
Guðný Aradóttir stafgönguleiðbeinandi hefur
sett sér tvö markmið á árinu. Hún ætlar í fjall-
göngu á Kilimanjaro og þar á eftir í eitt og hálft
maraþon í New York.

oftar en einu sinni. Það varð til þess að hún ákvað að
fara.

„Það er ákveðin öG ð
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Gengur á Kilimanjaro 
og hleypur maraþon

Gengu í það heilaga 
í Súðavíkurkirkju  

FRÁBÆR TILBOÐ!FRÁBÆR TILBOÐ!

SÉRBLAÐ FYLGIR

20 ÁRA AFMÆLI!
VEISLA ALLA VIKUNA

Nýtt
bragð!

Ómissandi
   með grillmatnum!

„Nei, við ráðum bara 
ekki við meira eins og er. Það 
hefur veiðst svo vel, sérstaklega 
úr Rangánum,“ segir Sigurbjörn 
Guðmundsson í Fiskiðjunni 
Reykási, þar sem fiskur er graf-
inn, reyktur og flakaður.

Sigurbjörn segir veiðina í ár 
hafa farið seint af stað og „þetta 
kemur í stærri gusum en venju-
lega“. Svo rólegt hafi verið fyrri 
part sumars að hann hafi fengið 

frí fyrsta sunnudaginn í júlí. „Og 
það er í fyrsta skipti í níu ár sem 
ég fæ frí á sunnudegi,“ segir Sig-
urbjörn, „svo fær maður þetta í 
bakið núna í staðinn.“

Að auki segir Sigurbjörn tor-
velt að fá starfsfólk síðsumars 
þegar námsmenn eru byrjaðir að 
dusta rykið af bókunum. „Svo 
gæti aðilum í reykingaþjónustu 
hafa fækkað líka, svo þetta helst 
allt í hendur,“ segir hann.

Veiðin er góð þessa dagana og 
Sigurbirni kemur á óvart hvar 
veiðist og hvar ekki. „Það er fínt 
í Brennunni og í Þverá og víðar, 
en kannski ekki akkúrat á þeim 
stöðum sem átti að veiðast á.“

Viðskiptavinir Sigurbjarnar 
gera æ fjölbreytilegri kröfur, 
segir hann. „Það sem hefur breyst 
á undanförnum árum er til dæmis 
að fólk er að koma með fisk sem 
það ætlar að nota í sushi.“

Reykás ræður ekki við veiðina

Fimmtán nýir Íþróttaálfar 
frá jafnmörgum löndum verða til 
á næstunni. Fjölgunin er liður í 
nýrri útrás Latabæjar sem felur í 
sér leiksýningar byggðar á 
þáttunum.
Magnús Scheving mun draga sig í 
hlé sem Íþróttaálfur en hann 
hefur sinnt því starfi í fjórtán ár, 
nánast einn og óstuddur. Magnús 
segir segir breytingarnar gera 
honum kleyft að sinna rekstri 
Latabæjar betur.

Íþróttaálfurinn 
fjölfaldaður

 „Mér blöskrar þeir 
fjármunir sem reiddir eru fram 
án umræðu,“ sagði Garðar 
Stefánsson, í ræðu sem hann flutti 
fyrir utan norska sendiráðið í 
gær. „45 milljónir! Það er dýrasta 
litboltamót Íslandssögunnar.“

Hernaðarandstæðingar mæltu í 
gær með því við 
sendiráðsstarfsmenn að þeir lékju 
sér frekar með leikföng, en 
byssur. Þannig mótmæltu þeir 
heræfingum, sem nú standa yfir á 
landinu.

Um 150 manns mótmæltu þegar 
mest lét. Gengið var frá sendiráði 
Noregs og að sendiráðum 
Bandaríkja og Danmerkur. Loks 
var staðar numið við 
Stjórnarráðið og húsráðendum 
tjáð andstaða við æfingarnar.

Heræfingar 335 hermanna 
nokkurra ríkja hófust á Íslandi í 
gær. Þeim er ætlað að venja 
þáttakendur við aðgerðir á 
landinu.   

Dýrasta lit-
boltamótið

 „Það var fyrirsjá-
anlegt að nýr aðili vildi hreinsa 
borðið og byrja upp á nýtt, það kom 
eiginlega ekkert annað til greina,“ 
segir Svanur Þorsteinsson, trúnað-
armaður tæknimanna hjá Rat-
sjárstofnun. 

Öllum 47 starfsmönnum stofnun-
arinnar var í gær sagt upp störfum, 
þar með talið forstjóranum Ólafi 
Erni Haraldssyni.

Íslensk stjórnvöld taka í dag við 
rekstri Ratsjárstofnunar af Band-
aríkjamönnum, og eru uppsagnirn-
ar liður í því að endurskipuleggja 

stofnunina til að draga úr kostnaði, 
segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra. Bandaríkjamenn 
greiddu um 1.200 milljónir króna á 
ári fyrir reksturinn en íslensk 
stjórnvöld reikna með um 800 millj-
ónum, og vonast til þess að sú tala 
verði lægri.

Til þess að ná kostnaðinum niður 
þarf að losa samninga stofnunarinn-
ar, þar með talið ráðningarsamninga 
starfsmanna. Starfsmennirnir hafa 
sex mánaða uppsagnarfrest, og 
segir Ingibjörg Sólrún að líklega 
verði stór hluti þeirra ráðinn aftur, 

þó sennilega ekki allir, enda mark-
miðið að ná hagræðingu í rekstri 
stofnunarinnar.

Starfsmönnum var tilkynnt um 
uppsagnirnar á starfsmannafundi 
klukkan 15 í gær, en þær komu ekki 
sérstaklega á óvart, segir Svanur. 
„Allir höfðu í rauninni búið sig undir 
þetta, en vissulega er það ekki þægi-
legasta staðan að vita ekki hversu 
margir fá vinnu aftur eða hvernig 
stofnunin verður rekin. En miðað 
við aðstæðurnar er andinn nokkuð 
góður hjá okkur.“

Segja uppsagnirnar 
ekki koma á óvart
Öllum starfsmönnum Ratsjárstofnunar var í gær sagt upp störfum. Uppsagnirnar 
eru liður í endurskipulagningu íslenska loftvarnakerfisins. Uppsagnirnar voru 
fyrirsjáanlegar og starfsmenn höfðu búið sig undir þær segir trúnaðarmaður.



Enginn af þeim fjórum 
sem hafa látist í útafakstri á 
árinu var með bílbelti. Að auki 
hafa þrír látist í árekstrum við 
önnur ökutæki, þar af tveir bif-
hjólamenn. Ágúst Mogensen, for-
stöðumaður Rannsóknarnefndar 
umferðarslysa, segir bílbelta-
leysið plágu.

„Rannsóknarnefndin hefur 
ekki greint þessi slys ennþá, en 
bráðabirgðaniðurstöður segja 
okkur enn og aftur að bílbeltin 
skipta öllu máli. Enginn þeirra 
sem lést í útafakstri var í belti, 
sem hlýtur að segja okkur eitt-
hvað,“ segir hann.

Af þeim sjö banaslysum sem 
orðið hafa á árinu voru tvö í mars 
og fimm á bilinu 8. júlí til 13. 
ágúst. Á sama tíma í fyrra höfðu 
tólf látist í umferðinni, en alls 
urðu 28 banaslys á árinu 2006. 

Ágúst segir júlí, ágúst og sept-
ember almennt verstu mánuðina 
hvað varðar slysatíðni.

Hann segir einnig bifhjólaslys-

in tvö vekja spurningar um sýni-
leika þeirra og athygli ökumanna, 
en í báðum tilfellum var ökutæki 
ekið í veg fyrir hjólið. 

Sævar, fáum við þá hundrað 
prósenta afslátt þegar þú verð-
ur hundrað ára?

 Enn eru fimmtán 
mánuðir til forsetakosninga í 
Bandaríkjunum. Samt er kapp-
hlaupið um að verða forsetaefni 
flokkanna tveggja komið á fullt 
skrið og rúmlega það, löngu fyrr 
en venja hefur verið.

Daglegt líf frambjóðendanna er 
strax orðið heltekið af kosninga-
baráttunni, með símafundum langt 
fram á kvöld, ekkert frí á sunnu-
dögum og skyndibitafæði í flest 
mál.

„Við teljum að nú verði þetta 
óstöðvandi,“ segir Mike Denney, 
helsti ráðgjafi repúblikanans 
Johns McCain í innanríkismálum. 
„Svo þegar verkalýðsdagurinn 
kemur þá erum við komin á 
blússandi ferð,“ bætti hann við, en 
verkalýðsdagurinn í Bandaríkj-
unum er fyrsta mánudag í sept-
ember ár hvert.

Annar repúblikani, Mitt Romn-
ey, tekur daginn snemma, byrjar 
að vinna klukkan sjö og er að í 
fjórtán tíma, og hefur jafnan með 
sér stóran plastpoka fullan af 
heimatilbúnu múslíi sem hann 
notar bæði í morgunmat og til að 
narta í milli mála.

Mestur hamagangurinn er í 
tveimur ríkjum, New Hampshire 
og Iowa, þar sem fyrstu forkosn-
ingarnar hafa venjulega verið 
haldnar. Niðurstaðan í þessum 
tveimur ríkjum skiptir máli og 
ræður oft úrslitum fyrir marga 
frambjóðendurna. Sumir heltast 
úr lestinni en aðrir styrkjast í bar-
áttunni.

Venjan er sú að ágúst hafi verið 
rólegur mánuður, en svo hefur 
smám saman færst líf í forseta-

slaginn þegar líða tekur á haustið 
ári fyrir kosningarnar. Fyrstu for-
kosningarnar hafa síðan verið 
haldnar í byrjun febrúar eða lok 
janúar, en hafa verið að færast 
sífellt framar, sem á væntanlega 
sinn þátt í því að kosningabaráttan 
hefst fyrr.

„Allt er að gerast fyrr í þetta 
skipti. Ég held að kosningabarátt-
an hafi bara byrjað fyrr,“ segir 
Patricia Harris, prestur í Nashua í 
New Hampshire, sem hefur hitt 
alla frambjóðendurna og styður 

demókratann Hillary Clinton.
Átta demókratar og tíu rep-

úblikanar sækjast eftir því að 
verða forsetaefni síns flokks í 
kosningunum, sem haldnar verða 
fyrsta þriðjudaginn í nóvember á 
næsta ári.

Þeir eiga mikið starf óunnið. 
Samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
segjast 64 prósent demókrata og 
71 prósent repúblikana í New 
Hampshire ekki enn hafa gert upp 
hug sinn.

Slagurinn er óvenju 
snemma á ferðinni
Átján bandarískir stjórnmálamenn róa nú öllum árum að því að verða forseti 
Bandaríkjanna að loknum kosningum á næsta ári. Óvenju mikill kraftur hefur 
verið í baráttunni undanfarið og slagurinn hefst fyrr en áður.

Ástralskur bóndi, Des 
Gregor, varð fórnarlamb internet-
svindls og var haldið í gíslingu af 
glæpagengi í Malí í tólf daga.

Gregor flaug til Malí til að hitta 
tilvonandi brúði sína, sem hann 
hafði orðið ástfanginn af á netinu. 
Þegar hann kom til landsins tóku 
glæpamenn á móti honum, bundu 
hann og börðu og hótuðu að 
höggva af honum útlimi nema 
hann greiddi þeim 100.000 
Ástralíudali.

Gregor slapp eftir að lögreglu 
tókst að gabba glæpamennina til 
að senda hann í kanadíska 
sendiráðið þar sem hann átti að 
sækja lausnargjaldið. 

Blekktur til 
Malí í ástarleik

 Íbúasamtökin 
Betri byggð á Kársnesi standa 
fyrir opnum fundi um skipulags-
mál á Kársnesi í Salnum í 
Kópavogi í kvöld og hefst 
fundurinn klukkan átta.

Hart hefur verið deilt um 
breytingarnar. Íbúar hafa strengt 
borða á hús sín í mótmælaskyni 
og gengið á fund bæjarstjóra.

Auk Gunnars I. Birgissonar 
bæjarstjóra munu Arna Harðar-
dóttir, formaður íbúasamtakanna, 
Sigríður Kristjánsdóttir, formað-
ur Félags skipulagsfræðinga og 
Smári Smárason, skipulagsstjóri 
bæjarins sitja fyrir svörum. 

Íbúafundur á 
Kársnesi í kvöld

Segir bílbeltaleysið vera plágu

Myndir af íslenskum 
börnum má finna á erlendum 
barnaklámssíðum. Í tenglasafni 
ákveðinnar rússneskar síðu má 
finna tengla á myndir af íslenskum 
börnum, sem hýstar eru á vefsvæði 
Barnalands. Notendur Barnalands 
voru varaðir við þessu á spjallþræði 
á vefnum í gær.

Á Barnalandi geta foreldrar búið 
til síður fyrir börnin sín, og sett inn 
myndir af þeim. Ef síðunni er ekki 
læst getur einhver óprúttinn komist 
í myndirnar og birt þær á vafasöm-
um síðum, eins og gerðist í þessu 
tilfelli. Ekki náðist í Þór Sigurðsson, 
forsvarsmann Fronts ehf. sem 
rekur Barnaland, í gær.

Íslensk börn á 
barnaklámssíðu

Guðný Aradóttir staf-
gönguleiðbeinandi ætlar sér að 
klífa Kilimanjaro í Afríku og 
fylgja því eftir með því að ganga 

eitt og hálft 
maraþon í New 
York í október. 
„Þetta eru 
verkefnin sem ég 
ætla að takast á 
við á árinu. Ég er 
að verða 55 ára 
og það er fínt að 
setja sér mark-
mið á hverjum 

tímamótum,“ segir Guðný. 
Hún vildi gera eitthvað 

umfangsmeira en áður en hæsti 
tindur sem hún hefur klifið er 
Hvannadalshnjúkur. Kilimanjaro 
er hæsta frístandandi fjall heims 
og mun hún klífa það á fimm 
dögum. 

Maraþonið gengur hún til 
styrktar rannsóknum á brjósta-
krabbameini ásamt nokkrum 
öðrum konum.  

Af hæsta tindi 
í maraþon

„Oft er það 
þannig að það er brunað með alla 
sjúklinga fram hjá svæðissjúkra-
húsunum, hvort sem þeir eru með 
beinbrot eða annað,“ segir Már 
Kristjánsson, sviðsstjóri á slysa- og 
bráðasviði Landspítalans.

Sérhæfðir íslenskir bráðalæknar 
eru þrír og einn þeirra starfar á 
landinu, í Reykjavík. Sjúkrahúsin 
úti á landi eru þess vanbúin að taka 
á móti sjúklingum sem lent hafa í 
alvarlegri slysum, að sögn Más. 

Við þær aðstæður gegni þau helst 
því hlutverki að forskoða sjúklinga, 
áður en þeir eru sendir suður. 
Undantekning er Fjórðungssjúkra-
húsið á Akureyri, segir Már, færri 

sjúkraflutningar komi frá Norður-
landi en öðrum svæðum.

„Sá slasaði er alltaf látinn njóta 

vafans og sjúkraflutningamenn 
ákveða þetta stundum án samráðs 
við sjúkrahúsin. Þetta kann að vera 
helsta orsökin fyrir því að ekið er 
framhjá. En stundum er slysið 
einfaldlega þess eðlis að þörf er á 
meiri sérfræðiþekkingu og 
reynslu,“ segir Már.

„Gagnrýni hefur komið á stöðu 
bráðalækninga á landsbyggðinni,“ 
segir hann. „Það er því þörf á að 
skoða þetta heildstætt og skilgreina 
hlutverk hvers og eins.“ 

Sérstaklega þurfi að sérþjálfa 
sjúkraflutningamenn og efla ýmsa  
grunnþætti, svo sjúkrahús á 
landsbyggðinni geti sinnt sínu 
nánasta umhverfi.

 Iceland Glacier 
Products efh og Snæfellsbær 
hafa skrifað undir samkomulag 
þess efnis að fyrirtækið reisi 
vatnsverksmiðju á Rifi í Snæ-
fellsbæ. Greint hafði verið frá 
fyrirætlunum um þetta í lok júlí, 
en beðið hefur verið eftir því að 
fyrirtækið uppfylli öll skilyrði 
bæjaryfirvalda, að því er fram 
kemur á vef Skessuhorns.

Áætlanir félagsins gera ráð 
fyrir því að byrjað verði á 
framkvæmdum við verksmiðjuna 
strax í næsta mánuði og að hún 
muni taka til starfa á síðari hluta 
næsta árs. Ráðgert er að 40-50 
manns muni starfa við verksmiðj-
una.

Vatnsverk-
smiðja rís strax
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Bjarni töframaður grínar og kynnir Hara systur syngja
Gis Jóhannsson syngur kántrýtónlist Gospel kórinn syngur
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FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ NORÐURSINS

SKAGASTRÖND 17.-19. ÁGÚST 2007

Heræfingin Norður-
víkingur hófst í gær og heldur 
áfram í dag. 335 hermenn taka þátt 
í flug- eða sérsveitaræfingum og 
eru þeir frá Danmörku, Banda-
ríkjunum, Noregi og Lettlandi, auk 
sérsveitarmanna frá Íslandi.

„Þetta er fyrst og fremst gert til 
að venja menn við verklag, hvort 
sem það eru okkar menn á vellinum, 
þeir sem skipuleggja þetta í 
utanríkisráðuneytinu, hjá Ratsjár-
stofnun eða þeim ríkjum sem taka 
þátt í þessu,“ segir Friðþór Eydal, 
upplýsingafulltrúi Norðurvíkings.

Friðþór segir ekki hægt að líkja 
saman æfingunni og raunverulegum 
viðbrögðum við óvæntri árás eða 
skyndilegri komu óþekkts loftfars. 
Í æfingunni er gert ráð fyrir að tólf 
klukkutímar hafi fengist til að auka 
viðbúnað á Íslandi. Þá geti flugvélar 
flogið til móts við óþekktar flugvélar. 
Að sögn Gregs Sarakatsannis, 
aðstoðaryfirmanns æfingarinnar, er 
æfingin af smærri gerðinni.

„Við erum ekki að æfa viðbrögð 
við árás, við erum að æfa viðbrögð 
við óþekktum flugvélum í íslenskri 
lofthelgi,“ segir Arnór Sigurjónsson 
hjá utanríkisráðuneytinu. „Ef 
aðstæður í heiminum sýndu að 
hörmungar og stríð væru yfir-
vofandi væri viðbragðstíminn mun 
minni.“

F15-þotur Bandaríkjahers hófu 
sig til flugs og æfðu sig í að finna og 
fljúga á móti óþekktu loftfari með 
aðstoð AWACS-ratsjárflugvélar 
Atlantshafsbandalagsins. Að því 
loknu tóku þær eldsneyti hjá KC-
13J eldsneytisvélum Bandaríkjahers 
og mættu F16 þotum Noregshers. 
Tókust þær á í loftbardaga. Engum 

skotum var hleypt af.
Flugtak tafðist nokkuð vegna 

olíuleka í einni af F15-þotum Banda-
ríkjamanna. Henni var skipt út. Að 
sögn upplýsingafulltrúa flughersins 
kemur fyrir að þotum sé skipt út. 
Aðeins þurfi lítil smáatriði að vera í 
ólagi og nauðsynlegra sé að gæta 
öryggis en að flýta sér.

Á morgun skipta norsku og 
bandarísku þoturnar um hlutverk 
og fá þá aðrir flugmenn að spreyta 
sig. Æfingarnar fara fram um 60 til 
190 kílómetra suðvestur af 
Reykjanesi, yfir hafi.

Víkingasveit Íslands hélt æfingu í 
aðgerðum gegn hryðjuverka-
mönnum. 55 sérsveitarmenn tóku 
þátt, danskir, norskir og lettneskir 
auk íslenskra.

Jón Bjartmarz, yfirlögregluþjónn 
hjá Víkingasveitinni, segir að 
æfingin muni nýtast íslensku 
sveitinni vel. „Æfingin er lík 
raunverulegum aðstæðum, en 
íslenska sveitin myndi ein duga í 
flestum tilfellum hryðjuverka. Við 
mjög alvarlegar aðstæður þyrftum 
við að kalla á hjálp að utan.“ 

Ólíkt raunverulegum 
varnarviðbrögðum
Heræfingin Norðurvíkingur hófst í gær og heldur áfram í dag. Tilgangur æf-
ingarinnar er að venja þátttakendur við aðgerðir á Íslandi. Æfingin er ólík 
raunverulegum viðbrögðum við óvæntri árás, að sögn upplýsingafulltrúa.

Að minnsta kosti 22 
létust og 44 er saknað eftir að 320 
metra brú, sem verið var að 
byggja í Fenghuang í Hunan-
héraði í Kína, hrundi á mánudag. 

Brúin hrundi þegar meira en 
hundrað verkamenn voru að færa 
vinnupalla sem notaðir voru við 
brúarsmíðina. Flestir þeirra sem 
unnu við að smíða brúna voru 
bændur úr héraðinu.

Orsök slyssins er ókunn en 
yfirvöld í Hunan-héraði rannsaka 
málið.

Brúin, sem var 42 metra há og 
byggð yfir Tou-ána, átti að opna í 
lok mánaðarins.

Að minnsta 
kosti 22 létust

Icelandair Group tapaði 
einum milljarði króna á fyrri hluta 
ársins. Afkoman er mun lakari en 
í fyrra þegar fyrirtækið hagnaðist 
um 658 milljónir. Hagnaður 
félagsins á öðrum ársfjórðungi 
nam 205 milljónum króna 
samanborið við 1,2 milljarða 
króna á sama tímabili í fyrra.

Rekstrarhagnaður fyrir 
afskriftir (EBITDA) var 1,2 
milljarðar króna sem er eitt 
hundrað milljónum króna lægri 
upphæð en á fyrstu sex mánuðun-
um 2006. Rekstrartekjur samstæð-
unnar voru 28,1 milljarður á fyrri 
árshelmingi sem var sautján 
prósenta aukning á milli ára.

Jón Karl Ólafsson, forstjóri 
Icelandair, segir að allt stefni í 
góða afkomu á árinu og býst við að 
hún verði betri en í fyrra.

Tapar einum 
milljarði króna

Innflytjendaráði hefur 
verið gert að hefja vinnu við gerð 
áætlunar í málefnum innflytjenda. 
Markmið áætlunarinnar er að 

betur verði tekið á 
móti erlendu fólki 
sem flyst til 
landsins, auðvelda 
því að verða virkir 
þátttakendur í 
samfélaginu og 
rækta menningu 
sína.

Hrannar Björn 
Arnarsson,

aðstoðarmaður félagsmálaráð-
herra, er formaður innflytjenda-
ráðs en aðrir ráðsmenn eru Hildur 
Jónsdóttir, Vilborg Ingólfsdóttir, 
Þorsteinn Davíðsson, Kristín 
Jónsdóttir og Tatjana Latinovic. 

Innflytjendaráð og málefni 
innflytjenda heyra undir félags-
málaráðherra.

Útlendingar fái 
betri móttökur

„Þarna er greinilega 
ýmislegt aðfinnsluvert og við 
eigum ekki að sætta okkur við að 
svona gerist,“ segir Gunnar Svav-
arsson, formaður fjárlaganefnd-
ar Alþingis, um þann hátt sem 
hafður hefur verið á fjármögnun 
kaupa og endurbóta á nýrri 
Grímseyjarferju.

Í greinargerð Ríkisendurskoð-
unar kemur fram að tæplega 400 
milljónir króna hafa verið greidd-
ar úr ríkissjóði til verksins án 
þess að fyrir liggi heimildir til 
þess í lögum. 

Í fjárlögum 2006 er heimild til 
að selja núverandi ferju og ráð-
stafa andvirðinu til kaupa eða 

leigu á annarri hentugri. Það er 
hins vegar á grundvelli sam-
komulags Vegagerðarinnar og 
ráðuneyta fjármála og sam-
gangna sem kaup og endurbætur 
hafa verið fjármögnuð með ónýtt-
um heimildum Vegagerðarinnar.

Í greinargerð Ríkisendurskoð-

unar segir að þetta standist á 
engan hátt ákvæði fjárreiðulaga 
og geti ekki talist til góðrar 
stjórnsýslu. Undir þau orð tekur 
Gunnar Svavarsson. Spurður 
hvort halda eigi endurbyggingu 
Grímseyjarferjunnar áfram seg-
ist Gunnar vilja kynna sér málið 
nánar. „En mér sýnist verkið vera 
langt komið og ef stutt er til lands 
verður að ljúka því.“

Grímseyjarferjumálið verður 
rætt á fundi fjárlaganefndar í 
dag en þar er fyrsta og helsta mál 
á dagskrá framkvæmd fjárlaga 
síðasta árs. Ennfremur verður 
fjallað um málefni Ratsjárstofn-
unar. 

 Ungur hjúkrunarfræð-
ingur var handtekinn í Turku í 
Finnlandi vegna gruns um að hafa 
myrt tvo sjúklinga á heimili fyrir 
geðfatlaða í nágrenni Tampere, að 
sögn finnska dagblaðsins 
Helsingin Sanomat. 

Hjúkrunarfræðingurinn, sem 
býr í bænum Nokia, er grunaður 
um að hafa eitrað fyrir 54 ára 
gömlum manni og 79 ára gamalli 
konu. Maðurinn lést 26. júlí og 
konan 5. ágúst. 

Hjúkrunarfræðingurinn hafði 
aðeins verið í starfi í fjórar vikur 
þegar grunurinn vaknaði. 

Talin hafa eitr-
að fyrir fólki



H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA

NÚ FER HVER AÐ

VERÐA SÍÐASTUR

AÐ SKRÁ SIG!
Netskráningu í Reykjavíkurmaraþon Glitnis lýkur kl. 20.00 annað kvöld.

Það á við um allar vegalengdir; 1, 3, 10, 21 og 42 km.

Bolir og skráningargögn verða afhent í Laugardalshöllinni föstudaginn

17. ágúst milli kl. 12.00 og 21.00.

Skráðu þig á www.glitnir.is og hlauptu til góðs.

ALLIR SIGRA 18. ÁGÚST!

3
km1

km

10
km

21
km

42
km



Reiðarslag, er orðið 
sem samgönguráðherra notar yfir 
greinargerð Ríkisendurskoðunar 
um kaup og endurnýjun á Gríms-
eyjarferju.

Í henni kemur fram að undirbún-
ingur vegna kaupanna var ófull-
nægjandi, losarabragur var á kostn-
aðaráætlunum og greiðsla 
kostnaðar stenst ekki fjárreiðulög. 

Auk þess sem verkefnastjórn 
verður skipuð og stjórnsýsluúttekt 
gerð á framkvæmd verkefnisins 
krefst Kristján Möller samgöngu-
ráðherra þess að Vegagerðin skipti 
um ráðgjafa og að ekki verði skipt 
meira við þann ráðgjafa sem verið 
hefur Vegagerðinni innan handar í 
verkefninu.

„Ég les það út úr þessu að ráðgjöf-
in hafi verið slæm,“ sagði Kristján 
eftir ríkisstjórnarfund í gærmorg-
un þar sem hann kynnti greinar-
gerðina. Kvað hann upphaf vand-
ræðanna liggja hjá ráðgjafanum.

Ráðgjafi Vegagerðinnar í Gríms-
eyjarferjuverkefninu var Einar 
Hermannsson skipaverkfræðingur. 
Honum finnst ósanngjarnt og lang-
sótt að vera gerður að blóraböggli 
enda hafi hann ekki komið að mál-
inu í yfir eitt ár. 

„Það er mjög sérkennilegt að 
draga mig einan til ábyrgðar þar 
sem fundið er að verkum 
fjölmargra,“ segir Einar en svarar 
jafnframt aðspurður að eflaust megi 
eitthvað rekja til sín. „Eftir á að 
hyggja hefði eflaust eitthvað mátt 
fara betur.“

Að sögn Einars miðaði hans 
ráðgjöf við aðrar forsendur en síðar 
voru uppi. Gera átti skipið upp í 
óbreyttri mynd í skipasmíðastöð í 
Austur-Evrópu en því hafi verið 
gjörbylt með miklum breytingum. 

Einar hefur verið Vegagerðinni 
ráðgefandi í ferjumálum í tólf ár og 
kveðst ósáttur við ákvörðun 
ráðherra um að kaupa ekki af honum 
þjónustu framar. „En ég get sjálfsagt 
fátt sagt, hann er yfirmaður 
Vegagerðarinnar,“ sagði Einar.

Í greinargerð Ríkisendurskoð-
unar eru Grímseyingar sagðir hafa 
gert tíðar og síðbúnar kröfur um 
endurbætur á ferjunni. Því mót-
mælir Brynjólfur Árnason oddviti. 
„Okkar stærstu kröfur um breyt-
ingar lágu fyrir þegar skipið var 

keypt,“ segir hann en viðurkennir 
að á síðari stigum hafi frekari 
kröfur verið settar fram. Þær hafi 
helst snúið að öryggisbúnaði og 
aðbúnaði farþega, til dæmis sjón- 
og útvarpi.

Flest við nýja Gríms-
eyjarferju í ólestri
Samgönguráðherra segir upphaf vandræða vegna kaupa og breytinga á nýrri 
Grímseyjarferju liggja í slæmri ráðgjöf. Ráðgjafinn undrast að vera gerður að 
blóraböggli. Svört skýrsla Ríkisendurskoðunar um málið var kynnt í gær.

„Þarna er margt sem leggst á 
eitt,“ segir Jón Rögnvaldsson 
vegamálastjóri um Grímseyj-
armálið.

Hann tekur aðfinnslur Rík-
isendurskoðunar alvarlega og 
fagnar boðaðri stjórnsýsluúttekt 
á störfum stofnunar sinnar.

„Það er ekki daglegt brauð að 
hér séu smíðaðar ferjur,“ svarar 
Jón spurður hvort hann kunni ein-
falda skýringu á þeirri ófæru sem 
kaup og endurbætur á Grímseyj-
arferju eru komin í.

Jón segir ábyrgðina liggja hjá 

Vegagerðinni 
þrátt fyrir að 
stofnunin hafi 
keypt ráð frá 
Einari Her-
mannssyni
skipaverkfræð-
ingi. „Einar 
hefur verið ráð-
gjafi hjá okkur í 
sambandi við 
skip þó nokkuð 

lengi – hann er skipaverkfræðing-
ur en við erum landkrabbar – og 
við höfum ekki haft neitt að athuga 

við hans störf. Það getur verið að 
ráðgjöf hans í þessu verki hafi 
ekki verið heppileg en það breytir 
því ekki að við tökum ákvörðun.“

Um eigin ábyrgð segir Jón. „Ég 
veiti Vegagerðinni forstöðu 
þannig að ábyrgðin hlýtur að vera 
hjá mér.“ 

Hann segir afsögn úr embætti 
ekki hafa ekki komið til tals en 
kveðst þó hafa velt slíku fyrir sér. 
„Auðvitað veltir maður því alltaf 
fyrir sér. Maður verður að velta 
fyrir sér hvaða kostur sé bestur.“ 

Hefur þú orðið fyrir
líkamlegu ofbeldi?

Minnka ólætin með skemmri 
opnunartíma skemmtistaða?

Yfirvöld í Rússlandi telja að hryðju-
verkamenn hafi komið fyrir sprengju sem sprakk í 
hraðlest á leiðinni frá Moskvu til Pétursborgar í 
gærmorgun. Lestin fór út af sporinu nærri borginni 
Novgorod, um fimm hundruð kílómetra norður af 
Moskvu. Sextíu slösuðust. 

Enginn hefur lýst yfir ábyrgð á árásinni en rússn-
esk stjórnvöld grunar uppreisnarmenn í Tsjetsjen-
íu; búnaður sem notaður var til að gera sprengjuna 
er svipaður og var notaður í hryðjuverkaárás í lest 
árið 2005. Nikolai Patruschev, yfirmaður rússnesku 
leyniþjónustunnar FSB, sagði að hryðjuverkaógnin 
í landinu hefði ekki enn verið upprætt. 

Rannsakað eins og hryðjuverk
Maðurinn sem hlaut alvarleg 

brunasár í gassprengingu í 
Fljótsdal 12. júlí er á batavegi og 
hefur verið útskrifaður af 
Landsspítalanum. Samkvæmt 
vakthafandi lækni á bruna- og 
lýtalækningadeild útskrifaðist 
maðurinn af deildinni viku eftir 
slysið. Hann er nú kominn í 
meðferð á göngudeild á 
Fjórðungssjúkrahúsinu á 
Akureyri.

Maðurinn var í lífshættu um 
tíma eftir slysið vegna þeirra 
alvarlegu áverka sem hann hlaut. 
Batahorfur hans eru góðar en þó 
á eftir að koma í ljós hvort hann 
nær sér að fullu. 

Maðurinn 
á batavegi





 Hvað heitir mexíkóski leik-
arinn sem mun leika í uppsetn-
ingu Gísla Arnar Garðarssonar 
á Tilsammans?

 Hversu gömul er Kringlan 
í ár?

 Hvað heitir pólitíski ráðgjafi 
George Bush Bandaríkjafor-
seta sem sagði af sér í byrjun 
vikunnar sem aðstoðarstarfs-
mannastjóri í Hvíta húsinu?

Ferðaskrifstofa

Lifðu lífinu létt 
með Canderel
kíktu á léttar uppskriftir á 
www.canderel.is

„Við vonumst til að 
getað byrjað að byggja húsið sem 
fyrst eftir að byggingarfulltrúi 
Reykjavíkurborgar hefur samþykkt 
teikningarnar af því,“ segir Jóhann-
es Sigurðsson, einn eigandi eignar-
haldsfélagsins Kaupangs ehf., um 
rúmlega tvöþúsund fermetra, fjög-
urra hæða hótel og verslunarhús-
næði sem félagið ætlar að byggja 
við Laugaveg 4 og 6. 

Jóhannes segist ekki geta sagt til 
um hvenær húsin sem nú standa 
við Laugaveg 4 til 6 verða rifin. 
„Við höfum skuldbindingar gagn-
vart leigutökum í húsunum og við 
stöndum auðvitað við þær,“ segir 
Jóhannes. Húsið við Laugaveg 4 
var byggt árið 1890 en Laugavegur 
6 árið 1871. Samtals eru þau tæpir 
fjögurhundruð fermetrar.  

Skipulagsráð Reykjavíkurborg-
ar hefur samþykkt skipulag að hús-
inu og hafa teikningarnar verið 
sendar byggingarfulltrúa Reykj-
avíkurborgar til samþykktar. Gerð-
ar voru tæknilegar athugasemdir 

við teikningarnar á fundi bygging-
arfulltrúa í gær, segir Helga Guð-
mundsdóttir arkitekt hjá bygginga-
fulltrúa. „Samþykkt teikninganna 
var því frestað,“ segir Helga.

Guðni Pálsson, arkitekt og aðal-
hönnuður hússins, breytti teikn-
ingunum í gær og skilaði þeim 
aftur til byggingarfulltrúa. Hann 
segir líklegt að teikningarnar verði 
samþykktar á fundi byggingarfull-
trúa á þriðjudaginn í næstu viku en 
í síðasta lagi innan tveggja vikna. 

Guðni segir að hægt verði að 
byrja að byggja nýja húsið við 
Laugaveg 4 til 6 um fjórum til sex 
vikum eftir að teikningarnar hafa 
verið samþykktar.

Helga Guðmundsdóttir segir að 
ekki megi byrja að rífa húsin tvö 
við Laugaveginn fyrr en teikning-
arnar að nýja húsinu hafa verið 
samþykktar. „Það má ekki vera hlé 
á framkvæmdum við Laugaveginn; 
þess vegna þarf að rífa gömlu 
húsin og byrja svo strax að byggja 
nýja húsið,“ segir Helga. Eftir að 
teikningarnar hafa verið sam-
þykktar má þess vegna byrja að 
rífa húsin daginn eftir segir 
Helga.

Fréttablaðið hefur ekki getað 
fengið teikningarnar af húsinu til 
að birta þær því þær verða ekki 
opinber gögn fyrr en eftir að bygg-
ingarfulltrúi hefur samþykkt þær. 

Niðurrif á 
Laugavegi 4 og 
6 hefst brátt
Byrjað verður að byggja rúmlega tvöþúsund fermetra 
hótel og verslunarhúsnæði við Laugaveg 4 til 6 sem 
fyrst. Teikningarnar að húsinu voru ekki samþykktar 
í gær en verða líklega samþykktar á næstunni. 

 Fulltrúar Landssam-
bands lögreglumanna funduðu í 
fjármálaráðuneytinu í gærmorg-
un með fulltrúum ráðuneytisins 
um launakjör lögreglumanna. Að 
sögn Þóris Steingrímssonar, for-
manns Félags íslenskra rann-
sóknarlögreglumanna, hefur 
óánægja kraumað meðal lög-
reglumanna í talsverðan tíma 
vegna málsins. Boðað var til fund-
arins fyrir helgi.

Þórir segir lítil tíðindi af fund-
inum, en að boðað hafi verið fram-
hald á viðræðum eftir helgi. Hann 
sat ekki fundinn sjálfur. 

Þó að fundurinn hafi verið boð-
aður með tiltölulega skömmum 

fyrirvara segir Þórir að viðræð-
urnar hafi átt sér nokkurn aðdrag-

anda og að aðilar málsins hafi 
rætt óformlega saman undanfar-
ið.

Óánægja lögreglumanna snýr 
ekki síst að því að þeim finnst 
þeir ekki hafa hlotið kjarabætur 
til jafns við aðrar starfsstéttir, 
svo sem fangaverði og tollverði. 
Þórir segir að borið hafi á upp-
sögnum lögreglumanna sem sjá 
sér frekar hag í að starfa í einka-
geiranum. Þetta geri það að verk-
um að of mikill tími fari í nýliða-
þjálfun og þekking tapist úr 
stéttinni.

Að sama skapi vilja lögreglu-
menn lægri starfslokaaldur. Hann 
er nú 65 ár. 

Ránstilraun tveggja 
manna í Bandaríkjunum endaði 
með ósköpum þegar annar 
ræninginn skaut hinn í augað 
fyrir misgáning.

Mennirnir tveir, vopnaðir 
skammbyssu, kröfðust peninga 
frá öryggisverði á golfkerru fyrir 
utan verslunarmiðstöð í bænum 
Opalocka í Flórída. Í ringulreið-
inni sem fylgdi hljóp skot úr 
byssunni og fékk annar ræn-
ingjanna kúluna í augað.

Þrjótunum tókst að flýja, en 
þeir náðust þegar þeir leituðu 
læknisaðstoðar á nálægu 
sjúkrahúsi. Báðir voru færðir í 
varðhald og ákærðir.

Skaut samverka-
mann í augað

Það má ekki vera hlé á 
framkvæmdum við Lauga-

veginn; þess vegna þarf að rífa 
gömlu húsin og byrja svo strax að 
byggja nýja húsið

Forsvarsmenn
Íbúðalánasjóðs hafa ákveðið að 
hækka skuli útlánsvexti íbúða-
lána um 0,05 prósent. 

Vextir íbúðalána hjá sjóðnum 
eru, frá og með deginum í dag, 
4,85 prósent á lán sem greiða má 
upp gegn uppgreiðsluþóknun, en 
5,10 prósent án hennar.

Þetta er gert í kjölfar útboðs á 
íbúðabréfum, sem fram fór í gær, 
og byggist á ávöxtunarkröfu 
hennar, ásamt fjármagnskostnaði 
uppgreiðslna ÍLS-verðbréfa, eftir 
því sem segir í tilkynningu frá 
sjóðnum.

Vextir sjóðsins hækkuðu síðast 
um 0,1 prósent 27. júní.

Íbúðalánasjóð-
ur hækkar vexti
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 „Það er ekki svo 
langt síðan það voru þrír héraðs-
dýralæknar á Vestfjörðum en 
fólki og búfénaði hefur fækkað 
svo það er minna fyrir dýralækna 
að gera,“ segir Sigríður Inga Sig-
urjónsdóttir, héraðsdýralæknir á 
Vestfjörðum. Á álagstímum í sauð-
burði á vorin er dýralæknir á 
Hólmavík en á öðrum árstímum 
sinnir Sigríður ein öllu umdæminu, 
allt frá Barðaströnd og Patreksfirði 
til Stranda. „Það er vissulega erfitt 
þegar svæðið er svona stórt, 
samgöngur slakar og búin dreifð 
en það er lítið við því að gera,“ 
segir Sigríður en sem dæmi má 
nefna eru 224 kílómetrar frá 
aðsetri hennar á Ísafirði til Hólma-
víkur og 175 kílómetrar til Patr-
eksfjarðar.

Umdæmi héraðsdýralækna eru 
fjórtán talsins og í átta þeirra er 
aðeins starfandi einn dýralæknir 
sem þá er jafnframt héraðsdýra-
læknir. Í nokkrum umdæmum eru 
tveir héraðsdýralæknarnir en 
sjálfstæða dýralækna í einka-
rekstri er aðeins að finna í grennd 
við höfuðborgarsvæðið, á Suður-
landi og á Akureyri. 

Þeir héraðsdýralæknar sem 
Fréttablaðið hefur rætt við eru 
sammála því að erfitt sé að fá 
afleysingamenn, til dæmis vegna 
sumarfría. Stefnt hefur verið að 
því undanfarin ár að aðskilja eftir-
litsstörf héraðsdýralækna og 
almenna dýralæknaþjónustu. 
Þannig er það í þremur umdæm-
um en í öðrum sinna héraðsdýra-

læknar hvoru tveggja, meðal ann-
ars vegna þess hve erfiðlega hefur 
gengið að fá dýralækna til starfa.

„Það er staðreynd að það eru 
minni afkomumöguleikar fyrir 
dýralækna sem sinna strjálbýlum 
svæðum. Þetta er enn einn anginn 
af byggðaþróun undanfarinna ára; 
búum fækkar og þá minnkar þjón-
ustan,“ segir Haraldur Benedikts-
son, formaður Bændasamtakanna. 
Hann kveðst þekkja nokkur dæmi 
þess að bændur séu illa settir með 
skepnur sínar vegna þess hve 
langt þeir þurfi að sækja þjónustu 
dýralæknis.

Bjarni Hákonarson, bóndi í 
Haga á Barðaströnd, segir að þar í 
sveit kalli menn ekki á dýralækni 
nema mikið liggi við. Kílómetra-
gjaldið sé það hátt að stundum 
borgi sig frekar að lóga skepnun-
um. „Við erum dugleg að bjarga 
okkur og erum heppin að hafa 
þennan góða dýralækni á Ísafirði. 
Hún veitir okkur góða aðstoð í 
gegnum síma ef hún kemst ekki til 
okkar,“ segir Bjarni en ófært er 
milli Ísafjarðar og Barðastrandar 
lungann úr vetrinum. 

Aðeins einn 
dýralæknir á 
Vestfjörðum
Héraðsdýralæknir Vestfjarðaumdæmis er eini 
starfandi dýralæknirinn á Vestfjörðum. Formaður 
bændasamtakanna segir dýralæknaskort í dreifbýli 
anga af byggðaþróun undanfarinna ára.

Það er vissulega erfitt 
þegar svæðið er svona 

stórt, samgöngur slakar og búin 
dreifð en það er lítið við því að 
gera.

– og farsælan vinnudag!

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Eigum einnig til notaðar vel meðfarnar TASKI gólfþvottavélar,
nýkomnar úr 3ja ára rekstrarleigu frá viðskiptavinum RV.
Tækifæri til að gera ótrúlega góð kaup.

Einstaklega lipur vél sem
hentar á svæðum þar sem
aðkoma er þröng. Vél sem 
kemur á óvart!

Reiknuð afköst 1250m2/klst

Lítil og nett, en afkastamikil
vél með innbyggðu hleðslutæki
sem hindrar afhleðslu rafgeyma.

Reiknuð afköst 1935m2/klst
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 Vegagerðin hóf í gær rannsókn á notkun 
svokallaðra vegriffla á íslenskum vegum. Fræstar verða 
rifflur í malbik á nokkrum stöðum en þeim er ætlað að 
vara vegfarendur við þegar þeir eru í þann veg að aka út 
af eða yfir á rangan vegarhelming. Rannsóknir erlendis 
frá sýna að vegrifflur eru ódýr öryggistæki sem geta 
bjargað mannslífum. 

„Það verður fræst á fjórum stöðum í sumar, alls 70 
kílómetrar. Við ætlum að sjá hvernig þetta kemur undan 
vetri og á næsta ári verður væntanlega tekin ákvörðun 
um hvort þessi tækni verði nýtt til að auka öryggi á 
vegum,“ segir Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrú 
Vegagerðarinnar. Áður hafa verið gerðar tilraunir með 
upphleyptar vegmerkingar sem entust ekki veturinn 
vegna sjómoksturs og nagladekkjanotkunar. 

Fræstar eru rúmlega sentimetradjúpar rákir í 
malbikið en þegar ekið er yfir þær skapast titringur og 
hávaði sem varar ökumanninn við. 

Fræst var á Grindavíkurvegi í gær en á næstu vikum 
verða fræstar rifflur á vegarköflum á Kjalarnesi, 
Reykjanesbraut og á Hellisheiði. 



 Meira en tvö 
hundruð manns eru látnir eða er 
saknað í Norður-Kóreu en flóð 
hafa verið í landinu síðustu daga 
eftir miklar rigningar að 
undanförnu. Terje Lysholm, 
starfsmaður Rauða krossins sem 
er staddur í landinu, neitaði að 
geta sér til um það í samtali við 
AP-fréttastofuna hvort mannfallið 
gæti jafnvel verið enn meira. 
Yfirvöld í Norður-Kóreu sögðu 
hins vegar frá því í gær að 
„hundruð manna væru látnir eða 
væri saknað,“ í landinu.

Lysholm segir að víða í landinu 
hafi vatnselgurinn náð allt að 
sextíu sentimetrum og að flóðin 

séu þau verstu í landinu í áratug. 
Að sögn Lysholms hafa rúmlega 
þrjátíu þúsund fjölskyldur í 
Norður-Kóreu misst heimili sín, 
og um sextíu þúsund fjölskyldur 
orðið fyrir skaða, af völdum 
flóðanna. Lysholm segir að auk 
þess hafi flóðin skemmt um 
hundrað þúsund hektara af 
ræktarlandi sem muni koma niður 
á möguleikum landsmanna til að 
brauðfæða sig. Að sögn stjórnvalda 
í landinu hafa flóðin valdið miklum 
skaða á mannvirkjum í landinu og 
eru helstu járnbrautir, vegir og 
brýr ónýtar.

Síðasta sumar voru einnig mikil 
flóð í landinu og hafa stjórnvöld í 

höfuðborginni Pjongjang aldrei 
gefið upp hversu margir létu lífið, 

en talið er að það hafi verið á milli 
átta og níu hundruð manns.

Hundruð látinna

Þrír hafa greinst 
með berkla á Íslandi það sem af 
er ári. Þetta kemur fram í 
nýútkomnum Farsóttafréttum, 
fréttabréfi sóttvarnalæknis.

Ástæða þótti til að ráðast í 
umfangsmiklar rannsóknir 
vegna tveggja tilvikanna, annars 
vegar þegar vistmaður á 
elliheimili veiktist, og hins vegar 
þegar upp komu veikindi hjá 
starfsmanni á Kárahnjúkum. Í 
hvoru tilviki þótti ástæða til að 
rannsaka um 160 manns, en 
ekkert hefur enn fundist. Í tilviki 
eldri mannsins er talið að hann 
hafi sýkst á yngri árum en borið 
með sér veiruna alla ævi án þess 
að veikjast. 

Yfir 300 manns 
rannsakaðir

Brotist var inn á 
fjórum stöðum í iðnaðarhverfi á 
Selfossi í fyrrinótt. Tveimur 
fartölvum, einhverjum peningum 
og öðrum smámunum var stolið, 
að sögn varðstjóra lögreglunnar á 
Selfossi.

Innbrotin voru augljóslega 
skipulögð, þar sem þjófarnir 
virðast hafa haft tól meðferðis til 
að spenna upp hurðir. Þeir komust 
inn í byggingarnar um glugga og 
þurftu að brjóta suma.

Staðirnir fjórir eru nálægt hver 
öðrum og segir varðstjóri það 
benda til þess að sami eða sömu 
þjófar hafi verið að verki. Enginn 
er grunaður.

Peningum og 
fartölvum stolið

Stjórnarflokkur
Receps Erdogan, forsætisráð-
herra Tyrklands, hefur valið 
utanríkisráðherra landsins, 
Abdullah Gul, sem forsetaefni 
flokksins.

Tyrkneska þingið kýs forseta í 
landinu. Til að ná kjöri þarf 
forsetaframbjóðandi að fá tvo 
þriðju hluta atkvæða þingmanna 
í fyrstu og annarri umferð 
kosninga. Í þeirri þriðju nægir 
honum að fá hreinan meirihluta. 

Talið er nær öruggt að Gul 
verði kjörinn forseti í þriðju 
umferðinni sem fram fer 28. 
ágúst því flokkur Erdogans hefur 
meirihluta þingsæta í landinu 
eftir kosningarnar 22. júlí. 

Líklegt að Gul 
verði forseti
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Fjölskyldudagur í Kaplakrika



„Að fá nýtt skip er 
stór stund í lífi hvers útgerðar-
manns. Það er stórkostlegt að geta  
endurnýjað flotann sinn. Þetta er 
annað af tveimur skipum sem ég 
pantaði frá Póllandi á sínum tíma og 
það er að koma inn í reksturinn 
núna,“ segir Magnús Kristinsson, 
forstjóri Bergs-Hugins. 

Fyrirtækið Bergur-Huginn lét 
smíða skipið í Póllandi og er annað 
skipið á þessu ári sem fyrirtækið 
lætur smíða. Hitt heitir Vestmanna-
ey VE 444 og það kom til Eyja í 
mars. Bergey og Vestmannaeyjar 
eru systurskip en þriðja skipið er í 
smíðum og heitir það Dala Rafn VE. 

„Þetta hefur gífurlega mikla þýð-
ingu fyrir stað eins og Vestmanna-
eyjar. Það bætast við sextán til átján 
störf til sjávar og að auki bætast við 
störf í byggðarlaginu,“ segir Magn-
ús. Hann bætir þó við að veiki hlekk-
urinn sé að á sama tíma og endur-
nýjunin á sér stað er verið að skera 
niður veiðiheimildir. „Þetta er það 
dapra við þetta og ég þarf að fara að 
takast á við hvernig ég brúa næstu 
vikur og mánuði, hvort ég bæti við 
veiðiheimildum eða minnka flotann 
aftur,“ segir Magnús.

Arnar Sigurmundsson, formaður 
Samtaka fiskvinnslustöðva, segir 
það gríðarlega mikilvægt fyrir 
sjávarútvegsbæ eins og Vestmanna-
eyjar að þar eigi sér stað öflug end-
urnýjun í fiskiskipaflotanum. 
„Koma Bergeyjar og Vestmanna-
eyjar fyrr á þessu ári ásamt fleiri 
nýjum skipum skiptir þar miklu 
máli. Við skulum ekki gleyma því 
að það er nýsmíði í gangi á systur-
skipi Bergeyjar og Vestmannaeyjar 
sem kemur til Eyja í byrjun næsta 
árs að ég hygg. Allt skiptir þetta 
miklu máli.“ Arnar segir ánægju-

legt til þess að vita hvaða stórhugur 
er í sjávarútvegsfyrirtækjum í 
Vestmannaeyjum að standa fyrir 
endurnýjun fiskiskipaflotans með 
þetta myndarlegum hætti.  Hann 
telur einnig að þetta muni auka 
bjartsýni íbúanna almennt á fram-
tíð sjávarútvegsins og byggðarlags-
ins um leið. 

Arnar segir endurnýjunina ekki 
eingöngu ná til togskipanna heldur 
hafi fyrirtækin sem eiga uppsjávar-
skipin einnig verið að endurnýja 
flota sinn að nokkru leyti. 

Stór stund í lífi hvers 
útgerðarmanns
Bergey VE 544 kom til hafnar í Vestmannaeyjum í fyrradag. „Stórkostlegt að 
geta endurnýjað flotann,“ segir Magnús Kristinsson, forstjóri Bergs-Hugins. For-
maður samtaka Fiskvinnslustöðva segir bjartsýni aukast með komu Bergeyjar.

Í haust mun menntamálaráðuneytið að nýju bjóða upp á viðbótarnám fyrir kennara í íslensku, ensku, 
dönsku, stærðfræði og nú einnig náttúrufræðum*. Uppsetning námsins verður með eftirfarandi hætti:   

Aðfaranám I - hefst haustið 2007. Áhersla m.a. á námskrár og upplýsingatækni. 
Stefnt  er að því að halda staðbundnar lotur sem hér segir:

 Haust 2007   Reykjavík  Akureyri

 Náttúrufræði   7-8. sept. 31-1. sept.
 Enska og danska   28-29. sept. 21-22. sept. 

Stærðfræði   5-6. okt.   12-13. okt. 
 Íslenska   26-27. okt. 2-3. nóv.

Ferðakostnaður milli landshluta er endurgreiddur.

Aðfaranám II ( 3e) - hefst á vorönn 2008. Áhersla á kennsluaðferðir og tækni.

  Viðbótarnám á háskólastigi (12 e) 

 Að aðfaranámi loknu geta þátttakendur valið fjarnámsáfanga sem henta til viðbótarmenntunar í 
 viðkomandi fagi við  KHÍ, HÍ, HA og HR. Nemendum í viðbótarnámi er bent sérstaklega á 
 lokadagsetningar einstakra háskóla við val áfanga.

* Í náttúrufræðum er annað skipulag á aðfaranáminu, sjá nánar á http://srr.khi.is/?q=node/90

Umsóknir um þátttöku berist í síðasta lagi 31. ágúst 2007 n.k. til SRR - Símenntun Rannsóknir 
Ráðgjöf KHÍ, sem hefur umsjón með skráningu og staðfestingu á þátttöku kennara. Nánari 
upplýsingar um námið eru á vef SRR http://srr.khi.is

1.

2.

3.

Vetrar

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!
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Fólasín dregur úr líkum
á brjóstakrabbameini
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sænskra vísindamanna
við Háskólann í Lundi* minnka líkur á brjóstakrabbameini 
um nærri helming hjá konum ef þær neyta nægilega mikillar 
fólínsýru eða borða nóg af fólasínríku fæði.

Ráðlagður dagskammtur af fólasíni er 300 míkrógrömm á dag
og þessi dagskammtur næst til dæmis með um einni og hálfri 
skál (42 g) af Cheeriosi.

* Skv. fréttum á Stöð 2 fimmtudaginn 9. ágúst er greint frá þessum niðurstöðum
    í nýjasta hefti tímaritsins American Journal of Clinical Nutrition.







nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Heræfing í óþökk Færanlegur bíll

Samtök hernaðarandstæð-
inga standa fyrir Rót-
tæklingarölti á menning-
arnótt. Þar verður gengið 
um söguslóðir mótmæla í 
miðborg Reykjavíkur og 
sögur sagðar af til dæmis 
Þorláksmessuslagnum og 
einu raunverulegu „at-
vinnumótmælendunum“ á 
Íslandi. 

„Þetta verður engin smáræðis-
ganga,“ segir Stefán Pálsson hern-
aðarandstæðingur, sem, ætlar að 
lóðsa gesti um róttæklingaslóðir. 
„Við leggjum af stað frá Iðnó og 
prjónum okkur í gegnum miðbæ-
inn; staðnæmumst þar sem fræg 
átök hafa átt sér stað eða mótmæli 
þar sem hefur skorið í brýnu við 
lögreglu. Þá verður komið við á 
stöðum þar sem þekktar sellur úr 
róttæku áttinni, einkum í friðar-
baráttunni, höfðu aðsetur.“ 

Stefán segir að gangan kallist á 
við göngu um söguslóðir samkyn-
hneigðra á dögunum en hugmynd-
in sé þó gömul. Áður hafi verið 
farin ganga sem þessi, þó aðra 
leið, en sú átti eftir að draga dilk á 
eftir sér að mati Stefáns. „Þar var 
með í för ungur, feiminn sagn-
fræðingur að nafni Guðni Th. 
Jóhannesson en það kemur fram í 
inngangi bókar hans, Óvinir ríkis-
ins, að sögurnar sem hann heyrði í 

göngunni hafi ýtt honum út í að 
rannsaka hleranir stjórnvalda hér 
á landi, með þekktum afleiðing-
um. Það eru því allar líkur á því að 
út frá göngunni á laugardag verði 
skrifaðar æsilegar bókmenntir.“ 

Íslendingum er oft borið á brýn 
að vera latir við mótmæli. Stefán 
segir það ýkjur og þess vegna sé 
ganga sem þessi mikilvæg. „Þetta 
er þá vitundarvakning fyrir þá 
sem þurfa á því að halda. Miðbær-
inn hefur lengi verið kraumandi 
suðupottur mótmæla, enda 
kannski erfiðara að efna til 
almennilegra mótmæla í Grafar-
vogi eða Borgarnesi. Þetta er 
bundið við miðborgina enda 
blómstruðu hér róttækar prent-
smiðjur og fleira.“

Átökin á Austurvelli í mars 1949 
eru líklega þekktustu mótmælin á 
Íslandi. Stefán segir þó ekki mega 
gera lítið úr atburðum á borð við 
Þorláksmessuslaginn í Banka-
stræti 1968. „Þetta er sá atburður 
eftir óeirðirnar við Austurvöll þar 
sem slær hvað mest í brýnu á milli 
mótmælenda og lögreglu. Að 
mörgu leyti markaði hann upphaf-
ið að ansi rysjóttum samskiptum 
lögreglu og mótmælenda næstu 
áratugi.“ Og Stefán minnir á að 
margt fleira merkilegt hafi átt sér 
stað á Austurvelli en uppþotin 
1949. „Þar mótmæltu til dæmis 
einu raunverulegu „atvinnumót-
mælendur“ Íslands. Þegar sjón-
varpsþátturinn Good Morning 
America var sendur út héðan á 10. 

áratugnum voru nokkrir mótmæl-
endur handteknir. Þær handtökur 
voru síðar dæmdar ólöglegar og 
þeim sem voru handteknir dæmd-
ar skaðabætur. Fyrir vikið hafa 
þeir ávallt skilgreint sig sem 
atvinnumótmælendur því þeir 
fengu jú greitt fyrir mótmæli.“ 
Gengið verður að Friðarhúsinu á 
horni Njálsgötu og Snorrabrautar, 
þar sem boðið er upp á staðgóða 
grænmetissúpu. Ókeypis er í göng-
una og hún öllum opin en Stefán 
kveðst þó ekki geta lofað afskipt-
um lögreglu á meðan á henni stend-
ur. „Það væri óvæntur bónus ef 
löggan lumbrar á okkur eða spraut-
ar á okkur táragasi en ég býst við 
að hún verði upptekin við önnur 
störf.“

Bónus ef löggan lumbrar á okkur

Sigurður Líndal lagaprófessor var 
oft beggja vegna víglínunnar í 
stormum sinna tíða og oft hitnaði 
mönnum í hamsi. „Ég hef bæði 
verið kallaður fasisti og kommún-
isti eftir því sem hentaði tilefninu,“ 
segir hann og hlær við. 

Einn er sá atburður sem er honum 
minnisstæðari en aðrir þar sem 
kristölluðust ólík sjónarmið þeirra 
sem voru á öndverðu meiði í þjóðfé-
lagsmálum. „Líklega hefur það 
verið á 7. áratugnum. Ég var á gangi 
eftir Bergsstaðastræti þar sem 
ekur að mér bíll og bílstjórinn spyr: 
„Er löglegt að fara svona með 
mann?“ Þarna var á ferð maður að 
nafni Kristján Arngrímsson, bróðir 
Jósafats Arngrímssonar lögmanns, 
og ég sé að hann er eitthvað lemstr-
aður og skyrta hans í henglum. „Ja, 
er hvað ólöglegt?“ spyr ég og hann 
svarar að kommúnistaskríll hefði 
lamið sig að tilefnislausu. Ég svar-

aði að öllu jafna væri það ekki lög-
legt, með þeim fyrirvara að ég 
þekkti ekki málavöxtu og ráðlagði 
honum að leita til lögreglu ef hann 
teldi að á sér hefði verið brotið.

Daginn eftir fletti ég Þjóðviljan-
um og sá þar frétt sem vakti athygli 
mína. Þar var sagt frá því að Kefla-
víkurganga hefði farið vel fram að 
flestu leyti fyrir utan að óður Heim-
dellingur hefði reynt að aka á mann-
þvöguna og lá næstum við slysi. En 
sem betur fer tóku vaskir göngu-
menn sig til og veittu bílstjóranum 
rækilega hirtingu en það var víst 
téður Kristján Arngrímsson.

Þetta fékk mig til að íhuga orð 
sem Jósafat, bróðir Kristjáns, lét 
eitt sinn falla þegar hann skaut 
skjólshúsi yfir ölþyrsta laganema 
eitt sinn: „Til eru þrjár hliðar á 
hverju máli: mín hlíð, þín hlíð og 
sannleikurinn.“ Hver sannleikurinn 
var í þessu máli veit ég ekki.“ 

Er löglegt að fara svona með mann?

Ennþá sumar þó að hitastigið lækki

Önnur verk-
efni brýnni

Nýtt! Gras.is beint á skjáborðið þitt!
Gras.is hefur  sett upp vefþjónustu (Gagdet) sem tengir þig beint 

við fréttirnar, án þess að þurfa opna vafrann þinn!



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

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

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

Öflugar og flottar
        á góðu verði!

  Aðeins

99.900kr./stgr.

  Aðeins

99.900kr./stgr.

  Aðeins

119.900kr./stgr.

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

1024MB 667MHz DDR2

15,4” Brightview WXGA 1280 x 800

Nvidia GeForce Go 6150

120GB SATA 5400rpm

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

Nei

Snertimús

Windows VISTA Home Premium

2 ár
Vörunúmer: HPGH789EA

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

2048MB DDR2

15,4” Brightview WXGA 1280 x 800

Nvidia GeForce Go 7200

160GB SATA 5400rpm

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

1,3Mp vefmyndavél

Snertimús

Windows VISTA Home Premium

2 ár
Vörunúmer: HPGH783EA

Örgjörvi:
Vinnsluminni:

Skjár:
Skjástýring:

Harður diskur:
Skrifari:
Netkort:

Þráðlaust netkort:
Vefmyndavél:

Mús:
Stýrikerfi : 

Ábyrgð:

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

1024MB 667MHz DDR2

15,4” TrueBrite WXGA 1280 x 800

Intel GMA 965 Crestline

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

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

1,3Mp vefmyndavél

Snertimús

Windows VISTA Business

2 ár
Vörunúmer: TOSA2001A5

  Aðeins

89.900kr./stgr.

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

2048MB 667MHz DDR2

15,4” TrueBrite WXGA 1280 x 800

Intel GMA 900GML

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

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

Nei

Snertimús

Windows VISTA Business

2 ár
Vörunúmer: TOSA2001KQ

Gerið verðsamanburð!

   Aðeins

69.900kr./stgr.

Örgjörvi:
Vinnsluminni:

Skjár:
Skjástýring:

Harður diskur:
Skrifari:
Netkort:

Þráðlaustetkort:
Vefmyndavél:

Mús:
Stýrikerfi:

Ábyrgð:
Vörunúmer:

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

Satellite Pro L40-136

Takmarkað magn!



fréttir og fróðleikur

Gagnger endurskoðun er nú 
að hefjast á starfsemi Rat-
sjárstofnunar, en stjórnvöld 
hafa tekið af allan vafa um 
að íslenska loftvarnakerfið 
verður rekið áfram. Erfitt 
gæti reynst að snúa til baka 
verði rekstri þess hætt, enda 
líklegt að ratsjár og annar 
búnaður yrði fluttur úr landi 
hættu íslensk stjórnvöld að 
nota hann.

„Þetta loftvarnakerfi er annars 
vegar framlag okkar til eigin varna, 
en ekki síður framlag okkar til sam-
eiginlegra varna NATO,“ sagði Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir utanríkis-
ráðherra, á fundi með 
fréttamönnum um 
framtíð íslenska 
loftvarnakerfis-
ins í utanríkis-
ráðuneytinu í 
gær.

Allur bún-
aður 
loftvarna-
kerfisins, þar 
með taldar 

ratsjár og annað sem því við kemur, 
er í eigu Atlantshafsbandalagsins 
(NATO), en bandarísk stjórnvöld 
hafa í gegnum tíðina greitt allan 
kostnað af rekstri kerfisins. Eftir 
að brotthvarf varnarliðsins var 
ákveðið ákváðu Bandaríkjamenn að 
hætta að greiða fyrir kostnað við 
reksturinn, og taka því íslensk 
stjórnvöld við rekstrinum í dag.

Geir H. Haarde forsætisráðherra 
óskaði í nóvember síðastliðnum 
eftir því að NATO legði mat á þarfir 
Íslands fyrir loftvarnir, og fjallaði 
hermálanefnd NATO um málið. 

Eins og rakið var í Fréttablaðinu í 
gær var það niðurstaða hermála-
nefndar NATO að Ísland þyrfti 
annars vegar að reka loftvarnakerfið 
áfram og samræma það evrópska 
loftvarnakerfinu. Hins vegar þyrfti 

samninga um orrustuþotur, 
og mat herráðið það svo 

að æfingar með 
slíkum þotum að 

minnsta kosti 
fjórum sinnum á 
ári teldust 
nægjanlegar 
loftvarnir, svo 
fremi sem 
gerðar væru 
sérstakar 

ráðstafanir til 
viðbragða milli 

æfinga.
Á fréttamannafundi 

í utanríkisráðuneytinu í 
gær var vitnað í mat 

hermálanefndarinnar. Þar segir 
meðal annars: „Samþætt loftvarna-
kerfi Atlantshafsbandalagsins [...] 
er hornsteinn varnarstöðu þess. Það 
tryggir órjúfanleika loftrýmis 
Evrópuhluta bandalagsins ásamt 
því að það sýnir samtímis og styrkir 
pólitíska og hernaðarlega samstöðu 
bandalagsins.“

Þar er kerfið sagt ómissandi: 
„Snör og rétt auðkenning allra við-
burða í loftrýminu er eitt af 
meginhlutverkum samþætts loft-
varnakerfis bandalagsins og 
frumskilyrði viðbragða við þeim. 
Því er altækt, virkt og öruggt 
auðkenningarkerfi ómissandi.“

Tekið er fram í mati hermála-
nefndar NATO að engin bráð ógn 
vofi yfir bandalaginu. Óháð því 
verði „loftrýmiseftirlit og stýri-
kerfi, ásamt fullnægjandi herafla, 
að vera til staðar til þess að fram-
kvæma loftrýmisgæsluhlutverk 
sem kallar á viðvarandi eftirlits-
getu til að fylgjast með flugumferð, 
ásamt því að hafa til ráðstöfunar 
fullnægjandi flugsveitagetu til þess 
að mæta þeim ef þörf er á“, eins og 
segir í matinu.

Íslenskum stjórnvöldum er 
ákveðinn vandi á höndum þar sem 
landið er herlaust. Vandinn felst í 
því að borgaralegir starfsmenn sem 
manna alla jafna ratsjárkerfið hafa 
hvorki þekkingu né heimildir til að 
leiðbeina herflugvélum á æfingum 
eða í aðgerðum. Ingibjörg Sólrún 
segir það verða leyst með þeim 
hætti að á meðan á æfingum eða 
aðgerðum standi komi sérstakir 
starfsmenn í fylgd með orrustuþot-
unum hingað til lands til að leið-
beina þeim af jörðu niðri. Miðað sé 
við að íslenskir starfsmenn lesi úr 
merkjum ratsjárstöðvanna, en sér-
fræðingar NATO gefi flugvélum 
fyrirmæli.

Á æfingunni Norðurvíkingur 
2007 sem nú stendur sem hæst 
verður þessi háttur þó ekki hafður 
á, heldur er loftæfingum stýrt úr 
ratsjárflugvélum, eins og Frétta-
blaðið hefur greint frá. Ástæðan er 
sú að íslenska loftvarnarkerfið er 
ekki samþætt evrópska kerfinu. 
Unnið er að því að samræma kerfin, 
en það getur tekið nokkrar vikur.

Þessar starfsaðferðir þýða enn-
fremur að hvorki íslenskir starfs-
menn loftvarnakerfisins né stjórn-

völd á hverjum tíma þurfa að taka 
ákvarðanir um beitingu vopna-
valds. Ingibjörg Sólrún segir að slík 
ákvörðun verði alltaf á foræði 
erlendra hermanna sem taki í raun 
stjórnina á Miðnesheiði þegar til 
aðgerða eða æfinga komi.

Sjálfvirkir teljarar og vettvangskannanir

Veðurfar hefur 
verðáhrif

Framlag Íslands til varna NATO





greinar@frettabladid.is

Íslendingar ferðast gjarnan til 
gamalla fallegra borga, eins 

og Kaupmannahafnar, Amster-
dam, Parísar... Þar verslum við í 
litlu krúttlegu búðunum, sitjum 
á kaffihúsunum, kaupum 
póstkort og tökum ljósmyndir í 
allar áttir. Við kunnum að meta 
gömlu húsin í þessum fallegu 
borgum. En samt virðist vera 
allt í lagi að rífa gömlu húsin í 
fallega miðbænum okkar og 
byggja ný. 

„Skipulagsráð Reykjavíkur-
borgar samþykkti í gær að 
heimila niðurrif húsanna við 
Laugaveg 4-6,“ stóð í Fréttablað-
inu um daginn. Æji ... þetta er 
eitthvað svo dapurlegt – von-
laust, fyrirfram tapað. Það er 
ekki einu sinni tekið tillit til húsa 
í hjarta borgarinnar, sem eru 
byggð annars vegar 1890 og hins 
vegar 1871!?! Þessi hús láta ekki 
mikið yfir sér. En það er einmitt 
kostur, til dæmis skyggja þau 
ekki mikið á sólina. Aftur á móti 
mundi ég alveg styðja tillögu um 
að rífa húsið á Laugavegi númer 
8, sem er dæmigerð ljót nýbygg-
ing að þykjast vera gömul. 

„Á lóðinni við Laugaveg 4-6 á 
að rísa fjögurra hæða stein-
steypt hótel- og verslunarhús ...“ 
Ég hef séð tillögur að þessari 
byggingu á teikniborðinu. Ég 
veit ekki hvernig teikningarnar 
líta út í dag – en það sem ég sá, 
var eins og stafli af örbylgjuofn-
um. Mjög svipað byggingunni 
sem reis á lóð Stjörnubíós við 
Laugaveginn. En einmitt efri 
hluti Laugavegarins, Hlemmur 
og nágrenni, er mjög gott dæmi 
um hvernig gamli miðbærinn er 
að verða. Hann er farinn að 
minna á nokkrar ónefndar borgir 
á meginlandinu, sem voru svo 
illa sprengdar í stríðinu að ekki 
stóð steinn yfir steini. Þær voru 
endurbyggðar á ódýran og 
fljótlegan máta; beinar einfaldar 
línur, mikið af gleri og stein-
steypu. En því miður eru þetta 

ekki þær borgir sem maður 
heimsækir til að hafa það 
huggulegt. 

Reykvíkingar þurfa ekki 
heimsstyrjöld til að sundra 
miðbænum sínum. Hér ríkir 
þögult kalt stríð. Lítið áberandi 
tilkynningar læða sér í fjölmiðla: 
„Skipulagsráð samþykkti að 
heimila niðurrif....“ – þetta fer 
framhjá flestum. Einn góðan 
veðurdag gengur maður svo 
framhjá djúpum gíg í jörðinni – 
enn eitt nítjándu aldar húsið 
horfið! Síðan er nýja byggingin 
byggð á ódýrasta og fljótlegasta 
máta sem hugsast getur. 

Það er ekkert að því að byggja 
svona hús í nýjum hverfum, eða 
þar sem eldri byggingar eru í 
svipuðum dúr. Það er nóg pláss í 
þessu stóra landi. En hvers 
vegna er þá stöðugt verið að 
ráðast á þetta litla svæði í 
Kvosinni? Vegna þess að það er 
dýrmætt. Þannig að það marg-
borgar sig að kaupa þessi litlu 
hús eingöngu til þess að rífa þau 
– byggja stærra; auka bygginga-
magnið og fjölga hæðunum. Og 
hvers vegna er þetta svæði 
dýrmætt? Af því að þar líður 
fólki vel, það getur gengið á 

milli verslana og kaffihúsa og 
notið þess að vera í rótgrónu 
umhverfi með sögu. En hvað 
gerist þegar búið er að tæta 
þessa sögu upp? Hættir þetta 
svæði þá ekki að vera dýrmætt? 
Sitjum við þá uppi með nýtísku-
legan miðbæ sem enginn nennir 
að heimsækja? Þetta er hjarta 
borgarinnar, sögulegur kjarni 
hennar. Þetta er stássstofan 
okkar, þar sem við förum á 
tyllidögum, 17. júní, hinsegin 
dögum og menningarnótt. 
Tímarnir eru að breytast og 
áherslurnar eru aðrar. Fæstir 
fara í miðbæinn til að kaupa í 
matinn, það eru komnar stórar 
verslunarmiðstöðvar í öllum 
úthverfum. Miðborgin hefur upp 
á eitthvað allt annað að bjóða. 

Það er hægt að byggja upp í 
miðborginni, þannig að hún haldi 
mikilvægi sínu – án þess að glata  
persónuleika hennar og sögu. En 
það þarf að gera með upplýstum 
hætti og af yfirsýn. Slagorð 
skipulagsyfirvalda 2005, 
„verndun og uppbygging við 
Laugaveg“, virðist ekki hafa 
verið annað en öfugmælabrand-
ari. 

Á meðan aðrar borgir endur-
nýja sig út frá sögu sinni og hefð 
til að styrkja ímyndina, glatar 
Reykjavík hverju tækifærinu af 
öðru til að vera einstök og 
skemmtileg. 

Við höfum einfaldlega ekki 
lengur efni á meira niðurrifi. 
Það eru of mörg hús farin. Það 
skiptir ekki máli hvort þau séu 
lítil, látlaus og kannski ómerki-
leg. Þau eru minnisvarðar. Það 
skiptir ekki heldur máli þó að 
lítið sé eftir af upprunalegu 
útliti húsanna, eða að þau séu í 
slæmu ásigkomulagi. Ef þau eru 
rifin og fjögurrra hæða stein-
steypt hótel eru byggð í staðinn, 
þá verður ekki aftur snúið. 

Höfundur er leikstjóri.

Öfugmælabrandari
F

rækileg framganga lögreglustjórans í langri grein í 
Mogganum hefur hleypt skyndilegu lífi í umræðuna 
um djöfulganginn í miðborg Reykjavíkur um helgar. 
Hefur lögreglustjórinn víða komið fram síðan og vitn-
ar jafnan í grein sína í stað þess að hafa yfir hollráð sín 

um hvernig bæta megi bæjarbraginn í Kvosinni langar nætur 
helganna. Lögreglustjórinn kallar á samráð: vill mæta fulltrú-
um borgar, ríkis og atvinnulífs til að ræða málin. Hvað sagði 
Soffía frænka um malið í bæjarfógetanum forðum: Þvu!

Gleðilegt er að lögreglustjórinn er kominn á lappir. Víst full-
yrða miðbæjarmenn að hann hafi sést snemma kvölds á labbi 
umkringdur undirmönnum sínum, en það eru víst einu skiptin 
sem fótgangandi lögregluþjónn hefur sést fara um miðborgina 
eftir að kvöldsett er. Við sem í miðborginni búum vitum að þar 
hefur lögreglan mest farið um á bílum – með læstar hurðir. 
Lögreglumenn á ferð halda sig í skjóli. Það er einn megingall-
inn með lögguna í Reykjavík að hún fer ekki út.

Hún fer ekki út til að kynna sig, vera nærri, vera innan um 
fólk. Hún hefur jafnan á sér uppgerðarlega fyrirmennsku sem  
á köflum minnir mest á mannalætin þegar börn vilja leika stór-
menni. Lögreglan í Reykjavík þarf bæði að íhuga vandlega 
framgöngu sína og sýnileika vilji hún ná árangri. Það er númer 
eitt.

Ekki dugir henni að benda á borgaryfirvöld og kenna þeim 
um langan opnunartíma á öldurhúsum sem er ein orsök þessa 
ástands. Jafnvel þrekmenn hanga ekki uppi nema fá sér oft 
ærlega í nös eða gleypa marga skammta af örvandi til að geta 
staðið þá löngu vakt skemmtanalífsins sem borgarstjórnin bjó 
til hér um árið. Sem var nota bene til þess að ekki kæmu tíuþús-
und gestir í einu út kukkan þrjú um nótt og biðu í tvo tíma eða 
lengur eftir leigubíl heim og tækju lagið á meðan. En réði ekki 
lögreglan sínu um það?

Ekki dugar heldur að benda á brennivínssalana sem reka 
flestir bari í kytrum gamalla íbúðar- og verslunarhúsa í mið-
bænum, margir í niðurgröfnum kjöllurum. Þeir gera mest af 
því að afgreiða vatn eftir að lokunartíminn færðist aftur um 
margar klukkustundir. Gestir koma með önnur efni að heiman 
og neyta þeirra óhræddir í friði fyrir laganna vörðum. Brenni-
vínssalarnir fengu allir leyfi til þess arna hjá borg og lögregl-
unni. Markaður í landinu fyrir örvandi ólögleg efni fekk með 
þeirri ráðstöfun sannkallaðan styrk frá hinu opinbera.

Hverjum getum við kennt fleirum um? Sú var tíðin að 
skemmtistöðum var dreift um borgina: Vetrargarðurinn, 
Klúbburinn, Þórskaffi, gamla Broadway, Las Vegas og Hollí: 
allt voru þetta príma staðir á sinni tíð. Þjöppun skemmtana-
lífsins á ferkílómetra í miðborginni er ábyrgðarhluti hins opin-
bera. Hver bar á ábyrgð á þeirri þjöppun? Hver gaf út leyfin? 
Skilgreindi magn staða á ferkílómetra? 

Er nema von að lögreglustjórinn vilji losa af sér bindið, rífa 
upp glugga og kalla út í kvöldið: Ég get ekki meir! Hjálpið 
mér! Það er því ágætt að bæjarfógetinn í Kardimommubænum 
okkar vill halda fund. Til að byrja með. En svo verður að gera 
eitthvað. Annars étur ljónið marga marga fleiri.

Ekki benda á mig

Við höfum einfaldlega ekki 
lengur efni á meira niðurrifi. 
Það eru of mörg hús farin. Það 
skiptir ekki máli hvort að þau

18. ÁGÚST 2007
GLITNIS

REYKJAVÍKUR
MARAÞON

NETSKRÁNINGU OG 
ÁHEITASKRÁNINGU Í 

REYKJAVÍKURMARAÞONI
GLITNIS LÝKUR 
FIMMTUDAGINN

16. ÁGÚST KL. 20.00

Aðalhöfundur kvótans hefur varið verk 
sín í kvótamálum með, að útgerðin hafi 

þá verið á hausnum. Rétta hafi þurft hana 
við fjárhagslega og það hafi verið gert með 
kvótanum, sem útgerðarmenn fengu að gjöf. 
Þaðan nafnið gjafakvóti.

Þetta gekk sæmilega fyrst og dældi 
peningum inn í þjóðfélagið, þar sem margir 
seldu gjafakvótann og fóru svo í bili til Spánar til 
að hvíla sig eftir að hafa setið í útgerðarskuldasúpu 
í 20-30 ár. Þetta var nú meiri munurinn. Sitja í 
sólinni með senjorítu sér við hlið, oft nótt sem dag. 

Kvótakerfið er að hruni komið. Veitt hefur verið 
meira en þorskurinn og loðnan þolir. Allt gæti 
hrunið einn dag. Enginn fiskur eftir til að veðsetja 
lengur, bæði veiddan og óveiddan í fisklausum 
kvóta. Þá lána erlendir bankar okkur ekki lengur 
nein stórlán, þar sem þorskurinn og kvótinn hefur 
verið veðið fyrir erlendu lánunum. Ef þessi stórlán 
stoppa fellur krónan jafnvel í frjálsu falli og 
kvótakerfið með. Kvótakerfið er veðsett bönkun-
um, sem taka það upp í skuld, ef lítið veiðist. 

Krónan okkar fellur og verður lítils virði. 
Er núna jafnvel á brúninni með að falla 
eftir því sem erlendir bankar gera sér 
betur og betur grein fyrir hættu á algjöru 
hruni á þorskastofni okkar. Núverandi sam-
dráttur í þorskveiðum dugar skammt til að 
rétta þorskinn við. Meiri loðnu og sandsíli 
o.fl. vantar sem æti fyrir þorskinn. Víða er 
ekkert æti. Við eigum að leita til Seðla-
banka Evrópu með stórt evrulán til að hafa 
á hendinni, ef kreppir að með lán úr öðrum 
áttum. Einnig eigum við að leita til 

Kínverja með lán. Þeir eiga mikið laust fé til að 
lána t.d. okkur Íslendingum.

Stofna þarf stóran, ríkan og fémikinn sjóð, sem 
höfundur hefur kallað Kvótasjóðurinn ohf. eða 
opinbert hlutafélag. Hann gæti keypt skuldugar 
útgerðir með manni og mús. Tæki við eignum, 
skuldum og kvóta. Togurum yrði lagt en kvótinn 
færi til þorpa úti á landi sem leigukvóti. Allur 
fiskur unninn í landi og seldur út sem unnin og dýr 
vara. Auka tekjur okkar í gjaldeyri sem mest þó 
draga þurfi úr veiðum. Hætta að landa erlendis og 
selja gámafisk. Björgum krónunni frá falli. Frítt 
fall krónunnar færi með allt.

Höfundur er hæstaréttarlögmaður.  

Kvótinn og krónan





Auglýsingar á að senda á auglysingar@fretta
bladid.is eða hringja í síma 550 5000.

„Það er ekkert verra en að vera 
þrettán ára strákur. Maður skammast 

sín fyrir foreldra sína og er að reyna 
að finna sína eigin rödd á sama tíma 

sem maður vill bara vera hjá mömmu 
sinni.“

Tónlistarhátíðin Woodstock sett

„Gangan byrjar í Hellisgerði í Hafnar-
firði. Síðan er haldið í garða hjá fólki, 
sérstaklega í miðbæ Hafnarfjarðar. 
Ætlunin er að beina sjónum fólks fyrst 
og fremst að trjágróðri en einnig verða 
aðrar plöntur skoðaðar,“ segir Steinar 
Björgvinsson garðyrkjufræðingur.

Steinar mun leiða síðustu kvöldgöngu 
Garðyrkjufélags Íslands í kvöld og hefst 
gangan klukkan 20.00.

„Hellisgerði er mjög merkilegur 
garður. Málfundafélagið Magni girti 
þar af svæði á fyrrihluta síðustu aldar 
og hóf trjárækt. Þar eru beykitré ásamt 
hrossakastaníu og klifurhortensíu sem 
er mjög sjaldgæf vegna veðurfars hér-
lendis,“ segir Steinar.

Fólk kom hvaðanæva af landinu til að 
skoða þennan fallega lystigarð að sögn 

Steinars en þar var aðeins opið á sunnu-
dögum. „Garðurinn er í skjóli fyrir norð-
anáttinni í miðju hrauni sem drakk í sig 
hita frá sólinni. Annars hefðu jurtirnar 
ekki getað dafnað,“ segir Steinar. 

Í dag er ræktun á trjágróðri og plönt-
um það algeng að garðurinn er nú aðal-
lega merkilegur vegna sögu sinnar. Að 
sögn Steinars voru það danskir kaup-
menn sem komu með trjágróður og 
gróðursettu, bæði í Hafnarfirði, Reykja-
vík og á Akureyri. Sá arfur er ennþá sjá-
anlegur í mörgum görðum í þessum 
bæjarfélögum. 

Eftir að Hellisgerði er skoðað heldur 
gangan áfram um fallega garða í Hafn-
arfirði. „Við ætlum að kíkja í fallega 
garða í Hafnarfirði og kíkja þá sérstak-
lega á trén,“ segir Steinar.

Hann segir göngurnar vel sóttar og 
þá helst af áhugafólki. „Fólki finnst oft-
ast mest spennandi að kíkja í annarra 
manna garða og sjá hvað er þar að finna 
og hvernig aðrir rækta og halda við 
garðinum,“ segir Steinar.  

Garðyrkja er að sögn Steinars eitt 
helsta áhugamál landans og æ fleiri fá 
grænni fingur. „Sífellt fleiri fá sér sum-
arbústaði og fara að rækta þar í kring. 
Síðan eru margir með garða og ólíkleg-
asta fólk sem hélt það hefði þetta ekki í 
sér uppgötvar áhuga á garðyrkju,“ segir 
Steinar. 

Kvöldganga Garðyrkjufélags Íslands 
tekur um tvo tíma og hefst í Hellisgerði 
í Hafnarfirði. Sjá nánari upplýsingar: 
www.gardurinn.is 

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Ástkær faðir okkar, sonur, bróðir, mágur,
fyrrverandi eiginmaður og tengdasonur,

Birgir Árni Þorvaldsson
sem lést þriðjudaginn 7. ágúst verður jarðsunginn frá
Akureyrarkirkju mánudaginn 20. ágúst kl. 13.30. Blóm
og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hans er bent á minningarsjóð SÁÁ.
Logi Birgisson
Kjartan Birgisson
Viktoría Sól Birgisdóttir
Benjamín Árni Birgisson
Óðinn Guðmannsson
Þorvaldur Signar Aðalsteinsson Aðalheiður Ingólfsdóttir
Ingólfur Örn Eggertsson Krístín Örlygsdóttir
Þorvaldur Þorvaldsson Erna Jónsdóttir
Andrea Margrét Þorvaldsdóttir
Sigrún Rósa Kjartansdóttir
Kjartan Tryggvason S. Stefanía Benjamínsdóttir

Kveðjuathöfn verður um elskulega móður
okkar,

Guðrúnu Jónsdóttur
frá Möðruvöllum 1, Kjós,

í Fossvogskirkju fimmtudaginn 16. ágúst kl. 13.00.
Jarðsett verður í kyrrþey í Reynivallakirkjugarði í Kjós.

Sigrún Guðmundsdóttir
Sigurður Guðmundsson
og aðstandendur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Jón Ásgeir Sigurðsson
útvarpsmaður, Birkigrund 39, Kópavogi,
lést þriðjudaginn 14. ágúst.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd vina og vandamanna,
Margrét Oddsdóttir
Sigurður Árni Jónsson
Oddur Björn Jónsson
Þorgrímur Darri Jónsson
Sigríður Jónsdóttir                 Hallsteinn Magnússon
og barnabörn .

Hjartans þakkir sendum við öllum þeim,
sem með hlýhug, nærveru og samúðar-
kveðjum heiðruðu minningu okkar
ástkæra föður, tengdaföður, afa, langafa
og vinar,

Guðmundar Kristjánssonar
Víðigerði 3, Grindavík.

Hlýhugur ykkar hefur verið okkur mikils virði.

Margrét Guðmundsdóttir          Jón Guðmundsson
Kristín Guðmundsdóttir   
Hermann Þ. Guðmundsson   Kristín Edda Ragnarsdóttir
Erla Olsen
barnabörn og barnabarnabörn.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
afi og langafi,

Þórarinn Símonarson
Þórsmörk, Garðabæ,

lést mánudaginn 13. ágúst á heimili sínu.
Ingunn Ingvadóttir
Bryndís Þórarinsdóttir
Baldvin Þórarinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

50 ára afmæli
Hafsteinn

Guðmundsson
15. ágúst.

Einn öflugasti varnartengiliður
landsins í sínum aldursflokki er 50 

ára í dag.



Guðný Aradóttir stafgönguleiðbeinandi hefur 
sett sér tvö markmið á árinu. Hún ætlar í fjall-
göngu á Kilimanjaro og þar á eftir í eitt og hálft 
maraþon í New York.

Guðný Aradóttir, einkaþjálfari og stafgönguleiðbein-
andi, undirbýr sig af fullum krafti fyrir fjallgöngu á 
Kilimanjaro, sem er hæsta fjall Afríku og jafnframt 
hæsta frístandandi fjall heims.

„Við erum fimmtán manna hópur sem förum á 
Kilimanjaro og ætlum að klífa það á fimm dögum, 
undir leiðsögn Haraldar Arnar Ólafssonar,“ segir 
Guðný. „Við byrjum á að fljúga til Keníu, til Naíróbí, 
og förum þar beint yfir til Tansaníu. Við byrjum 
síðan gönguna á þriðja degi frá því við lögðum af 
stað frá Reykjavík.“

Guðný segist hafa séð gönguna auglýsta hjá Ferða-
félaginu um áramótin og langaði þá einmitt til að 
gera eitthvað umfangsmeira en áður. Hún hafði 
þegar talsverða reynslu af göngu og fannst fáar 
áskoranir hér eftir að hafa gengið Hvannadalshnúk 

oftar en einu sinni. Það varð til þess að hún ákvað að 
fara.

„Það er ákveðin ögrun fólgin í þessu,“ útskýrir 
Guðný. „Þetta er 5.890 metra hátt fjall. Það er 
kannski ekki erfitt uppgöngu en það er líkamlega 
erfitt, því þarna þurfum við að takast á við þunnt 
loft. Gott form segir þó ekki alveg til um hvernig 
maður eigi eftir að bregðast við því. Það kemur í 
ljós.“

Ekki er nóg með að hópurinn eigi eftir að takast á 
við þunnt loft, fjallaveiki og líkamlegt erfið heldur 
má fastlega gera ráð fyrir að förin hefjist í allt að 35 
stiga hita og endi í 20 stiga frosti ef ekki meira uppi 
á toppnum. 

Guðný ætlar ekki að láta þar staðar numið heldur 
tekur þátt í einu og hálfu maraþoni í New York í okt-
óber sem gengið er í þágu rannsókna á brjósta-
krabbameini kvenna. „Við erum nokkrar sem ætlum 
út, en ég fékk það starf að þjálfa hópinn. Þetta eru 
verkefnin sem ég ætla að takast á við á árinu. Ég er 
að verða 55 ára og það er fínt að setja sér markmið á 
hverjum tímamótum.“

Klífur hæsta fjall Afríku

Laugavegi 51 • s: 552 2201
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Kvikmyndin Transformers er 
ólík flestum öðrum myndum 
þegar kemur að aðalleikurum 
hennar, en í Transformers eru 
það nokkrir bílar sem fara 
með aðalhlutverkin. Bílar sem 
umbreytast í margslungin og 
misjafnlega innrætt vélmenni 
utan úr geimi. 

Ökutækin sem um ræðir í mynd-
inni koma flest frá General Mot-
ors og alls var um 100 til 150 
stykkjum fórnað við gerð myndar-
innar – því varla hefði tekið því að 
taka þá í sundur og setja saman 
trekk í trekk. Vondu „karlarnir“ 
eru hins vegar aðallega leiknir af 
hernaðartólum, til dæmis MH-53 
þyrlu og F-22 Raptor herþotu, en 
einn þeirra er þó bíll.

Helsti „kappi“ myndarinnar, 
Bumblebee, er byggður á 1976 
árgerðinni af Camaro með ýmsum 
nútímaútfærslum en aðrir „leikar-
ar“ í myndinni sem eru af bílakyni 
eru Ironhide, „leikinn“ af Chevrol-
et SSR, Ratchet H2, sem er leikinn 
af klassískum en verulega breytt-
um Hummer, Autobot Jazz, sem 
leikur lítið hlutverk, breytist úr 
Pontiac Solstice, kraftalegur Pet-
erbilt-trukkur, umbreytist í sögu-
mann myndarinnar Optimus Prime 
og svo er það vondi karlinn Barri-
cade sem breytist úr Saleen Must-
ang S281 bifreið. 

Barricade kom nánast óbreyttur 
frá framleiðandanum, svo það eina 
sem bílasérfræðingar myndarinn-
ar þurftu að gera til að koma honum 
í karakter var að koma ljósum fyrir 
á framhliðinni, skipta um stuðara 
og setja á hann merki lögreglubíls. 

Vélin er hins vegar ekki hin hefð-
bundna sem er í þessum bílum; 335 
hestafla og 4,6 lítra V8 vél, heldur 
örlítið kraftminni, eða 300 hestöfl, 

til að ráða betur við Pirelli P. Zero 
hjólbarða sem settir voru undir bíl-
inn.

Leikstjóri myndarinnar, Michael 
Bay, þurfti að vanda sérstaklega til 
verksins þegar hann valdi þessa 
vagna en allir nema Barricade 
koma frá General Motors og þekkti 
leikstjórinn vel til því áður hafði 
hann leikstýrt og framleitt nokkr-
ar auglýsingar fyrir þá. Til gamans 
má geta þess að hann var enn frem-
ur með þeim fyrstu sem festu kaup 
á Chevrolet SSR pallbíl til einka-
nota.

Framleiðandinn General Motors 
var ákafur í að taka þátt í verkefn-
inu, því auglýsingagildi þess að 
vera með í slíkri mynd er gríðar-
lega mikils virði – sérstaklega að 
eiga bílana sem leika „góðu karl-
ana“.

Annað er að segja um vondu 
karlana og því eru þeir aðallega 
leiknir af hervélum, að undanskild-

um Barricade, en sá er eins og áður 
segir leikinn af Saleen S281 Must-
ang bifreið sem minnir óneitanlega 
á Ford Mustang. 

Saleen-fyrirtækið er, á banda-
rískan mælikvarða, hálfgerður 
dvergur á markaðnum og greip því 
gæsina þegar því bauðst að láta 
framleiðslu sína í myndina. Fyrir 
Ford, sem þegar eru gríðarlega öfl-
ugir framleiðendur, hefði hugsan-
lega ekki verið hagstætt að sjá 
heila kynslóð vaxa úr grasi leik-
andi sér með Mustanginn þeirra 
sem einhvers konar illvirkjavél, en 
fyrir Saleen eru hins vegar kost-
irnir fleiri en ókostirnir og því var 
engum vandkvæðum bundið hjá 
þeim að skrifa undir samninga við 
framleiðendur Transformers og 
Habro sem framleiddu leikföngin. 
Bíllinn er í það minnsta kominn á 
blað og allir vita að um kraftmikið 
tryllitæki er að ræða.

Umskiptingar utan úr geimi
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Rafmagnstalíur
Keðjutalíur og víratalíur  

Aflið nánari upplýsinga hjá 
 sölumönnum.

DEMAG
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Allar þessar ólíku vörur eiga það sameiginlegt að fást hjá
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ÓL - BÍLAVERKSTÆÐI
Bremsuviðgerðir

Almennar viðgerðir
Smurþjónusta

Fljót og góð þjónusta
Skemmuvegur 22 - 200 Kópavogur

S. 555 3755 - 869 2259 - b.ol@internet.is
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Demants ...
... kjarnaborar:  42 - 400 mm
... slípibollar: 125 og 180 mm
... sagarblöð: 125 - 800 mm

Gæði og gott verð.



Ewan McGregor og Charlie 
Boorman eru komnir á leiðar-
enda eftir 24 þúsund kílómetra 
langa hjólaferð.

Leikarinn Ewan McGregor lagði í 
maí af stað í mikið mótorhjóla-
ferðalag ásamt besta vini sínum 
Charlie Boorman frá o’Groats í 
Skotlandi. Í byrjun ágúst komu 
þeir á áfangastað í Höfðaborg í 
Suður-Afríku eftir að hafa lagt að 
baki 24 þúsund kílómetra.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
þeir félagar leggja land undir hjól. 
Árið 2004 fóru þeir frækna för frá 
London til New York í gegnum 
Evrópu, Rússland og Kanada. 
Afraksturinn af því voru sjón-
varpsþættir og metsölubók undir 
heitinu Long Way Round. Ferðin 

sem þeir luku nú gengur hins 
vegar undir heitinu Long Way 
Down.

McGregor og Boorman lögðu 
eins og áður sagði af stað frá Skot-
landi og sem leið lá um England, 
Frakkland, Sviss, Ítalíu, Sikiley, 
Túnis, Líbíu, Egyptaland, Súdan, 
Eþíópíu, Keníu, Úganda, Rúanda, 
Kongó, Tansaníu, Malaví, Sambíu, 
Namibíu, Botsvana og enduðu í 
Höfðaborg í Suður-Afríku.

Fákar þeirra félaga eru af gerð-
inni BMW R1200 Gs Adventure en 
það eru greinilega traust hjól því 
þau báru þá einnig í fyrri ferð 
þeirra. Hjólin hafa þó verið pepp-
uð upp með ýmsum aukahlutum en 
þekkja má hjólin í sundur á því að 
hjól McGregors er málað með 
sebraröndum en Boorman er á 
hjóli með hlébarðamynstri.

Löng leið niður

Back to the future víkur fyrir 
Simpson-fjölskyldunni.

Aftur til framtíðar eða „Back to 
the future“ var gríðarlega vinsæl 
kvikmynd þegar hún kom út árið 
1985. Þar spilaði stórt hlutverk bíll 
af gerðinni DeLorean sem var búið 
að breyta í tímavél. 

Í fjórtán ár hefur Universal 
Studios í Hollywood haldið úti sýn-
ingu á munum úr myndinni og 
hluti af skemmtigarði Universal 
er byggður á kvikmyndinni. Nú á 
hins vegar að loka þeim hluta sýn-
ingarinnar og DeLorean-bifreiðin 
víkur fyrir nýrri sýningu sem 

byggð er á Simpson-fjölskyldunni 
sem nýtur ómældra vinsælda um 
þessar mundir.

Mánaðarlöng niðurtalning að 
endalokum sýningarinnnar hófst 
nýlega og við það tækifæri mætti 
leikarinn Christopher Lloyd sem 
túlkaði brjálaða vísindamanninn 
svo eftirminnilega. 

Þess má geta að DeLorean Motor 
Co. í Texas, sem sérhæfir sig í að 
gera upp gamla DeLorean-bíla, 
hefur ákveðið að framleiða tak-
markað upplag af nýjum DeLorean 
á næsta ári. Síðasti bíllinn af þeirri 
gerð rúllaði af færibandinu á Norð-
ur-Írlandi árið 1982.

Nýir DeLorean 
á næsta ári



Hér á eftir sést ferðatilhögun 
Guðnýjar Aradóttur og göngu-
hópsins íslenska sem klífur 
Kilimanjaro.

Dagur 1: Morgunflug frá Keflavík 
til London, Heathrow. Kvöldflug 
frá London til Naíróbí.

Dagur 2: Lent um morguninn í 
Naíróbí og ekið í suðurátt í gegn-
um umráðasvæði Masai-ættbálks-
ins til Moshi, rétt við rætur fjalls-
ins. Áætlað er að vera komin 
seinni hluta dags á áfangastað. 
Hér verður farið yfir leiðangurinn 
ásamt innfæddum leiðsögumanni. 

Dagur 3: Gangan hefst á fjallið, 
keyrt er frá Moshi að Nalemoru, 
sem er 1.950 metrar. Gengið í 
gegnum þéttan regnskóg og 
gresjur að Simba-búðunum sem 
eru í 2.600 m hæð. Á leiðinni má 
oft sjá apa og önnur skógardýr. 

Dagur 4: Simba-búðir að Third 
Cave, sem er í 3.850 m. Leiðin er 

sex kílómetrar. Nú hægist aðeins á 
göngunni þegar farið er yfir 3.000 
metra hæð. Fyrri hluta dags er 
gengið yfir gresjur og oft má sjá 
villt dýr á leiðinni. Seinni hlutann 
er gengið um hrjóstrugra landslag 
að hinum svokallaða þriðja helli. 

Dagur 5: Í Third Cave er ráð-
gert að dvelja eina auka nótt til að 
aðlagast betur hæðinni. Hér er 
ágætt að fara í stutta göngutúra út 
frá búðunum.

Dagur 6: Frá Third Cave að 
School Hut, sem er í 4.750 metra 
hæð. Leiðin er 4 kílómetrar. Gang-
an verður erfiðari og erfiðari eftir 
því sem hæðin eykst. Eftir hádegi 
ættu allir að vera komnir að School 
Hut og líklegt að flestir hafi hægt 
um sig í þessari miklu hæð. 

Dagur 7: Frá School Hut að 
Horombo Hut, sem er í 3.700 
metrum. Gengnir eru 19 kíló-
metrar. Rétt eftir miðnætti er 
lagt af stað til að takast á við loka-
áfanga göngunnar. Gengið upp 

bratta hlíð að Gilmans-point og 
síðan er gengið í aðra tæpa þrjá 
tíma að Uhuru-tindinum, sem er 
5.895 metra hár. Horft er yfir víð-
feðmar sléttur Austur-Afríku og 
hægt að sjá með berum augum að 
jörðin er kúpt. Ofan af tindinum 
er gengið rösklega alla leið niður 
að Horombo Hut. 

Dagur 8: Frá Horombo Hut að 
Marangu Gate, sem er í 1.980 
metra hæð. Leiðin er 18 kílómetr-
ar. Þaðan er keyrt til Moshi þar 
sem hægt er að fara í langþráða 
sturtu.

Dagur 9: Ekið frá Moshi yfir í 
Amboseli-garðinn. Stoppað í 
hádegismat og svo farið í eftir-
miðdagssafarí um garðinn.

Dagur 10: Eftir morgunsafarí 
og morgunmat er ekið sem leið 
liggur í gegnum landsvæði Masai-
ættbálksins og út á flugvöllinn í 
Naíróbí.

Dagur 11: Lent í London og flog-
ið til Íslands.

Gengið á Kilimanjaro

Í september verður boðið upp 
á haustlitaferð til Lapplands 
og Norður-Noregs.

Um miðjan september mun 
Trex-Hópferðamiðstöðin efna til 
átta daga ferðar til Lapplands 
og Norður-Noregs. Dagskráin er 
fjölbreytt og hefst í Helsinki þar 
sem gist verður í tvær nætur. 
Þriðja daginn verður flogið til 
Lapplands þaðan sem haldið er í 
fjögurra dag ferð um norðurslóð-
ir Finnlands og Noregs. Að lokum 
verður farið á lúxusferju til 
Stokkhólms þar sem gist verður 
síðustu nóttina. Ferðin ásamt 
uppihaldi kostar 147.000 krónur. 
Nánari upplýsingar er að finna á 
heimasíðunni www.trex.is.

Til nyrsta 
odda Evrópu

Borgin ein best varðveitta miðaldarborg
 Evrópu og er á minjaskrá Unesco. Þá er Tallinn með 

fallegri borgum Evrópu.

Kastalar, hallir, markaðir, næturlíf,  ódýrar veitingar og 
verslanir. Úrval skoðunarferða.

avík

3 dagar og 2 nætur -helgarferð
3 dagar og 2 nætur 

Fuerteventura - síðustu sætin
21. ágúst  örfá sæti - 2 vikur  frá kr. 34.990
4. sept.  örfá sæti - 2 vikur  frá kr. 34.990

Montreal - Kanada - síðustu sætin
16. ágúst  7 sæti   frá kr. 29.990
23. ágúst  19 sæti   frá kr. 29.990
30. ágúst  örfá sæti   frá kr. 29.990
6. sept.  örfá sæti   frá kr. 29.990
13. sept.  örfá sæti   frá kr. 29.990
20. sept.  örfá sæti - 8 nætur  frá kr. 29.990

Mallorca - síðustu sætin
17. ágúst  örfá sæti – 2 vikur  frá kr. 44.990
24. ágúst  nokkur sæti   frá kr. 29.990
31. ágúst  nokkur sæti   frá kr. 29.990

Costa del Sol - síðustu sætin
22. ágúst  örfá sæti    frá kr. 39.990
29. ágúst  nokkur sæti   frá kr. 39.990
5. sept.  nokkur sæti   frá kr. 39.990
12. sept.  nokkur sæti   frá kr. 39.990
19. sept.  örfá sæti - 10 nætur  frá kr. 44.990

Króatía & Trieste - síðustu sætin
19. ágúst  10 sæti    frá kr. 24.990
26. ágúst  örfá sæti    frá kr. 24.990
2. sept.  örfá sæti   frá kr. 39.990
9. sept.  9 sæti   frá kr. 44.990
16. sept.  örfá sæti   frá kr. 39.990

Alicante - Benidorm - síðustu sætin
16. ágúst  11 sæti   frá kr. 14.990
23. ágúst  16 sæti   frá kr. 34.990
30. ágúst  nokkur sæti  frá kr. 29.990
6. sept.  nokkur sæti   frá kr. 34.990
13. sept.  nokkur sæti   frá kr. 34.990
20. sept.  örfá sæti - 6 nætur  frá kr. 34.990

Barcelona / Lloret de Mar - síðustu sætin
17. ágúst  14 sæti - vikuferð  frá kr. 49.990
24. ágúst  16 sæti - vikuferð  frá kr. 49.990
7. sept.  6 sæti   frá kr. 39.090
14. sept.  vikuferð – fullt fæði  frá kr. 49.990
21. sept.  11 sæti   frá kr. 39.090

Síðsumarveisla
Heimsferða

frá kr. 14.990
 í ágúst og september



Vera María Bryggmann er 
sautján ára svissnesk stelpa 
sem dvaldi í eitt ár á Íslandi 
sem skiptinemi. Henni finnst 
hún hafa lært heilmikið um 
sjálfa sig og aðra með því að 
fara að heiman.

Vera býr í borginni Basel í Sviss 
og ákvað fyrir nokkrum árum að 
hana langaði til þess að fara eitt-
hvert sem skiptinemi til þess að 
kynnast nýju fólki og öðrum 
siðum. „Fyrst vildi ég fara til 
Equador en svo ákvað ég að ég 
vildi frekar fara til Íslands, ég 
veit ekkert af hverju,“ segir Vera 
og hlær.

Áður en Vera lagði af stað til 
Íslands hittust allir skiptinem-
arnir sem ætluðu til Norðurland-
anna í undirbúningsbúðum og 
voru þar saman í tvo daga. „Það 
var mjög fínt að hittast og tala um 

hvernig þetta yrði. Svo kom ég til 
Íslands og þá voru allir skipti-
nemarnir á Íslandi saman í búðum 
fyrstu dagana. Eftir sex vikur 
hittumst við svo aftur í búðum, 
síðan á miðju tímabilinu og svo 
áður en við fórum heim. Það voru 
tvær aðrar stelpur frá Sviss á 
Íslandi um leið og ég, önnur var á 
Húsavík og hin í Vestmannaeyj-
um, en ég var ekki í miklu sam-
bandi við þær.“

Vera var búin með þrjú ár í 
menntaskóla þegar hún kom til 
Íslands en menntaskólanám tekur 
fimm ár í Sviss. „Ég fór í Mennta-
skólann við Hamrahlíð sem er 
mjög fínn skóli. Vinkona mín frá 
Ítalíu var eini skiptineminn í MH 
fyrir utan mig og það var fínt að 
vera þar tvær í staðinn fyrir að 
vera fimm eða sex og vera alltaf 
saman. Mér fannst líka gaman að 
eiga íslenska vini og vera ekki 
bara með öðrum skiptinemum þó 
að það hafi verið gott fyrst.“

Vera er mjög ánægð með dvöl-
ina á Íslandi og segir að fjölskyld-
an hennar hérna sé alveg frábær. 
„Ég á mjög fína mömmu og pabba 
og systur sem var líka skiptinemi 
og kom heim í janúar og er mjög 
fín. Hún er ári eldri en ég og var í 
Argentínu og það var mjög gaman 
að fá hana heim, hún er líka svo 
góð. Svo átti ég líka tvo bræður, 
sextán ára og sjö ára.“

Vera segir að það hafi verið 
mjög gott að eiga svona lítinn 
bróður því það hafi hjálpað henni 
mikið þegar kom að því að læra 
íslensku. „Hann talaði bara 
íslensku við mig og var mjög dug-
legur að hjálpa mér að læra og 
líka fjölskyldan öll. Eftir svona 
tvo mánuði töluðu þau bara 
íslensku þó að ég talaði ensku við 
þau og ég skildi þau alveg. Ég fór 
svo sjálf að tala íslensku um jólin 
en þá var ég búin að vera í næst-
um því fimm mánuði.“

Íslenskukunnáttan á að sögn 

Veru örugglega eftir að nýtast 
henni í framtíðinni. „Ég veit um 
íslenska fjölskyldu í Basel og líka 
um krakka sem voru í MH og ætla 
að koma til Basel í háskóla svo ég 
ætla að vera dugleg að hitta þau. 
Svo tala ég íslensku við vini og 
fjölskyldu á Íslandi og skrifa 
þeim tölvupóst á íslensku.“

Vera segir að það að fara sem 
skiptinemi til annars lands sé 
eitt það besta sem hún hafi gert. 
„Ég hef lært mjög mikið um 
sjálfa mig og annað fólk. Það var 
ýmislegt sem kom mér á óvart 
og var öðruvísi en ég hafði 
ímyndað mér, til dæmis er svolít-
ið mikið af hefðum á Íslandi, það 
er ekki svoleiðis í Sviss. Það er 
gaman og gott að eiga íslenska 
vini sem ég mun sakna mikið. Ég 
ætla að koma aftur um páskana 
og kannski kem ég aftur og bý á 
Íslandi í einhvern tíma,“ segir 
hún og hlær.

Eignaðist góða fjölskyldu og vini á Íslandi

Aðalheiður E. Kristjánsdóttir 
segir að það þurfi ekki að vera 
mikið mál að vera með skipti-
nema á heimilinu en Vera bjó 
hjá henni og fjölskyldu hennar 
í eitt ár.

„Það er náttúrulega bara skemmti-
legt að vera með skiptinema á 
heimilinu þegar vel gengur,“ segir 
Aðalheiður sem hefur haft tvo 
skiptinema síðastliðna átján mán-
uði.

Þegar dóttir Aðalheiðar fór út 
til Argentínu sem skiptinemi tóku 
þau fyrst til sín átján ára strák frá 
Argentínu sem var hjá þeim í hálft 
ár. „Dóttir okkar var úti í Argeng-
tínu sem skiptinemi meðan hann 
var hjá okkur og fyrri hlutann af 
dvöl Veru, en hún var mjög spennt 
yfir því að við værum með skipti-
nema þegar hún kæmi heim eftir 
að hafa sjálf verið skiptinemi.“

Veru og sex ára syni Aðalheiðar 
samdi mjög vel og Aðalheiður 
telur að það geti verið gott að vera 
með lítil börn á heimilinu þegar 
skiptinemar dvelja þar. „Yngri 
krakkarnir eru miklu opnari að 
tala og tilbúnari að faðma að sér 
og knúsa og kyssa heldur en full-
orðna fólkið.“

Aðalheiður segir að það hafi 
haft mikil áhrif á þá ákvörðun að 
þau ákváðu að taka skiptinema að 
dóttirin fór út sem skiptinemi. 
„Mér finnst ótrúlegt að við Íslend-
ingar sendum fullt af skiptinem-

um til annarra landa á hverju ein-
asta ári en það virðist alltaf vera 
vandamál að finna skiptinemum 
heimili á Íslandi. Það virðist ekki 
vera neitt samræmi þar á milli. Þó 
að maður hafi mikið að gera þá 
bara tekur maður þessa krakka 
inn á þeim forsendum. Ég mæli að 
minnsta kosti með þessu og held 
að það sé hollt fyrir alla að kynn-
ast annarri menningu og læra 
kannski meira umburðalyndi en 
maður sýnir sínum nánustu.“

Þó að skiptinemarnir séu báðir 
farnir heldur fjölskyldan ennþá 

sambandi við þá. „Vera stefnir á 
að koma til Íslands um næstu 
páska en um áramótin verður hún 
með okkur úti í Austurríki. Svo er 
aldrei að vita nema við eigum eftir 
að heimsækja Hermann líka. Dótt-
ir okkar fór í ferðalag til að heim-
sækja hann þegar hún var úti og 
hann var kominn heim og hans 
foreldrar tóku rosalega vel á móti 
henni. Ég held að það sé bara allt-
af gaman að skapa sér tengsl ann-
ars staðar sem maður á örugglega 
eftir að rækta síðar.“

Tveir nýir fjölskyldumeðlimir

Námskeið eru
að hefjast 

ítalska  •  spænska  •  enska  •  franska  •  þýska 
danska  •  japanska •  portúgalska

 n á 
www.lingva.is

www.lingva.is •  S. 661 7163

Gildir sem 

5.000 kr.
inneign á 

haustnámskeið 2007
Oddi Háskóli Íslands

Aukin ökuréttindiAukin ökuréttindi

Næsta námskeið byrjar  22. ágúst

Upplýsingar og innritun í síma 567 0300
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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!



TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

Auglýsingasími

– Mest lesið



TILKYNNINGAR

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig! Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Auglýsingasími

– Mest lesið



Glaumur óskar eftir bílstjóra og 
vélmönnum á vel útbúnar beltagröfur í 

vega- og gatnagerð á höfuðborgarsvæðinu.
Upplýsingar gefur Halldór í síma 8211230

Bílstjóri - Vélamenn

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616
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um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kári Kort
gsm: 892 2506

kari@neseignir.is

Sími 535 0200 www.neseignir. is

Vorum að fá í einkasölu glæsilega nýstandsetta 6 herb.
134.4 fm efri sérhæð með bílsk. 4 rúmgóð svefnh. 2 bjartar
stofur, önnur opin inn í nýstandsett eldhús. Baðh. með flísum
hólf í gólf. Háaloft ca 60 fm ekki inn í matstölum FMR. Stór
bílskúr og þv.hús ásamt geymslu. Ásett verð 36,5millj.

Sogavegur 148 - 108 Reykjavík- 6 herb.
OPIÐ HÚS í dag og á morgun milli 6-7

Fr
u

m

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Dagverðarnes - Skorradalur 

Stóra - Fjall – Borgarbyggð 

Land við Selfoss, Stórhólmi í Flóa

Vinalegur og vel byggður sumarbústaður í landi Dagverðarness í Skorra-
dal. Bústaðurinn er 40,6 fm en svefnloft er yfir hluta hússins og er það
ekki skráð í ferm.tölu. Stór verönd er umhverfis húsið með geysifögru út-
sýni inn Skorradal, yfir vatnið og út á Snæfellsjökul. Húsið stendur á
2.579 fm leigulóð. Útsýni er geysifagurt og veðursæld mikil í dalnum.
Stutt á golfvöll og sundlaug. Verð 14,0 millj. Upplýsingar veitir Runólf-
ur á Höfða fasteignasölu, s: 892-7798.

Vinalegur og kósý sumarbústaður í landi Stóra - Fjalls í Borgarbyggð.
Skjólsæl verönd er við húsið og víðsýni mikið til fjalla og jökla. Lóðin er
6.900 fm leigulóð. Talsvert birkikjarr er á landinu auk trjáa sem hafa ver-
ið gróðursett. Innan við 1 klst akstur frá Reykjavík. Verð 8,9 millj. Upp-
lýsingar veitir Runólfur á Höfða fasteignasölu, s: 892-7798.

Landið er 42,8 hektarar mjög vel grasi gróið, gamlar engjar og móar. Landið
er vel þurrt og kjörið til búsetu, óvíða er betra útsýni á fjallahringinn með
drottninguna Heklu í aðalhlutverki. Í suður liggur landið að Holtsvegi en
veiðilækurinn Voli er á vesturmörkum. Þarna er kjör-
ið tækifæri fyrir þá sem vilja vera út af fyrir sig en
þó í nálægð við alla þjónustu þéttbýlisins. Gott
tækifæri til að eignast frábæran samastað út af fyrir
sig á þessu eftirsótta svæði fjarri skarkala og svifryki
stórborgarinnar. Ásett verð 45 millj. Upplýsingar
veitir Bjarni gsm. 660 6868 eða Runólfur á
Höfða fasteignasölu, s: 892 7798.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000
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Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali

Olga Soffía Sergejsdóttir
sölumaður og ritari

Sími
535 0200

www.neseignir.is



Austurbergi 5 111 Reykjavík   Sími 570 5600
Símbréf 567 0389   Tölvupóstur: fb@fb.is

www.fb.is



Reykhólahreppur auglýsti í byrj-
un júlí eftir tillögum að slagorði 
fyrir hreppinn. Alls bárust 68 til-
lögur sem margar voru fram-
bærilegar. Dómnefnd Reykhóla-
hrepps var þó sammála um að 

„Reykhólar - unaður augans,“ 
bæri af. Það var Svavar Garðars-
son frá Hríshóli sem átti tillög-
una að hinu nýja slagorði eftir því 
sem fram kemur á fréttavefnum 
www.skessuhorn.is

Unaður augans vann

Afturelding, Mosfellsbær og Ís-
lenska gámafélagið hafa gert 
með sér samning um að koma 
Gænu tunnunni á hvert heimili í 
Mosfellsbæ.

Íslenska gámafélagið og Knatt-
spyrnudeild Aftureldingar undir-
rituðu nýlega samstarfssamning 
sem gengur út á að Gámafélag-
ið styrki barna- og unglingastarf 
Aftureldingar gegn því að knatt-
spyrnukrakkar félagsins sjái um 
að dreifa Grænu tunnunni á heim-
ili í Mosfellsbæ. Mosfellsbær sér 
svo um að niðurgreiða sorptunn-
urnar fyrir heimilin svo kostnað-
ur vegna þeirra verður mjög lít-
ill.

Græna tunnan  er græn sorp-
tunna sem nota á undir endur-

vinnanlegan úrgang og bætist því 
við sem sorptunna númer tvö á 
hverju heimili. Hún á að auðvelda 
fólki flokkun á sorpi þar sem ekki 
þarf lengur  að fara með fernur, 
dagblöð, tímarit og þess háttar í 
grenndargáma og minnka magn 
þess sorps sem farið 
verður með til urðun-
ar auk þess sem einn-
ig verður mögulegt 
að flokka plast og 
málma.

Á næstu dögum 
munu fulltrúar Aftur-
eldingar ganga í hús 

í Mosfellsbæ og kynna Grænu 
tunnuna fyrir bæjarbúum og von-
ast þeir til þess að henni verði 
vel tekið þar sem þeir sem fá 
sér hana munu taka þátt í því að 
styrkja uppeldis- og íþróttastarf í 
Mosfellsbæ.

Krakkarnir koma með tunnuna

Árlegur útimarkaður íbúasam-
taka Laugardals verður haldinn 
þann 25. ágúst. Þetta er í fimmta 
sinn sem markaðurinn er haldinn 
og í ár verður hann haldinn á tún-
inu milli skólagarðanna og Lang-
holtsskóla í Laugardalnum.

Markaðurinn er kjörið tækifæri 
til að selja gamalt dót úr geymsl-
unni, nýja uppskeru sumarsins eða 
hvað annað sem hægt er að koma 
í verð. Ekkert kostar að vera með 
sölubás en hver og einn verður að 
koma með sitt borð og sinn búnað 
til þess að setja upp básinn.

Öll undirbúningsvinna fyrir 
markaðinn er unnin af sjálfboða-
liðum og er auglýst eftir þeim en 
allar upplýsingar um markaðinn 
má finna á vefslóðinni http://laug-
ardalur.blog.is. 

Útimarkaður

Auglýsingasími

– Mest lesið



Það hefur varla farið 
fram hjá mörgum að 
haustið nálgast nú 
óðfluga og húkir í 
raun bara rétt hand-
an við hornið. Ég geri 
fastlega ráð fyrir 
því að margir séu 

þegar farnir að kvíða kuldanum, 
myrkrinu og þeim almenna ömur-
leika sem er yfirleitt tengdur við 
árstíðirnar löngu, haust og vetur. 
Ekki ég. 

Bjartsýnisfólk virðist yfirleitt 
dýrka vorið, þegar allt vaknar til 
lífsins á ný og endurfæðingarnar 
leysa hver aðra af á meðan fuglarn-
ir ræskja sig. Mig klæjar í augun 
af frjókornaofnæmi. Sumrin eru 
vissulega voða notaleg, þannig séð, 

ef að sólin nær að skáka votviðrinu 
og vindinum – sem er nákvæmlega 
sama veður og á öðrum árstíðum, 
en fer bara sjöfalt meira í taugarn-
ar á fólki af því að það er sumar. 
Haustið er hins vegar vorið mitt. 
Þá finnst mér allt vakna til lífsins 
á ný, sem er auðvitað í beinni mót-
sögn við það sem raunverulega á 
sér stað. 

Það er bara eitthvað við þessa 
árstíð. Kannski hlýst ástúð mín 
gagnvart henni af því að ég á 
afmæli í september. Kannski af 
því að ég var alltaf spennt að byrja 
í skólanum, á nýju námskeiði eða 
að læra á nýtt hljóðfæri. Á haustin 
byrjar allt aftur, og mér finnst það 
enn, þó að skólabekkurinn sé ekki á 
dagskrá í ár. 

Ætli það felist ekki í þessu ein-
hver dulin rómantík, skyld þeirri 
sem fær fólk til að fylgjast með sól-
setri eftir sólsetri, hvort sem það 
er skjálfandi úr kulda hér á norður-
hveli eða í trópikaltreyju einhvers 
staðar sunnan við sól. Þetta er eitt-
hvert millibilsástand – deginum, 
eða sumrinu, er lokið og við tekur 
limbó í nokkrar vikur, þangað til 
nóttin og veturinn tekur við.

Kannski tengist haustþrá mín 
leðurlyktinni sem mér finnst svo 
góð, að fá nýtt pennaveski fyrir 
skólann. Það er væntanlega best 
að ég fjárfesti í pennaveski, leir og 
litum í mánuðinum, bara svo að ég 
fái örugglega réttu tilfinninguna.  
Haustið kemur nú bara einu sinni 
á ári.





Krafturinn á Klais í kvöld

Gallerí Fold opnar sali sína upp á gátt á 
menningarnótt: þrjár ólíkar sýningar verða 
á Rauðarárstígnum og að vanda verður 
dagskrá allan daginn og hið vinsæla happa-
drætti en vinningar þetta árið eru verk 
eftir tvo þeirra sem sýna: Kristján Davíðs-
son og Harald Bilson.

Víðfeðmi menningarnætur í borginni færist þetta 
árið út á Granda og upp á Miklatún. Þrátt fyrir að 
Gallerí Fold hafi verið út úr hafa þúsundir manna 
komið í heimsókn á menningarnótt, þegið kaffisopa 
og litið á hvað er í boði. Stóru tíðindin eru þetta árið 
sýning á málverkum Kristjáns Davíðssonar úr safni 
Braga Guðlaugssonar dúklagningameistara, en hann 
er einn ötulasti safnari á landinu og á mikið safn 
verka eftir Kristján frá öllum tímum á afkastamikl-
um ferli meistarans. Verða á annan tug verka til 
sýnis úr safni Braga á menningarnótt. Þá verður sett 
upp stór sýning teikninga eftir Halldór Pétursson, 
hinn vinsæla og mikilvirka teiknara, og sýning með 
verkum Haralds Bilson. 

Gallerí Fold þjófstartar með sýningunni á verkum 
Kristjáns úr safni Braga vegna níræðisafmælis 
Kristjáns sem var fyrir skömmu. Í vændum er 
stórsýning í Listasafni Íslands með vali verka frá 
hans langa og fjölbreytta ferli. Hann hefur lifað 
lengst allra málara af sinni kynslóð og tekist á við 
fjölbreytileg stílbrigði innan abstraktsins. Hann var 
hallari undir ameríska skólann í því sem þar í landi 
er kallað abstrakt-expressjónismi. Hefur Listasafnið 

auglýst eftir verkum í einkaeign til sýningarhalds-
ins í haust, en fram til þess geta menn svalað áhuga 
sínum á list Kristjáns í úrvali verka hans úr eigu 
Braga Guðlaugssonar í Gallerí Fold. 

Í síðustu viku var haldinn blaða-
mannafundur í Vatnasafninu í 
Stykkishólmi og kynnt ný bók eftir 
Roni Horn sem geymir ljósmyndir 
hennar af íslenskum heimilum. 
Herðubreið at Home kallar Horn 
þetta nýja safn sitt en allar 
myndir í bókinni eiga það 
sameiginlegt að málverk 
eftir Stefán Jónsson frá 
Möðrudal  sem kallaði sig 
Stórval prýða veggi þeirra 
heimila sem Horn hefur 
heimsótt og ljósmyndað. 
Stefán Jónsson tók að 
mála á gamals aldri 
en faðir hans Jón 
Stefánsson bóndi 
í Möðrudal var 
líka málari 
og sótti líka 
myndefnið í 
Herðubreið

sem setur sterkan svip á sjón-
deildarhring Möðrudalsöræfa.

Það er hið virta Steidl-forlag 
sem gefur bókina út í samstarfi 
við listvinina í Artangel en það 
hefur áður staðið að útgáfu 

myndabóka eftir Horn. Um 
tíma og eilífð fæ ég frægan 
sigur, orti skáldið og sannast 
það á ferli Stefáns Jónssonar 
að hann skuli um síðar lenda 

sem uppistaða í gáfumynd-
verkum konsept 

listamanns frá 
New York. 

Herðubreið á bók

Mannaskipti verða hjá Nordisk 
Filmkontakt um næstu áramót þegar 
ráða á nýjan framkvæmdastjóra 
samtakanna. Karolina Lidin sem 
hefur gegnt starfinu um árabil hætt-
ir og rennur umsóknarfrestur fyrir 
starfið út 17. ágúst. Karolina er 
mjög virt í heimi kynningar, dreif-
ingar og fjármögnunar á heimildar- 
og stuttmyndum og hefur staðið sig 
afar vel í starfi. 

Filmkontakt Nord (FkN) var sett 
á stofn 1991 af sjálfstæðum kvik-
myndaframleiðendum á Norður-
löndum til að kynna framleiðslu 
þeirra um víða veröld. Samtökin 
bjóða upp á margs konar aðstoð við 
sölu og kynningu á heimildar- og 
stuttmyndum. Þau standa fyrir 
Nordisk Panorama sem fer milli 
fimm borga á Norðurlöndum. Á 
hátíðinni er markaður og fjármögn-
unarmessa. Höfuðstöðvarnar eru í 
Kaupmannahöfn og þar er rekið 
stórt safn heimildar- og stuttmynda, 
um 4.000 titlar, sem verið er að gera 
aðgengilegt í stafrænu formi. 

Nýr framkvæmdastjóri Nordisk 
Filmkontakt ræður þriggja manna 
starfsliði og ber ábyrgð gagnvart 
norrænni stjórn. Margrét Jónas-
dóttir fulltrúi í stjórninni segir: 
„Hann þarf að vera vel verseraður í 
framleiðslu og kynningu á heimild-

ar- og stuttmyndum, hafa víðtæka 
reynslu í alþjóðlegum samskiptum 
og búa yfir góðu tengslaneti á því 
sviði. Hann verður að ráða yfir 
kunnáttu á Norðurlandamálum og 
ensku og vera fullfær um að tjá sig 
á þeim málum í ræðu og riti. Hann 
verður að vera leiðandi í hópstarfi 
og leita nýjunga í kynningu og fjár-
mögnun verkefna Nordisk Filmkon-
takt.“ Kaup og kjör miðast við 
danska vinnumarkaðinn en stofnun-
in starfar samkvæmt dönsku laga-
umhverfi. Ráðið verður í starfið til 
fimm ára og er samningurinn með 
endurráðningarákvæðum ef ástæða 
er talin til.

Umsóknum skal skilað til John   
Webster, formanns, c/o Filmkontakt 
Nord, Vognmagergade 10, DK-1120 
Copenhagen K. eigi síðar en 17. 
ágúst. Boðað er til viðtala valinna 
umsækjenda 14. september. Umsókn 
skal geyma ferilskrá og yfirlýsingu 
um kosti umsækjanda og markmið. 
Meðmæli ábyrgðarmanna í fram-
leiðslu fyrir kvikmyndir og sjón-
varp eru vel þegin. Frekari upplýs-
ingar gefur John Webster í 
+358-500-615345; netfang: webs-
ters@dlc.fi og karolina@filmkon-
takt.com. Vefsvæði Nordisk Film-
kontakt er á www.filmkontakt.com.

Yfirmaður óskast

kl. 20.30
Danskur djass í Heita pottinum á 
Akureyri á fimmtudag. Kvartett 
Dorthe Höjland (fer með tónleikagesti 
í draumaferð um hálendi Íslands í 
myndum og tónum. Stórkostleg 
upplifun af landinu með augum 
Fredriks Holm, sænsks ljósmyndara, 
og tónum Dorthe Höjland  og félaga í 
Ketilhúsinu kl. 20.30.

Innritun í kvöldskóla Iðnskólans í Reykjavík stendur yfir á netinu, 
www.ir.is/kvoldnam

Aðstoð við innritun verður í matsal skólans, 
miðvikudaginn 15. og fimmtudaginn 16. ágúst frá kl. 17:00–18:30.

Allar nánari upplýsingar á www.ir.is
Kennsla hefst miðvikudaginn 22. ágúst.

Kvöldskóli Iðnskólans í Reykjavík

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

FESTIVAL OF SACRED ARTS
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ALLIR VIÐBURÐIR

FARA FRAM Í

HALLGRÍMSKIRKJU

NEMA ANNAÐ SÉ

TEKIÐ FRAM
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MIÐVIKUDAGUR 15. ÁGÚST
12.00
TÓNLISTARANDAKT/
KLAISORGELIÐ

20.00 Í TJARNARBÍÓI
VIER MINUTEN!
verðlaunuð kvikmynd
eftir Chris Krauss.
Kr. 1.000/600

20.00
ORGELFLUGELDAR
Christopher Herrick við
Klais-orgelið í Hallgríms-
kirkju flytur glæsileg
orgelverk eftir Brahms, 
Farrington,Vierne, Dupré,
Buxtehude ofl.
Kr. 2.000/1.500
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Norræna heimildar- og stutt-
myndahátíðin, Nordisk Panor-
ama, fer fram í Oulo í Finnlandi í 
síðustu viku september. Hátíðin 
fer sem kunnugt er milli nokk-
urra borga á Norðurlöndunum, 
var haldin í Árósum í fyrra og þar 
áður í Bergen. Báðar standa í 
skugganum af 
hátíðahaldinu
í Reykja-
vík fyrir 
þrem-
ur
árum

þegar slegið var aðsóknarmet 
sem frændum okkar gengur erf-
iðlega að jafna. Það eru samtökin 
Nordisk Filmkontakt sem styrkt 
eru af norrænu ráðherranefnd-
inni sem standa fyrir þessari far-
andhátíð sem nýtur talverðrar 
virðingar í Norður-Evrópu en er 
líka sótt af fulltrúum víðar að. 
Hér gefur að líta rjómann af því 
sem er að gerast í norrænum 
kvikmyndaiðnaði utan leikinna 
mynda í fullri lengd. Að viðbætt-
um heimildar- og stuttmyndum 
sem koma víða að. 

Í ár er engin íslensk heimild-
armynd í keppninni, aðrar 
myndir eru: Anna eftir Helenu 
Stefánsdóttur, 2006, leikin, 13’, 
Anna and the Moods eftir Gunn-
ar Karlsson, 2007, teiknimynd, 
27’, Dog eftir Hermann Karls-

son, 2007, teiknimynd, 1’, Rattle-
snakes eftir Hafstein Gunnar Sig-
urðsson, 2007, leikin, 23’, 
Wrestling eftir Grím Hákonarson, 
2007, leikin, 20’. Allar þessar 
myndir keppa um peningaverð-
laun.

Í tengslum við fimm borga 
hátíðina er jafnan haldinn 

markaður fyrir kaupendur þar 
sem aðgengilegur er stór banki 
norrænna mynda sem Nordisk 
Filmkontakt annast kynningu á 
um heim allan. Þá er á hátíðinni 
sérstakt kynningarþing þar sem 
hópi framleiðenda er gefinn kost-
ur á að kynna verk í vinnslu. Er sú 
kynning býsna mikilvæg í forsölu 
verka til dreifingar bæði í kvik-
myndahús, á mynddiska og kvik-
myndahátíðir. Eitt íslenskt verkefni 
verður þar kynnt. Heimildarmynd
byggð á Draumalandi Andra Snæs 
Magnasonar sem Þorfinnur 
Guðnason leikstýrir. Það er firna-
stórt verkefni á íslenskan mæli-
kvarða og verður fróðlegt að sjá 
hvaða framgang það fær á mess-
unni.

Úrval mynda af hátíðinni fer 
síðan á flakk og hefur hér á landi 
verið lunginn í dagskrá hátíðar-
innar Reykjavik Shorts and Docs. 
Nýr forstjóri Norræna hússins 
sem þessa dagana er að kynna nýtt 
reyfi þeirrar virtu menningar-
stofnunar hefur lýst áhuga á að 
efla hlut kvikmyndasýninga í hús-
inu og eru heimildarmyndir þar 
ekki undanskildar. Reykjavík 
Shorts and Docs var síðast haldin í 
Tjarnarbíó.  Fulltrúi Íslands í 
Nordisk filmkontakt er Margrét 
Jónasdóttir, kvikmyndagerðar-
maður og sagnfræðingur. 

Nordisk Panorama nálgast

Golden Gate brúin við San 
Fransisco er sá staður í 
Bandaríkjunum sem flest-
ir fyrirfara sér. Í annarri 
hverri viku að meðaltali 
stekkur einhver fram af. 
Heimildarmyndin The 
Bridge, sem verður sýnd á 
Bíódögum Græna ljóssins 
sem hefjast í dag, fjallar 
um sjálfsvígin á brúnni. 
Eric Steel leikstjóri og 
tökufólk hans fylgdust með 
brúnni frá sólarupprás til 
sólseturs í eitt ár og festu á 
filmu 23 sjálfsvíg.

„Kvíðinn sem þetta skapaði var 
gífurlegur. Oft alveg yfir-
þyrmandi. Yfirleitt gerðist ekki 
neitt en við vorum alltaf meðvituð 
um að það væri óhjákvæmilegt að 
við myndum sjá einhver sjálfsvíg. 
Þau skipti sem það gerðist voru 
hræðileg,“ segir Eric Steel, leik-
stjóri heimildarmyndarinnar the 
Bridge sem fjallar um sjáfsvíg á 
Golden Gate brúnni.

Vinsældir brúarinnar sem síð-
asta áningarstað í lífinu skapast af 
því að dauðinn er nær öruggur ef 
þú stekkur fram af 67 metra hárri 
brúnni. Þeir sem látast ekki sam-
stundis við fallið sogast yfirleitt 
ofan í sjóinn og drukkna.

„Alltaf þegar við sáum að einhver 
var mögulega að fara að hoppa 
létum við starfsfólk brúarinnar 
vita og okkur tókst þannig að 
bjarga nokkrum mannslífum, en 
það er sama, þetta er eitthvað sem 
maður venst aldrei. Fyrsti maður-
inn sem við sáum stökkva var að 
labba eftir brúnni og tala við ein-
hvern í farsíma, að því er virtist í 
góðu skapi. Svo sleit hann samtal-
inu, lét símann í vasann, klifraði 
yfir handriðið og stökk fram af.“

Ein af ástæðunum fyrir því hve 
lítið er fjallað um sjálfsvíg er sú 
þversögn að umræða um þau virð-
ist oft fjölga þeim frekar en 

fækka. „Ég tel að þessi eftirhermu-
sjálfsmorð séu ekki nógu stór hluti 
sjálfsvíga almennt til að réttlæta 
algera þöggun umræðunnar. Ekki 
að ég líti svo á að visst mörg dauðs-
föll séu ásættanleg. Ég er bara að 
segja að þögnin hjálpar heldur 
ekki neinum. Þessi mynd er mín 
leið til að opna umræðuna, búa til 
útgangspunkt fyrir samræður.“

Síðan myndin var frumsýnd 
hefur skapast mikil umræða um 
sjálfsvíg í Bandaríkjunum. Meðal 
annars er nú í fyrsta skipti talað 
um það í alvöru að setja einhvers 
konar tálma á brúna til að gera 
fólki ókleift að henda sér fram af.

Í myndinni er ekki bara fylgst 
með brúnni og sjálfsvígunum. 
Uppistaða myndarinnar eru sam-
töl við aðstandendur og vitni af 
brúnni, meðal annars eina fjöl-
skyldu með lítið barn. Aðdragand-
inn er skoðaður og áhrifin á alla í 
kringum þann sem deyr. Það sem 
er svo sérstakt við Golden Gate 
brúnna er að sjálfsvígin þar, öfugt 
við sjálfsvíg almennt, eiga sér 
stað um hábjartan dag fyrir fram-
an hvern þann sem svo vill til að er 
staddur á brúnni. „Þetta er raun-
verulegt vandamál. Helmingi fleiri 
falla fyrir eigin hendi á ári hverju 
í Bandaríkjunum en eru myrtir. 
Mér finnst vera kominn tími til að 
finna leið til að tala um þetta og 
bjarga þannig mannslífum.“ 

Tvennir minningartónleikar um 
Elvis Presley verða haldnir í Saln-
um í Kópavogi á morgun en þá 
verða þrjátíu ár liðin síðan hann 
lést.

Uppselt varð á tveimur tímum á 
tónleikana sem verða haldnir 
klukkan 20.30 og því var ákveðið að 
bæta við aukatónleikum sem hefj-
ast 17.30.

Á tónleikunum mun Friðrik Ómar 
syngja flest þekktustu lög kóngsins 
með dyggri aðstoð valinkunnra 
hljóðfæraleikara. Gestasöngvarar 
verða Margrét Eir, Heiða og Reg-
ína Ósk. „Ég er búinn að vera í tvö 
ár með Elvis-tónleikaprógram bæði 
í höfuðborginni og úti á landi. Við 
erum fjórtán og erum að taka Las 
Vegas-tímabilið, dægurperlur frá 
þeim tíma eins og Bridge Over 
Troubled Water,“ segir Friðrik 

Ómar. „Þetta verða þrjátíu lög sem 
við flytjum. Gömlu lögin verða 
meira órafmögnuð en eftir hlé bæt-
ist heldur betur við hópinn og þá 
tökum við þetta af meiri krafti.“

Syngur 30 Presley-lög

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele

AFSLÁTTUR

30%

Miele gæði

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900
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Ofurstjörnuhjónin Brad Pitt 
og Angelina Jolie eru sam-
kvæmt breska blaðinu Daily 
Mail á leiðinni til Eþíópíu 
en þar hafa þau í hyggju að 
ættleiða barn.

Það virðist því vera skammt 
stórra högga á milli hjá leikurun-
um því fyrir skömmu voru vel-
flestir slúðurmiðlar fullir af frétt-
um um að ekki væri allt með 
felldu. Hjónakornin sáust rífast 
eins og hundur og köttur í París 
en nú virðist allt vera fallið í ljúfa 
löð og þau ætla að fara til Eþíópíu 
og ættleiða þar nýjan erfingja.

Angelina og Brad eiga saman 
fjögur börn, Shiloh sem þau áttu á 
„hefðbundinn“ hátt og svo Madd-
ox frá Kambódíu, Zahöru frá 
Eþíópíu og Pax frá Víetnam. Sam-
kvæmt heimildum Daily Mail 

hefur Angelina miklar áhyggjur 
af því að Zahara kunni að einangr-
ast því hún sé frá miklu ólíkari 
heimshluta en öll hin. „Maddox og 
Pax koma báðir frá Asíu en Zah-
ara er frá Afríku og Angelina vill 
að hún nái meiri og betri tengingu 
við hina fjölskyldumeðlimina,“ lét 
náinn samstarfsmaður hafa eftir 
sér í samtali við blaðið og bætti 
við að þau hefðu aldrei farið leynt 
með að þau vildu fleiri börn í 
þessa fjölþjóðlegu fjölskyldu 
sína.

Samkvæmt Daily Mail er talið 
líklegast að parið haldi utan til 
Afríku í nóvember og í kjölfarið 
muni svo langt og strangt ættleið-
ingarferli taka við. „Þau eru ótrú-
lega spennt fyrir nýju barni og ef 
það er eitthvað sem ætti að færa 
þau nær hvort öðru, þá væri það 
nýr fjölskyldumeðlimur,“ sagði 
ónafngreindur samstarfsmaður 
hjónanna.

Stuttmynd í leikstjórn leikkonunn-
ar Jennifer Aniston verður 
frumsýnd á alþjóðlegri stutt-
myndahátíð í 
Kaliforníu sem 
hefst 23. ágúst. 
Myndin, sem 
hún leikstýrði 
ásamt Andrea 
Buchanan,
heitir Room 10. 
Fjallar hún 
ástarsamband
hjúkrunarkonu
sem leikin er af Robin Wright 
Penn og manns sem Kris Kristof-
ferson leikur.

Leikkonan Bryce Dallas Howard 
leikstýrir einnig stuttmynd á hátíð-
inni og nefnist hún Orchids. Í 
henni er Alfred Molina í aðalhlut-
verki. Á meðal fleiri þekktra 
leikara sem koma fram í myndum 
á hátíðinni eru James Gandolfini, 
Louis Gossett Jr. og Joe Mantegna.

Aniston í 
leikstjórastól

Hann var besti vinur sonar hennar en nú 
eru Jason Jones, 29 ára, og hin 53 gamla 
Julie Griffiths ástfangin upp fyrir haus og 
hyggjast láta pússa sig saman síðar á árinu. 
Samband þeirra hefur hins vegar ekki 
orðið til að kostnaðarlausu því sonur Julie 
og fyrrverandi æskuvinur Jason, Neil, 
hefur bannað móður sinni að hitta barna-
börnin hennar tvö. 

„Hann er jafngamall og ég. Við gengum 
saman í skóla og vorum bestu vinir. Hún 
hefur þekkt hann síðan hann var 11 ára og 
nú sofa þau saman. Mér verður óglatt af 
tilhugsuninni,“ segir Neil. 

Parið minnir á að ástin spyrji ekki um 
aldur og hefur ekki í hyggju að láta hótanir 
Neils hafa áhrif á samband sitt. „Það er 
skelfilegt að fá ekki að hitta barnabörnin 
og í hvert sinn sem ég sé ömmu að leika sér 
við barn úti á götu langar mig að gráta. En 

ég elska Jason og get ekki gefið hann upp á 
bátinn,“ segir Julie, en þess má geta að hún 
er þremur árum eldri en móðir Jasons.

Giftist mömmu vinar síns
Leikarinn Orlando Bloom hefur 
verið kjörinn heitasti piparsveinn 
Bretlands í könnun á vegum 
tímaritsins
Cosmopolitan.
Alls tóku eitt 
þúsund breskar 
konur þátt í 
könnuninni.

Í öðru sæti í 
könnuninni
lenti Wentworth 
Miller, stjarna 
spennuþáttar-
ins Prison 
Break, og í því 
þriðja lenti Harry prins, sem 
hefur verið mikið í fréttunum 
undanfarin misseri. 

Sá heitasti í 
Bretlandi

Hildur Pálsdóttir, lögfræðinemi og skipstjóri,
treystir á ritvélar og skemmtiferðaskip frá HP.

HP Compaq 6715s
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Hljómsveitin Jan Mayen 
hefur gefið út sína aðra 
breiðskífu sem nefnist So 
Much Better Than Your 
Normal Life. Freyr Bjarna-
son átti umhverfisvænt 
símaspjall við gítarleikar-
ann Ágúst Bogason.

Jan Mayen steig fram á tónlistar-
sviðið á Íslandi árið 2003 þegar 
sveitin gaf út fimm laga EP-plötu. 
Fyrsta plata sveitarinnar í fullri 
lengd, Home of the Free Indeed, 
kom út ári síðar á vegum Smekk-
leysu og fékk hún mjög góðar við-
tökur. Var hún meðal annars til-
nefnd til þrennra verðlauna á 
Íslensku tónlistarverðlaununum 
árið 2005. Hafa því margir beðið 
nýju plötunnar með mikilli eftir-
væntingu, enda Jan Mayen talin 
ein efnilegasta rokksveit lands-
ins.

Tónlistarmaðurinn Eberg stjórn-
aði upptökum á plötunni og ber 
gítarleikarinn Ágúst Bogason 
honum vel söguna. „Það var æðis-
legt að vinna með honum. Við ætl-

uðum að prófa örfá lög og þreifa á 
hlutunum en síðan vatt þetta upp á 
sig og endaði á því að við kláruð-
um plötuna með honum. Fyrsta 
„prufusessjónið“ með honum end-
aði allt á plötunni, þannig að þetta 
heppnaðist mjög vel,“ segir 
Ágúst.

Bassaleikarinn Sveinn Helgi Hall-
dórsson hefur bæst í hópinn hjá 
Jan Mayen síðan síðasta plata kom 
út. Að sögn Ágústs eru þeir félag-
ar orðnir töluvert reyndari en 
áður og það hafi skilað sér á plöt-
unni. „Við erum ennþá að reyna að 
gera tónlist sem okkur finnst 
skemmtileg en núna kunnum við 
meira og vitum betur hvernig við 
eigum að vinna þetta.“

Platan var unnin á tveggja ára 
tímabili. Fjalla textarnir, sem eru 
eftir söngvarann og gítarleikann 
Valgeir Gestsson, um mann sem 
lendir í slysi og verður fyrir miklu 
áfalli við það. „Þeir fjalla um raun-
ir hans í kjölfar þess. Hann hættir 
með konunni, gefur skít í allt, fer á 
fyllerí og fær messíasarkomplex,“ 
segir Ágúst.

Platan er gefin út í umhverfisvæn-

um umbúðum og eru lögin ellefu 
jafnframt kolefnisjöfnuð. Með 
fyrstu hundrað eintökunum fylgja 
ellefu fræ sem fólk er hvatt til að 
planta áður en vetur gengur í garð 
til að stuðla að frekari kolefnis-
jöfnun Íslands. Einnig hafa liðs-
menn Jan Mayen heitið því að 
gróðursetja eitt tré fyrir hverja 
plötu sem selst.

Þrátt fyrir þetta segir Ágúst þá 
félaga ekki vera umhverfisvæna. 
„Það eru eiginlega allir aðrir sem 
virðast vera umhverfisvænir. Við 
viljum bara ekki vera öðruvísi 
heldur fylgja straumnum. Ef þetta 
gengur of vel þurfum við að fá 
hjálp frá skógræktarfélaginu 
þannig að úr verði Jan Mayen-
skógur, helst á Jan Mayen. Það 
væri samt æskilegast ef stjórn-
völd myndu útvega okkur litla 
eyju í einhverjum firðinum þar 
sem engin byggð er.“

Framundan hjá Jan Mayen eru 
tónleikar á Organ í kvöld og íBret-
landi í lok september og byrjun 
október. Einnig spilar sveitin á 
Iceland Airwaves 18. október, þar 
sem hún mun vonandi láta ljós sitt 
skína fyrir íslenska og erlenda 
tónleikagesti.

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

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

Fjarnám Iðnskólans í Reykjavík
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BECOMING JANE kl. 5.30
PLANET TERROR kl. 5.20
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.6

16

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

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

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

KL. 5.30 Sýningar hefjast á morgun
KL. 8 Death of a President / Deliver us from evil / Away From Her
KL. 10.30 Sicko / The Bridge / Curse of the / For Your Consid...

SÝNINGARTÍMAR BÍÓDAGA GRÆNA LJÓSSINS12

14
16

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

12

14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

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

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

SICKO

DEATH OF
A PRESIDENT

AWAY
FROM HER

THE
BRIDGE

CURSE OF

FLOWER CONSIDERATIONFOR YOUR

FROM EVIL
DELIVER US

THE GOLDEN

TOPPMYNDIN Í USA

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

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

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

   TOPPMYNDIN               Í USA

DIGITAL
VIP

DIGITAL
KRINGLUNNI

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

RATATOUILLE  ENSKU TAL kl. 8 L

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

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 10:30 10

TRANSFORMERS kl. 10:30 10

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

GEORGIA RULES kl. 8 7

HARRY POTTER 5 kl. 3 - 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 3 - 4 - 6 L

OCEAN´S 13 kl. 10:30 7

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 - 10:30 L

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

TRANSFORMERS kl. 8 - 11 10

HARRY POTTER 5 kl. 4:30 10

NANCY DREW kl.  8 7

GEORGIA RULES kl. 10:10 7

AKUREYRI
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 -10:15 L

TRANSFORMERS kl.  6 - 9 10

KEFLAVÍK

RUSH HOUR 3 kl. 6 - 8 - 10 12

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6 L

TRANSFORMERS kl. 9 7

S. 482 3007SELFOSSI

ÁLFABAKKA

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6:40 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 9 L

THE TRANSFORMERS kl. 9 10

SIMPSONS THE MOVIE kl. 7 10

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

STÆRSTA MYND SUMARSINS

www.SAMbio.is 575 8900

HJ. MBL

NÝJASTA MEISTARAVERK 

PIXAR OG DISNEY



Bandaríska hljómsveitin Vetiver 
spilaði á tónleikum á Organ á 
föstudaginn og vakti mikla lukku 
viðstaddra. Vetiver spilaði lög af 
báðum breiðskífum sínum af mik-
illi innlifun auk þess að taka lög af 

óútkominni tökulagaplötu sinni. 
Tónleikarnir vöktu almenna 
ánægju og Vetiver sendi áheyr-
endur sátta út í síðsumarnóttina.

Vetiver vakti lukku Franskt rokk í kvöld
Franska rokk-
sveitin Daitro 
heldur tvenna 
tónleika hér-
lendis í kvöld 
og annað 
kvöld. Daitro 
kemur frá 
borginni Lyon 
og hefur starf-
að saman í 
tæp sex ár. 
Hljómsveitin
er oft nefnd 
konungur
screamo-sen-
unnar og á stóran aðdáendahóp 
þótt hún sé grasrótarhljómsveit. 
Spilar sveitin hráa, harða, en til-

finningaríka
tónlist.

Fyrri tón-
leikar Daitro 
verða í Kaffi 
Hljómalind í 
kvöld klukk-
an 19.30 þar 
sem Fighting 
Shit og My 
Summer As A 
Salvation
Soldier hita 
upp. Hinir 
síðari verða á 
Bar 11 annað 

kvöld og hefjast þeir klukkan 
21.30. Miðaverð á báða tónleik-
ana er 800 krónur. 



 Eyjólfur Sverrisson 
landsliðsþjálfari tilkynnti í gær 
hvaða átján leikmenn voru valdir í 
liðið sem mætir Kanada í 
æfingaleik á Laugardalsvelli 22. 
ágúst.

Tíu leikmenn sem voru valdir í 
leikina gegn Liechtenstein og 
Svíþjóð í vor eru fjarverandi nú. 
Ísland kom hræðilega úr þeim 
leikjum, gerði 1-1 jafntefli við 
Liechtenstein og tapaði 5-0 á 
útivelli fyrir Svíum.

Eyjólfur var harðlega 
gagnrýndur eftir leikinn og margir 
kröfðust afsagnar hans. Hann stóð 
fastur við sitt og segist óhræddur 
nú við verkefnin sem eru 
framundan.

„Mér líður vel fyrir þessa leiki. 
Ég hef verið atvinnumaður í mörg 
ár og þekki því slæmar og góðar hliðar á knattspyrnunni. Allt 

verður það til þess að maður 
mætir aftur sterkari til leiks,“ 
sagði Eyjólfur á blaðamanna-
fundinum í gær.

Sex leikmenn úr Landsbanka-
deild karla voru valdir í hópinn að 
þessu sinni, þar af einn nýliði. Það 
er Davíð Þór Viðarsson, leikmaður 
Íslandsmeistara FH.

Hann kemur inn á kostnað 
Stefáns Gíslasonar sem þótti alls 
ekki standa sig vel í landsleikjunum 
í haust. Hann fór hins vegar á 
kostum í norsku úrvalsdeildinni 
með Lyn og var í kjölfarið seldur 
fyrir háa fjármuni til danska 
úrvalsdeildarliðsins Bröndby þar 
sem hann samdi til fimm ára.

„Við viljum nota þetta tækifæri 
til að gefa nýjum mönnum 
tækifæri. Það er alls ekki sjálfgefið 
að menn fái sæti í landsliðinu, 
menn verða að standa sig með 

sínum félagsliðum og með 
landsliðinu. Það er mikil barátta 
um sæti í landsliðinu,“ sagði 
Eyjólfur.

Hann sagði einnig leikinn gegn 
Kanada kærkominn. „Þetta er 
síðasta tækifærið til að prófa sig 
áfram með nýja hluti enda er 
þolinmæðin farin að minnka. Allir 
vilja ná árangri. Eftir þennan leik 
fáum við þrjá heimaleiki í 
undankeppni EM í haust og ætlum 
að standa okkur vel í þeim.“

Ísland á vitanlega enga 
möguleika á að komast upp úr 
sínum riðli en liðið þarf óneitanlega 
að vinna sig aftur í álit stuðnings-
manna landsliðsins.

Eyjólfur sagðist vilja vinna 
þennan leik, um leið og nota hann 
til að þreifa sig áfram. „Við viljum 
alltaf vinna. En ég vil líka prófa 
ýmislegt og ef þeir hlutir ganga 
upp þá vinnum við þennan leik.“

Eyjólfur Sverrisson landsliðsþjálfari tilkynnti í gær landsliðshópinn sem mætir 
Kanada í æfingaleik á Laugardalsvelli 22. ágúst næstkomandi.

Á sama tíma og Arnar 
Þór Viðarsson var ekki valinn í 
landsliðið fékk bróðir hans, Davíð 
Þór Viðarsson úr FH, kallið frá 
Eyjólfi Sverrissyni. „Einhver 
sagði í gríni að það hefði bara 
verið skipt um bræður í landslið-
inu en ég hef alltaf sagt að ég eigi 
talsvert langt í land með að ná því 
að vera jafn góður knattspyrnu-
maður og bróðir minn,“ sagði 
Davíð Þór.

Hann sagði að valið hefði komið 
sér á óvart. „Ég hef auðvitað 
alltaf stefnt að því að komast í 
landsliðið en ekki hugsað mikið 
um það að undanförnu. Ég hef 
fyrst og fremst reynt að ná mér 
góðum af mínum meiðslum og 
hefur það tekist ágætslega. 
Landsliðssætið er því kærkominn 
bónus fyrir mig.“

Bræðraskipti 
í landsliðinu

Stefán Gíslason var ekki 
valinn í landsliðið að þessu sinni 
en Eyjólfur Sverrisson 
landsliðsþjálfari sagði í gær að 
hann væri einn þeirra sem ekki 
þóttu standa sig nógu vel í síðustu 
verkefnum landsliðsins.

Aðspurður sagðist Stefán 
ekkert vilja tjá sig um málið að 
svo stöddu. 

Tveir leikmenn eru meiddir, 
þeir Eiður Smári Guðjohnsen og 
Theodór Elmar Bjarnason. Einn 
fékk frí, markvörðurinn Árni 
Gautur Arason, en þar fyrir utan 
fengu sjö leikmenn ekki kallið nú 
sem voru síðast í landsliðinu.

Stefán þögull

 Geir Þorsteinsson, 
formaður KSÍ, sagði á blaða-
mannafundi sambandsins í gær 
að ekki væri útilokað að landslið-
ið spilaði æfingaleik þann 17. 
nóvember þegar Ísland á frídag í 
undankeppni EM 2008.

„Einhverjar þreifingar hafa átt 
sér stað en ekkert hefur verið 
ákveðið. Við myndum helst vilja 
spila á föstudeginum en það er 
ekkert útilokað í þessu,“ sagði 
Geir á fundinum. 

Ísland mætir Dönum í lokaum-
ferð riðlakeppninnar miðvikudag-
inn 21. nóvember.

Gætum spilað 
í nóvember

 Fjalar Þorgeirsson var 
að bíða eftir því að vita hvaða liði 
Fylkir mætir í undanúrslitum 
VISA-bikarsins þegar Leifur 
Garðarsson, þjálfari Fylkis, lét 
hann vita að markmaðurinn væri 
í A-landsliðinu sem mætir 
Kanada. „Þetta kom mér í opna 
skjöldu og ég bjóst ekki við 
þessu. Ég hélt að ég yrði kannski 
látinn vita deginum áður ef ég 
yrði valinn,“ sagði Fjalar glettinn 
í gær.

„Ég stefni bara á að sanna mig 
og síðan að halda tækifærinu,“ 
sagði Fjalar sem var valinn í 
æfingaferð til Indlands árið 2001 
en hefur ekki fengið tækifæri 
síðan. „Þetta gefur auðvitað 
krydd í tilveruna og er kærkomin 
uppskera fyrir okkur sem erum 
að standa í útihlaupum og ýmsu 
til að koma okkur í stand,“ sagði 
Fjalar sem kvaðst ánægður með 
formið sem hann hefur verið í í 
sumar.

Kom mér í 
opna skjöldu

Leikmenn greiddu ferðakostnað stuðningsmanna

 Helgi Sigurðsson á að 
baki 56 landsleiki en var síðast 
valinn í liðið árið 2003. Hann er 
markahæstur í Landsbankadeild 
karla eins og er og þykir hafa stað-
ið sig nógu vel til að Eyjólfur 
Sverrisson landsliðsþjálfari kall-
aði á hann í hópinn. „Ég var búinn 
að afskrifa landsliðið þegar ég 
kom heim úr atvinnumennskunni,“ 
sagði hann. 

„En þetta hressti upp á daginn,“ 
sagði Helgi sem var enn að jafna 
sig eftir tapið fyrir FH í bikarnum 
í fyrrakvöld. Hann sagðist hafa 
verið búinn að afskrifa landsliðið 
þegar hann sneri heim úr 
atvinnumennskunni. „En svo er 
búið að ganga vel í sumar. Ég er 
reyndar ekkert unglamb en tel 
mig samt vera í betra formi nú en 
í mörg ár. Þetta snýst því ekki svo 
mikið um aldur.“

Enn fremur á Helgi möguleika á 
því að verða aðeins þriðji Íslend-
ingurinn sem nær því að leika 100 

leiki með öllum landsliðum 
Íslands. Rúnar Kristinsson á metið 
en hann hefur leikið 143 leiki með 
landsliðum Íslands og Ólafur Þórð-
arson, sem nú þjálfar Fram, hefur 
leikið slétta 100. 

Helgi hefur sem sagt leikið 99 
landsleiki. „Ég hef lengi haft auga-
stað á því að ná þessum áfanga og 
vonaðist til að fá tækifæri til að 
spila nú og ná 100 leikjum.“

Til gamans má geta að landsliðs-
fyrirliðinn Eiður Smári Guðjohn-
sen á að baki 93 leiki með íslensku 
landsliðunum.

Ég var búinn að af-
skrifa landsliðssæti



 Landsliðsbakvörður-
inn Jakob Örn Sigurðarson bíður 
enn eftir rétta tilboðinu fyrir 
næsta vetur og er líkt og félagi 
hans í landsliðinu og áður samherji 
í KR, Helgi Már Magnússon, ekki 
búinn að útiloka að spila með KR í 
vesturbænum í vetur. 

„Ég veit ekki neitt eins og er og 
er ekki með neitt tilboð að utan. Ég 
er enn að leita en það er ekkert 
víst að ég finni mér lið. Ég gef mér 
eina til tvær vikur í viðbót og ef 
það kemur ekkert þá er alveg 
möguleiki á því að vera heima. Það 
er ekkert útilokað,“ segir Jakob. 
Þeir félagar fengu báðir tilboð frá 
sama liðinu í Englandi en voru 

ekki nógu spenntir. 
„Ég fékk tilboð frá Spáni og til-

boð frá Englandi en mér fannst 
þau ekki nógu góð eða ekki nógu 
spennandi. Tilboðið frá Englandi 
var mjög gott en mér fannst ekki 
nógu spennandi að fara þangað. 
Það hefði verið mjög gaman að 
spila með Helga úti en okkur 
fannst báðum England ekki vera 
nægilega spennandi staður,“ segir 
Jakob. Jakob lék með Gestiberica 
Vigo á Spáni í fyrra og er spennt-
astur fyrir að spila áfram í 
spænsku deildinni en veturinn á 
undan lék hann með Bayer Giants 
Leverkusen í þýsku bundes-
ligunni.

„Mig langar mest að spila á 
Spáni en ég tel líkurnar á að fara 
þangað vera mjög litlar því öll liðin 
eru að byrja að æfa í vikunni og 
flest ef ekki öll liðin fullmönnuð,“ 
segir Jakob.

Það er ekki laust við að hjarta 
stuðningsmanna KR taki smá kipp 
við möguleikann á að Helgi Már og 
Jakob verði með liðinu í vetur. KR 
tekur nú þátt í Evrópukeppni í 
fyrsta sinn í sextán ár og reynir að 
verja Íslandsmeistaratitilinn en 
það hefur þeim svart-hvítu ekki 
tekist í 28 ár. 

„Það getur getur orðið rosalegt 
lið í vesturbænum ef við komum 
báðir heim,“ segir Jakob í léttum 

tón en tekur fram að markmið 
hans líkt og Helga sé að finna sér 
erlent lið. Möguleikinn er samt 
vissulega fyrir hendi. „Ef það dett-
ur ekkert inn þá er líklegt að ég 

verði heima. KR er mitt lið og það 
þarf eitthvað mikið að gerast að 
ég fari ekki þangað verði ég á 
Íslandi,“ sagði Jakob.

Höfnuðu báðir tilboði frá ensku liði

 Rafael Benítez mun 
halda áfram hrókeringum sínum 
á byrjunarliði Liverpool, sem 
hann er fyrir löngu orðinn 
þekktur fyrir. Liverpool mætir 
Toulouse í forkeppni Meistara-
deildarinnar í Frakklandi í kvöld 
og má búast við Peter Crouch, 
Yossi Benayoun og Javier 
Mascherano í byrjunarliðinu.

„Í nútímafótbolta þarftu að 
skipta út leikmönnum. Það er 
ekki auðvelt að vera alltaf með 
sama liðið. Ég veit að margir vilja 
sjá sama byrjunarliðið alltaf en 
það er ómögulegt. Þreytt lið er oft 
ekki farsælt lið,“ segir Benítez, 
sem hefur verið gagnrýndur fyrir 
hrókeringar sínar á byrjunarlið-
inu.

Benítez breytir 
enn og aftur

 Ragna Ingólfsdóttir 
tapaði í fyrstu umferð á HM í 
badminton í Malasíu í gær fyrir 
andstæðingi sínum frá Nýja-
Sjálandi, 2-0. „Fyrsta lotan var 
góð, ég var yfir allan tímann og 
það tveimur stigum en ég fraus í 
stöðunni 20-18 og náði bara ekki 
að klára þetta. Ég tapaði fjórum 
stigum í röð og tapaði lotunni,“ 
sagði Ragna við Fréttablaðið í 
gær.

„Önnur lota var allt í lagi en ég 
hefði getað spilað miklu betur,“ 
sagði Ragna sem tapaði þeirri 
lotu 21-17. „Ég er að jafna mig en 
ég er alls ekki sátt við þetta. Mér 
finnst að ég sé betri núna en ég 
náði bara ekki að sýna það,“ sagði 
Ragna sem verður áfram í 
Malasíu í vikutíma til að undirbúa 
sig fyrir komandi keppnisferða-
lag.

Sársvekkt yfir 
því að tapa



 Pat Riley gaf það út í 
gær að hann muni þjálfa NBA-
liðið Miami Heat næstu þrjú árin 
en ekki var ljóst hvort hinn 62 ára 
gamli Riley héldi áfram eftir að 
liðið tapaði 4-0 fyrir Chicago í 
fyrstu umferð úrslitakeppninnar. 

Riley hefur stjórnað liðum LA 
Lakers, New York Knicks og 
Miami Heat til sigurs í 1195 
leikjum á 23 árum í NBA-
deildinni. Hann gerði Miami að 
meisturum 2006 og LAkers vann 
titilinn fjórum undir hans stjórn á 
níunda áratugnum.

Pat Riley áfram

 Hæstiréttur í Taílandi 
hefur gefið út handtökuskipun á 
Thaksin Shinawatra, eiganda 
Manchester City, og fyrrverandi 
forsætisráðherra landsins. 
Shinawatra er gefið á sök að hafa 
staðið í spillingu í stjórnartíð 
sinni en hann neitar allri sök. 
Hann mætti ekki í réttarsal í gær 
til að hlýða á ákærur á hendur sér 
og í kjölfarið var handtökuskip-
unin gefin út. Shinawatra var 
úthýst í heimalandi sínu og hefur 
síðan þá búið erlendis, aðallega í 
Bretlandi. .

Fær á sig hand-
tökuskipun

 Íslendingaliðið Brann 
trónir enn á toppi norsku 
úrvalsdeildarinnar að loknum 
sautján umferðum en liðið vann 
afar dýrmætan sigur á meistur-
um Rosenborg um helgina, 3-2. 
Ólafur Örn Bjarnason lék í hjarta 
varnar Brann ásamt Kristjáni 
Erni Sigurðssyni og fékk hann 
góða dóma, þá bestu hjá þeim 
Íslendingum sem léku í deildinni.

Veigar Páll Gunnarsson var í 
banni í umferðinni og hafa því 
aðeins Kristján og Árni Gautur 
Arason, markvörður Vålerenga, 
leikið alla leiki sinna liða til 
þessa.

Ólafur fékk 
góða dóma

 Sama dag og Jose Mour-
inho kynnti Alex fyrir enskum 
blaðamönnum keypti hann landa 
hans Daniel Alves frá Sevilla. 

Þetta eru tveir fyrstu Brasilíu-
mennirnir sem Mourinho fær til 
liðsins en Alex kom frá PSV Eind-
hoven þar sem hann hafði verið í 
láni í þrjú tímabil. Chelsea keypti 
Alves hinsvegar á 36 milljónir 
evra eða 3,2 milljarða króna. 

Alves er 24 ára bakvörður sem 

getur einnig spilað framar á vell-
inum en hann var lykilmaðurinn í 
sigri Sevilla í UEFA-bikarnum á 
síðasta tímabili en það þótti víst 
að hann væri á leiðinni til Lund-
únaliðsins þegar hann var ekki í 
leikmannahópi Sevilla fyrir leik-
inn gegn AEK Athens í forkeppni 
meistaradeildarinnar í kvöld. 

Kaupin á Alves ættu jafnframt 
að þýða að Arjen Robben sé á 
leiðinn til Real Madrid .

Búnir að kaupa Daniel Alves

Everton vann 3-1 útisigur 
á Tottenham á White Hart Lane í 
fyrsta leik 2. umferðar ensku 
úrvalsdeildarinnar í gær og hefur 
þar með fullt hús. Everton var 
spútniklið síðasta tímabils og það 
bjuggust ekki allir við að 
lærisveinar Davids Moyes væru 
með 6 stig og 5 mörk eftir tvo leiki.

Öll fjögur mörkin komu í fyrri 
hálfleik. Joleon Lescott kom 
Everton yfir í 1-0 með skallamarki 
eftir tvær mínútur, Anthony 
Gardner jafnaði með öðrum skalla 
á 26. mínútu en Everton skoraði 
síðan tvö mörk á síðustu tíu 
mínútum fyrri hálfleiks. Leon 
Osman skoraði fyrst með sínu 
öðru marki á tímabilinu og Alan 
Stubbs bætti síðan við öðru marki 
með skoti úr aukaspyrnu í 
uppbótartíma hálfleiksins.

Tottenham vann alla sjö leiki 
sína á undirbúningstímabilinu og 
stuðningsmenn liðsins bjuggust 
við miklu af liðinu, sérstaklega úr 
fyrstu tveimur leikjunum, gegn 
nýliðanum Sunderland og á 
heimavelli gegn Everton. Núll 
stig, eitt mark skorað og fjögur 

fengin á sig er eitthvað sem 
stuðningsmennirnir sætta sig ekki 
við enda uppskáru leikmenn Spurs 
hávært baul í leikslok í gær.

Fjórir leikir fóru fram í forkeppni 
meistaradeildarinnar í gær og þar 
var allt vitlaust í leik Lazio og 
Dinamo Búkarest. Fyrir leikinn 
voru tveir stuðningsmenn 
rúmenska liðsins stungnir og í 
sjálfum leiknum sem endaði 1-1 á 

Ólympíuleikvanginum voru gefin 
þrjú rauð spjöld. Lazio fékk tvo 
rauð spjöld og Dinamo eitt. 

Rui Costa tryggði Benfica 2-1 
sigur á FC København með tveimur 
mörkum og Nacho Novo skoraði 
eina markið í 1-0 sigri Rangers á 
Rauðu stjörnunni á lokamínútu 
leiksins. Í síðasta leik kvöldsins 
vann Valencia 3-0 sigur á sænska 
liðinu Elfsborg.

Skelfileg byrjun Spurs-liðsins



 Valur tryggði sér fullt 
hús í riðli sínum í Evrópukeppn-
inni með glæsilegum 5-1 sigri á 
hollensku meisturunum Den Haag 
en liðið var búið að tryggja sér 
sigurinn í riðlinum og sæti í milli-
riðlinum fyrir leikinn. 

Margrét Lára Viðarsdóttir skor-
aði tvö fyrstu mörk Valsliðsins í 
gær, hin 16 ára Dagný Brynjars-
dóttir skoraði þriðja markið og 
Nína Ósk Kristinsdóttir batt enda-
hnútinn á frábæra frammistöðu 
með tveimur mörkum í lokin áður 
en hollenska liðið minnkaði mun-
inn. Valur mætir þýska liðinu og 
tvöföldum evrópumeisturum FFC 
Frankfurt í milliriðli en í honum 
eru einnig enska liðið Everton og 
belgísku meistarnir í Wezemaal.

Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari 
Valsliðsins, var líka sátt í leikslok. 

„Leikurinn var töluvert jafnari 
en tölurnar segja til um. Við vorum 
samt miklu betri, nýttum færin 
okkar vel og skoruðum góð mörk,“ 
sagði Elísabet og bætti við. 
„Leikurinn í dag bar alveg þess 
merki að riðillinn væri búinn. 
Þetta hollenska lið er nokkuð gott 
en þær höfðu ekki að neinu að 
keppa. Gleðin var okkar megin,“ 
segir Elísabet sem sér mikinn mun 
á þessu liði og því sem fór í átta 
liða úrslit Evrópukeppninnar fyrir 
tveimur árum. 

„Við erum komnar með mikla 
reynslu á þessum tveimur árum, 
erum með sterkara lið og því betur 
undirbúnar núna til þess að spila á 
móti þessum sterkustu liðum í 
Evrópu. Við erum að fara að mæta 
mjög sterkum liðum í milliriðlin-
um og það er allvega ljóst að við 
lengjum tímabilið um einn mánuð. 
Við munum að sjálfsögðu setja 

okkur það markmið að fara upp úr 
þeim riðli og inn í átta liða úrslit-
in,“ segir Elísabet.

Elísabet var mjög sátt með 
breiddina í hópnum og nýtti sér 
hana líka óspart. Í leiknum í gær 
færði hún stelpur til í liðinu, Vanja 
Stefanovic fór af kantinum í mið-
vörðinn, Margrét Lára Viðarsdótt-
ir úr sókninni inn á miðjuna og 
Dóra María Lárusdóttir spilaði 
aftarlega á miðjunni eftir að spila 
jafnan mun framar á vellinum. 

„Ég var með 19 leikmenn í mót-
inu og við spiluðum á nánast öllum 
stöðum. Ég sá það hvað ég er með 
góða breidd því allir leikmenn 
voru að standa sig. Ég gerði tölu-

verðar breytingar á liðinu í gegn-
um keppnina. Ég er búin að ná að 
hvíla lykilleikmenn hérna og þær 
eru ekki vanar því að maður geti 
leyft sér þetta. Ég er svo ánægð 
með það að það er sama hver hefur 

spilað hefur liðið spilað virkilega 
vel. Það er virkilega erfitt að taka 
út leikmann sem hefur staðið upp 
úr. Liðsheildin hefur spilað feyki-
vel. Ég hef aldrei verið með lið í 
höndunum á Íslandi þar sem ég 
hef get spilað á svona mörgum 
leikmönnum án þess að það komi 
niður á leik liðsins,“ sagði Elísabet 
en leyfði sér samt að hrósa 3. 
flokks stelpunni Dagnýju Brynj-
arsdóttur sem skoraði mark og 
lagði annað upp í sínum fyrsta leik 
í byrjunarliði í meistaraflokki. 

„Þetta var í fyrsta sinn sem 
Dagný byrjar inn á og hún var 
búin að vera frábær á þessu móti. 
Hún var búin að koma inn á í 
hinum tveimur leikjunum og 
breytti leiknum gegn Finnum,“ 
sagði Elísabet og nú bíður barátt-
an um titlinn við KR. 

„Liðið er í miklu betra formi en 
það hefur verið í áður og stelpurn-
ar spila í 90 mínútur á fullu temp-
ói. Það er eitthvað sem við höfum 
ekki getað gert á þessum árstíma 
áður. Mér finnst við vera að toppa 
núna og einmitt á mjög góðum 
tíma. Það verður rosalega erfitt að 
koma heim, mótið er í hers hönd-
um en við ætlum að verja titilinn,“ 
sagði Elísabet að lokum.

Valur vann alla leiki sína í Evrópuriðlinum í Færeyjum og mætir Frankfurt, Everton og belgíska liðinu í 
milliriðli sem verður spilaður í október. Valsliðið skoraði þrettán mörk í leikjunum þremur.

 Felix Trinidad hefur 
ákveðið að setja upp hanskana og 
mun mæta Roy Jones yngri í 
janúar næstkomandi. Trinidad er 
einn besti hnefaleikakappi síðari 
ára en hætti fyrir tveimur árum 
eftir að hafa tapaði fyrir Winky 
Wright í maí 2005. Það var aðeins 
annað tap hans á ferlinum.

Aftur í hring-
inn eftir tvö ár

 Þeir þrír leikmenn sem 
eru í láni hjá Fjölni frá Íslands-
meisturum FH fengju ekki að 
spila úrslitaleik í bikarnum gegn 
FH, kæmist lið Fjölnis þangað. 
Þetta staðfesti Pétur Stephensen, 
framkvæmdastjóri
knattspyrnudeildar FH,  í gær.

Leikmennirnir sem erum ræðir 
eru Atli Viðar Björnsson, Heimir 
Snær Guðmundsson og Sigmund-
ur Pétur Ástþórsson. Atli hefur 
skorað níu mörk í tíu leikjum með 
Fjölni, Heimir hefur spilað ellefu 
leiki og Sigmundur tíu og skorað 
eitt mark. Um blóðtöku yrði því 
að ræða fyrir Fjölni takist liðinu 
að slá Fylki út í undanúrslitunum, 
og FH kemst áfram.

Fengju ekki að 
spila gegn FH



 Tiger Woods, sem vann sinn 
þrettánda risatitil um síðustu helgi 
er ekki í vafa um það af hverju 
hann hefur svona mikla yfirburði í 
golfheiminum. Hann segir að and-
stæðingar sínir æfi ekki nógu 
mikið. Margir kylfingar áttu erfitt 
uppdráttar á PGA-meistaramótinu 
í gríðarlegum hita í Oklahoma.

„Aðrir leikmenn voru orðnir 
þreyttir. Maður sá axlirnar síga og 
þeir drógu lappirnar. Mér leið 
bara mjög vel. Maður á alltaf að 
leggja hart að sér. Það eru ekki 
allir sem telja golf vera íþrótt og 
þeir æfa ekki nóg. Þeir eru bara að 
gjalda fyrir það,“ sagði Woods.

Tiger er þekktur fyrir að vinna í 
ræktinni í marga tíma á dag auk 
hefðbundinna æfinga á 
golfvellinum. „Ég held að ég vinni 
meira en allir aðrir og á svona 
dögum sýnir það sig bara. Þegar 
ég labbaði upp átjándu holuna leið 
mér eins og á fyrsta teig. Að vera 
í svona góðu formi gefur mér 

mikið forskot.“
Þrettándi meistaratitill Woods 

var sérstakur í hans augum en 
hans fyrsti risatitill kom árið 1997. 
Það tók hann aðeins 44 risamót að 
ná titlunum þrettán, níu færri en 

Jack Nicklaus sem var auk þess 
fjórum árum eldri en Woods þegar 
hann náði sama afreki. Nicklaus 
vann alls átján risatitla á glæsileg-
um ferli.

Þið æfið ykkur einfaldlega ekki nóg

Carlos Tevez tekur stöðu 
Waynes Rooney í byrjunarliði 
Manchester United sem sækir 
Portsmouth heim í kvöld. Eng-
landsmeistararnir leitast þar 
eftir sínum fyrsta sigri eftir 
markalaust jafntefli gegn 
Reading um helgina. Innkomu 
Tevez er beðið með mikilli eftir-
væntingu.

„Það er mikið áfall að missa 
Wayne. Hann er frábær leikmað-
ur og það er ekki auðvelt að fylla 
skarð hans. Nú þarf ég að skrifa 
mína eigin sögu hér og gera allt 
sem í mínu valdi stendur til að 
hjálpa United í átt að velgengni,“ 

segir Tevez. Hann fékk loksins 
leikheimild í vikunni eftir ævin-
týralegar viðræður vegna deilna 
um samning hans.

Rooney verður frá keppni í tvo 
mánuði og ríður því á að Tevez 
komist strax í gang. „Ég held að 
Carlos fari beint inn í byrjunar-
liðið á miðvikudaginn,“ sagði Sir 
Alex Ferguson um Tevez sem 
hann reyndi upphaflega að fá 
síðasta sumar. „Þetta hefur verið 
löng  bið  en hún var þess virði 
eftir svona góðum leikmanni. 
Það mikilvægasta er að hann er 
þegar búinn að sanna sig á Eng-
landi,“ bætti Ferguson við.

Reading tekur á móti Chelsea 
og leiða má líkur að því að bæði 
Ívar Ingimarsson og Brynjar 
Björn Gunnarsson verði í byrj-
unarliðinu í þeim leik, líkt og í 
jafnteflinu gegn Manchester 
United um helgina. Didier Drog-
ba verður væntanlega klár í byrj-
unarliðið hjá Chelsea.

Nú þarf ég að skrifa mína eigin sögu

 FH og Breiðablik leiða 
saman hesta sína í undanúrslitum 
VISA-bikars karla þann 2. sept-
ember. Íslandsmeistararnir slógu 
Val út í 8-liða úrslitunum á meðan 
Blikar gerðu drauma Keflvíkinga 
um að endurheimta bikarinn að 
engu.

„Þetta er mjög krefjandi verk-
efni. Blikar eru með heitasta lið 
landsins í dag og eru á góðu skriði 
bæði í deild og bikar. Við höfum 
oft lent í basli með þá og þetta 
verður erfitt. Þeir eru með mjög 
vel spilandi lið. Það er alltaf gaman 
að spila stórleiki og þessi leikur 
flokkast svo sannarlega í þann 
flokk,“ segir Tryggvi Guðmunds-
son, leikmaður FH, um leikinn 
gegn Blikum.

Tryggvi hafði litlar áhyggjur af 
mótherjunum fyrir dráttinn þrátt 
fyrir að hann eygði að spila gegn 
FH-ingunum sem eru í láni hjá 
Fjölni. Það hefði reyndar aldrei 
verið möguleiki þar sem þeir fá 
ekki að spila gegn sínu eigin 
félagi.

„Ég hafði engan óskamótherja 
og ég gat ekki einu sinni notað 
heimavallarklisjuna þar sem 
leikirnir fara fram á Laugar-
dalsvelli. Það hefði kannski verið 
gaman að mæta Fjölni en það er 
enn möguleiki á að mæta þeim í 
úrslitunum. Ætli það væri ekki 

bara draumaúrslitaleikurinn,“ 
sagði Tryggvi glaðbeittur.

Ólafur Kristjánsson, þjálfari 
Blika, er hvergi banginn fyrir leik-
inn. „Við erum ekkert hræddir við 
FH og við ætlum okkur áfram. Það 
er bara flott að fá FH, það er með 
vel spilandi lið sem vill spila fót-
bolta sem hentar okkur ágætlega. 

Við spiluðum fínan leik við þá í 
Kaplakrika fyrr í sumar og gætum 
reyndar tekið tvennu aftur,“ sagði 
Ólafur glettinn og átti við að Blik-
ar unnu Keflvíkinga bæði í deild 
og bikar nýverið en þeir mæta ein-
mitt FH í deildinni skömmu eftir 
bikarleikinn. „Ég held að þetta sé 
ágætis Krísuvíkurleið fyrir okkur, 

við erum allavega ekki að fara 
auðveldustu leiðina í úrslitin,“ 
bætti hann við.

Degi síðar taka Fylkismenn á 
móti 1. deildarliði Fjölnis. „Mér 
líst vel á þetta en það er alveg ljóst 
að þetta verður hörkuleikur,“ 
sagði Ólafur Stígsson, fyrirliði 
Fylkis. „En jafnframt mjög 
skemmtilegt. Um er að ræða 
grannaslag í Reykjavík og ég held 
að Fylkir hafi aldrei áður mætt 
Fjölni í alvöru keppnisleik. Þeir 
fara líka í þennan leik með engu 
að tapa og þess vegna verður hann 
erfiður fyrir okkur.“

Ásmundur Arnarsson, þjálfari 
Fjölnis, leist sömuleiðis vel á 
dráttinn. „Við getum ekki talað um 
neinn draumadrátt þar sem við 
erum litla liðið í pottinum en þetta 
verður erfitt gegn Fylki. Við 
höfum spilað nokkra leiki við þá á 
undirbúningstímabilinu og alltaf 
tapað með 5-6 mörkum. Ætli við 
þurfum ekki að skora 7-8 til að 
komast áfram,“ sagði hann í létt-
um dúr. „Varnarleikurinn hefur 
verið okkar höfuðverkur í sumar 
og höfum við verið að reyna að 
bæta hann. Það þarf klárlega að 
halda því áfram fyrir þennan leik. 
Von mín er að við getum veitt 
þeim keppni og verðum ekki rass-
skelltir í beinni útsendingu.“

FH og Breiðablik mætast í undanúrslitum VISA-bikars karla á meðan 1. deildarlið Fjölnis leikur gegn Fylki. 
„Þetta er ekki auðveldasta leiðin í úrslitin,“ segir þjálfari Blika sem fer erfiðu leiðina í bikarnum þetta árið.

 Tíu nýliðar eru í átján 
manna leikmannahópi Lúkasar 
Kostic sem hefur valið U-21 árs 
landslið karla sem mætir Kýpur í 
riðlakeppni EM 2009. Athygli 
vekur að aðeins tveir leikmenn 
eru á efsta aldursári, fæddir 1986 
en sá yngsti í hópnum er hinn 
sautján ára gamli Kolbeinn 
Sigþórsson. Hann hefur aðeins 
áður leikið fyrir U-17 ára landslið 
Íslands.

Helmingurinn af leikmönnun-
um leikur með erlendum félags-
liðum. Leikurinn við Kýpur fer 
fram á Grindavíkurvelli 22. 
ágúst.

Tíu nýliðar í 
hópi Lúkasar

 Meiðsli í herbúðum hjá 
framherjum Bolton gætu gert það 
að verkum að Heiðar Helguson 
verði í byrjunarliði Bolton í 
fyrsta skipti í kvöld. Heiðar 
byrjaði á varamannabekknum um 
helgina en kom inn á sem 
varamaður undir lokin.

Heiðar verður á kunnuglegum 
slóðum í kvöld en Bolton sækir 
Fulham heim á Craven Cottage. 
Bæði Kevin Davies og Ricardo 
Vaz Te eru meiddir og spila ekki. 
Heiðar gekk í raðir Bolton frá 
Fulham í sumar þar sem hann var 
kominn niður goggunarröðina í 
framherjaröðinni.

Í byrjunarliði 
Bolton í kvöld?
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Loftpressur
Mikið úrval loftpressa fyrir 

iðnfyrirtæki, iðnaðarmenn og í 
bílskúrinn. Hagstætt verð.  Perúmaðurinn Nolberto 

Solano hefur farið fram á að fá að 
fara frá Newcastle til að búa hjá 
konu sinni og börnum í London. 
Hinn 32 ára gamli kantmaður er 
sagður í viðræðum við West Ham 
sem þyrfti ekki að borga háa fjár-
hæð fyrir leikmanninn.

„Þetta er undir félögunum 
tveimur komið. En ég vil fara til 
Lundúna af því fjölskyldan mín 
er flutt þangað. Klúbbar á Spáni 
vilja fá mig en ég vil bara fara 
frá Newcastle fyrir London,“ 
segir Solano og átti við West 
Ham.

Solano næstur inn hjá Eggerti 
og félögum í West Ham?

 Hinn hálfíslenski Hans 
Óttar Lindberg, hægri hornamað-
ur danska landsliðsins, hefur 
byrjað vel með þýska handbolta-
liðinu Hamburger SV en Lind-
berg kom til liðsins frá Viborg í 
sumar. 

Lindberg skoraði 19 mörk (6 
víti) í þremur leikjum á Schleck-
er-æfingamótinu þar sem HSV 
fór alla leið í úrslitaleikinn. 
Lindberg var markahæstur HSV í 
úrslitaleiknum en hann skoraði þá 
6 mörk eins og Kyung-Shin Yoon í 
35-38 tapi fyrir THW Kiel en þeir 
spila saman á hægri vængnum í 
liðinu.

Lindberg byjar 
vel með HSV



B&L

 Gylfi Einarsson og félag-
ar í Leeds hafa nú fengið öll van-
goldin laun greidd en félagið gekk 
í gegnum greiðslustöðvun í sumar. 
„Það hefur gengið á ýmsu í sumar 
en þetta virðist komið í lag núna,“ 
sagði Gylfi við Fréttablaðið í gær. 
Félagið var engu að síður dæmt til 
þess að hefja leiktíðina með 
fimmtán stig í mínus og mun því 
liðið sitja á botni deildarinnar 
næstu fjórar umferðirnar, að 
minnsta kosti. Leeds vann  Tran-
mere, 2-1, í fyrstu umferð ensku 
C-deildarinnar, League One.

Gylfi meiddist strax á þriðja 
degi undirbúningstímabilsins 
þegar hann fékk tíu sentimetra 
skurð á kálfa. 

„Ég er allur að koma til og er 
núna ásamt tveimur öðrum leik-
mönnum að hefja nýtt undirbún-

ingstímabil. Við þurfum að ganga í 
gegnum sama ferlið og allir hinar 
með tilheyrandi langhlaupum og 
hörkupúli.“

Leeds hefur verið að sanka að 
sér leikmönnum að undanförnu, 
til að mynda hinum norska Tore 
Andre Flo. Gylfi var samnings-
bundinn Leeds til loka tímabilsins 
2008 og stendur sá samningur 
áfram.

„Þetta verður auðvitað erfitt 
tímabil, það er alveg ljóst. Við 
stefnum að því að komast upp en 
það verður erfitt. Það er samt 
hugur í mönnum.“

Sjálfur segist hann vonast til að 
vinna sér sæti í byrjunarliðinu. 
„En fyrst og fremst ætla ég að ein-
beita mér að því að ná mér góðum. 
Það er efst á listanum eins og er.“

Leikmenn Leeds 
fengu ógreiddu launin
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KRINGLAN ER  20 ÁRA OG AF ÞVÍ TILEFNI VERÐUR AFMÆLISVEISLA ALLA VIKUNA

AFMÆLISTILBOÐ • GOTT Í GOGGINN • BLÖÐRUR • TRÚÐAR • LEIKTÆKI • LIFANDI TÓNLIST • ANDLITSMÁLUN

ÞÉR ER BOÐIÐ 
Í AFMÆLI! 



eivør - human child

Ný frábær plata frá hinni einstöku Eivöru.
Fáanleg í tveimur útgáfum: Á ensku (1CD)

og í takmörkuðu upplagi á ensku og færeysku (2 CD)

Komin í verslanir!
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„Þetta var voðalega gaman, mynd-
in er nú tekin í einhverjum fífla-
gangi þegar B-úrslitin voru að 
klárast,“ segir Unnur Birna Vil-
hjálmsdóttir, fyrrverandi heims-
fegurðardrottning og hestamann-
eskja með meiru. Unnur, eins og 
margir aðrir knapar, var á HM 
íslenska hestsins í Hollandi sem 
fram fór um helgina. Á vefsíðunni 
hestafrettir.is, sem Fjölnir Þor-
geirsson er skráður fyrir, má sjá 
mynd af þeim tveim og ekki verð-
ur annað séð en að kátt hafi verið 
á hjalla þegar smellt var af. „Þarna 
var alveg frábær stemning, 
íslenskir trúbadorar úti um allt og 
veðrið lék við okkur síðustu tvo 
dagana, sól og logn, algjör bongó-
blíða,“ segir Unnur.

Fjölnir var ekki síður ánægður 
með ferðina til Hollands enda var 
gengi íslensku keppendanna 
vonum framar. Hvorki Unnur né 
Fjölnir voru þó meðal keppenda 
og sagðist Fjölnir hafa verið þarna 
í vinnuferð. „Ég var þarna að 
skrifa fyrir Hestafréttir og færa 
mönnum það helsta sem gerðist 
þarna úti,“ segir þúsundþjalasmið-
urinn.

Fréttablaðið greindi frá því 
fyrir nokkru að Fjölnir hefði gert 
heiðarlega tilraun til að bjóða 
Unni Birnu á stefnumót. Ekkert 
varð af því að þau færu út saman. 
Hins vegar verður því ekki neitað 
að þau voru glæsileg saman í Hol-
landi.

Fjölnir og Unnur  saman á HM

Fullt var út úr dyrum í Súðavíkur-
kirkju á laugardaginn þegar leikkonan 
Birgitta Birgisdóttir og Örvar Smára-
son, liðsmaður hljómsveitarinnar 
Múm, gengu í heilagt hjónaband. Yfir 
120 manns voru samankomnir í hinni 
litlu Súðavíkurkirkju og fylgdust með 
séra Valdimar Hreiðarssyni gefa 
skötuhjúin saman. 

„Þetta var yndislegur dagur sem 
stóðst allar mínar væntingar og miklu 
meira en það,“ sagði alsæl Birgitta 
þegar Fréttablaðið náði tali af henni í 
gær þar sem hún sleikti sólina í Búlg-
aríu, þangað sem hjónin nýgiftu héldu 
í upphafi vikunnar.

Ættir Birgittu og Örvar eiga báðar 
uppruna sinn að rekja til Vestfjarða og 
ólst móðir leikkonunnar ungu í Súða-
vík. „Ég ákvað það sem lítil stelpa að 

gifta mig í þessari kirkju og nú hefur 
draumurinn ræst,“ segir Birgitta. 
Eftir athöfnina var haldið í sam-
komuhúsið á Súðavík þar sem helj-
arinnar veislu var slegið upp. Nokkr-
ir af nánustu vinum brúðhjónana 
settu saman hljómsveitina Wedding 
Present í tilefni veislunnar og sungu 
nokkur af uppáhaldslögum þeirra í 
gegnum tíðina. „Þetta gekk allt saman 
svakalega vel og við erum alveg í skýj-
unum með lífið og tilveruna,“ sagði 
Birgitta að lokum. 

Birgitta lét drauminn rætast

„Nei, ég er kannski ekki hættur en 
ég á eftir að gera minna af því að 
fara í einkennisbúning Íþróttaálfs-
ins,“ segir Magnús Scheving, for-
stjóri Latabæjar. Orðrómur hefur 
verið á kreiki um að Magnús ætlaði 
að hætta að leika Íþróttaálfinn, eða 
Sportacus eins og hann heitir á 
ensku. Magnús hefur klæðst bún-
ingnum í fjórtán ár en hann segir 
sinn tíma ekki alveg vera liðinn 
þótt eflaust verði eitthvað minna 
gert af því að fara í splitt á sviðinu 
eða taka armbeygjur á fingri ann-
arrar handar.  

Frá því að Latabæjar-hugmynd-
in kviknaði fyrir sextán árum 
hefur Magnús verið á þönum um 
allan heim við að kynna börnum 
heilsusamlegt líferni og holla 
hreyfingu. Íþróttaálfurinn birtist 
fyrst á bók en þaðan fór boðskap-
urinn á svið þar sem Magnús hopp-
aði og skoppaði eins og óður væri. 
Vörumerkið varð síðan til fyrir 
alvöru þegar fyrstu sjónvarps-
þættirnir voru sýndir en þeir hafa 
farið sigurför um heiminn og eru 
nú sýndir í yfir hundrað löndum. 
„Núna erum við hins vegar að 
leggja meiri áherslu á „lifandi“ 
sýningar og það eru því fimmtán 
nýir Sportacusar sem eru að æfa 
sig fyrir hlutverkið,“ segir Magn-
ús. Af sem áður var því fyrir rétt 
um ári síðan voru Magnús og Sport-
acus einn og sami maðurinn. Enda 
viðurkennir Magnús að það sé 
óneitanlega skrýtið að sjá einhverja 
aðra reyna fyrir sér í þessu hlut-
verki. „Þetta er eins og að sleppa 
hendinni af barninu sínu,“ útskýrir 
Magnús. „Núna get ég hins vegar 
sinnt þessum fyrirtækjarekstri 
betur enda hefur það alltaf verið 
mjög erfitt fyrir fólk úti í heimi að 
skilgreina mig: Er ég Magnús 
Scheving viðskiptamaður eða 
Magnús Scheving Íþróttaálfur.“  

Eins og komið hefur fram í 
Fréttablaðinu hefur lengi staðið til 
að Magnús og sjónvarpskokkurinn 
heimsfrægi, Jamie Oliver, myndu 
hittast og bera saman bækur sínar. 

Magnús upplýsir að þeir hafi átt að 
funda í síðustu viku en það hafi 
frestast sökum anna Olivers. „Við 
stefnum á að hittast í næstu viku og 
þá vonandi skýrist hvort af þessu 

verður,“ segir Magnús. Ekki var á 
honum annað að heyra en að hann 
væri hóflega bjartsýnn á að þetta 
samstarf gæti orðið að veruleika.

„Þetta gæti verið úr Platonov, 
eftir Tjekov. Við Helga lékum að-
alhlutverkin og Þórhildur konan 
mín setti þetta upp í Þjóðleik-
húsinu. Við Helga höfum leikið 
hvort á móti öðru alltaf svona 
annað slagið í gegnum tíðina.“

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



STÓRI SKÓMARKAÐURINN Í

Frábært vöruúrval!
-frábær verð!
Dömuskór
Herraskór
Barnaskór
Töskur
ofl. ofl...

FATNAÐUR frá Didrikson
- Útilífsfatnaður 
- Regngallar
- Öndunarfatnaður 
- Hanskar
- Jakkar 
- Buxur

Nýjar og nýlegar vörur frá 
þekktum framleiðendum!
Vagabond,
Blend,
Rebook
Skechers
Sanilet
Flexi footwear
Hispanitas
Sixty Seven
Six Mix
Betty Blue 
ofl. ofl.

Skór frá:

Opnunartími
Opið alla daga frá 12.00 til 18.00

ALLT FYRIR SKÓLANN!

Komdu og gerðu skókaup ársins á stærsta skómarkaði landsins...

Markaðurinn er á jarðhæð Perlunar frá 
fimmtudeginum 9.ágúst til sunnudagsins 19. ágúst.

Kuldaskór, stígvél, inniskór, regnfatnaður, lúffur, úlpur, jakkar ofl.

9.–19. ágúst

VERÐ FRÁ

100.- til 
6.000.-

VERÐ FRÁ 

300.- til 
5.000.-



Að ala upp heila nýja manneskju 
er ekki smátt verkefni heldur 

krefst bæði hæfileika og úthalds. 
Þannig geta hinir dæmigerðu for-
eldrar sem sumir afgreiða jafnvel 
þrjú eða fjögur börn talist sann-
kallaðar hvunndagshetjur. Afrek 
okkar hinna venjulegu – mér ligg-
ur við að segja dauðlegu – blikna 
þó í samanburði við Duggers-hjón-
in sem búa vitaskuld í Ameríku. 
Nú í byrjun ágúst eignuðust þau 
sitt sautjánda barn. Að óathuguðu 
máli væri hægt að ímynda sér 
órakað hjólhýsahyski með bjórdós 
í annarri og hamborgara í hinni 
sem hefur aldrei kynnt sér 
aðgengilegar getnaðarvarnir.

mínar hafa hins 
vegar leitt í ljós að hér er á ferð 
ameríski draumurinn í sinni ýkt-
ustu mynd. Ekkert afkvæmi þess-
ara undursamlegu hjóna á við sjá-
anlega annmarka að glíma heldur 
eru þau eins og klippt út úr dúkku-
lísubók frá miðri síðustu öld. Öll í 
stíl heita þau nöfnum sem byrja á 
J. Yndisfögur og samheldin við að 
sinna hvert og eitt sínum daglegu 
skyldum með bros á vör, þau eldri 
gæta hinna yngri og enginn minn-
ist á að þetta sé nú kannski orðið 
ágætt. Þvert á móti var ekki nema 
hálftími liðinn frá síðustu fæðingu 
þegar foreldrarnir voru farnir að 
plana þá næstu. Mömmunni fannst 
hálffúlt að eiga bara sjö stelpur og 
vill tíu stykki eins og strákana. 
Sannur femínisti.

tóku virkan þátt í bygg-
ingu íbúðarhússins, læra öll bæði 
á fiðlu og píanó og ganga í skóla 
innan veggja heimilisins eins og 
tíðkast víða þarlendis. Kennararn-
ir eru að sjálfsögðu hinir skot-
heldu foreldrar sem víla heldur 
ekki fyrir sér að fóðra allan skar-
ann fyrir sama pening mánaðar-
lega og íslenskum hjónum með tvö 
börn tekst með sæmilegri útsjón-
arsemi. Í fjölmörgum frístundum 
leiðir heimilisfaðirinn svo biblíu-
lestur fjölskyldunnar við eldhús-
borðið.

kikna í hnjáliðunum yfir þess-
ari ofurfjölskyldu og velti fyrir 
mér hvernig þetta gengur upp. 
Dettur einna helst í hug svipað 
feik eins og þegar karlinn fór til 
tunglsins, líklegast er þetta fólk 
ekki til í alvöru. Heima hjá mér 
þykir nefnilega bara alveg ljóm-
andi gott ef allir komast út úr húsi 
fyrir klukkan níu á morgnana, 
saddir, greiddir og ógrátandi. Þá 
verður þetta örugglega góður 
dagur.

Undrafjölskyld-
an í Ameríku

Meira öryggi
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www.toyota.is

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

*Corolla SD Terra

Fimm stjörnu öryggi

Komdu og reynsluaktu nýrri Corolla 
á sölustöðum Toyota um land allt.

Verð frá 1.899.000* kr.

Corolla hlaut hæstu einkunn, fimm stjörnur,

í evrópska NCAP öryggisprófinu.

Meira rými

Hljóðlátastur í sínum flokki

Framúrskarandi aksturseiginleikar

Hátt endursöluverð

Enn meiri þægindi

Minni útblástur og eldsneytiseyðsla með MM skiptingu

Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og

reynsluekur nýrri Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.


