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Leikarinn Matt Damon ræðir um 
Hollywood og fjölskyldulífið

Ljósmyndarinn Spessi gefur út bókina 
„Location“ 

 „Mikil hætta steðjar 
að lífríki Þingvallavatns vegna 
fyrirhugaðrar vegagerðar við 
vatnið,“ segir Pétur M. Jónasson, 
vatnalíffræðingur, prófessor við 
Kaupmannahafnarháskóla og einn 
helsti sérfræðingur um Þingvalla-
vatn í heiminum. 

Til stendur að hefja útboð í gerð 
nýs Gjábakkavegar í haust. Pétur 
hefur kært úrskurð Skipulags-
stofnunar um framkvæmdirnar til 
Menningarmálastofnunar Samein-
uðu þjóðanna, UNESCO, og hefur 
málið verið tekið til athugunar og 
sent fleiri stofnunum.

Um er að ræða nýjan 16 kíló-
metra langan veg frá Laugarvatni 
til Þingvalla. 

Ákveðið hefur verið að vegurinn 
eigi að vera með bundnu slitlagi og 
að á honum muni gilda 90 kíló-
metra hámarkshraði. Samkvæmt 
áætlun Vegagerðarinnar mun nýi 
vegurinn liggja töluvert sunnar en 
núverandi vegur um Gjábakka, 
það er við Þingvallavatn. 

Pétur telur að ef verður af fram-
kvæmdunum geti Þingvallavatn 
fallið af lista heimsminjaskrár 
UNESCO vegna skaða sem vegur-
inn myndi valda umhverfinu.

„Stóraukin umferð um svæðið 
myndi leiða til mikillar nitur-
mengunar í vatninu. Það mun 
virka líkt og saltpétursáburður á 
vistkerfið. Vatnið mun verða 
grænt og gruggugt og missa 
bláan lit sinn,“ segir Pétur. 

Þá segir hann að niturmengun-
in muni raska fæðuvef murtunn-
ar, og búsvæðum bleikjuaf-
brigðanna fjögurra í vatninu, þar 
á meðal kuðungableikju og síla-
bleikju sem eru friðlýstar af 
UNESCO og Alþingi. Einnig að 
framtíðarvatnsból muni meng-
ast.

Óttast að Þingvellir 
falli af UNESCO-skrá
Sérfræðingur í lífríki Þingvallavatns telur fyrirhugaðan nýjan Gjábakkaveg 
ógna lífríki vatnsins og hefur vísað úrskurði Skipulagsstofnunar um fram-
kvæmdina til Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, UNESCO.
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Opið í dag Laugardag
Smiðjuvegi 76

200 Kópavogur
Baldursnes 6
603 Akureyri www.tengi.is

Björgunarsveitarmaður úr 
Björgunarsveitinni Súlum á 
Akureyri slasaðist við leit að 
þýsku ferðamönnunum tveimur á 
Svínafellsjökli í gærkvöldi. 

Hann féll og hrökk úr axlarlið. 
Var hann hífður um borð í þyrlu 
Landhelgisgæslunnar og fluttur 
með sjúkrabíl á sjúkrahús í 
Reykjavík til aðhlynningar. 

Slys í leitinni



 Fullvíst þykir að tvö 
kíló af kókaíni, sem tveir Íslend-
ingar voru teknir með í Kaup-
mannahöfn, hafi átt að fara hingað 
til lands. Fólkið átti pantað flugfar 
til Íslands og var sú ferð fyrirhug-
uð skömmu eftir að það var hand-
tekið.

Það var 11. ágúst sem karlmað-
ur fæddur 1971 og stúlka innan 
við tvítugt voru handtekin í miðbæ 
Kaupmannahafnar. Á þeim fannst 
lítilræði af kókaíni. Við nánari leit 
fann danska lögreglan svo 1,9 kíló 
af kókaíni í fórum þeirra. Þau hafa 
verið í haldi síðan og sætt yfir-
heyrslum. Karlmaðurinn hefur 
komið við sögu lögreglu áður 
vegna fíkniefnabrota.

Talsmaður dönsku lögreglunnar 
vildi lítið tjá sig um málefni tví-
menninganna við Fréttablaðið í 
gær. Hann sagði þó að beðið væri 

úrskurðar dómara um framhald 
fangelsisvistar þeirra.

Spurður um hvenær þess 
úrskurðar væri að vænta svaraði 
hann aðeins: „Þau eiga eftir að 
sitja lengi í fangelsi.“

Samkvæmt upplýsingum Frétta-

blaðsins hefur íslenska sendiráð-
inu í Kaupmannahöfn verið til-
kynnt um handtöku fólksins og 
það brugðist við á hefðbundinn 
hátt, meðal annars með aðstoð við 
stúlkuna að beiðni aðstandenda 
hennar.

 Mexíkóbúar þakka 
bæði góðum undirbúningi og 
einskærri heppni fyrir það hve 
litlu tjóni fellibylurinn Dean olli.

Fellibylurinn skall af miklum 
þunga á strönd Mexíkó nú í 
vikunni, og var þriðji öflugasti 
fellibylur sögunnar til að fara þar 
á land. Þegar hann barst lengra 
yfir landið dró hins vegar mjög 
úr honum allan mátt.

Að minnsta kosti átta manns 
létu þó lífið, auk þess sem 
húskofar féllu og uppskera 
eyðilagðist. Tryggingatjón er 
metið á innan við 20 milljarða 
króna, sem er mun minna en búist 
var við.

Reyndist mátt-
lítill í Mexíkó

 „Hefði mig rennt í grun 
að Jón Sigurðsson ætlaðist til þess 
að ég kynnti þetta samkomulag þá 
hefði ég að sjálfsögðu gert það,“ 
segir Árni Mathiesen fjármála-
ráðherra.

Árni bregst hér við fullyrðingu 
Jóns Sigurðssonar, fyrrverandi 
iðnaðarráðherra, um skort á kynn-
ingu samkomulags iðnaðar-, land-
búnaðar- og fjármálaráðherra við 
Landsvirkjun um vatnsréttindi í 
neðri hluta Þjórsár.

Samkomulagið var gert þremur 
dögum fyrir kosningar, án vitund-
ar fjölmiðla og almennings, og 
hafa Vinstri grænir bent á að á 
þeim tíma hafi verið blásið til 
fréttafundar við hvert tækifæri. 

„Fjármálaráðuneytið hafði þetta 
á sinni könnu. Ég hélt að þetta hefði 
farið í fréttabréf fjármálaráðu-
neytisins,“ sagði Jón í Fréttablað-
inu á fimmtudaginn.

„Hann hefði bara þurft að nefna 
það við mig,“ segir Árni. „Enda 
hafa virkjanamál í Þjórsá aldrei 
verið neitt vandamál fyrir mig. Það 
er bara ekki þannig sem þetta er 
venjulega unnið.“

Fjármálaráðuneytið komi að 
næstum öllum málum sem varða 
eignir ríkisins. Samkomulagið hafi 
snúist um orkumál og því heyrt 
undir iðnaðarráðuneytið. 

„Og venjulega þegar ég vil kynna 
mál sem heyrir undir fagráðuneyt-
in þá verður fagráðherra ekki 
ánægður með það. Því þá er ég að 
fara inn á hans málaflokk.“ 

Árni segir samkomulagið mjög 
mikilvægt. „Því ef það hefði ekki 
verið gert þá hefðu virkjanamálin 
í Þjórsá hugsanlega stöðvast.“ 

Landsvirkjun hafi þurft að hafa 
vilyrði fyrir nýtingu réttindanna 
svo fyrirtækið gæti gengið til 
samninga við bændur. „Og sveit-
arfélög höfðu sett það sem skil-
yrði fyrir því að fara í skipulags-
mál að samið yrði við bændurna 
fyrst.“

Um tímasetninguna, þremur 
dögum fyrir kosningar, segir Árni 
að vissulega hefði verið betra að 
gera samkomulagið fyrr, en ýmis 
mál hafi tafið fyrir því, án þess að 
vilja fara út í það nánar.

Samkomulagið hafi ekki brotið í 
bága við stjórnarskrá. „Í því er 

gerður greinarmunur á réttindun-
um sem ríkið keypti af Títan og 
réttindunum sem fylgja jörðinni 
Þjótanda. Það er ekki hægt að 
selja Þjótanda án aðkomu Alþing-
is, því hún er fasteign.“ Hins vegar 
sé heimilt að leigja hin réttindin. 

„Þetta er í raun bara upphafs-
hluti að samkomulagi sem verður 
ekki frágengið fyrr en búið er að 
fjalla um hvert endurgjaldið verð-
ur fyrir auðlindina. Þá væri tíma-
bært að bera þetta undir Alþingi.“ 

Iðnaðarráðherra hverju sinni 
ákveði hvort það verði gert. 

Samkomulagið var 
ekkert leyndarmál
Fjármálaráðherra segir að iðnaðarráðuneyti hefði átt að kynna samkomulag 
ríkis og Landsvirkjunar, enda fjalli það um orkumál. Án þess hefðu virkjana-
mál í Þjórsá getað stöðvast. Það brjóti ekki í bága við stjórnarskrá.

 „Þetta er lítið nálargat 
og það er tálguð spýta, svona eins 
og eyrnapinni að stærð, sem held-
ur ferjunni á floti,“ segir Hjörtur 
Emilsson, framkvæmdastjóri 
Navis, sem hefur eftirlit með end-
urbótum á Grímseyjarferjunni.

Eftir að Grímseyjarferja var sjó-
sett kom í ljós tæringargat í lest-
inni og sprautaðist út úr því lítil 
buna. Gatið hafði áður farið fram 
hjá skoðunarmönnum skipsins. 

„Þetta eru tíu fermetrar, bæði 
bak- og stjórnborðsmegin í lest-
inni, sem þarf að skipta um og um 
600 kíló af stáli sem þarf til,“ segir 
Hjörtur. 

Hann segir afar leiðinlegt að 

skemmdirnar hafi komið fram svo 
seint, eftir aðalviðgerðir, sand-
blástur og málun skipsins.

„Það var búið að skipta út stáli 
þarna allt í kring. Það þarf að mála 
aftur en við teljum að miðað við eðli-
legt stálverð kosti allt verkið innan 
við milljón króna,“ segir Hjörtur. 

Hann tekur fram að gatið sé það 
lítið að það tæki nokkra mánuði að 
fylla það með vatni.

Ekki náðist í Pál Kristinsson, 
skoðunarmann hjá flokkunarfé-
laginu Lloyds Register. 

Tréflís heldur ferjunni á floti

Talsvert umferðaröng-
þveiti myndaðist í Kópavogi í 
gærdag og fram á kvöld vegna 
vegaframkvæmda við Nýbýlaveg. 
Að sögn lögreglu var það þó ekki 
meira en von var á. 

„Þetta er bara spurning um 
þolinmæði,“ segir Rúnar Sigurpáls-
son hjá umferðardeild lögreglunn-
ar. Hann segir öngþveitið hafa 
verið mjög slæmt þegar fólk var á 
leið heim úr vinnu, bæði á fimmtu-
dag og í gær. „Við erum með 
lögreglu á mótorhjólum sem reynir 
að hræra í þessu eins og hægt er.“

Áætlað er að framkvæmdunum 
ljúki í dag. 

Öngþveiti 
vegna lokunar

 Kennslu- og prófdagar 
voru færri en 175, sem er 
lágmarkið, í þrettán framhalds-
skólum landsins á síðasta 
skólaári. Í fyrra voru tólf skólar 
með færri kennslu- og prófdaga 
en segir til um í reglugerð um 
starfstíma framhaldsskóla.

Samkvæmt tilkynningu frá 
Hagstofu Íslands síðan í gær var 
fjöldi reglulegra kennsludaga í 
framhaldsskólum á bilinu 140 til 
155, en lög um framhaldsskóla 
segja að kennsludagarnir skuli 
ekki vera færri en 145. Meðal-
fjöldi reglulegra kennsludaga var 
146, sami dagafjöldi og skólaárið 
2005 til 2006. 

Færri kennslu- 
og prófdagar

Samþykkt var einróma á 
aðalfundi Máls og menningar, sem 
fram fór á fimmtudag, að selja 
húseign félagsins við Laugaveg og 
leita allra leiða til að efna kauptil-
boð sem stjórnin gerði Ólafsfelli 
um yfirtöku á bókaútgáfu Eddu 
útgáfu.

Árni Einarsson, forstjóri Máls og 
menningar, segir að fundurinn hafi 
verið sá fjölmennasti í áratugi, 25 
af þeim 36 sem rétt áttu til setu á 
fundinum hafi komið. Hann segir 
að nú sé leiðin greið fyrir stjórnina 
að vinna að fjármögnun á kaupum 
á bókaútgáfunni. Stefnt er að því 
að kaupin gangi eftir 1. október.

Breytingar sam-
þykktar einróma

Sextán ára gamall 
drengur var handtekinn í gær, 
grunaður um morðið á hinum 
ellefu ára gamla Rhys Jones. 
Jones hafði verið í fótbolta með 
vinum sínum þegar hettuklæddur 
drengur á hjóli skaut þremur 
skotum úr byssu sem hann var 
með. Eitt skotanna hæfði Jones í 
hálsinn með þeim afleiðingum að 
hann lést skömmu síðar.

Drengurinn er sá þriðji sem 
handtekinn er vegna morðsins. 
Áður höfðu tveir drengir, fjórtán 
og átján ára, verið handteknir en 
þeim hefur nú verið sleppt gegn 
tryggingu.

Grunaður um 
morðið á Jones

Ari, ætlið þið að leita fanga 
víða?



Gríptu augnablikið og lifðu núna

Vertu í hópi
ánægðustu
viðskiptavinanna
Við lítum ekki bara á það sem skyldu okkar að veita viðskiptavinum okkar bestu 
mögulegu þjónustu, okkur finnst hreinlega ekkert annað koma til greina. Þetta 
hefur líka skilað sér í því að viðskiptavinir Vodafone eru ánægðustu viðskipta-
vinir farsímafyrirtækja samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.

Hringdu í 1414 og vandamálið er úr sögunni

Viðskiptavinir Vodafone í fyrsta sæti
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„Það er gríðarlega mikilvægt 
að þekkja einstaklingana sem 
verið er að leita að og reyna að 
átta sig á persónuleika þeirra,“ 
segir Víðir Guðmundsson, full-
trúi ríkislögreglustjóra og 
umsjónarmaður leitarinnar í gær. 
Þegar leitarmenn lögðu af stað í 
býtið brýndi hann fyrir þeim að 
setja sig í spor mannanna tveggja. 
Þeir eru þekktir fyrir að fara 
ekki troðnar slóðir í fjalla-
mennsku og því voru björgunar-
sveitarmenn beðnir um að hafa 
augun opin fyrir slóðum sem 
þeim sjálfum dytti aldrei í hug að 
fara.

Lögreglan hefur rætt við móður 
Mathiasar, sem stödd er á Íslandi 
og aðra ættingja og vini til þess að 
kynnast mönnunum. Það vekur 
athygli að þótt mennirnir hafi 
keypt flugmiðana til Íslands hinn 
19. janúar sögðu þeir engum frá 
ferðaáætlun sinni. Félagar Mathi-
asar hafa það eftir honum að hann 
hafi haft hug á að skoða svelgi og 
íshella en ekki útskýrt það nánar. 
Í samtali sem Thomas átti við 
kærustu sína skömmu eftir kom-
una til Íslands kvaðst hann vera 
smeykur við að fara inn á sprungu-
svæði. Þá sagði móðir Mathiasar 
að hann myndi seint kaupa sér 
leiðsögn eða borga fyrir upplýs-
ingar, hann vildi gera hlutina 
sjálfur.

„Það er ljóst að Mathias er leið-
toginn í þessari ferð. Hann er líka 
reynslumeiri en Thomas og þekkt-
ur fyrir að fara ekki hefðbundnar 
leiðir,“ segir Víðir og bætir því við 
að mennirnir hafi verið í ævin-
týraleit og það sé haft í huga við 
leitina.

Mathias og Thomas hafa þekkst 
í fimmtán mánuði og á þeim tíma 
hefur Mathias klifrað mjög reglu-
lega. Thomas hafði hins vegar 
ekkert klifrað í sex mánuði þegar 
hann kom til Íslands. 

Vitað er að mennirnir ætluðu 
sér að þvælast í tólf daga utan 
alfaraleiðar og það stemmir við 
þann búnað sem lögreglan fann í 
tjöldunum ofarlega á Svínafells-
jökli á fimmtudag. Talið er að 
mennirnir hafi ætlað sér að dvelja 
í tjöldunum í nokkra daga og ferð-
ast út frá því. 

Allt bendir þó til þess að þeir 
hafi í mesta lagi gist þar í tvær 
nætur. Þar voru svefnpokar og 
dýnur og um það bil átján daga 
birgðir af gasi sem og fullur kassi 
af súkkulaði, núðlusúpum og 
öðrum mat sem mennirnir hafa 
burðast með upp á jökulinn. 

Ýmislegt er sérkennilegt við 
ferðamátann. Mennirnir sváfu 
ekki í sama tjaldi og deildu ekki 
útbúnaðinum. Þeir voru til að 
mynda með tvo prímusa. 

Ætluðu að dvelja lengi í tjöldunum
Flest bendir til þess að Thomas og Mathias hafi ætlað að dvelja í á aðra viku í tjöldunum sem björgunarsveitarmenn fundu á Svína-
fellsjökli í fyrradag. Leitarmenn reyndu að setja sig í spor mannanna við leitina í gær. Mennirnir höfðu þekkst í fimmtán mánuði.

Þjóðverjarnir tveir sem leitað 
hefur verið að eru enn ófundnir. 
Um fjörutíu sérþjálfaðir björgun-
arsveitarmenn frá höfuðborgar-
svæðinu og Norðurlandi fóru á 
jökulinn í gær og leituðu fram í 
myrkur. Sjö gistu á jöklinum í nótt. 
Stórleit verður á svæðinu í dag en 
fyrstu leitarhóparnir lögðu af stað 
í birtingu. 

Fjórir leitarhópar gengu ólíkar 
klifurleiðir í gær út frá tjaldbúðum 
Þjóðverjanna sem fundust á 
fimmtudag. Síðdegis fann einn leit-
arhópurinn slóð tveggja manna 
austan í Hrútsfjallstindum. Sein-
lega gekk að rekja slóðina enda 
aðstæður erfiðar. Lögreglan rann-
sakaði slóðina og bar sporin saman 
við spor sem fundust við tjaldbúð-
irnar daginn áður. 

Leitað var úr lofti með þyrlu 
Landhelgisgæslunnar TF-EIR en 
TF-GNÁ leysti hana af hólmi síð-
degis. Hennar fyrsta verk var að 
sækja slasaðan björgunarsveitar-
mann upp á Svínafellsjökul. 

Þyrlan sótti leitarhópana í gær-
kvöld og ferjaði nýjan hóp upp á 
jökulinn sem dvaldi þar í nótt. 
Komið hefur verið upp búðum við 
tjöld Þjóðverjanna og þar verður 
leitað enn betur í dag. Björgunar-

sveitarmenn munu meðal annars 
síga ofan í sprungur. 

Aðstæður til leitar eru erfiðar 
en svæðið þar sem Þjóðverjarnir 
tjölduðu er við einn sprungnasta 
hluta jökulsins.

Gistu á jöklinum í nótt
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Það hefur sjaldan verið eins spennandi að koma til okkar.
Vegna færslu á háspennustreng við Nýbýlaveg eru starfsmenn Toyota Kópavogi í 
sérstöku stuði þessa dagana. Þú gætir þurft að leita okkur uppi, en þeir sem rata
í sýningarsal okkar, dagana 23. til 25. ágúst, verða verðlaunaðir alveg sérstaklega.

Kaupaukar og veitingar fyrir þá ratvísu
Við bjóðum þeim ratvísu sem komast til okkar gómsætar veitingar
og skemmtilega kaupauka sem fylgja öllum seldum, nýjum bílum 23. - 25. ágúst:

• Fellum niður rafmagnsreikning heimila kaupenda nýrra bíla til áramóta*
• 5 alþrif með hverri seldri bifreið
• Þeir sem reynsluaka nýrri Toyota fá sérstakan glaðning

Komdu alla leið, dagana 23. til 25. ágúst
*Gildir aðeins um lögheimili einstaklinga sem kaupa nýjan bíl hjá Toyota Kópavogi dagana 23. - 25. ágúst. 

Ratar þú til Toyota Kópavogi?
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 Eftir gagngerar endur-
bætur hýsir Gamli barnaskólinn á 
Akureyri höfuðstöðvar Saga Capi-
tal Fjárfestingarbanka. Björgvin 
G. Sigurðsson viðskiptaráðherra 
klippti síðdegis í gær á borða og 
opnaði bankann formlega.

Í tilkynningu kemur fram að 
húsið eigi sér rúmlega hundrað ára 
sögu. Staðsetning þess þótti glæ-
fraleg og stéttin framan við húsið 
var jafnan kölluð gullstéttin. Davíð 
Stefánsson skáld bjó þar og Kristj-
án Jóhannsson söngvari fæddist 
þar. Um 1980 var svo komið í sögu 
hússins að til tals kom að rífa það.  
Húsið stóð svo lítið notað þar til 
Saga Capital tók það á langtíma-

leigu í fyrra. Síðan hefur verið 
ráðist í viðamiklar endurbætur í 
samræmi við kröfur húsafriðunar-
nefndar. 

Haft er eftir Þorvaldi Lúðvík Sig-
urjónssyni, forstjóra Saga Capital, 
að menntun sé einhver besta fjár-
festing sem hægt sé að ráðast í og 
því megi orða sem svo að þarna hafi 
alltaf verið fjárfestingarbanki.

Í tilefni af opnun bankans og 
vígslu hússins býður Saga Capital 
alla velkomna að kíkja í heimsókn í 
dag laugardag milli klukkan 12 og 
16. Sett hefur verið upp ljósmynda-
sýning um sögu hússins og Hörður 
Geirsson hjá Minjasafninu á Akur-
eyri mun leiðsegja gestum klukkan 
eitt og þrjú.

Um 30 manns starfa hjá Saga 
Capital sem er alþjóðlegur fjár-
festingarbanki.

Tveir Hollendingar, nítján ára stúlka og 28 
ára karlmaður, voru dæmdir í fjórtán og sextán 
mánaða fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness í 
fyrradag fyrir að smygla rúmu kílói af kókaíni til 
landsins í byrjun apríl á þessu ári. Til frádráttar 
kemur gæsluvarðhald frá 7. apríl.

Efnin fundust á fólkinu við komuna til landsins, 
en þau höfðu flogið saman frá Amsterdam. Hvort 
um sig hafði falið um hálft kíló af kókaíni innvortis 
og innan klæða. Fyrir dómi sögðust þau bæði hafa 
flutt efnin gegn greiðslu frá fólki í Hollandi. Þau 
sögðust ekki þekkja hvort annað, en hafi verið sagt 
að látast vera par til að minnka grunsemdir.

Í dómnum segir óumdeilt að ákærðu væru 
eingöngu burðardýr og hafi ekki átt frumkvæði að 
flutningunum. Bæði hafi þau einnig játað brot sitt 
af hreinskilni. Refsing var því ákvörðuð fjórtán 
mánuðir fyrir stúlkuna og sextán fyrir karlmann-
inn. Þau voru látin greiða tvær milljónir í málsvarn-

arlaun og annan sakarkostnað. 
Héraðsdómarinn Sveinn Sigurkarlsson kvað upp 

dóminn en Daði Kristjánsson, saksóknari hjá 
ríkissaksóknara, flutti málið fyrir hönd ríkisins. 
Sveinn Andri Sveinsson hæstaréttarlögmaður varði 
stúlkuna en Ásbjörn Jónsson héraðsdómslögmaður 
karlmanninn.

Voru eingöngu burðardýr

437 íbúar í nágrenni 
við Keilugranda 1 í vesturbæ 
Reykjavíkur hafa skrifað undir 
undirskriftalista þar sem þeir mót-
mæla byggingu húss sem á að reisa 
á reitnum. Íbúarnir gagnrýna að 
borgaryfirvöld ætli að breyta aðal- 
og deiliskipulagi þannig að eigend-
ur lóðarinnar geti byggt 130 íbúðir 
á lóðinni í stað 50 og að heimila að 
byggingin verði allt að níu hæðir,“ 
segir Gunnar Finnsson, talsmaður 
íbúanna.

„Í gildandi aðalskipulagi kemur 
fram að ekki skuli byggja meira en 
fimmtíu íbúðir á þessum reit. Við 
mótmælum því ekki að byggt verði á 
reitnum en það eina sem við viljum 
er að borgaryfirvöld fari eftir þeim 
skipulagsreglum sem hún hefur sett 
sér sjálf. Við gerum þá lágmarks-
kröfu að kjörnir fulltrúar okkar og 
embættismenn fari eftir þessu í 
störfum sínum,“ segir Gunnar. 

Gunnar segir að íbúar á svæðinu 
séu undrandi og reiðir vegna fyrir-
hugaðra skipulagsbreytinga því 
byggingin skerði lífsgæði þeirra á 
margs konar hátt. „Meðal annars 
eykst umferð um svæðið mikið ef 
íbúðirnar í því verða svona margar. 
Þetta hefur í för með sér skert 
umferðaröryggi barna sem eru 
mörg á svæðinu,“ segir Gunnar og 
bætir því við að skuggavarp verði 

einnig meira ef húsið verður 
hærra.

Að mati Gunnars eru rök borgar-
yfirvalda fyrir breytingunni lítil. 
„Einu rökin eru þau að það sé vin-
sælt að búa á svæðinu. Skipulags-
stofnun hefur meira að segja sagt 
að rökstyðja þurfi breytinguna.“ 
Gunnar telur að borgaryfirvöld séu 
að ganga erinda lóðareigandans en 
ekki íbúa í nágrenni Keilugranda. 
„Það leggur vonda lykt af þessu 
máli,“ segir Gunnar. 

Undirskriftalistinn hefur verið 
sendur til Vilhjálms Þ. Vilhjálms-

sonar, borgarstjóra Reykjavíkur, 
skipulagsstjóra borgarinnar og for-
manns Skipulagsráðs, auk bréfs 
þar sem framkvæmdinni er mót-
mælt. Frestur til að skila athuga-
semdum við breytinguna á aðal-
skipulaginu rann út í gær.

Hanna Birna Kristjánsdóttir, for-
maður skipulagsráðs, segir að farið 
verði yfir athugasemdirnar frá íbú-
unum. Hún getur ekki tjáð sig um 
það á þessu stigi hvort tekið verði 
tillit til þeirra og hvort byggingar-
magnið á lóðinni verði minnkað.

Fleiri hundruð mót-
mæla byggingunni
Ráðgert að reisa allt að níu hæða hús við Keilugranda. Íbúðirnar verða 130 í 
stað 50 ef breytt aðal- og deiliskipulag verður samþykkt. Íbúarnir telja húsið 
skerða lífsgæði sín. Formaður skipulagsráðs segir athugasemdir verða skoðaðar.

Fyllist þú ótta í miðborg Reykja-
víkur?

Á að rífa húsin við Laugaveg 4 
og 6?

Rúmlega fjögur 
hundruð manns eiga von á 
hraðasekt í póstinum á næstu 
dögum. Hraðamyndavél lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu var 
sett upp við Hringbraut á miðviku-
dag og fimmtudag, og festi brot 
422 ökumanna á filmu.

Vöktunin stóð í um nítján 
klukkustundir, sem þýðir að eitt 
brot var myndað á þriggja mínútna 
fresti að meðaltali. Sá sem hraðast 
ók var á 131 kílómetra hraða á 
klukkustund, en meðalhraði 
ökuþóranna var 75 kílómetrar, eftir 
því sem segir á fréttavef lögregl-
unnar. Hámarkshraði á Hringbraut 
er 60 kílómetrar á klukkustund.

Fjögur hundruð 
fá sekt í pósti





Hvaða tegund fólksbíla hefur 
selst best á Íslandi á árinu?

Hvað heitir leikstjóri íslensku 
kvikmyndarinnar Astrópíu?

Hver er besti leikmaður 7. til 
12. umferðar Landsbankadeild-
ar karla samkvæmt einkunna-
gjöf Fréttablaðsins?

Til hamingju  Valsmenn

Eftirlit:

Fyrir þá sem alltaf 
hefur langað til að eignast tíróla-
leðurbuxur sem skera sig úr, býður 
austurríski klæðskerinn Christian 
Wohlmuther upp á sérsniðnar 

slíkar buxur sem 
selst hafa fyrir 
allt að 84.000 
evrum, andvirði 
730.000 króna. 

Wohlmuther, 
sem rekur 
þjóðbúninga-
verslun í Bad 
Mittendorf í 
Steiermark,
tjáði AP að 
verðið réðist 
af skrautinu. 

Fyrstu lúxusleðurbuxurnar sem 
hann seldi voru skreyttar 166 
demöntum, en þær keypti 
Þjóðverji búsettur í Dubai. 

Lúxusleðurbux-
ur fyrir 730.000

 Starfsmenn Hvíta 
hússins í Washington hafa skýr 
fyrirmæli um að láta forsetann 
helst aldrei sjá mótmælendur. 
Allar ferðir forsetans eru skipu-
lagðar þannig að mótmælendum 
er úthlutað afmörkuð svæði og 
þess gætt að ekki sjáist til þeirra 
frá þeirri leið sem forsetinn ferð-
ast.

Þetta kemur fram í handbók frá 
árinu 2002 fyrir starfsfólk Hvíta 
hússins. Handbókin hefur ekki 
verið opinber fyrr en nú fyrir 
skemmstu, og þá aðeins að hluta 
til. Bandarísku mannréttindasam-
tökin ACLU fengu handbókina 
afhenta samkvæmt dómsúrskurði 
í tengslum við dómsmál, sem sam-
tökin hafa höfðað fyrir hönd 
tveggja mótmælenda sem voru 
handteknir fyrir að neita að hylja 
ögrandi áletranir á skyrtubolum 
sínum þegar George W. Bush hélt 

þjóðhátíðarræðu sína í þinghúsi 
Vestur-Virginíu árið 2004. Banda-
ríska dagblaðið Washington Post 
skýrði frá þessu nú í vikunni.

„Munið að forðast líkamlega 
snertingu við mótmælendur. Oft-
ast vilja mótmælendur líkamleg 
átök. Fallið ekki í gildru þeirra!“ 
segir í handbókinni, þar sem farið 

er vandlega ofan í ýmis smáatriði 
varðandi samskipti við mótmæl-
endur á ferðum forsetans.

Einnig á starfsfólkið að meta í 
hverju tilviki hvort viðbrögð þess 
geti „leitt af sér meiri neikvæða 
umfjöllun á opinberum vettvangi 
heldur en ef mótmælendurnir eru 
einfaldlega látnir í friði.“ 

Forsetinn fær ekkert að sjá
 Hæstiréttur í 

Pakistan hefur úrskurðað að 
Nawaz Sharif, fyrrverandi 
forsætisráðherra, megi snúa 
aftur heim úr útlegð áður en 
þingkosningar verða í landinu í 
vetur.

Stuðningsmenn Sharifs hafna 
öllum sáttum við Pervez Mushar-
raf forseta en hann steypti Sharif 
af stóli árið 1999. 

Staða Musharrafs hefur veikst 
mjög eftir alvarleg átök hans við 
lögfræðingastétt landsins 
síðastliðið vor.

Þingið kýs nýjan forseta í 
október og nýtt þing verður 
kjörið síðar í vetur. Sharif og 
Benazir Bhutto, sem einnig er 
fyrrverandi forsætisráðherra, 
stefna að því að fella þingmeiri-
hluta Musharrafs í þeim kosning-
um.

Hafna sáttum 
við Musharraf

 Áhrif skerðingar á þorsk-
kvóta á Vestmannaeyjar munu verða sam-
dráttur um 3,6 milljarða á komandi fiskveiði-
ári, eða 10 milljarða á næstu þremur árum. 
Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Vestmannaeyj-
um, kynnti hugmyndir Eyjamanna um 
mótvægisaðgerðir á blaðamannafundi um 
borð í Vestmannaey VE í gær.

„Í þessum þrengingum felast tækifæri. Við 
viljum nálgast þetta sem verkefni, ekki 
vandamál,“ segir Elliði í samtali við Frétta-
blaðið. Hann sagði að kostnaður við tillögurn-
ar hafi enn ekki verið metinn, enda eigi eftir 
að útfæra þær nánar.

Elliði segir ríkið hafa tilkynnt að það 
hygðist koma til móts við sjávarbyggðir 
vegna kvótaskerðingar með sérstökum 
mótvægisaðgerðum, en best fari á því að 

sveitarfélögin móti sjálf hugmyndir um 
vaxtarbrodda og tækifæri. Bæjaryfirvöld 
muni funda með stjórnvöldum um tillögurnar 
á næstunni.

Meðal annars er lagt til að uppbyggingu á 
samgöngum til Eyja verði hraðað, og fram-
kvæmdum við Bakkafjöru verði flýtt þannig 
að hægt verði að hefja notkun nýrrar hafnar 
vorið 2009. Þá verði Siglingastofnun Íslands 
falið að ljúka undirbúningi stórskipahafnar í 
Vestmannaeyjum.

Elliði leggur einnig áherslu á að störf í 
opinberum stofnunum tengd sjávarútvegi 
færist í auknum mæli til Eyja. Þannig er lagt 
til að ráðnir verði sérfræðingar til Hafrann-
sóknastofnunar í Eyjum, MATÍS ráði sér-
fræðinga þar og Fiskistofa bæti við starfs-
mönnum.
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 Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri 
tók fyrstu skóflustunguna að nýbyggingu Háskólans 
í Reykjavík (HR) í gær við rætur Öskjuhlíðar upp af 
Nauthólsvík. Dr. Svafa Gröndfeldt, rektor HR, og 
Bjarni Ármannsson, formaður háskólaráðs, fluttu 
ávörp við skóflustunguna.

Unnið hefur verið að hönnun byggingarinnar frá 
því í fyrrahaust af Arkís, Landmótun og Henning 
Larsen Architects (DK), auk verkfræðihönnuða frá 
Cowi (DK) og VGK-Hönnun.

Áætlað er að húsið verði um þrjátíu og fimm 
þúsund fermetrar að stærð og því ein stærsta 
bygging höfuðborgarinnar. Gert er ráð fyrir að 
fyrsta hluta byggingarframkvæmda verði lokið í 
upphafi skólaárs í ágúst 2009. Þá á að vera tilbúin til 
notkunar um tuttugu þúsund fermetra aðstaða fyrir 
tækni- og verkfræðideild, tölvunarfræðideild og 
viðskiptadeild. Stefnt er að því að öll starfsemi 

Háskólans í Reykjavík verði svo komin niður að 
Öskjuhlíðarrótum haustið 2010.

 Jónína Bjartmarz, 
þá umhverfisráðherra, staðfesti í 
vor úrskurð Skipulagsstofnunar 
um legu nýs Gjábakkavegar. Gerði 
hún það með því fororði að rann-
sóknir yrðu gerðar á áhrifum nit-
urs á Þingvallavatn. 

Pétur M. Jónasson vatnalíffræð-
ingur telur að niturmengun spilli 
lífríki vatnsins og segir of seint að 
hefja rannsóknir eftir að vegurinn 
hefur verið lagður. Vegagerðin 
hefur svarað fullyrðingum Péturs 
á  þann veg að erfitt sé að segja til 
um áhrif af útblæstri bíla á vatnið 
þar sem litlar sem engar rann-
sóknir séu til staðar. 

Pétur segir það rangt og bendir 
á að í fimmtán ár hafi Veðurstofa 
Íslands rannsakað niturmengun 
við Írafoss. 

Gjábakkavegur hefur lengi 
verið á teikniborðinu og nokkrar 
tillögur verið uppi um legu hans. 
Pétur hefur tvívegis áður kært 
úrskurð Skipulagsstofnunar og 
beðið um að möguleikinn á endur-
bótum á núverandi vegi verði tek-
inn til frekari athugunar eða að 
leiðin verði höfð sunnan við vatn-
ið; út fyrir vatnasviðið frá Laugar-
vatni að Írafossi og þaðan á Hellis-
heiði. Í maí á þessu ári staðfesti 
Jónína Bjartmarz, þáverandi 
umhverfisráðherra, hins vegar 
úrskurð Skipulagsstofnunar með 
því tilliti að rannsóknir yrðu gerð-
ar á áhrifum niturs á vatnið. „Það 
verður of seint að byrja rannsókn-
ir eftir að búið er að leggja veg-
inn,“ segir Pétur um þá ákvörðun.  

Nituráhrifin 
athuguð síðar 
Umhverfisráðherra samþykkti nýjan Gjábakkaveg 
með því fororði að áhrif niturs á Þingvallavatn verði 
rannsökuð. „Of seint,“ segir Pétur M. Jónasson.

Nesbú á Vatns-
leysuströnd hefur í sumar safn-
að nokkrum tonnum af hænsna-
skít á haug á Vogastapa á 
Reykjanesi. Magnús Guðjóns-
son, forstöðumaður Heilbrigðis-
eftirlits Suðurnesja, telur að 
Nesbú hafi ekki heimild heil-
brigðisyfirvalda til að dreifa 
skítnum á þessum stað og ætlar 
að skoða málið. 

Stefán Már Símonarson, fram-
kvæmdastjóri Nesbús, segir að 
fyrirtækið hafi dreift skít þarna 
fyrir nokkrum árum, hafi safnað á 
haug í sumar og ætli að dreifa 
skítnum í haust. Ekki þurfi leyfi 
til þess en heilbrigðisyfirvöld hafi 
þó verið látin vita á sínum tíma. 
Áburðardreifing gjörbreyti gróð-
urfari því gróðurinn sæki í svæðið 
eftir dreifinguna.

Nesbú dreifir hænsnaskít

Tilraunir Yves Leterme, 
leiðtoga kristilegra demókrata í 
flæmska hluta Belgíu, til að mynda 
nýja sambandsstjórn fóru út um 
þúfur í gær. Hann skilaði stjórnar-
myndunarumboðinu til konungs 
eftir að fimm vikna viðræður 
borgaralegu flokkanna strönduðu á 
ágreiningi um valdmörk milli 
landshlutastjórnanna og sambands-
ríkisins.

Búist er við að konungur feli 
fulltrúa borgaralegu flokkanna í 
frönskumælandi hlutanum að 
spreyta sig. Kristilegri demókratar 
og Frjálslyndir sigruðu í þingkosn-
ingum sem fram fóru í landinu 10. 
júní síðastliðinn.

Umboði skilað
Magnús Gunnarsson, 

framkvæmdastjóri Avant, var 
kjörinn formaður Skógræktarfé-
lags Íslands á aðalfundi félagsins 
fyrr í mánuðinum. Hann tekur við 
embættinu af Magnúsi Jóhannes-
syni, ráðuneytisstjóra umhverfis-
ráðuneytisins, formanni til tólf ára. 

Aðrar breytingar á stjórn voru 
þær að Sigríður Jóhannsdóttir gaf
ekki áfram kost á sér til stjórnar-
setu og komu því inn tveir nýir 
stjórnarmenn: Aðalsteinn Sigur-
geirsson, forstöðumaður Rann-
sóknastöðvar skógræktar á 
Mógilsá, og Jónína Stefánsdóttir, 
sérfræðingur á matvælasviði 
Umhverfisstofnunar.

Nýr formaður

Bæjarstjórn Kópavogs 
veitti í gær viðurkenningar fyrir 
hús, götur og stofnanir sem þykja 
vera til fyrirmyndar í umhverfis-
málum.

Með viðurkenningunum vilja 
bæjaryfirvöld sýna þeim, sem 
skara fram úr í umhverfismál-
um, þakklæti og jafnframt 
hvetja til góðrar umgengni og 
frágangs á lóðum. Þá hlutu 
Lindaskóli, Salaskóli og Snæ-
landsskóli verðlaun í flokknum 
athyglisvert framlag til 
umhverfismála en allir flagga 
Grænfánanum sem er alþjóðleg 
viðurkenning fyrir vinnu að 
umhverfismálum.

Hvetja til góðr-
ar umgengni

Þrír menn á 
þrítugsaldri voru handteknir fyrir 
að aka undir áhrifum fíkniefna á 
höfuðborgarsvæðinu í gær. Sá 
fyrsti var stöðvaður á Breiðholts-
braut í Kópavogi í gærmorgun, en 
hann hafði nýverið ekið börnum 
sínum í leikskóla. Hann átti mjög 
erfitt með að halda bílnum á 
veginum.

Annar ökumaður reyndi að 
komast undan lögreglu á hlaupum 
á Álfhólsvegi í Kópavogi um 
hádegisbil en náðist. Sá þriðji var 
handsamaður í Breiðholti seinni 
partinn í gær. 

Þrír teknir fyrir 
fíkniefnaakstur



GÓÐA SKEMMTUN!



[Hlutabréf]

Tíu stærstu fjármálafyrirtæki Norðurlanda nutu 
hagstæðra skilyrða á alþjóðlegum fjármálamörk-
uðum á fyrri hluta ársins og skiluðu þá ríflega helm-
ingi meiri hagnaði eftir skatta en á sama tíma í 
fyrra. Í þessum hópi eru Kaupþing, Landsbankinn 
og Glitnir. 

Samanlagt högnuðust félögin tíu um 820 millj-
arða króna samanborið við um 528 milljarða króna 
árið 2006. 

Þótt Sampo Group í Finnlandi sé ekki nema sjö-
unda stærsta fyrirtækið að markaðsvirði skilaði 
það langmestum hagnaði, tæpum 275 milljörðum 
króna eða nífalt meiri hagnaði en árið áður. Því má 
öðru fremur þakka góðum hagnaði af sölu á Sampo 
Bank til Danske Bank sem skilaði sér í bækur 
Sampo á fyrsta ársfjórðungi. 

Nordea, sem er stærsta fjármálafyrirtæki Norð-
urlanda, hagnaðist um 130 milljarða króna á fyrri 
hluta ársins sem var átta prósenta aukning á milli 
ára.

Glitnir og Handelsbanken í Svíþjóð voru einu 
fjármálafyrirtækin þar sem hagnaður dróst saman 
á milli ára. Annars var aukning hagnaðar á milli ára 

nokkuð stöðug og lá hún á bilinu átta til tuttugu pró-
sent. Kaupþing, Landsbankinn og Sampo skáru sig 
hins vegar vel úr. Kaupþing jók hagnað á milli ára 
um 47 prósent og skilaði 46,3 milljörðum króna í 
hús. Landsbankinn jók hagnað sinn í 26,3 milljarða 
sem var aukning um 29 prósent.

Ef Sampo er skilinn frá sýndi Landsbankinn 
hæstu arðsemi eigin fjár á fyrri hluta ársins, rúmum 
39 prósentum á ársgrundvelli. Kaupþing og Glitnir 
komu þar í humátt á eftir.

Mikill hagnaður Sampo birtist einnig í bókum 
Existu, stærsta hluthafa félagsins, sem hagnaðist 
um 73 milljarða króna á fyrri hluta ársins. Þetta er 
besta afkoma íslensks fyrirtækis á einum árshelm-
ingi og má einkum þakka því að Exista tekur hlut-
deild í hagnaði finnska félagsins.

Stærstu félögin hagn-
ast helmingi meira
Samanlagður hagnaður tíu stærstu fjármálafyrirtækja Norðurlanda nam 820 
milljörðum. Sampo, sem er að stórum hluta í eigu Íslendinga, hagnaðist mest. 
Íslensku bankarnir ofarlega yfir hæstu arðsemi og mestu aukningu hagnaðar.

Gengi hlutabréfavísitalna lækkaði 
lítillega á flestum fjármálamörk-
uðum í gær. Bandarískur fjár-
málamarkaður sló taktinn en 
nokkurrar svartsýni gætti í röðum 
fjárfesta vestanhafs eftir að for-
stjóri Countrywide Financial, eins 
stærsta húsnæðislánafyrirtækis 
Bandaríkjanna, sagðist ekki sjá 
fyrir endann á samdrætti fyrir-
tækisins. Í kjölfarið fylgdu hluta-
bréfamarkaðir víða um heim.

Hlutabréfamarkaðir eru við-
kvæmir fyrir fréttum af stöðu 
mála á bandarískum húsnæðis-
lánamarkaði en fjölmörg fjár-
málafyrirtæki víða um heim hafa 
fjárfest í slíkum lánasöfnum. 

Kínabanki, næststærsti banki 
Kína, viðurkenndi í gær að hann 
ætti í einu slíku fyrir jafnvirði 635 
milljarða íslenskra króna. Við 
þetta gætti taugatitrings í röðum 
kínverskra fjárfesta sem losuðu 
sig við bréf í bankanum með þeim 

afleiðingum að gengi hans féll um 
rúm fimm prósent. 

Þrátt fyrir það sló SCI-vísitalan 
enn eitt metið í Kína. Vísitalan 
hefur stigið hratt upp á síðkastið 
þrátt fyrir hræringar á mörkuð-
um og hefur hún þrefaldast á 
tæpum tveimur árum.

Lækkun á markaði



Eftir kaup Kaupþings á hollenska 
bankanum NIBC breytist tekju-
samsetning íslensku bankanna á 
þann veg að 60 prósent tekna þeirra 
koma frá útlöndum, samkvæmt 
upplýsingum frá Fjármálaeftirlit-
inu (FME). Jónas Fr. Jónsson, for-
stjóri FME, segir að samkvæmt 
nýjum hálfsársuppgjörum bank-
anna hafi hlutfallið verið 54 pró-
sent áður.

Yfirtakan á NIBC er sú stærsta 
sem íslenskt fyrirtæki hefur ráðist 
í til þessa og bendir Jónas á að við 
hana stækki íslenska bankakerfið 
um 30 prósent á samstæðugrunni. 
„Þá fjölgar þeim löndum þar sem 
íslensk fjármálafyrirtæki hafa 
hagsmuna að gæta,“ segir hann og 
bætir við að fyrirhuguð stækkun 

auki enn við verkefni og kröfur 
sem gerðar séu til FME sem eftir-
litsaðila á alþjóðlegum fjármála-
markaði.

Gangi kaupin eftir kemur í hlut-
hafahóp Kaupþings alþjóðlegur 
fjárfestir sem virkur eigandi og 
segir Jónas mega ætla að slíkt 
myndi auka breidd í hluthafahópn-
um og beri vott um alþjóðavæðingu 
íslenska fjármálakerfisins. Ætlað 
er að Ravi Sinha, framkvæmda-
stjóri J.C. Flowers, sem fer fyrir 
fjárfestahópnum sem selur NIBC, 
taki sæti í stjórn Kaupþings. 

Sextíu prósent bankatekna að utan

Gildi lífeyrissjóður, þriðji stærsti 
lífeyrissjóður landsins, skilaði á 
fyrri hluta ársins 17,6 prósenta rau-
návöxtun á ársgrundvelli. Til sam-
anburðar nam meðalraunávöxtun 
áranna 2002-2006 11,2 prósentum. 
Hrein eign sjóðsins hækkaði um 
25,3 milljarða króna og nam 240,7 
milljörðum króna í lok júní.

Árni Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Gildis, segir að gríð-
arleg hækkun á innlendum hluta-
bréfum sjóðsins skýri þessa góðu 
ávöxtun á árinu, en sjóðurinn er til-
tölulega stór á þeim markaði. Inn-
lend hlutabréf gáfu 69 prósenta rau-
návöxtun á ársgrundvelli. Um 29 
prósent eigna sjóðsins liggja í inn-
lendum hlutabréfum en innlend 
skuldabréf vega þó þyngra eða 44 
prósentum. Þau sýndu 4,2 prósenta 
raunávöxtun á sama tíma.

„Síðan erum við með gjaldmiðla-
varnir sem sennilega eru meiri en 
hjá öðrum lífeyrissjóðum. Þær voru 
að skila mjög góðri afkomu á þess-
um fyrstu sex mánuðum,“ segir 
hann og bætir við: „Við erum með 
því að minnka sveiflurnar í ávöxt-

uninni og það hefur skilað sér vel 
hjá okkur í gegnum árin.“

Hann tekur fram að þrátt fyrir 
óróa á fjármálamörkuðum að und-
anförnu þá er sjóðurinn ekki með 
ósvipaðar tekjur á fyrstu átta mán-
uðum ársins og þær sem fram komu 
í hálfsársuppgjörinu. „Auðvitað er 
raunávöxtunin að sama skapi ekki 
sama tala þar sem átta mánuðir eru 
liðnir. En afkoman er enn góð þrátt 
fyrir þennan óróleika sem er búinn 
að vera undanfarið.“ Fjárfestinga-
tekjur voru 23,5 milljarðar króna á 
fyrstu sex mánuðunum; nærri helm-
ingi meiri en á sama tíma í fyrra.

Árni leggur á það áherslu að meg-
inmarkmið Gildis sé að skila góðri 
langtímaávöxtun til sjóðsfélaga. 
„Það eru langtímasjónarmið sem 
skipta máli: Að skila góðri ávöxtun 
yfir lengri tíma.“ 

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

• Loftkæling • aksturstölva • sæti með mjóhryggsstuðningi • hraðastillir 

• samlitir stuðarar • 6 loftpúðar • ABS bremsur með EBD og EBC

• spólvörn • ISOFIX festingar fyrir barnabílstóla • og margt fleira

Ríkulegur staðalbúnaður



HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi
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Ímyndaðu þér hvað það þýðir í farangri og innkaupapokum! Golf Variant er

glæsilegur, vel útbúinn og sniðinn að þörfum fjölskyldunnar.

Verð frá aðeins 2.390.000 kr.

Pláss fyrir 267 fótbolta

Sýning í dag frá kl. 12 til 16.

Komdu og prófaðu!

Nýr Golf Variant
– enn meira rými



greinar@frettabladid.is

Þessa dagana eru skólar landsins að hefja 
starfsemi sína og nýr og spennandi heim-

ur að opnast þúsundum íslenskra barna. 
Leikhús landsins eru líka að undirbúa starf-
semi sína og það sem þau ætla að bjóða 
öllum almenningi að njóta í vetur. 

Í Þjóðleikhúsinu hefst starfsemin þetta 
árið í Íþróttahúsi Jóns Þorsteinssonar við 
Lindargötu 7, með frumsýningum á tveimur nýjum 
íslenskum leikritum í Kassanum og Kúlunni. Í 
Kassanum verður frumsýnt nýtt og spennandi verk 
eftir Bjarna Jónsson, „Óhapp“, en Bjarni hefur 
þegar getið sér gott orð sem leikritahöfundur sem 
þorir að takast á við raunveruleika dagsins í dag og 
framreiða margræðan leikhúsgaldur. Viku síðar 
verður frumsýnt nýtt leikrit fyrir yngstu áhorfend-
urna í Kúlunni, „Gott kvöld“ eftir Áslaugu Jónsdótt-
ur. Áslaug sem hefur hingað til kallað sig bókagerð-
arkonu er nú orðin leikhúsgerðarkona, þar sem hún 
semur ekki bara leikritið upp úr samnefndri 
verðlaunabók sinni, heldur skapar hún verkinu 

einnig umgjörð. 
Þjóðleikhúsbyggingin sjálf verður ekki 

vettvangur leiksýninga fyrr en líður undir 
lok septembermánaðar og það má segja að 
það sé að nokkru táknrænt að fyrsta 
sýningin á Stóra sviðinu er leikrit byggt á 
Hamskiptum Franz Kafka. Þjóðleikhús-
byggingin er hjúpuð verkpöllum þessa 
dagana og því í einskonar viðgerðaham, en 
þegar líða tekur á haustið mun hamurinn 
falla og nýviðgert og glæsilegt húsið blasa 
við. Vetrardagskráin verður ekki síður 

glæsileg en húsið sjálft, en ekki færri en fjögur ný 
íslensk leikrit eru á verkefnaskránni auk eldri 
íslenskra verka. Á jólum verður sýnd rússnesk 
klassík en þar fyrir utan er megináherslan á ný og 
spennandi erlend leikrit. 

Það fer sem sagt saman nýsköpun og nýtt útlit í 
Þjóðleikhúsinu í vetur sem kynnir sig þetta árið sem 
hjarta íslenskrar leiklistar. Ef að líkum lætur mun 
nýr og spennandi heimur opnast þeim þúsundum 
Íslendinga sem sækja það heim til að njóta sýninga 
þess og nema og skynja þar hjartslátt tímans.

Höfundur er þjóðleikhússtjóri. 

Nýir heimar 

M
iðbær Reykjavíkur er mjög til umræðu þessa 
daga. Annars vegar eru skiptar skoðanir um nið-
urrif gamalla húsa við Laugaveg og hins vegar 
snýst umræðan um skálmöld sem þar stendur 
um nætur, og jafnvel um daga, ef marka má orð 

borgarstjórans í Reykjavík.
Miðbær höfuðborgar og bragurinn þar skiptir ákaflega 

miklu máli. Þar er nokkurs konar ásjóna þjóðar. Mörgum þykir 
sú ásjóna sem við blasir á Laugaveginum, sem er að sönnu 
lífæð miðbæjarins, ekki fögur og að húsin þar þjóni ekki því 
hlutverki sem byggingar í miðbæ eiga að gegna. Á móti kemur 
að í miðbæjum bæja og borgar má, og á að vera hægt, að lesa 
sögu þeirra, að minnsta kosti að einhverju leyti.

Á Íslandi eigum við fá hús frá nítjándu öld og upphafi þeirr-
ar tuttugustu. Þess vegna er það menningarleg skylda okkar 
að varðveita þessi fáu hús og sýna þeim sóma. Í þeim er saga 
okkar.

Miðbærinn verður ekki gæddur lífi með steinsteypu, áli og 
gleri. Samkeppni við verslunarmiðstöðvar úthverfanna verð-
ur ekki unnin með því að reisa í miðbænum litlar eftirlíkingar 
þeirra.

Miklu fremur þarf að skerpa á sérstöðu miðbæjarins og hlúa 
að þeim krafti sem í honum býr og margir kunna vel að meta. 
Þess vegna er eftirsótt að eiga heima í miðbænum og nágrenni 
hans. Þar sækjast margir eftir að vinna og versla. 

Skálmöldinni sem stendur í miðbæ Reykjavíkur um nætur 
verður hins vegar að ljúka. Þann brag á ekki með nokkru móti 
að líða. Ölvun á almannafæri er bönnuð, sömuleiðis óspektir 
alls konar, svo sem að brjóta flöskur og hafa uppi hávaðasöm 
ólæti.

Það er líka bannað að aka umfram hámarkshraða og leggja 
bílum sínum á gangstéttum. Við slíkum brotum er sektað. 
Óspektir í miðbænum eru hins vegar uppspretta umræðu og 
hneykslunar en að öðru leyti engra viðbragða. Látið er sem 
þetta sé óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að í miðbænum séu 
veitingastaðir sem veita vín. Stungið er upp á breyttum opn-
unartíma skemmtistaða, að flytja reykingar að nýju inn í hús, 
að fjarlægja kæliskáp úr áfengisútsölu sem aðeins er opin að 
deginum (þessu þáttur komst reyndar á framkvæmdastig eins 
og þekkt er) í stað þess að ganga hreint til verks og beina sjón-
um að þeim einstaklingum sem hafa uppi óspektir. 

Beita má viðurlögum við óspektum, rétt eins og við 
hraðakstri og stöðu bifreiða á gangstéttum. Þetta hefur verið 
gert í borgum erlendis og þykir hafa gefist vel. 

Miðbær Reykjavíkur er allt öðruvísi en allir miðbæir höfuð-
borga í heimi. Í því er fegurð hans og sérstaða fólgin. Braginn 
í bænum má bæta með því að umgangast húsin þar af virð-
ingu. Sömuleiðis ætti borgurum að vera skylt að umgangast 
hver annan af virðingu. Annað er óviðunandi.

Miðbær með sér-
stöðu og reisn

Andskotinn illsku flár enn 
hefur snöru snúna snögglega 

þeim tilbúna sem fara með fals og 
dár“, orti Hallgrímur Pétursson. 
Ákveðinn hluti mannkyns virðist 
lengi hafa þurft á óvini að halda, 
persónugervingu hins illa sem 
mætti eigna allt sem færi aflaga í 
veröldinni. Andskotinn er með 
ákveðnum greini, hinn eini sanni 
óvinur sem hægt er að eigna allt 
illt.

Ekki hafa samt allir jafnmikla 
þörf fyrir Andskotann. Hann er 
einkum að finna í trúarbrögðum 
sem ættuð eru frá Vestur-Asíu og 
hefur misjafnt vægi innan þeirra. 
Innan kristni er hann sérstaklega 
mikilvægur á meðan hlutverk 
hans er mun léttvægara í 
trúarbrögðum gyðinga og 
múslima. Þörf kristinna manna 
fyrir Djöfulinn virðist raunar 
fara minnkandi, en það er vert að 
velta því fyrir sér hvers vegna 
hann hafði lengi svona veigamik-
ið hlutverk í hugum kristinna 
manna. Þar á Biblían einungis 
litla sök og verður fyrst litið á 
vitnisburð hennar.

Í upphafi Jobsbókar segir frá því 
„að synir Guðs komu til þess að 
ganga fyrir Drottin, og kom Satan 
og meðal þeirra“. Nafnið Satan 
merkir „ákærandinn“ á hebresku 
og það er einmitt hlutverk hans í 
sögu Jobs; hann sakar Job um að 
elska Guð einungis vegna þess að 
Guð hafi verið honum góður. Guð 
hlustar á ákærandann og leggur 
ýmsar þrautir á Job til að reyna 
trú hans. Þessi uppruni Fjandans 
er nokkuð á skjön við það 
hlutverk sem hann fékk síðar í 
augum kristinna manna. Þarna er 
hann hluti af liðssveit Drottins 
þótt hans starf sé kannski ekki 
það geðslegasta.

Þegar Nýja testamentið var 
samið eftir daga Krists var Satan 
nefndur diabolos á grísku, en það 
merkir „rógberi“. Þetta er ástæða 

þess að hann er stundum kallaður 
rækallinn á íslensku, en á 18. öld 
notaði fólk fremur hina eldri 
orðmynd, „rægikall“. Á miðöldum 
er talað um „hinn raga karl“ og 
greinilega átt við Satan þannig að 
orðið gæti verið gamalt í íslensku 
þótt það finnist ekki á bók fyrr en 
tiltölulega seint.

Þetta er grunnhugmyndin á bak 
við Fjandann. Hann er ákærandi 
og rógberi, en hvern ákærir 
hann? Satan beinir óvild sinni 
ekki að Guði; hann er fyrst og 
fremst fjandmaður mannkynsins, 
saksóknari Drottins sem krefst 
þess að mannfólkið sanni hollustu 
sína við hann eða hafi verra af.

Staða djöfulsins í kristinni trú er 
hins vegar gerólík því veigalitla 
hlutverki sem hann hafði við 
hirð Guðs í Gamla testamentinu. 
Kristni er að því leyti skyldari 
fornpersneskum trúarbrögðum 
þar sem til er guð hins illa og 
hann er öflugur mótstöðumaður 

hins góða guðs. Í kristni var 
Djöfullinn skilgreindur sem 
fallinn engill og uppreisnarmað-
ur gegn Guði. Höggormurinn í 
Paradís var gerður að holdgerv-
ingi hans og Satan var meira 
segja stundum ruglað saman við 
filistínska guðinn Beelzebub, eða 
„flugnahöfðingjann“.

Þessi tvíhyggja var frá 
upphafi hluti af kristnum 
boðskap, en kristnir rétttrúnað-
armenn litu samt aldrei á 
Pokurinn sem jafnoka guðs. Þeir 
höfðu sérstakar áhyggjur af því 
að fólk færi að ofmeta Skrattann 
og gera hann að fullkominni 
hliðstæðu Guðs – það fólk var 
álitið djöfladýrkendur og gat 
týnt lífinu ef yfirvöld náðu til 
þess.

Villutrúarmenn miðalda trúðu því 
að Guð hefði átt tvo syni, hinn 
uppreisnargjarna Satanael og 
Jesúm Krist. Samkvæmt þeirra 
kokkabókum var Satan eldri 
sonurinn og höfðingi þessa heims. 
Kristur hefði hins vegar vald yfir 
sálum mannanna sem væru ekki 
þessa heims. Af þessu leiddi 
fyrirlitningu á jarðlífinu sem 
færi fram í skuggadal Satans og 
væri prísund sálarinnar.

Í bók Jesaja (14:12) í Gamla 
testamentinu er konungur 
nokkur í Babylon áminntur fyrir 
dramb og kallaður Lucifer, 
„ljósberinn“ sem er tilvísun í 
plánetuna Venus. Fljótlega fundu 
kristnir menn líkindi með hinni 
föllnu stjörnu og djöflinum og 
gerðu Lúsífer að einu af nöfnum 
skrattans. Þá skipti litlu máli að 
ljósberinn kemur víða fyrir í 
Biblíunni og þá oftast sem 
pláneta en ekki sem Fjandinn. 
Lúsífer varð mikilvægur hluti af 
kristinni heimsmynd þrátt fyrir 
að hann sé ekki í hinni helgu bók 
nema fyrir þýðingarmistök. Á 
slíkum grundvelli getur trú 
mannanna stundum byggt.

Rækallinn 

Þörf kristinna manna fyrir 
Djöfulinn virðist raunar fara 
minnkandi, en það er vert 
að velta því fyrir sér hvers 
vegna hann hafði lengi svona 
veigamikið hlutverk í hugum 
kristinna manna. 



Nú eru skólarnir að hefj-
ast og  eins og á hverju 

ári heyrum við að það vanti 
marga kennara í leik- og 
grunnskóla landins.

Aftur á móti heyrist 
aldrei að það gangi erfið-
lega að manna bankana, 
Kauphöllina eða verðbréfasjóðina. 
Hvers vegna skyldi það vera?

Við viljum öll eiga peninga og 
sem mest af þeim. Þeir sem passa 
peningana okkar eru oftast banka-
stjórar eða aðrir stjórar í fjármála-
stofnunum. Oftar en ekki eru þeir á 
mjög háum launum, svo háum laun-
um að venjuleg manneskja skilur 
ekki tölurnar. Sumir fárast út af 
þessum ofurlaunum, en flest þegj-
um við, því við fáum víst litlu breytt 
um laun þeirra, þeir eru jú að gæta 
fjöreggs þjóðarinnar, peninganna 
og verðbréfanna. Ekki veit ég alveg 
hvernig staðið er að kjarasamning-
um þeirra en ég hef aldrei heyrt að 
þeir hafi farið í verkfall, hvað þá sjö 
vikna verkfall sem bráðabirgðalög 
bundu enda á, án ávinnings eins og 
raunin var með grunnskólakennar í 
síðustu kjarasamningum. Við vilj-
um flest að fjárfestingar okkar beri 
arð og til þess að tryggja það eru 
þessir „traustu“ menn ráðnir til 

starfans og til að þeir sinni 
starfi sínu vel verður að 
greiða þeim sómasamlega.

En við eigum líka annað 
fjöregg og það fjöregg er 
lifandi. Flest eigum við börn 
og börnin eru okkar fjár-
festing, fjárfesting í áfram-
haldandi lífi í landinu, vel-
ferð og vellíðan. En hver 
gætir þeirra? Það er lögboð-
ið að börnin okkar gangi í 

skóla frá 5 ára aldri til 16 ára og 
hlutverk skólans er að fræða unga 
fólkið og nú orðið líka að ala það 
upp. Hverjir sjá um það verk? Jú, 
kennarar sem hafa stundað sérnám 
í fjögur ár og eru sérfræðingar á 
sínu sviði. En hvað fá þeir greitt 
fyrir? Sumum finnst að kennarar fái 

alveg nógu há laun, þeir fái líka svo 
langt sumarfrí og vinni ekki lengur 
en til kl. 14 á daginn og þar að auki 
sé nú ekki svo erfitt að kenna 20-30 
börnum. En hvernig getum við vitað 
hversu mikið kennarar starfa? Ekki 
fylgjumst við með lífi kennara eftir 
að kennslu lýkur ( það er sýnilegi 
hluti starfsins), stór hluti kennara-
starfsins fer fram eftir að nemend-
ur fara úr skólanum. Vitum við 
nokkuð um hvernig vinnudagur for-
stjóra fjármálastofananna líður? 
Hvað vitum við nema að þeir séu 
stóran hluta sumarsins í laxi og í 
golfi eftir klukkan 3 á daginn? Hvers 
vegna hefur viðgengist svo lengi að 
almenningur hafi hálfpartinn horn í 
síðu kennara og látið sem þeir eigi 
nú eiginlega ekkert gott skilið. 

Hvers vegna hugsum við ekki frek-
ar um það í hverju starf þeirra felst? 
Þeir eru að gæta þess sem okkur 
foreldrum og þjóðinni allri er verð-
mætast. Ef hér elst upp kynslóð sem 
ekki fær góða kennslu og umhyggju 
á grunnstigi námsins, hvernig 
getum við ætlast til að nemendur 
standi sig vel á alþjóðlegum saman-
burðarprófum eða bara í almennri 
umgengni, hvað þá í sérhæfðu námi 
er fram í sækir? 

Sem betur fer halda margir kenn-
arar starfi sínu áfram, sama hver 
launin eru en í góðæri eins og núna 
leita æ fleiri kennarar í betur laun-
uð störf. Áhrif þess eru ekki bara að 
nemendur missi kennara sína og 
skólastjórar hafi áhyggjur af 
mannaráðningum, heldur tapast 

einnig þekking og reynsla.
Nokkuð hefur borið á greinum frá 

kennurum sem vilja vekja athygli á 
þessu málefni en furðulegt nokk, 
lítið hefur heyrst frá foreldrum. Er 
ekki tími til kominn að foreldrar 
þessa lands standi saman um hag 
barna sinna? Við eigum að krefjast 
þess að sem allra best verði staðið 
að námi og framtíð barna okkar. Það 
er hægt með því að borga kennurum 
það há laun að þeir geti nýtt sér-
fræðiþekkingu sína í skólum lands-
ins. Hversu há þau laun þurfa að 
vera er svo annað mál. Eða hvort er 
okkur mikilvægara peningarnir eða 
börnin okkar?

Höfundur er móðir barna á grunn-
skólaaldri og framhaldsskólakennari.

Háskólar Íslands og fleiri ættu 
að stunda fiskirannsóknir og 

allt sem tengist þeim beint og 
óbeint. Menntamálaráðherra ætti 

að veita stórum 
fjárhæðum til 
allra einstakl-
inga og skóla 
sem vilja rann-
saka fisk. Þess-
ir styrkir væru 
alveg frjálsir og 
óháðir útgerð, 
kvóta og 
HAFRÓ. Væru 
aðeins leið að 
sannleikanum.

1. Sandsíli. 
Núna hefur 

sandsílið víða horfið. Rannsaka 
það, en svara ekki að sjór hafi hitn-
að. Það vita allir að sjór er heitari 
nú en áður. 

2. Brottkastið. Skrifa mætti í 
einu þrjár til fjórar óháðar og sann-
sögulegar bækur um brottkastið. 
Best væri að þrír til fjórir höfund-
ar gerðu það óháðir hver öðrum svo 
sannleikurinn kæmi í ljós. Ekki fela 
neitt lengur. Ekki bíða eftir meira 
hruni í þorskveiðum. Fá sannleik-
ann fram óháðan allri útgerð.

3. Framhjá vigt. Mikið er talað 
um það, að fiskur fari framhjá vigt 
og þorskur sé kallaður steinbítur. 
Láta má tvo til þrjá skrifa um þetta 
frjálst og óháð hver öðrum og allri 
útgerð. Sannleikur bara sannleik-
ur. 

4. Grænlandsþorskurinn. Þessa 
dagana var þýskur togari í eigu 
Íslendinga að landa 700 tonnum frá 
Grænlandi af þorskflökum í Hafn-
arfirði. Um leið sagði skipstjórinn 
að síðustu tvö árin hefði Græn-
landsþorskurinn ekki gengið til 
Íslands eins og áður var. Af hverju 
er það? Er efni í rannsókn og góða 
bók.

5. Hávaði í sjó. Mikill hávaði 
skapast þegar stór trollari fer um 
fiskimiðin með trollið úti. Hvaða 
áhrif hefur slíkur hávaði á fiska? 
Þeir skelfast og fælast.

Margt fleira má skoða. Rannsaka 
þarf ótal aðra hluti sjálfstætt og 
óháð. Leitum sannleikans.

Höfundur er hæstaréttarlögmaður. 

Fiskirann-
sóknir og 
háskólar

Eru peningar meira virði en börn?



Séní sem alltaf leynir á sér

Gítar-
leikar-
inn
Þórð-

ur Árnason sagði 
skilið við hljóm-
sveitina Stuðmenn 
nýverið og ákvað 
að vera í sumarfríi 
án þess að vera á 
bakvakt. Þar með 
er einn elsti 
liðsmaður
sveitarinnar
horfinn á braut. 

Það var í raun 
alveg í takt við 
persónugerð
Þórðar að enginn 
skyldi hafa 
uppgötvað að í 
tæpt hálft ár 
höfðu Stuðmenn 
spilað án hans því 
flestir viðmælend-
urnir lýsa honum 
sem hógværum 
einfara. „Honum 
er sennilega líka 
meinilla við að 
vera slegið upp 
sem Maður 
vikunnar,“ sagði 
einn viðmælandi 
og þótti líklegt að 
þau væru teljandi 
á fingrum 
annarrar handar 
viðtölin þar sem 
Þórður hefur rætt 
einkahagi sína. 
Hann sé einfald-
lega ekki mikið 
gefinn fyrir 
sviðsljósið og hafi 
tekist að halda sig 
fjarri því þrátt 
fyrir að hafa verið 
meðlimur í 
vinsælustu
hljómsveit
Íslands, fyrr og 
síðar. 

Gítarleikaran-
um er lýst sem 
afar skarpgreind-
um manni og hann 
vilji setja sig vel 
inn í það sem hann 
gerir og kynna sér 
hlutina vel. Hann 
er sagður hafa 
verið með snert af 
ofvitaeinkennum,
til dæmis verið 
búinn að læra 
dönsku á undan 
jafnöldrum sínum 
með aðstoð 
Andrésar Andar-
blaðanna. Þegar 
hann fór að læra á 
gítar náði hann 
undragóðum
tökum á honum á 
stuttum tíma.

Þórður er ekki mikið fyrir að bera hæfileika 
sína á borð. Hann er til að mynda menntaður á 
selló og píanó og er einn örfárra Íslendinga sem 
hefur numið djassleik við Berkley-háskólann í 
Bandaríkjunum. Þórður hefur lagt til ófáa texta 
Stuðmanna og margir þeirra bera með sér að 
höfundur þeirra er leiftrandi húmoristi og 
kaldhæðnin lekur af honum.

Þórður var alltaf talinn svolítið sérstakur sem 
barn og hafði sig lítið í frammi. Hans félagslegu 
tengsl komu til að mynda öll í gegnum tónlistina í 
MH. Og þrátt fyrir að Þórður hefði vel getað tekið 

hæstu
einkunn á 
stúdentspróf-
inu ákvað 
hann að segja 
skilið við 
námsbækurn-
ar og hóf að 
spila á 
sexstrengja
hljóðfærið
sitt af miklum 
móð. „Hann 
kom inní 
tíma, alltof 
seint og 
kennarinn
spurði forviða 
af hverju 
hann kæmi 
fyrst núna. 
Þórður horfði 
stíft á 
kennarann,
svo yfir 
bekkinn,
lagaði
gleraugun á 
enninu, gekk 
út og sást 
ekki aftur 
fyrr en 30 
árum seinna,“ 
lýsir einn 
viðmælandi
þessu
skyndilega
brotthvarfi
Þórðar úr 
menntaskól-
anum.

Þórður
hefur í fimmt-
án ár verið 
kennari í 
Tónlistarskóla 
Hafnarfjarð-
ar og er það 
mál manna að 
hann hafi 
fundið sig vel 
í kennarastöð-
unni. Hann er 
mjög vel 
liðinn af 
nemendum
sínum og 
leyfir þeim að 
finna sér sinn 
eigin farveg 
og vill helst 
ekkert vera 
að þvinga 
neinu uppá 
þá.

Þórður er 
sagður
ótrúlega vel 
lesinn og það 
kemur enginn 
að tómum 
kofunum hjá 
honum. Hann 
setur saman 
tölvuna sína 
sjálfur, 
þannig að hún 

sé nú örugglega alveg rétt samsett og þykir fátt 
jafn skemmtilegt en að panta sér gömul raftæki 
af netinu og gera við þau. En Þórður er jafnan 
mjög hlédrægur og hann er alls ekki allra. „Hann 
leitar miklu meira inná við heldur en út á við, er 
mjög leitandi og íhugull. Hann er einfaldlega séní 
og séní ganga ekki alltaf meðalveginn.“ Hann ku 
ekki vera neitt sérstaklega diplómatískur og segir 
alltaf það sem honum býr í brjósti. „Og er kannski 
ekkert að skafa neitt utan af því heldur. En hann 
er líka gull af manni og alveg ákaflega traustur 
vinur.“

Auglýsingasími

– Mest lesið





kr.
kg2.798

UNGNAUTAFILLET
Í KRYDDOSTI

kr.
kg2.698

LAMBAFILLET
MEÐ FITURÖND

þ

kr.
kg998

GRÍSAGRILLSTEIK
MIÐJARÐARHAFS

300
kr. kg

Þú sparar

HELLMANS SINNEP 
OG MAJÓNES

199 kr.
stk.

...í allt
sumar!

600
kr. kg

Þú sparar

Nú eru appelsínur, perur, vatnsmelónur og 

Galíu melónur á tilboði!

Asian vörur í asíska matargerð!

Grænmetistorg Nóatúns 
- ferskt og gott!

600
kr. kg

Þú sparar

25%
afsláttur

Opið 10-21



kr.
kg399

MÓA KJÚKLINGALEGGIR
MAGNPAKKNING

kr.
kg197

MÓA KJÚKLINGAVÆNGIR
MAGNPAKKNING

MÓA KJÚKLINGUR
HEILL FERSKUR

350 kr.
kg.

kr.
kg1.298

LAMBAHRYGGUR
AF NÝSLÁTRUÐU

10%
afsláttur

Ýsa
í suðrænni sósu

899 kr.
stk.

Gouda ostar
á tilboði!

NÓATÚNS
ELDHÚSRÚLLUR

299 kr.
pk.

50%
afsláttur

LÍF SAFAR

89 kr.
stk.

50%500%
Kjúklingur er málið

afsláttur!

500
kr. kg

Þú sparar

99
SPRITE OG

SPRITE ZERO

kr.
2 l

35%
afsláttur

30%
afsláttur

Bestir í kjöti, ferskir í fiski og eigum allt á grillið fyrir þig!

Verði ykkur að góðu!



Tók trúarbragðapróf á netinu. Það 
var fremur heimskulegt – bæði 
prófið sjálft og eins að eyða tíma í 
að svara því.

Niðurstaðan var þessi:

Hvaða trúarbrögðum tilheyrir þú?
Svör þín sýna að þú ert búdda-
trúar.

Búdda   83%
Lúterstrú   67%
Trúarleit   67%
Guðleysi    33%
Hindúatrú   17%
Gyðingdómur 17%
Frelsunartrú 0%
Kaþólsk trú 0%
Íslam 0%

Ekki er ég nú alveg sammála 
niðurstöðunum. Hins vegar geta 
þær komið sér vel ef ég verð ein-
hvern tímann yfirheyrður um trú-
arskoðanir mínar. Þá get ég 
svarað:

Ég er 17% hindúi.

Ungi maðurinn sem er viðskipta-
ráðherra biður veitingamenn 
vinsamlegast að skila virðis-
aukaskattinum sem þeir 
stálu blygðunarlaust frá 
neytendum og stungu í eigin 
vasa.

Mig langar til að benda 
þessum greindarlega pilti á 
dásamlegt atriði í mynd eftir 
tékkneska snillinginn Milos 
Forman sem útskýrir mannlega 
náttúru – en hana þurfa stjórn-
málamenn að þekkja – betur en 
gert verður með mörgum orðum.

Myndin heitir „Slökkviliðsball-
ið“ og þar segir frá slökkviliði í 
smáþorpi sem heldur fjáröflunar-
skemmtun. Meðal skemmtiatriða 
er tombóla og aðalvinningurinn á 
tombólunni er reykt svínslæri. 
Vinningarnir eru hafðir til sýnis á 
langborði inni í félagsheimilinu. 
Hefst nú gleðskapurinn en skyndi-
lega slökkna öll ljós. Rafmagnið er 
farið. Eftir drykklanga stund hefur 
slökkviliðsstjórinn náð að skrúfa 
öryggin í aftur og ljósin kvikna. Þá
vill svo til að búið er að stela öllum 
tombóluvinningunum af langborð-
inu – nema svínslærinu. Slökkvi-
liðsstjóranum sárnar þetta lúalega 
athæfi sveitunga sinna og flytur 
innblásna ræðu um heiðarleika og 
traust. Hann segist ætla að gefa 
öllum þjófunum tækifæri til að 
bæta ráð sitt. Ljósin verði slökkt 
aftur í eina mínútu svo að hver og 
einn geti skilað þýfinu aftur á borð-
ið. Ljósin er slökkt og það heyrist 
skarkali í myrkrinu. Mínútan líður. 
Ljósin kvikna aftur. Allra augu 
beinast að borðinu. Þar hefur sú 
breyting orðið að nú er líka búið að 

stela svínslærinu.
Núna standa yfir 

miklir tónleik-
ar í Laug-

ardal
í

boði Kaupþings. Á morgun er mar-
aþonhlaup í boði Glitnis þótt ég 
skilji ekki alveg hvernig maður 
getur farið að því að hlaupa í boði 
einhvers. Þetta er sjálfsagt vel 
meint en með því að setja upp svona 
svakalega viðburði eru bankarnir 
að drepa niður menningarlíf. Allt 
framtak einstaklinga og félagasam-
taka bliknar í samanburði við birt-
una af gulli milljarðamæringanna. 
Og hvar endar þessi barnaskapur? 
Jólin í boði Baugs? Áramót í boði 
ÁTVR? Nýársdagur í boði Lyfju? 
Hógværð þurfa þeir að temja sér, 
drengirnir í mormónatrúboðaföt-
unum. Lítillæti hæfir ungum mönn-
um best, sagði Björnstjerne Björn-
son og hann vissi hvað hann söng.

Mikil vonbrigði. Ég horfi sjaldan á 
sjónvarp en fyrir löngu var ég 
búinn að ætla mér að sjá frönsku 
kvikmyndina sem sýnd var í sjón-
varpinu í kvöld. „Rivières pour-
pres“ eða „Blóðrauðar ár“ heitir 
myndin og er byggð á samnefndri 
bók eftir Jean-Christophe 
Grangé.

Þetta er ekkert sérstaklega 
merkileg bók en þetta er samt 
fyrsta bókin sem ég las eftir að ég 
einsetti mér að læra loksins þetta 
dásamlega tungumál, frönskuna. 

Auðvitað hlakkaði ég til að 
heyra úrvalsleikara fara með setn-
ingar úr bókinni sem ég staul-

aðist gegnum með svo miklum 
erfiðismunum.

Vonbrigðin voru því mikil 
og ég trúði varla mínum eigin 
eyrum þegar það kom á dag-

inn að Ríkisútvarpið kaus 
að sýna þessa frönsku 
mynd MEÐ ENSKU TALI! 

Hvers konar dómadags 
plebbaskapur er þetta? Bý ég 

á Íslandi eða í Alabama? 
Reykjavík eða Red River? Rík-
isútvarp, menningarhlutverk á 

menningarnótt, blablabla!

Eftir kvöldmatinn tók ég á mig 
rögg og sauð sultu úr ribsberjum. 
Fjögur kíló sem frú Sólveig tíndi. 
Þrátt fyrir meinta alheimshlýnun 
voru ribsberin smærri en í fyrra, 

Haust: sultugerð 
og fjárhættuspil
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá því hvernig sumri hallar, vetrar-
forða er safnað með sultugerð og fjárhættuspili, skólar hefjast, ferðalangar 
snúa heim og RUV-sjónkinn slær met í plebbaskap.



hvernig svo sem stendur á því.
Sultugerðinni fylgir notaleg til-

hugsun um að vel gangi að safna 
forða í búið til vetrarins og ofurlít-
il angurværð yfir því að sumarið 
skuli vera á förum.

Í dag var hátíð í bæ. Krummi okkar 
kom heim frá Ameríku eftir 
þriggja vikna ferðalag. Hann fór 
að heimsækja Patrick vin sinn 
sem býr í New York-ríki og stund-
ar nám við Cornell-háskólann. 
Þeir Patrick og Krummi kynntust 
í hitteðfyrra þegar þeir voru 
báðir skiptinemar í Brasilíu. Patr-
ick kom í heimsókn til okkar í 
fyrravetur og núna langaði 
Krumma að endurgjalda honum 
heimsóknina.

Ég er ekki í nokkrum vafa um 
að stofnanir eins og AFS sem 
gangast fyrir nemendaskiptum 
milli landa fyrir ungmenni á 
menntaskólaaldri vinna gífurlega 
gott og mikilvægt starf. Það er 
þroskandi fyrir krakka að kynn-
ast ólíkum menningarheimi og 
öðrum lifnaðarháttum en hinum 
mjúku þægindum hér heima.

Krummi er mjög ánægður með 
ferðina til Bandaríkjanna. Það er 
gott, því að heimska og glæpir 
þeirra sem stjórna því landi leiða 
gjarna til þess að fólk ályktar að 
þjóðin sé öll geðvillt og vangefin, 
sem er mikill misskilningur. 

Það er ótrúlegt hvað endirinn á 
þessari bók ætlar lengi að ganga 
mér úr greipum. Við hvert orð 
sem ég skrifa færist endirinn 
fjær. Samt skal ég ljúka þessu á 
næstu dögum áður en ég geng af 
göflunum að sitja hér í einangrun 
í kjallaranum.

Andri og Krummi eru að byrja 
í skólanum. Þeir eru komnir mis-
langt á menntabrautinni. 

Andri ákvað að færa um set og 
er byrjaður í Landakoti. Honum 
líst mjög vel á sig þar en auðvitað 
er það krefjandi og stressandi 
verkefni að byrja í nýjum skóla. 
Krummi er að byrja síðasta vet-
urinn sinn í Kvennaskólanum.

Ég kíkti á stundatöflurnar 
þeirra. Mér sýnist að Andri, sem 
er níu ára, muni hafa helmingi 

meira að gera en Krummi í 
vetur.

Hlutabréfin mín halda 
áfram að stíga í verði eftir 
hina fyrirsjáanlegu dýfu 
sem þau tóku í hinni vik-
unni.

Ekki skil ég hvernig 
hægt er að banna fjár-
hættuspil en leyfa hluta-
bréfaviðskipti. Í fótbolta-
getraunum borgar maður 
fyrir að fá að spá um 
frammistöðu knatt-
spyrnufélaga. Ef maður 
reynist sannspár græðir 
maður en tapar annars. Í 
Kauphöllinni gilda sömu 
lögmál. Maður veðjar á 
veraldargengi fyrirtækis 

með því að kaupa í því hlut. Svo 
bíður maður bara og fyrirtækið 
og þar með hlutabréfin hækka 
eða lækka í verði nákvæmlega 
eins og knattspyrnulið ferðast 
upp eða niður á stigatöflunni.

Um hlutabréfaviðskipti eru til 
óteljandi þykkar bækur því að 
sumir vilja meina að getan til að 

spá um þróun sem verður í fram-
tíðinni á hlutabréfamarkaði bygg-
ist á þekkingu en ekki heppni. 
Þetta getur vel verið rétt en ég 
veit ekkert um hlutabréf og er 
búinn að græða 30% á árinu. Það 

er samt engin 
hætta á að ég 
verði ríkur af 
hlutabréfum.
Til þess kem 
ég með of 
litla peninga 
að spilaborð-
inu og af því 
litla útsæði 

sem ég á 
þarf ég 
að taka 
peninga

til lífs-
fram-
færis.

Kannski ég reyni að leita upp 
Hreiðar í Kaupþingi og biðja hann 
að lána mér hundrað milljónir svo 
að ég geti gerst fjárhættuspilari 
að atvinnu. Alltaf gaman að 
breyta til.

Verðdæmi
VW Polo, nýskráður: 18.6.2004

Ekinn 57 þús. km - Verð 990.000 kr.

aðeins16.162 kr. á mán. í 72 mánuði.

Verðdæmi
Skoda Fabia, nýskráður: 28.1.2004

Ekinn 32 þús. km - Verð 950.000 kr. 

aðeins15.531 kr. á mán. í 72 mánuði.

Nú býður Bílaþing HEKLU nokkra vel valda bíla með sumar-
og vetrardekkjum á einstökum kjörum. Viðskiptavinir munu 
að auki fá glæsilega Hewlett Packard fartölvu.

V ðd i

HP Pavilion dv6331
Örgjörvi: AMD Turion 64 X2 1,8 GHz (dual core)
Vinnsluminni: 2 GB
Skjár: 15,4" WXGA 
Harður diskur: 160GB SATA
Geisladrif: Lightscribe dual layer DVD skrifari
Minniskortalesari: 5 í 1
Vefmyndavél og fjarstýring
Skjástýring: Nvidia GeForce Go 7200, allt að 256 MB
Stýrikerfi: Microsoft Windows Vista Home Premium 
Glæsilegur hugbúnaðarpakki
2ja ára ábyrgð frá Opnum kerfum

Listaverð: 119.900 kr.
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Númer eitt í notuðum bílum

100%
 lán

Opið mánudaga–föstudaga kl. 10–18 og laugardaga kl. 12–16

Laugavegur 174  |  Klettháls 11
Sími 590 5040

FRÁ 15.500 kr. Á MÁNUÐI
BÍLL + TÖLVABÍLL + TÖLVA

Auglýsingasími

– Mest lesið



Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 550 5000.

„Ef ég þyrfti að velja milli þess 
að fara á fund hjá stærstu 

kvikmyndaverunum eða skipta 
um bleiu myndi ég frekar velja 

bleiurnar.“ 

Elskulegur faðir minn, afi, bróðir og
mágur,

Elías Júlíusson
Keldulandi 21, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi mánudag-
inn 20. ágúst. Útförin fer fram frá Fossvogskapellu
miðvikudaginn 29. ágúst kl. 13.00.

Sigríður Drífa Elíasdóttir
Steindór Snær Ólason Kári Vilberg Atlason
Ragnar Elíasson                  Olga Steingrímsdóttir
Bjarney Runólfsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Afmæli
Í tilefni merkra tímamóta tökum

við á móti gestum í Árbliki 
laugardaginn 25. ágúst nk. eftir

kl. 20.00.

Allir velkomnir

Össi frá Gröf og Stína frá Breiða

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ingunn S. Jónsdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum mánu-
daginn 20. ágúst. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju,
þriðjudaginn 28. ágúst kl. 15.00.

Jóna Gróa Sigurðardóttir    Guðmundur Jónsson
Mattína Sigurðardóttir    Sigurjón Kristjánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, fósturmóðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Lilja Sigrún Óskarsdóttir
áður til heimilis á Skógtjörn, Álftanesi,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði, miðvikudaginn 22. ágúst.
Auðbjörg Eggerstdóttir
Sigurður Eggertsson
Klemenz Eggertsson
Erla Stringer
og fjölskyldur.

Viðeyjarhátíð verður hald-
in í annað skiptið í dag og að 
þessu sinni verður hundrað 
ára afmælis þorpsins í Viðey 
minnst með því að skapa 
ósvikna þorpsstemningu.

Dagskráin stendur frá tólf 
á hádegi til miðnættis en í 
þorpinu verður fjölbreyttur 
útimarkaður með íslensku 
grænmeti, kryddum, sjáv-
arfangi og handverki. Tæki-
færiseldhúsið „Alveg millj-
ón“ selur gestum grillað 
góðgæti en Viðeyingafélag-
ið verður með kaffisölu í 
Vatnstankinum. 

Eitthvað verður um að 

vera fyrir alla aldurshópa. 
Til dæmis geta börnin 
spreytt sig í þrautakóngi.

Þeir sem vilja geta gætt 
sér á hátíðarmáltíð í Við-
eyjarstofu milli 18 og 22 en 
klukkan níu verður sleg-
ið upp heilmiklu dansiballi 
á palli við Viðeyjarstofu. 
Þar stígur Þjóðdansafélag 
Reykjavíkur dans og Harm-
onikkufélagið Hljómar spil-
ar fyrir dansi.

Hátíðin markar enda-
punktinn á sumardagskrá 
Viðeyjar þetta árið en dag-
skrá hátíðarinnar er ókeyp-
is utan ferjutolls.

Viðeyjarhátíð

AFMÆLISBÖRN

Í tilefni 200 ára fæðingarafmælis 
Jónasar Hallgrímssonar, opnar í dag 
samsýning tuttugu og eins listamanns 
í Ketilhúsinu á Akureyri. Sýningin er 
hluti af menningarhátíðinni Akureyr-
arvöku sem nú stendur yfir norðan 
heiða.

Þórarinn Blöndal myndlistarmaður 
átti hugmyndina að sýningunni og er 
jafnframt sýningarstjóri. „Ég hef mik-
inn áhuga á lífi og störfum Jónasar og 
mér finnst þessi sýning tilvalin leið 
til að heiðra minningu þessa merka 
skálds,“ segir Þórarinn sem hafði sam-
band við listamennina í byrjun árs.

Birtingarform verkanna hafa sum 
hver komið á óvart að sögn Þórar-
ins, enda mörg og fjölbreytt. „Þetta 
eru bæði kvæði, sögubrot, skúlptúr-
ar, málverk, myndbönd og innsetning-
ar,“ segir Þórarinn sem segir sýning-
una fyrst og fremst vera til heiðurs 
Jónasi.

„Eina skilyrðið var að verkin yrðu 
samtal við eða um Jónas, annars fengu 
listamennirnir frjálsar hendur og efn-
istök,“ segir Þórarinn sem segir titil 
sýningarinnar, „Skyldi ég vera þetta 
sjálfur?“ hafa komið upp í samtali við 
Megas, sem er einn þeirra listamanna 
sem taka þátt í sýningunni.

„Jónas Hallgrímsson safnaði og orti
margar svokallaðar veðurvísur og titill-
inn kemur frá einni slíkri,“ segir Þórar-
inn og vísar í niðurlag tiltekinnar vísu 
sem er: „Skjögra ég eins og skorinn 
kálfur, skyldi ég vera þetta sjálfur“.

Við opnunina mun Þórarinn Hjart-
arson flytja kvæði Jónasar og dúóið 
Aurora Borealis, skipaður þeim Mar-
gréti Hrafnsdóttur, sópransöngkonu 
og Ólöfu Sigursveinsdóttur, sellóleik-
ara, flytja tónlist tileinkuð Jónasi. 

Að sögn Þórarins er val á sýninga-
staðnum Akureyri engin tilviljun.

„Jónas var sjálfur Norðlendingur, 
frá Hrauni í Öxnadal svo okkur Ey-
firðingum finnst við eiga svolítið í 
honum,“ segir Þórarinn hlæjandi. 

Ásamt sýningunni um Jónas eru að 
sögn Þórarins mjög margar mynd-
listasýningar sem opna í Listagilinu 
í dag og fjöldinn allur af myndlistar-
fólki í bænum. 

„Það er mikið líf og fjör um þess-
ar mundir og jafnvel örlítill vísir að 
myndlistarhátíð,“ segir Þórarinn og 
bætir við að sýningin standi fram yfir 
afhendingu á íslensku Sjónlistaverð-
laununum sem veitt verða á Akureyri 

í lok september.
Eftirtaldir listamenn munu taka þátt 

í sýningunni: Aðalheiður S. Eysteins-
dóttir, Arna Valsdóttir, Áslaug Thorlac-
ius, Birgir Snæbjörn Birgisson, Finnur 
Arnar, Hanna Hlíf Bjarnadóttir, Helgi 
Þórsson, Hlynur Hallsson, Hulda Há-
konardóttir, Ilmur Stefánsdóttir, Jón 
Garðar Henrysson, Jón Laxdal, Jón 
Sæmundur Auðarson, Jóna Hlíf Hall-
dórsdóttir, Jónas Viðar, Joris Radema-
ker, Megas, Margrét H. Blöndal, Pál-
ína Guðmundsdóttir, Ragnar Kjartans-
son og Þorvaldur Þorsteinsson. 

Sýningunni hefur verið vel tekið á 
Akureyri og að sögn Þórarins er Ak-
ureyrarbær meðal styrktaraðila. Sýn-
ingin opnar í dag kl.14 í Ketilhúsinu í 
Listagilinu og er opin alla daga nema 
mánudaga frá kl. 13:00 og 17.00. Sýn-
ingunni lýkur helgina 21.-23. sept. 
þegar íslensku Sjónlistaverðlaunin 
verða veitt á Akureyri. 

Stífla sprengd í mótmælaskyni









H
var hittust þið 
fyrst og hverjar 
eru ykkar minn-
ingar um þann 
fund? Ef þið yrðuð 
að skipta um hlut-

verk í einn dag – hvað mynduð þið 
gera í líkama hvors annars?
Páll Ásgeir: Já, ég man eftir því. 
Ég tók eitt sinn viðtal við Sveppa. 
Hvaða ár var það?
Sveppi: Í nóvember 2003. Þegar 
nýbúið var að velja mig sjónvarps-
mann ársins.
Páll Ásgeir: Eða, þú varst nýbúinn 
að láta þjóðina velja þig sem sjón-
varpsmann ársins.
Sveppi: Stóra svindlmálið – þetta 
var alveg yndislegur tími. Ég hef 
nú ekki rekist mikið á hann síðan 
þetta var, en ég veit alltaf hver 
hann er og hugsa með sjálfum mér 
þegar ég sé hann: „Já, þetta er 
gæinn sem tók við mig viðtal, 
alveg rétt – hvað, helvíti veit hann 
mikið. Já, þetta er greinilega eng-
inn vitleysingur.“ 
Páll Ásgeir: Ég veit svo sem ekki 
hvort ég myndi gera eitthvað 
annað í líkama Sveppa en það sem 
ég er vanur – fara út að hlaupa og 
svo framvegis. En jú, jú, ég myndi 
sjálfsagt líka hlaupa niður Lauga-
veginn og hrella fólk.
Sveppi: Bara svo þú vitir það þá er 
ekki mikið hægt að gera með þenn-
an líkama. Hann er ekki hannaður 
til margs, nema einmitt bara að 
fíflast. En af því ég veit að Páll 
Ásgeir er göngugarpur og hefur 
gengið allan fjandann myndi ég 
líklega ganga upp á eitthvert gott 
fjall. Ég er nefnilega svo latur að 
ganga að ég þarf kannski bara eitt 
gott spark í rassinn og þá myndi 
þetta byrja að rúlla. Getur það 
verið?
Páll Ásgeir: Já, það er málið. Byrja 
á einu fjalli. Esjan er fín. Þú ert 
kannski klukkutíma að fara upp að 
steinunum. Nema harðjaxlarnir 
sem nota Esjuna til að þjálfa sig – 
þeir fara svona tvo, þrjá hringi, 
upp og niður að steinunum – hlaup-
andi.
Sveppi: Bara upp og niður 
Esjuna?
Páll Ásgeir: Já. 
Sveppi: Fyrir hvað eru þessir menn 
að þjálfa sig? Kenýa-maraþonið? 
En já, ég myndi líka fara á tónleika, 
því hann er svo hávaxinn. Ég myndi 
sjá svo vel á sviðið. 
Páll Ásgeir: Ég er fimmtugur svo 
hvað haldið þið eiginlega að ég sé 
búinn að fara oft í bíó? Samt heyri 
ég í hverri einustu bíóferð, þegar 
ég er sestur, fólkið fyrir aftan mig 
segja: „Eigum við að færa okkur? 
Sérð þú eitthvað?“

Hefjum svo leika á kjúklingi. Hann 
er orðinn vinsælli á borðum þjóðar-
innar en lambakjötið. Hafið þið 
ykkar eigin skýringar á þessari 
þróun? Hvort mynduð þið taka 
með ykkur gám af kjúklingi eða 
lambi á eyðieyju? Hvað finnst 
ykkur almennt um mataræði þjóð-
arinnar?
Sveppi: Á mínu heimili er kjúkl-
ingur mun vinsælli, enda hægt að 
matreiða hann á svo margan hátt. 
Páll: Þetta er ekki þróun sem 
kemur mér neitt sérstaklega á 
óvart, enda heilsutengt – minni 
fita í kjúklingi og allt það. Líklega 
tengt heilsuæðinu. 
Sveppi: Svo er líka svo gott að 
narta bara í hráan kjúkling á 
kvöldin og svona. 
Páll: Já, já. Á eyðieyjuna held ég 
að ég myndi taka með mér lamba-
kjöt því öfugt við kjúklinginn er 
hægt að borða það hrátt.
Sveppi: Góður punktur. Mætti ég 
taka með mér lifandi kjúkling? 
Bara svo mér skyldi ekki leiðast? 
Páll: Hvað mataræði þjóðarinnar 
varðar sýna tölur að við stefnum 
sömu leið og Ameríkanar. Offita 

fer að verða eitt stærsta heilsu-
farsvandamál þjóðarinnar. Tut-
tugu til þrjátíu prósent þjóðarinn-
ar þjást af offitu og maður þarf 
ekki annað en að fara hér upp á 
næsta götuhorn til að sjá að þetta 
er rétt. 
Sveppi: Maður rekst á feitabollu 
allavega einu sinni á dag. 
Páll: Við áttum frábært tækifæri 
til að lýsa Ísland McDonald‘s Free 
Zone á heimsvísu, en við slepptum 
því. Ég hef aldrei farið inn á 
McDonald‘s á ævinni og mun 
aldrei gera.
Sveppi: Og þess vegna er hann 
líka gangandi upp á fjöll – annað 
en ég sem dett þarna inn öðru 
hvoru. Dóttir mín hrópar upp 
„McDonald‘s!“ þegar við keyrum 
framhjá. Þetta heitir skyndibiti og 
maður fer þarna inn stundum 
þegar mikið hefur verið að gera 
og maður er nýbúinn að sækja í 
leikskólann og er svo að hlaupa í 
eitthvað annað fljótlega. 
Hvað gerir Páll Ásgeir þegar allt 
er í pati og hann hefur ekki tíma? 

Þetta er svona gæi sem sýður sér 
eitt ýsuflak og slafrar því í sig. 
Páll Ásgeir: Það eru til hollir 
skyndibitar – sem eru búnir til úr 
alvöru mat. Það er til dæmis hægt 
að fá sér Subway ef þú vilt að ég 
nefni vörumerki. Við erum hins 
vegar að taka þátt í því að gera 
allar höfuðborgir heimsins eins 
með því að leyfa McDonald‘s, 
Burger King og fleiri stöðum að 
vaða yfir okkur. 

Nú eru bankarnir nýbúnir að halda 
veglega tónleika þar sem helstu 
listamenn þjóðarinnar tróðu upp. 
Hefðuð þið viljað sjá þessum pen-
ingum eytt á annan hátt í nafni 
bankans? Hvert var besta atriðið? 
Hvað olli vonbrigðum?
Sveppi: Var þetta ekki ágætis hug-
mynd bara? 

Páll Ásgeir: Þetta samband við-
skiptavinar og banka er flókið. 
Þeir okra á okkur og við leyfum 
þeim það. Skuldir heimilanna eru 
að aukast og bestu viðskiptavinir 
bankanna eru þeir sem skulda 
mest. Og þeir sem eru að draga á 
eftir sér mörg hundruð þúsund 
króna yfirdráttarheimild, sem 
þeir borga 20 prósenta vexti af – 
ef þið vissuð það ekki – þeir eru 
allra bestu viðskiptavinirnir. Og 
það er fólkið sem stendur undir 
þessum tónleikum. 
Sveppi: Þannig að þetta voru í 
rauninni ekki fríir tónleikar.
Páll Ásgeir: Nei, það væri mjög 
mikil einföldun að segja það, því 
það voru þeir alls ekki. Ég held að 
það besta sem bankinn geti gert 
fyrir viðskiptavini sína sé að gefa 
þeim góð kjör og lága vexti. En 
bankinn getur ekki haft vit fyrir 
fólki. Það er jafnmikið manns 
eigið mál og bankans að ganga 
með myllustein um hálsinn í formi 
himinhás yfirdráttar. 
Sveppi: Mann sundlar þegar 

maður heyrir af bönkum sem 
kannski fyrsta ársfjórðung hafa 
hagnast um einhverja 15 millj-
arða.
Páll Ásgeir: Einmitt – og þá réttir 
einhver smælingi upp höndina og 
spyr: „En getið þið þá ekki lækkað 
vextina hjá okkur sem skuldum 
ykkur svona mikið?“ Bankarnir 
segja nefnilega að einstaklings-
viðskipti séu orðin svo lítill hluti 
af viðskiptum bankans að þau 
skipti nánast engu máli fyrir 
reksturinn. Sannleikurinn er hins 
vegar sennilega sá að það eru samt 
einmitt smælingjarnir sem standa 
undir hagnaðinum. Einhvers stað-
ar í myrkviðum bankans drögum 
við hjólið sem knýr þetta áfram. 
En það vilja bankarnir ekki viður-
kenna.
Sveppi: Mér heyrist þessi maður 
hafa mun sterkari skoðanir á 
þessu en ég. Ég missti af báðum 
tónleikunum en pabbi sagði að 
Bubbi hefði verið bestur og Stuð-
menn verstir. En Stuðmenn hafa 
örugglega ætlað sér þetta – þú 

Sjáum feitabollu einu sinni á dag
Páll Ásgeir Ásgeirsson tók viðtal við Sverri Þ. Sverrisson, betur þekktan sem Sveppa, þegar sá síðarnefndi var valinn sjónvarps-
maður ársins. Sveppi hefur stundum séð Pál Ásgeir síðan þá, til að mynda í spurningaþætti, og oft verið hvumsa yfir því hvað 
Páll Ásgeir veit mikið. Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti félagana og ræddi við rithöfundinn og skemmtikraftinn um Stuðmenn, 
Veðurstofueinelti og sýslumanninn á Selfossi.  

Sveppi: Maður 
hlustar á textana 
hans og pælir 
virkilega í þeim. 
Hann er bestur 
í heimi að nota 
erlend tökuorð, 
búa til nýyrði og 
svo framvegis.
Páll: Og allar 
kynslóðir sem á 
eftir koma læra 
texta Megasar og 
nýyrðin. Þetta er 
maðurinn sem 
kenndi okkur 
að segja spáðu í 
mig og smælaðu 
framan í heim-
inn. Maður sér 
ekki Sigur Rós 
leika þetta eftir.
Sveppi: Attsjú-ú. 
Páll: Nei, það er 
ekki alveg eins.
Sveppi. Sææææ-
ljón. 



segir ekkert Jakobi Frímanni og 
Agli Ólafs hvað þeir eiga að gera. 
Páll Ásgeir: Sumt af því sem Kaup-
þing bauð upp á var mjög vont og 
annað mjög gott. Svo eiga lista-
menn misgóða daga. Stuðmenn 
áttu ekkert sérstaklega góðan dag. 
Atriðið var eins og klippt út úr 
myndum sem þeir hafa búið til – 
eins og þetta væri í raun atriði úr 
Með allt á hreinu. Það vantaði bara 
blátt reiðhjól á sviðið. En tónleik-
arnir á Miklatúni voru frábærir. 
Og þar bar Megas af. Hann hefur 
þetta snillingseinkenni að hann fer 
bara upp á svið og gerir það sem 
hann vill. Honum er alveg nákvæm-
lega sama hvað okkur finnst. 
Sveppi: Maður hlustar á textana 
hans og pælir virkilega í þeim. 
Hann er bestur í heimi að nota 
erlend tökuorð, búa til nýyrði og 
svo framvegis. 
Páll Ásgeir: Og allar kynslóðir sem 
á eftir koma læra texta Megasar 
og nýyrðin. Þetta er maðurinn sem 
kenndi okkur að segja spáðu í mig 
og smælaðu framan í heiminn. 
Maður sér ekki Sigur Rós leika 
þetta eftir.
Sveppi: Attsjú-ú. 
Páll Ásgeir: Nei, það er ekki alveg 
eins.
Sveppi: Sææææljón.

Störf ykkar snúast oft á tíðum um 
það að skoða samfélagið – hvað er 
það allra, allra fyndnasta við 
íslenskt samfélag að ykkar mati? 
Ef þið yrðuð dæmdir til samvista 
við einhverja opinbera manneskju 
í heilan dag (án frímínútna) – sem 
þið þekkið ekki persónulega – 
hvaða manneskja yrði fyrir val-
inu?
Páll Ásgeir: Mér finnst Íslending-
ar oft mjög fyndnir. Það er stuttur 
í okkur kveikurinn – við stökkvum 
upp á stól og það verða allir vit-
lausir yfir einhverri Grímseyjar-
ferju í nokkra daga. Það mál hefur 
farið nokkra hringi núna og hefur 
oft verið óbærilega fyndið en það 
er samt engin lausn í sjónmáli. 
Líklegt er að þegar kúlunni er 
kastað svona oft á milli þagni málið 
á endanum en á meðan á því stend-
ur eru allir alveg ofboðslega æstir 
og með mikla réttlætiskennd. En 
við vitum öll innst inni að þetta 
breytir engu og það sem við segj-
um um þetta mál og þá sem eru 
ábyrgir skiptir engu máli. En mér 
þykir mjög vænt um Íslendinga og 
þeir eru nákvæmlega eins og ég 
vil hafa þá.
Sveppi: Mér finnst mótmælendur 
mjög fyndnir. Ég einhvern veginn 
skil ekki það að mótmæla. Mér 
finnst bara svo plebbalegt að 
hugsa til einhvers fólks sem er 
heima hjá sér að búa til skilti: 
(Sveppi hefur upp raust með leik-
rænum verkalýðstilburðum): 
„Hvað eigum við að láta standa á 
því? – Já, láttu standa á því bara að 
við látum ekki bjóða okkur þetta!“ 
Er fólkið að tússa þetta í reiði við 
stofuborðið hvetjandi hvert annað? 
„Já, skrifum þetta! Látum þá hafa 
það!“ Og svo verður aldrei neitt úr 
þessu. Ekki nema þá eitthvað sem 
maður getur næstum því bara 
gefið selbita og þá hverfur það. 
Íslensk mótmæli verða eitthvað 
svo plebbaleg versus mótmæli til 
dæmis úti í Frakklandi þar sem 
vörubílstjórar taka sig saman og 
liggja bara á flautunni í sólarhring 
og segja svo upp – allir. Af hverju 
er útlenskt fólk – sem býr erlendis 
– bara í einhverju landi – af hverju 
fer það í flugvél til Íslands til að 
mótmæla álveri sem á að byggja 
einhvers staðar í rassgati? Af 
hverju er þetta fólk ekki bara að 
mótmæla því að það sé ekki til 
vatn í Afríku eða hungursneyð í 
Eþíópíu? Aldrei myndi ég, ef það 
væri eitthvað vesen í Belgíu, segja 
bara: „Pakkaðu, elskan mín, við 
verðum að fara að fljúga til Belgíu, 
það er verið að reisa einhverja 
risaverksmiðju þarna þar sem ein-
hver bóndabær stóð áður.“ Hverj-
um er ekki sama? Fljúga yfir Atl-
antshafið, keyra frá Keflavík – er 
ekki í lagi með þetta lið?
Páll Ásgeir: Um þetta ætla ég ekki 
að segja annað en að heimurinn er 
þorp.
Sveppi: En ef ég ætti að velja mér 
manneskju til að hitta og eyða tíma 
með heilan dag yrði það sýslumað-
urinn á Selfossi. Hann er Stones-
aðdáandi.

Páll Ásgeir: Þetta segirðu bara af 
því þú þekkir hann ekki.
Sveppi: Ha ha. Já, hann á fullt af 
Stones-dóti, hefur hitt Mick Jagger 
og veit allt um þá. Ég væri alveg 
til í að drekka kaffi með honum. 
Páll Ásgeir: Sko, það er hægt að 
taka trúðinn á þetta og nefna bara 
einhvern hæfilega skrítinn en ef 
maður á að svara þessu í alvöru þá 
finnst mér, af því fólki sem ég hef 
hitt um ævina, ég yfirleitt læra 
mest af þeim sem vinna skapandi 
störf. Ég held ég myndi vilja eyða 
einum degi með manni eins og 
Kristni Sigmundssyni eða ein-
hverjum óperusöngvara. Eða ein-
hverjum rithöfundi. Ég held það 
væri gaman að sitja á vinnustofu 
Einars Kárasonar einn dag og 
horfa yfir öxlina á honum og sjá 
hvernig hann fer að þessu.
Sveppi: Ég myndi ekki vilja horfa 
á sýslumanninn vinna og horfa 

yfir öxlina á honum: „Rosalega eru 
þetta áhugaverðir pappírar hér, 
einmitt. Er það svona sem þú ferð 
að þessu?“
Páll Ásgeir: „Bíddu já, er þetta 
þvagleggurinn?“ Það mál er reynd-
ar stórfyndið líka.

Að lokum. Eineltið á Veðurstofunni 
er ein af fréttum síðustu vikna. 
Hafið þið horft upp á einelti á 
vinnustað eða orðið fyrir slíku? 
Hvað er best að gera þegar það er 
ekki einfaldlega hægt að hringja 
bara í foreldrana? 
Sveppi: Þetta er það fyndnasta 
sem ég hef heyrt á ævinni heyrt. 
Ef þú ferð í veðurfræði þá geturðu 
líka bara skráð þig strax í Regn-
bogabörn. Þetta eru fordómar í 
mér en ég sé fyrir mér tíu nörda 
sem eru að pæla í einhverjum 
skýjum og leggja einhvern einn 

nördinn í einelti. Ég væri til í að 
sjá bíómyndina. „Dapri veður-
fræðingurinn.“ Fullorðið fólk á 
veðurstofu að leggja einhvern í 
einelti? Hvernig atvikast svona?
Páll Ásgeir: Ég get verið sammála 
honum að mörgu leyti. Þetta mál er 
í eðli sínu fyndið og maður ein-
hvern veginn bjóst síður við því að 
fólk með jafnlangt háskólanám að 
baki myndi stytta sér stundir við 
það í vinnunni að einelta hvert 
annað. En einelti er auðvitað and-
legt fyrirbæri og snýst ekki um 
menntun heldur innrætingu. En 
það má líka halda því fram að það 
hafi verið svolítið hetjulegt af 
þessari konu að koma fram og tala 
um sjálfa sig sem fórnarlamb ein-
eltis og ég held að þjóðin hafi líka 
litið á það þannig og séð hana sem 
hetju.
Sveppi: Ef einhver myndi gera 
eitthvað á minn hlut myndi ég 

reyna að tala við viðkomandi undir 
fjögur augu.
Páll Ásgeir: Ég hugsa að það samtal 
eigi sér oft stað en í svona tilvikum 
hefur þetta gengið eitthvað lengra. 
Í mínu tilviki myndi ég ljúka sam-
talinu á orðunum: „Þetta var munn-
leg viðvörun.“ En fullorðið fólk á að 
geta leyst svona mál. Ef svona mál 
koma upp og enda eins og á veður-
stofunni er það mikill áfellisdómur 
yfir yfirmönnum, því þeir eiga að 
geta höggvið á hnútana. 
Sveppi: Ég myndi annars ekki 
nenna að vinna á skattstofunni.
Páll Ásgeir: Þjónustustörf af ýmsu 
tagi ættu ekki við mig.
Sveppi: Nei, þá gæti fólk sagt við 
þig: „Hvað, af hverju get ég ekki 
fengið hálfa gúrku?“ Þá myndir þú 
segja: „Nei, það er ekki hægt. Vertu 
úti!“
Páll Ásgeir: Nei. Það myndi víst 
ekki ganga. 
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Kynnist Kárahnjúkavirkjun!

Végarður í Fljótsdal.
Upplýsingar um Kárahnjúkaframkvæmdirnar ásamt 
ferðamennsku og útivist norðan Vatnajökuls. Góður 
viðkomustaður áður en haldið er upp á Fljótsdals- 
heiði.

Opið alla daga kl. 9–17 til 15. október.

Fljótsdalsdagur Ormsteitis
Sunnudaginn 26. ágúst

Víkingar, stórtónleikar með Ljótu hálfvitunum, sultukeppni
og fleira á Skriðuklaustri frá kl. 14.00 til 17.00



F
jölgun alvarlegra líkams-
árása og nauðgana, 
drykkjulæti, sóðaskapur, 
hávaði og almennt stjórn-
leysi eru nokkur af þeim 
atriðum sem hafa skapað 

umræðuna um „ástandið“ í miðbæ 
Reykjavíkur um helgar. Því hefur 
verið haldið fram að ekki sé lengur 
óhætt að ganga einsamall í miðbænum 
að nóttu til og jafnvel ekki á daginn. Í 
vikunni héldu lögreglan á höfuðborg-
arsvæðinu og borgaryfirvöld fund með 
veitinga- og skemmtistaðaeigendum í 
miðbænum þar sem ræddar voru leið-
ir til að draga úr þessum neikvæðu 
fylgifiskum skemmtanalífsins. 

Stefán Eiríksson, lögreglustjóri á 
höfuðborgarsvæðinu, komst þar að 
þeirri niðurstöðu að endurskoða þyrfti 
opnunartíma skemmtistaða. En hvað 
segja íbúar og verslunareigendur í 
miðbænum um þetta ástand og niður-
rif gamalla húsa við Laugaveginn?

Árni Einarsson, hótelrekandi og íbúi 
við Laugaveginn síðan árið 1989, segir 
að ástandið í miðbænum hafi aldrei 
verið verra. Hann kennir veitinga-
mönnum fyrst og fremst um ástandið. 
„Mér finnst að veitingamenn í mið-
bænum séu yfirgangssamir og fríi sig 
allri ábyrgð á starfsemi sinni og við-
skiptavinum sínum eftir að þeir eru 
komnir út af stöðunum,“ segir Árni. 
Hann segir að gestir skemmtistaða 
komi í miðbæinn um helgar og hagi 
sér eins og svín. „Fólk reynir að fara 
inn í öll skot og sund til að míga hérna 
um helgar. Íbúar í miðbænum eru 
byrjaðir að víggirða húsin sín til að 
koma í veg fyrir þetta,“ segir Árni.

Sævar Karl Ólason, sem rekið hefur 
verslunina Sævar Karl í Bankastræti 
um árabil, er sammála Árna um að 
veitingamennirnir í miðbænum standi 
sig ekki nægilega vel. „Þeir hreinsa 
svo illa til í kringum sig og fyrir fram-
an veitingastaðina,“ segir Sævar en 
bætir því við að hann hafi ekki orðið 
fyrir miklu ónæði af truflunum í mið-
bænum um helgar. „Rúðubrotin koma í 
bylgjum en það er minna um þau en 
áður. Ég hef ekkert á móti því að fólk 
fari í bæinn um helgar. Þetta er ekki 
svona mikið ónæði eins og fólk talar 
um, það eru einhverjir sérfræðingar 
og stjórnmálamenn sem aldrei koma í 
bæinn sem hafa básúnað þetta ástand í 
miðbænum út. Reykjavík er bara mjög 
flott og frábær borg,“ segir Sævar 
Karl. 

Guðlaug Halldórsdóttir, eigandi 
verslunarinnar 3 hæðir á Laugavegin-
um, tekur í svipaðan streng því hún 
telur að vandamálin í miðbænum um 
helgar fylgi skemmtanalífinu í borg 
eins og Reykjavík. „Er þetta ekki bara 

frekar eðlilegt ástand?“ Þórarinn St. 
Halldórsson, í Spilaverslun Magna á 
Laugaveginum, hefur heldur ekki 
orðið fyrir ónæði um helgar af ástand-
inu og rúðurnar hjá honum hafa verið 
látnar í friði.

Þórunn Anspach, eigandi verslunar-
innar Kisunnar á Laugaveginum, er 
hins vegar ekki alveg sammála Sævari 
nágranna sínum því henni finnst alveg 
hræðilegt að vera á ferli í miðbænum 
um helgar eftir myrkur. „Þá verður 
fólk eins og trylltar skepnur. Það er til 
dæmis búið að brjóta glerið í búðinni 
okkar fjórum sinnum á síðustu tveim-
ur mánuðum,“ segir Þórunn. 

Viðmælendur blaðsins hafa almennt 
séð ekki svör á reiðum höndum um 
hvað sé hægt að gera til að bregðast 
við ástandinu í miðbænum. Þeir benda 
þó meðal annars á að hægt sé að stytta 
opnunartíma skemmtistaða og auka 
löggæslu.

Árni Einarsson hefur hins vegar 
skýrt mótaðar hugmyndir um aðgerð-
ir. Hann telur að það ætti að taka upp 
veitingaferilskrá, svipað og ökuferil-
skrá, þar sem haldið er saman upplýs-
ingum um hvernig eigandi hvers 
skemmtistaðar stendur sig. „Skemmti-
staðirnir eiga að fá punkta í kladdann 
ef þeir hleypa inn of ungu fólki, leyfa 
gestum að fara út með áfengi, valda 
hávaða og ónæði, ef brunaútgangar 
inni á stöðunum eru tepptir og annað 
slíkt. Svo þegar menn eru komnir upp 
í ákveðið marga punkta þá eiga þeir 
að missa veitingaleyfið,“ segir Árni. 
Hann telur auk þess að leita eigi leiða 
til að halda gestum skemmtistaða inni 
á stöðunum svo þeir séu ekki á stöð-
ugu rápi um miðbæinn því að með því 
geti skapast pústrar á milli fólks auk 
mikils hávaða sem valdi ónæði. „Ein 
leið væri að hætta að hleypa fólki inn 
á staðina eftir ákveðinn tíma.“ Árni 
segir að reykingabannið á skemmti-

stöðum hafi auk þess verið illa undir-
búið því hávaði frá stöðunum hafi 
aukist mikið í kjölfarið. „Það var van-
hugsað að framkvæma það svona. Það 
er ekki hægt að setja fólk svona út á 
göturnar og segja við það: þið reykið 
bara úti. Þessi lausn skapar meiri 
vandamál en hún leysir,“ segir Árni 
og bætir því við að eftir bruna 
skemmtistaðarins Pravda fyrr í sumar 
hafi ástandið á Laugaveginum versn-
að til muna.

Blaðamaður spyr viðmælendur um 
húsin tvö við Laugaveg 4 og 6 sem 
Skipulagsráð Reykjavíkurborgar 
hefur gefið leyfi til að rífa; í næstu 
viku mun byggingafulltrúi Reykjavík-
urborgar líklega samþykkja teikning-
arnar að nýju tvö þúsund fermetra 
húsi sem á að byggja í stað þeirra. Við-
mælendur Fréttablaðsins eru sammála 
um að húsin séu ljót eins og er: að 
annað hvort þurfi að rífa þau eða gera 
þau upp.

Sævar Karl telur að húsin megi 
missa mín. „Mér finnst að þeir menn 
sem vilja vernda þessi tvö hús við 
Laugaveginn standi á móti framförum 
á Íslandi. Mér þykja þessir kofar alveg 
hræðilegir því þeim hefur ekkert verið 
haldið við. Auðvitað á að rífa þá.“ 

Þórunn tekur í sama streng og 
Sævar. „Mér finnst alltaf svolítið leið-
inlegt þegar gömul hús eru rifin en á 
sama tíma þá þykja mér þessi tvö hús 
við Laugaveg 4 og 6 ekki vera mjög 
falleg. En auðvitað skiptir máli hvern-
ig húsið sem rís í staðinn verður,“ 
segir Þórunn bætir því við að hún 
verði alltaf dálítið hrædd þegar 
byggja eigi ný hús við Laugaveginn. 
„Hins vegar eru mörg gömul hús við 
Laugaveginn sem mér finnst að eigi 
ekki að rífa, til dæmis Brynja og 
Hljómalindarhúsið.“ Árni segir að 
húsin við Laugaveg 4 til 6 megi hverfa. 
„Lóðaverð er orðið of hátt við Lauga-

veginn til að geta borið svona lítil 
hús,“ segir Árni.

Þórarinn telur aftur á móti að það 
eigi frekar að gera húsin upp en að 
rífa þau þó að „húsin séu ljót“ eins og 
er. „Ég held að það séu mistök. Mér 
finnst það passa betur við götumynd-
ina en að byggja stór steypt hús sem 
eru lítið fyrir augað og hafa lítinn kar-
akter,“ segir Þórarinn. „Það þarf bara 
að laga þau,“ segir hann.

Sævar Karl segir að hugsanlega sé 
hægt að halda framhliðum húsanna, 
gera þau upp og reisa nýbyggingar á 
bak við þau. „Þessi leið hefur verið 
notuð mikið í útlöndum og þetta er 
líka hægt að gera við Laugaveginn,“ 
segir Sævar Karl.

Árni tekur undir þetta sjónarmið. 
„Ef þeir sem vilja vernda þessi hús 
geta sýnt fram á annað þá ber að taka 
mark á því. Verndunarsinnar höfðu 
rétt fyrir sér með Bernhöftstorfuna 
og Aðalstrætið og þess vegna hafa 
þeir áhrif. Mér finnst sorglegt að 
menn séu fyrst núna að koma fram 
með nýjar tillögur til að vernda þessi 
hús,“ segir Árni og vísar til tillögu 
Torfusamtakanna, sem kynnt var í 
vikunni, sem gengur út á að endur-
bæta og stækka húsin tvö frekar en að 
rífa þau. 

Guðlaug segir að húsin við Lauga-
veg 4 og 6 séu skelfileg en að huga 
þurfi að heildarmynd húsanna við 
Laugaveg en ekki bara hugsa um eitt 
og eitt hús. „Ef það er gert þá verða 
húsin við götuna svo ósamstæð. Í 
Washington í Bandaríkjunum til 
dæmis, þá halda þeir framhliðunum á 
húsunum og byggja miklu stærri hús 
fyrir aftan. Ég held að við ættum að 
reyna að læra þetta af öðrum þjóðum: 
gera eitthvað fallegt úr þeim gömlu 
húsum sem við eigum og ekki skemma 
allar minjarnar okkar,“ segir Guð-
laug.

Mikil umræða hefur skapast upp á síðkastið um „ástandið“ í miðbæ Reykjavíkur um helgar sem og niðurrif húsa, og uppbygg-
ingu nýrra, við Laugaveginn. Yfirvöld velta fyrir sér leiðum til að bæta ástandið og tvö hús frá nítjándu öld verða líklega rifin. 
Ingi F. Vilhjálmsson bað nokkra verslunareigendur og íbúa í miðbænum um að ræða sínar skoðanir á þessum hitamálum.

Hefði mátt gera gömlu húsin upp

Skemmti-
staðirnir 
eiga að fá 
punkta í 
kladdann ef 
þeir hleypa 
inn of ungu 
fólki, leyfa 
gestum að 
fara út með 
áfengi, valda 
hávaða og 
ónæði, ef 
brunaút-
gangar inni 
á stöðunum 
eru tepptir 
og annað 
slíkt.



Willy‘s-jeppinn hans Erlings Ólafssonar af-
greiðslumanns er kominn yfir sextugt en ber 
aldurinn vel enda er fallega farið með hann.

„Þessi bíll kom til landsins vorið 1946 og var í Húna-
vatnssýslu nánast óslitið alla sína vinnuævi eða til 
1980, fyrst í Finnstungu, síðar á Blönduósi og um 
1960 fór hann að Hólabaki. Það var ekki fyrr en árið 
2000 sem ég eignaðist hann. Þá var hann búinn að 
standa í tuttugu ár í tveimur góðum bílskúrum hér 
syðra, fyrst hjá smiði úr Húnavatnssýslu í tíu ár og 
hjá Iðnskólakennara önnur tíu.“ Þannig byrjar Erling-
ur Ólafsson sögu Willy‘s-jeppa sem stendur í hlaðinu 
hjá honum í Kópavogi og hann hefur greinilega nostr-

að mikið við. „Bíllinn var í góðu standi þegar ég fékk 
hann og rauk í gang eftir hálftíma en samt var ýmis-
legt sem þurfti að lagfæra. Það dundaði ég við í frí-
stundum fyrstu mánuðina.“

Jeppinn góði var blæjubíll í byrjun að sögn Erlings. 
„Allir Willysar voru fluttir inn með blæju til 1955,“ 
upplýsir hann. „Húsið á þessum er smíðað hjá Bíla-
smiðjunni um eða fyrir 1960 og skúffan er líka íslensk 
og frá sama tíma.“ 

Nú er jeppinn eins og nýsleginn túskildingur. „Ég 
pensilmálaði hann í vor til að hafa hann svolítið eðli-
legan og sveitó,“ segir Erlingur brosandi og er í lokin 
spurður hvort hann tími eitthvað að nota gripinn. „Já, 
ég keyri hann alltaf af og til og er að fara í heilmikinn 
bíltúr á honum núna um helgina.“ 

Hef hann svolítið 
eðlilegan og sveitó

VIÐ FJÁRMÖGNUM
ÞAÐ SEM UPP Á VANTAR!

Ertu að spá í bílakaup?

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 -

 7
2

3
5

Nýttu þér upplýsingar og reiknivélar á 
www.gf.is eða hafðu samband við ráðgjafa 
okkar í síma 440 4400.

Ferðaskrifstofa

Þú velur áfangastað og brottfarardag og tekur þátt í 
lottói um hvaða gistingu þú færð!

Auglýsingasími

– Mest lesið



Hyundai i30 er bíll sem stílað-
ur er inn á Evrópumarkað. i30 
er fínasti bíll en það er eins og 
eitthvað vanti.

Hvað eiga kvikmyndirnar Twins, 
Twin Dragon, Big Business og 
Parent Trap sameiginlegt? Jú, þær 
fjalla allar um tvíbura sem aðskild-
ir hafa verið í fæðingu en mætast 
svo aftur á miðri lífsleiðinni.

Hvernig kemur það Hyundai i30 
við? Sjáið til. Einu sinni fyrir ekki 
svo langa löngu í fjarlægu landi er 
nefnist Suður-Kórea fæddust tveir 
bílar: i30 og cee`d. Þeim var stíað í 
sundur rétt eftir fæðinguna og 
settir í fóstur hjá tveimur bræðrum, 
Hyundai og Kia. Þar ólust þeir upp 
þangað til þeir loksins komust á 
götuna árið 2007 þar sem þeir, loks-
ins segja sumir, mættust á Miklu-
brautinni. Hyundai i30 og Kia cee`d 
eru nefnilega nær sami bíllinn.

Nóg um það í bíli. Hyundai hefur 
verið í nokkurri sókn undanfarið 
og með nokkrum vel heppnuðum 
nýjum bílum hefur fyrirtækið náð 
að losa sig við druslustimpilinn að 

mestu. Bílarnir koma vel út úr bil-
anakönnunum víðast hvar og það 
verður að segjast eins og er að 
þeir eru ódýrir.

Nú á að nýta meðbyrinn og 
sækja inn á Evrópumarkað af 

hörku. Breyta á nafnakerfi 
Hyundai og fara svipaða leið og 
BMW, Audi, Citroën og Benz hafa 
farið. Nöfnin munu samanstanda 
af bókstaf og tölustaf og er fyrsta 
slíka nafnið i30. i30 fellur í flokk 
C-bíla, það er að segja hlaðbaka 
líkt og Ford Focus, VW Golf og 
Toyota Corolla (nú Auris).

i30 er ágætlega útlítandi bíll á 
afskaplega látlausan hátt. Öfugt 
við gamla Hyundai Accent, er bíll-
inn vel byggður og ber með sér að 
bílaframleiðandinn hafi þroskast 
og stefni nú á markaðshóp sem til-
búinn er að eyða meira í bílana 
sína.

Sama er uppi á teningnum inni í 
bílnum, látlaus og stílhrein inn-
réttingin er viðkunnanleg og þó 
mælaborðið beri þess augljós 
merki að vera upprunnið í austan-
verðri Asíu gengur það vel inn í 
heildarmyndina.

i30 býður upp á ágætis aksturs-
eiginleika. Hann er mýkri en syst-
kin sitt cee`d án þess þó að verða á 
nokkurn hátt óstöðugri, eiginlega 
þvert á móti. Dísilvélarnar sem 
boðið er upp á eru sprækar en 
bensínvélarnar eru ekki jafn 
spennandi kostur. Þær eru ein-
faldlega ekki nógu kraftmiklar.

Stærsti galli i30 er hins vegar 
sjálfskiptingin. Hún er eins og 
eitthvað sem þeir áttu á lager og 
er hún illa til þess fallin að færa 
Hyundai upp í virðingarskalanum. 
Sorglegt og í raun frekar furðu-
legt þar sem passað hefur verið 
upp á að allt annað sé í lagi.

Þegar á heildina er litið er 
Hyundai i30 afskaplega sam-
keppnishæfur bíll. Hann er hins 
vegar ekki mikið meira en það. 
Það er eins og hönnuðir Hyundai 
hafi vandað sig svo mikið við að 
gera allt rétt að þeir hafi gleymt 
að taka einhverja áhættu, áhættu 
sem gert hefði bílinn að einhverju 
öðru en enn einum hlaðbaknum.

i30 fyrir Evrópumarkað

Jeppadekk

ALORKA  •  Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

Betra verð á
heilsársdekkjum
235/65R17, kr. 12.900
245/70R17, kr. 13.900
265/70R17, kr. 14.900
275/60R17, kr. 15.900

Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".

Sendum frítt um land allt!

Við mælum með míkróskurði
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Nánar á jeppadekk.is

Ferðamannabólusetningar 
og ráðgjöf

tímapantanir í síma: 535-7700

Læknasetrið Mjódd,      Þönglabakka 1
www.ferdavernd.is       ferdavernd@ferdavernd.is

ferðavernd

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

FJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7000 |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | www.mazdabrimborg.is

mazdabrimborg.is
Skoðaðu nýjasta
pallbílinn frá Mazda. 
Mazda BT-50. Smelltu 
á mazdabrimborg.is.

Gerðu góð kaup.
Komdu í Brimborg.
Vertu Mazda.

Nýr Mazda 

Mazda BT-50 4x4 DoubleCab. Verð frá

2.890.000 kr.*

*Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar.

Smelltu á



Afríka er flestum Frónbúum 
alls ókannaður heimur, en 
ógleymanleg paradís þeim 
sem til þekkja.

„Töfrar Afríku felast ekki síst í 
litadýrðinni, því náttúran er öll í 
svo sterkum litum. Indlandshafið 
er fagurgrænt og -blátt, strend-
urnar með snjóhvítum púðursandi 
og sólin eins og eldrauð, risavaxin 
kúla á fjólubláum himni við sól-
setur. Þá eru innfæddir yndislega 
vingjarnlegir og glaðir í sinni,“ 
segir Inga Sólnes, eigandi Gesta-
móttökunnar sem hingað til hefur 
staðið fyrir ráðstefnum og ferða-
lögum innanlands, en færir nú út 
kvíarnar og býður til lúxusferðar 
í Watamu-þjóðgarðinn í Kenýa í 
september.

„Við lendum í höfuðborginni 
Naíróbí og skoðum okkur þar um 
fyrsta sólarhringinn. Þaðan förum 
við í Masai Mara-þjóðgarðinn þar 
sem við verðum í fjóra daga,“ 
segir Inga, en þess má geta að 
kvikmyndin Out of Africa um ævi 
Karenar Blixen var að hluta tekin 
í Masai Mara. „Þar förum við í 
safari-jeppaferðir við sólarupp-
rás og sólsetur til að sjá frum-
skóginn vakna og sofna með sínu 
fjölskrúðuga dýralífi. Við gistum í 
tjöldum sem útbúin eru öllum 
hugsanlegum þægindum og verð-
ir standa fyrir utan sem verja 
okkur fyrir hættulegri villidýrum 
skógarins,“ segir Inga og nefnir 
fíla og villihunda sem hættuleg-
ustu dýrin, meðan ljón og aðrir 
villikettir Afríku eru jafnhræddir 
við manninn og maðurinn er við 
þá.

„Frá Masai Mara förum við yfir 
á strönd Indlandshafsins í 
Watamu-þjóðgarðinn, nokkuð 
fyrir norðan Mombasa. Þjóðgarður-
inn er friðlýstur og einkennist af 
friði, ró og stórkostlegri náttúru-
fegurð, en ferðamannastraumur 
er ennþá lítill þar um slóðir. Í 
Watamu njótum við lífsins á fimm 
stjörnu hóteli við grænblátt hafið 
og eyðum dögunum í siglingar, 
sverðfiskveiðar, snorkling-köfun 
og fleira dásamlegt,“ segir Inga, 
en hægt verður að fara í skoðun-
arferðir á snákabúgarð og hand-
verksmarkað innfæddra, ásamt 
fleiru sér-afrísku að sögn Ingu.

„Kenýa er fyrrum bresk 
nýlenda og ber þess enn glöggt 
merki. Kenýabúar tala góða ensku 
og hótelið er í ensk-afrískum stíl, 
með guðdómlegum mat, þjónustu 
og fínheitum. Það er má segja 
orðið uppselt í þessa ferð, en ég 
hygg á fleiri ferðir til Afríku á 
næsta ári.“

Afrísk paradísarheimt 
við Indlandshaf

Skaftholt í Gnúpverjahreppi 
verður með lífrænan markað 
á laugardag.

Lífræna búið Skaftholt í Gnúp-
verjahreppi mun opna dyr sínar 
nú í haust eins og undanfarin 
fimmtán ár. Að Skaftholti er 
starfrækt heimili fyrir þroska-
hefta sem lifa þar og starfa í 
sátt við náttúruna. 

Að Skaftholti hefur verið 
stundaður lífrænn búskapur allt 
frá árinu 1980 og er heimilið 
með sjálfbæra ræktun. Að 
Skaftholti er ræktað lífrænt 
grænmeti bæði úti og í gróður-
húsum auk þess sem ræktað er 
lífrænt korn.

Á laugardaginn gefst gestum 
tækifæri á að kynna sér starf-
semina og kaupa grænmeti en 
auk grænmetis vinnur búið 

einnig sjálft mjólkurvörur til 
heimilisins.

Á laugardaginn verður einnig 
veitingasala þar sem er í boðið 
kaffi og jurtate með heima-
bakkelsi. Opið verður laugar-
daginn 25. ágúst klukkan 14-17 
og er Skaftholt um 5 km frá Sel-
fossi. Allir velkomnir.

Lífrænn markað-
ur í Skaftholti

Fljótsdalsdagur verður haldinn 
hátíðlegur á Héraði á sunnudag.

Ormsteiti sem stendur yfir á Hér-
aði í Fljótsdal lýkur á sunnudag 
með Fljótsdalsdegi. Dagurinn 
hefst með gönguferð um Tröll-
konustíg og veiðikeppni Veiðiflug-
unnar í Bessastaðaá kl. 10. 

Í Víðivallaskógi verða grillaðar 
pylsur og hellt upp á ketilkaffi í 
hádeginu. Eftir hádegi kl. 14. verð-
ur fjölbreytt dagskrá á Skriðu-
klaustri sem hefst með tónleikum 
Ljótu hálfvitanna en sveitin Wit-
hout the Balls hitar upp fyrir Hálf-
vitana.

Síðan verður víkingahópurinn 
Rimmugýgur með bardaga og 
handverkssölu. Hinir árlegu Þrist-
arleikar munu svo fara fram á 
flötunum við hús Gunnars skálds 
og að venju verður keppt í poka-
hlaupi, fjárdrætti, steinatökum og 
rabarbarakasti.

Auk þess er fólk hvatt til að 
mæta með sultur og taka þátt í 
sultukeppni þar sem keppt verður 
í tveimur flokkum; besta rabar-
barasultan og aðrar sultur eða 
hlaup. Einnig verður lengsti rabar-
barinn verðlaunaður.

Hádegis- og kaffihlaðborð verð-
ur hjá Klausturkaffi og gefst gest-

um meðal annars kostur á að skoða 
sýninguna um Lagarfljótsorminn 
sem stendur yfir á Skriðuklaustri. 
Nánari upplýsingar veitir Skúli 
Björn Gunnarsson, forstöðumað-
ur Gunnarsstofnunar, í síma 471-
2990 eða 860-2985.

Hálfvitar, víkingar 
og fjárdráttur
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC16-HS
og PC18-HS

Frábært verð!
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU WA-65,
WA-320, WA-470
og WA-500

Frábært verð!
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Forerunner 305 sameinar útlit og virkni og hentar jafnt fyrir 

byrjendur sem og atvinnumenn. Tækið fylgist stöðugt með púls, 

hraða, vegalengd og brennslu, og hefur innbyggðan hlaupafélaga 

og þjálfara sem hvetja þig áfram. Tækið ferlar leiðina með GPS

móttakaranum sem þú getur svo skoðað og haldið utanum í 

tölvunni þinni.

ÁNANAUSTUM 1    101 REYKJAVÍK    SÍMI 520 0000

- góður hlaupafélagi !GPS hlaupatæki

www.hlaup.is

ARKITEKT

Meistarinn frá Írak
HÖNNUN

Stóll á mann á Akureyri
INNLIT

Horft út á hafið

hús&heimili
LAUGARDAGUR 25. ÁGÚST 2007



hús&heimili

 BÓKASTOÐ
er nauðsynleg í hillurnar í barnaher-
berginu þar sem mikið er af bókum. 
Barnabækur eru nefnilega af öllum 
stærðum og gerðum og erfitt að 
halda þeim á sínum stað í hillunni.

Þessi fallega bókastoð fæst í 
Hnokkum og hnátum á Skólavörðu-
stíg og hægt er að fá snaga í stíl. 
Bókastoðin kostar 1.490 kr.

barnaherbergið

„Langömmubróðir minn, Bjarni 
Pálmason úr Skálavík, á að hafa 
smíðað þennan skáp ásamt fleiri 
húsgögnum,“ segir María Péturs-
dóttir kaup og smíðaáhugakona um 
þennan forláta, fallega furuskáp 
sem hún notar undir kjólana sína 
og annað fínerí. 

María hefur sérstakt yndi af 
gömlum furuhúsgögnum og segist 
deila þeim áhuga með móður sinni.

 „Við höfum verið að sanka að 
okkur skápum og kommóðum hér 
og þar, jafnvel gömlum hurðum til 
að afsýra og gera upp. Svo dílum 
við um þetta fram og aftur. Ég 
kannski finn einhvern skáp og spyr 
hvort hún vilji taka hann eða hvort 
ég eigi að gera það og svo framveg-

is,“ segir María og bætir við að með 
þessu byggi þær smátt og smátt 
upp erfðagripasafn sem nýtist af-
komendunum.

„Þó að við smíðum kannski ekki 
húsgögnin sjálfar þá setjum við 
engu að síður mark okkar á þau 
með því að gera þau upp,“ segir 
María sem gerðist þó eitt sinn svo 
fræg að smíða borð þar sem hún 
tók grunndeildina í trésmíðanámi 
Iðnskóla Reykjavíkur. 

„Það var ákveðið skylduverk-
efni að smíða taflborð en ég fór í 
uppreisn og smíðaði mitt með lúdói 
á annarri hlið í stað þess að gera 
myllu. Þetta forláta lúdóborð er svo 
orðið „erfðagripur“ í herbergi sonar 
míns í dag,“ segir hún og hlær.

Hlutir með sögu höfða meira til 
Maríu en aðrir og það má glöggt 
sjá í verslun hennar, þar sem 
hver hluturinn er öðrum sérstak-
ari. „Ég er mikill dótasafnari enda 
finn ég oftar fyrir meiri sál í göml-
um hlutum en í Ikea-plastinu. Mér 
finnst líka skemmtilegt að fram-
leiða og endurhanna gamla hluti og 
þannig hef ég búið til margs konar 
minnisbækur úr gömlum bókakáp-
um, áróðursplaköt, ísskápasegla 
og annað skemmtilegt. Oft er líka 
ákveðinn húmor í liðnum áratugum 
sem flestir hafa gaman af og því 
verður þetta bæði fallegt og fyndið 
í senn,“ segir þessi handverkskona 
að lokum.

margret@frettabladid.is

Smíðagaldur Maríu Péturs
Hún á ættir sínar að rekja til vestfirskra handverksmanna sem gerðu smíðagaldra úr 

gamalli furu. Ásamt móður sinni safnar hún að sér gömlum furuhúsgögnum, afsýrir og 
pússar upp, en þess utan rekur María verslunina Ranimosk á Laugavegi þar sem gamal-
dags og húmorískir hlutir ráða ríkjum. 

María Pétursdóttir hefur yndi af því að safna að sér gömlum furuhúsgögnum og gera þau upp, en svo virðist sem þessi áhugi sé 
henni í blóð borinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

 INUKU-STÓLLINN
eftir Ryan Frank er unninn úr 
endurunnum plastpokum og 
endurunnu áli og er hannaður 
undir áhrifum frá afrískri menn-
ingu. Hönnuðurinn Ryan Frank í 
London er einn þeirra sem taka 
verndun jarðarinnar alvarlega og 
reyna að endurnýta hluti í hönnun 
sinni. Mjög mikið er um að ungir 
hönnuðir eins og Ryan notist við 
endurvinnslu í hönnun sinni, enda 
hefur umræðan um umhverfismál 
sjaldan verið meira áberandi.

endurvinnsla

Forsíðumynd: Valgarður Gíslason tók þessa mynd á 
heimili Úlfars Eysteinssonar matreiðslumanns . Útgáfu-
félag: 365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 25, 105 Reykjavík, 
sími: 550-5000 Ritstjórar: Kristín Eva Þórhallsdóttir 
kristineva@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@
frettabladid.is. Auglýsingar: Ámundi Ámundason og 
Ásta Bjartmarsdóttir s. 5175724 Útlitshönnuður: Kristín 
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

Hinar vinsælu
dönsku bókahillur 

komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista
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Jastrid Andersen býr í blokk í 
Breiðholtinu og hefur komið fyrir 
fjölda litríkra blóma á svölunum 
hjá sér sem vakið hafa athygli 
þeirra sem framhjá fara. Hún seg-
ist hreinlega ekki geta lifað öðru-
vísi en með blómin í kringum sig. 
„Ég flutti hingað í blokkina fyrir 
um þremur árum síðan en þar 
áður bjó ég í raðhúsi í þrjátíu ár 

þar sem var alveg æðislega falleg-
ur garður. Þess vegna fylgir þetta 
manni og ég vil hafa þetta svona,“ 
segir Jastrid og hlær.

Jastrid segist hafa mjög gaman 
af blómunum. Hún segist þó ekki 
rækta þau upp sjálf heldur kaupa 
þau og sinna þeim síðan eftir 
bestu getu. „Ég vökva blómin og 
tala við þau og hugsa vel um þau 

svo þau þrífast mjög vel,“ segir 
hún og hlær.

Blómin hennar Jastridar eru 
líka virkilega falleg og lífga svo 
sannarlega upp á svalirnar og 
blokkina. „Ég er á því að ef maður 
vill hafa fallegt í kringum sig skuli 
maður líka hafa blóm, það er alveg 
nauðsynlegt,“ segir Jastrid.

emilia@frettabladid.is

Allt í blóma í blokkinni
 Víða erlendis þar sem fólk býr í fjölbýlishúsum og hefur ekki aðgang að garði má sjá 

mikið blómahaf á svölum hárra húsa. Hér á Íslandi hefur þetta ekki verið eins algengt en 
þó má finna að minnsta kostir einar svalir á blokk í Breiðholtinu þar sem allt er í blóma.

Jastrid sinnir blómunum sínum vel. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Notalegt er um að litast á svölunum.

Eftir að hafa átt fallegan garð fannst Jastrid ómögulegt annað en 
að halda áfram að vera með falleg blóm.

 FRAMANDI BLÓM
Gróður og fram-

andi blóm koma upp í 
hugann þegar litið er á 
Moore-stólinn eftir Philippe 
Starck sem hann hannaði 
fyrir fyrirtækið Driade. Stóllinn 
getur snúist og er skemmti-
leg blanda af kassalag-
aðri og mjúkri áferð og 
er því bæði karlmann-
leg og kvenleg.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Ný netverslun
    30 - 45 % lægra verð alltaf!

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.
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Við bryggjuna í Kópavogi vekur 
bygging með burstabæjarlagi at-
hygli. Þar hafa listamenn og aðrir 
góðir borgarar komið sér fyrir 
með verkstæði á neðri hæð og 
íbúðir undir súð. Einn þeirra er 
Úlfar Eysteinsson, kokkurinn góð-
kunni á Þremur frökkum. Honum 
fannst ekki mikið mál að fá blaða-
mann og ljósmyndara í heimsókn. 
„Gefðu mér bara smá stund til að 
þurrka af. Ég hef ekki verið heima 
í viku og því er heimilið eins og 
sandkassi,“ segir hann í símann. 

Þegar keyrt er niður á Kárs-
nesið verða orð Úlfars skiljanleg, 
húsið stendur í rykmekki. Þar er 
nefnilega steypustöð við hliðina. 

Allt er þó orðið hreint og fágað hjá 
Úlfari þegar hann býður í bæinn 
og komnir gestir í kaffi. Þeir eru 
fljótir að kveðja og ætla greini-
lega ekki að lenda á mynd. 

„Ég flutti hingað 2003 en hér 
var byrjað að byggja 1997. Ég er sá 
eini eftir af frumbyggjunum. Síð-
asti móhíkaninn,“ segir Úlfar bros-
andi. „Ég tími ekki að fara héðan, 
enda kann ég því vel að geta horft 
út á sjóinn og svo á ég líka trillu 
hér í höfninni sem ég leik mér á. 
Upphaflega var húsnæðið hugsað 
sem veiðarfærageymslur og ver-
búðir fyrir okkur sem vorum hér 
með báta en það var alltaf verið að 
nauða í mér um að opna hér kaffi-

stofu. Þá vildi ég hafa flóttaleið og 
því komu svalirnar. Svo spurði ég 
hvort ég mætti ekki líka vera með 
lægri lofthæð niðri og meiri uppi. 
Jú, það var sjálfsagt. Nú er þetta 
samþykkt sem 120 fermetra íbúð 
í iðnaðarhúsnæði og niðri er ég 
með frystigeymslu fyrir veitinga-
staðinn.“

Heimilið er líkast safni því þeir 
veggir sem ekki eru hallandi eru 
þaktir málverkum og myndum. 
Þegar haft er orð á því kemur 
Úlfar með skýringu. „Ég lærði 
hjá Þorvaldi í Síld og fisk, einum 
mesta listunnanda sem uppi hefur 
verið. Þannig að segja má að ég 
hafi smitast.“ gun@frettabladid.is

Horft út á hafið
 Í andrúmslofti listaverka, sjávar og steypuryks býr Úlfar Eysteinsson matreiðslumeistari 

á hinu umdeilda Kársnesi. Hann fylgist með umferð skipa og báta og bregður sér jafnvel út 
á miðin þegar vel viðrar.

Uppi er „púkaloft“ eins og Úlfar kallar það. „Ef ég hefði opið upp í þakbitana þyrfti ég að setja upp viftu þar til að blása hitanum 
niður,“ útskýrir hann. 

Eldhúsið er snyrtilegt hjá kokknum. 

Í stofugluggakistunni stendur gamall 
hrafn og að sögn Úlfars setjast stundum 
lifandi kollegar hans á svalahandriðið 
að heilsa upp á hann. 

Sjónvarpshornið. Meðal listaverka á 
veggjunum eru myndir eftir gömlu 
meistarana Finn Jónsson, Ásgrím Jóns-
son og Alfreð Flóka.
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Þú getur sjálfur gert greiðslu-
mat á netinu. Ef þú þarft á aðs-
toð að halda geturðu hringt
í okkur, komið og fengið
aðstoð hjá ráðgjöfum okkar 
eða haft samband á Netinu.

Þegar þú hefur fundið drauma-
íbúðina sækir þú um lánið á ils.is.
Fasteignasalinn aðstoðar þig síðan
við að setja kauptilboðið rafrænt inn 
í umsóknina á Netinu.
Við svörum þér innan fjögurra daga.
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Hjónabandssæla
 Hjónabandssæla er einn þeirra meðlætisrétta sem við íslendingar teljum til 

þjóðlegra kosta og ef treglega gengur að auðga hið andlega samkomulag með 
slíkri sælu ætti sú sem gerð er úr haframjöli að vera einfaldari viðureignar – því 
hugsanlega gæti sú munngæla leitt til fleiri sælustunda heimavið. margret@frettabladid.is

1. Kanna 1.350 og sleifar 120 kr.

2. Bleik vog sem prýðir eldhúsið um leið. 
1.580 kr.

3. Vel smurð kökuform 380 kr. 

HJÓNABANDSSÆLA 
Uppskrift frá Hússtjórnarskólanum:

200 g smjörlíki
170 g haframjöl
170 g hveiti

100 g sykur
1 tsk. natron

RABBARBARASULTA
Mjúkt smjörlíki er mulið saman við 
þurrefnin. Meirihlutanum af deig-
inu er þjappað í tertuform, því næst 
er sultunni smurt yfir og svo er rest-
in af deignu notuð til að mylja yfir. 
Bakað á 200°c í 20 mínútur. Tæki og 
tól fást hjá Þorsteini Bergmann við 
Skólavörðustíg.

2

6

3

4

5

4. Sætur álbakki undir tilbehör og fleira 580 kr. 

5. Skál sem rúmar þurrefnin 780 kr.

6. Svunta svo ekki slettist á húsmóður eða föður 
ef því er að skipta 1.280 kr.

1

Í allri veggfóðursflórunni standa 
veggfóður Deboruh Bowness 

upp úr. Hún hefur verið að hanna 
veggfóður í ein sjö ár og hefur 
á þeim tíma markað sér algera sér-
stöðu. Myndum af kjólum á veggj-
um, standlömpum og bókahillum 
er þrykkt í svarthvítu á pappír og 
svo handmálar Deborah hverja 
örk. Útkoman er skemmtileg og 
sérstök nútímaútfærsla á fortíð-
inni. Verk Deboruh er hægt að 
skoða á vefsíðunni www.deborah-
bowness.com.

Afrit af kjólum

Bókahillur á veggfóðri eftir 
Deboruh Bowness.

Rómantískir kjólar á veggnum geta 
gefið herberginu nýjan svip.

SET ehf. Röraverksmiðja • Eyravegur 41 • 800 Selfoss
Sími: 480 2700 • Fax: 482 2099 • Netfang: set@set.is • Vefsíða: http://www.set.is

Miklar breytingar hafa orðið við lagningu

hitaveitna þar sem foreinangruð plaströr eru nú

notuð í grennri lögnum í meiri mæli, í stað

hefðbundinna hitaveituröra úr stáli.

Röraverksmiðjan SET er eitt fárra fyrirtækja í

heiminum sem framleiðir foreinangruð PEX rör

í nýrri og tæknilega fullkominni framleiðslulínu.
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www.alcoa.is

Hvað gerir Fjarðaál að góðum vinnustað 
fyrir metnaðarfulla raf- og véliðnaðarmenn? 
Fjölbreytt tækifæri á spennandi vinnustað
Í hátæknivæddu álveri Fjarðaáls starfar metnaðarfullur hópur 
tæknimenntaðra sérfræðinga. Takmark Fjarðaáls er að verða 
í fremstu röð á heimsvísu í meðferð og viðhaldi tækja. Allir 
starfsmenn fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika 
tækjanna og viðhaldi er stýrt í samræmi við raunverulegt 
ástand þeirra. Iðnaðarmenn vinna í teymum og verkefnin eru 
fjölbreytt. Áhersla er lögð á frumkvæði og stöðugar endur- 
bætur. Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar eru óvíða fleiri.

Góð laun fyrir vaktavinnu eða dagvinnu
Í boði eru vakta- og dagvinnustörf fyrir raf- og véliðnaðarmenn. 
Góðir möguleikar eru á aukavinnu og viðbótartekjum fyrir þá 
sem þess óska. 

Öryggi og velferð starfsmanna ávallt í fyrirrúmi
Allt vinnufyrirkomulag miðast við að koma alfarið í veg fyrir vinnutengd 
slys og óþægindi. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu og 
nuddari heimsækir vinnustaðinn tvisvar í viku. Starfsmenn Fjarðaáls 
hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu sem nær meðal annars til 
læknisþjónustu og ráðgjafar á ýmsum sviðum. Starfsmenn fá hollar og 
góðar máltíðir í glæsilegu mötuneyti. Fjarðaál greiðir hverjum starfs-
manni 12.000 kr. líkamsræktarstyrk árlega og leigir íþróttatíma í Fjarða- 
byggðarhöllinni. Boðið er upp á rútuferðir frá Reyðarfirði, Eskifirði, 
Norðfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Egilsstöðum. Fyrirtækið útvegar 
og þvær allan vinnufatnað starfsmönnum að kostnaðarlausu.

Kostnaðarlaus og auðveldur flutningur inn á svæðið
Þurfi starfsmaður að flytja inn á svæðið úr meira en 100 km fjarlægð frá 
vinnustaðnum greiðir Fjarðaál kostnað við kaup og sölu fasteigna, svo 
sem sölulaun, lántökugjald og stimpilgjöld. Fyrirtækið sér um að pakka 
búslóð, flytja hana og koma fyrir á nýju heimili. Með fyrsta launa- 
seðlinum fær starfsmaður 200.000 kr. greiðslu til að koma sér fyrir á 
svæðinu. Fyrirtækið aðstoðar einnig nýja íbúa á svæðinu við að leigja 
húsnæði. Starfsmenn fá flugmiða með Flugfélagi Íslands á hagstæðum 
kjörum.

Vaktavinna Dagvinna

 15 tólf tíma vaktir 40 stunda
í mánuði vinnuvika

 Heildarárslaun 5,4 milljónir kr. 3,6 milljónir kr.

Mánaðarlaun 450 þúsund kr. 303 þúsund kr.

 Meðaltímakaup 2.500 kr. 1.700 kr.

Laun útlærðra iðnaðar-
manna miðað við 15% 

árangursávinning

Framtíðartækifæri fyrir iðnaðarmenn 

Ef þú hefur áhuga á þessu tækifæri ættir þú hiklaust að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteins-

dóttur hjá Capacent, í síma 540 71000 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is

eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.
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Samsýningin Stóll á mann var 
opnuð í DaLí Gallery á Akur-
eyri á fimmtudagskvöldið. Á 
sýningunni gefur að líta 31 
útfærslu á sama stólnum.

„Stólasafnið varð til þegar við Sig-
rún Sigvaldadóttir ætluðum að 
opna súpuhús í Þingholtsstræt-
inu og vildum hafa stólana frá-
brugna hinu hefðbundna,“ segir 
Ragnhildur Ragnarsdóttir, en þær 
Sigrún eru báðar grafískir hönn-
uðir og hugmyndasmiðir verkefn-
isins.

„Í kjölfarið kviknaði sú hug-
mynd að skjótast í Ikea og kaupa 
hvíta tréstóla sem listamenn á 
ýmsum sviðum gerðu að sínum 
eigin með sköpunarkrafti og hug-
myndaauðgi,“ segir Ragnhildur, 
en útkoman varð persónuleg mynd 
af listamönnunum í setum og baki 
stólanna.

„Dæmi um sannan karakter sem 
eftir varð í stólsetunni er Halla 
Helgadóttir auglýsingateiknari, 
en árum saman hef ég notið þess 
að taka upp glansmyndaskreytt 
jólakort frá Höllu. Glansmyndirn-
ar rötuðu svo auðvitað á stól henn-
ar líka,“ segir Ragnhildur bros-

andi, en þegar til kom varð 
ekkert af súpuhúsi þeirra Sig-
rúnar.

„Þá þótti okkur afleitt að 
allt þetta góða fólk væri búið 
að leggja vinnu í stólana til 
einskis og ákváðum að leggj-
ast með þá í sýningarferða-
lag. Þeir munu einnig fá sinn 
ljóma í súpubók sem við vinn-
um nú að í samstarfi við 
Snorra Birgi Snorrason mat-
reiðslumeistara og kemur út 
á haustdögum. Eftir sýning-
una fer svo hver stóll til síns 
heima. Okkur er ekki stætt á 
að hafa þá lengur, en þetta 
hefur verið notaleg sam-
fylgd.“

Sýningin stendur að-
eins yfir þessa einu helgi, 
en fyrirhugaður er súpu-
gjörningur á Akureyrar-
vöku í kvöld klukkan 20. 

Stóll á mann

Birgir Ómarsson, grafískur hönnuður

Halla Helgadóttir, grafískur hönnuður

Halldór Baldurs-
son, teiknari

Hildur Zoega, 
verkefnastjóri
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AFGREIÐSLUTÍMI LAUGA

Virka daga frá kl. 6:30 - 22:30
Helgar kl. 8:00 - 22:00
afgreiðslutími er mismunandi eftir 

sundstöðum, sjá nánar á www.itr.is

Laugarnar í Reykjavíkwww.itr.is ı sími.: 411 5000
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SUND ER SLÖKUN
Þú getur sannarlega slakað á í sundlaugum Reykjavíkur.

Farið í heita potta og gufubað, gert teygju- og slökunaræfingar 

eða synt þér til heilsubótar. Þér líður alltaf vel í laugunum.
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 FORNASETTI Endurgerð á klassískri hönnun í bland við nýtt 
veggfóður var meðal þess sem sýnt var á hönnunarsýningunni í Míl-
anó í vor. Hér sjást skemmtilegir lágir kollar með líflegum myndum á 
setunni. Þessi hönnun er upprunninn frá Piero Fornasetti sem var ít-

alskur málari, mynd-
höggvari og innan-
hússhönnuður og 
hannaði yfir ell-
efu þúsund hluti 
yfir ævina. Fyrirtæki 
í nafni listamanns-
ins er enn rekið í dag 
og má fræðast nánar 
um það á www.forna-
setti.com

hönnun

Zaha Hadid vann til Pritzker-
verðlaunannna, virtustu verð-
launa arkitekta, árið 2004 þegar 
hún hafði nýlokið við byggingu 
á sínu fyrsta stóa verkefni, Ros-
enthal-miðstöðinni fyrir samtíma-
list í Cincinnati í Ohio í Bandaríkj-
unum. Hún situr því ekki auðum 
höndum í dag og vinnur að ýmsum 
verkefnum, allt frá stórhýsum í 
Singapúr og Istanbúl til óperuhúss 
í Kína, safns í Róm og skýjakljúfs 
í Dubai. Á síðasta opnaði Zaha 
formlega tvær byggingar í Þýska-
landi: bílaverksmiðju fyrir BMW 
og Phaeno-vísindasafnið. Báðar 
byggingar sýna einstaka hæfi-

leika hennar og eru vitnisburður 
um snilldarsköpun hennar á rými 
í föstu formi. 

Um þessar mundir er viðamikil 
sýning á verkum hennar í Hönn-
unarsafninu í London og sú fyrsta 
sinnar tegundar. Sýningin stendur 
til nóvemberloka.

Zaha Hadid er fædd í Írak en 
er breskur ríkisborgari í dag. Hún 
varð sér úti um gráðu í stærðfræði 
áður en hún tók að nema arkitekt-
úr og fluttist til Bretlands. Hún er 
56 ára gömul og ásamt arkitektúr 
hefur hún hannað nokkur húsgögn 
og er nú með innsetningu á sýn-
ingu í Lissabon. kristineva@frettabladid.is

Meistarinn frá Írak

Zaha Hadid skaut upp á stjörnuhimininn 
þegar hún hlaut virtustu verðlaun arki-
tekta, Pritzker-verðlaunin, árið 2004.

Þetta loftljós er eitt af verkum Zaha á 
sýningu á verkum hennar í Hönnunar-
safninu í London. 

Dansandi turnar í Dubai. 
Útgáfa Zaha Hadid af Louis Vuitton-
tösku.

STÓLLINN AD HOC FRÁ VICCABRE  Ad hoc stóllinn 
er hannaður af Jean-Marie Massaud fyrir fyrirtækið Viccabre. Stóll-
inn var til sýnis á húsgagnasýningunni í Mílanó í vor og vakti verð-
skuldaða athygli. Grindin er 
ferköntuð en sætið er 
úr fléttuðu vírneti.

Zaha Hadid var tilnefnd til verðlauna 
fyrir Phaeno-vísindasafnið í Wilsburg í 
Þýskalandi.
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Hannes Pétursson, hagfræðinemi 
og geimfari, treystir á reiknivélar
og geimskip frá HP.

HP Pavilion dv6317

Verð: 99.900 kr.
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1. Bastkörfur eru
klassískar undir 
blöðin. Þessi er létt 

og nett, fæst í Rúm-
fatalagernum og kost-

ar 690 krónur.

2. Blaðakarfa úr leðri með 
handfangi sem smellt er saman. 

Falleg hönnun sem fæst í Bo-
Concept í Faxafeni. 7.999 krónur.

3. Stór og falleg blaðakarfa sem 
er úr nýjustu línunni í BoConcept 
í Faxafeni. Til í svörtu, hvítu og 
rauðu. 9.999 krónur. 

4. Viccarbe standur undir tíma-

rit og blöð frá Exó í Fákafeni. 
Falleg hirsla sem einnig er hægt 
að fá helmingi styttri. 29.000 
krónur.

5. Blaðakarfa í ítölskum stíl 
frá versluninni Unika í Fáka-
feni. Traust úr við og útskornum 
málmi. 12.400 krónur.

Blöð í röð og reglu
 Dagblöð og tímarit eiga það til að safnast upp á heimilum. Oft liggja þau eins og hráviði 

um alla stofu og rata jafnvel inn á baðherbergi. Með góðri blaðakörfu er hægt að ná 
skipulagi á blaðabunkann, sem á sér þá sinn stað þangað til farið er í blaðagáminn.

Norm-x • Auðbrekku 6 • Kópavogi • Sími 565-8899.Skoðaðu heimasíðuna www.normx.is

NORM-X
Hita pottar

Íslensk framleiðsla

www.normx.is

   Viðarkamínur á 
               ótrúlega góðu verði

Mest seldu hita pottar á Íslandi
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KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Auglýsingasími

– Mest lesið



HÚSNÆÐI

ATVINNA



Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

TILKYNNINGAR



ATHÞJÓNUSTA 
OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þín í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165/899 0800

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Engjateig 9
105 Reykjavík

Opið hús laugardaginn 25. ágúst 
milli kl. 14:00 og 15:00 

að Hásteinsvegi 3 - Stokkseyri

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Austurvegi 38 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Þorsteinn Magnússon
sölufulltrúi

Sími 894 2045

Vel skipulagt og talsvert endurnýjað einbýlishús. Eignin
telur samtals 186 fm og skiptist í 5 svefnherbergi, bjarta
stofu, gott eldhús með nýlegri innréttingu, forstofu, bað-
herbergi og þvottahús. Gólfefni eru góð, parket og flísar.
Allar innihurðar eru nýlegar. Bílskúrinn er tvöfaldur.
Garðurinn er snyrtilegur og gróinn með góðri verönd og
heitum potti. Verð 23,7 millj. Góð kaup. 

Þorsteinn sölufulltrúi, sími 894 2045, 
tekur á móti áhugasömum.
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916 kr/kg, áður 1.527 kr/kg
Borgarness grísakótilettur

full búð af frábærum tilboðum

1.199 kr/kg, áður 1.998 kr/kg
Borgarness víkinga-lambalæri m/karrý og kókos

Goða lifrarpylsa, soðin, 369 kr/kg, áður 738 kr/kg
Goða blóðmör, soðinn, 299 kr/kg, áður 599 kr/kg

Casa Fiesta dagar

274 kr/kg, áður 609 kr/kg
Ísfugls kjúklingalæri m/legg

349 kr/pk, áður 499 kr/pk
Frechetta Italiano, 2 stk í pakka

50%
afsláttur

40%
afsláttur

40%
afsláttur

30%
afsláttur 55%

afsláttur

25% afsláttur

af öllum Casa Fiesta vörum
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U GAGNAKAPALLVILLUPÚKI 20 7

E FALT Í
NOTKUN!

VIRKAR MEÐ

OFFICE 2007! 4.9996.999

ACC96EU
TARGUS USB GAGNAKAPALL

Færðu gögnin frá gömlu tölvunni 
yfir á þá nýju! 

PUKI2007

Ritvilur? NÝ
PÚKI!

BRJÁLÆÐI

20% Afsláttur af tö
lvuleikjum!

PSAEGE-00L00MN5
TOSHIBA SATELLITE A210-138
AMD Turion 64 X2 TL-52
15.4” TFT  WXGA TruBrite
ATI X1200 319MB UMA
2GB Vinnsluminni (2x1024)
120GB Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust netkort
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 2,72kg á þyngd
Windows Vista™ Premium
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

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

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

IPOD 2GB

Takmarkað magn

999300968E
LaCie 320GB F.A. Porsche
útvær harður diskur fylgir!

FLAKKA

139.999

11.666
12 mán. Vaxtalaust

Verð frá:

3.967
59 mánaða

Verð frá:
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BT lán kynna vaxtalausa viku. Núna 
geturðu fengið valdar vörur á vaxtalausum 
greiðslum í 12 mánuði og fyrsta greiðsla 1. 
janúar 2008. 
Hentar það betur að dreifa í fleirri en 12 
mánuði? Þá bjóðum við uppá frábær lán 
sem leyfa þér að dreifa vörukaupunum í 
allt að 59 mánuði. 

0%
Vextir

12
Mánuðir

VAXTALAUS VIKA Í BT!

ALLA HELGINA

20% Afsláttur af DVD og tónlist!

Fylgir aðeins með Sony D3000 sjónvörpum.

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

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

89.999Intel® 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.

15,4” WXGA Skjár
Skarpur og bjartur skjár með 1280 x 800 
punkta upplausn. Veldu fartölvu með 
góðum skjá.

15,4”

gjörvi

1.JA
8FYRSTA GREIÐSLA

7.499
12 mán. Vaxtalaust

Verð frá:

2.632
59 mánaða

Verð frá:

14. 999300968E
LaCie 320GB F.A. Porsche
útvær harður diskur fylgir!

FLAKKARI



H
vað hefur breyst á 
þeim sjö árum sem 
þú hefur leikið Jason 
Bourne?
„Þegar við tókum upp 
fyrstu myndina átti 

ég ekkert líf fyrir utan vinnu. Ég fór 
alltaf beint í ræktina eftir tökur og 
svo heim að sofa. Nú á ég fjölskyldu, 
eina stjúpdóttur og litla dóttur, svo 
forgangsröðunin er önnur. Ég mætti í 
mjög fínu formi á fyrsta tökudegi því 
hlutverkið krefst gríðarlegra líkams-
átaka. En svo hreyfði ég mig lítið sem 
ekkert meðan á tökum stóð. Þegar við 
horfðum á grófklippt eintak af mynd-
inni tók leikstjórinn eftir því að renni-
lásinn á jakkanum mínum var kominn 
miklu ofar í lok tökutímabilsins svo 
nokkrir rammar voru ónothæfir.“ 

The Bourne Ultimatum er tekin upp 
víðs vegar um Evrópu og í Bandaríkj-
unum. Var ekki flókið að sameina 
vinnuna og fjölskyldulífið?
„Fjölskylda leikstjórans Paul Green-
grass er í London og þess vegna 
reyndum við að hafa aðalbækistöðv-
arnar þar. En við ferðuðumst líka 
mjög mikið og ég tók fjölskylduna 
með mér. Það reyndi á en það var mik-
ilvægt fyrir mig að eyða tíma með 
litlu dóttur minni. Hún er eins árs og 
er nú þegar komin með ellefu stimpla 
í vegabréfið sitt.“ 

Sástu fyrir að þú myndir leika í fleiri 
en einni Bourne-mynd þegar þú tókst 
að þér þá fyrstu?
„Ég hafði ekki fengið tilboð um að 
leika í kvikmynd í marga mánuði þegar 
mér bauðst að leika í The Bourne 
Identity og má því segja að Jason 
Bourne hafi bjargað ferlinum. Ég 
skrifaði alltaf undir eina mynd í einu 
og strax eftir fyrstu myndina vorum 
við ákveðin í því að það yrði ekki farið 
út í þá næstu nema handritið væri jafn-
gott eða betra en það síðasta. Við vild-
um ekki gera næstu mynd bara fyrir 
peningana og ég held að það skili sér til 
áhorfenda. Þegar svo kom að þriðju 
myndinni beið ég eftir því að vita hvort 
Paul Greengrass myndir leikstýra 
henni og þegar hann gaf grænt ljós sló 
ég til. Paul hefði alls ekki þurft að leik-
stýra þriðju myndinni því hann er einn 
sá heitasti í Hollywood um þessar 
mundir eftir velgengni United 93 og 
Bourne Supremacy.“ 

Hvað telur þú að valdi velgengni 
myndanna um Jason Bourne?
„Myndirnar gera aldrei lítið úr vits-
munum áhorfenda þó þær flokkist 
undir laugardags poppkornsafþrey-

ingu. Fólk veit að það er ekki að eyða 
peningunum í vitleysu þegar það fer í 
bíó og ég held að fólki líki við Jason 
Bourne vegna þess að hann er tilfinn-
ingalega flókinn karakter sem er að 
reyna að finna út úr því hver hann er. 
Áhorfendum finnst gaman að sjá hann 
glíma við að finna leiðir út úr vanda-
málunum og uppgötva dökk leyndar-
mál fortíðarinnar.“ 

Hvað hefurðu að segja um saman-
burðinn á James Bond og Jason 
Bourne?
„Þeir eru báðir innviklaðir í njósna-
starfsemi en það er það eina sem þeir 
eiga sameiginlegt. James Bond passar 
inn í gildi 7. áratugarins en verður 
hjákátlegur í samtímanum. Hann er 
heimsvaldasinni og kvenhatari sem 
drepur fólk og skellir sér svo á barinn 
til að segja brandara og skála í Mart-
ini á meðan Jason Bourne hefur elsk-
að eina konu, sem er dáin, en hann 
getur ekki hætt að hugsa um hana. 
Bourne er sannfærandi persóna sem 
vill vel og hefur samúð með öðrum og 
iðrast verka sinna. Ég er ekki að segja 
að annar sé betri og hinn verri en þeir 
eru bara svo gjörsamlega ólíkir að 
það er varla hægt að bera þá saman.“ 

Hvað er það í samstarfi ykkar Paul 
Greengrass sem þér líkar svona vel 
við?
„Paul kemur úr heimildarmyndageir-
anum og notar mikið handhelda 
myndatökuvél. Fyrir vikið sér vélin 
ekki fyrir hvað gerist næst heldur 
bregst við á sama hátt og fólk myndi 
gera í aðstæðunum. Ef áhorfandinn er 
farinn að ókyrrast í sætinu er það 
vegna þess að myndavélin er mitt inni 
í öllu brjálæðinu og starfar í rauninni 
eins og hrædd fluga á vegg. 
Á fyrsta tökudeginum sem við unnum 
saman (í The Bourne Supremacy) 
vorum við í Rússlandi. Ég átti að troð-
ast í gegnum mannfjölda eftir að 
Bourne hafði orðið fyrir skoti og var á 
flótta undan óvinum. Svo átti ég að 
stoppa til að athuga hvar byssukúlan 
hafði hitt mig og sjá hvort það væri 
blóð á fingrunum á mér. Við vorum að 
missa birtu og það voru allir mjög 
stressaðir á tökustaðnum. Til að hafa 
þetta nákvæmt spurði ég myndatöku-
manninn hvernig hann myndi stilla 
upp lokarammanum svo ég vissi í 
hvaða hæð ég ætti að lyfta hendinni til 
að sýna blóðið. Þá kom Paul hlaupandi 
og sagði að ég þyrfti ekki að hafa nein-
ar áhyggjur af kvikmyndavélinni. Ég 
ætti bara að hugsa um að leika eins 
vel og ég gæti. Þetta er eitt það besta 
sem kvikmyndaleikari getur fengið 

að heyra frá leikstjóranum sínum og 
gefur ótrúlega mikið frelsi. Ég hef oft 
lent í því að þurfa að leika viðkvæmar 
senur á móti öðrum leikurum með 
risa kvikmyndatökuvél á milli. Það er 
álíka auðvelt og að leika með risastór-
an fíl í herberginu.“ 

Hvernig varð þér um að lesa í við-
skiptablaðinu Forbes að þú værir 
besta fjárfestingin fyrir Hollywood-
framleiðendur í augnablikinu? 
„Ég skil ekki alveg hvernig þessi listi 
var búinn til vegna þess að myndirnar 
sem ég hef leikið í eftir Supremacy 
voru alls engar meginstraumsmyndir. 
Ég lék í Syriana, The Departed og The 
Good Shepherd einfaldlega vegna þess 
að þetta voru þrjú bestu handritin sem 
ég fékk í hendurnar á þessum tíma og 
er svo heppinn að vera í þeirri aðstöðu 
núna að geta valið úr góðum handrit-
um. The Departed sló reyndar í gegn 
en myndir eftir Martin Scorsese eru 
alls ekki líklegar til að slá aðsóknar-
met. Jafnvel meistaraverk eins og 
Raging Bull og Goodfellas náðu aldrei 
jafn mikilli aðsókn og myndir eins og 
Spiderman. Ég valdi The Departed 
vegna handritsins og heiðursins að 
vinna með Martin Scorsese og Bourne-
myndirnar hafa gert mér kleift að 
geta valið verkefni undanfarið út frá 
listrænum sjónarmiðum.“ 

Bourne bjargaði ferlinum
Leikarinn Matt Damon hefur ekki yfir mörgu að kvarta í augnablikinu. Hann er gulldrengurinn í Hollywood ef marka má við-
skiptablaðið Forbes og nýjasta kvikmyndin í Bourne-seríunni, The Bourne Ultimatum, sló aðsóknarmet fyrstu sýningarhelgina í 
Bandaríkjunum. Ultimatum er nýkomin í sýningar hér á landi en Þóra Karitas hitti Matt Damon á Claridgé s-hótelinu í London 
og fékk að fræðast um hvítatjaldsnjósnarann Jason Bourne og áhrif hans á einkalíf leikarans.

Ég sendi 
George 
Clooney 
greinina í 
tölvupósti 
um leið og 
hún kom 
út með 
stuttri orð-
sendingu: 
„Suck it, 
sexy boy!

Hvað með vini þína úr Ocean-myndun-
um, George Clooney og Brad Pitt, eru 
þeir ekki brjálaðir úr öfundssýki? 
„Ég sendi George Clooney greinina í 
tölvupóst um leið hún kom út með stuttri 
orðsendingu: „Suck it, sexy boy!“ Hann 
svaraði að bragði og óskaði mér til ham-
ingju en bætti við að þjónninn í einka-
villunni hans hefði einmitt lesið grein-
ina upphátt fyrir hann yfir 
morgunkaffinu.“ 

Það er orðrómur á kreiki um að þú munir 
leika í næstu mynd Paul Greengrass 
sem fjallar um afleiðingar meintrar inn-
rásar Bandaríkjamanna í Írak?
„Já, við vonumst til að geta unnið 
saman að mynd sem byggð verður á 
bókinni Imperial Life in the Emerald 
City eftir Rajiv Chandrasekaran. Eins 
og er erum við í vandræðum með að 
láta tímaplönin okkar mætast en hug-
myndin er á teikniborðinu og vonandi 
gengur allt upp.“ 

Að lokum, megum við vænta fjórðu kvik-
myndarinnar um Jason Bourne?
„Ég er búinn að stinga upp á að við 
gerum næst Bourne-söngleikinn. Þá 
gæti ég sungið: „They´re chasing me, 
they´re chasing me, oh my f... God.“ 
Annars verðurðu að spyrja Paul Green-
grass um næstu Bourne-bíómynd. Ef 
hann er til þá er engin spurning að ég 
slæ til.“





K
eilir sér um að 
byggja upp þekk-
ingarþorp og það 
hefur gengið hratt 
og vel. Fyrstu íbú-
arnir hafa flust inn 

og um mánaðamótin verður þarna 
komið sjöhundruð manna samfé-
lag. Kennsla er hafin í frumgreina-
deild Keilis og leikskóli og grunn-
skóli hafa opnað þannig að það eru 
tímamót í þessu verkefni,“ segir 
Kjartan Þór Eiríksson, fram-
kvæmdastjóri Þróunarfélags 
Keflavíkurflugvallar.

Starfsmenn Þróunarfélagsins 
hafa verið á fullu í því að móta 
stefnu fyrir uppbyggingu á svæð-
inu og verða meginstoðirnar tvær, 
alþjóðaflugvöllurinn og umhverf-
isvæn orka á Reykjanesi. „Við 
höfum verið að einbeita okkur að 
því að draga rammann þannig að 
við getum unnið úr áhuga þeirra 
sem hafa leitað til okkar,“ segir 
hann.

„Við erum að vinna með ráðgjöf-
um hjá PriceWaterHouseCoopers 
í Belgíu í samstarfi við sveitarfé-
lögin á svæðinu við að greina tæki-
færi tengd flugvellinum. Við 
höfum horft til uppbyggingar á 
Schiphol-flugvelli sem hefur tek-
ist mjög vel. Þar hefur tuttugu ára 
uppbygging átt sér stað en Schip-
hol-flugvöllur er einn af fremstu 
flugvöllunum í dag,“ segir Kjart-
an.

Á Schiphol hefur markvisst 
verið skilgreint hvaða uppbygg-
ing er fyrirhuguð á svæðinu og 
gert út á nokkurs konar klasaupp-
byggingu. Þessari aðferðafræði 
segir Kjartan að menn þakki það 
hversu góður árangur hefur náðst. 
„Það er lykillinn að því hversu vel 

hefur tekist til. Við munum horfa 
á þessa klasauppbyggingu, skil-
greina hvað við viljum fá og fara 
markvisst í að byggja það upp,“ 
segir hann. 

Þekkingarstarfsemi verður 
stöðugt stærra hlutfall starfsem-
innar kringum flugvellina og þá 
ekki bara flugtengd starfsemi 
heldur líka tölvufyrirtæki, 
hátækni- og hönnunarfyrirtæki og 
fleira í þeim dúr. „Okkar tækifæri 
liggja í þessu því að við erum land-
fræðilega vel staðsett og höfum 
nægt landrými kringum vel stað-
settan alþjóðaflugvöll en það er 
einmitt víða orðinn takmarkandi 
þáttur í uppbyggingu við þessa 
stóru velli. Svo höfum við þá inn-
viði sem þarf til að keyra verkefn-
ið af stað.“

Stefnan á Keflavíkurflugvelli 
hefur verið kynnt fyrir erlendum 
og innlendum aðilum, meðal ann-
ars í samstarfi við forsetaskrif-
stofuna, og Kjartan segir að við-

brögðin hafi verið vægast sagt 
mjög góð. „Menn sjá mikil tæki-
færi, jafnvel í tengslum við græna 
orku og umhverfismál. Þarna væri 
hægt að þróa þróunarmiðstöð í 
nýtingu og fjárfestingu á búnaði 
sem nýtir framtíðar orkugjafa. 
Við höfum varpað fram þessari 
hugmynd til fjölmargra aðila og 
það er mjög líklegt að töluvert 
verði þar úr. Menn hafa kveikt á 
þessari hugmynd.“

Fyrstu skrefin í átt að þróunar-
miðstöð hafa verið stigin. Kennsla 
er hafin í frumgreinadeild Keilis 
og Eignarhaldsfélagið Base hefur 
keypt 22 byggingar á svæðinu. 
Base er sameiginlegt félag þrett-
án fyrirtækja á borð við ÍAV, Eign-
arhaldsfélagið AV, Hringrás, 
Sparisjóð Keflavíkur, N1 og Hótel 
Keflavík. Til stendur að leigja hús-
næðið út með áherslu á verkfræði, 
raunvísindi, tölvuþróun, dreifing-
armiðstöðvar, flugtengda starf-
semi, hátæknibúnað fyrir mat-
vælaiðnað, nýsköpun og arkitektúr 
og byggja þannig upp tækni- eða 
iðngarða undir heitinu Tæknivell-
ir.

„Í svona iðngörðum nýtir fólk 
sameiginlega fundaaðstöðu og rit-
ara en er með sína eigin skrifstofu-
aðstöðu. Við uppbyggingu fyrir-
tækja myndast oft ákveðið 
millibilsástand frá stofnun og þar 
til fyrirtækið er orðið arðvænlegt. 
Tæknigarðar hafa orðið vinsælir 
erlendis af því að þeir brúa þetta 
bil, lágmarka kostnaðinn og fleyta 
fyrirtækjunum oft yfir erfiðasta 
hjallann. Þetta tímabil er oft fyrir-
staðan því að það vantar gjarnan 
fjármagn og aðstoð á þessum tíma. 
Með tæknigörðum er þetta leyst á 
eins hagkvæman hátt og hægt er.“

Fleiri verkefni eru á borðinu þó 
að ekkert sé frágengið enn. „Við 
sækjum mjög stíft í ákveðna 
þætti sem styðja við þessa upp-
byggingu, dæmi um það er 
umræðan um netþjónabú. Við 
erum mjög áhugasamir um slíka 
starfsemi og höfum margt að 
bjóða þó að við séum ekki með 
neitt í hendi frekar en aðrir 
Íslendingar. Yahoo, Microsoft og 
General Catalyst hafa komið og 
skoðað og eru áhugasamir um það 
sem hér er. Þeir sáu ákveðin tæki-
færi í svona þróunarvinnu. Síðan 
eru ýmis hátæknifyrirtæki sem 
myndu púslast í kringum þetta.“ 
Hugmyndir um heilsutengda 
starfsemi eru einnig í bígerð.

Þó nokkur fyrirtæki eru þegar 
starfandi á Keflavíkurflugvelli. 

Búið er að girða af varnar- og 
öryggissvæðið og fyrstu klasarn-
ir eru að myndast. Þannig fer 
ekki á milli mála þegar keyrt er 
um svæði að stúdentar eru fluttir 
inn, búið er að merkja byggingar 
Keilis og verið er að leggja loka-
hönd á að breyta þeim og laga að 
starfseminni. Til stendur á næstu 
sex mánuðum að búa til eina 
ímynd fyrir iðngarðana hjá Base 
með því að mála öll húsin í sömu 
litum og merkja svo fyrirtækjun-
um. Þannig fær það svæði sitt 
heildaryfirbragð.

Í september verður svo opnuð 
verslun og matsölustaður í hús-
næði þar sem sambærileg þjón-
usta var áður til húsa hjá hernum 
og bankaútibú verður opnað innan 
tíðar. Opnunartími verður snið-
inn að þörfum íbúanna.

Flugvöllurinn skapar sóknarfæri
Líf er að færast aftur í byggingarnar á Keflavíkurflugvelli. Börnin eru byrjuð í skólanum og námsmenn sitja sveittir við stærð-
fræði. Fyrstu fasteignirnar hafa verið seldar og þar byggja menn upp iðngarða. Guðrún Helga Sigurðardóttir hefur komist að því 
að áherslurnar eru á flugtengda starfsemi og græna orku í tengslum við þekkingarsetur. Fyrirmyndin er Schiphol. 

Menn sjá mikil tæki-
færi, jafnvel í tengsl-
um við græna orku 
og umhverfismál. 





Ég var ekk-
ert að spá í 
hvort hlutir 
væru falleg-
ir, ljótir, ég 
vildi bara 
skrásetja þá.

„Nálgun mín á viðfangsefnum er hlut-
laus,“ útskýrir Spessi. „ Ef til vill er 
munurinn á þessari bók og öðrum 
„landslagsbókum“ sá að ég held að þú 
upplifir þig á staðnum þegar þú skoðar 
myndirnar.“ Ísland Spessa er langt frá 
því að vera glansmynd af fögrum foss-
um og grænum hlíðum. Þegar flett er í 
gegnum myndir af jafnólíkum stöðum 
og til dæmis skrifstofu Arnar Clausen, 
heimili Óla komma, rigningarsudda á 
Grensásveginum eða gamalli kjörbúð á 
Eskifirði þá er einmitt eins og áhorf-
andinn sé sjálfur á staðnum og finni 
næstum lyktina af myndunum. Spessi 
gefur út bókina sjálfur en hún er hönn-
uð af Hjalta Karlssyni hjá Karlsson-
Wilker í New York. „ Öll bókin er hönn-
uð sem sjálfstætt verk, kápan og 
bakhliðin eru líka númeraðar myndir. Í 
raun byrjaði bókin á titlinum – fyrst 
kom orðið Location upp í huga mér og 
svo vann ég bara myndir inn í þann 
ramma. Ég skilgreindi þetta orð og fór 
svo um víðan völl með hugtakið. Ég var 
ekkert að spá í hvort hlutir væru fal-

legir, ljótir, ég vildi bara skrásetja þá  
eins og þeir eru. Þetta var dálítið eins 
og að finna tökustaði fyrir bíómynd.“ 
Bókinni er dreift af fyrirtækinu D.A.P 
( Distributed Art Publishers) í New 
York sem er afar virt dreifingarfyrir-
tæki og sérhæfir sig í lista- og ljós-
myndabókum, og hægt verður að nálg-
ast „Location“ bæði vestan hafs og í 
Evrópu.

 Formáli bókarinnar er eftir Step-
hanie Cash, ritstjóra tímaritsins Art in 
America, en hún lýsir einmitt viðfangs-
efnum Spessa sem „þægilegum hvers-
dagsleika“. Hún skrifar að, „viðfangs-
efnin hans eru hvorki stórfengleg né í 
stílhreinni niðurníðslu. Þau eru ekki 
falleg túristapóstkort. Í stað þeirra 
fangar hann það sem þú gætir misst af 
á leið þinni á fræga ferðamannastaði – 
bensínstöðvar, byggingarsvæði, eyði-
legt landslag með snævi þöktum fjöll-
um í bakgrunni.“ Sýning á verkum 
Spessa úr bókinni verður haldin í hinu 
virta galleríi Roebling Hall í New York 
í vetur. 

Þægilegur 
hversdagsleiki
Ljósmyndarinn Spessi hefur gefið út heillandi bók sem 
hann nefnir „Location“ og er meistaralega hönnuð af 
Karlsson-Wilker teyminu í New York.  





Móðir mín kallaði hann í gamni 
sólarlagsgluggann. Það nafn átti 
hann skilið. Á vornóttum mynduðu 
karmar hans umgjörð utan um 
geislandi Norðrið, gullský og purp-
uradregla á firðinum, hann þjapp-
aði því saman í flöt einnar rúðu, 
hæfilega stóran í sama skilningi 
og listmálarar smækka hlutföll 
náttúrunnar til þess að koma þeim 
fyrir á léreftsdúk. Hann var segull 
á eldsupptök Jónsmessunnar. Úti 
fyrir stóð kirkjan hvítmáluð. Turn-
spíran lyftist upp í sólsetrin án 
þess að reka þau í gegn.

Hannes Pétursson: Gluggar, 
turnar (Úr hugskoti 1976)

Í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins 27. 
júlí talaði ráðherra um „miklu 
meiri ferðafjölda“ ferjunnar til 
Vestmannaeyja, og þykir mér það 
stofnanalegt málfarsklúður. Miklu 
skýrara er að segja einfaldlega 
fleiri ferðir. Í svipuðu samhengi 
hef ég áður séð minnst á „að auka 
ferðafjölda“ í stað þess að fjölga
ferðum.

Hér í Fbl. var sagt frá því 8. ágúst 
að bíll „hefði klesst á“ hús. Þetta 
finnst mér ljótt, og reyndar eins 
konar barnamál líkt og að „dingla 
bjöllu“. Að vísu er talað um að 
klessukeyra bíl, en það er ekki 
sama og að „klessa á hús“. Mér kom 
í hug að þarna mætti sjá skýringu á 
málglöpum sumra blaðamanna, að 
þeir hefðu hreinlega ekki náð þeim 
málþroska að geta tileinkað sér 
orðfæri fullorðins fólks.

„Það er ekki ósjaldan sem rignt 
hefur á landsmenn um verslunar-
mannahelgina,“ sagði fréttamaður 

Sjónvarpsins 1. ágúst – og hefur 
víst meint þveröfugt, ekki áttað 
sig á tvöfaldri neitun. Ekki ósjald-
an merkir auðvitað sjaldan. Því 
skyldi ekki heldur sagt „hvergi 
ósmeykur“ ef menn eiga við 
„hvergi hræddur“.

„Flugatvik í Múlakoti“ segir í fyrir-
sögn í Mbl. 2. ágúst. Orðið atvik er 
hlutlausrar merkingar: kringum-
stæður, viðburður, atriði, viðvik. 
En þarna er það haft um óhapp og 
hlaðið neikvæðri merkingu og 
virðist öpun á e. incident, sem er 
jafn órökrétt í því máli. Er ekki 
óþarfi að éta vitleysu úr öðrum 
tungumálum? Er gleymt orðtakið 
að hlekkjast á, svo að dæmi sé 
tekið?

Pistlahöfundur í Blaðinu virðist 
tengja orðið ástríða við ást í 
umfjöllun um hörmulegt atvik, 
manndráp. Það er þó misskilning-
ur. Orðið er samsett á-stríða (ekki 
ást-ríða eins og stundum heyrist í 
framburði) og haft um eitthvað 
sem stríðir á mann, ákafa þrá eða 
löngun, sem getur stafað af allt 
öðru en ást. Þannig eru samheiti 
orðsins ástríða: blóðhiti, eldmóður, 
hugsótt, skaphiti, ákafi, árátta, 
girnd, tilhneigð. 

Hér kemur „þornótt“ valhenda úr 
sveitinni:

Hrossagaukur þeytir sínum 
           þýða þyt

þangað sem ég þreyttur sit
þegjandi á lækjarfit.

Vilji menn senda mér braghendu 
eða góðfúslegar ábendingar: npn@
vortex.is

Grand Canyon tók ferðahópnum opnum örmum. Eftir 
að hafa skoðað syðri hluta gilsins settum við upp 
tjaldbúð á norðurbrúninni. Grand Canyon er faðir 
bandarískra þjóðgarða. Stór og mikill ber hann höfuð 
og herðar yfir aðra fjölskyldumeðlimi. Gilið er stærra 
en orð fá lýst, um 1.500 metra djúpt og teygir sig til 
allra átta líkt og kolkrabbi með alla anga úti. Úr 
fjarska virka mislit jarðlög þunn sem pönnukökur. 
Eftir gönguferð niður í þverhnípt gilið kemst maður 
að því að svo er ekki. Lögin eru þykk, eins og skons-
urnar hennar ömmu (ef við höldum okkur við pönnu-
kökuskalann).

Stuttu eftir að við tjölduðum komust óboðnir gestir 
í matinn, sem geymdur var í bílnum. Það var gat í 
brauðhleifnum og nokkurra bita var saknað úr 
ferskju. Þegar við héldum frá Grand Canyon kom 
sökudólgurinn í ljós. Eftir um klukkutíma keyrslu 
hljóp lítill íkorni undan einu sæti bílsins með tilheyr-
andi ópum og skrækjum mennskra farþega. Við opn-
uðum allar dyr og losuðum okkur við laumufarþeg-
ann (eða svo héldum við). Skömmu eftir að ég settist 
aftur undir stýri fann ég eitthvað naga á mér stóru 
tána; íkorninn hafði falið sig undir mælaborðinu. Það 
reyndist algjörlega ómögulegt að ná dýrinu, sem 
hlaut nafnið Earl, út úr bílnum. Allar okkar tilraunir 
til að losna við Earl litla fóru út um þúfur. Þegar við 
reyndum að lokka nagdýrið út með jarðhnetum end-
uðu þær í munninum á skunki. Minnstu munaði svo 
að skunkurinn tæki sér líka bólfestu í bílnum eftir 
hnetuátið. Allar frekari hugmyndir okkar reyndust 
álíka snjallar og löðuðu að fleiri dýr ef eitthvað var. 
Íkorninn er því líklega enn í felum einhvers staðar á 
bak við mælaborðið á hraðleið þvert yfir Banda-
ríkin.

Næst lá leiðin til Bryce-þjóðgarðsins í Utah-ríki.
Bryce er sykursæta unglingsstelpan í þjóðgarðafjöl-
skyldunni. Tignarlegir steinturnar, sem kallast hood-
oos, eru á víð og dreif um þjóðgarðinn. Turnarnir 
mynduðust úr jarðlögum, sem voru botn risastórs 
stöðuvatns fyrir um 200 milljón árum. Þeir hafa 
mýkri línur en ég hef áður séð og breytilegt magn af 
járni gefur sterkt og bjart litróf frá skjannahvítu yfir 
í rauðhóla-rautt. Frá Bryce héldum við í Zion-þjóð-
garðinn. Zion er stælti unglingspilturinn í fjölskyld-
unni. Ægistór sandsteinsfjöll, skarpar línur og brött 
björg einkenna garðinn.

Mjög vel var staðið að þeim þjóðgörðum, sem ég 
heimsótti. Þjóðgarðsvörður tekur á móti gestum við 
innkomu. Náttúru-nördið fræðir gesti um gönguleið-
ir, sögu, dýraríki og svo framvegis. Allan mat, drykk 
og aðrar nauðsynjar er að finna innan þjóðgarðanna. 
Aldrei áður hef ég vaknað fyrir klukkan fimm til að 

sjá sólarupprás í tjaldútilegu og getað pantað mér 
cappuccino-bolla á ágætasta kaffihúsi til að ylja mér 
um hjartaræturnar. Allt er gert til að auðvelda aðgang 
að helstu náttúruperlum. Malbikaðir stígar með 
hjólastólaaðgengi eru algeng sjón. Erfiðari og fáfarn-
ari gönguleiðir eru einnig í boði, sumsé eitthvað fyrir 
alla.

Úr hreinni og tærri náttúrunni keyrðum við inn í 
hreina og klára geðveiki, Las Vegas. Borg syndanna 
er að mörgu leyti aðdáunarvert afrek mannkyns. 
Drepheit eyðimörk umkringir borgina en upp úr 
þurru birtast stærðar glæsihýsi umkringd gosbrunn-
um og pálmatrjám. Borgin lifir og hrærist í kringum 
spilavíti. Oftast eru þau hluti af risastórum hótelum 
þar sem finna má allt milli himins og jarðar, meðal 
annars búðir, veitingastaði, kvikmyndahús, nætur-
klúbba og dýragarða. Öll uppsetning er á þann máta 
að maður spili sem mest. Engar klukkur í augsýn, 
hvað þá útgangur, og þeir sem taka þátt í húllum-
hæinu drekka frítt. 

Skiljanlegt að borgin sé kennd við synd. Öll sú 
hegðun sem flest samfélög líta hornauga er í háveg-
um höfð í Vegas. Spilavítin ganga allan sólarhringinn, 
drykkja er mikil á almannafæri og á hverju götu-
horni rétta illa til fara Mexíkóar þér spjöld, sem við 
fyrstu sýn líta út sem körfuboltaspjöldin sem ég safn-
aði í gamla daga. Í stað stráka í boltaleik eru fáklædd-
ar konur á spjöldunum og slagorð, sem hljóma eitt-
hvað á þessa leið: „To your hotel room in 20 minutes“. 
Eftir rúman sólarhring í Vegas var ég búinn að fá 
meira en nóg.

Frá Las Vegas er stefnan tekin norður, á mormóna-
slóðir í Utah. 

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ á
númerið 1900! Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.

Þá sendir þú SMS-ið  JA LAUSN JON
Dregið úr réttum svörum n.k. fimmtudag kl. 12. - 99 kr. sms-ið

Leystu krossgátuna
Í vinning eru tveir miðar

í bíó í Regnbogann,
Borgarbíó eða Smárabíó?

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.this.is/krossgatur





Ég var að fatta 
að mig vantar 

alveg tramp-
ólín. Ég á 
ekkert
trampólín.
Ekki einu 
sinni svona 
pínulítið

dótatramp-
ólín sem gæti 

nýst mér til að 
hoppa hæð mína 

þegar allt annað 
virðist hafa glatað tilgangi 
sínum.

Það er mér fullkomlega óskilj-
anlegt hvernig mér hefur tekist 
að klúðra þessu. Ég sem ætlaði 
svo mikið að muna eftir þessu og 

núna er ég kannski orðin of sein. 
Fólk er hætt að kaupa trampólín 
og byrjað að henda þeim. 

Ég veit þess vegna ekki hvað ég 
á að gera. Ætti ég að kaupa það 
núna og setja út í garð og vera 
þessi hallærislega sem er rosa 
sein að fatta hvað er vinsælt? Ég 
gæti líka keypt það og hent því 
strax, til að geta sagt að ég hafi 
átt svoleiðis en áttað mig á hvað 
það væri glatað. Ætli besta lausn-
in sé samt ekki að segja bara að 
ég hafi allan tímann vitað að þetta 
væri ekki málið. Ég hafi ekki 
keypt mér trampólín en hafi aftur 
á móti keypt mér 17 manna grill 
langt á undan öllum hinum. Get 
sagt að ég hafi prófað trampólín í 
útlöndum fyrir löngu og hafi ekki 

fundist þetta neitt spennandi. En 
grill, það er alveg málið.

Eftir að ég fékk mér nýja stóra 
grillið hefur líf mitt breyst gríð-
arlega til batnaðar. Við getum 
eldað fyrir heilan mánuð í einu og 
grillið er það stórt að ég get líka 
notað það sem sófa og rúm. Sex 
ára sonur minn, sem hafði lengi 
langað í koju, sefur svo í skápnum 
undir grillinu. Lætur bara fara 
vel um sig milli grilltanganna.

En viti menn, ég var akkúrat 
núna að detta niður á langbestu 
lausnina. Ég kaupi mér trampólín 
og skelli svo grillinu ofan á það. 
Ég er handviss um að það er 
næsta trendið. Það er auðvitað 
langbest í heimi að grilla hopp-
andi á trampólíni.





Stórsveit á Jómfrú

Áfram heldur tilkynningum frá 
stóru stofnunum íslensks leik-
húss: Íslenski dansflokkurinn 
frumsýnir fjögur glæsileg verk 
þetta starfsárið, býður uppá fjöl-
skyldusýningar í Reykjavík og á 
Akureyri. Danssmiðja fyrir unga 
danshöfunda, dansnámskeið 
fyrir stráka, samstarfsverkefni 
við Carte Blanche í Noregi og 
sýningarferðalög til Bandaríkj-
anna, Frakklands, Hollands, 
Belgíu og Noregs eru á verk-
efnaskránni. Það er nóg að gera 
hjá Íd.

Haustsýningin þann 9. sept-
ember inniheldur tvö verk - nýja 
útgáfu af Open Source eftir Hel-
enu Jónsdóttur, verk sem er vex 
og dafnar með hverri sýningu, 
og Til nýrra vídda eftir Serge 
Ricci. Skemmtileg brot úr 
ýmsum verkum sem henta vel 
ungum sem öldnum mynda Fjöl-

skyldusýningin verður sýnd á 
Akureyri þann 14. október og í 
Reykjavík þann 20. og 21. októb-
er.

Febrúarfrumsýningin sam-
anstendur af einum heitasta 
danshöfundi Svía í dag, Alexand-
er Ekman, og hinum réttnefnda 
konungi norræns dansleikhúss, 
Jo Strömgren. Við komu hans 
hefst umfangsmikið samstarf 
við norska dansflokkinn, Carte 
Blanche. Það verður hin magn-
aða Ina Christel Johannessen 
sem leiðir saman á þriðja tug 
dansara Íd og Carte Blanche. 
Sýningin verður sýnd bæði á 
Listahátíð í Reykjavík og á Lista-
hátíðinni í Bergen. 

Íd hefur aukið hróður íslenskr-
ar danslistar víða en sýningar-
ferðir flokksins eru æ fleiri og í 
ótal löndum. Í vetur var flokkur-
inn í Kína en í haust er haldið í 

vesturveg til 7 borga í Banda-
ríkjunum, auk sýninga í Frakk-
landi, Hollandi, Noregi og 
Belgíu.

Tilraunastöð fyrir unga dans-
höfunda verður rekin í þriðja 
skiptið í ár, hugsuð fyrir verk í 
vinnslu, tækifæri fyrir danshöf-
undana Leit að ungum karldöns-
urum innanlands heldur áfram. Í 
samstarfi við grunnskólana, 
verður strákum í elstu bekkjum 
boðið upp á skemmtilegt kynn-
ingarnámskeið í dansi.

Í kjölfar hinnar árlegu dans-
leikhússamkeppni Leikfélags 
Reykjavíkur og Íd hafa sprottið 
sýningar - hæst ber að nefna 
Open Source, verk Helenu Jóns-
dóttur, sem hefur verið sýnt af 
Íd víða um heim og nú aftur í 
haust. Því þótti LR og Íd tími til 
kominn að stofna sérstakt Dans-
leikhús, þar sem efnilegustu 

keppendum Dansleikhússam-
keppninnar gefst færi á að þróa 
heilstæð verk. Í ár eru það Marta 
Nordal og Peter Anderson sem 
fá það verkefni að þróa áfram 

verk sitt sem flutt var á síðustu 
dansleikhússamkeppni. Þannig 
stuðla Íd og LR að áframhald-
andi þróun hins ört vaxandi dans-
leikhúss á Íslandi.

klukkan 13-14
Hlynur Hallsson gerir verk fyrir vegg 
í verslun Eymundssonar í Hafnar-
strætinu á Akureyrarvöku. Gestir og 
gangandi geta tekið virkan þátt í 
gjörningnum.





22 23 24 25 26 27 28Þjóðleikhúsið setur upp nýjan söng-
leik eftir Hallgrím Helgason í leik-
stjórn Gunnars Helgasonar, bróður 
hans, í vetur. Ástin er diskó – lífið 
er pönk er ástarsaga með axlapúð-
um og öryggisnælum: Árið 1980 
var brennipunktur í íslenskri menn-
ingarsögu. Þá reis diskóið hæst og 
pönkið kom fram. Þú og ég og 
Brunaliðið sungu sína helstu smelli 
um leið og Fræbbblarnir og Utan-
garðsmenn stigu fyrst á svið. Fólk 
var miskunnarlaust dregið í dilka 
út frá tónlistarsmekk sínum og 
fatastíl. Söngleikurinn Ástin er 
diskó – lífið er pönk gerist á þess-
um tíma, lýsir átökum hans og 
uppákomum, frá Hollywood og 
niður á Hallærisplan. Rósa Björk 
er heildsaladóttir af Seltjarnarnesi 
og Ungfrú Hollywood. Á fyrsta 

rúnti í vinningsbílnum frá Heklu 
rekst dísin á Nonna rokk og Neyslu-
boltana, svaðalegustu pönkara 
landsins. Rósa fellur þegar kylliflöt 
fyrir Nonna. Sigrast ástin á for-
dómum samfélagsins og tískukröf-
um tímans? Lögin eru bæði gömul 
og ný og hitturum tímabilsins er 

teflt gegn nýjum lögum eftir bestu 
menn bransans. Ekki hefur verið 
ráðið í hlutverk í sýningunni 
ennþá.

Ástin er diskó – lífið er pönk 
hefur verið nokkurn tíma í undir-
búningi en frumsýning er fyrirhug-
uð  í apríl 2008.

Axlapúðalúðar og pönkið



Þessi helgi er síðasta sýningar-
helgi Blind Pavilion eftir Ólaf 
Elíasson en verkið var sett upp á 
Sjónarhóli í Viðey í tengslum við 
Listahátíð 2005. Upphaflega átti 
verkið aðeins að standa í Viðey í 
nokkra mánuði en gestir Viðeyjar 
hafa nú fengið að njóta þess í rúm 
tvö ár. Byrjað verður að taka verk-
ið niður strax eftir helgi og í kjöl-
farið verður það flutt til nýrra 
heimkynna.

Blind Pavilion var framlag Dan-
merkur á Feneyjartvíæringnum 
árið 2003. Verkið er stálgrind sem 
stendur á trépalli. Skiptist grindin 
í innri og ytri hring. Í hringjunum 
eru samtals um 200 gler sem ýmist 
eru gegnsæ eða svört. Verkið er 
framhald tilrauna Ólafs með sjón-
ræna skynjun áhorfandans og er 
einstakt í sinni röð. Ekki er vitað 

hvar eigandi þess, sem lánað hefur 
Listasafni Reykjavíkur verkið, Sig-
urjón Sighvatsson, hyggst reisa 
það næst, en hugmyndir eru uppi 
um að það verði sett upp tímabund-
ið á fáförnum stöðum um landið og 
flakki utan alfaraleiðar.

Það verður annars nóg annað um 
að vera í Viðey, en nú eru 100 ár frá 
því að þorpið tók að myndast í 
Viðey og er þess minnst í dag. 

Fjölbreytt dagskrá verður í boði 
í eynni fyrir alla fjölskylduna og 
má þar nefna þrautakóng, útimark-
að, kaffisölu, tilraunaeldhúsið 
„Alveg milljón“, barnaleiðsögn 
með Björgvini Franz, þorpsgöngu 
með Örlygi Hálfdanarsyni, hátíð-
armatseðli í Viðeyjarstofu og 
dansiballi á palli fyrir framan Stof-
una. Ferjan fer frá Sundahöfn 
reglulega.

Blindskáli fellur

Menningargnægð
Norræna húsið 

18. – 26. ágúst 2007
Laugardagur 25. ágúst

Glerskáli:

Norræna húsið:

Listsýningar alla daga á 
meðan á hátíðinni stendur:
Hönnunarsýning frá 
Álandseyjum
Ljósmyndasýning um 
arkitektúr
Ljósmyndasýning
Rebekku Guðleisfdóttur
Global Village Heimsþorp
“Sköpun úr rusli” og
ljósmyndasýning
Vinnuskóla Reykjavíkur
Sýning á verkum 
leikskólabarna

Danssýningar:
kl. 13:00 – 18:00
Kl. 13:00 Sverðdans,
Unnur Guðjónsdóttir
Kl. 13:00 
Flamencoskóli fyrir börn 
Kl. 14:00 Samsuðan og Co 
sýna dansverkið
Hundaheppni
Kl. 14:45 
Flamencoskóli fyrir börn
Kl. 16:00 Flamencodans
Minerva Iglesias
Kl. 18:00 
Nýtt dansverk eftir
Helenu Jónsdóttur
Tónleikar:
Kl. 17:00 KatiMatti
Kl. 20:00 
Elín Eyþórsdóttir
Kl. 21:00 Megas
Kl. 22:30 Minä Rakastan
Sinua Elvis

Kl. 14:00 og 16:00 
Leiðsögn um Norræna 
húsið með Guju Dögg
arkitekt
Kl. 14:00 Lavaland,
verkstæði fyrir unglinga
Kl. 15:00 
Norræn matargerð
Kl. 18:00 Med andra ord 
Sirkussýning

www.nordice.is www.reyfi.is

Námsmannaþjónusta Sparisjóðsins

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

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

Gott samband

   skiptir öllu

ALDREI
ÁNÆGÐARI!



Frönsk tónlist byrjar hvorki með Gainsbourg né 
endar með Air heldur hafa margar skemmtilegar og 
ferskar rokkhljómsveitir komið frá Frakklandi 
undanfarin misseri. Franska tískumerkið April 77 
er líka eins rokkað og mögulega gerist, og var sett 
á fót af hinum kornunga Brice Partouche árið 2002. 
April 77 hefur notið mikillar hylli meðal ungs 
fólks í hipp og kúl rokksenunni um heim allan en 
eldri rokkstjörnur eins og Iggy Pop og liðs-
menn Rolling Stones eru einnig orðnir mikl-
ir aðdáendur fatalínunnar. Merkið nýtur 
innblásturs goðsagnakenndra rokksveita 
eins og Joy Division og the Ramones en 
það sem er einnig sérstaklega skemmti-
legt er að það notar engar dýraafurðir í 
fötin sín og notar gerviefni í stað leðurs. 
Haust- og vetrarlínan 2007 er áfram sér-
lega rokk-innblásin en í þetta sinn tileinkuð 
glamúrnum sem einkenndi költ-sveitina The 
Cramps. en hún varð þekkt fyrir „psychobilly“ 
tónlist sína á áttunda áratugnum og skrautlega 
meðlimi eins og Lux Interior og Poison Ivy. April 
77 línan er titluð „Martini Time“ og með henni 
segjast Frakkarnir bjóða upp í kokkteil í vetur í 
fylgd með draugum Johnny Thunders og Tav 
Falco. Hægt er að nálgast þessar dásamlega 
svölu flíkur hjá Dead, 
Laugavegi 29.
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Út er komin fróðleg bók eftir tískublaðamanninn Dana Thomas sem 
kallast „ Deluxe: How Luxury Lost its Luster.“ ( Hvernig munaður missti 
ljómann). Í þessu líflega ágripi af munaðarvöruiðnaðinum fer hún yfir 
sögu „lúxus“ merkja eins og Hermés, Louis Vuitton og Prada og hvernig 
lúxusiðnaðurinn svokallaði hefur þróast síðustu ár. Fróðlegt er að lesa að 
Hermés, Cartier og Louis Vuitton voru öll sett á fót á 18. öldinni þegar 
handverksmenn bjuggu til dásamlega hluti fyrir konungsfjölskyldu 
Frakklands, og síðar, eftir byltinguna, fyrir evrópskt hefðarfólk og ríkar 
bandarískar fjölskyldur. Hún talar um þá skemmtilegu staðreynd að 
ástæða þess að Hermés tók upp appelsínugula litinn var sú að á stríðsár-
unum var hann eini efnisliturinn sem var auðfáanlegur. Aðalfókus 
Thomas, sem bjó í París í tólf ár, er þó hvernig lúxusmarkaðurinn hefur 
þróast og færst nær almenningi. Þróunin hófst þegar Miuccia Prada 
ákvað að fjöldaframleiða nælontöskur í lok níunda áratugarins og gerði 
merkið þar með aðgengilegt venjulegu fólki. „Fjörutíu prósent Japana 
eiga eitthvað merkt Vuitton,“ segir hún og bætir við að árið 2004 var gerð 
rannsókn sem sýndi að bandarískar konur kaupa heilar fjórar töskur 
árlega. Munaðarvörur sem eitt sinn voru keyptar af aðeins fáeinum ríkum 
einstaklingum eru nú fjöldaframleiddar í stórum stíl. Einu sinni voru 

merki vandlega falin og saumuð innan í hátískufatnað en í 
dag nýtur almenningur þess að merkja sjálfan sig í bak og 

fyrir með risastórum lógóum. Munaðarvörurnar færðust 
sumsé frá háklassanum til miðstéttarinnar og að sama 
skapi virtist ljóminn einhvernveginn fara af þeim. Nú 
snúast þessi tískuhús í hringi í kringum leikkonur og 

poppstjörnur, hella peningum í rándýrar auglýsinga-
herferðir og nota ódýrara efni og vinnuafl og í stað 
menntaðra handverksmanna eru allir bolirnir og 
peningaveskin væntanlega hömruð saman af 
bláfátækum börnum í þriðja heiminum fyrir nokkra 
aura í laun. Ilmvötn sem áður voru þróuð af háþróuð-
um „nefjum“ og innihéldu einstök ilmefni eru nú bara 
einhver konsept í höfðinu á markaðsmönnum. 
Höfundur bókarinnar vitnar í ritstjóra bandaríska 
Vogue, Anne Wintour, sem segir, „ Þessar breytingar 
þýða að fleira fólk getur klæðst betri tísku,“ og „ því 
meiri tísku sem fólk getur keypt sér, því betra.“ En 
sjálf dregur Thomas þá dapurlegu ályktun að þrátt 

fyrir að iðnaðurinn hafi breytt því hvernig 
venjulegt fólk klæðir sig hafi hann fórnað 
heiðarleika sínum, grafið undan vörunum 
sjálfum og blekkt viðskiptavini sína. Sumsé, um 
leið og sótsvartur almúginn fór að ganga í 
merkjavöru frá toppi til táar hætti hún að 
vera sérstök. 

(Áhugasamir geta nálgast bókina á 
Amazon, en hún er gefin út af Penguin Press). 

Djöfullinn klæðist Prada 
(Í alvörunni!)
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Kvikmyndin Zoo fjallar um 
menn sem ólíkt flestum 
hrífast heldur af hestum en 
mannfólki. Þetta er heimild-
armynd með leiknum atrið-
um. Myndinni er ekki ætlað 
að sjokkera fólk, frekar að 
sýna mannlegu hlið þeirra 
sem þetta stunda.

„Mér fannst umfjöllunin öll vera á 
einn veg. Fólk var að grínast eða 
hneykslast á þessu án þess að kafa 
neitt ofan í málið. Með myndinni 
reyndi ég að svara þeim spurning-
um sem ég vildi fá svör við,“ segir 
Robinson Devor, leikstjóri mynd-
arinnar Zoo, sem fjallar um hóp 
manna í Bandaríkjunum sem 
stundar kynlíf með hestum. Hann 
ákvað að gera myndina í kjölfar 
mikillar fjölmiðlaumfjöllunar um 
mann sem dó eftir kynlíf með 
hesti. Kynlífsathafnirnar höfðu 
skemmt innyfli mannsins svo illa 
að hann dó af áverkunum. 

„Það sem mig langaði til að 
skoða í upphafi var hvort mögu-
legt væri að bjarga mannorði 
manns sem var orðinn alræmdur 
fyrir að deyja í kjölfar kynlífs 
með hesti.“ Þetta gerir Devor með 
því að tala við vini hans sem stund-
uðu þetta með honum og reyna að 
komast að því hvað þessir menn 
eru að hugsa.

Mennirnir sem fjallað er um í 
myndinni líta svo á að þeir eigi í 
ástarsamböndunum við dýrin. 
Þeir stunda ekki eingöngu kynlíf 
með þeim heldur fara þeir í heim-
sókn upp í hesthús og spjalla um 
daginn og veginn. Mennirnir trúa 
hestunum fyrir sínum innstu 
hjartans málum og stunda ein-
göngu kynlíf með þeim þegar þeir 
líta svo á að löngunin sé gagn-
kvæm.

„Myndin er sambland af leikn-
um atriðum og óleiknum. Það var 
mjög erfitt að fá mennina til að 
koma fram í myndinni. Við feng-
um eingöngu að taka viðtölin upp 

á band því enginn viðmælendanna 
vildi þekkjast.“

Myndin hefur verið gagnrýnd 
fyrir að skoða málið eingöngu út 
frá sjónarhóli hestariðlanna. Ekk-
ert er talað við fólk sem hefur eitt-
hvað slæmt um málið að segja og 
sú hlið málsins sem snýr að dýr-
amisnotkun ekkert skoðuð.
„Ég held að ég hafi kannski ómeð-
vitað verið að hlífa sjálfum mér 
með því að einblína á fallegri hlið-
ina. Myndinni er samt á engan hátt 
ætlað að vera neins konar áróð-
ursmynd fyrir kynlífi með 
dýrum.“

Mennirnir í myndinni gera 
greinarmun á sér, sem þeir telja 
vera í ástarsamböndum við dýrin, 
og þeim sem fara illa með dýr að 
þeirra mati. Þeir segja að dýrin 
vilji þetta og allt sé með þeirra 
samþykki. Sama viðkvæði nota 
barnaníðingar gjarna. „Spurning-
in um samþykki er auðvitað flókn-
asta spurningin í þessu. Ég fór í 
rauninni ekkert ofan í það allt 
saman. Það er auðvitað rétt að erf-
itt er að dæma um hvað sé sam-
þykki og hvað ekki hjá dýrum. Ég 
skoðaði heldur ekki hvernig hest-
arnir voru aldir, hvort þeir voru 
aldir til að finnast þetta eðlilegt og 
taka þátt í þessu.“ 

Myndin Zoo er sýnd á Bíódögum 
græna ljóssins í Regnboganum 
um helgina.

Japanski fataframleiðandinn UNIQLO hefur keypt 
vörumerki grafíska hönnuðarins Oscars Bjarnason-
ar, Systm, fyrir sína nýjustu fatalínu. Einnig hefur 
þýska bókaútgáfan Die Gestalten keypt réttinn að 
merkinu.

„Þetta er svolítið „egóbúst“,“ segir Oscar. „Ég var 
mjög sáttur að fá fatnaðinn og að vita að þetta yrði 
framleitt í fimmtán til tuttugu þúsund eintökum. Þeir 
voru að opna nýja búð í New York og þar er þetta 
framleitt sem „summer special“, sem er mjög 
gaman,“ segir hann. Einnig er vörumerkið selt á fatn-
aði í Japan, Kóreu, Hong Kong, Frakklandi og í Bret-
landi, auk þess sem hægt er að panta það á netinu.

Merkið var upphaflega valið í hina þekktu vöru-
merkja- og lógóbók Tres Logos sem kom út á dögun-
um á vegum bókaútgáfunnar Die Gestalten. Send 
voru inn tuttugu til þrjátíu þúsund merki frá um tvö 
þúsund hönnuðum og voru á endanum valin 4-5000 
merki. Af þessum merkjum voru aðeins tuttugu valin 
fyrir japönsku fatalínuna og telst þetta því mikill 
heiður fyrir Oscar. Hann hefur áður vakið athygli 
fyrir hönnun sína því hann á heiðurinn að lógóinu 
fyrir N1 og veitingastaðinn Domo, sem hann hlaut 
FÍT-verðlaun fyrir. Þeim sem vilja kynna sér verk 
Oscars er bent á heimasíðuna http://analog.sys.is.

Japönsk fatalína velur íslenskt

Hljómsveitin The Musik Zoo, 
sem heldur tónleika á Organ 
í kvöld, fór nýverið í tón-
leikaferðalag með The Blood-
hound Gang um Þýskaland 
og Sviss.

Sveitin samanstendur af 
Ívari Erni, sem var áður í Dr. 
Mister and Mr. Handsome, 
Jóa úr Rafrænu Reykjavík, 
og þeim Kidda, Gulla og Agli 
sem voru áður í Vinyl. Egill 
var einnig í Dr. Mister með 
Ívari Erni. Hefur sveitin 
verið starfandi í Kaupmanna-
höfn að Agli undanskildum 
og fór hún þannig skipuð í 
tónleikaferðina með Blood-
hound Gang. „Þeir fóru með 
þeim og hituðu upp fyrst í 

apríl. Það gekk vel og þá var 
þeim boðið aftur í júní,“ 
segir Egill, sem segir fyrstu 
plötu The Musik Zoo vera í 
burðarliðnum. „Núna erum 
við að vinna demó á fullu og 
erum í upptökum hérna 
heima. Það er alveg plata á 
dagskránni.“

Egill lýsir tónlist sveitar-
innar sem blöndu Dr. Mister 
and Mr. Handsome og Vin-
yls þar sem danstónlist og 
rokki sé hrist saman. Tón-
leikarnir annað kvöld hefj-
ast upp úr miðnætti og er 
ókeypis inn. Blood Group og 
plötusnúðurinn Einar Sonic 
koma einnig fram.

Tónleikaferð með Bloodhound 
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KDL40V2500
SONY 40” LCD SJÓNVARP V2500
Myndstýring: BRAVIA Engine með 
Live Color Creation
Upplausn: 1366x768 HD ready
WCG-CCFL baklýsing
PIP - myndfrystimöguleiki
3D Comb Filter
BBE ViVa HD3D hljóðtækni
HDMI tengi: 2
Component tengi: 1
VGA tengi: 1
Scart tengi: 2

KDL32P2530
SONY 32” LCD SJÓNVARP P2530
Myndstýring: BRAVIA Engine
Upplausn: 1366x768 HD ready
PIP - myndfrystimöguleiki
3D Comb Filter
Borðstandur með snúningi fylgir
Dynamic contrast: 5000:1
Birta cd/m2: 450
Svartími: 8ms
Sjónvarpsmóttakari: Analog og digital (DVB)
HDMI tengi: 2

DAVDZ630
SONY HEIMABÍÓ DAVDZ630

DAVDZ20
SONY HEIMABÍÓ DZ20



Feðgarnir Pan og Óskar Thoraren-
sen, sem kalla sig Stereo Hypnos-
is, halda útgáfutónleika í Flatey á 
Breiðafirði í kvöld í tilefni af 
útkomu plötunnar Parallel Island.

Upptökur á plötunni hófust 
síðasta sumar og lauk þeim í júní 
síðastliðnum. Flatey er þema 
plötunnar og fóru allar upptökur 
þar fram. Nánari upplýsingar um 
ferðir til Flateyjar má finna á 
www.saetaferdir.is. 

Fagna nýrri 
plötu í Flatey

Senn líður að lokum end-
urbóta afþreyingarhallar-
innar í Öskjuhlíð og verður 
nýr skemmtistaður tekinn í 
notkun í burjun næsta mán-
aðar. Staðurinn er hannaður 
við klettabeltið í Öskjuhlíð-
inni og er einstakur í útliti. 

„Við viljum meina að þessi staður 
sé bylting í veitingahúsageiranum 
hér á landi,“ segir Rúnar Fjeldsted, 
eigandi staðarins, eða „Kamelljóns-
ins“ eins og hann hefur verið kall-
aður af starfsmönnum. Gælunafnið 
vísar til einstakrar ljósahönnunar 
staðarins sem gerir það að verkum 
að hægt er að skipta um þema eftir 
því hvaða viðburður er í gangi 
hverju sinni. „Við viljum meina að 
það hafi vantað svona stað hér á 
landi. Þarna verður hægt að vera 
með allar gerðir veisluhalda og svo 
ætlum við einnig að vera bestir í 
boltanum,“ segir Rúnar en til marks 
um það má nefna að fjórir flatskjá-
ir verða á salerninu svo menn missi 
ekki af neinu.

Allt að 14 metra lofthæð er inni 
á skemmtistaðnum, en hann er 
smíðaður í kringum bergið í 
Öskjuhlíðinni. Náttúran að utan er 
þannig teygð inn í húsið og saman-
standa veggir staðarins að mestu 
leyti af klettum og grjóti. „Útlitið 
er tignarlegt og það verður mikil 
upplifun að koma inn á þennan 
stað,“ segir Rúnar, en staðurinn 
verður opnaður í byrjun næsta 
mánaðar. 

Siggi Lauf, sonur hins söngelska 
predikara Guðlaugs Laufdal hjá 
Omega, tók nýverið upp lagið 
Brother sem hann samdi til bróður 
síns og gaf honum í afmælisgjöf. 
„Þetta er bara „brotherly love“. Ég 
gaf honum þetta á afmælisdaginn í 
21 árs afmælisgjöf.“

Siggi er í viðræðum við útgáfu-
fyrirtæki hér heima og í Banda-
ríkjunum um nýjan plötusamning. 
„Það eru einhverjar samræður í 
gangi við útgáfufélög. Það er verið 
að skoða alla möguleika,“ segir 
Siggi, sem játar að hann sé spennt-
ur fyrir frama erlendis. „Þetta er 
það sem mig langar að gera.“

Upptökur á nýrri plötu hefjast á 
næstunni og þar verða meðlimir 
rokksveitarinnar Noise honum til 
halds og trausts, rétt eins og þeir 
voru á tónleikum Sigga á Arnarhóli 

á menningarnótt. „Það var alveg 
stórglæsilegt, bara bombandi 
stemning,“ segir hann.

Hægt er að heyra lagið Brother á 
heimasíðunni myspace.com/siggi-
lauf.

Samdi lag handa 
bróður sínum

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SKOPPA & SKRÍTLA kl. 2 - 3 500 kr
BOURNE ULTIMATUM kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
BOURNE ULTIMATUM LÚXUS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
THE SIMPSONS MOVIE kl. 4 - 6 - 8 - 10 enskt / 2 - 4 - 6 ísl. tal
RUSH HOUR 3 kl. 1.30 -3.45 - 5.50-8-10.10
DIE HARD 4.0 kl. 8 *Síðustu sýningar
DEATH PROOF kl. 10.45 *Síðustu sýn.

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

KL. 3 Curse of the Golden Flower** / Hallam Foe**
 The Bridge** / Fast Food Nation**
KL. 5.30 Deliver Us From.** / Sicko / Goodbye Baf. / Fuck**
KL. 8 Away From Her / Shortbus / Zoo /Going To Piec.**
KL. 10.30 No Body Is Perfect / Cocaine Cowboys /

Die Falscher

SÝNINGARTÍMAR BÍÓDAGA GRÆNA LJÓSSINS14

12

14
16

14
12

BOURNE ULTIMATUM kl. 6 - 8 - 10*
RUSH HOUR 3 kl. 4 - 8 -10
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 6
AKUREYRARVAKA - STOLT SIGLIR FLEYGIÐ kl. 4 - 5 Frítt inn

* Kraftsýning

14
12

ASTRÓPÍA kl. 4 - 6 - 8 - 10
BOURNE ULTIMATUM kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
RUSH HOUR 3 kl. 4 - 6 - 8 - 10
BECOMING JANE       kl. 3 - 5.30 - 8 -10.30

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

SICKO
með íslenskum texta

með íslenskum texta

Aukasýning
Aukasýning

Aukasýning

Aukasýning

Aukasýning

Aukasýning

Aukasýning

AWAY
FROM HER

FOE
HALLAM

DIE
FALSCHERZOO

FUCK GOING
TO PIECES

SHORTBUS

NO BODY
IS PERFECT

COCAINE
COWBOYS

FROM EVIL
DELIVER US

CURSE OF

FLOWER
THE GOLDEN

FAST FOOD
NATION

THE
BRIDGE

GOOBYE
BAFANA

LANDSLIÐ GRÍNISTA
Í STÆRSTU ÍSLENSKU 

BÍÓMYND ÁRSINS

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE BOURNE ULTIMATUM kl. 5.40, 8 og 10.20-POWER 14
RUSH HOUR 3 kl. 2, 3.45, 6, 8 og 10 12
RATATOUILLE íslenskt tal kl. 1.30 og 3.45 L
TRANSFORMERS kl. 7 og 10 10
SIMPSONS íslenskt tal kl. 2 og 4 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
Íslensk tal

www.SAMbio.is 575 8900

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

FÓR BEINT 
Á TOPPINN 
Í USA

Magnaðasta spennumynd sumarsins

MATT DAMON ER JASON BOURNE

KRINGLUNNI

S. 482 3007SELFOSSI

KEFLAVÍKE

AKUREYRIA

ÁLFABAKKAÁ

VIP

VIP

DIGITAL

DIGITAL
DIGITAL

ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

ASTRÓPÍÁ kl. 8 - 10:10
RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30 L

RATATOUILLE  ÍSL TAL kl. 12:30 - 3 - 5:30 L

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 10:40 10

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 
NANCY DREW kl. 6 7

GEORGIA RULES kl. 8 7

HARRY POTTER 5 kl. 12:30 - 3 - 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1 - 3 L

OCEAN´S 13 kl. 10:30 7

BOURNE ULTIMATUM kl. 5:40 - 8 - 10:20 12

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl.2-3-5:30 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 L

TRANSFORMERS kl. 10:20 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 L

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 6 - 8 - 10 L

SHREK 3 ÍSL TAL kl. 2 L

RATATOUILLE ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

RATATOUILLE ENSKT TAL kl. 8 L

TRANSFORMERS kl.  10:15 10

RUSH HOUR 3 kl. 1:30 - 8 - 10 12

ASTRÓPÍÁ kl. 3:30 - 8 - 10 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

TRANSFORMERS kl. 5:30 10

ASTRÓPÍA kl. 2 - 6 - 8 - 10 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10:30 12

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl.1:30 -3:40 -5:50 L

NANCY DREW kl. 4 7

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

HARRY POTTER 5
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA

SHREK 3 MEÐ ÍSLENSKU TALI
KL. 1 Í ÁLFABAKKA OG 2 Á AKUREYRI

RATATOUILLE- KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA M/ ENSKU OG ÍSL TALI
KL. 1:30 ÍKEFLAVÍK  - KL. 1:30 Á SELFOSSI  - KL. 2 Á AKUREYRI (ÍSL  TAL)

NÝJASTA MEISTARAVERK

PIXAR OG DISNEY



Austfirðingurinn Magni Ásgeirs-
son hefur verið mikið í sviðsljós-
inu síðan hann gerði það gott í 
Rock Star Supernova sjónvarps-
þáttunum, en þeir fengu metá-
horf hér á landi þó að viðtökur 
annars staðar í heiminum hafi 
verið eitthvað undir væntingum. 
Til að ná árangri í þáttaröð eins 
og Rock Star þarf keppandi að 
sjálfsögðu bæði að geta sungið og 
að standast álagið sem fylgir svo 
erfiðri keppni. Magni kláraði 
hvort tveggja með stæl og endaði 
í fjórða sæti. 

Nú er fyrsta sólóplata Magna 
komin út og margir eflaust 
spenntir að heyra hvernig strák-
urinn spjarar sig. Rock Star er 
fyrst og fremst söngvarakeppni, 
en eins og dæmin sanna þá er 
ekkert samasemmerki á milli 
þess að standa sig vel í því að 
túlka lög annarra í sjónvarpsþátt-
um og að búa til tónlist sem eitt-
hvað er varið í. 

Platan inniheldur 13 lög, 11 
þeirra eru frumsamin, ýmist af 
Magna einum eða í samvinnu við 
aðra, en auk þess er útgáfa af 
Radiohead-laginu Creep og tón-
leikaupptaka af Live-laginu The 
Dolphin‘s Cry frá tónleikum í 
Laugardalshöll í desember í 

fyrra. Magni söng bæði þessi lög 
við góðar undirtektir í Rock Star 
þáttunum.

Það verður að segjast eins og er 
að þessi fyrsta sólóplata Magna 

veldur vonbrigðum. Orðið sem 
kemur upp í hugann þegar maður 
hlustar á hana er meðalmennska. 
Lagasmíðarnar og textarnir eru 
klisjukenndir og það sama á við 
um hljóminn og útsetningarnar. 
Tónlistin fer frá því að vera hreint 
popp yfir í rokk og lögin í seinni 
flokknum (Alone, Addicted, Let 
Me In The Dark...) eru sérstak-
lega vond eftiröpun á amerísku 
meginstraumsrokki. Popplögin 
eru skárri. Fyrsta lagið á plöt-
unni, If I Promised You The World 
(sem hefur þegar slegið í gegn á 
Íslandi) er t.d. prýðilega saminn 
og unninn popprokksmellur. Fín 
melódía og flottur bassaleikur. 
Play With Me og Tear Us Apart 
eru líka alveg þokkalegustu 
stykki, en á heildina litið vantar 
alveg ferskleikann í þessa tón-
list.

Magni hefur sýnt það og sann-
að að hann er hæfileikaríkur 
flytjandi og eins og heyrist svo 
glöggt á tónleikaupptökunni á 
The Dolphin’s Cry þá á hann auð-
velt með að ná upp stemningu og 
hrífa fólk með sér. Hann á von-
andi eftir að finna sig tónlistar-
lega, en á þessari fyrstu sólóplötu 
er hann á villigötum. 

Magni veldur vonbrigðum
Árshátíð íslenskra plötusnúða fer 
fram á NASA næstkomandi laugar-
dagskvöld þar sem sannkallað 
landslið íslenskra plötusnúða 
kemur fram. Alls þeyta sextán 
plötusnúðar skífum á báðum 
hæðum hússins og hafa sjaldan eða 
aldrei jafnmargir snúðar komið 
fram á einu kvöldi.

„Þetta er flóran af helstu plötu-
snúðum Íslands í dag sem eru búnir 
að vera að spila reglulega. Auðvit-
að er ekki hægt að koma öllum 
fyrir saman á einu kvöldi en við 
ákváðum að ganga eins langt og við 
gátum,“ segir Kristinn Bjarnason 
hjá Flex Music sem stendur fyrir 
verkefninu. Kemur hann einnig 
fram undir nafninu Ghozt. „Að því 
er ég best veit er þetta Íslandsmet 
í fjölda plötusnúða. Ég held að það 
hafi aldrei komið svona margir 
plötusnúðar hérna saman og spil-
að.“

Tveir plötusnúðar troða upp í 
einu á neðri hæðinni þar sem not-
ast er við fjóra plötu- og geislaspil-
ara ásamt öllum þeim tækjum sem 
viðkomandi plötusnúður hefur 
fram að færa. Sérstakur heiðurs-
gestur verður guðfaðir íslenskrar 
danstónlistar, Grétar. Hann er 
búsettur í Skotlandi en kemur hing-
að til lands eingöngu í þeim til-
gangi að troða upp á þessari hátíð. 

Aðgangseyrir á hátíðina er 1.500 
krónur og verða miðar aðeins seld-
ir við hurð. Húsið verður opnað 
klukkan 23.00. Nánari upplýsingar 
um árshátíðina má finna á flex.is.

Skífuþeytarar fagna



Hver er hættulegasti 
sóknarmaður Landsbankadeildar 
karla? Svarið við þeirri spurningu 
að mati Fréttablaðsins fæst með 
því að skoða hvaða leikmaður 
deildarinnar hefur átt þátt í flest-
um mörkum síns liðs. Að eiga þátt 
í marki telst þegar leikmaður skor-
ar markið, gefur stoðsendingu, 
fiskar víti sem gefur mark eða ef 
það er fylgt eftir skoti hans og 
skorað.

FH-ingurinn Tryggvi Guð-
mundsson er sá leikmaður Lands-
bankadeildar karla sem hefur átt 
þátt í flestum mörkum síns liðs í 
fyrstu þrettán umferðum sumars-
ins. Tryggvi hefur komið að 14 
mörkum FH, skoraði átta sjálfur 
og lagt upp önnur sex. Hann hefur 
gefið fimm stoðsendingar og fisk-
að eitt víti sem hann skoraði úr 
sjálfur en það er eina leiðin til að 
„leggja“ upp mark fyrir sjálfan 
sig. Tryggvi hefur því í rauninni 
átt þátt í þrettán af 29 mörkum 
FH-liðsins.

Markahæsti leikmaður deildar-
innar, Valsarinn Helgi Sigurðsson, 
er í öðru sæti á listanum en hann 
hefur komið að tólf mörkum, þar 
af skorað ellefu þeirra sjálfur. 
Eina markið sem Helgi kom með 
beinum hætti að undirbúningnum 
var þegar Hafþór Vilhjálmsson 
fylgdi eftir skoti hans í 2-2 jafn-
tefli við Keflavík á Laugardals-
vellinum.

Víkingurinn Sinisa Kekic hefur 
verið frábær í sumar þrátt fyrir að 
nálgast óðum fimmtugsaldurinn 
og hann hefur átt þátt í tíu mörk-
um Víkinga, skorað sjö og lagt upp 
önnur þrjú. Hann telst því hafa átt 
þátt í 83 prósentum marka Vík-
ingsliðsins með beinum hætti.

FH-ingurinn Matthías Guð-
mundsson er síðan fjórði leikmað-
ur deildarinnar sem hefur átt þátt 
í fleiri en tíu mörkum. Sumar 
Matthíasar hefur verið tvískipt, 

hann skoraði 4 af 5 mörkum sínum 
í fyrstu fjórum umferðunum og 
hefur síðan lagt upp fimm mörk 
fyrir félaga sína í FH. 

Skagamenn eiga flesta menn 
meðal þeirra tólf hæstu því Vjeko-
slav Savdumovic (9), Bjarni Guð-
jónsson (8) og Jón Vilhelm Ákason 
(7) hafa allir átt þátt í sjö mörkum 
eða fleirum á þessu tímabili.

KR og Breiðablik eru einu liðin 
sem eiga ekki leikmann sem hefur 
búið til sjö mörk eða fleiri fyrir 
sitt lið. Magnús Páll Gunnarsson 
og Prince Rajcomar hafa komið að 
sex mörkum og hinn ungi Kristinn 
Steindórsson hefur búið til fimm 
mörk þrátt fyrir að hafa spilað 
aðeins í 376 mínútur í sumar. 
Hættulegasti KR-ingurinn er 
Jóhann Þórhallsson sem hefur 
komið að fjórum mörkum þrátt 
fyrir að hafa aðeins spilað í 27 pró-
sentum af leiktímanum í þrettán 
leikjum KR í sumar.

Fréttablaðið skoðar hvaða leikmenn Landsbankadeildar karla hafa búið til flest mörk fyrir sín félög. Átta 
af tíu liðum deildarinnar eiga að minnsta kosti einn leikmann sem hefur átt þátt í sjö eða fleiri mörkum. Sinisa Kekic er mikil-

vægur fyrir Víkinga í Lands-
bankadeild karla. Það sést ekki 
síst á því að Víkingar eiga enn 
eftir að skora mark sem hann 
kemur ekki nálægt. 

Kekic hefur komið með beinum 
hætti að tíu af tólf mörkum 
liðsins í sumar, skorað sjö og lagt 
upp önnur þrjú upp. Í mörkunum 
tveimur sem standa eftir hefur 
Kekic ekki átt síðustu sendingu 
en tók engu að síður þátt í 
undirbúningnum því í báðum 
mörkum átti hann svokallaða 
hjálparsendingu, það er sendingu 
sem kemur þeim sem á stoðsend-
ingu í góða aðstöðu til að leggja 
upp mark.

Á bak við öll 
mörk Víkinga

1. deild karla:

 Mikið hefur verið rætt og 
ritað undanfarin ár um holdafar 
Brasilíumannsins Ronaldo. Mörg-
um hefur fundist kappinn vera 
fullbúttaður og vildu margir kenna 
um leti og óhollu mataræði. Slíku 
hefur Ronaldo ávallt neitað og allt-
af sagst vera í toppformi þó svo 
hann liti ekki út fyrir að vera það.

Ronaldo hefur verið í rannsókn-
um hjá sínu nýja félagi AC Milan 
og menn þar á bæ hafa fundið það 
út að vanvirkni skjaldkirtils hafi 
gert það að verkum að hann leit út 
fyrir að vera aðeins þykkari en 
menn eiga almennt að vera í hans 
stöðu. Milan hefur í kjölfarið sett 
Ronaldo á lyf og komið upp nýrri 
æfingaáætlun fyrir hann og árang-
urinn ku vera sláandi.

„Þið munuð sjá hann fljótlega 
og ég get lofað því að allir verða 
hissa. Hann lítur út eins og fyrir-

sæta,“ sagði Carlo Ancelotti, þjálf-
ari Milan, en Ronaldo hefur lést 
um 5,5 kíló og verður víst ekki 
lengur kallaður sama uppnefni og 
á Spáni sem var „el gordo“ eða sá 
feiti.

Skjaldkirtilssjúkdómur 
ástæða fitunnar

Þrettán ára með Íslandsmeistarann sem kylfusvein

10.September nk.
Ungbarnasund
Námskeiðið hefst 5. febrúar nk. í Árbæjarlaug.

Sunddeild Ármanns

Barnasund
Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst laugardaginn 15. janúar nk.
í Árbæjarskóla

Innritun virka daga frá kl. 17:00 og um helgar frá kl. 13:00
í síma 557-6618 (Stella) og Eygló í síma 866-0122

Námskeiðið hefst 22. september nk. í Árbæjarlaug.
Innritun virka daga frá kl. 17.00 og um helgar frá kl. 13.00
í síma 866 0122 Eygló.  eyglo@sjukratjalfun.is
Stella 557-6618.  stella.gunnarsdottir@reykjavik.is

Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst laugardaginn 15. september nk.
í Árbæjarskóla



 Lausn er fjarri því að 
vera í sjónmáli í máli Sigfúsar 
Páls Sigfússonar og Fram. Sigfús 
neitar enn að mæta á æfingar hjá 
Fram, hann svarar ekki skilaboð-
um félagsins og hefur ekkert rætt 
við forráðamenn félagsins.

Hans hugur stefnir í raðir Vals 
en Fram hefur í tvígang hafnað til-
boði Hlíðarendaliðsins í leikmann-
inn og vill fá helmingi hærri upp-
hæð en Valur hefur verið tilbúinn 
til að greiða. Slíkt tilboð er ekki á 
leiðinni samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins.

Valur vill að málið verði sett í 
gerðardóm sem ákveði verð á leik-
manninum en það vill Fram ekki 

gera en Sigfús Páll á tvö ár eftir af 
samningi sínum við félagið. Málið 
er nýlega komið inn á borð til HSÍ 
og það staðfesti Einar Þorvarðar-
son, framkvæmdastjóri sam-
bandsins, í gær en hann vildi að 
öðru leyti ekki tjá sig um málið. 
Eftir því sem Fréttablaðið kemst 
næst getur HSÍ ákaflega lítið gert 
í málinu.

Jón Eggert Hallsson, formaður 
handknattleiksdeildar Fram, sagð-
ist ekkert hafa heyrt frá Sigfúsi í 
gær og málið hefði ekkert breyst 
síðustu daga. Félagið ætlast til 
þess að Sigfús standi við gerðan 
samning og mæti á æfingar en það 
hefur hann ekki gert. 

„Úr því sem komið er reiknum 
við ekki með honum þó svo við 
gjarna vildum að hann spilaði með 
okkur áfram. Við erum opnir fyrir 
því að leysa málið á farsælan hátt 
og erum að skoða alla möguleika 
en félög hafa verið að spyrjast 
fyrir um Sigfús og einhver vilja fá 
hann lánaðan. Það kemur vel til 
greina eins og allt annað,“ sagði 
Jón Eggert.

Kemur til greina að lána Sigfús til annars félags

 Áfrýjunardómstóll 
Evrópska handknattleikssam-
bandsins, EHF, hefur staðfest 
fyrri úrskurð í máli franska 
handboltakappans Daniels 
Narcisse gegn Gummersbach.

Narcisse er þar með orðinn 
leikmaður franska félagsins 
Chambery og fer hann þangað án 
greiðslu. Gummersbach taldi sig 
eiga heimtingu á greiðslu fyrir 
leikmanninn en því var Narcisse 
ekki sammála og því var málinu 
skotið til EHF, sem nú hefur 
kveðið upp endanlegan úrskurð.

Gummersbach hefur þar með 
misst einn sinn besta leikmann og 
það sem meira er án greiðslu. 

Narcisse fer 
án greiðslu

 Íslenska körfu-
boltalandsliðið mætir Finnum í b-
deild Evrópukeppninnar í dag en 
leikurinn fer fram í Vantaa, 
útborg Helsinki. Hann hefst kl. 
15.00 á íslenskum tíma og verður 
í beinni útsendingu í sjónvarpinu.

Það er ljóst að um erfiðan leik 
er að ræða gegn sterku finnsku 
liði sem hefur unnið alla fimm 
leiki sína í keppninni til þessa. 
Ísland hefur aðeins unnið 3 af 29 
leikjum við Finna í gegnum tíðina 
og tapað öllum sex leikjunum sem 
hafa farið fram í Finnlandi. 

Sigrarnir eru 1981 í tvífram-
lengdum æfingaleik í Keflavík 
(97-95), 1998 á Norðurlandamót-
inu í Árósum (68-65) og 2002 á 
Norðurlandamótinu í Osló (92-77). 
Liðin mættust tvisvar á síðasta 
ári og Finnar unnu báða leikina, 
81-73 í Tampere á Norðurlanda-
mótinu og svo 93-86 í Höllinni í 
Evrópukeppninni.

Aðeins þrír sigr-
ar í 29 leikjum

 Framarar hafa náð 
samkomulagi við sterkan pólskan 
leikmann sem er ætlað að leysa 
það skarð sem Sigfús Páll 
Sigfússonar kemur væntanlega til 
með að skilja eftir sig en eins og 
kemur fram hér á síðunni reikna 
Framarar ekki með honum í 
slaginn í vetur.

Leikmaðurinn sem um ræðir er 
þrítugur Pólverji sem á að hafa 
leikið yfir 70 landsleiki með 
pólska landsliðinu þó svo hann sé 
ekki í því um þessar mundir. 
Leikmaðurinn lék í Sviss síðasta 
vetur, er 190 sentimetrar á hæð 
og getur leikið bæði sem skytta 
og miðjumaður.  

Pólverji í stað 
Sigfúsar Páls



Lærdómsríkir sjónvarpsþættir

Stórkostleg ævintýramynd fyrir alla fjölskylduna

Frá framleiðendum Chronicles of Narnia
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„Mér finnst þetta mjög fallegt 
ljóð,“ segir Jón Sæmundur Auðar-
son, eigandi Dead-búðarinnar, sem 
hefur látið húðflúra á sig ljóð eftir 
þjóðskáldið Jónas Hallgrímsson. 

Um er að ræða síðasta erindið í 
ljóðinu Ferðalok og er í húðflúrinu 
notuð skrift Jónasar sjálfs. Var þar 
stuðst við handrit Jónasar sem er 
geymt í Þjóðarbókhlöðunni.

Húðflúrið verður hluti af sam-
sýningu 21 listamanns í Ketilhús-
inu á Akureyri sem er haldin í til-
efni af tvö hundruð ára 
fæðingarafmæli Jónasar. Skáldið 
er kveikjan að öllum verkum 
sýningarinnar og þar á meðal 
ætlar Jón Sæmundur að sýna víd-
eóverk þar sem nýja húðflúrið 
kemur við sögu.

„Þetta er tattú sem ég hef alltaf 
verið á leiðinni að fá mér. Þegar 
mér var boðið að taka þátt í þess-
ari samsýningu langaði mig að 
gera verk í kringum það,“ segir 
Jón, sem fékk Fjölni Bragason til 
að húðflúra sig. Jón var með nokk-
ur húðflúr fyrir og sér ekkert 
athugavert við það. „Ef Jónas væri 
uppi í dag væri hann örugglega 
með tattú,“ segir hann.

Sýningin á Akureyri ber yfir-
skriftina „Skyldi ég vera þetta 
sjálfur“ og verður hún opnuð 
klukkan 14 í dag. Á meðal þeirra 
sem eiga þar verk auk Jóns 
eru Megas, Ragnar Kjartansson, 
Hlynur Hallsson og Ilmur Stefáns-
dóttir.

Jón Sæmundur hefur haldið 
fjölda einkasýninga og tekið þátt í 
hinum ýmsu samsýningum eftir að 
hann útskrifaðist úr Myndlista- og 
handíðaskólanum árið 1999 og 
Glasgow School of Arts árið 2001. 
Auk þess hefur hann getið sér gott 
orð fyrir Dead-vörumerki sitt. Jón 
hefur að undanförnu verið hljóm-
sveitinni Jakobínarínu til halds og 
trausts. Leikstýrði hann mynd-
bandi við lag hennar, Jesus, sem 
verður á væntanlegri plötu sveit-
arinnar.

„Þetta er í rauninni fyrsta sýning-
in mín hér á landi, og fyrsta stóra 
sýningin mín, þar sem þetta er 
bara ég,“ útskýrir fatahönnuður-
inn Guðmundur Hallgrímsson, 
sem jafnan gengur undir nafninu 
Mundi. „Ég sýndi í París síðasta 
vetur og í Tókýó. Þá seldi ég lín-
una og svo kemur hún í búðir 
núna í haust,“ segir Mundi, sem 
nýtur aðstoðar Srouli Recht við 
gerð línunnar. 

Föt Munda verða fáanleg í 
París, London og New York, svo 
eitthvað sé nefnt. Þó að hann hafi 
gert víðreist með hönnun sína býr 
Mundi og starfar hér á landi og er 
ekki á leið burt, að eigin sögn. 
„Markaðurinn hérna heima er 
samt ekki það stór, svo það er erf-
itt að komast í einhverja peninga í 
gegnum sölu. En það má reyna,“ 
sagði hann kíminn.

Mundi gat sér fyrst orð hér á 
landi fyrir prjónapeysur sem 

hann seldi í Kron. Hönnun hans 
hefur þó þróast nokkuð síðan. 
„Þetta byrjaði með prjónapeysun-

um, en fór þaðan yfir í heila línu. 
Það er mikið prjónað í henni, en 
ekki allt. Ég er með buxur og boli 
og peysur, og kjóla líka.“

Sýningin í Verinu er einkafram-
tak Munda, þó hann njóti stuðn-
ings frá Egils, Birtíngi og Eskimo. 
„Það er í rauninni ekki það algengt 
að hönnuðir séu með svona einka-
sýningar hérna heima, en það er 
vonandi að fara að breytast,“ 
segir Mundi. „Með þessari sýn-
ingu er ég svona að ýta merkinu 
úr vör,“ bætir hann við. 

Sýning Munda hefst í Verinu í 
Loftkastalanum klukkan 20. Að 
henni lokinni taka tónlistarmenn-
irnir Johnny Sexual, DJ Skeletor, 
DJ Boacian og DJ Hero’s Trial 
við. „Það verður partí eftir sýn-
inguna og það er frítt inn. Ég mæli 
bara með því að fólk með áhuga á 
annaðhvort tísku eða tónlist, eða 
bæði, mæti á staðinn.“

Fatalínu ýtt úr vör í Verinu

Dómarinn og danshöfundurinn Dan 
Karaty úr þáttunum So you think 
you can dance er kominn til lands-
ins og mun sýna áhugasömum 
Íslendingum nýjustu dansstraum-
ana frá New York í Dansfestivali 
DWC í Laugum um helgina. Löngu 
uppselt er á námskeiðin en alls 
munu 170 manns njóta leiðsagnar 
Dan um helgina. 

„Þessar viðtökur eru framar 
vonum og ég get ekki beðið eftir að 
sjá hvað býr í Íslendingum. Þetta 
verður eitt stórt partí hjá okkur um 
helgina,“ segir Dan, en hann kom 
til landsins í gærmorgun. „Ég veit í 
raun ekkert við hverju ég á að búast 
en ég var með námskeið í Noregi í 
október og þeir sem komu þangað 
voru frábærir. Ég vona að íslenskir 

dansarar komi mér jafnmikið á 
óvart.“

Auk þess að kenna á námskeiðun-
um ætlar Dan að skoða landið og 
sjá helstu ferðamannastaðina í 
grennd við höfuðborgina. Fór 
hann meðal annars að sjá 
Gullfoss og Geysi í gær. 
„Svo get ég ekki annað en 
notað tækifærið til að upp-
lifa næturlíf ykkar Íslend-
inga um helgina og sjá 
hvernig þið hagið ykkur á 
skemmtistöðunum,“ sagði 
Dan.

Forráðamenn Stöðvar 
2 funduðu einnig með 
Dan í gær og ræddu við 
hann um hugsanlegt 
samstarf í tengslum við 

íslenska framleiðslu á dansþáttun-
um vinsælu. Er þá hugmyndin að fá 
hann og jafnvel fleiri erlenda dans-
höfunda til landsins til að koma 

fram í þáttunum, 
ýmist sem dans-
höfundar eða 

gestadómarar. Að sögn Pálma Guð-
mundssonar, sjónvarpsstjóra stöðv-
ar 2, var einnig rætt um að fá að 
senda íslenska keppendur í fjórðu 
seríuna sem sýnd verður í Banda-

ríkjunum á næsta ári. Engin 
ákvörðun hefur verið tekin um 
íslenska framleiðslu á þáttun-
um en Pálmi segir að Dan hafi 
verið mjög jákvæður fyrir 
framhaldinu. „Hann tók mjög 
vel í allar okkar hugmyndir,“ 
segir Pálmi. 

Dansdómarinn ætlar að upplifa næturlífið
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Háa skilur hnetti
himingeimur,
blað skilur bakka og egg;
en anda, sem unnast,
fær aldregi
eilífð að skilið.

Bjarni Haukur Þórsson

Gjafaegg
Vilt þú hjálpa okkur að 
láta draum okkar um að 

eignast barn
Verða að veruleika? 

Nánari upplýsingar 
í s:5158100.



Viðeyjarhátíð
Laugardaginn
25. ágúst

Skemmtileg
dagskrá
fyrir alla 
fjölskylduna
Ferjan siglir frá Sundahöfn stundar-
fjórðung yfir heila tímann frá
kl. 11:15 til 23:15 og til baka á hálfa
tímanum.

Ferjutollur er 400 kr. fyrir börn
6–18 ára, 800 kr. fyrir fullorðna og
600 kr. fyrir námsmenn, öryrkja og
eldri borgara. Ýmsir fjölskylduafslættir.

Kaffisala í Viðeyjarstofu frá kl. 11:30
til 17:00. Fjölbreyttur kaffiseðill og
„Vöfflur og Viðey“.

Kaffisala Viðeyingafélagsins í vatns-
tanki þorpsins frá kl. 12:00 til 18:00.
Í boði „Vöfflur og Viðey“ og grillaðar
pylsur.

Heitt verður í kolunum í Viðeyjarnausti
og allir velkomnir að grilla nesti og
snæða.

Kvöldverðarmatseðill í Viðeyjarstofu
frá kl. 18:00 til 22:00. Glæsileg þriggja
rétta máltíð á 4.900 kr.

www.videy.com
533 5055

11:45–12:15 Athöfn í þorpinu. Kjartan Magnússon formaður menningar- og
ferðamálaráðs býður gesti velkomna. Ingólfur Guðmundsson 
formaður Viðeyingafélagsins ávarpar gesti. Hátíð formlega sett
og fáni dreginn að húni á einni elstu flaggstöng Reykjavíkur.

12:00–20:00 Þorpsmarkaður. Fjöldi sölutjalda og ósvikin þorpsstemning
í gamla Milljónafélagsþorpinu. Í boði verður: úr greipum
Ægis, blómin blíð, listamannatjald, jurtatjald, Týnda búðin,
handverkstjald, krydd í tilveruna og uppskerutjald. Í grunni
stöðvarstjórahússins verður tækifæriseldhúsið „Alveg Milljón“
sem grillar framandi góðgæti handa gestum.

12:30–13:30 Þorpsganga með Örlygi Hálfdanarsyni Viðeying og
bókaútgefanda.

13:30–15:00 Seakayak Iceland kynnir meðferð og siglingu sjókajaka.

13:30–14:30 Ævintýraleg barnaleiðsögn. Björgvin Franz Gíslason leikari
stýrir leiðsögn, fer í leiki og sýnir töfrabrögð.

14:00–18:00 Þrautakóngur fyrir börn. Sjö þrautir og nokkrir aldurshópar.
Meðal keppnisgreina eru jafnvægisslá, pokahlaup, ganga á 
stultum, fleyta kerlingar, kasta í mark o.fl. Verðlaun verða veitt
í skólahúsinu kl. 19:00.

15:30–17:00 Seakayak Iceland kynnir meðferð og siglingu sjókajaka.

15:30–16:30 Ævintýraleg barnaleiðsögn. Björgvin Franz Gíslason leikari
stýrir leiðsögn, fer í leiki og sýnir töfrabrögð.

16:45–18:00 Þorpsganga með Örlygi Hálfdanarsyni Viðeying og
bókaútgefanda.

17:30–19:00 Seakayak Iceland kynnir meðferð og siglingu sjókajaka.

18:00–22:00 Kvöldverðartilboð í Viðeyjarstofu. Boðið upp á Stiftamtmanns-
seðil og Þorpsseðil. Glæsileg þriggja rétta máltíð á aðeins
4.900 kr. Jakob Þór Einarsson leikari segir matarsögur frá
tímum Ólafs Stephensen. Vorvindar – Tríó Björns Thoroddsen
og Andrea Gylfadóttir flytja íslenskar dægurperlur.
Borðapantanir í síma 553-7737.

21:00–21:30 Þjóðdansafélag Reykjavíkur stígur dansinn fyrir utan
Viðeyjarstofu við harmonikkuundirleik.

21:30–24:00 Dansiball á palli við Viðeyjarstofu með Karli Jónatanssyni
og Neistunum, ásamt hópi frá Harmonikkufélaginu Hljómi.
Raggi Bjarna tekur nokkra sjóaraslagara.



Með reglulegu millibili blossar 
upp á Íslandi umræða um hið 

svokallaða ástand í miðbænum, en 
„ástandið í miðbænum“ er eigin-
lega orðið sérstakt hugtak í 
íslenskri umræðu, notað af þeim 
sem telja miðbæinn vera gróðra-
stíu ofbeldis, óláta og óhreininda. 
Alla mína hundstíð hef ég hlýtt 
með litlu millibili á bölv og ragn í 
fjölmiðlum út af miðbænum. 

ég var unglingur var 
Hallærisplanið hættulegasti stað-
ur í heimi. Þar var sagt að pönkar-
ar myndu líklega taka mann háls-
taki og snúa mann niður í götuna 
með hvellum hrossahlátri ef 
maður gerðist svo fífldjarfur að 
ganga þar um að kvöldlagi. 
Hlemmur þótti líka stórhættuleg-
ur staður og gott ef það var ekki 
haft fyrir satt að í þeirri strætis-
vagnastoppistöð myrkraaflanna 
byggju mannætur í leðurjökkum 
sem biðu eftir nýju fórnarlambi á 
degi hverjum, einkum guttum úr 
úthverfi eins og mér. 

verð að viðurkenna að ég var 
til dæmis verulega taugaóstyrkur 
þegar ég fór inn á Hlemm í fyrsta 
skipti á mínum 17 ára afmælis-
degi til þess að láta taka þar af 
mér passamynd í ökuskírteinið. 
Ég bjóst alveg eins við að vera 
sleginn niður þá þegar af ógæfu-
manni, miðað við sögurnar, en svo-
leiðis leiðindi hefðu auðvitað verið 
sárgrætileg í aðdraganda mynda-
tökunnar í ljósi þess að gert er ráð 
fyrir að sama myndin sé í skírtein-
inu allt til 2042, í mínu tilviki, og 
því ekki gott að vera með sprungna 
vör eða glóðarauga eftir átök. 

þetta slapp nú allt saman. Ég 
hef gengið óáreittur um miðbæinn 
að kvöld- og næturlagi um árabil. 
Þar hef ég oft skemmt mér kon-
unglega, þótt undanfarið sé ég 
orðinn alveg kolómögulegur pöbb-
aröltari, enda rólyndismaður orð-
inn og meira að segja kominn með 
nokkur grá hár í vangann, sem ég 
er reyndar nokkuð stoltur af, því 
það veitir mér vissulega aukinn 
þunga í daglegu lífi. En hvað um 
það. Einstaka sinnum horfi ég 
dreyminn út um stofugluggann og 
rifja upp með sjálfum mér tryllt 
djamm á Kaffibarnum og þreifa á 
örinu sem ég er með fyrir ofan 
annað augað eftir að félagi minn 
skall á mér í einhverju brjáluðu og 
ábyrgðarlausu danssporinu þarna 
í sveittum þrengslunum um og 
upp úr aldamótum, svo að sauma 
þurfti sjö spor. 

ég skil líka afskaplega vel þá 
sem finnst erfitt að búa þarna. 
Einu sinni bjó ég fyrir ofan 
skemmtistað í Belgíu þegar lagið 
Makarena var nýbúið að slá í gegn. 
Þá var ég við það að missa vitið. 
En svona er þetta. Réttur minn 
var enginn. Mér var bara sagt að 
dansa með, sem ég gerði ekki. Ég 
held að okkur ætti öllum að vera 
það ljóst að við Íslendingar, ekki 
frekar en Belgar, erum ekki fólk 
sem fer endilega snemma að sofa 
eða höfum lágt þegar við skemmt-
um okkur. Til þess að sporna við 
alls kyns vitleysisgangi sem því 
fylgir að hafa skemmtanalíf er ég 
handviss um að aðeins eitt ráð 
virki: Sýnileg löggæsla. Hingað til 
hefur hún nefnilega verið ósýni-
leg og það virkar í öllu falli ekki.

Ástandið

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,-

Grænmetisbuff
með graslaukssósu, kúskús

og grænmeti

490,-

695,-
HELMER skúffueining á hjólum 28x43x69 cm

390,-
MÖRKER vinnulampi H44 cm ýmsir litir

Verum klár

595,-

RIBBA rammi 
18x24 cm birki 595,-

VÄNNA spegill
Ø80 cm 3.990,-

JONAS skrifborð 
140x65x73 cm 14.950,-

LYCKLIG geisladiskataska
64 vasar ýmsir litir

ALVINE BÄR sængurverasett
150x200/50x60 cm

KULLEN fataskápur
144x51x191 cm 9.950,-

KARSTEN snúningsstóll 
73x60x51 cm 8.990,-

KULLEN kommóða
70x40x72 cm 3.950,-

KASSETT tímaritabox 
m/loki 2 stk.
33x38x30 cm 1.490,-

ERSLEV motta
180x250 cm 3.990,-

BRÄDA stuðningspúði 
f/fartölvur 51x38x8 cm 1.490,-

FNISS ruslafata 
29x30 cm ýmsir litir

195,-

1.690,-


