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AUKAKRÓNUR:
„Á síðasta ári seldust um 700 þúsund lítrar 

af áfengi í vikunni fyrir verslunarmannahelgi. Salan 
virðist vera svipuð núna, kannski aðeins meiri,“ 
segir Sigrún Ósk Sigurðardóttir, aðstoðarforstjóri 
ÁTVR.

Landsmenn flykktust í áfengisverslanir í vikunni 
fyrir verslunarmannahelgina og keyptu sér veigar 
fyrir helgina. Vikan er jafnan ein sú annasamasta á 
ári hverju í áfengisverslunum ríkisins.

Að sögn Sigrúnar lögðu um 110 þúsund manns 
leið sína í verslanir ÁTVR í vikunni fyrir 

verslunarmannahelgina á síðasta ári; þar af voru 40 
þúsund viðskiptavinir á föstudeginum. 

„Til samanburðar koma á bilinu 70 til 80 þúsund 
viðskiptavinir að meðaltali í verslanirnar í hverri 
viku í júlí,“ segir Sigrún. Alls seldust 695 þúsund 
lítrar af áfengi, eða yfir sex lítrar að meðaltali á 
hvern viðskiptavin, í vikunni fyrir síðustu verslunar-
mannahelgi. Í 80 prósentum tilfella keypti fólk bjór.

Skipulögð hátíðarhöld verða víða um land um 
helgina en straumurinn liggur helst til Vestmanna-
eyja og Akureyrar.

Sameinuðu þjóðirnar hafa ákveðið að senda 
26 þúsund manna friðargæslulið til Darfúr. 
Borgarastyrjöldin þar hefur staðið í fjögur 
ár og kostað hundruð þúsunda lífið.

Ævintýraleg fágun og íburður fyrir 
veturinn frá hönnuðunum Christian 
Lacroix og Jean-Paul Gaultier

 Loftvarnaþætti her-
æfingarinnar sem fer fram hér á 
landi um miðjan ágúst verður 
stýrt úr ratsjárflugvélum Atlants-
hafsbandalagsins. Íslenska loft-
varnakerfið verður aðeins til vara. 
Gera þarf tæknilegar lagfæringar 
hjá Ratsjárstofnun og þjálfa 
starfsfólk áður en hægt verður að 
nota loftvarnakerfið til að stjórna 
æfingu sem þessari.

Æfingin fer fram 13. til 16. 
ágúst. Markmið hennar er meðal 
annars að æfa flutning liðsafla til 
landsins á hættu- og ófriðartím-
um, samkvæmt fréttatilkynningu 
frá utanríkisráðuneytinu. 

Samtals koma hingað tíu flug-
vélar, þar af tvær AWACS-ratsjár-

flugvélar frá Atlantshafsbanda-
laginu.

Í tölvubréfi segir Ólafur Örn 
Haraldsson, forstjóri Ratsjár-
stofnunar, samskipti í loftvarna-
þætti æfingarinnar munu verða á 
milli herflugvélanna og AWACS-
ratsjárflugvélanna. Loftvarna-
kerfið á Íslandi fylgist með og 
verði til vara. Hann útskýrði ekki 
hvers vegna íslenska loftvarna-
kerfið yrði aðeins varaskeifa á 
æfingunni.

„Stjórnstöð æfingarinnar verð-
ur hjá Ratsjárstofnun en loft-
varnaþætti æfingarinnar verður 
stjórnað úr AWACS-vélunum,“ 
segir Þórir Ibsen, starfandi sviðs-
stjóri alþjóða- og öryggissviðs 

utanríkisráðuneytisins. „Það er 
vegna þess að verið er að vinna að 
tæknilegum lagfæringum á kerf-
inu og þjálfun starfsfólks eftir 
breytingar á stofnuninni.“ 

Þórir segir að á næstu æfingu 
verði loftvarnaþættinum stjórnað 
úr Ratsjárstofnun, en AWACS-
vélar verði einnig til staðar.

Richard D. Komurek, höfuðs-
maður hjá Atlantshafsbandalag-
inu, segir eina af ástæðunum fyrir 
því að ratsjárflugvélarnar sjái um 
loftvarnaþátt æfingarinnar vera 
að ratsjá á lofti sjái lengra en rat-
sjá á jörðu niðri. „Ratsjárkerfi á 
jörðinni hefur takmarkanir, en 
ratsjárflugvél sér nánast allt í 
kringum sig.“

Íslenskar loftvarnir 
varaskeifa á æfingu
Íslenska loftvarnakerfið verður aðeins notað til vara á fyrirhugaðri heræfingu. 
Tæknilegar lagfæringar þarf að gera til að kerfið geti stýrt æfingu sem þessari. 
Við notum kerfið á næstu æfingu, segir talsmaður utanríkisráðuneytisins.

 Fréttablaðið leitaði til 
álitsgjafa sem fylgjast vel með 
fótboltanum og bað þá um að 
nefna þrjá leikmenn sem ættu 
skilið að fá tækifæri með 
landsliðinu í vináttuleik við 
Kanada þann 22. ágúst. Þetta er 
fyrsti vináttuleikurinn í heilt ár 
og alls voru það nítján leikmenn 
sem fengu atkvæði spekinganna.
Baldur Sigurðsson fékk flest 
atkvæði af þeim sem hafa ekki 
spilað með landsliðinu áður en 
langflestir vildu sjá reynslu-
boltann Helga Sigurðsson fá 
tækifæri á ný.    

Hverjir eiga að 
fá tækifærið?

 Krónan lækkaði um 2,4 
prósent í gær og hefur því lækkað 
um tæp sjö prósent frá því í 
byrjun síðustu viku. 

„Þegar krónan hefur veikst að 
undanförnu hefur skýringarinnar 
á veikingunni verið að leita í 
lækkun annarra hávaxtagjald-
miðla. Þessu er ólíkt farið í dag [í 
gær] þegar veikingunni veldur 
mikil innlend eftirspurn eftir 
erlendum gjaldeyri,“ segir í 
Vegvísi Landsbankans.

Hefur krónan ekki verið 
veikari síðan um miðjan apríl. 
Gengisvísitalan stóð í 118,9 
stigum við lokun markaða í gær 
en fór lægst í 110,4 í júlí þegar 
krónan var hvað sterkust. 
Bandaríkjadalur kostar um 64 
krónur og evra yfir 88 krónur.

Íslendingar 
seldu krónur



Forseti Íslands, Ólafur Ragn-
ar Grímsson, og forsetafrú, 
Dorrit Moussaieff, heimsækja í 
dag íslenska þátttakendur á 
heimsmóti skáta sem haldið er í 
Hyland Park í Essex-héraði í 
Bretlandi. Þar taka Margrét 
Tómasdóttir skátahöfðingi, Bragi 
Björnsson varaskátahöfðingi og 
Þorsteinn Sigurðsson, fararstjóri 
Íslendinganna, á móti þeim.

Forsetahjónin munu fara um 
tjaldbúðirnar og heimsækja 
sérstaklega svæði þar sem 
Slysavarnafélagið Landsbjörg 
kynnir starfsemi sína.

Rúmlega 40.000 skátar frá 160 
löndum taka þátt í mótinu, þar af 
400 Íslendingar.

Forsetahjónin 
fara á skátamót

Útgáfa 
Fréttablaðsins
Vegna verslunarmannahelgar-
innar kemur Fréttablaðið ekki 
út aftur fyrr en eftir helgi. 
Næsti útgáfudagur er þriðju-
dagurinn 7. ágúst. 

Móttaka smáauglýsinga 
verður lokuð um helgina en 
opnuð aftur á þriðjudags-
morgun klukkan átta.

Álfheiður, hvað er GSM-
samband á mörgum af 
eyjunum í Breiðafirði?

Heimilislaus maður í 
Hollandi hefur verið fundinn sekur 
um að móðga drottningu landsins. 
Það varðar við lög frá 1881 sem til 
þessa hafa ekki verið álitin í gildi.

Á þriðjudag, eftir að dómurinn 
féll, var blaðamaður handtekinn 
fyrir að klæðast bol sem á stóð 
„Beatrix drottning er hóra.“

Beatrix, sem er 69 ára gömul 
amma, er ekki alls ókunn persónu-
legum árásum, því reyksprengju 
var kastað að henni við brúðkaup 
hennar fyrir sautján árum.

Allt að fimm ára fangelsisvist 
getur legið við því að móðga 
kóngafólk í Hollandi. Holland og 
Spánn eru einu löndin í Evrópu þar 
sem ólöglegt er að móðga kónga-
fólk eða þjóðhöfðingja. 

Beatrix móðguð

Lífið á 
landnámsöld

Sýningin er opin
alla daga frá 10–17
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Rúmur tíundi hluti kostnaðar við 
sjúkraflug annarrar þyrlu Landhelgisgæslunnar, TF-
GNÁar, fer í að greiða fyrir læknisþjónustuna, sem er 
einnig nýtt á gömlu þyrlunni, TF-LÍF.

 Gróft reiknað má áætla að útgjöld vegna læknis 
nemi 6,8 prósentum af heildarkostnaði við björgunar-
flug beggja þyrlna.

Þetta er miðað við upplýsingar frá Landhelgisgæsl-
unni um að launakostnaður fjögurra manna áhafnar á 
TF-GNÁ sé um 54 milljónir á ári. Leiga vélarinnar 
kosti 168 milljónir á ári. Um 200 árlegir flugtímar 
kosta 40 milljónir.

Samtals er árskostnaður við TF-GNÁ því 262 
milljónir, en þess skal getið að annar kostnaður, svo 
sem vegna trygginga á vélinni, sem kosta nú tæpan 
milljarð, er ekki innifalinn.

Landhelgisgæslan greiðir nú árlega um 27,5 
milljónir til Landspítala fyrir stöðugildi eins læknis á 
bakvakt, að sögn Sólmundar Más Jónssonar, fram-
kvæmdastjóra rekstrarsviðs Landhelgisgæslunnar. 
Inni í þeim kostnaði eru meðal annars útgjöld vegna 
sérstakrar þjálfunar sex lækna, aðbúnaðar og fleira.

Sé miðað við að kaupverð eldri björgunarþyrlunnar, 
TF-LÍFar, hafi verið greitt að fullu, er kostnaður 
hennar nokkru minni. Á móti kemur að henni er flogið 
meira. TF-LÍF flaug 285 flugtíma árið 2004. Það 
kostaði þá um 57 milljónir. 

Miðað við sömu forsendur, og utan tryggingagjalda, 
kostaði LÍF því 111 milljónir í rekstri. Að viðbættum 
kostnaði vegna læknisþjónustu nemur upphæðin um 
400,5 milljónum. Læknishjálpin er 6,8 prósent af 
henni.

Sjö prósent kostnað-
ar fara í læknishjálp
Gróflega reiknað er kostnaður við læknisþjónustu björgunarþyrlna Landhelg-
isgæslunnar 6,8 prósent af heildarkostnaði. Þyrlurnar tvær kosta líklega um 
400,5 milljónir í rekstri árlega, en læknisþjónustan kostar um 27,5 milljónir.

 Lögreglan í Belgíu 
kannar nú vísbendingu um að 
breska stúlkan sem lýst hefur 
verið eftir í þrjá mánuði kunni að 
vera í Belgíu. 

Vitni sem gaf sig fram við 
lögreglu fyrir viku síðan segist 
fullviss um að hafa séð 
Madeleine McCann í fylgd 
hollenskumælandi manns og 
enskumælandi konu á veitinga-
stað í borginni Tongeren. 

Tvær aðrar vísbendingar hafa 
borist í sumar frá fólki sem telur 
sig hafa séð Madeleine í Belgíu.

Madeleine hvarf 3. maí 
síðastliðinn af hótelherbergi í 
Algarve í Portúgal þar sem hún 
lá sofandi ásamt systkinum 
sínum á meðan foreldrar þeirra 
voru á veitingastað skammt frá. 

Lögregla leitar 
Maddie í Belgíu

Engin kona er í 
hópi þeirra tíu einstaklinga sem 
greiða hæstu opinberu gjöldin á 
Akureyri. Í nýjasta tölublaði 
Vikudags, sem kom út á 
fimmtudag, er birtur listi yfir þá 
skattgreiðendur á Akureyri sem 
greiða yfir 1,2 milljónir króna í 
útsvar. Í þeim hópi eru 155 
einstaklingar og þar af aðeins 
sex konur.  

„Þarna sér maður svart á 
hvítu hvað jafnréttisbaráttan á 
langt í land og mér þykir þetta 
mjög sorglegt,“ segir Margrét 
Kristín Helgadóttir varabæjar-
fulltrúi á Akureyri og formaður 
Samfélags- og mannréttinda-
ráðs.

Hæsta konan á listanum er 
Andrea Elísabet Andrésdóttir 
læknir en hún er í 27. sæti.

Fáar konur í 
hópi þeirra 
tekjuhæstu

 Mun færri virðast 
hafa farist en óttast var í fyrstu 
þegar brúin í Minneapolis hrundi á 
háannatíma síðdegis á miðvikudag. 
Fimmta líkið var í gær fjarlægt úr 
rústum brúarinnar og tala þeirra 
sem saknað er lækkaði úr þrjátíu 
niður í átta.

„Það kom okkur á óvart að við 
skyldum ekki finna fleiri alvarlega 
slasaða eða látna,“ sagði Jim Clark, 
yfirmaður slökkviliðsins í Minne-
apolis. „Mér finnst þetta hafa verið 
eins konar kraftaverk.“

Staðfest var í gær að fimm manns 
hefðu látist, en auk þess eru fimm í 
lífshættu af þeim 110 manns, sem 
særðust í slysinu. Ennfremur er 
átta manna saknað, en á fimmtu-
daginn var óttast að tugir manna 
hefðu farist.

Fleiri lík hafa sést á kafi í ánni, 
en aðstæður voru þannig í gær að 

björgunarfólk treysti sér ekki til að 
ná þeim upp á land. Sterkir 
straumar eru í ánni og hætta stafar 
af rústum brúarinnar.

Ekki er enn komið í ljós nákvæm-
lega hvað olli því að brúin gaf sig, 
en stjórnvöld í Minnesota fyrir-

skipuðu að allar brýr sömu gerðar 
yrðu rannsakaðar ítarlega.

Meira en 70 þúsund brýr í Banda-
ríkjunum eru taldar hafa einhverja 
byggingargalla, en verkfræðingar 
telja að það taki heila kynslóð að 
gera við þær allar.

Ástand annarra brúa kannað

Velta á fasteignamarkaði í nýliðnum 
júlímánuði var 157 prósentum meiri en í sama 
mánuði í fyrra, og tæplega 11 prósentum meiri en í 
júní. Tvöfalt fleiri kaupsamningum var þinglýst en í 
sama mánuði í fyrra, að því er fram kemur á vef 
Fasteignamats ríkisins.

Ingibjörg Þórðardóttir, formaður Félags fasteigna-
sala, segir þetta endurspegla mikla eftirspurn á 
markaðinum. Þó megi ekki gleyma því að inni í 
tölunum sé mikið af stóru og dýru húsnæði. Íslend-
ingum fjölgi sífellt, og á þensluskeiði eins og nú 
standi yfir sé veltan eðlilega mikil.

Veltan á fasteignamarkaðinum í júlí var 31,8 
milljarðar króna, en í júní var veltan 28,7 milljarðar. Í 
júlí í fyrra velti markaðurinn 12,4 milljörðum, og 
aukningin milli ára því 157 prósent. 

Í nýliðnum júlímánuði var 999 kaupsamningum 
þinglýst, rúmlega tvöfalt fleiri en í sama mánuði í 

fyrra, þegar 490 samningum var þinglýst. Meðalupp-
hæð á hvern kaupsamning var 31,8 milljónir króna í 
júlí, en var 27,8 milljarðar í júní. Í júlí 2006 var 
meðalupphæðin á hvern samning 25,3 milljónir. 
Fasteignamatið varar þó við að of mikið sé lesið í 
þessar meðalupphæðir, enda geti verið um fleiri en 
eina eign að ræða í hverjum samningi.



Verslanir opnar mán-mið 11-19, fim 11-21,
 fös 11-19, lau 11-18 og sun 13-18,
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Hoppukastalar
í Vetrargarðinum

í dag



Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

 Bandarískt fyrirtæki 
hefur hafið framleiðslu á 
fljúgandi furðuhlut. Farartækið 
svífur þrjá metra yfir jörðinni og 
getur ferjað tvo farþega.

Farartækið er á stærð við lítinn 
bíl og getur hafið sig á loft án 
atrennu. Kosturinn við furðuhlut-
inn er að hann getur svifið yfir 
hvaða yfirborð sem er á áttatíu 
kílómetra hraða og þarfnast 
engra vega. Farartækið ætti því 
að gagnast á íslenska hálendinu.

Ódýrustu gerðir farartækisins 
gætu kostað rúmar 5,6 milljónir 
króna.

Framleiða fljúg-
andi furðuhlut

Hlutfall fjármagnstekjuskatts af 
tekjuskatti einstaklinga fer sífellt hækkandi og 
það bitnar harkalega á sveitarfélögunum, segir 
Grímur Atlason, bæjarstjóri í Bolungarvík. 
Hefði Bolungarvík fengið svipað hlutfall af 
fjármagnstekjuskatti og bærinn fékk af 
tekjuskatti hefðu tekjur ársins 2006 verið um 
100 milljónum króna hærri.

Sveitastjórnarmenn hafa nú margir uppi 
háværar kröfur um að sveitarfélögin fái 
hlutdeild í tekjum ríkisins af fjármagnstekju-
skatti. Þar eru þeir á öndverðum meiði við 
fjármálaráðherra, sem hefur alfarið hafnað 
kröfunum.

Grímur segir Bolungarvík gott dæmi um 
sveitarfélag sem tapi umtalsverðum upphæð-
um vegna þess að ákveðnir íbúar greiði 
einungis fjármagnstekjuskatt. Sex af þeim tíu 
einstaklingum sem greitt hafi hæst opinber 
gjöld á Vestfjörðum búi í Bolungarvík, en 
enginn þeirra komist á lista yfir þá sem hafi 
greitt hæst útsvar. 

Grímur segir sínar heimildir herma að í 
Bolungarvík hafi verið greiddar 250-300 
milljónir króna í fjármagnstekjuskatt vegna 
ársins 2006. „Af því hefðum við verið að fá um 
100 milljónir ef þetta væri eðlileg skipting,“ 
segir Grímur. Það sé þó spurning um útfærslu 
hvernig deila mætti tekjum vegna fjármagns-
tekjuskatts niður á sveitarfélögin, til dæmis 
mætti nota jöfnunarsjóð sveitarfélaga til þess 

að sú skipting yrði sem sanngjörnust.
Hann segir fráleitt hjá fjármálaráðherra að 

segja vanda sveitarfélaga útgjalda- og 
skuldavanda, ekki tekjuvanda. Eftirlitsnefnd 
með fjármálum sveitarfélaga hafi staðfest að 
ýmis sveitarfélög, þar á meðal Bolungarvík, 
hafi ekki aukið útgjöld utan við lögbundin 
verkefni.

Árni Þór Sigurðsson, þingmaður Vinstri 
grænna og varaformaður Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, segir að leiðrétta þurfi tekju-
stofna sveitarfélaganna. Sveitarfélögin þurfi 
að hafa um fimm milljörðum hærri tekjustofna 
en þau geri í dag til að standa undir lögbundn-
um verkefnum. Árni segir það hafa komið 
mjög á óvart að fjármálaráðherra hafi tekið 
svo ákveðna afstöðu gegn því að sveitarfélög 
fái hlutdeild í fjármagnstekjuskatti, eins og 
hann gerði í Fréttablaðinu á fimmtudag. Á 
árlegum samráðsfundi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga með ráðherrum fjármála og 
sveitarstjórnarmála hafi verið farið yfir málið. 

„Ég er ekki að segja að fjármálaráðherra 
hafi þar verið sammála okkur, en hann var 
samþykkur því að það þyrfti að fara yfir þetta. 
Þar var rætt að sveitarfélögin þyrftu frekari 
tekjustofna, og hvort þetta væri ein af þeim 
leiðum sem þyrfti að fara. Þess vegna kom það 
mér á óvart að hann skyldi nú algerlega 
þvertaka fyrir þetta,“ segir Árni.

Sækja í fjármagnstekjurnar
Tekjur ríkisins af fjármagnstekjuskatti aukast ár frá ári sem bitnar á sveitarfélögunum segir bæjarstjóri Bol-
ungarvíkur. Sveitarfélögin þurfa fimm milljarða á ári segir varaformaður Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Sveitarfélögin verða af þriggja 
milljarða króna skatttekjum vegna einka-
hlutafélaga, segir bæjarstjórinn í Bolungar-
vík. Fjármálaráðherra segir að ekki halli á 
sveitarfélögin vegna einkahlutafélaga, og vill 
meta heildarmyndina.

Áður en lög um einkahlutafélög breyttust 
fengu sveitarfélögin hærri hlutdeild í tekjum 
einyrkja á borð við trillusjómenn, segir 
Grímur Atlason, bæjarstjóri í Bolungarvík. 
Vegna breytingarinnar fái ríkið nú um þrjá 
milljarða króna í tekjur vegna einkahlutafé-
laga sem sveitarfélögin hafi fengið áður. 
Þetta séu gríðarlega miklir peningar sem 
sveitarfélögin þurfi á að halda.

Árni Mathiesen fjármálaráðherra segir það 
beinlínis rangt að svokölluð einkahlutafélaga-

væðing hafi komið illa við sveitarfélögin. 
Tekjuaukning sveitarfélaganna í kringum 

einkahlutafélögin hafi verið gríðarleg á 
undanförnum árum, og ekki halli á sveitarfé-
lögin.

Það að einstaklingar hafi stofnað félög um 
sinn rekstur hafi verið mjög jákvæð breyting 
sem hafi ýtt undir einstaklingsframtakið. 
Heildaráhrifin af því fyrir sveitarfélögin séu 
jákvæð.

„Það er líka rangt að taka eitt atriði eins og 
einkahlutafélögin út þegar verið er að meta 
stöðu sveitarfélagana, hvort tekjur þeirra 
hafi verið að minnka eða aukast þegar búið er 
að gera miklar breytingar í okkar samfélagi. 
Það verður að skoða heildarmyndina, því það 
eru augljósir póstar þar sem tekjuaukning 
sveitarfélaga hefur verið gríðarleg, eins og í 
fasteignagjöldunum,“ segir Árni.

Um 6.000 farþegar verða á 
flugi með Flugfélagi Íslands um 
helgina í um 200 flugferðum. 

Vel hefur gengið með flug það 
sem af er. Í gær voru tæplega 
2.000 farþegar bókaðir í flug með 
félaginu. Flestir eru á leið til 
Akureyrar og Vestmannaeyja en 
einnig voru áætlaðar þrjár ferðir 
til Ísafjarðar og sex ferðir til 
Egilsstaða. Stærsti einstaki 
dagurinn verður mánudagurinn en 
þá eru sextán ferðir settar upp frá 
Vestmannaeyjum.

Um 6.000 manns 
í 200 ferðum



Kynnir er enginn annar en hinn frábæri Laddi.
Upphitunarhljómsveit Eiríks Fjalar og Elsu Lund mætir á svæðið.

Tannsi verður tiltækur með borinn ef eitthvað skyldi útaf bera en Jón Spæjó sér um gæsluna.

Birgitta Haukdal og Valgeir Guðjónsson frumflytja nýtt popplag í D-dúr

HINIR ÁRLEGU VERSLUNARMANNAHELGARTÓNLEIKAR Í HÚSDÝRAGARÐINUM

Stuðmenn og gestir þeirra bjóða upp á fjölbreytta dagskrá í Hamingjulundi
sunnudaginn 5.ágúst 2007 kl. 20:30
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ur gestur er hin ástsæla söngstjarna Shady Owens sem

elskar alla

Aðgangseyrir aðeins kr 1000 fyrir 12 ára og eldri - Frítt í öll leiktækin frá kl. 20.00 - Tónleikarnir hefjast stundvíslega kl. 20:30 - Forsala er hafin í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum.



Serbneskur bóndi hefur 
fengið leyfi til að taka naut með 
sér í fangelsi. Maðurinn fékk 
árslangan fangelsisdóm fyrir að 
ráðast á mann eftir rifrildi á bar.

Dómarar komust að þeirri 
niðurstöðu að ef bóndinn fengi 
ekki að taka með sér verðlauna-
nautið Micko, sem vegur eitt og 
hálft tonn, yrði að slátra því. 
Enginn væri til staðar til að 
hugsa um nautið og það væri 
bóndanum of dýrmætt til að 
slátra því.

Sérútbúinn klefi hefur verið 
hannaður fyrir Micko. Ef hann og 
bóndinn hegða sér vel fá þeir að 
fara heim fyrir jól. 

Fær nautið sitt í 
fangaklefann

Er réttlætanlegt að vera með 
aldurstakmörk á tjaldstæðum?

Finnst þér rétt að banna 
nektardans á skemmtistaðnum 
Goldfinger?

Rússneski togarinn 
Olshana sökk í Tangarfirði í 
Færeyjum á fimmtudagskvöld. 
Skipið var á leið til fiskveiða 
þegar það strandaði, og var nýbúið 
að taka olíu.

Samkvæmt færeyska frétta-
vefnum Sosialurin var reynt að 
draga skipið á flot en björgunar-
aðgerðum lauk með því að það 
sökk á hafsbotn. Talið er að um 
fimmtán tonn af olíu hafi lekið í 
sjóinn, en tæplega þrjú hundruð 
tonn af gasolíu voru í skipinu 
þegar það sökk.

34 manna áhöfn var um borð í 
togaranum þegar hann strandaði, 
og var öllum bjargað.

Fimmtán tonn 
af olíu í sjóinn

Lettnesku starfs-
mennirnir sem ekki fengu útborg-
að frá vinnuveitanda sínum um 
mánaðamótin, hafa engin lög-
bundin úrræði til að bjarga sér út 
mánuðinn.

Fyrirtæki mannanna, Stokkar, 
á við greiðsluörðugleika að stríða. 
Forsvarsmenn þess hafa þó ekki 
lýst yfir gjaldþroti.

Tryggingarsjóður launa greiðir 
einungis laun til starfsmanna 
gjaldþrota fyrirtækja. Það er hins 
vegar í verkahring verkalýðsfé-
laga að sækja rétt mannanna og 
innheimta launin. Tryggvi Gunn-
arsson, þjónustufulltrúi Eflingar, 
segir það geta tekið allt að eitt ár.

„Stundum borga fyrirtækin en 
annars þarf þetta að fara fyrir 
dómstóla. Það getur farið fyrir 
Hæstarétt og tekið upp í eitt ár,“ 
segir hann. Efling veiti ekki fjár-
hagsaðstoð til skjólstæðinga 
sinna við þessar aðstæður. 

Því þurfa mennirnir að segja 
upp vinnunni eða biðja atvinnu-
rekandann að reka sig og skrá sig 
svo atvinnulausa. 

Það tæki þó sinn tíma að fá bæt-
urnar. Þangað til gætu þjónustu-
miðstöðvar borgarinnar veitt 
neyðaraðstoð, að sögn Áshildar 
Emilsdóttur, deildarstjóra í 
Þjónustumiðstöð Miðborgar og 
Hlíða.

Gæti tekið ár að fá borgað

 Færri virðast leggja 
land undir fót um þessa verslunar-
mannahelgi en áður. Straumurinn 
liggur að mestu leyti til Akureyrar, 
þar sem fjölskylduhátíðin Ein 
með öllu verður haldin, og á 
þjóðhátíð í Vestmannaeyjum.

Rúnar Sigurpálsson, varðstjóri 
umferðardeildar lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu, segir bíla-
umferðina út úr borginni hafa 
verið á við venjulega helgi í gær, 
jafnvel minni. „Ég giska á að 
veðurspáin hafi dregið úr 
ferðaáhuga fólks. Þessi helgi 
hefur verið stærsta ferðahelgi 
ársins fram að þessu, en mínir 
menn segja mér að umferðin sé 
bara eins og um hverja aðra 
helgi.“

Tryggvi Már Sæmundsson hjá 
þjóðhátíðarnefnd segist búast við 
um níu þúsund gestum til Eyja, ef 
allt gengur eftir. „Það virðast allir 
vera að komast til Vestmannaeyja 
sem áttu bókað far, um fjögur 
þúsund manns hafa komið með 
Herjólfi og rétt rúmlega tvö þús-
und áttu bókað flugfar á miðviku-
dag, fimmtudag og á föstudag,“ 
segir hann.

Helstu skemmtiatriðin í Eyjum 
segir Tryggvi vera tónleika Stef-
áns Hilmarssonar ásamt hljóm-
sveit í kvöld og upphitun Bubba 
Morthens fyrir brekkusönginn á 
sunnudag.

Samkvæmt fulltrúa lögregl-
unnar á Akureyri var straumurinn 
til bæjarins ekki mikill um klukkan 
sjö í gærkvöldi, en þar standa 
Vinir Akureyrar að fjölskyldu-
hátíðinni Ein með öllu. Þar er spáð 
rigningu fram á mánudag, en þá á 
að stytta upp. Á Einni með öllu 
spila meðal annarra Páll Óskar, 
Stuðmenn, Jógvan úr X-Factor og 
Tortímandinn.

Auk hátíðanna tveggja á Akur-

eyri og í Vestmannaeyjum verður 
Síldarævintýri á Siglufirði, Neista-
flug í Neskaupstað, Kúrekamót á 
Hótel Bjarkalundi og Fjölskyldu-
fjör á Úlfljótsvatni um helgina, 

svo eitthvað sé nefnt. Þeir sem 
verða í höfuðborginni geta síðan 
skellt sér á Innipúkann sem 
haldinn verður á tónleikastaðnum
Organ.

Umferðin úr bænum 
á við venjulega helgi
Verslunarmannahelgin í ár virðist ekki ætla að verða stærsta ferðahelgi ársins. 
Bílaumferðin úr bænum í gær var á við venjulega helgi, segir varðstjóri lögreglu. 
Flestir sem eru á leið í ferðalag um helgina ætla til Akureyrar og Vestmannaeyja.





 Hvar fæddust kókaínsmygl-
ararnir sem eru fyrir dómi?

 Hvenær gaus síðast á
Öskjusvæðinu?

 Hversu margir bílar þykja 
„visthæfir“ á landinu?

Ívar Aron Hill Ævarsson, 
21 árs síbrotamaður, hefur verið 
ákærður fyrir þjófnaðar- og 
umferðarlagabrot sem hann framdi 
dagana eftir að honum var sleppt 
lausum úr gæsluvarðhaldi í byrjun 
júlí.

Ívar var dæmdur í 30 mánaða 
fangelsi fyrir mikla afbrotahrinu 
12. júlí síðastliðinn ásamt stórum 
hópi brotamanna.

Hann er nú ákærður fyrir að 
hafa brotist inn í bifreið 4. júlí, 
daginn sem hann losnaði úr 
varðhaldi, og stela úr henni. 
Daginn eftir reyndi hann að 
brjótast inn í íbúð og sama dag ók 
hann próflaus og undir áhrifum.

Ívar Aron Hill 
enn ákærður

 Hanza-hópurinn 
hefur keypt lóðirnar að Strand-
götu 26 til 30 í Hafnarfirði og 
hyggst byggja þar sex hæða turna 
ofan á þriggja hæða verslunar- og 
þjónustuhúsnæði, alls níu hæðir. 

Í skýrslu um vindafar í Strand-
götu, sem Hanza-hópurinn lét 
vinna fyrir sig og Fréttablaðið 
hefur undir höndum, kemur fram 
að fyrirhugaðir turnar hafi áhrif 
á vindafar. Við turnana gætu 
myndast hvirflar og vindstrengir 
sem geti valdið óþægindum og í 
versta falli hættu fyrir þá sem 
eiga leið hjá.

„Þessi skýrsla er unnin fyrir 
okkur einmitt til að sjá hvaða 
áhrif turnarnir hefðu að óbreyttu,“ 
segir Sigrún Þorgrímsdóttir, 
framkvæmdastjóri Hanza-
hópsins.

Að sögn Sigrúnar er þessi 
skýrsla unnin án þess að mið sé 

tekið af ýmsum mögulegum 
aðgerðum til að draga úr 
vindstrengjum. Það séu ýmsar 
leiðir til að draga úr vindstrengj-
um frá turnunum.

„Ég er mjög ósáttur við þessar 
breytingar,“ segir Ellert Gissur-
arson íbúi í grennd við lóðina þar 
sem turnarnir eiga að rísa. 

Ellert er ósáttur við að erfitt sé 
að fá upplýsingar um gang mála 
og breyting á skipulagi miðbæj-
arins sé illa auglýst. „Ef ég ætla 
að leggja inn andmæli við breyt-
ingum á skipulaginu þarf ég að 
færa rök fyrir máli mínu. Það er 
alveg sama hvert ég leita, ég fæ 
nánast engin gögn að sjá og þau 
gögn sem eru til miðast  við tíu 
eða tólf hæða turna. Ekki níu 
hæða eins og stendur til að reisa,“ 
segir hann.

Ellert bendir einnig á að bíla-
stæðamál verði í ólestri. „Það er 

gert ráð fyrir einu bílastæði fyrir 
hverja íbúð en ekki gert ráð fyrir 
neinum bílastæðum fyrir versl-
unarhúsið,“ segir hann.

Í greinargerð Hanza-hópsins er 
bent á mögulega staði í nágrenn-
inu til byggingar bílastæðahúss 
sem eru í vinnslu.

Sigrún segir að það verði alltaf 
einhverjir ósáttir við svona breyt-
ingar. „Við erum að vinna í að 
setja upp heimasíðu til kynningar 
fyrir fólk. Við erum búin að halda 
einn kynningarfund þar sem fáir 
mættu.“

Annar kynningarfundur á fyr-
irhugaðri breytingu verður hald-
inn þann sextánda ágúst í Hafnar-
borg. Frestur til andmæla rennur 
út þann 22. ágúst.

Ekki náðist í neinn hjá 
Hafnarfjarðarbæ þar sem þeir 
sem hafa með málið að gera eru í 
sumarfríi.

Turnbygging veldur 
deilum í Hafnarfirði
Íbúar við Strandgötu í Hafnarfirði eru ósáttir við fyrirhugaðar breytingar á 
skipulagi. Hanza-hópurinn hyggst reisa tvo sambyggða turna sem ná upp níu 
hæðir. Breyta þarf deiliskipulagi miðbæjarins til að turnarnir verði byggðir.

 „Það hvessir 
stundum í Eyjum, en það gengur 
yfir,“ segir Árni Johnsen, þing-
maður Sjálfstæðisflokks, um til-
kynningu frá þjóðhátíðarnefnd. Í 
henni segir að nefndin „treysti sér 
einfaldlega ekki lengur til að bera 
ábyrgð á Árna Johnsen sem kynni 
á Brekkusviðinu“.

Árni lét þau ummæli falla í Þjóð-
hátíðarblaðinu á dögunum að 
honum hefði verið „hent fyrir 
borð“ sem kynni á þjóðhátíðinni í 
Vestmannaeyjum. Ákvörðunin 
hefði jafnframt verið pólitísk af 
hálfu þjóðhátíðarnefndar.

Í kjölfarið sendi nefndin frá sér 
tilkynningu. Í henni kom fram að 

ákveðið hefði verið að láta Árna 
víkja í kjölfar hátíðarinnar 2005, 
en bjóða honum að segja sjálfur af 
sér, í virðingarskyni við hann. Við 
lokaathöfn hátíðarinnar það árið 

hefði hann misst stjórn á skapi 
sínu og slegið söngvarann Hreim 
Hreimsson á sviðinu.

Nefndin segir framkomu Árna 
hafa verið ömurlega og þetta hafi 
ekki verið eina skiptið sem hann 
hafi misst stjórn á skapi sínu á 
sviðinu. Nefndin geti ekki lengur 
borið ábyrgð á hegðun hans og líti 
á ummæli hans í Þjóðhátíðarblað-
inu sem „tæknileg mistök“.

Árni vildi ekki tjá sig um til-
kynningu nefndarinnar, en sagði 
hana hafa verið senda út í fljót-
færni og að svona lagað gengi yfir. 
Hann haldi sínu striki og mæti að 
sjálfsögðu á þjóðhátíð, þar sem 
hann sjái um Brekkusönginn. 

Gátu ekki borið ábyrgð á Árna

Lykill að fortíðinni
Landnámssýningin við Aðalstræti veitir gestum tækifæri til
að skyggnast inn í lífið á landnámsöld. Miðpunktur sýningar-
innar er skálarúst frá 10. öld. Einnig má þar finna fornleifar
frá því um 871 og eru það elstu mannvistarleifar sem fundist
hafa á Íslandi.

Einstök margmiðlunartækni gerir gestum kleift að ímynda
sér hvernig lífi heimilisfólks í fyrstu byggð Reykjavíkur var 
háttað og hvernig umhverfi og landslag borgarinnar var við
landnám.

Aðalstræti 16
www.reykjavik871.is

Sunnudaginn 5. ágúst verður 

farin gönguferð um Engidal og 

inn í Marardal í Vestanverðum

Henglinum.

Gangan er létt 

og tekur þrjár til 

fjórar klukku- 

stundir. Mæting við Hellisheiðarvirkjun við Kolviðarhól klukkan 14:00. 

Þátttaka er ókeypis og allir velkomnir. Leiðsögumaður er Almar Sigurðsson 

kynningarfulltrúi Hellisheiðarvirkjunar.

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Ganga um
Hengilssvæðið
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Hafnfirðingar eru að 
meðaltali 15 mínútur á leið sinni 
í vinnuna, lengst þeirra sem búa 
á höfuðborgarsvæðinu. Þetta 
kemur fram í þjóðarpúlsi 
Capacent Gallup. 

Mikill meirihluti aðspurðra, 59 
prósent, sagðist ferðast einn í bíl 
til vinnu. 

Um 19 prósent fara með öðrum 
í einkabíl og 12 prósent fara 
fótgangandi. Um þrjú prósent 
fara á reiðhjóli í vinnu og tvö 
prósent taka strætisvagn. 

Hafnfirðingar 
lengi í vinnuna



Opið á morgun

í Skútuvogi
sunnudag 11-19



Ofdrykkja er orðin 
helsta dauðaorsök finnskra karl-
manna á aldrinum 15 til 64 ára. 
Sautján prósent allra sem látast á 
þessu aldursskeiði hafa drukkið 
sig til dauða. Ofdrykkja er einnig 
önnur tveggja helstu dauðaorsaka 
finnskra kvenna. Rúm tíu prósent 
þeirra eru lögð að velli af Bakkusi, 
svipaður fjöldi og verður undir í 
baráttu við brjóstakrabba. Finnska 
ríkisstjórnin hyggst bregðast við 
þessu með skattahækkunum.

Áfengisgjöld Finna verða hækk-
uð um 10 til 15 prósent á næsta ári 
og verður mest lagt á sterkt 
áfengi.

Árið 2004 voru gjöldin lækkuð 

um fjörutíu prósent til að bregðast 
við ásókn Finna í áfengiskaupa-
ferðir til Rússlands og Eistlands, 
þar sem áfengi fæst ódýrt.

Lögregluyfirvöld hafa síðan 
greint frá aukinni ölvun á almanna-
færi og andfélagslegri hegðun. 

Heilbrigðisyfirvöld bera skatta-
lækkuninni ekki heldur góða sög-
una og hefur kostnaður vegna 
áfengistengdra heilbrigðiskvilla 
aukist um 14 prósent. Hann er nú 
73 milljarðar króna. 

Drykkjan fellir flesta Finna

 Bæjarstjórn Garðabæjar hefur 
ákveðið að láta kolefnisjafna þær bifreiðir sem 
sveitarfélagið rekur. Fulltrúar annarra sveitarfé-
laga hyggjast ekki fylgja fordæmi Garðbæinga.

„Áður en orðið kolefnisjöfnun komst í tísku 
höfðum við hjá Reykjavíkurborg kynnt grænu 
skrefin og þar kemur fram að við ætlum að 
stórauka skógrækt og jafnframt reyna að menga 
minna. Við teljum okkur því sinna þessum málum 
vel þótt það heiti kannski ekki kolefnisjöfnun,“ 
segir Gísli Marteinn Baldursson, borgarfulltrúi og 
formaður umhverfisráðs Reykjavíkurborgar.

Ekki stendur til að kolefnisjafna bílaflota 
Kópavogsbæjar og í Hafnarfirði líta menn til 
annarra lausna. „Mér finnst kolefnisjöfnun frekar 
takmörkuð lausn. Við erum að vinna að því núna 
að metangasstöð rísi í Hafnarfirði og þegar af því 
verður stendur til að metanvæða bílaflota 
sveitarfélagsins,“ segir Guðfinna Guðmundsdótt-
ir, formaður umhverfisnefndar Hafnarfjarðar. 

Hjalti Jón Sveinsson, bæjarfulltrúi á Akureyri, 
tekur í sama streng og á ekki von á því að bílafloti 

Akureyrarbæjar verði kolefnisjafnaður. Hann 
segir að aðgerðir bæjaryfirvalda á borð við að 
gefa frítt í strætó vegi þyngra í baráttunni við 
mengunina. „Ég tek þessari kolefnisjöfnun með 
ákveðnum fyrirvara,“ segir Hjalti. 

Nýsir hf. hefur keypt 
allar húseignir Háskólans á 
Bifröst. Mun háskólinn leigja 
fasteignirnar og hafa endur-
kauparétt á fimm ára fresti. 

„Þetta er tímamótasamningur,“ 
segir Ágúst Einarsson rektor 
Háskólans á Bifröst. Hann segir 
samninginn bæta erfiða fjárhags-
stöðu. „Við munum einbeita okkur 
að því að reka skólann, kenna og 
gera allt það sem við kunnum vel 
á meðan þessi ágæti samstarfsað-
ili okkar, Nýsir, einbeitir sér að 
eignarhaldi og rekstri fasteigna, 
sem hann kann mjög vel.“

Nýsir kaupir 
allar fasteignir

Steingrímur Ari 
Arason hagfræðingur hefur verið 
skipaður formaður samninga-
nefndar heilbrigðis- og trygginga-

málaráðherra.
Nefndin verður 
óbreytt að öðru 
leyti.

Samninga-
nefnd
heilbrigðis- og 
trygginga-
málaráðherra
starfar
samkvæmt
lögum um 

heilbrigðisþjónustu og hefur það 
hlutverk að semja við sjálfstætt 
starfandi heilbrigðisstarfsmenn 
um greiðsluþátttöku almanna-
trygginga vegna heilbrigðis-
þjónustu. Eins semur nefndin við 
fyrirtæki og stofnanir vegna 
sambærilegrar þjónustu sem þar 
er veitt.

Steingrímur 
Ari formaður

 61 árs gamall karlmaður 
mætti á lögreglustöðina í 
Caltagirone á Ítalíu með 81 árs 
gamalli móður sinni og kvartaði 
yfir því að hún hefði hætt að gefa 
honum vasapeninga. Móðirin 
hafði líka tekið húslyklana hans 
þegar hann kom ekki heim á 
réttum tíma.

Móðirin sagði lögreglunni að 
sonurinn bæri enga virðingu fyrir 
sér, segði henni aldrei hvert hann 
færi á kvöldin og kæmi heim 
þegar honum sýndist. Hann væri 
líka alltaf að kvarta yfir kvöld-
matnum.

Lögreglumennirnir töldu 
mæðginin á að fara heim og 
móðirin ákvað að gefa syninum 
aftur lyklana og vasapeninga.

Sviptur lyklum 
og vasapening

 Sorpa bs. og Íslenska 
gámafélagið ehf. hafa gert fimm 
ára samning um gámaleigu og 
gámaflutninga á endurvinnslu-
stöðvum. Samningurinn hljóðar 
upp á 650 milljónir fyrir allt 
samningstímabilið.

SORPA bs. starfrækir sjö 
endurvinnslustöðvar víðs vegar á 
höfuðborgarsvæðinu. Í nýjum 
samningi eru gerðar auknar 
kröfur um útlit og ástand gáma 
og kröfur um að verktaki noti í 
það minnsta eina metanknúna 
bifreið við flutninga. 

Auknar kröfur 
um útlit stöðva

Verið er að kanna 
möguleika á að reisa sjávardýra-
safn í Sandgerði. Sandgerðisbær 
stofnaði nýlega einkahlutafélag-
ið Sjávarheima í þessum 
tilgangi. Undirbúningsvinna að 
safninu er vel á veg komin. Þetta 
kemur fram á vef Víkurfrétta. 

Safninu er ætlað að sérhæfa sig 
í söfnun og sýningu dýra úr lífríki 
Norður-Atlantshafsins. Meðal 
þess sem sýningargestir geta átt 
von á að sjá þar eru ísbirnir, selir, 
hákarlar, hitabeltisfiskar, kóralar 
og hryggleysingjar. 

Ef allt gengur eftir ættu 
framkvæmdir við safnið að 
hefjast á næsta ári. 

Sjávarheimar í 
Sandgerði 

Lögreglustjórinn á 
höfuðborgarsvæðinu hefur 
afturkallað starfsleyfi veitinga-
staðarins Strawberries til 
reksturs. Ástæðan er að þar var 
stundaður nektardans, en 
starfsleyfið heimilaði það ekki.

„Það er alveg klárt og skýrt í 
lögunum og leyfunum að ef 
starfsemin fer út fyrir það sem 
leyfið heimilar má afturkalla það 
samstundis,“ segir Jón H. B. 
Snorrason aðstoðarlögreglu-
stjóri. Afturköllun leyfisins 
fylgir engin lögreglurannsókn, 
en veitingastaðnum var lokað. 
Ekki náðist í eiganda eða 
rekstraraðila.

Lögreglan lokar 
Strawberries

Lögreglustjóri verður 
kvaddur á næsta fund borgarráðs 
til að ræða skilyrði rekstrarleyfa 
veitingahúsa sem og ofbeldi og 
aukna löggæslu í miðborginni.
Umsagnir um rekstrarleyfi 
fjölda veitingastaða voru rædd á 
fundi borgarráðs á miðvikudag. 

Samkvæmt nýjum lögum gefur 
lögreglustjóri út rekstrarleyfi til 
veitingahúsa sem borgin gerði 
áður. Borgin gefur bindandi 
umsögn til lögreglustjóra. 

Öllum afgreiðslum um 
endurnýjun var frestað til næsta 
fundar borgarráðs þar sem stefnt 
er á að ræða skilyrði fyrir 
rekstrarleyfi veitingahúsanna.

Lögreglustjóri á 
fund borgarráðs

Nærri 200 manns hafa 
látist og 19 milljónir flúið að 
heiman vegna monsúnflóðanna í 
Bangladess og á Indlandi. Uppskera 
eyðilagðist víða og vegir fóru á kaf 
í flóðunum, sem stafa af hinni 
árlegu monsúnrigningu. 

Á Indlandi voru flóðin mest 
norðan til en í höfuðborginni 
Mumbai þurfti fólk einnig að ösla 
vatnið upp í hné. Rigningarnar eru 
mikilvægar fyrir gróður í þessum 
heimshluta, en þegar rignt hefur 
dögum saman fara ár og fljót að 
flæða yfir bakka sína.

Monsúntímabilið í Suður-Asíu er 
frá júní fram í september ár hvert 
og jafnan lífshættulegt íbúum í 
þessum heimshluta. Á síðasta ári 
fórust þúsund manns, ýmist 
drukknuðu, létu lífið í aurskriðum, 
urðu fyrir rafmagni eða fórust 

þegar hús hrundu. Það sem af er 
þessu ári hafa 14 milljónir misst 
heimili sín á Indlandi og 5 milljónir 
í Bangladess.

Eitt versta atvikið varð á Ind-
landi á miðvikudaginn þegar 28 
manns fórust með bát í vatnsmiklu 
fljóti. Of margir voru um borð í 
bátnum, en fólkið var að flýja 
heimaþorp sitt þar sem allt var 
komið á kaf.

Í Bangladess hefur þorpið Siraj-
ganj orðið einna verst úti. Þar hafa 
tvö þúsund þorpsbúar neyðst til 
þess að yfirgefa heimili sitt.

„Flóðin hafa tekið frá mér allt 
sem ég á,“ segir Rahmat Sheikh, 
fertugur bóndi í Sirajganj. „Hrís-
grjónareitirnir, tvær kýr og húsið 
mitt. Allt er þetta farið og ég veit 
ekki hvernig ég á að sjá mér far-
borða núna.“

Heilbrigðisstarfsfólk hefur ferð-
ast um flóðasvæðin til að reyna að 
koma í veg fyrir útbreiðslu smit-
sjúkdóma á borð við taugaveiki, 
niðurgang og kóleru.

Í Uttar Pradesh á Indlandi unnu 
hermenn við að koma 500 íbúum 
burt úr einu þorpinu. Víða í Uttar 
Pradesh reis vatnsyfirborðið svo 
hratt að fólki tókst ekki að koma 
sér burt í tæka tíð.

„Vatnselgurinn kom svo hratt að 
við höfðum engan tíma til að bregð-
ast við,“ sagði Vinod Kumar, íbúi í 
einu þorpanna í Basti-héraði. 
„Öllum eigum okkar hefur skolað 
burt. Við erum ekki með neinn mat, 
enga steinolíu og ekki einu sinni 
eldspýtustokk. Embættismennirn-
ir segja að aðstoð sé á leiðinni, en 
ekkert hefur komið enn.“

Milljónir hafa þurft 
að flýja heimili sín
Nærri 200 manns hafa látist í monsúnflóðunum í Asíu. Verst er ástandið í 
Bangladess og á norðanverðu Indlandi. Margir standa uppi allslausir.
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Staðfestur hefur verið merkilegur 
samstarfssamningur landbúnaðar-

ráðuneytis, fjármálaráðuneytis, Land-
græðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins. 
Markmið þessa merkilega verkefnis er 
að nýta birkiskóga til að verjast 
náttúruhamförum, bæta landgæði og 
binda kolefni. Lögheimili þessa verkefnis 
er í Gunnarsholti. Það er vel við hæfi þar 
sem Landgræðslan er elsta stofnun 
sinnar tegundar í heiminum og þar hefur, eins og 
hjá Skógrækt ríkisins, verið lyft Grettistaki í 
landgræðslu og skógrækt. Í Gunnarsholti er afar 
fjölbreytt starfsemi, þar sem fara saman 
vísindalegar rannsóknir sem og afar sýnileg og 
áþreifanleg verkefni og er árangurinn ótrúlegur á 
þeim eitt hundrað árum sem stofnunin hefur 
starfað. Hekluskógaverkefnið er sjálfstætt verkefni 
með sjálfstæðan fjárhag og stjórn.

Hekluskógaverkefnið er stærsta verkefni sinnar 
tegundar í Evrópu. Verkefnið er því mjög metnað-
arfullt og þar er m.a. verið að endurheimta hina 
fornu Hekluskóga. Stjórnvöld hafa heitið 500 millj-
ónum króna til verkefnisins með jöfnum framlög-
um til ársins 2016. Einnig er gert ráð fyrir því að 
fyrirtæki og einstaklingar geti tekið þátt í þessu 
frábæra verkefni.

Bifreiðaumboðið Hekla og Hekluskógar 
hafa undirritað samstarfssamning þar 
sem Hekluskógar selja Heklu kolefnis-
kvóta sem nemur þeirri CO2 mengun 
sem allir nýir Volkswagen-bílar sem 
Hekla hf. selur frá 17. maí sl. og á meðan 
samningurinn er í gildi. Í framhaldi af 
þessu samkomulagi geta kaupendur 
Volkswagen-bifreiða haldið áfram að 
kolefnisjafna með litlu framlagi til 
Hekluskóga. Hér er um nýtt og spennandi 
nýmæli að ræða þar sem fyrirtæki og 
einstaklingar geta beint og óbeint beitt 
sér í umhverfismálum. Starfsmenn 

bifreiðaumboðsins hafa þegar tekið til hendinni og 
gróðursett fjölda plantna í verkefninu.

Umhverfismál eru og verða í brennidepli í 
umræðu manna í millum. Það er bæði gott og eðli-
legt. Allt of margir sitja á kaffihúsum og ræða 
spekingslega um umhverfismál í manngerðu 
umhverfi höfuðborgarinnar. Þeir taka hins vegar 
aldrei til hendinni með beinni þátttöku í umhverfis-
málum. Hér opnast nýjar víddir varðandi þátttöku 
almennings og nýir útivistarmöguleikar; verkefnið 
kemur til með að auka og auðga dýralíf og gróður 
og endurheimtir læki og tjarnir upp við Heklu. 
Kolviðarverkefnið og Hekluskógaverkefnið eru 
náskyld og stefnt er að auknu samstarfi þessara 
merkilegu verkefna landi og þjóð til sóma.

Höfundur er formaður Hekluskógaverkefnisins.

Hvað skyldi ég vera búinn að 
fara oft austur yfir Þjórsá? 

Þúsund sinnum? Eða oftar? Ég fór 
þangað í sveitina í Landeyjarnar 
forðum daga og í Þórsmörk og alla 
leið í Öræfin, ég fór með Ingólfi á 
Hellu í kosningaleiðangra austur 
fyrir fjall. Í ferðalög fyrir íþrótta-
hreyfinguna í Kirkjubæjarklaustur 
og Höfn og svo náttúrlega allar 
bílferðirnar og sumarbústaðaheim-
sóknirnar og þessar ferðir mínar 
eru óteljandi um Suðurlandsundir-
lendið eins og reyndar flestra 
annarra Íslendinga sunnan heiða. 
Svo ekki sé minnst á allar ferðirnar 
upp með Þjórsá í þau fögru 
útivistar- og gróðurlendi sem þar 
er að finna.

En ef ég segi alveg eins og er, þá 
hef ég ekki oft tekið mér tíma til að 
skoða mig um í landslaginu, heldur 
ganað áfram á hundrað kílómetrum 
á klukkustund og einbeitt mér að 
keyrslunni eftir þjóðveginum, 
næsta bíl, næstu beygju, næstu 
lífshættu á þessum fjölfarna vegi. 
Ég er ekki einn á báti í þeim efnum. 
Við þeysum gegnum sveitirnar og 
framhjá náttúrunni og það er þá 
helst að fólk stöðvi við sjoppurnar 
til að bæta á sig pylsu og kók.

Og svo er líka saga á bak við hvern 
stein allt frá landsnámstíð og til 
vorra daga. Saga af fólki, 
lífskjörum og atburðum. Hvernig 
fóru ferðalangar yfir Þjórsá, 
þegar enginn var bíllinn eða 
brýrnar?  Hvaða hlutverk lék 
þessi farartálmi í sögu þjóðar-
innar? Og það var bara núna í vor 
sem ég spurði kunningja minn: 
hvar er Urriðafoss? Ímyndið 
ykkur, eftir allar þessar ferðir og 

eftir alla þessa löngu ævi, þurfti 
ég að spyrja af fávisku minni, 
hvar þessi foss væri, sem nú eru í 
umræðunni og snýst um það hvort 
Urriðafoss fær að lifa eða deyja. 
Mér segir svo hugur um að ég sé 
ekki einn um þessa fáfræði. 
Jafnvel þótt fossinn sé rétt neðan 
Þjórsárbrúar, í raun og veru í 
alfaraleið, þá blasir hann ekki við, 
hvað þá að hann sé þekktur 
áningarstaður. Milljónir bifreiða 
streyma þar framhjá ár hvert og 
farþegarnir láta sér fátt um 
finnast. Á hraðferð á annan 
áfangastað.

Það er margt fallegt í henni 
Þjórsá, en þessi foss tekur öllu 
fram. Beljar fram af klettunum, 
iðandi af litadýrð og stórfengleik. 
Margbreytileg fegurð náttúrunn-
ar, sem enginn mannlegur máttur 
gæti nokkru sinni skapað. 
Heillandi sýn sem dolfellur hverja 
þá manneskju sem hefur snefil af 
smekk og lotningu fyrir fegurð 
landsins og gersemum þess.

Um þessa perlu er nú verið að 
höndla á teikniborðum verkfræð-
inga og í fundarsölum orkufram-
leiðenda. Urriðafoss er sem sagt 
fórnarkostnaður í þeirri áætlun að 
virkja Þjórsá neðri til að framleiða 
orku fyrir komandi álver. Eftir því 

sem ég fæ best skilið er gert ráð 
fyrir að reisa lón fyrir ofan 
fossana, sem veldur því að þeir 
hverfa og koma aldrei aftur.

Jú kannski er þörfin fyrir 
rafmagnið svona þýðingarmikil að 
menn fórni náttúrugersemum eins 
og að depla auga? Kannski dettur 
mönnum þetta í hug að því að 
Íslendingar vita fæstir um fossinn, 
þótt hann sé í alfaraleið? Kannski 
finnst einhverjum þetta réttlætan-
legt af því að Einar Ben barðist 
fyrir þessu þegar hann stofnaði 
Titanfélagið? Þegar ég, sem 
nýkjörinn þingmaður lýsi yfir því 
að aldrei mun ég greiða atkvæði 
með þessu skemmdarverki, þá er 
mér bent á að málið sé ekki lengur 
í höndum Alþingis!! Rannsóknar-
leyfið hefur verið afgreitt og er nú 
á valdi Landsvirkjunar og 
heimamanna. Og af mér detta allar 
dauðar lýs. 

Við lifum ekki á 
náttúruverndinni einni saman 
segja ábyrgir þungavigtarmenn í 
íslensku atvinnulífi. Það þarf að 
byggja álver, segja þeir og það 
þarf að útvega álverunum orku og 
síðan er ráðist á náttúrugersemi, 
af því það veit hvort sem er enginn 
um þau og nennir ekki að skoða 
þau! Og jafnvel þótt næstu 
kynslóðir skilji það að lokum að við 
eigum ekki landið og hótel okkar 
er jörðin, þá verður það of seint í 
rassinn gripið ef við eyðileggjum 
Urriðafoss til að geta selt Rio Tinto 
rafmagn fyrir slikk. Ég skora á 
ferðalanga að staldra við þegar 
ekið er yfir Þjórsárbrúna og skoða 
fossinn áður en við köstum þessari 
perlu okkar fyrir svín.

Hvað eiga bílaumboðið Hekla 
og Hekluskógar sameiginlegt?

Perlum kastað fyrir svín

DAVID ATTENBOROUGH Á DVD

B
jörn Bjarnason dómsmálaráðherra og Sigurður 
Kári Kristjánsson, formaður menntamálanefndar 
Alþingis, eru boðnir velkomnir í hóp þeirra sem 
setja spurningarmerki við stöðu Ríkisútvarpsins á 
fjölmiðlamarkaði. Um leið er þeim þakkað fyrir að 

halda lifandi umræðunni um þá ójöfnu stöðu sem sannarlega ríkir 
í samkeppni Ríkisútvarpsins við einkarekna fjölmiðla.

Nú vill svo til að Björn og Sigurður Kári greiddu báðir atkvæði 
með umdeildu frumvarpi um hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins 
á síðasta þingi. Frumvarpið var gagnrýnt úr ýmsum áttum, meðal 
annars á þeim nótum að breyting á rekstrarforminu væri tilgangslítil 
nema það væri hugsað sem undanfari sölu stofnunarinnar. Sá 
sem hér skrifar var ekki sammála þeirri gagnrýni, en var hins 
vegar eindreginn andstæðingur frumvarpsins á þeim forsendum 
að hvergi var þar tekið á því augljósa ranglæti að Ríkisútvarpið 
keppir við einkareknu miðlana á auglýsingamarkaði en þiggur 
jafnframt milljarða rekstrarfé úr ríkissjóði.

Birni og Sigurði Kára hefur verið núið því um nasir að sinnaskipti 
þeirra um málefni Ríkisútvarpsins séu ekki trúverðug í ljósi þess 
hversu skammt er liðið frá stuðningi þeirra við frumvarpið. 

Þetta er ósanngjörn gagnrýni. Full ástæða er til að ætla að tvær 
grímur séu að renna á ýmsa stuðningsmenn Ríkisútvarpsins nú 
þegar gleggri mynd er að fást af stefnu nýs stjórnanda stofnunar-
innar. „Hlutafélagavæðing RÚV var ekki til þess að kaupa starfs-
menn annarra stöðva og veita þeim ríkisskjól,“ skrifar Björn á 
heimasíðu sína og er þar augljóslega að vísa í kaup Ríkisútvarps-
ins á Silfri Egils fyrr í sumar.

Á þessum stað í Fréttablaðinu hefur líka verið efast um kaup 
Ríkisútvarpsins á Silfrinu, sem átti að sýna í opinni dagskrá á Stöð 
2. Og hér hefur líka verið velt vöngum yfir af hverju Ríkisútvarpið 
yfirbauð tvær einkastöðvar og keypti Evrópukeppnina í 
knattspyrnu fyrir um hundrað milljónir króna. Var þó vitað að 
einkastöðvarnar hugðust sýna meirihluta keppninnar í opinni 
dagskrá. Hvort tveggja finnst manni undarleg viðskipti og illa 
farið með fé stofnunarinnar. Til hvers er Ríkisútvarpið að eyða 
háum fjárhæðum af takmörkuðu ráðstöfunarfé í efni sem átti 
að sýna annars staðar í opinni dagskrá? Hefði ekki verið nær að 
verja fénu í framleiðslu á nýju innlendu efni? Útvarpsstjóri mun 
ef til vill svara því einhvern daginn.

Dómsmálaráðherra er greinilega misboðið því hann gengur 
svo langt í pistli sínum að stinga upp á sölu Ríkisútvarpsins, en 
halda eftir Rás eitt. Sigurður Kári hefur lýst stuðningi við þessa 
hugmynd.

Fyrirætlanir um sölu Ríkisútvarpsins hræða hins vegar okkur 
sem þykir vænt um stofnunina og kunnum að meta menningar-
hlutverk hennar. Þegar það sögulega hlutverk er hins vegar á 
hraðleið með að leysast upp í dagskrárstefnu sem er kirfilega 
mörkuð meginstraumnum, er kannski alveg eins gott að selja.

Hitt er svo annað mál að erfitt er að una lengur við að gengið 
sé á rétt þeirra sem keppa við ríkið með því að láta Ríkisútvarpið 
leika lausum hala á auglýsingamarkaði. Björn og Sigurður Kári 
mega gjarnan beita sér fyrir leiðréttingu í þeim efnum.

Velkomnir
í hópinn



[Hlutabréf]

Ísland er fyrsta land í heimi sem 
byggist á skuldsettum yfirtökum, 
segir í áliti Lars Christensen, sér-
fræðings Danske Bank, sem birt 
var í gær. Í álitinu varar Christen-
sen fjárfesta sérstaklega við 
íslenskum mörkuðum, sér í lagi ef 
horfur versna á alþjóðamörkuð-
um.

Sérfræðingar segja skrif Chris-
tensen í takt við fyrri umfjallanir 
hans um íslensk efnahagsmál sem 
verið hafi fram úr hófi svartsýnar. 
Í mars í fyrra gaf Danske Bank til 
að mynda út skýrslu þar sem 
Íslandi var líkt við Taíland og 
Tyrkland í aðdraganda efnahags-
kreppu.

Christensen segir í nýja álitinu 
að fjárfestar sem tekið hafi þátt í 
íslensku útrásinni gætu lent í örð-
ugleikum með fjármögnun í kjöl-
far óróa sem verið hefur á alþjóð-
legum mörkuðum og rakinn er 
meðal annars til bandarísks fast-
eignamarkaðar. Þá segir hann lík-
legt að krónubréf upp á 70 millj-
arða króna með gjalddaga í 
september gætu grafið enn undan 
krónunni.

Ólafur Ísleifsson, lektor við við-
skiptadeild Háskólans í Reykja-

vík, segir lækkun  krónu á mörk-
uðum síðustu daga verða að 
skoðast í ljósi þess að hún hafði 
áður  styrkst verulega yfir all-
langt tímabil. 

„Krónan er lítil mynt í hregg-
viðrum alþjóðamarkaðarins og 
ekkert nýtt að hún sveiflist. Þetta 
einkenni hennar hefur borið hátt í 
umræðu um framtíðarskipan 
gjaldeyris- og gengismála hér,“ 
segir hann og kveður skrif Danske 
Bank mættu vera  betur grunduð. 
„Þetta eru vangaveltur sem kast-
að er fram án nýtilegra tölulegra 
gagna eða athugana,“ segir hann 
og bendir á að yfirlýsingar Seðla-
bankans um háa stýrivexti áfram 
þar sem hækkun er ekki útilokuð 
séu fallnar til að ýta undir frekari 
viðskipti með krónubréf. 

Þá furðar Ólafur sig á fullyrð-
ingu bankans um að íslenskt efna-
hagslíf byggist á skuldsettum fyr-
irtækjakaupum í útlöndum. 
„Útrásin í þeirri mynd sem við 
þekkjum hana er um það bil fimm 
ára gömul og er mikilvæg viðbót 
við íslenskt efnahagslíf. Þeir tala 
eins og hér hafi ekkert atvinnulíf 
verið fyrir aldamót,“ segir hann 
og bendir á að sérfræðingar Dans-

ke Bank hafi áður sýnt að þeir 
mættu skerpa á sérþekkingunni. 
„Þeir höfðu þá uppi sverar spár 
um íslensk efnahagsmál sem 
reyndust markleysa. Árið 2006 
var mjög gott í íslensku efnahags-
lífi og 2007 hefur verið það líka. 
Fyrirtækin birta góðar afkomutöl-
ur í Kauphöllinni hvert af öðru, 
atvinna er næg, mikil verkefni 
framundan og ríkissjóður firna-
sterkur, svo gott sem skuldlaus. 
Hafandi farið erindisleysu í fyrra 
hefði verið hyggilegt að lesa 
aðeins betur heima núna.“ 

Danske varar við krónunni
Danske Bank er enn svartsýnn um íslensk efnahagsmál. Í nýrri greiningu eru 
fjárfestar varaðir við krónunni. Illa grunduð skrif segir Ólafur Ísleifsson.

Raungengi í júlí mældist 113,4 stig 
miðað við 111,5 í júní og hefur ekki 
verið sterkara í 16 mánuði, sam-
kvæmt nýbirtum tölum Seðlabanka 
Íslands. Raungengi er gengisvísi-
tala krónunnar þar sem fram kemur 
meðalverð hennar í öðrum gjald-
miðlum og búið er að leiðrétta 
miðað við verðbólgu í hverju landi. 

„Sterk íslensk króna og mikil 
verðbólga miðað við viðskiptalönd 
okkar hafa valdið því að raungengi 
hefur hækkað mikið síðustu mán-
uði,“ segir í umfjöllun greiningar-
deildar Kaupþings, en raungengi er 
16,7 prósentum hærra en á sama 
tíma í fyrra og 1,7 prósentum hærra 
en í fyrri mánuði. Frá áramótum 
hefur raungengi hækkað um 12,2 
prósent.

Raungengi með 
sterkara móti

Starfsmenn í Actavis Group, sem 
höfðu gert kaupréttarsamninga við 
félagið, fengu í gær 16,58 milljónir 
evra, um 1.450 milljónir króna, 
þegar fyrirtækið greiddi upp alla 
samningana. Um var að ræða 
greiðslu sem tók mið af mismuni á 
yfirtökutilboðsverði Novators í 
Actavis, sem hljóðaði upp á 1,075 
evrur á hlut, og kaupverði af 
kaupréttarsamningum.

Félagið greiddi aðstoðarfor-
stjóra og níu framkvæmdastjórum 
rétt um 6,15 milljónir evra, um 
538 milljónir króna. Aðrir starfs-
menn Actavis fengu 10,43 milljónir 
evra í sinn hlut, sem svarar til 913 
milljóna króna.

Sigurður Óli Ólafsson aðstoðar-
forstjóri, fjármálastjórinn Mark 
Keatley og Stefán Jökull Sveins-
son, framkvæmdastjóri þróunar-
sviðs, fengu hver í sinn hlut tæpar 
922 þúsund evrur, rúmar 80 millj-
ónir króna.

Starfsmenn fá 
yfir 1,4 milljarða

P
P

Markaðsvirði hlutabréfa í Kaup-
höll Íslands féll alls um 56 millj-
arða króna í gær þegar Úrvals-
vísitalan lækkaði um 1,74 prósent. 
Endaði hún í 8.402 stigum.

Úrvalsvísitalan lækkaði um 3,4 
prósent í vikunni sem er að líða. 
Þetta gerðist samfara lækkunum 
á erlendum mörkuðum og á gengi 
krónunnar. 

Stóru fjármálafyrirtækin og 
fjárfestingafélögin lækkuðu öll. 
Mest lækkuðu hlutabréf FL Group 
eða um þrjú prósent. Exista fór 
niður um 2,6 prósent og Kaupþing 
um rúm tvö prósent.

Viðskipti með hlutabréf í Kaup-
þingi námu um fimm milljörðum 
króna sem var tæpur helmingur 
af heildarveltu gærdagsins.

Um 56 milljarðar 
hurfu í Kauphöll







Þetta er skrifað fimmtudaginn 19. júlí 2007 
þegar vikuleg laxasíða birtist í sjónvarpinu. 

Textavarpið segir okkur á síðu 355 að enn sem 
komið er sé veiðin á laxi í mörgum laxveiðiám 
aðeins brot af því sem hún var í fyrra og verri 
en allt sem menn hafa séð áður eða lengi. Samt 
geta göngur komið enn í sumar, sérstaklega ef 
rignir. Enn er von á laxi. Við lifum í voninni. 
Laxinn kemur.

Margir hafa spurt greinarhöfund um orsakir 
á þessu ástandi og fer hluti skýringa hans hér á 
eftir, en þær eru getgátur.

Laxaseiði fóru eðlilega til sjávar í fyrra vorið 2006 en 
þá mætti þeim aldrei þessu vant svangur þorskur í veru-
legu magni sem flúið hafði inn að ströndinn í leit að æti. 
Öll fyrri loðna er horfin vegna ofveiði og sjórinn dauður 
eins og skortur á sandsíli bendir til. Kríuvarp er víða 
lélegt vegna skorts á æti og lítið er af lunda í Vestmanna-
eyjum. Ungana vantar sandsíli þriðja árið í röð. Komast 
ekki upp vegna ætisskorts. Deyja úr hungri.

Upp í hugann kemur frásögn af Noregi, þó 
nokkurra ára gömul. Þar safnaðist þorskur í 
torfur þar sem laxaseiðum var sleppt í sjó og 
hreinsaði þorskurinn þau upp. Svo mætti hann 
á réttum tíma næsta ár til að éta aftur laxa-
seiði. Þorskurinn hefur sitt vit. 

Lætin í togurunum eru stórum miklu meiri á 
miðunum en áður. Minna er um þorsk og þess 
vegna þurfa togararnir að hamast og hamast 
með trollið út um allan sjó til að fá sama afla og 
áður. Þeir æra þorskinn með hávaða og troll-
inu og hann flykkist upp í harða land til að 
sleppa. Þar eru laxaseiðin að ganga út úr ánum 
á vorin og halda sig oft nærri landi fram eftir 
sumri. Það sýna rannsóknir. Þarna kemst 

þorskurinn í æti og étur laxaseiði glorhungraður. 
Menn undrast það að tveggja ára lax er nánast horf-

inn. Hafa enga skýringu. Greinarhöfundur telur þetta 
stafa af veiðum á loðnu. Það er samhengi á milli mikilla 
loðnuveiða síðustu ár og minna og minna af tveggja ára 
laxi. Um leið og loðnuveiðar fóru að aukast verulega og 
stærri og stærri loðnunætur hreinsuðu loðnuna þá 
hrundi veiði á tveggja ára laxi.

Höfundur er hæstaréttarlögmaður.

Þ
eim sem 
þekkja til 
Loga 
Ólafssonar 
var flestum 

brugðið þegar hann tók 
við stjórnartaumunum 
hjá KR í vikunni. Logi 
hefur verið í hvíld frá 
þjálfun meistaraflokks 
frá því hann hætti með 
A-landslið karla fyrir 
tæpum tveimur árum og 
hans helstu kunningjar 
bjuggust við því að hann 
væri sestur í helgan 
stein – hvað úrvalsdeild-
arþjálfun varðar. 
Áskorunin um að koma 
Vesturbæjarstórveldinu 
til vegs og virðingar á 
ný reyndist hins vegar 
of stór fyrir Loga, sem 
þrífst á að ögra sjálfum 
sér. Nýlegt hliðarspor, 
sem fól í sér að gera 
mestu nörda landsins að 
frambærilegum 
fótboltamönnum fyrir 
framan sjónvarps-
myndavélarnar, er 
annað dæmi um slíka 
áskorun – sem Logi 
stóðst með sóma eins og 
honum er tamt. 

Logi Ólafsson ætti að 
vera flestum knatt-
spyrnuáhugamönnum 
landsins að góðu kunnur. 
Hann skaust upp á 
sjónarsviðið árið 1991 
þegar hann gerði lið 
Víkings að Íslandsmeist-
urum, öllum að óvörum, 
og fjórum árum síðar 
endurtók hann leikinn 
með Skagamönnum. Í 
framhaldinu, árið 1996, 
var hann gerður að 
þjálfara A-landsliðs 
karla, þar sem hann var 
síðar aftur við stjórnvöl-
inn sem hægri hönd 
Ásgeirs Sigurvinssonar. 
Logi hefur einnig unnið 
frábær störf í þágu 
kvennaknattspyrnunnar 
á Íslandi, bæði sem 
þjálfari Vals og A-
landsliðs kvenna á 
sínum tíma. 

Á síðustu árum hefur 
Logi starfað fyrir 
sjónvarpsstöðina Sýn og 
verið íþróttafréttamönn-
um hennar innan handar 
í sjónvarpsútsendingum 
kappleikja, bæði 
hérlendis og erlendis. 
Öllum sem fylgst hafa 
með útsendingum 
Meistaradeildar Evrópu 
síðustu ár ætti að vera ljóst að í Loga blundar mikill 
húmoristi og eru þeir einstaklingar vandfundnir sem 
hafa meira nef fyrir fimmaurabröndurum. Kunningjar 
Loga segja sjónvarpsútsendingarnar endurspegla vel 
þann innri mann sem hann hefur að geyma; hans 
viðhorf er fyrst og fremst að hafa gaman af hlutunum 
og taka sjálfan sig ekki of hátíðlega. 

Undir léttleikanum kraumar hins vegar agi og 

alvara, sem lærisveinar 
hans úr boltanum 
þekkja manna best. 
Sem þjálfari stendur 
Logi fast á sínu og 
hefur skýra sýn á 
hvernig fótbolti skuli 
spilaður. Þessi festa og 
ákveðni veldur því að 
Logi, þrátt fyrir að vera 
mærður brandarakall, 
nýtur mikillar virðing-
ar í knattspyrnuheimin-
um.  Samhliða þjálfun 
hefur Logi haft það að 
aðalstarfi í hartnær 20 
ár að kenna menntskæl-
ingum við Hamrahlíð 
og sem íþróttakennari 
er hann afar vel liðinn á 
meðal nemenda og 
samstarfsmanna. 
„Sannkallaður gleði-
gjafi“ lét einn samkenn-
ari hans úr MH hafa 
eftir sér.

Allir viðmælendur 
blaðsins voru á því að 
Logi sé fremur lokuð 
týpa sem hleypi fáum 
að sér. Hann á 
fjölmarga kunningja 
en titlar fáa sem vini 
sína. Hann er dag-
farsprúður rólyndis-
maður að eðlisfari og 
eyðir frístundum 
sínum í að rækta 
sambandið við sína 
nánustu. Þá er Logi 
mikill hestamaður og 
til að gleyma dagsins 
amstri finnst honum 
fátt betra en að 
skreppa í útreiðartúr. 
Hestamennskan gegnir 
augljóslega stóru 
hlutverki hjá Loga því 
fyrir skemmstu festi 
hann kaup á 130 
hektara jörð í Flóa-
hreppi þar sem 
aðstaðan til hesta-
mennsku verður öll hin 
glæsilegasta. 

Á síðustu misserum 
hefur áður óþekkt 
viðskiptagen látið á sér 
kræla í Loga og tekur 
hann virkan þátt í 
starfi og uppbyggingu 
fyrirhugaðrar 
knattspyrnuakademíu í 
Kópavogi, þar sem 
hann vinnur í slagtogi 
við feðgana Arnór og 
Eið Smára Guðjohnsen, 
Guðna Bergsson, 
Ásgeir Sigurvinsson og 
fleiri nafntogaða menn 
úr boltanum. Margir 
kynnu að halda að 

viðskipti og sveitasælan sé það sem koma skal hjá 
Loga í hinni nánustu framtíð en eins og fleiri en einn 
viðmælandi benti á sannar sú óvænta ákvörðun hans 
að taka við KR að ómögulegt er að spá fyrir um hvað 
hann tekur sér fyrir hendur næst. Hitt er þó víst að 
húmorinn og gleðin verða aldrei langt undan, enda er 
það helsta forgangsatriði Loga í lífinu að hafa gaman 
af því. 

Dagfarsprúður gleðigjafi 

Étur þorskur laxaseiði?



Las þessa óhugnanlegu frétt á 
netinu í dag:

„Mér var bara stillt upp við vegg. 
Annaðhvort seldi ég eða þeir myndu 
opna apótek í Borgarnesi og setja 
mig á hausinn,“ segir Þór Oddsson, 
fyrrverandi lyfsali í Borgarnesi, en 
hann segir stóru lyfsölukeðjurnar, 

Lyfju og Lyf og heilsu, 
hafa neytt sig til að 
selja.“

Á uppvaxtar-
árunum horfði ég 
mikið á svonefnt 

„Kana-
sjónvarp“ 
sem skýrir 

eflaust 
margt í 
mínu fari. 
Það var 
fróðlegt 

að sjá 
hvernig 

kaupin gerðust 
í útlandinu. 

Sérstaklega 
þóttu mér athygl-
isverðir þættir 
sem sögðu frá 
því að menn í 

jakkafötum gengu 
milli smáfyrirtækja 
og verslana og tjáðu 
eigendum þeirra að 

hætta væri á því að 
þeir yrðu fyrir miklu 

óláni nema þeir borguðu vikulegt 
verndargjald, „protection money“. 

Jakkafatamennirnir sem kúguðu 
smælingjana voru frá stórfyr-
irtækjum eins og Cosa Nostra. 
Síðan fjölluðu þættirnir um 
hvernig snjallir lögreglumenn 
höfðu hendur í hári glæpamann-
anna ef þeir skutu þá ekki fyrst 
til bana með fornlegum vélbyss-
um.

Framferði af þessu tagi 
heitir á ensku „organized 
crime“, á íslensku 
„skipulögð 
glæpastarfsemi“. 

Manni skilst að 
lögregluyfirvöld 
hafi þungar áhyggj-
ur af því að erlendir 
óþokkar flytji 
hingað þessa svon-
efndu skipulögðu 
glæpastarfsemi. 
Vonandi tekst að 
koma í veg fyrir að 
útlendingar sölsi 
undir sig þessa gömlu 
atvinnugrein sem sam-
kvæmt fréttinni hér að 
framan stendur í mikl-
um blóma í höndum 
innlendra aðila.

Fyrir milligöngu Amaz-
on.uk keypti ég bók hjá 
fornsala í Bretlandi og hún 
kom í mínar hendur í dag. 

Útsöluverð bókarinnar 
var 4 pund og 73 pens. Eitt 
pund eru 125 krónur.

Það gera 590,25 kr.
Við innkaupsverðið bæt-

ist gjald fyrir innpökkun og 

póstburð, 7 pund. 11,73 x 125 kr. 
Þá er bókin komin upp í 1.466 

krónur.
Því næst borga ég 103 krónur í 

virðisaukaskatt af bókinni og til að 
rúnna þetta af er smurt 450 krónum 
til viðbótar ofan á bókarræfilinn 
fyrir eitthvað sem kallað er 
„tollmeðferðargjald“.

Þegar ég tek við bókinni
kostar hún samtals 
2.119 krónur. 

Til að reyna að 
átta mig á því 
hvernig þetta toll-
meðferðargjald er 
tilkomið reyndi ég 
að slá því upp á 
heimasíðu Alþingis – 
en leitarvélin fann það 
hvergi í lagasafni 
lýðveldisins.

Ekki svo að skilja að 
ég sjái eftir 553 
krónum til sam-
neyslunnar og 
reksturs bráðnauð-
synlegra sendiráða en 
mér leiðist að láta 
plokka mig eins og 
dauða hænu fyrir þá 
sök eina að fá senda 
pappírskilju í pósti.

Ekki komst ég til að líta 
í þessa dýru bók í kvöld því 
að frú Sólveig dreif mig 
með sér í dýrlegt matarboð 
til Möggu Björns vinkonu 
okkar. 

Hina nýju ríkisstjórn í 
landinu okkar kalla ég 
aldrei annað en 
„Möggu“ eftir 
þessari sömu 
Margréti sem margir 
vilja meina að sé guðmóðir 
þessarar stjórnar. 

Ríkisstjórnin var nefnilega 
mynduð samkvæmt pólitískri hug-
myndafræði sem Magga rökstuddi 
í frægri grein í Mogganum á sínum 
tíma og fjallar um samvinnu hinna 
ólíku stjórnmálaafla til hægri og 
vinstri sem æskilegan valkost.

Ef maður skoðar hlutina í stærra 
samhengi má sjá fyrirmyndina að 
svona samkrulli allt í kringum 
okkur því að frá gamalli tíð virðast 
tvö andstæð öfl stjórna hegðun 
mannkynsins. Annað kýs breiðar 
hraðbrautir, hitt mjóa sveitavegi.

Þetta hefur verið 
blóðug helgi. Tveir 
menn í blóma lífs-
ins liggja í valnum 

eftir óhugnanlega 
atburðarás þar 

sem morðinginn skaut 
mann til bana og 
framdi síðan sjálfs-
víg á eftir. 

Að öðru leyti 
voru fastir liðir 
eins og venjulega 
nema hvað knatt-
spyrnuhetjan okkar, 
Eiður Smári, var eitt 
fórnarlamba hins 
hefðbundna
helgarofbeldis.

Viðbjóðurinn 
sem viðgengst um hverja helgi í 
höfuðborginni er yfirgengilegur og 
hvorki lögregla né borgaryfirvöld 
hræra legg né lið. Gífurleg eitur-
lyfjaneysla og fáránlega langur 
opn- unartími veitingahúsa 

gera það að verkum 
að um hverja helgi 
er beðið eftir 
nýjum tölum yfir 

fjölda líkamsár-
ása. Lögregl-
umenn híma inni 
í bílum eða á lög-
reglustöðinni og 
kíkja svo á 
ofbeldið í góðu 

tómi úr 
öryggismynda-

vélum.
Ef biskupinn eða 

forsetinn færu á rall 
og löbbuðu niður 
Laugaveginn einhvern
tímann síðla nætur er 
hundrað prósent víst 

að þeir yrðu báðir 
lamdir í 
klessu og 
hugsanlega

til ólífis. Þetta 
vita þessir ágætu herramenn og 
eru ekki að þvælast úti á nótt-
unni.

Því miður virðast löggan og 
borgaryfirvöld draga þá ályktun 
af skynsamlegri hegðan þessara 
heiðursmanna að lausnin á 
ofbeldisvandanum sé fólgin í því 
að betri borgarar og lögreglan 
haldi sig innandyra meðan 
villimennskan geisar úti fyrir.

 Án gamans: Þetta gengur ekki 
lengur!

Við frú Sólveig fórum á 
Leifsbúðarfund

sem haldinn var í 
Landnámssetr-
inu í Borgarnesi 

og fengum höfðinglegar mót-
tökur hjá Sirrí og Kjartani. 

Þar voru heiðurshjónin 
Ía og Þórir sem búa í 
Tékklandi og hafa það 
fyrir tómstundagaman 
að skaffa íslenskum 
listamönnum ókeypis 

aðstöðu til að vinna 
að list sinni. 

Leifsbúð í 
Tékklandi 
heitir
ekki eftir 

Leifi Eiríkssyni heldur eftir Leifi 
Breiðfjörð. (Á sínum tíma stakk 
ég upp á að Leifsbúð héti fremur 
Breiðfirðingabúð til að forðast 
misskilning. Það þótti ekki góð 
latína).

Þetta var mjög skemmtilegt – 
nema hvað ég fann að einhver pest 
var að hreiðra um sig í skrokknum 
á mér.

Þetta var ekki nema í meðallagi 
góður dagur.

Í fyrsta lagi er ég með pest.
Í öðru lagi fengum við frú Sólveig  

kalda kveðju frá skattinum. End-
urskoðandinn okkar hafði greini-
lega ekki náð að skila inn skattfram-
tali í tæka tíð. Fengum áætlun. 

Það vildi ég óska að tekjur mínar 
væru eitthvað í námunda við það 
sem bjartsýnismennirnir á skattin-
um eru að vona.

Fjármál mín eru dáldið snúin að 
því leyti að þótt tekjupóstarnir séu 
fáir eru útgjaldaliðirnir að sama 
skapi svo margir að mér finnst ég 
stundum vera risafyrirtækið Þráinn 
Capital Group. Ég vona samt að 
fólkið á Skattstofunni gefi sér 
tíma til að leiðrétta þetta áður en 
það lokar sjoppunni og fer í frí.

Í þriðja lagi skyggir það á 
þennan dag að Ingmar Bergman 

er látinn. (Hrafn Gunnlaugsson 
vinur hans segir á visir.is að þar sé 
fallinn frá mikill húmoristi).

Sömuleiðis er Antonioni burtkall-
aður á sama sólarhring. Í saman-
burði við hann get ég tekið undir að 
Bergman hafi verið húmoristi.

Enn þá slappur. Get þó lesið. 
Merkilegt að þrátt fyrir að ég gæti 
horft á kvikmyndir í tölvunni kýs 
ég frekar að lesa. Hryllilega er ég 
gamaldags. Og eins gott að fólk 
veit ekki hvað ég er að lesa mér 
til skemmtunar. Jú. Kröníku hins 
elliæra Jean de Joinville um ævi 
Lúðvíks IX Frakkakóngs sem eftir 
dauða sinn árið 1270 var tekinn í 
helgra manna tölu. Sjálfur tórði 
de Joinville til 1317 og lét skrá 
kröníkuna eftir sér þegar hann var 
kominn á níræðisaldur. Frábær 
bók!

Barnið heitir „Magga“!
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um skipulagða glæpastarfsemi án erlendrar sérfræðiaðstoðar; sagt frá plokkun dauðra 
hænsna, húmoristunum Bergman og Antonioni og einnig er uppljóstrað hinu raunverulega nafni á ríkisstjórn Íslands.



kr.
kg2.698

LAMBAFILLET
M/FITURÖND

kr.
kg1.498

STÓRLÚÐA
Í SNEIÐUM

G

kr.
kg3.698

UNGNAUTALUND

kr.
stk.498

LAMBAINNRALÆRI
SPJÓT TOSCANA

SCHWEEPES
TONIC 200 ML

35 kr.
stk.

kr.
kg998

LAXASTEIK
MEÐ HVÍTLAUK

600
kr. kg

Þú sparar

500
kr. kg

Þú sparar

GUNNARS
PIPARRÓTARSÓSA

149 kr.
stk.

kr.
stk.2.698

UNGNAUTAFILLET
Í KRYDDOSTI

150
kr. stk.

Þú sparar

Nóatún
mælir
með!

Nóatún
mælir
með!

GÓU DÚNDUR
TVENNA

389 kr.
pk.

LAY’S S FLÖGUR
200 G

199 kr.
pk.

500
kr. kg

Þú sparar

Lay’s snakk
á góðu kvöldi!

Opið 10-21

Opið alla verslunarmannahelgina: lau. 10-21 sun. 11-21 og mán. 11-21



Gott og þjóðlegt ferðanesti!

TilboðTT l
á grísalundum!

kr.
kg2.768

SS GRAND ORANGE
LAMBAFILLET

kr.
kg1.499

NÓATÚNS LAMBALÆRI
MEÐ FERSKUM KRYDDJURTUM

Bestir í kjöti

Gleðilega verslunarmannahelgi!

GRÍSALUNDIR
MEÐ SÆLKERAFYLLINGU

2.629 kr.
kg.

20%
afsláttur kr.

kg2.559
KJÚKLINGASPJÓT

3 TEGUNDIR 20%
afsláttur

25%
afsláttur

SS NY hamborgarar
  2x125 grömm

388kr.
pk.

Nóatún
mælir
með!

399
kr. kg

Þú sparar

Verði ykkur að góðu!



„Ég er ekki á móti öllum 
stríðum. Ég er bara á móti 

heimskulegum stríðum.“

Custer berst við Sioux í fyrsta sinn

„Hreyfingin var stofnuð 2. ágúst 1907 
og er því hundrað ára í ár. Við notum 
allt árið til að fagna þeim tímamótum 
en höldum sérstaka afmælishátíð á 
Höfn í Hornafirði um helgina. Þar fer 
fram árlegt unglingalandsmót félags-
ins, sem er alltaf haldið um verslun-
armannahelgina og í tilefni þess bjóð-
um við öllum upp á fimmtán metra 
langa afmælistertu á sunnudaginn,“ 
segir Björn B. Jónsson, formaður 
Ungmennafélags Íslands.

Ásamt veglegri afmælishátíð um 
helgina segir Björn setningahátíð síð-
asta landsmóts hafa verið einkar veg-
lega í tilefni áfangans. Auk þess nefn-
ir hann frímerki félagsins sem kom 
út í apríl og veglega sögusýningu fé-
lagsins í Gerðarsafni sem lauk fyrir 
helgi.

Fram undan er síðan þing félagsins 
sem er haldið annaðhvert ár og fer 
fram á Þingvöllum 20. október þar 
sem félagið var stofnað fyrir hundrað 
árum. Á þinginu verður einnig kynnt 
til sögunnar vegleg bók sem fjallar 
í máli og myndum um hundrað ára 
sögu félagsins. Jón Magnús Ívarsson 
sagnfræðingur tekur saman efnið og 
skrifar bókina. 

Í haust verður síðan ráðist í bygg-
ingaframkvæmdir á aðalmiðstöð fé-
lagsins í miðbæ Reykjavíkur. „Við 
tökum fyrstu skóflustungu að að-
almiðstöð félagsins sem verður að 
Tryggvagötu 13  í haust. Þar verður 
alhliða þjónustuhús félagsins, meðal 
annars fundarherbergi, fjölnota salir 
og íþróttasalir sem verður vígð vorið 
2009. Hönnun er á lokastigi og þetta 
er í fyrsta sinn í hundrað ára sögu fé-
lagsins sem við byggjum yfir okkur,“ 
segir Björn.

Einkunnarorð félagsins, ræktun 
lands og lýðs, hafa verið þau sömu frá 

upphafi að sögn Björns. Ásamt því að 
stuðla að íþróttaiðkun eru menning-
ar- og umhverfismál einnig ofarlega 
á lista.

„Við höfum alla tíð verið upp-
tekin af íþróttum, menningu og 
umhverfismálum. Til gamans má 
nefna að félagið var í forsvari fyrir 
að hreinsa rusl meðfram þjóðvegum á 
þeim tíma sem fólki fannst það ekkert 
tiltökumál. Í dag þykir sjálfsagt mál 
að halda náttúrunni hreinni og óspilltri 
og það er mikið gleðiefni,“ segir Björn 
sem nefnir einnig eitt helsta verkefni 
félagsins þessa dagana sem er 

forvarnaverkefnið „Flott án fíknar“.
Af ýmsum menningartengdum 

verkefnum hefur félagið einnig 
komið að byggingu samkomuhúsa 
víða um land, stofnað bókasöfn, sinnt 
sundkennslu, skipulagt málfundi og 
gefið út ýmis rit.

Ungmennafélag Íslands eru 
regnhlífarsamtök fyrir um þrjú 
hundruð félög, héraðssambönd og 
hreyfingar. Félagar eru um áttatíu 
og þrjú þúsund að sögn Björns sem 
fjölgar um tvö til þrjú þúsund árlega. 
Nánari upplýsingar um félagið er að 
finn á www.umfi.is.

AFMÆLISBÖRN

Áskær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Halldóra Svava
Benediktsdóttir Clausen
Arahólum 2, Reykjavík, 

lést á líknardeild LSH, Kópavogi, þriðjudaginn 31. júlí.
Jarðarförin fer fram frá Seljakirkju þriðjudaginn
7. ágúst kl. 13.00.
Axel Axelsson Clausen   Kristbjörg Magnúsdóttir
Kristrún Þóra Clausen
Svava Viktoría Clausen   Hermann Gunnarsson
Jenni Guðjón Axelsson Clausen Ólöf Eir Halldórsdóttir
Svanfríður Clausen    
Halldóra Jóhannsdóttir   Vilhjálmur Vilhjálmsson
                 ömmubörn og langömmubörn   

70 ára afmæli
Svavar

Þorvaldsson
 Framkvæmdastjóri Sölu & þjónustu 

Kristnibraut 14 

Svavar og eiginkona hans Hrafnhildur 
Árnadóttir verða að heiman. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ásta Einarsdóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Víðinesi hinn 30. júlí.

Ágústa Guðmundsdóttir,  Ólafur Gunnarsson
Egill Guðmundsson,
Böðvar Guðmundsson     Hólmfríður Kolka
Zophoníasdóttir
Einar Guðmundsson        Björg Anna Björgvinsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Ragnheiður
Guðbrandsdóttir
Guðjohnsen
áður til heimilis að Hvassaleiti 58,
Reykjavík,

lést miðvikudaginn 1. ágúst að hjúkrunarheimilinu
Skógarbæ, Árskógum 2, Reykjavík.

Stefán Guðjohnsen Árný J. Guðjohnsen
Eiður Guðjohnsen                  Arnrún Sigfúsdóttir
Guðbrandur Þór Guðjohnsen
barnabörnin og fjölskyldur þeirra.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, vináttu og hlýhug
vegna andláts og útför elskulegs eigin-
manns míns, föður, tengdaföður og afa,

Ólafs Ólafssonar
Njálsgötu 43a, Reykjavík. 

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Landspítalans á
deild 13G við Hringbraut og Sigurði Ó. Blöndal lækni.
Jenney Þorláksdóttir
Vigdís Ólafsdóttir   Guðmundur Agnar Ernuson
Ólafur Ólafsson
Jóna Guðrún Sigurðardóttir
Þorlákur Magnús Sigurðsson
Ólafur Guðmundsson
Thelma Rut Guðmundsdóttir

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Guðjón Bjarnason
frá Bæjarstæði, Höfðagrund 1, Akranesi,

lést 2. ágúst á Sjúkrahúsi Akraness. Útför auglýst síðar.

Sigurður Guðjónsson Gígja Garðarsdóttir
Vigdís H. Guðjónsdóttir Kristján Jóhannesson
Bjarni Guðjónsson Margrét Grétarsdóttir
Ástríður L. Guðjónsdóttir Margeir Þorgeirsson





E
inhverjar vonir hafa 
vaknað á síðustu 
dögum um að loksins 
fari hugsanlega að sjá 
fyrir endann á átökun-
um í Darfúrhéraði í 

Súdan, sem umheimurinn hefur 
árum saman sýnt harla lítinn áhuga. 
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
samþykkti á þriðjudaginn að senda 
26 þúsund manna friðargæslulið til 
héraðsins, þar sem arabar frá norð-
urhluta landsins hafa átt í stríði við 
uppreisnarsveitir heimamanna allt 
frá árinu 2003. 

Óljóst er reyndar hvernig á að 
manna þetta lið, en þó hafa Frakk-
ar, Danir, Indónesar og Malasíu-
menn boðist til að senda þangað lið-
safla auk þess sem sjö þúsund 
manna friðargæslulið Afríkubanda-
lagsins, sem fyrir er í héraðinu, 
verður innlimað í nýju gæslusveit-
irnar. Reiknað er með að fleiri Asíu-
ríki sendi þangað liðsmenn og svo 
er búist við að Afríkubandalagið 
fjölgi í sínum sveitum.

Átökin í Darfúr síðustu fjögur ár 
eru talin hafa kostað að minnsta 
kosti 200 þúsund manns lífið og 2,5 

milljónir manna hafa þurft að flýja 
að heiman. Sumir halda því reynd-
ar fram að mannfallið hafi verið 
miklu meira, allt upp í hálf milljón 
manna, en á hinn bóginn segir 
Súdanstjórn þessar tölur mjög 
ýktar.

Átökin hófust árið 2003 þegar 
heimamenn í hinu fátæka Darfúr-
héraði gerðu uppreisn gegn ríkis-
stjórn landsins. Darfúrbúar saka 
stjórnina um að hafa vanrækt hér-
aðið árum saman og mismunað 
íbúum þess gagnvart arabaþjóðinni 
í norðrinu.

Íbúar héraðsins eru flestir bænd-
ur af afrískum uppruna en ríkis-
stjórnin er alfarið skipuð arabísku-
mælandi múslimum frá norðurhluta 
landsins. Herskáir hópar arabískra 
janjaweed-stríðsmanna tóku í fram-
haldi af þessu að ráðast af miklu 
miskunnarleysi á þorp í Darfúr, og 
ríkisstjórnin er sökuð um að standa 
að einhverju leyti á bak við þessar 
árásir.

Átökin í Darfúr eru þó aðeins ein af 
mörgum smærri og stærri átökum 
sem geisað hafa í Súdan, oftast 
milli stjórnarinnar og ýmissa upp-

reisnarhópa, allar götur síðan land-
ið fékk sjálfstæði í byrjun árs 1956. 
Í suðurhlutanum áttu til dæmis 
kristnir íbúar, sem þar eru í meiri-
hluta, í harðri borgarastyrjöld við 
stjórnarherinn allt frá árinu 1983 
uns friðarsamkomulag var loks 
undirritað í janúar árið 2005. Sam-
kvæmt því samkomulagi er gert 
ráð fyrir að árið 2011 verði haldnar 
þar kosningar um stofnun sjálf-
stæðs ríkis í Suður-Súdan. 

Nú síðast hafa borist fréttir af 
því að arabaþjóðflokkarnir frá 
norðurhluta landsins séu farnir að 
berjast innbyrðis í Darfúrhéraði. 
Þau átök kostuðu tugi manna lífið í 
vikunni sem er að líða. 

Talið er að þau snúist um ræktar- 
og beitarland í suðurhluta Darfúr-
héraðs. Sumt af þessu landsvæði 
var áður undir yfirráðum heima-
manna, sem nú eru flúnir undan 
arabísku janjaweed-vígasveitunum.

Farah Mustafa Abdullah, 
aðstoðarríkisstjóri í Suður-Darfúr, 
vill þó gera sem minnst úr þeim 
átökum: „Þetta er ekkert nýtt, 
svona átök verða um vatnsból og 
beitarlönd, þau verða að skoðast í 
því samhengi,“ sagði hann í viðtali 
við AP-fréttastofuna.

Gleymda stríðinu veitt athygli
Sameinuðu þjóðirnar hafa ákveðið að senda 26 þúsund manna friðargæslulið til Darfúrhéraðs. Borgarastyrjöldin þar hefur 
staðið í fjögur ár og kostað hundruð þúsunda lífið. Guðsteinn Bjarnason skoðar átökin í Darfúr.



allt í matinn á einum stað
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Ótrúlegt verð!

Ferskur

kjúklingur

Verulegt
verðhrun

499 kr/kg, áður 998 kr/kg
Kjötsels grill-svínalærissneiðar

449 kr/2 stk í pakka
Lúxusborgari m/beikoni, osti og sósu

89 kr/fl
Egils Pepsi Max 2 ltr

899 kr/kg, áður 1.299
 Fjörfisks grill-laxabitar

895 kr/kg
Holta bl. grillbakki

1.699 kr/kg
Goða ferskar íslenskar grísalundir

40%
afsláttur

89 kr
með

afslætti!

31%
afsláttur

36%
afsláttur

49 kr/kg
Vatnsmelónur

45%
afsláttur

25%
afsláttur

749 kr/kg, áður 999 kr/kg
Humar 1 kg

FRÁBÆRT VERÐ!

799 kr/10x80 g
Goða frosnir hamborgarar

Full búð af frábærum tilboðum

Frábært
á grillið



Hugtakið krútt birtist fyrst í grein 
Ragnars Péturssonar í Mannlífi 
haustið 2002. Nafnið sjálft er þó 
komið frá ritstjóra Mannlífs á þeim 
tíma, Gerði Kristnýju. Gerður segir 
að þarna hafi einfaldlega komið 
fram á sjónarsviðið hópur lista-
manna sem var krúttlegur. Minnist 
hún sérstaklega þess að önnur tví-
burasystirin úr múm hafi eitt sinn 
svarað því í viðtali að uppáhalds-
maturinn hennar væri súkkulaði-
kaka og mjólk. „Opinberlega birtist 
þetta fólk manni eins og það æti 
ennþá sand,” útskýrir Gerður 
Kristný. Hún bætir einnig við að 
þrátt fyrir þetta finnist henni tón-
listin algjörlega frábær og hafi lítið 
með smábarn á róló að gera. Þarna 
kemur Gerður inn á mikilvægt 
atriði. Krútt er ekki hugtak sem 
nær eingöngu yfir einhverja 

ákveðna og sértæka tónlistarstefnu 
heldur meira hugtak um ákveðinn 
hóp af fólki sem á margt sameigin-
legt.Í eftirmála bókarinnar Eru 
ekki allir í stuði? veltir Dr. Gunni 
einmitt fyrir sér nýrri tónlistar-
bylgju á Íslandi, þar sem fylgis-
menn Sigur Rósar, klæddir úlpum 
og húfum, ráði för. Hugtakið krútt 
var þá reyndar ekki komið fram en 
Dr. Gunni segist oft nota orðið til 
þess að kynna tónlist og segist hann 
aldrei nota það á neikvæðan hátt þó 
honum finnst orðið að vissu leyti 
óheppilegt. Sjálfur segir hann tón-
listina vera „notalega og að mestu 
testósterónlausa“.

Þorkell Máni Pétursson, útvarps-
maður á X-inu 977, hefur líkt og Dr. 
Gunni oft notað orðið krútt til þess 

að lýsa tónlist sem hann kynnir. 
Máni segir það fara eftir aðstæðum 
hvort hann noti orðið krútt sem níð-
yrði eða á góðan hátt, að það fari 
eftir tónlistinni og ekki síst aðdá-
endunum. Í þessu samhengi vitnar 
hann í Sigurjón Kjartanson. „Hann 
lýsti þessu einu sinni vel. Þegar 
Sigur Rós var að spila á Klambra-
túni og það kom eitthvert par með 
baunapottrétt og var að borða 
þarna. Ég meina, hvað rugl er það? 
Þetta er bara vitleysa. Hversu langt 
er upp á Klambratún að maður 
þurfi að mæta með pott og mat með 
sér?“ Máni segir jafnframt að tón-
listin sem slík sé ekki krútt enda 
„er ekkert krúttlegt við músík,“ 
eins og hann orðar það sjálfur. 
Krútt sé einfaldlega samheiti yfir 
ákveðna týpu af fólki og tónlist 
þess. Ekki ósvipað og grunge.

Haukur S. Magnússon, liðsmaður 
hljómsveitarinnar Reykjavík! og 
blaðamaður Reykjavík Grapevine, 
líkir einnig krúttinu við grunge. „Á 
sínum tíma vildi enginn flokka sig 
undir grunge. Það þorir enginn að 
viðurkenna að hann sé að spila inn í 
ákveðna senu. [...] Ég sem blaða-
maður veit að orð eru til þess fallin 
að láta fólk vita hvað maður mein-
ar. Sem slíkt held ég að krútt virki 
mjög vel og fólk átti sig á hvað þú 
átt við. Þessi tónlist eða þessi hópur 
gæti samt heitið hvað sem er.“

Í ágætri plötugagnrýni sem birt-
ist í Blaðinu fyrr í mánuðinum um 
nýju plötu amiinu, Kurr, hikar 
gagnrýnandinn einmitt ekki við að 
nota orðið krútt og tengingar í 
kringum hugtakið. Dómurinn er 
frekar jákvæður en í lok dómsins 
segir samt orðrétt: „Öllu má þó 
ofgera og ekki er laust við að Ami-
ina [sic] gangi á köflum of langt í 
krúttleikanum. Textar um lúpínur 
og sumar ruglur (hvað svo sem það 
þýðir) eru kannski í það krúttleg-
asta, svo ekki sé talað um 
Teletubbies-leg hljóð sem heyra má 
í einstaka lagi.“

María Huld Markan, einn meðlima 
amiinu, segir að það sé einmitt fjöl-
miðlafólk sem noti þetta orð til þess 
að skilgreina eitthvað. Þróunin hafi 
hins vegar orðið sú að hugtakið hafi 
fengið neikvæða merkingu, ekki 
endilega hjá fjölmiðlafólki, heldur 
almennt í þjóðfélaginu, hjá fólki 
sem skilji ekki tónlistina og hópinn 
sem tilheyri senunni. Hann klæði 
sig öðruvísi, fari ekki eftir settum 
reglum og tónlistin sé ekki þessi 
týpísku popplög. „Oft hef ég rekið 
mig á það að fólk segir við mig: „Já, 
þú ert af þessari krúttkynslóð og 

ert svona og hitt og lalala“ og „Æi 
þessi blessuðu krútt, þau eru nú svo 
sæt. Maður getur bara klappað 
þeim á hausinn,“ og það er hræði-
legt því þá er fólk búið að grípa 
þetta á lofti og slengja þessu yfir 
allt það sem mjög víður hópir gerir 
og hvað þessi hópur stendur fyrir. 
Það er mjög mikið af listamönnum 
sem tilheyra þessum hópi sem hafa 
mjög mikið og merkilegt fram að 
færa og er ekkert endilega sætt og 
lítið. Þetta er fullorðið fólk sem 
virkilega meinar það sem það er að 
gera,“ útskýrir María.

María segist ekki líka illa við 
flokkunina sem slíka heldur nafnið 
og hvernig það hafi verið notað á 
neikvæðan hátt. „Í rauninni er mér 
alveg sama en mér finnst mjög leið-
inlegt ef það á að dæma heila kyn-
slóð eða heilan hóp af fólki sem eitt-
hvað svona lítið og sætt eingöngu 
fyrir tilstuðlan einnar skilgreining-
ar.“ María segir samt jafnframt að 
orðið sé búið að smitast til útlanda. 
Þar vita menn að sjálfsögðu ekki 
hvað orðið þýðir og þykir orðið 
nokkuð kúl og flott. Spurning hvort 
íslenska krutt-bylgjan fái á sig jafn 
goðsagnakenndan stimpil og þýska 
kraut-stefnan?

Goddur, prófessor við Listaháskóla 
Íslands, hefur haldið fyrirlestra um 
krútt sem hann telur að sé ekki 
bundið við Ísland. „Þetta er fólk 
sem er að gerjast upp úr aldamót-
unum og er að greina sig frá 90s-
liði. Það er raunverulega í eðli sínu 
rómantískt, þar sem verið er að 
leita að innri sannindum, barninu í 
sjálfu sér, einhverju sem er göfugt 
og ekta.“ Goddur segir að þetta sé 
hópur sem sé alinn upp í hátækni-
samfélagi þar sem fólk kunni að 
gera copy og paste en sé að upp-
götva að hægt sé að klippa út og 
líma. Lágtækni sé því blandað við 
hátækni sem foreldrarnir héldu að 
þeim. „Orðið krútt er heldur ekki 
skapað af þeim sjálfum, heldur af 
kynslóð foreldra þeirra.“

Eftir sem áður segir Goddur að 
ekki sé hægt að ráða stefnum sem 
þessum meðvitað. Fólk fæðist inn í 
ákveðið umhverfi og geti ekkert að 
því gert. Þeir sem skeri sig úr verði 
hins vegar á endanum dæmigerð-
astir. „Við verðum að hafa eitt í 
huga, að það eru tiltölulega fáir 
sem gera þetta, eins og var til 
dæmis í tilfelli hippanna og pönk-
aranna. Heil kynslóð er stimpluð út 
af fáu fólki því þessi fámenna 
stefna er síðan gerð að verslunar-
vöru, húsbúnaði, veggfóðri, kvik-
myndum, músík og svo framvegis 

og verður einkenni ákveðins tíma-
bils.“

Þorgerður Ingólfsdóttir, kór-
stjóri Hamrahlíðarkórsins, en 
margir tengja einmitt krúttkyn-
slóðina beint við Menntaskólann 
við Hamrahlíð, segir að löngunin til 
listsköpunar sé alltaf sú sama. Ein-
göngu umhverfi, tækifæri og mögu-
leikar breytist. Henni líkar samt 
ekki vel við að orðið krútt sé notað 
til þess að lýsa þessum hópi enda 
tengi hún orðið frekar við ósnortið 
lítið barn, sem þekki ekki neina 
illsku og sé því líkast engli. Sjálf 
notar hún orð á borð teskeiðatónlist 
og gluggaopnarahljómsveitir.

Nú hefur þessi svokallaða krútt-
kynslóð verið við lýði í um áratug 
en svo virðist sem ný kynslóð sé að 
ryðja sér til rúms. Í það minnsta er 
áberandi að í íslensku tónlistarlífi 
eru komnar fram á sjónarsviðið 
margar hljómsveitir sem bera með 
sér áberandi meiri léttleika, stuð og 
fleiri liti en sveitir í hinni marg-
nefndu krúttkynslóð. Má í því sam-
hengi minnast á sveitina <3 Svan-
hvít! sem lenti í í öðru sæti í síðustu 
Músíktilraunum. Þar gerði hún góð-
látlegt grín að krúttinu, notaði potta 
sem hljóðfæri og í einu viðlaginu 
heyrðust línurnar: „Við erum svo 
indí, við erum svo indísleg.“

Undanfarið hafa nokkrar sveitir 
verið nefndar sem nýjar krútt-
hljómsveitir og þar á meðal Hjalta-
lín. En finnst þessum hljómsveitum 
þær vera krútt? „Mér finnst við 
ekki falla inn í skilgreininguna að 
vera krútt því fyrir mér er þetta 
hugtak að vissu leyti mjög ákveð-
inn hópur eða samfélag hljóm-
sveita, til dæmis múm, Sigur Rós 
og Rúnk,“ svarar Guðmundur 
Óskar Guðmundsson, bassaleikari 
Hjaltalín. Nýtt samfélag, ný kyn-
slóð, virðist því þannig vera að 
ryðja sér til rúms en auk Hjaltalín 
má einnig nefna Sprengjuhöllina og 
Retro Stefson. Hljómsveitirnar eru 
vissulega frábrugðnar fyrri krútt-
hljómsveitum en leita að ákveðnu 
leyti í hugmyndafræði þeirra. 
Hljómsveitirnar eru ekki að reyna 
að þóknast einhverjum öðrum, 
heldur gera tónlist sem er hrein-
skilin og án allrar markaðshyggju. 
Fyrirbærið krútt er langt því frá að 
hverfa úr íslensku samfélagi og 
ekki víst að það muni nokkurn 
tíman gera. Og þó hugtakið krútt sé 
að mörgu leyti rammgallað er ekki 
hægt að neita tilvist þess og það 
liggur alveg ljóst fyrir að hugtakið 
verður alltaf minnst í tónlistarsögu 
Íslendinga.

Meira en bara eitthvert krútt
Flestir Íslendingar ættu að kannast við fyrirbærið krútt sem hefur tröllriðið íslensku tónlistarlífi í hartnær áratug. Allir virðast 
vita hvað er verið að ræða um þegar krútt ber á góma en þegar kemur að því að útskýra hugtakið nánar standa margir á gati. 
Tónlistarmönnunum sjálfum er líka í nöp við orðið enda oft notað í háði. Steinþór Helgi Arnsteinsson grófst nánar fyrir um þetta 
þekkta fyrirbæri, sem virðist orðið jafn íslenskt og íslenska kindin.

Oft hef ég rekið mig 
á það að fólk segir 
við mig: „Já, þú ert af 
þessari krúttkynslóð 
og ert svona og hitt og 
lalala“ og „Æi, þessi 
blessuðu krútt, þau 
eru nú svo sæt. Maður 
getur bara klappað 
þeim á hausinn. 

Opinberlega birtist þetta fólk 
manni eins og það æti ennþá 
sand,” útskýrir Gerður Kristný, 
rithöfundur. Hún bætir einnig við 
að þrátt fyrir þetta finnist henni 
tónlistin algjörlega frábær og hafa 
lítið með smábarn á róló að gera. 



Eyrún Björnsdóttir og fjölskylda eru öll á kafi í 
mótorkrossinu og eru með fjögur hjól á heimilinu.

„Strákurinn okkar, Jónas, sem er nítján ára í dag, byrj-
aði í sportinu fyrir um fimm árum síðan. Þá vildi litla 
systir hans, Signý, líka vera með, þá níu ára, og í kjöl-
farið byrjuðum ég og maðurinn minn, Stefán Gunnars-
son, líka,“ segir Eyrún Björnsdóttir mótorkrosskona.

Fjölskyldan býr í Mývatnssveit og æfir mest inni á 
Akureyri ásamt því að fara í ferðir saman á þartil-
gerðum slóðum. Á heimilinu eru fjögur hjól en að sögn 
Eyrúnar láta þau sér nægja einn bíl. 

„Krakkarnir eru bæði í Kawasaki-liðum og við erum 
öll á Kawasaki-hjólum frá 85-450, árgerð 2004 til 2007,“ 
segir Eyrún og bætir við: 

„Það eru þó nokkrar fjölskyldur í sportinu og konum 
er alltaf að fjölga. Bæði ungum stelpum og mæðrum 
sem fara í þetta með krökkunum sínum. Við erum um 
tuttugu til þrjátíu konur sem keppum og margfalt 
fleiri sem æfa,“ segir Eyrún.

Við höfuðborgarsvæðið er mjög góða aðstaða í 
Jósepsdal við Litlu kaffistofuna þar sem öll fjölskyld-
an getur verið úti að leika sér, að sögn Eyrúnar. 

Hún segir jafnframt öryggisbúnað mjög góðan og 
sportið sé ekki hættulegra en til dæmis skíðaiðkun.

„Sportið kostar að sjálfsögðu sitt en miðað við það 
sem unglingar geta lent í er það ekki dýrt. Þátttaka 
okkar í áhugamáli barnanna okkar er að okkar mati 
forvörn til framtíðar. Krakkarnir fá samverustund 
með foreldrum og hafa aldrei verið með gelgjustæla. 
Þau eru mjög einbeitt og fá sína útrás á hjólunum,“ 
segir Eyrún, sem stefnir á keppni í allt sumar með 
krökkunum.

Hún segir þó að það geti verið erfitt að vera mamma 
í mótorkrossi. „Ég keppi stundum við stelpuna og þá 
kemur fyrir að ég velti fyrir mér hvort ég eigi að leyfa 
henni að vera á undan. Enda getur verið erfitt að spóla 
yfir hana sandi og æða framhjá henni ef hún liggur 
einhvers staðar í brautinni. Þá kemur móðureðlið 
upp,“ segir Eyrún hlæjandi.

Hjólin eru forvörn til 
framtíðar fyrir börnin

m

Mörkinni 6, Símí 588-5518

Auglýsingasími

– Mest lesið



Haldinn var stuttur kapp-
akstur upp fjallshlíð þar sem 
Hummer H2 og Ford T-model 
árgerð 1921 öttu kappi. Keppn-
in var ekki sanngjörn.

Hver verða úrslitin ef 316 hestafla 
Hummer H2 og 100 hestafla Ford 
T-módel, árgerð 1921, eru látin 
keyra upp sömu fjallshlíðina í 
keppni við klukkuna og hvorn 
annan? Þau verða vandræðaleg.

Það fannst hinum 70 ára gamla 
ökumanni T-módelsins, Gary Le 
Fever, í það minnsta. Hann gat þó 
ekki varist brosi er hann stóð 
efst á 145 metra háu fjall-
inu (eða hæðinni) og 
horfði á Hummerinn 
koma í mark á eftir 
honum. Hummerinn 
komst upp á 70,74 sekúnd-
um en T-módelið á 9,96 sek-
úndum. Eins og áður sagði: 
Vandræðalegt! 

Vandræðalegt!

Opel Antara er fyrsti jeppling-
urinn frá Opel í níu ár. Bíllinn 
er ríkulega búinn og lítur vel út 
en er ekki alveg nógu lipur.

Það kann að hljóma undarlega en 
þrátt fyrir sífelldar áhyggjur af El 
Nino og gatinu á ósonlaginu virð-
ast Evrópubúar stöðugt leita í 
stærri bíla. Ameríkanar aftur á 
móti eru að minnka við sig, það er 
að segja sá hluti sem er nógu upp-
lýstur til að vita að tunglið er 
minna en sólin og að útblástur er 
mengun, ekki ilmgjafi.

Sameiginleg lending heimsálf-
anna í þessari menningarkrísu eru 
jepplingar, en þeir mynda þann 
bílaflokk sem er nú í hvað örust-
um vexti.

Nú er enginn framleiðandi með 
framleiðendum nema bjóða jepp-
ling sem part af framleiðslulínu 
sinni. Þess vegna, og auðvitað til 
að græða smá pening í leiðinni, 
hefur Opel sent frá sér nýjan fjór-
hjóladrifinn jeppling, Antara, en 
hann er fyrsti jepplingur Opel frá 
því fyrirtækið hætti framleiðslu 
Frontera árið 1998. 

Skemmst er frá því að segja að 
Opel Antara er skemmtileg viðbót 
við jepplingaflóruna, án þess að 
umbylta flokknum.

Bíllinn er fallegur á að líta enda 
hafa hönnuðir Opel verið iðnir að 
senda frá sér vel útlítandi bíla 
undanfarin misseri.

Innviðir bílsins eru vel heppn-
aðir, mælaborðið læsilegt og af 
plássi er nóg. Antara er nefnilega 
frekar rúmgóður, sér í lagi fyrir 
farþega aftur í. Þrátt fyrir það er 
skottplássinu ekki fórnað og þar 
má vel koma fyrir því sem til þarf 
í útileguna.

Fjöðrunin í Antara skilar sínu 
vel. Hún dregur úr flestum ójöfn-
um og holum á malarvegunum, án 
þess þó að vera óþarflega mjúk 
þegar komið er á malbikið. Hún er 
hins vegar nógu mjúk til að hafa 
áhrif á stjórn bílsins á meiri hraða, 
en þegar komið er upp undir 90 
km/klst tapast tilfinningin fyrir 
veginum.

Tveggja lítra vélin skilar fínum 
krafti en maður finnur vel að hún 
er dísilvél, með öllum þeim kost-

um og göllum sem þeim fylgja. 
Bíllinn er sjálfskiptur en það eru 
fáir ef nokkrir jepplingar fáanleg-
ir með dísilvél sjálfskiptir hér-
lendis. Það er samt hálf sorglegt 
að ekki sé boðið upp á bílinn bein-
skiptan því það gefur meira næmi 
í aksturinn, betri eldsneytisnýt-
ingu og minni útblástur.

Antara er eins og áður sagði 
skemmtileg viðbót í jepplinga-
flokkinn. Hann er ekki jafn 
skemmtilegur og Freelander, en 
verðið er aftur á móti mun 
skemmtilegra, sérstaklega þegar 
horft er til staðalbúnaðar. Hann 
skilar ekki sömu snerpu og Honda 
CR-V og það er ekki hægt að fá 

hann sjö manna eins og Captiva 
eða Santa Fe. Hann er hins vegar 
mjög sterkur er kemur að heildar-
myndinni og miðað við verðið á 
honum geta ferðaþyrstir Íslend-
ingar gert góð kaup í bílnum.

Góður kostur fyrir þá 
sem leita að jepplingi



Gott er að vera vel útbúinn 
þegar haldið er í fjallgöngur og 
ferðalög.

Nú þegar ferðalagavertíðin stend-
ur sem hæst er um að gera að 
koma sér upp rétta búnaðinum. 

Hér koma nokkrar uppástungur 
að ferðabúnaði fyrir kvenþjóðina.

Flott í ferðalaginu

Ferðamannabólusetningar 
og ráðgjöf

tímapantanir í síma: 535-7700

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

ferðavernd

AF STAÐ á Reykjanesið
Um verslunarmannahelgina

Menningar- og sögutengd gönguferð 
Fyrir alla fjölskylduna mánudaginn 6 ágúst

Engin þátttökukostnaður

Nú getur fjölskyldan sameinast í göngu um 
verslunarmennahelgina og gengið um Reykjanesið með 

leiðsögn. Nesti, góðir skór og góða skapið er allt sem þarf. 

 Gengið verður um hið litskrúðuga lónsvæði að Lækningalindinni, um 
svæði Hitaveitu Suðurnesja og inn á Baðsvelli. Þar er ætlunin m.a. að 
kíkja á þjófaslóðir og hin fornu sel Grindvíkinga. Þá verður gengið með 

Þorbirni inn á Skipsstíg, sem er falleg gömul þjóðleið,  og honum fylgt um 
Illahraun, eitt nútímahraunanna á svæðinu. Gangan endar síðan á 

upphafsstað. Leiðsögumenn Reykjaness miðla fróðleik og leiða gönguna.

Gangan hefst kl 13:00 við bílastæðið Bláa Lónsinns         
Og er áætlað að hún taki um 3 klukkustundir.

Bláa lónið býður uppá 2 fyrir 1
 ofan í lónið að göngu lokinni

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



BÍLAR &
FARARTÆKI



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Áhaldahús Kópavogs:
• Starfsmaður með reynslu í

frárennslislögnum

Bæjarskipulag:
• Ritari og aðstoðarmaður skipulagstjóra
Félagssvið:
• Rekstrarfulltrúi - Bókhald
Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og 

tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Skólaliði 100%
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Forstöðumaður Dægradvalar
Kársnesskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Salaskóli:
• Umsjónarkennari í 1. – 4. bekk
• Kennari með þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltr.m/þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltrúi á unglingastig
• Stuðningsfulltrúi á yngsta stig
• Þroskaþjálfi til að vinna m/einhverfum
• Starfsfólk í Dægradvöl, gangavörslu og 

ræstingar
Smáraskóli:
• Tónmenntakennari 100%
Snælandsskóli:
• Dægradvöl 50%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!

Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennara

og Launanefndar sveitarfélaga

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús 75%

Álfatún:  564 6266
• Leikskólakennarar (í haust)
• Matreiðslufólk/matráður 100%

Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 1600
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar

Dalur:  554 5740
• Aðstoð í eldhúsi
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri y.d.100%
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.

Fífusalir:  570 4200
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
• Dagræsting

Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%

Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólak/þroskaþjálfi

önnur uppeldismenntun - hlutastarf
• Leikskólakennari 100%
• Starfsmaður/leiðbeinandi í afleysingu í

1 mánuð 

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar (í haust)

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu

Rjúpnahæð: 570 4240
• Deildarstjóri á yngri deild
• Leikskólakennarar
• Dagræsting 50%, sem fyrst

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning

Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Fagstjórn í listum

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

Frístundamiðstöðin
GUFUNESBÆR
leitar eftir öflugum
starfskrafti

UMSJÓNARMAÐUR FRÍSTUNDA-
HEIMILISINS BROSBÆJAR Í 
ENGJAHVERFI 

Ábyrgðarsvið
• Umsjón með starfsemi frístundaheimilisins 

fyrir börn á aldrinum 6–9 ára, ásamt öðrum
verkefnum tengdum tómstundastarfi barna í 
hverfinu.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða  

sambærileg menntun.
• Reynsla af starfi með börnum.
• Stjórnunarreynsla æskileg.
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði.
• Almenn tölvukunnátta.

Starfsmenn Gufunesbæjar vinna á sviði íþrótta
og tómstunda og eru lykillinn að því að veita 
íbúum fyrsta flokks þjónustu. Gufunesbær leggur
áherslu á að starfsfólki líði vel og að það nái að
þróast í starfi. Hjá Gufunesbæ vinnur starfsfólk á 
öllum aldri með fjölbreyttan bakgrunn. 

Umsóknarfrestur er til 15 ágúst 2007
Umsóknum skal skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjar-
hálsi 1, merkt: Gufunesbær.
Nánari upplýsingar veitir Þóra Melsted,
deildarstjóri barnastarfs í síma 520 2300 og í 
gegnum netpóst: thora.melsted@reykjavik.is.

Umsækjendur þurfa að hefja störf sem fyrst.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 



Kynnisferðir óska eftir að ráða 
starfsmenn í eftirfarandi störf 
sem allra fyrst:

Vefstjóri
Verkefni vefstjóra tengjast eftirliti og útliti 
heimasíðu, auglýsingagerð og almennri 
aðstoð við tölvuvinnslu. Leitað er eftir 
hugmyndasmið sem hefur mikla reynslu og 
getur sýnt fram á hæfni sína með fyrri 
verkum.

Starfsmenn í ferðaafgreiðslu 
Um er að ræða ferðaafgreiðslu félagsins í 
Umferðarmiðstöðinni (BSÍ). Fjölbreytt og 
skemmtilegt starf þar sem seldar eru ferðir 
um Ísland og veittar upplýsingar um land 
og þjóð. Góðrar íslenskukunnáttu auk 
annarra tungumála krafist. Unnið er á 
vöktum.

Starfsmenn í söludeild
Vantar starfsmenn í söludeild félagsins sem 
er staðsett í Vesturvör 34 í Kópavogi. Leitað 
er eftir áhugasömum einstaklingi sem helst 
þarf að hafa reynslu af sölustörfum á 
ferðaskrifstofu. Skilyrði er að starfsmaður-
inn kunni skil á helstu ferðamannastöðum á 
Íslandi og hafi ferðast um landið.  Góðrar 
íslenskukunnáttu auk annarra tungumála 
krafist.

Verkstæðismenn
Vantar bifvélavirkja, bílasmiði eða menn 
með sambærilega menntun eða mikla 
reynslu af bílaviðgerðum. Starfsstöð er á 
nýju verkstæði í Vesturvör 34 í Kópavogi. 

Umsóknir sendist til Kynnisferða ehf.,
Vesturvör 34, 200 Kópavogi fyrir 15. ágúst 
2007. Einnig er hægt að senda umsóknir 
með tölvupósti til starfsmannastjóra: 
sigridur@re.is.

BM Vallá hf. er traust og
þjónustudrifið sölu- og
framleiðslufyrirtæki á 
byggingamarkaðnum sem 
leggur áherslu á að uppfylla 
þarfir viðskiptavina sinna á 
sem hagkvæmastan hátt.
Fyrirtækið er með starfsemi 
sína á 11 starfsstöðvum 
víða um landið.

bmvalla.is

Meiraprófsbílstjóri

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

BM Vallá hf. óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra á hellubíl. 
Verið er að leita að starfsmönnum í framtíðarstörf. 

Bílafloti fyrirtækisins er í mjög góðu ástandi, að miklum hluta 
nýr eða nýlegur og vel útbúinn til að auðvelda starfsmönnum 
vinnuna.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Ásbjörn
 í síma 617 5052 eða í tölvupósti, asbjorn@bmvalla.is. 

Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 
sölumann til starfa í raftækjadeild fyrirtækisins.

Starfið felur m.a. í sér kynningu og sölu heimilistækja, símtækja, 
lýsingarbúnaðar og önnur skyld störf.

Leitað er að röskum einstaklingi með góða almenna menntun
og áhuga á sölustörfum og mannlegum samskiptum.
Góð framkoma, snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki á rafmagnssviði, sem selur gæðavörur frá Siemens og 
öðrum þekktum fyrirtækjum.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda umsókn 
til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri 
störf fyrir þriðjudag 14. ágúst.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Smith & Norland og þau má 
einnig nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.sminor.is.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Rautt, traust og kraftmikið!
Þjónustufulltrúar óskast í þjónustuver Vodafone
Í starfi þjónustufulltrúa felst meðal annars að veita upplýsingar og ráðgjöf um þjónustu, verðskrá, tilboð, dreifingu 
og fleira. Nýir starfsmenn fá góða fræðslu í upphafi starfs.

Hæfniskröfur:
•   Rík þjónustulund
•   Reynsla af þjónustustörfum æskileg
•   Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun æskileg
•   Góð enskukunnátta
•   Góð tölvukunnátta
•   Frumkvæði og metnaður í starfi

Um er að ræða vaktavinnu og fullt starf. Í þjónustuveri Vodafone er þéttur hópur sem vinnur vel saman í leik og 
starfi. Aðeins umsækjendur sem hafa náð 20 ára aldri koma til greina. Frekari upplýsingar veitir Atli Stefán
Yngvason, þjónustustjóri, atliy@vodafone.is. Umsóknir óskast sendar um www.vodafone.is fyrir 18. ágúst 2007.

Sölumenn í verslun
Vodafone rekur þrjár verslanir á höfuðborgarsvæðinu: í Kringlunni, Smáralind og að Skútuvogi 2. Í starfi sölumanns 
felst meðal annars að veita upplýsingar og ráðgjöf um þjónustu og vörur Vodafone. Nýir starfsmenn fá góða 
fræðslu í upphafi starfs.

Hæfniskröfur:
•   Góð framkoma og rík þjónustulund
•   Reynsla af sölumennsku og/eða þjónustustörfum æskileg 
•   Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg
•   Góð enskukunnátta 
•   Almenn tölvukunnátta 
•   Snyrtimennska
•   Frumkvæði og metnaður í starfi

Í boði er fullt starf og hlutastarf í krefjandi og skemmtilegu starfsumhverfi. Aðeins umsækjendur sem hafa náð 20 
ára aldri koma til greina. Frekari upplýsingar veitir Guðrún Bjarnadóttir, rekstrarstjóri verslana, 
gudrunb@vodafone.is. Umsóknir óskast sendar um www.vodafone.is fyrir 18. ágúst 2007.

Vodafone er þjónustufyrirtæki og góð þjónusta er okkar einkunnarorð. 
Við höfum ríka þjónustulund og erum ávallt jákvæð, jafnt inn á við 
sem út á við. 

Gríptu augnablikið og lifðu núna



Kristján Arason fram-
kvæmdastjóri og fyrr-
um handboltastjarna 
var beðinn um að lýsa 
minningum frá fyrstu 
störfunum. 

„Ég byrjaði að bera út blöð 
þegar ég var sjö ára og bar 
fyrst út Tímann og Þjóð-
viljann. Mamma var um-
boðsmaður fyrir bæði blöð-
in í Hafnarfirði. Ég bar út 
í Vesturbænum í Hafnar-
firði til að byrja með og það 
versta sem gat komið fyrir 
var ef maður setti Tímann 
hjá manni sem var áskrif-
andi að Þjóðviljanum og 
öfugt. Það var ekki vinsælt 
hjá flokkshollustumönnum 
og þá fékk mamma skamm-
irnar heim. Síðan bættist 
Alþýðublaðið við svo ég var 
með þrjú blöð og þurfti að 
vakna um sjö leytið allt árið 
um kring. Jú, stundum var 
erfitt að vakna á morgnana. 

Í blaðburðinum var ég til 
12 ára aldurs en þá fékk ég 
fyrsta sumarstarfið í fisk-
verkun hjá Villa Sveins. 
Hann var vinur pabba sem 
var sjómaður í Firðinum. 
Þarna var ég að hjálpa til 
við að setja fisk uppí hjalla 
og taka hann niður og dálít-
ið í saltfiski líka. Síðan fór 
ég í Bæjarútgerðina þannig 
að flest mín störf á ungl-
ingsárum tengdust fisk-
verkun. Eftir það fór ég í 
hvalinn, líka í Hafnarfirði. 
Ég á skemmtilegar minn-
ingar frá þessum tíma en 
vinnudagarnir voru lang-
ir. Það þætti ekki vinsælt á 
höfuðborgarsvæðinu í dag 
að láta unglingana vinna 
frá átta á morgnana til tíu 
á kvöldin. Þannig var það 
í hvalnum. Þá var vertíð 
og unnið gífurlega mikið. 
Eftir 18 ára aldur fór ég 
svo að sinna handboltanum 
meira.“ 

Byrjaði sjö ára 
að bera út blöð

Reykjagarður hf



Húsnæði óskast til leigu í Garðabæ
Norðurál óskar að taka á leigu snyrtilegt 5 herbergja hús eða íbúð

 á góðum stað í Garðabæ. Æskilegt er að húsnæðið sé laust til afhendingar sem fyrst.

Vinsamlega hafið samband við Helgu Björg Hafþórsdóttur hjá Norðuráli í síma 696 9506
eða með tölvupósti: helga@nordural.is

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is



Skólaskrifstofa
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Leikskólinn Sólbrekka
Seltjarnarnesi

Laus störf:
• leikskólakennari
• deildarstjóri (hlutastaða)
• leikskólasérkennari
• þroskaþjálfi (atferlisþjálfun)
• starfsmaður með áhuga á uppeldisstörfum
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Kynnið ykkur leikskólann á heimasíðu hans
www.seltjarnarnes.is/solbrekka

Upplýsingar gefur Soffía Guðmundsdóttir
leikskólastjóri í síma 595 9291.

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga við Félag leikskólakennara
eða Starfsmannafélag Seltjarnarness.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnar-
nesbæjar eru karlmenn hvattir til að sækja
um störf í leikskólum bæjarins.

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Íþróttir Starf íþróttakennara, afleysing til
áramóta.

Tónmennt 50% starf á yngsta stigi.

Upplýsingar/umsókn:
Ólína Thoroddsen, aðstoðarskólastjóri.

olina@seltjarnarnes.is
Sími 5959 200.

Náttúru- og samfélagsfræði Kennsla í
náttúrufræði og samfélagsfræði á elsta stigi.

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson, aðstoðarskólastjóri.

baldur@seltjarnarnes.is
Sími 5959 250.

Sérkennsla Starf sérkennara, þroskaþjálfa
og stuðningsfulltrúa.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir, deildarstjóri sérkennslu.

eddao@seltjarnarnes.is
Sími 5959 200.

Skólaliðar óskast til starfa með samhentum
hópi á líflegum vinnustað.

Upplýsingar/umsókn:
Hafsteinn Jónsson, umsjónarmaður

fasteigna, sími 822 9120.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

Aldís Gyða Davíðsdóttir 
brúðuleikari er mjög 
ánægð í vinnunni sinni. 

Aldís er búin að vinna sem 
brúðuleikari í Brúðubílnum 
og Leikbrúðulandi með 
Helgu Steffensen í næstum 
því tvö og hálft ár. „Ég 
var búin að vera mjög 
mikið í leiklist, í fullt af 
leikfélögum, og þegar 
Helgu vantaði nýja stelpu 
með sér í bílinn var henni 
bent á mig,“ segir hún.

Aldís tók boðinu strax 
enda mundi hún vel eftir 
Brúðubílnum frá því að hún 
var barn. „Það eru náttúru-
lega ennþá margir sömu 
karakterar og þegar ég 
var lítil og ég er að leika 
þá núna sem er rosa spenn-
andi,“ segir hún og hlær. 
„Mér finnst til dæmis mjög 
fyndið að leika ömmuna,“ 
bætir hún við.

Áður en Aldís fór að vinna 
með Helgu hafði hún aldrei 
prófað að stjórna leikbrúð-
um. „Þetta er miklu erf-
iðara en maður heldur og 
annað hvort getur maður 
þetta eða getur þetta eigin-
lega ekki. Maður býst svo-
lítið við því að þetta sé bara 
eins og að leika sér með 

dúkkur en það er heilmikil 
tækni á bak við þetta. Marg-
ir halda að þeir geti bara 
gengið inn í svona vinnu 
sísvona en þetta er hellings 
vinna,“ segir hún.

Brúðubíllinn er aðeins á 
ferðinni á sumrin, að sögn 
Aldísar, en á veturna er nóg 
að gera í Leikbrúðulandi. 
„Við erum með Brúðubíl-
inn úti um alla Reykjavík í 
júní og júlí en í ágúst förum 
við út á land. Þetta er rosa-
lega gaman og alveg yndis-
legt starf. Mér finnst svo 
gaman að vinna með börn-
um og hef verið að vinna 
á leikskóla svo ég er mjög 
ánægð með þetta starf. Það 
er bara alveg ótrúlegt að 
horfa á börn niður í tveggja 
ára sitja stjörf í hálftíma. 
Þau eru samt náttúrulega 
lang harðasti áhorfenda-
hópurinn og láta alveg vita 
ef þeim finnst þetta leiðin-
legt,“ segir Aldís og hlær.

Í framtíðinni stefnir Aldís 
á að verða leikkona og eins 
og er bíður hún eftir svari 
frá erlendum skóla. „Þetta 
starf er náttúrulega frábær 
reynsla fyrir utan það hvað 
þetta er skemmtilegt,“ segir 
hún. „Allir að koma á brúðu-
bílinn,“ bætir hún svo við og 
hlær.

Börnin sitja 
alveg stjörf
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli

Starfsfólk vantar
í Skólaskjól

• Almenn störf

• Vinna með börnum með sérþarfir

Skólaskjól er lengd viðvera fyrir nemendur
í 1. til 4. bekk í Mýrarhúsaskóla á
Seltjarnarnesi.
Við óskum að ráða fólk til almennra starfa
og til vinnu með börnum með sérþarfir.
Þetta eru skemmtileg og gefandi störf á
góðum vinnustað.
Upplýsingar veitir Rut Bjarna forstöðu-
maður Skólaskjóls í síma 5959 200 eða
822 9123, rutbj@seltjarnarnes.is

» Ráðningarþjónusta

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

»

  www.hhr.is



Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

Frístundamiðstöðin
GUFUNESBÆR
leitar eftir öflugum 

starfskrafti

UMSJÓNARMAÐUR FRÍSTUNDA-
HEIMILISINS BROSBÆJAR Í 
ENGJAHVERFI 

Ábyrgðarsvið
• Umsjón með starfsemi frístundaheimilisins  
 fyrir börn á aldrinum 6–9 ára, ásamt öðrum  
 verkefnum tengdum tómstundastarfi barna í  
 hverfinu. 

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða   
 sambærileg menntun.
• Reynsla af starfi með börnum.
• Stjórnunarreynsla æskileg.
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði.
• Almenn tölvukunnátta. 

Starfsmenn Gufunesbæjar vinna á sviði íþrótta 
og tómstunda og eru lykillinn að því að veita 
íbúum fyrsta flokks þjónustu. Gufunesbær leggur 
áherslu á að starfsfólki líði vel og að það nái að 
þróast í starfi. Hjá Gufunesbæ vinnur starfsfólk á 
öllum aldri með fjölbreyttan bakgrunn. 

Umsóknarfrestur er til 15 ágúst 2007
Umsóknum skal skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjar-
hálsi 1, merkt: Gufunesbær.
Nánari upplýsingar veitir Þóra Melsted, 
deildarstjóri barnastarfs í síma 520 2300 og í 
gegnum netpóst: thora.melsted@reykjavik.is.

Umsækjendur þurfa að hefja störf sem fyrst. 
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Möslein T3
• Búinn ABS hemlakerfi

• Ljós og annar búnaður er samkvæmt CE reglum

• Eigin þungi er 6,3 tonn

• Heildarþungi er 30 tonn

Ráðgjöf /// Sala /// Þjónusta
Óli Ársæls 893 3016 og Gunnar 864 6799

MÖSLEIN tækjavagnar

MÖSLEIN T3

eru vandaðir og standast ströngustu kröfur.
Gæðaframleiðsla þar sem þýsk

nákvæmni nýtur sín.



F
í

t
o

n
/

S
Í

A



ÞJÓNUSTA

HEILSA

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

Auglýsingasími

– Mest lesið



ATVINNA

TILKYNNINGAR

Háahlíð 4
Grímsnes og Grafningshreppi
Sérleg vandað heilsárshús

Stærð: 86,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000

Sérlega  vandað  og  fallegt  sumarhús  á  hreint  frábærum  stað  sunnan  Apavatns,  á  5000  fm  eignarlóð  ,  í  landi
Vatnsholts í Grímssnes og Grafningshreppi. Laust við mikla umferð og skarkala stórra sumarhúsabyggða. Húsið
sem er einstaklega vandað í alla staði er 86,1 fm að stærð. Komið er inn í rúmgott anddyri/hol og úr því gengið
inn  í  allar  vistarverur  hússins.  Til  vinstri  eru  3  góð  svefnherbergi,  öll  parketlögð  með  fallegu  eikarparketi  og
vönduðum gluggum. Í hjónaherbergi er góður skápur. Eldhúsið og stofan eru eitt stórt rými og í eldhúsinu er mjög
vönduð innrétting. Fallegir “franskir” gluggar eru í stofunni sem setja sjarmerandi blæ á rýmið. Fallegt eikarparket
er  á gólfum húsins alls  nema baðherbergið er  flísalagt.  Í  því  er  góð innrétting og sturta.  Yfir  helming hússins er
rúmgott svefnloft/setustofa. Góð lofthæð í mæni gerir það að verkum að hægt væri að nota loftið sem sér stofu.
Góður pallur er við húsið ca 50 fm sem er yfirbyggður að hluta. Þetta er sérlega fallegt og vandað hús þar sem
ekkert  hefur  verið  til  sparað.  Einnig  er  til  sölu  á  sama  stað  lóð  þar  sem  að  gólfplata  að  húsi  er  tilbúin.  Leitið
upplýsinga hjá sölufulltrúa.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 5/8  frá kl 16:00- 18:00 

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

822 8283

692 3344

www.byggd.is

Björn Guðmundsson, löggiltur fasteignasali

Kambahraun 12, Hveragerði

Gott einnar hæðar einbýlishús ásamt stak-
stæðum bílskúr. Eignin er staðsett á góðum
stað á gróinni lóð. Húsið er fjögurra herbergja
120 fm. að stærð og bílskúr er tvöfaldur 48 fm.
Eignin er til afhendingar eftir samkomulagi. 

Allar frekari upplýsingar veitir 
Björn Guðmundsson lg.fs. í síma 897 7832

Fr
um

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

52 fm sumarbústaður við
Vatnsendahlíð nr. 30 í
Skorradal í fjórðu röð frá
vatni með frábæru útsýni
yfir vatn og fjöll. Bústaður-
inn er vel skipulagður og
skiptist í þrjú herb., rúm-
góða stofu með arinofni, vel innréttað eldhús tengt stofu
og baðherb. með sturtu auk geymslu. rétt við golfvöll. 40
fm verönd við bústaðinn, að hluta yfirbyggð. Bátur og ut-
anborðsmótor fylgir og grill og útihúsgögn. Golfvöllur í
næsta nágrenni. Nýr leigusamningur til 20 ára. 
Verð 18,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, laugardag og á morgun,
sunnudag á milli kl. 12-15. Verið velkomin. 

Nánari upplýsingar í símum 893 3207 og 867 3435.

Fr
u

m

Sumarbústaður í Skorradal
Vatnsendahlíð nr. 30

Opið hús í dag og á morgun frá kl. 12-15

OPIÐ HÚS Í DAG

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is

Auglýsingasími

– Mest lesið





149.999
PSPB0E-0ED00QN5
TOSHIBA SATELLITE P200-16B
Intel Dual Core T2080
17” WXGA TruBrite skjár
Intel 943 251MB UMA
2GB Vinnsluminni (1024x2)
160GB SATA Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
Dual Layer DVD skrifari
Innbyggt þráðlaust net
Lyklaborð með talnaborði (Full Size)
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
Harman Kardon hátalarar
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 3.2kg á þyngd
Windows Vista™ Premium
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

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

160GB Harður diskur
Þú getur geymt ógrynni af kvikmyndum,
ljósmyndum og tónlist á 160GB hörðum
disk.

17”

LYKLABORÐ

967559-0118
LOGITECH MEDIA ELITE ÍSLENSKT

2.999 931755-0914
LOGITECH V150 NOTEBOOK
MOUSE

14272-TRU
TRUST NB-5100 REMOTE

Nett þráðlaus fjarstýring til
að stýra tölvunni

Styður: Windows Media
Player, WinDVD, WinAMP

PowerDVD, PowerPoint, QuickTime
og PowerCinema
Forritanlegir hnappar
Dregur 7 metra
USB tengdur innfrarauður sendir

FARTÖLVUMÚS FARTÖLVU-
FJARSTÝRING

3.899 2.999

LÆKKAÐVERÐ LÆKKAÐVERÐ

LÆKKAÐVERÐ

149.999

PSU30E-01P01NN5
TOSHIBA SATELLITE U300-11Z
Intel Core 2 Duo T5450
13.3” TFT WXGA TruBrite
Intel GMA X3100 358MB UMA
2GB Vinnsluminni (1024x2)
1GB Intel Turbomemory
160GB SATA Harður diskur
1.3MP netmyndavél og hljóðnemi
Dual Layer DVD skrifari
Innbyggt þráðlaust net
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
Harman Kardon hátalarar
Bluetooth
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 1.85kg á þyngd
Windows Vista™ Premium
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

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

1GB Intel Turbomemory (Robson)
Sérhæft minni á móðurborði sem minnkar
álag á harða diskinn í tölvunni og eykur
hraða gagnavinnslu um allt að 20%

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

Lítil og nett
Tölvan er útbúinn 13,3” skjá og er því 
mun minni um sig en aðrar tölvur. Aðeins
1,85kg á þyngd!

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

FLAKKARI

13.3”

149.999

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

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

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

14. 999

15.4”

Væntanleg
Tryggðu þér eintak

• Taska
• mús

Kaup
Forsölu-

8.9

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

FLAKKARI

Skeifan • Kringlan • Smáralind • Grafarvogur • Hafnarfjörður • Selfoss • Ísafjörður • Akranes • Egilsstaðir • Akureyri

4.233
59 mánaða

Verð frá:

4.233
59 mánaða

Verð frá:

4.233
59 mánaða

Verð frá:



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

15,4”

BAT:NOM1-NSUM7-LA1
FSC AMILO LA1703 AMD

AMD Sempron 3500+
15,4” CrystalView skjár

- 1280 x 768 upplausn
UniChrome Pro skjástýring

512MB DDR2 vinnsluminni (533)
80GB SATA Harður Diskur

Innbyggt þráðlaust net
DVD Skrifari - Dual Layer

Windows Vista Basic

69.99915,4” WXGA TrueBrite skjár
Skarpur og bjartur skjár með 
sérstakri glampavörn. Skjárinn er
einn mikilvægasti hluti tölvunnar.

Aflmikill örgjörvi frá AMD. Útbúinn
PowerNow! Technology.

AMD Sempron

Ekkert út
 og fyrsta 

greiðsla 1.nóv

Ekkert út
 og fyrsta

greiðsla 1.nóv

Office pakkinn
Leyfi fyrir 3 tölvur

9.999
16. 999

89.999

15,4”

Væntanleg
Tryggðu þér eintak

14. 999

FRÁBÆRIR KAUPAUKAR FYLGJA
MEÐ VÖLDUM VÉLUM

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

FLAKKARI OFFICE 2007

Office pakkinn
Leyfi fyrir 3 tölvur

9.999
14. 999

Ef keypt með tölvu

1. GREIÐSLA

20071. nóvember

• Taska
• mús

Kau arForsölu-

8.9

Skeifan • Kringlan • Smáralind • Grafarvogur • Hafnarfjörður • Selfoss • Ísafjörður • Akranes • Egilsstaðir • Akureyri

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

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

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

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

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

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

FLAKKARI

129.999

15.4”

3.702
59 mánaða

Verð frá:

7.056 3.896 2.843* ** *** 9.015 4.958 3.606* ** ***



H
vernig myndirðu 
lýsa tónlist Motion 
Boys? Er þetta 
afturhvarf til ní-
unda áratugarins? 
Við notum mikið af 

synthum í tónlist okkar einfaldlega 
vegna þess að við kunnum ekki á 
gítar. En við erum samt alls ekki að 
reyna að stæla tónlist frá einhverjum 
einum áratug. Textarnir eru til dæmis 
afturhvarf til sjöunda áratugarins og 
hljómagangarnir eru afturhvarf til 
áttunda áratugarins … þannig að þetta 
er ágætis blanda af afturhvörfum.

Samæfið þið dansa? (Birgir hikar en 
við tekur mikill hlátur) Nei, það er 
ekki hægt að segja það … en Árni 
Rúnar er mjög góður dansari og hann 
hefur haft sitt að segja um hvernig 
hver og einn hreyfir sig … nei annars 
erum við ekki búnir að ráða 
danshöfund eða neitt slíkt.

Hvað myndirðu segja að væri 
undarlegasta atvik sem þið hafið lent 
í á tónleikum?
Við höfum auðvitað bara spilað 
tvisvar þannig að það er svo sem ekki 
úr mörgu að velja, en það var auðvitað 
mjög skrýtið þegar við lentum í raf-
magnsleysinu í Iðnó. Þetta voru 
fyrstu tónleikarnir okkar og við 
vorum á öðru lagi þegar allt sló út. 
Við þurftum að bera flygil út á mitt 
sviðið svo við gætum allavega tekið 
eitt lokalag fyrir áhorfendur. Ég sett-
ist niður og spilaði lag sem heitir 
Break og restin af Motion Boys auk 
meðlima Sprengjuhallarinnar stóðu 
við flygilinn með hvítvínsglös í hendi 
og sungu með.

Ég frétti að þið hefðuð keypt eitthvert 
forláta 80’s hljómborð af Bryan 
Ferry? Já, ég verð aldrei þreyttur á 
því að segja þessa sögu. Við vorum 
staddir rétt fyrir utan Brighton í 
mjög fallegum skógi. Svo heyrum við 
allt í einu mjög fallega tónlist og 
gengum á hljóðið. Þá sáum við að 
enginn annar en Bryan Ferry var 
þarna með lítinn bás inni í miðjum 
skóginum og var að selja gömul 
hljóðfæri. Og meðal annars þennan 
syntha. (Birgir dregur fram mjög 
fallegan hljóðgervil og blæs af honum 
rykið) Þessi synthi var til dæmis 
notaður í nýja Motion Boys-laginu 
„Steal your love“ sem kemur út á 
næstunni.

Geturðu lýst Steal your love? Ég get 
spilað það fyrir þig. (Birgir leggur 
frá sér synthann og teygir sig í 
Steinway-flygil sem er staðsettur 
fyrir aftan hann. Hann spilar síðan 
og syngur fyrir mig lagið en hættir 
eftir fyrsta viðlag.) Þú færð að heyra 
meira þegar lagið kemur út. Steal 
your love er hetjuballaða. Það er líka 
meira grúv heldur en Hold me closer 
to your heart. Það fjallar um mann 
sem keyrir þvert yfir Bandaríkin til 
þess að ná ástinni sinni aftur. Það 

tekst ekki. Textinn er byggður á 
sannsögulegum atburðum um einn 
meðlim hljómsveitarinnar.

Hvað gerir þú þegar þú ert ekki 
poppari?
(Birgir verður allt í einu mjög alvar-
legur.) Ég er alltaf poppari. Að vera 
poppari er ekki eitthvað sem þú 
kveikir og slekkur á. Að vera poppari 
er lífsstíll. Ég hef meira að segja 
gengið svo langt að syngja mig í 
gegnum hluti. Án gríns. Ef ég lendi í 
rifrildi, sem er sjaldan, þá byrja ég oft 
að syngja til þess að finna innri ró. 

Hvaða lifandi persónu dáist þú mest 
að og af hverju? Bryan Ferry. Hann 
er svo elegant.

Hvað er dýrasti hlutur sem þú hefur 
nokkurn tímann keypt þér? 
Ég keypti mér þennan flygil fyrir 
nokkru síðan og hætti ekki að borga 

af honum fyrr en eftir þrettán ár.

Hvaða orð/frasa ofnotar þú? 
Ekki smurning! Það kemur í staðinn 
fyrir „ekki spurning“. Svo getur 
maður líka sagt „maður smyr sig“ í 
staðinn fyrir maður spyr sig. Ég 
ofnota þetta algjörlega. Svo nota ég 
líka orðið „von“ allt of mikið en það 
er kannski af því að ég er mjög 
bjartsýnn að eðlisfari. Og manstu 
eftir „steiktur“?  Það er ég. Ég var sá 
sem byrjaði að nota steiktur eða 
steikt í Vesturbænum 1989.

Hefurðu einhvern tímann sagt 
einhverjum að þú elskir þá en ekki 
meinað það?
Ég bara verð að fá að hugsa aðeins um 
þessa. Er í lagi að við tökum okkur 
smá pásu? (Birgir snýr sér við og 
spilar mjög sorglegt lag á píanóið. 
Blaðamanni heyrist þetta vera 
Honesty eftir Billy Joel. Eftir nokkrar 
mínútur af þögn snýr hann sér síðan 
aftur við.) Ég sagði einu sinni við 
mann sem ég hitti á bar að ég elskaði 
hann. Ég var bara að grínast en eftir á 
að hyggja þá veit ég ekki hvort hann 
hafi tekið þessu sem gríni. Ég held að 
hann hafi roðnað. En ég var ekkert að 
meina með þessu. Ég get svarið það.

Ég hef heyrt að þú sért að stofna 
fyrirtæki, er eitthvað til í því? Já, ég 
og félagi minn, Jón Atli í Hairdoctor, 
erum að búa til svolítið skemmtilegt 
konsept. Við ætlum að vera með 
skóbúð á Laugaveginum. Þetta 
hljómar kannski ekki frumlegt en 

þetta er allt spurning um útfærslu. 
Við erum að þróa „collection“ ásamt 
Richard Barlonayr sem er algjör 
snillingur og fantagóður hönnuður. 
Línan nefnist „Walk the line“ og 
verður bæði seld úti og hérna heima. 
Við erum með alls kyns frábærar 
hugmyndir. Við ætlum til dæmis að 
afgreiða berfættir til að gera ekki 
upp á milli skónna, þeir eru allir svo 
töff. Skóbúðin hérna heima mun síðan 
bera heitið: „Reif í skóinn“ sem er 
bæði fyndið og töff og búðin úti heitir 
„One of these days these boots are 
gonna walk all over you“. Kannski 
svolítið langt nafn en skammstöfunin 
er líka töff: O.O.T.D.T.B.A.G.W.A.O.Y.

Hvaða lag finnst þér að ætti að spila 
við jarðarförina þína? Death of a 
clown með The Kinks er auðvitað 
frábært lag og mjög viðeigandi en er 
því miður frátekið fyrir vin minn. 
Hann heimtar að fá það spilað í sinni 
jarðarför þannig að ég verð að sætta 
mig við The End með The Doors.

Hvað er á döfinni hjá Motion Boys? 
Við erum að spila á Innipúkanum og 
svo erum við að fara að spila í garðinum 
á Sirkus á menningarnótt. Svo ætlum 
við til London í september að spila á 
Reykjavík Nights. Við munum svo 
gefa út Steal your love á næstu dögum 
eða vikum og svo er auðvitað verið að 
plana upptökur á plötu. 

Motion Boys spila á Innipúkanum í
Reykjavík um helgina. www.myspace.
com/motionboys

Fann upp orðið „steiktur“
Hann er alnafni afa 
síns, fyrrum ráðherra og 
alþingismanns. Birgir 
Ísleifur hinn yngri hefur 
þó farið í aðrar áttir, en 
hljómsveit hans, Motion 
Boys, hefur verið mikið í 
sviðsljósinu undanfarið. 
Sumir hafa gengið svo 
langt að kalla hana sumar-
hljómsveitina í ár, en lagið 
Hold me Closer to your 
Heart hefur hlotið mikla 
spilun á flestum útvarps-
stöðvum og komið þeim 
á poppkort Íslands. Anna 
Margrét Björnsson hitti Birgi 
Ísleif söngvara og annan 
af stofnendum sveitarinnar 
í einkastúdíóinu hans í 
Garðastræti.

Ég sagði 
einu sinni 
við mann 
sem ég hitti 
á bar að ég 
elskaði hann. 
Ég var bara 
að grínast 
en eftir á að 
hyggja þá veit 
ég ekki hvort 
hann hafi 
tekið þessu 
sem gríni. Ég 
held hann 
hafi roðnað. 



Franski frasinn „Haute Couture“ þýðir í raun 
„eðalsaumur“ en er þýtt sem hátíska á 
íslensku. Hátískan, samkvæmt ströngustu 
reglum, lifir og dvelur eingöngu í París og eru 
sýningar haldnar tvisvar á ári, í janúar og í 
júlí. Þessar uppskeruhátíðir tískuhönnuða eru 
þeirra almikilvægustu þar sem þeir eru ekki 
bundnir straumum og stefnum hversdags-

klæðnaðarins en geta þess í stað leyft lista-
manninum í sér að blómstra. Í þessi skipti er 
þeim leyfilegt að fara eftir eigin höfði í efna-
vali og sköpunargleði. Hönnuðir skapa ein-
staka kjóla, og aðeins tvær til þrjár útgáfur af 
hverjum er búin til, enda eru hráefnin oft jafn 
ótrúleg og demantar, perlur og íburðarmikill 
útsaumur. Margir hafa spáð fyrir um endalok 

hátískunnar þar sem hún einfaldlega geti ekki 
staðið undir sér. Henni er viðhaldið af um 
2.000 tryggum viðskiptavinum, sem eiga 
næga fjármuni til að fjárfesta í slíkum lista-
verkum. En hátískan gefur oft tóninn um hvað 
koma skal í hinum svokallaða „ Pret-a-porter“  
klæðnaði. Nú í júlí voru Parísarsýningarnar 
eins ævintýralegar og hugsast getur. Christian 

Lacroix gerði áhorfendur orðlausa með stór-
fenglegri sýningu í Palais de Tokyo þar sem 
hann blandaði saman ótrúlegustu efnum, 
litum og áhrifum. Jean-Paul Gaultier fékk 
innblástur frá gömlum ævintýrum í sýningu 
sinni og sendi fyrirsætur niður tískupallinn í 
gervi ævintýraprinsa, frekar en prinsessa.

Haute- Couture vikan í París
Ævintýraleg fágun og íburður fyrir veturinn frá hönnuðunum Christian Lacroix og Jean-Paul Gaultier







Þegar fyrstu lög 
mannkynsins voru 
sett voru þau sett af 
fólki fyrir fólk, til að 
vernda fólk. Lögin 
vernduðu líka ríkið og 
þá sem stjórnuðu því. 
Stundum gegn sjálfum 

sér, stundum gegn öðrum sem vildu 
ráða, en oftast gegn þegnunum. Svo 
urðu til lög til að vernda lögin og 
jafnvel lög sem gáfu fyrirtækjum 
mannréttindi.

Lögin eru vissulega mikilvæg en 
þegar þau hafa misst tengslin við 
þá sem settu þau, fólkið í landinu, 
þá eru þau um leið orðin úrelt og 
gagnslaus. Fordæmisgildi dóma 
er gott dæmi um rofin tengsl við 
raunveruleikann. Þegar einhver 

gerði eitthvað fyrir löngu fékk hann 
svona langan dóm. Þá verða allir 
sem gera það sama að fá sama dóm. 
Jafnvel þótt upphaflegi dómurinn 
hafi verið allt of vægur því 
dómurunum fannst á sínum tíma allt 
í lagi að klappa litlu frænku aðeins 
eftir að hún var farin að sofa.

Öll okkar lög byggjast á okkar 
siðferðisgildum. Það er ljótt að 
stela, verra að lemja, verst að 
drepa. En siðferðismatið breytist 
blessunarlega með tímanum. Fólk 
verður umburðarlyndara gagnvart 
sumu og strangara gagnvart öðru. 
Á Íslandi virðast dómstólar og 
löggjafarvaldið því miður lifa 
eftir öðrum siðgæðisreglum en 
almenningur.

Þegar við erum hætt að efast 

um réttmæti dóma, mótmæla þeim 
dómum sem okkur eru ekki að 
skapi, berjast fyrir bótum og benda 
á að vissulega eru dómarar ábyrgir 
fyrir dómum sínum og túlkun sinni 
á lögunum, þá erum við illa stödd. 
Og ég er hræddur um að við séum 
illa stödd núna.

Ég fékk einu sinni þá útskýringu 
frá stjórnmálamanni að það væri 
ekki hægt að breyta refsiramma 
laga „einn, tveir og þrír.“ Það væri 
flókið mál og þá þyrfti að endurskoða 
allt kerfið, alla refsiramma með 
tilliti til þess sem breyta átti og það 
væri gríðar erfitt og flókið verk. 
Ég svaraði honum einfaldlega: „Nú 
hefurðu fjögur ár. Byrjaðu. Er það 
ekki nákvæmlega það sem við erum 
að borga þér fyrir?“

Vetrar

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!



Fyrsta dagleið var frá Boston til Pennsylvaníu. Eftir 
einsleita keyrslu um hraðbrautir nokkurra ríkja 
breyttist umhverfið snögglega þegar við yfirgáfum 
fjögurra akreina þjóðveginn og keyrðum um smærri 
sveitavegi. Ekki leið á löngu þar til hestvagnar urðu á 
vegi okkar. Við vorum á svæði Amish-fólksins, sem 
er nokkuð kúnstugur hópur. Nánast öll nútímatækni 
er litin hornauga eða bönnuð. Hestvagnar eru notaðir 
í stað bíla, þó leyfilegt sé fyrir meðlimi að ferðast í 
bíl ef einhver annar keyrir. Auðvelt er að koma auga 
á heimili þeirra því engar rafmagnslínur liggja að 
þeim. Líkt raflínum teljast símalínur óæskileg teng-
ing við nútímasamfélag og hefur trúarhreyfingin því 
ekki notast við síma. Nú virðast farsímar komast 
framhjá reglum þeirra, því þeir eru þráðlausir 
(kraftaverk?). Í farsímaverslun sá ég fjölda krakka í 
einkennisklæðnaði Amish-fólksins dást að litríkum 
farsímum. Hvernig þeir hlaða símana þegar rafhlað-
an tæmist má guð einn vita.

Frá Pennsylvaníu lá leiðin suður til Virginíu þar 
sem stoppað var í Charlottesville, huggulegum 
háskólabæ. Tveir ferðafélaga minna stunduðu nám í 
háskóla skammt frá og þekkja því nokkuð vel til á 
þessum slóðum. Okkur var boðið í teiti stuttu fyrir 
utan bæinn þar sem okkur var tekið með opnum 
örmum og fólk var með eindæmum vinalegt. Greini-
legt að mannasiðir og gestrisni Suðurríkjanna eru 
ekki goðsögn ein. Hreimur heimamanna var sterkur 
og sérstaklega gaman var að heyra hversu oft þeir 
notuðu og hvernig þeir báru fram „You all“, sem 
hljómar meira eins og „Y’all“.  Sögur um trúrækni 
þeirra virðast einnig sannar. Í samtali við sykursæta 
suðurríkjadömu missti ég „djísus kræst“ út úr mér, á 
íslenska vísu, og fékk fyrirlestur um að ei skyldi 
leggja nafn Drottins Guðs við hégóma.

Frá Charlottesville keyrðum við „Skyline Drive“, 
sem er hlykkjóttur vegur um fjallgarð í Shenandoah- 
þjóðgarðinum. Útsýnið var magnað, skógi vaxnar 
hlíðar svo langt sem augað eygir. Slíkt var græna 
flæmið að ofan frá fjallstindunum leið manni eins og 
það væri að stinga sér til sunds í grænu hafi. 

Eftir eina nótt í tjaldi héldum við til Nashville með 
einnar nætur stoppi í Ashville í Norður-Karólínu. 
Þegar keyrt var niður á flatlendi Tennessee hækkaði 
hita- og rakastigið og rallíbrautir mátti sjá með 
óþægilega skömmu millibili. Eftir kaffistopp í Knox-
ville byrjaði bíllinn að hökta. Við stoppuðum því í 
Crossville og leyfðum bílnum að kólna í óbærilegum 
hitanum. Stuttu eftir að við héldum aftur út á hrað-
brautina hófst höktið á ný, skammt fyrir utan Cooke-
ville (kannski var bíllinn búinn að fá nóg af bæjum 

sem enda á -ville). Við vorum heppin að finna Chevr-
olet-umboð og verkstæði í Cookeville. Biðin, meðan 
litið var á bílinn, var ansi súrrealísk. Hátt var til lofts 
í byggingunni, marmari á gólfum, dauð dýr hangandi 
á veggjum og kristileg barnastöð í sjónvarpinu. Við 
horfðum því á söguna um Jónas og hvalinn með heldri 
húsmæðrum og bónda í smekkbuxum með kúreka-
hatt meðan við biðum með greipar spenntar eftir 
bílnum. Þegar loka átti verkstæðinu var vandamálið 
ekki leyst. Bifvélavirkjarnir mæltu með að við eydd-
um nóttinni í hámenningarborginni Cookeville, þar 
sem Exxon-bensínstöðin og Wendy’s virtust vera 
heitustu samkomustaðirnir. Ferðahópurinn ákvað að 
storka örlögunum og halda til Nashville.

Eftir löturhægt tveggja tíma ferðalag, þar sem fátt 
var sagt, komumst við til Nashville heil á húfi.  Það 
var ekki erfitt að finna miðbæinn, sem var vel upp-
lýstur af neonljósum og kántrítóna mátti heyra frá 
annarri hverri búllu. Við duttum inn á eina þeirra, 
„Roberts“, fengum okkur sveittan borgara og hlust-
uðum á hina bestu „bluegrass“-tónlist. Við röltum svo 
milli öldurhúsa til að kynnast næturlífinu í borginni, 
sem var nokkuð gott af mánudagskvöldi að vera. Á 
fjölmennustu börunum spiluðu coverbönd vinsæla 
kántrírokk- og áttunda áratugar-tónlist. Á smærri 
stöðum mátti heyra einlæga hillbillí- og kántrítónlist, 
sem hefðu fengið kúreka norðursins til að fella tár. Á 
heildina litið virðist Nashville enn hafa neistann sem 
svo margir tónlistaraðdáendur leita að. Borgin virð-
ist þó vera á barmi þess að vera túristagildra.

Bíllinn er semsagt enn í annarlegu ástandi en við 
ætlum að reyna að komast til Memphis því við eigum 
stefnumót við Elvis nokkurn Presley. Vonandi er guð 
ferðalangsins, Hermes, á okkar bandi.

Tungumálið er töfrasproti í allra 
eigu. Með honum má kalla fram 
næstum allt. Það er hægt að læsa 
tungumálið í svörtum bókstöfum 
á hvítu blaði, og inni í þeim býr 
hugsun, líkt og frosin, sem þiðnar 
og lifnar aftur við lestur. Til þess 
að geta beitt þessum volduga 
sprota þarf einungis að kunna 
orð, mörg orð og margvísleg. 
Töfrasprotinn getur nefnilega 
einungis galdrað fram þau orð 
sem við kunnum. Og því miður 
erum við sífellt að týna orðum. 
Þessi framsækna og ríka þjóð er 
stöðugt að verða fátækari að 
orðum. Hvað verður um orðin 
þegar við týnum þeim í gleymsku 
vanrækslunnar? Deyja þau eins 
og heilafrumur, þegar þau þurrk-
ast burt úr huganum, eitt af öðru? 
Og hvað verður þá eftir? Hvað 
hugsum við og segjum með sífellt 
færri orðum? Höfum við hugleitt 
það?

„Dauðadómur yfir hjúkkum stað-
festur,“ segir í fyrirsögn í Blaðinu 
12. júlí, og finnst mér vanvirða við 
hjúkrunarfólkið að nota svo 
óvirðulegt afbökunarorð í dóms-
máli. Orð á borð við hjúkka og 
lögga eiga ekkert erindi í alvar-
legar fréttir.

eru lausn framtíðarinnar, segir í 
fyrirsögn í Blaðinu 18. júlí og 
vakti athygli mína, af því að ég 
kannaðist ekki við þessi orð. Við 
lestur kom í ljós að rúllugaffall er
þýðing á rollerfork og brettaþynna
þýðing á slipsheet. Skilja menn 
nú? Rúllugaffallinn er á lyftara og 
brettaþynna kemur í stað tré-

bretta undir vörustæðu. 80 þynn-
ur koma í stað eins brettis og spara 
mikið rými. Nú er það kannski 
ekki í mínum verkahring að dás-
ama hagræðingu í hleðslu, en ég 
þakka fyrir haglegar þýðingar 
sem verða nýyrði. Gaman er að 
sjá menn nota sköpunarmátt tung-
unnar í stað þess að éta hráa 
ensku.

Hrá enska er því miður of tíð tugga 
í munni okkar. Ingi F. Vilhjálmsson 
skrifar mér og bendir á leiða 
munnfylli tveggja stjórnmála-
manna, sem ella rita að jafnaði 
gott mál. Annar segir: „Gætt hefur 
tilhneigingu (sic! ekki tilhneiging-
ar) til að valta yfir allt slíkt og 
stjórna með harðri hendi í krafti 
meirihlutans rétt eins og það komi 
enginn morgundagur“. Hinn segir: 
„...og setja fyrirvara við það að hér 
megi sökkva náttúruperlum, blása 
upp þenslu (blása upp þenslu, er 
það fallegt?) og eyða orkuforðan-
um eins og það sé enginn morgun-
dagur. Hér er tuggin hrá enska: 
Like there is no tomorrow. Er erf-
itt að orða þetta á íslensku? 

Á gönguferð með Ferðafélagi 
Íslands niður Djúpárdal í Fljóts-
hverfi var kvartað undan nafn-
leysi fossafjöldans þar. Þá kvikn-
aði þessi valhenda:

Allir fossar eiga að hafa eitt
hvert nafn,

því enginn þeirra er öðrum jafn
og ærið stórt vort fossasafn.

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

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

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

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

Leystu krossgátuna
Í vinning eru tveir miðar

í bíó í Regnbogann,
Borgarbíó eða Smárabíó?



Ég eyddi hluta dags í spa-i síðustu helgi þar sem ég var nýskriðin af spítala og 
ákvað að líkaminn þyrfti frekar á slökun að halda en sársaukafullum 
kviðæfingum. Var búin að afskrifa spa einu sinni sem óþarfa lúxus sem aðeins 
ríkar húsfrýr gætu leyft sér. En viti menn, með tíðari komum á líkamsræktar-
stöðina mína freistast ég æ oftar til að eyða þremur stundum í það eitt að 
malla í heitum potti og gufuböðum. Það er afar notalegt að sitja á bikiníi einu 
fata og njóta góðra samræðna á meðan vatnið fegrar líkamann. Auðvitað hefur 
mannskepnan vitað þetta í aldanna rás, allt frá tímum Forn-Grikkja, Babylóníu-
manna og Rómverja sem uppgötvuðu heilsubætandi áhrif vatns á kroppinn. 
Orðið spa kemur einmitt úr latínu – Salus Per Aquae – sem þýðir heilbrigði úr 
vatni. Á þessum tímum voru spa væntanlega líka félagsmiðstöðvar þar sem 
fólk hittist og skiptist á kjaftasögum (eða jafnvel á líkamsvessum). Ég veit 
ekki hvort rómverskar konur mættu stífmálaðar í heilsulindirnar, en þetta 
virðist hins vegar vera vaxandi tíska hér á Íslandi. En ég er greinilega alveg 
úti að aka þegar kemur að líkamsræktartísku yfirleitt. Þegar ég mæti í 
jógatímana mína geng oft í flasið á bronslituðum gyðjum, útdekkuðum í 
bleikum eða gylltum spandexgöllum með brjóstin í forgrunni, og við þetta 
bera þær alls kyns skartgripi, vígalegar gervineglur og varablýant. Ég er þó 
sátt, því þegar ég kem heim í einföldum svörtum samfesting þá segir litli 
stúfurinn minn blítt, „Mamma, þú ert sko alltaf flottust svona. Þú ert eins og 
kung-fu kona.“ Uma Thurman, þú mátt fara að vara þig …

Salus Per Aquae

Það þykir fínt að vera í einum lit 
frá toppi til táar núna. Kjóll, kápa, 
sokkabuxur og skór, allt í sama lit. 
Reyndar getur líka verið mjög 
flott að hafa ekki allt í nákvæm-
lega sama lit heldur örlítið mis-
munandi litbrigðum af einum lit. 
Útkoman er líkt og maður hafi 
verið tekinn upp (á hausnum) og 
manni dýft ofan í tunnu af lit, eða 
ísdýfubox. Þetta er ísdýfustíllinn 
og hann er dásamlega fallegur á 
einhvern furðulegan hátt. 

Hönnuðir sem sýndu slíkan stíl í 
vor á tískuvikunum voru til dæmis 
Preen og Anne Valerie Hash. Sú 
síðarnefnda sýndi dásamlega 
satín-kjóla í sinnepsgulu, skógar-
grænu, bláu, hvítu og dökkbleiku. 
Við þá paraði hún sokkabuxur og 
ökklaskó í sama lit og hárgreiðsl-
an var hentuglega úfin á kæru-
leysislegan hátt. Útkoman var hin 
fegursta og sýndi hversu flott er 
að vera allur „í stíl“.





SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 lau. til mán
THE SIMPSONS MOVIE LÚXUS kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 laugardag
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 sun. & mán.
EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 laugardag
EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 - 10.45 sun. & mán.
DIE HARD 4.0 kl. 2 - 5 - 8 - 10.45

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

PLANET TERROR kl. 2.45 - 5.20 - 8 - 10.40
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.3 - 6.30 - 8.30 - 10.30
DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
DIE HARD 4.0 kl. 2.45 - 5.20 - 8 - 10.40
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3

14

16

16
14

16

PLANET TERROR kl. 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.4 - 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl.4 - 6

16

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL       kl. 4 - 6 
DEATH PROOF kl. 8 - 10.50

FORSÝNING Á MORGUN
OG Á MÁNUDAG

KL. 8 Í SMÁRABÍÓI

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

FORSÝNING Í DAG
KL. 10 Í SMÁRABÍÓI

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

ATH: Tímar  gilda frá laugardegi til mánudags

PLANET TERROR kl. 8 og 10.20-POWER 16
SIMPSONS enskt tal kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L
SIMPSONS íslenskt tal kl. 2, 4 og 6 L
1408 kl. 8 og 10 16
SHREK 3 íslenskt tal kl. 2, 4 og 6 L
www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

YNGSTI OG KLÁRASTI

EINKASPÆJARI HEIMS ER NÚ

MÆTT Á HVÍTA TJALDIÐ.
BYGGT Á HINUM FRÁBÆRU

NANCY DREW BÓKUM.

ÓVÆNTASTA

STELPUMYND

ÁRSINS !

45.000 GESTIR

KEFLAVÍK
SIMPSONS M/- ENSK TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 L

NANCY DREW kl. 8 - 10 7

HARRY POTTER 5 kl. 5 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 L

AKUREYRI
NANCY DREW kl.  8 - 10 7

GEORGIA RULES kl. 9 7

SHREK 3 ÍSL TAL kl. 6 L

HARRY POTTER 5 kl. 6 10

KRINGLUNNI
NANCY DREW kl. 1:50 - 3:50 - 6 - 8:10 - 10:20 7

GEORGIA RULES kl. 8 - 10:30 7

HARRY POTTER 5 kl. 2:30 - 5:20 - 8 - 10:40 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

ÁLFABAKKA

DIGITAL
VIP

EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 L

BLIND DATING kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

ROBINSON ... M/- ÍSL TAL kl. 1:40 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

NANCY DREW kl. 1:40 - 3:40 - 5:50 -  8 - 10:10 7

RATATOUILLE  ÍSL TAL kl. 4 FORSÝND L

GEORGIA RULES kl. 8 - 10:30 7

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

HARRY POTTER 5 kl. 8 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450 krkr

 Á SÝNINGAR merktar með appelsínugulu

alla verzlunarmannahelgina

SÝNINGARTÍMAR GILDA ALLA VERZLUNARMANNAHELGINA

KK og Maggi Eiríks héldu 
tónleika á Hótel Borg á 
dögunum í tilefni af útkomu 
plötunnar Langferðalög. 
Stemningin var að vonum 
góð enda ekki við öðru að 
búast þegar slíkir fagmenn 
eru annars vegar.

KK og Maggi Eiríks hafa verið á 
tónleikaferðalagi um landið að 
undanförnu og hefur hvarvetna 
verið húsfyllir. Hafa þeir félagar 
kryddað flutninginn með 
skemmtilegum frásögnum í 
kringum lögin og hefur það fallið 
vel í kramið hjá áheyrendum. 
Platan Langferðalög hefur 
fengið mjög góðar viðtökur og 

hefur selst í rúmlega 4.700 
eintökum. Er hún þar með orðin 
ein mest selda plata sumarsins 
hér á landi.

KK og Maggi Eiríks spila í 
félagsheimilinu að Flúðum 
klukkan 21 í kvöld og á morgun 
klukkan 15 verða þeir á Hótel 
Geysi í Haukadal.

Jack White, annar helmingur rokk-
dúettsins The White Stripes, segir 
að blaðamenn séu latir og nenni ekki 
að hafa staðreyndirnar á hreinu 
áður en þeir taki við sig viðtöl. 

„Blaðamenn eru örugglega lat-
asta fólkið á jarðríki. Þrátt fyrir að 
Google sé til þá nenna þeir ekkert 
að undirbúa það sem þeir ætla að 
skrifa um,“ sagði White. „90 pró-
sent af þeim upplýsingum sem þeir 
nota koma úr fréttatilkynningum. 
Við leikum okkur oft með þær eins 
og þegar við gáfum út Elephant. Þá 
setti einhver inn brandara um að 
við notuðum ekki hljóðversgræjur 
nema þær væru búnar til eftir 1963. 
Áður en maður vissi af hélt fólk að 
við notuðum ekkert nema það væri 
sextíu ára!“

Latir blaðamenn
Goðsögnin Stevie Wonder er á 
leið í sína fyrstu tónleikaferð um 
Bandaríkin í rúman áratug. 
Wonder, sem 
er 57 ára, 
byrjar
ferðalagið í 
San Diego 23. 
ágúst og lýkur 
því í Boston 
20. september.

Tvö ár eru 
liðin síðan 
Wonder gaf út 
plötuna A 
Time to Love 
sem var hans fyrsta í áratug. 
Hann hefur selt yfir 70 milljónir 
platna á ferli sínum.

Wonder í 
tónleikaferð

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
lau., sun., og mán.

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

EVAN ALMIGHTY
KL. 2 Í ÁLFABAKKA

NANCY DREW KL. 1:40 Í ÁLFABAKKA
OG 1:50 Í KRINGLUNNI

HARRY POTTER 5 - KL. 2 Í ÁLFABAKKA
OG  2:30 Í KRINGLUNNI

SHREK 3 MEÐ ÍSLENSKU TALI KL. 2 Í
ÁLFABAKKA, KRINGLUNNI OG KEFLAVÍK



Miklar vonir voru bundnar við 
tvíeykis-mynd leikstjóranna 
Quentin Tarantino og Robert 
Rodriguez, Grindhouse, þegar 
hún var frumsýnd vestanhafs 
fyrr á árinu. Skemmst frá því að 
segja að hún olli töluverðum von-
brigðum, sem sést meðal annars 
af dræmri aðsókn, og í kjölfarið 
var ákveðið að sýna hana í tveim-
ur hlutum í Evrópu.

Mynd Tarantinos, Grindhouse: 
Death Proof, var frumsýnd á 
Íslandi júlí mánuði og fékk mis-
jöfn viðbrögð. Var myndin meðal 
annars gagnrýnd fyrir óvenju-
lega slöpp samtöl af hálfu leik-
stjórans, hæga uppbyggingu og 
lítið ofbeldi, sérstaklega í ljósi 
þeirrar hefðar ofbeldismynda 
sem myndin sækir í.

Nokkrum vikum síðar fylgir 
mynd Rodriguez í kjölfarið með 
sína mynd Grindhouse: Planet 
Terror, sem er vel við hæfi þar 
sem hún gerist á eftir Death 
Proof. Er það kunngjört með ýmsu 
móti í myndinni. Persónur úr fyrri 
myndinni öðlast til dæmis aukið 
vægi í þeirri seinni og á einum 
stað er dauða einnar söguhetjunn-
ar úr Death Proof sérstaklega 
minnst. Þess utan er óhætt að 
segja að Rodriguez kjósi að fara 
þveröfuga leið en Tarantino.

Planet Terror segir frá því 
þegar íbúar lítils smábæjar neyð-
ast til að leggja ágreiningsefni 
sín til hliðar og snúa bökum 
saman til að verjast árás upp-
vakninga, sem venju samkvæmt 
reynast einkar sólgnir í manna-
kjöt og þá sér í lagi heila.

Varla eru fimm mínútur liðnar 
af myndinni þegar blóðið byrjar 
að flæða og eftir það er Rodrigu-
ez ekkert að tvínóna við að koma 
ofbeldinu og viðbjóðnum til skila. 
Menn eru ýmist aflimaðir eða 
myrtir eða bara hvoru tveggja og 
erfitt að segja til um hverji komi 
til með að lifa blóðbaðið af.

Gagnstætt því sem margir 
gætu talið er gildi myndarinnar 
ekki fólgið í öllu ofbeldinu, þótt 
það setji vissulega sinn sjarma á 
hana. Þvert á móti er frásögnin 
keyrð áfram af einstakri frá-
sagnargleði, spennu og hæfilegu 
magni af ósmekklegum brönd-
urum. Undirritaður man varla 
eftir að hafa hlegið eins mikið í 
bíó það sem af er árs.

Samtöl, sem hafa hingað til 
ekki alltaf verið sterkasta hlið 
Rodriguez, eru síðan vel skrifuð 
og skemmtilega oftúlkuð af leik-
urunum, sem standa sig með 
sóma. Þar fer Rose McGowan 
fremst í flokki í hlutverki upp-

gjafar gógó-dansarans Cherry 
Darling, sem reynist einkum 
úrræðagóð í murka lífið úr 
skrímslunum.

Þegar öllu er á botninn hvolft 
er óhætt að mæla með Planet 
Terror, þótt viðkvæmar sálir 
ættu kannski að halda sig heima, 
og Rodriguez er að fullu 
fyrirgefið fyrir að hafa sent frá 
sér hina afleitu The Adventures 
of Sharkboy and Lavagirl 3-D 
árið 2005.

Rodriguez fer á kostum



Spilar með KR í vetur ef ekkert breytist

 Fanndís Friðriksdóttir, 17 
ára stelpa úr Breiðabliki, varð 
markahæsti leikmaður Evrópu-
móts 19 ára landsliða kvenna sem 
fram fór hér á landi og lauk með 
sigri Þjóðverja um síðustu helgi. 
Fanndís skoraði jafnmörg mörk og 
þær Mary-Laure Delie hjá Frakk-
landi og Ellen White hjá Englandi 
en lék færri leiki en þær báðar.

„Ég bjóst ekki við þessu en þetta 
er rosalega skemmtilegt. Það var 
æðislega gaman að fá að spila á 
heimavelli og vita af mömmu og 
pabba uppi í stúku,“ sagði Fanndís 
en faðir hennar er fyrrverandi 
landsliðsmarkvörðurinn Friðrik 
Friðriksson.

Fanndís segist hafa skorað hjá 
pabba sínum. „Jú, ég hef skorað 
oft hjá honum, það er svo auðvelt,“ 
sagði hún hlæjandi en það kom 
aldrei til greina hjá henni að fara í 
markið. „Nei, ég er virkilega léleg 

í marki,“ segir Fanndís. „Ég vil 
helst vera frammi. Ég er alltaf 

frammi hjá Breiðabliki en Óli 
þjálfari vildi hafa mig á hægri 
kantinum. Ég hafði ekki spilað þar 
síðan ég var lítil,“ segir Fanndís en 
þetta útspil landsliðsþjálfarans 
skilaði sér í þremur góðum mörk-
um. „Nú þarf maður að sanna sig 
ennþá meira. Ég verð líka að fara 
að setja hann fyrir Breiðablik því 
ég er bara búin að skora eitt mark í 
sumar. Ég var að hugsa að það 
myndi sennilega svínvirka að fara 
í landsliðstreyjuna undir Blikabún-
inginn,“ segir Fanndís í léttum tón. 

„Fanndís er geysilega fljót og 
fylgin sér en hraði hennar er henn-
ar helsti styrkleiki. Hún á líka 
bjarta framtíð fyrir sér enda á 
hún tvö ár eftir í þessu 19 ára 
landsliði. Það er ekki slæmt afrek 
að verða markahæst þrátt að spila 
tvö ár upp fyrir sig,” sagði Ólafur 
Þór Guðbjörnsson, þjálfari 19 ára 
landsliðsins.

Verð að fara að skora fyrir Breiðablik

 Enskir fjölmiðlar héldu 
áfram að bendla Eið Smára Guð-
johnsen við sölu til West Ham í 
gær eftir að Íslendingafélagið 
samþykkti tveggja milljón króna 
greiðslu frá umboðsmanninum 
Kia Joorabchian til að losa arg-
entínska framherjann Carlos 
Tevez undan samningi við félag-
ið. Talið er að Tevez muni ganga 
formlega til liðs við Manchester 
United um helgina og sem fyrr er 
Eiður Smári sagður efstur á 

óskalista West Ham yfir þá leik-
menn sem geta leyst Tevez af. 

Í viðtali við El Mundo Deporti-
vo, eitt helsta staðarblaðið í Kat-
alóníu, hélt Eiður áfram að lýsa 
því yfir að hann hygðist ekki fara 
frá Barcelona. Hann telur sig enn 
fremur eiga góða möguleika á að 
festa sig í sessi hjá Barcelona. 

„Þegar Claudio Ranieri tók við 
Chelsea á sínum tíma sagði hann 
við mig að ég yrði fjórði framherj-
inn í goggunarröðinni. Þegar tíma-

bilið var á enda hafði ég spilað 
fullt af leikjum. Ég ætla ekki að 
gefast upp hér á Spáni,“ segir 
Eiður. „Enginn hjá félaginu, hvorki 
Txiki Begiristain (yfirmaður 
knattspyrnumála) né Frank 
Rijkaard hefur sagt mér að  þeir 
vilji ekki hafa mig áfram,“ bætti 
íslenski landsliðsfyrirliðinn við. 

Spurður um orðróminn þráláta 
sem segir hann á leið til West 
Ham sagði Eiður: „Ég hef ekkert 
heyrt frá West Ham.“

Eiður telur sig eiga góða möguleika

Louis van Gaal, knatt-
spyrnustjóri AZ Alkmaar, hefur 
engan áhuga á að missa íslenska 
bakvörðinn Grétar Rafn Steinsson 
frá félaginu fyrir eitthvert klink, 
eins og hann orðaði það sjálfur í 
samtali við enska fjölmiðla í gær. 
Van Gaal gerði lítið úr nýlegu til-
boði Middlesbrough í leikmanninn 
og líkti því við þjórfé. 

„Þetta var ekkert tilboð. Þeir 
buðu rúmar milljón evrur og fyrir 
leikmenn eins og Grétar er það 
eins og hvert annað þjórfé. Það 
borgar fyrir góða þjónustu, ekki 
fyrir góðan leikmann,“ sagði Van 
Gaal.

Tilboð Middlesbrough hljóðaði 
upp á um 100 milljónir íslenskra 
króna og í síðustu viku gerði New-
castle enn betur og bauð rúmar 
150 milljónir í leikmanninn. 
Báðum tilboðunum var hafnað 
samstundis. Talið er að forráða-
menn AZ vilji fá að minnsta kosti 
400 milljónir fyrir hinn 25 ára 
gamla Grétar og héldu nokkrir 
fjölmiðlar í Bretlandi í gær að 
Sam Allardyce, stjóri Newcastle, 
hygðist gera nýtt og endurbætt til-
boð í Grétar. 

Sjálfur lýsti Grétar því yfir í 
viðtali við Fréttablaðið fyrr í vik-
unni að hann byggist við því að 
vera áfram hjá AZ. 

Líkir tilboði 
Boro við þjórfé

Neil Warnock, fyrrver-
andi stjóri Sheffield United, lýsir 
því í nýútkominni ævisögu sinni 
hversu mikið hann hataði kollega 
sinn hjá Liverpool, Rafael Benitez, 
eftir lokasprett síðasta tímabils. 
Liverpool tapaði fyrir Fulham í 
næstsíðustu umferð deildarinnar 
og segir Warnock að þau úrslit 
hafi orðið Sheffield að falli.

„Það voru tvær vikur í úrslita-
leik Meistaradeildarinnar en 
samt hvíldi hann níu lykilmenn. 
Níu. Ég vissi ekki að hægt væri 
að fara niður á svo lágt plan. Í 
vikunni á eftir gegn Charlton 
spilaði hann með miklu sterkara 
lið í leik sem skipti engu máli. 
Þetta var gríðarleg óvirðing og ég 
fann fyrir hatri í garð Benitez á 
þessum tíma,“ segir Warnock.

Hataði Benitez

 Liverpool, sem eins og kunnugt er hlaut 
silfurverðlaunin í Meistaradeildinni á síðasta tímabili, 
mætir franska liðinu Toulouse en Arsenal dróst gegn 
Sparta Prag frá Tékklandi. Andstæðingarnir þykja báðir 
með þeim erfiðari og geta báðir veitt ensku stórliðunum 
harða keppni á góðum degi. „Franska úrvalsdeildin er 
mjög öflug og Toulouse er með nokkra góða leikmenn. En 
við eigum stutt ferðalag fyrir höndum og spilum síðari 
leikinn á Anfield, svo ég get ekki verið annað en sáttur,“ 
sagði Rafa Benitez, stjóri Liverpool, í gær. 

Michal Bilek, þjálfari Sparta Prag, er vongóður um að 
lærisveinar hans geti gert Arsenal grikk. „Þeir eru að 
sjálfsögðu líklegri til að komast áfram en lið þeirra hefur 
breyst nokkuð frá síðasta ári og er enn að mótast. Við 
ætlum að reyna að nýta okkur það,“ sagði Bilek.

Íslandsmeistarar FH voru fyrsta liðið sem kom upp úr 
hattinum í gær en sigurvegarinn úr einvígi liðsins við FC 
Bate Borisov frá Hvíta-Rússlandi mætir sigurvegaranum 
í leikjum Zaglebie Lubin frá Póllandi og Steaua Búkarest 
frá Rúmeníu. FH þarf að vinna upp 3-1 tap á heimavelli í 
vikunni í síðari leiknum ytra og verður að teljast afar 
ólíklegt að Íslandsmeistararnir komist áfram í þriðju 
umferð.

Af öðrum einstaka viðureignum má nefna að Celtic 
mætir Spartak Moskvu, Sevilla tekur á móti AEK frá 
Aþenu og FC Kaupmannahöfn mætir Benfica, fari svo að 
liðið komist áfram úr annarri umferð. Fyrri leikirnir í 
þriðju umferð fara fram 14. og 15. ágúst og síðari 
leikirnir tveimur vikum síðar.  

Andstæðingar ensku liðanna Liverpool og Arsenal í 3. umferð forkeppni Meist-
aradeildar Evrópu eru með þeim erfiðari sem hægt var að dragast á móti. Sig-
urvegarinn úr einvígi FH og FC Bate mætir Zaglabie Lubin eða Staua Búkarest.

Unglingaráð Knattspyrnufélags ÍA leitar að áhugasömum 
einstaklingi í fullt starf við þjálfun kv okka.

Ger  ð störf haustið 2007.
Aðstaða til knattsp  nga á Akranesi er með því besta sem gerist.

 r vetrar r að 
ráða einu v  ngasvæði landsins.

Félagið leitar ef  leikaríkum þjálfara sem vill taka þátt í skemmtilegu 
verkefni við uppbyggingu félagsins í kvennaknattspyrnu.

Nánari upplýsingar v  rþjálfari UKÍA 
(doddi.ukia@ia.is) og Brandur Sigurjónsson (brandur.ukia@ia.is) UKÍA,
ukia@aknet.is, s. 433 1109.





Baldur Sigurðsson (Keflavík)
Sjö atkvæði

Gunnleifur Gunnleifsson er loksins kominn í 
sviðsljós Landsbankadeildarinnar eftir að hafa 
spilað með HK í neðri deildunum undanfarin 
ár. Gunnleifur á mikið í uppgangi HK síðustu ár 
og það er ekki síst honum að þakka að nýliðarn-
ir úr Kópavogi hafa bitið frá sér í sumar. Gunn-
leifur er frábær markvörður, einstaklega góður 
maður á mann en hefur með meiri reynslu 
öðlast mikið öryggi í öllum sínum aðgerðum. 
Gunnleifur er jafngamall Árna Gauti og þyrfti 
því að slá hann út til þess að fá sitt tækifæri en 
með frammistöðu sinni í sumar hefur hann 
unnið sér inn að fá tækifæri til þess að klæðast 
landsliðstreyjunni. 

Gunnleifur Gunnleifsson (HK)
Fjögur atkvæði

„Sést kannski ekki mikið í leikjum 
en er alltaf líklegur til að skora. 
Þannig markaskorari er einmitt 
það sem landsliðið vantar.“

„Sterkur markaskorari. Hefur 
komið gríðarlega sterkur inn. Ekki 
spurning um að hann á skilið að 
vera valinn.“

Helgi Sigurðsson (Val)
Ellefu atkvæði

Stefán Logi er spútnikmarkvörður Lands-
bankadeildarinnar í suamr, það er ekki nóg 
með að hann slegið sjálfan Kristján 
Finnbogason út úr KR-markinu þá hefur 
hann slegið í gegn með magnaðri mark-
vörslu í mörkum leikja KR-inga að undan-
förnu. Stefán Logi er 27 ára gamall og hefur 
gengið illa að festa rætur enda KR sjötta 
félag hans á fimm árum. Það er mikið 
spunnið í Stefán Loga sem er bæði sterkur 
maður á móti manni sem og vaktar teiginn 
vel. Hann hefur hins vegar enn ekki losað 
sig við að gera stór og dýrkeypt mistök sem 
menn hafa vonast eftir að myndi eldast af 
honum. Um leið og Stefán Logi nær meiri 
stöðulega og meira öryggi er fáir betri kandidatar í landsliðsmarkið í framtíðinni. 

Stefán Logi Magnússon (KR)
Fjögur atkvæði

Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu leikur vináttuleik við Kanada 
þann 22. ágúst. Landsliðsþjálfarinn Eyjólfur Sverrisson fær þar 

gott tækifæri til að skoða leikmenn sem hann hefur ekki valið áður. 
Fréttablaðið leitaði til álitsgjafa sem fylgjast vel með boltanum og bað þá um 

að nefna þrjá leikmenn sem ættu skilið að fá tækifæri með íslenska landsliðinu 
í vináttuleiknum. Ekki mátti velja leikmenn sem spilað hafa með landsliðinu á 
þessu ári en að öðru leyti var valið frjálst.

Helgi Sigurðsson hefur leikið frábærlega með Valsliðinu í 
sumar og er markahæsti maður Landsbankadeildar karla með 
8 mörk í 11 leikjum. Það spillir ekki fyrir hversu vel Helgi kann 
við sig á Þjóðaleikvanginum þar sem sjö af mörkum hans hafa 
komið í sumar. Helgi er vinnusamur, útsjónarsamur og með 
markanefið á réttum stað. Helgi hefur leikið 56 leiki fyrir 
íslenska A-landsliðið en hefur ekki verið valin landsliðið síðan 

gegn að hann var í hópnum gegn Svíum á Laugardalsvelli 13. 
október 2004. Helgi er aðeins einn af tíu leikmönnum sem hafa náð 

að skora tíu mörk í landsliðsbúningnum. Helgi er orðinn 33 ára 
gamall og kannski engin framtíðarmaður en það líka ljóst að 
sóknarleikur íslenska liðsins þarf á markaskorara eins og Helga að 

halda. Ísland hefur aðeins skorað tvö mörk í síðustu sex leikjum eða 
mark á 270 mínútna fresti og hafi einhver sóknarmaður sannað að hann 

á tækifærið skilið er það Helgi með framgöngu sinni með Valsmönnum í 
sumar. 

Baldur Sigurðsson er að fylgja eftir frábæru sumari í fyrra með 
ennþá betri frammistöðu í ár. Hann er kominn úr hlutverki flakkar-
ans milli vörn og miðju og kominn í sína stöðu á miðri miðju Kefla-
víkurliðsins. Baldur hefur einstaka yfirferð, er mikill markaskorari 
og gefur auk þess ekkert eftir í návígum hvort sem þau eru í lofti 
eða á jörðinni. Hann er hávaxinn og frábær skallamaður inn í teig 
en hann er einnig leikmaður sem gerir sér vel grein fyrir hlutverki 
sínu og kann sín takmörk. Baldur hefur spilað fyrir yngri landsliðin 
en ekki enn fengið tækifærið með A-liðinu. Hann er orðinn 22 ára 
gamall og er svo sannarlega tilbúinn í að takast á við alþjóðlegan 
bolta.

„Mývetningur sem kallar ekki 
allt ömmu sína. Stór og sterkur 
baráttuhundur sem lætur vel 
finna fyrir sér á miðsvæðinu. 
Skorar, leggur upp, og alltaf 
hættulegur í föstum leikatrið-
um.“

„Hefur staðið sig mjög vel og 
er framtíðarleikmaður. Stór, 
sterkur, áræðinn og skorar 
mörk.“

„Vinnudýr á miðjunni. Getur 
skorað og er ósérhlífinn.“

„Hefur þessa íslensku kosti í 
sér sem verða sífellt sjaldgæf-
ari. Hann fengist til að berjast 
og hlaupa og djöflast, sem er 
einmitt það sem íslenska liðið 
vantar.“

„Gríðarlegt efni, sterkur, 
útsjónarsamur og ber enga 
virðingu fyrir mótherjanum.“

„Öflugur miðjumaður með 
góðar sendingar, heldur bolta 
vel. Klókur að koma sér í færi 
og skorar mörk.“

„Hefur komið eins og stormsveipur 
inn í Landsbankadeild karla. 
Ferskur, fljótur og reynslumikill 
leikmaður sem á auðvelt með að 
blandast kjarnanum sem fyrir er.“

„Grípa tækifærið þar sem hann 
virðist vera að komast í sitt besta 
form aftur. Hann er sterkur 
framherji sem er mjög markhepp-
inn. Yrði gaman að sjá hann aftur 
með landsliðinu.“

„Heitasti markaskorari landsins í 
dag.“

„Framherji sem hefur verið iðinn 
við kolann í sumar, ávallt 
hættulegur.“

„Einfaldlega besti framherjinn í 
Landsbankadeildinni.“

„Fljótur, ákveðinn sem sækir alltaf 
að markinu. Frábær framherji.“

„Hefur staðið sig gíðarlega vel. Hann er 
framtíðarmarkmaður landsliðsins ef 
hann heldur áfram á sömu braut.“

„Yngsti af þessum góðu og á að vera 
framtíðarmarkmaður. Strákur sem er 
með stimpil á enninu sem stendur 
Bayern Munchen, æfði þar af því hann 

hefur burði til þess. Hefur allt til brunns 
að bera.“

„Okkur vantar markmann. Hann hefur 
sýnt það í fáum leikjum að hann er 
hörkumarkmaður, hefur hæðina, 
skrokkinn og verður spennandi að sjá 
hvað verður úr honum.“

„Frábær markmaður. Ekki verið að gera 
mistök sem Daði hefur verið að gera. 
Yngri og hávaxnari sem og betri úti í teign-
um sem landsliðið þarf á að halda.“

„Traustur markvörður sem hefur sýnt það 
í sumar að hann er í landsliðsklassa. HK 
væru neðstir án hans.“

„Valinn sem lærisveinn Árna Gauts í stað 
Daða sem er ekki nógu víðtækur í teignum. 
Gunnleifur er góður maður á móti manni, 
sem verður ekki vanþörf á þegar Thomas 
Radzinski spænir upp völlinn.“



„Gríðarlega sterkur leikmaður og 
mikill karakter.“

Bjarni Guðjónsson (ÍA)
Þrjú atkvæði
„Búinn að spila frábærlega með 
Skagamönnum. Leiðtogahæfileik-
ar og reynsla vega þungt. Besti 
miðjumaðurinn á landinu í dag.“

Arnar Grétarsson (Breiðablik)
Þrjú atkvæði
„Hefur mikla reynslu og kann leikinn vel. Myndi 
fríska upp á spil liðsins. Besti miðjumaðurinn í 
deildinni.“Tryggvi Guðmundsson (FH)

Þrjú atkvæði

„Verður betri með árunum, marka-
skorari en getur líka spilað aðra uppi. 
Kann leikinn vel. Kæmi með leikgleði 
og trú í liðið.“

Sverrir Garðarsson (FH) 
Þrjú atkvæði
„Hefur verið frábær í vörn FH í sumar 
eftir erfið meiðsli og á klárlega skilið að 
fá tækifæri.“
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Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000

„Hvað er með Ásum?“
Ævintýraferð í goðheima fyrir alla fjölskylduna. 
Goðastyttur Hallsteins Sigurðssonar við texta 
Árna Björnssonar, þjóðháttafræðings.
Laxárstöðvar í Aðaldal

Orka í iðrum jarðar!
Heimsækið gestastofuna í Kröflu, sjáið myndir 
frá Kröflueldum. Kynnist jarðvarma og
orkuvinnslu.
Kröflustöð í Mývatnssveit

Kraftverk
Listaverk sem sjaldan hafa komið fyrir almenn-
ingssjónir – mörg hver með áhugaverða sögu 
sem tengist Landsvirkjun og orkumálum.
Kjarval, Ásgrímur, Gunnlaugur Blöndal og fleiri.
Ljósafossstöð við Sog

Kynnist Kárahnjúkavirkjun!
Upplýsingar um Kárahnjúkaframkvæmdirnar 
ásamt ferðamennsku og útivist norðan
Vatnajökuls. Góður viðkomustaður áður en
haldið er upp á Fljótsdalsheiði.
Végarður í Fljótsdal. Opið 9–17 alla daga.

Líf í Þjórsárdal
Ómissandi viðkomustaður á leiðinni inn á 
Sprengisand og í Veiðivötn.
Sultartangastöð ofan Þjórsárdals

Heimsókn í Húnaþing
Kynnið ykkur orkumál og starfsemi 
Blöndustöðvar í starfsmannahúsi stöðvarinnar.
Blöndustöð, Húnaþingi

Kynnist okkur af eigin raun
Heimsækið Landsvirkjun í sumar.

Stöðvarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.

Komdu í heimsókn í sumar!

Landsvirkjun býður landsmönnum að heimsækja sex stöðvar í sumar þar sem bæði er hægt að kynna sér staðreyndir

um umhverfisvæna íslenska orku og skoða fjölbreyttar sýningar um menningu, list og sögu.

Íslensk orkumál og virkjanir – alþjóðleg fyrirmynd í umhverfismálum
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Baltasar Kormákur lagði af stað til 
Flateyjar á Breiðafirði í gær, ásamt 
fríðum flokki leikara og tökuliðs. 
Hann ætlar að dveljast í Flatey í 
mánuð eða svo, á meðan tökur 
standa yfir á kvikmynd hans, nýrri 
útgáfu af leikriti Antons Tsjekov, 
Ivanoff.

„Við erum búin að taka í tvo daga 
í bænum, svo tökurnar eru hafnar,“ 
sagði Baltasar í samtali við Frétta-
blaðið á fimmtudag. „Við vorum að 
taka uppi í Háskóla og svo í Grjóta-
þorpi. Lætin hefjast svo fyrir 
alvöru í Flatey,“ sagði hann. 

Hópurinn sem nú dvelst í Flatey 
er samtals um sjötíu manns, að 
sögn Baltasars. „Þar með tvöfald-
ast íbúafjöldinn í eyjunni, ef ekki 
meira. Við hertökum hana í alla-
vega mánuð og kannski lengur,“ 
sagði hann. „Þetta verður fjör, við 
verðum þarna í algerri einangrun,“ 
bætti hann við. 

Hópur fólks sem einangrast á lít-
illi eyju er ekki óalgengt þema í 
hryllings- og spennumyndum, nú 
síðast hefur þáttaröðin Lost gert 
þemað að sínu. Baltasar átti þó 
ekki von á því að upp kæmi mis-
sætti í hópnum. „Við komumst ekk-
ert burt af eyjunni, svo það þarf þá 
bara að leysa það snögglega,“ sagði 
hann og hló við. Á alvarlegri nótum 
sagði hann hópinn vera afar 
jákvæðan yfir dvölinni í Flatey. 
„Fólk er bara spennt fyrir þessu, 
og við viljum líka vinna í sátt og 
samlyndi við þá fáu sem þarna búa. 
Svo skiljum við vonandi eitthvað 
eftir okkur, þó ekki væri nema fal-
leg mynd um eyjuna,“ sagði Balt-
asar. „Þar að auki held ég að það sé 
draumur allra að fá að vera í ein-
angrun til að vinna að því sem 
hugur þeirra stendur til,“ bætti 
hann við. 

Kirkjuna í Flatey prýðir altaris-
tafla eftir föður Baltasars og nafna, 
Baltasar Samper. Sá Jesú sem þar 
má sjá er klæddur lopapeysu og 
líkist Baltasar yngri um margt, 
enda var leikstjórinn fyrirmynd 
frelsarans. Fréttablaðið velti því 
fyrir sér á dögunum, hvort Baltas-

ar í líki Jesú myndi fá einhvers 
konar hlutverk í myndinni, og 
spurður hvort sú sé raunin skellir 
leikstjórinn upp úr. „Þið áttuð koll-
gátuna þar, það er búið að skrifa 
svolítið um hana inn í handritið,“ 
sagði hann. „Ég hef reyndar aldrei 
verið með cameo-hlutverk í mínum 
myndum áður, en það er þarna eitt 
atriði þar sem presturinn á upp-
gjör við Jesú. Þar er ég í lykilhlut-
verki, en þöglu, að vísu,“ sagði 
hann.

Óperusöngvarinn Garðar Thor 
Cortes hafði sérstaklega gaman af 
því að syngja fyrir vináttuleik 
Manchester United og Inter Milan 
á Old Trafford á dögunum vegna 
þess að hann hefur verið aðdáandi 
United síðan hann var lítill polli.

Á meðal þeirra sem hlýddu á 
Garðar Thor hefja upp raust sína 
voru Wayne Rooney, Ryan Giggs 
og Ronaldo en það dugði ekki til 
því United tapaði leiknum, 3-2. 
Garðar segist ekki hafa fengið 
að hitta hetjurnar sínar 

fyrir leikinn, hvað sem síðar verði. 
„Þeir eru að vinna og ég er að 
vinna, þannig er það bara,“
segir Garðar, sem 

söng fyrir tæplega 75 þúsund 
manns. „Þetta var bara gaman. Ég 
söng Granada og Nessun Dorma og 
það voru allir voða hrifnir.“ Þetta 
var þriðji leikurinn á Englandi þar 
sem Garðar Thor þenur raddbönd 
sín því áður hafði hann sungið fyrir 
úrslitaleik fyrstudeildarliða um 
sæti í úrvalsdeildinni og á 
heimavelli West Ham. Fjórði 

leikurinn þar sem Garðar lætur 
ljós sitt skína verður á bikar-
úrslitaleik enska ruðningsins hinn 
25. ágúst.

Segja má að Garðar sé orðinn 
sérfræðingur í leikjum sem þess-
um en hann gefur þó lítið fyrir það. 
Hefur hann þó lúmskt gaman af 
því að stíga fæti á marga af fræg-
ustu völlum Englands. „Allir þessir 
vellir eru í rauninni skemmtilegir. 
Þetta er allt svo stórt miðað við 
heima.“

Auk úrslitaleiksins 25. ágúst er 
Garðar með margt á prjónunum, 
þar á meðal tónleikaferðalag um 
Bretland og heimsóknir í hina 
ýmsu sjónvarps- og útvarpsþætti. 
„Dagbókin er að fyllast, sem er 
gott. Ég er mjög heppinn með það.“

Söng fyrir uppáhaldsliðið sitt

Dreymir um að syngja á Wembley

Grímur Hákonarson 



Aukakrónur eru fríðindasöfnun Landsbankans.Við viljum umbuna fólki fyrir góð viðskipti á einfaldanog gagnsæjan hátt. Skráðu þig á aukakronur.is, hringduí síma 410 4000 eða komdu við í næsta útibúi Landsbankans.Vertu með. Það er einfalt. Aukakrónur: þær koma bara.

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

Þannig geta kaup þín á kafbátum hjá Subway lagt þér til Aukakrónur
fyrir útvarpstæki hjá Ormsson.
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Nú er ég einn af þessum öku-
mönnum sem keyra vanalega

eins og englar, þó ég segi sjálfur 
frá, og gæti þess iðulega að keyra 
ekki of hratt enda er ég ósköp sjald-
an á hraðferð, þannig séð, og liggur 
afskaplega lítið á. Enginn er heldur 
að elta mig og ég tel mig ekki þurfa 
að flýja neitt í snatri, að öllum jafn-
aði. Því hef ég yfirleitt allt mitt líf 
keyrt bara nokkuð rólega og yfir-
vegað.

 það þó, að ég er 
ekki einn af þeim sem set á mig leð-
urökuhanska, athuga bílbeltin, stöðu 
olíunnar og þurrka af rúðuþurrkun-
um í hvert einasta skipti áður en ég 
legg af stað, eins og allir ökumenn 
gera í Svíþjóð, en ég vil þó meina að 
ég sé svona allt í lagi ökumaður og 
keyri af ábyrgð. Það stafar ekki ógn 
af mér eins og sumum. Margoft 
hefur maður nefnilega sopið hveljur 
á hinum stórhættulegu íslensku 
þjóðvegum yfir fífldirfsku þeirra 
sem eru að flýta sér svo mikið að 
þeir stefna lífi sínu og annarra í 
hættu með því að taka fram úr í bíla-
lestum á háannatíma í fáheyrðum 
glannaskap. Þar munar stundum 
bara sekúndubroti milli lífs og 
dauða. 

 að ég tel mig sems-
agt vera ágætan ökumann, og hef 
meira að segja leikið í auglýsingu 
fyrir Umferðarráð einu sinni (að 
vísu var verið að auglýsa end-
urskinsmerki, en það er sama. Við 
áttum að ganga yfir gangbraut í 
myrkri. Alls ekki flókið), að þá 
steyptist það auðvitað yfir mig sem 
ákveðið sjokk um daginn þegar ég 
var sektaður fyrir of hraðan akstur 
milli Selfoss og Hveragerðis, á leið 
austur í sumarbústað í rólegheit-
um. Ég hafði dúllað mér alla leiðina 
á hægri siglingu, en svo gerðist það 
við Kögunarhól að þar kemur smá 
brekka og mér verður á að gefa 
aðeins í og skyndilega spýtist bíll-
inn minn upp í 120 kílómetrana. 

skal segja ykkur það. Og þá er 
auðvitað löggan þar á ferðinni. 
Nema hvað. Blikkljósin á. Ég keyri 
út í kant. Ég fæ að setjast inn í löggu-
bílinn, sem er alltaf svolítið gaman, 
og ég fæ að tala aðeins við lögreglu-
þjónana. Ég lýsi því auðvitað yfir þá 
þegar að ég viðurkenni brot mitt og 
lýsi yfir fullri iðrun og óska laganna 
vörðum velfarnaðar í störfum 
sínum. Allt þetta var nefnilega tekið 
upp á vídeómyndavél, og þess vegna 
gætti ég mín sérstaklega á því að 
koma vel fyrir.  

 kom að sektinni. Þá verð 
ég að játa að ég missti andlitið. Ég 
vona að það verði klippt úr upptök-
unni. Sektin var nefnilega 50 þús-
und krónur. Hvorki meira né minna. 
Ég muldraði að það væri auðvitað 
ekki fyrir venjulegan launamann 
að fá svona framan í sig, en svona 
var þetta bara. Að vísu fær maður 
25% afslátt ef maður borgar 
snemma.

hringdi auðvitað í mömmu síðar 
um daginn. Vonaðist eftir vorkunn. 
„Og hefurðu keyrt hratt eftir 
þetta?“ spurði hún. „Nei,“ svaraði 
ég. Og það var alveg rétt. Ég hef 
ekki farið yfir 90 síðan. Nú stilli ég 
bara crús-kontrólið á 90 og málið er 
dautt. „Þarna sérðu,“ sagði mamma. 
„Þetta virkar.“

Dýr hraði

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,-

LOKAÐ
Sunnudaginn 5. ágúst

og mánudaginn 6. ágúst

Opnum aftur kl. 10:00 
þriðjudaginn 7. ágúst

Verum klár

HEDDA gardínur
2 stk. 145x300 cm 2.990,-

2.990,-
SNILLE stóll, ýmsir litir 

HELMER skúffueining
á hjólum 28x49x69 cm 4.950,-

KOLON gólfvari 120x100 cm

POLARVIDE teppi
130x170 cm ýmsir litir 495,-

TORENIA sængurverasett
150x200/50x60 cm

BELLINGE motta
120x180 cm marglit 1.690,-

KASSETT blaðakassi m/loki
2 stk. 28x35x18 cm 995,-

MIKAEL skrifborð
140x75x76 cm

KILAN rúmteppi
180x280 cm
ýmsir litir 3.990,-

KVART borðlampi
H42 cm ýmsir litir 995,-

KASSETT smáhirsla m/2 skúffum
32x26x16 cm 995,-

KVART vegglampi
ýmsir litir 390,-

4.950,-

1.690,-

595,-


