
Ráðgjafi Reykja-
víkur-maraþons

 Ótal maurar hafa spókað sig síðustu daga á 
bökkum Vesturbæjarlaugar, mennskum viðskipta-
vinum til lítillar gleði. 

Ólafur Gunnarsson, tæknistjóri sundstaðanna, 
hefur enga sérstaka skýringu á reiðum höndum en 
telur ekki ólíklegt að rekja megi þessa maurafjöld 
til veðurblíðunnar undanfarið. Hann segir að engin 
hætta sé á ferðum, en óneitanlega sé þetta hvimleitt 
fyrir sundlaugargesti.

„En þetta er ekki staðbundið við laugina, heldur 

finnst þetta víðar um bæinn. Ég sé þetta til dæmis 
hérna við blokkirnar í kringum laugina,“ segir hann.

Ólafi dettur helst í hug að þarna séu roðamaurar á 
ferð, einnig þekktir sem veggjamítlar, en hann átti 
eftir að fá niðurstöður úr sýnatöku þegar Fréttablað-
ið náði af honum tali. „Við tókum sýni og ætlum að 
vita hvort þetta er rétt tilgáta.

Veggjamítlar forðast alla jafna snertingu við vatn 
og leggja sér grasið eitt til munns. Sundgarpar þurfa 
því ekki að óttast áttfætta sundfélaga.

Mauramergð í Vesturbænum

Gleymdu ekki nestinu
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*á meðan 
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Aðeins fjórar umsóknir 
hafa borist um greiðslur vegna 
langveikra barna frá því lög um 
greiðslur til foreldra langveikra 
eða alvarlega fatlaðra barna tóku 
gildi fyrir rúmu ári. Um ein millj-
ón hefur verið greidd út vegna 
umsóknanna.

Umsóknirnar fjórar voru allar 
samþykktar en upphæðir sem 
greiddar hafa verið út eru aðeins 
brot af því sem áætlað var. 

„Við erum að fara yfir það hvort 
reglurnar hafi verið of stífar,“ 
segir Gissur Pétursson, forstjóri 
Vinnumálastofnunar, sem sér um 

úrvinnslu umsókna og greiðslur til 
foreldranna. Hann segir það koma 
á óvart að aðeins fjórar umsóknir 
hafi borist. 

Lögin tóku gildi 1. júlí 2006 og 
var þeim  ætlað að taka við eftir að 
greiðslum frá vinnuveitendum og 
stéttarfélögum sleppti. Foreldrar 
þurfa að fullnýta réttindi sem þeir 
kunna að eiga annars staðar áður 
en sótt er um styrk frá ríkinu. 
Greiðslur til foreldra eiga að nema 
93 þúsundum króna á mánuði leggi 
foreldri niður launuð störf til að 
annast langveikt barn.

Gert var ráð fyrir því við setn-

ingu laganna að árlegur kostnaður 
vegna greiðslna til foreldra gæti 
verið á bilinu 160-170 milljónir 
króna þegar fram liðu stundir. Á 
fjárlögum þessa árs er gert ráð 
fyrir 80 milljónum. 

„Nú er komið ár síðan lögin tóku 
gildi, við höfum verið að fylgjast 
með framkvæmdinni og munum 
gera það áfram. Í framhaldinu 
munum við meta hvort ástæða sé 
til að breyta lögunum,“ segir Hanna 
Sigríður Gunnsteinsdóttir, skrif-
stofustjóri jafnréttis- og vinnu-
mála hjá félagsmálaráðuneytinu.

Margvíslegar ástæður geta verið 

fyrir því að ekki hafi verið meiri 
ásókn í að fá greiðslur, segir Giss-
ur. Stéttarfélög hafi til að mynda 
aukið réttindi foreldra langveikra 
barna. Einnig hafi lögin ekki verið 
afturvirk, svo einungis sé greitt 
vegna barna sem greinst hafi eftir 
1. janúar 2006. 

Ekki náðist í Jóhönnu Sigurðar-
dóttur félagsmálaráðherra í gær 
vegna málsins. Við umræður um 
málið á Alþingi í desember 2005 
sagði hún það vonbrigði að lögin 
næðu aðeins til foreldra barna sem 
greinst hefðu eftir 1. janúar, það 
rýrði mjög gildi þessara laga.

Foreldrar fjögurra barna 
hafa alls fengið milljón
Foreldrar fjögurra langveikra barna hafa fengið aðstoð frá ríkinu á því ári sem liðið er frá því lög um stuðn-
ing tóku gildi. Á fjárlögum er gert ráð fyrir 80 milljónum í málaflokkinn í ár. Foreldrarnir fengu samanlagt 
um eina milljón króna. Verið er að skoða hvort úthlutunarreglur séu of stífar.

Bauð stjörnunum í 
London í partí

Metveiði í Straumnum

Popplag með hljómsveit-
inni Sigur Rós hljómar í tveggja 
mínútna sýnishorni fyrir nýja 
spennumynd með Nicole 
Kidman og Daniel Craig í 

aðalhlutverk-
um. Sam-
kvæmt
upplýsingum
Fréttablaðins
fengu liðs-
menn Sigur 
Rósar um 25 
milljónir
króna fyrir 
vikið.

„Við fáum endalaust af 
þessum tilboðum en við afþökk-
um þau flest,“ segir Georg 
Holm, bassaleikari Sigur Rósar. 
Hann segir sveitina opnari fyrir 
að selja lög sín í kynningar 
kvikmynda en í myndirnar 
sjálfar. 

Kynna Kidman 
og Craig



 Brú yfir Öxará við Drekkingarhyl þarfn-
ast viðhalds fyrir tugi milljóna. Til stóð að byggja 
nýja brú en vegna andmæla sem fram komu við 
tillögu að hönnun brúarinnar var ákvörðun um fram-
haldið frestað.

Össur Skarphéðinsson, varaformaður Þingvalla-
nefndar, segir að nefndin hafi leyft almenningi að 
segja álit sitt á tillögu um nýja brú. Mikill meirihluti 
þeirra sem skiluðu inn athugasemdum hafi verið 
neikvæður gagnvart þeirri hönnun sem kynnt var og 
því hafi verið fallið frá henni.

Ákveðið hafi verið að fresta ákvörðun um 
framhaldið þar til eftir kosningar síðastliðið vor. Nú 
sé ný Þingvallanefnd tekin til starfa og þá þurfi að 
taka ákvörðun um framhaldið.

Brú hefur legið yfir Öxará við Drekkingarhyl frá 
árinu 1907. Þá var trébrú lögð fyrir heimsókn 
konungs til landsins svo hægt væri að aka inn 
Almannagjá. Trébrúin vék fyrir steyptri brú árið 
1930. Hún var svo breikkuð árið 1944, segir Sigurð-
ur K. Oddsson, þjóðgarðsvörður á Þingvöllum.

Litlu hefur verið til kostað í viðhald á brúnni á 
undanförnum árum, og er nú kominn tími á yfirhaln-
ingu, ákveði Þingvallanefnd að brúin skuli standa 
áfram. Sigurður telur slíka viðgerð geta kostað 
tugmilljónir, múrinn sé illa farinn og víða sjái í járn. 
Vegagerðin hafi þó tekið brúna út nýverið og 
staðfest að hún beri bílaumferð.

„Brúarmálið hefur ekki verið rætt í nýrri Þing-
vallanefnd enda stendur ekki til að breyta neinu 

varðandi brúna fyrir utan eðlilegt viðhald,“ segir 
Björn Bjarnason í tölvupósti til Fréttablaðsins.

Össur segir að tveir möguleikar komi helst til 
greina. Annars vegar að endurgera brúna sem nú 
stendur, en hins vegar að láta hanna nýja brú sem 
falli betur að umhverfinu en fyrri hönnunin. 

Hann hafi ekki myndað sér sterka skoðun á því 
hvor kosturinn verði fyrir valinu, og útiloki ekki 
þann möguleika að byggja nýja brú sem ekki sé 
akfær. Einnig sé hugsanlegt að hægt sé að hanna brú 
sem opni fyrir þann möguleika að Drekkingarhylur 
verði líkari því sem hann var áður en áin var brúuð 
við hylinn.

Sigurður þjóðgarðsvörður segir brúna einkum 
notaða þegar verið er að leggja stíga eða unnið er að 
viðhaldi í Almannagjá, en fyrir slíkt væri hægt að 
komast af með göngubrú. Komið hafi fyrir að 
sjúkrabílar hafi notað brúna, auk þess sem erlendir 
þjóðhöfðingjar hafi stundum verið keyrðir inn 
Almannagjá þegar veður hafi verið válynd.

Þarfnast viðhalds 
fyrir tugmilljónir
Brúin yfir Öxará við Drekkingarhyl þarfnast mikils viðhalds. Hægt er að endur-
gera brúna eða láta hanna nýja brú, segir varaformaður Þingvallanefndar.

Í
heimsókn sinni til Betlehem á 
Vesturbakkanum á föstudag 
greindi Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir utanríkisráðherra frá því að 

íslensk
stjórnvöld
myndu standa 
straum af 
þriggja ára 
húsaleigu
Maher Centre, 
sjálfboðaliða-
stofnunar sem 
veitir krabba-
meinssjúkum
palestínskum
börnum og 

fjölskyldum þeirra stuðning. 
Miðstöðin, sem var stofnuð árið 

2003, hefur notið styrkja frá 
íslensku verkalýðshreyfingunni. 
Einn stjórnenda hennar er Amneh 
Agha, sem er systir palestínska 
Íslendingsins Amal Tamimi.

Miðstöð fyrir 
sjúk börn styrkt

James Wolfensohn, 
fyrrverandi bankastjóri Alþjóða-
bankans, er væntanlegur hingað til 
lands fyrir mánaðamót til að kynna 
sér nýtingu jarðhita og orkumál, 
segir Örnólfur Thorsson forseta-
ritari.

Wolfensohn stofnaði nýverið 
fjárfestingasjóð sem ætlar að taka 
þátt í verkefnum í nýtingu 
hreinnar orku. Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, ræddi 
við Wolfensohn í síma fyrir helgi, 
en ekki er búið að ákveða hvaða 
dag hann kemur.

Wolfensohn var bankastjóri 
Alþjóðabankans frá 1995 til 2005. 
Hann tók árið 2005 við hlutverki 
sáttasemjara í Austurlöndum nær, 
en hætti ári síðar. 

Kynnir sér jarð-
hita og orkumál

Valgerður, hefjið þið ekki leit-
ina að spurninganjörðunum í 
Njarðvík?

Tony Blair, fyrrverandi 
forsætisráðherra Bretlands, hóf í gær 
tveggja daga ferð sína um Austurlönd nær, 
sem er hin fyrsta síðan hann var skipaður 
sérstakur erindreki Kvartettsins í Austur-
löndum nær. Kvartettinn skipa Bandaríkin, 
Evrópusambandið, Sameinuðu þjóðirnar og 
Rússland. Blair mun funda með Ehud Olmert, 
forsætisráðherra Ísraels, og Mahmoud 
Abbas, forseta Palestínu, ásamt fleiri 
háttsettum embættismönnum. 

Blair, sem þótti ná góðum árangri við að ná 
fram friðarsamkomulagi á Norður-Írlandi, 
hefur það hlutverk að undirbúa jarðveginn 
fyrir að koma á fót palestínsku ríki með því 
að hvetja til umbóta, efnahagslegrar þróunar 
og stofnanavæðingar innan Palestínu. 

Horfur á friðarsamningum milli Palestínu-
manna og Ísraela þykja vænlegri nú en þær 
hafa verið lengi, þar sem Ísraelar hafa sagst 
tilbúnir til að vinna með nýrri palestínskri 
forystu eftir sjö ára pattstöðu. En þar sem 
Blair hefur ekki umboð til að semja um 
friðarsamkomulag sögðu bæði ísraelskir og 
palestínskir embættismenn að ekki ætti að 
búast við miklum árangri í þessari heimsókn.

Fyrirrennari Blairs sem erindreki Kvart-
ettsins í Austurlöndum nær, James Wolf-
ensohn, sagði sitt helsta vandamál í starfi 
hafa verið skort á umboði.

„Það var aldrei vilji hjá Bandaríkjamönn-
um til að gefa eftir stjórn á friðarviðræðun-
um,” sagði Wolfensohn í samtali við ísraelska 
dagblaðið Haaretz.

Slökkvilið Bruna-
varna Suðurnesja tókst í gær að 
koma í veg fyrir að eldur næði að 
læsa sig í nærliggjandi íbúðarhús 
þegar kviknaði í bílskúr við 
Sóltún í Reykjanesbæ á fjórða 
tímanum í gær. Þegar slökkviliðið 
kom á vettvang var talsverður 
eldur í bílskúrnum og lagði frá 
honum mikinn reyk. 

Sigmundur Eyþórsson slökkvi-
liðsstjóri segir að kveikt hafi 
verið á eldavél í bílskúrnum, en á 
henni stóð hleðslutæki fyrir 
rafgeyma sem svo kviknaði í. 
Ekki hafi verið um íkveikju að 
ræða. -

Kviknaði í bíl-
skúr við Sóltún 

 „Á laugardagsmorgun 
þegar ég ætlaði til vinnu hafði 
öllum vegum frá húsinu okkar 
verið lokað. Um 100 metrum frá 
húsinu var allt á floti. Ég gekk 
fram á bíl sem aðeins sást í topp-
inn á,“ segir Svanfríður Ingvadótt-
ir, sem er búsett í Bretlandi. 

„Ég vinn í London en við fjöl-
skyldan búum í Buckingham, sem 
er í um klukkustundar fjarlægð 
frá London. Venjulega horfir 
maður yfir græna akra í lestinni á 
leið heim en þar eru stöðuvötn 
núna.“ Þegar Fréttablaðið náði tali 
af Svanfríði í gærkvöldi hafði hún 
komist í og úr vinnu án teljandi 
vandræða.

Svanfríður segir að neyðarskýli 
hafi verið komið upp hinum megin 
við götuna þar sem fjölskyldan 
býr. Þau urðu vör við stöðuga 
umferð fólks í skýlið aðfaranótt 

sunnudags. „Við erum mjög hepp-
in því ekkert kom fyrir hjá okkur. 
Húsið okkar stendur aðeins hærra 
og því hefur ekki flætt inn og við 
höfum haldið rafmagninu.“

Að sögn Svanfríðar lætur 

almenningur flóðin ekki hafa áhrif 
á sitt daglega líf, að minnsta kosti 
ekki meira en þarf. „Bretar takast 
bara á við þetta, sama hvað á þeim 
dynur. Það er mikil samheldni á 
meðal íbúanna hér.“

Mikil samheldni meðal íbúa

 Félagið Vinir Akureyrar 
hafa fengið samþykki bæjarráðs 
fyrir því að opnunartími skemmti-
staða í bænum verði lengdur um 
verslunarmannahelgina og fengið 
heimild til að halda unglingadans-
leiki í KA-heimilinu á laugardags- 
og sunnudagskvöldi og að hluti 
almennra skemmtistaða fá að hafa 
opið til klukkan að fimm að 
morgni.
Bæjarfulltrúinn Elín Margrét 
Hallgrímsdóttir greiddi atkvæði á 
móti þessum  heimildum. Hún 
sagði mikilvægt að leggja áherslu 
á að um fjölskylduhátíð væri að 
ræða.

Opið fram á 
nótt á Akureyri





Mikil óvissa ríkir um nánustu 
framtíð í stjórnmálum í Tyrklandi þrátt fyrir 
að stjórnarflokkurinn, Réttlætis- og þróunar-
flokkur Receps Tayyips Erdogan forsætisráð-
herra, hafi unnið stóran sigur í þingkosningun-
um um helgina.

David Miliband, utanríkisráðherra Bret-
lands, hvetur Evrópusambandið til þess að taka 
vel á móti nýju stjórninni. Hann segir þróun 
mála í Tyrklandi skipta gífurlega miklu máli 
fyrir öll Evrópuríki.

Ráðamenn fleiri Evrópusambandslanda tóku 
í sama streng. Jose Manuel Barroso, forseti 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 
fagnaði sigri Erdogans og sagðist reikna með 
að Tyrkir héldu áfram að gera umbætur í 
stjórnmálum og efnahagsmálum. 

Sigur Erdogans varð mun meiri en búist var 
við en þó hefur flokkurinn nú heldur færri 
þingsæti en hann hafði fyrir kosningar og hans 
bíða mörg erfið verkefni. 

Meðal annars þarf að kjósa nýjan forseta 
sem allra fyrst, en sjö ára kjörtímabil núver-
andi forseta landsins rann út í maí. Það er þing 
landsins sem kýs forseta, og þótt stjórnarflokk-
ur Erdogans hafi meira en sextíu prósent 
þingsæta nægir það ekki því samkvæmt 
stjórnarskrá þurfa tveir af hverjum þremur 
þingmönnum að greiða honum atkvæði sitt.

Kaldavatnsinntak sprakk 
í húsnæði Rauða krossins við 
Iðavelli í Reykjanesbæ í gærmorg-
un.

Um klukkan ellefu tók vegfar-
andi eftir því að vatn flæddi út úr 
húsnæðinu og út á götu. Starfs-
menn Brunavarna Suðurnesja 
komu á vettvang og var vatnshæð-
in inni í húsnæði þá nokkrir 
sentimetrar. Þeir unnu að því til 
klukkan eitt að vatnsræsta 
húsnæðið.

Miklar skemmdir urðu á 
húsnæðinu sem og á munum sem 
þar voru sem átti að selja til 
styrktar Rauða krossinum, segir 
Sigmundur Eyþórsson, slökkviliðs-
stjóri Brunavarna Suðurnesja.  - 

Skemmdi hús-
næði og muni  Sendiherra Íslands í Danmörku 

mun í haust flytja frá Charlottenlund til 
Frederiksberg. Gamli bústaðurinn er til sölu 
fyrir 385 milljónir króna.

„Nýja húsið er töluvert minna og er mun 
nær miðbænum og nær sendiráðinu og við 
gerum ráð fyrir því að það muni nýtast mun 
betur sem vinnutæki fyrir sendiráðið,“ segir 
Pétur Ásgeirsson, skrifstofustjóri hjá 
utanríkisráðuneytinu.

Að sögn Péturs eru nokkrir dagar síðan fest 
voru kaup á nýja sendiherrabústaðnum í Fred-
eriksberg. Núverandi bústaður er í talsvert 
stærra húsi sem stendur aðeins utan við 
Kaupmannahöfn í Charlottenlund. Það hús 
hefur nú verið auglýst til sölu.

„Charlottenlund er dýr staður og þetta er 
heldur ódýrari staður á Frederiksberg þannig 
að við gerum ráð fyrir því að við fáum tölvert 
á milli. Þar að auki veldur þetta því að við 
þurfum ekki að leggja í kostnað við mikið 
viðhald sem er fram undan á gamla húsinu, 
þannig að það er eitt og annað sem rennir 
stoðum undir þessa ákvörðun,“ segir Pétur.

Gert mun vera ráð fyrir því að sendiherr-
ann, sem nú er Svavar Gestsson, geti flutt í 
nýja bústaðinn í október eða nóvember. Húsið 
stendur í einbýlishúsahverfi í Fredriksberg. 
„Þetta er gamalt einbýlishús sem er upphaf-
lega byggt 1920 en hefur verið haldið mjög vel 
við og er í afar góðu ástandi,“ segir Pétur.

Pétur sagði ekki unnt að svo stöddu að 
skýra frá kaupverði nýja hússins og hafði 
stærð þess ekki á takteinum í gær.

Á vef danskrar fasteignasölu kemur hins 
vegar fram að uppsett verð fyrir gamla 
bústaðinn svari til 385 milljóna íslenskra 
króna. Stærð hússins er 800 fermetrar á 
tæplega fjögur þúsund fermetra skógarlóð. Í 
húsinu er meðal annars vínkjallari og nýtt 
lúxuseldhús og lúxusbaðherbergi, að sögn 
danskra fasteignasölu sem segir eignina 
meðal þeirra albestu í hverfinu.

Sendiherrabústaður til sölu 
á 385 milljónir í Danmörku
Utanríkisráðuneytið hefur keypt nýjan bústað fyrir sendiherra Íslands í Danmörku sem sagður er munu 
nýtast betur fyrir starfsemina. Talið er að hærri upphæð fáist fyrir gamla húsið, sem nú er til sölu á 385 
milljónir króna. Nýja húsið er í Frederiksberg og nær miðbænum en gamli bústaðurinn í Charlottenlund.



Áberandi glæsilegur
Chevrolet Captiva er sportjeppi sem tekið er eftir. Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra öku- 
manna og útkoman er áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbó dísilvél með 5 þrepa sjálfskiptingu.
Þú getur valið um 5 eða 7 manna bíl og því fer vel um alla fjölskylduna. Chevrolet er á Tangarhöfðanum 
og við tökum vel á móti þér. 

www.benni.is Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala Austurlands, Egilsstöðum. Bílasala Vesturlands, Borgarfirði.

Chevrolet Captiva
Meiri búnaður – bakkskynjari, aksturstölva, loftkæling o.fl., o.fl. 

Meiri kraftur – 16 ventla túrbó dísilvél með 320 Nm

Meira rými – 7 manna sportjeppi fyrir alla fjölskylduna

Captiva

Chevrolet Captiva
7 manna sportjeppinn sem tekið er eftir

Hlaðinn staðalbúnaði
Tölvustýrð miðstöð og loftkæling
ESP stöðugleikastýring (aftengjanleg)
Hraðastillir (cruise control), stjórnað í stýri
Bakkskynjari
18” álfelgur
Aksturstölva

ARP veltivörn
TOD sjálfvirk drifstýring
DCS eykur öryggi niður brekkur
Tölvustýrð spólvörn
LRS heldur hæð við hleðslu
Og margt fleira
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!LÆKKAÐ VERÐ
Á ÖLLUM NÝJUM
BÍLUM VEGNA
HAGSTÆÐS

GENGIS
KRÓNUNNAR!

LÆKKAÐ VERÐ
Á ÖLLUM NÝJUM
BÍLUM VEGNA
HAGSTÆÐS

GENGIS
KRÓNUNNAR!



Hefur þú sent flöskuskeyti?

Ert þú fylgjandi virkjunarfram-
kvæmdum í Þjórsá?

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

„Við fyrstu skoðun virðist hann þokkalega 
heill og glaður yfir að koma heim,“ segir Klara 
Sólrún Hjartardóttir, vinkona Kristjönu eiganda 
Lúkasar og sú sem kom að honum í gærmorgun.

Hundurinn hafði verið týndur í einar tíu 
vikur. Hann var talinn af, vegna ljúgvitnis um 
grimmilegt dráp, en eigandi hans bar síðan 
kennsl á hann uppi í fjalli fyrir rúmri viku. 
Lúkas hefur verið styggur með afbrigðum. 
Síðustu viku hafa verið egndar fyrir hundinn 
gildrur í fjallinu og skilinn eftir matur.

Lúkas lét svo loks blekkjast og gekk í 
felligildru í Fálkafelli í fjallinu Súlum. Hann 
var aldrei í Hlíðarfjalli, eins og talið var.

„Ég veit ekki hvaðan þær upplýsingar komu, 
en við ákváðum bara að leyfa því að vera 

svoleiðis til að halda fólki í burtu,“ segir Klara, 
sem vildi þannig tryggja að hundurinn fældist 
ekki frekar. 

„Ég er búin að eyða viku í að öðlast traust 
hans með því að færa honum mat. Það hvarflaði 
stundum að mér að hann kæmi ekki en ég gaf 
mig ekki,“ segir hún. 

Klara er búin að fara allt að þrjátíu ferðir í 
fjallið eftir hvutta og lagði sjálf gildruna sem 
gómaði hann. Hún er að vonum fegin lyktunum. 
„Þetta er yndislegur endir á ljótu máli. Hann er 
búinn að hitta dýralækninn, sem sá ekkert að 
honum í fljótu bragði. Hann sagði að Lúkas ætti 
bara að hvílast heima við.“

Með heimkomu hundsins lýkur afskiptum 
lögreglunnar á Akureyri af dýrinu. „Þetta er 
búið að vera ein hringavitleysa og hefur kostað 
heilmikla vinnu. Það er búið að sólunda fé 
skattborgara og tíma lögreglunnar,“ segir 
Gunnar Jóhannsson, yfirmaður rannsóknar-
deildar lögreglunnar á Akureyri. Gunnar veit 
ekki hver verða eftirmál vegna þeirra sem báru 
ljúgvitni á sínum tíma. 

„Það er refsivert að gefa rangan vitnisburð 
til lögreglu og það virðist hafa gerst í þessu 
máli. En sýslumaður mun ákvarða um fram-
haldið síðar.“

Lúkas kominn í leitirnar
Lúkas gekk í gildru í Fálkafelli í gærmorgun og virðist við góða heilsu. Hann var aldrei í Hlíðarfjalli, eins 
og haldið var. „Yndislegur endir á ljótu máli,“ segir Klara Sólrún Hjartardóttir, sem fór hátt í þrjátíu ferðir 
að leita hans. Sýslumaður skoðar málið.

Bresk móðir, sem fékk 
tæpar 3,7 milljónir króna í 
barnabætur með því að ljúga því 
að hún ætti sautján börn, sleppur 
við fangelsisvist, af því að hún er 
ófrísk og með fæðingarþunglyndi.
Segir í The Daily Mail í Bretlandi.

Konan hélt því fram að hún 
hefði 26 ára gömul verið búin að 
eignast þrjú pör af tvíburum og 
þríbura í tvígang. 

Konan játaði á sig níu brot yfir 
þriggja ára tímabil. Hún hafði 
hringt 400 sinnum í skattstofuna 
til að segja frá ört stækkandi 
fjölskyldu sinni. Einnig fékk hún 
aukabætur, þar sem öll upplognu 
börnin höfðu sykursýki.

Sagðist eiga 17 
sykursjúk börn

Tveir menn, 53 og 60 
ára, sem sakaðir eru um að hafa 
reynt að kveikja í iðnaðarhúsnæði 
á Stokkseyri í janúar 2004, neita 
sök. Mennirnir eru ákærðir fyrir 
tilraun til brennu og fór aðalmeð-
ferð í málinu fram í Héraðsdómi 
Suðurlands í gær.

Iðnaðarhúsnæðið var í eigu ann-
ars mannsins. Lögreglan komst á 
snoðir um ráðagerðir mannanna 
tveggja nokkru áður en brenna 
átti húsið, og hleraði síma þeirra. 
Annar þeirra var svo handtekinn 
á vettvangi eftir að lögregla hafði 
komið í húsið og fundið tvö log-
andi kerti ofan á flíspeysu, nálægt 
pappakössum og frauðplastbökk-
um sem staflað hafði verið upp og 
olíu hellt yfir.

Mennirnir neita báðir sök. Sá 
eldri, sem átti húsið, segist aldrei 
hafa lagt á ráðin um að brenna 
húsið. Sá yngri, sem var handtek-
inn á staðnum, segist eingöngu 
hafa verið að kanna hvort ekki 
væri allt með felldu í húsinu 
umrætt kvöld, en ekki hafa verið 
kominn þangað til að kveikja í. 
Honum hafi yfirsést logandi 
kertin.

Eins og áður segir átti þetta sér 
stað í janúar 2004 en ákæra í mál-
inu var ekki gefin út fyrr en 6. 
mars í ár, rúmum þremur árum 
síðar. 

Að sögn Kolbrúnar Sævarsdótt-
ur, saksóknara hjá Ríkissaksókn-
ara, er drætti á rannsókn lögreglu 
um að kenna.

Félag landeigenda í 
Óskoti og í Reynisvatnslandi vill 
að úrskurðarnefnd skipulags- og 
byggingarmála felli úr gildi 
samþykktir Reykjavíkurborgar 
varðandi fisflugvöll á Hólms-
heiði. Landeigendurnir segja að 
flugvöllurinn, með tilheyrandi 
umferð á jörðu og í lofti, myndi 
trufla og raska þeirri friðsæld 
sem menn vilji hafa í sumarhús-
um. „Húsin yrðu félagsmönnum 
ónothæf auk þess sem eignirnar 
yrðu óseljanlegar,“ segir í kæru 
félagsins til úrskurðarnefndar-
innar þar sem bent er á til áherslu 
að vélar í fisum séu eins og í 
skellinöðrum og garðsláttuvélum.

Kæra fisflug við 
sumarbústaði

 Svo virðist sem frá-
sagnir af handtökuskipun á hend-
ur Ólafi Ragnarssyni, skipstjóra 
Eyborgarinnar á Möltu, hafi ekki 
verið á rökum reistar.

Pétur Ásgeirsson, skrifstofu-
stjóri hjá utanríkisráðuneytinu, 
segir að Maurice Mizzi, ræðis-
manni Íslands á Möltu, hafi í gær 
verið falið að grennslast fyrir um 
málið hjá stjórnvöldum. Við fyrstu 
athugun ræðismannsins virtist 
ekkert benda til þess að stjórnvöld 
á Möltu vildu ná sambandi við 
Ólaf eða handtaka hann.

„Þannig að á þessari stundu telj-
um við að það sé enginn fótur fyrir 
þessu en ræðismaðurinn ætlaði að 

athuga þetta nánar,“ segir Pétur.
Birgir Sigurjónsson, eigandi 

Eyborgarinnar, sagðist í gærkvöld 
ekki hafa náð sambandi við Ólaf 
ytra þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. 
„Hann er alveg úr sambandi,“ 
segir Birgir sem kveður eftir-
grennslan ræðismannsins hafa 
staðfest grun sinn um að fregnir 
af handtökuskipununni væru 
byggðar á sandi.

Ekki náðist tal af eiginkonu 
Ólafs í gær.

Ólafur bjargaði tuttugu flótta-
mönnum á Afríku um borð í skip 
sitt í júní og flutti þá til Möltu í 
andstöðu við yfirvöld þar sem 
vildu að hann sigldi með fólkið til 
Líbíu þar sem björgunin hafi verið 
í lögsögu þess lands. 

Ekki næst enn í Ólaf á Möltu
 Óánægja er í Vest-

mannaeyjum með þá ákvörðun 
Vegagerðar ríksins að bæta ekki 
við tveimur aukaferðum við þær 
fimm aukaferðir sem þegar er 
gert ráð fyrir að Herjólfur sigli 
um verslunarmannahelgina. Að 
því er segir á vef Vegagerðarinn-
ar óskuðu bæjaryfirvöld í Eyjum 
eftir tveimur næturferðum að 
auki. „Ríkissjóður styrkir tvær 
ferðir á dag með Herjólfi og 
fimm næturferðir um verslunar-
mannahelgi, einnig eru tvær 
flugferðir á dag með Flugfélagi 
Íslands styrktar. Auk þess er 
óstyrkt flug frá Bakka,“ bendir 
Vegagerðin á. 

Fá ekki fleiri 
aukaferðir





Hvað heitir skipstjórinn á 
Eyborgu sem bjargaði tuttugu 
flóttamönnum á Miðjarðar-
hafi?

Í hvaða landi í Suður-Am-
eríku ætlar kona núverandi 
forseta í forsetaframboð?

Gegn hvaða liði lék David 
Beckham sinn fyrsta leik í bún-
ingi LA Galaxy?

Átján ára kalífornísk-
ur piltur varð á dögunum Banda-
ríkjameistari í keppni um að leysa 
Rubik-tening í Chicago. Hann 
leysti þrautina á 14,17 sekúndum 
og stefnir nú á heimsmeistaramót, 
segir í Los Angeles Times.

Drengurinn getur auðveldlega 
leyst þrautina með annarri hendi, 
leyst tvær í einu og jafnvel gert 
þetta blindandi. Heimsmeistara-
keppnin fer fram í Búdapest í 
Ungverjalandi, fæðingarlandi 
teningsins.

43.252.003.274.489.856.000
samsetningar eru mögulegar á 
Rubik-teningi.

Leysir Rubik-
tening blindandi

Lúðueldisfyrirtækið Fisk-
ey hyggst færa alla starfsemi sína
til Hjalteyrar við Eyjafjörð fyrir
haustið 2008, segir Arnar Freyr
Jónsson, framkvæmdastjóri fyrir-
tækisins. „Við þurfum að gera þetta
til að fyrirtækið geti stækkað og til
að auka framleiðsluna,“ segir Arnar
og bætir því við að flutningurinn
hafi verið samþykktur á aðalfundi
Fiskeyjar í maí.

Í dag rekur Fiskey seiðaeldisstöð
á Hjalteyri og klakfiskastöð á Dal-
vík auk þess sem einn starfsmaður
er í Þorlákshöfn þar sem framtíð-
arklakfiskur er geymdur. Arnar
segir að fyrirtækið ætli að byggja
upp aðra klakfiskaeldistöð á Hjalt-
eyri í stað þeirrar á Dalvík og færa
starfsemina frá Þorlákshöfn norð-
ur í Eyjafjörð.

Arnar segir að rekstrarsparnað-
urinn af því að færa framleiðsluna
nemi um fimmtán til tuttugu millj-
ónum á ári. Hann segir að fyrirtæk-
ið ætli ekki að ráða nýja starfs-
menn fyrst um sinn eftir
flutninginn, en að þeir níu starfs-
menn sem vinni hjá fyrirtækinu
muni nýtast betur.

Framleiðsluferlið í lúðueldi Fisk-
eyjar er þannig að lúðuseiðin eru
klakin út í stöðinni á Dalvík og eru
flutt þaðan í seiðaeldisstöina á
Hjalteyri. Um sex mánuðum eftir
klak, þegar lúðuseiðin eru orðin
fimm til tíu grömm, eru þau flutt
frá Hjalteyri og í eldisstöðvar
erlendis, aðallega til Noregs.

Fiskey hefur verið stærsti fram-
leiðandi lúðuseiða í heiminum frá
1998; framleiddi 550 þúsund seiði
árið 2005 eða um fimmtíu prósent
af heimsframleiðslunni. Arnar
segir að eftir flutninginn til Hjalt-

eyrar sé ætlunin að framleiða allt
að milljón seiði á ári.

Velta Fiskeyjar var um 220 millj-
ónir króna á síðasta ári, en fyrir-
tækið tapaði um sjötíu milljónum
og segir Arnar að með því að tvö-
falda framleiðsluna vonist stjórn-
endur fyrirtækisins eftir því að það
skili hagnaði. „Það er ekki spurning
að rekstrarniðurstaðan á eftir að
verða betri,“ segir Arnar.

Arnar segir að fyrirtækið þurfi
um hundrað milljónir króna til að
fjármagna flutninginn og uppbygg-
ingu fyrirtækisins á Hjalteyri.
Öllum hluthöfum í fyrirtækinu –
stærstu hluthafarnir eru Hafrann-
sóknarstofnun, Samherji og Brim –
hefur verið sent bréf þar sem þeim
er boðið að nýta sér forkaupsrétt í
hlutafjárútboði til að safna þessum
peningum.

Vilja tvöfalda fram-
leiðslu á seiðum
Lúðueldisfyrirtækið Fiskey hyggst færa alla starfsemi sína til Hjalteyrar. Stærsti 
framleiðandi lúðuseiða í heimi. Ætlunin er að stækka og efla fyrirtækið.

Hulunni var svipt af fyrstu strætisvagnabið-
stöðinni sem fær nafn í gær. Hún stendur við
Verzlunarskóla Íslands, og hlaut nafnið Verzló. Gísli
Marteinn Baldursson, formaður umhverfisnefndar
og borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, afhjúpaði nafn
biðstöðvarinnar.

„Við reynum að láta nöfn stöðvanna vera sem mest
lýsandi fyrir þann stað sem skýlin eru á,“ segir hann.
„Fyrir vikið eru nafngiftirnar ekki alltaf mjög
frumlegar, en gagnsæi nafnanna var látið ráða
frekar en frumlegheitin.“ Nöfn á biðstöðvar er hluti
af grænum skrefum í Reykjavík, en tæplega 140
stöðvar munu fá sitt eigið nafn á næstu tveimur
vikum.

Dómstólar í Bretlandi 
fjalla nú um það hvort Jón 
Ólafsson kaupsýslumaður megi 
höfða nýtt meiðyrðamál gegn 

Hannesi
Hólmsteini
Gissurarsyni
prófessor. Heim-
ir Örn Herberts-
son, lögmaður 
Hannesar, segir 
að búist sé við 
niðurstöðu í 
haust.

Hannes var 
dæmdur til að greiða Jóni um tólf 
milljónir króna í Bretlandi árið 
2005. Yfirréttur ógilti þann dóm í 
desember 2006 þar sem Hannesi 
hafi ekki verið birt stefna með 
lögmætum hætti. 

Jón freistar þess nú að höfða 
mál að nýju, en ekki er ljóst hvort 
það stenst bresk lög.

Vill nýtt mál 
gegn Hannesi

Chihuahua-hundur
bjargaði eins árs dreng frá 
skröltormi á bóndabæ fyrir utan 
Masonville í Bandaríkjunum. 
Þetta sögðu afi og amma 
drengsins við Daily Reporter-
Herald.

Í þann mund sem skröltormur-
inn ætlaði að bíta drenginn 
Booker kastaði tveggja og hálfs 
kílógramms chihuahua-hundur-
inn Zoey sér fyrir hann, var 
bitinn í snoppuna og ýlfraði af 
sársauka. Afinn heyrði í Zoey og 
kom til hjálpar.

Farið var með Zoey til dýra-
læknis, en hún missti næstum 
auga í átökunum við snákinn.

Smáhundur 
bjargaði barni

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur kveðið
upp þann úrskurð að vinnuveitanda sé óheimilt að
rifta ráðningarsamningi við starfsmann sem hefur í
hótunum við samstarfsmenn sína á netinu. Kaupás
var í gær dæmdur til að greiða tæplega þrítugum
fyrrverandi starfsmanni uppsagnarfrest, rúma hálfa
milljón króna, en Kaupás taldi sig hafa verið í rétti
þegar samningnum var rift vegna ummæla mannsins
á bloggsíðu.

Manninum var sagt upp störfum og fékk ekki
greiddan uppsagnarfrest eftir að hann birti á
bloggsíðu hótanir í garð verslunarstjóra síns. Þar
voru lesendur hvattir til að hrækja á stjórann og til
að gera í honum símaat. Hann birti símanúmer
mannsins á síðunni auk þess sem hann hótaði honum
lífláti.

Maðurinn neitaði að hafa gert þetta, en dómurinn
taldi hafið yfir skynsamlegan vafa að maðurinn hefði
verið að verki. Hann var einnig sakaður um að hafa
hengt upp miða í versluninni með hótun í garð sama
manns, en það taldi dómurinn ekki sannað.

Maðurinn byggði kröfu sína á því að hvergi væri
ákvæði um hátterni sem þetta í ráðningarsamningi
hans. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að það að
maðurinn fjarlægði ummælin af bloggsíðu skömmu

eftir að þau birtust og að þau ollu þeim sem þau
beindust að ekki miklu ónæði, ætti maðurinn rétt á
launuðum uppsagnarfresti, um 550 þúsund krónum.

Skemmdir voru
unnar á fjórum bílum á Selfossi í
síðustu viku. Gengið hafði verið
meðfram bílunum og hliðar þeirra
rispaðar endilangar með lykli.
Bílarnir stóðu nálægt hver öðrum
og telur lögregla því að um einn
skemmdarvarg, eða hóp þeirra, sé
að ræða.

Fulltrúi lögreglunnar á Selfossi
segir tjónið mismikið, en einhverj-
ir bílanna þurfi heilsprautun eftir
rispurnar. Þeir sem hafa kaskó-
tryggingu fá tjónið bætt en aðrir
þurfa sennilega að bera kostnað-
inn sjálfir, segir hann. Ólíklegt sé
að málið verði upplýst.

Rispuðu fjóra 
bíla með lykli

Tveir bílar ultu í
umdæmi lögreglunnar í Borgar-
nesi í gærmorgun. Enginn
slasaðist alvarlega í veltunum.

Fyrri bíllinn valt skömmu fyrir
átta í Skorradal eftir að ökumað-
ur missti stjórn á honum í
lausamöl með þeim afleiðingum
að hann fór út af veginum.

Sá síðari valt á Vesturlandsvegi
um klukkustund síðar. Þar missti
ökumaður bílinn of langt út í
vegöxl og hrökk við þegar mölin
tók við. Hann kippti þá í stýrið
með þeim afleiðingum að bíllinn
fór hálfa veltu.

Að sögn lögreglu má rekja bæði
slysin til reynsluleysis.

Veltu bíl vegna 
reynsluleysis

Yfirvöld í Líbíu vilja
fullt stjórnmálasamband við
Evrópusambandsríkin. Hefur
endurnýjun á stjórnmálasam-
bandinu verið sett sem skilyrði
fyrir framsali palestínsks læknis
og fimm búlgarskra hjúkrunar-
fræðinga til Búlgaríu. Að auki
hafa Líbíumenn krafist hærri
skaðabóta en nú þegar hafa verið
greiddar vegna málsins.

Fólkið hefur verið í fangelsi í
Líbíu í átta ár fyrir að smita yfir
400 börn af HIV-veirunni á
spítala sem það starfaði á.
Evrópusambandið telur að fólkið
sé saklaust af ákærunum.

Stjórnmálasam-
band í skiptum 
fyrir fangana

Hjón í fjölbýlishús-
inu Sóltúni 5 í Reykjavík hafa
kært byggingarfulltrúann í
Reykjavík fyrir að heimila að svöl-
um í húsinu verði lokað. Hjónin,
sem búa á efstu hæð, segja með
öllu óskiljanlegt að byggingarfull-
trúinn hafi veitt leyfi fyrir
svalalokuninni án samþykkis allra
eigendanna. „Skoðanir byggingar-
fulltrúa á svalalokunun koma
þessu máli ekkert við heldur gilda
lögin,“ segir í kæru hjónanna, sem
vísa í álit kærunefndar fjöleignar-
húsamála frá í fyrra þar sem fram
kemur að samþykki allra eigenda
þurfi til þess að loka svölum á
fjölbýlishúsum.

Kæra heimild 
til svalalokunar





Starf sumarskóla RES 
Orkuskólans á Akureyri (RES - 
The School for Renewable Energy 
Science) stendur nú sem hæst. 
Fimmtán bandarískir nemar 
stunda nám við skólann. Meistara-
nám á sviði orkufræða hefst við 
skólann í janúar og hafa 25 pólskir 
nemendur þegar staðfest skóla-
vist. Áætlað er að 50 til 80 nemend-
ur muni stunda meistaranám við 
skólann í framtíðinni. 

Þórleifur Stefán Björnsson, 
verkefnisstjóri og forstöðumaður 
Rannsókna- og alþjóðasviðs í 
Háskólanum á Akureyri, segir um 
sérhæfðan háskóla á sviði endur-
nýjanlegra orkugjafa að ræða. 
„Grunnurinn að skólanum er ein-
faldlega sú þekking sem er til stað-
ar hér á Íslandi. Við sjáum fyrir 
okkur kjarnastarfsemi sem felst í 
meistaranámi skólans en einnig 
verður um að ræða ýmis önnur 
verkefni samhliða. Boðið verður 
upp á endurmenntun og sumar-
skóla eins og þann sem farinn er af 
stað núna.“ 

Sumarskólinn er samvinnuverk-
efni við bandarísku háskólasam-
tökin SIT (School for International 
Training). „Þetta er sjö vikna nám-
skeið í orku- og umhverfismálum 
sem fimmtán nemendur sækja 
víðs vegar að frá Bandaríkjunum. 
Það myndaðist strax biðlisti til að 
sækja þetta námskeið og við stefn-
um að því að tveir hópar sæki skól-
ann sumarið 2008.“ 

Bandaríkjamennirnir eru 
ánægðir með námið sem er mjög 
krefjandi að sögn Þórleifs. „Til að 
auðga dvöl þeirra hérlendis höfum 
við komið þeim fyrir hjá íslensk-
um fjölskyldum hér á Akureyri. 
Það hefur komið mjög vel út því 

nemendurnir ná frekar að setja sig 
í samhengi við námið og það auð-
veldar þeim að átta sig á aðstæð-
um hér.“

Orkuskólinn á Akureyri er 
alþjóðlegur skóli á sviði endurnýj-
anlegra orkugjafa. Um er að ræða 
einkarekinn skóla sem mun bjóða 
upp á eins árs meistaranám. Þegar 
hafa 25 stúdentar frá pólskum 
tækniháskólum staðfest skólavist 
en stefnt er að því að 50 til 80 nem-
endur stundi nám við skólann í 
framtíðinni.

Nokkrar námsbrautir verða í 
boði þar sem kennarar frá erlend-
um háskólum og fyrirtækjum ann-
ast kennslu. „Íslendingar munu 
svo kenna á fræðasviðum sem við 
þekkum best, eins og jarðhita-
sviði.“ Þórleifur segir ganga vel að 
ráða erlenda prófessora sem verða 
undantekningarlaust með þeim 
færustu á sínu sviði í heiminum. 
„Skólinn á sér enga hliðstæðu í 
heiminum og framtíðarsýn okkar 
er að byggja upp framhaldsnám á 
doktorsstigi.“

Einstakur orkuskóli 
starfandi á Akureyri
Fimmtán bandarískir stúdentar stunda nám við sumarskóla Orkuskólans á 
Akureyri. Námið á sér enga hliðstæðu í heiminum. Meistaranám í orkufræðum 
hefst í janúar. Erlendir fræðimenn hafa verið ráðnir sem kennarar við skólann. 

Ríkisstjórn
Pakistan vill ekki að bandarískt 
herlið komi til landsins til að 
reyna að uppræta vígi al-Kaída 
hryðjuverkasamtakanna í 
héruðum við landamærin að 
Afganistan.

Bandarískur öryggisráðgjafi, 
Frances Townsend, sagði á 
sunnudag að Bandaríkjastjórn 
vildi fyrst og fremst einbeita sér 
að því að vinna með forseta 
Pakistan, Pervez Musharraf, í 
baráttunni við hryðjuverkamenn 
í landinu. Townsend ýjaði þó að 
því að Bandaríkjastjórn gæti sent 
herlið til landsins.

Utanríkisráðherra Pakistan, 
Khurshid Kasuri, sagði að 
pakistanski herinn væri í betri 
stöðu en sá bandaríski til að gera 
árásir á al-Kaída.

Vill ekki banda-
rískt herlið

Deila Rússa og Breta 
harðnar enn. Anthony Bretton, 
sendiherra Bretlands í Moskvu, 
gagnrýnir nú rússnesk stjórnvöld 
fyrir að sýna ekki samstarfsvilja 
og framselja Andrei Lugovoi, rúss-
neskan ríkisborgara sem grunaður 
er um morðið á Alexander Litvin-
enko í London í vetur.

Rússar hafa frá upphafi vísað í 
stjórnarskrá landsins, þar sem 
segir skýrum stöfum að ekki megi 
framselja rússneskan ríkisborgara 
til annars lands. Bretton gefur þó 
lítið fyrir þetta.

„Stjórnarskrá Rússlands, rétt 
eins og stjórnarskrár annarra ríkja, 
býður greinilega upp á mismunandi 

túlkanir í ljósi aðstæðna hverju 
sinni,“ sagði hann í viðtali við rúss-
neska fjölmiðla, sem birtist í gær. 
Hann hélt því jafnframt fram að í 
Rússlandi væri reglulega brotið 

gegn sumum köflum stjórnarskrár-
innar.

Hann sagðist þó ekki vera að 
biðja Rússa um að brjóta eigin 
stjórnarskrá, heldur að „vinna með 
okkur á skapandi hátt við að finna 
leið framhjá þessari hindrun“.

Á hinn bóginn fullyrti Alexander 
Zvjagintsev, aðstoðarsaksóknari í 
Moskvu, á blaðamannafundi í gær 
að Rússar hefðu „fleiri ástæður til 
að efast um óhlutdrægni breska 
dómskerfisins“. Hann sagði að í 
skjölum sem borist hefðu frá Bret-
landi væru engar sannanir að finna 
fyrir því að breska lögreglan hafi 
rannsakað Litvinenko-málið með 
óhlutdrægum hætti.

Ásakanir ganga á báða bóga

Vegagerðin stóð fyrir 
umfangsmikilli umferðarkönnun 
á Öxnadalsheiði á fimmtudaginn 
og laugardaginn. Allir ökumenn 
sem fóru um heiðina voru 
stöðvaðir og meðal annars 
spurðir hvert þeir væru að fara, 
hvaðan þeir væru að koma og 
hver væri tilgangur ferðar þeirra.

Friðleifur Ingi Brynjarsson, 
verkefnisstjóri hjá umferðar-
deild Vegagerðarinnar, segir að 
99 prósent ökumanna hafi tekið 
könnuninni vel. 

Hann segir að Vegagerðin muni 
nota könnunina til áætlanagerðar, 
meðal annars til að kortleggja 
hvaðan þeir bílar sem keyra yfir 
Öxnadalsheiðina koma. Niður-
stöðurnar liggja ekki fyrir. 

Kortleggja um-
ferð um heiðina

 Sautján ára ökumað-
ur var tvisvar stöðvaður af 
lögreglunni með stuttu millibili 
um síðustu helgi. Í bæði skiptin 
var hann án bílbeltis, og þrjóskað-
ist við að setja það á sig þegar 
lögregla bað hann um það.

Í fyrra skiptið var drengurinn 
tekinn í Árbæ fyrir að aka án 
beltis, og var hann látinn spenna 
það á sig áður en hann hélt af 
stað. Stuttu síðar þurfti lögreglan 
að hafa afskipti af honum vegna 
umferðarlagabrots, og var hann 
þá búinn að taka beltið af sér. 
Þurfti nánast að beita fortölum til 
að fá hann til að nota beltið aftur, 
segir í tilkynningu frá lögregl-
unni á höfuðborgarsvæðinu.

Með ofnæmi 
fyrir bílbeltum

 Hugo Chavez, forseti 
Venesúela, segir að útlendingar 
sem gagnrýna stjórnvöld í 
landinu opinberlega verði 
framvegis reknir úr landi.

Chavez lét þessi orð falla í 
vikulegum sjónvarps- og útvarps-
þætti sínum á sunnudaginn. 

„Hversu lengi ætlum við að 
leyfa mönnum frá öðrum löndum 
að koma hingað og halda því fram 
að það ríki einræði í Venesúela ... 
Enginn útlendingur, sama hver á í 
hlut, getur komið hingað og veist 
að okkur,“ segir Chavez, sem 
hefur skipað embættismönnum 
að fylgjast náið með útlendingum 
og hvað þeir segja um stjórnvöld 
í Venesúela meðan á heimsóknum 
þeirra í landinu stendur.

Gagnrýnendur 
reknir úr landi

Byrjað verður að flytja 
inn í viðbyggingu við höfuðstöðv-
ar Kaupþings banka í Borgartúni 
í næsta mánuði. Viðbyggingin er 
4.390 fermetrar og er jafnstór og 
byggingin sem var fyrir. Síðan 
bætist við bílakjallari og með 
kjallaranum og bílastæðum 
verður heildarflatarmálið 10.660 
fermetrar.

Benedikt Sigurðsson, upplýs-
ingafulltrúi Kaupþings banka, 
segir að ekki muni allar deildir 
fyrirtækisins komast þar fyrir. 
Starfsmenn Kaupþings hér á 
landi voru rúmlega 1100 manns í 
mars síðastliðnum og heildar-
fjöldi þeirra á sama tíma var í 
kringum 2.850. 

Viðbygging til-
búin í ágúst

Fiskibáturinn Pétur Konn 
GK-236 strandaði úti fyrir 
Rekavík bak Látur á Hornströnd-
um í gærmorgun. Einn maður var 
um borð í bátnum. Hann komst um 
borð í bát sem var á siglingu í 
víkinni og sakaði ekki.

Björgunarskip slysavarnarfé-
lagsins Landsbjargar, Gunnar 
Friðriksson, fékk tilkynningu um 
strandið um hálfsjö og sigldi til 
Rekavíkur frá Ísafirði auk 
björgunarbátsins Gísla Hjartarson-
ar frá Bolungarvík. Áhöfn Gunnars 
Friðrikssonar dró fiskibátinn 
áleiðis til Bolungarvíkur. 

Lögreglan á Ísafirði rannsakar 
tildrög slyssins. 

Bátur strandaði 
við Rekavík

 Örn Bárður Jónsson, sóknarprestur í Nes-
kirkju, býður lesendum bloggs síns að hlusta á 
hljóðupptökur af líkræðum og prédikunum á netinu. 
„Ég held að ég sé eini presturinn sem er með 
hljóðupptökur,“ segir Örn Bárður.

Hugmyndina fékk hann þegar hann jarðsöng 
Pétur Pétursson útvarpsþul í Dómkirkjunni. „Ég 
hugsaði hversu mikill klaufi ég hefði verið að biðja 
ekki Ríkisútvarpið að taka upp athöfnina, þar sem 
hann var einn af stóru nöfnunum í sögu útvarpsins,“ 
segir Örn Bárður.

Í kjölfarið keypti hann sér upptökutæki sem hann 
hefur á sér, innan á skrúðanum. „Ég varð nú fyrir 
því í gær að batteríið kláraðist í miðri ræðu í 
jarðarför í Fossvoginum,“ segir Örn Bárður.

„Það var mjög algengt að fólk bæði um afrit af 
ræðum. Ég lét fólk fá ljósrit eða sendi tölvupóst og 
svo byrjaði ég að birta þetta sem textaskjöl,“ segir 
Örn.

Hann segir marga lesa líkræðurnar. „Fólk í 
útlöndum fer inn á þetta, fólk sem ekki komst og 

ættingjar seinna meir, þegar fram líður. Fólk vill 
kannski endurupplifa athöfnina,“ segir Örn Bárður.

„Fyrst bað ég um sérstakt leyfi, en nú segi ég fólki 
að ég sé vanur að gera þetta,“ segir Örn. 





 Talsmaður neytenda, 
Gísli Tryggvason, hefur sent 
tilmæli til íslensku flugfélaganna 
um að hætt verði að fylla út fyrir 
fram í valreiti í netumsóknum 
fyrir ýmsa viðbótarþjónustu, til 
dæmis forfallatryggingar.

Gísli segir hættu á að dregið sé 
úr sjálfstæðu og upplýstu vali 
neytenda ef þeir verða að velja 
forfallatryggingu burt. Oft sé 
stuttur tími til stefnu við netbók-
un flugferða og mögulega gætu 
neytendur talið að þeir þyrftu á 
forfallatryggingu að halda, þar 
sem þegar hafi verið merkt í 
reitinn. Auk þess séu flestir 
kreditkortahafar með ferðatrygg-
ingu.

Ekki má fylla út 
reiti fyrir fram

Framkvæmdum við 
Héðinsfjarðargöng miðar vel. 
„Þetta gengur vel og allt eftir 
áætlun,“ sagði Sigurður Oddsson 
hjá Vegagerðinni. „Við erum í 
sæmilegu bergi og engu vatni.“ 
Ólafsfjarðarmegin eru göngin 
komin 1.500 metra og Siglufjarð-
armegin 2.070 metra. Lengd 
ganganna er orðin 35 prósent af 
fyrirhugaðri lengd. Siglufjarðar-
megin eiga göngin að vera 3,7 km 
og Ólafsfjarðarmegin 6,9 km. 

„Nú er verið að vinna við 
útskotin sem tefur framganginn, 
þau eru með 500 metra millibili,“ 
sagði Sigurður. Göngin eiga að 
vera tilbúin í desember 2009.

Framkvæmdir 
á áætlun

Ekkert lát er á flóðun-
um á Englandi. Vegir eru víða á 
kafi og þúsundir manna hafa þurft 
að flýja heimili sín eða vinnustaði. 
Vatnselgurinn hefur víða spillt 
neysluvatni með þeim afleiðingum 
að á annað hundrað þúsund manns 
hafa ekki aðgang að neysluvatni. 
Tugir þúsunda mega sömuleiðs búa 
við rafmagnsleysi af völdum flóð-
anna.

Gífurlegar rigningar hafa plag-
að Breta síðustu fjórar vikurnar, 
og búist er við frekara úrhelli 
næstu daga. „Neyðarástandinu er 
engan veginn aflétt og mjög miklar 
líkur eru á meiri flóðum,“ sagði 
Hillary Benn umhverfisráðherra í 
gær. Gordon Brown forsætisráð-
herra skýrði frá því að meira fjár-
magni yrði varið til flóðavarna víða 
um land.

Á föstudaginn, þegar úrhellið 
var hvað mest, mældist rigningin 
tólf sentimetrar og sérfræðingar 
segja hættu á því að áin Thames, 
sem liggur í gegnum London, flæði 
yfir bakka sína. Lundúnaborg er þó 
að mestu varin af flóðvarnargörð-
um bæði austan og vestan megin.

Einna verst úti varð bærinn 
Tewkesbury þar sem dómkirkjan 
og hús við nokkrar götur stóðu upp 
úr eins og eyjaklasi í forugu vatn-
inu.

„Þetta var bara alger eyðilegg-
ing – tómt öngþveiti, bílar flutu 
framhjá og hvers kyns rusl,“ sagði 
John King, 68 ára slökkviliðsmað-
ur á eftirlaunum. Hann sagði flóðið 
vera jafn hávært og járnbrautar-
lest.

„Það er ekki nokkur leið að 
stöðva vatn sem streymir með 
þetta miklum krafti.“

Jafn mikil flóð hafa ekki orðið í 
Bretlandi síðan árið 1947. Trygg-
ingafélög segja að tjónið af völdum 
flóðanna í júní og júlí geti hlaupið á 
hundruðum milljóna punda.

Breska dagblaðið Independent 
sagði í gær frá nýrri vísindarann-
sókn, sem birt verður í tímaritinu 
Nature nú í vikunni og þykir stað-
festa að hlýnun jarðar valdi því að 
miklar rigningar hafi aukist á norð-
urhveli jarðar og muni halda áfram 
að aukast. 

Tugir þúsunda án vatns 
og rafmagns eftir úrhelli
Flóðgáttir himins hafa staðið upp á gátt yfir Englandi og hafa björgunarstarfsmenn unnið hörðum hönd-
um að því að bjarga fólki sem lokast hefur inni í flóðunum. Á annað hundrað þúsund manns hafa ekki 
aðgang að neysluvatni. Sextíu ár eru síðan jafn mikil flóð urðu í Bretlandi. 
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Ellefu slökkviliðsmenn 
af fjórtán hjá Brunavörnum Aust-
urlands á Egilsstöðum ætla ekki að 
gefa kost á sér til vinnu eftir 1. sept-
ember næstkomandi ef deila þeirra 
um bakvaktargreiðslur verður ekki 
leyst.

Vernharð Guðnason, formaður 
Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna, segir deil-
una snúast um þóknun fyrir þá 
skuldbindingu sem felst í að standa 
bakvakt. Til þessa hafi mönnum 
verið greitt sérstaklega fyrir það en 
því fyrirkomulagi hafi verið breytt 
með stofnun Brunavarna Austur-
lands. Reynt hafi verið að breyta 
greiðslunum á ný en án árangurs.

Vernharð segir mjög alvarlegt 
mál ef deilan leysist ekki, því 
mennirnir hafi mikla reynslu og 
þekkingu á slökkvistarfi. Þjálfun 
þeirra og menntun fari ekki fram á 
örfáum dögum heldur liggi þar 
hundruð klukkustunda að baki. 
„Menn eru ekki tilbúnir að skuld-
binda sig svona mikið fyrir ekki 
neitt,“ segir hann.

Baldur Pálsson, slökkviliðsstjóri 
á Egilsstöðum, vildi ekki tjá sig 
um málið þegar leitað var eftir 
því. Hvergi væri staðfest að þessir 
ellefu slökkviliðsmenn hygðust 
ekki gefa kost á sér til vinnu vegna 
deilunnar.

Slökkviliðsmenn hóta að hætta störfum



Það eru ekki bara sjúklingar sem þjást 
af völdum læknamistaka, heldur einnig 
læknar. Þetta kemur fram í rannsókn sem 
sýndi að margir læknar sem gera mistök 
þjást af streitu, svefnvandræðum og minna 
sjálfstrausti. 

Rúmlega 90 prósent af 3.171 læknum sem 
tóku þátt í könnun Amy Waterman, sálfræð-
ings við Washington-háskóla í Bandaríkjun-
um, sögðust hafa verið nærri því að gera 
mistök, hafa gert minni háttar mistök eða 
gert alvarleg mistök í starfi. Þar á meðal voru 
mistök sem ollu varanlegum eða hugsanlega 
lífshættulegum skaða. 

Könnunin fór fram í bandarísku borgunum 
St. Louis og Seattle og í Kanada. 

Af þeim læknum sem féllu í fyrrgreindan 

hóp sögðust rúm 60 prósent þeirra finna fyrir 
auknum kvíða vegna möguleika á öðrum 
mistökum og 44 prósent sögðust hafa minna 
sjálfstraust í starfi. Rúm 40 prósent áttu 
erfitt með svefn og sama hlutfall fann fyrir 
minni starfsánægju.

Einungis tíu prósent sögðu sjúkrahúsin 
hafa boðið sér fullnægjandi aðstoð við að 
vinna úr streitu í kjölfar mistaka. 

Donald Berwick, læknir og prófessor við 
Harvard-háskóla, segir að jafnvel þótt 
sjúkrahús séu nú opnari fyrir því að viður-
kenna mistök séu margir stjórnendur 
hræddir við lögsókn og leyfa því ekki 
læknum einu sinni að ræða mistök sín, hvað 
þá bjóða þeim aðstoð til að vinna úr þeim. 

VR og Verslunar-
mannafélag Vestur-Húnvetninga 
hafa nú sameinast. Áður var 
félagssvæði VR á höfuðborgar-
svæðinu og náði norður til 
Akraness.

Fyrir skömmu sameinaðist 
Verslunarmannafélag Hafnar-
fjarðar einnig VR og fleiri 
sameiningar eru fyrirhugaðar. 
„Við erum svo að sameinast 
Vestmannaeyingum og verður 
kosið um það á aðalfundi hjá þeim 
í haust,“ sagði Stefanía Magnús-
dótir, varaformaður VR. Félags-
menn í VR eru rúmlega 26.000. 
Félagsmenn í Verslunarmannafé-
lagi Vestur-Húnvetninga voru 
fimmtán en um sextíu manns 
höfðu réttindi hjá félaginu. 

Húnvetningar 
ganga í VR

Umferðarmerkjum
og -keilum, samtals að andvirði 
um 200 þúsundum króna, var 
stolið af framkvæmdasvæði í 
Breiðumörk í Hveragerði 
aðfaranótt laugardags.

Á vef lögreglunnar á Selfossi 
kemur fram að talið sé líklegt að 
sökudólgarnir hafi fjarlægt 
merkingarnar af ótuktarskap frek-
ar en í hagnaðarskyni. Lögreglan 
skorar jafnframt á umferðar-
merkjaþjófana að skila góssinu 
hið fyrsta. 

Ótuktir tóku 
skilti og keilur

 Yfirvöld hafa byggt 
salernisaðstöðu á snævi þöktum 
tindi fjallsins Mont Blanc í 
Frakklandi. Klósettin tvö eru þar 
með hæstu klósett heims.

Meira en þrjátíu þúsund gestir 
klífa tindinn á hverju ári. „Þetta 
var löngu tímabært verkefni,“ 
segir Jean-Marc Peillex, bæjar-
stjóri þorpsins Saint-Gervais-les-
Bains.

„Fallegi tindurinn okkar var 
útataður gulum og brúnum 
blettum á sumrin,“ bætti Peillex 
við. Flogið var með klósettin upp í 
4.260 metra hæð og mun þyrla 
fljúga daglega upp á tindinn til að 
tæma þau.

Klósett á tindi 
Mont Blanc

Stjórnvöld í Íran hengdu 
tólf menn á sunnudagsmorgun fyrir 
mannrán, sölu fíkniefna, framhjá-
hald og samkynhneigð. Helgina þar 
á undan voru aðrir fjórir menn 
teknir af lífi fyrir sömu brot.

Yfirsaksóknarinn í Teherean, 
Said Mortazavi, segir að sautján 
menn til viðbótar verði teknir af lífi 
á næstunni fyrir sams konar brot. 
Tuttugu konur og 23 karlar hafa 
auk þess verið handtekin fyrir 
samkynhneigð og framhjáhald í 
borginni Mashad í norðausturhluta 
landsins.

Stjórnvöld í Íran hafa frá því í 
maí skorið upp herör gegn 
„glæpamönnum og úrkynjuðu 
fólki“ í borgum landsins og eru 
aftökurnar liður í þessari stefnu 
þeirra.

Tólf teknir af 
lífi í Íran



fréttir og fróðleikur

Meinlausir 
grasbítar

Heimsókn Ingibjargar Sól-
rúnar Gísladóttur utanríkis-
ráðherra til Mið-Austurlanda 
bar upp á mikinn óvissutíma 
í stjórnmálum Palestínu-
manna og hvað varðar horf-
ur á að koma friðarumleitun-
um aftur í gang milli þeirra 
og Ísraela.

Ár er síðan Hamas-samtökin her-
skáu unnu mikinn sigur í kosning-
um til palestínska sjálfstjórnar-
þingsins, en við þeim sigri brugðust 
Ísraelar og flestar þjóðir Vestur-
landa með því að sniðganga palest-
ínsku stjórnina sem mynduð var 
undir forystu Hamas-liða, Ísraelar 
frystu skattfé sem þeir innheimta 
fyrir hönd palestínsku heima-
stjórnarinnar og önnur lönd hættu 
að veita henni beinan fjárstuðning. 
Skilyrði fyrir því að hefja þessar 
greiðslur á ný var að Hamas-stjórn-
in viðurkenndi tilverurétt Ísraels-
ríkis og áður gerða samninga við 
Ísrael, auk þess að hafna ofbeldi. 
Þessum skilyrðum höfnuðu Hamas-
menn.

Í vor ágerðust átök milli Fatah-
hreyfingar Mahmouds Abbas, for-
seta Palestínumanna, og Hamas-
samtakanna, en þau náðu hámarki 
er Hamas-liðar flæmdu alla Fatah-
liða með vopnavaldi frá Gaza-svæð-
inu í júní. Þá rak Abbas forseti svo-
nefnda þjóðstjórn Fatah, og Hamas, 
sem komist hafði á í maí, frá völd-
um og skipaði bráðabirgðastjórn 
undir forystu Salams Fayyad. 

Fáeinum dögum áður en Ingi-
björg Sólrún hitti Abbas að máli í 
forsetabústaðnum í Ramallah á 
Vesturbakkanum hafði hann lýst 
því yfir að hann hygðist boða til 
nýrra kosninga til palestínska lög-
gjafarþingsins. Að efna það fyrir-
heit er hins vegar hægara sagt en 
gert, þar sem Hamas-samtökin 
hafna nýjum kosningum alfarið og 
halda fast um valdataumana á 
Gaza.

Palestínska þingið hefur á liðn-
um mánuðum í raun verið óstarf-
hæft vegna innbyrðis átaka fylk-
inga Palestínumanna. Þriðjungur 
þingmanna, flestir Hamas-menn, 
situr í ísraelskum fangelsum. 

Frá því að nýja bráðabirgðastjórn-
in tók við hafa Ísraelar, Banda-
ríkjamenn og fleiri þjóðir tekið upp 
samstarf við hana og opnað aftur 
fyrir beinan fjárstuðning. Vand-
inn er hins vegar sá að í augum 
palestínskra kjósenda getur slík-
ur vilji Ísraela og Vesturlanda til 
samstarfs og stuðnings við Abbas 
og bráðabirgðastjórnina orðið til 
þess að grafa undan lögmæti valds 
hans og hennar. Með öðrum orðum 
getur vestræni samstarfsviljinn 
látið Abbas og Fayyad líta út sem 
samverkamenn hernámsliðsins og 
þar með svikara við þjóð sína. 

Vandinn er líka sá að „gamla,
spillta Fatah“ er enn á sínum stað, 
eins og háttsettur starfsmaður 
Sameinuðu þjóðanna á hernumdu 
svæðunum orðaði það, og hreyfing-

in hefur gengið í gegnum litlar end-
urbætur frá því hún tapaði kosn-
ingunum fyrir Hamas fyrir ári. 

Hanan Ashrawi, þingmaður á Pal-
estínuþingi og þekktur samninga-
fulltrúi Palestínumanna, benti á í 
samtali við Fréttablaðið, að kerfið 
sem Palestínumenn bjuggu við 
fyrir síðustu kosningar hefði verið 
spillt, og við því – og skortinum á 
friðarhorfum og ofbeldinu af hálfu 
ísraelska hernámsins – hefðu þeir 
brugðist með því að kjósa Hamas. 
Refsiaðgerðirnar sem Palestínu-
menn hefðu sætt í kjölfar þess 
hefðu því verið áfall fyrir palest-
ínskt lýðræði. 

Ashrawi og aðrir hlutaðeigandi 
sem Fréttablaðið ræddi við telja að 
tilgangslaust sé að efna til kosninga 
fyrr en takist að skapa réttar for-
sendur til þess. Meðal þessara for-
sendna sé að allar helztu fylkingar 
Palestínumanna séu samþykkar 
því, en það þýðir að Fatah og Hamas 
verða að komast að einhvers konar 
samkomulagi sín í milli og eining 
þjóðarinnar endurreist. Ekki sé 
hægt að efna til kosninga sem bara 
færu fram á Vesturbakkanum en 
ekki Gaza. 

„Valdataka Hamas á Gaza með 
vopnavaldi var annað áfall fyrir 
palestínskt lýðræði og stjórnmál í 
Palestínu,“ segir Hanan Ashrawi. 

„Það sem við verðum að gera er að 
skapa réttar forsendur til að rekja 
upp það sem Hamas hefur gert á 
Gaza til að endurreisa lögmæti 
stofnana palestínsku heima-
stjórnarinnar, bjarga þeim, og þá 
sérstaklega palestínska löggjafar-
þinginu. Og þá hefja viðræður af 
fullri alvöru og halda kosningar,“ 
segir hún. 

Palestínski læknirinn Mustafa 
Barghouti, sem ekki er síður 
þekktur fyrir afskipti sín af stjórn-

málum, hefur svipaða sýn á málið. 
Ingibjörg Sólrún átti líka viðræður 
við Barghouti í Ramallah á fimmtu-
dag.

Uppskrift Barghoutis að því 
hvernig bjarga megi palestínsku 
lýðræði og einingu þjóðarinnar er 
sú að alþjóðasamfélagið beiti sér til 
að Ísraelar fari að alþjóðalögum og 
bindi enda á hernámið sem staðið 
hefur í fjörutíu ár. „Að mínu áliti 
eru góð tengsl milli fólks, viðskipti, 
mannúðarsamstarf o.s.frv. miklu 
áhrifameiri til að tryggja öryggi en 
múrar og hernaðarbrölt,“ tjáði 
Barghouti Fréttablaðinu eftir fu 
inn með Ingibjörgu Sólrúnu. „Það 
er nauðsynlegt að alþjóðasamfélag-
ið fari að alþjóðalögum og styðji 
rétt Palestínumanna til að verða 
loksins frjáls og sjálfstæð þjóð,“ 
bætti hann við. 

Í síðustu viku flutti George W. 
Bush Bandaríkjaforseti ræðu þar 
sem hann boðaði nýtt átak í að koma 
friðarumleitunum milli Ísraela og 
Palestínumanna í gang á nýjan leik. 
Þess skyldi freistað á fjölþjóðlegri 
ráðstefnu í haust, með þátttöku 
allra sem hlut gætu átt að máli. Auk 
þess tók Tony Blair, fyrrverandi 
forsætisráðherra Bretlands, í sömu 
vikunni við hlutverki sínu sem sér-
legur sáttasemjari Kvartettsins 
svonefnda – Sameinuðu þjóðanna, 
Bandaríkjanna, Evrópusambands-
ins og Rússland – sem vinnur að því 
að endurvekja friðarferlið. 
Viss teikn eru því á lofti um að ein-
hver hreyfing kunni að komast á 
friðarferlið á næstunni, en stærsta 
hindrunin í vegi fyrir því er hinn 
djúpstæði innbyrðis klofningur 
Palestínumanna.

Ingibjörg Sólrún sagði aðspurð 
um þetta að það væri mjög misjafnt 
hvaða mat forystumenn Palestínu-
manna, sem hún ræddi við, legðu á 
möguleikana á að úr þessu leystist. 

„Mér fannst forsetinn og forsæt-
isráðherrann vera þeirrar skoðun-
ar að ef það kæmi raunveruleg 

skuldbinding fyrir því sem þeir 
kalla annars vegar uppbyggingu 
stofnana þjóðarinnar og ríkisins 
(...) og hins vegar að samhliða yrði 
eitthvert friðarferli til sem væri 
hægt að fara með og kynna fyrir 
palestínskum almenningi væri 
mjög erfitt fyrir Hamas að fóta 
sig.“ Með öðrum orðum yrðu Abbas 
og bráðabirgðastjórnin að hafa eitt-
hvað slíkt áþreifanlegt upp á að 
bjóða til að kjósendur, bæði á Vest-
urbakkanum og Gaza, fengju trú á 
að raunverulegar framfarir væru 
mögulegar. 

„Sameiginlegur með því fólki 
sem ég hef talað við er mikill áhugi 
á að nýta það tækifæri sem núna er 
til að ná saman,“ segir Ingibjörg 
Sólrún enn fremur. Markmiðið sé 
tveggja ríkja lausn, sem þurfi að 
byggjast að stórum hluta á landa-
mærum eins og þau voru fyrir 
stríðið árið 1967. 
Hins vegar sé eftir að leysa mál 
sem varða flóttamenn og landtöku-
byggðir gyðinga á Vesturbakkan-
um.

„Hins vegar eru menn sannfærð-
ir um að það séu til lausnir á þessu,“ 
segir ráðherrann. Mestu skipti að 
skýr og raunverulegur vilji sé af 
hálfu bæði Palestínumanna og Ísra-
ela til samninga og að þeir verði að 
treysta því að þessi vilji sé til stað-
ar hjá báðum aðilum. „Síðan með 
stuðningi alþjóðasamfélagsins væri 
hægt að ná einhverri skuldbind-
ingu fram af hálfu þessara aðila 
sem palestínsk stjórnvöld gætu 
farið með í kosningar. Því að í raun-
inni hafa þau að óbreyttu ekkert 
upp á að bjóða ef það yrði kosið á 
næstunni. Það er mjög mikilvægt, 
af því að Abbas hefur verið að tala 
um að boða til kosninga, að hann 
hafi eitthvað í farteskinu,“ segir 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. 

Ráðherraheimsókn á óvissutímum

Aðstoða íslenska náttúruverndarsinna
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Mikið hefur verið rætt um 
nýfallinn sýknudóm 

Héraðsdóms Reykjaness í máli 
sem varðaði einkadans í því, sem 
ákæruvaldið taldi vera lokað 
rými. Lítið skal um það rætt hér, 
því ný lög hafa nú bannað 
einkadans með öllu og málið vart 
fordæmisgefandi. Hitt er öllu 
alvarlegra mál, en það er í hvaða 
tilgangi dansmeyjar eru hér og að 
hvaða leyti þær mega um frjálst 
höfuð strjúka meðan þær dvelja á 
landinu. Mansal, sem er algeng-
ara á Íslandi en margan grunar, 
þrífst í skjóli löglegs kynlífsiðn-
aðar og lög sem banna nektardans 
og einkasýningar eru liður í að 
vinna gegn því.

Í skýrslu Bandaríkjaþings frá 
2006 er bent á að umræða um 
mansal sé lítil sem engin á 
Íslandi; hér séu hvorki til reglur 
um öflun upplýsinga né áætlanir 
um aðgerðir til aðstoðar fórnar-
lömbum mansals. Þó er ljóst að 
bæði er flutt inn vinnuafl til 
starfa langt undir töxtum og 
konur fluttar inn til starfa í 
kynlífsiðnaðinum. Samkvæmt 
skýrslu Fíkniefna- og afbrota-
málaskrifstofu Sameinuðu 
þjóðanna er mansal til Íslands í 
miðlungi algengt á heimsvísu. 
Þetta er eflaust mun hærra en 
flestir vilja trúa. Rannsaka 
verður umfang mansals hér á 
landi og lögregluyfirvöld þurfa 
að gera raunverulegar tilraunir 
til að fylgjast með umfangi og 
eðli kynlífsiðnaðarins sem 
virðist blómstra hér á landi. 
Einungis þannig er hægt að 
koma í veg fyrir að konur séu 
misnotaðar og seldar mansali. 

Íslenska ríkið hefur forðast að 
taka á þeim málum sem upp hafa 
komið; ef grunur leikur á að um 
mansal sé að ræða eru fórnar-
lömbin gjarnan flutt úr landi. 

Fátt virðist gert til að komast að 
því hvaða samtök standa að baki 
mansali eða eiga samvinnu með 
öðrum um að rannsaka og ákæra 
í málum. Fórnarlömbin standa 
oft enn verr að vígi og eru í 
aukinni hættu á að lenda aftur í 
mansali ef þau eru send til síns 
heima. Áhersla er lögð á það í 
opinberri orðræðu að fórnar-
lömbin séu á leið annað – við 
viljum ekki vita að við búum í 
samfélagi þar sem þessir hlutir 
viðgangast.

Rekstur nektarstaða styrkir 
stöðu þrælahaldara í heiminum 
en ólögleg „viðskipti“ með líkama 
kvenna og barna eru í dag eru 
talin velta milli 5 og 7 milljörðum 
bandaríkjadala á ári. Í Hollandi 
er árleg velta af kynlífsiðnaðin-
um um einn milljarður dala, en 
þar er vændi löglegt eins og í 
Þýskalandi. Holland og Þýska-
land eru jafnframt í hópi helstu 
áætlunarlanda fórnarlamba 
mansals í heiminum. Því er 
gjarnan kastað fram að með 
lögleiðingu vændis væri hægt að 
útiloka neikvæðar afleiðingar 
mansals. Það virðist þó alls ekki 
vera raunin heldur þvert á móti.

87% þeirra sem eru seld mansali 
eru seld í kynlífsþrælkun skv. 
tölum frá UNODC. Yfirgnæfandi 
meirihluti þeirra eru konur og 
börn, sem endurspeglar takmörk-

uð völd þeirra í flestum ríkja 
heims. Hér á landi bendir 
ýmislegt til þess að vændi þrífist 
á nektarstöðum. Frelsi þeirra sem 
þar vinna er takmarkað, hluti af 
starfinu er að fá sér í glas – í 
hvaða starfsgrein er fólk hvatt til 
að neyta efnis sem slævir 
dómgreind þess og kemur því í 
annarlegt ástand? Hvers vegna 
kjósum við ekki að uppræta þessa 
meinsemd í okkar nánasta 
umhverfi en teljum sjálfsagt að 
leggja baráttunni lið í fjarlægum 
heimshlutum?

Skv. nýsamþykktum lögum er nú 
„hvorki heimilt að bjóða upp á 
nektarsýningar né með öðrum 
hætti að gera út á nekt starfs-
manna eða annarra sem á 
staðnum eru“, en áfram verður þó 
hægt að sækja um undanþágur til 
leyfisveitenda um að heimila 
nektardans. Í lögunum segir 
jafnframt að á „slíkum stöðum er 
sýnendum óheimilt að fara um á 
meðal áhorfenda og jafnframt eru 
hvers konar einkasýningar 
bannaðar“. Spurningin um hvað er 
lokað rými og hvað ekki skiptir 
ekki lengur máli. Í umræðum á 
þingi kom fram sá skilningur 
þingmanna á nýju lögunum að 
almenna reglan væri að nektar-
dans væri bannaður – sveitar-
félögin hefðu það í hendi sér hvort 
leyfi væri veitt. Nú þurfum við að 
bíða og sjá hvað gerist í Kópavogi. 
Lögreglan þarf að fylgjast með 
því að þessum lögum verði 
framfylgt og dómstólar að túlka 
þau í samræmi við vilja lög-
gjafans og almennings. Ekki er 
hægt að vinna gegn mansali með 
því að leyfa starfsemi sem byggir 
á því, leynt eða ljóst.

Höfundur er ráðskona atvinnu- og 
stjórnmálahóps Femínistafélags 

Íslands.

Mansal er mannréttindabrot

Hvort það sé rétt aðferð að festa sig 
upp í krana eða að hlekkja sig saman 

og hindra umferð til að vekja athygli á 
málstað sínum eins og Saving Iceland 
hefur gert – um það eru skiptar skoðanir. 

Hins vegar fannst mér fréttatilkynning 
þeirra áhugaverð sem send var út 18. júlí 
sl. þar sem vakin er athygli á að umhverf-
ismat á væntanlegu álveri í Helguvík sé 
unnið af aðilum sem eiga mikilla hags-
muna að gæta – og er verkfræðisamsteypan HRV 
nefnd í því samhengi. 

Kemur fram m.a. í matinu að mengun af verk-
smiðjunni verði ekkert vandamál þar sem öll 
mengun mun hverfa með vindinum! 

Í Fréttablaðinu 28. mars sl. er HRV kynnt sem 
eitt fremsta ráðgjafar- og þjónustufyrirtæki í 
heiminum á sviði ál- og orkuiðnaðar. Jafnframt er 
greint frá því að áhersla fyrirtækisins verði að 
stórum hluta á álversiðnaðinn þar sem það hefur á 
mikilli þekkingu að byggja, en einnig sé horft til 
annars orkufreks iðnaðar. 

Í sömu frétt  segir: „Fyrir utan að stýra með 
verkfræðingum Norðuráls uppbyggingu þar, erum 
við í samstarfi við Bechtel fyrir austan við bygg-

ingu Fjarðaáls, við vinnum að uppbygg-
ingu álvers á Húsavík, við tökum þátt í 
undirbúningi stækkunar í Straumsvík og 
sömuleiðis að undirbúningi álvers í 
Helguvík.“

Jafnframt kemur fram að félögin sem 
standa að HRV eigi í Geysi Green Energy 
sem er hluthafi í Hitaveitu Suðurnesja. 
Það er alkunna að verðmæti þess fyrir-
tækis muni aukast verulega verði af 
byggingu álversins í Helguvík. 

Þeir aðilar sem eiga síðan að sjá um 
áhættumat vegna mögulegs stíflurofs, ef 
af virkjun Þjórsár verður,  eru m.a. verk-

fræðistofurnar VST og VGK sem eru hluti af 
HRV.

Líklega væntir almenningur þess að umhverfis-
mat eigi að fela í sér hlutlaust mat á áhrifum fram-
kvæmda. Í grein eftir framkvæmdastjóra verkfræði-
samsteypunnar HRV lýsir hann hins vegar þeirri 
skoðun sinni að við Íslendingar eigum að skammast 
okkar og draga úr loftmengun með því að nýta 
umhverfisvæna orku okkar alþjóðasamfélaginu og 
okkur Íslendingum til heilla og byggja hér eins og  
tvö til þrjú  „Reyðarfjarðarálver“.

Er þá einhver furða þó svo menn leyfi sér að 
draga í efa hlutleysi matsaðila?

Höfundur er formaður Sólar í Straumi.

Siðleysi í umhverfismati á stóriðju?

H
vers konar samfélag er það sem býður veikum börnum 
upp á bið eftir greiningu og meðferð?

Á mestu velmegunartímum þjóðarinnar er staðan 
sú að enn eitt árið er rætt um hvernig skuli stytta 
biðlistann á Barna- og unglingageðdeild Landspítala 

(BUGL).
Fyrir réttum mánuði sagði Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigð-

isráðherra: „Það var eitt af mínum fyrstu verkum sem ráðherra 
að hefja undirbúning að vinnu vegna BUGL og ég hef þegar kynnt 
vinnutilhögunina í ríkisstjórn. Nánari útfærsla verður kynnt á 
næstu vikum.“

Áætlun ráðherrans liggur ekki fyrir. En markmiðið getur ekki 
verið flókið: Biðlistanum á Barna- og unglingageðdeildinni þarf að 
eyða og sjá til þess að hann myndist aldrei framar.

Guðlaugs Þórs og félaga í nýrri ríkisstjórn bíða ærin verkefni 
sem hrönnuðust upp í tíð fyrri ríkisstjórnar. Viðvarandi biðlistar 
á Barna- og unglingadeildinni og Greiningar- og ráðgjafarstöð 
ríkisins eru sorglegur vitnisburður um sinnuleysi ríkisstjórnar 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í garð barna sem eiga 
bágt. Það segir meira en mörg orð um áhugaleysið að bið eftir 
þjónustu á Greiningar- og ráðgjafarstöðinni, sem þjónar fötluðum 
börnum og fjölskyldum þeirra, var orðin allt að þrjú ár.

Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra lagði fyrir ríkis-
stjórnina og fékk samþykktar í júní  sérstakar aðgerðir til að vinna 
á þeim vanda og hófust þær strax.

Auðvitað ber Sjálfstæðisflokkurinn ríka ábyrgð á þessari slæmu 
stöðu. Guðlaugs Þórs bíður að reka slyðruorðið af flokki sínum. 
Áætlanir hans um Barna- og unglingageðdeildina hljóta að líta 
dagsins ljós á næstu dögum.

En það er margt annað sem má betur fara í málefnum barna en 
að eyða biðlistum á sérhæfðar stofnanir. Enn stærra mál er hvernig 
samfélagið í heild býr að þeim börnum sem minna mega sín. Í vor 
hélt Lena Nyberg, umboðsmaður sænskra barna, merkilegt erindi 
í Norræna húsinu þar sem hún fjallaði um rétt barna til góðra 
foreldra. „Foreldrar sem ekki sinna börnunum teljast með mestu 
erfiðleikum sem börn eiga við að stríða í Svíþjóð í dag,“ sagði 
Lena.

Fólk sem ekki ræður við foreldrahlutverkið hefur alltaf verið 
til, og það mun ekki breytast. Hvernig samfélagið bregst við þeim 
vanda er hins vegar á margan hátt enn óleyst mál. Hryllingssögur 
frá Breiðavík og öðrum uppeldisheimilum ríkisins taka af allan 
vafa um að í fæstum tilfellum er lausnin að taka börnin af 
foreldrunum.

Sívaxandi fjöldi tilkynninga til barnaverndaryfirvalda staðfestir 
að vandamálin eru mörg. En í auknum fjölda tilkynninga eru þó 
ekki aðeins neikvæðar fréttir. Þar er einnig að finna vísbendingu 
um að fólk er að vakna til betri vitundar um ábyrgð samfélagsins 
alls á vanræktum börnum. 

Næsta skref er virkja þessa vitund og skapa umhverfi sem 
styður við bakið á þeim foreldrum sem ráða ekki hlutverk sitt. 
Vissulegra er það flóknara verkefni en að fjölga starfsfólki á 
fáliðuðum stofnunum, en ríkisstjórnina virðist ekki skorta vilja 
eða áhuga á málefnum barna. Næst er að láta verkin tala.

Börnin sem 
urðu eftir



Norska hlaupadrottningin Grete Waitz á að baki 
glæstan feril sem langhlaupari. Í dag skipulegg-
ur hún Óslóar-maraþonið í samstarfi við Glitni 
og er ráðgjafi Reykjavíkur-maraþonsins.  

Grete Waitz hefur hlaupið síðan hún man eftir sér. 
Hún er margfaldur heimsmethafi, vann silfur á 
Ólympíuleikunum í Los Angelses 1984, hefur sigr-
að Lundúna-maraþonið tvisvar sinnum og New 

York maraþonið alls níu sinnum. 
Í dag hefur hún lagt keppnisskóna á hilluna og 

skipuleggur Óslóar-maraþonið ásamt því að boða 
heilbrigt líferni. Glitnir er aðalstyrktaraðili 
hlaupsins í Noregi og þannig komst Grete í kynni 
við Reykjavíkur-maraþonið.

Blaðamaður Fréttablaðsins hitti Grete þegar 
hún var stödd hér á landi á dögunum og má sjá við-
talið við hana á næstu síðu.

Langflestir geta hlaupið



Nýleg rannsókn bendir til 
þess að tengsl geti verið á 
milli þefvísi og Alzheimer.

Vísindamenn við Cincinnati-
háskóla telja að lélegt lyktarskyn 
sé hugsanlega ein fyrsta vísbend-
ing um heilabilunarsjúkdóminn 
Alzheimer.

Þeir rannsökuðu 600 manns á 
aldrinum 54 og upp í 100, sem 
voru beðnir um á greina á milli 
lyktar af lauk, sítrónu, kanil, 
svörtum pipar, súkkulaði, rósum, 
banönum, ananas, sápu, málning-
arþynni, bensíni og reyk. 

Fjórðungur fólksins giskaði á 
rétt svör eða gerði eina vitleysu. 
Helmingur þeirra þekkti níu af 
tólf en fjórðungur kom verst út, 
þekkti átta eða færri af lyktinni.

Eftir prófið þurftu þátttakend-
ur að taka tuttugu próf ársfjórð-
ungslega næstu fimm árin, þar 
sem reyndi meðal annars á þekk-
ingu þeirra og minni. Á þeim 
tíma fór þriðjungur þátttakenda 
að eiga við minnisleysi að stríða.

Niðurstaðan varð sú að fólk 
sem gerði minnst fjögur mistök í 
lyktarprófinu var fimmtíu pró-
sentum líklegra til að kljást við 
slík vandamál en þeir sem gerðu 
ekki fleiri en ein mistök. Einnig 

komu fram vísbendingar um að 
tengsl væru á milli lélegs lyktar-
skyns og allt frá minni háttar 
minnisörðugleikum og upp í 
Alzheimer.

Vísindamennirnir benda þó á 
að ekki séu alltaf tengsl á milli 
þefvísi og Alzheimer og því 
óþarfi að örvænta. Best sé að 
leita til læknis til að fá úr því 
skorið.

Lélegt lyktarskyn
upphaf Alzheimer

Hlaupadrottningin Grete Waitz 
skipuleggur Óslóar-maraþ-
onið í samstarfi við Glitni og 
er ráðgjafi við það reykvíska. 
Markmiðið er meðal annars 
betri lýðheilsa.

„Ég byrjaði að hlaupa vegna 
bræðra minna þegar ég var 
krakki. Þeir voru á kafi í íþróttum 
og ég leit mikið upp til þeirra. Þeir 
voru nú ekkert allt of hrifnir af 
litlu systur sem var alltaf í eftir-
dragi, en áður en þeir vissu af 
hljóp ég fram úr þeim og þá varð 
ekki aftur snúið,“ segir Grete 
hlæjandi en hún uppgötvaði hæfi-
leika sína sem hlaupari þegar hún 
var aðeins tólf ára gömul og hefur 
æft með sama íþróttafélaginu 
allar götur síðan.  

Hún hefur átt fjölda heimsmeta 
í langhlaupi, víðavangs- og maraþ-
onhlaupi og vann gull á heims-
meistaramótinu árið 1983 og silf-
ur á Ólympíuleikunum árið 1984. 
Auk þess hefur hún unnið Lund-
úna-maraþonið tvisvar og New 
York-maraþonið níu sinnum. 

Í dag skipuleggur Grete Óslóar-
maraþonið og er ráðgjafi við það 
reykvíska. Hún segir samstarfið 
við Glitni vera einstaklega kær-
komið. „Það er mjög erfitt að fjár-
magna stóran viðburð eins og 
Óslóar-maraþonið. Við höfðum í 
mörg ár beðið fjársterka aðila á 
hnjánum svo þegar Glitnir hafði 
samband að eigin frumkvæði var 
það eins og að fá jólapakka um 
mitt sumar,“ segir Grete. 

Í framhaldi af samstarfi Glitnis 
og Óslóar-maraþonsins óskaði 
Glitnir eftir aðstoð Grete við skipu-
lagningu Reykjavíkur-maraþons-
ins. 

„Ég hef ákveðna þekkingu og 
reynslu eftir öll þessi ár sem 
íþróttakona. Ég og maðurinn minn 
höfum ferðast gríðarlega mikið í 
gegnum árin og hlaupið úti um 
allan heim. Ég veit hvað þarf til við 
skipulagningu slíkra viðburða svo 

ég kem að Reykjavíkur-maraþon-
inu sem eins konar ráðgjafi og 
finnst það mjög ánægjulegt,“ segir 
Grete.

Hlaupin eru að sögn Grete vett-
vangur til að bjóða erlendu afreks-
íþróttafólki til að taka þátt og 
skapa umtal á alþjóðavettvangi, 
auk þess sem markmiðið er að 
vekja almenning til vitundar um 
heilbrigt líferni. 

„Rannsóknir hafa sýnt að við 
borðum ekkert fleiri kaloríur en á 
árum áður. Samt erum við mun 
feitari og þjökuð af sjúkdómum 
sökum lífshátta. Þetta er því miður 
mestmegnis hreyfingarleysi að 
kenna. Reykjavíkurmaraþonið er 
því góð áminning fyrir bættari 

lýðheilsu, því allflestir geta verið 
með,“ segir Grete, sem er mjög 
þekkt í eigin heimalandi, Noregi, 
þar sem hún er að flestra mati 
„fröken heilsa og hreysti“. Þar 
eltir fólk hana gjarnan í búðinni til 
að athuga hvað hún kaupir í mat-
inn og Grete segist jafnvel verða 
fyrir aðkasti út af súkkulaði. 

„Ég hef lengi verið einn helsti 
talsmaður heilbrigðs lífernis og 
fólk heldur að ég borði aldrei 
nammi. Málið er bara að borða 
hollt daglega og hreyfa sig reglu-
lega. Þá er allt í lagi að njóta þess 
að borða sætindi um helgar, eins 
og ég reyni að segja við fólkið sem 
rekur augu í súkkulaðið mitt í búð-
inni,“ segir Grete hlæjandi.

Reykjavíkur-maraþonið 
stuðlar að betri lýðheilsu
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Írski dresserinn er í miklu 
uppáhaldi hjá Guðnýju Hall-
dórsdóttur kvikmyndaleik-
stjóra sem fann gripinn á 
fornsölu í London. Hún fékk 
skömm í hattinn frá föður 
sínum fyrir að draga heim 
breskan eldivið.

„Ég fékk skápinn á markaði í 
Camden-hverfinu í London árið 
1980. Hann er um hundrað ára 
gamall og hefur staðið einhvers 
staðar í húsi í London þangað til 
ég fékk hann í hendurnar. Þessir 
skápar eru með mörgum skúffum 
og leynihólfum og voru mjög í 
tísku á sínum tíma. Þeir eru alltaf 
kallaðir írskir dresserar en þegar 
ég fékk hann þóttu þessir gripir 
ekki mjög smart lengur og þess 
vegna nokkuð framboð af þeim,“ 
segir Guðný Halldórsdóttir kvik-
myndaleikstjóri sem hefur nýver-
ið lagt lokahönd á kvikmyndina 
Veðramót sem frumsýnd verður 
7. september.

Guðný hafði lengi haft augastað 
á skápnum og fór oft niður í 
Camden til að skoða hann áður en 
hún fékk hann í hendurnar. „Ég 
festi mér hann um leið og ég sá 
hann fyrst og borgaði inn á hann. 
Síðan kom ég oft til að heimsækja 
hann og borga af honum. Skápur-
inn kostaði 900 pund á þeim tíma 
og var mín eigin útskriftargjöf 
þegar ég útskrifaðist úr kvik-
myndaskólanum í London. Síðan 
dúndraði ég honum um borð í skip 
á leið til Íslands, batt um hann 
kaðal og skrifaði Reykjavík, 
Ísland á hann,“ segir Guðný sem 
segist hafa mætt nokkrum 

skömmum frá föður sínum vegna 
skápsins.

„Skápurinn er ákaflega illa 
byggður og þegar faðir minn sá 
fráganginn á bakhliðinni, skamm-
aði hann mig eins og hund fyrir að 
flytja með mér breskan eldivið 
yfir hafið. Síðan sá hann framan á 
hann og gúdderaði hann,“ segir 
Guðný hlæjandi.

Síðan skápurinn kom til Íslands 
hefur hann alltaf haldið til í Mos-
fellsdal. Fyrst í foreldrahúsum 
Guðnýjar að Gljúfrasteini og 
síðan á hennar eigin heimili 
skammt frá. 

Hann er fyrirferðarmikill og 
hefur sjaldan verið færður úr stað 
með tveimur undantekningum. 
„Hann hefur verið tekinn í sundur 
tvisvar og færður til að komast í 
vinnu hjá mér. Þá lék hann hlut-
verk í Skilaboðum til Söndru og 
Karlakórnum Heklu. Annars væri 
nær að byggja utan um hann frek-
ar en að færa hann til á heimil-
inu,“ segir Guðný sem segir að 
skápurinn sé í fínu lagi þrátt fyrir 
aldur og lélegan frágang. „Það 
eina sem lætur á sjá eru hand-
föngin sem hundunum finnst svo 
gott að naga.“ 

Að sögn Guðnýjar er búðin þar 
sem skápurinn fékkst enn á sama 
stað í London að selja eitthvað 
Bretadrasl. Enda löng hefð fyrir 
endurnýtingu á húsgögnum í 
borginni.

„Þegar ég bjó í borginni kom 
hestvagn eldsnemma á laugar-
dagsmorgnum og tók húsgögn 
sem fólk vildi losa sig við. Síðan 
fór þetta á einhvern flóamarkað, 
ekki ósvipað Góða hirðinum hér. 
Svo mér finnst líklegt að skápur-
inn hafi komið úr einhverri slíkri 
ferð,“ segir Guðný.

Skömmuð fyrir 
írska dresserinn
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[Hlutabréf]

Actavis hverfur í dag úr OMX Ice-
land 15 vísitölunni, sem einnig er 
nefnd Úrvalsvísitala Kauphallar-
innar. Eftir standa þrettán félög 
og fækkar brátt í tólf með fyrir-
hugaðri afskráningu Mosaic 
Fashions í næsta mánuði.

Afskráning Actavis kemur í 
kjölfar þess að Novator hefur 
tryggt sér 99,66 prósent af hlutafé 
í Actavis Group, að því er fram 
kom í tilkynningu til Kauphallar-
innar í gær. Hluthafar sem sam-
þykktu tilboðið fá greitt fyrir bréf 
sín á morgun, 25. júlí.

Vegvísir Landsbankans greindi 
frá því í gær að frá því formlegt 
yfirtökutilboð Novators var lagt 
fram í júníbyrjun hefði velta með 
hlutabréf numið 374 milljörðum 
króna, samanborið við 153 millj-
arða króna veltu á sama tímabili í 
fyrra.

Enn fækkar í 
vísitölunni

Í hönd fer tími hálfsársuppgjöra, 
en Nýherji reið á vaðið síðasta 
föstudag með birtingu uppgjörs 
fyrir annan fjórðung þessa árs. 

„Century Aluminum, Kaupþing, 
Exista, Bakkavör og Straumur-
Burðarás birta uppgjör sín í vik-
unni og munu þrjú síðastnefndu 
félögin öll birta sín uppgjör á 
fimmtudaginn næstkomandi,“ 
segir í hálffimmfréttum greining-
ardeildar Kaupþings í gær, en 
Century Aluminum birtir uppgjör 
sitt eftir lokun markaða í dag og 
Kaupþing fyrir opnun markaða á 
morgun. Glitnir, Össur og Teymi 
birta uppgjör 31. júlí.

Greiningardeildin segir upp-
gjörshrinuna nokkuð mikilvæga 
fyrir þróun hlutabréfamarkaðar, 
enda séu nokkrar væntingar um 
góð uppgjör í ljósi 40 prósenta 
hækkunar Úrvalsvísitölunnar það 
sem af er ári. „Þau félög sem birta 
uppgjör sín í júlí hafa samtals 
nærri 70 prósenta vægi í Úrvals-
vísitölunni.“

Væntingar um 
góð uppgjör

Eimskip og Qingdao Port Group skrifuðu 
í gær undir samning um rekstur 55 þús-
und tonna kæli- og frystigeymslu í 
Qingdao-höfn í Kína. Geymslan, sem 
verður tekin í notkun í september, verður 
sú stærsta sinnar tegundar í Kína. Í samn-
ingnum felst jafnframt bygging annarrar 
geymslu upp á 55 þúsund tonn. Samanlagt 
verður því geymslugeta Eimskips í 
Qingdao-höfn 110 þúsund tonn. Til sam-
anburðar rúmar kæli- og frystigeymsla 
Eimskips í Sundahöfn um 3.500 tonn. 

Fyrst um sinn snýst samningurinn um 
rekstur geymslanna. Gert er ráð fyrir að 
Eimskip verði eigandi þeirra innan 
tveggja til þriggja ára. Samningurinn 
felur jafnframt í sér að Eimskip verður 
eini rekstraraðili kæli- og frystigeymsla í 
höfninni.

Baldur Guðnason, forstjóri Eimskips, 
segir kostnaðinn við fyrsta hluta fram-
kvæmdanna liggja á bilinu tuttugu til 

þrjátíu milljónir evra. Það er á bilinu 1,6 
til 2,5 milljarðar króna. „Þetta er gríðar-
lega stórt verkefni sem við erum stolt af 
að vera hluti af. Þetta er okkar fyrsta 
geymsla í Asíu og hún verður hluti af 
heildarþjónustuneti Eimskips um allan 
heim. Með þessu gefst okkur tækifæri, í 
samstarfi við Qingdao-höfn, á að byggja 
upp miðstöð fyrir Asíu þar sem vörum er 
dreift innan, til og frá Asíu. Þetta er því 
stór dagur,“ segir forstjórinn.

Undirbúningur að samningnum hófst 
fyrir tveimur árum þegar Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, fór fyrir stórri 
sendinefnd til Kína. Það var því vel við 
hæfi að hann væri viðstaddur undirskrift 
samningsins í húsakynnum forsetans að 
Bessastöðum í gær.

Gera stórsamning í Qingdao



Vestmannaeyingar minntust á dögun-
um fæðingu Jóns Vigfússonar en hann 
drýgði ótrúlega hetjudáð fyrir hart 
nær 80 árum, eða 14. febrúar árið 1928. 
Þá gerði aftakaveður sunnan við landið 
sem í Morgunblaðinu 15. febrúar 1928 
var lýst sem „stórviðri með svartabyl“ 
og var brim „með afbrigðum mikið“.

Fjöldi báta var við veiðar en kom-
ust þeir allir til hafnar, margir við illan 
leik. Allir nema einn. „Sigríðar“ var 
enn saknað og það var ekki fyrr en einn 
úr áhöfn Sigríðar, Jón Vigfússon, komst 
til byggða að örlög bátsins urðu ljós.

Báturinn hafði steytt á skeri undan 
hamrinum vestast á Heimaey. Þar sat 
hann fastur í örskotsstund og gaf það 
áhöfninni, alls fjórum sjómönnum, 
ráðrúm til að stökkva upp á litla syllu 
undir hamrinum. „Um leið og þeir voru 
komnir í land, en pabbi stökk síðastur, 
þá kom alda og braut bátinn í spón,“ 
segir Sigurður Jónsson, bæjarstjóri 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps og sonur 
Jóns. „Þá hófst pabbi handa við að klífa 
hamarinn en hann hafði almennt verið 
talinn ókleifur fram að þessu.“

Aðstæður voru mjög erfiðar. Blind-
bylur barði á Jóni og bergið var blautt 
og hált og erfitt að ná þar fótfestu. 
„Hann sagði mér eitt sinn að hann hefði 
haft vettling í munninum og hann hafi 
hann notað til að dusta snjóinn af syll-
unum svo hann næði þar taki,“ segir 
Sigurður.

Jón komst að lokum alla leið upp 

hamarinn og til byggða og var mönn-
unum öllum bjargað, þökk sé ótrúlegu 
afreki Jóns. „Pabbi vildi alltaf sem 
minnst tala um þetta en þegar maður 
komst sæmilega til vits og ára sýndi 
hann manni staðinn og maður lærði 
meira um atburðinn. Það er með ólík-
indum að það skyldi hafa verið hægt 
að klifra þarna upp,“ segir Jón. „Berg-

ið slútir í rauninni yfir sylluna þar sem 
mennirnir biðu og ótrúlegt að pabbi 
hafi komist upp. Enda sagði hann að 
hann hefði ekki verið einn að verki síð-
asta spölinn.“

Hamarinn hefur ekki verið klifinn 
eftir þetta, þrátt fyrir tilraunir að sum-
arlagi í blíðskaparveðri

„Ég veit ekki alveg hvað 
ég er að gera. En mér 

finnst það mjög gaman og 
ég má gera eins mikið af 

því og ég vil.“

Machu Picchu finnst á ný

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför ástkærs föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Hreins Helgasonar
Sæviðarsundi 29, Reykjavík,

er lést 27. júní síðastliðinn.

Jónas Hreinsson         Valdís Oddgeirsdóttir
Ólafur Hreinsson       Helga Þormóðsdóttir
        barnabörn og barnabarnabörn.

www.minningargreinar.is
Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, vináttu og hlýhug
vegna andláts og útfarar elskulegrar dóttur
okkar, móður, tengdamóður og ömmu,

Þórdísar Þórisdóttur
Kjarrhólma 32, Kópavogi, áður til heimilis
í Reykjabyggð 14, Mosfellsbæ.

Sérstakar þakkir fær hjúkrunarfólk hjá heimahjúkrun
LHS og líknardeild LHS í Kópavogi fyrir ómetanlega
aðstoð í veikindum hennar.

Þórir Sigurðsson                     Sigríður Ragna Olgeirsdóttir
Kristján B. Magnússon          Edda Ragna Davíðsdóttir
Sigrún B. Magnúsdóttir        Kjartan Þór Reinholdsson
Sigríður Þórisdóttir               Aðalsteinn Þórðarson
Björk Þórisdóttir                    Róbert Vilhjálmsson
                Aron Daníel og Auður Dís.

varð bráðkvödd á Arnarstapa aðfaranótt föstudagsins
20. júlí. Jarðarförin verður í Bústaðakirkju þriðjudag-
inn 31. júlí.

Ríkharð Kristjánsson
Gerður Ríkharðsdóttir
Svandís Ríkharðsdóttir
Óskar Örn Jónsson
Valdimar Örn Júlíusson
Telma Dögg Óskarsdóttir
Jón Andri Óskarsson
Harpa Eik Óskarsdóttir
Ísak Örn Valdimarsson
Brynjar Bogi Valdimarsson

Ástkær eiginkona, móðir okkar,
tengdamóðir og elsku amma,

Brynhildur Þorsteinsdóttir

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

Nanna Renate Möller  
Helgafelli,  Mosfellsbæ,

lést laugardaginn 21. júlí. Jarðarförin verður auglýst
síðar.

Íris Jónsdóttir                   Kristján Þór Valdimarsson
Erna Jónsdóttir                 Sigurgeir Guðjónsson
Auður Jónsdóttir
Ríkharður Jónsson          Þóra Skúladóttir
Unnur Jónsdóttir             Freyr Ferdinandsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri,

Aðalsteinn Davíð
Jóhannsson
Háholti 12, Akranesi,

sem lést af slysförum 16. júlí sl. verður jarðsunginn frá
Akraneskirkju miðvikudaginn 25. júlí kl. 14. Blóm og
kransar vinsamlega afþakkaðir. Stofnaður hefur verið
reikningur í Landsbankanum á Akranesi til styrktar
börnum hans, tæpra 2 ára og 7 mánaða. Reiknings-
númerið er 0186-15-380076, kt. 020775-3009.

Ingibjörg Ösp Júlíusdóttir
Íris Rakel Aðalsteinsdóttir
Ragnar Páll Aðalsteinsson
Guðlaug Aðalsteinsdóttir Jóhann Jensson
Bjarni Borgar Jóhannsson  Valgerður Guðbjörnsdóttir
Benedikt Heiðar Jóhannsson
Guðrún Sveinbjörnsdóttir
Halldór Júlíusson Gíslný Bára Þórðardóttir
Sigurrós Júlíusdóttir Ólafur Borgarsson
Sigurlína Júlíusdóttir Guðmundur Páll Jónsson
Ólöf Ingibergsdóttir
Birna Júlíusdóttir Bjarni Axelsson

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem með hlýhug, nærveru og samúðar-
kveðjum minntust látins eiginmanns,
bróður, föður, tengdaföður og afa,

Sverris Norland
Sunnuvegi 5, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til gjörgæsludeildar Landspítalans
við Hringbraut sem og deildar 11G fyrir ómetanlegan
stuðning og alúð.

Margrét Norland
Agnar Norland
Kristín Norland
Jón Norland   Sigríður L. Signarsdóttir
Halla Norland    Valdimar Sigurðsson

og barnabörn.





Ég fór á kajak á 
l a u g a r d a g i n n . 
Ekki beint eitt-
hvað sem ég 
geri reglulega. 

Fjölskylda mín á 
reyndar kanó og 
sumarbústað þar 
sem lygn lækur 
rennur í gegnum 

landið. Þar eigum við til 
að dóla okkur rólega á læknum, 
njóta náttúrunnar og hlusta á fug-
lasönginn. Ég bjóst því við álíka 
yndislegheitum á laugardaginn
þegar ég hélt á Stokkseyri ásamt 
vinkonum mínum.

Þegar þangað var komið tók við 
okkur kraftalegur drengur sem 
dreif okkur í gallana. Í fyrstu 
fannst mér notalegt að róa á 

kajaknum en eftir nokkurn tíma 
fór árin að þyngjast töluvert. Ég 
velti því fyrir mér hvenær við 
myndum fara hægt og hlusta á 
fuglasönginn en aldrei kom að 
því. Eina sem við hlustuðum á 
var buslið og stunurnar í hvorri 
annarri við að keyra árina tryll-
ingslega ofan í vatnið. Áfram, 
áfram, áfram!! Allt í einu mundi 
ég eftir því að vinkona mín hafði 
pantað fyrir okkur tveggja tíma 
„POWER CHALLENGE“ ferð. Á 
tímabili hélt ég að ég myndi ekki 
komast í land og yrði bara að 
sætta mig við að deyja á þessum 
guðs volaða bleika plastkajak. 

Ég rifjaði það upp með sjálfri 
mér á meðan ég reri af ákafa að 
ég hef ekki hreyft hendurnar að 
ráði í langan tíma. Nánast það eina 

sem ég geri með höndunum er 
að vélrita og teikna, og svoleiðis 
„hreyfing“ býr mann ekki alveg 
undir geðsjúkan kajakróður í tvo 
klukkutíma. Það kjánalegasta í 
ferðinni var þó þegar við fórum 
niður litlar flúðir og um leið og 
niður var komið gólaði dreng-
urinn: „Jæja nú snúum við við!“ 
Þá ætlaðist þessi ungi drengur 
til að við rerum UPP flúðirnar. 
Tíðkast það eða?!! Við breytt-
umst skyndilega í nöldrandi 
kerlingar og botnuðum ekkert í 
þessu tilgangsleysi. Svo var róið 
á sama geðsjúka hraðanum aftur 
í land. Ég veit ekki alveg hvernig 
ég komst í land en hér sit ég þó 
fyrir framan tölvuna með bleikar 
blöðrur á höndunum. Eitt veit ég 
hins vegar; aldrei aftur!



Kl. 20
Margrét Bóasdóttir sópran og 
Douglas Brotchie orgelleikari flytja 
íslenska og erlenda kirkjutónlist á 
síðustu tónleikunum í tónleikaröð-
inni „Þriðjudagskvöld í Þingvalla-
kirkju“. Tónleikarnir eru haldnir í 
samstarfi kirkjunnar og  Minningar-
sjóðs Guðbjargar Einarsdóttur frá 
Kárastöðum, fyrrverandi organista 
við kirkjuna. Aðgangur er ókeypis, en 
tekið er á móti framlögum til 
sjóðsins.

Þjóðlegt handverk til sýnis

Þó að margir aðdáendur 
Harry Potter hafi beðið 
föstudagsins með eftir-
væntingu er Helga Haralds-
dóttir þar í sérflokki. Helga 
er þýðandi bókaflokksins og 
er nú í startholunum fyrir 
síðustu þýðinguna.

„Ég var búin að bíða í ofvæni 
eftir þessum degi,“ sagði Helga, 
sem kveðst vera mikill aðdáandi 
bókanna sjálf. Hún starfar sem 
sálfræðingur á Miðstöð heilsu-
verndar barna og hefur því í nógu 
að snúast þessa dagana. Þegar 
Fréttablaðið náði tali af Helgu í 
gær var hún að ljúka við að lesa 
Harry Potter and the Deathly 
Hallows. „Núna er farið að bíða 
svolítið eftir íslenskum titli, svo 
það þarf að drífa hann af stað. 
Svo byrja ég að þýða og sendi 
kaflana til yfirlestrar jafnóðum 

og ég klára þá,“ útskýrði Helga. 
Þýðingarferlið á bókunum um 

Harry Potter er talsvert hratt, en 
íslenska útgáfan er væntanleg 
15. nóvember næstkomandi. 
Álagið á Helgu og þýðendur 
Harry Potter-bókanna erlendis 
er því afar mikið. Helga veit til 
þess að þýðandi bókanna á 
frönsku hafi fengið taugaáfall 
við þýðingu fjórðu bókarinnar. 
Þá hafði hann unnið sleitulaust í 
tíu klukkustundir á dag, í 63 daga 
samfleytt. 

„Ég hef oft fengið hjálp við 
þýðingarnar, annars hefði þetta 
hreinlega ekki gengið,“ sagði hún 
og hló við. „Þetta er náttúrulega 
hörkupúl, en þetta er líka bara 
markmið sem maður vinnur að í 
takmarkaðan tíma. Maður sér 
alltaf fyrir endann á þessu,“ 
sagði Helga. 

Þar sem þýðandi hefur enga 
frekari innsýn en hinn almenni 
lesandi í hvað höfundurinn J.K. 
Rowling ætlast fyrir hefur það 

reynst nokkuð snúið að þýða 
bókaflokkinn. „Það eru kannski 
litlir hlutir í fyrri bókunum sem 
ég hélt að skiptu ekki miklu máli, 
en verða svo veigamiklir síðar, 
og þýða þar að auki allt annað en 
maður hélt í upphafi,“ útskýrði 
Helga, sem segist hafa rekið sig 
á marga slíka hluti í þýðingunum. 
„Já, Jesús minn,“ sagði hún. „Ég 
er að lesa bókaflokkinn fyrir sex 
ára son minn núna, og ég verð 
stundum að loka augunum þegar 
ég sé hluti sem passa ekki lengur. 
En maður hefði þurft að vera 
skyggn til að skilja það, svo það 
verður bara að hafa það,“ sagði 
hún hlæjandi. 

Helga segir tilfinningar sínar 
gagnvart lokum verkefnisins, 
sem nú er í sjónmáli, vera blendn-
ar. „Ég held að ég eigi eftir að 
sakna Harrys mjög mikið. En á 
hinn bóginn er ég í fullu starfi og 
með tvö börn, svo þetta er tölu-
vert álag,“ sagði hún sposk.

Málverkið Rauðhetta og óttatígurinn, sem var hluti 
sýningar listakonunnar Karin Leening á Kaffi Karólínu 
í fyrra, er horfið. Kaupandi verksins og listakonan sjálf 
lýsa eftir verkinu.

„Ég keypti þetta verk á Kaffi Kar-
ólínu, líklega í ágúst í fyrra. Sýn-
ingunni lauk í september. Þegar 
ég ætlaði að nálgast verkið var 
það einfaldlega ekki til staðar,“ 
útskýrði Hjálmar Stefán Brynj-
ólfsson, kaupandi verksins. Lista-
konan Karin Leening er gift 
íslenskum manni, Aðalsteini Þórs-
syni. Bróðir Aðalsteins, Helgi, 
var milliliður í málverkakaupun-
um. Hann fékk önnur verk Karin-
ar af Kaffi Karólínu þegar sýn-
ingunni lauk, en ekki umrætt 
málverk. 
„Það er ekki verið að svindla á 
mér, enda fékk ég skaðabætur í 
formi annars málverks. Einhvern veginn hefur myndin Rauðhetta og 
óttatígurinn horfið af staðnum. Við listakonan viljum eðlilega vita 
hvar myndin er niðurkomin,“ útskýrði Hjálmar. 
Ef einhver hefur upplýsingar um hvar verkið er að finna má sá hinn 
sami hafa samband við Hjálmar, á netfanginu hjalmarstefan@goog-
lemail.com, eða Karin sjálfa, á karinleening@hotmail.com. Fundar-
launum er heitið. 
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VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,

TÖLVULEIKIR, DVD MYNDIR

OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF

Á 1900 OG ÞÚ

GÆTIR UNNIÐ MIÐA!

11.
HVER

VINNUR!

HEIMSFRUMSÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ
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Rafstöðvar
Bensín- og díselrafstöðvar
í stærðum 2,5 kW -4,2 kW.

HAGSTÆTT VERÐ



Leikkonan Winona Ryder var 
kærð fyrir stuld í verslun árið 
2001 og hefur nú látið hafa eftir 
sér að hún hafi þó algjörlega 
hreina samvisku. Ástæðan er að 
hennar sögn sú að hún meiddi 
engan. „Ég fékk aldrei mikið sam-
viskubit vegna þess að ég meiddi 
aldrei neinn. Ef ég hefði skaðað 
einhvern líkamlega þá hefði til-
finningin verið allt önnur,“ sagði 
Winona sem sagði verkjalyf hafa 
gert sig ringlaða daginn sem hún 
stal.

„Tveimur mánuðum áður hafði 
ég handleggsbrotnað á tveimur 

stöðum og læknirinn, sem var 
algjör skottulæknir, gaf mér fullt 
af lyfjum við sársaukanum. Í 
fyrstu tók ég lyfin einungis við 
sársaukanum en svo kemur að því 
að maður veit ekki lengur hvort 
maður finnur til en samt tekur 
maður lyfin áfram,“ sagði Winona 
sem er í forsíðuviðtali í nýjasta 
hefti bandaríska Vogue. 

Winona hefur hreina samvisku

Leikkonan Heather Graham seg-
ist ekki hafa neitt samband við 
foreldra sína eftir að hún lék 
klámmyndastjörnu í kvikmynd-
inni Boogie Nights. Graham fékk 
strangt kaþólskt uppeldi og segir 
fjölskylduna ekki geta sætt sig 
við það hversu mikið kyntákn 
hún er orðin. 

„Boogie Nights var heldur gróf 
og foreldrar mínir voru skelfingu 
lostnir. Þau höfðu engan áhuga á 
að heyra mitt álit á hlutverkinu 
og voru sannfærðir um að þar 
sem ég tók við hlutverkinu hlyti 

ég að vera svona líka í alvörunni. 
Þau eru svo trúuð og ströng að 
það hefur tekið mig langan tíma 
að verða sátt við sjálfa mig. Þau 
vildu meira að segja á tímabili að 
ég gerðist nunna,“ sagði Heather 
og viðurkenndi að hún væri alls 
ekki eins villt í svefnherberginu 
eins og flestir héldu. „Það væri 
indælt að vera í góðu sambandi 
við foreldra mína og partur af 
mér þráir ást og samþykki þeirra. 
En ef þau gefa mér það aldrei þá 
er það allt í lagi. Ég hef lært að 
sjá um mig sjálf.“

Vildu að Heather 
gerðist nunna

Riccardo Tisci, yfirhönnuður 
tískuhússins Givenchy, er þekktur 
fyrir nýtískulegan klæðskurð og 
sterk snið og leyfði hann þessum 
hæfileikum sínum að njóta sín 
þegar hann bjó sig undir hátísku-
vikuna nú í sumar. Hann sótti 
innblástur í framtíðargyðjur og 
gríska goðafræði en á sýningunni 
mátti meðal annars sjá formfasta 
kjóla, hlébarðamynstur, krókó-
dílajakka, fjaðrapils, lífstykkja-
toppa, dásamlega pelsa og 

óvenjulega gala-kjóla. 
Vanalega sýnir Tisci í íburðar-

miklum og skreyttum sölum en að 
þessu sinni var bakgrunnurinn 
hvítur og þannig fengu dásamleg-
ar flíkurnar að njóta sín til hins 
ítrasta. Tískuhúsið Givenchy stóð 
áður völtum fótum í 
tískuheiminum en eftir 
ráðningu Tiscis virðist 
leiðin einungis liggja upp 
á við.

Í gær kom út í Bretlandi smáskífan Hunt-
ing High and Low af plötu Garðars Thórs 
Cortes sem kom út í apríl síðastliðnum. 
Af því tilefni boðaði útgáfufyrirtæki 
hans til veislu í gærkvöld sem Entertain-
ment News kallaði „flottasta partí kvölds-
ins“. Meðal þeirra sem höfðu boðað komu 
sína í gær voru hönnuðurinn Karen 
Millen og söngkonan Katherine Jenkins 
auk Titanic-leikarans Billy Zane.

Plata Garðars fór beint í fyrsta sæti 
klassíska listans í Bretlandi þegar hún 
kom út en var felld úr sætinu af sjálfum 
Pavarotti eftir þriggja vikna setu. Sam-
kvæmt Einari Bárðarsyni, umboðsmanni 
Garðars, er það von Believer-útgáfunnar
að smáskífan greiði leið þeirrar stóru 
aftur á toppinn. „Smáskífan er gefin út í 
mjög takmörkuðu upplagi og er eingöngu 
ætluð sem kynning á stóru plötunni,“ 

segir Einar. „Það er alveg raunhæfur 
möguleiki að ná toppsætinu að nýju.“ 
Hann segist ekki vita nákvæmlega í 
hvaða sæti platan situr þessa dagana.

Veislan var haldin á nýjum veitinga-
stað í miðborg Lundúna, Vanilla. „Þeir 
eiga von á að þetta dragi athygli að staðn-
um,“ segir Einar, en búist var við mikilli 
og góðri mætingu. Hann segir tilgang 
veislunnar auk þess að vekja athygli fjöl-
miðlafólks á Garðari Thór. Það ætlunar-
verk virðist ætla að heppnast ágætlega 
því Rav Singh hjá News of the World 
hafði boðað komu sína auk blaðamanna 
frá The Independent, Daily Mail, OK og 
Marie Claire svo einhverjir séu nefndir. 
Á fimmtudagsmorgun kemur Garðar 
Thór svo fram í þættinum GMTV en um 
5 milljónir manna sjá þáttinn á hverjum 
morgni.

Cortes býður Karen Millen í veislu
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9. HVERVINNUR

3 VIKUR ÁTOPPNUM ÍUSA!

SMS
LEIKUR

ÞESSAR 8 KONUR MUNU
HITTA 1 BRJÁLAÐAN MANN

FRUMSÝND
18.07.07

SENDU SMS JA DPF

Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ

MIÐA FYRIR TVO!

FLOTTIR AUKAVINNINGAR Í BOÐI!



Klassík úr Tiger
Svartur og ljósblár bakpoki fyrir hjól-
reiðamenn. 400 krónur.

Skordýr í návígi
Þessi smásjá hentar sannarlega vel fyrir 
unga sem aldna náttúruskoðendur. Hún 
stækkar 30 sinnum og kóngulærnar 
geta orðið dálítið ógnvekjandi ... 
400 krónur.

Lýs, milda ljós
Það er ekki nema rétt um Jónsmessuna 
sem er bjart allan sólarhringinn. Annars 
er nauðsynlegt að hafa ljós á 
tjaldstæðinu. 400 krónur.

Flott axlartaska
Fæst í gráu, ljósbrúnu og bláu og kostar 
400 krónur.

Regla á hnífapörunum
Þú púslar saman hníf, gaffal og skeið og 
allt er á sínum stað. Hnífapörin eru úr 
ryðfríu stáli og settið kostar 200 krónur.

Vasalaser
Eiginlega er þetta vasaljós en það er
með leysigeisla sem getur komið sér vel. 
400 krónur.

Vatn á tjaldstæðið
Þessi vatnsbrúsi tekur heila 15 lítra af 
vatni en þegar hann er tómur er hægt 
að leggja hann saman. 400 krónur.

Kaffi undir beru lofti
Kaffibrúsakarlarnir hefðu kunnað að 
meta hann þennan. Hitabrúsi úr stáli á 
800 krónur.

Færðu þig nær!
Það geturðu gert án þess að hreyfa 
þig úr stað með því að horfa í þennan 
sjónauka, sem er 12x25 cm og kostar 
800 krónur.

Villidýr í verði

Ljós í vasann
Vasaljós úr málmi – það kostar 
200 krónur og svo fylgja þrjár
LED-perur með.

Setið á rökstólum
Dökkgrænn kollur sem hægt er að
leggja saman. Tilvalinn í tjaldferðir 
og á útihátíðir – til dæmis á 17. júní-
skemmtunina. 400 krónur.



ÞESSAR 8 KONUR ERU UM ÞAÐ BIL AÐ 
HITTA 1 DJÖFULLEGAN MANN!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

HARRY POTTER kl. 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10
HARRY POTTER LÚXUS kl. 3 - 6 - 9
EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5 - 8 - 10.45
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
TAXI 4   kl. 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5.30 - 8 - 10.40
FANTASTIC FOUR 2 kl. 5.45 - 8 - 10.15 

16

10
14

16
14
14

16
16
12

DEATH PROOF kl. 8 - 10.20
1408 kl. 8 - 10
EVAN ALMIGHTY kl.  6
DIE HARD 4.0 kl. 5.40

16
16

14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
1408 kl. 5.50 - 8 - 10.10
DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTN

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTN

BYGGÐ Á SÖGU STEPHEN KING

NÝJASTA MEISTARAVERK

ÞESSAR 8 KONUR ERU UM ÞAÐ BIL AÐ 
HITTA 1 DJÖFULLEGAN MANN!

"GEGGJAÐUR STÍLL... 
STERK OG BRÁÐSKEMMTILEG

...BARA STUÐ!"
- ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON, MANNLÍF

"GEGGJAÐUR STÍLL... 
STERK OG BRÁÐSKEMMTILEG

...BARA STUÐ!"
- ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON, MANNLÍF

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

“HELVÍTI FLOTTUR 
HOLLUSTUEIÐUR”

- T.S.K - BLAÐIÐ

“HELVÍTI FLOTTUR 
HOLLUSTUEIÐUR”

- T.S.K - BLAÐIÐ

DEATH PROOF kl. 4.50, 7.30 og 10-POWER 16
1408 kl. 8 og 10 16
EVAN ALMIGHTY kl. 4 og 6 L
DIE HARD 4.0 kl. 7.30 og 10 14
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4 og 5.45 L
www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

SHREK, Fíóna, Stígvélaði 
kötturinn og Asninn eru 

mætt aftur í skemmtilegasta 
ævintýri allra tíma

ÁLFABAKKA

DIGITAL

KRINGLUNNI
HARRY POTTER 5 kl. 6 - 7 - 9 - 10 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

PIRATES 3 kl .10 10

VIP

KEFLAVÍK

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

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8
EVAN ALMIGHTY kl.  2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

BLIND DATING  kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

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

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

PIRATES 3 kl. 4 10

UPPREISNIN ER HAFIN

www.SAMbio.is 575 8900

HARRY POTTER 5 kl. 6 - 9 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

BLIND DATING kl. 8 L

DIE HARD 4 kl. 10 14

MORGUNBLAÐIÐ
RUV
DV

AKUREYRI
HARRY POTTER 5 kl.  6 - 9 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl.  6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

Skoska hljómsveitin Franz Ferd-
inand heldur tónleika á skemmti-
staðnum Nasa hinn 14. september. 
Meðlimir sveitarinnar óskuðu sér-
staklega eftir því að fá að spila í 
Reykjavík og hafa þeir í hyggju að 
prufukeyra á tónleikunum lög af 
væntanlegri plötu sinni. Einnig 
spila þeir efni af plötunum sínum 
tveimur; Franz Ferdinand og You 
Could Have It So Much Better. 

Franz Ferdinand, sem er ein 
vinsælasta gítarpoppsveit heims, 
hélt tónleika í Kaplakrika fyrir 
tveimur árum við mjög góðar und-
irtektir. Virðast fjórmenningarnir 
hafa heillast upp úr skónum af 
landi og þjóð því síðan þá hafa þeir 
sóst fast eftir því að halda tónleika 
aftur hérlendis.

Franz Ferdinand hefur lítið 
komið fram í ár og hefur að mestu 
einbeitt sér að því að ljúka undir-

búningi og upptökum á þriðju 
plötu sinni, sem er væntanleg í 
verslanir seint í ár eða snemma á 
því næsta. Eru tónleikarnir á Nasa 

því einstakt tækifæri fyrir Íslend-
inga til að kynna sér fyrstir allra 
hvað um er að vera hjá þessari 
vinsælu hljómsveit.

Franz Ferdinand aftur til Íslands

Fimmta plata Stafræns Há-
kons kom út í síðasta mán-
uði. Ólafur Örn Josephsson 
er maðurinn á bak við 
Stafrænan Hákon sem gerir 
út frá Danmörku en nær til 
tónlistaráhugamanna um 
alla Evrópu og Asíu.

„Ég nennti ekki að gera aðra 
intrúmental plötu og vildi prófa 
eitthvað nýtt. Þegar Biggi félagi 
minn kom í stúdíóið fékk hann 
fljótt hugmyndir um söng í lögun-
um og við vorum allir mjög ánægð-
ir með það. Lögin breyttust við 
þetta og urðu aðgengilegri. Ég 
segi kannski ekki að þetta sé popp, 
en þetta er poppaðra og ég er mjög 
ánægður,“ segir Ólafur Örn 
Josephsson, þrítugur Breiðhylt-
ingur sem var að gefa út fimmtu 
plötu sína undir nafninu Stafrænn 
Hákon. Platan heitir Gummi og er 
að sögn tónlistarmannsins „óður 
til allra Gumma í þjóðfélaginu“. 

Tónlist Stafræns Hákons myndi 
seint flokkast til vinsældapopps. 
Fyrri plötunum hefur helst mátt 
lýsa sem rólegheita gítarsveimi, 
en nýja platan er nokkuð aðgengi-
legri en þær fyrri. Óhætt er að 
fullyrða að Ólafur hefur þroskast 
og þróast mikið sem tónlistarmað-
ur frá því hann tók upp fyrstu 
plötu sína á kasettutæki í herbergi 
í Breiðholti.

„Þessi plata hefur reyndar verið 
tilbúin í um það bil ár en útgáfan 
hefur frestast af ýmsum ástæð-
um,“ segir Ólafur sem lagði mikla 
vinnu í plötuna. Lögin voru í gerj-
un frá því síðasta plata kom út 
árið 2004, stór hluti af upptökun-
um fóru fram í heimastúdíói Ólafs 
en voru svo kláraðar í alvöru 
hljóðveri. „Maður hættir ekkert 
fyrr en maður er orðinn ánægð-
ur,“ segir Ólafur sem fékk góða 
aðstoð frá vinum sínum við gerð 
Gumma. Má þar nefna Birgi Hilm-
arsson úr Ampop, Samúel White, 
Þröst Sigurðsson, Lárus Sigurðs-
son hörpuleikara og tvo meðlimi 
dönsku sveitarinnar Efterklang. 
Platan er gefin út á vegum breska 
plötufyrirtækisins Resonant í Evr-
ópu og Nature Bliss í Asíu.

Ólafur hefur verið búsettur 
erlendis undanfarin fimm ár, fyrst 
í Edinborg en undanfarin ár í 
Kaupmannahöfn. Þar lauk hann 
námi í margmiðlunarhönnun og 
hefur meðfram tónlistinni starfað 
sem hljóðupptökumaður í kvik-
myndageiranum. Ólafur er kvænt-
ur Eddu Sigurjónsdóttur og eiga 
þau nú von á sínu öðru barni. 

Gumma verður fylgt eftir með 
tónleikaferð um Bretland síðar á 
árinu. Ólafur er með hljómsveit 
sem spilar með honum á tónleik-
um en hana skipa íslenskir tónlist-

armenn sem búsettir eru í Kaup-
mannahöfn, þar á meðal Haukur 
sem var í Kanada, Janus trommari 
úr Fídel og Eggert úr Croistanz. 
Ekkert hefur verið ákveðið með 
tónleikahald á Íslandi en Ólafur 
segist vera mjög spenntur fyrir 
því. „Ég hef ekki spilað heima 
síðan 2005 svo það er orðið tíma-
bært. Ég sótti nú um að fá að spila 
á Airwaves en hef ekki enn fengið 
neitt svar frá þeim. Maður bíður 
bara spenntur.“ Ný plata Stafræns 
Hákons er nú komin í sölu í versl-
un 12 Tóna á Skólavörðustíg.

Kvenkyns Bandaríkjaforseti verð-
ur í sviðsljósinu í næstu þáttaröð 
af 24 sem verður tekin til sýninga á 
næsta ári. Leikkonan Cherry Jones 
fer með hlutverk forsetans Allison 
Taylor í þessari sjöundu þáttaröð. 

Hillary Rodham Clinton, öld-
ungadeildarþingmaður demó-
krata, verður á sama tíma í harðri 
baráttu um að fá tilnefningu sem 
fulltrúi flokks síns fyrir næstu 
forsetakosningar. Peter Liguori, 
yfirmaður hjá sjónvarpsstöðinni 
Fox, segir að þátturinn 24 muni 
ekki skarast við forsetakosning-

arnar. „Þetta var dramatísk 
ákvörðun hjá okkur því forsetinn 
er mjög mikilvægur hluti af 24,“ 
sagði hann. „Við höfum haft marga 
forseta í þættinum og af hverju 
ekki að velja konu?“

Framleiðendur 24 hafa áður 
vakið athygli fyrir forsetaval sitt, 
eða þegar Dennis Haysbert fór 
með hlutverk Davids Palmer, 
fyrsta þeldökka forseta Banda-
ríkjanna.

Kvenkyns forseti í 24



Nýjasta gamanmynd Adams 
Sandler, I Now Pronounce 
You Chuck and Larry, fór 
beint í efsta sæti norður-
ameríska aðsóknarlistans 
um síðustu helgi. Þar með 
velti hún nýjustu Harry 
Potter-myndinni úr sessi og 
situr nú Potter í öðru sæt-
inu.

Sandler og Kevin James 
fara með aðalhlutverkið í 
gamanmyndinni, sem fjallar 
um tvo slökkviliðsmenn sem 
þykjast vera par. Kvikmynd-
in Hairspray, sem er byggð á 
samnefndum Broadway-
söngleik, endaði í þriðja sæt-
inu sínu fyrstu vikuna á lista. 
John Travolta fer með aðal-
hlutverkið í myndinni.

Sandler á toppinn

Paris Hilton hefur eytt mörgum 
stundum undanfarið með nýjum 
vini sínum, ástralska brimbretta-
kappanum Tyler Atkins sem er 
fimm árum yngri en hún. Hilton 
hefur ekki enn tjáð sig um nýja 
sambandið en öðru máli gegnir 
um Atkins, sem hefur látið hafa 
það eftir sér að Hilton sé „mjög 
gáfuð og frábær stelpa“. Hann 
segir auk þess að þau eigi ýmis 
sameiginleg áhugamál, meðal 
annars tísku, en um hana tala þau 
iðulega þegar þau liggja saman á 
ströndinni. Það ætti að geta orðið 
parinu nánast ótæmandi upp-
spretta samræðna því strákurinn 

er sjálfur í tískubrans-
anum og Hilton á sína 
eigin fatalínu. Atkins 
hefur að minnsta kosti 
greinilega gaman af 
samtölunum því hann 
segist njóta félags-
skapar hótelerfingj-
ans enda sé hún frábær 
persónuleiki. Ýmislegt 
bendir til þess að Ástral-
inn sé ekki aðeins góður 
vinur því skötuhjúin hafa 
sést í faðmlögum á strönd-
inni í Malibu þar sem Hilton 
leigir hús yfir sumarið.

Nýi vinurinn segir 
Paris gáfaða

SNÆFELLSJÖKULL

DRANGAJÖKULL

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Njóttu dagsins
- taktu flugið

Aðeins nokkur skref á Netinu og þú ferð á loft

Það getur ekki verið auðveldara.
Þú bókar flugið á flugfelag.is þar sem 
þú finnur ódýrustu fargjöldin og að 
auki frábær tilboð.

Njóttu dagins, taktu flugið 

og smelltu þér á flugfelag.is

flugfelag.is
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 Eftir laka byrjun á tíma-
bilinu, þar sem Fjölnir hlaut aðeins 
eitt stig í fyrstum þremur leikjun-
um, fékk liðið þrjá leikmenn að 
láni frá FH: sóknarmennina Atla 
Viðar Björnsson og Ólaf Pál 
Snorrason og miðjumanninn 
Heimi Snæ Guðmundsson. Koma 
þremenninganna gjörbreytti 
gengi Fjölnismanna og var tónn-
inn settur strax í 4. umferð þegar 
Fjölnir slátraði KA fyrir norðan, 
6-0. Síðan þá hefur liðið náð í 22 
stig af 27 mögulegum, auk þess 
sem það hefur komist í gegnum 
þrjár umferðir í Visa-bikarnum og 
er komið í átta liða úrslit. Þá er 
markatalan ekki af verri endanum 
því eftir komu FH-inganna hefur 

liðið skorað 43 mörk í tólf leikjum, 
eða 3,58 að meðaltali í leik.

„Við virðumst vera búnir að töfra 
fram leyndarmálið að því hvernig 
skora á mörk,“ sagði þjálfarinn 
Ásmundur Arnarsson kíminn þegar 
Fréttablaðið ræddi við hann um hið 
frábæra gengi lærisveina hans. Atli 
Viðar hefur átt við meiðsli að stríða 
en þó náð að skora sex mörk í átta 
leikjum. Þrátt fyrir að hafa aðeins 
skorað eitt mark þykir Ólafur Páll 
hafa farið á kostum í sóknarleikn-
um og lagt upp ófá mörkin á félaga 
sína. Þá hefur Heimir Snær skilað 
sínu hlutverki afar vel, ýmist í vörn 
eða aftarlega á miðjunni. 

„Þessir strákar hafa vissulega 
verið liðinu mikill styrkur, þrátt 
fyrir að það hafi að mestu verið 
aðrir sem hafa séð um að skora 
mörkin. En þeir komu með aukið 
sjálfstraust í liðið, sem vissulega 

er gríðarlega stór þáttur. Við erum 
sjóðandi heitir í augnablikinu, því 
er ekki að neita, og það er óskandi 
að þetta góða gengi haldi áfram,“ 
segir Ásmundur. 

Atli Viðar segist mjög sáttur við 
veru sína hjá Fjölni, en hann er 
óðum að finna sitt gamla form eftir 
að hafa slitið krossband síðasta 
sumar. „Það er ánægjulegt ef við 
höfum haft jákvæð áhrif og gert 
eitthvert gagn,“ sagði Atli Viðar 
hógvær. „Það er góður andi í Fjölni 
og mjög gaman að spila með liðinu. 
Liðið spilar skemmtilegan sóknar-
bolta sem er að skila árangri,“ segir 
framherjinn. Atli Viðar er ekki í 
vafa um að Fjölnir eigi heima í efstu 
deild. „Leikmennirnir eru góðir og 
efniviðurinn er sannarlega til stað-
ar. Það er hægt að gera heilmikið úr 
þessu liði og það á fullt erindi upp.“

1. deildar lið Fjölnis hefur farið á kostum fyrir framan mark andstæðinga sinna 
í síðustu leikjum. Liðið hefur skorað 43 mörk í síðustu tólf leikjum í deild og 
bikar. Þrír lánsmenn frá FH hafa átt stóran þátt í velgengninni.

 Sænski landsliðsmaður-
inn Freddie Ljungberg var 
kynntur sem nýjasti liðsmaður 
Íslendingaliðsins West Ham á 
blaðamannafundi í gær. Vel fór á 
með þeim Ljungberg og stjórnar-
formanninum Eggerti Magnús-
syni á fundinum og fór sá sænski 
fögrum orðum um áætlanir 
Eggerts með liðið. 

„Það var mjög erfitt að yfirgefa 
Arsenal og það var alltaf ljóst að 
það þyrfti eitthvað mjög sérstakt 
til. Ástæðan fyrir því að ég fer til 
West Ham er Eggert Magnússon. 
Hann vill gera West Ham að besta 
liði landsins og er tilbúinn að 
kaupa frábæra leikmenn um leið 
og hann vill nota leikmenn úr 
unglingaliðinu. Hann vill að ég 
hjálpi liðinu að komast í fremstu 
röð og það er mikil áskorun.“

Kaupverðið á Ljungberg er 
talið vera um þrjár milljónir 
punda og verður hann launahæsti 
leikmaður West Ham með tæpar 
átta milljónir á viku. „Við 
reyndum að selja honum þá 
hugsjón sem við höfum hjá 
félaginu og það tókst. Við erum 
mjög ánægðir með að hafa klófest 
jafn reyndan og góðan leikmann 
og Ljungberg,“ sagði stjórinn 
Alan Curbishley.

Til West Ham 
vegna Eggerts

Hjálpar mér ekkert við að reikna út mótherjann

 Atvinnukylfingurinn Birgir 
Leifur Hafþórsson er meiddur á 
fingri sem setur þátttöku hans á 
Íslandsmótinu í hættu. Mótið 
hefst á Hvaleyrarvelli á fimmtu-
dag. „Ég meiddist þegar ég var að 
flytja um helgina og hef ekkert 
getað æft. Ég má enn ekki slá en 
ég mæti vonandi til leiks á 
fimmtudaginn. Ég stefni á að 
liðka mig til í dag og reyna svo að 
æfa daginn fyrir mótið,“ sagði 
Birgir Leifur við Fréttablaðið í 
gær.

Birgir kvaðst jafnframt hlakka 
til mótsins en hann er talinn 
meðal sigurstranglegustu 
kylfinga mótsins. Íslandsmótið er 
gríðarlega sterkt og meðal annars 
keppa Sigurpáll Geir Sveinsson 
og Heiðar Davíð Bragason á 
mótinu en þeir hafa ásamt Birgi 
aðallega keppt erlendis á árinu. 
Heimamaðurinn Björgvin 
Sigurbergsson er einnig talinn 
líklegur til afreka auk Íslands-
meistarans frá því í fyrra, 
Sigmundar Einars Mássonar.

Ekki með á 
Íslandsmótinu?



Valsmenn eiga möguleika 
á að komast á toppinn í Lands-
bankadeild karla vinni þeir 
Fylkismenn í fyrsta leik 11. umferð-
ar sem fram fer á Laugardalsvell-
inum klukkan 20.00 í kvöld. 

Vinni Valsmenn leikinn eru þeir 
komnir með 24 stig, sem væri einu 
stigi meira en FH-ingar, sem leika 
ekki fyrr en á laugardaginn. Vals-
menn gætu því verið í efsta sæt-
inu í að minnsta kosti þrjá daga og 
jafnvel lengur nái Keflvíkingar 
stigi eða stigum úr Krikanum um 
næstu helgi.

Valsmenn mæta í kvöld Fylki, 
sem hefur verið í miklum vand-
ræðum; hefur aðeins fengið eitt 
stig og skorað eitt mark í síðustu 
fjórum deildarleikjum sínum. 
Valsmenn hafa unnið þrjá deildar-
leiki í röð með markatölunni 10-2 
og hafa með því unnið upp fimm 
stig af forskoti FH-inga, sem voru 
með sjö stigum fleira en Hlíðar-
endaliðið eftir fyrstu sjö umferð-
irnar.

FH-ingar hafa verið í efsta sæti 
Landsbankadeildar karla í 54 
umferðir í röð, allar götur síðan 

19. júlí 2004. Síðan þá eru liðnir 
1.100 dagar eða rúm þrjú ár. Verði 
Valsmenn í toppsætinu þegar 
umferðinni lýkur á laugardaginn 
er það í fyrsta sinn síðan eftir 11. 
umferð sumarið 1989 sem Hlíðar-
endaliðið er í efsta sæti deildar-
innar í seinni umferð.

Það stefnir því í mun áhuga-
verðari endasprett í baráttunni 
um Íslandsmeistaratitilinn en und-
anfarin tvö tímabil en FH-ingar 
voru með sex stiga forskot (2005) 
og tíu stiga forskot (2006) á sama 
tíma undanfarin tvö sumur.

Toppsætið í hættu eftir 1.100 daga setu

 Teitur Örlygsson, 
nýráðinn þjálfara karlaliðs 
Njarðvíkur í Iceland Express 
deild karla, segir í viðtali á 
heimasíðu Körfuknattleiksdeildar 
Njarðvíkur að hann vilji fá 
íslenska leikmenn til liðsins. 

„Okkur vantar bara fleiri 
leikmenn. Það kemur smá gat í 
þetta núna og nokkuð langt í ungu 
strákana sem taka við eftir 
nokkur ár. Venjulega fáum við 
leikmenn upp árlega eða svo til 
en það er ekki að gerast núna,“ 
sagði Teitur í viðtali á síðuna og 
bætti síðan við: 

„Það er nóg pláss hjá Njarðvík í 
dag. Ég hef heyrt orðróm um að 
leikmenn hafi áhuga á að spila 
með Njarðvík og vona svo 
sannarlega að einhverjir komi til 
okkar. Ég vil helst fylla leik-
mannahópinn af Íslendingum,“ 
sagði Teitur í umræddu viðtali.

Vantar leik-
menn í liðið

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn.
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.

LANDSBANKADEILD KARLA

11. UMFERÐ

þri. 24. júlí kl. 20:00 Valur - Fylkir
mið. 25. júlí kl. 19:15 Breiðablik - KR
mið. 25. júlí kl. 19:15 Víkingur - Fram
fim. 26. júlí kl. 19:15 ÍA - HK
lau. 28. júlí kl. 14:00 FH - Keflavík

 Eggert Magnússon gaf 
það út í gær að hann byggist við 
því að missa Argentínumanninn 
Carlos Tevez frá West Ham. 
Manchester United er komið 
langt í samningaviðræðum við 
leikmanninn en málið er allt hið 
flóknasta.

FIFA ætlar að beita sér í 
málinu en sambandið hitti 
forráðamenn enska knattspyrnu-
sambandsins í gær að beiðni 
United og West Ham. Áætlað var 
að tilkynnt yrði um ákvörðunina, 
hvort Tevez gæti farið til United, 
í gær en svo varð ekki. Allar líkur 
er á því að kunngert verði um 
ákvörðunina í dag og því ætti 
þessum langa farsa að ljúka fyrr 
en síðar.

FIFA seinkar 
ákvörðun sinni



Í tilfinningalegu kaþarsis

Þetta veldur

auðvitað miklum

tilfinningasveiflum

512 5100    SYN.IS VERSLANIR VODAFONE

VERÐ FRÁ 
2.368 KR.

4. ÁGÚST
SÝN 2 BYRJAR



Opið mánudaga–föstudaga 8–18,
laugardaga 10–16 og sunnudaga 12–16

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is



1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

„Mér finnst afskaplega gott að 
fá mér ís. Í bænum fer ég oftast 
í ísbúðina í Hagamel og fæ mér 
Gömlu blönduna. Núna er ég 
reyndar stödd á Akureyri og er 
að fá mér Brynjuís í ísbúðinni 
Brynju, sem er líka ofsalega 
góður.“

Popplagið með Sigur Rós af plöt-
unni () er notað í tveggja mínútna 
sýnishorni fyrir stórmyndina The 
Invasion sem verður tekin til sýn-
inga í Bandaríkjunum í næsta 
mánuði. Með aðalhlutverk í mynd-
inni fara Nicole Kidman og Dani-
el Craig, hinn nýi James Bond. 

Fékk Sigur Rós um það bil 25 
milljónir króna í vasann fyrir að 
leyfa notkun lagsins, sem hljóm-
ar þó ekki í myndinni sjálfri. 
Einnig herma fregnir að hljóm-
sveitin hafi fengið um það bil 
helmingi lægri upphæð fyrir að 
lána lag sitt í sýnishorn annarrar 
Hollywood-myndar. „Við fáum 
eflaust eitthvað greitt fyrir þetta, 
það er alltaf þannig,“ segir Georg 
Hólm, liðsmaður Sigur Rósar. 
„Það er misjafnt eftir því í hvaða 
landi og hver framleiðandinn er. 
Ef þetta er lítil mynd frá Nýja-
Sjálandi fáum við ekki mikið en 
ef þetta er stór Hollywood-mynd 
er greitt samkvæmt því.“

Væntanleg koma peningarnir 
að góðum notum fyrir Sigur Rós 
því sveitin er um þessar mundir 
að byrja á nýrri plötu sem er beðið 
með mikilli eftirvæntingu. „Við 
erum ekkert byrjaðir að taka upp 
að ráði. Við erum bara að pæla og 
velta hlutunum fyrir okkur og 
dunda okkur við að semja,“ segir 
Georg.

Hann tekur fram að hljómsveit-
in sé opnari fyrir því að selja 
lögin sín í sýnishorn sem þessi en 
í kvikmyndir. „Við erum minna 
strangir á því, þótt við fylgjumst 
samt vel með slíku. Við treystum 
umboðsmanninum fyrir mörgum 
af þessum hlutum. Ef lagið væri í 
bíómynd yrðum við að sjá atriðið 
og lesa handritið. Ef það er „trai-
ler“ skiptir það minna máli en 
skiptir máli samt sem áður. Við 
þurfum til dæmis allir að sam-
þykkja það og vita hver leikstjór-

inn er,“ segir Georg. „Við fáum 
endalaust af þessum tilboðum en 
við afþökkum þau flest.“

Leikstjóri The Invasion er ekki 
af lakara taginu; hinn þýski Oli-
ver Hirchbiegel sem gerði 
óskarsverðlaunamyndina Der 
Untergang fyrir nokkrum árum. 
Um er að ræða endurgerð á hinni 
sígildu vísindaskáldsögumynd 
The Invasion of the Body 
Snatchers og fjallar um dularfull-

an faraldur sem breytir hegðun 
mannfólksins.

Sigur Rós hefur áður átt lög við 
sýninshorn úr myndinni Children 
of Men og í kvikmyndunum Van-
illa Sky með Tom Cruise í aðal-
hlutverki og The Life Aquatic 
With Steve Zissou með Bill 
Murray. Einnig hafa lög sveitar-
innar m.a. fengið að hljóma í sjón-
varpsþættinum CSI.

Gísli Örn Garðarsson hyggst setja upp leiksýningu 
byggða á kvikmyndinni Tillsammans, eftir Lukas 
Moodysson. „Ég gekk frá réttinum að sýningunni 
fyrir svona ári síðan. Svo hef ég verið svo önnum 
kafinn í öðru að ég hef ekki haft tíma í þetta, en nú er 
þetta allt að byrja,“ sagði Gísli. 

Hann mun stefna leikhópnum saman í ágúst, þar 
sem grunnurinn að leikgerðinni verður lagður. Gísli 
ætlar síðan að hella sér í vinnu við leikgerðina þar til í 
nóvember, þegar leikarahópurinn kemur saman að 
nýju. „Svo frumsýnum við á nýársdag,“ sagði Gísli.

Sýningarstaður liggur þó ekki fyrir, og Gísli 
staðfesti ekki heldur leikarahópinn. „Þetta verða 
bæði íslenskir og erlendir leikarar, af Norður-
löndunum og víðar,“ sagði hann. Gísli fékk 
heimsréttinn að sýningunni, og hyggur á útrás 
með hana. „Þess vegna koma erlendir leikarar 
líka að þessu,“ útskýrði hann.

Tillsammans hefur verið ofarlega í huga Gísla 
síðan hann sá myndina fyrst, en hún fjallar um 
lífið í sænskri hippakommúnu á áttunda áratugn-
um. „Mér fannst hún algjörlega frábær, og hugsaði 
strax að hún hentaði hugsanlega bara betur í 
leikhús,“ sagði Gísli. „Þetta er svo skemmtileg 
sýning að ég held að það sé alveg rosalega gaman að 
leika hana á sviði,“ bætti hann við. 
Til að kynda enn undir stemning-
unni segir Gísli hippatónlistina 
verða í forgrunni. „Það er svo 
mikil nostalgía í kringum hana, 
svo við verðum með mikið af 
lifandi tónlist,“ sagði hann.

Sviðsetur sænska hippamynd

Laxveiði hefur verið afar dræm 
það sem af er ári vegna mikilla 
þurrka í sumar. Gæfuhjólið virð-
ist þó hafa snúist laxveiðimönn-
um í vil og víða veiddist vel um 
helgina. Þó gekk engum jafnvel 
og Karli J. Steingrímssyni, fjöl-
skyldu hans og vinafólki sem 
veiddu í sameiningu eina 84 laxa á 
fjórum dögum í Straumunum á 
mótum Norðurár og Hvítár. 
Aðeins tvær stangir voru notaðar 
við veiðina. „Við lentum bara í 
göngu og þetta var algjör veisla,“ 
segir Karl sem er betur þekktur 
sem Kalli í Pelsinum. „Dóttirin 
fékk maríulaxinn sinn og sömu-
leiðis eitt barnabarn og tengda-
dóttir sem komin er sjö mánuði á 
leið. Þetta var afar ánægjuleg 

ferð og fiskurinn bunkaðist bara 
upp á bakkanum. Við höfum aldrei 
lent í öðru eins.“

Karl segist hafa veitt töluvert í 
gegnum tíðina en skrifar góðan 
árangur að mestu leyti á heppni. 
„Ég er svona þokkalega mikill 
veiðimaður og hef mjög gaman af 
þessu þótt ég fari minna síðustu 
árin. Ég er mest í gönguferðum til 
þess að hressa mig við og halda 
líkama og sál í gangi. Það er óvænt 
að lenda í svona veislu eins og um 
helgina en auðvitað þarf maður að 
hafa sig allan við. “

Samkvæmt upplýsingum frá 
Haraldi Eiríkssyni, þjónustufull-
trúa hjá Stangveiðifélagi Íslands, 
er um metveiði að ræða það sem 
af er ári. 

Kalli í Pelsinum og félagar veiddu 84 laxa

Auglýsingasími

– Mest lesið
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VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMV Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

HEIMSFRUMSÝND MEÐ
ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ
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Fátt hefur vakið með mér ótta-
legri hugrenningar en frásögn 

konu af því hvernig barnatrú lin-
aði ótta ömmu hennar eftir að 
hrörnunarsjúkdómur hafði hrifs-
að burtu nær allar minningar 
hennar af lífinu. Konan taldi þetta 
til marks um það hve sálmar og 
bænir sem börn lærðu fyrr á 
tímum gætu komið að gagni síðar 
meir. Börn nútímans, sem fæst 
læra bænir, sagði hún fara á mis 
við mikið. Ef hugar þeirra yrðu 
síðar helteknir af gleymsku 
myndu þau líklega aðeins geta 
raulað með sér auglýsingastef 
hinna ýmsu fyrirtækja. Það væri 
eitt af því fáa sem börn vorra tíma 
lærðu utanbókar. 

 frásögn 
valdið því að ég sé mig í hugskots-
sjónum, háaldraða og gleymna, 
raulandi um hve Ljóminn sé ljóm-
andi góður, betri en ég hugsaði 
mér. Hann eigi skilið það lof sem 
hann fær, virki frá hvirfli ofan í 
tær og verði mér að eilífu kær. 
Hin djöfullega smjörlíkisauglýs-
ing, með Ríó tríóinu, tilheyrir 
nefnilega einum af mínum elstu 
bernskuminningum og fölnar ei.

hlaut ég töluverða 
uppfræðslu í kristinni trú í gegn-
um votta Jehóva. Vitanlega hreifst 
ég af illri meðferð Jehóva guðs á 
Filisteum og öðru úrþvætti. 
Fræðslan olli því líklega að ég hef 
ávallt haft mikinn áhuga á trúar-
brögðum og öðrum glæpa- og 
ofbeldissögum. Engin mynd hefur 
vakið með mér meiri ugg en sú 
sem má finna í ritinu Biblíusögu-
bókin mín, sem mér var gefin átta 
ára gamalli, en þar má sjá synd-
uga móður gráta með barn sitt í 
fangi meðan Nói siglir örkinni 
burt af festu og guðrækni. Ef til 
vill á ég því einhverja von um að 
orna mér við annað en Ljómalag-
ið, mér til skemmtunar, ef aldur-
inn færist yfir með gleymsku. 

 er snillingur. 
Um það er ég algerlega sannfærð. 
Rétt eins og flest allir foreldrar 
fjögurra ára barna. Það þarf þó 
ekki að þýða að honum verði rótt í 
ellinni. Í hjólreiðaleiðangri um 
Vesturbæinn varð mér á að benda 
á kirkju og spyrja hann um hver 
ætti þar heima. Hneykslaður svar-
aði hann: „Prestar eiga ekki heima 
í kirkjum, þeir vinna bara þar.“ 
Því næst heimtaði hann að við 
kæmum við í klukkubúð til að 
kaupa Pez. 

 heldur vonsvikin 
yfir því hve illa mér hafði lánast 
að uppfræða barn mitt. Í gær 
hlotnaðist mér þó tækifæri til að 
segja honum frá alheiminum, guði 
og öllu. Óvart hafði ég sett hönd-
ina inn í köngulóarvef þar sem 
fjöldi köngulóarbarna var að 
snæðingi. Á meðan ég reyndi að 
losa mig við nokkra tugi þeirra 
spurði hann mig hvaðan þau 
kæmu. Ótti minn á smádýrunum 
olli því að ég svaraði spurning-
unni á þann veg að þær kæmu frá 
köngulóarmömmunni og könguló-
arpabbanum. Rétt svar er þó að 
köngulær og annað í þessum 
heimi er frá guði. Því svari laust 
þó í huga minn þegar pilturinn 
spurði hvernig kóngulóarbörnin 
yrðu til. Guði sé lof.

Ljóminn í ellinni

MITSUBISHI L-200
ÓTRÚLEGA FJÖLHÆFUR JEPPI
Á FRÁBÆRU VERÐI

Virkur þ átttakandi
Mitsubishi L-200 er fjölhæfur ferðafélagi sem er 
meira en til í að taka þátt í öllum áhugamálum 
fjölskyldunnar.

Mikilvægir eiginleikar
• Öflug dísilvél
• Minnsti beygjuradíus sambærilegra bíla 
• 2.800 kg dráttargeta
• Opnanleg afturrúða 
• Super select II drifbúnaður – sá sami og í Pajero 
• Spyrnustýring og spólvörn

Komdu og reynsluaktu

2.990.000 kr. 
Veglegur aukahlutapakki innifalinn:
Álfelgur • 32" dekk • Klæðning í palli • Dráttarbeisli

Einnig fáanlegur sjálfskiptur á aðeins

3.230.000 kr.
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FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


