykholti hefur of 
miklu verið raskað til að staður-
inn komi til greina og verslunar-
staðurinn Gásir reyndist ekki svo 
einstakur þegar upp var staðið.

Gömul útvarpsstöð í Svíþjóð og 
sögunarverksmiðja í Finnlandi 
teljast hins vegar nægilega 
merkar til að hljóta þennan 
virðingarsess.

Reykholt og 
Gásir duttu út
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Þegar heimsfrægðin 
bankaði á dyrnar

17. ÁGÚST 2007 Bjarni Ben hleypur maraþon Byggir 840 fm2 bústað í Borgarfirði Leikarapar til London með frumburðinn …

Ljótustu brosin í Hollywood

 „Það má segja að Megas 
sé kominn inn í hlýjuna. Hann er 
miklu betur metinn heldur en 
hann var,“ segir Eiður Arnarsson, 
útgáfustjóri Senu. Hátt í þrjú 
þúsund eintök hafa selst af nýrri 
plötu Megasar á aðeins örfáum 
vikum. Það er mun meira en selst 
hefur af síðustu plötum hans.

Sjálfur kann Megas engar 
skýringar á þessum vinsældum. 
„Ég hef áður gert plötur sem mér 
hefur líkað við en ekki öðrum, 
þannig að ég veit ekki hvar minn 
smekkur rímar við almennan 
smekk,“ segir hann. 

Ekki vinsælli 
í tuttugu ár

Leikarafjölskylda 
á leið til London

 Björgólfur Guðmunds-
son og Björgólfur Thor Björgólfs-
son eru orðnir umsvifamestu 
einkaeigendur fasteigna í mið-
borginni í gegnum fasteignafélag-
ið Samson Properties. Feðgarnir 
hafa meðal annars keypt nánast 
öll hús á reit sem markast af 
Barónsstíg, Hverfisgötu, Vitastíg 
og Laugavegi. 

Þeir eiga einnig fjöldann allan af 
húsum á reit sem markast af Lind-
argötu, Vatnsstíg, Laugavegi og 
Frakkastíg. Ásgeirs Friðgeirsson-
ar, talsmaður Björgólfsfeðga, segir 
ekki liggja fyrir hvað verði gert 
við reitina en auðveldara sé að 

skipuleggja þá þegar þeir eru á 
einni hendi. „Það eru ýmsir mögu-
leikar í stöðunni til að skipuleggja 
reitinn í heild sinni,“ segir hann.

Samson Properties gekk í síðustu 
viku frá kaupum á félögunum 
Rauðsvík ehf. og Vatn og land ehf. 
Félögin voru áður skráð á Þorstein 
Steingrímsson fasteignasala. 
Þorsteinn, sem á meðal annars 
Heilsuverndarstöðina í Reykjavík, 
hefur farið mikinn á síðustu 
mánuðum við að kaupa upp 
fasteignir í miðbænum. 

Þótt kaup Samson Properties á 
félögum Þorsteins hafi gengið í 
gegn í síðustu viku var samkomulag 

um þau gert fyrir ári. Að sögn 
Ásgeirs þurfti Þorsteinn að 
uppfylla ákveðin skilyrði áður en 
af kaupunum varð.

Feðgarnir hafa einnig keypt eina 
eign við Vitastíg fyrir neðan 
Hverfisgötu með sama hætti, það 
er að félög í eigu Þorsteins voru 
undanfari að kaupunum, auk íbúða 
við Skúlagötu. Fyrir eiga þeir 
mikið af eignum á reitnum milli 
Frakkastígs og Vatnsstígs, bæði 
ofan og neðan við Hverfisgötu. 
Meðal annars eiga þeir 
byggingarnar sem hýsa Regnbog-
ann og skemmtistaðinn Vegas.

Björgólfsfeðgar leggja 
undir sig miðbæinn
Fjárfestingar Björgólfsfeðga í miðbæ Reykjavíkur gera þá að umsvifamestu 
einkaeigendum fasteigna á svæðinu. Stór reitur við Laugaveg er nú að mestu 
leyti í eigu þeirra. Talsmaður segir ekki liggja fyrir hvað verði gert við eignirnar.

Sturla axlar ekki fulla ábyrgð

 Skörp lækkun varð á 
gengi hlutabréfa í gær, hér eins 
og annars staðar. Úrvalsvísitalan 
lækkaði um 3,84 prósent sem er 
fimmta mesta lækkunin á einum 
degi. Vísitalan hefur fallið um 
sextán prósent frá því hún náði 
hæsta gildi hinn 18. júlí. 

Sex félög lækkuðu um fimm 
prósent eða meira og rýrnaði 
markaðsverðmæti Kauphallarfé-
laga um 118 milljarða króna sem 
er það mesta sem sést hefur á 
einum degi. 

Fimmta mesta 
dagslækkunin



Stór hópur Íslendinga 
tekur þátt í skákhátíð á Græn-
landi, sem haldin er um helgina. 
Glitnismótið verður haldið þar í 
dag, og hið árlega Flugfélagsmót 
verður um helgina. Sérstakt 
barnaskákmót var haldið í gær, 
Toyota-mótið svokallaða.

Íslendingarnir, sem eru um 
fjörutíu, kenna ýmist skák eða 
keppa á mótinu. Meðal þeirra eru 
heimsmeistararnir í liðakeppni í 
skólaskák, skáksveit Salaskóla. 

Að þessu sinni fór skákkennsl-
an fram á þrem stöðum: Hrókur-
inn sá um kennsluna í Tasiilaq, 
Kátu biskuparnir frá Hafnarfirði 
voru í bænum Kúummiit og Skák-

íþróttafélag stúdenta við Háskól-
ann í Reykjavík var í Kúlúsuk.

Skáklandnámið á Grænlandi 

hófst árið 2003 í Qaqortoq á 
Suður-Grænlandi. Þá var fyrsta 
skákmótið á Grænlandi haldið og 
mættu margir stórmeistarar til 
leiks. Síðan þá hafa Hróksmenn 
einbeitt sér að því að innleiða 
skákina á Austur-Grænlandi. 

Flugfélagsmótið hefur verið 
haldið árlega í Tasiilaq, jólaskák-
mót hafa verið haldin þar tvö ár í 
röð með yfir 90 þátttakendum. 
Um síðustu páska var farið í 
Scoresby-sund sem er nyrsti 
bærinn á austurströnd Græn-
lands og er 800 kílómetra frá 
næsta bæ. Ætlunin er að fara 
þangað aftur á næsta ári og halda 
mót þar. 

Keppa og kenna á skákhátíð

Bergvin, verður bara boðið 
upp á svart kaffi?

 Langir biðlistar 
hafa verið eftir aðstoð hjá Barna- 
og unglingageðdeild Landspítal-
ans (BUGL). Þegar bíða um 167 
börn eftir hjálp. Guðlaugur Þór 
Þórðarson heilbrigðisráðherra til-
kynnti í gær að 150 milljónum 
verði veitt til deildarinnar á næstu 
átján mánuðum til að ráða bót á 

vandanum. 
Heilbrigðis-

ráðherra segist 
vongóður um að 
féð muni verða 
til þess að þjón-
ustan við ung-
menni með 
hegðunar- og 
geðraskanir 
verði stóraukin. 
„Þetta er lang-
stærsta átak 
sem við höfum 
farið í og það 
sem er ánægju-
legt er að í 
sumar hafa fjöl-
margir unnið að 
þessari stefnu-
mótum, ekki 
aðeins ráðu-
neytið heldur 
fjölmargir aðil-
ar sem koma að 
því starfi sem 
fram fer á 
Barna- og ungl-
ingageðdeild-
inni,“ sagði 
Guðlaugur á 
fundinum. 

Efasemd-
arradda gætti 
þó í salnum og 

sagðist Bjarni Már Bjarnason, 
ráðgjafi á unglingadeildinni, 
hissa á heildarupphæðinni. „Þetta 
er bara svipað fé og þarf til að 
byggja einbýlishús,“ sagði Bjarni 
á fundinum. „Það fer nú eftir því 
hvernig einbýlishús um er að 
ræða,“ svaraði ráðherra þá og 
benti á að þarna væri um veru-
lega stórt átak að ræða. „Ég hélt 
að mér hefði misheyrst þegar 
hann nefndi upphæðina,“ bætti 
hann við á eftir. Kvaðst hann full-
ur efasemda að þessi upphæð 
yrði til þess að hægt yrði að fjölga 
starfsmönnum og efla þjónustu 
um allt land eins og gert er ráð 
fyrir. Þá sérstaklega þar sem 
vandinn væri mikið til falinn í því 
að laun starfsmanna væru of lág 
og því fengist ekki fólk til vinnu.

Linda Kristmundsdóttir, deild-
arstjóri á BUGL, sagði ljóst að 
loksins eygðu þeir sem starfa á 
BUGL von um bjartari tíma. „Við 
förum vongóð inn í veturinn eftir 
þetta framtak heilbrigðisráð-
herra,“ sagði hún.

Margrét Ómarsdóttir, stjórnar-
maður Félags foreldra og áhuga-
fólks um geðraskanir barna og 
unglinga sagði mikilvægast að 
peningarnir yrðu nýttir til að 
vinna á biðlistum. „Fólk áttar sig 
oft ekki á því að hægt er að marg-
falda fjölda þeirra sem bíða eftir 
aðstoð. Þegar barn þarf að kom-
ast inn á BUGL er það ekki bara 
það sem líður fyrir langa bið held-
ur einnig foreldrar og systkini. 
Biðin reynir mikið á en vonandi 
mun þetta verða til að bæta 
ástandið,“ sagði Margrét.

Biðlistum á BUGL útrýmt 
og þjónusta aukin verulega
Stórauka á þjónustu við ungmenni með hegðunar- og geðraskanir. Heilbrigðisráðherra segir að 150 milljónir 
muni renna til Barna- og unglingageðdeildar Landspítalans á næstu átján mánuðum. 167 börn bíða nú eftir 
aðstoð. Foreldrar segja biðina erfiða fyrir alla aðstandendur. Efasemdarradda gætti á fundinum. 

 Japanska jenið hefur 
ekki verið sterkara gagnvart 
íslensku krónunni á þessu ári. Á 
einum mánuði hefur það styrkst 
um 23,5 prósent á móti krónu en 
samtímis hefur gengisvísitalan 
lækkað um fjórtán prósent. 

Jenið hefur verið vinsæll gjald-
miðill við lántökur landans í 
erlendum lánum sökum afar lágs 
vaxtastigs í Japan. Fyrir íslenska 
lántakendur merkir þessi gríðar-
mikla styrking jensins einfaldlega 
það að höfuðstóll lána í japanskri 
mynt hefur rokið upp um fjórðung 
á einum mánuði og vaxtagreiðsl-
urnar hækka þar af leiðandi.

„Þeir sem voru að taka svona 
lán í lágvaxtamyntunum þegar 
krónan var hvað sterkust finna 

verulega fyrir þessari gengis-
hreyfingu nú. Þær endurspeglast í 
samsvarandi hækkun á höfuð-
stólnum og vaxtagreiðslunum 
líka,“ segir Jón Bjarki Bentsson, 
sérfræðingur hjá Greiningu Glitn-
is. Hann bendir þó á að margir 
hafi tekið myntkörfulán þegar 

gengi krónunnar gagnvart 
körfunni eða lágvaxtamyntum, 
eins og jeni og svissneskum 
franka, var nær núverandi gildi 
en því sem sást í júlí.

Fjárfestar um allan heim hafa 
verið að flýja úr áhættusömum 
eignum sem hafa verið fjármagn-
aðar í jenum. „Síðustu daga og 
vikur er sagan sú sama á 
mörkuðum, að allar hávaxtamyntir 
hafa lækkað mikið gagnvart 
annarri mynt og þá sérstaklega 
gagnvart fjármögnunarmynt, sér 
í lagi jeninu,“ bætir hann við. 

Jenið styrktist um 4,5 prósent 
gegn krónu í gær. Eitt jen kostaði 
þá um 60,9 aura en fyrir um 
mánuði kostaði það 49,3 aura.

 Þýskur bóndi tapaði 
10.000 evrum, jafngildi tæplega 
milljónar íslenskra króna, þegar 
geitin hans át seðlabúntið hans. 
Kalla þurfti á lækni til að skera 
geitina upp og endurheimta féð.

Maðurinn skildi evrurnar eftir 
á glámbekk þegar hann svaraði í 
síma. Þegar hann sneri aftur 
hafði geitin hans, Steffi, étið þær 
allar. Bóndinn náði í dýralækninn, 
sem hélt eftir 300 hálfmeltum 
evrum í greiðslu fyrir verkið. 
Bóndinn ætlar að kaupa traktor 
fyrir afganginn.

Rauði kross Íslands 
hefur ekki fengið hjálparbeiðni 
frá félögum sínum í Perú en búist 
er við henni, miðað við manntjón 
og eyðileggingu eftir jarðskjálft-
ann þar. 

„Fyrstu viðbrögð hjá Rauða 
krossinum eru að leita í neyðar-
sjóð, sem er ávallt til staðar,“ 
segir Kristján Sturluson, fram-
kvæmdastjóri Rauða krossins. 

„Sá sjóður á að geta brúað bilið 
í smærri áföllum en þetta er það 
stórt að það þarf líklega að fara af 
stað með söfnun þegar búið er að 
meta þörfina,“ segir hann. 

Þá yrði stofnaður sérstakur 
reikningur fyrir landsmenn.

Rauði krossinn í 
viðbragðsstöðu

„Það hafa engir 
stöðumælar verið í Hafnarfirði 
frá stofnun bæjarins árið 1908, 
það hefur verið prinsippmál,“ 
segir Gunnar Svavarsson, 
bæjarfulltrúi í Hafnarfirði. 

Bæjaryfirvöld íhuga nú notkun 
bílastæðaskífa í miðbænum.

Skífurnar eru settar á fram-
rúðu og á þeim er klukka, sem 
stilla má til að sýna hvenær lagt 
var í stæðið. Þær eru þannig 
staðgenglar stöðumæla, en án 
gjaldtöku. Akureyrarbær notar 
svipaðar skífur.

„Verslunareigendur hafa bent á 
að fólk geti tekið stæði fyrir 
framan búðirnar allan daginn,“ 
segir Gunnar. Með skífunum 
mætti koma til móts við þá.

Bílastæðaskífur 
koma til greina

Geit skorin upp 
og náð í milljón





 Árni Mathiesen fjár-
málaráðherra vísar á bug gagn-
rýni Ríkisendurskoðunar á 
fjármögnun á kaupum og endur-
bótum á nýrri Grímseyjarferju.

Er það mat stofnunarinnar að 
ekki sé heimild í fjárlögum til að 
verja þeim tæpu 400 milljónum 
króna úr ríkissjóði sem þegar hafa 
farið til verksins. Aðeins hafi 
verið heimild til að selja Sæfara 
og ráðstafa andvirðinu til kaupa 
eða leigu á annarri.

Árni Mathiesen segir allar heim-
ildir liggja fyrir og lengi hafi við-
gengist að fjármunir á samgöngu-
áætlun, sem ekki nýtast í 
framkvæmdir vegna tafa, séu 

nýttir til annarra framkvæmda 
sem heimild er fyrir. „Í gildi eru 
reglur um hvernig flýta eigi fram-
kvæmdum og nota fjármuni sem 

ekki hafa nýst,“ segir Árni og 
undrast að Ríkisendurskoðun 
skuli í einni skýrslunni gagnrýna 
að fjárveitingar séu ekki nýttar og 
í annarri skammast yfir að þær 
séu nýttar.

Hann segir Grímseyjarferju-
málið vissulega sérstakt en að 
framkvæmd fjármögnunarinnar 
sé ekki öðruvísi en í mörgum 
öðrum málum. „Ég dreg ekki úr 
því að þarna hefur margt farið 
öðruvísi en það átti að fara, en það 
er ekki hægt að tala um að eitt-
hvað hafi verið gert í heimildar-
leysi, alla vega hvað varðar kaup-
in á ferjunni og hvernig fjármunir 
voru settir í verkið.“

MS drykkjarvörur í fjallgönguna
MS mjólkurdrykkirnir eru prótein- og kalkríkir og stútfullir 
af næringarefnum. Veldu þér ískaldan mjólkurdrykk í 
handhægum umbúðum í næstu verslun.

 Bandbreidd í ljósleið-
arakerfi Símans sem losnar í kjöl-
far yfirtöku ríkisins á rekstri Rat-
sjárstofnunar gæti orðið til þess 
að samkeppni í fjarskiptum á 
landsbyggðinni aukist. Vodafone 
og Síminn eru meðal þeirra fyrir-
tækja sem hafa áhuga á að nýta 
bandbreiddina.

Þegar ljósleiðari var lagður um 
landið fyrir tæpum tuttugu árum 
var gerður samningur á milli 
íslenskra og bandarískra stjórn-
valda um að NATO fengi þrjú af 
átta pörum ljósleiðarans til einka-
nota fyrir Ratsjárstofnun. Í stað-
inn tók NATO þátt í kostnaði við 
uppbyggingu ljósleiðarakerfisins 
alls, og greiddi um 120 milljónir á 
ári fyrir rekstur og viðhald þeirra 
þriggja para sem Ratsjárstofnun 
notaði. Þetta kemur fram í skýrslu 
framkvæmdanefndar um einka-
væðingu Símans frá árinu 2005. 

Hin fimm ljósleiðarapörin eru í 
eigu Símans, sem leigir afnot af 
þeim til annarra fjarskiptafyrir-
tækja.

Íslensk stjórnvöld tóku við 
rekstri Ratsjárstofnunar í fyrra-
dag, og þar með kostnaðinum sem 
NATO hafði greitt hingað til. Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir sagði að 
mögulegt væri að opna fyrir nýt-
ingu annarra á ljósleiðaranum, og 
þannig dreifa kostnaði við rekstur 
hans á fleiri en Ratsjárstofnun. 
Gagnaflutningsgeta innanlands 
gæti aukist um allt að sextíu pró-
sent, sagði hún. Ekki hefur verið 
ákveðið hvort og hvernig ríkið 
mun standa að útdeilingu band-
breiddar í sínum hluta kerfisins.

Gestur G. Gestsson, fram-

kvæmdastjóri tæknisviðs hjá 
Vodafone, segir fyrirtækið hafa 
mikinn áhuga á að nýta þau þrjú 
ljósleiðarapör sem Ratsjárstofnun 
hefur notað. Verðmæti séu fólgin í 

aukinni bandbreidd, sem gæti 
opnað fyrir aukna þjónustu við 
landsbyggðina. „Ef ríkið stendur 
að þessu með réttum hætti þá ætti 
þetta að opna fyrir enn frekari 
samkeppni á landsbyggðinni,“ 
segir hann.

Linda Björk Waage, forstöðu-
maður almannatengsla hjá Sím-
anum, segir forsvarsmenn Sím-
ans í viðræðum við ríkið um 
ljósleiðarapörin þrjú en ekkert sé 
hægt að segja um næstu skref. 
„Það verður bara að koma í ljós 
hvað ríkið ætlar sér með þessa 
þræði.“

Samkeppni flutt út á 
land með ljósleiðara
Aukin nýting á þeim hluta ljósleiðarakerfis landsins sem áður var í höndum 
Ratsjárstofnunar gæti opnað fyrir samkeppni á landsbyggðinni. Vodafone og 
Síminn hyggjast semja við ríkið um að fá að nota bandbreiddina sem losnar.

Danskir dagar 
verða haldnir í fjórtánda skipti í 
Stykkishólmi nú um helgina, frá 
föstudegi til sunnudags.

„Venjulega eru í kringum 
fimm til sex þúsund manns sem 
mæta á svæðið,“ segir Daði 
Heiðar Sigurþórsson, fram-
kvæmdastjóri Danskra daga. 
Hann segir að allir séu velkomn-
ir á hátíðina. „Dagskráin er 
þannig uppbyggð að öll fjöl-
skyldan á að finna eitthvað við 
sitt hæfi. Það er dagskrá bæði 
fyrir börn og unglinga, við 
viljum ekki skilja þá útundan 
eins og oft er gert.“

Enginn verður 
útundan

 Malbikuð bílastæði af 
einföldustu gerð kosta um 400 
þúsund krónur í Reykjavík, 
samkvæmt upplýsingum frá 
framkvæmdasviði. Þá er ekki 
talinn með kostnaður við kaup á 
landi eða undirbúning þess. 
Kostnaðurinn getur margfaldast 
ef bílastæðin eru lögð á áður 
frágengnum svæðum eða 
verðmætum lóðum.

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að gjaldskylda verði tekin 
upp á ákveðnum bílastæðum við 
Háskóla Íslands og aðrir skólar 
höfuðborgarsvæðisins íhugi þann 
kost. Háskólinn hyggist nýta sér 
tækifærið þegar strætisvagna-
ferðir verða gjaldfrjálsar fyrir 
námsmenn í haust. 

Bílastæði á allt 
frá 400 þúsund

 „Heima í Danmörku 
erum við svo sannarlega stolt af 
þessu skipi. Við erum hins vegar 
ekki stolt af því tjóni sem hin írska 
þjóð varð fyrir í kjölfar 
víkinganna,“ sagði Brian Mikkel-
sen, mennningarmálaráðherra 
Dana í gær.

Þá kom til hafnar í Dyflinni Foli 
hafsins, 30 metra löng endurgerð 
víkingaskips sem var smíðað árið 
1042.

Ráðherrann nýtti tækifærið til 
að koma á framfæri þessari óbeinu 
afsökunarbeiðni á fyrri hegðun 
Dana. Sem betur fer hefðu þær 
hlýju móttökur, sem skipverjar 
fengu hjá Írum, að þeir hefðu 
fyrirgefið Dönum.

Baðst forláts á 
víkingainnrás

Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, hélt í gær til Græn-
lands ásamt umhverfisráðherra 
sínum til fundar við Andres Fogh 
Rasmussen, forsætisráðherra 
Danmerkur og Hans Enoksen, 
formanns heimastjórnar Græn-
lands. Fyrirmennin hittast í 
Ilussiat, sem er á heimsminjaskrá 
UNESCO, til að ræða hlýnandi 
loftslag jarðar. 

Illussiat varð fyrir valinu vegna 
þess að jökullinn sem er á 
heimsminjasvæðinu hefur bráðnað 
og minnkað nokkuð á síðustu 
árum.

Merkel kanslari 
til Grænlands
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 Embætti sýslumannsins á Keflavíkurflug-
velli var rekið með halla frá árinu 2000. Hallinn jókst 
verulega á síðasta ári og nam 148 milljónum í árslok.

Þetta kemur fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar 
um framkvæmd fjárlaga.

Á það er bent að haga beri útgjöldum í samræmi 
við fjárheimildir. Í stofnun með hallarekstur eigi að 
skera niður fáist ekki auknar heimildir.

„Ég er fullmeðvitaður um þá ábyrgð sem ég ber,“ 
segir Jóhann R. Benediktsson, lögreglustjóri á 
Suðurnesjum, áður sýslumaður á Keflavíkurflugvelli.

Sýslumannsembættið sameinaðist lögregluliði 
Keflavíkur um áramót og úr varð embætti lögreglu-
stjórans á Suðurnesjum.

Jóhann segir margar ástæður búa að baki halla-
rekstrinum en nefnir sérstaklega að öll starfsemi á 
Keflavíkurflugvelli hafi vaxið mjög á undanförnum 
árum. Þá hafi brotthvarf varnarliðsins haft talsverð 
áhrif á síðasta ári.

„Skýringar hafa verið gefnar í ótal minnisblöðum 
og greinargerðum,“ segir Jóhann og bætir við að 

unnið sé í málinu innan dómsmálaráðuneytisins, í 
samvinnu við fjármálaráðuneyti og Ríkisendurskoð-
un.

Spurður hvort Alþingi hafi skammtað embættinu of 
naum fjárráð svarar Jóhann því einu til að hann fagni 
hvernig tekið er á málinu í hans nýja ráðuneyti og að 
unnið sé að lausn þess. 

„Hafnarstarfsemi og 
grófur iðnaður á ekki heima á þessu 
svæði og við viljum að bærinn 
hætti við áform um slíka nýtingu á 
svæðinu,“ segir Arna Harðardóttir, 
formaður samtakanna Betri byggð 
á Kársnesi. Eins og greint var frá í 
gær var húsfyllir á opnum íbúa-
fundi sem samtökin stóðu fyrir. 
„Það er greinilega mikill hugur í 
fólki og komust færri að en vildu á 
fundinn. Við náðum að koma á 
framfæri þessum helstu áhyggjum 
sem íbúar hafa.

Þarna var líka tækifæri fyrir 
Kópavogsbæ til að koma sínum 
sjónarmiðum á framfæri, og koma 
betri upplýsingum til bæjarbúa. 

Mörgum okkar fannst það tækifæri 
ekki vel nýtt,“ segir Arna. Hún 

segir að í málflutningi samtakanna 
hafi nánast aðeins verið notast við 

skýrslur frá bæjaryfirvöldum. „En 
bæjarstjórinn er alltaf að saka 
okkur um að fara með rangt mál. 
Hann virðist eiga erfitt með að trúa 
þeim tölum sem bærinn og hann 
sjálfur hafa lagt fram í þessum 
skýrslum.“

Hún segir jafnframt erfitt fyrir 
bæjarbúa að gera sér grein fyrir 
því hvað felst í fyrirhuguðum 
breytingum þegar bæjarstjórinn 
fer fram með þessum hætti.

Greinilega mikill hugur í fólki
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Nánari upplýsingar 
á marathon.is.

ERTU BÚIN(N)
AÐ SKRÁ ÞIG?

Ferðaskrifstofa

 „Hver forstöðumaður á 
að haga sínum rekstri þannig að 
hann sé innan fjárheimilda. Hann 
hefur ekki heimild til annars,“ segir 
Árni Mathiesen fjármálaráðherra 
um framkvæmd fjárlaga ársins 
2006.

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar 
kemur fram að 75 af 456 fjárlagalið-
um fóru fram úr fjögurra prósenta 
vikmörkum á síðasta ári. Í skýrsl-
unni er sú staðreynd sögð óviðun-
andi vandamál og agaleysi allra sem 
að koma er kennt um.

Árni bendir á að fjárlagaliðum 
sem fara fram úr umfram vikmörk-
in fækki milli ára. Nokkur árangur 
hafi því náðst, þó ekki nægjanleg-
ur. 

„Mestu skiptir að stofnanirnar 
fái nægilegt aðhald frá sínum fag-
ráðuneytum. Það hvílir því mikil 
skylda á ráðuneytunum,“ svarar 
Árni spurður um leiðir til úrbóta. 

Hann vill sem minnst segja um 
brýningu Ríkisendurskoðunar um 
tíðari notkun refsinga; segist helst 
vilja að menn haldi sig innan ramma 
svo hvorki þurfi að grípa til 
áminninga né brottrekstra.

Ríkisendurskoðun gagnrýnir ekki 
aðeins framúrkeyrslu heldur líka 
að stofnanir noti ekki alla þá 
peninga sem þeim eru skammtaðir 
á fjárlögum. Árni Mathiesen er 
ósammála þeirri nálgun. „Fjárlögin 
eru fjárheimildir en enginn er 
skyldugur til að eyða peningum sem 
hann fær á fjárlögum ef hann getur 
uppfyllt skyldur sínar fyrir minni 
fjármuni.“

Haukur Ingibergsson, formaður 
Félags forstöðumanna ríkisstofn-
ana, er sömuleiðis ósammála gagn-
rýni á að ekki sé öllu eytt. Hann 
bendir á að lögfest var fyrir áratug 
að fjárveitingar væru ekki stofnun-
um glataðar þó þeim væri ekki 
varið innan ársins. „Ef horfið verð-
ur af þessari braut er hætta á að 
menn kappkosti að nýta fjárveit-

ingar hvers árs fyrir áramót, jafn-
vel þó hjá því væri komist.“

Haukur segir margvíslegar 
ástæður geta legið að baki því að 
rekstur stofnunar fari fram úr 
fjárheimildum og fullyrðir um leið 
að slíkt geri enginn að gamni sínu. 
Ekki sé deilt um að fara eigi að 
fjárlögum eins og öðrum lögum.

Spurður hvort beita eigi 
viðurlögum oftar en gert er, líkt og 
ríkisendurskoðun vill, segir Haukur 
ekki útiloka slíkt. „Það getur verið 
réttlætanlegt í einhverjum tilvikum. 
Hins vegar er langt í frá að það sé 
hin eina einfalda lausn vandans.“ 

Stofnanir þurfa að-
hald frá ráðuneytum
Fjármálaráðherra segir að forstöðumönnum stofnana beri að haga rekstri innan 
fjárheimilda. Formaður félags forstöðumanna ríkisstofnana útilokar ekki að viður-
lögum verði oftar beitt við eyðslu umfram fjárlög en segir það ekki einu lausn vandans.

Ertu fylgjandi heræfingum á 
Íslandi?

Ber Sturla Böðvarsson ábyrgð-
ina í Grímseyjarferjumálinu?
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Eins og Toyota eru Vestmannaeyjar engu líkar og nú flytjum við sýnishorn af Eyja-
stemningu uppá fastalandið; á bílasýningu Toyota í Kópavogi. Allir nýjustu bílarnir 
verða á svæðinu og sýningargestum standa til boða spennandi sértilboð, glæsileg 
sýning á ljósmyndum Sigurgeirs Jónassonar og veitingar að hætti Eyjamanna. 

•  Spennandi sértilboð í tilefni dagsins
•  Veitingar í boði, að hætti Eyjamanna, t.d. reyktur lundi

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

Opið laugardag kl. 12-16.

Eyjastemningá ljósmyndasýningu
Sigurgeirs Jónassonar hjá Toyota Kópavogi 



 Hversu margar ferjuleiðir 
sigla ferjur á vegum íslenska 
ríkisins?

 Hvaða aðferð beitir banda-
ríska knattspyrnukonan Jill 
Mansfield til að taka baneitruð 
innköst? 

 Hvers lenskt er fyrirtækið 
sem vill reisa álþynnuverk-
smiðju í Eyjafirði?

Umboðsmaður Alþingis 
hefur bent sjávarútvegsráðherra á 
að betur þurfi að vanda til 
ákvarðana um hvaða reglum skuli 
fylgja við úthlutun byggðakvóta.

Þessari niðurstöðu komst 
umboðsmaður að í kjölfar þess að 
sjávarútvegsfyrirtæki kvartaði 
undan því að sveitarfélag hefði 
einskorðað úthlutun byggðakvóta 
við þá útgerðarmenn sem greiddu í 
sérstakan kvótasjóð.

Nefnir umboðsmaður að ekki 
hafi verið lagagrundvöllur fyrir 
því að setja þetta skilyrði, en segir 
að telji fyrirtækið sig hafa borið 
skaða af verði að leysa úr því með 
skaðabótamáli fyrir dómstólum.

Vandað verði til 
úthlutunar kvóta

Gianluca Buananno, 
bæjarstjóri í Varallo á norðan-
verðri Ítalíu, telur sig hafa 
fundið góða leið til að draga úr 
offitu meðal bæjarbúa. Ákveðið 
hefur verið að þeir sem standa 
sig vel í megrun fái greitt úr 
bæjarsjóðnum.

Þátttakendur í megrunarátaki 
fá 50 evrur í vasann ef þeir 
komast niður í kjörþyngd sína, 
og takist þeim að halda kjör-
þyngdinni í heilt ár fá þeir 750 
evrur. 

„Við viljum bara betra 
samfélag,“ segir bæjarstjórinn 
og er bjartsýnn á árangur. 

Fá greitt fyrir 
að megra sig

– 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

Eigum einnig til notaðar vel meðfarnar TASKI gólfþvottavélar,
nýkomnar úr 3ja ára rekstrarleigu frá viðskiptavinum RV.
Tækifæri til að gera ótrúlega góð kaup.
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Níu einstaklingar með 
bráðabirgðaökuskírteini hafa verið 
settir í akstursbann frá því breyt-
ingar á umferðarlögum tóku gildi í 
vor. Allir í umdæmi lögreglunnar á 
Selfossi. Þeir þurfa að sitja nám-
skeið og þreyta ökupróf að nýju til 
að endurheimta réttindi sín. 

Ólafur Helgi Kjartansson, sýslu-
maður á Selfossi, segir að það komi 
sér ekki á óvart að allir ökumenn-
irnir hafi verið stöðvaðir í umdæmi 
hans. „Lögreglumenn hér eru afar 
samviskusamir og fylgja þeim fyr-
irmælum sem gefin eru út. Við 
höfum litið svo á að okkur bæri að 
nýta þessa heimild,“ segir Ólafur 
og bætir því við að öflugt umferð-
areftirlit hafi verið í umdæminu í 
sumar.  

Námskrá vegna námskeiða fyrir 
þá sem hafa verið sviptir bráða-
birgðaskírteini var tilbúin í júlí og 
Umferðarstofa hefur leitað til öku-
skólanna um framkvæmd og 
útfærslu námskeiðanna. 

„Ég á von á því að fyrsta nám-
skeiðið verði haldið í september en 
nú þegar hafa sjö af þessum níu 

skráð sig,“ segir Holger Torp sér-
fræðingur hjá Umferðarstofu. 
Holger segir að námskeiðin séu í 
raun útrétt hendi til þeirra sem 
hafa ekki staðið sig nægilega vel í 
umferðinni. „Við lítum svo á að 
eitthvað hafi farið úrskeiðis í öku-
náminu fyrst ökumaðurinn brýtur 
af sér. Þarna fær hann tækifæri til 
þess að bæta sig,“ segir Holger. 
Hvert námskeið er 14 kennslu-
stundir og tekur að lágmarki fjór-
ar vikur.  

„Það er einfalt en 
ósanngjarnt að ráðast á forstöðu-
menn stofnana þegar fjárlaga-
vinnan er rót vandans,“ segir 
Jón Bjarnason, þingmaður VG, 
um skýrslu Ríkisendurskoðunar. 

Hann segist oft hafa bent á 
þetta við gerð fjárlaga en lítið 
verið hlustað. Ekki sé hægt að 
draga úr starfsemi, til dæmis 
framhaldsskóla og öldrunar-
stofnana, þó fjárheimildir séu 
ekki nægar.

Jón mælir því ekki bót að 
menn fari ekki að lögum en segir 
forstöðumenn stofnana þurfa að 
leysa þau verkefni sem þeim 
ber. „Á sama tíma fara svo 
ráðherrar frjálslega með 
peninga. Til dæmis eru engar 
fjárheimildir fyrir heræfingunni 
nú.“

Sökin er ekki 
embættismanna

 Á fimmta hundrað manns 
fórust og um 1500 manns slösuð-
ust þegar öflugur jarðskjálfti reið 
yfir Perú í fyrrinótt. Skjálftinn 
mældist 7,9 stig á Richter-kvarða 
og var miðja hans skammt frá höf-
uðborginni Líma.

Fjórir stórir eftirskjálftar, sem 
hver mældist á bilinu 5,4 til 5,9 
stig á Richter-kvarða, urðu stuttu 
eftir stóra skjálftann, sem hristi 
höfuðborgina Líma í meira en 
tvær mínútur, lengur en nokkur 
jarðskjálfti í manna minnum.

„Þetta er sterkasti jarðskjálfti 
sem ég hef nokkurn tímann fund-
ið,“ sagði Maria Pilar Mena, 47 ára 
kona sem vinnur við að selja sam-
lokur í Líma. „Þegar skjálftinn 
kom hélt ég að hann ætlaði aldrei 
að hætta.“

„Jörðin hreyfðist öðruvísi í 
þetta skiptið. Hún fór í bylgjum og 
var eins og sultuhlaup,“ sagði Ant-
ony Falconi, sem reyndi ákaft að 
fá far heim til sín, eins og fjöl-
margir aðrir borgarbúar.

Í borginni Ica, sem er við strönd-
ina suður af Líma, fórust sautján 

manns þegar kirkja hrundi. Bær-
inn Pisco, sem er þar skammt frá, 
varð einna verst úti. Þar fórust að 
minnsta kosti tvö hundruð manns 
og tugir líka lágu á víð og dreif um 
göturnar.

„Við erum ljóslaus, vatnslaus og 
í engu sambandi við umheiminn,“ 
sagði Juan Mendoza, bæjarstjóri í 
Pisco. „Flest húsin eru hrunin, 

kirkjur, verslanir, hótel, allt er 
eyðilagt,“ bætti hann við með tárin 
í augunum.

Ástandið í bænum Quincha var 
ekki mikið skárra, að sögn kvik-
myndatökumanns AP fréttastof-
unnar þar. Hann taldi 30 lík á hálf-
hrundu sjúkrahúsi þar sem 200 
manns biðu læknismeðferðar. 

Í Quincha var umhorfs eins og 
kjarnorkusprengja hefði fallið. 
Stór svæði bæjarins voru alger-
lega hrunin.

„Við erum öll hrædd við að fara 
aftur heim í húsin okkar,“ sagði 
Maria Cortez, sem starði tómum 
augum á húsið sitt sem var hrunið 
að hálfu.

Giorgio Ferrario, yfirmaður 
Rauða krossins í Perú, var sjö og 
hálfa klukkustund að komast til 
Ica og Pisco. Ferðalagið tók þrisvar 
sinnum lengri tíma en venjulega 
vegna mikilla vegaskemmda af 
völdum jarðskjálftans.

Hann sagðist búast við að tala 
látinna myndi hækka nokkuð eftir 
því sem björgunarstarfinu miðar 
áfram.

Höfuðborgin í Perú 
skalf í tvær mínútur
Jarðskjálftinn í Perú í fyrrinótt er einn sá stærsti sem orðið hefur þar í áratugi. 
Á fimmta hundrað manns fórust og um 1500 manns slösuðust. Víða voru heilu 
hverfin hrunin og þúsundir manna þorðu ekki að snúa aftur í hús sín.

 Tvær erlendar sendinefnd-
ir hafa sýnt áhuga á að kaupa vatn 
af Hafnarfjarðarbæ til útflutnings. 
Annars vegar er um að ræða sendi-
nefnd Araba frá Kúvæt og Sádi-
Arabíu, en hins vegar fjárfesta frá 
Bandaríkjunum, sem eru í viðskipt-
um í Sádi-Arabíu og víðar.

„Við höfum orðið varir við mjög 
aukinn áhuga útlendinga á okkar 
gæðavatni í Kaldá,“ segir Lúðvík 
Geirsson bæjarstjóri. Sendinefnd-
irnar ofangreindu komu til fundar 
við bæjaryfirvöld í Hafnarfirði í 
sumar í þeim tilgangi að athuga 
möguleika á kaupum og útflutningi 
á vatni í gámum og í tankskipum. 
Einnig sýndu þær áhuga á uppsetn-

ingu átöppunarverksmiðju í Hafn-
arfirði. 

Að sögn bæjarstjóra var lagt 
fram erindi frá bandarísku sendi-
nefndinni í bæjarráði Hafnarfjarð-
ar í gærmorgun, þar sem hún ósk-

aði eftir frekari viðræðum og 
samþykkti ráðið að verða við því.

„Það má vel vera að menn fari af 
stað með einhverjar tilraunasend-
ingar, sem síðan leiði til einhvers 
meira,“ segir Lúðvík. Spurður 
hvaða þýðingu viðskipti af þessu 
tagi hafi fyrir bæjarfélagið, verði 
af þeim segir Lúðvík hafi þau fyrst 
og fremst í för með sér auknar tekj-
ur fyrir Hafnarfjarðarhöfn.

„Það sem dregur þessi fyrirtæki 
að okkur hér í Hafnarfirði eru fyrst 
og fremst fyrirtaks hafnaraðstæð-
ur, mjög gott og sjálfrennandi vatn 
upp við Kaldá og stutt vegalengd, 
vilji menn leggja leiðslur þaðan og 
niður að höfn.“

Vilja kaupa vatn af Hafnarfirði





Borið hefur á því að 
menn hafi farið yfir sóttvarnarlín-
ur með hey og landbúnaðartæki án 
þess að þau hafi verið sótthreinsuð 
eða leyfi hafi verið fengið hjá dýra-
lækni eins og lög gera ráð fyrir. 
Sigurður Sigurðarson, sérfræðing-

ur hjá Landbúnað-
arstofnun, segir 
málið alvarlegt og 
að miklum verð-
mætum og starfi 
sé stefnt í voða 
með svo ógætilegri 
hegðun.

„Ég lýsi yfir 
áhyggjum mínum 
yfir hugsanlegum 
smitburði milli 

svæða sakir ógætni og hugsunar-
leysis,“ segir Sigurður. Hann segir 
Landbúnaðarstofnun vita um ein-
hver tilvik en líklega sé vandinn 
mun víðtækari. Þá sé einnig vitað 
til þess að hey hafi verið flutt yfir 
varnarlínu.

Þeir búfjársjúkdómar sem 
Íslendingar hafa lengst af barist 
við eru riðu- og garnaveiki. Í 

skýrslu frá Landbúnaðarráðuneyt-
inu frá í fyrra kemur fram að kostn-
aður ríkissjóðs vegna átaks gegn 
sjúkdómum nam alls 757,7 milljón-
um króna á núvirði á tímabilinu 
1998 til 2004. Á árunum 1986 til 
2004 var fé fargað á 872 bújörðum 
vegna riðuveiki. Áætlað er að um 
182.000 kindum hafi verið fargað 
vegna aðgerðanna á ofangreindu 
tímabili og að 350 bændur hafi hætt 
búskap með sauðfé í kjölfar niður-
skurðar vegna riðuveiki. 

Ef grunur vaknar um að búfénað-
ur sé smitaður af sjúkdómum á 

borð við riðu, sem upp kom á fjór-
um bæjum í fyrra, verður að skera 
niður allt fé. Þá mega bændur ekki 
halda sauðfé eða geitur á bænum 
fyrr en að tveimur árum liðnum og 
er því mikið í húfi. Sigurður segist 
vita til þess að bændur séu áhyggju-
fullir vegna ógætilegra ferða frá 
svæðum þar sem riða hefur ítrekað 
komið upp yfir á staði þar sem 
hennar hefur aldrei orðið vart. „Það 
eru tveir staðir á landinu þar sem 
ég veit að menn eru mjög áhyggju-
fullir. Það er vegna flutninga yfir 
Þjórsá en yfir hana hefur verið 
flutt bæði hey, tæki og jafnvel fé án 
leyfis dýralækna. Svo er það yfir 
svokallaða Miðfjarðarlínu, sem 
skilur að Víðidal og Miðfjörð. Í 
Víðidal hefur riðuveiki verið að 
koma upp hvað eftir annað en alls 
ekkert þar fyrir vestan,“ segir Sig-
urður. Ólíðandi sé að jafn miklum 
verðmætum sé stefnt í voða með 
ógætni. Hann minnir á að menn 
geta sjálfir sótthreinsað tæki sín og 
fengið dýralækni eða fulltrúa hans 
til að taka þau út.

Trassar úr bænda-
stétt skapa hættu
Miklum verðmætum og áratugastarfi er stefnt í hættu með því að flytja landbúnaðar-
vélar, hey og fé yfir sóttvarnarlínur án tilskilinna aðgerða. Sérfræðingur hjá Landbún-
aðarstofnun segir bændur áhyggjufulla vegna ógætilegrar hegðunar. 

Miklir skógareldar 
geisuðu norðan við og í norður-
hverfum Aþenu í Grikklandi í gær. 
Mörg hús urðu eldinum að bráð, 
rafmagn fór af heilu hverfunum og 
flytja þurfti 130 sjúklinga af geð-
sjúkrahúsi vegna eldhættunnar.

Eldarnir kviknuðu í hlíðum 

Pentelifjalls rétt norðan við borg-
ina og bárust fljótt í áttina að 
úthverfunum Politia, Melissia, 
Nea Panteli og Vrilissia.

Eldarnir náðu yfir nokkurra fer-
kílómetra svæði og þykkur reykur 
lá yfir stórum hluta borgarinnar.

Eldar loga í Aþenu

Fimmtán ára 
drengur og 35 ára öryggisvörður 
létu lífið þegar þeir tróðust undir 
í verslanamiðstöð í Bulawayo, 
næst stærstu borg Simbabve. 

Margir aðrir særðust í mann-
þrönginni, sem safnaðist saman 
þegar sykur var boðinn til sölu, 
en það gerist ekki á hverjum degi 
síðan stjórnvöld settu reglur um 
stórfellda lækkun vöruverðs í 
síðasta mánuði í þeim tilgangi að 
sporna gegn verðbólgu.

Um það bil þúsund manns 
höfðu safnast saman fyrir utan 
verslunarmiðstöðina eldsnemma 
morguns til að kaupa sykur.  

Tveir létu lífið í 
mannþvögunni

Ahmet Necdet Sezer Tyrklandsforseti 
ætlar að láta næsta forseta landsins eftir að samþykkja 
ráðherralista nýrrar ríkisstjórnar Receps Tayyips 
Erdogans forsætisráðherra.

Erdogan gekk á fund forsetans í gær til að kynna 
honum ráðherralistann, en „áður en ég kynnti listann 
sagði hann: Það er engin þörf á að draga fram listann, 
það væri frekar við hæfi að kynna hann næsta forseta“, 
sagði Erdogan við blaðamenn að fundi þeirra loknum.

„Frá mínum bæjardyrum séð sýndi hann þarna 
kurteisi gagnvart næsta forseta,“ bætti Erdogan við og 
sagðist ánægður með þessa afstöðu forsetans.

Flokkur Erdogans vann yfirburða sigur í þingkosn-
ingunum í síðasta mánuði, en flýta þurfti kosningunum 
vegna þess að flokkurinn hafði ekki nægan þingstyrk 
til að tryggja kjör Abdullah Guls utanríkisráðherra í 
forsetaembættið.

Sezer forseti hefur jafnan lagt mikla áherslu á að 

viðhalda aðskilnaði trúar og stjórnmála í Tyrklandi, en 
flokkur þeirra Erdogans og Guls hefur viljað veg 
íslamstrúar meiri. Sezer hefur áður gert ýmsar 
athugasemdir við ráðherraval Erdogans. 

„Það fór allt á flot í 
bílskúrnum og kjallaranum og 
skemmdirnar eru töluverðar,“ 
segir Ægir Emilsson, íbúi við 
Faxabraut í Reykjanesbæ, sem 
varð fyrir því óláni að fá vatns-
flóð inn til sín um miðjan dag í 
gær. 

Kaldavatnslögn fór í sundur 
undir götunni með þeim afleið-
ingum að vatn flæddi niður 
götuna og hafnaði í kjallaranum 
hjá Ægi. „Þetta náði 40 senti-
metra dýpt þegar mest var. Það 
fór betur en á horfðist og 
nágrannar okkar og verkamenn 
sem voru að vinna í nágrenninu 
komu hlaupandi og tókst að beina 
vatninu fram hjá húsinu,“ segir 
Ægir. 

Ekki er vitað hvað tjónið var 
mikið en hús Ægis var það eina 
sem lak inn í. 

Flæddi inn í bíl-
skúr og kjallara

 Draugaleg stemning 
verður í gamla Tukthúsinu í 
Pósthússtræti á menningarnótt 
enda ku vera mjög reimt í 
kjallara hússins.

Fjöllistahópurinn Götulíf, á 
vegum Hins hússins, mun bjóða 
vegfarendum í leiðangur um 
ganga og herbergi tukthússins.

Þar mun leiðsögumaður lýsa 
fyrir vegfarendunum hræðileg-
um atburðum sem hafa átt sér 
stað í herbergjum kjallarans.

Taka skal fram að leiðangurinn 
hentar ekki viðkvæmum sálum, 
segir í tilkynningu frá fjöllista-
hópnum.

Draugagangur 
í tukthúsinu
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Rán
Létt, fóðruð,
vatnsfráhrindandi
og hlý útiföt

úlpa 6.800 kr.
buxur 4.700 kr.

Koala
Léttir gönguskór fyrir börn*
Gore-Tex

30% afsláttur
Verð nú 4.830 kr.

Höfuð, herðar,
hné og tær
Mikið úrval af frábærum
fatnaði í skólann

*Fást í Faxafeni, Miðhrauni og á Akureyri.

FYRIR SKÓLANN



Í tilefni þess að fyrsti skóladagurinn nálgast 

fá allir 6 ára krakkar, sem stofna reikning 

hjá SPRON fyrir 31. ágúst nk., gjafabréf 

að upphæð 3.000 kr. til að kaupa flotta 

skólatösku í Eymundsson.*
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Allir skólakrakkar eru velkomnir
í útibú SPRON!

3000 kr.
GJAFABRÉF UPP Í SKÓLATÖSKU

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

*Lágmarksinnborgun á reikning við stofnun er 2.000 kr.

Í skólanum, í skólanum ...

. . . er skemmtilegt a vera!

Leiðtogar Rússlands, 
Kína, Írans og fjögurra fyrrver-
andi Sovétlýðvelda í Mið-Asíu 
hvetja önnur ríki til þess að láta 
Mið-Asíu afskiptalausa. Betra sé 
að ríkin sjálf leysi sín vandamál 
með samskiptum við önnur ríki í 
sama heimshluta.

Yfirlýsingin frá leiðtogafundi 
Shanghaí-samvinnustofnunarinn-
ar, sem haldinn er í Bishkek í 
Kirgistan, þykir senda skýr 
skilaboð til Bandaríkjanna, þótt 
þau séu ekki nefnd á nafn.

Hu Jintao, forseti Kína, 
Vladimír Pútín, forseti Rússlands 
og leiðtogar Kirgistans, Kasak-
stans, Úsbekistans og Tatsikistans 
sátu fundinn ásamt fulltrúum 
fleiri ríkja, þar á meðal Hamid 
Karzaí, forseta Afganistans.

Látið Mið-Asíu 
afskiptalausa

Sex Íslendingar fæddust 13. 
ágúst 1987 og eru því nákvæm-
lega jafn gamlir Kringlunni. 
Vegna þess ákváðu forráðamenn 
Kringlunnar að gefa þeim 
tuttugu þúsund króna gjafabréf. 

Uppátækið vatt þó upp á sig 
því mörg fyrirtæki vildu taka 
þátt í afmælisgjöfinni. Sigurjón 
Örn Þórisson, framkvæmda-
stjóri Kringlunnar, sagði í 
fréttatilkynningu að það 
endurspeglaði þann afmælis-
anda sem svifi yfir Kringlunni. 
„Þrjú af afmælisbörnunum gátu 
komið og voru afskaplega 
ánægð.“

Fengu veglegar 
afmælisgjafir

 Hugo Chavez, forseti 
Venesúela, kallaði eftir breyting-
um á stjórnarskrá landsins í fjög-
urra tíma ræðu í þinghúsinu í 
Caracas á miðvikudagskvöldið. 
Forsetinn vill að stjórnarskránni 
verði breytt svo hann geti gegnt 
embættinu lengur. Chavez vill 
einnig að kjörtímabil forsetans 
verði lengt úr sex árum í sjö. 

Chavez hefur verið forseti í 
landinu síðan árið 1998 og var end-
urkjörinn til sex ára í desember. 
Samkvæmt gildandi stjórnarskrá 
má hann gegna forsetaembættinu 
til ársins 2012.

Allir meðlimir þingsins í Venes-
úela eru í stjórnmálaflokkum sem 

styðja Chavez og er talið að stjórn-
arskrárbreytingarnar verði sam-
þykktar innan nokkurra mánaða. 
Breytingar þurfa eftir það að 

verða samþykktar í þjóðarat-
kvæðagreiðslu í Venesúela.

Gagnrýnendur Chavezar segja að 
hann ætli sér að gegna forsetaemb-
ættinu næstu áratugina, líkt og 
Fidel Castro. Talið er að Chavez ætli 
sér að koma á sams konar kommún-
isma í Venesúela og er á Kúbu.

Talsmaður utanríkisráðuneytis 
Bandaríkjanna, Sean McCormack, 
segir að ráðuneytið muni ekki tjá 
sig um boðaðar stjórnarskrár-
breytingar í Venesúela fyrr en 
greint verður frá þeim í smáatrið-
um. McCormack segir hins vegar 
að margt sem Chavez hafi gert í 
gegnum tíðina hafi grafið undan 
lýðræðinu í Venesúela. -

Chavez vill vera forseti lengur

Barak Obama 
varði í gær nýleg ummæli sín um 
utanríkismál, sem vöktu hörð 
viðbrögð frá mótherjum hans í 
Demókrataflokknum, meðal 
annars Hillary Clinton.

Obama ítrekaði að hann myndi 
ekki, sem forseti Bandaríkjanna, 
hika við að senda bandarískt 
herlið til Pakistans til að uppræta 
þar hryðjuverkamenn án þess að 
fá til þess samþykki þarlendra 
stjórnvalda, ef nauðsyn krefði, en 
ítrekaði jafnframt að hann myndi 
jafnan vinna náið með stjórnvöld-
um í Pakistan. 

Þá ítrekaði hann einnig að hann 
hefði ekkert á móti því að ræða 
við leiðtoga ríkja á borð við 
Norður-Kóreu og Írans.

„Ég er ekki hræddur við að tapa 
áróðursstríði gegn einræðisherr-
um,“ sagði hann. 

Obama stendur 
við ummælin



 Vegagerðin hefur 
staðið fyrir umfangsmiklum vega-
framkvæmdum í sumar til að bæta 
umferðaröryggi.

Auður Þóra Árnadóttir, forstöðu-
maður umferðardeildar Vegagerð-
arinnar, segir að öryggi í umferð-
inni hafi fengið meira vægi í 
starfsemi Vegagerðarinnar síðast-
liðin ár. „Árin 2005, 2006 og 2007 
höfum við unnið mjög mikið að því 
að bæta umferðaröryggi í landinu. 
Margir slyssstaðir eru horfnir með 
nýjum vegum, til dæmis gatnamót-
in við Þrengslaveg á Suðvestur-
landi, en með nýjum vegi um Svína-
hraun eru þau horfin. Ég held að 
þessar framkvæmdir hafi skilað 
sér í bættu umferðaröryggi,“ segir 
Auður Þóra.

Gunnar H. Guðmundsson, 
umdæmisstjóri Vegagerðarinnar, 
segir að sett hafi verið upp fimmtán 
til tuttugu kílómetrar af vegriðum 
á miklum slysstöðum víða um land-
ið í sumar. „Við höfum til dæmis 
sett upp vegrið á Siglufjarðarvegi 
og bætt vegriðin á milli Ísafjarðar 
og Hnífsdals,“ segir Gunnar. Hann 
segir að Vegagerðin hafi einnig 
unnið að því í sumar að fækka ein-
breiðum brúm á hringveginum. 
„Fyrir tíu árum voru þær 115 en nú 
eru þær komnar niður í fjörutíu.“  

Jónas Snæbjörnsson, svæðis-
stjóri suðvestursvæðis hjá Vega-

gerðinni, segir að gerðar hafi verið 
meiri umbætur á vegum höfuð-
borgarsvæðisins í sumar en í fyrra. 
„Við höfum varið meiri peningum í 
vegaumbætur í ár.“ Hann segir að 
það helsta sem gert hafi verið í 
sumar til að bæta umferðaröryggi 
á höfuðborgarsvæðinu sé tvöföld-
un Reykjanesbrautar í Kópavogi 
og Garðabæ á fjögurra kílómetra 
kafla. Hann segir að auk þess sé 
bygging hringtorgsins við Þing-
vallaafleggjara í Mosfellssveit 
þörf framkvæmd því mörg slys 
hafi orðið þar á liðnum árum.  
„Stefnt er að því að ljúka báðum 
þessum framkvæmdum í septemb-
er.“ 

Í vikunni var svo byrjað að fræsa 
rifflur í Grindavíkurveg sem er 
ætlað að vara vegfarendur við 
þegar þeir eru við það að keyra út 
af eða fara yfir á rangan vegar-
helming. Að sögn G. Péturs Matthí-
assonar, upplýsingafulltrúa Vega-
gerðarinnar, verða rifflurnar 
látnar á 70 kílómetra kafla á vegum 
landsins áður en sumarið er liðið.

Aðgerðir Vegagerðarinnar, sem 
taldar eru hafa bætt umferðarör-
yggi í landinu, eru hluti af umferð-
aröryggisáætlun, sem byrjað var á 
árið 2005, sem er samstarfsverk-
efni samgönguráðuneytis, Umhverf-
isstofu og Ríkislögreglustjóra.   

Vegir landsins 
mikið bættir 
Bætt umferðaröryggi er afleiðing af miklum vega-
bótum segir starfsmaður Vegagerðarinnar. Meira 
fé í vegaframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu en í 
fyrra. Vegrið sett upp á mörgum slysstöðum.

Gestir Súfistans í húsi 
Máls og menningar hafa veitt því 
athygli að settar hafa verið bláar 
perur í ljósin á salernunum. Það 
er gert til þess að sprautufíklar 
noti salernin ekki til þess að 
sprauta sig en æðar sjást illa í 
bláu ljósi. 

„Það er hægt að komast inn á 
salernin án þess að fara í gegnum 
búðina og við tókum eftir því í 
fyrra að ógæfufólk var farið að 
nýta sér þetta skjól. Okkur var 
bent á að blá ljós hefðu ákveðinn 
fælingarmátt og ákváðum að prófa 
þetta eftir að starfsfólk mitt fann 
sprautu þarna inni,“ segir Birgir 
Finnbogason, eigandi Súfistans. 

Blá ljós sem þessi þekkjast víða 

á almenningssalernum en hafa þó 
ekki verið sett upp víða á Íslandi. 

Sprautufíklar óvelkomnir

AÐ KAUPA VÍN 
ER EKKERT

GRÍN
Haf›u skilríkin me›fer›is.

Takk fyrir að sýna okkur skilríki að eigin frumkvæði
þegar þú kemur í Vínbúðina. Þannig leggjumst við á eitt

um að takmarka aðgengi unglinga að áfengi.



Allt í skólann

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

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

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

Smiðjuvegi 5 • 200 Kópavogur
Sími 585 0500 • Opið virka daga 
kl. 9-18 og laugardaga kl. 10-14







nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Næststærsti fljótandi bóka-
markaður heimsins, skipið 
Logos annar, liggur þessa 
dagana við Ægisgarð í 
Reykjavík. Um 200 sjálfboða-
liðar eru í áhöfn og markmið-
ið er að fræða fólk, veita því 
von og breiða út kristna trú.

„Það eru um 200 sjálfboðaliðar  af 
45 þjóðernum um borð. Meira að 
segja skipstjórinn er í sjálfboða-
starfi,“ segir Humberto Martin, 
skipuleggjandi á Logos öðrum.
Martin er smiður frá Argentínu sem 
fékk leiða á starfinu fyrir þrettán 
árum og ákvað að gera eitthvað nýtt. 
„Mig langaði til að þjóna samfélag-
inu og guði. Ég ákvað því að sigla 
um heiminn og selja bækur ásamt 
því að veita fólki þekkingu og breiða 

út trúna.“ Upphaflega ætlaði Martin 
að taka tvö ár í þetta verkefni en nú 
eru þau orðin þrettán.

Skipið hefur lagt að bryggju í 79 
löndum í fimm heimsálfum. Á þess-
um tíma hafa næstum tíu milljónir 
gesta heimsótt skipið og keypt 
annað eins af bókum.

Kevin Boyce, framkvæmdastjóri 
Logos annars, hefur verið um borð í 
tíu ár. Með honum er konan hans og 
tvö börn sem sækja nám sitt um 
borð í skipinu.

Kevin segir að fé til reksturs 
skipsins fáist á þrennan hátt. „Allir 
sjálfboðaliðarnir greiða upphæð 
sem er mismunandi eftir því frá 
hvaða landi fólk kemur. Þeir sem 
koma frá ríkum löndum borga meira 
en þeir sem koma frá fátækum lönd-
um. Sjálfboðaliðarnir fá þessa styrki 
frá vinum, fjölskyldu, ýmsum sam-
tökum og kirkjum sem þeir sækja á 
heimaslóðum. Þetta fjármagn er um 
helmingur rekstrarkostnaðar skips-
ins. Fjórðungur kemur frá bóka-
markaðnum sem við rekum um borð 
og fjórðungur er styrkur frá ýmsum 
fyrirtækjum.

Bókamarkaðurinn er mjög veg-
legur. Þar eru um fimm þúsund titl-
ar á afar hagstæðu verði svo ekki 
sé meira sagt. 

Ekki er einungis boðið upp á trú-
arrit, þó þau séu áberandi, því einn-
ig er hægt að fá fjöldann allan af 
fræðsluefni. Sem dæmi má nefna 
ýmsar útgáfur af heimsatlas og 
veglegar Webster‘s orðabækur. 
Allar bækurnar kostuðu innan við 
tvö þúsund krónur og þær ódýrustu 
voru á örfáa tugi króna. 

Nú þannig liggur í því Norðmenn eru 
varasamir

Skólabörnin heimsækja bæinn

Sigla um heiminn og boða kristni
Meiri vitleysan

 Starfsfólk gjörgæsludeild-
ar Landspítalans í Fossvogi ætlar 
að keppa við kollega sína á Hring-
braut í Reykjavíkurmaraþoninu 
og láta áheit renna til Vonar, 
styrktarfélags á gjörgæsludeild 
spítalans í Fossvogi.

Bríet Birgisdóttir, hjúkrunar-

fræðingur á gjörgæslunni í Foss-
vogi, segir upphaflegu hugmynd-
ina hafa verið að skora á starfsfólk 
gjörgæslunnar á Hringbraut í 
keppni um hlaupna kílómetra í 
Reykjavíkurmaraþoninu, og við-
brögðin hafi verið mjög góð. Þegar 
farið var að kanna hvaða mála-

flokk ætti að styrkja kom upp sú 
hugmynd að standa saman og 
styrkja skjólstæðinga gjör-
gæslunnar í Fossvogi, segir hún.

Áheitareikningur hefur verið 
settur upp vegna hlaupsins, og er 
númerið 0513-26-3147.

Hlaupa fyrir styrktarfélagið

Dagskrá fundarins:
  1. Venjuleg aðalfundarstörf í samræmi við samþykktir 

     félagsins.

Ársreikningur félagsins ásamt öðrum fundargögnum verður

afhentur þeim sem þess óska á starfsstöð Norðurljósa hf. 

aðTúngötu 6, Reykjavík, viku fyrir aðalfund.

F.h. stjórnar félagsins,
Rúnar Sigurpálsson framkvæmdastjóri

Aðalfundur Norðurljósa hf.
verður haldinn föstudaginn 31. ágúst nk.

kl. 16.00 á Grand Hótel Reykjavík



RÝMUM
FYRIR NÝJUM VÖRUM OG LÆKKUM VERÐ Á
SÝNINGAREINTÖKUM OG VÖLDUM VÖRUM
TIL LAUGARDAGSINS 18. ÁGÚST

Á kaffihúsinu sem Te og kaffi starfrækir í Saltfélaginu er ilmandi kaffi á boðstólum alla daga. Opið frá kl. 10-18 virka daga, 11-17 laugardaga.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

2
9

15
4



fréttir og fróðleikur

Þingvellir komust á heims-
minjaskrá UNESCO sem 
menningarminjar þann 2. 
júlí 2004. Surtsey öðlast 
sess á skránni á næsta ári, 
fari allt að óskum. Fornleif-
ar við Gásir og Reykholt, 
sem komu til álita árið 2001, 
eru horfnar af núverandi 
yfirlitsskrá.

Leiðin að sæti við borð heims-
minjaskrár UNESCO, Menningar-
málastofnunar Sameinuðu þjóð-
anna, er löng og ströng. Miklar 
kröfur eru gerðar til minjanna og 
enn fremur til umsóknarinnar og 
pappírsvinnu henni fylgjandi.

Fyrst er lögð fram yfirlitsskrá 
um fyrirhugaðar tilnefningar og 
síðan er gerð umsókn um þann 
stað eða staði sem sótt er um að 
færist á heimsminjaskrá. Íslenska 
ríkið ver um sex milljónum til 
þessa verkefnis ár hvert. 

Íslendingar gerðust fyrst aðilar 
að samningi UNESCO um vernd-
un menningar- og náttúruarfleifð-
ar heimsins árið 1995, en hann er 
frá árinu 1972. Þegar lokið var við 
fyrstu íslensku yfirlitsskrána árið 
2001 og tvær tilnefningar gerðar 
af henni til heimsminjaskrár, urðu 
Þingvellir og Skaftafell fyrir val-
inu sem blandaðar náttúru- og 
menningarminjar.

Auk Þingvalla og Skaftafells 
voru eftirtaldir staðir á yfirlits-
skránni: Breiðafjörður og Núps-
staður. Keldur, Gásir, Reykholt og 
Víðimýri í Skagafirði, Surtsey, 
Mývatn, Herðubreiðarlindir og 
Askja.

Ný yfirlitsskrá, sem kynnt var 
á dögunum, er gjörólík eldri 
skránni. Einungis þrír staðir 
standa eftir á henni; náttúra Þing-

vallasvæðisins, Mývatn og Breiða-
fjörður.

„Keldur, Víðimýrarkirkja og 
Núpsstaðir eru torfhús og við telj-
um, af fenginni reynslu, ólíklegt 
að okkur takist að koma að tilnefn-
ingum um einstök hús. Þau yrðu 
frekar felldar inn sem hluti af rað-
tilnefningu um torfbæi,“ segir 
Ragnheiður H. Þórarinsdóttir, 
starfsmaður heimsminjanefndar.

„Askja og Herðubreiðarlindir 
falla síðan innan Vatnajökulsþjóð-
garðs og það gerir Skaftafell líka. 
Þau hafa því ekki verið fjarlægð 
af listanum, heldur sett inn sem 
hluti af stærri heild. Sú hefur 
verið þróunin hjá okkur, að vinna 
fremur með færri og stærri staði,“ 
segir hún ennfremur.

Einnig hefur verið lögð áhersla 
á að vinna að raðtilnefningum, 
sem gerðar eru í samvinnu við 
aðrar þjóðir. Atlantshafshryggur-
inn sem náttúruminjar og ýmsar 
víkingaminjar sem menningar-

minjar eru á 
núverandi yfir-
litsskrá.

Reykholt fór í 
upphafi inn á 
yfirlitsskrána
vegna Snorra-
laugar. Nefndin 
íslenska taldi 
seinna að svæð-
inu við Reyk-
holt hefði verið 

um of raskað til að koma til álita 
sem heimsminjar.

Hinn forni verslunarstaður 
Gásir við Eyjafjörð reyndist hins 
vegar ekki einstakur á heimsvísu 
og átti því ekki erindi á skrá 
UNESCO. Svipaðar minjar frá 
sama tímabili má finna í Svíþjóð, 
svo dæmi sé tekið. 

„Það eru margir staðir sem við 
teljum afar merka og eigi fullt 
erindi þarna inn. En við verðum að 
spyrja okkur að því hvort þeir séu 
í raun og veru einstakir á heims-

vísu. Þannig eru kröfur UNESCO,“ 
segir Ragnheiður.

Fallið var frá umsókn um Þing-
velli sem náttúruminjastað á 
sínum tíma, eftir ráðleggingum 
erlendra sérfræðinga. Svæðið 
naut ekki fullnægjandi verndunar 
né hafði verið rannsakað nægilega 
vel af náttúrufræðingum. 

Rétt þótti því að leggja áherslu 
á tilnefningu Surtseyjar, enda lágu 
fyrir allar helstu upplýsingar um 
þetta yngsta landsvæði heims.

„Við erum nokkuð bjartsýn á að 
Surtsey komist inn. Það fyrirfinn-
ast vissulega jarðfræðileg fyrir-
bæri í heiminum sem eru svipuð 
henni að ýmsu leyti, en engin sem 
hafa verið rannsökuð á viðlíka 
hátt, allt frá fyrsta degi,“ segir 
Ragnheiður.

Nauðsynlegar í öll raftæki

Stöðugt fleiri 
bílar um göngin

Þeir staðir sem einstakir teljast







Í KVÖLD!



Hlutabréfavísitölur fóru niður á 
fjármálamörkuðum víða um heim 
enn á ný í gær. Líkt og fyrri dag-
inn var takturinn sleginn við lokun 
markaða í Bandaríkjunum á mið-
vikudag en vísitölur þar í landi 
fóru niður um allt að tvö prósent. 
Hlutabréfavísitölur lækkuðu í 
kjölfarið í Asíu í gær en á eftir 
fylgdu markaðir í Evrópu. 

Dýfan er tilkomin vegna mikils 
samdráttar og aukinna vanskila á 
bandarískum fasteignalánamark-
aði í vor. Lánafyrirtæki þar hafa 
átt í gríðarlegum erfiðleikum 
vegna þessa og glímt við lausa-
fjárskort.

Greiningarfyrirtæki hafa lána-
fyrirtæki sem þessi undir smá-
sjánni þessa dagana en Merril 
Lynch hefur meðal annars varað 
við því að bandaríska fjármálafyr-
irtækið Countrywide Financial 
Corporation, eitt stærsta fast-
eignalánafyrirtækið þar í landi, 
gæti lent í gjaldþroti bæti það ekki 
úr lausafjárstöðu sinni. Ástandið 
batnaði ekki fyrir opnun markaða 
í Bandaríkjunum í gær en þá 
greindi fyrirtækið frá vandræð-
um með sjóði sína og hefði það 

þurft að nýta sér ádráttarlán upp á 
11,5 milljarða Bandaríkjadala, 
jafnvirði 800 milljarða króna, til 
að standa við skuldbindingar.

[Hlutabréf]

Áhyggjur ítrekaðar
Samtök atvinnulífsins telja nauð-
synlegt að endurskoða verð-
bólgumarkmið Seðlabanka 
Íslands eins og það var upphaf-
lega sett fram árið 2001. Þetta 
ítrekuðu þau í bréfi til forsætis-
ráðherra í gær þar sem lýst var 
áhyggjum af afleiðingum pen-
ingamálastefnu bankans og þeim 
óstöðugleika sem hún valdi. 

SA segja að stjórntæki Seðla-
bankans, stýrivextirnir, hafi tak-
mörkuð samdráttaráhrif á eftir-
spurn og verðbólgu, en leiði til 
verulegra sveifla á gengi 
íslensku krónunnar. Viðvarandi 
hátt gengi krónunnar hafi átt 
drjúgan þátt í miklum halla á 
vöru- og þjónustuviðskiptum við 
útlönd og gert útflutnings- og 
samkeppnisatvinnuvegunum
mjög erfitt fyrir. 

SA sendu forsætisráðherra 
bréf í júní þar sem þessar 
áhyggjur komu fram. Í nýja bréf-
inu er bent á að sveiflur á gengi 

krónunnar frá þeim tíma gefi 
enn brýnt tilefni til þess að hefja 
þegar vinnu að undirbúningu 
stefnubreytingar. 

Peningaskápurinn

Það er ekki ofsögum sagt að hluta-
bréfamarkaðurinn hafi leikið á 
reiðiskjálfi í gær. Lækkun gær-
dagsins var sú fimmta mesta frá 
upphafi, alls 3,84 prósent. Úrvals-
vísitalan endaði í 7.572 stigum og 
hefur ekki verið lægri frá því 
snemma í apríl. 

Virði allra Kauphallarfélaga 
rýrnaði um 118 milljarða króna í 
viðskiptum í gær. Þetta er mesta 
verðfall hlutabréfa á einum degi. 

Úrvalsvísitalan stóð í sögulegu 
hámarki þann 18. júlí síðastliðinn 
þegar hún fór yfir níu þúsund 
stiga múrinn en nú hefur hún 
lækkað um sextán prósent. Enn er 
vísitalan þó átján prósentum 
hærri en hún var um áramótin 
sem jafnframt er meiri hækkun 

en nam árshækkun síðasta árs.
„Þessi áframhaldandi vandræði 

á alþjóðamörkuðum hafa neikvæð 
áhrif á innlenda markaðinn. Það 
kemur sterkt fram bæði í krón-
unni og hlutabréfamarkaðnum í 
dag [í gær],” segir Jón Bjarki 
Bentsson, sérfræðingur hjá 
Glitni.

Lækkunin kom í beinu fram-
haldi af falli hlutabréfa í Asíu og 
Evrópu fyrr um daginn. Fjárfest-
ar um allan heim eru nú farnir að 
óttast að þrengingar á alþjóðleg-
um lánamörkuðum komi til með 
að hafa neikvæð áhrif á hagvöxt 
ríkja og afkomu fyrirtækja.

Jón Bjarki segir að hin áhættu-
sömu bandarísku húsnæðislán 
(sub-prime) séu ekki lengur eini 
orsakavaldur þessara lækkana á 
mörkuðum. „Þetta hefur smitast 
út í ákveðna lausafjárþurrð. 
Aðgengi að lánsfé er orðið mun 
takmarkaðra en það var og lána-
stofnanir halda almennt að sér 
höndum. Lánskjör hafa þannig 
versnað töluvert fyrir lántakend-
ur, sama hvaða nafni þeir nefn-
ast.“

Krónan féll einnig hratt í gær, 
um rúm þrjú prósent, þegar fjár-
festar leituðu úr hávaxtamyntum í 
lágvaxtamyntir. Jenið styrktist 
þannig um 4,5 prósent gagnvart 
krónu. Vegvísir Landsbankans 
bendir á sterka fylgni milli lækk-
unar hlutabréfa og lækkunar 

krónu. Frá því að Úrvalsvísitalan 
tók að lækka þann 18. júlí hefur 
gengisvísitalan lækkað um fjórtán 
prósent.

Ekkert félag lækkaði meira en 
Exista sem lengi vel var einn af 
hástökkvurum ársins. Gengi bréfa 
Existu féll um 8,3 prósent. Önnur 
félög, sem lækkuðu um fimm pró-
sent eða meira, voru Teymi, 365, 
Icelandair, Atlantic Petroleum og 
FL Group. 

Hlutabréf og krónan 
haldast í hendur í fallinu
Lækkun Úrvalsvísitölunnar í gær var sú fimmta mesta í sögunni. Samtímis féll 
krónan um þrjú prósent. Exista féll um 8,3 prósent.

Hlutabréfavísitölur 
tóku dýfu á ný
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Lífrænt ræktaðir ávextir

Gerðu hagstæð innkaup í Nettó

393 kr/kg, áður 655 kr/kg
heill ferskur kjúklingur

365 kr/kg, áður 609 kr/kg
Matfugls kjúklingaleggir

99 kr/pk
nýjar kartöflur, 1,5 kg

816 kr/kg, áður 1.360 kr/kg
Gourmet ungnautahakk

199 kr/stk
Rísmjólk natural/kalk 1 ltr

Eplasafi/appelsínusafi 750 ml

Lífrænt ræktað íslenskt 
grænmeti frá Akri

349 kr/kg, áður 499 kr/kg
Goða súpukjöt

1.095 kr/kg, áður 1.825 kr/kg
Borgarness sítrónukryddað lambalæri

Nýjung
frá

Vífilfelli
99 kr/stk

Bergtoppur ½ ltr

Veruleg
verðlækkun

40%
afsláttur

30% afsláttur

Verðhrun!

30% afsláttur

30%
afsláttur

Frábært
verð!

40%
afsláttur

40%
afsláttur

40%
afsláttur



greinar@frettabladid.is

Blikur eru á lofti í bandarískum 
efnahag. Það er engin gleði af 

því að fylgjast með verði á 
hlutabréfum hríðfalla í kjölfar 
greiðslufalls á veðskuldabréfum 
íbúðarhúsnæðis. En þetta mátti sjá 
fyrir sem og afleiðingarnar fyrir 
milljónir Bandaríkjamanna, sem 
mega búast við að lenda í fjárhags-
erfiðleikum, og fyrir efnahaginn á 
heimsvísu.  

Upphaf vandræðanna má rekja 
til samdráttarins árið 2001. Með 
stuðningi Alan Greenspan seðla-
bankastjóra innleiddi George W. 
Bush Bandaríkjaforseti skatta-
lækkanir, sem reyndust mikil búbót 
fyrir hina ríku en komu hagkerfinu 
ekki úr þeim öldudal sem það lenti í 
þegar netbólan sprakk. Til að 
viðhalda stöðugleika hafði seðla-
bankinn því engra kosta völ nema 
að lækka stýrivexti sem og hann 
gerði. Stýrivextir voru lækkaðir 
niður í eitt prósent og höfðu aldrei 
verið lægri. 

Það bar árangur en á annan hátt en 
hefðbundin peningastefna gerir ráð 
fyrir. Yfirleitt verða lágir vextir til 
þess að fyrirtæki taka meiri lán til 
að fjárfesta meira. En þar sem 
samdrátturinn átti rætur að rekja 
til offjárfestinga á tíunda áratugn-
um jukust fjárfestingar lítt í 
kjölfar lækkunarinnar á stýrivöxt-
um. Efnahagurinn rétti úr kútnum 
en aðeins vegna þess að heimilin 
voru hvött til frekari skuldsetninga 
með því að skuldbreyta húsnæðis-
lánum og eyða að minnsta kosti 
hluta þess fjár sem stóð eftir. Svo 
lengi sem húsnæðisverð hélt áfram 
að hækka gátu lánþegar litið fram 
hjá skuldasöfnuninni. 

Meira að segja þetta var þó ekki 
nógu mikil innspýting í hagkerfið. 
Aðgengi að lánsfé var því aukið 
sem leiddi til þess að margir illa 
staddir fjárhagslega fengu lán. Þá 
voru ný kjör kynnt til sögunnar, til 
dæmis lægri útborganir sem 

auðvelduðu fólki að taka hærri 
húsnæðislán. Höfuðstóll sumra hús-
næðislána óx jafnvel þrátt fyrir 
niðurgreiðslur: afborganir voru 
ekki nógu háar til að greiða niður 
vexti og í hverjum mánuði hækkaði 
skuldin. Húsnæðislánum, með 
föstum vöxtum upp á sex prósent, 
var breytt í lán með breytilegum 
vöxtum sem bundnir voru við 
skammtíma ríkisskuldabréf. Hinir 
svokölluðu „gyllivextir“ gerðu fólki 
fært að greiða enn lægri afborganir 
af húsnæðislánum fyrstu árin; 
þetta voru gylliboð því þau færðu 
sér í nyt að margir lánþegar með 
lítið vit á fjármálum gerðu sér ekki 
grein fyrir hvað þeir voru að 
steypa sér út í. 

Alan Greenspan hvatti lánþega 
til að taka áhættu og skuldbreyta 
húsnæðislánum í lán með breytileg-
um vöxtum. Í febrúar 2004 benti 
hann á að „margir íbúðareigendur 
hefðu sparað tugi þúsunda dollara 
hefðu þeir haft lán á breytilegum 
en ekki föstum vöxtum undanfar-
inn áratug“. En bjóst Greenspan við 
að stýrivextir yrðu ávallt eitt 
prósent – sem sé neikvæðir 
raunvextir? Leiddi hann ekki 
hugann að því hvað myndi verða 
um lítt efnaða lánþega þegar vextir 
húsnæðislána hækkuðu, sem allar 
líkur voru á? 

Aðgerðir Greenspan urðu til þess 
að efnahagsástand landsins virtist 
betra undir hans stjórn en ella. En 
það var aðeins tímaspursmál 
hvenær koðnaði undan því. 

Sem betur fer fóru ekki allir að 
ráðum Greenspan og skuldbreyttu í 
lán með breytilegum vöxtum. Og 
jafnvel þótt skammtímavextir færu 
hækkandi var skuldadögunum 
frestað, því nýir lánþegar gátu 
fengið húsnæðislán með föstum 
vöxtum sem hækkuðu ekki. Svo 
merkilega vildi nefnilega til að þótt 
skammtímavextir hækkuðu gerðu 
langtímavextir það ekki og olli það 
nokkrum heilabrotum.

Bólan á fasteignamarkaði sprakk 
að lokum, húsnæðisverð fer 
lækkandi og er í mörgum tilfellum 
orðið lægra en lánin sem fólk tók. 
Með hækkandi stýrivöxtum lentu 
margir líka í vanskilum. Alltof fáir 
höfðu gert varúðarráðstafanir.

Rétt eins hrunið á fasteigna-
markaði var fyrirsjáanlegt eru 
afleiðingar þess það líka: dregið 
hefur úr kaupum og sölu á húsnæði 
og nýbyggingum fjölgar. Sumir 
telja að tvo þriðju hluta fram-
leiðslu- og atvinnuaukningar 
síðastliðinna sex ára megi rekja til 
fasteignaviðskipta sem endurspegl-
ar bæði húsnæðiskaup og lántöku 
heimila til að standa undir aukinni 
neyslu. Fasteignabólan gerði að 
verkum að Bandaríkjamenn eyddu 
um efni fram – síðastliðin ár hafa 
útgjöld heimilanna verið meiri en 
tekjurnar. Nú þegar slokknað hefur 
á þessari gróðavél verður vart 
annað séð en að bandarískur 
efnahagur bíði skaða af. Til lengri 
tíma litið er gott að fjárhagsleg 
skynsemi nái aftur yfirhöndinni en 
til skemmri tíma mun draga úr 
eftirspurn eftir vörum og þjónustu. 

Gamalt spakmæli segir að afglöp 
mannanna lifi lengur en þeir. Í 
tilfelli Greenspan er það vissulega 
rétt. Í tilfelli Bush fáum við að 
kenna á afleiðingunum jafnvel áður 
en hann stígur úr stóli. 

Höfundur hlaut Nóbelsverðlaunin 
fyrir hagfræði. ©Project Syndicate

Komið að skuldadögum

Íviðtali við bæjarstjóra Ísafjarðar í Blaðinu 
14. júlí segir hann að náttúruverndarsinnar 

hafi aldrei skapað nein störf. Það er einkenni-
leg fullyrðing. Hvað með friðlandið á Horn-
ströndum sem var stofnað fyrir tilstuðlan 
vestfiskra náttúruverndarsamtaka árið 1985? 
Þúsundir ferðamanna fara þar um árlega og hafa skap-
að fjölda starfa fyrir Ísfirðinga um nærri fjögurra 
áratuga skeið. Hefur bæjarstjórinn ekkert heyrt um 
þá ferðamenn?

Áður hafði bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar beitt sér 
fyrir stóriðjulausum Vestfjörðum. Þess í stað skyldi 
nýta einstaka náttúru Vestfjarða til að laða að 
ferðamenn. Hvernig væri nú að bæjarstjórinn léti sér 
detta í hug að beita sér fyrir hvalaskoðun á Vestfjörð-
um? Það gæti skapað nokkur raunveruleg störf við 
arðbæra ferðaþjónustu. 

Losun koltvísýrings vegna olíuhreinsistöðvar á 
Vestfjörðum með 8,5 milljóna tonna framleiðslugetu 
næmi ríflega einni milljón tonna á ári. Árið 1990 – við-
miðunarár Kyoto-bókunarinnar – var útstreymi 
gróðurhúsalofttegunda á Íslandi 3.355.453 tonn. 
Olíuhreinsistöð myndi því valda nærri 30% aukningu 

í útstreymi gróðurhúsalofttegunda. 
Samkvæmt Kyoto-bókuninni hefur Ísland 

heimild til að auka útstreymi gróðurhúsaloft-
tegunda um 10% á tímabilinu 2008-2012 en 
talsmenn olíuhreinsistöðvarinnar tala um að 
stöðin geti verið tilbúin fyrir þann tíma. 
Olíuhreinsistöð á Vestfjörðum gæti heldur 
ekki fallið undir hið íslenska ákvæði sem 
veitir undanþágu fyrir 8 milljónum tonna af 
koltvísýringi á tímabilinu 2008-2012 fyrir 

stóriðju. Alþingi samþykkti í vetur lög um losun 
gróðurhúsalofttegunda í samræmi við skuldbindingar 
Íslands og því ljóst að olíuhreinsistöð á Vestfjörðum 
getur ekki fallið undir ákvæði þeirra laga.

Ljóst er að eftir 2012 verða öll iðnríkin að draga 
verulega úr útstreymi gróðurhúsalofttegunda eigi að 
takast að koma í veg fyrir hættulegar loftslagsbreyt-
ingar. Undir það hafa íslensk stjórnvöld tekið á 
alþjóðavettvangi og þar með skuldbundið sig til 
aðgerða. Staðreyndin er sú að verði ekki dregið 
verulega úr útstreymi gróðurhúsalofttegunda á 
næstu 10-12 árum verður bráðnun Grænlandsíss ekki 
umflúin og þar með endar miðborg Reykjavíkur 
undir vatni. Olíuhreinsistöð er því ógnun við framtíð 
okkar.

Höfundur er formaður Náttúruverndarsamtaka 
Íslands. 

Olíuhreinsistöð stenst ekki lög
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SKRÁNING
Í REYKJAVÍKURMARAÞON

GLITNIS ER Í
LAUGARDALSHÖLL

Í DAG FRÁ KL. 12–21. 

Ó
rói hefur einkennt markaði heimsins undanfarna 
daga. Íslenski markaðurinn hefur ekki farið varhluta 
af lækkunum eins og eðlilegt er. 

Óvarleg útlán á húsnæðismarkaði í Bandaríkjun-
um eru þúfan sem veltir því hlassi sem ekki sér enn 

fyrir endann á. Áhrifin eru þau að fjárfestar meta áhættu af 
smáum gjaldmiðli eins og krónunni hærri, en áður, auk þess sem 
vænta má að fjármunir verði almennt dýrari sem aftur hefur 
áhrif á fjármögnun banka. 

Íslenski markaðurinn gekk í gegnum erfiða tíma fyrir ári 
þegar margir lögðust á árar til að gera íslenska hagkerfið og 
fjármálakerfið tortryggilegt. Innistæðan fyrir þeirri gagnrýni 
var minni en efni stóðu til, en við henni var brugðist til að hafa 
vaðið fyrir neðan sig. 

Niðurstaða þess er að líklega standa íslensk fjármálafyrir-
tæki betur að vígi nú, en mörg sambærileg fyrirtæki í nágranna-
löndunum. Lækkandi verð á húsnæðismarkaði myndi ekki valda 
verulegum skaða hjá íslenskum bönkum, meðan gera má ráð 
fyrir að banki eins og Danske Bank fyndi verulega fyrir slíkri 
lækkun. Þætti þá sumum koma vel á vondan. 

Markaður er sérkennilegt fyrirbæri og reglulega verða við-
brögðin öfgakennd. Krónan er í dag á slóðum sem samræmast 
ágætlega jafnvægi í hagkerfinu og almennri skynsemi. Vandinn 
er bara sá að mótsögn markaðar er að við hann tjói ekki að deila 
enda þótt blasi við að hann sé óskynsamlegur. Ef ekki færist 
ró yfir markaði heimsins má búast við að krónan verði undir 
miklum þrýstingi til frekari lækkunar. Slíkt mun kalla á frekari 
umræðu um gengisfyrirkomulag til framtíðar og efasemdir um 
hvort myntin í núverandi mynd fái staðist til lengri tíma. 

Kröftugar leiðréttingar sem þessar eru ekki bara tjón, held-
ur nauðsynlegar til að hreinsa markaði heimsins af gírugustu 
spákaupmönnum og koma vitinu fyrir ofþaninn heim þar sem 
fjármunir eru orðnir of ódýrir til að vel sé með þá farið. Í slíku 
ástandi felast ævinlega tækifæri. Færa má rök fyrir því að 
lækkanir hérlendis það sem af er hafi fært bæði hlutabréf og 
krónuna til skynsamlegrar verðlagningar. Fyrir langtímafjár-
festa eins og lífeyrissjóði eru það góðar fréttir. Miklar lækkanir 
skapa góð tækifæri til frekari fjárfestinga. Hitt er svo annað að 
taugaveiklunin er á því stigi enn sem komið er að langtímafjár-
festar halda að sér höndum þar til sér vel til botns.

Útrás íslensks atvinnulífs hefur að stórum hluta verið í gegn-
um fjármálafyrirtæki. Risakaup Kaupþings í Hollandi eru 
ánægjuleg viðbót við hana. Slíkar fréttir hefðu einhvern tímann 
lyft markaði í hæstu hæðir, en ekki nú. Hins vegar má segja 
að verð fjármálafyrirtækja hafi verið orðin í hærri kantinum 
á erlendum mörkuðum og farin að ógna möguleikum íslensku 
bankanna til arðsams vaxtar. Hræringar nú kunna að opna fram-
sýnum stjórnendum íslenskra fyrirtækja dyrnar að hagstæðum 
kaupum á nýjan leik. 

Núverandi gengi 
er skynsamlegt



Kristín Ólafsdóttir leikskólakennari á Selfossi 
þarf ekki langt að fara til að gæða sér á góm-
sætum og safaríkum kirsuberjum. Í gróðurhús-
inu hennar svigna greinar trés undan slíkum 
gersemum.

„Berin eru aðallega borðuð beint af trénu og ég gef 
gjarnan vinum og ættingjum kost á því, hleypi þeim 
einfaldega á beit,“ segir Kristín hlæjandi þegar hún 
er spurð hvernig hún nýti kirsuberin sem vaxa í 
kringum hana. Hún er með eitt tré þakið berjum í 
óupphituðum skála og annað úti í garði sem reyndar 
er ekki jafnfrjótt og hitt og uppskera þess er mun 
seinna á ferðinni. „Það fer eftir haustinu hvort berin 
úti ná að þroskast til fulls,“ segir Kristín. En hvenær 
hóf hún þessa ræktun? „Við fengum tréð í gróðurhús-
ið 1997 og það fór fljótlega að bera ávöxt. Uppskeran 

slær þó öll met þetta árið enda sumarið með eindæm-
um gott. Við höfum auðvitað þurft að vökva. Í fyrra 
var hins vegar mjög lítil uppskera enda var þá kalt 
vor.“ 

Kristín segir ótrúlega lítið fyrir hinu gjöfula tré 
haft en eiginmaðurinn klippi það þó aðeins til. „Við 
völdum tegund sem verður ekki mjög hávaxin því 
húsrúmið er takmarkað. Trénu líður greinilega mjög 
vel og það gefur alveg sérlega bragðgóð og safarík 
kirsuber. Einu sinni prófuðum við að kaupa kirsu-
berjavín í ríkinu, settum í krukku og kirsuberin ofan 
í. Létum það bíða í ísskáp og borðuðum berin á jólun-
um með mikilli áfergju. Þannig er hægt að geyma 
þau. Við höfum samt ekki gert það nema þetta eina 
skipti. Kristín hlær dátt þegar hún er spurð hvort þau 
hjón hafi fundið eitthvað á sér og svarið er: „Nei, ekk-
ert að ráði. Ætli við höfum ekki bara brosað aðeins 
breiðar en venjulega.“

Brostu bara breiðar
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– Mest lesið

Mörkinni 6, Símí 588-5518



Það er ekki svo erfitt að borða 
góðan mat og ódýran þrátt 
fyrir að vera í ferðalagi. 

Það sem helst vefst fyrir mönn-
um er ísskápsleysið og hvernig 
kaupa eigi inn í ferðina án þess að 
helmingurinn af matnum skemm-
ist á öðrum degi. Vissulega tekur 
maður með sér kælibox en það 
endist skammt ef í því eru aðeins

örfáir litlir kælikubbar. 
Það krefst útsjónarsemi að 

finna mat sem endist ókældur og 
er á sama tíma ætilegur. En einn-
ig eru til ráð til að lengja kæling-
una í kæliboxinu. Það er til að 
mynda hægt að frysta nóg af 
tveggja lítra vatnsflöskum og 
nota þær sem klaka í boxinu. 
Annað ráð er að útbúa gómsæta 
rétti, svo sem lasagne, spagettí 

bolognese eða grænmetispott-
rétti og frysta í litlum skömmt-
um í þar til gerðum pokum. Þegar 
komið er að ferðinni kemur 
maður pokunum fyrir í kælibox-
inu þar sem þeir gagnast sem 
klakar þar til réttirnir hafa þiðn-
að og hægt er að snæða þá.

Lasagne-klaki í kæliboxið

Tómatsalat með osti
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Svava Hrafnkelsdóttir segist 
hafa eytt alltof miklum pen-
ingum í sígarettur um ævina.

Aðspurð um bestu og verstu 
kaupin er Svava Hrafnkelsdóttir, 
myndlistarkona og lögga, fljót að 
svara. „Bestu kaupin eru tví-
mælalaust tímar hjá einkaþjálf-
ara. Án þeirra hefði ég sennilega 
ekki náð markmiði mínu að kom-
ast í Lögregluskólann.“ Til þess 
að komast í skólann þurfa nem-
endur að vera í mjög góðu líkam-
legu formi, geti hlaupið, synt og 
gert armbeygjur, lyft þungum 
lóðum og fleira. „Það er ekki 
nokkur vafi á því að einkaþjálfar-
inn minn, Eygló Rós Agnarsdótt-
ir hjá Heilsuakademíunni, breytti 
lífi mínu og ýtti mér yfir þrösk-
uldinn ef svo má að orði komast,“ 

segir Svava. „Nú er Heilsuaka-
demían mitt annað heimili.“
Verstu kaupin hins vegar segir 
hún vera alla þá sígarettupakka 
sem hún hefur keypt um ævina. 
„Ég reykti í ein þrettán ár og vil 
ekki hugsa til þess hversu miklir 
fjármunir hafa farið í það rugl,“ 
segir Svava. Hún segir að með 
nýjum og bættum lífsstíl geti hún 
ekki hugsað sér að reykja og vin-
konur hennar geri jafnvel smá 
grín að henni. „Áður en ég hætti 
sá ég rautt yfir reykingabanni á 
kaffihúsum en nú er ég víst eins 
og Þorgrímur Þráinsson,“ segir 
Svava og skellir upp úr. „En það 
sýnir bara það að maður getur átt 
sínar heilbrigðu fyrirmyndir 
jafnvel þótt maður sé ekki lengur 
fjórtán ára,“ segir Svava.

Kaup á nýjum og 
bættum lífsstíl



BÍLAR &
FARARTÆKI



17. ÁGÚST 2007 Bjarni Ben hleypur maraþon  Byggir 840 fm2 bústað í Borgarfirði Leikarapar til London með frumburðinn …

KÓNGAR MIÐBÆJARINS
Björgólfsfeðgar:

Ljótustu brosin í Hollywood
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 Heyrst hefur

J ú, ég á eflaust eftir að sakna 
Íslands en það á alveg eftir að 

koma í ljós hvers maður á helst eftir 
að sakna,“ segir leikarinn Þorvaldur 
Davíð Kristjánsson sem kveður land-
ann í bili og heldur til New York eftir 
helgi á vit ævintýranna. Ætlar að hefja 
nám við hinn margrómaða listahá-
skóla Julliard í New York, þar sem 
margir af bestu leikurum heims hafa 
lært.

Þorvaldur Davíð fór með eitt aðal-
hlutverkið í leikritinu Killer Joe sem 
sýnt var í Borgarleikhúsinu í vor. Sýn-
ingar á verkinu verða teknar upp aftur 
í september og því hefur leikstjórinn 
Stefán Baldursson ráðið annan leik-
ara í hlutverkið. Það er Jörundur 
Ragnarsson sem tekur við hlutverki 
Chris í Killer Joe. „Ég treysti Jörundi 
fullkomlega fyrir hlutverkinu. Hann á 
eftir að gera þetta vel því hann er flott-
ur í öllu sem hann gerir,“ segir Þor-
valdur sem hlakkar til að spreyta sig í 
nýju umhverfi og glíma við námið í 
New York.

Kveður klakann með söknuði
ÞORVALDUR 
DAVÍÐ Heldur á 
vit ævintýranna 
í New York 
strax eftir 
helgi.

S igurður Einarsson, stjórnarfor-
maður Kaupþings, reisir nú 
843 fermetra sumarhöll á 

Veiðilæk í Borgarfirði. Höllin, sem er 
krosslaga, er í raun ein og hálf hæð, 
með hálfgröfnum kjallara. 

Fram kom í DV fyrir rúmu ári síðan 
að framkvæmdir væru hafnar við 
sumarhöllina á Veiðilæk. Síðan þá 
hefur Sigurður látið breyta teikning-
unum og stækkað húsið um rúma 300 
fermetra. Samkvæmt nýju teikning-
unum verður bílskúrinn undir aðal-
hæð hússins en áður átti hann að 
standa spölkorn frá húsinu. 

Eins og gefur að skilja er nóg pláss í 
843 fermetra höllinni. Börn Sigurðar 
fá hvort sitt herbergið og hjónaher-
bergið er glæsilegt. Þá er fimmtíu fer-
metra vínkjallari og risa borðstofa þar 
sem er gert ráð fyrir að allt að tuttugu 
manns geti setið til borðs. Þá er auk 
þess stórglæsilegt sauna-hús með 
heitum potti og bekkjum sem hanga 
úr loftinu auk annars munaðar.   

Sigurður keypti jörðina Veiðilæk 
fyrir fimm árum á um 60 milljónir. 
Samkvæmt heimildum Sirkus hleyp-

ur kostnaður við byggingu sumarhall-
arinnar á allt að 300 milljónum enda 
er ekkert til sparað. Byggingakrani er 
nú á jörðinni til að hjálpa til við að 
reisa höllina. Veiðiréttindi í Norðurá 
fylgja Veiðilæk en áin liðast framhjá 
sumarhöllinni glæsilegu þar sem 
Glanni blasir við. Útsýnið hjá Sigurði 
og fjölskyldu er heldur ekkert slor. 
Hinum megin við ána má sjá Grábrók, 
Baulu og til Bifrastar. 

Sigurður og fjölskylda hafa látið 
fara vel um sig í Lundúnum síðustu ár. 
Það ætti hins vegar ekki að væsa um 
þau þegar sumarhúsið verður tilbúið 
enda plássið miklu meira en nóg. - kh

SIGURÐUR EINARSSON STJÓRNARFORMAÐUR KAUPÞINGS REISIR SÉR GLÆSILEGA 
HÖLL. HANN LÉT STÆKKA HÚSIÐ UM 300 FERMETRA FRÁ FYRRI TEIKNINGU.

BYGGIR 840 FERMETRA
SUMARHÖLL Í BORGARFIRÐI

FRAMKVÆMDIR VIÐ SUMARHÚSIÐ Miklar framkvæmdir standa nú yfir á Veiðilæk í Borgarfirði þar sem Sigurður Einarsson byggir. MYND/GVA

SIGURÐUR EINARSSON Byggir sér stórglæsilegt sumarhús í Borgarfirði.

GLÆSILEGT HÚS Eins
og teikningarnar 
sýna er sumarhúsið 
hans Sigurðar afar 
glæsilegt.

Sofa ekki saman
Í nýjasta tölublaði tímaritsins Sumarhúsið 
og garðurinn opnar Steingrímur
Hermannsson fyrrverandi forsætisráð-
herra og eiginkona hans Edda
sumarbústað sinn í Reykholtsdal fyrir 
lesendum blaðsins. Ýmislegt forvitnilegt 
kemur þar í ljós, ekki síst sú játning 
þeirra hjóna að þau sofi ekki saman í 
bústaðnum. Eru þau þess í stað hvort 
með sitt svefnherbergið og segja það 
góða tilbreytingu frá því hvernig 
hjónalífinu er háttað í bænum.

Nauthóll í Borgarfirði
Kaffihúsið Nauthóll, sem stóð lengi í 
Nauthólsvík, er síður en svo dautt úr 
öllum æðum þótt 
Reykjavíkurborg 
hafi bolað því í 
burtu til að búa til 
pláss fyrir annað 
og nýtískulegra 
kaffihús á svæðinu. Nauthóll er nefnilega 
kominn til Borgarness þar sem verið er 
að byggja við húsið. Nauthóll þjónaði 
gestum og gangandi vel í Nauthólsvíkinni
og var vinsæll áfangastaður meðal 
gönguhópa enda sumarbústaðaleg 
stemning þar inni og kósíheit. Sirkus veit 
ekki um fyrirætlanir núverandi eiganda 
en aðdáendur gamla Nauthóls verða 
líklega glaðir ef þeir geta stoppað í kaffi 
á leið sinnu um Borgarnes í framtíðinni.

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjórn Kristján Hjálmarsson,

kristjan@frettabladid.is,

Þóra Karítas,

Snæfríður Ingadóttir

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

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Birkiaska

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur



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

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

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

Öflugar og flottar
        á góðu verði!

  Aðeins

99.900kr./stgr.

  Aðeins

99.900kr./stgr.

  Aðeins

119.900kr./stgr.

Pavilion DV6317EU
AMD Turion 64 X2 TL-52 /1.6 GHz

1024MB 667MHz DDR2

15,4” Brightview WXGA 1280 x 800

Nvidia GeForce Go 6150

120GB SATA 5400rpm

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

Nei

Snertimús

Windows VISTA Home Premium

2 ár
Vörunúmer: HPGH789EA

Pavilion DV6331EU
AMD Turion 64 X2 TL-56 / 1.8 GHz

2048MB DDR2

15,4” Brightview WXGA 1280 x 800

Nvidia GeForce Go 7200

160GB SATA 5400rpm

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

1,3Mp vefmyndavél

Snertimús

Windows VISTA Home Premium

2 ár
Vörunúmer: HPGH783EA

Örgjörvi:
Vinnsluminni:

Skjár:
Skjástýring:

Harður diskur:
Skrifari:
Netkort:

Þráðlaust netkort:
Vefmyndavél:

Mús:
Stýrikerfi : 

Ábyrgð:

Satellite Pro A200-1A5
Intel Core 2 Duo T7100P/1.8 GHz

1024MB 667MHz DDR2

15,4” TrueBrite WXGA 1280 x 800

Intel GMA 965 Crestline

120GB, S.M.A.R.T

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

1,3Mp vefmyndavél

Snertimús

Windows VISTA Business

2 ár
Vörunúmer: TOSA2001A5

  Aðeins

89.900kr./stgr.

Satellite Pro A200-1KQ
Intel Core Duo T2130/1.86 GHz

2048MB 667MHz DDR2

15,4” TrueBrite WXGA 1280 x 800

Intel GMA 900GML

200GB, S.M.A.R.T

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

Nei

Snertimús

Windows VISTA Business

2 ár
Vörunúmer: TOSA2001KQ

Gerið verðsamanburð!

   Aðeins

69.900kr./stgr.

Örgjörvi:
Vinnsluminni:

Skjár:
Skjástýring:

Harður diskur:
Skrifari:
Netkort:

Þráðlaustetkort:
Vefmyndavél:

Mús:
Stýrikerfi:

Ábyrgð:
Vörunúmer:

Intel Core Duo T2130 / 1.86 GHz
1024MB 533MHz DDR2
15,4” TFT WXGA 1280 x 800
Intel GMA 900
80GB, S.M.A.R.T
8x DVD±RW Dual layer
10/100 netkort & 56k v.90 modem
802.11 b/g
Nei
Snertimús
Windows Home Basic
2 ár 
TOSL40136

Satellite Pro L40-136

Takmarkað magn!



Ó lafur Þórðarson er einn 
harðskeyttasti þjálfari 
landsins. Öskrar sig 

hásan þegar á móti blæs. Líka 
þegar vel gengur. Hann á sér þó 
öllu mýkri hlið. Hlið sem fáir 
vita af. Í frístundum grípur 
Ólafur stundum í skartgripa-
hönnun. 

„Ég föndra þegar ég hef tíma, 
hef meðal annars skorið út háls-
men og hnífasköft,“ segir Ólafur 
sem ber meðal annars sjö senti-
metra langan kross um hálsinn 
sem hann skar sjálfur út. „Ég 
hef alltaf verið mikill föndrari 
og skar út þennan kross í hrein-
dýrshorn fyrir tveimur árum. 

Þetta er þó ekki fyrsti gripurinn 
sem ég smíða.“

Ólafur sker oftast út skart-
gripina í hreindýrshorn. Á 
góðan vin sem lætur hann fá 
efniviðinn góða. „Það er mjög 
gott að vinna með slík horn. Það 
eru ýmsir skemmtilegir fletir á 
því,“ segir Ólafur sem hefur 
meira að segja skorið út hjarta. 
En þó ekki fyrir konuna. „Ég hef 
nú ekki enn skorið neitt út fyrir 
hana. En það er aldrei að vita 
nema hún fái eitthvað einhvern 
tímann,“ segir Ólafur Þórðar-
son sem er kannski ekki alveg 
jafnharðskeyttur og hann lítur 
út fyrir að vera. - kh

ÓLI ÞÓRÐAR Í 
SKARTGRIPAHÖNNUN

ÓLI MEÐ 
KROSSINN
Ólafur
Þórðarson
með krossinn 
góða sem 
hann skar út 
úr hreindýrs-
horni. MYND/
VALGARÐUR
GÍSLASON

Þ etta er mikil áskorun,“ segir 
Bjarni Benediktsson þingmað-
ur sem ætlar að gera sér lítið 

fyrir og hlaupa heilt maraþon í Glitn-
ishlaupinu sem haldið verður á morg-
un. 

Bjarni er gamall íþróttakappi. Hann 
lék um tíma knattspyrnu með Stjörn-
unni en þurfti að leggja skóna á hill-
una vegna meiðsla. Nú hefur hann 
dregið skóna fram að nýju, þó ekki þá 
með tökkunum. 

„Mig vantaði einhverja almenni-
lega áskorun til að koma mér í sæmi-
legt form. Við vorum nokkrir að æfa 
saman og það myndaðist stemning 
fyrir því að taka þátt í hlaupinu,“ segir 
Bjarni. Eitthvað hefur þó kvarnast úr 
upphaflega hópnum. Nú eru aðeins 
þrír eftir. „Það hefur fækkað heldur í 
hópnum en eftir standa ég og vinir 
mínir Jason Ólafsson og Hilmar 
Hjaltason,“ segir þingmaðurinn. 
Félagar hans eru báðir gamalreyndir 
handboltamenn, Jason fyrrverandi 
atvinnumaður en Hilmar fyrrum leik-
maður Stjörnunnar. Þá hefur Goran 
Micic einkaþjálfari bæst í hópinn. 

Bjarni segist hafa æft sig vel fyrir 
hlaupið mikla. Hefur nokkrum sinn-
um farið hálft maraþon og einu sinni 
30 kílómetra. Eins og æfingapró-
grammið gerir ráð fyrir. „Ég hef aldrei 
á ævinni verið eins þreyttur og eftir 
það,“ segir Bjarni. Æfingarnar gengu 
þó ekki þrautalaust fyrir sig. Hann átti 
erfitt með að hlaupa fimm til sex kíló-
metra fyrstu dagana. Missti neglur af 
báðum stórutám og átti á stundum 

erfitt með að fylgja æfingaprógramm-
inu þar sem meiðsl hrjáðu hópinn. 
„Það var erfitt að fylgja prógramminu 
eftir einn,“ segir þingmaðurinn og 
hlær.

Bjarni hefur reynt að taka það 
rólega síðustu daga. Hann er þó meira 
en tilbúinn þegar hlaupið hefst á 

morgun. „Það er skemmtileg tilviljun 
að þennan dag á dóttir mín þriggja 
ára afmæli og svo er ekki verra að geta 
hlaupið til góðs,“ segir Bjarni Bene-
diktsson, þingmaður og hlaupagikkur 
með meiru sem hefur sennilega aldrei 
verið í betra formi en einmitt nú.

- kh

BJARNI BENEDIKTSSON ÞINGMAÐUR NOTAR SKEMMTILEGA 
AÐFERÐ VIÐ AÐ KOMA SÉR Í FORM.

TILBÚINN Í HLAUPIÐ Bjarni Benediktsson er til í hlaupið mikla sem fram fer á morgun. 

ÞINGMAÐUR HLEYPUR
HEILT MARAÞON

Ýmsir   Pottþétt 44
Magni   Magni
Megas   Frágangur
Ýmsir   Íslandslög 7
Ýmsir   Íslandslög 1-6 (6CD)
Mika   Life in Cartoon Motion
KK og Maggi Eiríks Langferðalög
Garðar Thor Cortes Cortes 2007
Ýmsir   Í brekkunni: Eyjalögin 2cd
Ýmsir   100 Íslensk 80’s lög
Ljótu Hálfvitarnir Ljótu Hálfvitarnir
Eivör   Human Child/Mannabarn
Ýmsir   Instant Karma (John Lennon)
Amy Winehouse Back To Black
Hvanndalsbræður Skást of
Jógvan   Jógvan
Gus Gus Forever
Justin Timberlake FutureSex/LoveSounds
Lay Low   Please Don’t Hate Me
Avril Lavigne The Best Damn Thing

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

Magni er loksins búin að gefa út sína fyrstu
sólóplötu. Platan er strax orðin ein af mest
seldu plötu landsins í dag. Hörkufín plata!

Kemur fersk inn eftir aðeins 2 daga í sölu
og strax komin inná Skífulistann. Plata sem
vert er að kaupa.

Eivor

Magni

Nældu þér í eintak
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S ýning Vesturportsins á Ham-
skiptunum gekk fyrir troðfullu 
húsi í London og því vildi leik-

hússtjórinn endilega taka verkið upp 
aftur,“ segir Unnur Ösp Stefánsdóttir, 
sem nú er á leið til London til að taka 
við hlutverki í sýningunni sem Gísli 
Örn Garðarsson leikstýrði í fyrra 
ásamt leikhússtjóra Lyric Hammer-
smith, David Farr. „Gísli var búinn að 
viðra það við okkur að við tækjum við 
hlutverkum hans og Nínu Daggar úr 
sýningunni þar sem það lá fyrir að 
þau hjónin yrðu upptekin við annað 
verkefni,“ segir Unnur en Gísli og 
Nína vinna nú við sviðsetningu á Till-
sammans hér á landi með alþjóðlegu 
stórskotaliði leikara. Tillsammans 
verður frumsýnt á svipuðum tíma og 
Hamskiptin í London og úr varð að 
leikstjórinn David Farr flaug til 
Íslands til að hitta Björn Thors og 
Unni Ösp. „Við ætluðum að slá í gegn 
hjá Bretanum og bjóða honum upp á 
te þar sem Englendingar drekka varla 
annað en te. Það fór ekki alveg eins 
og áætlað var því leikstjórinn hló 
bara að teúrvalinu. Kom í ljós að við 
áttum ekkert nema óteljandi tegundir 
af koffínlausu ávaxtatei svo að hann 
gerði undantekningu á tedrykkjunni 
og þáði kaffibolla í staðinn,“ segir 
Unnur hlæjandi. Spjallið endaði þó 
vel því leikstjórinn bauð Birni og 
Unni aðalhlutverkin og að sögn 

Unnar er verið að ganga frá samning-
um við leikhúsið um þessar mundir. 

Dagur byrjaður að brosa
„Okkur hefur lengi langað til að búa 
tímabundið erlendis og fannst þetta 
því alveg tilvalið tækifæri,“ segir 
Unnur en með í ferðalaginu verður 
frumburðurinn sem þau Björn eign-
uðust í sumar. „Við eignuðumst lít-
inn prins sem heitir Dagur og hann 
blómstrar alveg stórvel. Hann fædd-
ist í hitabylgju í besta sumri frá því 
að mælingar hófust og það er búið að 
vera meiriháttar að geta farið strax 
með hann út og spókað sig í veður-
blíðunni,“ segir Unnur stolt og er 
undrandi á því hve allt gerist hratt 
hjá ungviðinu á þessum fyrstu mán-
uðum. „Þau stækka svo mikið og 
taka svo stór skref á hverjum degi,“ 
segir leikkonan og bætir því við að 
Dagur litli sé nýbyrjaður að brosa. 

„Það eru allir búnir að segja við 
mann að þetta sé merkilegasta og stór-
kostlegasta lífsreynsla sem hægt sé að 
ganga í gegnum en ég held að það sé 
ekkert sem geti undirbúið mann fyrir 
þessa reynslu. Þetta er toppurinn á til-
verunni og lífið breytt til hins betra og 
hamingjuríkara að öllu leyti.“ 

Sviðsvanur þrátt fyrir ungan 
aldur 
Dagur verður orðinn hálfs árs þegar 

fjölskyldan flytur til London. „Við 
verðum með góða aðstoðarmenn 
með okkur og erum bara bjartsýn á að 
þetta gangi allt saman mjög vel. Þegar 
sýningar hefjast verðum við mikið í 
fríi á daginn og getum notað tímann 
til að skoða stórborgina almennilega,“ 
segir Unnur. Hamskiptin verða sýnd í 
þrjár vikur í London og svo verður 
farið á leikferðalag um England. Og 
þótt Dagur litli sé ekki ýkja gamall er 
hann nú þegar orðinn þó nokkuð 
sviðsvanur. „Hann var í maganum á 
mér þegar ég var að leika í sýningunni  
Killer Joe í fyrravetur. Við hættum 
fyrir fullu húsi af því að ég var komin á 
áttunda mánuð og gat ekki brölt 
mikið meira upp á húsgögnunum,“ 
segir Unnur Ösp.

Skrýtið að leika ekki ófrísk
Unnur Ösp hlaut tilnefningu til 
Grímuverðlaunanna fyrir leik sinn í 
Killer Joe og alls hlaut sýningin átta 
tilnefningar til verðlaunanna, meðal 
annars sem sýning ársins, fyrir leik-
stjórn og hlaut Björn Thors tilnefn-
ingu sem leikari ársins. „Það var 
góður endir á leikárinu og við höfum 
fengið margar fyrirspurnir um sýn-
inguna í sumar,“ segir Unnur Ösp en 
nokkrar sýningar verða á Killer Joe í 
Borgarleikhúsinu í haust og þær hefj-
ast í byrjun september. „Það verður 
skrýtið fyrir mig að þurfa að leika 

hlutverkið ein því mér fannst mjög 
þægilegt að leika með barn í magan-
um. Ég þróaði líkamshreyfingarnar 
ólétt og Filippía Elísdóttir hannaði á 
mig búninginn með kúluna í huga.“  

Aðspurð um hvort leikkonan sjái 
framtíðina fyrir sér í London eða 
Reykjavík segir hún. „Ég held öllu 
opnu en eins og staðan er í dag sé ég 

fyrir mér að koma heim með vorinu. 
Mig langar að vera í kringum ætt-
ingja og vini fyrst ég er nýbúin að 
stofna fjölskyldu og svo bíða líka 
verkefni hér heima. En það er aldrei 
að vita nema að London heilli mann 
upp úr skónum og þá sjáum við bara 
til með framhaldið.“  

- þká

LEIKARAPARINU UNNI ÖSP STEFÁNSDÓTTUR OG BIRNI THORS HEFUR VERIÐ BOÐIÐ AÐ LEIKA Í HAMSKIPT-
UNUM EFTIR KAFKA Í LYRIC HAMMERSMITH LEIKHÚSINU Í LONDON Á NÝJU ÁRI. ÞAU EIGNUÐUST SITT 
FYRSTA BARN Í SUMAR OG ÆTLA AÐ LEGGJA LAND UNDIR FÓT MEÐ FRUMBURÐINN DAG THORS.

UNNUR ÖSP Á leið til London með fjölskyldunni til að taka við hlutverkum í leikritinu 
Hamskiptunum. MYND/VALLI

LEIKARAFJÖLSKYLDA
Á LEIÐ TIL LONDON



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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F eðgarnir Björgólfur Guðmunds-
son og Björgólfur Thor Björ-
gólfsson eru orðnir umsvifa-

mestu einkaeigendur fasteigna í 
miðborginni í gegnum fasteignafélag-
ið Samson Properties. Feðgarnir hafa 
meðal annars keypt fimmtán hús við 
Hverfisgötuna og fimm við Laugaveg. 
Þá eiga þeir einnig hlut í nokkrum 
húsum við sömu götur. Ekki fæst upp-
gefið hvað þeir hyggjast gera við fast-
eignirnar.

Samson Properties gekk í síðustu 
viku frá kaupum á félögunum Rauð-
svík ehf. og Vatn og land ehf. Félögin 
voru áður skráð á nafn Þorsteins 
Steingrímssonar fasteignasala, sem 
er einnig eigandi Heilsuverndarstöðv-
arinnar við Barónsstíg. Þorsteinn 
hefur á síðustu mánuðum keypt upp 
hús við Laugaveg, Vitastíg og Hverfis-
götu. Húseigendur á svæðinu fengu 
upphringingar og boð um kaup á 
eignum þeirra. Samkvæmt heimild-
um Sirkuss nýttu margir sér boðið og 
seldu.

Þótt kaup Samson Propert-
ies á Rauðsvík ehf. og Vatni 
og landi ehf. hafi ekki gengið í 
gegn fyrr en í síðustu viku var 
samkomulag þess efnis gert 
fyrir ári síðan. Að sögn 
Ásgeirs Friðgeirssonar, 
talsmanns Björgólfs-
feðga, fylgdu 
samningnum 
ákveðin skil-
yrði sem Þor-
steinn varð 
að uppfylla 
áður en 
kaupin 
gengu í 
gegn. 

Í kjölfar kaupanna er svo komið að 
Björgólfsfeðgar eiga nær öll húsin á 
reit sem markast af Barónsstíg, Lauga-
vegi, Vitastíg og Hverfisgötu. Nú síð-
ast keyptu þeir húsið við Laugaveg 65, 
sem kennt hefur verið við P. Eyfeld. 

Ýmsar vangaveltur hafa verið uppi 
um hvað Björgólfsfeðgar hyggist fyrir 
með kaupum á svo mörgum eignum 
og það á samfelldu svæði. Meðal þess 
sem nefnt hefur verið er að þeir ætli 
að reisa verslunarmiðstöð. Á svæðinu 
eru mörg eldri hús, þar af báru-
járnshús sem reist voru í byrjun síð-
ustu aldar. 

Ásgeir Friðgeirsson segir ekki liggja 
fyrir hvað gert verði við reitinn. „Það 
eru ýmsir möguleikar í stöðunni til að 
skipuleggja reitinn í heild sinni,“ segir 
Ásgeir.  

Þá hafa Björgólfsfeðgar einnig 
keypt eina eign við Vitastíg fyrir 
neðan Hverfisgötu. Sami háttur var 
hafður þar á, það er að félög í eigu 
Þorsteins voru undanfari að kaup-

unum. Þá hafa Björgólfsfeðgar 
einnig keypt íbúðir við Skúla-
götu. Þau kaup gefa til kynna 
að þeir hafi einnig áhuga á 
reitnum á milli Hverfisgötu 
og Skúlagötu, frá Barónsstíg 
að Vítastíg. 

Á reitnum sem liggur á 
milli Frakkastígs og 
Vatnsstígs eiga Björ-
gólfsfeðgar einnig mikið 

af eignum, bæði fyrir 
ofan og neðan Hverfis-
götuna. Þar á meðal 
byggingarnar sem hýsa 
kvikmyndahúsið Regn-
bogann og skemmti-
staðinn Vegas. 

- snæ/kh

BJÖRGÓLFSFEÐGAR HAFA VERIÐ DUGLEGIR VIÐ AÐ FJÁRFESTA Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR. NÚ ER SVO KOMIÐ 
AÐ ÞEIR EIGA DÁGÓÐAN SKERF AF MIÐBORGINNI.

EIGA STÓRAN HLUTA MIÐBÆJARINS

BJÖRGÓLFS-
FEÐGAR Hafa
keypt fjöldann 
allan af húsum 
á og við 
Laugaveginn.

Dæmi um eignir Björgólfsfeðga:

GÖMUL HÚS 
Reiturinn á milli 
Vitastígs og 
Barónsstígs, milli 
Laugavegar og 
Hverfisgötu, er 
svo til allur í eigu 
Björgólfsfeðga.

ÞORSTEINN STEINGRÍMS-
SON Fasteignasalinn
sem skráður var fyrir 
félögunum Rauðsvík
ehf. og Vatn og land ehf.
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HVERFISGATA 53, 54*, 55, 56*, 57, 58, 
59, 61, 84, 86, 88a, 88b, 90, 90a, 92a, 92b 
og 92c 
LAUGAVEGUR 39*,  41, 41a, 43, 45, 65, 
67a, 69
FRAKKASTÍGUR 6a, 6b(lóðin), 8 

VITASTÍGUR 3*,7,9,9a
SKÚLAGATA 32-34*
VATNSSTÍGUR 8, 10, 10b, 12
LINDARGATA  44, 34 (lóðin)

*ekki öll húseignin 
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Þ rjátíu þúsund börn deyja daglega 
af orsökum sem er hægt að koma í 
veg fyrir á einfaldan og ódýran 

hátt,“ segir Eygló Erla Ingvarsdóttir, 
meðlimur í ungmennaráði UNICEF, 
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, á 
Íslandi. „Við vildum hjálpa til og ákváð-
um því að hanna og selja boli og láta 
ágóðann af þeim renna til UNICEF. Bol-
irnir munu því bjarga lífi barna og þess 
vegna eru þeir bestu bolir í heimi.“
Ungmennaráð barnahjálparinnar fékk 
Hugrúnu, Magna og Stefán Svan í versl-
uninni Kronkron til liðs við sig og 

saman hönnuðu þau bolina, sem 
skreyttir eru loftbelgjum. Bolirnir kosta 
2.500 krónur og eru seldir í Kronkron, 
Nakta apanum, Spúútnik í Kringlunni 
og Dogma. Sem fyrr segir rennur allur 
ágóðinn af þeim til UNICEF. 
„Loftbelgirnir standa fyrir háleit mark-
mið okkar fyrir betri heim og þeir rísa 
upp gegn misrétti,“ útskýrir Eygló Erla. 
„Fjöldi loftbelgjanna undirstrikar að 
sameinuð erum við sterk í baráttunni. 
Svo er einn loftbelgur ókláraður. Hann 
samanstendur af litlum tölum og ef þú 
tengir tölurnar þá klárast loftbelgurinn 
– sem þýðir að við getum haft áhrif. Við 
getum klárað loftbelginn ef viljinn er 
fyrir hendi.“ 

EYGLÓ ERLA Ein af aðstandendum ungmennaráðs 
UNICEF sem hefur látið hanna bestu boli í heimi.

BESTU BOLIR Í HEIMI

Innritun í fjarnám Iðnskólans stendur yfir á netinu: www.ir.is/fjarnam
Kennsla hefst þriðjudaginn 4. september.

Alls eru í boði 70 áfangar með áherslu á starfstengt nám. 

Fjarnám Iðnskólans í Reykjavík



opið í ágúst 

99
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 ÞETTA GILDIR
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Jon Heder Napoleon Dynamite-
leikarinn væri ekki svona frægur ef hann 
væri ekki með þetta furðulega útlit. Það 
er alveg á hreinu, en ef maður skoðar 
brosið hans og tennur er þetta alveg 
stórfurðulegt. En við elskum hann samt.

Hilary Duff 
Það var ekkert 
að brosi 
söngkonunnar
Hilary Duff fyrr 
en hún ákvað 
að fá sér 
formaðar
tennur. 
Einhverra hluta 
vegna fékk daman sér allt of stórar 
tennur. Þær eru orðnar svo stórar að 
hún getur notað þær sem upptakara. 
Sá þessi unga skvísa aldrei There’s 
Something About Mary?

Melinda
Doolittle Idol-
söngkonan
sjarmeraði
sjónvarpsáhorfend-
ur upp úr skónum 
með ofurrödd sinni. 

En hún er einnig með ofurkjaft. Sumir 

myndu kalla þetta hestabros. Tyra
Banks ætti að taka hana í nokkra tíma. 
Minna bros er oft meira bros.

Mike Tyson Það er náttúrulega 
ekkert eðlilegt við Mike Tyson. Tattúið er 
alveg út í hött, gulltennurnar voru heitar 
fyrir svona átta árum og svo vantar líka 
eina tönn. Maður myndi fyrirgefa það ef 
hann væri eitthvað að boxa, en Tyson er 
bara gangandi frík í dag.

Kirsten Dunst Kirsten Dunst er 
þekktust fyrir hlutverk sitt sem kærasta 
Spidermans í samnefndum kvikmynd-
um. Það er ekki að ástæðulausu að 
stúlkan fékk hlutverk í myndinni 
Interview with a Vampire. Hún er með 
svakalegar vígtennur. 

Amy
Winehouse 
Söngkonan
örmjóa á án efa 
heiðurinn að 
ljótustu tönnum 
og brosi í heimi. 
Ekki nóg með 
að kjafturinn á 
henni sé alveg 
rammskakkur
heldur vantar 
eina krúsíal tönn 
fremst. Smart!

Avril Lavigne Kanadíska
söngkonan Avril Lavigne á heiðurinn að 
stífasta brosinu í bransanum. Maður 
verður eiginlega bara hræddur þegar 
þessi litla pía byrjar að brosa. Það er 
pínu svona ég-ætla-að-drepa-þig lúkk 
yfir brosinu hennar.

Ljótustu stjörnubrosin...og tennur!

Ó trúlegt en satt 
þá verður meg-

astjarnan Jennifer 
Lopez líka örvinda 
eins og við hin. Lat-
ínóbomban mikla 
hefur verið á fleygi-
ferð um Bandaríkin 
að kynna nýjustu 
mynd sína, El Cant-
ante, þar sem hún 
leikur aðalhlutverk-
ið á móti eiginmanni 
sínu Marc Anthony. 

Það hlýtur að taka 
mikið á að hoppa inn og út úr flugvél-
um til að mæta í hina ýmsu spjall-
þætti vestanhafs og virðist öll þessi 
vinna vera að taka sinn toll á leikkon-
unni/söngkonunni. Hún mætti á 
heiðurskvöld í Hollywood alveg búin 
á því eins og sést á myndinni. Ekki 
einu sinni förðunarfræðingurinn gat 
bjargað þessu.

Leggðu þig, Jennifer!

ÚRVINDA Jennifer Lopez alveg búin á því 
eins og sést á myndinni.

NOKKRUM
DÖGUM ÁÐUR 
Hérna er Jennifer
alveg í essinu 
sínu og þreytan 
ekki farin að 
segja til sín.

Þ að er farið að sjást á nýj-
ustu mömmunni í Holly-
wood. Og Nicole Richie er 

að fíla það. Í fyrsta sinn er ekki 
verið að tala um hversu grönn 
hún er. Nú er farið að sjást á 
henni og hún sem er ekki komin 
nema rétt fjóra mánuði á leið. 
Nicole virðist njóta þess í botn 
að vera ófrísk, hún er með óléttu-
fötin alveg á hreinu en það sem 
mikilvægast er er að hún er loks-
ins komin með brjóst. Skoðið 
þessar fyrir og eftir myndir. 
Þetta er alveg magnað. Þetta er í 
fyrsta skipti sem fólk er sam-
mála um að ungstirnið líti vel út. 
Til hamingju með það, Nicole.

KRAFTAVERKIN GERAST ENN!

Nicole Richie komin með brjóst
STÆKKANDI
BRJÓST OG MAGI
Brjóstin á Nicole
hafa örugglega 
aldrei verið 
svona stór.

FLATBRJÓSTA
Nicole Richie
hefur ekki verið 
mjög barmmikil.

Bíldshöfða 9 - 110 Reykjavík - Sími: 440 1220 - www.nitro.is 

Frábær tilboð

-fyrstur kemur,

 fyrstur fær

á götuhjólum
árgerð 2007

AÐEINS

ÖRFÁIR DAGAR

Þetta er aðeins brot af öllum þeim hjólum sem 
við erum með á útsölunni hjá okkur.
Kíktu í heimsókn - Það borgar sig.

Vento Zip R3i

Verð áður 180.000.-
Verð nú: 160.000 -
Afborgun: 6.900 kr.- pr mán 

m.v. 36 mán Visa lán og engin útborgun

BMW R1200 GS

Verð áður 2.140.000
Verð nú: 2.020.000 -
Afborgun: 32.000 kr.- pr mán 

m.v. 60 mán SP fjárm. 404.000.- útb.

BMW K1200 GT

Verð áður 2.600.000
Verð nú: 2.480.000 -
Afborgun: 40.400.- kr.- pr mán 
m.v. 60 mán SP fjárm. 496.000.- útb.

KAWASAKI Z 1000

Verð áður 1.190.000.-
Verð nú: 1.100.000 -
Afborgun: 17.900.- kr.- pr mán 
m.v. 60 mán SP fjárm. 220.000.- útb.

KAWASAKI ZX-6R

Verð áður 1.290.000.-
Verð nú: 1.200.000-
Afborgun: 19.500.- kr.- pr mán 
m.v. 60 mán SP fjárm. 240.000.- útb.

TA
KT

IK
 - 

27
44

_ 
ag

 0
7



TVEGGJA DISKA 
SÉRÚTGÁFA 
TROÐFULL

 AF AUKAEFNI. 

FRÁ HÖFUNDI „SIN CITY“
NÝTT Á DVD
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Í fyrra kom á markaðinn sniðugt far-
artæki sem kallast A-bike, reiðhjól 

sem hægt er að brjóta saman og taka 
með sér hvert á land sem er. Hjól þetta 
er ekki nema 5,5 kg og þegar það er 
brotið saman er það nógu lítið til þess 
að passa í bakpoka (67x30x16). Hjólið 
er bresk uppfinning og var það fimm 
ár í þróun. Hugmyndin á bak við hjól-
ið er sú að hægt sé að taka það með 
sér hvert sem maður fer, hvort sem 
það er í neðanjarðarlest, strætó eða 
flugvél. Hjólið þykir þannig sérlega 
góður kostur fyrir ferðamenn í erlend-
um stórborgum. Í stað þess að reyna 
að læra á lestarkerfið og eyða dýr-
mætum tíma í það að bíða eftir næsta 
strætó þá einfaldlega dregur maður 
hjólið fram og kemur sér sjálfur á 
áfangastað. Það tekur ekki nema tíu 
sekúndur að brjóta hjólið saman og 
taka sundur og þykir það hið þægileg-
asta í notkun. Uppistaðan í því er ál 
og þó það sé með tveimur keðjum þá 
er þannig gengið frá þeim að þær 
smita ekki frá sér í föt. Nánari upplýs-
ingar um þennan sérstaka farskjóta 
má fá á heimasíðunni www.a-bike.
co.uk.

Frábær
ferðamáti

G ötulistamönnum sem nota óhefðbundnar 
aðferðir til að setja mark sitt á umhverfið fer 
fjölgandi. Í stað þess að úða á stöðumæla, 

rusladalla og girðingar prjóna menn nú lítil lista-
verk og skilja eftir á förnum vegi. Slík grafísk prjóna-
verk hafa sést í helstu stórborgum Evrópu og í 
Bandaríkjunum, vegfarendum bæði til undrunar og 
ánægju. Mörg þessara verka eru gerð af bandaríska 
prjónahópnum Knitta Please (www.knittaplease.
com) en sá hópur hefur prjónað götulistaverk síðan 
2005. Knitta hefur gert nokkuð víðreist og má meðal 
annars finna prjónaverk eftir hópinn á Kínamúrn-
um í formi prjónaðs steins. 

Götulist sem gleður
Sænska tvíeykið Masquerade hefur einnig verið afar 
öflugt í þessari listgrein en að því standa tvær 21 árs 
gamlar stelpur, Maria og Line. Verk þeirra má sjá 
víða á götum Stokkhólms en einnig hafa þær prjón-
að og heklað í Washington, París og víðar. „Við 
höfum báðar mikinn áhuga á götulist og handa-
vinnu og fannst tilvalið að blanda þessu tvennu 
saman,“ segir Line. Þær segja að aðaltilgangurinn 
með Masquerade sé að gleðja fólk en sjálfum finnist 
þeim það mjög kúl að sjá prjónuð og hekluð lista-
verk á götum úti. Þeim finnst líka tími til kominn að 
handavinna sem slík fái uppreisn æru og sé dregin 
almennilega fram í dagsljósið, það er að segja út á 
götu þar sem hún fái virkilega notið sín. 

Ólöglegt athæfi
Stelpurnar setja verk sín upp að nóttu til og vilja 
ekki koma fram undir fullum nöfnum því starfsemi 
þeirra fellur í sama flokki og graffití og er því ólög-
leg. Þær segja samt að fólk virðist hafa meira 
umburðarlyndi fyrir prjónuðum verkum heldur en 
hefðbundu götugraffití. Þannig hafi þær t.d. prjón-
að verk fyrir utan lögreglustöðina í Stokkhólm sem 
fékk að hanga ótrúlega lengi uppi áður en einhver 
tók það niður. Þær segja viðbrögðin við prjónaverk-
um sínum bara hafa verið góð en þær fá margar 
jákvæðar umsagnir í gegnum heimasíðu sína http://
masquerade.blogsome.com. Þar má bæði finna 

myndir af verkum þeirra sem og kort sem sýnir hvar 
í Stokkhólmi verkin er að finna. 

Bróderaðir strætisvagnar
Önnur grein götulistaverka þar sem garn kemur við 
sögu er útsaumur á almenningsstöðum. Norska 
blaðið Dagbladet-Fredag ræddi nýlega við sænska 
stúlku að nafni Ulrika Erdes sem bróderar lítil dýr 
og kveðjur í sætin á lestum og strætisvögnum. 
Ulrika notar krosssaum til að tjá sig en verk hennar 
má sjá á heimasíðunnni www.ulrikaerdes.se. Í við-
talinu við Dagbladet segir hún ástæðuna fyrir þessu 
uppátæki sínu vera þá að hún vilji dreifa gleði meðal 
fólks í hinum annars gráa hversdagsleika. Að henn-
ar sögn fer fólk einfaldlega að brosa þegar það sér 
útsaumað hjarta í strætó eða lítinn fugl. Fyrir þá 
sem vilja feta í hennar fótspor má benda á að á 
heimasíðu hennar er að finna ýmis krosssaums-
mynstur en einnig sendir hún áhugasömum 
bróderísett í pósti, algjörlega ókeypis. 

ÞAÐ ER AF SEM ÁÐUR VAR ÞEGAR UNGT FÓLK NOTAÐI ÚÐABRÚSA TIL AÐ SETJA SITT 
MARK Á UMHVERFIÐ. Í STAÐ BRÚSANNA ERU ÞAÐ NÚ PRJÓNAR, GARN OG HEKLU-
NÁLAR SEM SJÁ UM VERKIÐ.

PRJÓNUÐ GÖTULIST

PRJÓNAGRAFFITÍ Sænsku stelpurnar Maria og Line
standa á bak við prjónatvíeykið Masquerade sem á 
prjónuð og hekluð götulistaverk víða um Stokkhólm.
Þessa velklæddu styttu er að finna við Maríutorgið.

FJÖLBREYTT VERK Götulistaverk Masquerade eru afar 
fjölbreytt. Dúettinn spáir mikið í mynstur og liti og 
saumar oft jafnvel perlur í verkin. Þetta blómlega verk 
var sett upp í Washington Square Park í New York.

GARN-GRAFFITÍ Burt með brúsana og 
upp með prjónana og heklunálarnar. 
Nýjasta æðið hjá götulistamönnum er 
að tjá sig með garni í stað úðabrúsa.
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NÁMSMANNA-

ÞJÓNUSTA BYRS

BYRjaðu í leiknum!
Komdu á www.byr.is og þú gætir unnið.

BYR býður til
kvikmyndaveislu.

Taktu þátt á
www.byr.is

BYRjaðu á
www.byr.is
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ÞAR SEM REGLURNAR BREYTAST

Frumsýnd 22. ágúst



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

HÓLMURINN HEILLAR! 

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Erum með í sölu glæsilega uppgert 118 fm einbýlishús
á frábærum útsýnisstað upp af höfninni í Stykkishólmi.
Húsið er allt uppgert í gamla stílnum að utan sem inn-
an. Hentar vel sem bústaður í byggð, sem og til fastrar
búsetu. Verð 25 millj.

Fr
um

Margvísleg fríðindi fylgja starfinu og mikið 
félagslíf. Góðir möguleikar eru á starfsþróun.

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára.

Umsækjendur fylli út umsókn á www.10-11.is
eða hafi samband við verslunarstjóra 
í næstu verslun.

Vilt þú vera með í

  ferskasta
liði landsins?







Nasistaforingi fremur sjálfsmorð

Í tilefni af 100 ára afmæli fræðslulaga 
á Íslandi heldur Snjáfjallasetur mál-
þing þar sem fræðimenn munu fjalla um 
áhrif laganna á menningu og mannlíf í 
Snæfjalla -og Grunnavíkurhreppi, sem 
nú hefur lagst í eyði, sem og á landsvísu. 
Málþingið hefst klukkan fjögur á morg-
un 18. ágúst og stendur í tvo tíma. 

Sá sem að þessu stendur er Ólafur J. 
Engilbertsson, sagnfræðingur af Snæ-
fjallaströnd, en í júnílok opnaði hann 
sýningu tengda afmæli fræðslulaganna 
og er hún í Dalbæ á Snæfjallaströnd við 
Ísafjarðardjúp.

„Fræðslulögin mörkuðu tímamót í 
fræðslumálum þjóðarinnar, en þau voru 
að stærstum hluta byggð á tillögum dr. 
Guðmundar Finnbogasonar, síðar lands-
bókavarðar, sem vann að málinu 1901-
1905,“ útskýrir Ólafur.

„Lögin voru síðan endurskoðuð árið 
1926, en þá fengu bæjarfélög heimild 
til að færa skólaskyldu niður í átta ár 
og bæta handavinnu og teikningu við 
kennsluna,“ segir hann og bætir því við 
að handavinnukennslunni hafi sums stað-
ar verið tekið töluvert alvarlega. „Í Lyng-
holtsskóla voru öll börnin látin prjóna 
munstraðar peysur á sjálf sig og var það 
sama látið yfir bæði kynin ganga.“

Skólasókn við Snæfjallaströnd lagðist 
misvel í sveitunga, enda var skólasókn 
ekki kostuð af almannafé og oft erfitt um 
samgöngur vegna harðneskjulegs veður-
fars. 

„Lengi vel var stuðst við ákveðið far-
skólakerfi þar sem ungir farandkenn-
arar með mismikla menntun miðluðu af 
þekkingu sinni til yngri nemenda en slíkt 
fyrirkomulag lagðist af í Snæfjallahreppi 

árið 1936, um sama leyti og fræðslulögin 
voru endurskoðuð, og eftir það var starf-
ræktur heimangönguskóli að Lyngholti í 
Snæfjallahreppi í tólf ár,“ upplýsir Ólaf-
ur.

Erindin sem flutt verða á morgun eru 
þrjú. Ólöf Garðarsdóttir sagnfræðingur 
fjallar um skólabörn í þéttbýli og dreif-
býli á fyrri hluta 20. aldar; Loftur Gutt-
ormsson prófessor fjallar um viðbrögð 
Grunnvíkinga við fræðsluskyldunni árið 
1907 og Engilbert S. Ingvarsson flytur 
erindi um almennt skólahald í Snæfjalla-
hreppi.

Aðgangur er ókeypis bæði á sýningu 
og málþing og boðið verður upp á kaffi 
og veitingar. 

Nánari upplýsingar er að finna á vef 
Snjáfjallaseturs www.snjafjallasetur.is.

„Það eru ekki mennirnir í 
lífi mínu sem skipta  máli, 

heldur lífið í mönnunum 
mínum.“

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
fráfall eiginmanns míns,

Hauks Einarssonar
Austurgerði 7, Kópavogi.

Guðríður Gísladóttir
og fjölskylda.

50 ára afmæli
17. ágúst

Valþór
Þorgeirsson

Einn öflugasti sóknartengiliður 
landsins í sínum aldursflokki er 

50 ára í dag.

50 ára afmæli
Claudia

varð 50 ára 04.08.2007

Hún er væntanleg til landsins i dag frá 
Póllandi eftir bótoxmeðferð og 

ristilhreinsun. Sjón er sögu ríkari,

allir velkomnir.

Elskuleg móðir okkar, amma og
langamma,

Guðmunda S.
Halldórsdóttir
Skólabraut 5, Seltjarnarnesi,

sem lést 11. ágúst sl., verður jarðsungin í dag föstudag
frá Seltjarnarneskirkju kl. 13.00.
Sverrir Kolbeinsson
Sævar Björn Kolbeinsson
Ævar Halldór Kolbeinsson

Guðjón Steinar Sverrisson            Patricia Velasco Sverrisson

Kristín Ósk Guðjónsdóttir
Adda Björg Guðjónsdóttir                                                  
Viktor Ingi Guðjónsson                                                  
Magnús Bjarni Guðjónsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Guðjón Bjarnason
Bæjarstæði, Höfðagrund 1, Akranesi,

verður jarðsunginn frá Akraneskirkju mánudaginn
20. ágúst kl. 14.00.
Sigurður Guðjónsson Gígja Garðarsdóttir
Vigdís H. Guðjónsdóttir Kristján Jóhannesson
Bjarni Guðjónsson Margrét Grétarsdóttir
Ástríður L. Guðjónsdóttir Margeir Þorgeirsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, afi og langafi,

Guðmundur Elías Árnason
Hraunvangi 1, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu miðvikudaginn 15. ágúst. Jarðarförin
verður auglýst síðar.

Birna Bertha Guðmundsdóttir Pétur Joensen
Árni Hrafn Guðmundsson Jóhanna Sæmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
stjúpfaðir, sonur, bróðir, mágur og
tengdasonur,

Ásgeir Þór Jónsson
til heimilis að Bólstaðarhlíð 58, Reykjavík, 

lést í Reykjavík sunnudaginn 12. ágúst. Útförin verður gerð
frá Háteigskirkju mánudaginn 20. ágúst klukkan 13. Blóm
og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja
minnast hins látna er vinsamlegast bent á að láta börn hans
njóta þess. Stofnaður hefur verið reikningur þeim til handa:
0117 - 05 - 068920. Kt: 310869-3849.

                               Ása Ásmundardóttir
Ásgrímur Þór Ásgeirsson
Ásgerður Margrét Ásgeirsdóttir
Óskírð Ásgeirsdóttir
Ásdís Bjarkadóttir
Jón Friðgeir Einarsson        Margrét Kristjánsdóttir
Margrét Jónsdóttir
Einar Þór Jónsson       Stig A. Wadentoft
Kristján Jónsson
Ásmundur Þórarinsson      Auðbjörg H. Hrafnkelsdóttir

AFMÆLISBÖRN









Ég er af Simpson-kyn-
slóðinni. Þegar ég var 
lítill gat ég setið tím-
unum saman, límdur 
við skjáinn og fylgst 
með uppátækjum Simp-
son-fjölskyldunnar og 
var Bart þá í sérstöku 

uppáhaldi. Það var því 
mikil gleði þegar ég frétti 

að væntanleg væri kvikmynd í fullri 
lengd um þessa stórsniðugu fjöl-
skyldu. Einnig þótti mér aðdáunar-
vert þegar ég frétti að myndin yrði 
talsett á íslensku. 

Ég fór því mjög spenntur á mynd-
ina um daginn. Fyrst fór ég á hana á 
ensku og skemmti mér hið besta. Að 
sýningunni lokinni færði ég mig yfir 
í næsta sal og tók seinni kvöldsýn-

inguna á íslensku. Það var ótrúlegt 
hvað það vandist fljótt að heyra 
Hómer og félaga tala á íslensku. 
Eflaust hjálpaði til hvað maður er 
vanur að heyra sumar þessara radda 
í talsettu efni. Ég get ekki annað en 
gefið þýðanda og leikurum fyrstu 
einkunn fyrir vel unnið verk.

Eftir að ég kom heim fór ég hins 
vegar að velta fyrir mér talsetningu 
barnaefnis. 

Sennilega hefur enginn kennt mér 
meira í ensku en Bart Simpson gerði 
á sínum tíma. Ég, eins og fjölmargir 
aðrir, tók þættina upp úr sjónvarp-
inu og horfði á þá aftur og aftur. Ég 
er ekki frá því að ég hafi lært mun 
meira af Bart, en í allri ensku-
kennslu sem á eftir fylgdi í grunn-
skóla og framhaldsskóla.

Mér eldra fólk las Andrés önd á 
dönsku og býr enn að þeirri reynslu. 
Enda held ég að dönskukunnáttu 
landsmanna hafi hrakað mjög síðan 
farið var að þýða Andrésblöðin á 
íslensku. 

Erlendir ferðamenn sem koma 
hingað til lands hafa oft orð á því 
hversu færir landsmenn séu í 
ensku. Ég efast um að Þjóðverjar 
fái oft að heyra hvað þeir séu góðir 
í ensku, enda horfa þeir meira og 
minna á allt sjónvarpsefni talsett á 
þýsku.

Ég er því ekki frá því, að þrátt 
fyrir allt, séu þessi erlendu áhrif 
ekki það versta sem maður getur 
orðið fyrir, og kannski er smá sjón-
varpsgláp ekki heldur svo slæmt 
eftir allt saman.





Óratorían Ísrael í Egyptalandi eftir Händel 
verður frumflutt á Íslandi í Skálholtsdóm-
kirkju kl. 19 í kvöld og endurflutt í Hall-
grímskirkju á sunnudaginn. Verkið, sem er 
vinsælasta óratoría Händels að Messíasi und-
anskildum, verður flutt á barokkhljóðfæri. 

Flutningurinn í kvöld er annar hápunktur Kirkju-
listahátíðar sem hefur staðið yfir í viku og er ekki 
enn lokið. Hinn margrómaði Robin Blaze kontratenór 
sem einnig tók þátt í flutningi á messu í H-moll eftir 
Bach á Kirkjulistahátíð um síðustu helgi syngur ein-
söng í óratoríunni Ísrael í Egyptalandi ásamt félög-
um úr kammerkórnum Schola Cantorum en kórinn 
fagnar um þessar mundir 25 ára afmæli. Robin Blaze 
sem er á meðal fremstu flytjenda barokktónlistar í 
heiminum í dag hefur leiðbeint kórnum á æfingum í 
vikunni. Alþjóðlega barokksveitin í Haag er aftur 
komin hingað til lands til að gleðja landsmenn með 
sínum frábæra leik. Eins og kunnugt er leikur hún á 
upprunaleg barokkhljóðfæri. Stjórnandi er Hörður 
Áskelsson en hann er listrænn stjórnandi listahátíð-
arinnar og frumkvöðull í sókn kirkjulista hér á land-
inu og hefur með sínum nánustu samstarfsmönnum 
lyft grettistaki með rekstri Kirkjulistahátíðar. Hóp-
urinn hefur dvalið í Skálholti frá því á þriðjudag við 
æfingar og í kvöld verður orustan háð. 

Hörður segir það vera alveg stórkostlega upplif-
un að fá að taka þátt í flutningi á verki af þessu tagi. 
„Tónlistin er auðvitað yndisleg og allt hefur gengið 
upp á æfingum í vikunni. Það er alveg ljóst að frum-
flutningur á þessu verki er stórviðburður í íslensku 
tónlistarlífi og ætti enginn tónlistarunnandi að láta 
þessa tónleika fram hjá sér fara. Robin Blaze og 
einsöngvararnir úr Schola cantorum fara á kostum 
og barokksveitin frá Haag stendur svo sannarlega 
fyrir sínu.“ 

Verkið lýsir á myndrænan og dramatískan hátt 
ánauð Ísraelslýðs í Egyptalandi og frelsun hans og 
förinni til fyrirheitna landsins undir forystu Móse. 
Þótt Ísrael í Egyptalandi hafi ekki náð að slá í gegn 
þegar Händel var á lífi er verkið nú meðal þeirra 
verka hans sem oftast hafa verið flutt eftir hans daga. 
Í kvöld gefst í fyrsta skipti á Íslandi tækifæri á að 
heyra þetta glæsilega verk í þriggja þátta lokagerð 
Händels frá 1756, sem virðist vera afar sjaldan flutt í 
heiminum á okkar tímum. 

Óratorían Ísrael í Egyptalandi verður svo flutt öðru 
sinni á sunnudag í Hallgrímskirkju á lokatónleikum 
Kirkjulistahátíðar. Er óhætt að fullyrða að hér er á 
ferðinni barokk eins og það gerist best með listafólki 
á heimsmælikvarða.

Helgin framundan er sú síðasta í 
tveimur stórsýningum sem sett 
hafa svip sinn á myndlistar-
sumarið: Á Listasafni Akureyrar 
fer hver að verða síðastur að sjá 
magnaða yfirlitssýningu Georgs 
Guðna og hér sunnan heiða lýkur 
sýningu Roni Horn í Listasafni 
Reykjavíkur, My Oz.

Báðar sýningarnar hafa hlotið 
verðskuldaða athygli. Vandað er 
til þeirra beggja og er ánægjulegt 
að sjá að bæjarlistasöfn í ekki 
stærri borgum og bæjum hafi 
þrek og kunnáttu til að setja sýn-
ingar sem þessar saman. Þær eru 
báðar fullgildar á alþjóðlegum 
mælikvarða. Vandlega upp settar 
og lýstar, þaulhugsaðar í vali 
verka og samsetningu, báðum 
fylgir bók sem gerir grein fyrir 
listamönnunum í samhengi tím-
ans.

Horn og Georg Guðni eru afar 
ólíkir listamenn en uppspretta 
sköpunar þeirra beggja er hin 
sama: náttúra Íslands í öllum 
sínum veðrabrigðum. Georg Guðni 
er staðfastur í glímu sinni við 
landslagið en Horn er fjöllyndari. 
Verkin á sýningunni í Grófinni 
bera vott um afar agaða afstöðu til 

frágangs á hugkvæmni þessa holl-
vinar lands og þjóðar. Horn er 
enda komin hátt í áliti í listasam-
félagi heimsins og hefur á síðustu 
misserum sýnt landinu og þjóð-
inni margvíslegan sóma með 
athygli sinni og áhuga á því sem 
hér er að finna. 

Um uppsetningu á sýningu 
Georgs Guðna segja þeir norðan-
menn: „Í stað þess að sýna verk 
Guðna í réttri tímaröð er hver 
hinna þriggja sýningarsala safns-
ins tileinkaður ákveðnu minni sem 
oft bregður fyrir á ferli Guðna: 
fjöll, dalir og sjóndeildarhringur. 
Með því að nálgast verkin út frá 
þema fremur en tímaröð geta 
áhorfendur séð hvernig þau hafa 
þróast gegnum nýja fagurfræði-
lega og gagnrýna linsu.“

Á báðum söfnunum búa menn 
sig til frekara sýningarhalds: á 
Listasafni Reykjavíkur er í vænd-
um stór sýning með verkum Gjörn-
ingaklúbbsins, en fyrir norðan er í 
undirbúningi samsýning þeirra 
listamanna sem tilnefndir eru til 
Sjónlistaverðlaunanna í ár. 

Sýningarlok Horn 
og Georgs Guðna

Sumartónleikaröð Þjóðlagaseturs 
sr. Bjarna Þorsteinssonar á Siglu-
firði lýkur laugardaginn 18. ágúst. 
Síðastur en alls ekki sístur til að 
stíga á svið er Benni Hemm Hemm. 
Hann vindur sér norður við annan 
mann: „Þetta er heillangt pró-
gramm, meira og minna allt laga-
safnið sem við erum búnir að æfa, 
ég og Róbert Reynisson gítarleik-
ari, en við verðum bara tveir.“ 

Benni segist ekki eiga rætur sínar 
að rekja þangað norður, fólkið hans 
hafi verið á Húsavík, en þau á 
Þjóðlagasetrinu hafi haft samband 
og boðið honum að koma: „Þetta er 
frábært fólk þarna og bæði þjóð-
lagahátíðin og Þjóðlagasetrið eru 
merkileg fyrirbæri.“ Tónleikarnir 
hefjast kl 21.00 en húsið opnar kl. 
20.30. Forsala miða er í Þjóðlaga-
setrinu.

Benni Hemm 
Hemm á Sigló

KIRK JULISTAHÁTÍÐ
2 0 0 7
11.−19. ágúst

FESTIVAL OF SACRED ARTS
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FÖSTUDAGUR 17. ÁGÚST
12.00
TÓNLISTARANDAKT/BUXTEHUDE

19.00 Í S K Á L HO L T S K I R K J U :
ÍSRAEL Í EGYPTALANDI HWV 54
eftir G.F. HANDEL

FRUMFLUTNINGUR Á ÍSLANDI
sjá nánar um einsöngvara og
flytjendur á www.kirkjulistahatid.is

Laugavegi 32 - Sími 561 0075
www.sjadu.is

afi@
m
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Stórglæsileg sýning
á gleraugnaumgjörðum frá 
Theo í dag og á morgun 

Wim Somers og frú, 
hönnuðir og eigendur Theo, 

verða í versluninni og 
aðstoða við val á gleraugum

í dag og á morgun

20% afsláttur
af glerjum



Áttundu og síðustu föstudagshá-
degistónleikar Listasumars verða 
haldnir í Ketilhúsi í dag kl. 12.00. 
Þar koma fram þau Hanna Frið-
riksdóttir sópransöngkona og Jón 
Sigurðsson píanóleikari.

Dagskráin ber yfirskriftina Frá 
norðri til suðurs og spannar norsk, 
ítölsk og brasilísk sönglög.

Hanna Friðriksdóttir nam söng 

og píanóleik við Tónlistarskólann 
í Reykjavík og stundaði fram-
haldsnám í óperusöng hjá tenórn-
um Franco Castellana á Ítalíu. 

Jón Sigurðsson nam píanóleik 
við Tónlistarskólann í Reykjavík 
og stundaði framhaldsnám í 
Arizona State University þaðan 
sem hann lauk meistaraprófi í 
píanóleik.

Hádegistónleikar 

Sýningar haustsins komnar í sölu á netinu!

Miðasala á netinu!
www.leikhusid.is



Nýliðun í danstónlistar-
heiminum hefur verið 
frekar hæg síðustu ár, en nú 
virðist loksins vera að koma 
upp ný kynslóð af hæfi-
leikaríkum danstónlistar-
mönnum. Trausti Júlíusson 
skoðaði þróunina og staldr-
aði sérstaklega við þýska 
dúóið Digitalism.

Eftir frekar daufan tíma virðist 
nú vera að koma upp ný kynslóð af 
danstónlistarmönnum sem eru lík-
legir til að gera stóra hluti. Gömlu 
hljómsveitirnar eru flestar annað 
hvort hættar eða hafa ekki gert 
neitt af viti í langan tíma og 
elektró-clash-bylgjan sem hrærði 
upp í hlutunum fyrir nokkrum 
árum er að mestu liðin undir lok.

Þessar nýju hljómsveitir eru 
skipaðar ungum tónlistarmönnum 
og eiga það sameiginlegt að vera 
undir áhrifum bæði frá danstón-
list, poppi og rokki. Á meðal þeirra 
sem mest hefur borið á eru Frakk-
arnir í Justice og Ed Banger geng-
ið, ensku sveitirnar Klaxons, Sim-
ian Mobile Disco og New Young 
Pony Club, kanadíska dúóið 
MSTRKRFT (lesist Master-Kraft) 
sem er skipað Jesse F. Keeler úr 
Death From Above 1979 og pró-
dúsernum Al-P og svo hin þýska 
Digitalism sem sendi nýlega frá 
sér plötuna Idealism. 

Digitalism er skipuð þeim Ismail 
Tuefecki (Isi) og Jens Moelle. Þeir 
eru báðir frá Hamborg, en Isi er 
sonur tyrkneskra innflytjenda. 
Þeir kynntust í plötubúðinni Und-
erground Solution í Hamborg þar 
sem Isi byrjaði að vinna í lok 
tíunda áratugarins. Jens var upp-
haflega ráðinn til að leysa hann af 
þegar hann fór í frí, en eftir það 
unnu þeir báðir í búðinni og eig-
anda hennar datt í hug að fá þá til 

að koma fram saman sem plötu-
snúðar. Þeir gerðu það og í kjöl-
farið fóru þeir að búa til sínar 
eigin plötur. Sú fyrsta var endur-
gerð af White Stripes laginu Seven 
Nation Army. Hún fékk mjög 
góðar viðtökur og á næstu plötu 
var fyrsta frumsamda lagið þeirra, 
Idealistic. Það barst til eyrna Gild-
as Loaec, eiganda Kitsuné-plötu-
fyrirtækisins í París, sem bauð 
Digitalism umsvifalaust samning. 

Fyrsta lagið sem Digitalism gerði 
fyrir Kitsuné heitir Zdarlight og 
kom út árið 2005. Það fékk frá-
bærar viðtökur og var m.a. hamp-
að af plötusnúðum eins og Soul-
wax, Tiga, Laurent Garnier og 
Tiefschwarz. Í kjölfarið voru þeir 
beðnir um að gera nokkur remix, 
m.a. fyrir Test Icicles, Future-
heads, Tom Vek, Depeche Mode og 
Daft Punk. Fyrsta stóra plata Digi-

talism, Idealism kom svo út fyrir 
nokkrum vikum. Hún var að mestu 
tekin upp í stúdíóinu þeirra sem er 
staðsett í gömlu loftvarnarbyrgi 
frá seinni heimsstyrjöldinni. 
Snilldarplata.
 Eins og Cross með Justice er Ideal-
ism undir miklum áhrifum frá Daft 
Punk, en áhrifin koma víðar að. 
Nýjasta smáskífan af henni, Pogo, 
er t.d. undir miklum og augljósum 
New Order áhrifum og í Digitalism 
In Cairo heyrist sjálfur Robert 
Smith úr The Cure syngja „F.I.R.E.
I.N.C.A.I.R.O“, -hljóðbrot úr sam-
nefndu Cure-lagi notað með bless-
un Cure-söngvarans. 

Eins og áður segir er tónlist 
Digitalism undir áhrifum bæði frá 
pönki, danstónlist, fönki og poppi. 
Hún er unnin bæði með nýjustu 
græjum og gömlum syntum, 
trommusetti og gíturum. Frábær 
plata sem nýtur sín best spiluð 
hátt í góðum græjum.

Bylting í rokki og róli á sér alltaf stað með reglulegu millibili. Tónlist-
arbylgjur sem ganga í hringi segja margir en slíkt er náttúrulega 
ákveðin einföldun, sem á sér í lagi við um rokktónlist og þá sérstaklega 
harða söluvæna rokktónlist. Síðasta bylting á þessu sviði var að mínu 
mati þegar Korn steig fram á sjónarsviðið. Ekki það að ég sé að hygla 
Korn neitt sérstaklega eða kalla hana eina af merkilegustu hljómsveit-
um sögunnar. Staðreyndin er samt sú að Korn breytti alveg fáránlega 
miklu í rokktónlistarlandslaginu.

Síðasta sveit sem ég man eftir og hélt að gæti gert usla líkt og Korn, 
Nirvana og aðrar sveitir var At the Drive-In. 
Því miður lagði sú sveit upp laupana fljótlega 
eftir útkomu langbestu breiðskífu sinnar. 
Leifarnar í Mars Volta hafa síðan reynst 
þunglamaleg og hálf leiðinleg eftirköst. 
Síðustu ár hefur maður því verið að bíða eftir 
ákveðinni endurnýjun í þessum harða 
söluvæna rokkbransa. Og maður bíður og 
bíður og bíður.

Staðreyndin er að lítil endurnýjun hefur 
verið í þessum geira. Hljómsveitirnar sem voru að gera eitthvað nýtt 
og flott fyrir fimm til tíu eða fimmtán, jafnvel tuttugu árum, eru 
kannski enn í dag að gera ágæta hluti en þetta er allt ennþá sama 
tóbakið. Deftones, Korn, Marilyn Manson, Metallica, Tool og Linkin 
Park, þetta eru stærstu sveitir dagsins í dag í hörðu söluvænu rokki. 
Menn hljóta að gera sér grein fyrir því að ákveðin stöðnun ríkir. Sveitir 
eins og My Chemical Romance, Fall Out Boy og fleiri eru vissulega 
stórar en geta þær breytt einhverju? Ég er fullviss um að rokkið sé 
ekki komið á leiðarenda. Enn má taka þetta form, teygja það og beygja, 
og gera eitthvað nýtt úr því. Í raun þarf ekkert endilega eitthvað alveg 
glænýtt, eingöngu nýja nálgun og ferskar hugmyndir.

Arcade Fire er dæmi um sveit sem hefur haft áhrif sem leiða af sér 
ákveðna bylgju. Og hlutirnir sem Arcade Fire er að gera eru langt því 
frá svo brjálæðislega miklar nýjungar. Samt kveður við annan tón. Og 
aðrar sveitir fylgja nú í humáttina. Kannski er Arcade Fire þess vegna 
Korn dagsins í dag?

Korn dagsins í dag

Hljómsveitin Rhondda & the 
Runestones hefur gefið út fjög-
urra laga plötu, sem ber nafn 
sveitarinnar. Tónlist hennar 
hefur verið skilgreind sem kab-
arett-pönk. Er þar helst verið að 
vísa til hressilegrar framkomu 
sveitarinnar á tónleikum og 
gamalla pönkáhrifa sem má 
greina í lagasmíðum. 

„Við spilum dálítið pönk og 
erum með mjög líflega og 
skrautlega sviðsframkomu. Við 
reynum að klæða okkur upp og 
vera hress,“ segir Pétur Geir Óskarsson, 
liðsmaður sveitarinnar, um kabarett-pönkið. 
„Okkur finnst leiðinlegt að skilgreina tónlist 
þannig að við bjuggum til okkar eigin skil-
greiningu, eða vinur minn öllu heldur.“

Auk Péturs Geirs er hin ársgamla sveit 

skipuð þeim Einari John-
son, Rhondda Groove, Ara 
Bjarnasyni og Sigursteini 
Kristjánssyni. Að sögn 
Péturs verður hin fjögurra 
laga plata látin nægja í bili 
og engin áform eru uppi 
um að gefa út stóra plötu í 
bráð. „Það er auðvitað 
draumurinn en það er ekk-
ert verið að plana það neitt 
skipulega enn þá. Við 
höfum allavega ekki efni á 
því, satt best að segja.“

Nýja platan verður fáanleg á tónleikun-
um sveitarinnar og einnig fæst hún í versl-
un 12 Tóna við Skólavörðustíg. Næstu tón-
leikar Rhondda & the Runestones verða á 
Bar 11 í kvöld þar sem Steini mun einnig 
koma fram.   

Pönkaður kabarett

9.HVERVINNUR!

SENDU SMS
BTC FSM

Á NÚMERlÐ 1900Á NÚMERlÐ 1900
OG ÞÚ GÆTlR UNNlÐ!OG ÞÚ GÆTlR UNNlÐ!

Vinningar eru 300 á DVD,
DVD myndir og margt fleira.
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Gildir á meðan birgðir endast

LITLU VÉLMENNIN - 1.999 KR. stk.

ST RU VÉLMENNIN - 3.999 KR. stk.

RISAVAXINN
OPTIMUS PRIME 
MEÐ LJ SUM
HLJ ÐUM
OG AUKA-
HLUTUM.
MEGATRON
EINNIG
F ANLEGUR.

8.799 KR.

1.549 KR. stk.

5.999 KR.

6.599 KR.

1.899 KR.

3.999 KR. stk.

OPTIMUS PRIME
P¸LUVARPA
BREYTIST R B¸L ¸ P¸LUVÖRPU MEÐ
EINU HANDTAKI

DULB NAR
GRØJUR
SEM BREYTAST
¸ VÉLMENNI

OPTIMUS PRIME HJ LMUR
HANN BREYTIR
RÖDD ÞINNI
OG GEFUR
FR  SÉR
MÖGNUÐ
HLJ Ð!

TRANSFORMERS
ÞRAMMARAR
GEFA FR  SÉR  FLOTT BROTHLJ Ð
MEÐ HVERJU SKREFI!

OPTIMASH PRIME 
KARTAFLA SEM LEYNIR  SÉR

Protoform
Starscream

Ratchet Ironhide Optimus Prime Megatron Blackout Starscream

Brawl Jazz Bumblebee Barricade Wreckage Scorponok Protoform
Optimus Prime



Þúsundir aðdáenda Elvis 
Presley tóku þátt í minn-
ingarathöfn fyrir utan 
Graceland, heimili hans í 
Memphis, í tilefni af því 
að þrjátíu ár voru liðin frá 
dauða hans. Kertum var 
haldið á lofti og báru til-
finningarnar marga ofurliði 
enda kóngurinn í guðatölu 
hjá hinum fjölmörgu aðdá-
endum.

Bandaríski leikarinn Nicolas 
Cage var gripinn í landhelgi þar 
sem hann sat á snæðingi á Ítalíu 
fyrir skemmstu. Paparazzi-
ljósmyndari náði þar myndum 
sem sýna svo ekki verður um 
villst að myndarlegur skalli er 
byrjaður að myndast á höfði 
Cage.

Cage var nýlega spurður um 
hvort hárið væri farið að þynnast 
en leikarinn harðneitaði því, 
greinilega hræddur um ímynd 
sína.

Sköllóttur Cage

Tónlistarmaðurinn og plötusnúðurinn 
Gísli Galdur Þorgeirsson og myndlistar-
konan Ásdís Sif Gunnarsdóttir troða upp 
á menningarnótt sem spánnýi perfor-
mance-dúettinn Tecnowitch. 

„Þetta er bara glænýtt samstarfsverk-
efni,“ sagði Gísli. „Ásdís hefur verið að 
gera performance út um hvippinn og 
hvappinn og Technowitch er karakter 
sem varð til upp úr hennar verkefnum. 
Ég held meira að segja að karakterinn 
hafi fyrst komið fram á útgáfutónleikum 
Trabant á Nasa um árið,“ sagði Gísli, 
sem er, eins og kunnugt er, einn af liðs-
mönnum Trabant, ásamt eiginmanni 
Ásdísar, Ragnari Kjartanssyni. 

Á menningarnótt hyggst dúettinn setja 
á svið „spádóm í tónlistarformi“. „Þetta 
er teknónorn, sem segir véfréttir og spá-
dóma, ýmist góða eða slæma,“ útskýrði 

Gísli, sem mun sjá um tónlistina. „En 
svo er þetta líka spuni, svo ég veit ekki 
alveg hvað á eftir að gerast,“ bætti hann 
við. Gísli segist hafa kynnst perfor-
mance-list dálítið í gegnum Ragnar og 
Ásdísi. „Ég hef eiginlega ekkert verið í 
þessu, en ég hef mjög gaman af því, 
samt,“ sagði hann. „Ég held líka að þetta 
fari ágætlega saman, teknónornin og 
galdramaðurinn,“ sagði hann kíminn. 
Gísli sagðist reikna með því að samstarf-
ið sé komið til að vera. „Nema þetta fari 
eitthvað hrikalega illa og maður fái 
taugaáfall. En ég efast um það,“ sagði 
hann og hló við. 

Gjörningurinn, sem kallast Prophecy 
nr. 1, fer fram í Gallerí Ágúst að Bald-
ursgötu 12 um tíuleytið á laugardags-
kvöld.

Galdrakarl og teknónorn



Ungstirnið Mary-Kate Olsen 
kyssir hinn 63 ára Ben Kingsley í 
kvikmyndinni The Wackness sem 
er væntanleg í bíó seinna á árinu. 
„Það er mjög ástríðufullt atriði í 
myndinni sem við tókum upp í 
síðustu viku,“ sagði Kingsley. 
„Það gekk mjög vel og hún var 
mjög einbeitt. Hún stóð sig mjög 
vel og hagaði sér eins og fagmað-
ur. Hún var alveg yndisleg.“

Í myndinni leikur Kingsley 
sálfræðing sem vingast við ungan 
eiturlyfjasala. Olsen, sem er 21 
árs, leikur einn viðskiptavina 
salans sem kyssir Kingsley á 
eftirminnilegan hátt.

Mary kyssir 
Kingsley 

Í menningarmiðstöðinni The Hos-
pital Gallery er nú att saman New 
York-listamanninum Andy Warhol 
og breska götulistamanninum 
Banksy. Þó þessir tveir listamenn 
eigi alls ólíkan bakgrunn er list 
þeirra ekki svo ósvipuð og sést 
það á sýningunni þar sem verk 
þeirra eru sýnd saman. 

Á meðal verka Banksys á sýn-
ingunni er portrett af Winston 
Churchill í anda Warhols. Lista-
verk af Tesco-súpum í stað þeirra 
frægu Campbell‘s frá Andy og 
Kate Moss stílíseruð líkt og Mari-
lyn Monroe. Banksy er sennilega 
þekktastur fyrir að fíflast í alvar-
legum listasöfnum og tókst meðal 
annars að lauma mynd í anda 
fornu hellamyndanna inn á British 

Museum en hans mynd var ólík 
hinum að því leyti að hellisbúinn 
ýtti innkaupakerru á undan sér. 
Einnig er hann bráðsnjall graffiti-
listamaður og afar virtur í þeim 
geira.

The Hospital er í Covent Gard-
en og var sett á stofn af Dave 
Stewart í hljómsveitinni The 
Eurithmics. Í þessari skemmti-
legu miðstöð má meðal annars 
finna kvikmynda-, sjónvarps- og 
upptökustúdíó, listagallerí, bóka-
safn, þrjá bari og fleira en mið-
stöðin hefur breytt nánast ónýttu 
horni af Covent Garden í fjölsótt-
an og áhugaverðan stað.

Banksy og Warhol í eina sæng

Upptökum á sjöundu þáttaröð af 
24 hefur verið frestað í annað 
sinn á skömmum tíma til þess að 
handritshöfundarnir fái meiri 
tíma til að þróa söguþráðinn.

Upphaflega átti þáttaröð-
in að gerast í Afríku. 
Hætt var við þá 

hugmynd og þurftu 
handritshöfundarn-
ir því að leita á 
önnur mið. Búist 
er við töluverðum 

breytingum á 
þáttunum eftir 
minnkandi áhorf á 
síðustu þáttaröð. 

24 frestað

GJAFABRÉF

Verð frá kr.: 23.500

Aðrir söluaðilar:

Fyrir
heilsuna

Safapressa
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Skartaðu því besta
Bjartir og glaðlegir 

Pilgrim skartgripir 
fyrir dömur og herra. 

Mikið úrval, 
fjölbreytt hönnun 
og persónulegur stíll.

20% afsláttur.
Gildir 17. - 20. ágúst.

Nýtt kortatímabil



Michael Moore er mættur með 
nýja heimildarmynd, Sicko, sem 
fjallar um hið stórgallaða banda-
ríska heilbrigðiskerfi. Moore er 
þekktasti heimildarmyndagerðar-
maður í heimi. Bæði elskaður og 
hataður fyrir harða ádeilu sína á 
bandarískt samfélag. 
Síðasta mynd hans, Fahrenheit 
911, sem fjallaði um tengsl Bush-
stjórnarinnar við Sádi-Arabíu og 
Bin Laden, varð fyrsta heimildar-
myndin til að vinna gullpálmann á 
Cannes-kvikmyndahátíðinni og 
þar á undan hafði myndin Bowling 
for Columbine, um morðin í Col-
umbine-skólanum og byssueign 
Bandaríkjamanna, vakið mikla 
athygli.
Í nýju myndinni tekur Moore fyrir 
bandaríska heilbrigðiskerfið. 
Heimildarmynd um heilbrigðis-
mál hljómar ekki sérstaklega 
spennandi en Moore gerir þetta 
meistaralega vel. Þrátt fyrir erfitt 
efni er myndin ótrúlega skemmti-
leg. Michael Moore hefur náð gríð-
argóðum tökum á forminu. Hann 
fær fólk til að gapa í forundran, 
hlæja og gráta til skiptis. Honum 
tekst líka að halda athygli áhorf-
enda allan tímann.
Það sem Moore hefur að segja um 
bandaríska heilbrigðiskerfið er 

rosalegt. Samkvæmt myndinni 
deyja um 50 manns á dag í Banda-
ríkjunum eingöngu vegna þess að 
þeir eru án sjúkratryggingar, þar 
á meðal börn. 

Versti gallinn á kerfinu er síðan 
sá að Moore sýnir fram á að þótt 
þú sért með tryggingu er alls ekki 
víst að þú sért öruggur. Hver ein-
asta aðgerð og öll lyf sem læknar 
vilja gefa þér þurfa að vera sam-
þykkt af tryggingarfélaginu áður 
en nokkuð er gert. Í framkvæmd 
þýðir það að fólki er oft synjað um 
lífsnauðsynleg lyf og aðgerðir til 
að spara peninga fyrir trygginga-
félögin. Tryggingafélögin hafa því 
úrslitavald um líf og heilsu fólks.

Tilfinningin sem fylgdi mér út 
úr bíóinu var bæði þakklæti fyrir 
að búa þrátt fyrir allt við ágætis 

heilbrigðiskerfi og hræðsla við að 
það verði fiktað of mikið í því. Ég 
get bara talað fyrir sjálfa mig en 
eftir að hafa séð svart á hvítu 
hvernig bandaríska kerfið virkar 
held ég að það sé álíka skynsam-
legt að taka það sér til fyrirmynd-
ar með of mikilli einkavæðingu og 
að fá Charlie Manson í siðfræði-
kennslu í grunnskóla.

Moore hefur í fyrri myndum 
sínum verið gagnrýndur fyrir að 
fara of frjálslega með staðreyndir 
og að hans eigin skoðanir séu of 
fyrirferðarmiklar. Þessi vanda-
mál eru ekki til staðar í Sicko held-
ur er hún raunsæ og skemmtileg 
rannsókn á alvarlegu samfélags-
vandamáli. Þetta gæti því vel orðið 
hans áhrifamesta mynd til þessa.

Lífshættulega veikt kerfi

Skeifunni17 • Smáralind • Akureyri • Ísafirði • Egilsstöðum • Vestmannaeyjum • Selfossi • Hafnarfirði (Bókabúð Böðvars)

Við Stína ætlum að skreppa í OFFICE 1 - kemur þú með? ÚFF!...Ég reiknaði ekki með þessu!

Nei nei - skreppið þið bara saman.

Við mælum með reiknivélunum 
sem fást hjá okkur í Office 1...

...Þar færð þú allt fyrir skólann 
undir einu þaki!

THE
BRIDGE

DEATH PROOF   kl. 8 - 10.20
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.6

16

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

RUSH HOUR 3 kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
RUSH HOUR 3 LÚXUS kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 4 - 6 - 8
EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6
DIE HARD 4.0 kl. 8 - 10.45
DEATH PROOF kl.10

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

KL. 5.30 Sicko / Deliver Us From Evil / Goya´s Ghosts 
KL. 8 Sicko / Death Of A President / Zoo
KL. 10.30 Sicko / The Bridge / Fast Food Nation

SÝNINGARTÍMAR BÍÓDAGA GRÆNA LJÓSSINS12

14
16

12 RUSH HOUR 3 kl. 6 - 8 -10 - 12*
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 8 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 6
THE INVISIBLE kl. 10

*Miðnætur kraftsýning

12

14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

RUSH HOUR 3 kl. 6.30 - 8.30 - 10.30
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 8 - 10
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL       kl. 6
BECOMING JANE       kl. 5.30 - 8 - 10.30

DAGSKRÁ OG MIÐASALA  Á WWW.MIDI.IS
ALLAR UPPLÝSINGAR
Á GRAENALJOSID.IS

SICKO

ZOO

DEATH OF
A PRESIDENT

FAST FOOD
NATION

GOYA´S
GHOSTS

FROM EVIL
DELIVER US

TOPPMYNDIN Í USA

Jackie Chan og Chris Tucker fara á kostum í 
fyndnustu spennumynd ársins!

RUSH HOUR 3 kl. 4, 6, 8 og 10-POWER 12
RATATOUILLE íslenskt tal kl. 3.45 og 5.45 L
TRANSFORMERS kl. 7 og 10 10
PLANET TERROR kl. 8 og 10.20 16
SIMPSONS íslenskt tal kl. 4 L

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

DIGITAL
KRINGLUNNI

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 L

RATATOUILLE  ENSKU TAL kl. 8 L

RATATOUILLE  M/- ÍSL TAL kl. 3 - 5:30 L

KNOCKED UP kl. 8 FORSÝND 12

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 10:30 10

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 10:50
NANCY DREW kl. 6 - 8:10 - 10:20 7

GEORGIA RULES kl. 8 7

HARRY POTTER 5 kl. 3 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 3 - 4 - 6 L

OCEAN´S 13 kl. 10:30 7

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 - 10:30 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 4:30 - 5:30 L

TRANSFORMERS kl. 8 - 10:40 10

HARRY POTTER 5 kl. 4:30 - 8 10

GEORGIA RULES kl. 10:40 7

AKUREYRI
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 -10:15 L

TRANSFORMERS kl.  6 - 9 10

RUSH HOUR 3 kl. 6 - 8 - 10 12

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6 L

TRANSFORMERS kl. 9 7

S. 482 3007SELFOSSI

ÁLFABAKKA
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Tuttugu ár eru í dag liðin síðan Sykurmolarnir gáfu 
út í Bretlandi sína fyrstu smáskífu, Birthday. Viku 
síðar var hún valin smáskífa vikunnar í tímaritinu 
Melody Maker og vakti það mikla athygli á sveitinni 
í Bretlandi.

Einar Örn Benediktsson, fyrrverandi Sykurmoli, 
segir að ekkert verði gert í tilefni dagsins og enginn 
breskur blaðamaður hafi haft samband við hann af 
þessu tilefni. „Ég held að menn séu svo dreifðir um 
byggðir landins og heimsins að það er enginn að spá í 
neitt út af þessu,“ segir Einar Örn. 

Sykurmolarnir héldu eftirminnilega tónleika í 
Laugardalshöll 21. nóvember í fyrra þegar haldið var 
upp á tuttugu ára útgáfuafmæli lagsins hér á landi 
sem og hljómsveitarinnar. Verða sú hátíðarhöld látin 
nægja að sögn Einars. „Þegar við lögðum upp í 
konsertinn var það á þeim forsendum að það væru 
tuttugu ár frá því að Ammæli hafði komið út á Íslandi, 
þannig að það er ekki hægt að vera halda upp á þetta 
oft.“

Lagið Birthday fékk fljúgandi start eftir að Melody 

Maker veitti því athygli á sínum tíma og var það 
meðal annars mikið spilað í útvarpsþætti Johns Peel. 
Í kjölfarið nutu fleiri lög af fyrstu plötu Sykurmol-
anna, Life´s Too Good, vinsælda, þar á meðal 
Coldsweat, Deus og Motorcrash.

Tuttugu ár frá útgáfu Birthday
Matt Damon, sem leikur aðalhlut-
verkið í The Bourne Supremacy, 
segir að persónan James Bond sé 
pikkföst í fortíðinni. 

„Bond-persónan mun alltaf eiga 
rætur sínar í sjöunda áratugnum 
og í gildum þess tíma,“ sagði 
Damon. Bætti hann því við að það 
sé algjör tímaskekkja að færa per-
sónuna inn í nútímann en tók 
reyndar fram að persóna hans, 
Jason Bourne, sé hvorki betri né 
verri en Bond. „Bond er stjórn-
valdssinni sem drepur fólk með 
bros á vör, drekkur Martini og 
segir brandara. Bourne er aftur á 
móti einn á báti og gerir ekkert 
nema að hugsa um kærustuna sína 
sem er dáin.“

Damon hefur ekki útilokað að 
leika Bourne í fjórðu myndinni, 

svo lengi sem breski leikstjórinn 
Paul Greengrass fái að halda starfi 
sínu. Greengrass þykir að vonum 
mikið til ævintýra Jasons Bourne 
koma á hvíta tjaldinu. „Bourne-
myndirnar snúast ekki um að 
klæðast Prada-fötum og horfa á 
konur sem koma upp úr sjónum í 
bikinifötum. Þær snúast um inni-
hald og sannleika, ekki glans-
kennda yfirborðsmennsku.“

Bond fastur í fortíð

FÖS. 17. ÁGÚST KL. 00:00

DJ Margeir
LAU. 18. ÁGÚST KL. 22:00-00:00

Menningarnótt (í portinu)
Skátar

Lights on the Highway 
Últra Mega

Technobandið Stefán
KL. 01:00

Jagúar
9 ára afmælistónleikar

MIÐ. 22. ÁGÚST KL. 21:00

Líkn
FIM. 23. ÁGÚST KL. 21:00

Forgotten Lores
Mr. Silla

BK

HAFNARSTRÆTI 1-3, BAKHÚS
SUN-FIM 19:00-01:00  FÖS-LAU 19:00-05:00
WWW.MYSPACE.COM/ORGANREYKJAVIK

Gítarnámskeið
fyrir alla!

HAUSTNÁMSKEIÐIN ERU AÐ HEFJAST

Námskeiðin hefjast í september.
Kennt verður í Snælands- og Foldaskóla
eftir að venjulegum skólatíma líkur.

Skráningar í síma 534 9090
eða á heimasíðunni www.tonvinnsluskoli.is

Sponsored Digidesign School

Gítarnámskeið fyrir 
byrjendur.
Viltu vera stjarnan í partýinu eða geta 
spilað lag fyrir ástina þína? Langar þig 
kannski bara að stofna rokkhljómsveit? 
Þetta námskeið er kjörinn 
byrjunarreitur. Kennt er í 5-10 manna 
hópum þar sem raðað er niður eftir 
stöðu hvers og eins. Markmið 
námskeiðsins er að nemendur læri 
undirstöðuatriði gítarleiks og kunni 
helstu gítargripin. Námskeiðinu lýkur 
með upptökum í hljóðveri.

Lengd námskeiðs: 12 vikur 
Aldur: Fyrir alla aldurshópa
Verð: Kr. 39.900.- 
(15% staðgreiðsluafsláttur.)

Fyrir þá sem vilja læra meira
Í hópi fyrir lengra komna verður farið í 
nokkur þekktustu lög rokksögunnar, 
kenndar upphafslínur og þekkt sóló úr 
lögum flytjenda á borð við Metallica, 
Led Zeppelin, Linkin´ Park og Nirvana. 
Uppbygging gítarsólóa og notkun 
skala er kennd í bland við skemmtileg 
gítar-"trix". Farið verður í mismunandi 
“karakter”-tegundir gítara og 
gítarmagnara og notkun þeirra í 
hljóðverum. Námskeiðinu lýkur með 
upptökum í hljóðveri.

Lengd námskeiðs: 12 vikur 
Aldur: Fyrir alla aldurshópa
Verð: Kr. 39.900.- 
(15% staðgreiðsluafsláttur.)

Gítarnámskeið fyrir 
leikskólakennara og foreldra.
Gítarnámskeið fyrir leikskólakennara 
og foreldra þar sem farið verður yfir 
grunnatriði gítarleiks. Eftir 12 vikna 
námskeið er markmiðið að 
þáttakendur kunni öll helstu 
gítargripin og þar að auki mörg helstu 
barna- og vísnalög sem þekkt eru á 
meðal íslensku þjóðarinnar.

Lengd námskeiðs: 12 vikur 
Verð: Kr. 39.900.- 
(15% staðgreiðsluafsláttur.) 

Leiðbeinendur á námskeiðum eru: 
Vignir Snær Vigfússon (Írafár), 
Gunnar Þór Jónsson (Sól Dögg) og fleiri.

* Upplýsingar um Frístundakortin er að finna á www.itr.is

Aðeins 27.900 kr. 
með notkun frístundakorts

Aðeins 27.900 kr. 
með notkun frístundakorts

Aðeins 27.900 kr. 
með notkun frístundakorts

ATH: Nú er hægt að nota Frístundakortin til að greiða
niður námskeið hjá Tónvinnsluskólanum*



Þykir sérstaklega vænt um viðurkenninguna

 Leikur Víkings og KR var 
væntanlega einn þýðingamesti 
leikur tímabilsins. Um var að ræða 
hreinræktaðan fallbaráttuslag og 
eftir afar dapurt gengi í allt sumar 
tókst KR-ingum að innbyrða sinn 
annan sigur en um leið óskaplega 
dýrmætan.

Leikurinn byrjaði af miklum 
krafti, bæði innan vallar sem utan. 
Leikmenn og áhorfendur voru 
með alveg á hreinu hvað væri 
undir hjá báðum liðoum.

KR-ingar byrjuðu leikinn betur 
og Björgólfur Takefusa átti tvö 
góð færi snemma leiks, það síðara 
var skot sem hafnaði í stöng Vík-
ingsmarksins. En Gunnar Kristj-
ánsson svaraði fyrir Víking með 
föstu skoti af löngu færi sem hafn-
aði í slánni. 

Víkingar virkuðu óstyrkir í 
varnarleiknum sínum en það lag-
aðist eftir því sem á leið í hálf-
leiknum. Á lokamínútum hálf-
leiksins fengu liðin bæði ágætt 
færi. Ingvar Kale varði glæsilega 
frá Björgólfi og þá spiluðu Vík-
ingar sig í gegnum vörn KR-inga 
og komu boltanum í netið. Markið 
var þó ekki gilt þar sem rangstaða 
var dæmd.

Síðari hálfleikur byrjaði á sama 
máta og sá fyrri með mikilli bar-
áttu. Færin létu hins vegar á sér 
standa, þar til á 62. mínútu er 
Bjarnólfur Lárusson bjargaði á 
línu eftir skalla Stefáns Kára 
Sveinbjörnssonar. Fimm mínútum 
síðar komst Grétar Sigurðarson í 
ágætt færi en Ingvar Kale var vel 
á verði.

Mark KR kom svo á 73. mínútu. 

Rúnar Kristinsson náði þá fyrir-
gjöf fyrir mark Víkinga og fór 
boltinn í gegnum vörnina á fjar-
stöngina þar sem Gunnlaugur 
Jónsson var mættur til að ýta bolt-
anum yfir línuna. 

Magnús Þórisson dæmdi svo 
víti á 80. mínútu þegar það virtist 
brotist á Pétri Marteinssyni. En 
hann dró þann dóm til baka þegar 
hann sá að Gunnar Gylfason 
línuvörður var búinn að flagga 
rangstöðu. Skömmu síðar átti 
Grétar Sigurðarson skot í slá á 
eigin marki þegar hann reyndi að 
forða boltanum frá hættu. 

Tíminn vann vel með KR eftir 
þetta en þeir voru frekar nærri 
því að bæta við forystu sína en 
Víkingar að jafna. 

„Þetta var óhemju mikilvægur 
sigur,“ sagði Gunnlaugur Jónsson, 

fyrirliði og markaskorari KR. 
„Enda algjör úrslitaleikur um 
okkar framhald. Ég var svolítið 
hræddur við það fyrir leik að 
menn virtust bara ekki trúa því að 
liðið gæti fallið en hugarfarið var 
gott í dag. Markið kom loksins og 
sem betur fer dugði það.“

Gunnlaugur skorar ekki mörg 
mörk enda varnarmaður en mark-
ið í dag var afar dýrmætt. „Ég hef 
átt það til að bregða mér í sóknina 
og þarna var ég bara mættur á 
fjarstöngina og vildi fá sending-
una fyrir. Þetta var bara eins og í 
þriðja flokki,“ sagði hann og hló. 

Víkingar eru enn í hörðum fall-
slag ásamt Fram og KR. Víkingar 
eru með bestu stöðuna af þessum 
þremur liðum en hljóta að naga 
sig í handarbökin yfir þessu tapi í 
gærkvöldi.

Gunnlaugur Jónsson var hetja KR í gær er varnarmaðurinn öflugi skoraði sig-
urmark sinna manna gegn Víkingi á útivelli. Fyrir vikið tókst KR að lyfta sér af 
botni deildarinnar í fyrsta sinn í mjög langan tíma. Fallbaráttan er þó enn hörð.

 HK er í ágætum málum 
eftir fínan 2-1 sigur á Keflavík í 
gær.  Þetta var fyrsti leikur HK 
síðan 26. júlí en ekki er hægt að 
segja að liðið hafi verið ryðgað. 

Keflvíkingar náðu fljótt tökum 
á leiknum án þess þó að valda vörn 
HK miklum vandræðum. Það var 
ekki fyrr en á 23. mínútu að dró til 
tíðinda. Þórarinn Kristjánsson féll 
í teignum eftir viðskipti við Calum 
Bett. Klaufalegt brot en Gunnleif-
ur Gunnleifsson kom HK til bjarg-
ar. Hann varði vítaspyrnu Jónasar 
Guðna frábærlega út við stöng 
vinstra megin.

Fátt markvert annað gerðist í 
fyrri hálfleik en seinni hálfleikur 
var ekki gamall þegar Oliver Jaeg-
er kom HK yfir. Rúnar Páll átti 
frábæra sendingu fram á Jón Þor-
grím sem lagði boltann út á Jaeger 
sem hamraði boltann viðstöðu-
laust efst í vinstra hornið á marki 
Keflavíkur.

Meiri hraði færðist í leikinn við 
þetta en Keflavík átti enn í vand-
ræðum með að finna göt á vörn 
HK. Það var þó á 77. mínútu að 
Símun Samuelsen krækti í aðra 
vítaspyrnu Keflavíkur sem Guð-

mundur Steinarsson skoraði úr af 
miklu öryggi.

Í stað þess að hengja haus eins 
og oft vill gerast hjá liðum í fall-
baráttu svöruðu HK-ingar strax. 
Hermann Geir sendi fyrir frá 
vinstri á Jaeger sem náði ekki 
nógu góðu skoti á mark. Jaeger 
fékk boltann aftur og renndi 
honum á Jón Þorgrím sem stóð 
einn og óvaldaður á markteig og 
sendi boltann í markið. Sanngjarn 
sigur HK þar með staðreynd.

„Við lékum mjög skipulagðan og 
agaðan varnarleik. Liðið var mjög 
þétt allt frá fremsta manni til þess 
aftasta. Ég vil sérstaklega hæla 
Rúnari Páli á miðjunni, hann var 
frábær,“ sagði Gunnleifur, fyrir-
liði HK.

Kristján Guðmundsson þjálfari 
Keflavíkur sagði að hann hefði 
ekkert á móti Kópavogsbúum 
þrátt fyrir þrjú töp í röð fyrir 
liðum úr Kópavogi.

„Þetta er hræðilegur völlur. Nú 
fáum við smá tíma til að skipu-
leggja okkur upp á nýtt og vinna í 
því sem er að hjá okkur. Við spil-
uðum ekki nógu hratt gegn liði 
sem hélt sig aftur og færði sig 

bara til hliðar,“ sagði Kristján og 
bætti við að það væri ekki farið að 
hitna undir honum. „Í Keflavík 
vinna allir að sama markmiði.

Baráttan skilaði HK þrem stigum
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HLAUPARARNIR
NÁLGAST!
Stærsti íþróttaviðburður ársins verður á 
laugardaginn, þegar Reykjavíkurmaraþon 
Glitnis verður ræst í 24. sinn.

Svona umfangsmikið hlaup hefur í för með sér 
talsverða truflun á umferð. Við viljum hvetja 
vegfarendur til að kynna sér upplýsingarnar hér 
til hliðar og sýna aðgát og tillitssemi. 

Nánari upplýsingar á www.marathon.is.

Lækjargata milli Vonarstrætis og Skólabrúar.

Fríkirkjuvegur frá kl. 07.30.

Geirsgata, Kalkofnsvegur, Sæbraut austur 
að Dalbraut frá kl. 08.00.

Sæmundargata kl. 08.00–16.00.

LOKUN KL. 01.00–15.00

Vestur Ægissíðu og Nesveg.

Austur Eiðsgranda.

Austur Mýrargötu.

Austur Sæbraut milli Laugarnesvegar 
og Dalbrautar.

Suður Engjaveg frá Gnoðarvogi.

Skothúsvegur, Suðurgata, Melatorg og Lynghagi.

Suðurströnd, Lindarbraut og Norðurströnd.

Hringtorg vestast á Hringbraut, Ánanaust og 
hringtorg við enda Mýrargötu.

Skothúsvegur, Suðurgata, Hringbraut, 
Bræðraborgarstígur, Vesturgata, Hafnarstræti.

Gatnamót Borgartúns og Kringlumýrarbrautar.

Gatnamót Suðurlandsbrautar og Reykjavegar.

Gatnamót Suðurlandsbrautar og Grensásvegar.

Engjavegur við Fjölskyldugarð.

Álfheimar við Glæsibæ.

Skeiðarvogur við Suðurlandsbraut.

EINSTEFNA KL. 8.00–15.00
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TRUFLUN Á UMFERÐ KL. 8.00–12.00

Bílastæði fyrir Latabæjarhlaupið eru við Háskólabíó, 
Þjóðarbókhlöðu og Háskóla Íslands við Oddagötu.

Latabæjarhlaup

3 km

10 km

21 km

42 km, fyrri hringur

42 km, seinni hringur
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tjörn

Bakkavík

Valhúsa-
hæ›

Örfirsey

Reykjavíkurhöfn

Reykjavíkurflugvöllur

Vatnsm‡ri

Tjörnin

Öskjuhlí›

Laugardalur

Laugarnes

Sundahöfn

Vi›eyjarsund

Fossvogur Fossvogsdalur

Skerjafjör›ur

Nauthólsvík

Su›urnes

Lokaðfyrirbílaumferð



 Fylkir vann sinn þriðja 
sigur í röð í Landsbankadeild karla 
þegar þeir unnu 2-0 sigur á ÍA upp 
á Akranesi í gærkvöldi. Skagamenn 
höfðu ekki tapað leik síðan 14. júní 
þegar þeir fóru inn í tvo leiki við 
Fylki á stuttum tíma í bikar á 
sunnudag og í deildinni í gær. 
Fylkir vann báða leiki og í bæði 
skiptin var það hinn snaggaralegi 
Halldór Hilmisson sem réði 
úrslitum.

Aðeins fimm dögum eftir að 
hann tryggði Fylki sæti í 
undanúrslitum VISA-bikars karla 
með tveimur mörkum gegn 
Skagamönnum í framlengingu 
tryggði Halldór sigurinn í gær með 
tveimur mörkum á síðasta korterinu 
á Akranesi í gær. Það fyrra skoraði 
hann með stórglæsilegu 
vinstrifótarskoti á 76. mínútu eftir 
skallasendingu Peter Gravesen og 
hið síðara af stuttu færi úr 
markteignum á 87. mínútu eftir 
frábæran undirbúning vara-
mannsins Páls Einarssonar

Fjalar Þorgeirsson sýndi 

landsliðstakta í Fylkismarkinu 
þegar hann varði frá Vjekoslav 
Svadumovic á 29. mínútu en hann 
var þá kominn í dauðafæri eftir 
frábæra sendingu Björns 
Bergmanns Sigurðarsonar og 
Fjalar var mjög traustur í öllum 
sínum aðgerðum í gær.

Fyrri hálfleikurinn bauð ekki 
upp á mörg góð marktækifæri en 
liðin sýndu þó oft á ágætt samspil 
úti á velli. Skagamenn voru 
skeinuhættari í sínum upphlaupum 
en Fylkismenn reyndu helst 
langskot fyrir utan það að vinna sér 
inn alls 11 horn í fyrri hálfleiknum.

Fylkismönnum óx ásmeginn eftir 
því sem leið á seinni hálfleikinn og 
það var eftir gangi leiksins þegar 
þeir komust yfir. Fylkismenn hafa 
nú unnið þrjá deildarleiki í röð og 
eru komnir upp að hlið Skagamanna 
í þriðja sæti deildarinnar. Þetta var 
hins vegar erfið vika fyrir 
Skagamenn sem duttu út úr 
bikarnum og misstu dýrmæt stig í 
toppbaráttunni þökk sé öflugum 
Árbæingum sem líkar lífið vel upp 

á Skaga þar sem þeir hafa ekki 
tapað í fimm ár.

„Leikurinn í dag er ábending um 
það að við höfum ekki og þá getu að 
færa okkur með mikið fleiri menn 
fram á völlinn. Það var ekkert sem 
benti til þess að Fylkir myndi vinna 
leikinn fyrr en ég breytti 
leikkerfinu og freistaðist til þess 
að setja fleiri menn fram til þess 
að reyna að vinna leikinn. Þau lið 
sem voru í kringum okkur voru að 
tapa stigum og ég vildi reyna að 
styrkja stöðu okkar í deildinni. Ég 
er að reyna að finna út á hvaða 
þroskastigi liðið mitt er og í dag er 
það ekki á því þroskastigi sem ég 
vil sjá það í framtíðinni,“ sagði 
Guðjón Þórðarson, þjálfari ÍA eftir 
leik.

„Við erum með gott lið sem er 
gaman að vera frammi í því þá fær 
maður færi,“ sagði Halldór 
Hilmisson sem færði sig framar 
eftir því sem leið á leikinn. „Maður 
laumast fram og þegar við náum 
skyndisóknum þá keyrir maður 
fram,“ sagði Halldór sem var mjög 

hógvær eftir leikinn en Skagamenn 
mun dreyma hann örugglega næstu 
vikurnar eftir þessi fjögur mörk á 
fimm dögum. 

Skagabaninn Halldór sá um ÍA annan leikinn í röð

 „Við erum lið sem er að 
berjast á toppnum og þá á að vera 
nóg fyrir okkur að skora tvö mörk. 
Við höfum núna fengið á okkur 
sex mörk í síðustu tveimur heima-
leikjum sem er einfaldlega ekki 
nægilega gott. Við verðum að gera 
betur í varnarleiknum,“ sagði 
Helgi Sigurðsson, markaskorari 
Valsmanna í gær og besti leikmað-
ur liðsins. 

Valur er með 25 stig í 2. sæti 
Landsbankadeildarinnar eftir 
leikinn í gær, tveimur stigum á 
eftir Íslandsmeisturum FH sem 
eiga auk þess leik til góða. „Við 
höldum að sjálfsögðu ennþá í von-
ina og sem betur fer tapaði FH 
líka stigum í þetta skiptið. En 
leikjunum fækkar sífellt og við 
þurfum að spila betur,“ bætti 
Helgi við, ómyrkur í máli.

Fyrri hálfleikurinn í gær reynd-
ist vera frábær skemmtun og litu 
fjögur gullfalleg mörk þá dagsins 
ljós. Helgi, lævísari en refur eins 
og endranær, nýtti sér varnarmis-
tök Blika í tvígang og skoraði tvö 
virkilega góð mörk. Þau voru þó 
langt frá því að toppa ótrúleg til-
þrif Rajcomar. Hollendingurinn 
jafnaði metin rúmri mínútu eftir 
fyrra mark Helga þegar hann 
stýrði sendingu Gunnars Arnar 
Jónssonar í netið með hælnum. 
Tæpum tveimur mínútum síðar 
var hann aftur á ferðinni þegar 
hann lét vaða af um 20 metra færi 
og sneri boltanum upp í samskeytin 
fjær eftir fallegan sprett upp 

vinstri vænginn. Stórkostlegt 
mark.

Það tók Helga rúmar 20 mínútur 
að jafna metin fyrir Val og átti 

hann markið fyllilega skilið. Helgi 
fékk mörg færi í leiknum í gær og 
hefði sett þau mun fleiri ef heppnin 
hefði verið með honum. „Ég hefði 

getað skorað fleiri en ég verð að 
vera þokkalega sáttur með tvö,“ 
sagði Helgi. 

Síðari hálfleikurinn var gjör-
ólíkur þeim fyrri og greinilegt að 
þjálfarar beggja liða höfðu lagt 
áherslu á að þétta varnirnar, sem 
litu afar illa út á köflum í fyrri 
hálfleik. Fyrir vikið hægðist 
leikurinn mikið þó svo að bæði lið 
hefðu fengið færi til að tryggja 
sér öll stigin þrjú. 

„Það er ánægjulegt að skora tvö 
mörk en ég hefði fórnað þeim 
báðum fyrir þrjú stig. Við erum 
ekki sáttir með frammistöðu 
okkar í þessum leik,“ sagði 
Rajcomar við Fréttablaðið eftir 
leikinn. Hann viðurkenndi að bæði 
mörkin séu með þeim betri sem 
hann hefur skorað á sínum ferli. 
„Ég hitti hann vel í bæði skiptin og 
þegar sjálfstraustið er mikið fara 
svona skot frekar inn. Ég vona 
bara að ég geti haldið áfram á 
sömu braut.“

Sá hollenski hefur skorað fjögur 
mörk í síðustu þremur leikjum 
Blika og er að reynast liði sínu 
algjör gullmoli. Þrátt fyrir að hann 
eigi það til að týnast inn á milli 
sýndi hann það og sannaði í gær að 
hann er leikmaður sem getur 
klárað leiki upp á eigin spýtur, 
sem er ómetanlegur eiginleiki í 
íslenska boltanum. Þá hæfileika 
hefur Helgi Sigurðsson hins vegar 
einnig, og það var því kannski vel 
við hæfi að þeir sættust á jafnan 
hlut í gærkvöldi. 

Tveir heitustu framherjar Landsbankadeildarinnar skoruðu tvö mörk hvor í kaflaskiptum leik Vals og Breiða-
bliks í gær. 2-2 jafntefli urðu úrslitin og segir Helgi Sigurðsson að Valsmenn þurfi einfaldlega að gera betur.

Strax í upphafi leiks var ljóst hvert 
stefndi. Svo virtist sem bæði lið kæmu til leiks 
með það markmið eitt að skemmta áhorfendum. 
Blásið var til sóknar og varnir látnar lönd og 
leið.

Fyrsta mark leiksins kom á 27. mínútu þegar 
Davíð Þór Viðarsson fékk boltann á miðjum 
vallarhelmingi Framara og lét vaða af um þrjátíu 
metra færi. Boltinn söng í markhorninu.

Í kjölfarið leit út fyrir að FH-ingar ætluðu að 
taka öll völd á vellinum. Framarar stóðust hins 
vegar pressuna. Á 39. mínútu tókst Fram að 
skora. Óðinn Árnason vann boltann af FH-
ingum á eigin vallarhelmingi og sendi á 
Theódór Óskarsson inni í miðjuhringnum. 
Theódór tók eina snertingu á boltann, og sendi 
hárnákvæma sendingu á Hjálmar Þórarinsson 
á hægri vængnum. Hjálmar lék að 
markteigshorni og sneri boltann framhjá Daða 
með stæl.

Framarar komu steinsofandi til síðari hálf-
leiks og voru komnir tveimur mörkum undir 
eftir fjórar mínútur. Fyrst skoraði Ásgeir 
Gunnar Ásgeirsson, af stuttu færi og síðan 
vippaði Guðmundur Sævarsson knettinum í 
fjærhornið eftir undirbúning Mattíasar Vil-
hjálmssonar.

Framarar voru þó ekki af baki dottnir og 

náðu að minnka muninn. Þar var að verki gamli 
FH-ingurinn, Jónas Grani, með góðum skalla 
eftir fyrirgjöf Hans Mathiesen. Áfram héldu 
Framarar sóknarleiknum, og Jónas Grani 
jafnaði leikinn á 58. mínútu eftir skyndisókn, 
þar sem Alexander Steen var einu sinni sem 
oftar arkitektinn.

Mikið fjör var í leiknum allt til loka. Bæði lið 
sóttu líkt og enginn væri morgundagurinn, og 
létu varnarleikinn sitja á hakanum. Nokkur 
hættuleg færi sköpuðust á báða bóga, en inn 
vildi boltinn ekki.

Jafntefli verður að teljast sanngjörn úrslit 
þegar upp er staðið. Bæði lið eiga heiður skil-
inn fyrir frábæran sóknarleik, og það segir 
sína sögu að markmenn beggja liða áttu góðan 
dag þrátt fyrir að fá á sig þrjú mörk. Besti 
maður vallarins var hinn smái en knái Alex-
ander Steen sem opnaði vörn FH-inga hvað 
eftir annað, að því er virtist fyrirhafnarlaust, 
með eitruðum sendingum.

Ólafur Þórðarsson, þjálfari Framara, sagði 
sína menn hafa sýnt frábæran karakter. 
„Strákarnir eiga heiður skilinn fyrir að rífa 
sig upp. Við höfum verið að reyna að spila 
sóknarleik í allt sumar, og þurfum ekki að 
kvíða framhaldinu ef við höldum áfram að 
spila svona.“

FH og Fram blésu til sóknar í Kaplakrika
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14. 999300968E
LaCie 320GB F.A. Porsche
útvær harður diskur fylgir!

FLAKKARI

20071. nóvember

14. 999

MEÐ VÖLDUM VÉLUM
FLAKKARI

16. 999

9.999

Office pakkinn
Leyfi fyrir 3 tölvur

Ef keypt með tölvu

1. GREIÐSLA

PSAE0E-04T01GN5
TOSHIBA SATELLITE A200-1ML
Intel Core Duo T2080
15.4” TFT  WXGA TruBrite
Intel 943 251MB skjástýring
1GB Vinnsluminni (2x512MHz)
120GB Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust netkort
Lyklaborð í fullri stærð
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 2,72kg á þyngd
Windows Vista™ Premium
2gja ára alþjóðleg ábyrgð 3.693

59 mánaða

Verð frá:

129.999

  15,4”

PSL40E-02R01QN5
TOSHIBA SATELLITE L40-139
Intel Celeron M 520
15.4” TFT  WXGA
Intel 943 251MB skjástýring
1GB Vinnsluminni (2x512MHz)
120GB Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust netkort
Lyklaborð í fullri stærð
Aðeins 2,72kg á þyngd
Windows® Vista Premium
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

2.634
59 mánaða

Verð frá:

BAT:NOM1-NSUM7-LA1
FSC AMILO LA1703 AMD
AMD Sempron 3500+
15,4” CrystalView skjár
- 1280 x 768 upplausn
UniChrome Pro skjástýring
512MB DDR2 vinnsluminni (533)
80GB SATA Harður Diskur
Innbyggt þráðlaust net
DVD Skrifari - Dual Layer
Windows Vista Basic
MS Works
WinDVD
Nero 7
Norman Antivirus (3mán)

2.104
59 mánaða

Verð frá:

Intel® Celeron M örgjörvi
Öflugur örgjörvi af nýjustu gerð Intel Cel-
eron örgjörvanna frá Intel.

120GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyndum,
ljósmyndum og tónlist á 120GB hörðum
disk.

AMD Turion 64 X2
Nýjasta fartölvutæknin frá AMD. Stóraukin
afkastageta, lengri rafhlöðuending og
aukið öryggi.

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

69.999

  15,4”

  15,4”

89.999

Intel Core 2 Duo
Nýja fartölvutæknin frá Intel. Stóraukin
afkastageta, lengri rafhlöðuending og
aukið öryggi.

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

DV Ready - FireWire
FireWire tengið notar þú við myndband-
stökuvél. Einfalt er að klippa til myndbönd
og brenna á disk.

1GB Vinnsluminni
Nauðsynlegt er að hafa gott vinnsluminni í 
tölvunni til að tryggja hraða vinnslu.

21. 999

IPOD 2GB

Takmarkað magn

OFFICE 2007

300968E
LaCie 320GB F.A. Porsche
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21. 999

Takmarkað magn
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FRÁBÆRIR KAUPAUKAR FYLGJA

VERÐÓtrúlegt

NÝJA LÍNAN FRÁ TOSHIBA



Sá enski hefur innrás í Vesturbæinn



vo
b
5
9
6
8

Skólabækurnar á www.skola.is.
Skiptibókamarkaður með 
betra verð.

Við tökum vel á móti þér.

Nýjar og  
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„Þó að ég hafi einhvern tíma 
verið í leðurjakka og ekið um á 
mótorhjóli – og geri stundum 
enn - gerir það mig ekki að 
einhverjum eilífðartöffara.“

„Hér er ekki verið að sprengja 
neina skala,“ segir Þórhallur 
Gunnarsson, dagskrárstjóri RÚV 
en athygli hefur vakið hversu 
mikil áhersla verður lögð á inn-
lenda dagskrárgerð þar á bæ í 
vetur. Slíkt hefur oftar en ekki 
verið þyrnir í augum íslensku 
sjónvarpsstöðvanna sökum kostn-
aðar. Einhverjir hafa því viljað 
halda því fram að Þórhallur hafi 
fengið ríflega og gott betur en 
það úr buddu ríkissjóðs en dag-
skrárstjórinn segir það af og frá. 
Dagskráin verði ekki mikið dýr-
ari en undanfarin ár. 

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
fyrir viku verður skemmtiþáttur 
á dagskrá á laugardegi þar sem 
Eurovision-framlag Íslands verð-

ur valið. En í stað þess að við-
burðafyrirtækið BaseCamp haldi 
utan um þá keppni verður hún á 
snærum RÚV að öllu leyti. Þá 
munu þeir Jón Ólafsson og Þor-
steinn J. Vilhjálmsson vera hvor 
með sinn þáttinn auk þess sem 
Egill Helgason stýrir sínu Silfri 
og síðan er það spurningaþáttur 
sveitarfélaganna. Þórhallur segir 
að með aukinni hagræðingu og 
betri nýtingu fjármagnsins sé 
hægt að láta slíka dagskrá verða 
að raunveruleika. „Við erum að 
nota fólkið hérna innanhúss betur 
þannig að það er ekki bundið 
algjörlega við einn þátt og við 
slíkar ráðstafanir sparast nokkur 
peningur,“ útskýrir dagskrár-
stjórinn.

Í gær var síðan sagt frá því í 
fjölmiðlum að leikstjórinn Ragn-
ar Bragason hefði verið ráðinn til 
að stýra Skaupinu. Fréttablaðið 
greindi frá því að Skaupið í fyrra 
hefði kostað 38 milljónir og þar 
með verið dýrasta Skaup sögunn-
ar. Þórhallur segir að Ragnar fái 
ekki alveg jafn mikið fjármagn 
og starfsbróðir hans, Reynir 
Lyngdal. Skaupið verði ódýrara í 
ár. „En það ætti ekki að koma 
niður á gæðunum,“ segir Þórhall-
ur.  

Þórhallur hagræðir í Efstaleitinu

„Ætli við getum ekki orðað það 
svo að þetta hafi verið upphafið og 
endirinn á mínum söngferli,“ segir 
Ingólfur Helgason, forstjóri Kaup-
þings á Íslandi, en hann tók lagið 
með stórsöngvaranum Helga 
Björnssyni í gær í tilefni af afmæl-
istónleikum bankans sem fram 
fara á Laugardalsvelli í kvöld. 
Helgi og Ingólfur sungu gamla 
slagarann „Mér finnst rigningin 
góð“ og nutu aðstoðar nokkurra af 
þeim poppurum sem koma fram á 
tónleikunum í kvöld. Einar Bárð-
arson, aðalskipuleggjandi tónleik-
anna, var á meðal þeirra sem 
hlýddu á Ingólf og segir umboðs-
maðurinn að bankastjórinn leyni á 
sér í tónlistinni. „Hann söng betur 
en ég hélt og það er spurning hvort 
við kýlum ekki á plötu fyrir jól,“ 
sagði Einar í léttum dúr. Ingólfur 

tók ekki alveg eins djúpt í árinni 
og kvaðst ætla að halda sig við 
bankastörfin. „Það þurfa ekki allir 
bankastjórar að syngja þó einn 
kunni það ágætlega,“ sagði Ingólf-
ur. 

Engu verður til sparað til að 
gera tónleikana í kvöld sem glæsi-
legasta og hefur verið rætt um að 
þeir séu hugsanlega þeir dýrustu 
sem haldnir hafa verið hér á landi. 
Hafa kostnaðartölur upp á 30-40 
milljónir króna heyrst í því sam-
bandi. Einar vildi ekkert ræða um 
kostnaðinn og ítrekar að hann sé í 
raun algjört aukaatriði. „Aðalmál-
ið er að Kaupþing er að halda 
þarna einhverja glæsilegustu 
afmælisveislu í sögu þjóðarinnar 
og ég á ekki von á að það verði 
send út nein afkomuviðvörun 
vegna þeirra.“

Forstjóri Kaupþings söng með Helga Björns

Nýjasta plata Megasar, Frágang-
ur, er söluhæsta plata Megasar í 
tuttugu ár, eða síðan Loftmynd 
kom út árið 1987. Platan hefur 
selst í hátt á þriðja þúsund eintaka 
síðan hún kom út í síðasta mánuði 
og er þegar orðin fjórða söluhæsta 
plata Megasar frá upphafi. 

Megas segir viðtökurnar betri 
en hann bjóst við en vill ekki 
meina að hann hafi lagt upp með 
að gera aðgengilega plötu. „Ég hef 
áður gert plötur sem mér hefur 
líkað við en ekki öðrum, þannig að 
ég veit ekki hvar minn smekkur 
rímar við almennan smekk. Það 
eru kannski einhverjar sögulegar 
sættir komnar á varðandi smekk 
manna, eða þá að umfjallanir blað-
anna hafi haft svona mikið að 
segja. En ég segi ekki annað en að 
ég sé ánægður,“ segir Megas.

Loftmynd seldist í um sex þús-
und eintökum á fyrstu mánuðum 
sínum en er nú komin í sjö til átta 
þúsund eintök og á Frágangur því 
nokkuð í land með að ná þeim góða 
árangri. Einnig þarf nýja platan 
að slá út Millilendingu og Í góðri 
trú sem komu út 1975 og 1986. Í 
góðri trú seldist í um fjögur þús-
und eintökum til að byrja með en 
hefur núna selst í fimm til sex þús-
undum, auk þess sem Millilending 
hefur selst í yfir þrjú þúsund ein-
tökum.

Að sögn Eiðs Arnarssonar, 
útgáfustjóra Senu, seljast plötur 
Megasar venjulega í um tvö þús-
und eintökum og því hafi þetta 
góða gengi komið skemmtilega á 
óvart. „Það má segja að Megas sé 
kominn inn í hlýjuna. Hann er 
miklu betur metinn heldur en 
hann var, sem er gott mál því hann 
á það svo gjörsamlega skilið. Hann 
er ekkert annað en snillingur.“

Þrátt fyrir að Frágangur nálgist 
óðfluga söluhæstu plötur Megasar 
segist hann ekki líta hana öðrum 
augum en aðrar plötur. „Síðasta 
plata sem ég hef gert er venjulega 
í uppáhaldi hjá manni. Hins vegar 
geri ég ekkert upp á milli platna. 
Þær eiga sér mismunandi sögur 
og stúdíóvinnan fer fram með mis-
munandi hætti. Það er alltaf mjög 

ánægjulegt að gera plötur en ég er 
ekki mikið að raða áhuga mínum í 
tíu bestu eða eitthvað slíkt.“

Meistarinn er um þessar mund-
ir að fullgera næstu plötu sína sem 
kemur út í haust. Framundan eru 

síðan tónleikar á Miklatúni á 
menningarnótt, í Keflavík, á Ísa-
firði og Akureyri auk þess sem 
stórtónleikar í Laugardalshöll eru 
fyrirhugaðir í október.





Litríkasta helgi sumarsins er 
yfirstaðin. Allt frá prestum 

yfir í teknótæfur flykktust niður í 
miðbæ til að veifa fánum til stuðn-
ings samkynhneigðum. Allt var 
blessað í bak og fyrir og bólaði 
ekki á Gunnari í Krossinum, sem 
fjölmiðlar eru vanir að draga 
fram í sviðsljósið í hvert sinn sem 
minnst er á réttindabaráttu sam-
kynhneigðra. Til þess að spyrja 
hvað honum finnist nú um þetta.

 er það 
týpískt fyrir fjölmiðla hvernig 
Gunnari í Krossinum, sem yfir-
gnæfandi meirihluti þjóðarinnar 
álítur rugludall, er alltaf stillt upp 
sem holdgervingi þeirra fordóma 
sem samkynhneigðir mæta í þjóð-
félaginu – og marktækum and-
stæðingi. Ekkert gæti verið fjær 
sannleikanum. Bókstafstrúarfólk 
er hverfandi minnihlutahópur í 
íslensku samfélagi, staðalímyndir 
um samkynhneigða hafa sjaldnast 
að gera með kristna trú og for-
dómarnir byggjast á fáfræði og 
krónískum geldingarótta karl-
manna á stórum jeppum.

í Krossinum er þægi-
legur andstæðingur, það verður 
ekki af honum tekið. Hann stend-
ur keikur og hefur sitt á hreinu: 
sódómistar skulu grýttir. Sömu 
sögu er ekki að segja um ríkis-
kirkjuna. Þar á bæ tvístíga for-
ystusauðirnir vandræðalegir 
þegar kemur að málefnum sam-
kynhneigðra og reyna í örvænt-
ingu að sætta bókstaf og raun-
veruleika (kynvillingar skyndilega 
ekki lengur kynvillingar heldur 
„menn sem leggjast á börn og fatl-
aða“ eða hvernig sem nýja biblíu-
þýðingin hljómar). Prestar gefa 
saman samkynhneigða ef þeim 
sýnist svo en opinber stefna er 
vægast sagt óljós.

leiðinlegt að þurfa að 
taka umdeildar ákvarðanir. 
Ákvörðunin um stefnu þjóðkirkj-
unnar í málum samkynhneigðra 
er enn óþægilegri vegna þess að 
hún flækist óhjákvæmilega inn í 
spurninguna um samband ríkis og 
kirkju. Ríkið skuldbindur sig til 
að tryggja öllum þegnum sínum 
jafnrétti fyrir lögum og hefur 
tryggt jafna réttarstöðu samkyn-
hneigðra og gagnkynhneigðra. 
Kirkjunni sem trúfélagi ætti að 
vera í sjálfsvald sett hvernig hún 
túlkar eigin skyldur gagnvart 
meðlimum sínum. Hins vegar er 
hæpið að kirkjan sem ríkisstofn-
un hafi rétt á að setja reglur að 
eigin hentisemi. Það er löngu 
orðið tímabært að slaka á tilfinn-
ingaseminni og aðskilja ríki og 
kirkju, en alltaf verða ráðamenn á 
svipinn eins og þeim sé illt í mag-
anum.

Illt í maganum

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi
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LATABÆJARHLAUPIÐ ER Á MORGUN!
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SOLLA STIRÐA
HOPPAR Í TAKT

ARI ÞRÖSTUR ARNARSSON
LATABÆJARHLAUPARI

1 KM / UNICEF

HENRIK NÓI KEMP
LATABÆJARHLAUPARI

1 KM / UNICEF

KATLA KRISTINSDÓTTIR
LATABÆJARHLAUPARI

1 KM / UNICEF

DAGSKRÁ VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS
13.30–17.00 við Sæmundargötu

Kl. 14.00 hlaupa börn fædd árin 1998 og 1999
Kl. 14.30 hlaupa börn fædd árið 2000
Kl. 15.00 hlaupa börn fædd árið 2001

– mega hafa einn fylgdarmann
Kl. 15.30 hlaupa börn fædd árið 2002 og síðar

– með fylgd; kerrur og vagnar aftast
Kl. 16.00 Latabæjarskemmtun
Kl. 17.00 Dagskrárlok

SKEMMTIDAGSKRÁ

• Skemmtidagskrá frá Latabæ
• Harasystur
• Nylon söngflokkurinn
• Georg sparibaukur
• Jump Fit sýning
• Danssýning frá dansdeild ÍR 
• Natasha breikdanskennari ásamt
  danshópnum Pure Vibes 

Latabæjarhlaupið verður haldið á morgun fyrir framan 
Háskóla Íslands. Skráðir hlauparar þurfa að sækja 
boli og skráningargögn í Laugardalshöllina í dag milli 
kl. 12.00 og 21.00.

Þátttökugjöld í Latabæjarhlaupinu renna óskipt til 
UNICEF – Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna.

Síðustu forvöð til að skrá sig í Latabæjarhlaupið er 
í dag í Laugardalshöllinni milli kl. 12.00 og 21.00.

ALLIR SIGRA 18. ÁGÚST!

Lokaðfyrirbílaumferðe
mfeerð


