
Níu þjóðþekktir 
tónlistarmenn hafa verið fengnir 
til að semja lög 
fyrir nýjan 
laugardagsþátt í 
Sjónvarpinu.
Hver þeirra 
semur þrjú lög 
sem munu 
keppa að því að 
komast í 
úrslitaþátt þar 
sem framlag 
Íslands í Eurovision á næsta ári 
verður valið. Almenningur velur 
lögin með símakosningu.

Meðal þeirra lagahöfunda sem 
taka þátt eru Magnús Þór Sig-
mundsson, Dr. Gunni, Magnús 
Eiríksson, Andrea Gylfadóttir og 
Guðmundur Jónsson.

Þórhallur Gunnarsson, dagskrár-
stjóri Sjónvarpsins, segir að um 
stórskemmtilega lagakeppni verði 
að ræða sem fjölskyldur landsins 
geti sameinast um að horfa á.

Markaðsvirði Kauphall-
arfélaga lækkaði alls um 110 
milljarða króna í gær og hefur 
aldrei fallið meira á einum degi. 
Alls hefur markaðsverð hluta-
bréfa í Kauphöllinni lækkað um 
rúma 400 milljarða króna eftir 
að Úrvalsvísitalan fór hæst 18. 
júlí.

Úrvalsvísitalan lækkaði í 
kjölfar áframhaldandi verðfalls á 
erlendum mörkuðum og fór rétt 
niður fyrir átta þúsund stig í 
fyrsta skipti í þrjá mánuði. Alls 
nam lækkun gærdagsins 3,47 pró-
sentum sem er mesta dagslækk-
un á árinu og sú mesta frá 4. apríl 
í fyrra. Vísitalan hefur lækkað 
um 11,3 prósent frá því hún náði 
hæstu hæðum. Þrátt fyrir niður-
sveiflu síðustu daga er Úrvals-

vísitalan tæpum fjórðungi hærri 
nú en í ársbyrjun.

Fjármálafyrirtækin lækkuðu 
skarpt í gær. Gengi hlutabréfa í 
Existu féll um 6,5 prósent, Straum-
ur lækkaði um 3,7 prósent og Kaup-
þing og Landsbankinn um 3,5 pró-
sent. Þá lækkaði Glitnir um 3,3 
prósent og FL Group um 2,1 pró-
sent. Fimmtán fyrirtæki lækkuðu 
um tvö prósent eða meira.

Valdimar Halldórsson, sérfræð-
ingur hjá Greiningu Glitnis, bendir 
á að stærstu fyrirtækin í Kauphöll-
inni séu orðin það alþjóðleg að þau 
fylgi sveiflum á erlendum mörkuð-
um. Hann efast um að íslensku 
fjármála- og fjárfestingafélögin 
beri sama tjón og alþjóðleg fjár-
málafyrirtæki hafa orðið fyrir 
vegna verðfalls á annars flokks 

skuldabréfum (subprime) eftir að 
bera fór á auknum vanskilum í 
bandaríska húsnæðislánakerfinu. 
Hins vegar getur órói á mörkuðum 
haft áhrif á afkomu íslensku félag-
anna með öðrum hætti, til dæmis í 
gegnum gengistap af hlutabréfum, 
aukinn fjármögnunarkostnað og 
færri verkefni á fyrirtækjasviði.

Valdimar segir að enn sé mikil 
óvissa um þróunina á mörkuðum á 
næstu dögum. „Ef þetta er stormur í 
vatnsglasi þá gæti markaðurinn rétt 
sig við. En ef ekki þá gæti þetta tekið 
lengri tíma, jafnvel nokkrar vikur.“

Krónan hélt áfram að lækka í 
gær og stóð gengisvísitalan í 
121,45 stigum sem var lækkun upp 
á 1,59 prósent. Hefur hún ekki 
verið veikari síðan í mars.

Laugardagur

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í maí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Verðfall um 110 milljarða
Úrvalsvísitalan hefur lækkað um ellefu prósent á tæpum mánuði. Lækkun gærdagsins var sú mesta síðan í 
apríl í fyrra. Helsta orsökin er verðfall á erlendum mörkuðum. Getur haft áhrif á afkomu íslenskra félaga. 

 Sigursteinn Sumarliðason hefur tryggt sér 
heimsmeistaratitil í gæðingaskeiði á hesti sínum 
Kolbeini frá Þóroddsstöðum á heimsmeistaramóti 
íslenska hestsins í Hollandi. Þar með er fyrsta gullið í 
höfn á mótinu, sem lýkur á sunnudag. Fleiri eru þó í 
sjónmáli enda hafa Íslendingar staðið sig vel í 
undankeppninni. 

Þórarinn Eymundsson á Krafti frá Bringu er 
stigahæstur fyrir úrslitakeppnina í fimmgangi og er 
töluvert á undan næsta manni. Þrír Íslendingar eru í 
A-úrslitum, þær Anna Valdimarsdóttir og Rúna 
Einarsdóttir Zingsheim auk Þórarins.

Í tölti hafa Íslendingar nokkra yfirburði. Efstur er 
heimsmeistarinn frá 2005, Jóhann Skúlason á Hvin 

frá Holtsmúla, næstur er Þórarinn Eymundsson en 
Svíinn Stian Peterson á Jarli frá Miðkrika kemur fast 
á hæla þeirra.

Ekki hefur gengið jafn vel í fjórgangi þar sem 
Jóhann Skúlason er í fjórða sæti inn í úrslitin.

Íslendingar báru höfuð og herðar yfir aðrar 
þjóðir í kynbótasýningunum. Íslensku stóðhestarnir 
voru efstir í öllum flokkum en hryssurnar í tveimur 
flokkum af þremur.

Veðrið hefur verið rysjótt á mótinu. Töluvert 
hefur rignt en þó spáir betra veðri um helgina. 
Gestir eru mjög ánægðir með frammistöðu 
mótshaldara sem hafa undirbúið mótssvæðið eins 
og best verður á kosið. 
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ÍVAR INGIMARSSONMEÐ 200 MILLUR Á ÁRI
DEAN ASHTON

HÉLT AÐ FERILLINN VÆRI BÚINN

EIÐUR SMÁRI
BLÓÐ SVITI OG TÁR

ANDY GRAY
FINNST RONALDO
BESTUR Á ENGLANDI

Treystir á hjartað,
ekki hæfileikana

Valgeir Sigurðsson er þekktur sem einn helsti 
hljóðupptökumaður landsins og maðurinn sem stýrir 
Bedroom Community útgáfunni og Gróðurhúsinu. Núna 
gefur hann frá sér sína fyrstu sólóplötu, Ekvilibríum.

Útsala
Síðasta helgin!
Opið til 18

Lögin valin í 
laugardagsþætti



 „Það liggur fyrir 
að Faxaflóahafnir og Reykjavík-
urborg hafa í hyggju að viðhalda 
útgerð og fiskvinnslu á þessum 
stað við Reykjavíkurhöfn,“ segir 
Björn Ingi Hrafnsson, borgarfull-
trúi Framsóknarflokksins og for-
maður stjórnar Faxaflóahafna. 

Hann segir að útgerðarfélagið 
Brim hafi þegar ákveðið að hefja 
útgerð og fiskvinnslu í Reykjavík, 
og í ljósi tíðindanna af flutningi 
HB Granda frá Reykjavík til Akra-
ness hafi forsvarsmaður fyrirtæk-
isins spurst fyrir um enn frekari 
möguleika í þeim efnum.

Tilkynnt var um ákvörðun 
stjórnar HB Granda í gær. „Við 
þurftum að bregðast við eftir að 
tilkynnt var um skerðingu þorsk-
kvótans og þetta er niðurstaða 
sem við teljum ásættanlega,“ segir 
Eggert B. Guðmundsson, forstjóri 
HB Granda.

Hann segir aðeins eitt skip hafa 
verið á beinum þorskveiðum, og 
nú verði því snúið til veiða á öðrum 
tegundum og vinnslan sameinuð í 
eitt hús á Akranesi. Stjórn HB 
Granda hefur einnig óskað eftir 
því að gerð landfyllingar og hafn-
argarðs við Akranes verði flýtt. Ef 
það verði gert geti nýtt fiskiðju-
ver á Akranesi verið tilbúið seinni 
hluta ársins 2009.

Björn Ingi segir að ákvörðun 
HB Granda komi nokkuð á óvart í 
ljósi þess að fyrirtækið hafi óskað 
eftir lóðum undir frekari upp-
byggingu við Reykjavíkurhöfn. 
Ekki verði séð hvernig fyrirtæki 
sem sé á leið burtu úr borginni 
hafi þörf fyrir nýjar lóðir og því 
ólíklegt að fyrirtækið fái þær.

Í ræðu sem Björn Ingi hélt á sjó-
mannadaginn í júní síðastliðnum 
velti hann upp þeim möguleika að 
þegar aflaheimildir yrðu rýmkað-
ar á ný yrði fiskveiðikerfið notað 
til að skjóta styrkari stoðum undir 
byggðir sem ættu allt sitt undir 

fiskveiðum.
Hann segir ákvörðun HB 

Granda litlu breyta hvað það 
varði, enda Reykjavík og Akranes 
á sama atvinnusvæði. Spurður 
hvort hann hefði þá viljað sjá fyr-
irtækið flytja starfsemina lengra í 
burtu, til byggða sem sannarlega 
eigi allt undir sjávarútvegi, sagði 

Björn Ingi að vandinn við þá hugs-
un væri að störf væru ekki flutt 
með boðvaldi. 

Spurður hvort hann sem for-
maður Faxaflóahafna hygðist 
beita sér gegn því að uppbyggingu 
á Akranesi yrði flýtt, eins og HB 
Grandi hefur farið fram á, til að 
störfin færðust frekar til byggða 
sem byggðu á sjávarútvegi sagði 
Björn það ekki koma til greina. 

„Þá væri ég að ganga með mínar 
persónulegu skoðanir fram fyrir 
hagsmuni þess fyrirtækis sem ég 
vinn fyrir. Hver og einn verður auð-
vitað [...] að aðskilja sínar persónu-
legu skoðanir frá því umfjöllunar-
efni sem hann sinnir. Þannig að ég 
get sem stjórnmálamaður tekið þátt 
í þjóðfélagsumræðu og haft skoðan-
ir á tilteknum málum, en sinnt 
kjörnum störfum mínum fyrir 
almenning í landinu, og skilið þar á 
milli með mjög einföldum hætti,“ 
sagði Björn Ingi.

Hver og einn verður auð-
vitað [...] að aðskilja sínar 

persónulegu skoðanir frá því 
umfjöllunarefni sem hann sinnir.

Ómar, ert þú ekki sjálfur 
alltaf hýr? 

 Íslenskir torfbæir, Vatnajökulsþjóðgarður, 
Mývatn og Breiðafjörðurinn eins og hann leggur sig 
eru meðal fyrirhugaðra tilnefninga Íslendinga á 
heimsminjaskrá UNESCO. Yfirlitsskrá yfir 
tilnefningarnar var samþykkt af ríkisstjórninni í gær.

„Það er ekkert mjög erfitt að setja heilan fjörð á 
heimsminjaskrána,“ segir Ragnheiður H. Þórarins-
dóttir, fráfarandi formaður heimsminjanefndar.

„Það þarf að tiltaka hvað gerir staðinn einstakan á 
heimsvísu og láta svo á reyna hvort nefnd UNESCO er 
því sammála,“ segir hún. 

Breiðafjörður yrði tilnefndur sem blandaður staður, 
svæði sem státar af bæði náttúru- og menningarminj-
um. Ragnheiður telur til samanburðar Vega-eyjaklas-
ann í Noregi, sem er á heimsminjaskrá.

Íslenski torfbærinn er einnig á yfirlitsskránni. 
„Hann, sem byggingarsögulegt fyrirbæri, er einstakur 
á heimsvísu að okkar mati,“ segir Ragnheiður.

Landsvæði í kringum bæina, sem hefur orðið fyrir 
áhrifum af mannavöldum, verður einnig tilnefnt. 
Komist bæirnir á skrána verða því fjölmörg svæði á 
landinu vernduð af ríkinu.

Á heimsminjaskrá UNESCO eru meðal annars 
píramídarnir í Egyptalandi, Taj Mahal á Indlandi og 
Kínamúrinn.

Milestone skilaði 27,2 
milljarða króna hagnaði á fyrri 
hluta ársins sem er ríflega 
fjórtán sinnum meiri hagnaður 
en á sama tímabili í fyrra. 
Arðsemi eigin fjár var 160,1 
prósent á ársgrundvelli.

Félagið starfar á sviði trygg-
ingastarfsemi, bankastarfsemi 
og eignastýringar. Meðal 
dótturfélaga er Sjóvá-Almennar 
sem hagnaðist um 6,3 milljarða 
króna á fyrri hluta ársins.

Eignir Milestone hafa ríflega 
tvöfaldast á árinu, en félagið 
lauk nýverið við 70 milljarða 
yfirtöku á sænska fjármálafyrir-
tækinu Invik.

Á tímabilinu seldi Milestone 
þrettán prósenta hlut í Glitni og 
innleysti góðan hagnað af 
Iceland.

Hagnaðurinn 
fjórtánfaldaðist

Nýbakaðir foreldrar 
á Nýja-Sjálandi hyggjast láta 
skíra son sinn Superman sem 
þrautalendingu þar sem yfirvöld 
hafa bannað þeim að nefna barnið 
nafninu sem þau vilja: 4Real.

Pat og Sheena Wheaton eru að 
hugleiða málsókn vegna þeirrar 
reglu yfirvalda að bannað sé að 
skíra börn nöfnum sem byrja á 
tölustöfum. BBC greinir frá þessu.

Foreldrarnir segjast eftir sem 
áður ætla að kalla Superman litla 
4Real. Nafnið ákváðu þau eftir að 
hafa séð mynd af honum í sónar 
þar sem þau í fyrsta skipti gerðu 
sér grein fyrir að hann væri 
raunverulegur (e. for real). 

Superman varð 
þrautalending

Ólíklegt að Grandi fái 
úthlutað nýjum lóðum
HB Grandi ætlar að flytja starfsemi sína frá Reykjavík til Akraness vegna 
skerðingar á aflaheimildum. Útgerð verður haldið á svæðinu segir formaður 
Faxaflóahafna. Útgerðarfélagið Brim íhugar uppbyggingu í Reykjavík.

 Fyrsta flugvélin 
vegna heræfingar NATO á Íslandi 
í ágúst kom til landsins í gær. 
Tvær aðrar flugvélar fluttu 
hermenn til landsins vegna 
æfingarinnar.

Von er á alls þremur þyrlum og 
tíu flugvélum til landsins vegna 
heræfingarinnar. Tvær AWACS 
radarflugvélar, fimm orrustuflug-
vélar, tvær eldsneytisbirgðavélar 
og ein eftirlitsflugvél taka þátt í 
æfingunni, að sögn Friðþórs 
Eydal, upplýsingafulltrúa 
æfingarinnar.

Um 170 hermenn gista á 
öryggissvæðinu á Keflavíkurflug-
velli á meðan á æfingunni 
stendur. Um 150 Íslendingar taka 
þátt í heræfingunni.

Fyrsta vélin lent

 Einungis 162 af þeim 2.531 skattgreiðendum 
sem voru ekki með neinar aðrar tekjur en fjár-
magnstekjur á síðasta ári voru með hærri fjár-
magnstekjur en eina milljón króna á árinu, sam-
kvæmt upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu. 

Ráðuneytið tók saman upplýsingar um skattgreið-
endur sem ekki höfðu tekjur af atvinnu á síðasta ári, 
en höfðu fjármagnstekjur. Reyndust 2.381 ein-
staklingur og 150 hjón eða samsköttuð pör í sambúð 
falla í þann hóp.

Skattgreiðendur sem ekki hafa atvinnutekjur geta 
nýtt hluta persónuafsláttar á móti fjármagnstekj-
uskatti, samtals 8.461 krónu á mánuði. Þannig er hægt 
að hafa rétt rúma eina milljón króna í fjármagnstekj-
ur á ári án þess að greiða fjármagnstekjuskatt.

Tæplega 90 prósent einstaklinga í þessum hópi 
voru með minna en 50 þúsund krónur í fjármagns-
tekjur á árinu, og er að stórum hluta um að ræða ungt 
fólk sem ekki er á vinnumarkaði, segir í tilkynningu 
frá fjármálaráðuneytinu. Aðeins 116 af einstakling-
unum greiddu einhvern fjármagnstekjuskatt, það er 
voru með tekjur yfir skattleysismörkum.

Um 57 prósent þeirra 150 hjóna sem höfðu ekki 

hefðbundnar tekjur höfðu fjármagnstekjur undir 
100 þúsundum króna á árinu, og 61 prósent hafði 
tekjur undir einni milljón króna. Um þriðjungur 
greiddi einhvern fjármagnstekjuskatt á árinu. 

Innan við 200 með háar tekjur

Meistaradeild Olís, 
knattspyrnumót 5. flokks 
drengja, fer fram á Selfossi um 
helgina og lýkur á sunnudag. 48 
lið, víðs vegar að af landinu, taka 
þátt og eru keppendur því hátt í 
fjögur hundruð talsins.

Veðrið var gott í gær við 
upphaf móts, en þá fór fram 
hraðmót í fjögurra liða riðlum. 
Þegar kappleikjunum lauk var 
boðið upp á sundlaugapartí og 
léku Ingó og Veðurguðirnir fyrir 
gesti.

Um 400 kepp-
endur í fótbolta

 Jón Bjarnason, fulltrúi 
Vinstri grænna 
í fjárlaganefnd 
Alþingis, óskaði 
í gær eftir því 
að boðaður yrði 
fundur í 
nefndinni til að 
ræða útgjöld og 
fjárskuldbind-
ingar vegna 
yfirtöku á 
rekstri Ratsjárstofnunar.

Í bréfi til formanns nefndarinn-
ar segir Jón að einnig sé óskað 
eftir upplýsingum um fjárskuld-
bindingar vegna þátttöku í 
hernaðarumsvifum á vegum 
NATO hér á landi. Ennfremur 
verði upplýst hvaða fjárheimildir 
standi að baki útgjöldunum, enda 
ekki heimilt að samþykkja 
greiðslur utan fjárlaga nema í 
neyðartilvikum.

Rætt verði um 
varnarkostnað
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Stokkhólmur
FARGJALD AÐRA LEIÐ FRÁ 13.360* KR.

Osló FARGJALD AÐRA LEIÐ
FRÁ 13.360* KR.Amsterdam

FARGJALD AÐRA LEIÐ FRÁ 15.060* KR.

ParísFARGJALD AÐRA LEIÐ
FRÁ 15.060* KR.

KYNNTU ÞÉR ÚRVAL BORGARFERÐA, SÉRFERÐA OG FERÐATILBOÐA
Á WWW.ICELANDAIR.IS – UPPLÝSINGAR UPPFÆRAST DAGLEGA.

‘07 70ÁR Á FLUGI HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

FLUG
OG GISTING
Í 2 NÆTUR
Í STOKKHÓLMI
FRÁ 39.900 KR.
Á mann í tvíbýli á Freys Hotel *** 
í  Stokkhólmi 29. sept.–1. okt. 2007.
Innifalið: Flug báðar leiðir,
flugvallarskattar og gisting 
með morgunverði.
* Með flugvallarsköttum.

FLUG OG
GISTING Í 3 NÆTUR

Í AMSTERDAM
FRÁ 45.800 KR.

Á mann í tvíbýli á Moevenpick****
í Amsterdam, 22.–25. nóv. og
6.–9. des. 2007. Innifalið: Flug

báðar leiðir, flugvallarskattar
og gisting með morgunverði.

* Með flugvallarsköttum.

FLUG OG GISTING Í 2 NÆTUR
Í OSLÓ FRÁ 39.900 KR.
Á mann í tvíbýli á Tthon Hotel Europe *** í Osló 
8.–10. sept. 2007. Innifalið: Flug báðar leiðir,
flugvallarskattar og gisting með morgunverði. 
* Með flugvallarsköttum.

FLUG OG GISTING Í 3 NÆTUR
Í PARÍS FRÁ 45.900 KR.

Á mann í tvíbýli á Le Patio Saint Antoine *** í París
7.–10. des. 2007. Innifalið: Flug báðar leiðir,

flugvallarskattar og gisting með morgunverði.
* Með flugvallarsköttum.



„Þetta er ólýsanleg tilfinning, móttökur 
sem við bjuggumst ekki við,“ sögðu Sverrir og 
Einar Þorsteinssynir í gær við komuna í Mótor-
Max á Kletthálsi. Þaðan lögðu þeir upp í hnatt-
reisu sína 8. maí, eða fyrir 95 dögum.

Fjöldi manns, bæði fjölskylda og vinir, tók á 
móti þeim bræðrum við komuna í MotorMax. 
Þeir komu með flugi frá New York til Keflavík-
ur þaðan sem þeir óku, ásamt hópi vélhjóla-
manna, sem leið lá til Reykjavíkur.

Þegar þeir voru spurðir hvernig þeim hefði 
dottið í hug að fara í þessa ferð sögðu þeir að 
þessi hugmynd hefði lengi verið að gerjast í 
huga þeirra. „Við ákváðum að láta drauminn 
rætast og sjáum alls ekki eftir því. Við skorum 
á alla sem hafa hugleitt einhver svona ævintýri 
að hætta að hugsa um þau og framkvæma þau,“ 
segja þeir.

„Í grófum dráttum má segja að ferðin hafi 
gengið eins og plön gerðu ráð fyrir. Við vissum 
að það kæmu upp einhver vandamál sem þyrfti 
að leysa. Við lentum þannig séð í fullt af vanda-
málum en þau voru bara leyst á staðnum.“

Aðspurðir segja þeir að það hafi stundum 
tekið tíma að komast yfir landamæri með hjól-
in og nefna sérstaklega þegar þeir fóru á milli 
Rússlands og Mongólíu. „Við biðum í níu og 
hálfa klukkustund á landamærunum og vitum 
enn ekki eftir hverju.“

Þeir segja að það sé erfitt að nefna eitthvað 
eitt sem stendur upp úr í ferðinni. „Ef eitthvað 
stendur upp úr er það sennilega Mongólía. 
„Þar reyndi mest á okkur. Mesta ævintýr-
amennskan og erfiðustu aðstæðurnar en um 
leið skemmtilegast.“

Talið berst að sambúð þeirra bræðra í næst-
um hundrað daga. „Sambúðin gekk vel. Við 
erum bræður og búnir að þekkja hvor annan 
lengi og þekkjum því takmörk okkar. Auðvitað 
áttum við okkar góðu og slæmu daga en þegar 
á reyndi, sérstaklega á erfiðu dögunum, stóð-
um við saman sem einn maður,“ sögðu þeir og 
héldu áfram að heilsa upp á fjölskyldu og vini 
sem tóku á móti þeim. 

Biðu í níu klukkustundir 
við landamæri Mongólíu
Sverrir og Einar Þorsteinssynir komu til Íslands í gær eftir tæplega 100 daga hnattreisu á mótorhjólum. Þeir 
keyrðu yfir 32 þúsund kílómetra og fóru um þrettán lönd. „Stóðum saman sem einn maður,“ sögðu þeir.

 Gleðigangan á hinsegin 
dögum í Reykjavík leggur af 
stað frá Hlemmi í dag klukkan 
14. Þátttakendur voru í óða önn 
að undirbúa sig fyrir sýninguna 
á verkstæði hinsegin daga í gær.

„Þetta er allt mjög vel skipu-
lagt,“ segir Fríða Agnarsdóttir 
verkstæðisstjóri. „Fólk sendi 
bara inn umsókn um að fá að 
sýna atriði. Svo eru atriðin 
skipulögð hvert fyrir sig. Þau 
eru af öllum toga, pólitísk, 
ópólitísk, skemmtiatriði, tákn-
ræn og fleira.“

Gangan var fyrst farin árið 
2000 og mættu þá um fimmtán 
þúsund manns. Hún hefur farið 

ört stækkandi og búist er við um 
50 þúsund manns í ár.

Um þrjátíu atriði verða í 
göngunni, að sögn Fríðu. Helm-
ingur þeirra verður á vögnum eða 
bílum, en hinn helmingurinn 
verður á tveimur jafnfljótum. 
Hóparnir eru misstórir, í þeim 
fámennasta eru fjórir, en í þeim 
stærsta um þrjátíu manns.

„Það eru vissir hópar sem eru 
alltaf, forvarnahópurinn, ástar-
hópurinn, trúarhópurinn og ung-
liðarnir,“ segir Fríða. Hún segist 
ekkert geta gefið upp um hvernig 
atriðin muni líta út. „Það verður 
bara að koma í ljós, fólk verður að 
mæta og sjá.“

Lögbannskröfu á 
hendur Pétri Péturssyni, umsjón-
armanni vefsíðunnar skydigital.is, 
var vísað frá hjá sýslumanninum í 
Keflavík í gær. Samtök mynd-
rétthafa á Íslandi, Smáís, höfðu 
gert kröfuna vegna sölu á Sky-
áskriftarkortum í gegnum vefinn.

Friðjón Örn Friðjónsson, 
lögmaður Péturs, segir fulltrúa 
sýslumanns hafa talið að ekki væri 
ljóst að umbjóðandi hans hefði 
gerst brotlegur, en forsvarsmenn 
Smáíss vilja meina að sala á Sky-
áskriftarkortum brjóti í bága við 
höfundarréttarlög. Pétur sagðist 
ekki vilja tjá sig um málið þegar 
leitað var eftir því. 

Lögbannskröfu 
Smáíss vísað frá

 DV og 365 miðlar hafa 
gert samning um efnisumfjöllun 
um enska boltann í DV og 
dreifingu á blaðinu til áskrifenda 
Sýnar 2. Allir áskrifendur munu 
fá mánudagsblað DV sent heim til 
sín sér að kostnaðarlausu. Fyrsta 
blaðið mun berast næstkomandi 
mánudag.

Í blaðinu verður 12 síðna 
aukablað þar sem fjallað verður 
um ensku knattspyrnuna, farið 
yfir úrslit helgarinnar og stöðuna 
í deildinni. 

Áskrifendur 
Sýnar 2 fá DV

Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu stöðvaði í 
fyrrakvöld sextán ára stúlku á 
vélhjóli þegar hún ók gegn rauðu 
ljósi í Lækjargötu í Reykjavík. 
Hjólið var svokallað létt vélhjól, 
sem hægt er að fá réttindi á 
fimmtán ára, og því hefði stúlkan 
getað verið með leyfi til að aka 
hjólinu. Svo var hins vegar ekki 
og kom í ljós að hjólið var í eigu 
móður stúlkunnar.

Þær upplýsingar fengust hjá 
lögreglu að líklega hafi stúlkan 
ekki tekið hjólið ófrjálsri hendi, 
heldur hafi hún fengið það að láni 
frá móður sinni, þótt hún væri 
réttindalaus.

Fékk hjólið lán-
að hjá mömmu





Fyrirtæki sem sérhæfa sig í 
að geyma gögn nota ekki sæstreng 
til þess að flytja mikið magn af 
gögnum til og frá geymslunum. Að 
flytja gögn á sérútbúnum hörðum 
diskum með flugi er bæði fljótlegra 
og ódýrara, segir Sol Squire, 
forstjóri gagnageymslufyrirtæk-
isins Data Íslandia.

Hibernia Atlantic tilkynnti í 
fyrradag að fyrirtækið hygðist 
leggja sæstreng til Íslands sem 
verður tekinn í notkun í lok næsta 
árs. Auk þess ætla eignarhalds-
félagið E-Farice og fyrirtækið Tele 
Greenland að leggja hvort sinn 
sæstrenginn á næsta ári.

Sol segir fréttir af lagningu 
nýrra sæstrengja vissulega vera 
góðar, en Data Íslandia notist ekki 
við sæstreng til þess að flytja gögn 
á milli. Fyrirtækið komst í 
fréttirnar í maí þegar áform þess 
um að byggja gagnageymslu í 
Sandgerðisbæ voru kynnt.

„Staðreyndin er sú að fyrirtæki 
á gagnageymslumarkaðnum notast 
ekki við sæstrengi til þess að flytja 
mikið af gögnum,“ segir hann. „Við 
höfum þróað vöru í samvinnu við 
tölvufyrirtækið Hitachi þar sem 
gögnin eru sett á harða diska, þeim 
pakkað saman á sérstaka kerru og 
hún flutt með flugi.“

Jon Toigo, forstjóri bandaríska 
ráðgjafarfyrirtækisins Toigo Partn-
ers International og sérfræðingur í 
gagnageymslumálum, tekur undir 
með Sol. „Sæstrengur er allt of dýr 
og ber allt of lítið af gögnum til 
þess að vera raunhæfur möguleiki 
fyrir gagnageymslur.“

Hann segist hiklaust mæla með 
Íslandi sem góðum stað fyrir 
gagnageymslur við viðskiptavini 
sína. „Ég trúi því að í gagnageiranum 
muni Ísland vera jafn mikils metið 
og Sviss er í bankageiranum. Hvort 
sem fyrirtæki vilja minnka kol-
efnisnotkun eða lækka rafmagns-
reikninginn þá er Ísland tilvalinn 
kostur. Umhverfisvæna orku sem 
er líka ódýr er sjaldgæft að finna.“ 

Gagnageymslurnar 
þurfa ekki sæstreng
Gagnageymslufyrirtæki flytja frekar gögn með flugvél en í gegnum sæstreng. 
Forstjóri Data Íslandia fagnar þó áformum um lagningu nýrra sæstrengja.      
Ísland er tilvalinn staður fyrir gagnageymslu, segir bandarískur sérfræðingur.

 „Ég var bara að fá mér 
ákveðinn farkost til að komast 
milli lands og Eyja og geta sinnt 
brýnum erindum innanlands,“ 
segir Magnús Kristinsson kaup-
sýslumaður, sem hefur keypt sér 
einkaþyrlu.

Magnús keypti þyrluna fyrir 
um tveimur mánuðum en er fyrst 
byrjaður að nota hana nú. Hann 
segir að hægt sé að fljúga henni 
milli landa ef því sé að skipta, en 
hyggst þó aðeins nota hana 
innanlands. „Við kaupum engin 
leiktæki,“ segir Magnús.

Magnús er eigandi Toyota á 
Íslandi og útgerðarmaður í Vest-
mannaeyjum. Hann segir þyrluna 

gagnast fyrst ekki séu göng eða 
aðrar góðar samgöngur til Vest-
mannaeyja. „Ekki hafa stjórnmála-
mennirnir enn leyst samgöngu-
málin til Vestmannaeyja,“ segir 
Magnús.

Magnús er ekki fyrsti auðmaður 
landsins til að kaupa sér 
einkaþyrlu, en Ólafur Ólafsson í 
Samskipum keypti sér eina á 
dögunum. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins eru að minnsta 
kosti sex þyrlur í einkaeigu á 
landinu.

Þyrlan er græn með gullnum 
röndum og af gerðinni Bell 430. 
Magnús segist ekki muna hvað 
hún kostaði.

Kemur í stað ganga til Vestmannaeyja

Finnst þér að Ísland eigi að 
reka eigið loftvarnakerfi?

Ert þú ánægð(ur) með að Alfreð 
Gíslason ætli að þjálfa hand-
knattleikslandsliðið áfram?

 Gunnar I. Birgis-
son, bæjarstjóri í Kópavogi, fund-
aði með stjórn samtakanna Betri 
byggð á Kársnesi í gær um fyrir-
hugaða fjölgun íbúa í hverfinu, 
skipahöfn og nýtt athafnasvæði á 
landfyllingum. Samtökin hafa 
mótmælt þessum framkvæmdum.

„Við áttum bara gott spjall við 
Gunnar,“ segir Arna Harðardóttir, 
formaður samtakanna. „Hann var 
búinn að gefa okkur undir fótinn 
með að hann væri til viðræðna um 
að endurskoða höfnina og athafn-

asvæðið á uppfyllingunni, en var 
ekki tilbúinn til að draga til baka 
auglýsinguna um stækkun.“

Arna segist taka þessu svo að 
íbúar þurfi að senda inn fleiri 
athugasemdir sem bæjaryfirvöld 
muni svo taka til greina.

„Við höfum fengið upplýsingar 
um það að bæjaryfirvöld eru með-
vituð um að það gangi ekki að fara 
í allar framkvæmdirnar og fjölg-
unina á íbúum, meðal annars 
vegna álags á gatnakerfið,“ segir 
Arna. „Við skiljum þau ekki öðru-
vísi en svo að þau vilji bara fresta 
þessari íbúafjölgun og það er ekki 
nógu gott fyrir okkur.“
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 Lögreglan í Vest-
mannaeyjum hefur aðallega 
fengist við það í vikunni að koma 
óskilamunum til eigenda sinna 
eftir þjóðhátíð. Varðstjóri segir að 
eftir að mynd af mununum birtist
á forsíðu Morgunblaðsins hafi 
síminn ekki stoppað í sólarhring.

Enn á eftir að koma út nokkrum 
farsímum, og gagnrýnir varðstjór-
inn annað stóru símafyrirtækjanna 
fyrir að vera miður liðlegt. „Það er 
ákveðið símafyrirtæki sem neitar 
að aðstoða okkur við að finna 
eigendur símanna og heimtar 
dómsúrskurð frá okkur. “ 

Fá ekki gögn 
um eigendur

 Ekkert bendir til þess að bilun 
hafi orðið í flugvélinni sem brot-
lenti í Kapelluhrauni á fimmtu-
dagskvöld. Flugkennari og nemi 
hans sluppu svo til ómeiddir úr 
slysinu.

Óhappið varð upp úr klukkan 
sjö á fimmtudagskvöld. Mennirnir 
voru við hægflugsæfingar á svo-
kölluðu Suðursvæði sem er mikið 
notað fyrir slíkar æfingar. Bragi 
Baldursson, aðstoðarforstöðumað-
ur rannsóknarnefndar flugslysa, 
segir allt benda til þess að æfing-
arnar hafi verið með eðlilegum 
hætti. „Vélin virðist hafa sigið 
aðeins til jarðar og þá hefur annar 
vængurinn að líkindum ofrisið 

með þeim afleiðingum að vélin fór 
að snúast um sig. Mennirnir komu 
henni á réttan kjöl en urðu að brot-
lenda í hrauninu,“ segir Bragi. 
Rannsókn á slysinu stendur enn 
yfir. 

Flugvélin, sem er eins hreyfils 
kennsluvél af gerðinni Cessna-
152, lenti á hjólunum en hvolfdi 
síðan.

Mennirnir kölluðu sjálfir eftir
aðstoð Neyðarlínu og var þyrla 
Landhelgisgæslunnar send á vett-
vang þar sem erfitt var að komast
akandi að slysstað. Mennirnir 
voru fluttir til skoðunar á slysa-
deild en fengu að fara heim að 
henni lokið. 

Mildi þykir að ekki fór verr en 
vélin, sem er í eigu flugfélagsins 

Geirfugls, er talin ónýt. Var í und-
irbúningi að flytja hana.

Heppnir að sleppa svona vel í hrauninu

 „Ég hef alltaf verið 
talsmaður verndunarsjónarmiða 
og hef aldrei verið í Reykja-
víkurlistanum svo það er alls 
ekki um neinn viðsnúning að 
ræða hjá mér,“ segir Svandís 
Svavarsdóttir, fulltrúi Vinstri
grænna í skipulagsráði, en hún 
lagðist gegn niðurrifi húsanna 
við Laugaveg 4-6 á fundi skipu-
lagsráðs á miðvikudag. Það var 
Reykjavíkurlistinn sem heimilaði 
niðurrif húsanna á sínum tíma.

Árni Þór Sigurðarson, borgar-
fulltrúi vinstri grænna, segist
standa með ákvörðun Svandísar 
og fulltrúa F-listans um að 
mótmæla niðurrifi húsanna jafn-
vel þótt hann hafi verið hlynntur

því í tíð Reykjavíkurlistans.
„Ég stóð ekki í vegi fyrir upp-

byggingu á þessum reit eins og 
skipulagið leit út þegar ég var 
formaður skipulagsráðs. Á næsta
kjörtímabili voru gerðar breyt-
ingar á skipulaginu sem heimil-
uðu mun meira byggingamagn á 
lóðinni. Ég lét skýrt í ljós að ég 
hefði mikinn fyrirvara á því enda 
þótti mér sem svo að verið væri 
að víkja frá þeirri sátt og mála-
miðlun sem náðst hafði á kjör-
tímabilinu á undan,“ segir Árni.

Fulltrúar Samfylkingarinnar í 
borgarstjórn lögðu til í sumar að 
gerð yrði heildstæð húsverndar-
áætlun fyrir alla borgina. Sú 
tillaga var samþykkt samhljóma 

og henni vísað inn í yfirstandandi
vinnu um nýtt aðalskipulag borg-
arinnar. Í bókun Vinstri grænna 
og fulltrúa F-lista, frá því á 
miðvikudag þegar niðurrif hús-
anna var endanlega samþykkt,
segir að í ljósi þess að vinna við 
aðalskipulag standi yfir og líkur 
séu á að heildstæð húsverndar-
áætlun líti dagsins ljós sé „varað 
við að óafturkræfar ákvarðanir 
verði teknar á þessu stigi.“

Hanna Birna Kristjánsdóttir, for-
maður skipulagsráðs, segir að 
vinna við skipulag lóðarinnar við 
Laugaveg 4-6 hafi tekið langan 
tíma og það hafi verið eðlilegt að 
ljúka ferlinu. „Þessi samþykkt er í 
fullu samræmi við gildandi deili-
skipulag sem R-listinn, þar með 
talið Vinstri grænir, höfðu for-
göngu um á sínum tíma,“ segir 
Hanna og kveðst ekki geta sagt til
um hvort heildstæð húsverndar-
áætlun komi til með að breyta
þeim áætlunum sem liggja fyrir 
um niðurrif gamalla húsa í mið-
borginni.

„Samfylkingin lagði þessa tillögu
fram og það var full samstaða um 
að vísa henni til frekari skoðunar. 
Ég efast um að sú vinna muni leiða 
til stórtækra breytinga á því 
deiliskipulagi við Laugaveg sem 
samþykkt var á sínum tíma,“ segir 
hún.

Viðsnúningur 
hjá vinstri grænum
Vinstri grænir hafa gagnrýnt niðurrif húsanna við Laugaveg 4-6 sem Reykjavík-
urlistinn heimilaði á sínum tíma. Þverpólitísk sátt er innan borgarstjórnarinn-
ar um að leggjast í gerð heildstæðrar húsverndaráætlunar fyrir alla borgina.

 Hvað heitir forseti 
Venesúela?

 Mosfellsbær hélt upp á 
afmæli sitt á dögunum. Hversu 
gamall er bærinn?

 Í hvaða landi var slett 
málningu á sendiráð Íslands á 
dögunum?





„Það er enginn ágreiningur af okkar hálfu 
við [Vodafone] um að þessi viðbótarkostnaður falli 
á lögregluna,“ segir Stefán Eiríksson, lögreglu-
stjóri á höfuðborgarsvæðinu. 

Póst- og fjarskiptastofnun hefur úrskurðað að 
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu beri að greiða 
reikninga frá Og fjarskiptum (Vodafone) vegna 
hlerana.

Lögreglan hafði kvartað við stofnunina vegna 
tveggja reikninga fyrir hlerun á þremur símanúm-
erum. Taldi lögreglan að Vodafone væri ekki 
heimilt að rukka fyrir þjónustuna, því í lögum 
segir að fjarskiptafyrirtæki skuli veita yfirvöldum 
aðgang að búnaði til hlerunar símtala, án endur-
gjalds. 

Einnig segir að fyrirtækið hafi sent reikninga 
sem ekki voru sundurliðaðir. Lögreglan hafi því 
engar forsendur til að leggja mat á réttmæti 
þeirra. Lögreglan hafi þó símreikninga sem séu 
mun lægri frá Símanum. Tekið er fram að 
lögreglan viti ekki hvort þeir reikningar séu 
sambærilegir.

Vodafone sagði á móti að málið snerist ekki beint 
um tilgreindan aðgang að búnaði til hlerana. 
Aðgangur lögreglu kosti fyrirtækið um tvær 
milljónir á ári, sem greiðast til Símans. 

Fyrirtækinu hafi hins vegar borist hleranabeiðn-
irnar utan skrifstofutíma og þurft að greiða 
bakvaktarútkall tæknimanns.

Í greinargerð fyrirtækisins er fallist á að sendir 
reikningar hafi verið ófullnægjandi. Brugðist 
verður við því.

Stefán Eiríksson rak ekki minni til upphæðar 
reikninganna, þegar Fréttablaðið náði af honum 
tali, um að langt væri liðið. Að öllu jöfnu kosti 
„ekki neitt að hlera, nema þegar kalla þarf til 
tæknimenn á óhefðbundnum tíma. Annars er þetta 
unnið hjá lögreglunni með búnaði sem hún hefur 
yfir að ráða,“ segir hann.

Stefán kveður málið löngu útkljáð og misskiln-
ingurinn hafi stafað af reikningum sem ekki voru 
sundurliðaðir. Lögreglan hafi ekki verið með á 
hreinu hvað var verið að rukka fyrir. „Þegar farið 
var yfir málið með lögfræðingi Vodafone var 
undirstrikað af þeirra hálfu að þeir voru einungis 
að rukka fyrir þjónustu sem þeir þurfa annars að 
borga sérstaklega fyrir. Það var því fullkomlega 
sanngjarnt og eðlilegt af þeim að óska eftir 
greiðslu fyrir bakvaktaþjónustuna,“ segir Stefán.  

Lögreglustjóri hafði ekki lesið  endanlegan 
úrskurð en taldi að hann myndi ekki hafa áhrif á 
hleranir lögreglunnar í framtíðinni.

Greiða fyrir hleran-
ir utan vinnutíma
Póst- og fjarskiptastofnun hefur úrskurðað að lögreglunni sé skylt að greiða 
kostnað símafyrirtækis vegna hlerana utan skrifstofutíma. Lögreglustjóri segir 
engan ágreining um þetta. Úrskurðurinn hafi ekki áhrif á hleranir lögreglu.

 Breski fjárfestingasjóð-
urinn Candover hefur lagt fram 
formlegt yfirtökutilboð í hol-
lensku iðnaðarsamstæðuna Stork 
N.V. upp á 47 evrur á hlut. Tilboðið 
er háð samþykki 80 prósenta hlut-
hafa, en Candover kveðst tilbúið 
að lækka það hlutfall í 65 og jafn-
vel 51 prósent, fáist fyrir því sam-
þykki stjórnar Stork.

Marel ræður yfir rúmlega 25 
prósenta hlut í Stork í gegnum 
eignarhaldsfélagið LME og hefur 
hug á að kaupa matvælavinnslu-
vélahluta Stork. Candover vill 
ekki skipta félaginu upp og er sú 
fyrirætlan í samræmi við vilja 
stjórnar Stork, sem lýst hefur 
stuðningi við yfirtökutilboð Cand-

over. „Við tökum ekki alvarlega 
yfirtökutilboð sem eru undir gengi 

hlutabréfa á markaði,“ segir Árni 
Oddur Þórðarson, stjórnarformað-
ur Marels og framkvæmdastjóri 
Eyris Invest, en kveðst ekki vilja 
tjá sig frekar um þróun mála að 
sinni.

Gengi bréfa Stork var í gær 48 
evrur á hlut og hefur haldist 
nálægt því verði um skeið. LME 
eignarhaldsfélag ehf. er í sameig-
inlegri eigu Eyris, Marels og 
Landsbankans.

Hluthafar Stork hafa frá og með 
næsta mánudegi fram til klukkan 
fjögur þriðjudaginn 4. september. 
Boðað hefur verið til sérstaks 
hluthafafundar í Stork undir lok 
þessa mánaðar þar sem farið verð-
ur yfir tilboðið. 

Tilboðið ekki tekið alvarlega

Betur gengur að ráða 
kennara til starfa í grunnskólum 
Reykjavíkur en útlit var fyrir í 
byrjun sumars, eftir því sem segir í 
tilkynningu frá Reykjavíkurborg. 
Búið er að manna yfir 90 prósent af 
þeim stöðum sem þarf. Enn vantar 
140 starfsmenn, þar af 69 kennara.

Nú þegar tæpar tvær vikur eru 
þangað til grunnskólar borgarinnar 
verða settir eru kennarastöður því 
fullmannaðar. Óvenju margir 
kennarar í Reykjavík eru í 
námsleyfi eða í launalausu leyfi og 
hafði það áhrif á stöðuna. 

Gengur vel að 
ráða kennara
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Nú er vetrarbæklingur Úrvals-Útsýnar,

Vetrarfrí, kominn út. Þar er að finna fullt

af nýjungum í bland við traustar og góðar

ferðir. Helst ber að nefna hina framandi

Brasilíu. Höfum einnig hafið samstarf við 

Icelandair sem gefur viðskiptavinum okkar 

m.a. möguleika á að ferðast um á Saga

Class. Kíktu í vetrarbæklinginn og finndu

áfangastaðinn þinn í vetur.

Borgin Natal í Brasilíu er nýr áfangastaður í ár.
Sambataktur, sól og stanslaus gleði á einum
fallegasta stað í Suður Ameríku. Natal er einn
sólríkasti staður Brasilíu og bíður upp á öðruvísi
strendur og skoðunarferðir en flestir þekkja.

NÝJUNG! Brasilía, Natal

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Glæsilegt úrval skíðaferða

Skíðaferðirnar okkar hafa verið vinsælar undanfarin
ár. Reynsla okkar af skipulagningu á skíðaferðum
skilar sér í fjölbreyttu úrvali nú í ár. Madonna og
Selva eru alltaf flottir áfangastaðir og að sjálfsögðu
bjóðum við einnig upp á ferðir til Austurríkis.



[Hlutabréf]

365 hf. hefur selt fjörutíu prósenta 
hlut sinn í Dagblaðinu-Vísi útgáfu-
félagi til Hjálms, félags í eigu 
Baugs. Hjálmur á eftir viðskiptin 89 
prósent hlutafjár í DV. 

Ari Edwald, forstjóri 365, segir 
að salan hafi verið í samræmi við 
stefnu félagsins að einbeita sér að 
kjarnarekstri þess, svo sem útgáfu 
Fréttablaðsins.

Hann segir að við breytingar sem 
urðu á prentútgáfu 365 miðla í byrj-
un þessa árs hafi útgáfurétturinn á 
DV verið seldur til útgáfufélags DV. 
Þar með varð 365 hluthafi í DV.

Í dag eru stærstu hlutdeildarfé-
lög 365 helmingshlutur í Ísafoldar-
prentsmiðju og 37,5 prósenta hlut-
ur í Pósthúsinu.

Mikill bati varð á rekstri 365 á 
fyrri árshelmingi samanborið við 
2006. Rekstrarhagnaður fyrir 
afskriftir (EBITDA) nam 413 millj-
ónum króna og jókst um 247 pró-
sent.

Stjórnendur 365 hafa unnið að 
því hörðum höndum að lækka 
skuldir félagsins og þar með vaxta-
kostnað með eignasölu og endur-
fjármögnun. Fram kom í máli 
Viðars Þorkelssonar, fjármála-
stjóra 365, á afkomufundi, að aðeins 
fimmtungur af vaxtaberandi skuld-
um fyrirtækisins væru í erlendri 
mynt, enda byggðist það á því mati 
að krónan hefði verið of sterk. 
Hann sagðist búast við að hlutfall 
erlendra lána yrði aukið í allt að 

helming með veikingu krónunnar. 
„Það mun lækka vaxtabyrði félags-
ins,“ bætti hann við. -

365 ekki lengur hluthafi í DV

Peningaskápurinn ...

Hlutabréfavísitölur lækk-
uðu talsvert víða um heim 
í gær, annan daginn í röð. 
Seðlabankar í Bandaríkjun-
um og Evrópu brugðust við 
með lánavilyrðum til fjár-
málafyrirtækja til að koma 
í veg fyrir lausafjárskort.

Tónninn að lækkanahrinunni var 
sleginn við lokun viðskipta á 
bandarískum hlutabréfamarkaði á 
fimmtudag, en þrjár helstu vísi-
tölurnar þar í landi fóru niður um 
tvö til þrjú prósent. Á eftir fylgdu 
markaðir í Asíu en Nikkei-vísital-
an í Japan fór niður um 2,40 pró-
sent í gær. Evrópskir markaðir 
fóru ekki varhluta af hrinunni því 
lækkunin í álfunni var svipuð og á 
öðrum mörkuðum. Ótti fjárfesta í 
Bandaríkjunum varð svo aftur að 
veruleika við opnun markaða í 
gær en þá hélt niðursveiflan 
áfram.

Íslenskur hlutabréfamarkaður 
fylgdi sveiflunni en hækkun vísi-
tölunnar í sumar þurrkaðist út 
þegar Úrvalsvísitalan lækkaði um 
3,47 prósent og endaði í 7.993 stig-
um en hún hefur ekki verið lægri 
síðan um miðjan maí síðastliðinn.  
Lægst fór hún hins vegar í 7.965 
stig yfir daginn. Vísitalan hefur 
ekki lækkað jafn mikið á einum 

degi síðan í skellinum í byrjun 
apríl í fyrra en þá fór hún niður 
um 4,65 prósent á einum degi að 
undangenginni lækkun á lánshæfi 
ríkisins og umfjöllunum um stöðu 
íslensku bankanna erlendis. 

Fjármálafyrirtæki draga lest-
ina hér líkt og erlendis nú en fjár-
festingafélög fylgja þeim fast á 
eftir í lækkanahrinunni.

Rót lækkunarinnar nú liggur í 
samdrætti á bandarískum fast-
eignamarkaði sem fyrst varð vart 
í byrjun árs á svokölluðum „sub-
prime“ markaði, sem einbeitir sér 
að lánveitingum til einstaklinga 
með slæmt lánshæfi. Áhrifanna 
gætti lítillega á alþjóðamörkuðum 
í fyrstu en lánafyrirtæki í Banda-
ríkjunum tóku á sig stærsta 
skellinn.

Stór hluti lækkunarinnar nú 
liggur hjá BNP Paribas, einum 
stærsta banka Frakklands, sem 
skrúfaði fyrir veitingar úr þrem-
ur fasteignalánasjóða sinna til 
fjárfesta næstu daga vegna hættu 
á lausafjárskorti í skugga sam-
dráttar í Bandaríkjunum.

Seðlabankar í Evrópu, Banda-
ríkjunum, Japan og í Ástralíu hafa 
brugðist við stöðunni með því að 
opna pyngjur sínar og gefa  fjár-
málafyrirtækjum vilyrði fyrir 
lánum á góðum kjörum til að fyr-
irbyggja lausafjárskort. Að sögn 
fréttaveitu Bloomberg hefur ekki 
verið gripið til viðlíka aðgerða 
síðan hryðjuverk voru framin í 
Bandaríkjunum 11. september 
árið 2001. 
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Lacetti

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 25.827 kr. á mánuði. Bíllinn, sem er hluti af 

evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum. Vertu því klár, komdu og kynntu þér málið.

Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér. 

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

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

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan fjölskyldubíl!

*m.v. gengi 24.07.07 og 84 mánaða bílasamning (í erlendri mynt, vextir 4,27%)

Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 25.827,- á mán.*
100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt, vextir 4,27%
3 ára ábyrgð 

Chevrolet Lacetti 1800cc
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.799.000,- Við auglýsum ekki verð frá!
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greinar@frettabladid.is

Fyrir nokkru ruddust bankarnir inn á fast-
eignamarkaðinn með miklum látum og 

buðu allt að því 100% íbúðalán og endurfjár-
mögnun á eldri lánum. Samhliða sífellt hækk-
andi húsnæðisverði í Reykjavík má ætla að 
ýmsir hafi spennt bogann ansi hátt. 

Í fréttum RÚV nýlega kom fram að sífellt 
fleiri leita nú til ráðgjafastofu um fjármál 
heimilanna vegna erfiðleika við að greiða af húsnæð-
islánum. Samkvæmt viðtali við starfsmann stofunn-
ar hafa margir jafnvel aldrei getað greitt af 
húsnæðislánum og eiga einnig í miklum erfiðleikum 
með að greiða af yfirdráttarlánum. Og hvað með þá 
sem ná að halda í horfinu, en verða svo fyrir því að 
missa vinnuna eða veikjast? Hvað gera bankarnir 
þá?

Íbúðalánasjóður býður fólki sem lendir í greiðslu-
erfiðleikum vegna veikinda eða atvinnumissis upp á 
samninga, skuldbreytingu vanskila, frestun á 
greiðslum og lengingu lána. Ekkert svona er til 
staðar formlega hjá bönkunum, allavega ekki þeim 
íslensku. Í Frakklandi bjóða nánast allir bankar 
viðskiptavinum sínum upp á aðstoð ef þeir lenda í 
greiðsluerfiðleikum. Ef viðkomandi verður fyrir 

áfalli á borð við að missa vinnuna eða maki 
deyr þá eru bankar skyldugir skv. lögum að 
aðstoða.

Ef staðan er mjög slæm og hætta er á 
gjaldþroti þá er hægt að leita aðstoðar hjá 
Commission départementale de surendett-
ement hjá Seðlabanka Frakklands og þeir 
semja við kröfuhafa fyrir þína hönd. Ef 
ekki nást samningar, sjá þeir um málshöfð-
un til að frysta greiðslur eða stoppa 
kröfuhafa frá því að eignast íbúðarhúsnæði 
skuldarans. Á móti geta þeir gert þá kröfu 

að húsnæðið sé selt til að greiða skuldir, en aðeins ef 
tryggt er að skuldarinn geti fundið annað hentugra 
íbúðarhúsnæði. En hér er ekkert svona til staðar. 
Það er ekkert til staðar til að vernda skuldara fyrir 
bönkum. Löggjafinn virðist hafa haft fyrst og fremst 
áhyggjur af hinum stórhættulegu skuldurum og 
hefur m.a. tryggt að bankar fá hverja einustu krónu 
til baka á núvirði með verðtryggingunni auk hæstu 
mögulegu bankavaxta. Stefnan hefur því verið belti 
og axlabönd fyrir bankana, á meðan almenningur er 
skilinn eftir með buxurnar á hælunum. Svo segjumst 
við ekki skilja neitt í því hvernig bankarnir fara að 
því að hagnast um milljarð á viku eða meira.

Varaþingmaður Framsóknarflokksins 
í Suðurkjördæmi.

Bera bankarnir enga ábyrgð?

Það hittist svo illa á að í dag koma borgarfulltrúar saman í 
Árbæ og fagna hálfrar aldar afmæli safnsins. Aðeins fáum 
dögum eftir að borgarráð afgreiddi niðurrifsheimild fyrir 

neðstu húsin við Laugaveg. Framundan er harður slagur við 
Torfusamtökin og áhugamenn um vernd eldri húsa við Laugaveg. 
Á sama tíma huga menn að endurbyggingu eldri húsa í Grindavík, 
í Borgarnesi, og opna hús á ný uppgerð eins og á Ísafirði þar sem 
Edinborgarhúsið verður um langa framtíð bæjarprýði. 

Sveitarstjórnir, eins og sú í Reykjavík, reynast hafa afar veika 
stefnu í húsafriðun. Borgarstjórn Reykjavíkur er tvöföld, jafnvel 
margföld í roðinu þegar kemur að friðun og vernd húsa. Hún 
tók einarða afstöðu um vernd Alliance-hússins við Ánanaust, 
bjargaðist raunar fyrir horn í því máli. Afstaða borgarstjórans til 
uppbyggingar húsanna á horni Austurstrætis var líka klár en svo 
runnu tvær grímur á menn. 

Og víðar geta forkólfar í sveitarstjórnum ekki gert upp hug sinn. 
Á að rusla burt gamalli byggð í kjörnum þorpa og bæja, láta undan 
verktakavaldinu eða standa vörð um þá litlu byggð sem enn setur 
svip á þessi samfélög, þessa kunnuglegu mynd sem við seljum 
erlendis sem hina saklausu og hreinu ásýnd borgar okkar og bæja?

Sveitarstjórnir hafa ekki styrk til að gera betur í húsaverndun 
en raun síðustu ára hefur sannað. Því verður að styrkja lagaramma 
friðunar. Lög um húsafriðun eru barn síns tíma. Hús sem enn 
standa og voru byggð eftir 1918 hafa elst. Ljóst er að byggingar 
frá þriðja, fjórða, jafnvel fimmta og sjötta áratug síðustu aldar 
eru einstakar margar.

Á hinn bóginn gerir allur almenningur sér grein fyrir að öllum 
húsum, gömlum og nýjum, verður að finna hlutverk, bæði Alli-
ance-húsinu og Perlunni svo nefnt sé nýlegt hús sem gaman væri 
að nýttist betur. Fráleitt er að opinberir sjóðir standi fyrir kostn-
aðarsömum rekstri húseigna sem lítið nýtast. Höfði nýttist ugg-
laust betur sem friðað hús innra og ytra í einkaeign en sem sam-
komuhús fyrir stopult veisluhald borgarstjórnar Reykjavíkur. Er 
ekki nóg af öðrum sölum til leigu í bænum? 

Á sama máta er fráleitt að sú menningarfjandsamlega stefna  
gagnvart eldri húseignum verði ofan á. Þær látnar drabbast niður. 
Það þarf að herða friðunarkröfu um eldri hús á landinu. Jafnframt 
þarf að skapa félagsskap um slíkar eignir eðlilegt skattaumhverfi. 
Fyrirtækjum í landinu er jú allt viðhald frádráttarbært en heimil-
unum ekki, jafnvel þó sú ráðstöfun opni glugga fyrir svarta starf-
semi.

Raunin er nefnilega sú að gott viðhald og vernd eldri byggðar er 
góður bisness, sterk eldri byggð er sjálfstyrkingarnámskeið fyrir 
nútímafólk með veikar rætur, hún er aðdráttarafl fyrir gesti, hún 
er djásn samfélagsins, því dýrmætari sem heildarsvipur hennar, 
jafnvel sundurgerðin, er sterkari. Þetta fatta þeir á Laugaveginum 
þegar búið verður að rífa hann. En þá verður það of seint. 

Hálfrar aldar af-
mæli Árbæjarsafns

Allt þar til um 1800 var Austur-
Asía ríkasti hluti veraldar. 

Heimsvaldaskeið Evrópu og síðar 
Norður-Ameríku er tiltölulega 
nýtilkomið heimssögulegt 
fyrirbæri og verður kannski 
seinna skilgreint sem hliðarspor. 
Allt frá endalokum nýlendutímans 
um 1950 hafa ríki Austur-Asíu 
verið í hraðri sókn og gæti það að 
lokum leitt til þess að þau endur-
heimti fyrri stöðu.

Sagnaritun um nýlendutímann 
einkennast oft af þeirri ósögðu 
forsendu að forskot Evrópuþjóða 
hafi komið til vegna einhvers innri 
styrkleika sem ekki hafi verið 
fyrir hendi í öðrum samfélögum. 
Ekki er víst að sú ályktun hefði 
blasað við um 1800. Á 16.-18. öld 
voru ýmis samfélög á stigi 
foriðnvæðingar sem einkenndist af 
fólksfjölgun og aukinni handverks-
gerð í sveitum. Þessi þróun átti sér 
stað víða í Vestur-Evrópu en einnig 
í Austur-Asíu, t.d. í Kína og Japan. 

Ástæðan fyrir því að iðnbylting-
in varð í Bretlandi en ekki 
einhvers staðar annars staðar er 
sú að náttúrulegar aðstæður voru 
hagstæðar einmitt þar. Til voru 
miklar kolabirgðir sem hægt var 
að nota til að knýja hinar nýupp-
götvuðu gufuvélar. Þessi nálægð 
öflugs markaðar við auðugar 
kolanámur var hvergi annars 
staðar fyrir hendi í þróuðum 
samfélögum.

Evrópumenn nutu einnig góðs af 
því að þeir réðu yfir nýlendum í 
Ameríku. Forsaga málsins er 
óhugnanleg því að undanfarnar 
aldir höfðu einkennst af útrýmingu 
frumbyggja Ameríku, þjófnaði á 
landi þeirra og þríhyrningsversl-
uninni illræmdu, þar sem gríðar-
legur fjöldi fólks var fluttur 
nauðugur frá Afríku til Ameríku. 
Afleiðingin var sú að á 19. öld gátu 
iðnríki flutt inn ódýr hráefni og 
landbúnaðarvörur frá Ameríku. 
Þar var nægt framboð af landi og 

ódýru eða beinlínis þrælkuðu 
vinnuafli.

Iðnríki nútímans hafa upp til hópa 
vélvæðst í skjóli tollverndar. Á 
fyrri hluta 19. aldar voru innflutn-
ingstollar í Bretlandi 40% eða 
hærri en í nokkru öðru Evrópu-
landi. Innflutningstollar í Bret-
landi fóru verulega hækkandi upp 
úr 1790 samhliða örri iðnvæðingu. 
Þá voru t.d. háir tollar á járnvörur 
frá Indlandi sem voru á þessum 
tíma betri en breskar járnvörur. 
Þar að auki fengu útflutningsfyrir-
tæki skattfríðindi og tollaafslátt á 
hráefni til iðnframleiðslu. Breskur 
iðnaður var þannig byggður upp 
undir handleiðslu ríkisins.

Bandaríkin eru enn þá skýrara 
dæmi um iðnvæðingu undir 
strangri tollvernd. Tollar voru 
megintekjulind Bandaríkjastjórn-
ar til 1911 en hlutverk þeirra var 
einnig að vernda innlenda 
framleiðslu. Þannig var innlendur 
vefnaðariðnaður verndaður frá 
1816. Árið 1817 var erlendum 
skipafyrirtækjum bannað að 
stunda strandsiglingar í Banda-
ríkjunum. Auður „járnbrauta-
barónanna“ svokölluðu var að 
verulegu leyti kominn til vegna 
opinbers stuðnings, t.d. voru stór 
landflæmi í ríkiseigu gefin 
járnbrautafyrirtækjum. Aukin 
iðnvæðing kallaði svo á enn 
harðari verndarstefnu. Á árunum 
1890-1913 voru verndartollar í 
Bandaríkjunum á bilinu 38-57%.

Háir verndartollar í iðnríkjum 
heyra nú sögunni til – næstum því.  
Þeir voru ekki afnumdir af 
hugsjónaástæðum. Ástæðan fyrir 
afnámi þeirra var fyrst og fremst 
sú að þeir höfðu gegnt hlutverki 
sínu og gert innlendum framleið-
endum kleift að byggja sig upp og 
verða samkeppnishæfir. Iðnríki 
heims hafa meira eða minna byggt 
upp auð sinn og forystu í sam-
keppni með þessum hætti. Þess 
vegna snúast alþjóðasamningar 
um fríverslun einkum um iðnað 
því að þar hafa öflug og auðug ríki 
náð forskoti og vilja þar af leiðandi 
frjálsa samkeppni á því sviði. 
Hægar gengur t.d. að afnema tolla 
á landbúnaðarvörum enda ekkert 
sérstakt hagsmunamál þeirra ríkja 
sem stjórna alþjóðastofnunum að 
vinna að niðurfellingu þeirra.

En við erum aftur á leiðinni í 
sama far og 1800 og ekki er víst að 
leikreglur fríverslunar haldi 
áfram að vera Vesturlöndum í hag. 
Undanfarin ár hefur Evrópusam-
bandið sett kvóta til að koma í veg 
fyrir að innflutningur á ódýrum 
vörum frá Kína aukist jafn hratt 
og hann hefur gert undanfarin ár. Í 
Bandaríkjunum aukast kröfur um 
að „bandarísk störf“ séu vernduð 
og æ fleiri stjórnmálamenn taka 
þær upp. Og þar sem Bandaríkin 
og Evrópusambandið stjórna 
alþjóðlegum viðskiptastofnunum 
er trúlegt að tónninn fari fljótlega 
að breytast þar.

Vinsæl réttlæting fyrir brott-
hvarfi frá fríverslun er tilvísun í 
„öryggishagsmuni“, sem þarf svo 
ekki að skilgreina sérstaklega. 
Þannig var kippt í pólitíska spotta í 
fyrra þegar auðkýfingar frá 
Sameinuðu arabísku furstadæmun-
um buðu í rekstur hafna í Banda-
ríkjunum.

Fríverslun hefur aldrei verið 
forgangsatriði stórvelda þegar 
aðrir hagsmunir eru í húfi.

Asía snýr aftur





Það er

Auglýsingasími

– Mest lesið

Ó
venjugáfað-
ur, strang-
heiðarlegur
og dulúðug-
ur öðlingur 

með báða fætur á 
jörðinni. Ekki skortir 
lýsingarnar þegar 
leitað er svara við 
spurningunni um hvaða 
mann Þröstur Ólafsson 
hefur að geyma. En 
Þröstur býr líka yfir 
leyndum hæfileikum. 
Hann erfði til dæmis 
afbragðs söngrödd frá 
föður sínum heitnum. 
Þeir feðgar munu 
einnig eiga það 
sameiginlegt að hafa á 
sínum ungdómsárum 
brætt ófá stúlknahjört-
un. Hvort það var 
söngröddin sem olli því 
er óvíst. Ef til vill var 
það dansinn sem 
Þröstur hefur gaman af 
að stíga við sérstök 
tækifæri.

Þröstur er þúsund-
þjalasmiður. Sveita-
drengurinn að norðan 
hefur aldrei horfið úr 
hjarta hans. Unir hann 
sér best við að dytta að 
eða smíða í sumarhöll 
fjölskyldunnar. Þar 
eyða þau Þröstur og 
Þórunn, eiginkona 
hans, flestum sínum 
frístundum. Landinu 
hafa þau breytt úr 
eyðimörk í skóglendi 
og gera það af svo 
mikilli ástríðu að þau 
„nánast kynna sig fyrir 
hverri nýrri hríslu sem 
vex á landinu“ eins og 
góð vinkona þeirra 
hjóna komst að orði. Á 
sama hátt hefur 
Sinfóníuhljómsveit
Íslands vaxið og dafnað 
vel undir hans stjórn. 
Ræktunargleði þeirra 
hjóna hefur líka skilað 
sér í sex börnum. 

Sem ungir drengir 
voru þeir bræður, 
Þröstur og Guðmundur 
Páll rithöfundur, miklir 
grallarar og sprelligos-
ar. Þeir áttu hins vegar 
myndarlegan hóp eldri 
systra sem gættu þess 
að þeir færu ekki yfir 
strikið. Var krakka-
skarinn þekktur fyrir 
að leiðast í halarófu 
hvert sem farið var og 
vakti það athygli í 
sveitinni. Þröstur skar 
sig úr barnahópnum að 
einu leyti. Á meðan 
önnur börn léku sér við 
jafnaldra sína hafði 
Þröstur sérstakan 
áhuga á furðufuglum 
bæjarins. Gamlir og 
skrýtnir karlar í 
bænum, sem önnur börn forðuðust, urðu hans 
mestu mátar. Þröstur lifði sig svo inn í tilveru 
þeirra að hann átti til að smitast af útlitseinkenn-
um þeirra og gekk um skakkur og bjagaður eftir 
samvistir við þá.

Á námsárunum í 
Vestur-Þýskalandi 
steypti Þröstur sér á 
kaf í heimspólitíkina 
og hugmyndafræði 
Marxismans. Þar 
eignaðist hann 
jafnframt sitt fyrsta 
barn og féll kylliflatur 
fyrir klassískri tónlist. 
Allt setti þetta svip á 
manninn. Aftur sneri 
veraldarvanur maður 
og mun róttækari í 
pólitískum skoðunum 
en áður. Mun hann þá 
hafa hlotið uppnefnið 
„Rudi Dutschke 
Íslands“. Rudi þessi 
var þýskur byltingar-
sinni og einn af 
leiðtogum náms-
mannahreyfingarinn-
ar í Evrópu á sjöunda 
áratugnum. Þröstur er 
sagður hafa verið 
fyrsti íslenski 
maðurinn til að koma 
fram bindislaus í 
umræðuþætti í 
sjónvarpinu. Þótti það 
bera vott um hættu-
lega róttækni. Þröstur 
hefur þó, að sögn 
samstarfsmanna, 
aldrei látið sér nægja 
upphrópanir og 
uppsteyt heldur 
ævinlega látið lausnir 
fylgja.

Leti er ekki til í 
bókum Þrastar. Hann 
er vinnuþjarkur og, 
eins og einn af 
samstarfsmönnum
hans af vettvangi 
stjórnmálamanna
segir, eru „pólitíkusar 
vanir að misnota 
þannig menn“. Eftir 
heimkomuna var 
hann ekki lengi að 
sogast inn í íslenska 
pólitík. Hann starfaði 
meðal annars við hlið 
ráðherranna Magnús-
ar Kjartanssonar, 
Ragnars Arnalds og 
Jóns Baldvins 
Hannibalssonar. Þá 
var hann um hríð 
framkvæmdastjóri
þingflokks Alþýðu-
flokksins. Hann varð 
þekktur fyrir að hika 
aldrei við að taka að 
sér verk sem myndu 
ekki endilega leiða til 
vinsællar niðurstðu.

Vinum og vanda-
mönnum Þrastar ber 
saman um að þar fari 
sérstaklega tryggur 
maður sem gott sé að 
hafa í sínu liði. Orð 
Jóns Baldvins 
Hannibalssonar segja 
sína sögu. „Ég segi 
það sama og breski 
herforinginn Rommel 

sagði um Maó formann. „Ef ég ætti að velja aðeins 
einn mann til að fara með mér inn í frumskóginn, 
þar sem lífi mínu væri stefnt í hættu, myndi ég taka 
hann með mér.“ Það hefði hins vegar aldrei hvarflað 
að mér að fara inn í frumskóginn með Maó.“

Róttækur öðlingur



Ísland hefur þróast óvenjulega 
hratt frá bændasamfélagi til 

eins menntaðasta neyslusamfé-
lags heims. Þessum hröðu breyt-
ingum fylgja í dag bæði tækifæri 
sem enn eru að miklu leyti ónýtt 

og áskoran-
ir sem við 
erum rétt 
að byrja að 
sjá.

Stærstu
tækifærin
byggjast á 
því að virkja 
enn frekar 
þekkingu
lands-
manna,
endurnýtan-
lega auðlind 
sem eykst 
við virkjun. 

Stærstu áskoranirnar felast í að 
draga úr samfélagsmengandi 
áhrifum neysluefnahagsins, sem 
birtist m.a. í auknu stressi, óvild, 
offitu og fíkn. Hvoru tveggja má 
ná fram með því að leggja rækt 
við menningu lærdóms sem hefur 
til virðingar þau viðhorf að fólk 
læri að finna hvað það raunveru-
lega vill, hlusti á hvað aðrir vilja 
og finni svo sameiginlega fleti á 
þessari framtíðarsýn til að geta 
samnýtt krafta sína til að skapa 
þær. Velmegun og samfélags-
mengun neyslusamfélagsins. 
Neysludrifnar efnahagsvélar 
ganga á óuppfylltum löngunum 
sem markaðsstarf kveikir til að 
leysa úr læðingi krafta sem knýja 
neyslu.

Þessir kraftar skapa mikla 
efnahagslega velmegun, en því 
lengur sem langanir haldast óupp-
fylltar því meiri gremja safnast 
fyrir í fólki sem á endanum finn-
ur útrás í óvild, vanvirðingu, fíkn 
og annarri hegðun sem mengar 
samskipti manna. Þessi samfé-
lagsmengun veikir þann sköpun-
arkraft sem stafar af samskipt-
um samlynds fólks á öllum sviðum 
samfélagsins, jafnt í skólum og 
stofnunum sem fyrirtækjum. 
Þegar neysluvélin kveikir of 
miklar langanir, meira en fólk 
getur uppfyllt, fer sú umfram 
orka bæði til spillis og til að spilla 
samskiptum þess. 

Lærdómssamfélagið, eins og 
neyslusamfélagið, er knúið af 
óuppfylltum löngunum, en með 
því að gera fólk færara að skapa 
það sem það vill hlýst af því bæði 
minni samfélagsmengun og meiri 
efnahagsvelmegun. Lærdóms-
menning gerir því efnahagsvél-
ina samfélagsvænni með því að 
gera hana skilvirkari.

Að innleiða lærdómsmenningu 
á Íslandi krefst einungis frum-
kvæðis til að læra að virkja þær 
óuppfylltu langanir sem eru til 
staðar í samfélaginu því það þjón-
ar bæði hagsmunum samfélags-
ins í heild með því að draga úr 
samfélagsmengun og hagsmun-
um efnahagsins, og þar með 
stjórnmálamanna, með því að 
auka framleiðni þekkingarstarfs-
manna sem, að sögn stjórnunar-
gúrúsins Peters Drucker, er eina 
leiðin fyrir fyrirtæki og ríki að 
öðlast „raunverulega og viðvar-
andi samkeppnisyfirburði“ og 
„viðhalda leiðandi stöðu sinni og 
lífskjörum“.

Samfélagslegan, efnahagslegan 
og pólitískan vilja er ekki erfitt 
að virkja með því að dreifa þess-
ari grein. 

Það sem vantar er frumkvæði 
og þekking til að virkja þekking-
arafl landsmanna betur, hvort 
tveggja má m.a. byrja að sækja í 
bók lærdómsstjórnunargúrúsins
Peters Senge, The Fifth Discip-
line.

Höfundur er viðskiptafræðinemi.

Lærdóms-
samfélagið 
Ísland

LENGRI HELGI
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OG FRÁ 13 TIL 17 SUNNUDAG

Á LAUGAVEGI

HVERGI Á LANDINU ERU FLEIRI

NÚ ER OPIÐ

VERSLANIR OG VEITINGASTAÐIR EN
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BASK
LAUGAVEGI 95

FRIIS-COMPANY
LAUGAVEGI 55

RÁÐHÚSBLÓM
BANKASTRÆTI 4

RE YK JA VI K  ST OR
LA UG AV EG I  86 -94 , S:  51 1-20

SIA
LAUGAVEGI 86-94

LIGGALÁ
LAUGAVEGI 67

COUTURE
LAUGAVEGI 86-94

EVA
LAUGAVEGI 89

MONA
LAUGAVEGI 66

REYKJAVÍK
PIZZA COMPANY
LAUGAVEGI 81

G-STAR
LAUGAVEGI 86-94

GALLERÍHÚSIÐ
LAUGAVEGI  91

66° NORÐUR
BANKASTRÆTI 5

VINNUFATABÚÐIN
LAUGAVEGI 76

GK REYKJAVÍK
LAUGAVEGI 92

MAIA
LAUGAVEGI 86-94

[Tískuhús á tveimur hæðum] 

[Tískuvöruverslun]

[Fylgihlutir]

[Tískuverslun]
[Tískuverslun

með eigin hönnun]

[Gott verð, gæði, og
persónuleg þjónusta.]

NAKTI APINN
BANKASTRÆTI 14

[Tískuvöruverslun]

VÍNBERIÐ
LAUGAVEGI 43

[Blómabúð]

[Veitingastaður]

[Barnavörur][Tískuverslun]

[Tískuverslun]

[Tískuverslun]

[Húsbúnaður]

[Tískuverslun]
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Lifrapylsa, blóðmör og 

svið - ekta íslenskt!

kr.
kg2.698

LAMBAFILLET
MEÐ KRYDDOSTASÓSU

kr.
kg1.798

SKÖTUSELSFIÐRILDI
Í TÓMAT OG HVÍTLAUK

Góðu n!

kr.
kg2.498

UNGNAUTA
INNRALÆRI

320
kr. kg

Þú sparar

PEPSI MAX
2 LÍTRAR

99 kr.
2l

600
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg698

UNGNAUTA
OSSO BUCCO

240
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg1.798

UNGNAUTASTRIMLAR
Í TEX MEX

300
kr. kg

Þú sparar

23%
afsláttur

BEST BITE
SNAKK 175 G

149 kr.
pk.

Léttur
jógúrt drykkur

Gott verð!

10%
afsláttur

GULLAUGA
EÐA PREMIER

249kr.
1 kg

Opið 10-21



Grillveisla fyrir 10 eða fleiri...

Grillpakki
Nóatúns

TilboðTT
á laxasteik!

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

LAXASTEIK
M/HVÍTLAUK

1.098 kr.
kg.400

kr. kg

Þú sparar

kr.
kg129

CANTALÓPUR
OG GULAR
MELÓNURkr.

500 g129BUFFTÓMATAR

Ferskt og hollt
á grænmetistorgi Nóatúns 

       - tilvalið nesti í skólann!

kr.
kg299TÓMATAR

Ný íslensk uppskera

kr.
kg399BLÓMKÁL

Ný íslensk uppskera

Verði ykkur að góðu!



Nú er ég kominn á lokasprettinn 
með bókina mína, ENGLAR 
DAUÐANS. Það er komið hátt á 
þriðja ár síðan ég byrjaði á fyrstu 
drögum. Fjölda vinnustunda hef 
ég ekki haldið saman en þær eru 
orðnar þó nokkuð margar. 

Næði til að skrifa er soldið 
ótryggt á fjörugu heimili svo að 
frú Sólveig stakk upp á því að við 
skildum að borði og sæng til að ég 
gæti snúið mér að því að klára 
bókina. Þessi tímabundni skilnað-
ur er snilldarhugmynd.

Reyndar er einangrunin rofin 
einu sinni á sólarhring því að mér 
er boðið að borða kvöldmat með 
fjölskyldunni. Í gær rauk litla Sól 
þrisvar frá matborðinu til að 
sanna fyrir mér að hún gæti staðið 
á haus. Það er ekki leiðinlegt að fá 
að sitja til borðs með svona dömu.

Þessi verslunarmannahelgi fór 
fyrir ofan garð og neðan hjá mér 
þótt ég hefði hæglega getað laum-

ast út um kjallaraglugga til að 
bregða mér á þjóðhátíð í Eyjum. 

Þessa dagana læt ég mér duga 
að ferðast í bókum, bæði bókinni 
minni, og svo í bókum sem ég er 
að lesa. Í augnablikinu er ég að 
klára skondinn reyfara sem heitir 
Le vol des cigognes eða Flug 
storkanna eftir Jean-Christophe 
Grangé.

Þar segir frá ferðalagi manns 
sem tekur að sér það verkefni að 
fylgja farfuglum, nánar tiltekið 
storkum, eftir á langferð þeirra 
til vetrardval-
ar í miðri 
Afríku. Í 

kvöld
liggur leiðin til 
Egyptalands.

Ferðalög í bókum hafa 
marga kosti. Maður ræður sjálfur 
ferðahraðanum og þarf ekki að 
hafa áhyggjur af vitleysingum 
sem stunda framúrakstur og koma 
úr gagnstæðri átt. Þægindin eru 
mun meiri en á Saga Class far-
rými og engar górillur að leita að 
naglaklippum í farangrinum.

Ferðalag gegnum góða bók er 
ævintýri – án áhættu. 

Að vísu bjóða merkilegar bækur 
upp á sálarháska í leit að andleg-
um fjársjóðum – en hver hugsar 
um velferð sálarinnar nú á þess-
um tímum gulls og glóðarsteiktra  
hamborgara?

Það er smámsaman að renna upp 
fyrir mér að það er vafasamur 
búhnykkur fyrir dagbókarhöfund 
að gerast einsetumaður. Einsemd-
inni fylgir yfrið nóg næði til að 
halda dagbók en hins vegar skort-
ir töluvert upp á æsilega atburði 
til að fanga athygli væntanlegra 
lesenda. Við því er eina ráðið að 
sækja atburðina á netið og flytja 
þá til sín.

Í fréttum er það helst – fyrir 
utan bílslys og líkamsmeiðingar – 
að strákur og sextán ára stelpu-
hnokki voru handtekin í Leifsstöð 
með hálft kíló af kókaíni innvortis, 
snyrtilega innpakkað í álpappír og 
smokka. Parið var að koma frá 
Venesúelu og hafði fyrir glópalán 
sloppið með smyglvarninginn um 
Bandaríkin. Þessari heimsreisu 
lauk svo með rassaskoðun og 
gegnumlýsingu hjá tollinum í 
Keflavík.

Ég mun seint mæla því bót að 
fólk reyni að smygla eiturlyfjum 
til Íslands en við verðum að kunna 
að gera greinarmun á glæpamönn-
um sem stunda iðju sína í ábata-
skyni og sjúklingum sem eru und-
irlagðir af fíkn og hafa enga stjórn 
á lífi sínu eða athöfnum. Engin 
heilbrigð manneskja fer til Suður-
Ameríku og treður hálfu kílói af 
eiturlyfjum upp í boruna á sér inn-
vöfðu í álpappír og smokka. Að 

sextán ára barn skuli gera þetta 
segir manni hversu alvarlegur 
þessi fíknisjúkdómur er og erfið-
ur viðfangs.

Úr því að atvinnustjórnmála-
mennirnir okkar aðhafast ekkert í 
sambandi við fíkniefnavandann – 
annað en að skaffa með semingi 
allt of lítið fjármagn til meðferð-
armála – þá er kominn tími til að 
fólkið í stjórnmálaflokkunum, 
þjóðin sjálf, taki af skarið og segi 
þeim fyrir verkum. Alla vega ríkir 

„þverpólitísk“ sam-
staða svo maður noti 
útjaskað orð um að 

okkur langar ekki 
að sjá á eftir fleiri ungmennum 
í fangelsi, glötun og dauða.

Ágætt væri til dæmis að byrja á 
því að gera skýran greinarmun á 
sjúklingum og glæpamönnum, sjá 
sjúklingum fyrir aðhlynningu og 
setja glæpamennina í tukthús. 

Sjúklingar stefna lífi sínu í 
hættu til að smygla nokkrum 
grömmum af vímuefnum milli 
landa. Glæpamenn hafa hins vegar 
samráð um ólögmætar aðferðir til 
að ná fé af heiðarlegum borgurum 
með góðu eða illu.

Það voru ekki útúrdópaðir 
krakkar sem stálu milljörðum af 
þjóðinni með verðsamráði um 
olíuprísa. Það voru heldur ekki 
eiturlyfjafíklar sem stálu sölu-
skattslækkun upp á milljarða sem 
áttu að ganga til allrar þjóðarinn-
ar og stungu í sinn eigin vasa.

Við erum samábyrg fyrir hvert 
öðru. Sú ábyrgð gerir okkur 
mennsk. Hvenær ætlum við að 
axla hana?

Gerði hlé á einangruninni og ætl-
aði að drekka kaffi með mínum 
góða ritstjóra, Jóni Kaldal. Við 
höfðum mælt okkur mót á bóka-
kaffihúsinu sem til allrar ham-

Um velferð sálarinna
gull og grillaða hamb
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um tímabundinn hjónaskilnað að borði  
á sjúklingum og glæpamönnum; fjallað um ferðamáta lestrarhesta; og loks er sagt
ósýnilegum ritstjóra og friði á jörðu.

3
Ná›u flér í Lottómi›a á næsta

sölusta› e›a á lotto.is

lotto.is

firefaldur pottur!



ingju er búið að opna hjá Eymunds-
son í Austurstræti.

Ég var stundvís (það er áráttu-
hegðun) en ritstjórinn var hvergi 
sjáanlegur. Þá var ekki annað að 
gera en drepa tímann við að skoða 
bækur. Eftir hálftíma gafst ég upp 
og fór. 

„Hvar hefur þú eiginlega 
verið?“ spurði Sólveig þegar ég 
kom heim.

„Niðri í Eymundsson þar sem ég 
ætlaði að hitta Jón Kaldal,“ sagði 
ég.

„Hann var að hringja rétt áðan 
og spurði hvort þú hefðir gleymt 
sér?“

„Hvar var hann?“
„Nú, niðri í Eymundsson.“
Ég rauk þangað aftur. 
Frú Sólveig má eiga það að hún 

stillti sig um að ranghvolfa í sér 
augunum þegar ég kom í annað 
sinn heim úr Eymundsson og hafði 
hvergi komið auga á Jón Kaldal 
því að hann hafði víst gefist upp á 
að bíða eins og ég og var farinn í 
vinnuna.

Ágætur ritstjóri sem ég vann 
einu sinni hjá keypti sér heyrnar-
tæki og taldi fólki trú um að hann 
væri heyrnarlaus til að losna við 
að heyra geðstirða lesendur kvarta 
yfir blaðinu. 

Að vera ósýnilegur er miklu 
betri kostur fyrir ritstjóra en að 
vera heyrnarlaus.

Við Jón Kaldal gerðum aðra til-
raun til að hittast. Á sama stað og í 
gær og á sama tíma, klukkan hálf-
fjögur.

Tilraunin tókst. Við hittumst og 
drukkum saman kaffi.

Af því að okkur er vel til vina 
ákvað ég að játa fyrir honum hvað 
ég er heimskur. Í dag mætti ég 
nefnilega klukkan hálfþrjú niðri í 
Eymundsson og hélt að ég væri 
orðinn eitthvað bilaður fyrst Jón 
var hvergi sjáanlegur. Svo áttaði 
ég mig á því að ég var klukkutíma 
of snemma í því og rölti heim, 
heldur lúpulegur.

Fór svo aftur niður í Eymunds-
son klukkan hálffjögur – og þar 
var Jón kominn.

„Merkilegt,“ sagði Jón þegar ég 
játaði þessa glópsku fyrir honum: 
„Nákvæmlega sama kom fyrir 
mig í gær – þá var það ég sem 
mætti klukkutíma of snemma.“

Mikið er ég feginn því að þetta 
skuli vera æsilegasti atburður 
sem komið hefur fyrir mig síðustu 
sjö daga. 

Mea vita sine dubio non est qui-
eta et secura sicut ubi pax regnat 
in terris, eins og þeir segja í Vatík-
aninu og ég held að þýði: Líf mitt 
er án efa hvorki kyrrlátt né öruggt 
nema rétt eins og friðurinn ríkir á 
jörðu.

ar,
borgara

og sæng; rætt um muninn 
t frá mislukkuðu stefnumóti, 

Verkið er útilistaverk við álver Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði. Ætlunin er að verkið endurspegli aðstæður 
á staðnum þar sem álverið er. Á jörðinni Hrauni, þar sem það stendur, kallast á gamli og nýi tíminn. Öðrum 
megin þjóðvegarins er eitt nútímalegasta álver heims, búið nýjustu og bestu tækni, en hinum megin eru 
Sómastaðir sem er lítið hlaðið steinhús í eigu Húsasafns Þjóðminjasafns Íslands. Það var reist árið 1875 og
á bænum var lengst af stundaður landbúnaður. Það er einnig kostur að verkið taki mið af næsta umhverfi 
álversins sem stendur við fjörð, umlukinn háum fjöllum. 

Þeir myndlistarmenn sem taka þátt í samkeppninni
senda inn hugmynd að útilistaverki við álverið. 
Myndræn framsetning hugmyndar þarf að rúmast á 
tveimur blöðum af stærðinni A4, en einnig á að
fylgja með stutt greinargerð á einu A4 blaði um 
hugmyndina að baki verkinu, efnisval og
uppbyggingu. Engin frekari gögn eiga að fylgja
tillögunni.

Hugmyndinni þarf að skila til Alcoa Fjarðaáls, 
Suðurlandsbraut 12, 108 Reykjavík, fyrir kl. 16:00 
mánudaginn 15. október 2007. Tillögur skulu 
merktar: „Útilistaverk í Reyðarfirði“ og þeim skal
skila inn undir dulnefni, eins og nánar er lýst í 
skilmálum keppninnar á vefsvæðinu www.alcoa.is

Sé tillaga send í pósti gildir póststimpill hennar, 
annars skal hún hafa verið lögð inn á ofangreindum 
tíma. Þá mun dómnefnd skipuð þremur mönnum,
tveimur frá Alcoa Fjarðaáli og einum frá SÍM, velja
5-7 tillögur og bjóða listamönnunum sem eiga þær
að þróa þær áfram í lokaðri samkeppni.

Þeir myndlistarmenn sem komast í þennan síðari 
hluta samkeppninnar eru beðnir um að útfæra 
hugmyndina og koma með tillögu að verki. Þeir
þurfa að lýsa tækninni sem notuð verður og efninu
sem verkið verður unnið úr, gera líkan að verkinu og
greina frá stærð þess og umfangi. Þeir eru einnig 
beðnir um að koma með tillögu um staðsetningu 
verksins og hvort nota eigi lýsingu. Kostnaðaráætlun 
þarf einnig að fylgja. 

Þessi hluti samkeppninnar tekur rúma tvo mánuði og 
er miðað við að tillögum að verkunum verði skilað til 
Alcoa Fjarðaáls, Suðurlandsbraut 12, 108 Reykjavík, 
fyrir klukkan 16:00 mánudaginn 1. febrúar 2008. Ef 
skilað er í pósti er miðað við póststimpil. Allir sem 
taka þátt í þessum hluta keppninnar fá greidda 
þóknun og höfundur vinningstillögu fær 700 þúsund 
krónur.

Fimm manna dómnefnd, skipuð þremur fulltrúum 
Alcoa Fjarðaáls og tveimur fulltrúum SÍM, fjallar um 
tillögurnar og skilar áliti fyrir lok mars 2008. Alcoa 
Fjarðaál ákveður að lokum hvaða tillögu fyrirtækið 
kaupir, hvort það kaupir enga, eina eða fleiri. 
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Listaverkasamkeppni

www.alcoa.is

Alcoa Fjarðaál efnir til samkeppni 
um útilistaverk í Reyðarfirði

Samkeppnin er tvískipt:

1Opin hugmyndasamkeppni 2Lokuð samkeppni
um útilistaverk

Samkeppnin fer fram samkvæmt
samkeppnisreglum Sambands íslenskra
myndlistarmanna (SÍM).



Í dag, klukkan sextán, verður Gall-
erí Ágúst opnað með sýningu tveggja 
myndlistarmanna, en þeir eru Ásdís Sif 
Gunnarsdóttir og Rakel Bernie.

Stofnandi og eigandi gallerísins, Sig-
rún Sandra Ólafsdóttir, er með opnun 
þess að láta fjögurra ára draum ræt-
ast en hugmyndina fékk hún þegar hún 
var stödd á samtímalistamessu í Torri-
no á Ítalíu. 

„Þarna voru samankomin um 200 
gallerí alls staðar að úr heiminum og 
mér gafst tækifæri á að kynnast þess-
um heimi og galleríistunum sem standa 
að baki honum,“ segir Sigrún. 

„Við veru mína á þessari messu virð-
ist fræi hafa verið sáð í kollinn á mér. 
Ég fór á fullt í að skoða hvað væri að 
gerast í þessum málum hér á Íslandi –
hvað listamenn væru að gera og hverj-
ar þarfir markaðarins væru og ég sá að 
það var greinilega þörf á fleiri fagleg-
um galleríum sem vinna með samtíma-
list og samtímalistamönnum. 

Smám saman fór svo þessi hugmynd 
mín að vinda upp á sig og undirbúning-
urinn um leið. Ég hef eftir þessa fyrstu 
messu farið á sams konar messur í 
Sviss, aðra á Ítalíu, í London og svo fór 
ég til Miami í Bandaríkjunum. Ég hef 
jafnframt fengið tækifæri til að vinna 
á þessum messum og með því kynnst 
þessum heimi afar vel. Á sama tíma 
hef ég svo stundað nám í listfræðum 
svo það má með réttu kalla þetta góðan 
undirbúning,“ segir Sigrún og hlær.

Sigrún ákvað að vel skyldi vanda 
til verksins og fékk því ítalska arki-
tektinn Massimo Santanicchia til þess 
að hanna sýningarsalinn, en sá hefur 
unnið og starfað hérlendis til margra 

ára og kennir meðal annars í Listahá-
skóla Íslands.

„Rýmið tókst alveg ótrúlega vel og 
listamennirnir sem ætla að vígja það 
hafa margoft haft á orði hvað verkin 
njóti sín vel í lýsingunni og á þessum 
veggjum,“ segir hún.

Galleríið verður opnað í dag með 
sýningu þeirra Ásdísar Sifjar Gunnars-
dóttur og Rakel Bernie, Fenómena, en 
báðum listamönnunum hefur orðið vel 
ágengt á sviði samtímalistar til þessa. 

„Þær eru að mörgu leyti ólíkir lista-
menn enda eru þær hvor af sínu þjóð-

erninu og svolítill aldursmunur á milli 
þeirra líka, en á sama tíma er sitthvað 
sem tengir þær,“ segir Sigrún Sandra 
og bendir um leið á orð bandaríska 
sýningarstjórans, Mariangelu Capuzzo, 
sem segir þær Ásdísi og Rakel báðar 
vinna með hið hversdagslega og vefja 
það ævintýra- og yfirnáttúrublæ.

Gallerí Ágúst er á Baldursgötu 12, 
beint á móti veitingastaðnum Þremur 
Frökkum og verður opið frá miðviku-
degi til laugardags milli klukkan tólf og 
fimm og eftir samkomulagi.

Bæjarhátíð Þorlákshafnar, 
Hafnardagar, hófst á 
fimmtudaginn og stendur 
fram á sunnudag. Bæjar-
búar munu gera margt til 
að gleðja sig og aðra. 

Klukkan 11.00 í dag er 
dorgveiðikeppni á Suður-
garði. Handverksmark-
aður verður við Ráðhús 
Ölfuss þar sem hægt er 
að festa kaup á ýmissi list, 
humar og harðfiski.

Ljósmyndasýning er í 
Ráðhúsinu þar sem sýnd-
ar eru myndir frá Þorláks-
höfn teknar árið 1911. 

Hjalti Úrsus stjórnar 

keppni klukkan 16.00 um 
titilinn Hafnartröllið. 

Að kvöldi laugardags 
verður varðeldur með 
fjöldasöng og loks dans-
leikur með hljómsveitinni 
Ingó og gaurunum.

Á sunnudeginum geng-
ur Karl Sigmar Karlsson 
um götur Þorlákshafnar 
og rifjar upp gamla daga. 
Auk þess verður hægt að 
fara í litboltakeppni alla 
helgina á túninu við póst-
húsið. 

Nánari upplýsingar er að 
finna á síðunni www.hafn-
ardagar.is

Hafnardagar í 
Þorlákshöfn

„Ég loka augunum eitt andartak með rit-
vélina fyrir framan mig. Tæmi hugann 

og bíð þolinmóð og þá, eins greinilega og 
ef ég horfði á þau með eigin augum, birt-
ast börnin, persónurnar í huga mér. Svo 
horfi ég á þau lifna við, hreyfa sig, tala, 

hlæja… beint fyrir framan mig. Þetta er 
eins og að hafa lítið sýningartjald í hugan-
um. Svo skrifa ég það sem ég sé og heyri á 

ritvélina mína.“

Auðjöfurinn Andrew Carnegie andast

50 ára afmæli
14. ágúst. 

Valdimar Þór 
Haraldsson

verður með opið hús Í Ölfusborgum 
11. ágúst. Vinir og ætting jar

velkomnir.

Ástkær bróðir,

Óli H. Karlsson
(f. 1935), frá Siglufirði, Snorrabraut 32,

andaðist á líknardeild Landspítala á Landakoti laugar-
daginn 28. júlí. Útför hans hefur farið fram í kyrrþey.
Sérstakar þakkir til starfsfólks á Landspítala-háskóla-
sjúkrahúsi.

Ragnar Karlsson

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför móður
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðrúnar Elísabetar
Guðmundsdóttur
Frá Stóra-Nýjabæ, Skógarbæ, Árskógum 2,
Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
Hjúkrunarheimilisins Skógarbæjar og LSH  fyrir
ummönnun Guðrúnar svo og sr. Bolla Pétri Bollasyni
og allra annarra sem komu að útför hennar.

Ómar Heiðberg Ólafsson Kristín Þórarinsdóttir
Bragi Hjörtur Ólafsson
Guðmundur Kristinn Ólafsson  Ingibjörg Sigurðardóttir
S. Stefán Ólafsson            Jóhanna Guðbrandsdóttir
Olga Ólafsdóttir             Sigurður Jónsson
Sólveig Ólafsdóttir          Trausti Hermannsson
Sigurlín Ólafsdóttir         Ólafur Valur Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Péturs G. Jónssonar
vélvirkja, Holtagerði 13, Kópavogi,

sem lést 12. júlí síðastliðinn.

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

lést mánudaginn 06. ágúst og verður jarðsunginn frá
Húsavíkurkirkju þriðjudaginn 14. ágúst.

Fyrir hönd systur og annarra aðstandanda.

Berta J. Einarsdóttir

Elskulegur föðurbróðir minn,

Sverrir Jónsson
Hvammi, Húsavík,

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Bára Sævaldsdóttir
frá Sigluvík,

lést á dvalarheimilinu Hlíð Akureyri 5. ágúst.
Útför hennar fer fram frá Svalbarðskirkju miðviku-
daginn 15. ágúst kl. 11.00.

Sævaldur Valdimarsson    Vigdís Halldórsdóttir
Smári Fanndal Einarsson
Bára Sævaldsdóttir     Haukur Eiríksson
Steinunn Jóna Sævaldsdóttir Stefán Einar Jónsson
Valdimar Stefán Sævaldsson
og langömmubörn.
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V
algeir Sigurðsson 
lítur á sig sem tón-
listarmann fyrst og 
fremst þótt hann 
hafi aðallega starfað 
við hljóðupptökur 

síðustu ár, og hann vann náið með 
Björk meðal annars eins og frægt 
er. Hann flutti í Seljahverfið árið 
2000 og kom sér upp hljóðupp-
tökuveri sem hann kallar Gróður-
húsið. Síðustu ár hefur hann unnið 
að ýmsum verkefnum og verið 
mikið að heiman og ferðast um 
heiminn. „Þetta hefur alltaf verið 
mitt heima þó ég fari út,“ segir 
hann þar sem við sitjum í miðju 
Gróðurhúsinu og hlustum á nýju 
plötuna hans Ekvilibríum sem 
rennur ljúflega í gegn. Fyrir ári 
stofnaði hann Bedroom Commun-
ity og nýja platan er þriðja platan 
sem Valgeir gefur út. Áður gaf 
hann út tónskáldið og undrabarnið 
Nico Muhly frá New York sem 
flokkast undir nýklassík og Ben 
Frost með tilraunakennda raftón-
list. Það á að vera breidd í útgáf-
unni og hún er ekki bundin við 
neina eina tónlistarstefnu. En Val-
geir leggur samt áherslu á fram-
sækna og nýjungagjarna tónlist.  
„Ég stofnaði útgáfuna meðal ann-
ars til þess að geta komið þessari 
plötu frá mér og farið að vinna í 
eigin verkefnum. Þessi plata hefur 
orðið til meðfram öðru sem ég hef 
verið að gera á löngu tímabili en 
ég byrjaði ekki markvisst að vinna 
í henni fyrr en í fyrra.“ 

Þó að Bedroom Community sé 
íslensk útgáfa er Valgeir fyrst 
Íslendingurinn sem hann gefur 
út. „Mér finnst ekki skipta máli 
hvar tónlistin er upprunnin. Ef ég 
rekst á eitthvað áhugavert þá vil 
ég vinna með það. Það er alveg á 
stefnuskránni að gefa út Íslend-
inga en þetta er engin þjóðar-
stoltsútgáfa. En það er mjög mikil 
fjölskyldustemning og persónu-
leg tenging í þessari útgáfu.“ Val-
geir og samstarfsmenn hans í 
Bedroom Community fylgja plöt-
unum vel eftir og koma þeim í 
dreifingu um allan heim. Ekvi-
libríum kemur út í Bandaríkjun-
um, Evrópu og Japan eftir mánuð.  
„Það er mikil vinna að koma plötu 
frá sér. Ég hafði lítið komið 
nálægt þeirri vinnu áður. Ég hef 
unnið fullt af plötum en þá hef ég 
klárað plöturnar og skilað af mér 
og ekki þurft að fylgja þeim 
lengra, bara farið í næsta verk-
efni. Núna þurfti ég allt í einu að 
láta framleiða diskana, útbúa 
pressupakka, finna tónleikastaði 
og spila og allt þetta stúss. Það 
var rosalega mikil vinna með 
fyrstu tvær plöturnar en núna er 
ég búinn að byggja upp ákveðið 
ferli sem þessi plata fer í og net 
af fólki til að vinna með. Það er 
nefnilega ekki nóg að vera bara 
með góða plötu. Það þarf að koma 
henni áleiðis.“  

Valgeir hefur skapað sér gott orð 
sem hljóðupptökumaður, en var 
það alltaf planið? „Já, ég ákvað það 
þegar ég var níu ára. Ég ætlaði 
alltaf að vera tónlistarmaður. Svo 

komst ég í stúdíóvinnu 17 ára og 
varð mjög heillaður af því ferli. 
Það að spila í hljómsveit er svo 
mikið vesen, og það að vera með 
sama fólkinu alltaf í hljómsveit er 
mjög mikið vesen, þannig að það er 
miklu skemmtilegra að vinna með 
alls konar fólki. Vera alltaf kominn 
í nýja og nýja hljómsveit og vera í 
stúdíóinu þar sem ég get legið yfir 
einhverju og gert vel, en ekki vera 
alltaf pirraður eftir tónleika af því 
að það var ömurlegt sánd. Það 
hentar mér rosalega vel og það á 
rosalega vel við mig að liggja yfir 
smáatriðum. Ég er mikill grúskari. 
En þessi blanda, mismunandi verk-
efni, mismunandi tónlist, mismun-
andi fólk hentar mér vel. Þarna sá 
ég að ég gæti unnið við tónlist og 
haft gaman.“ Valgeir tekur skýrt 
fram að hann sé tónlistarmaður 
frekar en tæknimaður. „Það er mis-
jafnt hversu mikil áhrif hljóðupp-
tökumaður hefur á tónlistina. Það 
fer eftir því hversu mikil þörf er á 
því eða hversu opið það er. Aðal-
atriðið í samstarfi er að einn plús 
einn verði meira en tveir. Að það 
verði til eitthvað kemistrí sem 
verður að einhverju nýju eða sterk-
ara.“ Valgeir útskýrir að hann nýti 
stúdíóið eiginlega eins og hljóð-
færi. „Ég er tónlistarmaður frekar 
en tæknimaður ef maður tekur það 
sem andstæða póla, þó það sé mikil 
skörun þar. Ég hafði mikinn áhuga 
á tækni og græjum en núna er það 
meira í blóðinu þannig að tæknin 
sjálf er bara áhald til að búa til tón-
list,“ segir hann hugsi. „Þetta snýst 
líka um að vinna með fólki og að 
vinna með hugmyndir. Það er það 
sem heldur mér gangandi frekar 
en að sitja einn við græju. Það er 
þetta mannlega.“ 

Valgeir tók núna síðast upp 
Sprengjuhöllina, vinsælustu 
hljómsveit Íslands, á milli þess 
sem hann tók upp nýju plötuna 
hans Nicos Muhly. Tónlistin sem 
hann fæst við er mjög mismun-
andi og hann reynir að festast 
ekki í einhverju fari. „Fólk segir 
mér stundum að það heyri að ég 

hafi tekið upp plötu. Jú, ég held 
það séu einhver fingraför og ég 
hugsa að þau séu að verða sterk-
ari með árunum.“ En hvað gerist 
þegar þú ræður öllu sjálfur, 
semur, tekur upp og próduserar? 
„Það er þessi plata,“ svarar hann 
og hlær. „Þarna er ég ekki að 
vinna með hugmyndir annarra 
heldur mínar grunnhugmyndir. 
Lögin sem rötuðu á plötuna voru 
alveg tvímælalaust mín eigin. Það 
sem kjarnar þessa plötu er að öll 
þessi tónlist er mjög mikið ég, þó 
það séu gestahljóðfæraleikarar 
og söngvarar.“ Platan fer um 
víðan völl og er ekki bundin við 
eina tónlistarstefnu.

„Hún er kannski dálítið saman-

safn af ýmsu sem ég hef fengist 
við áður. Ég held hún sé mjög 
breið af því að hún er ekki samin 
öll í einu. Þetta er ekki konsept-
plata þannig að hún gangi út frá 
einhverju einu. Þetta hefur safn-
ast á ferlinum. Ég hef kannski 
verið að vinna í einhverri hug-
mynd og beðið þann sem ég er að 
vinna með að spila eða hlusta og 
fengið einhver viðbrögð, og svo 
hefur það legið í frystikistunni. 
Svo fór ég að grafa þetta allt upp 
og þá kom ýmislegt í ljós.“ En 
hvernig tilfinning er það að vera 
búinn að hreinsa til? „Það er mjög 
góð tilfinning. Þetta er ágætis ferli 
að hreinsa svona út. Af því að ég 
er alltaf að vinna í tónlist, en ég 

hef ekki verið að koma fram undir 
mínu eigin nafni. Það safnast upp 
alls konar frosin læri, lundir, og 
það þarf að matreiða það,“ segir 
Valgeir og hlær áður en hann held-
ur áfram með þessa samlíkingu. 
„Maður er í einhverju verkefni og 
tekur eitthvað stykki með sér 
heim fyrir frystinn og svo er allt í 
einu kistan yfirfull. Þegar ég byrj-
aði að velja í súpuna þá var úr 
nógu að moða.“  Og búið að tæma 
frystinn núna? „Já, núna þarf ég 
bara að bíða eftir næstu sláturtíð,“ 
segir hann og brosir. „Það er gott 
að hafa kistuna tóma. Það verður 
allt önnur súpa næst.“ 

Næsta spurning segir sig sjálf, 
skyldi Valgeir elda oft? „Já, reynd-

ar,“ segir hann og hlær. „Það er 
dálítið gott prójekt. Í svona vinnu-
ferli er mjög gott að brjóta það upp 
og gera eitthvað annað en hugsa 
um tónlist. Þess vegna eru hér oft 
stór matarprójekt. Mér finnst mjög 
gaman að vinna með fólki sem er 
lagið við mat og hefur gaman af 
því að elda og borða. Þetta tengist 
alveg tvímælalaust.“  

Eins og allir tónlistarmenn er Val-
geir beðinn að útskýra hvaðan 
nafnið á plötunni Ekvilibríum er 
fengið. „Þetta er jafnvægispæl-
ing. Þetta er íslensk stafsetning á 
orðinu „equilibrium“ eða jafn-
vægi. Þetta snýst um ákveðið jafn-

vægi sem maður er að reyna ná. 
Bæði í svona skapandi vinnu og 
svo eitthvað innra jafnvægi. Fyrir 
mig, að koma þessari plötu frá 
mér, er að ná ákveðnu jafnvægi. 
Þetta jafnvægi að gera mína tón-
list líka hefur svolítið vantað í það 
sem ég hef verið að gera vegna 
þess að ég er alltaf að vinna í tón-
list fyrir aðra.“ 

Margir góðir gestir koma fram á 
plötunni og nýtur hann fulltingis 
tónlistarmanna sem hann hefur 
unnið áður með. Til dæmis syngur 
Will Oldham tvö lög en Valgeir tók 
upp síðustu plötuna hans í Gróður-
húsinu. „Þá leyfði ég honum að 

heyra þessar hljóðmyndir sem ég 
var að vinna með. Ég fékk mjög 
jákvæð viðbrögð frá honum sem 
kom mér eiginlega á óvart, en 
hann var mjög spenntur og valdi 
tvö lög. Síðan hittumst við í Kaíró, 
það var eini sénsinn fyrir okkur. 
Hann var að túra á þessum slóðum 
og þetta var eini tíminn fyrir mig 
þannig að ég ákvað að fara þangað 
með græjurnar.  Við vorum þarna 
í fimm daga, tókum upp á hótel-
inu, og fórum svo að skoða píra-
mída og eltast við úlfalda. Það var 
alveg stórkostlegt.“

Á kirkjulistahátíð í Hallgríms-
kirkju í kvöld, laugardagskvöld, 
mun Valgeir flytja titillagið Equil-
ibrium is Restored í annarri 
útgáfu en á plötunni, en engir 
útgáfutónleikar eru fyrirhugaðir 
enn. Valgeir stefnir á tónleika-
ferð um Bandaríkin með Nico 
fljótlega og svo verða tónleikar á 
Airwaves. „Ég læri mikið á því 
flytja plötuna á tónleikum, ég er 
eiginlega að enduruppgötva það. 
Ég hætti „live“ spilamennsku 
fyrir mörgum árum. Ég spilaði 
áður til dæmis með Möggu Stínu 
og Unun og var túrandi og spil-
andi um allt á tímabili. En svo 
ákvað ég að hætta því alveg og 
einbeita mér að stúdíóinu. Núna 
er ég aftur að taka tónlistina úr 
stúdóinu, úr þessu verndaða 
umhverfi og vinna með hljóð-
færaleikurum. Það gefur mér 
mikið núna og skilar sér aftur inn 
í stúdíóvinnuna.“ Þá er platan 
búin að rúlla í gegn og best að 
slökkva á upptökutækinu. Ég 
kveð Valgeir með plötu í fartesk-
inu sem á líklega eftir að vera 
föst í spilaranum næstu daga, 
vikur og mánuði.   

Valgeir 
tekur upp 
úr kistunni
Valgeir Sigurðsson er þekktur sem einn helsti 
hljóðupptökumaður landsins og maðurinn á bak 
við Bedroom Community útgáfuna og Gróður-
húsið. Hanna Björk Valsdóttir spjallaði við hann 
um fyrstu sólóplötuna, Ekvilibríum. 

Ég er mikill grúskari. En þessi blanda, mismunandi 
verkefni, mismunandi tónlist, mismunandi fólk 
hentar mér vel.





S
tephen Harper, forsæt-
isráðherra Kanada, er 
nýkominn úr þriggja 
daga ferð um heim-
skautaslóðir þar sem 
hann ítrekaði harðlega 

að Rússar ættu engan veginn einir 
tilkall til norðurskautsins. 

Ferð Harpers er farin í beinu 
framhaldi af leiðangri Rússa til 
norðurskautsins, þar sem þeir 
sendu niður kafbát og komu fyrir 
rússneska fánanum í títanhylki á 
hafsbotninum.

Rússar hafa allt frá árinu 2001 
sagst eiga tilkall til stórs hafsvæð-
is á norðurskautinu, en ekkert 
annað ríki hefur viðurkennt þær 
kröfur, og Kanadamenn hafa 
brugðist hart við rússneska leið-
angrinum.

„Rússar sendu kafbát til að setja 
lítinn fána á hafsbotninn. Við send-
um forsætisráðherra okkar til að 
ítreka fullveldisrétt Kanada,“ 
hafði AP fréttastofan eftir ónafn-
greindum embættismanni í Kan-
ada.

Þótt ferð Harpers á heim-
skautaslóðirnar í Kanada hafi 
verið skipulögð fyrir löngu, þá 
hefur norðurskautsleiðangur 
Rússa gefið þessari ferð aukið 
vægi og Harper fór ekki dult 
með að Kanadamenn muni í engu 
gefa eftir í deilunum við Rússa. 
Meðal þess sem Kanadamenn 

ætla gera á næstunni er að opna 
stóra höfn fyrir herskip á norð-
urströnd Kanada. 

Á morgun ætla síðan Danir að 
senda af stað leiðangur til norður-
skautsins, skipaðan 40 vísinda-
mönnum sem ætla að gera ýmsar 
rannsóknir á svæðinu og fara áður 
ókannaðar slóðir.

Danir ætla að sigla frá Sval-
barða, sem tilheyrir Noregi, á 
sænskum ísbrjót sem heitir Óðinn 
og njóta aðstoðar frá kjarnorku-
knúnum rússneskum ísbrjót sem 
er nógu kraftmikill til að geta 
brotist í gegnum hart íslagið sem 
sums staðar er allt að fimm metra 
þykkt.

„Enginn hefur áður siglt um 
þetta svæði. Skipum hefur verið 
siglt meðfram ísjaðrinum en eng-
inn hefur farið þarna inn,“ segir 
leiðangursstjórinn Christian 
Marcussen í viðtali við AP.

Auk Rússlands, Kanada og Dan-
merkur gera Bandaríkin og Nor-
egur einnig tilkall til hafsvæðis og 
þar með hafsbotnsins við norður-
skautið. Deilur þessara ríkja um 
svæðið hafa staðið árum og ára-
tugum saman.

Til dæmis gera bæði Danir og 
Kanadamenn tilkall til Hanseyju, 

sem er aðeins tæplega 1300 fer-
kílómetrar að stærð, og er norð-
austur af Grænlandi. Þær deilur 
hafa staðið áratugum saman. Árið 
1984 gerði Tom Høyem, þáverandi 
Grænlandsmálaráðherra Dan-
merkur, sér til dæmis ferð til 
Hanseyju og setti þar niður fána-
stöng með danska fánanum.

Samkvæmt alþjóðalögum er norð-
urpóllinn alþjóðlegt hafsvæði sem 
ekkert ríki á tilkall til. Fimm ríki 
eiga þó 200 sjómílna efnahagslög-
sögu út frá ströndum umhverfis 
norðurpólinn.

Rússar byggja kröfur sínar hins 
vegar á því að Lomonosov-hrygg-
urinn, stór neðansjávarhryggur 
sem teygir sig þvert yfir norður-
skautið frá Síberíu til Kanada og 
Grænlands, sé í raun framlenging 
á landgrunni Síberíu. 

Tilgangurinn með ferð Rússa til 
norðurskautsins var meðal annars 
sá að gera ýmsar mælingar og 
kortleggja betur Lomonosov-
hrygginn til þess að renna stoðum 
undir kröfur sínar.

Kanadamenn og Danir mótmæla 
hins vegar þessum rökum og 
benda á að á hinum enda hryggjar-
ins sé hann beint framhald af land-
grunni Kanada annars vegar og 
Grænlands hins vegar. Þess vegna 
eigi þeir jafnmikið tilkall til hans 
og Rússar.

Samkvæmt bandarískri rannsókn 
er talið að undir hafsbotni norður-
skautsins kunni að leynast fjórð-
ungur af allri þeirri olíu og gasi, 
sem enn er ófundið. Það munar 
um minna, og nú virðist kapp-
hlaupið um þessar auðlindir vera 
að hefjast fyrir alvöru. 

Hlýnun jarðar á stóran þátt í 
því að þessar deilur koma upp 
núna, þar sem ísinn hefur bráðnað 
hraðar en menn áttu von á. Búist 
er við því að innan fárra áratuga 
verði hægt að halda uppi reglu-
legum siglingum norður fyrir 
Kanada og víðar um hafið við 
norðurskautið, og um leið verður 
auðveldara að vinna auðlindir úr 
hafsbotninum.

Artur Chilingarov, leiðangursstjóri 
Rússa í norðurskautsferðinni, er 
tæplega sjötugur, þekktur heim-
skautakönnuður í Rússlandi og 
jafnframt varaforseti Dúmunnar, 
neðri deildar rússneska þingsins.

Rússar virðast stoltir af þessu 
nýjasta afreki hans og meðal ann-
ars tók Vladímír Pútín Rússlands-
forseti vel á móti Chilingarov og 
þakkaði honum framtakið.

„Mér er fjárans sama hvað allir 
þessir útlendu stjórnmálamenn 
segja um þetta,“ sagði Chiling-

arov um gagnrýni Kanadamanna 
um daginn. „Rússland hlýtur að 
sigra. Rússland hefur allt sem 
þarf til að ná sigri. Norðurheim-
skautið hefur alltaf verið rúss-
neskt.“

Rússneski utanríkisráðherrann, 
Sergei Lavrov, segir ennfremur 
ekki nema sjálfsagt að Rússar hafi 
sett niður fána á norðurpólnum: 
„Alltaf þegar könnuðir hafa kom-
ist á stað sem enginn annar hefur 
kannað, þá setja þeir niður fána,“ 
sagði hann. „Þannig var þetta gert 
á tunglinu.“

Aðdráttarafl norðurskautsins
Rússar vöktu heldur betur athygli umheimsins í síðustu viku þegar þeir 
komu fyrir fána á hafsbotni norðurpólsins og gerðu þar tilkall til eignar-
halds. Kanadamenn voru snöggir til að mótmæla og núna um helgina ætla 
Danir í leiðangur til norðurpólsins. Bandaríkjamenn og Norðmenn vilja líka 
sinn skerf í auðlindunum sem hlýnun jarðar gerir æ aðgengilegri.



VIÐ FJÁRMÖGNUM
ÞAÐ SEM UPP Á VANTAR!

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

Högni Jökull Gunnarsson vek-
ur athygli hvarvetna fyrir Epic 
Coachman húsbílinn sinn, sem 
er með Ford 530 grind og frá 
árinu 2006.

Vegfarendur í Árbæ hefur sjálf-
sagt marga rekið í rogastans við 
að sjá þar Epic Coachman húsbíl 
lagt við Glæsibæ, enda óalgengt 
að jafnstór bíll sjáist á götum 
Reykjavíkur. Eigandi þessa fer-
líkis, Högni Jökull Gunnarsson, 
tekur undir það og segir nær að 
tala um fasteign á fjórum hjólum 
heldur en bíl.

„Ég viðurkenni að bíllinn vekur 
athygli,“ segir Högni. „Við vorum 
á honum núna síðast um verslun-
armannahelgina og þar var ég 
með útsýnisferðir á fimmtán mín-
útna fresti.“ Hann bætir við að 
hann hefði öruggleg grætt á því 
að rukka inn.

„Þetta er auðvitað enginn venju-
legur húsbíll, enda útbúinn öllum 
helsta lúxus sem hægt er að 
ímynda sér,“ útskýrir Högni og 
tekur að telja upp helstu eigin-
leika bílsins. Þar sem listinn virð-
ist nær ótæmandi er kannski rétt 
að drepa á helstu atriðunum. Góð 
plássnýting er þar efst á blaði.

„Bíllinn skiptist í svefnherbergi 
með amerísku hjónarúmi og 
snyrtiaðstöðu, baðherbergi með 
þvottaaðstöðu, eldhús, stofu og 
forstofu auk athafnasvæðis bíl-
stjóra og farþega fram í,“ segir 
Högni. „Þrátt fyrir það er nægi-
legt gólf- og setupláss. Í allt geta 
tíu manns setið og haft það gott.“

Að sögn Högna eru herbergin 
útbúin alls kyns tækjum og tólum. 
„Örbylgjuofn, ísskápur, bar, tölvu-
tengi, tengi fyrir þvottavél og 
þurrkara, 50 ampera ljósarafstöð 
og gervihnöttur, sem er góður í 
vondu veðri.“

Blaðamaður getur þá ekki stillt 
sig um að spyrja hvort maður 
þurfi íbúð eigi maður á annað borð 
húsbíl af þessu tagi. „Í raun og 
veru ekki,“ svarar Högni hlæj-
andi og segist hafa verið himinlif-
andi með bílinn allt frá því að 
hann keypti hann. „Kostir svona 
bíls eru ótrúlega margir.“ 

Sjá nánar á næstu síðu.

Fasteign á fjórum hjólum



Högni Jökull Gunnarsson og 
fjölskylda létu drauminn ræt-
ast og notuðu húsbílinn sinn til 
að kynnast betur landi og þjóð.

Högni, sem er eigandi Höfðabíla 
og mikill bílaáhugamaður, keypti 
sjálfur húsbílinn til að ferðast um 
landið. „Ég hafði aldrei átt svona 
bíl þrátt fyrir að vera mikill bíla-
dellukarl. Hafði átt gamlan tjald-
vagn sem við vinirnir notuðum í 
veiðiferðir. 

Að sögn Högna hefur bílinn svo 
sannarlega staðið fyrir sínu þann 
tíma sem hann hefur verið í eigu 
fjölskyldunnar. Hefur hann verið 
notaður til að ferðast vítt og breitt 
um landið og ef marka má eigand-
ann hefur hann langt í frá lokið 
ætlunarverki sínu.

Engu að síður er fjölskyldan að 
hugleiða hvort hún eigi að setja hús-
bílinn á sölu og segir Högni ástæð-
una einfaldlega þá að allt sé til sölu 
í Höfðabílum. Það gangi þó aðeins 
eftir ef réttir aðilar hafi samband.

Hægt er að afla sér nánari upp-
lýsinga um húsbílinn með því að 
hringja í síma 577-4747.

Nýr Nissan X-trail er stærri 
en gamla útgáfan og með nýju 
drifkerfi.

Ný útgáfa af Nissan X-trail var 
kynnt hjá Ingvari Helgasyni í gær. 
Torfærubraut var útbúin við umboð-
ið til að sýna fram á kosti nýja bíls-
ins en helstu nýjungarnar eru þær 
að í bílnum er nú ALL MODE 4x4i 
fjórhjóladrifkerfi sem hefur verið í 
þróun hjá Nissan undanfarin ár. Þá 
er bíllinn rýmri en hann var áður.

Drifkerfið nýja stillir af afl og 
drifkraft að hverju hjóli, sem á að 
tryggja frammistöðu, grip og 
stefnufestu. Aksturseiginleikar 
verða þannig betri í margvíslegu 
landslagi, allt frá hálum vegum til 
grýttra vegarslóða vegna betri 
stöðugleika.

Nýjungarnar í hinu nýja drifi 
eru helst þessar fjórar:

Brekkuhjálpin aðstoðar öku-
manninn í akstri upp og niður 
brekku. Við akstur upp brekku 
reynist oft erfitt að fara af stað úr 
kyrrstöðu. Búnaðurinn heldur bíln-
um í kyrrstöðu án þess að beita 
þurfi hemlunum og kemur sjálf-
krafa á í halla sem er meiri en tíu 
prósent.

Sjálfvirk hemlun niður brekku 
takmarkar aksturshraðann við 
7km/klst svo ökumaður getur ein-
beitt sér að því að stýra.

Stöðugleikakerfið ber saman 
stefnu bílsins og þá stefnubreyt-
ingu sem kölluð er fram með stýr-
inu og hemlar hvert hjól fyrir sig 
til að tryggja að bíllinn haldist í til-
ætlaðri stefnu.

Nýja 4x4-i kerfið fylgist með 

snúningsjafnvægi til hjólanna og 
deilir því niður á milli fram- og 
afturhjóla.

Nýr X-trail fær brekkuhjálp

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066

SUMARDEKK
HEILSÁRSDEKK
OLÍS SMURSTÖÐ
BÓN OG ÞVOTTUR

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
RAGEYMAÞJÓNUSTA
BREMSUKLOSSAR
PÚSTÞJÓNUSTA

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

FJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 

á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin 
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið 
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is  ekill@ekill.is

Glæsihús á þjóðveginum

Auglýsingasími

– Mest lesið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Sextíu ár frá brúðkaupi Elísa-
betar og Filipusar.

Dyr Buckingham-hallar voru opn-
aðar almenningi fyrir nokkru þar 
sem sett var upp sérstök sýning til 
að minnast þess að sextíu ár eru 
liðin frá því Elísabet Englands-
drottning og Filipus prins gengu í 
það heilaga. Sjálft brúðkaupsaf-
mælið verður þó ekki fyrr en 20. 
nóvember nk. Meðal þess sem 
gestir fengu að líta voru brúðar-
kjóllinn og önnur falleg klæði sem 
drottningin og önnur fyrirmenni 
skrýddust á þessum gleðilega 
degi. Einnig voru nokkrar gjafir 
sýndar sem þau hjónin fengu í til-
efni dagsins, forkunnarfögur dem-
antshálsmen og kórónur.

Konungleg 
klæði

Landsins mesta 
úrval af 

dömutöskum 
Kíkið á heimasíðuna okkar á th.is



Ljósmyndarinn Sigurveig 
Pálmadóttir er nú á ævintýra-
legu þyrluferðalagi um megin-
land Ameríku sem áætlað er 
að ljúki í september.

Sigurveig Pálmadóttir ljósmynd-
ari er um þessar mundir á þyrlu-
ferðalagi um meginland Ameríku 
ásamt eigimanni sínum Willem 
Meiners, sem er fararstjóri ferð-
arinnar og flugmanninum Stephan 
Goldberg. Óhætt er að segja að 
þau hafi lent í hverju ævintýrinu á 
fætur öðru og oftar en ekki hefur 
bjartsýnin komið að góðum 
notum.

„Það hefur stundum kostað 
okkur tíma og erfiði að finna elds-
neyti, sem inniheldur hvorki etan-
ol eða alkóhól,“ segir Sigurveig. 
„Það hefur að meðaltali tekið þrjá 
klukkutíma. Metið var átta klukku-
tímar í Perú. Við þurftum að keyra 
meira en 200 kílómetra út fyrir 
bæinn sem við lentum í áður en 
rétt eldsneyti fannst.“ 

Þess utan segir Sigurveig ferða-
lagið að mestu leyti hafa gengið 
vel, ef frá er talin öll pappírsvinn-
an sem hefur þurft að afgreiða til 
að komast í gegn á flugvöllum. Þar 
á Perú aftur metið. Til marks um 
það urðu þau að bíða í heila sjö 
klukkutíma áður en þau komust út 
úr flugstöðinni til þyrlunnar, af 
engri sýnilegri ástæðu.

En hvað skyldi hafa orðið til 
þess að þau lögðu upphaflega af 
stað? „Hugmyndin kviknaði þegar 
við vorum á flugi yfir Flórída og 
hugleiddum hvort hægt væri að 
fljúga í kringum meginland Amer-
íku. Sáum að fyrst þyrfti að fljúga 
til Alaska, þaðan til Panama, yfir 
Panama-skurðinn og suður, þar til 
á hjara veraldar væri komið. 
Stuttu seinna lentum við til þess að 
fá okkur hádegisverð og fundum 
penní frá Panama á flugstöðvar-
gólfinu. Þá ákváðum við að fara.“

Ferðin hófst í Frederick í Mar-
yland 3. maí, flogið upp til Alaska 
og svo niður Kaliforníu. Þegar 
blaðamaður hafði samband við 
Sigurveigu voru félagarnir 
nýkomnir yfir miðbauginn við 
Macapa í Brasilíu. Þau voru þá á 
leið til Venesúela, þar sem ætlunin 
var að snúa við.

Eins og fyrr segir hafa þau lent 

í ýmsum ævintýrum á leiðinni, 
þótt Sigurveigu finnist erfitt að 
tiltaka einhverja hápunkta á ferða-
laginu. Henni finnst þó frábært að 
hafa fengið að sjá alla þá framandi 
staði sem á vegi þeirra hafa orðið 
og segir sumt hafa komið á óvart. 
Meðal annars að vesturströnd 
Perú og norður Chile skuli að 
mestu leyti vera eyðimörk og eins 
að vetur skuli ríkja á þessum árs-
tíma í Suður-Ameríku þegar sumar 
er á Íslandi. 

„Fram undan verður síðan að 

vega og meta það sem bæst hefur 
við lífsreynsluna eftir ævintýrið,“ 
segir Sigurveig. „Finna leið til 
þess að deila henni með öðrum og 
sýna að aldrei er of seint að setja 
sér háleit markmið. Svo ætla ég að 
halda ótrauð áfram á vit nýrra 
ævintýra, þegar þau knýja að 
dyrum.“

Þess má geta að Sigurveig held-
ur úti bloggsíðunni www.helloc-
opter.org, þar sem hægt er að lesa 
sér frekar til um ævintýri hennar.

Aldrei of seint að setja 
sér háleit markmið

Ný og glæsileg svíta hefur verið 
opnuð að Hótel Rangá, ásamt 
tíu nýjum lúxusherbergjum. 

Hótel Rangá stendur á bökkum 
lygnrar ár, mitt á milli Hellu og 
Hvolsvallar. Það er þekkt fyrir 
afbragðs þjónustu bæði í gistingu 
og mat og nú nýlega var 10 lúxus-
herbergjum bætt við þau 38 her-
bergi sem fyrir voru. Mestur ljómi 
stafar þó af 74 fermetra svítu með 
stóru ljósu baðkari í miðju rýmis-
ins sem opnuð var í sumar. Hún 
gerir mikla lukku að sögn Friðriks 
Pálssonar, eins eigenda hótelsins. 
„Það sem við ætluðum okkur var 
að búa til dálítið stóra svítu sem 
jafnframt væri hlýleg. Ég tel að 
það hafi tekist. Þær Sólveig Berg 
Björnsdóttir og Ásdís Helga 
Ágústsdóttir í YRKI arkitektar 
leystu þetta verkefni snilldarvel 
og við erum mjög ánægð með 
útkomuna.“

Hótel Rangá er eitt af Icelanda-
irhótelunum. Það er búið 48 þægi-
legum herbergjum með hornbað-
körum á snyrtingum, veitingasal, 
setustofu, ráðstefnusal og heitum 

pottum utandyra. Ekki spillir 
útsýnið með Heklu trónandi í 
norðri.

Fyrir utan laxveiðimenn segir 
Friðrik hótelið gera dálítið út á 
brúðkaupsmarkaðinn, bæði hér 
heima og erlendis. Stundum hafi 
hluta af öðrum gangi hótelsins 

verið lokað og svíta búin til þar 
fyrir innan en nú séu slíkar bráða-
birgðalausnir úr sögunni. „Þennan 
stutta tíma sem svítan okkar hefur 
verið opin höfum við fengið góða 
gesti í hana, bæði íslenska og 
erlenda sem hafa ákveðið að láta 
sér líða vel,“ segir hann. 

Rómantík svífur yfir vötnum

Ferðamannabólusetningar 
og ráðgjöf

tímapantanir í síma: 535-7700

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

ferðavernd

Kr. 39.995
Netverð á mann, m.v. hjón með 2 börn, 
2 - 11 ára í stúdíó/íbúð/herbergi í viku. 

Kr. 49.990
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna í stúdíó/
íbúð/herbergi í viku.

Þú bókar sæti og 
4 dögum fyrir brottför færðu 

að vita hvar þú gistir.

Súpersól til Búlgaríu
20. ágúst frá kr. 39.995

Golden Sands í Búlgaríu hefur sannarlega slegið í gegn hjá 
Íslendingum. Terra Nova býður nú frábært tilboð til þessa 
vinsæla sumarleyfisstaðar sem býður þín með frábæra 
strönd, einstakt loftslag, ótæmandi afþreyingarmöguleika, 
fjölbreytta veitingastaði og fjörugt næturlíf. Þú bókar sæti 
og 4 dögum fyrir brottför færðu að vita hvar þú gistir. 

Allra
 síðustu sætin



BÍLAR &
FARARTÆKI
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TREYSTI Á HJARTAÐ 

ÍVAR INGIMARSSON

MEÐ 200 MILLUR Á ÁRI

DEAN ASHTON

HÉLT AÐ FERILLINN 
VÆRI BÚINN

EIÐUR SMÁRI

BLÓÐ SVITI OG TÁR

ANDY GRAY

FINNST RONALDO
BESTUR Á ENGLANDI

– EKKI  HÆFILEIKANA

HERMANN HREIÐARSSON TALAR 
UM ÁRIN TÍU Í ENSKA BOLTANUM



2 sport

DRAUMALIÐIÐ

Petr Chech
Chelsea

Gary Neville
Man Utd.

Ashley Cole
Chelsea

John Terry
Chelsea

Nemanja Vidic 
Man Utd.

Cristiano
Ronaldo
Man Utd.

Arjen 
Robben
Chelsea

Steve Gerrard
Liverpool

Frank Lampard
Chelsea

Wayne Rooney
Man Utd

Didier Drogba
Chelsea

» GUÐJÓN ÞÓRÐARSON, þjálfari Skagamanna, 
er eini Íslendingurinn sem hefur þjálfað í ensku knatt-
spyrnunni. Guðjón stýrði Stoke, Barnsley og Notts County 
með hléum frá árinu 
1999 til 2005. Hann kom 
Stoke upp í 1. deild árið 
2001 og vann neðri-
deildarbikarinn árið 
2000. Sport fékk Guðjón 
til að velja draumalið sitt 
í ensku úrvalsdeildinni. 
Í liði Guðjóns eru sex 
leikmenn frá Chelsea, 
fjórir frá meisturum 
Manchester United og einn frá Liverpool. Sex Englending-
ar eru í liðinu, einn Tékki, einn Serbi, einn Hollendingur, 
einn Portúgali og einn frá Fílabeinsströndinni.

„Þetta er feikiöflugt lið sem ég myndi treysta til að vinna 
sjálfa fernuna, deildina, meistaradeildina, bikarinn og 
deildarbikarinn. Svo einfalt er það,” segir Guðjón.

Í var Ingimarsson er kominn í hóp 
örfárra íslenskra íþróttamanna sem 
þéna yfir 200 milljónir á ári fyrir 
atvinnu sína. Hann skrifaði undir 

nýjna þriggja ára samning við 
Reading fyrir skömmu og færir 

sá samningur honum rúmlega 
200 milljónir í árslaun. Ekki er 

nema ár síðan Ívar fram-
lengdi samning sinn við 
félagið síðast en hann fær 
nú ríflega launahækkun. 
Það eru aðeins Eiður Smári 
Guðjohnsen hjá Barcelona 

og Hermann Hreiðars-
son hjá Portsmouth sem 
þéna meira en Ívar en 
heimildir Sports herma 
að hvorugur þeirra fái 
undir 400 milljónum í 
árslaun.

Ívar er í miklum 
metum hjá forráða-

mönnum Reading enda 
hefur hann verið einn af 

lykilmönnum liðsins í ævin-
týralegum uppgangi þess á 
undanförnum árum. Hann lék 

lykilhlutverk þegar Reading 
fór upp í ensku úrvalsdeild-
ina tímabilið 2005 til 2006 og 
var síðan máttarstólpi í lið-
inu sem hafnaði öllum að 
óvörum í áttunda sæti 
úrvalsdeildarinnar á fyrsta 
tímabili félagsins í deild-
inni frá upphafi. Ívar lék 

hvern einasta leik með lið-
inu síðasta vetur og var 

kjörinn leikmaður ársins af 
stuðningsmönnum þess.

Ívar vildi ekki tjá sig um launamál sín 
þegar Sport ræddi við hann en Ólafur Garð-
arsson, umboðsmaður hans, sagði í samtali við 
Sport að samningurinn væri afar góður og 
fæli í sér töluverða hækkun frá samningnum í 
fyrra.

» Arnar Gunnlaugsson 
Arnar spilaði með 
Leicester í ensku úrvals-
deildinni í þrjú og hálft 
keppnistímabil á árunum 

1999 til 2002. Arnar, sem kostaði tvær 
milljónir punda frá Bolton, spilaði 30 
leiki fyrir Leicester og skoraði þrjú mörk.

» Eiður Smári Guðjohnsen
Eiður Smári spilaði 
með Chelsea í sjö 
tímabil á árunum 
2000 til 2006 og varð 
tvívegis enskur meist-
ari með liðinu. Hann 
kostaði fimm milljónir punda frá Bolt-
on og skoraði 54 mörk í 186 leikjum 
fyrir Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

» Guðni 
Bergsson  
Guðni er langleikja-
hæsti Íslendingur-
inn í ensku úrvals-
deildinni. Hann 

lék alls 342 leiki fyrir Tottenham
og Bolton á ferli sem náði frá árinu 
1988 til 2003. Hann skoraði 24 mörk í 
þessum leikjum.

» Jóhannes Karl 
Guðjónsson Jóhann-
es Karl lék tvö tímabil í 
ensku úrvalsdeildinni, 
fyrst 2002-2003 með 
Aston Villa og síðan árið eftir með 
Wolves. Hann lék 11 leiki fyrir Aston Villa 
og skoraði tvö mörk og 11 leiki fyrir Wol-
ves. Hann var í láni frá spænska liðinu 
Real Betis í báðum tilvikum.

» Jóhann B. 
Guðmundsson
Jóhann B. lék með 
Watford í ensku úrvals-
deildinni veturinn 1999 
til 2000. Hann spilaði níu 
leiki með liðinu.

» Lárus Orri 
Sigurðsson
Lárus Orri lék 29 leiki 
með West Brom í 
ensku úrvalsdeildinni 
tímabilið 2002 til 2003 
sem var eina leiktíðin á ellefu ára ferli 
hans í Englandi í úrvalsdeildinni.

» Þórður Guðjónsson
Þórður lék með Derby
í ensku úrvalsdeildinni 
tímabilið 2000 til 2001 
þegar hann var lánaður 
frá Las Palmas. Hann 
lék tíu leiki með liðinu 
og skoraði eitt mark.

ÞEIR HAFA LÍKA SPILAÐ 
Í ÚRVALSDEILDINNI YFIR 200 MILLJÓNIR      

       Í ÁRSLAUN
Varnarmaðurinn sterki ÍVAR INGIMARSSON gerir það gott með 
Reading í ensku úrvalsdeildinni. Hann var verðlaunaður í sumar 
með nýjum þriggja ára samningi sem færir honum rúmlega 200 
milljónir í árslaun. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

Nafn: Ívar Ingimarsson

Aldur: 29 ára

Hæð: 183 cm

Þyngd: 80 kg

Félög í Englandi: Torqu-
ay, Brentford, Wolves, 
Brighton og Reading

Leikir/mörk í úrvals-
deild: 38/2

Landsleikir: 25

LAUNAHÆSTU LEIKMENN 
ÚRVALSDEILDARINNAR

John Terry, Chelsea 829,6
Michael Ballack, Chelsea 767,5
Anryi Shevchenko, Chelsea 767,5
Steven Gerrard, Liverpool 760,9
Cristiano Ronaldo, Man. Utd 754,4
Michael Owen, Newcastle 697
Fernando Torres, Liverpool 565,8
Didier Drogba, Chelsea 565,8

*tölur eru í milljónum króna.
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MILLJÓNIR er upphæðin sem John Terry, fyrirliði 
Chelsea og enska landsliðsins, fær í vikulaun frá 
Chelsea eftir að hann skrifaði undir nýjan fjögurra ára 
samning við ensku bikarmeistarana fyrir skömmu.
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STEFNAN SETT Á UEFA-SÆTI

Það er engan bilbug að finna á 
Eggerti þrátt fyrir að tímabilið í 
fyrra hafi verið erfitt fyrir West 
Ham og að liðið hafi bjargað 
sér frá falli í síðustu umfer-
ðinni. Hann stefnir ótrauður að 
háleitum markmiðum og segir 
við Sport að markið sé sett á 
UEFA-sæti á komandi tímabili. 
„Ef við náum þeim leikman-
nahópi sem við vonumst eftir 
þá vil ég stefna á UEFA-sæti. 
Við ætlum okkur í það minnsta 
að vera í efri hluta deildarin-
nar,“ segir Eggert.
Koma Freddie Ljungberg frá 
Arsenal hefur haft mikil og 
góð áhrif á leikmenn West 
Ham að sögn Eggerts. „Það 
tók talsverðan tíma að klára 
það að fá Ljungberg hingað en 
það er sterkt fyrir félagið að fá 
mann sem hefur unnið næstum 
allt Hann veit út á hvað þetta 
gengur og mun færa okkur 
framar.“

Já, það er gaman að 
heyra þetta,“ segir 
Eggert Magnússon, 
stjórnarformaður
West Ham, þegar 
Sport færir honum 

þær fréttir að hann sé nánast í 
guðatölu hjá stuðningsmönnum 
West Ham. Í samtölum við stuðn-
ingsmennina fyrir leik Leyton Ori-
ent og West Ham kom fram að þeir 
eru afar ánægðir með íslenska 
stjórnarformanninn sinn.

„Hr. Magnússon er frábær. Nýir 
eigendur virðast ætla að setja mik-
inn pening inn í félagið. Hann virk-
ar sem afskaplega viðkunnanlegur 
og eðlilegur náungi. Hann hefur 
gert mikið fyrir félagið, fengið góða 
leikmenn og ég vona að við upp-
skerum eftir því,“ sagði Andrew 

King sem haldið hefur með West 
Ham í góð fjörutíu ár. Sama hljóðið 
er alls staðar. Eggert er vinsæll af 
því að hann gefur sér tíma fyrir 
fólkið, mætir á alla leiki og síðast en 
ekki síst virðast nýir eigendur ætla 
að setja mikla peninga inn í félagið 
sem nýtist til að fá góða leikmenn 
og borga þeim góð laun.

„Ég hef frá byrjun gefið mér 
tíma til að sinna stuðningsmönn-
unum enda eru þeir lífæð félags-
ins. Án þeirra væri félagið ekki 
neitt. Það verður að sýna þeim 
kurteisi og virðingu og það er 
kannski eitthvað sem leikmenn 
mættu gera meira af,“ segir Egg-
ert. Á umræddum leik gaf Eggert 
sér tíma til að gefa eiginhandarár-
itanir til ungra aðdáenda og stillti 
sér upp í hverja myndatökuna á 

fætur annarri með bros á vör.
„Ég hef fundið fyrir miklum 

stuðningi frá því að ég kom hingað 
og ekki síður Björgólfur. Stuðn-
ingsmennirnir okkar er frábærir 
og við látum þá finna fyrir því að 
þeir eru hluti af félaginu. Það er 
afskaplega mikilvægt,“ segir Egg-
ert sem hefur ekki misst úr nema 
einn leik síðan hann tók við stjórn-
artaumunum í West Ham.

„Ég missti af leiknum gegn 
Watford í febrúar þegar ég var að 
hætta sem formaður KSÍ. Annars 
hef ég alltaf mætt á leiki enda er 
ég fyrst og fremst bara fótbolta-
kall. Ég lifi og hrærist í þessu og 
sýni tilfinningar. Á leikjum er ég 
bara stuðningsmaður West Ham 
eins og allir hinir og upplifi bæði 
sorgina og gleðina,“ segir Eggert.

Það fer ekki á milli mála að Eggert Magnússon,
stjórnarformaður West Ham, er vinsæll meðal 
stuðningsmanna liðsins. Sport fór á leik Leyton 
Orient og West Ham fyrir rúmum tveimur vikum 
og komst að því að Eggert Magnússon er eins og 
kvikmyndastjarna í augum stuðningsmannanna. 
EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

SUE „Hr. Magnússon er frábær. 
Hann hefur keypt inn góða 
leikmenn og sýnt að hann hefur 
mikinn metnað til að ná góðum 
árangri. Hann er mjög áhugasamur 
og hefur slegið í gegn hjá mér.”

MR. ATKINSSON „Hr. Magn-
ússon er frábær stjórnandi og mjög 
góður stjórnarformaður. Hann hefur 
keypt mjög góða leikmenn eins og 
Ljungberg og fleiri. Hann er stjórn-
arformaður sem menn ættu að vara 
sig á því hann getur farið langt með 
West Ham.”

TOM „Fyrsta tímabilið hjá honum 
var afar erfitt en mé fannst hann 
komast vel frá því. Hann er gífur-
lega áhugasamur, mætir á alla leiki 
og það verður gaman að fylgjast 
með honum þegar hann fær heilt 
tímabil án vandræða fyrri stjórnar.”

PHIL „Hann er góður stjórnar-
formaður sem hefur fært félaginu 
mikið. Hann hefur augljóslega 
komið með mikla peninga inn í 
félagið og ég er afskaplega ánægð-
ur með hann.”
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Arnór Guðjohnsen
Anderson, Manchester United

„Hann er ungur og efnilegur og 
það er því hægt að vinna með 
honum í mörg ár. Ég sá hann á 
spólu þegar hann var sextán ára 
með brasilíska landsliðinu og það 
fór ekki á milli þá að þessi strákur 
ætti eftir að ná langt,” segir Arnór 
Guðjohnsen, sem er meðal annars 
umboðsmaður sonar síns, Eiðs 
Smára Guðjohnsen hjá Barcelona.

Ólafur Garðarsson
Hermann Hreiðarsson, Port-
smouth, Brynjar Björn Gunn-
arsson og Ívar Ingimarsson, 
Reading

„Ég er með þrjá frábæra drengi 
sem spila allir í ensku úrvalsdeild-
inni og ég gæti ekki hugsað mér 
neina aðra leikmenn sem ég vildi 
frekar hafa í ensku úrvalsdeildinni. 
Þetta eru frábærir fótboltamenn 
og ekki síðri einstaklingar,” segir 
Ólafur Garðarsson.

Guðlaugur Tómasson
Cristiano Ronaldo, Manchester 
United

„Ég myndi segja að hann væri 
mest spennandi leikmaðurinn. 
Hann er á rétta aldrinum og á 
sín bestu ár eftir. Hann hefur 
allt með sér, bæði hæfileika og 
ímynd sem eru mikils virði í dag,” 
segir Guðlaugur Tómasson, sem 
er meðal annars umboðsmaður 
Gunnars Heiðars Þorvaldssonar hjá 
Hannover í Þýskalandi.
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„STUÐNINGSMENNIRNIR
ERU LÍFÆÐ FÉLAGSINS”

Eggert Magnússon 
er eins og kvik-
myndastjarna í 

augum stuðnings-
manna West Ham.
SPORTMYND/ADAM SCOTT

Allir stuðningsmenn Manchester United 

eiga að vera með í stuðningsmannaklúbbi 

MUFC á Íslandi.

Ársgjaldið er einungis kr. 2.500 fyrir allt 
tímabilið og í vetur fá félagar sent glæsilegt 

skírteini, medalíu, seðlaveski með merki 

Man Utd, borðdagatal fyrir árið 2008, 

sérmerkt endurskinsmerki, 2 - 3 glæsileg 

24 síðna fréttabréf og gefum heppnum 

greiðandi félögum nýju ManUtd treyjuna.

Í ár á stuðningsmannaklúbburinn 52
ársmiða á Old Trafford sem seldir verða í 

samstarfi við Úrval Útsýn.

Greiðið í netbanka inn á:
0111-26-115666
kt. 471294-2339

HVAÐSEGJA
STUÐNINGSMENNIRNIR?
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LIONEL MESSI Þessum 19 ára gamla 
Argentínumanni hefur verið líkt við sjálfan 
Maradona og ekki að ósekju. Hann er fljótur, 
með afbrigðum flinkur með boltann og skorar 
fullt af mörkum. 
Þrátt fyrir að vera 
lítill og léttur er 
hann harður af sér 
og það er fátt sem 
stoppar hann í því 
að verða einn af 
bestu knattspyrnu-
mönnum heims.
Hann varð í níunda 
sæti í nýlegu kjöri 
breska blaðsins The 
Times á 50 bestu 
knattspyrnumönn-
um í heimi.

SAMUEL ETO’O Þessi kamerúnski 
framherji er einhver almesti markaskorari í 
boltanum í dag. Hann hefur yfir að ráða ótrú-
legum hraða og styrk. Hann er kjaftfor og með 
sjálfstraustið í lagi. Eto’o hefur þrívegis verið 
valinn knattspyrnumaður ársins í Afríku.
Hann varð í fjórða sæti í nýlegu kjöri breska 
blaðsins The Times á 50 bestu knattspyrnu-
mönnum í heimi.

RONALDINHO Þessi brasilíski snillingur er 
besti fótboltamaður heims þegar hann er í sínu 
besta formi. Styrkur hans, tækni og yfirsýn á 
varla sinn líka. Hann hefur tvívegis verið valinn 
besti leikmaður heims af alþjóða knattspyrnu-
sambandinu og hlýtur að koma tvíefldur til 
leiks á komandi tímabili eftir að hafa valdið 
vonbrigðum í fyrra.
Hann varð í öðru sæti í nýlegu kjöri breska 
blaðsins The Times á 50 bestu knattspyrnu-
mönnum í heimi.

THIERRY HENRY Franski framherjinn 
hefur ekki spilað frá því í mars en flestir vita 
að hann er besti framherji heims þegar hann 
er heill. Hann er ótrúlega fljótur og sterkur, 
mjög góður skotmaður og með frábæran 
skilning. Líkt og Messi 
og Ronaldinho er hann 
leikmaður sem getur 
unnið leiki upp á sitt 
einsdæmi. Hann varð 
markakóngur ensku 
úrvalsdeildarinnar fjór-
um sinnum Hann varð 
í tólfta sæti í nýlegu 
kjöri breska blaðsins 
The Times á 50 bestu 
knattspyrnumönnum í 
heimi. Það er þó tekið 
fram að hann hefði 
verið ofar ef hann væri 
ekki búinn að vera 
meiddur frá því í mars.

E iður Smári Guðjohnsen er með 
fleiri hundruð milljónir á ári 
fyrir að spila fótbolta, deilir 

búningsklefa með mörgum af bestu 
knattspyrnumönnum heims og lifir 
oft á tíðum óraunverulegu lífi. Fyrir-
fram hefði mátt búast við því að hann 
undirbyggi sig fyrir komandi tímabil 
í flottasta líkamsræktarsal landsins 
en svo er aldeilis ekki raunin. Eiður 
Smári hefur æft undir leiðsögn frjáls-
íþróttaþjálfarans Þráins Hafsteins-
sonar á kastsvæðinu í Laugardal þar 
sem lítið er um flottheit en þeim mun 
meira um svita. Sennilega ólíkt því 
sem stórstjörnurnar og liðsfélagar 
Eiðs Smára Ronaldinho, Samuel Eto’o 
og Thierry Henry láta bjóða sér.

Það voru andstæður sem mættust 
í Laugardalnum. Innan um ryðgaða 
lyftingastöng, bláan medisinbolta og 
hrörlegar grindur mátti sjá Eið 
Smára, sólbrúnan og flottan með 
demtanslokkinn í eyranu. Það var 
hins vegar lítill glamúr þegar æfing-
in hófst. Keyrslan var mikil og Þrá-
inn þjálfari gaf stórstjörnunni engin 
grið.

„Ég verð að taka svona á þessu 
annars tútna ég allur út,“ segir Eiður 
Smári þegar hann loks fær tækifæri 

til að hvílast og hlær. Og hann tekur 
á. Hopp yfir grindur, ólympískar lyft-
ingar, sprettir, armbeygjur og hlaup 
á dýnu í einn og hálfan klukkutíma 
undir heraga Þráins. Allt þetta klárar 
hann með sæmd, svita og metnaði og 
það fer lítið fyrir stjörnustælum hjá 
okkar manni að sögn Þráins.

„Það er mjög þægilegt að vinna 
með honum. Hann er sannur atvinnu-
maður og mætir á æfingarnar til að 
ná árangri. Það eru engir stjörn-
ustælar í honum,“ segir Þráinn sem 
þjálfaði Eið Smára í þrjár vikur og 
fannst hann koma sér skemmtilega á 
óvart.

„Hann var og er í mjög góðu formi 
líkamlega. Það býr í honum mikill 
kraftur og snerpa og mitt hlutverk 
var að laða það fram. Hann tók mikl-
um framförum á meðan æfingunum 
stóð og fékk síðan út með sér æfinga-
pakka sem hann getur nýtt,“ segir 
Þráinn sem þjálfar að öllu jöfnu besta 
tugþrautarfólk landsins.

Hopp, lyftingar, armbeygjur, 
hlaup á dýnu og köst með medisin-
bolta eiga vonandi eftir að skila Eiði 
Smára fyrr í toppform þegar hann 
fær sig góðan af hnémeiðslunum sem 
eru að plaga hann þessa dagana. 

Það þarf að hafa fyrir því að vera 
atvinnumaður í fótbolta. Krafan er 
að leikmenn séu í toppformi allt 
árið um kring. Sport fylgdist með
Eiði Smára Guðjohnsen,
besta knattspyrnumanni 
þjóðarinnar, undirbúa sig undir 
komandi leiktíð með Barcelona. 
EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

Eiður Smári Guðjohnsen tók vel á því undir styrkri stjórn Þráins Hafsteinssonar á púlæfingu sem Sport fylgdist með honum 
á fyrr í sumar. SPORTMYNDIR/PJETUR

VIÐ HVERJA ER EIÐUR AÐ BERJAST?
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THOMSON 42LB330B5
42” LCD BREI‹TJALDSJÓNVARP með 1920x1080 punkta upplausn, 
Hi-Pix2 myndtækni, Progressive Scan, HD Ready, 800:1 skerpu, 
2x40w Nicam stereó hljó›kerfi me› SRS TruSurround XT, 3 Scart 
(me› RGB), HDMI, Component, CVBS og heyrnartólstengi, kortalesara 
og USB tengi, VGA tengi, textavarpi og fjarst‡ringu.

THOMSON 32LB320B5
32” LCD BREI‹TJALDSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, 
Hi-Pix2 myndtækni, Progressive Scan, HD Ready, 1000:1 skerpu, 
2x20w Nicam stereó hljó›kerfi me› SRS TruSurround XT, 3 
Scart (me› RGB), HDMI, Component, CVBS og heyrnartólstengi,
kortalesara og USB tengi, VGA tengi, textavarpi og fjarst‡ringu.

JVC LT42A80ZU
32" LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, 
DynaPix HD D.I.S.T., HD Ready 1000:1 skerpu, fullkomnum 
litstýringum, 20w RMS, BBE Nicam, stereó hljóðkerfi, 2 Scart 
(með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi,
textavarpi og fjarstýringu.

JVC LT37R71BU
37" LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, DynaPix HD D.I.S.T., HD Ready 1.200:1 skerpu, 
Super DigiPure og Digital Comb Filter, fullkomnum litstýringum, 
20w RMS, BBE Nicam stereó hljóðkerfi, 2 Scart (með RGB), 
HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, VGA 
tengi (styður VGA og XGA), textavarpi og fjarstýringu.
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TILBO‹     139.990
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VER‹      79.990VER‹      69.990 VER‹      99.990

VER‹      99.990

NÍUTÍUÞÚSUND
KRÓNA AFSLÁTTUR

UNITED  LTV27W63
27" LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› 1280x720 punkta 
upplausn, Progressive Scan, HD Ready, 900:1 skerpu, 2x6w 
Nicam stereo hljó›kerfi, 2 Scart, HDMI, Component, CVBS, 
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi og fjarst‡ringu.

JVC LT32R71BU
32" LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, 
DynaPix HD D.I.S.T., HD Ready 800:1 skerpu, Super DigiPure og Digital 
Comb Filter, fullkomnar litstýringum, 20w RMS, BBE Nicam, stereó hljóð-
kerfi, 2 Scart (með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnar-
tólstengi, VGA tengi (styður VGA og XGA), textavarpi og fjarstýringu.

UNITED  LTV32W63
32" LCD HD Ready BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› 1366x768 
punkta upplausn, Progressive Scan, Nicam stereo hljó›kerfi, 2 
Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi,
textavarpi og fjarst‡ringu. Passar fyrir VESA200 veggfestingar.

KORT

UNITED  LTV27W63 UNITED  LTV32W63

THOMSON 32LB320B5

EIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausnEIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn
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» SVEN-GÖRAN ERIKSSON knatt-
spyrnustjóra Manchester 
City Einn af launahæstu 
stjórum deildarinnar sem 
mætir til leiks með heldur 
laskað mannorð eftir að hafa 

stýrt enska landsliðinu við litlar vinsældir. 
Fær fullt af pening og verður að ná 
árangri.

» RAFAEL BENITEZ knattspyrnustjóra 
Liverpool Það er eflaust rétt hjá Jose 

Mourinho, knattspyrnu-
stjóra Chelsea, að Benitez 
verður að vinna ensku 
deildina í ár til að réttlæta 
alla þá peninga sem hann 

hefur fengið til leikmannakaupa. Hefur 
aldrei komist upp fyrir Chelsea og 
Manchester United í lokatöflunni og það 
þarf að breytast.

» JOSE MOURINHO knattspyrnustjóra 
Chelsea Mourinho sjálfur sleppur varla 
undan pressunni þótt hann reyni að 
tala sig frá henni. Það er óhugsandi að 

Roman Abramovich sætti 
sig við annað tímabil án 
enska meistaratitilsins og 
Mourinho veit það.

» ALAN CURBISHLEY knattspyrnu-
stjóra West Ham Eggert Magnússon, 
stjórnarformaður West Ham, vill 

Evrópusæti og það sama má 
segja um leikmenn liðsins. 
Curbishley þarf að bretta upp 
ermarnar og breyta fallbarátt-
uliði í Evrópulið á einu sumri.

» CESC FABREGAS miðjumanni 
Arsenal Nú þegar Thierry 
Henry er farinn er þessi 
tvítugi spænski snillingur 
stjarnan í Arsenal-liðinu. 
Hann spilaði frábærlega 
í fyrra og þarf jafnvel að spila betur í 
ár ef Arsenal á að gera eitthvað af viti í 
deildinni.

» CRAIG BELLAMY fram-
herja West Ham Enginn 
efast um það hversu góður 
Bellamy er þegar hann er 

í lagi. Vanstilling hans og undarlegar 
gjörðir hafa hins vegar gjaldfellt hann 
sem leikmann á undanförnum árum. 
Þarf að standa undir nafni sem dýrasti 
leikmaður West Ham frá upphafi.

» MICHAEL BALLACK miðjumanni 
Chelsea Er einn af launa-
hæstu leikmönnum ensku 
úrvalsdeildarinnar en stóð 
engan veginn undir vænting-
um með Chelsea í fyrra. Gæti átt í nógu 
miklum erfiðleikum með að komast í 
byrjunarliðið.

» CARLOS TEVEZ framherja 
Manchester United Tekst Tevez að 
fylgja eftir frábæru tímabili með West 
Ham í fyrra? Hann hefur nánast ekkert 

æft með Manchester United 
en allir vita hversu góður 
hann er. Þarf núna að skína 
við hlið Rooney og Ronaldo.

Skotinn Andy Gray er 
einn virtasti knatt-
spyrnulýsandinn. Hann 
er einn af aðalmönnum 

Sky Sports-sjónvarpsstöðvarinnar 
og sinnir bæði ensku úrvalsdeild-
inni og meistaradeildinni. Hermt 
hefur verið í enskum blöðum að 
hann hafi rúmlega 100 milljónir í 
árslaun auk þess sem hann hefur 
verið duglegur við að ljá tölvuleikj-
um rödd sína. Hann hefur lýst leikj-
um undanfarin 17 ár, allt frá því að 
hann lagði skóna á hilluna árið 1990 
eftir gifturíkan feril sem knatt-
spyrnumaður. Gray hefur alltaf 
verið umdeildur en um tvennt geta 
menn ekki deilt. Hann var frábær 
fótboltamaður og hann kann að lýsa 
og greina knattspyrnuleiki. Hann 

skoraði 29 mörk fyrir Aston Villa 
tímabilið 1976 til 1977 og var í lok 
þess valinn besti leikmaðurinn og 
besti ungi leikmaðurinn af leik-
mönnum ensku 1. deildarinnar. Það 
afrek var ekki leikið eftir fyrr en 
hinn portúgalski Cristiano Ronaldo 
hjá Manchester United fékk bæði 
þessi verðlaun í vor.
Gray hefur líka verið töluvert í 
sviðsljósinu fyrir einkalíf sitt. Hann 
á fimm börn með fjórum konum og 
hefur verið duglegur við að kynnast 
nýjum konum. Hann gengur undir 
nafninu „Randy Andy“ hjá enskum 
slúðurblöðum sem gæti útleggst 
„Graði Gray“ á okkar ylhýra en 
hann hefur verið með núverandi 
unnustu sinni Rachael Lewis frá því 
á síðasta ári.
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ENSKI BOLTINN 
MEÐ AUGUM 
ANDYS GRAY

5 bestu leikmenn 
úrvalsdeildarinnar frá upphafi
1. Thierry Henry, Arsenal
2. Gianfranco Zola, Chelsea
3. Eric Cantona, Manchester United
4. Alan Shearer, Blackburn og 
Newcastle
5. Roy Keane, Mancheter United

5 skemmtilegustu 
viðmælendurnir
1. Graeme Souness „Hann er frábær 
og segir hlutina eins og þeir eru.”
2. Ruud Gullit „Hann var mjög góður 
hjá okkur í meistaradeildinni. Hann er 
frábær náungi.”
3. Peter Reid „Ég er kannski ekki hlut-
laus þar sem ég spilaði með honum en 
hann er með frábært skopskyn. Hann 
er ekki of alvörugefinn sem er bara 
gott.”
4. Glenn Hoddle
5. Gary McAllister „En það hafa 
jafnmargir lélegir setið í sófanum hjá 
okkur, menn sem hafa haldið að þeir 
séu ansi góðir,” segir Gray og hlær.

5 lélegustu leikmenn 
úrvalsdeildarinnar
„Það væri afar ósanngjarnt að nefna ein-
hver nöfn í þessu tilviki en ég held þó að 
ég geti með góðri samvisku sagt sögu af 
einum þeim allra slakasta. Southampton 
fékk hringingu frá einhverjum sem sagð-
ist vera umboðsmaður George Weah. Sá 
sagðist vera með bróður Weah og spurði 
hvort Southampton hefði áhuga á að fá 
hann til reynslu. Stjórinn sagðist halda að 
það væri í góðu lagi fyrst George Weah 
mælti með honum. Hann var settur á 
bekkinn án þess að nokkur hefði séð 
hann spila. Þegar klukkutími var liðinn af 
leiknum ákvað Southampton að skipta 
honum inn á. Eftir fimm mínútur var 
honum skipt út af aftur. Hann er lélegasti 
leikmaður sem sést hefur frá því að 
byrjað var að sparka í bolta. Hann entist 
í fimm mínútur og þá var hann sendur 
heim að pakka. Hann var ekkert skyldur 
George Weah. Fullkomlega vonlaus,” 
segir Gray og hlær dátt. Leikmaðurinn 
var Ali Dia, árið var 1996 og stjórinn var 
Graeme Souness.

5 vellir með bestu 
stemninguna
1. Anfield Road (Liverpool) „Það er 
erfitt fyrir Everton-mann eins og mig 
að segja þetta en stemningin þar er 
frábær, sérstaklega á Evópuleikjum. 
Þeir kunna svo sannarlega að búa til 
sérstaka stemningu á þeim leikjum.”
2. St. James’s Park (Newcastle)
„Þar eru frábærir áhorfendur. Þeir eru 
ástríðufullir og ég elska hvernig þeir 
styðja við bakið á liðinu sínu sama 
hvernig gengur.”
3. Fratton Park (Portsmouth)
„Það er sérstakt andrúmsloft á Fratton 
Park. Þeir eru ótrúlegir stuðningsmenn 
Portsmouth.”
4. The Hawthorns (West Brom)
„Þegar þeir voru í deildinni þá var 
stemningin á vellinum hjá þeim 
frábær. 
Þú tekur eftir því að ég nefni ekki 
lið eins og Chelsea, Arsenal eða 
Manchester United en ég held að þau 
nái ekki að mynda stemningu um 
hverja helgi. Þessi lið eru of sigursæl 

og hafa spillt stuðningsmönum sínum.”
5. Upton Park (West Ham)
„Stuðningsmenn West Ham eru 
stórkostlegir og þeir kunna að skapa 
stemningu eins og hún gerist best.”

5 bestu leikmenn 
úrvalsdeildarinnar í dag
1. Cristiano Ronaldo, Manchester 
United
2. Didier Drogba, Chelsea
3. Steven Gerrard, Liverpool
4. Cesc Fabregas, Arsenal
5. Paul Scholes, Manchester United

Íslensku leikmennirnir 
í úrvalsdeildinni
Brynjar Björn Gunnarsson og Ívar 
Ingimarsson (Reading) „Þeir stóðu sig 
báðir frábærlega á síðasta tímabili og 
komu mér mjög á óvart því ég hélt að 
þeir myndu lenda í vandræðum. Þeir 
eru miklir íþróttamenn og ég vona að 
þeir nái að endurtaka leikinn á þessu 
tímabili.” 
Hermann Hreiðarsson (Portsmouth)

„Ég hef fylgst lengi með Hermanni. 
Hann er mjög fjölhæfur og getur 
spilað allar stöður í vörninni. Hann er 
leikmaður sem þú veist upp á hár hvað 
þú færð frá. Hann er búinn að falla 
oft með sínum liðum en treystu mér: 
Hann mun ekki falla á þessu tímabili. 
Ég hef ekki séð hann gera mörg 
mistök. Hann er afskaplega traustur 
og það er ástæðan fyrir því að Harry 
Redknapp vildi fá hann.”
Heiðar Helguson (Bolton) „Já, það er 
leikmaður sem ég held að sé betri en 
hann hefur sýnt. Ég held að hann hafi 
ekki fengið að spila nógu reglulega 
til að fá sjálfstraust. Hann er frábær í 
loftinu, sérstaklega af manni sem er 
ekki í stærðarflokki Peters Crouch. 
Það verður áhugavert að fylgjast með 
honum.”

5 bestu knattspyrnustjórarnir
1. Alex Ferguson, Manchester United
2. Harry Redknapp, Portsmouth
3. Steve Coppell, Reading
4. Alan Curbishley, West Ham
5. Mark Hughes, Blackburn

Andy Gray var staddur hér á landi fyrir skömmu í 
boði Sýnar til að vera viðstaddur kynningu stöðvarinnar 
á nýrri sjónvarpsstöð Sýn 2 þar sem enska úrvalsdeildin 
verður aðalefnið næstu árin. Sport króaði Gray af úti í 
horni á kynningunni. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

PRESSAN
ERÁÞEIM

Andy Gray 
hefur lýst 

leikjum í ensku 
úrvaldsdeild-

inni sl. 17 ár. 
SPORTMYND/HÖRÐUR





S trákurinn hefur sýnt það að 
hann getur orðið einn af 
bestu framherjum heims. 

Það er eitthvað stórfenglegt við 
hann og ég trúi því varla hversu 
góður hann var á fyrstu tveimur 
æfingunum með okkur. Hann virk-
aði afar snarpur. Hafandi sagt það 
þá kemur mér það ekkert á óvart. 
Við kynntumst því frá fyrstu hendi 
í maí hversu góður hann er,“ segir 
Alex Ferguson, knattspyrnustjóri 
Manchester United, um nýjasta 
leikmann sinn, argentínska fram-
herjann Carlos Tevez.

Og Tevez er enginn venjulegur 
leikmaður. Hægt er að halda því 
fram án þess að skammast sín að 
þessi magnaði Argentínumaður 
hafi nær einsamall séð til þess að 
West Ham hélt sæti sínu í ensku 
úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. 
Hann skoraði sjö mörk í síðustu tíu 
leikjum liðsins og leiddi ævintýra-
legan endasprett þar sem hápunkt-
urinn var sigurmark hans gegn 
Manchester United á Old Trafford í 
lokaumferðinni þar sem úrvals-
deildarsætið var endanlega tryggt. 

Æska Carlosar Tevez var eng-
inn dans á rósum. Hann ólst upp í 
mesta glæpahverfi Buenos Aires, 
Fuerte Apache, og þurfti að hafa 
mikið fyrir hlutunum. Hann er 
með gríðarstórt og áberandi 
brunasár sem nær frá hægra eyra 
og niður á bringu en það fékk hann 
þegar hann var tíu mánaða. Þá 
hellti hann katli fullum af sjóðandi 
vatni yfir sig og fékk þriðja stigs 
brunasár. Hann hefur síðan neitað 
að láta lýtalækna laga sárið þar 
sem hann segir að það sé hluti af 
fortíð hans og hluti af honum sjálf-
um. „Þetta minnir mig á hvaðan ég 
kem og hver ég er,“ segir Tevez.

Og það er einmitt þetta sem 

gerir Tevez svona sérstakan. Þrátt 
fyrir óumdeilanlega knattspyrnu-
hæfileika þá er hann ekki síður 
þekktur fyrir baráttu og dugnað. 
Þeir eiginleikar komu honum að 
góðum notum hjá West Ham og 
munu eflaust verða dýrmætir 
fyrir Manchester United. Hann er 
engin prímadonna heldur venju-
legur 23 ára gamall strákur sem 
vill spila fótbolta. Hæfileikar hans 
og karakter hafa gert það að verk-
um að hann hefur þrívegis verið 

valinn Knattspyrnumaður ársins í 
Suður-Ameríku.

Hjá Manchester United hittir 
hann fyrir herramenn á borð við 
Wayne Rooney og Cristiano Ron-
aldo, tvo af bestu fótboltamönnum 
heims og sjálfsagt þá bestu miðað 
við aldur. Rooney er 21 árs, Ron-
aldo er 22 ára og Tevez er 23 ára. 
Tilhugsunin um að þessir þrír 
snillingar muni spila saman næstu 
árin hlýtur að skelfa andstæðinga 
Manchester United.
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Mál argentínska snillingsins Carlosar Tevez virðist loksins vera til lykta 
leitt. Þessi frábæri framherji er farinn frá West Ham og genginn í raðir 
Manchester United.  Þar mun hann mynda ógnvekjandi þrenningu með 
Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

FERGUSON FÆR
LOKS SINN MANN

31.08.06 West Ham semur við arg-
entínsku landsliðsmennina Carlos Tevez 
og Javier Mascherano.

02.03.07 West Ham er kært af Ensku 
úrvalsdeildinni fyrir brot á reglum í 
tengslum við samninga félagsins við 
Tevez og Mascherano.

04.04.07 Enska úrvalsdeildin skipar 
þriggja manna nefnd til að rannsaka 
samninga West Ham við Tevez og 
Mascherano.

27.04.07 West Ham er sektað um 5,5 
milljónir punda en sleppa við að stig  
séu dregin af félaginu eftir að hafa játað 
sekt sína. Úrskurðurinn hljómar einnig 
upp á að Enska úrvalsdeildin geti rift 
skráningu Carlosar Tevez en hann fær 
seinna leyfi til að spila áfram með West 
Ham.

15.05.07 Alþjóða knattspyrnu-
sambandið gefur út þá yfirlýsingu að 
það hyggist skoða úrskurð Ensku úrvals-
deildarinnar.

16.05.07 –Sheffield United, sem féll 
úr úrvalsdeildinni í síðustu umferðinni, 
leggur fram kæru á hendur Ensku 

úrvalsdeildinni til sérstaks gerðardóms 
til að reyna að koma því í gegn að stig 
verði dregin af West Ham. 

22.05.07 Enska úrvalsdeildin ákveður 
að setja upp gerðardóm til að kveða 
upp dóm vegna kvartana Sheffield 
United yfir máli Carlosar Tevez. Úrskurð-
ur hans er endanlegur.

02.06.07 Stjórnarformenn í ensku 
úrvalsdeildinni samþykkja nýja reglu 
sem neyðir félög til að leggja fram hvert 
einasta skjal í tengslum við félagsskipti 
leikmanna. 

13.06.07 Kevin McCabe, stjórnarfor-
maður Sheffield United, hótar að snúa 
sér til framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins til að fá skaðabætur ef óháði 
gerðardómurinn færir þeim ekki aftur 
sæti í úrvalsdeildinni.

03.07.07 Sheffield United tapar mál-
inu gegn Ensku úrvalsdeildinni eftir að 
gerðardómur vísar máli þeirra frá.

04.07.07 Sheffield United íhugar að 
áfrýja málinu til hæstaréttar vegna þess 
að gerðardómurinn gerði þau mistök 
að vísa ekki málinu aftur til hinnar upp-

runalegu óháðu þriggja manna nefndar 
sem sektaði West Ham í maí.

06.07.07 Kia Joorabchian, umboðs-
maður Carlosar Tevez, staðfestir að 
Tevez hafi náð samkomulagi við 
Manchester United. Enska úrvalsdeildin 
neitar hins vegar að samþykkja félags-
skiptin þar sem þess er krafist að allur 
gróði félagsskiptanna fari til West Ham 
en ekki Joorabchian.

11.07.07 West Ham hafnar formlegri 
ósk Carlosar Tevez um að rifta samningi 
hans við félagið.

13.07.07 Í kjölfarið á lokuðu þinghaldi 
í Hæstarétti er ósk Sheffield United um 
að fá leyfi til að áfrýja ákvörðun gerðar-
dómsins hafnað.

03. 08.07 West Ham tilkynnir að 
félagið hafi komist að samkomulagi við 
Kia Joorabchian um að fá tvær milljónir 
punda fyrir að leyfa Tevez að yfirgefa 
félagið. Hann gengur í raðir Manchester 
United á tveggja ára lánssamningi.

10.08.07 Tevez fær leikheimild með 
Manchester United og er því klár fyrir 
leikinn gegn Reading á sunnudag.

Alex Ferguson segir Carlos Tevez geta orðið einn af 
bestu framherjum heims NORDIC PHOTOS/GETTY

TRYGGÐU ÞÉR 
ÁSKRIFT AÐ SÝN 2

Gakktu frá áskrift á Netinu og fáðu 
30% afslátt af fyrsta mánuðinum.
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Sýn 2 hóf útsendingar 
sínar hinn 4. ágúst síð-
astliðinn. Enska úrvals-

deildin hefst laugardaginn 
11. ágúst og þar með hefjast 
beinar útsendingar fyrir alvöru 
á þessari nýju og metnaðarfullu 
sjónvarpsstöð. Aldrei hafa fleiri 
Íslendingar náð útsendingum 
frá enska boltanum en Sýn 2 
verður aðgengileg fyrir liðlega 
98% landsmanna. Lengi hafa 
landsmenn haft mikinn áhuga 
á enska boltanum og áhuginn 
virðist vera að aukast með 
árunum ef eitthvað er. Sýn 2 
kemur til móts við þennan 
áhuga með myndarlegum 
hætti og býður upp á 380 bein-
ar útsendingar frá úrvalsdeild-
inni og 1. deildinni þar sem 
nokkrir Íslendingar leika. Ef litið 
er til stærstu leikjanna í ágúst-
mánuði má nefna fjóra sérstak-
lega. Hinn 12. ágúst kl. 14.40 
taka meistararnir í Manchester 
United á móti Reading. Það er 
því ekki létt verkefni sem bíður 
íslensku landsliðsmannanna hjá 
Reading, Ívars Ingimarssonar 
og Brynjars Björns Gunnarsson-
ar, í 1. umferð deildarinnar. Þeir 
fara á hinn goðsagnakennda 
leikvang Old Trafford, og kljást 
við ríkjandi meistara í leikhúsi 
draumanna. 

Hinn 18. ágúst mætast 

Portsmouth og Bolton. Hér er 
um  Íslendingaslag að ræða 
strax í 3. umferð deildarinnar. 
Hermann Hreiðarsson gekk í 
sumar til liðs við Portsmouth 
og Heiðar Helguson gekk í 
raðir Bolton. Forvitnilegt verður 
að fylgjast mér þeim á nýjum 
vígstöðvum. Daginn eftir, 
19. ágúst, er stórviðburður í 
boði þegar Manchester City 
og Manchester United leiða 
saman hesta sína. Sem sagt 
nágrannaslagur í Manchester. 
Leikmönnum City þætti fátt 

skemmtilegra en að klekkja á 
meisturunum í United í upp-
hafi móts. Einstök stemning 
ríkir þegar nágrannalið mætast 
í enska boltanum. Sama dag 
er annar stórleikur á dagskrá 
þegar Liverpool tekur á móti 
Chelsea í Bítlaborginni. Segja 
má að þetta sé stórleikur 3. 
umferðarinnar. Liverpool lék til 
úrslita í Meistaradeildinni síð-
astliðið vor og Chelsea sigraði 
í báðum bikarkeppnunum á 
Englandi. 
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MIKILL AFSLÁTTUR FYRIR ÁSKRIFENDUR
Kaupin á sýningarréttinum frá enska boltanum er enn einn liðurinn í því að auka 
þjónustuna við áskrifendur Sýnar og M12 áskrifendur. Þegar skemmtilegasta knatt-
spyrnudeild í heimi á í hlut, þá dugir ekkert minna en heil sjónvarpsstöð, enda á enski 
boltinn ekkert minna skilið. M12 áskrifendur fá Sýn 2 á hagstæðu verði en aldrei hefur 
verið boðið upp á jafn metnaðarfulla dagskrá frá enska boltanum á Íslandi. 

Sýn 2 er ný sjónvarpsstöð þar sem nákvæmlega 
allt snýst um enska boltann. Aldrei hefur verið 
boðið upp á fleiri útsendingar frá enska boltanum á 
Íslandi. Þær verða hátt í 380 talsins bæði frá úrvals-
deildinni og einnig frá næstefstu deild. Sýn er stöð 
sem enginn knattspyrnumaður getur verið án. 

Þátturinn verður ekkert minna en bylting í umfjöllun 
um enska boltann á Íslandi. Þátturinn verður á dagskrá 
öll laugardagskvöld og hefst skömmu eftir að flautað 
verður til leiksloka í síðasta laugardagsleiknum. Þar 
stendur tvíeykið vinsæla, Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson, vaktina ásamt vel völdum sparkspekingum, 
og saman skoða þeir allt sem tengist leikjum dagsins 
á skemmtilegri og nákvæmari hátt en áður hefur sést. 
Íslensk dagskrárgerð eins og hún gerist best. 

Fáir Íslendingar eru í nánari tengslum við enska bolt-
ann, þjálfara, leikmenn og stuðningsmenn liðanna 
heldur en Guðni Bergsson. Enginn sparkskýrandi 
hefur betri skilning og tilfinningu fyrir því hvað gerir 
Úrvalsdeildina svona einstaka og eftirsóknarverða. 

Þessi fyrrum fyrirliði íslenska landsliðsins lék lengi á 
Englandi með Tottenham Hotspur og Bolton Wand-
erers þar sem hann var lengi vel fyrirliði. Hann lék 
90 leiki með Tottenham frá 1988 til 1993. Með 
Bolton lék hann 316 leiki frá 1995 til 2003. Á sínum 
ferli lék Guðni meðal annars með stjörnum á 
borð við Gary Lineker, Paul Gascoigne, Chris 
Waddle, Gary Mabbut, Jay Jay Okocha og 
Youri Djorkaeff svo einhverjir séu nefndir. 
Er einhver annar sjónvarpsmaður á Íslandi 
sem getur tekið upp símann og fengið viðtal 
við Ryan Giggs, Sol Campbell, Sam Allardyce 
og Mark Halsey dómara? Það getur Guðni eins og 
dæmin sanna. 4-4-2 með Guðna Bergs verður á 
dagskrá klukkan 19.10 á laugardögum.

STÆRSTU LEIKIRNIR Á SÝN 2 Í ÁGÚST

STAKUR MÁNUÐUR 

Á SÝN 2: 4.390 kr.

M12 SILFUR: Stöð 2 

+ Sýn 2: 2.704 kr. 

(viðbótarverð).

SÝN + SÝN 2: 2.837 

kr. (viðbótarverð).

FJÖLVARP STÓRI + 

SÝN 2: 2.879 kr. 

(viðbótarverð).

FJÖLVARP LITLI + 

SÝN 2: 3.133 kr. 

(viðbótarverð).

FJÖLVARP SPORT + 

SÝN 2: 2987 kr. 

(viðbótarverð).

M12 GULL: Stöð 2 

og Sýn + Sýn 2: 2.798 

kr. (viðbótarverð).

STÖÐ 2 OG FJÖL-

VARP STÓRI + SÝN 

2: 2.812 kr. 

(viðbótarverð).

STÖÐ 2 OG FJÖL-

VARP LITLI + SÝN 

2: 2.897 kr. (viðbót-

arverð).

STÖÐ 2 OG FJÖL-

VARP SPORT + 

SÝN 2:

2.893 kr. (viðbótar-

verð).

SÝN OG FJÖLVARP 

STÓRI + SÝN 2:

2.848 kr. 

(viðbótarverð).

SÝN OG FJÖLVARP 

LITLI + SÝN 2: 2.941 

kr. (viðbótarverð).

SÝN OG FJÖLVARP 

SPORT + SÝN 2: 

2.893 kr. (viðbótar-

verð).

M12 PLATINUM:

STÖÐ 2, SÝN OG 

FJÖLVARP STÓRI + 

SÝN 2: 2.368 kr. 

(viðbótarverð).

STÖÐ 2, SÝN OG 

FJÖLVARP LITLI + 

SÝN 2: 2.452 kr. 

(viðbótarverð).

STÖÐ 2, SÝN OG 

FJÖLVARP SPORT + 

SÝN 2: 2.404 kr. 

(viðbótarverð).

Ársmiðahafar Sýnar 2 fá ókeypis áskrift að Arsenal-, Chelsea-, Man Utd-, og Liverpool-rásum Fjölvarps-

ins. Jafnframt fá þeir veglegan fastan afslátt hjá fjórum samstarfsfyrirtækjum: • 5.000 kr afsláttur á öllum 

fótboltaferðum hjá Express ferðum. • 15.000 kr afsláttur af sjónvörpum hjá Bræðrunum Ormsson. (5000 kr af til-

boðstækjum). • Fáðu mörkin hjá tveimur liðum í úrvalsdeildinni send frítt í símann í sex mánuði hjá Og Vodafone 

(andvirði 5.940 kr). • 1.000 kr afsláttur af öllum liðstreyjum og fótboltaskóm í Útilíf.  

GLÆSILEG DAGSKRÁ Á SÝN 2

4-4-2 MEÐ GUÐNA BERGS

M eð tilkomu Sýnar 2 verð-
ur umgjörðin um enska 
boltann betri og veg-

legri en áður hefur þekkst hér á 
landi. Sýn 2 mun kappkosta að 
færa landsmönnum allt um enska 
boltann eins fljótt og mögulegt er. 
Ekki einungis beinu útsendingarn-
ar, heldur einnig samantektir, 
mörkin umdeildu atvikin, umræð-
una, viðtölin við þjálfarana og 
stjörnurnar. 

Premier League – Preview Upphitun
fyrir helgina Vikulegur þáttur þar 
sem hitað verður upp fyrir leiki 
helgarinnar. Sýndur glænýr á 
föstudögum með viðtölum sem 
tekin voru samdægurs við þjálf-
ara og stjörnur liðanna. 

Premier League – Review Ensku
mörkin Ný og hraðari útgáfa af 
þessum vinsæla þætti þar sem öll 
mörkin og helstu atvik umferðar-
innar eru sýnd frá öllum mögu-
legum sjónarhornum. Viðbrögð 
þjálfara, stuðningsmanna og sér-
fræðinga.

Premier League World Heimur
úrvalsdeildarinnar Nýr þáttur 
þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hlið-
um. Leikmenn heimsóttir, gömlu 
stjörnurnar leitaðar uppi og svip-
myndir af æðinu fyrir enska bolt-
anum um heim allan. 

1001 Goals Þúsund og eitt mark 
Niðurtalning á 1001 glæsilegustu 
mörkum Úrvalsdeildarinnar frá 
upphafi. Hver skoraði flottasta 
markið?

Season highlights Hápunktar árs-
ins Allar leiktíðir Úrvalsdeildar-
innar gerðar upp í hröðum og 
skemmtilegum þætti. 

Goals of the season Mörk leiktíðar-
innar Öll glæsilegustu mörk 
hverrar leiktíðar Úrvalsdeildar-
innar frá upphafi til dagsins í dag.

Ten Seasons – A decade of great 
goals
Áratugur af glæsimörkum
Heill áratugur af ógleymanlegum 
mörkum.

PL Classic matches Bestu leikir 
Úrvalsdeildarinnar Hápunktarn-
ir úr bestu og eftirminnilegustu 
leikjum Úrvalsdeildarinnar.

The UK Masters Cup Gömlu brýnin 
leika listir sínar, stjörnur á borð 
við Matt Le Tissier, Glen Hoddle, 
Ian Wright, Paul Gascoigne, Lee 
Sharpe, Jan Mölby og Peter 
Beardsley. UK Masters Cup er 
orðin gríðarlega vinsæl mótaröð 
en þar taka þátt 32 lið skipuð leik-
mönnum sem gerðu garðinn fræg-
an á árum áður í ensku úrvals-
deildinni.

VERÐSKRÁ:

KYNNING

Ég lék nokkrum sinnum á móti Guðna Bergssyni. Það var ekki auðvelt. Hann er einn erfiðasti varnarmaður sem 
ég hef leikið gegn á Englandi. Þegar ég lék gegn honum datt mér ekki í hug að hann yrði góður og aðlaðandi 
sjónvarpssmaður, jafn illskeyttur og hann var! Mér skilst að hann standi sig mjög vel í því starfi.“

- Ruud van Nistelrooy leikmaður Real Madrid.



Sumarið 1997 lagði Eyjapeyinn 
Hermann Hreiðarsson af stað í 
ferðalag sem enn sér ekki fyrir 
endann á. Hann gerði samning við 
enska úrvalsdeildarliðið Crystal 
Palace til þriggja ára og vissi í 
sjálfu sér ekkert hvað hann var að 
fara út í. Hann var þó fljótur að 
komast í liðið og stóð sig betur en 
flestir hefðu þorað að vona þrátt 
fyrir að Crystal Palace félli úr 
úrvalsdeildinni.

„Ég fór út fyrst sem hálfgerð-
ur gutti með þriggja ára samning 
og var keyptur upp á framtíðina. 
Ég vissi í raun ekkert út í hvað ég 
var að fara og átti alveg eins von á 
því að þurfa að fara heim eftir 
þrjú ár. Um leið og tímabilið byrj-
aði og ég sá stemninguna á völlun-
um þá vissi ég að þetta var málið. 
Ég var á bekknum í fyrstu leikj-
unum en vildi meira, komst í liðið 
og síðan hef ég eiginlega ekki litið 
um öxl. Þegar ég lít til baka þá er 
þetta búið að vera ævintýri líkast. 
Þegar ég fór út þá var ég helvíti 
hrár. Ég kunni varla að sparka í 
bolta 23 ára gamall. Ég hugsa oft 
hvar ég hefði eiginlega endað ef 
ég hefði kunnað að sparka í bolta 
þegar ég kom út,“ segir Hermann 
og hlær.

„Þetta er búið að vera frábært 
ævintýri og á meðan ég hef enn þá 
gaman af þessu þá held ég áfram. 
Ég fær þvílíka útrás á hverjum 
degi á æfingum og í leikjum og 
það eru forréttindi að fá að taka 
þátt í þessu,“ segir Hermann.

HVAÐ VAR ÉG AÐ HUGSA?
Hermann hefur aldrei verið 
hræddur við að fara sínar eigin 
leiðir en það ráku margir upp stór 
augu þegar hann ákvað að ganga 
til liðs við Brentford í þriðju deild-
inni haustið 1998. Sú djarfa ákvörð-
un átti þó eftir að reynast honum 

happadrjúg á endanum.
„Ég spyr oft sjálfan mig enn 

þann dag í dag hvað ég hafi eigin-
lega verið að hugsa þegar ég tók þá 
ákvörðun en ég held að það hafi 
orðið til þess að ég varð enn hungr-
aðri í að komast aftur í úrvalsdeild-
ina. Ég fór niður í gömlu 3. deildina 
og þar sá ég fullt af góðum leik-
mönnum sem voru fastir þar. Þar 
lærði ég að það væru bara forrétt-
indi að spila í úrvalsdeildinni. Ég 
held að eftir á að hyggja hafi þetta 
verið ein af mínum bestu ákvörð-
unum því ég þurfti að vera í algjöru 
toppformi til að spila í þessari deild 
og þurfti að taka sjálfan mig algjör-
lega í gegn. Það bjó líka meira á 
bak við þetta. Fjölskyldan var 
nýkomin út og krakkarnir byrjaðir 
í skóla í hverfinu. Æfingasvæðið 
hjá Brentford var við hliðina á skól-
anum þannig að það hentaði mjög 
vel. Mér gekk líka vel og það leið 
ekki nema ár þar til ég var kominn 
aftur í úrvalsdeildina með Wimb-
ledon,“ segir Hermann.

ÓTRÚLEGT HJÁ IPSWICH
Og frá Wimbledon lá leiðin til Ips-
wich þar sem Hermann upplifði 
sitt skemmtilegasta tímabil í enska 
boltanum til þessa. Hann var 
keyptur fyrir fjórar milljónir 
punda sumarið 2000 og sá ekki 
eftir því að hafa haft vistaskipti 
frá Wimbledon.

„Fyrsta árið hjá Ipswich var 
ótrúlegt. Félagið var að koma upp í 
úrvalsdeildina og keypti í raun og 
veru engan nema mig um sumarið. 
Við lentum í fimmta sæti með 66 
stig og vorum bara einum leik frá 
því að komast í meistaradeildina. 
Það var ótrúlegur árangur og frá-
bært í alla staði. Stuðningsmenn 
Ipswich eru stórkostlegir og félag-
ið yndislegt. Ég held að þetta ár 
hafi verið toppurinn hingað til.“

FJÖGUR FÖLL HAFA
ENGIN ÁHRIF
Tíu ára dvöl Hermanns hefur þó 
ekki verið eintóm sæla því að hann 
hefur orðið þess vafasama heiðurs 
aðnjótandi að falla fjórum sinnum 
með liðum sínum úr úrvalsdeild-
inni, fyrst Crystal Palace 1998, 
síðan Wimbledon 2000, Ipswich 
2002 og síðan Charlton síðastliðið 
vor. Hermann lætur það þó hafa 
lítil áhrif á sig og segir það hluta 
af fótboltanum.

„Þetta er bara eins og það er, 
staðreyndir sem þýðir ekkert að 
reyna að fela. Ég get hins vegar 
ekki sagt að þetta hafi mikil áhrif á 
mig. Auðvitað er hundleiðinlegt að 
falla og þessi tímabil þar sem botn-
baráttan hefur verið allsráðandi 
hafa mörg hver verið ömurleg. 
Stemningin í leikmannahópnum 
ber keim af genginu og er því oft 
döpur. Ég hef hins vegar alltaf átt 
fast sæti í byrjunarliðinu hjá þeim 
liðum sem ég hef spilað með og það 
segir mér það að ég hef verið að 
standa fyrir mínu. Ég neita alla 
vega að trúa því að ég sé ástæðan 
fyrir því að liðin hafi fallið. 

Ef við skoðum þessi fjögur lið 
sem ég hef fallið með þá voru 
Crystal Palace nýliðar í úrvals-
deildinni og höfðu komist upp í 
gegnum umspil. Ég var auðvitað 
bara kjúklingur þar en eftir á að 
hyggju þá var liðið einfaldlega ekki 
nógu gott til að halda sæti sínu. Ég 
var keyptur til Wimbledon eftir 
einhverja tíu leiki og þá var liðið í 
botnsæti. Það var því vitað að það 
tímabil yrði endalaus barátta. Hjá 
Ipswich lentum við í hinum vel-
þekkta 2. tímabils sjúkdómi sem 
hefur hrjáð mörg lið. Eftir frábært 
tímabil árið á undan átti svo sann-
arlega að blása til sóknar og gera 
enn betur. Það gekk hins vegar ekk-
ert upp. Við vorum í Evrópukeppni, 

vorum með lítinn hóp og það fór 
allt í vaskinn. Varðandi Charlton þá 
gerðist það að Alan Curbishley 
hætti eftir frábært starf í fimmtán 
ár og nýr þjálfari [Ian Dowie] kom 
inn. Hann breytti miklu og reyndi 
að setja sitt mark á liðið. Mig grun-
aði þá að þetta síðasta tímabil yrði 
erfitt sem varð svo raunin,“ segir 
Hermann.

STEFNUM Á EVRÓPUSÆTI
Í dag virðist hins vegar allt annað 
vera upp á teningnum og fallbar-
átta virðist fjarlægur möguleiki. 
Hermann fékk sig lausan frá 
Charlton eftir að tímabilinu lauk 
og gekk til liðs við Portsmouth. 
Þar hittir hann fyrir knattspyrnu-
stjórann Harry Redknapp og afar 
metnaðarfulla forráðamenn sem 
ætla sér að koma Portsmouth í 
fremstu röð. Hermann segist finna 
fyrir því að Portsmouth sé öflugra 
félag en nokkurt annað sem hann 
hefur verið hjá.

„Mannskapurinn er sá sterkasti 
sem ég hef spilað með og metnað-
urinn er gífurlegur. Það eru leik-
menn hérna sem hafa spilað með 
bestu liðum Englands og enska 
landsliðinu. Markið er líka sett hátt 
og við stefnum á Evrópusæti. Það 
er ekki hægt að tala um neitt annað 
þegar horft er til þess hversu mikl-
um peningum búið er að eyða í leik-
menn í sumar. Það vilja allir setja 
markið hátt,“ segir Hermann.

Hjá Portsmouth fær hann tæki-
færi til að spila með varnarmönn-
um á borð við Sol Campbell, Sylva-
in Distin og Lauren og Hermann 
játar að það sé ekki amalegt að 
vera í varnarlínu með þessum 
mönnum. „Þetta er langöflugasta 
vörn sem ég hef spilað í og það er 
gott að vita af því að ef eitthvað 
klikkar þá eru mennirnir við hlið-
ina á mér nægilega góðir til að 
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FORRÉTTINDI AÐ FÁ AÐ SPILA 

Hermann Hreiðarsson 
er einn af launahæstu 
varnarmönnum 
ensku úrvalsdeildarinn-
ar. Hann gekk í raðir 
Portsmouth í sumar og 
stefnir á Evrópusæti 
með liðinu. Eftir tíu ár 
í enska boltanum seg-
ir hann dvölina hafa 
verið ævintýri líkasta. 
EFTIR ÓSKAR HRAFN

ÞORVALDSSON



Harry Redknapp „Hann er 
með gott auga á markaðnum. 
Hann hefur keypt nokkra 
leikmenn sem ég hafði aldrei 
heyrt um en þeir smella vel inn 
í liðið. Hann hefur greinilega 
aðdráttarafl til að ná í stór nöfn 
í fótboltaheiminum. Mín kynni 
af honum eru ekki löng en 
hann er sjarmerandi gaur. Það 
eru fáir stjórar sem er betra að 
vinna fyrir á meðan menn gera 
það sem fyrir þá er lagt. Síðan 
skemmir ekki fyrir að hann vildi 
gjarnan fá mig og hringdi dag-
inn eftir að tímabilinu lauk. 

Erfiðasti mótherjinn „Alan 
Shearer var alltaf í sérstökum 
klassa. Hann var ekkert sérstak-
lega stór en ótrúlega sterkur í 
loftinu og grimmur í teignum. 
Hann þurfti bara hálfan metra 
og þá vissi maður hvar boltinn 
myndi enda. Hann var ansi 
erfiður.”

Besti stjórinn „Steve 
Coppell tók áhættu og keypti 
mig til Crystal Palace á sínum 
tíma og ég á honum auðvitað 
mikið að þakka. Hann henti 
mér inn í liðið og lét mér líða 
frábærlega.“

Besta stemningin „Mér 
finnst alltaf andrúmsloftið vera 
best á Anfield. Það skemmir 
líka ekki fyrir að ég hef oft náð 
góðum úrslitum þar. Mér fannst 
líka frábært að spila á gamla 
Highbury. Það er sjarmi yfir 
þessum gömlu ensku völlum.“

Besti samherjinn

“Það er Matt Holland sem ég 
spilaði með hjá Ipswich og 
Charlton. Við vorum herberg-
isfélagar í fjögur ár og hann 
er algjör toppmaður. Hann er 
mikill atvinnumaður, hugsar vel 
um sjálfan sig, mikill öðlingur 
sem hefur náð að búa sér til 
góðan feril.”

redda því. Við munum fara í hvern 
leik vitandi það að andstæðingarn-
ir þurfa að eiga sinn besta leik til 
að vinna okkur og það er miklu 
skemmtilegra. Sjálfstraustið í lið-
inu er mikið og menn ætla sér 
stóra hluti,“ segir Hermann. Það 
reynir líka fljótt á Portsmouth-
liðið því á meðal andstæðinga í 
fyrstu sex leikjunum eru 
Manchester United, Liverpool, 
Chelsea og Arsenal.

Aðspurður segist Hermann 
vera viss um að Manchester Unit-
ed muni verja titil sinn á komandi 
leiktíð. „Þeir spiluðu frábæran fót-
bolta allt tímabilið í fyrra og eru 
með enn betra lið núna eftir að 

leikmenn eins og Tevez og Har-
greaves gengu til liðs við það. 
Þegar ég ber saman leikmanna-
hópana hjá Manchester United og 
Chelsea þá finnst mér United vera 
í öðrum klassa. Ég er samt viss um 
að stóru fjögur liðin, United, Chel-
sea, Liverpool og Arsenal, muni 
tapa fleiri stigum á þessu tímabili 
heldur en undanfarin ár. Fjölmörg 
lið hafa eytt miklum peningum í að 
styrkja sig og það mun skila sér í 
jafnari deild. Lið eins og Totten-
ham, West Ham og Newcastle 
verða stórhættuleg á þessu tíma-
bili,“ segir Hermann.

PENINGAR EKKI AÐALATRIÐIÐ
Hermann skrifaði undir tveggja 
ára samning við Portsmouth sem 
færir honum samkvæmt heimild-
um Sports um 400 milljónir króna 

í árslaun. Hermann segist ekki 
hugsa mikið um peninga og þeir 
séu fráleitt aðalatriðið.

 „Það eru fyrst og fremst forrétt-
indi að fá að spila í einni bestu deild 
heims og á móti bestu fótboltamönn-
um heims. Það er ekkert öðruvísi 
með þetta eða aðrar atvinnugreinar 
sem fólk stundar. Það vilja allir 
komast á toppinn og því fylgir yfir-
leitt launahækkanir og annað. Hins 
vegar er það svo að það er nú alltaf 
heilsan sem skiptir öllu máli. Pen-
ingar hjálpa bara til við að geta leyft 
sér hitt og þetta. Það er þó ekki aðal-
atriðið. Ef ég fengi minna borgað þá 
myndi ég einfaldlega leyfa mér 
minna. Það er gaman að mæta í 

vinnuna á hverjum degi, sinna 
áhugamálinu og að fá borgað vel 
fyrir það,“ segir Hermann og bætir 
við að líf atvinnumanns í ensku 
úrvalsdeildinni sé sjaldnast í lík-
ingu við þá mynd sem er dregin upp 
í fjölmiðlum.

„Við erum bara venjulegt 
fólk. Það lifir hver sínu lífi. Þetta 
er bara eðlilegur vinnudagur en 
síðan tekur bara fjölskyldulífið 
við eins og hjá flestum. Við erum 
með börn og það þarf að skutla 
þeim í skólann, ná í þau þangað 
og sjá um heimalærdóminn. Við 
höfum reyndar verið með barna-
píur þar sem við höfum ekki haft 
skyldfólk hérna úti til að henda 
grislingunum í. Það er nauðsyn-
legt að komast út úr húsi öðru 
hvoru. Það er ekkert öðruvísi 
hjá okkur en öðrum hjónum.”

HÆFILEIKAR ERU EKKI ALLT
Hermann Hreiðarsson er ekki 
hæfileikaríkasti knattspyrnumað-
ur sem Ísland hefur alið af sér. 
Afrek hans í enska boltanum eru 
hins vegar óumdeilanleg og hann 
velkist ekki í vafa um að hugar-
farið skipti meira máli þegar upp 
er staðið. Þegar knattspyrnumað-
urinn Hermann Hreiðarsson er 
skoðaður má finna ótrúleg líkindi 
með leikmönnum eins og Lárusi 
Orra Sigurðssyni, Heiðari Helgu-
syni, Ívari Ingimarssyni og Brynj-
ari Birni Gunnarssyni. Allt eru 
þetta leikmenn sem hafa staðið 
sig frábærlega í ensku knatt-
spyrnunni og allir hafa þeir treyst 

á hugarfar, dugnað og hörku frek-
ar en tækni og fínheit.

 „Það er alveg á hreinu að hæfi-
leikarnir eru ekki allt. Ég hef séð 
marga leikmenn í gegnum tíðina 
sem hafa verið ótrúlega efnilegir 
en svo er hausinn ekki í lagi og 
þeir enda í utandeildinni. Það er 
bara út af hugarfari. Við höfum 
það líka fram yfir Englendingana 
að við höfum allir unnið erfiða 
vinnu með fótboltanum og vitum 
hvað við höfum það gott. Ég held 
að fólki finnist gott að vinna með 
okkur því við erum ekkert að röfla 
yfir einu né neinu heldur gerum 
það sem við erum beðnir um. Við 
hugsum líka vel um okkur þannig 
að við þurfum ekki að treysta of 
mikið á hæfileikana. Ég treysti 
frekar á hjartað,“ segir Hermann 
og hlær dátt. 
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Ég held að fólki finnist gott að vinna með okkur því við 
erum ekkert að röfla yfir einu né neinu heldur gerum 
það sem við erum beðnir um.



Þ að er alveg yndislegt að vera kominn aftur. Það 
tekur mig reyndar meiri tíma að komast í topp-
form en að vera heill og að spila er frábært. Það 

skemmir heldur ekki fyrir að hafa skorað mitt fyrsta 
mark fyrir West Ham í ansi langan tíma í kvöld. Það er 
þungu fargi af mér létt,“ sagði Dean Ashton í samtali 
við Sport eftir æfingaleik Leyton Orient og West Ham í 
lok júlí. Ashton skoraði þá sitt fyrsta mark fyrir félagið 
eftir að hann kom til baka úr erfiðum ökklameiðslum 
sem héldu honum frá keppni í tæpt ár.

GAMAN AÐ SJÁ ÁRANGUR
Ashton var keyptur til West Ham í janúar 2006 frá Nor-
wich fyrir rúmar 7 milljónir punda sem var þá það 
mesta sem félagið hefur greitt fyrir einn leikmann. 
Hann spilaði gríðarlega vel fyrir West Ham og var val-
inn í enska landsliðshópinn þá um sumarið. Á æfingu 
með landsliðinu varð hann hins vegar fyrir því óláni að 
ökklabrotna og kom það í veg fyrir að hann spilaði sína 
fyrstu landsleiki. Það þýddi líka að hann missti af öllu 
síðasta keppnistímabili með West Ham.

“Þetta voru auðvitað gífurleg vonbrigði. Ég var 
kominn í landsliðið og í besta formi lífsins. Síðan þurfti 
ég að horfa upp á félaga mína í liðinu eiga mjög erfitt 
tímabil, bæði innan og utan vallar, og það tók líka á. 
Þessi meiðsli voru erfið og það kom sá tími að ég óttað-
ist að ferillinn væri búinn. Slíkar hugsanir flugu í geng-
um huga minn þegar þetta virtist engan enda ætla að 
taka. Sem betur fer gerðist það ekki enda lagði ég gíf-
urlega hart að mér við að ná fullum bata. Ég eyddi 
endalausum klukkutímum í endurhæfingu og þurfti að 
berjast við sársauka. Það er líka gaman núna þegar 
maður sér árangur erfiðsins,” segir Ashton brosandi.

EINN SÁ ALLRA BESTI
Það er óumdeilt að Ashton er frábær leikmaður. Þegar 
fylgst var með honum í leiknum gegn Leyton Orient 
mátti sjá að hann hefur yfir miklum hæfileikum að 

ráða. Hann er 
stór og sterkur, öflug-
ur í skallaeinvígum, með fína tækni 
og móttöku og frábær skotmaður. 
Hann er af mörgum talinn vera einn 
albesti framherji ensku úrvals-
deildarinnar og margir sjá hann 
fyrir sér sem framherja enska 
landsliðsins. Eggert Magnússon, 
stjórnarformaður West Ham, bind-
ur líka miklar vonir við hann.

“Þegar hann er kom-
inn í sitt besta 
form þá er 
alveg ljóst 
að hann 
verður lið-
inu mikill 
styrkur. 
Dean er 
frábær leik-
maður og 
einn allra besti 
sóknarmaðurinn í deildinni,” segir 
Eggert um framherja sinn.

En hvað finnst Ashton þá um Egg-
ert?

“Hann hefur verið frábær. Hann er 
gífurlega áhugasamur og lifir sig inn í 
þetta. Það er alveg augljóst að hann vill 
komast eins langt og hann getur með félag-
ið. Hann talar líka mikið við leikmenn sem er 
eitthvað sem við kunnum að meta.”

STEFNUM Á EFRI HLUTANN
Ashton hefur verið lengi að þrátt fyrir ungan 
aldur. Hann er alinn upp hjá Dario Gradi í 
Crewe Alexandra sem hefur skilað af sér 
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Crewe Alex-
andra 2000 

til 2005  158 
leikir/61 mark

Norwich City 2005 til 2006 
44 leikir/17 mörk

Dean Ashton, hinn 23 ára gamli framherji 
West Ham, er einn af bestu sóknarmönn-
um ensku úrvalsdeildarinnar. Hann 
missti af öllu síðasta tímabili vegna 
ökklameiðsla en miklar vonir eru 
bundnar við hann í ár. Sport hitti 
Ashton í London. 
EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

Dean Ashton fær það 
erfiða hlutverk að 
taka við hlutverki 

Carlosar Tevez í 
framlínu West 

Ham. NORDIC 

mörgum frábærum leikmönnum. Það lá leið hans til Nor-
wich sem borgaði þrjár milljónir punda fyrir hann í jan-
úar 2005. Ári seinna var hann svo kominn til West Ham 
fyrir meira en helmingi hærri upphæð. Ashton segist 
vera afar ánægður hjá félaginu

“Við erum með gott lið. Það hefur verið eytt miklum 
peningum í góða leikmenn og ég held að tímabilið verði 
afar spennandi. Ég vona að við verðum í efri hluta deild-
arinnar þegar uppi verður staðið,” segir Ashton.

Aðspurður um persónuleg markmið segir hann þau 
einföld. “Ég ætla að vera heill og njóta þess að spila fót-
bolta. Ég set mér engin markmið í fjölda marka eða að 
komast í enska landsliðið. Auðvitað er það draumurinn en 
aðalmálið er að West Ham gangi vel,” segir þessi geð-
þekki framherji.

Enska A-landsliðið 2006 
til? 0 landsleikir Meiddist 
illa á ökkla í fyrsta sinn sem 
hann var valinn í landsliðs-
hópinn

West Ham United 2006 til ? 
11 leikir/3 mörk

ÓTTAÐIST AÐ FÓTBOLTA-
FERILLINN VÆRI BÚINN     



Enski boltinn á Sýn 2
í Sjónvarpi Símans
Njóttu þess að horfa á Enska boltann í bestu mögulegu myndgæðum
í gegnum Sjónvarp Símans.

Tryggðu þér áskrift að Sýn 2 í síma 512 5100.

Þú færð líka aðgang að yfir 1100 bíómyndum í SkjáBíói með einum
takka á fjarstýringunni – aðeins í gegnum Sjónvarp Símans.

800 7000 – siminn.is
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BOLTON
Stofnað: 1874

Heimavöllur: Reebook Stadium (28.723 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Sammy Lee

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
6. sæti 2004 til 2005

Dýrasti leikmaður: Nicolas Anelka frá Fener-
bahce (8 milljónir punda 2006)

Komnir: Heiðar Helguson (Fulham), Mikel Alonso 
(R. Sociedad), Gavin McCann (Aston Villa), Jlloyd 
Samuel (Aston Villa), Zoltan Harsanyi (FC Senec), 
Blerim Dzemaili (FC Zürich), Gerald Cid (Bordea-
ux), Danny Guthrie (Liverpool), Daniel Braaten 
(Rosenborg) og Christian Wilhelmsson (Nantes).

Farnir:Tai Ben Haim (Chelsea), César Martin 
(samningslaus), Quinton Fortune (samningslaus), 
Henrik Pedersen 
(samningslaus), Chris 
Howarth (Carlisle) 
og David Thompson 
(samningslaus).

Heiðar Helgu-
son Heiðar ætti 

að njóta meira trausts 
hjá Sammy Lee heldur 
en hann gerði hjá 
Fulham. 

CHELSEA
Stofnað: 1905

Heimavöllur: Stamford Bridge (42.055 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Jose Mourinho

Besti árangur í úrvalsdeildinni: Meistarar 
2004 til 2005 og 2005 til 2006

Dýrasti leikmaður: Andryi Shevchenko frá AC 
Milan (30 milljónir punda 2006)

Komnir: Florent Malouda (Lyon), Tal Ben Haim 
(Bolton), Claudio Pizarro (B. München), Alex (PSV) 
og Steve Sidwell (Reading).

Farnir: Geremi (Newcastle), Khalid Boulahrouz 
(Sevilla), Juan Sebastian Veron (samningslaus), 
Yves Makabu-Ma-Kalambay (Hibernian), Nuno 
Morais (A. Nicosia), 
Jimmy Smith (Nor-
wich), Jimmy Smith 
(Norwich), Ben Sahar 
(QPR) og Michael 
Mancienne (QPR).

Andryi 
Shevchenko 

Þessi markheppni 
Úkraínumaður olli 
miklum vonbrigðum 
á síðasta tímabili.

DERBY
Stofnað: 1884

Heimavöllur: Pride Park (33.597 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Billy Davies

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 
8. sæti 1998-1999

Dýrasti leikmaður: Seth Johnson frá Crewe (3 
milljónir punda 1999)

Komnir: Ben Hinchcliffe (samningslaus), Andy 
Todd (Blackburn), Tyrone Mears (West Ham), 
Claude Davis (Sheff. Utd), Lewis Price (Ipswich), 
Andy Griffin (Portsmouth) og Robert Earnshaw 
(Norwich).

Farnir: Lionel Ainsworth (samningslaus), 
Morten Bisgaard (samningslaus), Paul Boertien 
(samningslaus), 
Richard Jackson 
(Luton), Steven Cann 
(samningslaus), Lee 
Grant (Sheff. Wed.), 
Seth Johnson (samn-
ingslaus) og Paul 
Peschisolido (Luton).

Giles Barnes 
Er einn efni-

legasti miðjumaður-
inn í enska boltanum.

EVERTON
Stofnað: 1878

Heimavöllur: Goodison Park (40.569 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: David Moyes

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
4. sæti 2004-2005

Dýrasti leikmaður: Andy Johnson frá Crystal 
Palace (8,6 milljónir punda 2006)

Komnir: Leighton Baines (Wigan), Phil Jagielka 
(Sheff. Utd), Steven Pienaar (B. Dortmund) og 
Lukas Jutkiewicz (Swindon Town).

Farnir: Gary Naysmith (Sheff. Utd), James Beattie 
(Sheff. Utd), Alessandro Pistone (samningslaus) 
og Richard Wright (West Ham).

James 
Vaug-

han Það hefur 
tekið hann 
lengri tíma að 
slá í gegn en 
menn bjuggust 
við. 

FULHAM
Stofnað: 1879

Heimavöllur: Craven Cottage (tekur 26.300 áhorfendur)

Knattspyrnustjóri: Lawrie Sanchez

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 9. sæti 2003 til 2004

Dýrasti leikmaður: Steve Marlet frá Lyon (11,5 milljónir 
punda 2001)

Komnir: Lee Cook (QPR), David Healy (Leeds), Paul Konchesky 
(West Ham), Chris Baird (Southampton), Steven Davis (Aston Villa), 
Diomansy Kamara (West Brom), Adrian Leijer (Melbourne Victory), 
Hameur Bouazza (Watford) og Aaron Hughes (Aston Villa).

Farnir: Heiðar Helguson (Bolton), Tomasz Radzinski (samnings-
laus), Claus Jensen (samningslaus), Mark Pembrigde (samnings-
laus), Mark Crossley (Oldham), Franck Queudrue (Birmingham), 
Michael Brown (Wigan) og Matty Collins (Swansea).

David Healy Ef Healy væri 
jafngóður með félagsliðum 

sínum og hann er með norður-írska 
landsliðinu þá væri hann með betri 
fótboltamönnum heims. Hann hefur 
skorað níu mörk í sex leikjum fyrir 
Norður-Írland í undankeppni EM 2008 
og hann hlýtur að halda áfram á sömu 
braut með Fulham.

LIVERPOOL
Stofnað: 1892

Heimavöllur: Anfield Road (tekur 45.362 áhorfendur)

Knattspyrnustjóri: Rafael Benitez

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 2. sæti 2001 til 2002 

Dýrasti leikmaður: Fernando Torres frá Atletico Madrid 
(26,5 milljónir punda 2007)

Komnir: Ryan Babel (Ajax), Yossi Benayoun (West Ham), 
Fernando Torres (Atletico Madrid), Lucas Leiva (Gremio), 
Sebastian Leto (Lanus), Andriy Voronin (Bayer Leverku-
sen), Mikel San Jose (Athletic Bilbao), Nikolay Mihaylov (Lev-
ski Sofia), Krisztian Nemeth (MTK Hungaria), Andras Simon 
(MTK Hungaria) og Ryan Crowther (Stockport).

Farnir: Craig Bellamy (West Ham), Djibril Cisse (Marseille), 
Luis Garcia (Atletico Madrid), Florent Sinama-Pongolle 
(Recreativo Huelva), Jerzy Dudek (Real 
Madrid), Bolo Zenden (Marseille), Robb-
ie Fowler (Cardiff ), Danny Guthrie (Bolt-
on) og Adam Hammill (Southampton).

Fernando Torres Dýrasti leik-
maður i sögu Liverpool sem á 

að verða markaskorarinn sem Liverpool 
hefur ekki átt frá því að Michael Owen 
var og hét.

FRÁ ARSENAL TIL LIVERPOOL
ARSENAL

Stofnað: 1886

Heimavöllur: Emirates Stadium (60.432 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Arsene Wenger

Besti árangur í úrvalsdeildinni: Meistarar 
1997 til 1998, 2001 til 2002 og 2003 til 2004.

Dýrasti leikmaður: Thierry Henry frá Juventus 
(10,5 milljónir punda 1999)

Komnir: Bacary Sagna (Auxerre), Eduardo da 
Silva (Dinamo Zagreb), Lukasz Fabianski (Legia 
Varsjá) og Havard Nordtveit (Haugesund).

Farnir: Jose Antonio Reyes (A. Madrid), Fred-
die Ljungberg (West Ham), Thierry Henry 
(Barcelona), Jeremie Aliadiere (Middlesbrough), 
Fabrice Muamba (Birmingham), Arturo Lupoli 
(Fiorentina), Carlos Vela (Osasuna), Kerrea Gilbert 
(Southend) og Mart 
Poom (Watford)

Robin Van 
Persie Þessi 

ungi Hollendingur 
mun  bera miklu meiri 
ábyrgð í sóknarleik 
Arsenal eftir brott-
hvarf Thierry Henry.

ASTON VILLA
Stofnað: 1874

Heimavöllur: Villa Park (tekur 42.573 áhorfendur)

Knattspyrnustjóri: Martin O’Neill

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
2. sæti 1992 til 1993

Dýrasti leikmaður: Ashley Young frá Watford 
(9,65 milljónir punda 2007)

Komnir: Marlon Harewood (West Ham) og Nigel 
Reo-Coker (West Ham)

Farnir: Lee Hendrie (Sheff. Utd), Chris Sutton 
(hættur), Stephen Henderson (Bristol City), 
Aaron Hughes (Fulham), Gavin McCann (Bolton), 
Jlloyd Samuel (Bolton), Steven Davis (Fulham), 
Liam Ridgewell 
(Birmingham) og 
Robert Olejnik 
(Falkirk).

Ashley 
Young 

Þessi eldfljóti og 
leikni kantmaður 
var keyptur fyrir 
metupphæð í jan-
úar og er búist við 
miklu af honum í 
vetur. 

BIRMINGHAM
Stofnað: 1875

Heimavöllur: St. Andrews (30.009 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Steve Bruce

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 
10. sæti 2003 til 2004

Dýrasti leikmaður: David Dunn frá Blackburn 
(4,375 milljónir punda 2003)

Komnir: Rafael Schmitz (Lille), Daniel De Ridder 
(Celta Vigo), Richard Kingson (Hammarby) Oliver 
Kapo (Juventus), Garry O’Connor (L. Moskva), 
Fabrice Muamba (Arsenal), Liam Ridgewell (Aston 
Villa), Franck Queudrue (Fulham) og Stuart Parna-
by (Middlesbrough).

Farnir: DJ Campbell (Leicester), Stephen 
Clemence (Leicester), Julian Gray (Coventry), Neil 
Kilkenny (Oldham) og 
Bruno N’Gotty (Leic-
ester).

Oliver Kapo 
Þessi gríðarlega 

öflugi miðjumaður frá 
Fílabeinsströndinni 
hefur mikla reynslu 
þrátt fyrir að vera aðeins 
26 ára gamall. 

BLACKBURN
Stofnað: 1875

Heimavöllur: Ewood Park (31.367 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Mark Hughes

Besti árangur í úrvalsdeildinni: Meistarar 
tímabilið 1994 til 1995

Dýrasti leikmaður: Andy Cole frá Man. Utd (8 
milljónir punda 2001)

Komnir: Maceo Rigters (NAC Breda), Roque 
Santa Cruz (Bayern München) og Gunnar Nielsen 
(BK Frem).

Farnir: Michael Gray (Wolves) og Andy Todd 
(Derby).

Maceo 
Rigters 

Þessi hollenski 
framherji varð 
markahæstur á 
Evrópumóti U-21 
árs landsliða í 
sumar þar sem 
Holland varð 
Evrópumeistari.
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MAN CITY
Stofnað: 1887

Heimavöllur: City of Manch. Stadium (47.726 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Sven-Göran Eriksson

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
8. sæti 2004 til 2005

Dýrasti leikmaður: Nicolas Anelka frá Paris St. 
Germain (13 milljónir punda 2002)

Komnir: Geovanni (Benfica), Gelson Fernandes 
(Sion), Martin Petrov (Atletico Madrid), Elano 
(Shakhtar Donetsk), Vedran Corluka (Dinamo Zag-
reb), Javier Garrido (Real Sociedad), Valeri Bojinov 
(Fiorentina) og Rolando Bianchi (Reggina).

Farnir: Trevor Sinclair (Cardiff ), Nicky Weaver 
(Charlton), Stephen Jordan (Burnley), Hatem 
Trabelsi (samningslaus), Joey Barton (Newcastle), 
Nathan D’Laryea (Rochdale) og Sylvain Distin 
(Portsmouth).

Rolando Bianchi 
Ef framherji skorar 

18 mörk með miðlungsliði 
í ítölsku A-deildinni hvað 
getur hann þá gert með 
miðlungsliði í ensku úrvals-
deildinni?

FRÁ MANCHESTER CITY TIL WIGAN

WIGAN
Stofnað: 1932

Heimavöllur: JJB Stadium (25.135 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Chris Hutchings

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 10. sæti 2005 til 2006

Dýrasti leikmaður: Emile Heskey frá Birmingham 
(5,5 milljónir punda 2006)

Komnir: Jason Koumas (West Brom), Mario Melchiot 
(Rennes), Titus Bramble (Newcastle), Antoine Sibierski (New-
castle), Andreas Granqvist (Helsingborgs), Antonio Valencia 
(Villarreal), Michael Brown (Fulham) og Carlo Nash (Preston).

Farnir: Leighton Baines (Everton), Andreas Johansson 
(Álaborg BK), Lee McCulloch (Rangers), Arjan De Zeeuw 
(Coventy), David Unsworth (samningslaus), Andy Web-
ster (Rangers) og Matt Jackson (Watford).

Jason Koumas Þessi 27 ára gamli 
velski landsliðsmaður var keyptur 

frá West Brom nú í sumar fyrir 5,3 milljónir 
punda. Hann var valinn besti leikmaðurinn 
utan úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili. 

WEST HAM
Stofnað: 1895

Heimavöllur: Upton Park (35.567 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Alan Curbishley

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 5. sæti 1998 til 1999

Dýrasti leikmaður: Craig Bellamy frá Liverpool (7,5 milljónir 
punda 2007)

Komnir: Fredrik Ljungberg (Arsenal), Craig Bellamy (Liverpool), 
Richard Wright (Everton), Julien Faubert (Bordeaux), og Scott 
Parker (Newcastle).

Farnir: Marlon Harewood  (Aston Villa),  Paul Konchesky (Ful-
ham), Yossi Benayoun (Liverpool), Roy Carroll (Rangers), Shaun 
Newton (Leicester City), Nigel Reo-Coker (Aston Villa), Tyrone 
Mears (Derby County), Carlos Tevez (Manchester United) og 
Teddy Sheringham (Colchester United).

Matthew Upson Varnarmaður sem var 
keyptur til West Ham í janúar en spilaði aðeins 

tvo leiki á síðasta tímabili vegna meiðsla. Hann þykir 
hafa allt til að bera til að komast í enska landsliðið en 
hefur ekki enn náð að standa undir væntingum.

NEWCASTLE
Stofnað: 1881

Heimavöllur: St. James’ Park (52.387 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Sam Allardyce

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
2. sæti 1995 til 1996 og 1996 ti 1997

Dýrasti leikmaður: Alan Shearer frá Blackburn 
(15 milljónir punda 1996)

Komnir: Jose Enrique (Villarreal), Geremi 
(Chelsea), David Rozehnal (Paris Saint Germain), 
Joey Barton (Man. City), Alan Smith (Manchester 
United) og Mark Viduka (Middlesbrough)

Farnir: Olivier Bernard (samningslaus), Lee Clark 
(hættur), Kris Gate (samningslaus), Craig Moore 
(samningslaus), Pavel Srnicek (samningslaus), Scott 
Parker (West Ham), Alan O’Brien (Hibernian), Titus 
Bramble (Wigan) og Antoine Sibierski (Wigan).

Joey Barton Skapmikill miðjumaður 
sem Manchester City gat ekki beðið eftir 

að losna við. Enginn deilir um 
getuna sem skipar honum í hóp 
bestu miðjumanna deildarinnar. 
Allir efast hins vegar um skapið 
sem hleypur oft með hann í 
gönur. Ef Allardyce nær að róa 
Barton þá verður hann frábær.

SUNDERLAND
Stofnað: 1879

Heimavöllur: Stadium of Light (49.000 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Roy Keane

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 
7. sæti 1999 til 2000 og 2000 til 2001

Dýrasti leikmaður: Craig Gordon frá Hearts 
(7 milljónir punda 2007)

Komnir: Craig Gordon (Hearts), Paul McShane 
(West Brom), Dickson Etuhu (Norwich City), 
Kieran Richardson (Man. Utd), Michael Chopra 
(Cardiff City), Russell Anderson (Aberdeen) og 
Greg Halford (Reading).

Farnir: Stephen Elliott (Wolves), Arnau Riera (Falkirk), 
Dan Smith (Aberdeen), Kenny Cunningham (samn-
ingslaus), Tommy Miller (Ipswich), William Mocquet 
(samningslaus) og Kevin Smith (samningslaus).

Michael Chopra Framherji 
sem var afskrifaður hjá New-

castle en átti síðan frábært tímabil 
með Cardiff í fyrra þar sem hann 
skoraði 22 mörk í 1. deildinni. Á enn 
eftir að sanna að hann geti staðið 
sig á meðal þeirra bestu.

PORTSMOUTH
Stofnað: 1898

Heimavöllur: Fratton Park 
(tekur 20.224 áhorfendur)

Knattspyrnustjóri: Harry Redknapp

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
9. sæti 2006 til 2007 

Dýrasti leikmaður: Sulley Ali Muntari frá Udin-
ese (7 milljónir punda 2007)

Komnir: David Nugent (Preston), Hermann 
Hreiðarsson (Charlton), Sylvain Distin (Man. City), 
Sulley Ali Muntari (Udinese), Martin Cranie (Sout-
hampton), Arnold Mvuemba (Rennes) og John 
Utaka (Rennes).

Farnir: Svetoslav Todorov (Charlton) og Andy 
Griffin (Derby).

David Nugent Komst í 
enska landsliðið á síðasta 

tímabili þrátt fyrir að spila í 1. 
deildinni. Er talinn vera efnileg-
asti framherji Englands en á eftir 
að sanna sig í efstu deild.

READING
Stofnað: 1871

Heimavöllur: Madejski Stadium (tekur 24.000 
áhorfendur)

Knattspyrnustjóri: Steve Coppell

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
8. sæti 2006 til 2007 

Dýrasti leikmaður: Leroy Lita frá Bristol City (1 
milljón punda 2005)

Komnir: Emerse Fae (Nantes) og Kalifa Cisse 
(Boavista).

Farnir: Scott Davies (Aldershot), Jonathan 
Hayes (Leicester City), Steve Sidwell (Chelsea), 
Alan Bennett (Southampton) og Greg Halford 
(Sunderland).

Leroy Lita Hann er 23 
ára gamall framherji 

sem skoraði 14 mörk fyrir 
Reading á síðasta tímabili. 
Hann var besti maður enska 
U-21 árs landsliðsins á EM 
í sumar og má búast við 
honum tvíefldum til leiks á 
komandi tímabili.

MAN. UTD
Stofnað: 1878

Heimavöllur: Old Trafford (47.726 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Alex Ferguson

Besti árangur í úrvalsdeildinni: Meistarar 
1992 til 1993, 1993 til 1994, 1995 til 1996, 1996 til 
1997, 1998 til 1999, 1999 til 2000, 2000 til 2001, 
2002 til 2003, 2006 til 2007.

Dýrasti leikmaður: Rio Ferdinand frá Leeds (30 
milljónir punda 2002)

Komnir: Anderson (Porto), Nani (Sporting Lis-
bon), Owen Hargreaves (Bayern München), Carlos 
Tevez (West Ham) og Tomasz Kuszczak (West 
Brom).

Farnir: Kieran Richardson (Sunderland), Guis-
eppe Rossi (Villarreal) og 
Alan Smith (Newcastle).

Nani Þessi ungi 
Portúgali fagnar 

mörkum með tvöföldum 
heljarstökkum. Honum 
hefur verið líkt við landa 
sinn Cristiano Ronaldo og 
má teljast góður ef hann 
stendur undir því.

TOTTENHAM
Stofnað: 1882

Heimavöllur: White Hart Lane (36.240 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Martin Jol

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 
5. sæti 2005 til 2006 og 2006 til 2007

Dýrasti leikmaður: Darren Bent frá Charlton 
(16,5 milljónir punda 2007)

Komnir: Danny Rose (Leeds United), Younes 
Kaboul (Auxerre), Darren Bent (Charlton Athletic), 
Adel Taarabt (Lens), Kevin-Prince Boateng (Hert-
ha Berlín) og Gareth Bale (Southampton).

Farnir: Emil Hallfreðsson (Lyn), Mark Yeates 
(Colchester United), Reto Ziegler (Sampdoria) og 
Charlie Lee (Peterborough United).

Gareth Bale Þessi 17 ára gamli bakvörður 
sló í gegn með Sout-

hampton á síðasta tímabili 
og það ber flestum saman 
um að hann eigi afar bjarta 
framtíð fyrir höndum. Það 
verður gaman að sjá hvaða 
framförum hann tekur undir 
stjórn Martins Jol. 

MIDDLESBOROUGH
Stofnað: 1881

Heimavöllur: Riverside Stadium (35.100 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Gareth Southgate

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
7. sæti 2004 til 2005

Dýrasti leikmaður: Massimo Maccarone frá 
Empoli (8,15 milljónir punda 2002)

Komnir: Luke Young (Charlton Athletic), Tuncay 
Sanli (Fenerbahce), Jeremie Aliadiere (Arsenal) og 
Jonathan Woodgate (Real Madrid).

Farnir: Mark Viduka (Newcastle), Danny Graham 
(Carlisle United), Malcolm Christie (samnings-
laus), Stuart Parnaby (Birmingham City), James 
Morrison (West Brom) og Abel Xavier (Los 
Angeles Galaxy).

Tuncay Sanli Þess-
um 25 ára gamla 

tyrkneska framherja er 
ætlað að fylla skarðið sem 
Mark Viduka skilur eftir sig 
í framlínu Middlesbrough. 
Skoraði mikið fyrir Fener-
bahce en það verður erfið-
ara í ensku úrvalsdeildinni. 





» UM DIDIER DROGBA?

1. Hvað skoraði hann mörg mörk 
í ensku úrvalsdeildinni á síðasta 
tímabili?

2. Í hvða stjörnumerki er Drogba?

3. Hvaða liði spilaði hann fyrst 
með?

4. Hversu oft hefur hann verið 
valinn knattspyrnumaður ársins í 
Afríku?

5. Hvað borgaði 
Chelsea mikið 
fyrir Drogba 
þegar hann 
var keyptur frá 
Marseille?

6.Hvenær lék hann sinn fyrsta 
landsleik fyrir Fílabeinsströndina?

7. Hvað heitir hann fullu nafni?

8. Fyrir hvaða súkkulaði hefur hann 
leikið í auglýsingu?

9. Hvað er Drogba stór?

10. Hvað heitir bróðir hans 
sem reyndi að komast að sem 
atvinnumaður hjá Leyton Orient án 
árangurs?

TUGURINN

F immta sæti ensku úrvals-
deildarinnar hefur verið nið-
urstaðan fyrir Tottenham 

undanfarin tvö ár. Nú vilja forráða-
menn félagsins að Martin Jol, knatt-
spyrnustjóri liðsins, geri atlögu að 
því að komast upp í hóp toppliðanna 
Manchester United, Chelsea, Liver-
pool og Arsenal. 

Til þess að ná því markmiði hefur 
félagið til að mynda komið sér upp 
framherjakvartett sem flest öll lið 
Evrópu horfa öfundaraugum til. 
Darren Bent, framherji Charlton, 
var keyptur fyrir metupphæð í 
sumar en fyrir voru á fleti Búlgar-
inn Dimitar Berbatov, Jermain 
Defoe og Robbie Keane. Þeir skor-
uðu allir yfir tíu mörk í ensku úrvals-
deildinni á síðasta tímabili og Jol 
veit sem er að honum er vandi á 
höndum þegar kemur að því að velja 
byrjunarliðið fyrir fyrsta leik.

„Allir framherjarnir verða að 
leggja hart að sér til að komast í 
liðið. Við eyddum 16,5 milljónum 
punda í Darren Bent en Jermain 

Defoe er jafnverðmætur og Dimitar 
Berbatov myndi sjálfsagt vera dýr-
ari,“ segir Jol sem stendur frammi 
fyrir því gamalkunna vandamáli að 
halda öllum fjórum framherjunum 
ánægðum.

Jol hefur þó hrósað Íranum Robb-
ie Keane sérstaklega en hann fór á 
kostum seinni hluta tímabilsins í 
fyrra. „Robbie hefur skipt mestu 
máli undanfarin tímabil. Hann hefur 
alltaf verið til staðar þegar ég hef 
þurft á honum að halda og hefur 
mikil áhrif á aðra leikmenn liðsins,“ 
segir Jol. Hann viðurkennir að 
pressan sé töluverð. „Fólk ætlast til 
að við náum árangri og auðvitað er 
meiri pressa. En við erum með 
sterkara lið en í fyrra og ef við byrj-
um vel þá getum við gert eitthvað 
sérstakt,“ segir Jol.

Ekki hefur gætt mikillar sundr-
ungar meðal framherjanna fjögurra 
þrátt fyrir mikla samkeppni og til að 
mynda segir Robbie Keane að sam-
keppni sé alltaf góð því hún geri það 
að verkum að menn leggja harðar að 

sér. „Það þarf að hafa fyrir því að 
komast í liðið og sannfæra þjálfar-
ann um að þú sért rétti maðurinn. 
Það er hverjum manni hollt,“ segir 
Keane.

Darren Bent veit sem er að sam-
keppnin er hörð en hann hræðist 
hana ekki. „Miðað við þá fram-
herja sem eru til staðar þá veit ég 
vel að það verður erfitt að kom-
ast í liðið. Ég held hins vegar að 
ég sé öðruvísi en hinir fram-
herjarnir að því leyti að þeir 
vilja koma aftur og sækja bolt-
ann á meðan ég einblíni á svæð-
ið fyrir aftan varnarlínuna. 
Vonandi gengur mér vel að 
spila með þeim öllum,“ segir 
Bent.

Í nýlegri könnun sem gerð 
var meðal stuðningsmanna 
Tottenham telja flestir að 
Dimitar Berbatov og Robbie 
Keane munu byrja saman 
frammi í fyrsta leiknum gegn 
Sunderland á Leikvangi ljós-
anna.

1. THIERRY HENRY, 
Arsenal Skoraði 27 mörk 
fyrir Arsenal tímabilið 2005 
til 2006, 25 mörk tímabilið 
2004 til 2005 og 30 mörk 
tímabilið 2003 til 2004.

2. RUUD VAN NISTEL-
ROOY, Manchester 
United Skoraði 25 mörk 
fyrir Manchester United 
tímabilið 2002 til 2003.

3. ALAN SHEARER, New-
castle og Blackburn Skor-
aði 25 mörk fyrir Newcastle 
tímabilið 1996 til 1997, 31 
mark fyrir Blackburn tíma-
bilið 1995 til 1996, 34 mörk 
fyrir Blackburn tímabilið 
1994 til 1995, 31 mark fyrir 
Blackburn tímabilið 1993 
til 1994.

4. ROBBIE FOWLER, 
Liverpool Skoraði 28 mörk 

fyrir Liverpool tímabilið 
1995 til 1996, 25 mörk tíma-
bilið 1994 til 1995.

5. LES FERDINAND, 
Newcastle Skoraði 25 mörk 
fyrir Newcastle tímabilið 
1995 til 1996.

6. ANDY COLE, Newcastle
Skoraði 34 mörk fyrir New-
castle tímabilið 1993 til 1994.

7. CHRIS SUTTON, 
Norwich Skoraði 25 mörk 
fyrir Norwich tímabilið 1993 
til 1994.

8. KEVIN PHILLIPS, 
Sunderland Skoraði 30 

mörk fyrir Sunderland tíma-
bilið 1999 til 2000.

9. MATTHEW LE TISSI-
ER, Southampton Skoraði 
25 mörk fyrir Southampton 
tímabilið 1993 til 1994.

10. PETER BEARDSLEY, 
Newcastle Skoraði 25 mörk 
fyrir Newcastle tímabilið 
1993 til 1994.
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TÍU SEM HAFA SKORAÐ YFIR 25 MÖRK Í ENSKU ÚRVALSDEILDINNI

HINIR FJÓRIR FRÆKNU
Tottenham hefur sennilega á að skipa bestu framherjasveit ensku úrvalsdeildarinnar. Fjórir fram-
herjar í hæsta gæðaflokki og ljóst að Martin Jol, stjóri liðsins, er ekki öfundsverður af því að velja 
tvo þeirra í byrjunarliðið hverju sinni. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

DARREN BENT
Aldur: 23 ára
Þjóðerni: enskur
Númer: 23
Kaupverð: 16,5 milljónir punda
Fyrri félög: Ipswich og Charlton
Leikir/mörk í fyrra: 32/13
Landsleikir/mörk: 2/0

DIMITAR BERBATOV
Aldur: 26 ára
Þjóðerni: búlgarskur
Númer: 9
Kaupverð: 10,9 milljónir punda
Fyrri félög: CSKA Sofia (Búlgaríu) 
og Bayer Leverkusen (Þýskalandi)
Leikir/mörk í fyrra: 33/12
Landsleikir/mörk: 47/28

JERMAIN DEFOE
Aldur: 24 ára
Þjóðerni: enskur
Númer: 18
Kaupverð: 7 milljónir punda
Fyrri félög: Charlton, West Ham 
og Bournemouth (lán)
Leikir/mörk í fyrra: 34/10
Landsleikir/mörk: 24/3

ROBBIE KEANE
Aldur: 27 ára
Þjóðerni: írskur
Númer: 10
Kaupverð: 7 milljónir punda
Fyrri félög: Wolves, Coventry, 
Internazionale (Ítalíu) og Leeds
Leikir/mörk í fyrra: 27/11
Landsleikir/mörk: 72/29

Martin Jol, stjóri 
Tottenham, 
á við  lúxus-
vandamál að 
stríða því hann 
getur valið á 
milli fjögurra 
frábærra fram-

herja.

HVAÐVEISTU

Svör: 1. Hann skoraði 20 mörk. 2. Hann 
er fiskur (fæddur 11. mars 1978). 3. Hann 
spilaði fyrst með franska 2. deildarliðinu 
Le Mans. 4. Hann hefur einu sinni verið 
valinn, 2006 til 2007. 5. Chelsea borgaði 
24 milljónir punda fyrir hann. 6. Hann lék 
sinn fyrsta landsleik 9. september 2002 
gegn Suður Afríku. 7. Hann heitir Didier 
Yves Drogba Tébily. 8. Hann hefur leikið í 
auglýsingu fyrir Kinder Bueno. 9. Hann er 
188 sm á hæð. 10. Hann heitir Joel Drogba.



Enski boltinn

Tippaðu á enska boltann
á 1x2.is eða á næsta sölustað!
opið á sölustöðum til kl. 13.00 laugardag

Íslenskar getraunir styrkja íþróttafélögin í landinu 
um tugir milljóna á hverju ári.

Getraunir gera leikinn skemmtilegri 
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„Liverpool: Alltaf líklegir … 
  í Framrúðubikarnum.“
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» MANCHESTER UNITED „Ég man ekki eftir því í den að hafa 
haft neinar sérstakar taugar til fótboltaliða, og gerði jafnvel grín að 
fullorðnum karlmönnum, sem voru ekki mönnum sinnandi ef þeir 
annaðhvort misstu af leik með uppáhaldsliðinu, eða það sem verra 
var; horfðu á tapleik og eyddu næstu dögum í þunglyndi. Hin síðari 
ár hef ég öðlast aðeins meiri skilning á þessum trúarbrögðum og er 
næstum farin að sýna þessum sveiflum í sálarlífi fótboltaáhuga-
manna umburðarlyndi. Logi á heiðurinn af þessum sinnaskiptum 
mínum, því ég held að það sé ekki hægt að búa með slíkum áhuga-
manni um enska boltann án þess 
að smitast. Manchester United er lið 
heimilisins, ég á það jafnvel til að setj-
ast niður með manninum mínum og 
gleyma mér yfir leikjum, sérstaklega 
þegar mikið er í húfi. En ég græt mig 
svo sem ekki í svefn þótt United tapi.”

Svanhildur Hólm Valsdóttir, 
fjölmiðlakona

ÍBÚNINGS-
KLEFANUM

AF HVERJU HELD ÉG MEÐ

Forsíðumyndina tók Adam Scott 
af Hermanni Hreiðarssyni, knatt-
spyrnumanni hjá Portsmouth.

Útgefandi: 365, Ritstjóri:  Óskar Hrafn 
Þorvaldsson oskar@frettabladid.is, 
Útlitshönnun: Kristín Agnarsdóttir 
kristina@frettabladid.is

sport

» ÍÞRÓTTABLAÐ FRÉTTABLAÐSINS 5.TBL 2007

TREYSTI Á HJARTAÐ 

ÍVAR INGIMARSSON

MEÐ 200 MILLUR Á ÁRI

DEAN ASHTON

HÉLT AÐ FERILLINN 
VÆRI BÚINN

EIÐUR SMÁRI

BLÓÐ SVITI OG TÁR

ANDY GRAY

FINNST RONALDO
BESTUR Á ENGLANDI

– EKKI  HÆFILEIKANA

HERMANN HREIÐARSSON TALAR 
UM ÁRIN TÍU Í ENSKA BOLTANUM

MEÐ BRYNJARI
1. Hver er verst klæddur?

„Það er 
Jen Little. 
Hann er týp-
ískur breskur í 
sínum gallabux-
um, pólóbol og 

strigaskóm. Svo er hann líka í verstu 
nærbuxunum.”

2. Hver hlustar á verstu tónlistina?
„Það er Marcus Hahnemann. Hann 
býður upp á þungarokk af þyngri 
gerðinni, Slitknot og eitthvað álíka. 
Það sleppur þegar 
hann er með heyrn-
artólin á eyrunum.” 

3. Hver á flottasta 
bílinn?
„Það er Ibrahima 
Sonko. Hann á 
hvítan Range Rover 
með öllu tilheyrandi.”

4. Hvaða vonda siði er herbergisfé-
laginn þinn með?
„Hann Ívar er ekki með neina vonda 
siði. Hann á það reyndar til að fara 
að sofa svolítið snemma, á milli 9 
og 10, þannig að það þarf að taka 
tillit til hans þá. Ég lækka þá bara í 
sjónvarpinu.”

5. Hver er stæltastur?
„Það er Ibrahima Sonko. Hann er alveg 
hrikalegur. Ég held að hann sé fæddur 
svona. Hann er hátt í tveir metrar og 
bara vöðvar.”

6. Hver er alltaf á síðustu stundu?
„Það er Sonko líka. Hann sér um 
sektarsjóðinn og borgar mest í hann 
sjálfur.”

7. Hver eyðir mestum tíma fyrir 
framan spegilinn?
„John Halls er svolítill súkkulaðitöffari 
og eyðir miklum tíma fyrir framan 
spegilinn.”

ERFIÐUSTU
ANDSTÆÐINGARNIR

LEDLEY KING 

Félag: Tottenham

Aldur: 26 ára

„Ég hef spilað þrisvar 
á móti honum, síðast 
með Fulham á síðasta 
tímabili. Hann er 
hrikalega erfiður. 
King hefur allt, hann 
er svakalega fljótur, 
sterkur og það er 
mjög erfitt að komast 
framhjá honum. Síðan 
er hann líka gífurlega 
öflugur í loftinu, sá 
besti sem ég hef lent 
í,” segir Heiðar um 
Ledley King. 

WILLIAM GALLAS

Félag: Arsenal

Aldur: 29 ára

„Hann er ekki 
mikið fyrir að vaða í 
tæklingar heldur er 
hann klókur og les 
leikinn vel. Gallas 
er líka mjög sterkur 
og lúmskt fljótur. Ég 
spilaði á móti honum 
þegar hann var hjá 
Chelsea og það var 
svakalega erfitt,” segir 
Heiðar um William 
Gallas.

JOHN TERRY

Félag: Chelsea

Aldur: 26 ára

„Eins og flestir hafa 
séð þá veður hann 
í allt. Fólk gleymir 
því stundum hversu 
góður hann er í raun 
og veru með boltann 
því hugrekki hans og 
barátta er oft meira 
áberandi. Hann er 
líka mikill leiðtogi og 
sífellt talandi ofan í 
hálsmálið á manni,” 
segir Heiðar um John 
Terry.

SOL CAMPBELL

Félag: Portsmouth

Aldur: 32 ára

„Campbell er einn 
sá allra harðasti sem 
hægt er að lenda 
í. Hann er algjör 
járnkarl og hikar ekki 
við að tækla menn. 
Það er ekkert sérstakt 
að fá hann á sig á 
fullri ferð enda mikið 
stykki,” segir Heiðar 
um Sol Campbell.

RIO FERDINAND

Félag: Man United

Aldur: 28 ára

„Það sem ég tók eftir 
þegar ég spilaði á 
móti Ferdinand er að 
hann fer ekki í einvígi 
heldur les hlaupin. 
Hann virðist hafa 
þá náðargáfu að sjá 
aðeins á undan hvert 
maður ætlar að fara. 
Hann er mjög rólegur 
og yfirvegaður á 
boltanum, afar erf-
iður andstæðingur,” 
segir Heiðar um Rio 
Ferdinand.

Framherjinn Heiðar
Helguson, sem gekk 

á dögunum til liðs við 
Bolton, hefur spilað 
tvö og hálft tíma-
bil í ensku úrvals-
deildinni á átta ára 
ferli sínum í enska 
boltanum. Sport 
fékk Heiðar til að 
segja frá fimm erf-
iðustu andstæðing-
unum. EFTIR ÓSKAR

HRAFN ÞORVALDSSON

É g er nú aldrei smeykur þegar ég mæti þess-
um mönnum. Þetta eru allt svo miklir klump-
ar að ég pæli ekkert í stærðinni á þeim,“ 

segir framherjinn harðskeytti Heiðar Helguson 
þegar Sport spurði hann um fimm erfiðustu and-
stæðingana í ensku úrvalsdeildinni.

Heiðar, sem hefur leikið tvö og hálft tímabil í 
ensku úrvalsdeildinni með Watford og Fulham, 
hefur mætt mörgum af bestu varnarmönnum heims 
og átti í vandræðum með að finna þá fimm erfið-
ustu. „Mega þeir ekki frekar vera tíu?“ spurði hann 
og hló.

Heiðar, sem er nýgenginn í raðir Bolton, gat þó 
fundið fimm erfiðustu andstæðingana eftir nokkra 
umhugsun. Það kemur varla á óvart að harðjaxlar 
eins og John Terry og Sol Campbell séu meðal þeirra 
erfiðustu sem Heiðar hefur mætt auk Rio Ferdin-
and, William Gallas og Ledley King, varnarmanns 
Tottenham. Fjórir af þeim eru enskir og einn fransk-
ur. „Ég vildi að ég gæti bætt Jamie Carragher við. 
Ég er mikill aðdáandi hans,“ segir Heiðar.
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC16-HS
og PC18-HS

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

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

Frábært verð!



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA
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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.



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

Auglýsingasími

– Mest lesið



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
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VESTURGATA 71, 3. HÆÐ 101 REYKJAVÍK
SÉRLEGA FALLEG 6 HERB. ÍBÚÐ Á 3JU OG EFSTU HÆÐ. ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM,
NÝTANLEGUR GÓLFFLÖTUR ER UM 180 FM. TVENNAR SVALIR, GLÆSILEGT ÚTSÝNI
OG STUTT GÖNGULEIÐ Í MIÐBÆJINN. Lýsing: 1.hæð, hol/gangur, borðstofa og setustofa,
hjónaherbergi, eldhús, lítil geymsla, og baðherbergi. 2.hæð, stórt sjónvarpshol/ setustofa,
gestasnyrting og tvö rúmgóð svefnherbergi. HRINGSTIGI ER UPP Á EFRI HÆÐ, ÞAÐAN ER
ÚTSÝNI YFIR Í STOFUNA Á NEÐRI HÆÐ. Sér geymsla með innréttingu, sameiginlegt
þvottahús og hjólageymsla er í kjallara. Hús í góðu standi. Sjón er sögu ríkari. 
ÍBÚÐIN BÍÐUR UPP Á ÝMSA MÖGULEIKA - GÓÐUR GARÐUR. Verð 49,8 millj.

Nánari upplýsingar á netinu: www.mbl.is - fasteignir - vesturgata.

ODDNÝ - FASTEIGNARÁÐGJAFI HJÁ CASA FIRMA 
SÝNIR EIGNINA OG GEFUR UPPLÝSINGAR UM HANA:

Gsm: 861-2140 • oddny@firmus.is 

Fasteigna- firma- & atvinnutækjasala. Guðmundur Þórðarson hdl., löggildur fasteignasali 
Hlíðarsmára 14, 201 Kópavogi. Veffang: firmus.is Sími: 517 2600; fax: 517 2604

VESTURGAVESTURGATTA - SJÁVA - SJÁVARSÍÐA - EFSTARSÍÐA - EFSTA HÆÐA HÆÐ

EINSTEINSTAKT ÚTSÝNI YFIR SUNDINAKT ÚTSÝNI YFIR SUNDIN

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040

Fr
um

Mjög fallegt
tveggja íbúða
parhús á
tveimur hæð-
um auk inn-
byggðs bíl-
skúrs. Samals
242,3 fm að
stærð. Stærri
íbúðin skiptist í
þrjú góð svefn-
herbergi, bað-
herbergi, rúm-
góð stofa og

opið eldhús. Parket á gólfum. Útgegnt frá stofu út á suður-
verönd og garð. Útsýni yfir flóann. Á jarðhæð er 2ja her-
bergja íbúð með sérinngangi. Eignin er vel staðsett í rólegu
umhverfi og lokaðri endagötu.

Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari • www.eignastyring.is

EIGNASTÝRING

OPIÐ HÚS Í DAG 11. 08. 2007
MILLI KL. 14 OG 15

ÁSLAND 22A, MOSFELLLSBÆ

Fr
um

58,8 fm. góð 3ja herbergja íbúð í kjallara með
sérinngangi á þessum vinsæla stað í miðbæ
Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö herbergi,
stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús/geymslu. 
V. 16,3 millj.

Opið hús í dag milli kl. 14:00 og 15:00

Bakkastígur 5 – Opið hús

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. –  Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki





full búð af frábærum tilboðum
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Änglamark barnalínan
Ofnæmisprófaðar og vistvænar vörur
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Full búð af frábærum tilboðum
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Væri Evrópa kosin heimsálfa 
samkynhneigðra yrði Amsterdam 
sjálfkrafa höfuðborgin. Má þar 
finna mikið úrval af hótelum, 
börum og næturklúbbum sem 
auglýsa þjónustu sína sem sér-
staklega ætlaða hýrum og hægt er 
að rölta um mörg skemmtileg 
hverfi sem hommar og lesbíur 
eiga svo að segja út af fyrir sig. 
Þeir sem eru hrifnir af leðri ættu 
að kíkja á Warmoesstraat, en þar 
má finna úrval leðurbara og ekki 
síður afar flott lúxushótel. Þessi 
hluti Amsterdam þykir afar hent-
ugur í hvers kyns tilraunastarf-
semi en hentar síður þeim sem 
vilja kyrrð og ró. Þeir ættu frekar 
að líta við í Amstel eða Reguli-
ersdwarsstraat en þau hverfi 
þykja afar hipp og kúl með mörg-
um notalegum og litlum kaffihús-
um og börum. Það er svo bannað 
að snúa aftur heim fyrr en búið er 
að staldra við í einu elsta homma- 
og lesbíuhverfi Amsterdam; 
Kerkstraat, en þar er mannlífið 
einkar blómlegt enda hverfið 
nálægt spilavítinu og leikhúsinu á 
Leidseplein.

Af þessum hverfum Amsterdam 
er Kerkstraat að vísu mest „streit“ 
en engu að síður má þar finna flest 
hótelin sem sérstaklega eru ætluð 
samkynhneigðum. Þeir sem eru 
svo staddir í Amsterdam í kring-
um 30. apríl ættu ekki að láta Kon-
inginnedag fram hjá sér fara, en 
hann er haldinn í minningu þeirra 
fjölmörgu samkynhneigðu ein-
staklinga sem létu lífið í helför 
nasista.

Það er ekki að ástæðulausu að 

Berlín er talin hafa einu umburð-
arlyndustu borgarsál heims. Jafn-
vel sjálfur borgarstjórinn, Klaus 
Wowereit, tjáir sig ófeiminn um 
samkynhneigð sína og eru ein-
kunnarorð hans „Ich bin schwul 
– und das ist auch gut so!“ (Ég er 

hommi og það er allt í fína lagi) 
fyrir löngu orðin fræg. Borgin á 
sér líka margar hliðar og má þar 
jafnt finna aldagömul óperuhús 
sem mestu grasrótarstarfsemi í 
nýlistum.

Fyrstu samtök homma í heim-
inum voru stofnuð í Berlín árið 
1897 og hver sá hommi eða lesbía 
sem leggur leið sína til borgar-
innar ætti að taka túr um borgina 
og fræðast um merka atburði í 
sögu samkynhneigðra. Aðalsvæð-
in eru í kringum Schöneberg, 
Kreuzberg og Prenzlauer Berg en 
þar er framboð af skemmtun og 
alls konar menningartengdum 
viðburðum mikið. Framboðið er 
að vísu það mikið að mörgum fall-
ast hendur en af því helsta má 
nefna Apollo-líkamsræktarstöð-
ina, Queer Movies Cinema sem er 
við Sony Centre að ógleymdu 
Hanam-tyrkneska kvennabaðinu. 
Öruggast er þó að fela ágætum 
túristaskrifstofum að benda 
manni á staði og hægt er að nálg-
ast sérstök kort sem vísa leiðina á 
staði sem hommar og lesbíur 
sækja.

Argentína er fremur íhaldssamt 
kaþólskt samfélag sem er fremur 
lokað fyrir menningu samkyn-
hneigðra. Undantekning þar á er 
höfuðborgin sjálf, Buenos Aires, 
og þykir hún í dag ein besta borg 
Suður-Ameríku fyrir samkyn-
hneigða heim að sækja. Þar eru 
sérstaklega tvö hverfi; Barrio Nort 
og San Telmo sem þykja hafa gott 
úrval af börum og kaffihúsum þar 
sem hommar og lesbíur eru fasta-
gestir og eru tangóstaðir þar einn-
ig margir sérstaklega ætlaðir 
hýrum. Á upplýsingaskrifstofum 
ferðamanna má nálgast kort sem 
eru sérstaklega hönnuð með þarfir 
homma og lesbía í huga. Íbúar 
Buenos Aires eru lítt feimnir við 
að sýna alúð á almannafæri og því 
má sjá gagnkynhneigða karlmenn 
kyssa hvor annan á kinnina og 
konur ganga hönd í hönd án þess 
að þær eigi í ástarsambandi. 

Í San Francisco má sjá regnboga-
fána notaða sem gluggatjöld víðast 
hvar og einnig hangir fáninn oft við 
inngang kaffihúsa og bara. Þessu 
er sérstaklega fyrir að fara í Castro-
hverfinu þar sem má vart finna 
gagnkynhneigða taug en þó eru það 
fyrst og fremst karlmenn sem eiga 
svæðið. Konurnar halda sig frekar 
í og við Dolores Park sem og á litlu 
krúttlegu nektarströndinni Baker 
Beach en ströndina stunda homm-
ar, lesbíur sem og gagnkynhneigð 
náttúrubörn. Neðri hluti Polk 
Street, frá Sacramento að Civic 
Center minnir um margt á Castro-
hverfið en er mun djarfara samfé-
lag og þangað sækja margir sem 
eru í leit að kynferðislegum félags-
skap. Ekki má gleyma að minnast á 

stórglæsilega og nýbyggða miðstöð 
lesbía, homma, tvíkynhneigðra og 
kynskiptinga í borginni: Charles 
Holmes LGBT Center en þar býðst 
þessum minnihlutahópum alls 
konar hjálp og aðstoð, andleg sem 
líkamleg, og er miðstöðin orðin eitt 
helsta stolt borgarinnar. 

Segja má að í augnablikinu sé 
Seattle ein lesbíuvænsta borg 
heims. Sagan segir að þar megi 
finna bestu lesbíubarina, og fer 
þar fremst í flokki bar sem kallast 
The Wild Rose, sem er huggulegur 
og látlaus staður. Á Fenix Under-
ground má svo oft sjá alls kyns 
viðburði sem lesbíur sækja svo 
sem tónleika og leik- og danssýn-
ingar. Ekki má gleyma hinni árlegu 
lesbísku kvikmyndahátíð, Three 
Dollar Bill Cinema, sem hefst um 
miðjan október. Samfélag homma 
er líka sterkt í Seattle en Capitol 
Hill er jafnt hverfi homma sem 
lesbía.

Ástralíumenn standa sig vel í því að 
koma til móts við þarfir samkyn-
hneigðra og er Sydney oft nefnd 
eftirlætisborg homma og hið árlega 
karnival lesbíu og homma, The 
Mardi Gras, malar gull hvert ár og 
er eitt helsta aðdráttarafl borgar-
innar hvað ferðamenn snertir. 
Hátíðin er yfirleitt haldin í febrúar-
lok eða í byrjun mars. Flestir homm-
abarir borgarinnar eru við Oxford 
Street og lesbíur sækja sína staði í 
Erskineville og Leichhart. Sértu 
alveg strand skaltu fara á næsta 
kaffihús og glugga í eintak af frí-
blaðinu Sydney Star Observer and 
Lesbians on the Loose (LOTL) eða 
SX og athuga hvað er að gerast.

Samkynhneigðir ferðalangar
Löngum hafa áfangastaðir verið valdir út frá þörfum ferðalanganna og fara stórfjölskyldurnar í Disneyland og strendur Kanarí 
þykja góðar undir göngugrindirnar. Í tilefni dagsins klæddi Júlía Margrét Alexandersdóttir sig í regnbogasokka og sólhatt, dró 
fram landakortið og skoðaði nokkra af homma- og lesbíuvænstu ferðamannastöðum veraldar. 





Eftir kántríkvöld í Nashville beið bilaður bíllinn eftir 
ferðahópnum, sem og fimm tíma keyrsla til Memphis. 
Við rúlluðum áfram eftir hraðbrautinni, mun hægar en 
aðrir bílar og það var frekar niðurdrepandi að horfa 
upp á aðra vegfarendur þjóta fram hjá okkur í steikj-
andi hitanum. Bíllinn komst þó stórslysalaust á leiðar-
enda. 

Eftir einn dag í Memphis var augljóst að heimamenn 
eru með Elvis Presley á heilanum. Sama við hvern þú 
talar, allir tengjast „kónginum“ á einhvern furðulegan 
máta. Amma stráks, sem við hittum á bar, var æsku-
kærasta Elvis, faðir gengilbeinunnar á dænernum, sem 
við borðuðum á, kom að Elvis dauðum á klósettinu og ég 
gæti haldið áfram og áfram. Við gátum því ekki annað 
en tekið stefnuna á Graceland, heimili Elvis til fjölda 
ára. Ég mun seint sjá eftir þeirri ákvörðum, þar sem 
Graceland sýnir á mjög áhugaverðan máta hvað gerist 
þegar fátækur Suðurríkjadrengur fær fjárráð Holly-
wood-stjörnu.

Nánast allt yngra fólk, sem varð á vegi okkar í 
Memphis mælti með að við skoðuðum stærsta einkasafn 
tileinkað Elvis. „Graceland Too“ er staðsett í Holly 
Springs, um klukkutíma keyrslu fyrir utan Memphis. 
Safnið er á heimili furðufuglsins Pauls McLeod og opið 
allan sólarhringinn, sjö daga vikunnar, allan ársins 
hring. Samkvæmt ráðleggingum mættum við því klukk-
an tvö eftir miðnætti og viti menn, Paul kom galvaskur 
til dyra. Hófst vægast sagt stórskrítinn túr um heimili 
hans, sem er fullt af hverju því, sem tengist Elvis á ein-
hvern máta. Paul var þó áhugaverðari en flestir safn-
munirnir enda talaði hann mest um sjálfan sig.

Margir segja að blúsinn hafi fæðst í Memphis. Flest-
ar blúsbúllurnar sem urðu á vegi okkar virtust hálf-
gerðar túristagildrur og það sama má segja um kántrí-
klúbbana í Nashville. Síðasta kvöldið okkar í Memphis 
hittum við þó naglann á höfuðið þegar við römbuðum 
inn á Ernestine and Hazel‘s. Í dag er þar til húsa bar, en 
áður var þar hótel, veitingastaður og hóruhús. Saga 
staðarins er vægast sagt mögnuð, þar sem hann þjónaði 
blökkumönnum á tímum aðskilnaðarstefnunnar og 
gistu því helstu blússtjörnurnar á hótelinu. Best er að á 
barnum er enn dimmt og drungalegt andrúmsloft og 
saga staðarins er ekki búin upp í glansmynd, eins og 
svo oft vill gerast.

Maturinn í suðuríkjunum virðist einkennist af „soul 
food“ og „po’ boy (poor boy)“ matargerð, sem er einkar 
áhugaverð. Nánast allt sem hægt er að steikja er steikt 
og vænni klípu af smjöri bætt út á það, sem ekki er 
hægt að steikja. Kólesterólmagnið í líkama mínum 
hefur því verið í veldisvexti síðustu daga og þó matur-
inn sé góður vona ég að ég komist í heilbrigðari matar-
menningu von bráðar.

Frá Memphis lá leiðin til New Orleans. Gert var við 
bílinn meðan við dvöldum í Memphis og var því keyrsl-
an meðfram Mississippi-ánni einstaklega ánægjuleg. 
Við keyrðum fáfarna sveitavegi, gegnum litla bæi úr 
alfaraleið. Í Greenville stoppuðum við í „Mama’s 
Country Shop“ til að taka bensín. Starfsfólkið rak strax 
augun í að við vorum utanbæjarfólk og tóku okkur tali. 
Einhverra hluta vegna fékk eigandi búðarinnar, 
„Mama“, þá flugu í hausinn að við værum að ferðast 
með bát niður Mississippi-fljótið. Einn viðskiptavinur-
inn var fljótur að lagfæra þann misskilning: (lesist með 
mesta rauðhálsa hreim sem hugsast getur) „No mama, 
they like them hippies. Them travel in a van.“ Starfs-
fólkið kvaddi okkur með ráðleggingunum „Don’t take 
the wrong turn around this neck of the woods, they’ll 
make a woman out of you“. Við læstum því bílhurðum, 
skrúfuðum upp glugga og þutum suður. 

Dýrin sem verða fyrir bílum verða þeim mun furðu-
legri eftir því sem við komumst sunnar. Í byrjun ferðar 
mátti oft sjá íkorna og þvottabirni í vegköntum. Stuttu 
eftir að við yfirgáfum Memphis sáum við beltisdýr  
birtast hér og þar. Þegar við keyrðum inn í Louisiana 
og nálguðumst New Orleans lá hvorki meira né minna 
en dauður krókódíll á veginum. Ég vona risaeðlur séu 
útdauðar í Texas.

New Orleans er í ansi skrýtnu ástandi. Eyðilegging-
in er enn mjög mikil í nokkrum hlutum borgarinnar, 
en franski fjórðungurinn, sem er helsta túristasvæðið 
ber nánast engin ummerki um hvirfilbylinn Katarínu 
fyrir utan nokkur hjólhýsahverfi, sem hýsa heimilis-
lausa. Þrátt fyrir allt fjörið á „Bourbon Street“ í 
franska fjórðungnum, er stefnan tekin til Texas eftir 
nótt í New Orleans til að sjá hina sönnu Ameríku.

Það var margt sem gerði Kristin 
svona ástsælan með þjóðinni enda 
kom hann víða við með sínum ljúfa 
söng, smitandi kímnigáfu, elsku-
semi og hlýrri nærveru. Hann var 
sérstæður persónuleiki og auðvit-
að öngum líkur – þegar hann kom í 
hús í menntamálaráðuneytinu og 
djúp röddin hljómaði um allt húsið 
af stigaganginum, þá lifnaði yfir 
öllu í ráðuneytinu.
Sveinn Einarsson: Minningargrein 

í Mbl. 8.8.

Sigurður Jónsson skrifar og kvart-
ar undan ruglingi fólks á eintölu og 
fleirtölu. Sem dæmi tilgreinir hann 
„jarðaber“ og „fermingagjafir“. 
Ég hafði ekki tekið eftir þessu fyrr 
en um daginn að ég sá auglýst 
„jarðaber“ í stórmarkaði. Þetta er 
að sjálfsögðu rangt, Jörðin er ein 
og berin mörg, fermingin ein en 
gjafir margar. Því skal segja 
jarðarber og fermingargjafir.

„…var refsiramminn nýlega hækk-
aður úr 6 árum í 8 ár,“ var sagt í 
morgunfréttum Ríkisútvarpsins 
19. júlí. Hér er á ferð algeng rang-
notkun á so. hækka og lækka. Í 
mínum huga er rammi hækkaður 
með því að færa hann ofar á vegg. 
Refsingar eru þyngdar og sektir 
hækkaðar, og kannski er misskiln-
ingurinn þaðan ættaður. Auk þess 
þykir mér orðið refsirammi heldur 
vandræðalegt þótt það komi fyrir í 
lagamáli og sé tilgreint í orðabók.

Flugfélag auglýsir boð um að 
„skjótast til Evrópu á frábæru til-
boðsverði“. Er Ísland ekki í Evr-
ópu? Mér finnst þetta ámóta rök-
rétt og að skjótast til Íslands í 

innanlandsflugi. Veðurfræðingar í 
sjónvarpi tala líka stundum um 
veðurfar í Evrópu, þegar augljós-
lega er átt við meginland álfunnar.

„…þegar syni hennar var hafnað 
leikskólaplássi,“ var sagt á Stöð 2 
19. júlí, og ég hrökk við. Að hafna 
einhverjum einhverju?? Honum 
kann að hafa verið neitað um eða 
synjað um pláss, eða þá að leik-
skólinn hafi hafnað honum, sem 
hljómar reyndar ekki vel.

„Með glamrandi tennur í gúmmí-
stígvélum en halda þó kúlinu“,
segir í fyrirsögn á forsíðu Morgun-
blaðsins, hvorki meira né minna. 
Er kúl nú orðið gjaldgengt 
íslenskt nafnorð á forsíðu þessa 
virðulega blaðs? Ég lít á þetta 
sem vanvirðu við tungumálið og 
lesendur blaðsins.

„Davíð Þór Jónsson hefur ákveðið 
að venda sínu kvæði í kross,“ segir 
hér í Fbl. 21. júlí, og er einkar lag-
lega komist að orði um mann sem 
hefur afráðið að snúa sér að guð-
fræði, hvort sem það var nú með-
vitað eða ekki.

„…fyrir þá langt leiddustu“ sagði 
fréttamaður í Kastljósi Sjónvarps-
ins 24. júlí. Leiddur-leiddari-leidd-
astur? Er það nútímaíslenska?

Augnatillit á það til að espa þrá,
einkum það sem ekki má,
óskafagurt til að sjá.

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

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

Dregið úr réttum svörum n.k. fimmtudag kl. 12
99 kr. smsið

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

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

40”

MD30058
MEDION 40” LCD SJÓNVARP 30058
Skjástærð: 40 tommur
Upplausn: 1366x768 HD ready
3D Comb Filter
Contrast: 1:1000
Birta cd/m2: 450
Svartími: 8ms
Textavarpsminni: 1000 síður
Sjónvarpsmóttakari: 1
HDMI tengi: 1
Component tengi: 1
VGA tengi: 1
Scart tengi: 2
A/V tengi: 1
Tengi fyrir heyrnartól: 1
Hátalarar: 2x5W

HDMI tengi
Tækið er búið stafrænu 
hljóð & mynd tengi fyrir 
háskerpumynd og næstu 
kynslóð dvd spilara.

VGA tengi
Notaðu sjónvarpið sem 40”
tölvuskjá eða sem hluta af
mediacenter.

8ms svartími
Hröð og skörp mynd fyrir
krefjandi efni eins og
 hasarmyndir og fótbolta.

149.999Ekkert út
 og fyrsta

greiðsla 1.nóv

ve lækkun30.000

4.223
59 mánaða

Verð frá:

69.999
87. 999

2 stýripinnar

Motorstorm
Resistance Fall of Man

Fantastic Four Silver Surfer
Playstation 3 tölvan

CANON400DBUNDLE
CANON EOS 400D 2X KIT LINSUR
10 megapixla D-SLR
Rykvörn á myndflögu
Anti-static yfirborð á myndflögu
2,5” LCD skjár 230 þúsund punktar
Níu punkta autofokús kerfi (úr 30D)
Digic II hraðari örgjörvi (miðað við 350D)
Nemi við leitara slekkur á skjá þegar hún
er borin að auganu
Batterígrip fylgir
18-55mm f/3,5-5,6 aðdráttarlinsa fylgir
55-200mm f/4,5-5,6 aðdráttarlinsa fylgir
Highly Recommended - dpreview.com
“Verðugur arftaki 350D” - Phil Askey

CANON 400D

3.958
59 mánaða

Verð frá:

139.999

Vinsælasta
VÉLIN

komin aftur

TILBOÐ ALDARINNAR







Verslunarmannahelgin 
er búin. Frí og tóm ham-
ingja í fjallasal fyrir 
alla. Nema auðvitað unga 

fólkið. Það fékk hvergi 
inni á tjaldstæðum. Meira 
að  segja „Ein með öllu“ 

var orðin „Ein með öllu nema unga 
fólkinu, það er alltaf fullt“.

Hrein móðgun við ungu kynslóð-
ina segja margir. Unga fólkið er 
upp til hópa mjög ábyrgðarfullt. 
Kannski er það rétt en vandamálið 
er bara að unga fólkið á það einn-
ig til að haga sér eins og svín. Full 
og útúrdópuð svín á hestasterum.
Nauðgandi og lemjandi hvert annað 
þessa þrjá daga sem verslunar-
mannahelgin nær yfir. Hvað er til 
ráða? Í fyrsta lagi var stjarnfræði-

lega slæm hugmynd að hleypa ekki 
unga fólkinu á tjaldsvæðin. Þá fór 
það á fyllerí einhvers staðar úti á 
víðavangi þar sem það kúkaði og 
ældi í næsta skurð. Ég sé bara eitt í 
stöðunni fyrir næsta ár. Klóróform. 
Og mikið af því. Bara grípa skríl-
inn á leið út úr bænum og svæfa 
hann yfir helgina. Gætum haft stór 
skýli vítt og breitt um landið þar 
sem hrjótandi unglingar sofa af sér 
óværuna og sómakærir landsmenn 
skemmta sér á kristilegan hátt.

Við gætum líka fengið vík-
ingasveitina til að framfylgja út-
göngubanni. Hún er svo vel þjálf-
uð að hún ætti að ráða við nokkur 
krakkakríli. Hún bara handtekur 
þau sem ekki haga sér og setur í 
klefa með Saving Iceland-fólkinu 

og Falun Gong-meðlimunum sem 
gleymdust.

Enn eitt ráðið er að halda útihátíð 
fyrir krakkana uppi á Vatnajökli. 
Krakkarnir geta þá hírst í tjaldi í 
þrjátíu metrum á sekúndu og hagl-
éli. Greifarnir sjá um að halda 
uppi fjörinu. Önnur góð ástæða til 
að halda sig inni í tjaldi. Þau gera 
að minnsta kosti ekkert af sér á 
meðan.

Við getum líka búið til risastór-
ar umferðarslaufur fyrir utan alla 
helstu byggðakjarna þar sem unga 
fólkið keyrir endalausa hringi alla 
helgina án þess að komast á útihá-
tíð.

Við gætum líka komið fram við 
það eins og fólk og tekið á okkur 
ábyrgðina á að ala það upp. Djók.





TIL HAMINGJU 
MEÐ DAGINN



LAUGARDAGINN 11. ÁGÚST 
Á PLANINU HJÁ VODAFONE 
Í SKÚTUVOGI KL. 11-15

Komið við hjá Vodafone og takið 
þátt í hátíðahöldunum með okkur.
Tryggðu þér í leiðinni áskrift að Sýn 2 
og fylgstu með frá upphafi.

FÖGNUM
ENSKA BOLTANUM
SEM HEFST Í DAG

BYLGJAN
VERÐUR Á 
SVÆÐINU

HOPPU-
KASTALAR

FYRIR
BÖRNIN

BOÐIÐ
VERÐUR UPP Á 

PYLSUR OG GOS 
FYRIR ALLA 

FJÖLSKYLDUNA



Í dag verður flaggað í 
Árbæ. Þess er nú minnst 
að hálf öld er liðin frá því 
minjasafnið var opnað á því 
forna býli sem öldum saman 
var áningarstaður þeirra 
sem komu utan af landi og 
áttu erindi til Reykjavíkur, 
jafnvel Bessastaða. Árbær 
var alltaf landkostajörð og 
bærilega húsuð. 

Jörðin var komin í eyði en húsin 
uppistandandi þegar borgarbúar 
og yfirvöld í höfuðborginni sáu að 
illa var komið vörslu fornra minja 
í þéttbýlinu. Margt sögufrægra 
húsa í Reykjavík hafði farið for-
görðum og var ekki lát á. Því var 
þar stofnað almenningssafn sem 
geyma skyldi eldri hús úr elstu 
hlutum borgarinnar. Samt hélt 
áfram stöðugum árekstrum hins 
forna og nýja í borginni. Þangað 
var flutt Smiðshúsið þremur árum 
eftir stofnun safnsins í Árbæ og 
1961 var flutt þangað Dillonshús 
sem reist var á öðrum áratug 19. 
aldar og var á Suðurgötu 2. Eftir 
stóð auð lóð og hefur síðan verið 
nýtt undir bílastæði.

Á hálfri öld hefur fjöldi húsa 
verið fluttur af lóðum sínum í 
Reykjavík og þau endurbyggð á 
túnunum í Árbæ. Höfuðdjásn 
safnsins er gamli bærinn og kirkj-
an, en þar eru að auki fjöldi ann-
arra húsa sem liðu fyrir þá sök að 
steinsteypukynslóðin leit á timb-
urhús sem liðna tíð. Sum þeirra 
stóðu í vegi fyrir nýjum götum, 
önnur á dýrmætum lóðum sem 
keyptar voru með það að augna-
miði að þar risu ný hús og oftast 
miklu stærri. Sum hús sem voru 
tekin niður og skyldu rísa að nýju í 
Árbæ hafa ekki enn risið, eins og 
til dæmis Sjóbúðin, heimili Geirs 
Zoëga sem stóð við Vesturgötu. 
Það var tekið niður með áheitum 
um að það skyldi rísa í Árbæ að 
nýju en er ekki enn risið og viðir 
þess voru nýttir í aðrar bygging-
ar.

Óumdeilt er að safnið í Árbæ 
varð til fyrir atbeina Lárusar Sig-
urbjörnssonar sem var skjalavörð-
ur hjá Reykjavíkurborg og fyrsti 
minjavörður borgarinnar. Hann 
hratt þessu safni af stað og bjarg-
aði fjölda gripa sem samankomnir 
mynda brot af sögu Reykjavíkur. 
Það var svo 1968 að Árbæjarsafn 
og Minjavernd Reykjavíkur urðu 
eitt: þá var mönnum orðið ljóst að 
verndun minja var víðari en svo að 
túnskikinn í Árbæ tryggði hana. 
Minjar voru víðar. Síðasta átak 
Minjasafns Reykjavíkur frá liðnu 
ári um verndun Grímsstaðavarar 
er lýsandi dæmi: á Nesinu öllu 
voru með strandlengjunni beggja 
megin varir sem róið var úr um 
aldir en þær eru flestar horfnar. 
Það er fyrst nú að menn vakna við 
vondan draum og vilja geyma eina 
þeirra.

Árbæjarsafn er opið almenningi 
yfir sumartímann en safnið hefur 

ekki haft bolmagn til að vera opið 
allt árið. Þangað sækja hópar 
skólabarna yfir veturinn og fá leið-
sögn um fjölbreytilegan húsakost 
sem þar er að finna. Safnið hefur 
um langt árabil búið við fjársvelti 
og líkast að yfirvöld velkist enn í 
vafa um hvaða stefnu skuli fylgt í 
húsaverndun í borginni. Nýlega 
var opnað uppgert hús Innrétting-
anna í Aðalstræti, en fyrir fáum 
árum hefði mönnum komið það 
eitt í hug að flytja það í Árbæ. 
Gamla kirkjan í Landakoti sem var 
lengst af íþróttahús var flutt í 
Árbæ og endurbyggð þar þótt 
nægilegt rými væri á Landakots-
túni til að endurbyggja hana þar. 

Nú hafa um nokkra hríð verið 
harðar deilur um nýjan stað fyrir 
hús Benedikts Gröndal sem er við 
Vesturgötu en reynt er að finna 
því stað í Grjótagötu í nágrenni við 
hús Innréttinganna og sýningar-
skálann í Aðalstræti. Hafa ýmsir 
gagnrýnendur safnastefnu Minja-
safns Reykjavíkur lýst þeirri skoð-
un að sum húsanna í Árbæ ætti að 
flytja á sinn forna stað eða sem 
næst honum, eins og Dillonshús. 
Og deilan um örlög eldri húsa í 
Reykjavík er enn í fullum gangi og 
nú eru elstu húsin við Laugaveg í 
brennidepli og verða mörg verk-

tökum að bráð næstu misserin.
Það verður mikið um dýrðir í 

Árbæ um helgina og þangað mun 
margt bæjarbúa leita. Safnið 
gefur ágætt yfirlit um byggða-
sögu Reykjavíkur og jafnframt 
lýsandi dæmi um hvernig eldri 
hús geta verið njóti þau tilhlýði-
legrar virðingar eigenda og þekk-
ingar í endurbótum og stöðugu 
viðhaldi. Og nú á tímum er hið 
dáða byggingarefni Reykjavíkur, 
steinsteypan,  að ganga í gegnum 
sinn fyrsta stóra og dýra við-
haldsfasa, eins konar áminning 
um að öll hús þurfa samfellt við-
hald.

Í dag kl. 17 verður h-moll messan 
eftir J. S. Bach flutt í Hallgríms-
kirkju á upphafsdegi Kirkjulista-
hátíðar. Hún verður flutt öðru 
sinni á morgun kl. 19 og í Skál-
holti á mánudagskvöld. Það er 
Hörður Áskelsson listrænn 
stjórnandi Kirkjulistahátíðar sem 
leiðir föngulegt lið í þessum mikla 
flutningi. Erlendar stórstjörnur 
koma fram í flutningi þessa 
stórvirkis mannsandans: Monika 
Frimmer sópran, Peter Kooij 
bassi, Robin Blaze kontratenór og 
Gerd Türk tenór. Öll eru þau 
fremst meðal jafningja þegar 
kemur að flutningi á verkum frá 
barokktímanum.

Bassasöngvarinn Peter Kooij, 
sem er frá Hollandi, hefur hlotið 
sérstaklega mikið lof fyrir túlkun 
sína á verkum Bachs í gegnum tíð-

ina. Breski kontratenórinn Robin 
Blaze sem er aðalgestur hátíðar-
innar í ár tók þátt í eftirminnileg-
um flutningi á Matteusarpassí-
unni á Kirkjulistahátíð 2005. 

Monika Frimmer sópransön-
kona frá Þýskalandi hefur sérhæft 
sig í flutningi barokktónlistar og 
hún hefur starfað mikið með áður-
nefndum Peter Kooij. Gerd Türk 
tenórsöngvari hefur látið mjög að 
sér kveða á óperusviðinu víða um 
Evrópu undanfarin ár. Söngur 
hans hljómar á fjölmörgum verð-
launuðum geisladiskum og ber þar 
hæst heildarútgáfu á kantötum og 
óratoríum eftir J. S. Bach með 
Bach Collegium Japan.

Auk fjórmenninganna eru það 
meðlimir í Alþjóðlegu barokk-
sveitinni í Den Haag og Mótettu-
kór Hallgrímskirkju sem taka þátt 

í flutningi á h-moll messunni. Ein-
söngvararnir komu til landsins á 
miðvikudaginn en kvöldið áður 
sungu þeir Peter Kooij, Robin 
Blaze og Gerd Türk á svokölluðum 
BBC proms tónleikum í Royal 
Albert Hall í London. Hátt í hundr-
að manns taka þátt í flutningi h-
moll messunnar. -

H-moll messan flutt í dag

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

FESTIVAL OF SACRED ARTS
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F LY T J E N D U R :
Monika Frimmer, Robin Blaze, 
Peter Kooij og Gerd Türk. 
Alþjóðlega barokksveitin í Haag
og Mótettukór Hallgrímskirkju.
S T J Ó R N A N D I: Hörður Áskelsson.

MESSA Í H-MOLL
eftir J. S. BACH

 EINSTAKUR

VIÐBURÐUR

HALLGRÍMSKIRKJU      
 11. ÁGÚST KL. 17
HALLGRÍMSKIRKJU
 12. ÁGÚST KL. 19
SKÁLHOLTSKIRKJU
 13. ÁGÚST KL. 19

M I Ð AV E R Ð :
4.900/3.600 kr.

KIRKJULISTAHÁTÍÐ HALLGRÍMSKIRKJU – SÍMI 510 1010 – MIÐASALA OPIN 9-20

uppselt

3
Ná›u flér í Lottómi›a á næsta
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Ég hef áður dásamað franskar konur í þessum pistli vegna þess að 
mér finnst þær flestar búa yfir miklum stíl, klassa og kvenlegheitum 
á hvaða aldursskeiði sem er. Um daginn spjallaði ég lengi við franska 
konu og auk þess að dást að því hversu smart hún var á sinn yfirveg-
aða hátt (svartar buxur og peysa, slétt dökkbrúnt hár, postulínshúð, 
Hermés-úr og Todds-skór) þá rifjaðist upp fyrir mér hvað mér finnst 
einna mest sjarmerandi við þær frönsku: hvernig þær tala. Ég á ekki 
við tungumálið sjálft, heldur fáguð umræðuefnin og fínlegar handa-
hreyfingarnar sem fylgja í kjölfarið. Þessi ákveðna kona sem gæddi 
sér á íslensku vínarbrauði á meðan að Bonpoint-klædd börn hennar 
teiknuðu við stofuborðið, var að ræða um nútímalist og hvernig hún 
kynnti torræð vídeóverk fyrir litlum dætrum sínum. Svo byrjuðu 
samræðurnar að snúast um bandaríska jaðarlistamenn. Ekki mis-

skilja, þetta er alls ekki 
snobb: svona eru þær 
bara alltaf. Menning er 
þeim einhvern veginn í 
blóð borin. Franskar 
konur eru fyrst og fremst 
kynþokkafullar vegna 
þess að þær eru vel að 
sér, klárar og skemmti-
legar en ekki af því að 
þær ganga endilega um í 
mínípilsum með stút á 
vör. Hér á landi myndi 
það flokkast undir snobb 
hjá mörgum að ræða 
heimspeki, listir og ný 
eða gömul ritverk við 
matarborðið. Í París er 
það eðlilegasti hlutur í 
heimi. Kúltúr og kyn-
þokki haldast í hendur og 
ég er fullviss um að þess 
vegna beri þær þennan 
klassa sem er sjaldgæf-
ari hér í norðurhluta 
Evrópu. Franskar konur 
sitja ekki yfir Sex and 
the City eins og við og 
lesa ekki kvennabækur 
eins og „Hann er bara 
ekki nógu hrifinn af 

þér“. Þær vitna hins vegar í Camus í gríð og erg og kunna verk 
Simone de Beauvoir og Colette utan að. (Reyndar mæli ég með því 
að allar konur lesi verk eftir Colette. Hún var frjáls, óheft, kyn-
þokkafull og eldklár og ég lofa því að þú leggur ekki frá þér bók 
eins og „Chéri“). Menning er ekki aðeins fyrir þær ríku eða vel 
menntuðu í Frakklandi. Þættirnir sem fá mest áhorf í franska 
sjónvarpinu eru tveggja tíma langir menningarlegir spjallþættir, 
ekki franska-Idol, og flestallir skólar eru ríkisskólar sem leggja 
áherslu á bókmenntir og heimspeki. Í Frakklandi er til máltæki sem 
heitir „Avoir du chien,“ og það felur í sér að vera sjálfstæð, sexí, 
aðlaðandi og klár. Það er sem sagt ekki nóg að heilla karlmann með 
sokkaböndum og silkimjúku hári einu saman, þó að það sé auðvitað 
nauðsynlegur hluti af heildarpakkanum ásamt áskrift að franska 
Vogue og Clarins-brjóstastinningargeli.

Kúltúr og kynþokki

Það er

Yngri og örlítið budduvænni lína 
Marc Jacobs, Marc by Marc Jac-
obs, er komin til landsins og er 
fáanleg í Kronkron á Vitastíg. Jac-
obs á ótalmarga aðdáendur um 
allan heim og eflaust margir 
þeirra íslensku sem eru nú örlítið 
hamingjusamari en áður. Vörurn-
ar eru úr vetrarlínunni fyrir næsta 
vetur en sú var alveg sérdeilis 
girnileg. Stútfull af þykkum 
kápum og peysum, köflóttum 
efnum, treflum og fallegum kjól-
um og buxum. Alvöru haustlína 
þarna á ferð sem bæði innihélt 
herra- og kvenflíkur. 

„Mér finnst alltaf svolítið 
kjánalegt að tala um áhrif og 
þemu,“ sagði Marc Jacobs á sýn-
ingunni. „Línan snýst alltaf um 
þennan unga dýrðlingaher. Í henni 
má nú finna mörg ullarlög, stóra 
kafla og grófa sokka en í rauninni 
er aðalmálið hvernig ungt fólk 
mun taka henni og velja flíkurnar 
saman á sinn hátt.“ 



Vesturbær
Undraland við Grandaskóla
Umsjónarmaður: Auður Sturludóttir
S: 561-1400, 695-5054

Selið við Melaskóla
Umsjónarmaður: Hjörvar Rögnvaldsson
S: 535-7514, 695-5061

Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla
Umsjónarmaður: Laufey Hrönn Jónsdóttir
S: 562-2249, 695-5053

Miðborg - Hlíðar
Draumaland við Austurbæjarskóla
Umsjónarmaður: Ólafur Bjarki Brynjarsson
S: 561-2686, 695-5062

Frístund við Háteigsskóla
Umsjónarmaður: Lena Hákonardóttir
S: 530-4305, gsm: 664-7614

Hlíðaskjól við Hlíðaskóla
Umsjónarmaður: Elísabet Ragnarsdóttir
S: 562-5071, 664-7615

Við leitum að:
Einstaklingum með mismunandi menntun 
og reynslu sem nýtist í starfi með börnum
Einstaklingum með mismunandi áhugamál
Ungum sem öldnum
Konum sem körlum
Einstaklingum með mismunandi menningar-
legan bakgrunn
Einfaldlega góðu fólki sem hefur áhuga 
á að starfa með börnum

Í boði er:
Skemmtilegt starf
Sveigjanlegur vinnutími
Fjöldi starfstengdra námskeiða
Fjölskylduvænt vinnuumhverfi
Tækifæri til starfsþróunar
Öruggt starfsumhverfi hjá Reykjavíkurborg
Traust starfsmannafélag, 
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar

Við leggjum áherslu á:
Að skapa skemmtilegt og heilbrigt vinnuumhverfi
Að starfið veiti góða reynslu fyrir fólk sem hefur áhuga á sam-
skiptum, uppeldi, tómstundafræði og skapandi starfi
Að allir starfsmenn njóti sín í starfi
Að halda úti öflugu starfsmannafélagi innan ÍTR sem skipu-
leggur ýmsa viðburði og heilsurækt fyrir starfsmenn

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar. Nánari upplýsingar er hægt að nálgast á frístundaheimilunum, 

(sjá símanúmer hér fyrir neðan), og hjá starfsmannaþjónustu ÍTR, sími 411 5000. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu ÍTR, www.itr.is

VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

Austurbær
Álftabær við Álftamýrarskóla
Umsjónarmaður: Jóhanna Bjarnarson
S: 510-8804, 664-7611

Sólbúar við Breiðagerðisskóla
Umsjónarmaður: Hildur Rudolfsdóttir
S: 517-1738, 664-7612

Neðstaland við Fossvogsskóla
Umsjónarmaður: Hildur Rudolfsdóttir
S: 568-0202, 664-7613

Krakkakot við Hvassaleitisskóla
Umsjónarmaður: Gunnhildur Hekla
Jóhannsdóttir
S: 570-8809, 664-7616

Glaðheimar við Langholtsskóla
Umsjónarmaður: Rakel Ólafsdóttir
S: 553-4139, 664-7617

Langholtshöll
Umsjónarmaður: Eva Kamilla Einarsdóttir
S: 664-7646

Laugarsel við Laugarnesskóla
Umsjónarmenn:
Lára Magnea Jónsdóttir
og Andrés Úlfur Helguson
S: 568-7718, 664-7618

Vogasel við Vogaskóla
Umsjónarmaður: Arndís Björk Huldudóttir
S: 517-1938, gsm: 664-7619

Vesturhlíð við Öskjuhlíðarskóla
Gula hús, 1.-3. bekkur
Umsjónarmaður: Heiður Baldursdóttir
S: 695-5145
Rauða hús, 4.-6. bekkur
Umsjónarmaður: Helga Agnarsdóttir
S: 695-5143
Græna hús, 7.-10. bekkur
Umsjónarmaður:
Sólveig Helga Gunnlaugsdóttir
S: 695-5144

Breiðholt
Bakkasel við Breiðholtsskóla
Umsjónarmaður:
Ragnheiður Anna Þorsteinsdóttir
S:557-3009, 695-5039

Plútó við Fellaskóla 
Umsjónarmaður: Svala Georgsdóttir
S: 557-3389, 695-5037

Álfheimar við Hólabrekkuskóla
Umsjónarmaður: Herdís Snorradóttir
S: 557-4466, 695-5139

Denni dæmalausi við Seljaskóla
Umsjónarmaður: Sandra Þóroddsdóttir
S: 587-1289, 695-5038

Frissi fríski við Ölduselsskóla
Umsjónarmaður: Siriworraluck Boonsart
S: 557-5522, 695-5036

Árbær
Töfrasel við Árbæjarskóla
Umsjónarmaður: Silja Rut Jónsdóttir
S: 567-1320, 695-5092

Skólasel við Ártúnsskóla
Umsjónarmenn: Erla Björnsdóttir
og Magnea Einarsdóttir
S: 517-3531, 664-7621

Víðisel við Selásskóla
Umsjónarmaður: Hildur Björnsdóttir
S: 567-2604, 664-7622

Stjörnuland við Ingunnarskóla
Umsjónarmaður: Kristín Einarsdóttir
S: 517-4750, 695-5091

Fjósið við Sæmundarskóla
Umsjónarmaður: Anna Karen Ágústsdóttir
S: 664-7620

Klapparholt við Norðlingaskóla
Umsjónarmaður: Halla Ösp Hallsdóttir
S: 664-7624

Grafarvogur
Hvergiland við Borgarskóla
Umsjónarmaður: Ingunn M. Óskarsdóttir
S: 577-2905, 695-5198

Brosbær við Engjaskóla
Umsjónarmaður: Þóra Melsted
S: 510-1309, 695-5191

Regnbogaland við Foldaskóla
Umsjónarmaður: Jóna B. Óttarsdóttir
S: 567-2122, 695-5192

Simbað við Hamraskóla
Umsjónarmaður: Helena Línudóttir Kristbjörnsdóttir
S: 587-9050, 695-5193

Kastali við Húsaskóla
Umsjónarmaður: Björg Blöndal
S: 567-6100, 695-5194

Kátakot við Klébergsskóla
Umsjónarmaður: Fríða Birna Þráinsdóttir
S: 566-8176, 695-5009

Ævintýraland við Korpuskóla
Umsjónarmaður: Ingunn Björk Jónsdóttir
S: 525-0604, 695-5195

Tígrisbær við Rimaskóla
Umsjónarmaður: Dagný Edda Þórisdóttir
S: 587-2406, gsm: 695-5196

Vík við Víkurskóla
Umsjónarmaður: Ragnheiður Gísladóttir
S: 545-2719, 695-5197

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur ı  Bæjarhálsi 1

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

Frístundaheimili ÍTR óska eftir starfsfólki sem getur tekið þátt
í að stýra starfi með 6-9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:
       List- og verkgreinar, s.s. tónlist, myndlist, leiklist, smíði og textíl
       Íþróttir og leikir, s.s. útileikir og innileikir
       Útivist og umhverfismennt, s.s. gönguferðir og náttúruskoðun
       Barnalýðræði og lífsleikni, s.s. hópastarf, barnafundir, lesa sögur, vinátta og samvera

Um er að ræða hlutastörf eftir hádegi en starfshlutfall og vinnutími geta verið sveigjanleg



Þátttakandi í nýjustu syrpu 
American Idol fékk hríðir í 
miðri áheyrnarprufu þáttar-
ins sem fram fór í Texas á 
mánudag. Hin tvítuga Antoria 
Gillon hafði sungið í nokkrar 
sekúndur fyrir framan 
dómarana Simon Cowell, 
Randy Jackson og Paulu 
Abdul þegar hún fann fyrir 
nístandi sársauka í kviðnum. 
„Ég vissi strax hvað var að 
gerast,“ sagði Gillon. 
Cowell spurði hina upp-
rennandi söngkonu hvort það 
væri í lagi með hana en Gillon 
svaraði að bragði að hún vildi 
bara fá að klára lagið sitt. Sem 
og hún gerði. „Það kom ekki 
til greina að hætta við þrátt 

fyrir sársaukann. Ég hafði 
beðið alltof lengi eftir tæki-
færinu til að láta 
það fara til 

spillis og það kom aldrei til 
greina að fara á fæðingar-
deildina fyrr en eftir að ég 
hafði sungið.“

Dillon söng lagið „Get it 
together“ og stóð sig með 
stakri prýði, enda komst hún 
áfram í næstu umferð þrátt 
fyrir að hafa sungið sárþjáð. 
Eftir að hafa fengið staðfest-
ingu á að hafa komist áfram 

var Gillon  flutt í flýti á 
sjúkrahús og nokkrum 
klukkustundum síðar 
fæddi hún hraustan 
dreng sem skírður 
var á staðnum. Hann 
hlaut nafnið Jamil 
Labarron Idol 
McGowan. 

Tískuvikan í Kaupmanna-
höfn hófst á fimmtudaginn 
og verður glæsilegri með 
hverju árinu sem líður. 

Þangað koma margir flottustu 
hönnuða í Norðurlöndunum. 

Á meðal þekktra nafna sem 
sýna þar eru Ann-Sofie Back, 
Day Birger et Mikkelsen, Jens 
Laugesen og Baum und Pferd-
garten. Við Íslendingar fáum að 

sjálfsögðu okkar skerf af athygl-
inni og eigum allnokkra hönnuði 
á hinum stóra lista. 

Þetta er í tuttugasta sinn sem 
tískuvikan í Kaupmannahöfn er 
haldin en í byrjun voru sýnendur 
einungis áttatíu og tveir. Þeir eru 
nú orðnir þrjú hundruð og tut-
tugu og tískugúrúar um allan 
heim eru farnir að fylgjast 
spenntir með þessari vaxandi 
tískuviku.

Framleiðendur fyrirhugaðrar kvikmyndar gerðar eftir sjónvarpsþátt-
unum vinsælu Sex and the City hafa tilkynnt að samningar hafi náðst 
við leikarann Chris Noth, sem var í hlutverki hins eftirminnilega Mr. 
Big í sjónvarpsþáttunum sálugu. Mr. Big var sá bólfélagi og kærasti 
Carrie Bradshaw, leikin af Söruh Jessicu Parker, sem kom fram í 
flestum seríum þáttanna. 

„Mr. Big er á lífi og hefur það gott í New York. Myndin hefði ekki 
verið söm án hans,“ lét leikstjórinn og handritshöfundurinn Michael 
King hafa eftir sér þegar tilkynnt var um þátttöku Noth. 

Mr. Big verður með

Fékk hríðir í Idol-áheyrnarprufu

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu



Framhaldsskólanemar fá 10%

af öllum vörum gegn framvísun skólaskírteinis. Gildir í ágúst.

afslátt



Platan Live in Cartoon Motion með 
bresk-líbanska tónlistarmanninum 
Mika hefur selst í fimm þúsund 
eintökum hér á landi síðan hún 
kom út í febrúar. Er hún þar með 
orðin langsöluhæsta erlenda plata 
ársins á Íslandi.

Halldór Baldvinsson, vörustjóri 
erlendrar útgáfu hjá Senu, segist 
ekki muna eftir annarri eins sölu 
síðan Coldplay gaf út X&Y fyrir 
tveimur árum. „Best Of-platan 
með Johnny Cash seldist reyndar 
álíka vel en það gerðist á lengri 
tíma. Hún kom út hálfu ári áður en 
bíómyndin kom út og þá kom aftur 
aukinn kraftur í söluna,“ segir 
Halldór, sem býst við að plata Mika 
seljist í sex til sjö þúsund eintök-
um á þessu ári. Hefur hún alls selst 
í um þremur milljónum eintaka 
um heim allan.

Í öðru sæti yfir söluhæstu 
erlendu plötur ársins er Not Too 
Late með Noruh Jones sem hefur 
selst í tæplega þrjú þúsund eintök-
um og því ljóst að hún er nánast 
hálfdrættingur á við Mika.

Halldór segir að Mika nái til 
mjög breiðs aldurshóps með tónlist 
sinni og það ráði vinsældum hans 
fyrst og fremst. „Þetta höfðar til 
krakkanna líka og þessi tónlist fer 
eiginlega allan skalann. Það er ekki 
oft sem svona gerist, að plötur höfði 
bæði til eldra og yngra fólks.“ 

Þeim sem vilja kynnast Mika 
betur er bent á tónleika hans í 
London sem verða sýndir í Ríkis-
sjónvarpinu í kvöld. Þar mun hann 
væntanlega syngja öll sín vinsæl-
ustu lög á borð við Grace Kelly, 
Lollipop, Big Girl, You Are Beauti-
ful og Relax, Take It Easy.

Moksala á fyrstu plötu Mika

Hinn árlegi sparidansleik-
ur Milljónamæringanna 
verður haldinn á Broadway 
í kvöld. Laddi verður heið-
ursgestur kvöldsins.  

„Ég á eitt lag á þessari nýju plötu 
og syng með þeim nokkur lög á 
dansleiknum en ég veit ekki hvort 
það er rétt að kalla mig nýjasta 
meðlim sveitarinnar,“ segir grín-
istinn og tónlistarmaðurinn Þór-
hallur Sigurðsson, betur þekktur 
sem Laddi, en hann mun troða upp 
með Milljónamæringunum í fyrsta 
sinn í kvöld þegar hljómsveitin 
sameinar allt í senn; hinn árlega 
sparidansleik, sinn útgáfu- og 
afmælistónleika.

Milljónamæringarnir hafa 
starfað frá árinu 1992 og fagna því 
fimmtán ára afmæli á árinu. Nýj-
asta hljómplata sveitarinnar, Allt-
af að græða, kemur til landsins í 
dag og verður til sölu á „karnival-
verði“ á Broadway, eftir því sem 
fram kemur í tilkynningu. 

Laddi mun alls taka sex lög í 
kvöld, þar af lagið Milljarðamær-

ingurinn, sem nú hljómar ótt og 
títt á öldum ljósvakans. „Kalli 
(Karl Olgeirsson píanóleikari) 
hafði samband við mig og vildi 
endilega fá mig á nýju plötuna. 
Hann vildi meina að ég væri svo-
lítið gleymdur tónlistarmaður og 
bað mig um að semja eitt lag,“ 
segir Laddi og útilokar ekki frek-
ara samstarf við Milljónamæring-
ana í framtíðinni. „Ef eitthvað fell-
ur til er ég tilbúinn að skjótast 
með þeim í eitt og eitt gigg og 

syngja. Þetta er svo rosalega 
skemmtilegt,“ segir Laddi.

Þeir söngvarar sem hafa lagt 
Milljónamæringunum lið í gegn-
um tíðina verða á Broadway í 
kvöld, þeir Bogomil Font, Bjarni 
Arason, Ragnar Bjarnason og 
Stefán Hilmarsson. „Þetta er flott-
ur hópur söngvara en þótt þeir séu 
allir miklu vanari en ég vill ég nú 
meina að ég eigi eitthvað í þá,“ 
segir Laddi að lokum og glottir.

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

EVAN ALMIGHTY
KL. 2 Í ÁLFABAKKATRANSFORMERS KL. 2 Í ÁLFABAKKAHARRY POTTER 5 - KL. 2 Í ÁLFABAKKA

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

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

Það er

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 - 8 -11
TRANSFORMERS LÚXUS kl. 2 - 5 - 8 -11
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6
DIE HARD 4.0 kl.8 - 10.45

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

BECOMING JANE kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
PLANET TERROR kl. 3 - 5.20 - 8 - 10.20
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.3 - 6.30 - 8.30 - 10.30
DEATH PROOF kl. 5.20 - 10
1408   kl. 3 - 8

10

14

16

16
16

7

16

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

16

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

TRANSFORMERS kl. 3 - 6 - 9
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 8
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 4 - 6
DEATH PROOF       kl. 10 

ÞEIRRA STRÍÐ. 
OKKAR HEIMUR

Sýnd í

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

BAKVIÐ ALLAR GÓÐAR ÁSTARMYNDIR
ER FRÁBÆR SAGA

TRANSFORMERS kl. 1, 4, 7 og 10-POWER 10
PLANET TERROR kl. 8 og 10.20 16
SIMPSONS enskt tal kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L
SIMPSONS 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!

HJ. MBL

www.SAMbio.is 575 8900
STÆRSTA MYND SUMARSINS

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

DIGITAL mynd og hljóðgæði 

í SAMbíóunum Álfabakka og Kringlunni

NYJASTA TÆKNIBYLTING KVIKMYNDAHÚSA Í DAG SAMBIOIN ALLTAF FYRSTIR OG FREMSTIR

TRANSFORMERS kl. 1 - 4 - 7 - 10 10

NANCY DREW kl. 5:50 - 8 7

GEORGIA RULES kl. 10:10 7

HARRY POTTER 5 kl. 1 - 7 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 - 8 - 11 10

HARRY POTTER 5 kl. 5 10

NANCY DREW kl.  8 - 10 7

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 L

S. 482 3007

TRANSFORMERS kl. 1 - 3:45 - 6:30 - 9:15 7

SIMPSONS ENSK TAL kl. 1 - 3 - 5 - 7 L

PLANET TERROR kl. 9 - 11 7

DIGITAL
VIP

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 - 8 - 11 10

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

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

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

EVAN ALMIGHTY kl. 2 L

BLIND DATING kl. 4 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

ROBINSON...  ÍSL TAL kl. 2 L

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 - 8 - 11 7

NANCY DREW kl. 6 - 10 7

SIMPSONS M/- ENSK TAL kl. 4 - 8 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 L

DIGITAL
ÁLFABAKKAÁ KRINGLUNNI

RS

KEFLAVÍK

AKUREYRI
RSSELFOSSI



Prince er búinn að vera á góðri 
siglingu síðan hann sneri aftur í 
sviðsljósið fyrir þremur árum 
eftir sérviskutímabilið sem fylgdi 
í kjölfar málaferla hans við Warn-
er-plötufyrirtækið. Bæði Music-
ology frá 2004 og 3121 sem kom út 
í fyrra eru ágætar plötur þó að 
þær jafnist auðvitað ekki á við 
Dirty Mind, 1999, Parade eða Sign 
‘O’ The Times. Á Planet Earth horf-
ir Prince til baka og uppfærir og 
endurvinnur sumar af sínum bestu 
hugmyndum. Lög eins og Planet 
Earth og Guitar minna á gítarhetj-
una sem maður upplifði í Purple 
Rain á meðan Somewhere here on 
Earth og Future Baby Mama eru 
ekta soul-popp að hætti Prince. Mr. 
Goodnight er mjúkt og hip-hop 
skotið grúv og Chelsea Rodgers er 
fönksmellur. Það er líka fullt af 
gömlum Prince-vinum á plötunni, 
m.a. Sheila E., Wendy og Lisa og 
Maceo Parker, þó að verðlaunin 
fyrir besta leik í aukahlutverki á 
plötunni hreppi eflaust söngkonan 
Marva King fyrir frammistöðu 
sína í laginu Chelsea Rodgers.

Prince er ennþá óhræddur við 
að fara sínar eigin leiðir og skríð-
ur ekki fyrir plötufyrirtækjum 
eða neinum öðrum eins og hann 
sýndi með þeirri djörfu ákvörðun 
að gefa Planet Earth með blaðinu 
Mail On Sunday fyrir nokkrum 

vikum. En þó að hann sé villtur á 
markaðssviðinu þá er Prince 
frekar gæfur tónlistarlega þessa 
dagana. Planet Earth er full af 
poppsmellum með skemmtilegum 
textum sem ættu að geta höfðað til 
bæði nýrra og gamalla aðdáenda. 

Á heildina litið fín seinni tíma 
Prince-plata. Betri en bæði Musi-
cology og 3121.

Hans hátign í fínu formi

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 562-3220 INNRITUN ER HAFIN FYRIR HAUSTÖNN

Dæmi um það sem
tekið er fyrir í náminu:

Lita- og línufræði
Tónalgreining
Vaxtarbygging

Heitt og kalt rými
Stórt og lítið rými
Uppröðun hluta

Hönnun á:
Baðherbergi

Svefnherbergi
Barnaherbergi

Eldhúsi
Garðhýsi

Stofu
Og margt fleira.

The Academy of Colour and Style býður nú upp á nám í innanhússstílistun. Farið
er í helstu grunnþætti í lita- og línufræði. Einnig er kennt að meta stíl út frá
persónunni sjálfri. Þá er hún greind út frá vaxtarbyggingu og litgreiningu en þær
upplýsingar segja mikið til um hvernig einstaklingur vill hafa sitt nánasta umhverfi
eins og liti og stíl.  Nemendur vinna svo verkefni í hverri viku og taka þá fyrir hönnun
á stofu, baðherbergi, barnaherbergi o.fl. Gestafyrirlesarar koma í tíma og kynna
fyrir nemendum ýmis atriði sem koma þeim til góða.
Hver önn tekur þrjá mánuði og fylgja öll kennslugögn með náminu. Kennsla fer
fram í Iðnskólanum í Reykjavík einu sinni í viku frá 18-22.

INNANHÚSSSTÍLISTANÁM

NÝTT FRÁ



 Eggert Magnússyni varð 
ekki að ósk sinni um að taka yfir 
Ólympíuleikvang Lundúna sem nú 
er í byggingu. Eggert bauð 100 
milljónir punda fyrir hönd West 
Ham til að taka við leikvangnum 
eftir leikana árið 2012 en því var 
hafnað.

„Fyrir mér sem kaupsýslumanni 
er ekkert vit í því að byggja 80 
þúsund manna völl og fækka svo 
sætum niður í 25 þúsund,“ sagði 
Eggert við The Times en það eru 
einmitt áætlanir Ólympíunefndar-
innar. Aðeins verður hægt að 
keppa á leikvangnum í frjálsum 
íþróttum eftir breytinguna.

Þess í stað ætlar Eggert að byggja 
nýjan 60 þúsund manna völl, stein-
snar frá Ólympíuleikvangnum. 
Byggingu á honum á að ljúka árið 
2011. „Það er rétt að við ræddum 
um kaup á Ólympíuleikvangnum en 
við náðum ekki saman. Kannski var 
áætlun þeirra of langt komin til að 
breyta henni,“ sagði Eggert.

Áætlun hans var að byggja 60 
þúsund manna leikvang sem væri 
hægt að breyta í 40 þúsund manna 
völl fyrir frjálsar íþróttir. Eftir 
fundi með Ken Livingstone, borg-
arstjóra Lundúna, varð aftur á 
móti ljóst að áætlanir hans myndu 
ekki ganga upp.

Eggert fékk ekki að kaupa 
Ólympíuleikvanginn

 Brynjar Björn Gunnars-
son er staðráðinn í því að festa 
sig í sessi sem byrjunarliðsmaður 
inni á miðjunni hjá Reading. 
Samkeppnin þar um stöður er 
hörð. „Þetta er mín besta staða en 
ég ákveð ekki hvar ég spila,“ 
sagði Brynjar við staðarblað í 
Reading en hann hefur einnig 
spilað í vörninni hjá liðinu.

„Markmið mitt er að spila fleiri 
leiki en á síðasta tímabili. Það er 
mikil samkeppni og ég veit vel af 
henni. Sem betur fer get ég spilað 
í öðrum stöðum, ég er líklega 
fjölhæfur,“ sagði Brynjar sem lék 
27 leiki á síðasta tímabili.

Reading mætir Manchester 
United í fyrstu umferð á morgun 
og Chelsea í þeirri næstu. „Það er 
ekki hægt að byrja á erfiðari 
leikjum,“ sagði Brynjar sem var 
þó bjartsýnn fyrir leikina.

Ætlar sér að 
festa sig í sessi

 Það eru 90 dagar liðnir 
síðan síðasta tímabili lauk í enska 
boltanum og þessir dagar hafa verið 
lengi að líða hjá þeim hörðustu. 
Spennan er því mikil þegar veislan 
hefst á ný í dag. Liðin hafa eytt yfir 
47 milljörðum í sumar og það eru 
komnir fullt af nýjum knattspyrnu-
snillingum inn í deildina.

Manchester United og Chelsea 
háðu einvígi um titilinn í fyrra þar 
sem United hafði betur og endaði 
tveggja ára sigurgöngu Lundúna-
liðsins. Menn búast áfram við að 
baráttan standi á milli þeirra í 
vetur. 

United keypti miðjumanninn 
Owen Hargreaves frá Bayern 
München, unglingana Nani frá 
Portúgal og Anderson frá Brasilíu 
og er félagið langt komið með að 
fá til sín Argentínumanninn Car-
los Tevez frá West Ham. „Efstu 
fjögur liðin hafa öll verið að kaupa 
nýja leikmenn og styrkja sig. Chel-
sea er með breiðan og góðan hóp 
og maður bjóst ekki við miklum 
breytingum þar. Arsenal og Liver-
pool voru meira en 20 stigum á 
eftir okkur á síðasta tímabili en 
það gerist ekki aftur,“ sagði Sir 
Alex Ferguson, stjóri United.

Í tíð Romans Abramovich hefur 
Chelsea eytt alltaf langmestu í leik-
mannakaup en það var ekki í sumar. 
Félagið fékk þó til sín Claudio Piz-
arro frá Bayern München, Florent 
Malouda frá Lyon og Tal Ben Haim 

frá Bolton. „Aðalsamkeppnisaðilar 
okkar hafa styrkt sig en við einnig. 
Sá sem eyðir mest vinnur ekki 
deildina. Það hefur aldrei verið 
þannig. Þetta hefur alltaf snúist 
um baráttuandann, liðsheildina og 
að bestu leikmenn liðsins eigi gott 
tímabil,“ sagði Jose Mourinho, 
stjóri Chelsea.

Liverpool hefur farið mikinn á 
leikmannamarkaðnum þökk sé 
nýju bandarísku eigendunum. 
Liverpool hefur ekki unnið enska 
titilinn síðan 1990 og það verður 
fróðlegt að sjá hvort sextán nýir 
leikmenn breyta einhverju þar 
um. Stjórinn Rafael Benitez hefur 
aðallega styrkt sóknina og menn 
eins og Fernando Torres, Ryan 
Babel Yossi Benayoun og Andriy 
Voronin frá Bayern Leverkusen 
eru komnir á Anfield. 

„Hópurinn er sterkari, stjórinn 
fékk peninga til að kaupa leik-
menn og eyddi honum vel og nú 
þurfum við leikmennirnir að skila 
okkar. Við leggjum aðaláhersluna 
á að vinna deildina,“ sagði Steven 
Gerrard, fyrirliði Liverpool.

Arsenal leikur nú án Thierrys 
Henry og þeir misstu einnig Fre-
drik Ljungberg og það eru því fáir 
leikmenn eftir sem voru í meist-
araliðinu sem tapaði ekki leik 2003-
2004. Eftir standa Jens Lehmann, 
Gilberto Silva og Kolo Touré og 
svo allir unglingarnir sem Wenger 
hefur safnað að sér. Það er því ekki 

að ástæðulausu að menn tali um að 
met Wengers sé í hættu, það er að 
Arsenal endi í fyrsta sinn utan 
toppliðanna fjögurra frá því að 
hann tók við stjórnvölnum í októb-
er 1996.

Augu Íslendinga verða einnig á 
okkar mönnum. West Ham hefur 
verið mikið í umræðunni og þar á 
bæ ætla menn ekki að vera í fall-
baráttunni aftur. Ívar Ingimarsson 
og Brynjar Björn Gunnarsson fá 
það erfiða verkefni ásamt félögum 
sínum í Reading að fylgja eftir frá-
bæru tímabili í fyrra og þeir Her-

mann Hreiðarsson (Portsmouth)
og Heiðar Helguson (Bolton) reyna 
fyrir sér hjá nýjum liðum í sumar. 
Þá verður forvitnilegt að sjá hvort 
Bjarna Þór Viðarssyni (Everton), 
Gylfa Sigurðssyni (Reading) og 
Viktori Unnari Illugsyni (Reading) 
takist að vinna sér sæti í aðalliðum 
sinna félaga.

Framundan er enn eitt æsispenn-
andi tímabilið í vinsælustu og að 
margra mati bestu deild í heimi og 
því fagna margir þegar boltinn 
byrjar að rúlla í hádeginu í dag.

Enska úrvalsdeildin hefst í dag og liðin í deildinni hafa aldrei eytt meira í kaup á leikmönnum. Manchester 
United og Chelsea er spáð bestu gengi en einnig bíða menn spenntir eftir hvað Liverpool gerir.
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EIÐUR SMÁRI

BLÓÐ SVITI OG TÁR

ANDY GRAY

FINNST RONALDO
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– EKKI  HÆFILEIKANA

HERMANN HREIÐARSSON TALAR 
UM ÁRIN TÍU Í ENSKA BOLTANUM

 Félagaskiptafarsa 
sumarsins á Englandi lauk í gær 
þegar Carlos Tevez fékk leik-
heimild með Manchester United. 
Enska úrvalsdeildin fékkst loks á 
að gefa heimildina en talið er að 
Tevez sé á tveggja ára lánssamn-
ingi.

Litlar líkur eru á því að Tevez 
spili með á morgun gegn Reading 
en hans fyrsti leikur verður 
líklega grannaslagurinn gegn 
Manchester City um næstu helgi.
„Carlos hefur komið okkur á 
óvart. Við héldum að hann þyrfti 
meiri tíma á æfingum en hann 
lítur frábærlega út,“ sagði 
Ferguson.

Tevez löglegur 
með United

Þetta er ekki eins slæmt og það hljómar

Það er
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 Valsstúlkur leika í dag 
annan leik sinn í Evrópukeppni 
félagsliða þegar þær mæta KÍ frá 
Klaksvík. Valur vann frækinn 
sigur á FC Honka í fyrsta leik 
sínum á fimmtudaginn þar sem 
Vanja Stefanovic og Margrét Lára 
Viðarsdóttir tryggðu Íslandsmeist-
urunum sigurinn með mörkum á 
lokamínútum leiksins.

Á fimmtudag lék KÍ við Den 
Haag frá Hollandi og náði öllum 
að óvörum jafntefli, 1-1. Í þeim 
leik lá KÍ mjög aftarlega og má 
gera ráð fyrir því að svipað verði 
upp á teningnum í dag.

Valsstúlkur eru því einar í efsta 
sæti riðilsins en leikurinn gegn KÍ 
hefst klukkan 14.45 í dag.

Lykilleikur fyrir Val

 Jóhannes Valgeirsson er 
einn af bestu dómurum landsins, 
einn af þremur FIFA-dómurum 
Íslands og ofarlega í einkunnagjöf 
Fréttablaðsins.

Liðin í Landsbankadeildinni 
fagna því þegar Jóhannes mætir 
með flautuna, eða kannski öll 
nema eitt. Víkingar hafa sára 
reynslu úr leikjum sem Jóhannes 
hefur dæmt undanfarin fjögur 
tímabil því liðið hefur tapað öllum 
átta leikjum sem Jóhannes hefur 
dæmt hjá liðinu, nú síðast 0-1 gegn 
Fylki á fimmtudagskvöldið. Jó-
hannes dæmdi báða leiki liðanna í 
sumar og Fylkir vann 1-0 í báðum 
tilfellum.

Seinheppni Víkinga virðist 
vera ótrúleg í þessum leikjum 
sem Jóhannes dæmir því leikur-
inn í Árbænum á fimmtudags-
kvöldið var sjöundi leikurinn sem 

hann dæmir hjá Víkingi sem 
vinnst á sigurmarki og þar af 
hafa þrjú þessara sigurmarka 
komið á þriðju mínútu uppbótar-
tíma. Jóhannes hefur ennfremur 

gefið sex Víkingum rautt spjald í 
þessum átta leikjum.

„Við verðum að vona að þetta sé 
tilviljun en mér fannst hann alveg 
skelfilegur í Keflavíkurleiknum um 
daginn þar sem hann klikkar á að 
reka mann út af sem brýtur á Kekic 
og gefur síðan Keflavík vítaspyrnu 
á síðustu sekúndunni. Ég ætla 
honum ekki neitt í þessu því það eru 
liðin sem tapa leikjunum en ekki 
dómararnir,“ segir Magnús 
Gylfason, þjálfari Víkinga og bætti 
síðan við. „Þetta er spes tölfræði en 
ég læt það aldrei út úr mér að við 
séum að tapa leikjum út af dómara. 
Víkingar hafa svolítið verið að horfa 

í þessa tölfræði en ég ítreka það að 
við töpum leikjunum sjálfir þó að 
ég viðurkenni að ég hafi verið mjög 
fúll út í hann eftir Keflavíkur-
leikinn,“ segir Magnús að lokum. 

Þrjú af þessum töpum Víkinga 
hafa komið gegn Keflavík en það 
vekur að sama skapi athygli að 
Keflvíkingar hafa aðeins unnið 
tvo af hinum tólf leikjunum sem 
Jóhannes hefur dæmt hjá þeim á 
þessum tíma.

Það er óhætt að segja að þetta sé 
stingandi tölfræði en jafnframt 
skal vakin athygli á því að það er 
ekkert sem bendir til að Jóhannesi 
Valgeirssyni sé eitthvað verr við 
Víkinga en önnur lið. Það má samt 
búast við því að Víkingar vonist 
innst inni eftir því að Jóhannes 
dæmi ekki fleiri leiki hjá þeim í 
sumar því af einhverjum ástæð-
um þá fá þeir ekki stig út úr leikj-
um sem hann dæmir.

Það gengur ekkert hjá Víkingum þegar Jóhannes Valgeirsson dæmir hjá þeim í Landsbankadeildinni en 
þjálfarinn Magnús Gylfason segir þó að það sé Víkingsliðið sjálft sem tapi leikjum en ekki dómarinn.

 Penny Hardaway er 
búinn að gera samning við Miami 
Heat í NBA-deildinni og spilar því 
á ný með Shaquille O’Neal. Þeir 
gerðu garðinn frægan með 
Orlando Magic á tíunda áratugn-
um og fóru meðal annars alla leið í 
lokaúrslitin árið 1995 þar sem að 
þeir urðu að láta í minni pokann 
fyrir Haakeem Olajuwon og 
félögum í Houston Rockets. Leiðir 
þeirra skildu þegar O‘Neal ákvað 
að semja við Los Angeles Lakers 
sumarið 1996. 

Hardaway, sem er orðinn 36 ára 
gamall, hefur ekki spilað leik síðan 
í nóvember 2005 en þá varð hann 
að hætta að spila með New York 
Knicks vegna meiðsla á hné.

„Penny er fyrrum stjörnuleik-
maður og við höfum hrifist mjög 
að dugnaði hans og metnaði í 
sumar að snúa aftur í NBA-
deildina. Hann er hæfileikaríkur 
leikmaður sem getur hjálpað okkur 
í mörgum stöðum,“ sagði Pat Riley, 
forseti Miami Heat, í gær. Þegar 
Penny og Shaq léku hlið við hlið 

síðast þá voru þeir saman með yfir 
48 stig að meðaltali í leik. 

Hardaway hefur glímt við 
meiðsli undanfarin ár og hefur 
ekki skorað yfir tíu stig að 
meðaltali síðan tímabilið 2002-3 er 
hann lék með Phoenix en í 688 
leikjum í NBA er hann með 15,4 
stig og 5,1 stoðsendingu að meðal-
tali í leik.

Penny og Shaq saman á ný

ÍR-ingar eru búnir að 
fylla í skarðið sem Keith Vassell 
skildi eftir sig því liðið hefur 
samið við hinn 32 ára og 211 sm 
háa bosníska miðherja Nedzad 
Spahic.

Spahic hefur leikið í Kósovó, 
Bosníu, Króatíu og Makedóníu á 
sínum ferli en reynir nú í fyrsta 
sinn fyrir sig utan Balkan-
skagans. Síðasta vetur lék hann 
með BC Peje, og var hann með 
20,1 stig í leik, 12,3 fráköst og 3,6 
varin skot yfir tímabilið. 

Spahic var þriðji stigahæstur í 
deildinni, annar í fráköstum og 
með flest varin skot og því ljóst 
að hann mun styrkja lið 
Breiðhyltinga mikið. Hann er 
annar Kósovinn sem spilar í 
deildinni en fyrir höfðu KR-ingar 
fengið til sín leikstjórnandann 
Samir Shaptahovic sem var með 
21,4 stig og 7,7 stoðsendingar í 
sömu deild.

Reyndur risi til 
ÍR í körfunni

Það er
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Fjórir leikir fóru fram í 
1. deild karla í gærkvöldi. 
Toppliðin þrjú unnu öll leiki sína.

Þróttur vann 3-1 sigur á KA á 
Akureyri og Fjölnir vann Leikni á 
útivelli, 2-0. Topplið Grindavíkur 
gerði einnig góða ferð til Ólafs-
víkur þar sem það vann 3-2 sigur 
á Víkingi.

ÍBV vann svo dýrmætan sigur 
á Stjörnunni í Garðabæ og kom 
sér með honum upp í fjórða sæti 
deildarinnar. Eyjamenn eru 
fjórum stigum á eftir Fjölni sem 
situr í þriðja sæti.

Toppliðin unnu 
sigra í gærkvöld

 Þýskalandsmeistarar 
Stuttgart hófu leiktíðina í þýsku 
úrvalsdeildinni í gær með því að 
gera 2-2 jafntefli við Schalke. 
Táningurinn Ivan Rakitic skoraði 
jöfnunarmark þeirra síðarnefndu 
aðeins sjö mínútum eftir að hann 
kom inn á sem varamaður.

Hannover 96, lið Gunnars 
Heiðars Þorvaldssonar, mætir í 
dag Hamburg á heimavelli. Alls 
eru sex leikir í þýsku 
úrvalsdeildinni í dag og hefjast 
þeir allir klukkan 12.30.

Titilvörnin hófst 
með jafntefli
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Ylfa Lind Gylfadóttir 

Þriggja hæða glæsisnekkja banda-
rísks auðkýfings með tólf manna 
áhöfn liggur nú bundin við austur-
bakka Reykjavíkurhafnar. Snekkj-
an kom til landsins í fyrrakvöld og 
hefur vakið mikla athygli vegfar-
enda enda öll hin glæsilegasta og 
með þyrlu á þakinu. Mikil leynd 
hvílir yfir eigendum snekkjunnar. 
Hún er skráð á fyrirtækið Turmoil 
Marine og er skráð í Georgetown 
á Cayman-eyjum og siglir undir 
flaggi þeirra. Áhöfn snekkjunnar 
vildi ekki tjá sig um hver ætti bát-
inn þegar Fréttablaðið leitaði til 
hennar í gær og vísaði blaðamanni 
frá. Áhöfnin var enda á fullu að 
þrífa snekkjuna og taka vistir um 
borð. Ekki var heldur hægt að fá 
upplýsingar um eigandann frá 
hafnarstjórn né Eimskip, sem er 
umboðsaðili snekkjunnar hér á 
landi.

Fréttablaðið hefur þó heimildir 
fyrir því að eigandi snekkjunnar 
sé bandarískur auðkýfingur frá 
Chicago sem hefur tvívegis áður 
komið hingað til lands.

Snekkjan er öll hin glæsilegasta, 
hvít og blá að lit, 63 metra löng og 
tólf metra breið. Hún var smíðuð 
af Assens Skibsværft og heitir 

Turmoil. Nafnið sótti eigandinn til 
sögunnar um danska skipstjórann 
Henrik Kurt Carlsen, sem varð 
heimsfrægur þegar hann hélt til í 
sökkvandi skipi sínu í þrettán daga 
í janúar árið 1952. Skipið sökk að 
lokum sextíu kílómetrum fyrir 
utan hafnarmynnið í Cornwall á 
Bretlandi, nokkrum mínútum eftir 
að skipstjórinn hafði yfirgefið það. 
Bandaríski auðkýfingurinn er svo 

heillaður af sögunni að hann hefur 
átt fjögur skip sem hann hefur öll 
nefnt Turmoil. Hann náði meira að 
segja að hafa uppi á messastrák 
Carlsen sem dvaldist í stutta stund 
með skipstjóranum á sökkvandi 
skipinu.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er snekkjan nýkomin frá 
Grænlandi og verður á Íslandi í 
tvær vikur. 

Glæsisnekkja í Reykjavíkurhöfn

Fjórða Ástarvikan í Bolungarvík 
hefst á morgun, þegar þrjú hundr-
uð gasblöðrum með ástarkveðjum 
til heimsins verður sleppt til him-
ins. „Ég held að ástarvikan sé enn 
stærri og veglegri í ár en áður, og 
við erum með mikið af nýjungum,“ 
sagði Birna Hjaltalín Pálmadóttir, 
framkvæmdastjóri Ástarvikunnar, 
sem er ætlað að hvetja til kærleiks-
ríkra samskipta og fjölga Bolvík-
ingum.

Á meðal dagskrárliða eru þrenn-
ir tónleikar með hljómsveitunum 
Myst, Pitchfork Rebellion og djass-
dúettinum Dúo Jazz Bonnie and 
Clyde, uppistand með Eddu Björg-
vins og skútusigling. „Svo ætlum 
við að sýna Grease í bílabíói, sem 

verður algjört æði, og halda faðm-
laganámskeið á mánudagskvöldið. 
Þá fer Lísbet Harðardóttir yfir bók 
sem heitir Faðmlög og kennir fólki 
hvað mismunandi faðmlög heita og 
hverjum þau henta,“ útskýrði 
Birna.

Eftir að athafnamaðurinn Grím-
ur Atlason varð bæjarstjóri í 
Bolungarvík jókst árang-
ur Ástarvikunnar til 
muna. Á árunum 
tveimur þar áður hafði 
eitt barn komið í heim-
inn níu mánuðum eftir 
þemavikuna, en með 
komu Gríms komu tvö 
börn undir á Ástarviku. Þó 
skal ósagt látið hvort beint 

samband sé þar á milli. Á setning-
unni í ár verða börnin tvö, afrakst-
ur síðustu Ástarviku, verðlaunuð, 
og segist Birna vonast til að kom-
andi vika verði að minnsta kosti 
helmingi afkastameiri. Í fyrra 
heyrðist því fleygt að sökum viða-
mikillar dagskrár gæfist Bolvík-
ingum vart færi á að fjölga íbúum, 
en Birna hefur fundið ráð við því. 

„Við reynum að hafa dagskrána 
þannig að hún vari ekki lengi, 

þannig að fólk getur auðveldlega 
farið heim og lagt sitt af mörkum 
eftir hana,“ sagði Birna. „Við hvetj-
um fólk eindregið til þess,“ bætti 
hún ákveðin við. 

Bolvíkingar hvattir til bólfara í vikunni

„Ég vona að með þessu sé búið að taka laugardags-
kvöldin í vetur frá hjá íslenskum fjölskyldum,“ 
segir Þórhallur Gunnarsson, dagskrárstjóri Sjón-
varpsins, um nýjan skemmtiþátt sem fer í loftið í 
næsta mánuði. Þórhallur hefur kynnt fyrir starfs-
fólki sínu glæsilega vetrardagskrá. Rúsínan í 
pylsuendanum er laugardagsþáttur stöðvarinnar þar 
sem mikill fjöldi þekktra andlita verður áberandi.

„Þetta verður skemmtiþáttur með alls kyns 
uppákomum, gríni og glensi. Meðal þeirra sem koma 
fram í þáttunum eru Jón Gnarr, Sigurjón Kjartans-
son, Selma Björnsdóttir og fleiri en meginþemað 
verður lagakeppni á milli níu þekktra lagahöfunda,“ 
segir Þórhallur. Þessir níu lagahöfundar eru 
Guðmundur Jónsson úr Sálinni, Dr. Gunni, Barði í 
Bang Gang, Magnús Þór Sigmundsson, Magnús 
Eiríksson, Hafdís Huld Þrastardóttir, Svala Björg-
vinsdóttir, Fabúla og Andrea Gylfadóttir. Hvert 
þeirra leggur til þrjú lög og í hverjum laugardags-
þætti eru spiluð þrjú lög sem keppa um sigur það 
kvöldið. Þjóðin kýs á milli þessara þriggja laga og 
sigurlagið kemst í úrslitaþáttinn. Þegar þessari 
útsláttarkeppni er lokið fá aðrir lagahöfundar, sem 
sendu inn lög eftir auglýsingu, að reyna sig í 
tveimur þáttum. Að síðustu verður aukaþáttur þar 
sem eins konar „wildcard“ lag verður valið. Þannig 
verða eftir 12 lög sem keppa um að verða framlag 
Íslands í Eurovision-keppninni næsta vor.

Þórhallur leggur áherslu á að hér sé verið að búa 
til stórskemmtilega lagakeppni sem þjóðin taki þátt 
í. Þannig kjósi fólk á milli laganna með símakosn-
ingu. Hlé verður gert á laugardagsþættinum og 
öðrum dagskrárlið hleypt að en síðan verða úrslitin 
kynnt í sérstökum þætti, svipað og gert var í Idol og 
X-Factor á Stöð 2. „Þarna verða 33 glæný lög sem 
frumflutt verða í þættinum í vetur, dúndurlög með 
toppflytjendum. Lagahöfundarnir hafa líka frjálsar 
hendur, þeir mega spreyta sig í öllu frá Eurovision-
lögum upp í þungarokk.“ 

Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson verður tónlistar-
stjóri þáttarins og þrír útsetjarar hjálpa lagahöfund-

unum að vinna lögin. Þeir eru Óskar Páll Sveinsson, 
Vignir Snær Vigfússon og Kiddi í Hjálmum. Fyrsti 
þátturinn fer í loftið 29. september en Þórhallur 
hefur ekki enn ákveðið hverjir verða stjórnendur 
hans. Ekki er enn komið nafn á þáttinn. „Ég auglýsi 
hér með eftir því,“ segir Þórhallur.





Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,-

Kryddbakaður lax
með graslaukssósu, kartöflum 

og grænmeti

490,-

Verum klár

1.190,-
REBUS rekki 25x15x33 cm

BILLY bókaskápur 80x28x202 cm
ýmsar tegundir 4.950,-

FREDRIK skrifborð 
139x72x74 cm 7.950,-

SIGNUM snúrubarki
70x15 cm 1.990,-

GREGOR snúningsstóll 
55x55x45 cm 9.990,-

BRÄDA stuðningspúði 
f/fartölvur 51x38x8 cm 1.490,-

BOKIS bókastoð
11x12 cm

FLYT tímaritahirslur 
5 stk. hvítt 195,-

FIRA smáhirsla m/5 skúffum
36x26x25 cm 995,-

REBUS pennastandur
15x10x10 cm

SARITA gluggatjöld
2 stk. 145x300 cm 895,-

FELICIA púðaver 
50x50 cm ýmsir litir 495,-

ANDREA CIRKEL motta
170x240 cm 21.990,-

BASISK vinnulampi
H36 cm 1.690,-

FNISS ruslafata 
29x30 cm ýmsir litir

195,-195,-

55,-

195,-195,-

Að öllum líkindum munu nokkr-
ir tugir þúsunda Íslendinga 

halda niður í miðbæ í dag og taka 
þátt í hátíð homma og lesbía, 
ganga í skrúðgöngu niður Laug-
aveginn eða standa á gangstétt-
inni og fylgjast með. Ég sjálfur 
hyggst ekki ganga í þetta skiptið, 
enda er ég dálítið brenndur af 
þeirri reynslu, satt að segja. Ég 
gekk þessa göngu fyrir nokkrum 
árum ásamt tveimur fjallmyndar-
legum félögum mínum, nýkominn 
heim úr námi, blautur á bak við 
eyrun og kannski dálítið búinn að 
gleyma því hvað þetta land er lítið 
og hversu fljótt kjaftasögurnar 
berast. Ég var piparsveinn á þeim 
tíma og það tók mig marga mán-
uði eftir gönguna að hreinsa af 
mér þann orðróm að ég væri hins-
egin. Þetta háði mér gríðarlega á 
börunum þegar ég var að gera 
hosur mínar grænar fyrir hinu 
kyninu.

gengum við þrír niður 
Laugaveginn fyrir framan bíl með 
dragdrottningum, skælbrosandi 
og veifandi eins og hverjir aðrir 
sakleysingjar, grunlausir um það 
að í huga hverrar einustu stúlku á 
lausu sem stóð á gangstéttarbrún 
hins smáa borgarsamfélags og 
fylgdist með, vorum við umsvifa-
laust stimplaðir hommar. 

ná að nýta sér svona 
orðróm sér í hag, en ég náði því 
einhvern veginn aldrei. Í marga 
mánuði á eftir þurfti ég að passa 
mig á því að dansa ekki óeðlilega 
mikið á skemmistöðum, og raunar 
helst ekki neitt, til þess að styðja 
ekki þennan orðróm. Enn þann 
dag í dag reyni ég sem mest að 
sýna svipbrigðaleysi í almennum 
samskiptum, vera píreygður og 
þögull – jafnvel dálítið ógnandi – 
til þess að örugglega ekkert fari 
milli mála. Ég passa mig á því að 
kyssa ekki aðra karlmenn þegar 
þeir eiga afmæli og svoleiðis, 
heldur reyni ég frekar að koma á 
þá höggi með kaldranalegum 
athugasemdum og helst lenda í 
smá stimpingum. 

hef tekið eftir því að margir 
kynbræður mínir virðast vera 
haldnir svipaðri þörf til þess að 
sýna það, svo ekki verði um villst, 
að þeir séu ekki hinsegin. Vígbún-
að og stríðsrekstur, einræðistil-
burði og valdníðslu af alls kyns 
tagi hef ég með tíð og tíma lært að 
túlka, af sálfræðilegri djúpvisku, 
sem örvæntingarfulla tilburði í 
þessa átt. 

var í raun og veru ekki fyrr 
en ég eignaðist kærustu og barn 
að ég fann að allt pískur út af þess-
ari þátttöku minni í göngunni 
þagnaði endanlega. Núna er ég 
nokkuð rólegur yfir þessu. Samt 
hefur þessi reynsla leitt til þess að 
ég er alveg hundrað prósent 
ákveðinn í því að núna í dag mun 
ég bara standa á gangstéttinni og 
horfa á. Ég ætla að styðja þetta 
allt saman af heilum hug og allt 
það – það vantar ekki – en ég ætla 
að halda mig í hæfilegri fjarlægð. 
Það er alveg á hreinu. Það þýðir 
ekkert annað. Fólk talar. Það er 
engum greiði gerður með því að 
einhverjar kjaftasögur fari á 
kreik. Ég ætla að halda mjög áber-
andi utan um kærustuna mína, svo 
allt sé fullkomlega kristaltært, og 
hafa barnið á háhesti. Með blöðru. 

Gangan


