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BT bæklingur fylgir Fréttablaðinu í dag

 Glitnir hefur keypt 
tæplega 40 prósenta hlut í 
Tryggingamiðstöðinni fyrir 20 
milljarða króna. Seljendur eru 
Guðbjörg M. Matthíasdóttir, 
stærsti hluthafi TM, og hjónin 
Geir og Sigríður Zoëga og aðilar 
tengdir þeim. Guðbjörg heldur 
eftir níu prósenta hlut í TM.

Glitnir ætlar ýmist að selja 
hluta bréfanna eða þau öll til 
fjárfesta. Vangaveltur eru um að 
FL Group, næststærsti hluthafi 
TM í gegnum Kjarrhólma ehf., og 
fjárfestar tengdir félaginu komi 
að kaupunum.

Eyjamenn losa 
um bréf í TM

Skemmtibáturinn Harpa er horfinn og er 
hans nú leitað. Faðir Matthildar Harðardóttur, sem 
lést ásamt Friðriki Hermannssyni þegar skemmti-
báturinn steytti á Skarfaskeri haustið 2005, gerði 
kröfu um að skemmtibáturinn yrði kyrrsettur þar 
til endanlegur dómur félli í máli Jónasar Garðars-
sonar, sem var eigandi Hörpu, og féllst Sýslumað-
urinn í Reykjavík á það 26. október á síðasta ári. 

Hæstiréttur staðfesti síðar dóm héraðsdóms og 
stóð þá til að bjóða bátinn upp og áttu aðstandendur 
þeirra sem létust að fá andvirði bátsins í sinn hlut.

Báturinn var kyrrsettur eftir að héraðsdómur 
hafði dæmt Jónas í þriggja ára óskilorðsbundið 
fangelsi fyrir manndráp af gáleysi en hann var auk 

þess dæmdur til þess að greiða aðstandendum 
Matthildar og Friðriks um tíu milljónir króna í 
bætur. Krafan um kyrrsetningu bátsins var gerð á 
grundvelli þess að Jónas hafði verið dæmdur til 
greiðslu bóta. Til að tryggja að hann gæti greitt 
einhvern hluta bótanna var báturinn kyrrsettur. 

Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins hafa 
vísbendingar borist um að báturinn kunni að vera 
kominn til Noregs en vörslusviptingarmenn, sem 
hafa annast málið fyrir hönd aðstandenda, leita 
bátsins. Siglingastofnun kannar hvar báturinn 
kunni að vera niðurkominn og þá helst hvort hann 
hafi verið seldur ólöglega úr landi. 

 „Það hefur mikill tími 
farið í það á undanförnum 
mánuðum að funda með áhuga-
sömum erlendum fjárfestum,“ 
segir Guðmundur Þóroddsson, 
forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur. 
„Áhuginn á okkar sérþekkingu er 
gríðarlegur og eykst sífellt.“ 

Forsvarsmenn Orkuveitunnar 
funduðu í gær með fulltrúum 
bandaríska fyrirtækisins Wash-
ington Mills, sem hefur áhuga á 
að setja upp sílikonverksmiðju 
hér á landi.

Mikill áhugi 
erlendis

Þingvellir eru ekki á skil-
um Evrópu- og Ameríkuflekans, 
segir Páll Einarsson, prófessor í 
jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands. 
Páll segir að þetta hafi verið vitað í 
áratugi en að erfiðlega gangi að 
uppræta þennan misskilning. Hann 
segir að ein af orsökunum fyrir því 
sé líklega að mönnum þyki það 
heillandi hugmynd að geta staðið á 
flekamótunum á Þingvöllum auk 
þess sem þessu sé haldið fram í 
erlendum ferðabókum um Ísland.

Páll segir að hins vegar sé hægt 
að standa á mótum flekanna 
tveggja víðs vegar á landinu, til 
dæmis  ofan í Bláa lóninu. Sú 
staðreynd hefur hins vegar ekki 
náð að festa sig eins vel í sessi og 
meinlokan um flekaskilin á Þing-
völlum.

Einar Sæmundsen, fræðslu-
fulltrúi þjóðgarðsins á Þingvöll-
um, segir að erlendir ferðamenn 
spyrji oft hvar flekamótin séu á 
Þingvöllum. Hann segir að meðal 

erlendra kafara sé stundum talað 
um að hægt sé að kafa á milli 
tveggja heimsálfa á Þingvöllum. 
Þessu var meðal annars haldið 
fram í grein í tímaritinu Time 
fyrir tveimur árum.

Einar segir að það þurfi að leið-
rétta þennan misskilning um 
Þingvelli sem sé landlægur í hug-
myndum útlendinga sem og 
margra Íslendinga um þjóðgarð-
inn.

Þingvellir eru ekki á 
mörkum heimsálfa
Þjóðgarðurinn er ekki á skilum Ameríku- og Evrópuflekans. Ferðamenn spyrja 
oft hvar flekaskilin séu á Þingvöllum og hvort þeir geti staðið á þeim. 

Nokkrar búðir í 
Þýskalandi hafa tekið í notkun 
nýtt greiðslukerfi sem býður 
viðskiptavinum upp á að borga 
með fingraförum sínum. 

Viðskiptavinir þurfa að láta 
taka fingraförin sín og skilja eftir 
heimilisfang og bankaupplýsing-
ar. Allt sem viðskiptavinirnir 
kaupa er svo dregið beint af 
bankareikningi þeirra.

Fingrafaralesari kostar tæplega 
200 þúsund krónur.

Borga vörur með 
fingraförunum



Um sextán þúsund bílar streyma um 
helstu umferðaræðar Reykjavíkur á milli klukkan 
sjö og níu á morgnana á virkum dögum, samkvæmt 
tölum frá framkvæmdasviði Reykjavíkurborgar. 

Morgunumferð síðustu daga hefur verið gríðar-
lega mikil og eru dæmi um að það hafi tekið 
Hafnfirðinga allt að klukkustund að komast til vinnu 
í miðborginni, sem venjulega tekur um fimmtán 
mínútur. 

Rétt rúmlega sjö þúsund bílar fóru vestur 
Ártúnsbrekku á milli klukkan 7 og 9 í gærmorgun. 
Þá fóru álíka margir bílar norður Kringlumýrar-
braut á sama tíma, og um tvö þúsund bílar um 
Sæbraut við Höfða. Umferðin um Kringlumýrar-
braut var þó minni en á sama tíma og í fyrra. Þá 
fóru hátt í átta þúsund bílar þar um.

Ólafur Bjarnason, aðstoðarsviðsstjóri fram-
kvæmdasviðs Reykjavíkurborgar, segir að 4.500 

bílar eigi með góðu móti að geta farið um Kringlu-
mýrarbrautina og Ártúnsbrekku á hverri klukku-
stund. Þó geti hliðarumferð haft áhrif þar á. 

Athygli vekur að morgunumferðin um Kringlu-
mýrarbrautina í gær var álíka mikil og morgunum-
ferðin hinn 12. júní síðastliðinn. Morgunumferðin í 
Ártúnsbrekkunni þann dag var hins vegar mun 
meiri en í gær, eða um 700 fleiri bílar. Samt gekk 
umferðin í sumar hraðar fyrir sig á báðum umferð-
aræðum. Þegar mest lét í gærmorgun fóru um 860 
bílar norður Kringlumýrarbrautina á tíu mínútna 
kafla. Hins vegar fóru um 885 bílar um Kringlumýr-
arbrautina þegar mest lét í morgunumferðinni 12. 
júní.

Ólafur sagðist að svo stöddu ekki geta svarað því 
til hvers vegna umferðin hefði gengið hraðar fyrir 
sig í sumar. Hann þyrfti að rýna nánar í tölurnar.

Jón, áttu von á að þér verði 
fyrirgefið?

Franco Frattini, 
sem fer með dóms- og innanríkis-
mál í framkvæmdastjórn Evrópu-
sambandsins, lýsti því yfir í gær 
að þörf væri á að efla hryðju-
verkavarnir í aðildarríkjunum. 
Hætta á nýjum hryðjuverkum 
væri áfram mikil. 

Frattini sagði framkvæmda-
stjórnina myndu fylgja eftir 
áformum um að setja á fót flugfar-
þegaskráningarkerfi sem næði til 
allra aðildarríkjanna 27, sambæri-
legu því sem starfrækt er nú 
þegar í Bandaríkjunum. Sumir 
þingmenn hafa lýst áhyggjum af 
því að áformin ógnuðu persónu-
vernd. Frattini sagði að evrópskir 
borgarar ættu heimtingu á 
jafngóðum hryðjuverkavörnum og 
bandarískir.

Hryðjuverka-
varnir efldar

Umferðin sú sama 
en gengur hægar
Sextán þúsund bílar fara um helstu umferðaræðar Reykjavíkur á hverjum 
morgni. Umferðin er nánast sú sama og í sumar en gengur hægar fyrir sig.

Margt bendir nú til 
þess að ákvörðun um framhald 
Íraksstríðsins verði frestað þangað 
til í apríl, að minnsta kosti ef George 
W. Bush Bandaríkjaforseti og sam-
starfsmenn hans fá sínu framgengt.

Eftir að Bush tók ákvörðun um 
það, nú í byrjun ársins, að fjölga 
þyrfti í bandaríska herliðinu í Írak 
um 30.000, bað hann þingið um að 
veita sér svigrúm þangað til í sept-
ember - þá skyldi lagt mat á árang-
urinn af auknum herstyrk.

Nú er kominn septembermánuður 
og ólíklegt þykir að Bush fallist á 
fækkun í herliðinu, nema þá rétt til 
málamynda, fyrr en næsta vor.

Næsta víst er að demókratar á 

Bandaríkjaþingi munu engan veg-
inn fallast á að fresta ákvörðun um 
framhaldið. Þeir hafa beðið þolin-
móðir, en nú í september á að taka 
stöðuna. Repúblikanar virðast einn-
ig vera að missa þolinmæðina marg-

ir hverjir og óvíst um að þeir styðji 
óbreytt framhald stríðsins.

Í næstu viku mæta þeir David 
Petraeus, yfirmaður bandaríska 
herliðsins í Írak, og Ryan Crocker, 
sendiherra Bandaríkjanna í Írak, 
fyrir þingið og gera grein fyrir 
stöðu mála í Írak. Á þriðjudaginn 
birti eftirlitsskrifstofa Bandaríkja-
þings skýrslu um árangurinn sem 
náðst hefur á sviði stjórnmála og 
öryggismála í Írak. Samkvæmt 
skýrslunni tókst einungis að ná fram 
þremur af þeim átján markmiðum, 
sem stjórnin hafði sett sér. Á fjórum 
sviðum náðist árangur að hluta til, 
en á ellefu sviðum af átján hefur 
enginn árangur náðst.

Styttist í átök við demókrata

 Mikill og vaxandi áhugi er í Bandaríkjun-
um á nýtingu jarðvarma til raforkuframleiðslu og 
húsahitunar. Þetta kom fram á ráðstefnu Glitnis um 
orkumál sem haldin var í New York í gær. Forseti 
Ísland, herra Ólafur Ragnar Grímsson, hélt erindi á 
ráðstefnunni þar sem hann lýsti hlutverki Íslands og 
íslenskra fyrirtækja í baráttu gegn hlýnun jarðar.

Til marks um mikinn áhuga í Bandaríkjunum hafa 
tvær sendinefndir Bandaríkjaþings sótt Ísland heim. 
Ólafur Ragnar segir það ekki hafa farið hátt en 
merkilegt sé að slík samskipti vaxi þegar dragi úr 
samvinnu þjóðanna í varnarmálum. Þá mun Ólafur 
Ragnar mæta í „hearing“ eða í áheyrnartíma 
Bandaríkjaþings til skrafs og ráðagerða um 
möguleika jarðhitaorku. „Mér er ekki kunnugt um 
að þjóðarleiðtogi hafi áður verið beðinn um að taka 
þátt í áheyrnarfundi hjá Bandaríkjaþingi,“ segir 
Ólafur.

Ráðstefna Glitnis er haldin í tengslum við opnun 
skrifstofu bankans í New York í gær. Í Bandaríkjun-
um mun bankinn einbeita sér að syllum í starfsemi 
bankans á sviði endurnýjanlegrar orku og í mat-
vælaframleiðslu. Í skýrslu sem kom út samhliða ráð-

stefnunni kemur fram að hægt sé að sexfalda 
raforkuframleiðslu með jarðhita í Bandaríkjunum 
frá því sem nú er.

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 

á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

„Að sjálfsögðu munum 
við skoða þetta vel,“ segir Páll 
Gunnar Pálsson, forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins.

Páll var spurður um samein-
ingu bókaútgáfu Eddu, stærsta 
bókaforlags Íslands, og JPV-
útgáfu, þess næststærsta.

„Það liggur í hlutarins eðli að 
þeim ber að tilkynna þetta til 
okkar og skila inn upplýsingum, 
sem við förum svo yfir. Við 
höfum þá mánuð til að ákveða 
hvort við rannsökum málið 
frekar,“ segir hann.

Páll vill annars ekki leggja mat 
á samrunann að svo stöddu.

Samruni for-
laga skoðaður

Mikil leit var gerð 
í gær að bandaríska milljóna-
mæringnum og ævintýramannin-
um Steve Fossett, sem ekkert 
hafði spurst til frá því á mánu-
dag þegar hann flaug af stað einn 

á lítilli flugvél 
að kanna 
eyðilegt
landsvæði í 
Nevada.

„Þetta er 
mjög stór 
heystakkur, 
og flugvél er 
mjög lítil nál, 
svo mikið er 
víst,“ sagði 

Cynthia
Ryan,
yfirmaður í 

bandarísku flugbjörgunarsveit-
unum. Hún var þó bjartsýn, eins 
og aðrir sem þekkja Fossett, á að 
hann fyndist. 

„Hann er mjög klókur, 
útsjónarsamur og ákveðinn 
flugmaður. Ég tel allar líkur á að 
hann finnist.“

Leitin að Foss-
ett afar torsótt

Fjölmörg hjól voru 
eyðilögð á lóð Melaskóla í 
fyrradag þegar skemmdarvargur 
klippti á hand- og fótbremsur 
hjólanna. Í tölvupósti sem sendur 
var í gær til foreldra barna í 
skólanum kom fram að fjölmargir 
foreldrar hefðu haft samband við 
skólann og sagt að einungis hefði 
munað hársbreidd að börn þeirra 
hefðu lent í alvarlegu slysi vegna 
skemmdarverkanna.

Ekki er vitað hver var að verki 
eða hvort sá hinn sami sé nemandi 
í Melaskóla eða Hagaskóla. Björn 
Pétursson, skólastjóri Melaskóla, 
vildi ekki tjá sig um málið þegar 
eftir því var leitað í gær.

Klippt á hand- 
og fótbremsur

Finnski kvikmyndaleik-
stjórinn Aki Kaurismäki mun 
koma til landsins í tengslum við 

Alþjóðlegu
kvikmyndahá-
tíðina í 
Reykjavík í 
haust.
Kaurismäki
mun veita 
viðtöku
verðlaunum
fyrir framúr-
skarandi

listræna kvikmyndasýn.
Kaurismäki er einn af virtari 

leikstjórum Norðurlanda, en mynd 
hans „Maður án fortíðar“ frá 
árinu 2002 vann Grand Prix-
verðlaunin á kvikmyndahátíðinni í 
Cannes á útgáfuárinu. Ári síðar 
var hún tilnefnd til Óskarsverð-
launa, en Kaurismäki neitaði að 
mæta á hátíðina í mótmælaskyni 
við Íraksstríðið.

Kaurismäki á 
kvikmyndahátíð
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 Þrír menn voru 
handteknir í Þýskalandi í gær. 
Þeir eru grunaðir um að hafa 
ætlað að fremja hryðjuverk á 
tveimur stöðum í Þýskalandi; 
bandaríska herflugvellinum við 
Ramstein og á alþjóðaflugvellin-
um í Frankfurt.

Monika Harms saksóknari segir 
að mennirnir hafi gengist undir 
þjálfun í Pakistan. Einnig hafi þeir 
útvegað sér um 700 kíló af vetnis-
peroxíði sem nota átti í sprengju-
gerð.

„Þetta hefði getað gert þeim 
kleift að útbúa sprengjur með 
meiri sprengikraft en var í 
sprengjuárásunum á London og 
Madrid,“ segir Jörg Zierke, yfir-
maður þýsku sakamálalögregl-
unnar.

Tveir hinna handteknu eru Þjóð-
verjar, 22 og 28 ára gamlir, sem 
snerust til íslamstrúar. Sá þriðji er 
29 ára gamall Tyrki. Lögreglan 
veitti þeim fyrst athygli þegar 
þeir sáust fylgjast með banda-
rískri herstöð í Hanau í Þýska-
landi í lok síðasta árs.

Allir eru þeir sagðir hafa hlotið 
þjálfun í Pakistan á vegum sam-
taka sem nefnast Bandalag hei-
lags stríðs íslams, sem sögð eru 
samtök súnnímúslima með rætur í 
Úsbekistan.

Tveir mannanna voru hand-
teknir í sumarhúsi í Þýskalandi í 
gær, en sá þriðji komst undan út 
um baðherbergisglugga. Honum 
tókst þó ekki að komast lengra en 
300 metra, þar sem lögreglan hafði 
girt svæðið af.

Daginn áður hafði leyniþjónusta 
dönsku lögreglunnar handtekið 

átta manns í Kaupmannahöfn, sem 
einnig höfðu sprengiefni í fórum 
sínum og eru grunaðir um að hafa 
haft hryðjuverk í bígerð. Lögregl-
an fullyrti að mennirnir hefðu haft 
bein tengsl við Al Kaída, samtökin 
sem Osama bin Laden hefur verið 
í forystu fyrir.

Þá hófust í Danmörku í gær 
réttarhöld yfir fjórum mönnum 
sem handteknir af voru sams 
konar ástæðum í Óðinsvéum fyrir 
ári.

Hvorki Þýskaland né Danmörk 
hafa til þessa orðið fyrir árásum 
íslamskra hryðjuverkamanna. 
Þýskaland hefur hins vegar verið 
með herlið í Afganistan og Danir 

hafa verið með herlið bæði í Írak 
og Afganistan, og þar með beinast 
spjót herskárra múslima nánast 
sjálfkrafa að Þýskalandi og Dan-
mörku.

Skopmyndirnar af Múhameð 
spámanni, sem birtust í danska 
dagblaðinu Jyllandsposten fyrir 
tveimur árum, eiga einnig sinn 
þátt í að Danmörk er ennþá hugs-
anlegt skotmark hryðjuverka-
manna.

„Þetta er ekkert búið. Íslamskir 
öfgamenn tala enn um þetta,“ 
segir Evan Kohlberg, bandarískur 
sérfræðingur sem fylgst hefur 
með starfsemi hryðjuverkamanna 
víða um heim.

Höfðu útvegað sér 
öflug sprengiefni
Þrír menn voru handteknir í Þýskalandi í gær, daginn eftir að danska lögregl-
an handtók átta menn í Kaupmannahöfn. Mennirnir eru grunaðir um að hafa 
haft hryðjuverk í bígerð. Þeir höfðu útvegað sér 700 kíló af sprengiefni.

 Almenningur sem leggur leið sína í 
miðborg Reykjavíkur að næturlagi um komandi helgi 
ætti að taka eftir breytingu til hins betra, segir Stefán 
Eiríksson, lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins. Hann 
segir að fleiri en lögregla verði þó að koma að til að 
bæta ástandið, og að því sé unnið.

„Við boðum aukna sýnilega löggæslu, menn munu 
þá sjá meira af lögreglumönnum við störf, og finna þá 
væntanlega til meira öryggis,“ segir Stefán. Eins og 
fram hefur komið í Fréttablaðinu munu sérsveitar-
menn frá Ríkislögreglustjóra aðstoða við löggæslu í 
miðborginni næstu helgar.

„Við munum láta verkin tala á þessu sviði eins og 
öðrum,“ segir Stefán. „Ég held að það sé ekki 
tímabært að tala um hvernig við ætlum nákvæmlega 
að útfæra þetta, en við erum að vinna að skipulagn-
ingu löggæslu og auknum sýnileika í miðborginni.“

Stefán segir að haldið verði áfram að stöðva fólk 

fyrir brot á lögreglusamþykkt. Í sumar hafi lögfræð-
ingar gengið vaktir um helgar til að mögulegt hafi 
verið að ljúka minni háttar brotum með sekt á 
staðnum, sem hafi gefið góða raun, og nokkur slík mál 
komi upp um hverja helgi.

Lögreglan mun láta verkin tala

39.900 kr.
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 Að minnsta kosti 
níu manns týndu lífi og ellefu 
manns er saknað eftir að fellibyl-
urinn Felix gekk yfir Miskito-
strandhéraðið í Níkaragva, en 
yfirvöld í Níkaragva, Hondúras 
og Gvatemala voru við því búin 
að hann ylli mun meira tjóni. 

Á sama tíma skall hitabeltis-
stormurinn Henríetta á vestur-
strönd Mexíkós, en þá hafði hann 
sótt í sig veðrið og taldist lægsta 
stigs fellibylur. Minnst sjö manns 
eru talin hafa týnt lífi af völdum 
Henríettu á leið hennar eftir 
Kyrrahafsströndinni og yfir Baja 
California-skaga.

Felix banaði 
minnst níu

 Rúmlega vikulöng 
hitabylgja varð 25 manns að bana 
í suðurhluta Kaliforníuríkis í 
Bandaríkjunum. Hitinn náði hæst 
43 gráðum á eyðimerkursvæðum 
í ríkinu og lækkaði hann einungis 
um nokkrar gráður að nóttu til.

Tugir þúsunda heimila voru án 
rafmagns vegna álags á rafkerf-
inu sökum aukinnar notkunar loft-
ræstikerfa. Talið er að fimmtán 
hafi látist vegna hitans í Los Ang-
eles og aðrir tíu á öðrum svæðum.

Hitabylgja varð 
25 að aldurtila

 „Lyf eru ólík 
annarri vöru að því leytinu til að 
kaupandi og greiðandi eru ekki 
þeir sömu. Þar gilda því ekki 
þessi sígildu markaðslögmál,“ 

segir Rúna 
Hauksdóttir
Hvannberg
heilsuhag-
fræðingur, 
umbeðin að 
skýra hvað 
felist í 
sérsviði
hennar, 
heilsuhag-
fræði.

Rúna hefur 
verið skipuð 
formaður
lyfjagreiðslu-

nefndar af heilbrigðisráðherra. 
Lyfjagreiðslunefnd ákvarðar 
meðal annars hámarksverð 
lyfja.

Hún segir að ef nefna skuli 
einhverjar væntanlegar áherslur  
hennar í nefndinni verði þær í 
þá áttina að skerpa á þessu 
sérsviði lyfja- og heilsuhagfræð-
innar. 

Lyf eru ólík 
annarri vöru





„Nú er svo komið að það eru vísinda-
mennirnir og fólkið í landinu sem eiga að láta í sér 
heyra, því Þingvallanefnd mun ekki fjalla um 
Gjábakkaveg frekar,“ segir Kolbrún Halldórsdóttir 
þingmaður. 

Kolbrún sat í gær fund Þingvallanefndar, þar sem 
erindi Péturs M. Jónassonar vatnalíffræðings var 
kynnt.

„Nefnd UNESCO lagðist á sínum tíma gegn því að 
farið yrði í gegnum þjóðgarðinn og Þingvallanefnd 
fór eftir því. Veginn á samt að leggja yfir vatns-
verndarsvæðið,“ segir Kolbrún.

Öll spjót standi því á Alþingi, því þingmenn séu 
ábyrgir fyrir vatnsverndarsvæði Þingvalla.

„Niðurstaða fundarins var sú að vatnsverndar-
svæðið félli utan umsýslu nefndarinnar. Þar með 
lítur nefndin svo á að hún hafi ekki umboð til að 
aðhafast neitt frekar,“ segir hún.

 Kolbrún segir að því meira sem almenningur, 
vísindamenn og fjölmiðlar uppfræði alþingismenn 
um áhrif vegarins, því betra. 

Hún bíður spennt eftir ákvörðun umhverfisráð-
herra um úrskurð Jónínu Bjartmarz, sem leyfði 
veginn á sínum tíma.

E
N

N
E

M
M

/
S

IA
/ 

N
M

2
0

8
6

1

Finnst þér auglýsing Símans 
með Jesú Kristi í aðalhlutverki 
ósmekkleg?

Er rétt að hlutafélagavæða 
Orkuveituna?

 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkis-
ráðherra hefur kallað heim eina friðargæsluliða 
Íslands hjá Nató í Írak. Á blaðamannafundi með John 
Craddock, yfirhershöfðingja Nató í gær, sagði hún 
verkefnið ekki hafa hentað Íslendingum. Hershöfð-
inginn kom til landsins í gær.

Í Kastljósi Sjónvarpsins í gærkvöldi sagðist Geir 
H. Haarde forsætisráðherra ekki vera sammála 
ákvörðun Ingibjargar. „Ég sá ekki ástæðu til að kalla 
hann heim þegar ég var í utanríkisráðuneytinu, það 
lýsir minni afstöðu í málinu,“ sagði Geir. „Ég hefði 
ekki gert þetta.“ Geir sagði einnig að friðargæslulið-
inn hafi verið í Írak í táknrænum tilgangi.

„Ég er vonsvikinn þegar bandalagið breytist og 
þjóðir fara,“ sagði Craddock á blaðamannafundinum. 
„Ef við hefðum val myndum við frekar vilja að þjóðir 
yrðu áfram í bandalaginu.“

Utanríkisráðherra sagði að ekki stæði til að kalla 

heim friðargæslulið Íslands í Afganistan. „Það er 
öðruvísi til þátttöku okkar í Afganistan stofnað held-
ur en í Írak,“ sagði Ingibjörg. „Í Afganistan er það 
Nató sem tekur að sér ákveðið hlutverk þar, fyrir 
hönd Sameinuðu þjóðanna.“

Geir ósammála ákvörðuninni

 „Þetta hefur legið fyrir í 
þrjátíu ár. Það tekur bara svo lang-
an tíma að leiðrétta þennan mis-
skilning, sérstaklega í ferðabók-
um fyrir útlendinga. Túristarnir 
halda enn þá að flekaskil Amer-
íku- og Evrópuflekans séu á Þing-
völlum,“ segir Páll Einarsson, 
prófessor í jarðeðlisfræði við 
Háskóla Íslands, um þá langlífu 
meinloku að á Þingvöllum standi 
menn á mörkum tveggja heims-
álfa: Evrópu og Ameríku. 

„Ég hugsa að ein orsökin sé 
meðal annars sú að það þyki flott 
að hafa flekaskilin á Þingvöllum: 
að geta staðið við Almannagjá og 

sagst horfa 
yfir land-
svæði sem sé 
á Ameríku-
flekanum,“
segir Páll og 
bætir því við 
að í raun og 
veru hafi 
aldrei verið 
talið að fleka-
skilin væru á 
Þingvöllum.
Hann segir 
að hins vegar 
sé hægt að 
standa á 

flekaskilum Ameríku og Evrópu 
víða annars staðar á landinu. „Til 
dæmis baða menn sig á mótum 
Ameríku- og Evrópuflekans í Bláa 
lóninu.“

Þingvellir standa á flekaskilum 
en bara ekki á skilum Ameríku- og 
Evrópuflekans segir Páll. Páll 
segir að austan við Þingvelli sé um 
það bil tíu þúsund ferkílómetra 
aukafleki sem hlotið hefur nafnið 
Hreppaflekinn. „Þingvellir eru á 
mörkum Ameríkuflekans og 
Hreppaflekans,“ segir Páll. 

Einar Sæmundsen, fræðslufull-
trúi þjóðgarðsins á Þingvöllum, 
segir að fyrsta spurningin sem 
erlendir ferðamenn spyrji gjarn-
an að sé hvar á Þingvöllum fleka-
skilin séu og hvort þeir geti staðið 
á þeim. „Sumir túristarnir halda 

að fleka-
skilin séu í Almannagjá.“ 

Einar segir að þessi vitneskja lifi í 
ferðamannabæklingum og mörg-
um bókum um Ísland og að hann 
þurfi að leiðrétta. 

Hann segir að í gömlum íslensk-
um fræðslubæklingum um Þing-
velli hafi verið sagt að flekaskilin 
væru á Þingvöllum. „Hins vegar 
er þessu ekki haldið fram í því 
fræðsluefni sem nú er boðið upp á 
hér á Þingvöllum. Þar kemur fram 

að fara þurfi austur á land eða út á 
Reykjanes til að standa á fleka-
mótunum. Það er hins vegar ekki 
undirstrikað nægilega vel að 
flekaskilin séu ekki á Þingvöll-
um.“

Einar segir að í náinni framtíð 
standi til að fara yfir og breyta 
efninu í fræðslumiðstöðinni á 
Þingvöllum. „Þá mun verða tekið 
skýrt fram að ekki er hægt að 
standa á flekaskilunum á Þingvöll-
um.“

Þingvellir eru ekki 
á flekaskilunum
Skil Ameríku- og Evrópuflekans eru ekki á Þingvöllum. Ein fyrsta spurningin 
sem útlendingar spyrja að er hvar flekaskilin séu á Þingvöllum. Leiðrétta þarf 
þennan landlæga misskilning um Þingvelli, segir fræðslufulltrúi þjóðgarðsins.  

Tveir menn voru 
teknir fyrir að skjóta af hagla-
byssu úr bifreið á ferð í Mosfells-
bæ klukkan sex í gærkvöldi.

Lögreglu barst tilkynning um 
byssumennina og hafði upp á 
ökutæki þeirra. Mennirnir vildu 
ekki kannast við að hafa hleypt af 
byssu en vitni sagðist hafa séð þá 
skjóta á gæsahóp. Lögregla fann 
jafnframt skothylki úr byssunni á 
víðavangi.

Lögregla lagði hald á byssuna 
og kærði skotmanninn fyrir brot 
á vopnalögum. Mennirnir eru 
báðir á þrítugsaldri og óku í átt til 
Reykjavíkur. Atvikið átti sér stað 
nálægt Gljúfrasteini.

Skutu á gæsir 
úr bíl á ferð

 Gissur Pétursson, 
forstjóri Vinnumálastofnunar, 
segir að þolinmæði stofnunarinnar 
gagnvart tveimur undirverktökum 
Arnarfells sé senn á þrotum. Fyrir-
tækin heita GT-verktakar og 
Hunnebeck og starfa við byggingu 
Hraunaveitu Kárahnjúkavirkjun-
ar. Talið er að fyrirtækin hafi ekki 
greitt starfsmönnum laun 
samkvæmt kjarasamningum.

Í gær sagðist Gissur hvorki 
getað játað því né neitað hvort 
Vinnumálastofnun ætli að stöðva 
starfsemi fyrirtækjanna í dag. 

Miðstjórn ASÍ ályktaði í gær að 
starfsemi fyrirtækja sem hafa 
brotið kjarasamninga verði 
stöðvuð tafarlaust.

Þolinmæðin er 
senn á þrotum





Mikael Odenberg, 
varnarmálaráðherra Svíþjóðar, 

hefur sagt af sér 
vegna áforma 
stjórnarinnar um 
að minnka 
fjármagnið sem 
sænski herinn 
hefur til umráða.

Odenberg var 
afar ósáttur við 
þau áform, en 
Anders Borg 
fjármálaráðherra

hefur lagt mikla áherslu á að ná 
fram sparnaði með þessu móti.

Odenberg segir samdráttinn 
gera það að verkum að Svíar eigi 
erfitt með að ná fram því mark-
miði að auka hlutdeild sína í friðar-
gæslustarfi víða um  heim. Úr því 
sem komið er sjái hann sér ekki 
annað fært en að segja af sér.

Varnarmálaráð-
herra hættir

Hans Jóhannsson fiðlusmiður og Ólafur 
Elíasson listamaður hafa hannað skúlptúra í líki 
fiðluhluta sem hægt er að láta hljóma. Hljóðlistaverk-
ið verður sýnt í skála í Hyde Park í London annað 
kvöld.
„Þetta er rosalega skrítin fiðla, hún er í mörgum 
pörtum sem hljóma sér, en þetta er allt keyrt með 
merki sem kemur úr rafmagnsfiðlu,“ segir Hans. 
„Merkið keyrir þessa hljómskrokka og þetta er allt 
gert á hátalara.“

Skúlptúrarnir eru smíðaðir úr linditré, en breski 
einleikarinn Thomas Gould mun leika á hljóðfærið. 
„Þetta er ekki hugsað sem flutningur á ákveðnu verki, 
heldur frekar hljóðupplifun,“ segir Hans.

Margir þekktir raftónlistarmenn koma fram sama 
kvöld og nýta sér hljómburð skálans til að ná fram 
sérstökum hljómi.

„Við höfum verið með þetta í startholunum í tvö til 
þrjú ár,“ segir Hans. „Verkefnið okkar er í mörgum 
þrepum, þetta er eiginlega bara fyrsta skrefið.“

Fulltrúar meiri-
hluta Samfylkingar í bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar auk fulltrúa 
Sjálfstæðisflokks vísuðu frá 
tillögu bæjarfulltrúa Vinstri 
grænna, Guðrúnar Ágústu 
Guðmundsdóttur, um að láta gera 
umhverfismat á tilraunaborunum 
Hitaveitu Suðurnesja í Krýsuvík. 
Lúðvík Geirsson bæjarstjóri og 
meirihluti Samfylkingarinnar 
sögðu tillögu Guðrúnar ekki í 
samræmi við samstarfsyfirlýsingu 
Hitaveitunnar og Hafnarfjarðar-
bæjar. Guðrún bókaði að þótt það 
væri ekki lagaleg skylda væri 
eðlilegt að framkvæmdir af þessi 
tagi færu í umhverfismat.

Tilraunaborun 
fer ekki í mat

Höfuðbólið Grund í Eyjafirði hefur verið 
sett á sölu en Grundarkirkja og landskikinn sem hún 
stendur á munu ekki fylgja með. Grundarkirkja er 
ein af 22 kirkjum á Íslandi sem eru í einkaeigu.

Þjóðkirkjan heldur úti lista yfir allar kirkjur á 
landinu, en 22 þeirra flokkast undir „bændakirkjur 
eða kirkjur í eigu og umsjá annarra en safnaða“. 
Sóknargjald rennur ekki til eigenda þessara kirkna 
og eru þær til einkanota, þó að stundum sé messað í 
einhverjum þeirra.

Eigendur kirknanna þurfa að fá þær vígðar til að 
þær teljist lögmætar kirkjur. Ef ætlunin er að hætta 
notkun kirkju eða breyta henni til annarra nota 
verður að láta afhelga hana.

Á þriðja tug kirkna í einkaeigu
Kvaddir verða fyrir dóm 

matsmenn til þess að meta hvort 
Jón Pétursson, sem tvisvar hefur 
verið dæmdur í fimm ára fangelsi 
fyrir hrottalegar nauðganir, er 
sakhæfur eða ekki vegna höfuð-
höggs sem hann hlaut fyrir átta 
árum.

Krafan um að mat á sakhæfinu 
færi fram byggði á því að 
geðlæknirinn John Donne de Niet 
teldi að hugsanlega hefði Jón orðið 
fyrir framheilaskaða sem orsakað 
hefði persónuleikabreytingar.

Sakhæfi hans 
verður metið

Flugvél hvaða auðkýfings 
hefur verið týnd síðan á mánu-
daginn?

Hvaða fyrirtæki endurgerir 
söguna um svik Júdasar við Jesú 
í nýrri auglýsingu?

Hvaða fjölmiðlakona skrifar 
nú bók um veikindi föður síns?



Íslenska
Enska
Danska
Franska
Spænska
o.fl.



„Í dag eigum við betri greiningar-
tæki en það er ekkert sem bendir til þess að tíðni 
geðhvarfa hjá börnum sé að aukast eða að um 
faraldur sé að ræða hér á landi,“ segir Bertrand 
Lauth, barna- og unglingageðlæknir. 

Tilfelli barna með geðhvörf (Bipolar Disorder) í 
Bandaríkjunum hafa fjörutíufaldast á árunum 1994 
til 2003. Þetta kemur fram í grein eftir Benedict 
Carey hjá dagblaðinu New York Times. Þar kemur 
einnig fram að sérfræðingar telja nær öruggt að 
tilfellum hafi enn fjölgað síðan árið 2003 og til 
dagsins í dag. 

Bertrand segir ástæður þessarar aukningar geta 
verið þær að fólk sé meira meðvitað í dag um 
erfiðleika barna, leiti meira til sérfræðinga og viti 
meira um réttindi barna. „Ég held að það sé þó 
eðlilegt að spyrja sig þeirrar spurningar hvort um 
ofgreiningu sé að ræða, án þess að ég geti fullyrt nánar um niðurstöðu þessarar rannsóknar. Ég veit að 

í Bandaríkjunum þarf ákveðnar sjúkdómsgreiningar 
til að fólk geti fengið endurgreidda læknisþjónustu 
frá einkatryggingafélögum og það gæti spilað inn í 
þessa miklu aukningu þar í landi.“ 

Geðhvörf eru öfgafullar geðsveiflur þar sem 
manneskja getur sveiflast á milli þunglyndis og 
örlyndis. Þangað til nýlega var talið að sjúkdómurinn 
kæmi aðeins fram á fullorðinsárum. Í greininni 
kemur fram að í gegnum tíðina hafi misfarist að 
greina sjúkdóminn í börnum og nú fái þau börn 
meðferð við sjúkdómnum sem á þurfi að halda. Aðrir 
eru á þeirri skoðun að geðhvörf séu ofgreindur 
sjúkdómur hjá börnum og í dag sé hvaða árásar-
gjarna og hvatvísa barn greint ranglega með 
geðhvörf. Í kjölfar greiningar sé barnið sett á mjög 
öflug geðlyf sem sjaldnast henti börnum og hliðar-
verkanir séu alvarlegar, eins og þyngdaraukning. 

Bertrand segir málið tvíþætt. Annars vegar horfi 
læknar hugsanlega of oft til ákveðinna sjúkdóma og 
hins vegar hafi geðsjúkdómar í börnum verið 
vangreindir hér áður fyrr. „Ég er ekki á móti því að 
greina sjúkdóma betur núna, en vissulega þarf að 
gæta þess að sjúkdómsvæða ekki of mikið. Einnig 
þarf að greina sjúkdóma án þrýstings frá einka-
tryggingafélögum eins og í sumum tilfellum í 
Bandaríkjunum,“ segir Bertrand.

Tíðni geðsjúkdóms hjá 
börnum margfaldast
Tilfelli barna með geðhvörf í Bandaríkjunum hafa fjörutíufaldast á árunum 
1994 til 2003 samkvæmt nýlegri rannsókn. Ekkert bendir til að um faraldur sé 
að ræða á Íslandi, segir Bertrand Lauth barna- og unglingageðlæknir. 

Jose Manuel 
Barroso, forseti framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins, 
sagðist í gær sannfærður um að 
fulltrúar allra 27 aðildarríkja 
sambandsins myndu leggja loka-
blessun sína yfir nýjustu upp-
færsluna á stofnsáttmála þess á 
leiðtogafundi í október. Að sínu 
mati ættu þingkosningar, sem 
búist er við að efnt verði til í Pól-
landi í haust, ekki að verða til þess 
að fresta afgreiðslu nýja ESB-
sáttmálans.

Utanríkisráðherrar aðildarríkj-
anna koma saman í Portúgal á 
morgun, föstudag, til að ræða nýja 
sáttmálann. Portúgalar gegna for-

mennskunni í sambandinu síðari 
helming ársins. 

Á málþingi á vegum Evrópu-
réttarstofnunar Háskólans í 

Reykjavík í gær sagði Pierre Mat-
hijsen, prófessor í Brussel og 
fyrrverandi skrifstofustjóri hjá 
framkvæmdastjórn ESB, að ráða-
menn sambandsins vonuðust til 
að nýi sáttmálinn verði fullgiltur í 
öllum aðildarríkjunum án þess að 
hann verði nokkurs staðar borinn 
undir þjóðaratkvæði. Fyrir því 
væru góð rök, enda kvæði nýi 
sáttmálinn á um mun umfangs-
minni uppfærslu á eldri sáttmál-
unum en til stóð að gera með 
stjórnarskrársáttmálanum svo-
nefnda, sem meirihluti kjósenda í 
Frakklandi og Hollandi felldu í 
þjóðaratkvæðagreiðslum fyrir 
tveimur árum. 

Barroso treystir á samstöðu

Glerfínar gluggafilmur
– aukin vellíðan á vinnustað
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3M gluggafilmur fyrir 

skóla, sjúkrahús, skrifstofur,

verslanir og aðra vinnustaði
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Bæjaryfirvöld í Kópavogi senda á 
næstunni bréf til hestamanna, sem hafa selt hesthús 
sín í Glaðheimum í Kópavogi. Í bréfinu verður kynnt 
fyrirkomulag varðandi afnot af hesthúsunum í vetur. 
Hestamennirnir geta óskað eftir því að nota húsin og 
verður gerður sérstakur leigusamningur við hvern og 
einn.

Bjarnleifur Bjarnleifsson, formaður hestamannafé-
lagsins Gusts, segir að nýja fyrirkomulagið feli í sér 
að menn séu áfram í sömu hesthúsum og áður. Engin 
breyting verði á því. Ekki verði um neina leigu til 
bæjaryfirvalda að ræða heldur verður í leigusamn-
ingnum aðeins kveðið á um þau hefðbundnu gjöld sem 
hestamenn hafa borgað hingað til, til dæmis fasteigna-
gjöld.

„Núna er bara verið að staðfesta að menn borgi 
þessi gjöld og tryggja mönnum hesthús næsta vetur 
meðan við erum að byggja á Kjóavöllum. 

Við úthlutum lóðum þar á næstu vikum og svo 
hefjast framkvæmdir vonandi í haust. Þetta tekur allt 
tíma en meiningin er að þessu verði lokið um áramót-
in 2008-2009 og að allir verði fluttir þá.“

Bandaríski
öldungadeildarþingmaðurinn
Larry Craig segist hugsanlega 
ætla að hætta við afsögn sína. 
Lögmenn hans segja fjölmörg 

fordæmi fyrir 
því í 220 ára 
sögu þingsins 
að minni háttar 
afbrot leiði ekki 
til afsagnar.

Félagar hans 
í Repúblikana-
flokknum
kröfðust þess 
að hann segði af 
sér þing-
mennsku eftir 

að hann hafði dregið til baka 
játningu um að hafa falast eftir 
kynmökum við óeinkennisklædd-
an lögreglumann á flugvelli.

Craig segist þó „ekkert rangt“ 
hafa gert og neitar því jafnframt 
að vera samkynhneigður. Hann 
hefur á ferli sínum barist gegn 
auknum réttindum samkyn-
hneigðra.

Hættir kannski 
við að hætta

 Borgarstarfsmenn í 
Mumbai á Indlandi hafa fengið 
skýr fyrirmæli um að hætta að 
hrækja innandyra í vinnunni. 

Ljósmyndir af þeim sem brjóta 
gegn þessu banni verða hengdar 
upp á vegg ásamt nafni og 
starfsheiti viðkomandi. Einnig 
þurfa þeir að greiða sekt.

Herferðin beinist einkum að 
starfsmönnum borgarskrifstofu 
sem hefur umsjón með hreinlæt-
ismálum í borginni og gatnakerf-
inu. Í nóvember á síðan að hefjast 
allsherjar hreinlætisherferð í 
Mumbai, sem mun vera ein 
óþrifalegasta borg á Indlandi.

Verða að hætta 
að hrækja inni

MS drykkjarvörur í fjallgönguna
MS mjólkurdrykkirnir eru prótein- og kalkríkir og stútfullir 
af næringarefnum. Veldu þér ískaldan mjólkurdrykk í 
handhægum umbúðum í næstu verslun.

SUMIR ERU TRYGGÐIR, ÁN ÞESS AÐ VITA

NÁKVÆMLEGA FYRIR HVERJU. VERTU VISS



„Blæjan er allt annað 
en fatnaður eða venjulegur höfuð-
klútur. Rétt eins og spennitreyja og 
líkpokar eru ekki föt, eða skírlífis-
belti voru ekki flíkur, eða Davíðs-
stjarnan sem fest var á gyðinga á 
tímum helfararinnar var ekki hluti 
fatnaðar,“ sagði Maryam Namazie, 
stofnandi Samtaka fyrrverandi 
múslima í Bretlandi, í erindi sem 
flutt var á vegum Alþjóðastofnun-
ar, Siðmenntar og Skeptíkusar í 
gær.

Maryam er fædd í Teheran í 
Íran en fluttist þaðan með fjöl-
skyldu sinni árið 1980 eftir að 
klerkastjórn náði völdum í Íran og 
stofnaði íslamskt lýðveldi undir 
forystu Ayatollah Khomeini. Hún 
hefur unnið að fjölda mannúðar-
mála víðs vegar um heiminn.

Á fundinum kom Maryam inn á 
málefni sem fáir hafa hróflað við 
hér á landi. „Þið óttist að vera köll-
uð rasistar eða vera sökuð um 
skort á umburðarlyndi ef þið setj-
ið út á íslam. En sumu á ekki að 
sýna umburðarlyndi. Sumt er ein-
faldlega ekki hægt að þola,“ segir 
Maryam. Hún telur Vesturlönd og 
vestrænar kvennahreyfingar vera 
að bregðast konum með því að 
berjast ekki gegn þeirri kúgun 
gagnvart konum og börnum sem 
íslam viðhaldi. Sagði hún ómögu-
legt að skilja hvers vegna Vestur-

lönd brygðust ekki við því að grýta 
mætti konur til dauða samkvæmt 
íslömskum lögum, taka samkyn-
hneigða af lífi og meina litlum 
stúlkum út úr brennandi húsum 
væru þær ekki með blæju. Vísaði 
hún til fjölmargra annarra frétta-
mála sem hún furðaði sig á að 
hefðu ekki vakið meiri reiði á 
Vesturlöndum en raun bæri vitni. 
Í ljósi þeirra dæma sagði hún ólíð-
andi að íslamistar fengju að 
blekkja fólk á Vesturlöndum með 
því að tala um réttinn til að bera 
blæju og láta þetta tákn kúgunar 
eins og hún kallar það líta fallega 
út fyrir Vesturlandabúum. 

Maryam benti einnig á að Vest-
urlönd hefðu átt þátt í því að íslam 

hefði náð enn meiri fótfestu í 
sumum löndum en áður hefði 
verið og nefndi sem dæmi Afgan-
istan og Írak. 

Maryam sagði Íslendinga, sem 
og aðrar þjóðir, eiga að gæta sín á 
því að hér mynduðust ekki svo-
kölluð gettó án þess að gagnkvæm 
aðlögun yrði. Ástæðan væri sú að í 
slíkum hópum næðu ofstækisfull-
ir leiðtogar ávallt undirtökum. 

Í lokin áminnti hún fólk um að 
flestir múslimar væru gott fólk 
rétt eins og gengur og gerist. Það 
væruu lögin sem sett væru í krafti 
íslams sem væru slæm. „Það er í 
gangi helför gegn konum og henni 
eigum við að berjast gegn.“

Vill enga kurteisi 
í garð íslamista
„Það á ekki að sýna íslamistum kurteisi.“ Þetta segir Maryam Namazie stofn-
andi Samtaka fyrrverandi múslima í Bretlandi. Hún varar við uppgangi íslam 
og umburðarlyndi gagnvart lögum sem stangast á við almenn mannréttindi. 

Þið óttist að vera kölluð 
rasistar eða vera sökuð 

um óumburðarlyndi ef þið setjið 
út á íslam … Sumt er einfaldlega 
ekki hægt að þola

Stefnt er að því að 
Iðnskólinn í Reykjavík og Fjöl-
tækniskóli Íslands sameinist í 
nýjan skóla; Tækniskólann, um 
áramót.

Vinna við úttekt á fjárhag og 
starfsemi skólanna, sem gerð er á 
vegum menntamálaráðuneytis-
ins, er langt komin. Ákvörðun um 
sameiningu er á hendi mennta-
málaráðherra enda báðir skólarn-
ir í ríkiseigu.

Grunnur að sameiningu hefur 
þegar verið lagður; nafni rekstr-
arfélags Fjöltækniskólans hefur 
verið breytt úr Menntafélaginu í 
Rekstrarfélag Tækniskólans en 
ráðgert er að félagið starfræki 

sameinaðan skóla. Er það í eigu 
Samtaka iðnaðarins, Iðnaðar-
mannafélagsins í Reykjavík, 

Landssambands útvegsmanna, 
Samorku og Sambands kaup-
skipaútgerða.

Jón B. Stefánsson, skólameist-
ari Fjöltækniskólans, segir að í 
ljósi fyrirhugaðrar sameiningar 
eigi skólarnir þegar í nokkru sam-
starfi; nemendur Fjöltækniskól-
ans sæki til dæmis nokkur fög í 
Iðnskólann.

Hann segir að margt ávinnist 
við sameiningu, samlegð verði á 
ýmsum sviðum starfseminnar.

Fjöltækniskólinn varð til við sam-
rekstur Vélskóla Íslands og Stýri-
mannaskólans í Reykjavík árið 2003 
en rætur Iðnskólans í Reykjavík má 
rekja aftur til 1973. 

Ferðaskrifstofa

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Skjólgirðingar
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Öll ljós

Öll salerni og
handlaugar 20%
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Öll búsáhöld
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Öll garðverkfæri

40%
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Allt að
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           húnar

20%
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Eik Livaloc Struktur
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Íslandsmeistaramótið í 
kranastjórnun fór fram 
á dögunum. Ingi Björns-
son stóð með pálmann í 
höndunum í þriðja sinn 
á jafn mörgum árum og 
verður því fulltrúi Íslands 
á Evrópumeistaramótinu í 
kranastjórnun, sem fram 
fer í Þýskalandi. 

Alls tóku um þrjátíu keppendur 
þátt í Íslandsmeistaramótinu, sem 
var fyrst haldið árið 2004 hefur 
verið haldið árlega síðan. Bygg-
ingafyrirtækið Mest heldur mótið 
en það er umboðsaðili vélarfram-
leiðandans Liebherr á Íslandi sem 
stendur aftur á móti fyrir Evrópu-

meistaramótinu í Þýskalandi. 
Sérstök keppnisbraut var sett 

upp við Malarhöfða, þar sem krana-
stjórarnir þurftu að leysa ákveðn-
ar þrautir, til dæmis að flytja síló á 
milli staða og reyna að hitta bolta 
ofan í rennu. Sá sigrar sem kemst í 
gegnum brautina á skemmstum 
tíma.

Að stjórna krana er vandasamt 
verk; krananum er stjórnað frá 
jörðu niðri með fjarstýringu og 
þarf kranastjórinn að sýna úrræða-
semi og nákvæmni, ekki síst þegar 
hann er í kappi við tímann. 

Ingi Björnsson hjá verktakafyr-
irtækinu Feðgum fór með sigur af 
hólmi. Hann fór yfir brautina á 
einni mínútu og sex sekúndum, og 
var rúmum 23 sekúndum á undan 
næsta manni. Þetta er þriðja árið í 
röð sem Ingi hampar Íslandsmeist-
aratitlinum og verður hann því 
fulltrúi Íslands á Evrópumeistara-
mótinu í kranastjórnun, sem fram 
fer í Þýskalandi í haust. Ingi hafn-
aði í öðru sæti á Evrópumeistara-
mótinu 2005 og því óhætt að full-
yrða að Íslendingar eiga 
kranastjóra á heimsmælikvarða. 

nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Erfitt starf

Grettistak Ekki sannfærandi
Með tvo diska og bækur í takinu

Ingi konungur krananna

Álfabakki 14 a  í Mjóddinni, sími 557 6020 www.brudhjon.is, katrin@brudhjon.is

Brúðarkjólaleiga Katrínar





fréttir og fróðleikur

Byggingararfleifð þjóðarinnar varðveitt 

Íslenskur orkuiðnaður 
hefur verið pólitískt deilu-
efni um nokkurt skeið og 
ekki sér fyrir endann á því 
enn. Deilt er um hvernig 
eigi að gera orkufyrirtækj-
um kleift að nýta tækifæri 
á erlendum vettvangi en 
tryggja um leið heitt og kalt 
vatn á góðum kjörum. Mál-
efni Orkuveitu Reykjavíkur 
eru lýsandi fyrir þetta.

„Ef einn segir nei stoppast allt. 
Þannig ganga hlutirnir fyrir sig í 
sameignarrekstrarforminu,“ sagði 
Guðmundur Þóroddsson, forstjóri 
Orkuveitu Reykjavíkur, við blaða-
mann á dögunum. Stjórnendur fyr-
irtækisins hafa um nokkurra ára 
skeið haft þá skoðun að sameignar-
formið henti ekki fyrirtæki eins og 
Orkuveitunni og hamli framgangi 
þess, sem þó hefur verið mikill á 
undanförnum árum. Stjórnin vill 
breyta fyrirtækinu í hlutafélag, 
meðal annars til þess að stytta 
verkferla og auðvelda stjórn fyrir-
tækisins. 

Eigendur sameignarfyrirtækis 
hafa neitunarvald um allar aðgerð-
ar þess. Þannig er málum háttað nú 
en stjórnendur Orkuveitunnar telja 
hlutafélagaformið betra, þar sem 
neitunarvaldið er ekki fyrir hendi. 

Fulltrúar minnihlutans í borgar-
stjórn hafa tekið þessum hugmynd-
um um rekstrarformsbreytingar 
illa. „Sporin hræða,“ sagði Svandís 
Svavarsdóttir, borgarfulltrúi 
Vinstri grænna og stjórnarmaður í 
Orkuveitunni, og vitnaði til þess að 
hlutafélagavæðing væri „undanfari 
einkavæðingar“. Því hafa fulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins og Framsókn-
arflokksins alfarið neitað og raunar 
Össur Skarphéðinsson iðnaðarráð-
herra einnig.

Eigendur Orkuveitunnar; Reykja-
víkurborg, Akranesbær, Borgar-

byggð og Borgarfjarðasveit, hafa 
nú málið á sínu forræði. Þar mæðir 
mest á langstærsta eigandanum, 
Reykjavíkurborg, sem á um 93,5 
prósenta hlut. Akranesbær á um 5,5 
prósenta hlut en hin sveitarfélögin 
tvö eiga smáa hluti. 

Umræða um rekstrarforms-
breytingar á opinberum fyrirtækj-
um hefur oftar en ekki farið fram á 
pólitísku skjálftasvæði þar sem 
varðstaðan um sameiginlegan 
rekstur grunnstoða samfélags-
rekstrarins er miðpunkturinn. 

Árum saman hafa stjórnendur 
Orkuveitunnar haft þá skoðun að 
hlutafélagaformið henti fyrirtæk-
inu betur til rekstrarins en sam-
eignarformið. Þar hafa langir verk-
ferlar ráðið miklu auk fleiri þátta. Í 
rökstuðningi Guðmundar Þórodds-
sonar og Hjörleifs B. Kvaran 
aðstoðarforstjóra fyrir tillögunni 
um rekstrarformsbreytingu vó 
ábyrgð eigenda þungt. Eftirlits-
stofnun EFTA, ESA, hefur nú til 
skoðunar hvort ábyrgðir eigenda 
sameignarfyrirtækis skekki sam-
keppnisstöðu gagnvart hlutafélög-
um sem ekki njóta sambærilegra 
ábyrgða. Í sameignarforminu 
ábyrgjast eigendur allar skuldbind-
ingar félagsins en í hlutafélaga-
forminu ábyrgjast eigendur ein-
ungis skuldbindingar með 
framlögum, hlutafé og öðrum eign-
um fyrirtækisins. 

Dagur B. Eggertsson, oddviti 
Samfylkingarinnar í borgarstjórn 
og stjórnarmaður í Orkuveitu 
Reykjavíkur, gagnrýndi ónægan 
undirbúning tillögu stjórnarinnar 
til eigenda sinna. Hann nefndi sér-
staklega að lögfræðileg athugun á 
því hvernig hugsanlegar aðfinnslur 
ESA myndu snerta fyrirtækið hefði 
ekki farið fram og því væri málið 
að stórum hluta „algjörlega óundir-
búið“. Þessu hafa aðrir stjórnar-
menn mótmælt og bent á máli sínu 
til stuðnings að hugmyndin sé 
margra ára gömul og fullrædd á 
mörgum stigum.

Fyrrverandi meirihluti R-listans 

í borgarstjórn Reykjavíkur hafði 
það til umræðu að breyta Orkuveit-
unni í hlutafélag en full samstaða 
meðal Samfylkingarinnar, Fram-
sóknarflokksins og Vinstri grænna, 
sem mynduðu R-listann, náðist 
aldrei.

Lögum um Orkuveituna var 
breytt í sameignarfyrirtæki árið 
2001 og á þeim lagagrunni hefur 
fyrirtækið starfað síðan. Vilji hefur 
verið til þess hjá forsvarsmönnum 
Orkuveitunnar að breyta félaginu í 
hlutafélag frá þessum tíma. 

Orkuveitan er að grunni til fyrir-
tæki í almannaþjónustu sem útveg-
ar fólki heitt og kalt vatn á góðum 
kjörum en vöxtur fyrirtækisins, 
sem hefur verið ævintýri líkastur, 
hefur helst verið á sviði raforku-
sölu til stóriðju. Fulltrúar allra 
flokka í borgarstjórn, með Vilhjálm 
Þ. Vilhjálmsson í broddi fylkingar, 
vilja að almannaþjónustan verði 
áfram í félagslegri eigu. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Guðmundi Þóroddssyni eru mörg 
verkefni í bígerð erlendis sem 
Reykjavík Energy Investment, 
félag sem stofnað var í kringum 
verkefni Orkuveitunnar á erlendri 
grundu, hefur umsjón með. Það eru 
verkefni sem snúa að uppsetningu 
jarðvarmavirkjana og sölu á raf-
magni sem þær búa til. Gríðarleg 
eftirspurn er eftir sérþekkingu 

sem hér hefur orðið til á sviði nýt-
ingu jarðhita. „Það er langt frá því 
að vera til nægilega mikil orka til 
þess að anna eftirspurn eftir öllum 
sem vilja koma hingað með starf-
semi,“ segir Guðmundur. Hann 
hefur á undanförnum mánuðum 
fundað með fulltrúum margra fyr-
irtækja sem hafa sýnt áhuga á því 
að koma hingað. Í gær átti hann 
fund með fulltrúum bandaríska 
framleiðslufyrirtækisins Washing-
ton Mills en þeir eru að kanna 
möguleika á því að setja hér upp 
starfsemi.

Samkvæmt heimildarmönnum 
Fréttablaðsins í íslenskum orkuiðn-
aði virðist lítill áhugi á því að einka-
væða fyrirtæki sem annast 
almannaþjónustu, það er að útvega 
heitt og kalt vatn á góðum kjörum. 
Íslensk orkufyrirtæki hafa að und-
anförnu átt í viðræðum við iðnaðar-
ráðuneytið um hvernig mögulegt 
sé að nýta dýrmæta íslenska sér-
þekkingu á sviði orkuöflunar 
erlendis, án þess að of mikill pólit-
ískur skjálfti hljótist af.  

Orkumál á pólitísku skjálftasvæði

Ógnarrisi









hagur heimilanna

Íbúðin í Hafnarfirði bestu kaupin
 „Ég hef komist 

að því að besta 
leiðin til að halda 
sæmilega hreinu í 
kringum sig er að 
vaska alltaf strax 
upp,“ segir Þóra 
Sigurðardóttir 
rithöfundur þegar 
hún er beðin um 
góð húsráð. 

Álagning olíufélagana á 
bensíni og dísilolíu virðist 
fara hækkandi, segir fram-
kvæmdastjóri FÍB. Félagið 
reiknar út kostnaðarverð 
á heimsmarkaði á hverjum 
tíma, og virðist ekki alltaf 
samband á milli sveiflna á 
kostnaðarverði og verði til 
íslenskra neytenda.

Félag íslenskra bifreiðaeigenda 
(FÍB) hefur fylgst vel með sveifl-
um á bensín- og dísilolíuverði hér 
á landi um nokkurt skeið. Runólf-
ur Ólafsson, framkvæmdastjóri 
félagsins, segir að gróft reiknað 
megi segja að fyrir hverja krónu 
sem bílaeldsneyti hækki aukist 
kostnaður íslenskra ökumanna um 
eina milljón króna á dag.

„Oftar en ekki virðist verðið 
breytast á sama tíma hjá öllum 
[olíufélögunum] um sömu krónur 
og sömu aura. Það virðist stundum 

vera þannig að aðhald markaðar-
ins sé ekki nægilegt, það sé ákveð-
in hjarðhegðun í gangi,“ segir 
Runólfur.

„Samt virðast vera teikn um það 
að sá minnsti á markaðinum [Atl-
antsolía] sé eitthvað að reyna að 
hegða sér sjálfstætt. En maður 
hefur séð það einhvern tímann 
þegar Atlantsolía er sein að lækka 
að þá er eins og aðrir vilji slá til 
baka, kenna þeim ákveðna siði, að 
svona geri menn ekki,“ segir Run-
ólfur.

Hlutur olíufélagana af verði 
bensíns með virðisaukaskatti er í 
dag rúmlega 29 krónur, en var í 
apríl í kringum 20 krónur, segir 
Runólfur. Í byrjun árs var hlutur 
olíufélagana um 27 krónur. Álagn-
ingin virðist hafa hækkað meira á 
dísilolíu, þar var hlutur olíufélag-
ana í byrjun árs um 24 krónur, 
svipað í apríl, en er nú rúmlega 28 
krónur.

Runólfur segir eldsneytisverð 
hér á landi ekki fylgja kostnaðar-
verði, þar sem tekið er tillit til 

bæði heimsmarkaðsverðs og geng-
isþróunar. 

Krónu hækkun kostar 
neytendur milljón á dag
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nám, fróðleikur og vísindi

Viðurkenning mennta-
málaráðherra á háskóla er 
merki þess að hann uppfylli 
lágmarkskröfur um að vera 
háskóli. Fjórir íslenskir 
háskólar hlutu viðurkenn-
ingu menntamálaráðherra á 
mánudaginn. 

„Hlutverk matsnefndanna var að 
mæla með hvort hver háskóli fengi 
fulla viðurkenningu menntamála-
ráðherra eða ekki. Í öllum þeim 
skýrslum sem við fengum frá 
nefndunum var tvímælalaust mælt 
með að skólarnir fengju viður-
kenningu,“ segir Rósa Gunnars-
dóttir, sérfræðingur á skrifstofu 
vísinda og háskóla í menntamála-
ráðuneytinu.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra afhenti við-
urkenningar til háskóla í fyrsta 
skipti í sögu íslenska háskólakerf-
isins á mánudaginn. Afhentar voru 
viðurkenningar á fræðasviðum 
verk- og tæknivísinda, náttúruvís-
inda, hugvísinda og lista. Skólarnir 

sem hlutu viður-
kenningu á þess-
um sviðum eru 
Háskóli Íslands, 
Háskólinn í 
Reykjavík, Land-
búnaðarháskóli
Íslands og Lista-
háskólinn.

Matsferlið er 
byggt á lögum 
frá 2006, en sam-
kvæmt þeim 
þurfa starfandi 
háskólar að 
sækja um viður-
kenningu
menntamálaráð-
herra á þeim 
fræðasviðum

sem þeir eru virkir á. „Það sem við 
erum að gera sem er öðruvísi en 
annars staðar í heiminum er að við 
erum að taka fyrir alla háskólana 
eftir fræðasviðum. Oftast er þetta 
þannig að hver skóli fyrir sig sækir 
um viðurkenningu sem er eins 

konar gæðastimpill,“ segir Rósa. 
Hún segir ráðuneytið hafa skipt 

fræðasviðunum í tvennt til að 
minnka álagið á kerfinu. Nú voru 
tekin fyrir fjögur svið en hin þrjú 
sviðin sem tekin verða fyrir næst 
eru heilbrigðisvísindi, félagsvís-
indi og bú- og auðlindavísindi. 
Umsóknarfrestur háskóla til að 
sækja um viðurkenningu á þeim 
sviðum rann út á mánudaginn. 

Í niðurstöðum úr skýrslum 
nefndanna komu fram styrkleikar 
og veikleikar skólanna. Veikleik-
arnir voru einna helst skortur á 

rannsóknaraðstöðu og skrifstofu-
fólki. „Auðvitað koma fram atriði 
sem mætti bæta og við munum 
nota þær upplýsingar þegar við 
skipuleggjum svokallað ytra mat 
seinna,“ segir Rósa. Hún bendir á 
að það sem skólarnir fái út úr 
þessu sé frelsi til að halda áfram 
að þróa sjálfa sig. „Það er búið að 
votta að þeir uppfylli þau skilyrði 
sem þeir þurfa til að kallast 
háskóli. Nú verður bara að koma í 
ljós með hina hópana sem teknir 
verða fyrir í haust.“

Frelsi til að halda áfram

Á vefsíðunni hvar.is er hægt að 
lesa yfir fjórtán þúsund tímarit án 
þess að greiða fyrir það. Einnig er 
hægt að skoða Britannicu alfræði-
bókina, fletta upp í orðabókum og 
margt fleira. 

Sveinn Ólafsson, umsjónarmað-
ur landsaðgangs hvar.is, segir að á 
síðunni sé safn rafrænna áskrifta 
sem allir geti skoðað svo framar-
lega sem þeir tengist síðunni í 
gegnum íslenska netveitu. „Til að 
gefa mynd af því hvað fjórtán þús-
und tímarit eru mikið af efni þá 
myndu tíu árgangar af þeim fylla 
Þjóðarbókhlöðuna tvisvar sinnum, 
gróflega áætlað.“ 

„Nú þegar skólarnir eru að 
byrja getur verið gott fyrir skóla-
fólk að vita af síðunni. Til dæmis 
fyrir allan þann fjölda, yfir þrjú-
þúsund manns, sem er í námi sem 

tengist viðskiptum og stjórnun. 
En einnig fyrir þá fyrir þá sem 
ekki eru í skóla og vita ekki af 
henni. Hvar.is getur verið ómetan-
legt tæki til að finna alls kyns upp-
lýsingar,“ segir Sveinn og bætir 
því við að meðal annars sé hægt að 
lesa tímaritið The Economist frítt 
á síðunni. 

Sveinn segir að aðgangurinn að 
hvar.is hafi aukist mikið á liðnum 
árum. Um sex þúsund greinar 
voru sóttar inn á hvar.is þegar 
síðan opnaði árið 1999 en rúmlega 
770 þúsund í fyrra. Sveinn á von á 
því að aðsóknin á síðuna eigi eftir 
að halda áfram að aukast því 
stöðugt sé verið að bæta við gagna-
söfnin, meðal annars sex þúsund 
tímarit á þessu ári. 

Færri börn á hvern kennara
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Goða bayonneskinka
917 kr/kg. áður 1.528 kr/kg.

Goða unganautahakk
952 kr/kg. áður 1.360 kr/kg.

Matfugl kjúklingabringur
1.559 kr/kg. áður 2.515 kr/kg.

40%
afsláttur

38%
afsláttur

30%
afsláttur

Þú sparar 956 kr/kg

Hy-Top jarðarber og bláber 454 gr.
199 kr/pk. áður 299 kr/pk.

34%
afsláttur

50%
afsláttur

Sprite og Sprite Zero
99 kr/stk.

Hy-Top Marshmallows
75 kr/pk. áður 149 kr/pk.

Þú sparar 611 kr/kg

Þú sparar 408 kr/kg

Freschetta brick  oven italiano 2 pack

299 kr/pk. áður 499 kr/pk.

Ísfugl kalkúnanuggets
656 kr/kg. áður 1.312 kr/kg.

50%
afsláttur

40%
afsláttur

Þú sparar 656 kr/kg



[Hlutabréf] Peningaskápurinn ...

Fjárfestingarfélagið
Berkshire Hathaway, 
sem ofurfjárfestirinn 
Warren Buffet fer fyrir, 
hefur óskað eftir því að 
auka hlut sinn í lesta-
flutningafélaginu Bur-
lington Northern Santa 
Fe. Gæti hluturinn farið 
úr fimmtán prósentum í 
fjórðungshlut. Burling-
ton Northern er hið 
annað stærsta á sínu 
sviði í Bandaríkjunum.

Hinn aldni auðjöfur Buffet hefur 
reynst naskur í gegnum tíðina að 
finna undirverðlögð fyrirtæki. 
Tekjur Burlington Norhtern hafa 
aukist jafnt og þétt frá byrjun árs 
2003 á kostnað flutningabíla, sem 
hafa þurft að berjast við hækkandi 
eldsneytisverð og sívaxandi 
umferðartafir á bandarískum þjóð-

vegum. Telja sérfræðing-
ar að Buffet sjái fram á 
enn frekari tekjuvöxt í 
geiranum þar sem 
afkastagetan er enn þó 
nokkur. 

Vísitala S&P 500 fyrir 
lestaflutningafyrirtæki
hefur hækkað um fimmt-
án prósent á árinu. Til 
samanburðar hefur 
trukkavísitala S&P hækk-
að um 7,7 prósent.

Samkvæmt bandarísk-
um lögum fær Berkshire eitt ár til 
að koma hlut sínum í 25 prósent að 
sögn Bloomberg. Berkshire hefur 
einnig fjárfest í Union Pacific og 
Norfolk Southern, tveimur af 
helstu samkeppnisaðilum Burling-
ton Northern. Einn hlutur í Berks-
hire kostar nú rúmar 7,7 milljónir 
króna.

Fjárfestir í vörulestum

Viðskiptahalli á öðrum ársfjórðungi 
nam 51 milljarði íslenskra króna, 
samkvæmt bráðabirgðatölum frá 
Seðlabanka Íslands. Hallinn jókst 

um rúmlega tut-
tugu og tvo millj-
arða króna frá 
fyrsta árshelm-
ingi.

Fram kemur í 
Morgunkornum
Glitnis að aukn-
inguna milli fjórð-
unga megi nær 

alfarið rekja til meiri halla á vöru-
skiptum við útlönd, einkum vegna 
mikils innflutnings á neysluvörum 
á öðrum ársfjórðungi. Halli á vöru-
skiptum við útlönd nam 31,5 millj-
örðum króna á öðrum ársfjórðungi.

Viðskiptahalli á fyrri helmingi 
árs er því 79,6 milljarðar króna 
samanborið við rúmlega 127 millj-
arða á sama tímabili í fyrra.

Hallinn 51 
milljarður

Stjórnendur Alfesca stefna að því 
að ljúka kaupum á breska fyrir-
tækinu Oscar Mayer fyrir áramót. 
Þetta kom fram á kynningarfundi 
ársuppgjörs Alfesca. Viðræður 
um kaupin standa nú yfir og áreið-
anleikakönnun er nýhafin.

Xavier Govare, forstjóri Alfes-
ca, sagði á fundinum að Oscar 
Mayer yrði mikill fengur fyrir 
Alfesca.

Oscar Mayer framleiðir og selur 
tilbúna rétti undir vörumerkjum 
annarra og sér meðal annars 
Sainsbury‘s og Morrisons-versl-
unarkeðjunum fyrir vörum. Með 
kaupunum á félaginu yrði fimmta 
stoðin reist undir starfsemi Alfes-
ca með tilbúnum réttum. Aðalstoð-
irnar hafa hingað til verið fjórar: 
reyktur lax og aðrar fiskafurðir, 
andalifur og andakjöt, blini og 

smjörvörur, og rækjur og annar 
skelfiskur.  

Sala félagsins á árinu sem lauk í 
mars 2007 nam 124 milljónum 
punda. Það eru rúmir sextán millj-
arðar króna. 

Undirbúa kaup á 
fimmtu stoðinni
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Glitnir hefur keypt tæplega fjöru-
tíu prósenta hlut í Tryggingamið-
stöðinni (TM) af félögum Guð-
bjargar M. Matthíasdóttur og 
hjónanna Sigríðar E. Zoëga og 
Geirs G. Zoëga auk tengdra aðila. 
Kaupverð nemur tuttugu milljörð-
um króna. Greitt verður fyrir sex-
tíu prósent af verðinu, tólf millj-
arða króna, með reiðufé en 
afganginn með hlutum í Glitni. 
Seljendur hafa skuldbundið sig til 
að halda níutíu prósentum af bréf-
um í bankanum í eitt ár hið 
minnsta.

Gunnlaugur Sævar Gunnlaugs-
son, stjórnarformaður TM, segir 
viðskiptin marka nýtt upphaf í 
sögu félagsins og hafi báðir aðilar 
staðið glaðir upp frá samninga-
borðinu. Guðbjörg, sem er jafn-
framt stærsti hluthafi Ísfélags 
Vestmannaeyja, og fjölskylda 
hennar hafi lengi verið meðal 
stærstu hluthafa TM. „Þetta er 
stór ákvörðun hjá fjölskyldunni 
eftir að hafa fylgt félaginu alla tíð 
og verið kjölfestufjárfestir síð-
ustu ár,“ segir hann og bætir við 
að margir hafi borið víurnar í 
hlutabréf TM í gegnum tíðina en 
án árangurs.

Athygli vekur að Glitnir greiðir 
46,50 krónur fyrir hvern hlut í 
TM, sem er talsvert yfir meðal-
gengi félagsins. Til samanburðar 
greiddi Kjarrhólmi um 38 krónur 
fyrir hlut sinn í apríl þegar félagið 
kom inn í hluthafahópinn. Gunn-
laugur segir verðið skiljanlegt 
enda hafi lítil hreyfing verið á 
bréfum félagsins. „Verðið er gott,“ 
segir hann. 

Glitnir hyggst selja ýmist alla 
hlutina áfram eða stærstan hluta 
hans til fjárfesta og eru viðræður 
þegar hafnar. Endanleg mynd mun 
ekki komin á hópinn en mun skýr-
ast eftir nokkrar vikur. FL Group, 

stærsti hluthafinn í Kjarrhólma 
ásamt Sundi ehf., og tengdir fjár-
festar koma sterklega til greina, 
samkvæmt heimildum Markaðar-
ins. Eignahlutur FL Group og 
Kjarrhólma er hins vegar við 
fjörutíu prósenta yfirtökumörkin 
og óvíst hvað gerist í framhaldinu. 
Víst þykir hins vegar að hræring-
ar verði í stjórn tryggingafélags-
ins auk þess sem vangaveltur eru 
uppi um að Óskar Magnússon, for-
stjóri TM, láti af störfum. 

Tryggingahluti TM hefur verið 
óviðunandi upp á síðkastið og óvíst 
hvort hann laði fjárfesta að félag-
inu þótt hækkun iðgjalda og end-
urskipulagning geti bætt úr skák. 
Karl K. Másson, sérfræðingur hjá 
greiningardeild Landsbankans, 
telur fjárfestana fyrst og fremst 
horfa á sterka eiginfjárstöðu TM 
og vátryggingaskuldar félagsins, 
sjóðs sem safnast af iðgjöldum 
fyrir ófyrirséð óhöppum. „Á 
meðan ekki þarf að greiða trygg-
ingatökum skuldina getur trygg-
ingafélagið ávaxtað sjóðinn,“ segir 
Karl.

Eyjamenn 
selja í TM
Glitnir er stærsti hluthafi Tryggingamiðstöðvarinn-
ar eftir milljarðaviðskipti með bréf í félaginu í gær.





greinar@frettabladid.is

Morgunblaðið á þakkir skildar 
og þá ekki sízt Agnes 

Bragadóttir blaðamaður fyrir 
vaskleg skrif að undanförnu um 
meint svindl í kringum kvótakerf-
ið. Brottkast og löndun fram hjá 
vikt hafa verið á allra vitorði frá 
árdögum kvótakerfisins að heita 
má eins og liggur í hlutarins eðli. 
Fáir hafa þó viljað við málið 
kannast, enda varðar kvótasvindl 
við lög. Í staðinn hefur verið 
reistur varnarmúr í kringum 
meint svindl: lygamúr. Slíkir 
múrar rofna ævinlega á endan-
um, ýmist innan frá eða utan að, 
og nú hefur Morgunblaðið blásið í 
flautuna. Uppljóstranir Moggans 
snúa meðal annars að slakri 
löggæzlu. Margir sjómenn hafa 
lýst svindlinu fyrir mér og öðrum 
langt aftur í tímann, jafnvel í 
útvarpi. Dómsmálayfirvöld og 
lögregla virðast þó hafa látið sér 
fátt um finnast. 

Gagnrýni Morgunblaðsins hefur 
reyndar ekki beinzt í fyrsta lagi 
að lögreglunni, heldur að Fiski-
stofu, sem annast framkvæmd 
laga um stjórn fiskveiða, hefur 
eftirlit með fiskveiðum og sér um 
álagningu gjalds vegna ólögmæts 
sjávarafla. Vandinn hér er sá, að 
Fiskistofa heyrir undir sjávarút-
vegsráðuneytið og hefur því 
beinan hag af því ásamt umbjóð-
anda sínum, ráðuneytinu, að 
gjafakvótakerfið líti sem bezt út í 
augum almennings, sem á fiskinn 
í sjónum samkvæmt lögum. Ef 
upp kæmist um stórfellt kvóta-
svindl, myndi uppljóstranin 
trúlega þykja þungur áfellisdóm-
ur yfir kvótakerfinu, sem kallar á 
svindlið. Hún gæti jafnvel kippt 
fótunum undan fiskveiðistefn-
unni, sem hefur verið aðalsmerki 
sjávarútvegsráðuneytisins í 
bráðum aldarfjórðung. Það fer 
ekki vel á því, að stofnun, sem 
heyrir beint undir sjávarútvegs-
ráðuneytið, hafi eftirlit með 

árangri af störfum ráðuneytisins. 
Sjálfseftirlit gerir ekki fullt gagn. 
Það þarf að greina eftirlitið frá 
framkvæmdinni.

Þessi saga er angi á miklum 
meiði í okkar litla landi. Kannski 
er ekki við öðru að búast, úr því 
að þrískiptingu valdsins er svo 
mjög ábótavant sem raun ber 
vitni. Framkvæmdarvaldið ræður 
lögum og lofum. Dómsvaldið 
nýtur líkt og löggjafarvaldið 
trausts innan við þriðjungs 
þjóðarinnar samkvæmt ítrekuð-
um könnunum Gallups. Ekki er þó 
mikið um það vitað, hvers vegna 
fólkið í landinu vantreystir 
dómskerfinu svo mjög; Gallup 
spyr ekki um það. Ein sennileg 
skýring er, að stjórnmálaflokkarn-
ir – einkum þeir tveir, sem hafa 
varla fengizt til að sleppa 
hendinni af dómsmálaráðuneytinu 
allan lýðveldistímann – hafa ekki 
vandað nóg til mannvalsins í 
dómskerfinu, svo sem Lögmanna-
félag Íslands hefur fundið að og 
margir kannast við. 

Lögbrot eru alvörumál í réttar-
ríki, einkum þegar lögreglan 
ræður ekki við þau og virðist 
jafnvel láta þau óátalin. Hér er 
sameign þjóðarinnar í húfi, en 
svindlið heldur samt áfram 
samkvæmt mörgum vitnisburðum 
og færist jafnvel í vöxt, þar eð 
hvatinn til að svindla á kvótakerf-
inu eykst með niðurskurði 
aflaheimilda. Stjórnvöld halda því 

fram, að frásagnir af kvótasvindl-
inu séu ýktar. Þau bera því við, að 
fáir dómar hafi gengið um meint 
svindl. Þennan hnút þarf að leysa. 
Það er hægt með því að veita 
þeim, sem stíga fram og ljóstra 
upp um brottkast og löndun fram 
hjá vikt, skilyrðislausa sakarupp-
gjöf í skiptum fyrir framburð 
sinn. Til þess þarf stoð í lögum. Þá 
myndi létta til. Þessi hugmynd er 
náskyld annarri, sem nú er í 
skoðun: að þeir, sem hafa gert sig 
seka um ólöglegt verðsamráð, geti 
komið sér undan refsingu með því 
að hjálpa fáliðaðri lögreglu og 
samkeppniseftirliti við að upplýsa 
brotin. Einnig mætti hugsa sér 
aðra og kannski heppilegri 
umgerð um þessa einföldu lausn: 
rannsóknarnefnd Alþingis. 
Nokkrir stjórnarandstæðingar úr 
röðum Samfylkingarinnar fluttu 
frumvarp í þá veru í fyrra, en það 
náði ekki fram að ganga. Ekki 
virðist heldur líklegt, að Alþingi 
setji lög til að heimila sértæka 
sakaruppgjöf til að draga úr 
lögbrotum og styrkja réttarríkið í 
sessi. Alþingi hefur reynzt ófúst 
til að upplýsa hlerunarmál frá 
fyrri tíð líkt og gert var í Noregi. 
Þessi afstaða þingsins er óheppi-
leg, þar eð Sjálfstæðisflokkurinn 
liggur undir grun um að hafa látið 
hlera andstæðinga sína og stendur 
í vegi fyrir fullnaðarathugun á 
málinu. Óbreytt ástand ber keim 
af sjálftekinni sakaruppgjöf. 

Ef lögreglan stendur máttvana 
frammi fyrir meintum lögbrotum 
til sjós, hvaða von er þá til þess, 
að hún standi í stykkinu á landi? 
Allir sjá, hverjir hafa mestan hag 
af veikri löggæzlu og meðfylgj-
andi óvissu og öryggisleysi. En 
enginn þykist bera ábyrgð á 
vanmætti lögreglunnar og öryggi 
borgaranna, allra sízt dómsmála-
ráðherrann. Löggur vantar til 
starfa í tugatali. Þessu þarf að 
kippa í lag án frekari undan-
bragða. Láglaunabaslinu verður 
að linna. Og lögleysinu. 

Lögregla á sjó og landi

Ekki er öll vitleysan eins 

Sem betur fer fyrir umræðuna í 
landinu þá er ekki öll vitleysan eins. 

Umræðan um Grímseyjarferju er líka 
orðin ákaflega margbrotin og ekki 
alltaf jafn skynsamleg. Steininn tók nú 
eiginlega úr þegar stungið var upp á 
því að selja nýju Grímseyjarferjuna í 
núverandi ástandi og láta smíða nýja 
ferju á mettíma. 

Þrátt fyrir að ýmislegt hafi farið 
úrskeiðis varðandi kaup og endurbætur á 
ferjunni þá er enn svo að þessi kostur er töluvert 
hagkvæmari en nýsmíði. Reikna má með að nýtt 
skip myndi kosta a.m.k. 7-800 milljónir króna. Því 
er núverandi kostur 2-300 milljónum króna 
ódýrari en nýsmíði. 

Endurbætur á gamla Sæfara voru aldrei 
raunhæfar, viðhald hefði orðið dýrt og þótt koma 
hefði mátt skipinu í stand fyrir 2009 hefði það 
einungis dugað til 2018, auk þess sem dýrt og 
erfitt hefði verið að brúa bilið meðan gert væri 
við gamla Sæfara. 

Nýja Grímseyjarferjan sem nú 
liggur í Hafnarfjarðarhöfn verður 
auk þess mun betra skip, hraðskreið-
ara, hagkvæmara og aðstaða fyrir 
farþega mun betri. Miklu munar fyrir 
Grímseyinga að stytta siglingatímann 
um eina klukkustund. 

Nýja ferjan mun gera meira en að 
standa undir væntingum og þjóna 
landsmönnum vel. Nýtt skip væri að 
sjálfsögðu líka góður kostur, bara 
dýrari. En að fara þá leið núna að 

kaupa nýtt væri nú ekki til að bæta 
ástandið.

Oilean Arann var ekki fallegt þegar það var 
keypt og því hafði verið illa viðhaldið. Þeir sem 
sigldu skipinu hingað til lands láta hins vegar vel 
af því og eftir þær miklu endurbætur sem verða 
gerðar er tæplega um sama skip að ræða. 
Staðreyndin er sú að þótt ýmislegt hefði mátt 
gera öðruvísi má reikna með því að fá gott skip 
fyrir allt þetta fé sem búið er að leggja í verkefn-
ið. Það er óþarfi að fara að taka upp á því núna að 
henda peningum út um kýraugað. 

Höfundur er upplýsingafulltrúi    
Vegagerðarinnar.

Á
sama sólarhringnum handtók á þriðjudag lögreglan í 
Danmörku og Þýzkalandi hópa ungra manna, sem grun-
aðir eru um að hafa verið að undirbúa stórfelld hryðju-
verk. Í öllum tilvikum er um unga múslima að ræða. Nær 
allir eiga þeir uppruna sinn í múslimalöndum Afríku og 

Austurlanda og eiga það sameiginlegt að hafa búið lengi í hinum 
nýju heimkynnum sínum í Evrópu og jafnvel öðlazt ríkisborgara-
rétt þar. Tveir hinna handteknu eru reyndar heimamenn, Þjóðverj-
ar, sem tekið hafa íslamstrú.

Í Þýzkalandi falla þessar nýjustu hryðjuverkavarnahandtökur 
saman við að þess er minnzt að rétt 30 ár eru frá því „þýzka haust-
ið“ svokallaða hófst með blóðugu ráni Rauðu herdeildanna (RAF) á 
Hanns-Martin Schleyer, forseta vestur-þýzku vinnuveitendasamtak-
anna. Þá er þess einnig minnzt nú að rétt 35 ár eru frá því að stríðið við 
botn Miðjarðarhafs sótti Evrópu heim, er palestínskir hryðjuverka-
menn tóku ólympíulandslið Ísraels í gíslingu og drápu í München. 

Þessir atburðir í Þýzkalandi á áttunda áratugnum eru áminning 
um að hryðjuverkaógn er ekki ný af nálinni í Evrópu. En þessi ógn 
hefur tekið miklum breytingum. Hryðjuverk sem eiga rætur sínar í 
innri átökum í Evrópulöndum heyra nánast fortíðinni til; friður hefur 
verið saminn á Norður-Írlandi og mjög hefur fjarað undan basknesku 
aðskilnaðar- og ógnarverkasamtökunum ETA á Spáni, svo dæmi séu 
nefnd. RAF, sem vildu umbylta hinu „kapítalíska kerfi,“ voru líka barn 
síns tíma og lognuðust út af í kjölfar endaloka kalda stríðsins. 

Hryðjuverkaógn nútímans í álfunni stafar fyrst og fremst frá öfga-
mönnum, sem telja sig vera stríðsmenn í „heilögu stríði“ og eru reiðu-
búnir að vinna hin skelfilegustu óhæfuverk í nafni trúar sinnar. 

Franco Frattini, sem fer með dómsmál í framkvæmdastjórn Evr-
ópusambandsins, lýsti því yfir í gær að frekari hryðjuverkavarna-
aðgerða væri þörf í aðildarríkjunum. Vísbendingar væru um að 
hættan á nýjum árásum væri áfram mikil. Hann tilgreindi sérstak-
lega Spán, Ítalíu, Belgíu, Bretland og Þýzkaland í þessu samhengi. 

Handtökurnar í Danmörku sýna að þessi hætta er einnig fyrir 
hendi á Norðurlöndum. Rétt eins og reynslan hefur sýnt í öðrum 
Evrópulöndum, þar sem múslimar eru fjölmennir í hópi innflytj-
enda, eru það nú ungir karlmenn úr þeirra hópi sem glepjast inn 
á braut „heilags stríðs“ og verða í nafni þeirrar sjúku hugmynda-
fræði reiðubúnir að reyna að vinna því samfélagi sem þeir ólust upp 
í eins mikið tjón og þeim er frekast unnt. 

Það er því eðlilegt að hið frjálsa evrópska lýðræðissamfélag reyni 
að koma sér upp skilvirkum vörnum gegn þessari vá. En jafnframt 
þarf það að vera vakandi gegn því að í nafni hryðjuverkavarna sé 
gengið of nærri frelsi borgaranna. Þennan erfiða línudans hafa yfir-
völd í löndum álfunnar – og reyndar í öllum hinum vestræna heimi 
– nú þurft að stíga um allnokkra hríð og ekki sér fyrir endann á því. 

Á tímum opinna landamæra og sívaxandi hnattvæðingar getur 
Ísland ekki látið sem þessi þróun varði það ekki líka. Það er skylda 
íslenzkra stjórnvalda að gæta öryggis borgaranna, og nú á tímum 
er óhjákvæmilegur þáttur í því hlutverki að gæta að því hvaða þátt-
um úr þeim hryðjuverkavörnum sem grannþjóðirnar koma sér upp 
sé viðeigandi að beita hérlendis. Skort hefur á ábyrga umræðu um 
skipan þessara mála hérlendis og er vonandi að úr því rætist. 

Evrópa á hryðju-
verkavaktinni



Óli Hjörtur Ólafsson vílar ekki fyrir sér að 
ganga í snjóþvegnum gallabuxum, enda segir 
hann engann hafa mótmælt til þessa og nænt-
ís-peysan hans smellpassaði við innréttingar í 
Sykurmolapartíi.

„Þessi peysa er þeim kostum gædd að lýsast stór-
fenglega upp þegar maður fer í „blacklight“ lýsingu,“ 
segir Óli Hjörtur Ólafsson, fráfarandi rekstrarstjóri 
Q-bar og tískuáhugamaður með meiru, en peysuna 
góðu keypti hann í Spúútnik þar sem hann vann 
stundum í afleysingum. 

„Ég nota hana reyndar ekki hversdags, heldur 
meira svona við sérstök tilefni,“ segir hann og nefnir 
í því samhengi Sykurmolatónleika sem haldnir voru í 
Laugardalshöll síðasta vetur. 

„Eftir tónleikana var mér boðið í sérstakt eftir-
partí og þegar ég kom þangað inn var einhver snill-
ingur búinn að skreyta rýmið í nákvæmlega þess-
um litum: Bleiku, grænu, gulu og svörtu. Ég varð 
eins og hluti af innréttingunni og fólk hafði mig 
grunaðan um að hafa planað þetta,“ segir hann 
íbygginn og dregur auga í pung. 

Spurður út í snjóþvegnu gallabuxurnar sem hann 
klæðist nánast á hverjum degi segir hann engar 
kvartanir hafa borist til þessa. „Allir vinir mínir 
fíla þær rosalega vel og þá sér í lagi stelpurnar. 
Stelpur eru vitlausar í snjóþvegnar gallabuxur,“ 
segir Óli og flissar, en gaman er að geta þess að Óli 
Hjörtur er nú fluttur til Kaupmannahafnar þar sem 
hann ætlar að ljá Dóru Takefusa starfskrafta sína á 
hinum geysivinsæla „Íslendingabar“ Jolene.

Í snjóþvegnum buxum 
og alveg með´etta!



Hönnuðir hausttískunnar 
lögðu mikla vinnu í sauma-
skapinn þetta árið. Kjólar 
voru rykktir og pils höfðu 
hundruð falda.

Athygli vakti hversu mikið var 
lagt í saumaskapinn á hausttísku-
sýningunum. Kjólar voru teknir 
saman hér og þar og mikið var 
um rykkingar og ísaum. Pils hjá 
Behnaz Sarafphour og brjóstbút-
ur Giambattista Valli voru í 

hundruðum laga og Dolce & 
Gabbana þöktu silfurkjól með 
litlum blómaskreytingum. Ekki
má gleyma Sophiu Kokosalaki sem 
saumaði í og rykkti saman flauels-
bút svo úr varð hinn gellulegasti 
veislukjóll.

Smáatriði 
í kastljósinu

Hypnose Homme er nýr 
ilmur frá Lancome.

Hypnose er nýr ilmur fyrir 
herra frá Lancome. 

Ilmur Hypnose er blanda 
af rafi, svörtum kardimomm-
um, lofnarblómi og muskus. 
Hypnose er dáleiðandi ilmur 
fyrir alla karl-
menn.

Dáleiðandi 
herrailmur

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi
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Síðustu misseri hafa karlar tekið 
upp á því að ganga með handtösk-
ur, enda sífellt fleira sem þarf að 
hafa við hendina í lífi nútíma-
mannsins. Í vetur verður það 
ómissandi að eiga stóra leður-
tösku til daglegra nota og hönnuð-
ir bjóða nú leðurtöskur á mismun-
andi verði eins og gengur eftir 
merkjum, allt frá H&M til Dior, 
Celio eða YSL, allir veðja á stórar 
töskur. 
Áður fyrr var það staðreynd að 
karlmenn fóru aðeins í verslanir 
þegar þá vantaði eitthvað. Nú er 
öldin önnur og karlmenn eru orðn-
ir eins og hver önnur kona, labba 
milli búða og skoða, jafnvel mörg-
um sinnum áður en þeir láta 
slag standa. Skilin milli hins 
karlmannlega og kvenlega 
hafa aldrei verið eins óskýr. 
Þetta má sjá hjá Prada 
sem kemur skemmtilega 
á óvart með herra 
stretch-buxunum, líkum 
þeim sem allar konur á 
Íslandi voru í fyrir 
einum 25 árum, með 
teygju undir hælunum. 
Prada hefur öðru hvoru 
boðið upp á tvílit föt 
þar sem liturinn eins 
og færist yfir í annan 
frá efri hluta til neðri 
hluta, til dæmis í peysu. 
Þessi stíll er kallaður „tie-
dye“ og í þetta skipið eru 
það lakkskór, jafnt fyrir 
konur og karla, sem voru 
sýndir á tískusýningu 

Prada í Mílanó. Ekki virðast inn-
kaupastjórar tískuhúsanna hafa 
haft mikla trú á þessum lakkskóm 
því þeir eru ekki fáanlegir hér í 
París. En blessunarlega fyrir 
tískusjúka er hægt að treysta á 
Zöru. Hönnuðirnir þar hafa gert 
nánast fullkomna eftirlíkingu af 
tie-dye skónum hjá Prada sem 
kosta 99 evrur (4-500 evrur hjá 
Prada). Í vetur er það áfram topp-
urinn að vera í lakkskóm. Meira 
en nokkru sinni er málið að blanda 
saman fatnaði frá fínum tískuhús-
um og ódýrari merkjum. Kris Van 
Assche, nýr hönnuður Dior 
Homme, sýndi fyrir sitt eigið 
merki skyrtur með öðru skyrt-

ulafinu ofan í buxunum og hinu 
utan yfir og nú eru allir 
tískupinnar með eitt skyrtulaf 
ofan í buxunum. 

Fyrir nokkru lýsti frægur 
tískufræðingur í Banda-
ríkjunum því yfir að metr-
ómaðurinn væri allur. Ég 
held að þessi yfirlýsing 
hafi verið heldur snemma 
á ferðinni. Þær breytingar 
sem hafa orðið á karl-
ímyndinni síðustu ár eru 
komnar til að vera. Herra-
snyrtivörur seljast sem 
aldrei fyrr, undirfatafram-

boð hefur aldrei verið meira og 
fleiri og fleiri bjóða herrum 
upp á alls kyns fegurðarmeð-
ferðir. Snyrtipinninn er mann-
gerð sem er komin til að vera 
hvort sem okkur líkar betur eða 
verr. 

Köttur að 
næturlagi
Cat Deluxe at Night er nýr 
ilmur frá fyrirsætunni 

Naomi Campbell.

Grunntónar Cat Deluxe 
at Night eru blanda 

mjúkra baðmullar-
blóma, dýrmætra 
viða og rafs. 
Hjartatónar ilms-

ins eru alpafjóla og 
bóndarós. Topptón-

arnir eru síðan sólber, 
sæt pera og ávaxta-
blanda.

Cat Deluxe-línan inni-
heldur einnig sturtugel, 

húðmjólk og lyktareyði.

Nýlega kom á markaðinn 
skemmtilegur ilmur frá Yves 
Saint Laurent. 

Ilmurinn ber 
heitið Young 
Sexy Lovely 
og er léttur 
og kvenlegur 
í fallegum 
umbúðum.
Markhópurinn
sem framleiðend-
ur höfðu í huga er ungar konur 
með tískuvit og -áhuga. Því 
skemmir það ekki fyrir að lykt-
in stendur sannarlega undir 
nafni. Ungleg, kynþokkafull og 
yndisleg.

Ung, sexí 
og alúðleg

Veglegur kaupauki fylgir öllum keyptum
vörum frá Levante út september!
Fæst í apótekum og smásöluverslunum um land allt 
*Gildir á meðan birgðir endast

Vekja eftirtekt!

®

Margar gerðir af búningasilfri.

Þetta er ódýrasta mynstrið. Allt sem þarf á upphlutinn,
settið frá 90.530, kr.

Allar upplýsingar um hefð og
gerðir búninga eru veittar á staðnum.

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Sérverslun með
kvensilfur



Um þessar mundir er verið 
að gera róttækar breytingar á 
líkamsræktarstöðinni Nautilus 
og sundsvæðinu við sundlaug 
Kópavogs.

„Verið er að stækka fyrstu stöðina 
okkar, sem er undir sundlaug 
Kópavogs á Kópavogstúninu. Hún 
er nú í 300 fermetra stórum sal. 
Við fáum nýjan sal til viðbótar sem 
er um 400 fermetrar. Þar munu 
koma ný tæki, ný sjónvarpstæki 
og fleira. Þannig að fjölbreytnin 
eykst og það verður rýmra um 
okkur.“ 

Þetta segir Kjartan Már Hall-
kelsson, rekstrarstjóri og yfir-
þjálfari Nautilus-líkamræktar-
stöðvanna til níu ára, en fyrsta 

stöðin á tíu ára afmæli um þessar 
mundir.

Kjartan er ánægður með breyt-
ingarnar og segir þær ásamt end-
urbætum sundsvæðisins eiga eftir 
að leiða til þess að það verði eitt 
það glæsilegasta á landinu. „Þarna 
verður bætt við 25 metra innisund-
laug og barnalaug, en fyrir er 50 
metra útisundlaug. Svo eru nýir 
heitir pottar, gufubað, útiklefar og 
þrjár rennibrautir. Þá eru óupp-
taldir nýir búningsklefar.“

Sem stendur eru Nautilius-
stöðvarnar fimm talsins hérlend-
is, hluti af erlendri keðju sem er 
með 140 stöðvar víðs vegar um 
heim. Að sögn Kjartans stendur til 
að fjölga stöðvunum frekar hér-
lendis og sömuleiðis auka þjónust-
una, en hingað til hefur ekki verið 
boðið upp á hóptíma þótt slíkt tíðk-
ist erlendis.

„Ég vil nú ekki segja til um hve-
nær það gerist, en það er á döf-
inni,“ segir Kjartan. „Á móti kemur 
að við erum með framúrskarandi 
góða tækjaaðstöðu, ódýr kort, 
ókeypis prufutíma undir leiðsögn 
þjálfara, matarprógrömm og fitu-
mælingar. Heilsupróf, sem er nýj-
ung frá Svíþjóð, þar sem þrek, 
styrkur, liðleiki, blóðþrýstingur, 
mataræði og stress er meðal ann-
ars kannað.“

Kjartan vill þó meina að vegna 
hæfilegrar stærðar sé þjónustan 
betri fyrir vikið og aðgengi að 
þjálfurum gott. „Hver og einn fær 
leiðsögn í tækjunum og æfingará-
ætlun út frá sínum þörfum og 
markmiðum, sér að kostnaðar-
lausu,“ bendir hann á. Allt er gert 
til að sinna viðskiptavinunum sem 
allra best.“

Tíu ára í andlitslyftingu

e inkatímar ·  hóptímar
hugræn teygjuleikfimi
tai  chi  ·  kung fu
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Viltu komast í form?

Fagleg heilsurækt
Frábær a›sta›a
Frábær lífsstíls námskei›
Frábær sta›setning

Nánari uppl‡singar um fleiri námskei›
og stundaskrá fyrir hausti› 2007 á
www.hreyfigreining.is

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is
S J Ú K R A fi J Á L F U N  O G  L Í K A M S R Æ K T

N‡ námskei› eru a› hefjast

Bak-
leikfimi

Í formi til
framtí›ar*
Skráning er hafin í flessi
vinsælu a›halds- og
lífsstílsnámskei› fyrir
konur. 8 vikna námskei›.

Rope
Joga
hjá Örnu Ara.
Námskei› eru a› hefjast.
Skráning í síma 511 1575.

Talya og Gu›mundur kynna
grunnhreyfingar flar sem
öndun og hreyfing fara saman.
Engin flekking á jóga er
nau›synleg og hentar öllum.

Betri lí›an í hálsi,
her›um og baki.
Skráning á harpahe@hi.is.
www.bakleikfimi.is

Vigtar-
rá›gjafarnir

Bumban
burt*
Loku› námskei› fyrir
karla sem vilja ná árangri.
8 vikna námskei›.

Mó›ir
og barn
Skráning er hafin í fimm
vikna námskei› Söndru
Daggar Árnadóttur.

Líkamsrækt
Frábær a›sta›a til a› æfa
á eigin vegum á flægi-
legum sta›.
Opnir tímar. Stundaskrá:
www.hreyfigreining.is

Íslensku vigtarrá›gjafarnir
vigta alla flri›judaga
kl. 11.30-12.30.
Fundur kl. 12.30.

*Vi› erum í samstarfi vi› íslensku vigtarrá›gjafana. Vi› tökum hressilega bæ›i á hreyfingu og mataræ›i.

Birkir Már
Kristinsson, sjúkra-
fljálfunarnemi

Arna Hrönn
Aradóttir,
Rope Joga kennari

Sævar Kristjánsson,
íflróttafræ›ingur
BSc

Sandra Dögg
Árnadóttir,
sjúkrafljálfari BSc

Harpa Helgadóttir,
sjúkrafljálfari BSc,
MTc, MHSc

Talya Freeman,
Jógakennari

Hólmfrí›ur B.
fiorsteinsdóttir,
sjúkrafljálfari BSc, MTc

Jóga fyrir
stir›a og byrjendur

BYRJENDANÁMSKEIÐ ERU AÐ HEFJAST

Upplýsingar eru veittar í síma 551 4003
og á heimasíðu félagsins www.thorshamar.is

Borðaðu
þig granna(n)

Nánari upplýsingar
Sími 865-8407

www.vigtarradgjafarnir.is



Talið er að brottnám eggja-
stokka geti valdið ýmsum 
sjúkdómum.

Brottnám eggjastokka getur aukið 
líkur á taugasjúkdómnum Parkin-
son og valdið minnistruflunum 
hjá konum, sérstaklega ef aðgerð-
in er framkvæmd fyrir tíðahvörf. 
Þá er talið að áhættan aukist um 
helming hjá ungum konum.

Þetta kemur fram í rannsókn 
sem birt var í tímaritinu Neurol-
ogy Journal og byggir á viðtölum 
við þúsundir kvenna sem höfðu 
farið í slíka aðgerð fyrir að meðal-
tali 27 árum.

Lengi hefur því verið haldið 
fram að hormónið estrógen, sem 
eggjastokkarnir framleiða, verndi 
heilann fyrir hugsanlegum eiturá-
hrifum af völdum dauðra tauga-
fruma. Eituráhrifin eru talin auka 
líkur á sjúkdómum eins og Park-
inson og Alzheimer.

Á hverju ári er fjarlægður 
annar eða báðir eggjastokkar úr 
fjölda kvenna. Aðeins lítill hluti 
þeirra fær hormónameðferð. Stór 
hluti fær enga meðferð og margar 
ekki fyrr en eftir fimmtugt.

Þá þykir sumum niðurstöðurn-
ar útskýra af hverju fleiri karlar 
en konur fá Parkinson-sjúkdóm-
inn.

Sjá www.bbc.co.uk.

Vörn í 
estrógeni

Nýlegar rannsóknir benda til 
þess að einmanaleiki geti haft 
slæm heilsufarsleg áhrif.

Einmana fólk glímir frekar við 
langvarandi streitu og framleiðir 
of mikið af streituhormónum 
vegna ýmissa vandamála í dag-
legu lífi. Þetta kemur fram á 
fréttavef bandaríska sálfræð-
ingafélagsins psycport.com og er 
greint frá á www.persona.is.

Streituhormón geta leitt til 
vandamála líkt og hækkaðs blóð-
þrýstings, óreglulegs svefns og 
kransæðastíflu. Þá eru þeir sem 
eru einmana ólíklegri til að leita 
aðstoðar hjá fjölskyldu eða vinum 
þegar eitthvað bjátar á og því 
verða vandamálin oft verri en 
þau þurfa að vera. 

Til að draga úr líkum á streitu 
og heilsufarsvandræðum vegna 
einmanaleika hvetja rannsakend-
ur þá sem ekki eiga nána vini til 
að virkja félagslíf sitt og leita 
tækifæra til að kynnast fólki og 
jafnvel eignast nána vini.

Einmanaleiki 
ekki góður

Vítamín eru nauðsynleg en 
skortur eða ofneysla þeirra 
getur valdið sjúkdómum.

Til að uppfylla vítamínþörf hvers 
einstaklings ætti fjölbreytt matar-
æði að nægja en mörgum finnst þó 
vissara að taka inn vítamíntöflur. 
Vítamín koma ekki í stað matar 
eða minnka þörfina fyrir hann því 
þau innihalda engar kalóríur, prót-
ín, steinefni, fitu eða vatn. Öll vít-
amín eru líkamanum  þó mikil-
vægir hvatar og þess vegna 
nauðsynleg og skortur á einu vít-
amíni getur komið ójafnvægi á 
starfsemi hans. Í of miklu magni 
geta vítamín þó valdið skaða en 
það á sérstaklega við um fituleys-
anleg vítamín eins og A, D, E og K 
vítamín. Sjá doktor.is

Vítamín eru 
nauðsynleg

www.sagamedica.is

Njóttu lífsins me› Angelicu

Sæktu styrk í íslenskt náttúruafl!

Angelica er íslensk náttúruafur› úr ætihvönn sem færir flér tvenns konar virkni í
sömu vöru. fiú  fær› aukna orku og sjaldnar kvef. Í ætihvönn er fjöldi hollustuefna
sem styrkja forvarnir og bæta heilsuna. Angelica jurtaveig hefur sta›i› Íslendingum
til bo›a frá 2002 og nú bætist vi› n‡r valkostur, Anglica töflur. fiú tekur a›eins
eina töflu á dag og pakkinn endist flér í 2 mánu›i.
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Vörn gegn bakteríum, 
vírusum og sýklum

Vörn gegn bakteríum, 
vírusum og sýklum

Flensa

Áblástur o.fl.

Kvef

Sveppasýking

Meltingarsýking

Fuglaflensa

Blöðrubólgusýking

Sótthreinsandi
blautklútar

Sótthreinsandi
blautklútar

Auglýsingasími

– Mest lesið



Helga Sæunn Árnadóttir, 
nagla- og förðunarfræðingur, 
keypti snyrtivöruverslunina 
Andorra í Hafnarfirði í sumar 
og gjörbreytti öllu baka til í 
búðinni á tveimur vikum.

„Ég fékk búðina afhenta 1. júlí 
og þá tóku við tveggja vikna 
breytingar og við gerðum allt 
fokhelt baka til, baðherbergið, 
naglastúdíóið og kaffistofuna,“ 
segir Helga Sæunn, sem leyfði 
þó versluninni sjálfri að halda 
sér að mestu. „Ég létti reyndar 
rosalega á henni þannig að mér 
finnst hún miklu girnilegri 
núna,“ segir Helga og brosir.

Breytingarnar áttu að gerast á 
þremur dögum en Helga fékk 
búðina afhenta á föstudegi og 

ætlaði að opna næsta miðviku-
dag. „Það frestaðist hins vegar 
svo ég opnaði föstudaginn 13. 
júlí,“ segir hún en telur daginn 
ekki hafa verið óhappadag í 
þessu tilviki því vel gangi með 
reksturinn í dag. 

Helga segist alls ekkert hafa 
haft í bígerð að kaupa sér heila 
verslun enda rak hún sjálf nagl-
astúdíó við Strandgötuna í Hafn-
arfirði. „Ég labbaði út í búð í 
hádeginu einn daginn til að 
kaupa mér samloku og rak nefið 
inn í Andorra í leiðinni, bara til 
að tékka á hvort búið væri að 
selja verslunina. Ég endaði svo 
á að gera tilboð í búðina og hús-
næðið og var búin að eignast 
þetta allt saman þremur dögum 
síðar,“ segir Helga Sæunn og 
hlær.

Ætlaði ekki að kaupa búð

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta
bloggsamfélagið!

Yfir 150.000
notendur!



BÍLAR &
FARARTÆKI





Norðurland
FIMMTUDAGUR 6. SEPTEMBER 2007

Ný sýn 
á Norðurland
Ferðafélagið Hristingur 
hélt í tíu daga hestaferð í 
júlí. BLS. 2

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MIKIÐ ÚRVAL
BLÖNDUNARTÆKJA

MORA INXX
- fyrir baðherbergi og eldhús

Virka daga
8.00 -18.00
Laugardaga

10.00 -15.00
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Ferðafélagið Hristingur fór í 
mikla hestaferð um Norður- og 
Norðausturland í lok júlí þessa 
árs. Þetta var tíu daga ferð 
um fjöll og firnindi í ýmsum 
veðrum og lentu ferðalangarn-
ir í margs konar ævintýrum. 
Ferðafélagið Hristingur er hóp-
ur sem hefur farið nokkrum 
sinnum áður í hestaferðir sam-
an. Kjarni hópsins er ættaður 
frá Vestfjörðum en síðan hefur 
smám saman bæst í hópinn.  

„Í ferðinni voru 12 til 14 manns 
og um 45 hross. Flestir hestarn-
ir komu frá Dalvík þar sem stór 
hluti hópsins er þaðan. Þó voru 
hestar sem komu til dæmis alla 
leið frá Bolungarvík og voru 
þetta því heilmiklir flutningar 
fyrir suma hestana,“ segir Halla 
S. Sigurðardóttir, meðlimur í 
ferðafélaginu.

Lagt var af stað frá Heiðar-
bót í Reykjahverfi í Þingeyjar-
sýslu og síðan riðið um Reykja-
heiði og Bláskógagötur í Und-
irvegg í Kelduhverfi. Daginn 
eftir var riðið frá Undirvegg að 

Lundi og þriðja daginn frá Lundi 
að Hjarðarási rétt norðan Kópa-
skers. Þaðan var haldið um Sléttu 
að Raufarhöfn og á fimmta degi 
var riðið í suður að Flautafelli, 
sem er eyðibýli á vegum hesta-
mannafélagsins rétt sunnan við 
Svalbarð í Þistilfirði. Eftir eins 
dags hvíld var riðið að Lundi, því 
næst í Undirvegg í Kelduhverfi 
og þaðan var haldið að Mývatni. 
Þaðan var riðið að Einarsstöðum, 
þar sem ferð hópsins lauk. Þó 
voru tveir úr hópnum sem riðu 
síðasta spölinn frá Dalvík yfir í 
Hjaltadal. Þá fóru þau í gegnum 
Svarfaðardal, yfir Heljardals-
heiði og gegnum Kolbeinsdal. 
Fyrir þá sem fóru lengst voru 
þetta tæpir 400 km en um 350 km 
fyrir hina. 

„Veðrið var yfirleitt gott en það 
var einn dagur þar sem veður var 
slæmt og var það lengsta dagleið-
in. Þann daginn héldum við að við 
værum villt en sem betur fer kom 
í ljós að svo var ekki. Á tímabili 
leist okkur ekki á blikuna en þá 
vorum við að koma upp að Kröflu 
þar sem voru miklar sprungur og 
klappir. Við vissum að við vorum 
á einhverjum vegi en við vorum 

bara ekki viss um að við værum á 
rétta veginum,“ segir Halla. 

Í óveðrinu týndist einn hestur-
inn og var það helsta þraut ferð-
arinnar. 

„Þegar veðrið var sem verst 
leist einni merinni ekki á að-
stæður og hljóp rúmlega 20 km 
til baka út í þokuna og við viss-
um ekkert hvað varð um hana,“ 
segir Halla. Hún bætir þó við að 
síðar hafi eigandinn fundið hana 
hjá Eilífsvötnum og var merin í 
framhaldi nefnd Eilíf. 

Það sem kom Höllu einna helst 
á óvart var hversu gróið landið 
er. Hún átti frekar von á því að 
þetta yrði meiri urð og grjót, og 
reiðgöturnar voru miklu betri en 
hún bjóst við. 

„Þetta voru mjúkar moldar-
götur og ég bjóst einhvern veg-
inn við því að Melrakkaslétta 
yrði meiri sandur en þar var 
mjög gróið.  Svo er það nú þannig 
í svona hestaferðum að maður 
fer leiðir sem venjulega eru ekki 
farnar og sér því allt annað Ís-
land en þegar keyrt er eftir þjóð-

veginum,“ segir Halla. 
Þó að hestarnir púli mest er 

þetta líka erfitt fyrir fólkið og 
mikil orka fer í að hlúa að hest-
unum. Hvar sem ferðafélagið 
kom var einstaklega vel tekið á 
móti hestafólkinu og sagði Halla 
að gaman hefði verið að upplifa 
þá gestrisni sem þau mættu víð-
ast hvar. 

Ný sýn á Norðurland

Riðið í óveðri í urð og grjóti. Á tímabili óttuðust ferðalangarnir að þeir væru villtir og 
ein hryssa tapaðist þennan afdrifaríka dag. Sem betur fer kom hún í leitirnar.

Meðlimir úr ferðafélaginu Hristingi hvíla sig fyrir næstu lotu.

Dagleiðin rædd. Halla og Víkingur bera saman bækur sínar. 

Hvílst og gert að gamni sínu.

Gengið upp Garðsdal. Ferðalöngunum kom á óvart hversu gróin leiðin var. MYND/HALLA SIGRÚNI

Fagurt er um að litast í Laxárdal. Hluti stóðsins á ferð um dalinn.
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Heiðursmaðurinn Ragnar Hermannsson á Húsa-
vík á sér marga minni menn og konur, sem þó 
er allt heiðursfólk líka.

„Ég byrjaði að tálga þessa trékalla eftir að ég varð 
sjötugur. Það kom þannig til að ég varð svona smátt 
og smátt að verða gamall og ef ég ætti eftir að fara 

inn á eitthvert hæli þá yrði ég ekki minna en vitlaus af 
því að gera ekki neitt,“ segir Ragnar þar sem hann er 
á göngu í húsvísku landslagi og hressandi haustgolu.

„Í sumar hef ég ekkert tálgað. Ég nenni ekki að 
vera inni. Mér heyrist að það sé aðalatriðið þegar 
menn eru gamlir að hafa það gott og gera ekki neitt, 
þótt það gangi ekki inn í kollinn á mér. Ég vil hafa það 
gott og hafa eitthvað fyrir stafni,“ segir Ragnar sem 
sýnt hefur útskurð sinn á Safnasafninu á Svalbarðs-
strönd, þar sem enn má sjá hluta verka hans.

„Ég hafði aldrei lært neitt í tréskurði en fór á nám-
skeið í Reykjavík hjá Hannesi Flosasyni, þeim heið-
ursmanni. Þá skar ég í dálítinn tíma svokallaðan flat-
an skurð, eða myndir á veggi. Svo fékk ég nú leið á því 
og fór í þetta því ég vildi tálga eftir eigin höfði,“ segir 
Ragnar og hefur ekki tölu á þeim körlum og kerling-
um sem þeir hnífurinn hafa skapað.

„Þetta er erfitt verk að því leyti að ég kann ekki að 
teikna eða gera nokkurn skapaðan hlut. Ég tek bara 
spýtu, tálga hana og annaðhvort hirði hana eða hendi 
henni. Ég hef alltaf sagt að verkin séu annarra að 
dæma því fyrir mér er þetta bara misjafnlega útfært 
spýtnarusl,“ segir Ragnar sem orðinn er 85 ára gam-
all og saumar einnig út púða til dægrastyttingar.

„Ég mála alla þessa spýtukalla og hef selt einn 
og einn. Það virðist vera hægt að selja þetta en ég 
er ekki tilbúinn til þess í meira mæli,“ segir Ragnar 
sem er ættaður frá Flatey á Skjálfanda og var allan 
sinn starfsaldur til sjós.

„Það fer fjarri því að mér finnist gaman að vera 
gamall. Maður labbar innan um vinnandi fólk og mér 
bara leiðist það. Ég vildi miklu frekar fá að vera með 
og taka þátt, en reyni í staðinn að flýja það og vera 
ekki fyrir.“  thordis@frettabladid.is

Tálgar misjafnlega 
útfært spýtnarusl

Listamaðurinn Ragnar Hermannsson á Húsavík með falleg 
hjón sem hann skapaði úr því sem hann kallar spýtnarusl.

FRÉTTABLAÐIÐ/MAGNHILDUR SIGURÐARDÓTTIR

Í hlaði Jólagarðsins í Eyjafirði 
stendur óskabrunnur ófæddra 
barna.

Það er blátt áfram töfrandi að 
ganga að þessum fagra mósaík-
brunni í fagurri náttúru Eyjafjarð-
ar, en hann á sér heillandi sögu og 
hefur orðið mörgum að barnaláni.

„Þetta leiddi eitt af öðru,“ segir 
Benedikt Ingi Grétarsson, eigandi 
Jólagarðsins. „Við hjónin feng-
um gefna stóra ösp sem lá heima 
í túni. Okkur datt í hug að reisa 
hana upp og hefja til vegs sem 
klifurtré, en þá kom upp sú hug-
renning að ekki auðnaðist öllum 
að eignast börn og oft gengi brös-
uglega að koma þeim undir. Samt 
eignuðust allir börn í einhverjum, 
þótt þau væru ekki manns eigin 
af holdi og blóði. Og upp frá þess-
um vangaveltum fannst okkur að 
ekki sakaði ef allir kæmu saman á 
einum stað og óskuðu öðrum vel-
farnaðar og barnaláns; hvort sem 
það væru ömmur, afar, systkini, 
vinir eða væntanlegir foreldrar,“ 
segir Benedikt um tilurð óska-
brunns ófæddra barna sem vígður 
var árið 2000.

Það var listakonan Heiðdís Pét-
ursdóttir sem skapaði óskabrunn-
inn sjálfan, sem er mósaíkklædd-
ur og forkunnarfagur fontur.

„Öspina ákváðum við að mála 
hvíta, sem er litur hreinleika og 
sakleysis. Á greinarnar settum 
við stjörnur sem tákn um ófædd 
börnin, og settum hjá óskabrunn-
inum. Svo koma þeir sem koma 
vilja, eiga stund við óskabrunn-
inn, gára vatnið og óska sjálfum 
sér eða öðrum barns og velfarnað-
ar, en bæði er hægt að óska þeim 
sem þrá barn að verða með barni, 
sem og þeim börnum sem komin 
eru undir góðrar ferðar í þenn-
an heim,“ segir Benedikt, sem 
fékk séra Hannes Örn Blandon, 
prófast í Laugalandsprestakalli í 
Eyjafirði, til að blessa óskabrunn 
ófæddra barna.

„Daginn sem við völdum til 
blessunar hellirigndi í Eyjafirði, 
en um leið og séra Hannes renndi í 

hlað stytti upp og fór ekki að rigna 
aftur fyrr en hann hafði lokið 
verki sínu og gætt sér á kleinum 
og heitu súkkulaði í garðinum. 
Okkur fannst það öllum tákn um 
að brunnurinn nyti Guðs blessun-
ar, en hingað hafa komið margar 
ömmur og afar til að þakka fyrir 
þegar óskirnar hafa ræst,“ segir 
Benedikt, en bæði Íslendingar 
og útlendingar leggja leið sína að 
þessum einstaka brunni sem færir 
barnalán yfir þá sem bera fram 
óskir sínar.

„Hugmyndin var sú að bera 
fram hljóða ósk og gára yfirborð 
vatnsins sem geymir óskina í 
gæfubrunni framtíðar. Brunninn 
tileinkaði ég systur minni sem gat 
ekki eignast börn, en fór að eign-
ast þau eftir óskir við brunninn, 
en það átti einnig við um Heið-
dísi, listakonu og skapara brunns-
ins. Börn sem heimsækja Jóla-
garðinn eiga svo til að misskilja 
tilgang brunnsins því hann kallast 
óskabrunnur, en það er allt í lagi 
því börn hugsa svo fallega,“ segir 
Benedikt brosmildur.

thordis@frettabladid.is

Barnalán óskast
Óskabrunnur ófæddra barna.

Óskabrunnur
ófæddra barna
Brunnur þessi mun geyma

 óskir 
tileinkaðar ófæddum börnum. 
Lítið barn er ekki sjálfgefinn 
hluti í lífi hverrar manneskju. 
Stundum þurfum við að bíða 

lengi
og ef til vill eru börnin í okkar 

lífi
ekki okkar eigin börn, 
heldur litlar hendur sem 

læðast í lófa okkar 
og verða þannig gleði lífsins. 

Á meðan við bíðum eigum við 
ótal góðar óskir. 

Innan stundar mun lítið barn 
fæðast í þennan heim 
og því munu fylgja hlýjar 

hugsanir okkar allra. 

Alke
smábílar

til ýmissa verka

Alke bílarnir fást 
í mörgum útfærslum

Höldur á Akureyri er söluaðili V&Þ á Norðurlandi, sími 461 6061

`

`



Betra kaffi – betra líf

Fæst einnig hjá þessum góðu kaupmönnum: Krambúðinni, Kjötborg, Aðalkaup Vogum,
Bakaranum á Ísafirði, Samkaup úrvali og KS Sauðárkróki.

Apakaffið sem er forsæluræktað í
1900 m hæð yfir sjávarmáli var valið
næst besta náttúruræktaða (ecolocial) 

kaffið í heiminum 2007 og sjöunda 
besta kaffi heims í heildarkeppninni.

Fæst í „gourmet“ búðum um allan 
heim, og nú líka á Íslandi.

Froskakaffið er verðlaunakaffi sem
ræktað er í forsælu í 1600 m hæð yfir 
sjávarmáli. Það er 100% Typica-baunir
sem er afbrigði af Arabica-baununum. 

Froskakaffið er ein af fáum
kaffitegundum á Íslandi í þeim

gæðaflokki.

Hartmann kaffibóndi hefur verið
einn helsti ráðgjafi Starbucks og
Sameinuðu þjóðanna í áætlun

sem miðar að bættum hag fátækra
kaffiríkja. Fæst hjá Starbucks og 

nú á Íslandi.

Panamakaffið fæst í þessum góðu búðum: Ps. Kaupum allt kaffið milliliðalaust frá bóndanum.

Palo Alto er gæðablanda frá
fjórum fremstu kaffibændum
Panama og er eitt mest selda
kaffið í Mið-Ameríku. Fæst

einnig á Ítalíu og í Japan ef þú 
skyldir eiga leið þar um.

Umboðsaðili:
Latino Market ehf.

sími 566-7979

Þín verslunSeljabraut

Panama var valið besta kaffiræktarlandið í heiminum 2007. Sjá: www.scaa.org og www.ra.org

SKERJAVER
Litla búðin með stóra hjartað
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Á Húsavík blasa við nokkur aldargömul 
hús sem á sínum tíma var bjargað frá 
niðurrifi og hafa nú verið gerð upp af 
hvalaskoðunarfyrirtækinu Norðursigl-
ingu.

„Þetta er náttúrlega ein sorgarsaga hvern-
ig farið var með gamalt húsnæði hér á Ís-
landi,“ rifjar Hörður Sigurbjarnarson 

upp, framkvæmdastjóri hvalaskoðunar-
fyrirtækisins Norðursiglingar. „Á Húsa-
vík líkt og víða á Íslandi rifu menn gömul 
hús á báðar hendur. Drógu tennurnar úr 
miðbæjum svo þeir litu út eins og tann-
lausar kerlingar. Það er ekki lengra síðan 
en 1980 að ekki þótti fínt að eiga gömul hús 
á Íslandi.“

Hörður segir að eftir það hafi til allrar 
hamingju átt sér stað töluverð viðhorfs-
breyting með þeim afleiðingum að tekið 
var að vernda gömul hús og gera upp. 
„Fyrir tæpum áratug, sagði Húsavíkur-
bær hingað og ekki lengra. Þá var ákveð-
ið að bjarga gömlu húsunum og tók bærinn 
þátt í að flytja þau.“

Norðursigling, fyrirtæki Harðar, keypti 

þá Bjarnabúð, sem Bjarni Benediktsson, 
kaupmaður á Húsavík, byggði fyrir einni 
öld, þar sem álitið var að þarna væru 
menningarminjar í hættu. Þá höfðu veru-
legar endurbætur verið gerðar á húsinu af 
Jóni Ármanni Árnasyni.

„Við lukum starfi Jóns,“ segir Hörður. 
„Núna eru í húsinu þrjár íbúðir, tvær stúd-
íóíbúðir og ein stærri, teknar í notkun árið 
2006. Sonur minn og sambýliskona hans 
keyptu þær, búa í einni og eru með hinar 
í útleigu.“

Innvolsi hússins hefur þar af leiðandi 
verið breytt töluvert frá því sem áður var 
enda hýsti það upphaflega verslun eins og 
heitið gefur til kynna.

Bjarnabúð var þó ekki eina húsnæð-

ið sem Hörður bjargaði þar sem Norður-
sigling fékk leyfi hjá bænum til að taka 
húsið Skuld sem til stóð að rífa í byrjun 
2006. Eigendur Norðursiglingar sáu mögu-
leikana sem í því leyndust og eftir nokkr-
ar endurbætur var þar opnað kaffihúsið 
Skuld, sem nýtur töluverðra vinsælda.

Þá er óupptalið húsið Hallandi, sem 
Norðusigling keypti árið 1997. Það var 
byggt árið 1907 og þykir vera með glæsi-
legri húsum á Húsavík eftir gagngerar 
endurbætur.

Hörður segir að í dag njóti Húsvíkingar 
og gestir góðs af þessari fyrirhyggju þar 
sem húsin, ásamt Húsavíkurkirkju, myndi 
hlið inn í bæinn og skipti máli fyrir bæjar-
myndina. roald@frettabladid.is

Menningarminjum bjargað á Húsavík

Hérna sést Bjarnabúð að utan sem hefur gegnt margvíslegu hlutverki í 
gegnum tíðina.

Norðursigling hefur staðið í ströngu við að gera 
upp gamalt húsnæði á Húsavík. Hörður segir það 
kostnaðarsamt en á móti komi að hlutirnir endist 
þá betur. MYND/HILDUR HARÐARDÓTTIR 

Norðursigling bjargaði húsinu Skuld frá niðurrifi og fann því nýtt hlutverk. Nú 
er þar rekið vinsælt kaffihús. 



Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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H O T E L  H V O L S V Ö L L U R

…er staðsett í hjarta Njáluslóða þar sem sagan svífur yfir vötnum 
aðeins um 100 km. frá Reykjavík

Haustdagsskrá 2007
Nóvember- desember
Frá 9.11.2007 tíl 22.12.2007 Bjóðum við uppá skemmtilegar og matar miklar helgar með Villibráða hlaðborði föstudaga og Jólahlaðborði laugardaga.Einnig er dinner músik og dans báða dagana.

Gistu tvær nætur á verði einnar!Gestir sem velja að gista föstudag og laugardag frá 09.11.2007-22.12.2007 greiða aðeins gistingu fyrir eina nótt. 
Önnur nóttin frí.

Einnig bjóðum við uppá barnapössun, þar sem ungarvanar stúlkur sjá um að passa börnin meðan foreldranir njóta matarins.

September
 Hausthátíð í Rangárþingi Eystra

  dagskrá á www.hvolsvollur.is

Október
 Kreole matur - Amerísk vín
 Spánar helgi Spönsk vín
 Frönsk helgi

Nóvember
  Villibráðarhlaðborð

 Hlíðarvegur 7 | 860 Hvolsvöllur | s: +354 487 8050 | fax: +354 487 8058 | hotelhvolsvollur@simnet.is

Matar miklar helgar

… við tökum vel á móti þér!
Verið velkominn
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is
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– Mest lesið

Auglýsingasími

– Mest lesið



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ



HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

Auglýsingasími

– Mest lesið
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KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Salaskóla
Lausar stöður í Salaskóla

• Umsjónarkennari á yngsta stig 

• Hlutastarf í Dægradvöl

Í Salaskóla er lögð áhersla á að hver
nemandi fái að njóta sín. 
Kennt er í aldursblönduðum námshópum
og leitast við að hafa námshópa hæfilega
fjölmenna.
Boðið er upp á gott vinnuumhverfi og
frábæran starfsanda
Upplýsingar gefur Hafsteinn Karlsson, skólastjóri
eða Hrefna Björk Karlsdóttir aðstoðarskólastjóri í
síma 570 4600

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um störfin.

Heimasíða skólans er http://salaskoli.is

Lærum saman í leik

Við leitum að fólki á öllum aldri,
af báðum kynjum, með margs
konar menntun og reynslu.





ATHÞJÓNUSTA
OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þín í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165/899 0800

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Engjateig 9
105 Reykjavík

Fr
um

GULLENGI

Rúmgóð og björt 3ja herb. íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. Stærð 111,1 fm. Ljósar innréttingar
og beykiparket á gólfum. góðar flísalagðar svalir. Útsýni. Þvottahús í íbúð. Stutt í alla þjón-
ustu. Tvennar svalir. Laus fljótlega. Verð 26,9 millj.

RAUÐHAMRAR - GRAFARVOGUR

Sérlega falleg og rúmgóð 4ra herb. íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. Stærð alls. 145,5 fm. Mik-
ið og fallegt útsýni, bæði til norðurs og suðurs. Góðar svalir. Einn eigandi. SÉRLEGA
BARNVÆNT HVERFI. ÖRSTUTT Í SKÓLA OG AÐRA ÞJÓNUSTU.

MARÍUBAKKI - ÚTSÝNI

Mjög góð 4ra herb. íbúð á 3.hæð ásamt sér þvottahúsi í íbúð og sér íbúðarherbergi í kjall-
ara með sameiginlegri snyrtingu. Húsið er klætt að utan og í góðu ástandi. Frábært út-
sýni. Barnvænt hverfi. Laus fljótlega. Verð 21,9 millj.

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

F A S T E I G N A S A L A  •  Á r m ú l i  2 1 ,  R e y k j a v í k  •  w w w . k j o r e i g n . i s

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17-18.
Hraunbær 144, íbúð nr. 301- 110 RVK.
Góð 5-6 herbergja endaíbúð á góðum stað í
Árbænum. 124,1 fm á 3. hæð/efstu. Forstofa. Stórt
hol með nýlegum flísum. Eldhús með snyrtilegri innrétt.
nýlegum flísum og borðkrók. Baðh. flísalagt. 4-5
svefnherbergi. Gróið og barnvænt
hverfi. Verð 26,9 millj.

Nánari uppl. hjá sölufulltrúa
Akkurat Ásdís 898 3474.

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Krosshamrar 8 – Opið hús

Fr
um

Gott 180 fm. steinsteypt einbýli á einni hæð, þar af 42,3 fm. bílskúr.
Húsið sem er mjög vel staðsett í botnlangagötu, skiptist í forstofu, eld-
hús með borðkrók, stofu, borðstofu, hol, sjónvarpshol, þvottahús,
þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Stór verönd með skjólvegg í suð-
ur. Gróinn og skjólgóður garður. V. 55 millj.

Opið hús í dag milli kl. 17:00 og 18:30, verið velkomin

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

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

Borgartún 29

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Opið hús í dag milli kl. 18:30 og 19:30
Vallarbarð 4 – Hafnarfirði

Fr
um

Glæsilegt og vel staðsett ca 178 fm einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt ca 34 fm frístandandi bílskúr, samtals ca 212 fm. Neðri
hæð skiptist í forstofu, hol, baðherbergi, þvottahús, geymslu, eld-
hús og þrjár stofur. Efri hæð skiptist í fjögur svefnherbergi, bað-
herbergi og stórar svalir. Parket og flísar á gólfum. Fallegur garð-
ur í rækt með stórum sólpalli og skjólveggjum. Hellulögð aðkoma
með hita í stéttum. Verð 55 millj.

Reynir Björnsson lfs. tekur vel á móti gestum 
milli kl. 18:30 og 19:30. Teikningar á staðnum.

Eignir óskast

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Heimir Bergmann
Framkv.stjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.is
Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fast.sali
Lögmaður
GSM: 698 3600
jonas@logheimili.is

Fyrir ákveðna kaupendur!

Einbýli í Setbergi

Einbýli í Fossvogi

fyrir fjársterka aðila

Fr
um

Skipholt 15
105 Reykjavík
sími 512 3600

fax 512 3601
Jónas Örn Jónasson, Hdl

löggiltur fasteignasali
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Nú þegar komið hefur fram að 
enginn hefur nokkurn tíma 

viljað gefa húsunum að Laugavegi 
4 og 6 grið, friða þau eða færa til, 
því sem næst, upprunalegs horfs, 
er rétt að drepa létt á dyr og minna 
á hlutverk rýnihóps sem hefur 
verið starfandi að því að gefa álit 
sitt á teikningum af nýjum bygg-
ingum við Laugaveginn. Á fund-
um rýnihópsins hefur ítrekað 
komið fram að menn telja sitt hlut-
verk vera að sjá til þess að það 
sem verður byggt á Laugavegi, sé 
áreiðanlega betra en það sem þarf 
að víkja, verður rifið. Það er alls 
ekki alltaf sjálfgefið að þetta nýja 
sé betra en það gamla.

Rýnihópurinn hefur frá upphafi 
gert mjög viðamiklar athuga-

semdir við þær teikningar sem 
kynntar hafa verið fyrir honum, 
af Laugavegi 4-6. Frá upphafi hafa 
fulltrúar hópsins verið nokkuð 
einróma um að það sem rís á þess-
um viðkvæma stað gömlu verslun-
argötunnar, þurfi að vera þannig 
úr garði gert að sátt ríki um það. 
Mismunandi áherslur hafa svo 
verið um hin ýmsu atriði. Undir-
rituð hefur til dæmis ævinlega 
talað gegn öllum byggingum sem 
skerða sólarljós á gangstéttinni 
norðanverðri. Það er gert af þeirri 
grundvallarskoðun (og af fenginni 
reynslu) að sólarljósið sé eitt 
helsta aðdráttaraflið fyrir þá sem 
vilja ganga um miðbæinn. Aðrir í 
rýnihópnum hafa lagt ríka áherslu 

á að nýja 
húsið sýni 
umhverfi
sínu tilhlýði-
lega hóg-
værð, beri 
það ekki ofur-
liði. Um það 
er auðvelt að 
sammælast.
Nú vill svo 
óheppilega til 
að sú fundar-
gerð frá rýni-
hópi um 
Laugaveg 4-

6, sem send var inn í borgarkerfið 
og var t.a.m. skipulagsráði til hlið-
sjónar þegar tekin var ákvörðun 
um að láta niðurrifsheimildina 

óáreitta, var frá fundi þar sem 2 
fulltrúar mættu ekki og sá þriðji 
þurfti að sitja hjá.

Fulltrúi kaupmanna í rýnihópn-
um dvaldist erlendis, en fulltrúa 
íbúa barst aldrei fundarboð og var 
því fjarri mikilvægri samkundu. 
Þriðji fulltrúinn hafði reyndar 
gert tillögu að lausn fyrir bygg-
ingar á þessum stað, hverrar 
aðalsmerki var virðing fyrir liðn-
um tíma og reisn gamalla húsa um 
leið og notagildi húsanna var gert 
nægjanlegt fyrir nútímalegar 
kröfur. Sá sat hjá.

Svo götótt fundargerð var sem
sagt það plagg, sem borgarfulltrú-
ar höfðu til hliðsjónar, sumir sjálf-
sagt undrandi á viðsnúningi rýni-
hópsins, sem fram að þessu hafði 

spyrnt mjög við fótum, og verið 
trúr því markmiði að láta ekki 
Laugaveginn verða verri eftir en 
áður. Láta ekki ósmekklega ásýnd 
fermetragræðginnar tróna yfir 
svæði sem við eigum öll saman og 
taka af okkur sólarbletti, sem eru 
líka sameign okkar allra.

Þetta dæmi sem hér er rakið, 
sýnir enn og aftur að starf rýni-
hópsins gefur falskt öryggi og 
getur hvorki verndað þau hús sem 
nú standa við Laugaveg, né tryggt 
borgarbúum framúrskarandi 
nýbyggingar.

Auðvitað liggur rót vandans í 
því deiliskipulagi, sem samþykkir 
slíkt fermetramagn í gömlu og 
grónu umhverfi. En það er líka 
umhugsunarefni fyrir þá sem 

„eiga“ byggingarréttinn á lóðum 
við Laugaveg, hvort það, að hugsa 
um hagsmuni heildarinnar sé ekki 
affarasælast fyrir alla: Okkur 
gangandi vegfarendur, fagur-
kerana, þá sem vilja laða fólk á 
Laugaveginn, fólk framtíðarinnar 
og þá ekki síst eigendur bygginga-
réttarins. Það er hægt að byggja 
af smekkvísi og virðingu fyrir 
sameiginlegri sögu og sameigin-
legu rými, þannig að allir græði. 
En það er líka hægt að byggja af 
smekkleysi og græðgi, svo að jafn-
vel þeim ofbjóði sem seinþreyttir 
eru til vandræða.

Höfundur er íbúi í miðborginni og 
á sæti í rýnihópi um nýbyggingar 

á Laugavegi. 

Falskt öryggi á Laugaveginum 







Tilkynningar um merkisatburði má senda á 

netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is

eða hringja í síma 550 5000.

Ölfusárbrú fellur ásamt bílum„Í vinahópi hef ég alltaf verið 
hávær, fyndin og málgefin, en 
um leið og ég stíg út úr þeim 

þrönga hópi verð ég afar þögul 
og sjálfshugul. Ég kæri mig ekki 

um að standa í sviðsljósinu.“ 

Hátíðlegur, glaðsinna andi svífur yfir 
akureyrskum vötnum þessa dagana og 
ekki að ósekju því stolt bæjarins, Há-
skólinn á Akureyri, stóð á tvítugu í gær. 
Af því tilefni var blásið til fjögurra 
daga afmælishátíðahalda.

„Háskólinn á Akureyri byrjaði form-
lega hinn 5. september 1987. Hann var 
stofnaður alveg frá grunni og er ekki 
byggður á grundvelli annarra stofn-
ana,“ segir Jóna Jónsdóttir, forstöðu-
maður markaðs- og kynningarsviðs Há-
skólans á Akureyri.

„Fyrsta árið voru við skólann þrjátíu 
nemendur og fjórir fastráðnir starfs-
menn sem kenndu í tveimur stofum 
Íþróttahallarinnar. Menntafólki fyrir 
sunnan þótti þetta heldur mikil bjart-
sýni en strax var mikill stórhugur í 
mönnum að byggja upp mikils metinn 
háskóla,“ segir Jóna, og víst hefur af-
mælisbarnið vaxið og dafnað á sínum 
fyrstu tuttugu árum.

„Í dag eru nemendur um 1.400 tals-
ins og starfsmenn komnir vel á annað 
hundrað. Húsnæði er allt á fallegu há-
skólasvæði og með næsta byggingará-
fanga verður öll starfsemi komin á einn 
stað, en stúdentagarðarnir fimm eru í 
nágrenni við háskólann,“ segir Jóna, 
en þumalputtaregla hefur verið sú að 
helmingur nemenda komi frá Eyja-
fjarðarsvæðinu meðan sitt hvor fjórð-
ungurinn kemur frá höfuðborgarsvæð-
inu og landsbyggðinni.

„Til viðbótar við staðnám á Akureyri 
er stór hópur fjarnema víða um land 
sem leggur stund á leik- og grunnskóla-
kennarafræði, auðlindagreinar, hjúkr-
un og viðskiptafræði,“ segir Jóna þar 
sem hún stendur við Íslandsklukkuna.

„Nemendur og starfsfólk fá gómsæt-
ar hnallþórur með afmæliskaffinu og 
í tilefni afmælisins stendur margt til. 
Við skrifum undir samning um sam-
starf við Sjávarlíftæknisetrið BioP-
ol á Skagaströnd, HA-bandið gefur út 
geisladisk, við tilkynnum úrslit í teikni-
samkeppni grunnskólanemenda á Ís-
landsklukkunni, hefjum málstofuröð 
heilbrigðisdeildar og verðum með tón-
listaruppákomu í kaffiteríunni,“ segir 
Jóna. Á laugardag verður hápunkt-
ur afmælishaldanna þegar boðsgest-
um verður boðið til stórveislu af fínni 
gerðinni.

„Þar verður mikið um dýrðir og 
meðal annars verður Íslandsklukkunni 
hringt tuttugu sinnum af listamannin-
um Kristni E. Hrafnssyni, sem lætur 
bjölluna syngja eitt högg fyrir hvert 
afmælisár háskólans,“ segir Jóna, en 
afslöppuð gleðistemmning einkennir 
skólalífið þessa fjóra afmælisdaga.

„Nú er háskólinn orðinn full-
vaxta og í stakk búinn fyrir framtíð-
ina. Þriðjungur bæjarbúa starfar á 
einn eða annan hátt við skólastofn-
anir í bænum, og ýmislegt sem mér 
þykir einkennandi fyrir afmælisbarn-
ið sjálft. Í því býr kraftur frumkvöð-
ulsins, sem rekja má til upprunans, og 
þann kraft finnur maður bæði í starfs-
fólki og nemendum skólans. Menn eru 
óhræddir við að takast á við ný verk-
efni og læra af mistökunum. Þeir eru 

sáttir við að sumt gengur upp og annað 
ekki, en það einkennir frumkvöðla. 
Hér er einnig heimilislega notalegt 
að vera. Menn ganga að næsta manni 
og heilsast, og við munum halda í það 
andrúm eins lengi og hægt er.“

Hjartans þakkir færum við þeim fjölmörgu
sem sýndu okkur samúð, vináttu og hlýhug
vegna andláts og útfarar ástkærs eigin-
manns míns, föður, tengdaföður og afa

Rolfs Johansen
Kristín Ásgeirsdóttir Johansen
Agnes Johansen
Thulin Johansen Guðrún Þorleifsdóttir
Svava Þorgerður Johansen Björn Sveinbjörnsson
Berglind Johansen Pétur Albert Haraldsson
Ásgeir Johansen Aki Ishise Johansen
Kristín Johansen Halldór Harðarson
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Valgerður Hanna
Jóhannsdóttir
Sporhömrum 6, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut
þriðjudaginn 28. ágúst. Jarðarför hennar fer fram frá
Grafarvogskrikju föstudaginn 7. september kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda

Flosi Óskarsson
Gylfi Óskarsson Sigríður Konráðsdóttir

MOSAIK

75 ára afmæli
Sjöfn

Halldórsdóttir
frá Þverholtum

Í tilefni af afmælinu tekur Sjöfn á móti 
gestum í Lyngbrekku laugardaginn 8. sept. 

kl. 20.00  Blóm og kransar afþakkaðir 
en frjáls framlög í spari-baukinn falla í 

góðan jarðveg. Pizzupartí fyrir börnin og 
unglingana heima hjá ömmunni á sunnudag 

frá kl. 14.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Svava Ólafsdóttir
frá Hruna, Klausturhólum 2
Kirkjubæjarklaustri,

lést á Landspítalanum Fossvogi 2. september. Hún
verður jarðsungin frá Prestbakkakirkju föstudaginn
7. september klukkan 14.00.

Andrés S. Einarsson og fjölskylda

Minningarathöfn um manninn minn,
föður okkar, stjúpa og afa,

Per Key Kristiansen
Sólvallagötu 6

sem lést í Kaupmannahöfn 17. júlí sl., verður haldin
í Dómkirkjunni föstudaginn 7. september kl. 15.00.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á MS-félag
Íslands eða önnur líknarfélög.

Guðrún Magnúsdóttir
Eske Key Kristiansen   Uffe Key Kristiansen
Lára Kristín Traustadóttir   Þorvaldur Sigurðsson
Magnús Björn Traustason Rakel Snædahl
og barnabörn.

Ástkær systir mín, mágkona og frænka,

Guðlaug Torfadóttir
líffræðingur, Hofakri 3, Garðabæ,

lést á Krabbameinsdeild Landspítalans þriðjudaginn
4. september. Útför verður auglýst síðar.

Kristín S. Gilson Henry L. Gilson
Valgerður Jónsdóttir Guðni Hannesson
Kristbjörn Jónsson



VIÐ KYNNUM NÝJA
DELL INSPIRON FARTÖLVU
– LITRÍKT ÚRVAL

DELL MÆLIR MEÐ WINDOWS VISTA™ HOME PREMIUM

8 MISMUNANDI LITIR

HD SKJÁR

MEDIADIRECT

INNBYGGÐ
2,0 MEGAPIXLA
VEFMYNDAVÉL

WI-FI CATCHER™

VELDU ÞINN LIT!

•  Intel® Core™2 Duo örgjörvi T5250
•  1,50GHz, 667MHz FSB, 2MB L2 Cache
•  2GB 667MHz Dual Channel DDR2 vinnsluminni (2x1024)
•  15,4” Widescreen WXGA+ (1440x900) TrueLife skjár
•  Innbyggð 2,0 megapixla myndavél
•  256MB nVidia GeForce Go 8600M GT skjákort
•  160GB 5400rpm SATA harður diskur
•  8X DVD+/-RW geisladrif ásamt hugbúnaði
•  Windows Vista Home Premium
•  3ja ára ábyrgð á verkstæði EJS

INSPIRON 1520 KOSTAR 129.900,-*
eða 4.969,- á mánuði (miðað við 36 mánuði)

NÝ INSPIRON™ 1520

Dual Core örgjörvi og 15,4” WideScreen skjár gerir það að 
verkum að Inspiron 1520 hentar vel í hverskonar margmiðlun og tölvuleiki.
Inspiron 1520 fæst í 8 litum og því átt þú að geta fundið eina sem passar þér.
Snjöll og einföld, ef þú leitar að gæðafartölvu er Inspiron 1520 tölvan fyrir þig.

Dell, vörumerkið Dell, Inspiron, UltraSharp, TrueLife og TrueMobile eru vörumerki í eigu Dell Inc. Intel, Pentium og Core eru skrásett vörumerki í eigu Intel Corporation eða útibúa
þess í Bandaríkjunum Norður-Ameríku og öðrum löndum. Microsoft, Windows og Windows Vista eru vörumerki eða skrásett vörumerki í eigu Microsoft Corporation. Önnur nöfn eða
vörumerki sem vísað er til í þessari auglýsingu geta verið í eigu annarra. Dell gerir ekki tilkall til vörumerkja annarra.

* FYRIRVARAR: Verð er tilboðsverð með vsk. og gildir meðan birgðir endast. Verð miðast við gengi og getur breyst án fyrirvara. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndabrengl.



Ég trúi á karma, lögmálið 
um orsök og afleiðingu. 
Að geri ég eitthvað gott 
eða slæmt fái ég það til 
baka. Þess vegna reyni ég 
að búa til gott karma með 
því að breyta rétt, þótt 

ætlunarverkið heppnist ekki alltaf.
Sem dæmi legg ég mig fram við 

að mynda gott karma í kringum þá 
staði sem ég hef heimsótt eða búið á. 
Hafi mér liðið eða líkað illa við ein-
hvern stað reyni ég að fara þangað 
aftur til að sættast við hann.

Þannig var það um daginn þegar 
ég skellti mér í uppgjörsferð til Sit-
ges, strandarbæjar skammt frá Bar-
celona á Spáni. Ég fór þangað fyrst 
fyrir sjö árum og gerði mér heilm-
iklar væntingar, enda bærinn róm-

aður fyrir fegurð og fjörugt strand-
arlíf. Því miður get ég ekki annað 
sagt en að ég hafi orðið vonsvikinn.

Við mér blasti bær, ef bæ skyldi 
kalla, sem var varla stærri en Kefla-
vík. Ekki þótti mér nú mikið koma 
til bæjarlífsins, sem virtist ganga út 
á sólböð, drykkju og uppáferðir. Frá 
þessu krummaskuði fór ég hneyksl-
aður í bragði og leit ekki um öxl af 
ótta við að andleysið kynni að breyta 
mér í saltstólpa.

Sjö árum síðar ákvað ég að snúa 
aftur til að grafa stríðsöxina og í 
fyrstu benti flest til að það gengi 
upp. Bærinn reyndist ósköp nota-
legur og fólkið vinalegt. Um tíma 
gat ég meira að segja hugsað mér að 
búa þarna. En þá dundu ósköpin 
yfir.

Að morgni fjórða dags vaknaði ég 
með hrikalega ónotakennd í magan-
um og vissi ekki fyrr en ég lá ofan í 
klósettinu á hótelherberginu þar sem 
matarleifar kvöldsins áður skiluðu 
sér heldur frekjulega. Ég var ekki 
búinn að jafna mig þegar leifarnar 
héldu áfram að skila sér, þar til inn-
yflin virtust ætla að kreistast út.

Matareitrun úrskurðaði læknir-
inn. Næstu daga varð ég vinsamleg-
ast að lifa á eplum og banönum og ef 
ég lá ekki með köldu eða hita í rúm-
inu haltraði ég um göturnar vegna 
bakverkja út af allri legunni.

Þegar heim var komið sannfærði 
ég mig um að ýmislegt væri nú á sig 
leggjandi á leiðinni að andlegum 
þroska. Held ég bíði samt aðeins 
með enn eina ferð til Sitges.





Á föstudag var opnuð í Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur sýning á verkum ljósmynd-
arans Dante: Hin umkomulausu börn 
Afganistans. Myndirnar á sýningunni 
sýna börn í Afganistan í hvunndeginum 
sem einkennist af óróleika stríðsrekstr-
ar og óstöðugleika á svæðinu eins og 
alkunna er. Börnin þar hafa mátt þola 
meira harðræði fyrir níu ára aldur en 
flestir þola á  heilli mannsævi. „Þrátt 
fyrir þetta skynjar maður hjá þeim ein-
læga von og styrk til að takast á við 
framtíðina,“ segir listamaðurinn Dante 
sem dvaldi í landinu um skeið en hann 
býr og starfar í Reykjavík. 

Dante stundaði nám í Gerrit Rietveld 
Acadamy í Amsterdam í Hollandi og Ins-
titute of American Indian Arts í Santa 
Fe í Nýju-Mexíkó og hefur unnið verk 

sín að stórum hluta út frá arfleifð sinni 
sem indíáni. 

„ Það að vera indíáni hefur stöðug 
áhrif á listsköpun mína og víkkar út 
skilning minn á viðfangsefnum. Ég 

myndi þó ekki fullyrða að sú staðreynd 
að ég sé indíáni hafi áhrif á alla mína 
vinnu, en ég veit þó að í sumum verkum 
mínum hef ég tilhneigingu til þess að 
bera hugmyndafræði indíána saman við 
hinn nýja heim. Sum verk eru einföld 
þar sem ég leitast við að ná fram þögulli 
fegurð en önnur geta komið áhorfandan-
um í uppnám og jafnvel fengið hann til 
þess að fyllast frumstæðri tilfinningu.“

Sýningin er sett upp í Skotinu og verð-
ur uppi til 24. október, en fram undan er 
á Ljósmyndasafninu stórsýning á verk-
um ljósmyndara Dagblaðsins Vísis sem 
verður opnuð 15. september og kemur 
hún í stað sýningar þeirra Páls Stefáns-
sonar, Rax og Olaf Otto Becker AUTOM-
ATOS sem lýkur nú um helgina. 

Börn í Afganistan

Ískalt íslenskt vatn - hvenær sem er
GE kæliskáparnir eru öflugir, endingargóðir og glæsilega innréttaðir

Amerískir GE kæliskápar 
á tilboðsverði

AFSLÁTTUR

25%

Auglýsingasími

– Mest lesið

Ath. 19.27
 spilar Sinfónían í beinni á Rás 
1 Ríkisútvarpsins Vorblót eftir 
Stravinskí. Það er best að 
skrúfa tækin í botn, halla sér 
aftur og láta þessa kviðu 
hvolfast yfir sig með öllum þeim 
krafti sem í tónlistinni býr. Á 
sínum tíma varð allt brjálað út 
af þessari tónlist en nú til dags 
gengur mönnum betur að skilja 
í henni máttinn.

Sinfóníuhljómsveit Íslands er 
komin til starfa eftir sum-
arhlé og heldur sína fyrstu 
hljómleika í kvöld. Á dagskrá 
eru verk eftir Atla Heimi 
Sveinsson, Stravinskí og 
Mozart. Einleikari kvöldsins 
er Ari Þór Vilhjálmsson en 
hljómsveitarstjóri er Rumon 
Gamba.

Það styttist í dvalarlok hljómsveit-
arinnar á Melunum þar sem hún 
hefur nú spilað í hátt í fimmtíu ár. 
Engan gat grunað þegar hljómsveit-
in fór úr fyrra húsnæði, Þjóðleikhúsi 
og síðar Austurbæjarbíói, að svo 
langt liði þar til hún fengi sitt eigið 
hús. Besta band á Íslandi er hún oft 
kölluð af poppurunum landsins sem 
oftast fá meiri umfjöllun en okkar 
stóra hljómsveit.

Fram undan er stórt ár hjá Sinfón-
íunni. Nýr styrktaraðili er kominn 
henni til hjálpar: FL Group. Rumon 
Gamba verður áfram aðalhljóm-
sveitarstjóri hennar og dagskrá tón-
leika kvöldsins gefur okkur fyrir-
heit. Á þessum upphafstónleikum 
hljómsveitarinnar í vetur mun ungur 
fiðluleikari,  Ari Þór Vilhjálmsson, 
leika fiðlukonsert Mozarts nr. 3, sem 
tónskáldið samdi aðeins nítján ára 
gamall. Þá verður einnig frumflutt 
verk Atla Heimis Sveinssonar, Alla 
Turca og svo framvegis..., þar sem 
Atli hyllir meistarann frá Salzburg 
eins og honum einum er lagið og 
endurgreiðir og launar fyrir sig með 
nýju verki en Atli er fyrstur 
íslenskra tónskálda til að vera á 
launum hjá hljómsveitinni til lengri 
tíma. Hið magnþrungna Vorblót 
Stravinskís rekur síðan endahnútinn 

á tónleikana og munu tónar Igors 
skekja húsið sem oft áður.
Á laugardag er síðan haldinn hinn 
árlegi Sinfóníudagur. Þá gefst öllum 
áhugasömum tækifæri til að kynn-
ast hljómsveitinni. Dagskráin hefst 
kl. 13 með því að einstakir hljóð-
færahópar hljómsveitarinnar kynna 
sig og hljóðfæri sín fyrir gestum í 
anddyri og hliðarsölum bíósins. 
Trúðurinn Barbara mun veita tón-
listarmönnunum dygga aðstoð við 
þetta starf. Klukkan 14.30 verða 
síðan stuttir tónleikar með allri 
hljómsveitinni í aðalsalnum, og þá 
verður líka dregið í happdrætti sem 
gestir Sinfóníudagsins geta tekið 
þátt í. Starfsfólk Sinfóníunnar mun 
jafnframt veita áhugasömum ráð-
gjöf og aðstoð við að velja sér 
áskriftarleiðir en þær eru nokkrar 
sem fyrr í hinu fjölbreytta og stóra 
prógrammi hljómsveitarinnar og úr 
vöndu að ráða.

Vefur hljómsveitarinnar gefur 
nasasjón af dagskránni, sem er raun-
ar svo efnismikil að erfitt er að gera 
grein fyrir henni í stuttri grein. 
Fram undan eru tónleikar með ein-
leikurum á borð við Ágúst Ólafsson, 
Víking Heiðar og Sigurð Flosason. 
Bara þennan mánuð eru á dagskrá 
verk eftir íslensk tónskáld á borð við 
Jón Þórarinsson (Völuspá í næstu 
viku) og Jón Leifs (forleikurinn að 
Galdra-Lofti). 

Kammersveit hljómsveitarinnar 
verður með útibú í Þjóðmenningar-
húsi. Margir erlendir gestir munu 
kæta áhorfendur og hljómsveitina 
með innleggi sínu í þann galdur sem 
vikulega er framinn úti á Melum. 
Nægir þar að nefna Petri Sakari, 
Evu Ollikainen, Esa Hakkila, Erling 
Blöndal og Vladimir Ashkenazy. 
Vefslóð hljómsveitarinnar er www.
sinfonia.is. 





Tónleikaröð Salarins, Tíbrá, hefur á 
liðnum árum einkennst af miklum 
metnaði og nú þegar vetrarstarfið 
er að hefjast á Digranesinu tefla 
þau í tónlistarhúsi Kópavogs fram 
stórum nöfnum. Rússneska mezzó-
sópransöngkonan Irina Romishev-
skaya opnar starfsárið en hún er í 
fremstu röð rússneskra söngvara. 
Hún á nú þegar að baki glæstan 
feril, bæði í óperum og á tónleika-
palli, þar sem hún hefur tekist á við 
afar fjölþætt viðfangsefni. Irina er 
aðstoðarprófessor við Tónlistarhá-
skólann í Moskvu hjá sínum gamla 
kennara Galinu Pisarenko. Efnis-
skrá Irinu Romishevskaya í Salnum 
er fjölbreytt. Viðfangsefnin eru 
eftir Vivaldi, Purcell, Scarlatti, 
Gluck, Rossini, Bizet, Rimski-Kor-
sakov, Tsjaíkovskí, Glinka og Mús-

sorgskí. Með söngkonunni á opnun-
artónleikunum í Salnum 7. 

september kl. 20 leikur Jónas Ingi-
mundarson.

Stórkanónur í Salnum
Í síðustu viku var sett 
upp sýning í Hoff-
mannsgalleríi í 
Reykjavíkurakademí-
unni á teikningum 
Jónasar Svafár (1925-
2004).

Jónas vann jöfnum 
höndum sem dráttlist-
armaður og ljóðskáld 
og var hluti þess hóps 
sem stóð á jaðri form-
tilrauna ljóðlista-
manna og myndlistar-
manna á sjötta og 
sjöunda áratug síðustu 
aldar. Hann hafði sér-
stöðu í heimi skálda og myndlistar-
manna og batt bagga sína ekki 
sömu hnútum og samferðamenn. 
Að þessu sinni eru myndirnar ein-
ungis til sýnis. Flestar þeirra eru 

líkar þeim sem finna 
má í bókum hans eða 
svolítið breyttar. 

Teikningarnar sem 
eru til sýnis eru allar 
unnar hægum dráttum 
með mjúku ritblýi á 
pappír. Nokkuð sem 
ekki greinist á graf-
ísku eftirmyndunum í 
bókunum. Framlag 
Jónasar til íslenskrar 
menningar er ekki 
mikið að vöxtum en 
afar áhugavert og sér-
stakt.

Það er Ingólfur Arn-
arsson sem er sýningarstjóri en  
Hoffmannsgallerí er á Hringbraut 
121, fjórðu hæð og er opið frá 9-17 
alla virka daga. Sýningin stendur 
fram eftir hausti. 

Teikningar Jónasar Svafár
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Annað kvöld hefjast á BBC 1 
sýningar á nýrri þáttaröð þeirra 
Dawn French og Jennifer 
Saunders sem báðar eru þekktar 
fyrir sjónvarpsverk sín. Í upphafi 
störfuðu þær sem skemmtikraft-
ar í klúbbum en veldi þeirra óx 
hratt, bæði með leik í hinu þekkta 
gamanþáttaliði Fimm og síðan í 
þáttum undir eigin nafni. French 
lék síðan aðalhlutverk í kunnum 
þáttum um prest í smáþorpinu 
Dibley, meðan Saunders setti 
saman margar raðir um tísku-
kvendin tvö í þættinum Absolu-
tely Fabulous sem framleiddur 
var af BBC á árunum 1992 til 
2005.

Nýja þáttaröðin verður sú 
síðasta sem þær munu gera, en 
jafnframt er í vændum síðasta 
ferð þeirra um Bretlandseyjar 
þar sem þær munu koma fram á 
mörgum stöðum og verður slegist 
um miðana, því þær hafa á 
tveimur áratugum skapað sér 
einstaka stöðu í bresku þjóðlífi og 
ná vinsældir þeirra langt út fyrir 
bresku eyjarnar.

French hefur boðað að hún 
hyggist setjast í helgan stein og 
segist sannfærð um að lífdagar 
hennar styttist, en hún hefur frá 
unga aldri átt við offituvandamál 
að stríða. -

Síðasta serían

Sigga Björg Sigurðardóttir mynd-
listarkona opnar einkasýningu í 
New York í dag í Galerie Adler 
sem er á 27. stræti vestur í Chel-
sea-hverfinu. Sýningu sína kallar 
Sigga „Paradox Parade“ en hún 
samanstendur af teikningum á  
pappír, teiknimynd og veggjamál-
verkum.

Sigga Björg er búsett í Glasgow 
og hefur starfsstöð sína þar þótt 
hún sýni víða. Hún útskrifaðist frá 
The Glasgow School of Art 2004 
og hefur síðan haslað sér völl í 
sýningum víðsvegar um heim.

Í kynningu Galeri Adler segir: 
„Okkur langar að kynna ykkur 
einhverjar þær undarlegustu 
verur sem þú hefur rekist á.“ 
Verkin sýna furðuverur af ýmsu 
tagi sem koma fram í ímyndun 

listamannsins, sumar minna á 
barnateikningar en allar eiga þær 
sameiginlegt að vekja með áhorf-
andanum bros í kátleika sínum og 
kúnstugheitum. Sýningin stendur 
til loka október.

Sigga sýnir í Chelsea
Í ár eru 150 ár liðin frá fæðingu 
Jóns Sveinssonar, Nonna, þessa 
merka rithöfundar og jesúíta-
prests, en hann fæddist 16. nóv-
ember árið 1857. Af því tilefni 
verður opnuð sýning honum og 
ferli hans helguð í Þjóðarbók-
hlöðunni á laugardag. Kalla 
aðstandendur sýninguna „Pater

Jón Sveinsson – en kallaðu mig 
Nonna“. Sýningin um Nonna lýsir 
merkilegu lífshlaupi hans í máli 
og myndum. Konur í Zontaklúbbi 
Akureyrar, sem reka Nonnahús á 
Akureyri, eiga veg og vanda að 
gerð sýningarinnar. Hún er sett 
upp í samvinnu við Þjóðdeild 
Landsbókasafns Íslands – 
Háskólabókasafns og stendur til 
6. október. Sýningin verður einn-
ig sett upp á Amtsbókasafninu á 

Akureyri og í Köln í Þýskalandi 
síðar á árinu. -

Sýning um Nonna



Felldi tár yfir ástarlífi mörgæsa

Aðstandendur leyniþjónustu-
mannsins James Bond ætla að 
láta sverfa til stáls í 22. myndinni 
(sem reyndar enn hefur ekki hlot-
ið nafn). Leikstjórinn Marc For-
ster er augljóslega orðinn hund-
leiður á því að hlusta á 
Bourne-Bond samlíkingar og 
ætlar að sanna fyrir heimsbyggð-
inni að sá breski sé betri en Kan-
inn. Hann hefur því ráðið Dan 
Bradley í tökuliðið. Og hver 
skyldi hann vera? 

Bradley hafði yfirumsjón með 
hönnun áhættuatriða í kvikmynd-
unum Bourne Ultimatum og 
Bourne Supremacy þannig að 
honum ætti að vera kunnugt um 
hvernig eigi að fá fólk til að grípa 
andann á lofti yfir hástökkum og 
slagsmálum.

Mikil leynd hvílir yfir 22.mynd-
inni en þó er vitað að Paul Haggis 
mun skrifa handritið. Daniel Craig 
verður sem fyrr í smókinginum og 

verður forvitnilegt að sjá hvernig 
harðir aðdáendur taka hinum ljós-
hærða  Breta í annað sinn. 

Eitt virðist þó á silkitæru, að 
bæði Broccoli-fjölskyldan og For-
ster ætla að bregðast hart við 
gagnrýni á Bond og sanna í eitt 
skipti fyrir öllu að hann er miklu 
meira en bara kvennaflagari og 
dagdrykkjumaður.

Bond stelur Bourne
Kvikmyndaáhugamenn í Banda-
ríkjunum ráða sér vart fyrir kæti 
eftir að fregnir bárust af því að 
Hollywood-goðsagnirnar Robert 
De Niro og Al Pacino hygðust end-
urnýja kynnin í kvikmyndinni 
Righteous Kill. De Niro og Pacino 
léku síðast saman í Heat en það 
var í fyrsta skipti sem þeir tveir 
sáust saman á hvíta tjaldinu (þeir 
höfðu auðvitað leikið saman í ann-
arri myndinni um Corleone-fjöl-
skylduna en þá var De Niro í hlut-
verki ungs Vito sem braust úr 
sárri fátækt til æðstu metorða í 
mafíunni í byrjun 20.aldarinnar, 
Pacino var sem fyrr Michael Cor-
leone).

Leikstjórinn Jon Avnet hyggst 
hefja tökur í Connecticut og New 
York en fjöldi stórleikara hefur 

bæst í hópinn. Meðal þeirra er Jon 
Leguizamo sem áður hefur haft 
kynni af þessum risastjörnum en 
hann drap meðal annars Carlito í 
Carlito‘s Way og lék með De Niro í 
hinni mjög svo vondu The Fan. 
Aðrir sem hafa verið nefndir eru 
glæparapparinn 50 
Cent og b-mynda-
kónugurinn
Brian Denne-
hy en 
Righteous
Kill segir frá 
hópi

lögreglumanna
sem leita að 
raðmorðingja í 
New York.

De Niro og Pacino saman



Stjórnendur teiknimyndafyrir-
tækisins Pixar eru afar ósáttir við 
yfirmenn Walt Disney. Þrátt fyrir 
að nýjasta afurðin Ratatouille hafi 
náð 200 milljóna dollara markinu 
um helgina telja þeir að forsvars-
menn Disney hafi ekki staðið sig í 
stykkinu við að kynna myndina. 
Óttast Pixar að rottukokkurinn 
Remi nái ekki að komast inn á topp 
fimm listann þegar árið er liðið en 
Toy Story, A Bug‘s Life, Finding 
Nemo og The Incredibles hafa 
allar náð því. 

Samkvæmt fréttasíðunni imdb.
com er talið líklegt að Ratatouille 
komist ekki einu sinni inn á lista 
yfir tíu mest sóttu myndir ársins 
en það væri óneitanlega mikill 
skellur fyrir konunga teiknimynd-
anna. Eftir því sem heimildir síð-
unnar herma hefur markaðsdeild 
Disney viðurkennt að rotta í 
eldhúsi hafi ein-
faldlega verið 
erfitt viðfangs-
efni.

Pixar 
óánægt Kvikmyndin Veðramót verður frum-

sýnd á morgun en þetta er nýjasta 
afurð Guðnýjar Halldórsdóttur. Hún 
er byggð að einhverju leyti á reynslu 
leikstjórans sjálfs.

Veðramót segir frá þremur ungmennum sem 
ákveða að fylgja hugsjónum sínum, flytjast 
vestur á land og taka að sér stjórnun á vist-
heimili fyrir ungt fólk sem hefur komist í 
kast við lögin eða átt erfitt heima fyrir. Þrátt 
fyrir að ungmennin þrjú séu öll að vilja gerð 
þá snýst þessi hugsjónadvöl þeirra upp í 
hreinustu martröð þar sem sifjaspell og 
ofbeldi liggur í loftinu
Guðný Halldórsdóttir fór fyrir tæpum þrjá-
tíu árum vestur á Breiðavík og vann þar á 
betrunarheimili fyrir vandræðaunglinga. 
„Myndin er samt skáldsaga þótt hún sé að 
einhverju leyti bygggð á minni reynslu,“ 
segir Guðný Halldórsdóttir. „Ég var í Breiða-
vík þegar heimilið var opnað fyrir stúlkur en 
skildi aldrei af hverju þær voru þarna þá fyrr 
en tuttugu og fimm árum seinna,“ bætir hún 
við.
Veðramót er spennusaga og örlagamynd, að 
sögn Guðnýjar, en hún er líka harmsaga. 
„Þetta eru eiginlega mín viðbrögð, mitt fram-
lag til umræðunnar um sifjaspell. Og virðing-
arvottur fyrir samtök á borð við Stígamót og 

Blátt áfram sem hafa unnið þrotlaust starf á 
þessum vettvangi,“ segir Guðný. „Þessa 
ónáttúru verðum við að stöðva og þetta er 
mitt framlag í þá baráttu,“ segir hún.
Margir ungir og óreyndir leikarar stíga þarna 
sín fyrstu skref fyrir framan kvikmynda-
tökuvélina og Guðný segir það hafa 
verið afskaplega gaman og gefandi 
að vinna með þeim. „Algjörlega 
óvart voru síðan mörg af þeim 
börn leikstjóra þannig að þau 
höfðu einhverja smá innsýn inn í 
þennan heim,“ útskýrir Guðný, en 
með helstu hlutverk fara þeir 
Hilmir Snær Guðnason og Atli 
Rafn Sigurðarson. Þeir eru 
hins vegar dyggilega studd-
ir af ungviði íslenskrar 
leiklistar, þeim Baltasar 
Breka, Arnmundar 
Ernst og Tinnu Hrafns-
dóttur. Til gamans má 

geta að frænka Tinnu og nafna hennar, Þjóð-
leikhússtjórinn Tinna Gunnlaugsdóttir, leikur 
einmitt persónu frænku sinnar þegar hún er 
eldri.
Veðramót er fimmta kvikmynd Guðnýjar en 
hún hefur áður gert Kristnihald undir Jökli, 
Karlakórinn Heklu, Ungfrúna góðu og Húsið 

og nú síðast Stellu í framboði. Um tónlist-
ina sér Ragnhildur Gísladóttir en meðal 
þeirra sem hefja upp raust sína er 
Hilmir Snær. 
Veðramót er frekar ódýr mynd á 
íslenskan mælikvarða. Hún kostaði 
„aðeins“ 113 milljónir og var að mestu 

leyti tekinn upp í upptökuveri sem 
byggt var í Sætúni og eru flestar 

senur kvikmyndarinnar þaðan. 



Hinn gríski Hómer kallaði perur gjöf 
guðanna í Ódysseifskviðu sinni. Perur, 
sem flestir borða beint úr ávaxtaskál 
heimilisins, fara líka afar vel í mörgum 
matréttum. Þær má hægelda í krydd-
uðu soði, og fara afar vel í eftirrétti í 
þeirri birtingarmynd. Ferskar perur 
smellpassa líka við ýmiss konar osta og 
og hnetur. Tíminn ræður því hversu 
mikið er færst í fang við framreiðslu 
þeirra. Perur má til dæmis fylla með 
osti, eða baka áður en osturinn kemur 
til sögunnar. Hins vegar má líka bera 
ferskar perusneiðar fram á brauði eða 
kexi ásamt gorgonzola og pekanhnet-
um, geitaosti og möndum eða brie-osti 
og heslihnetum, svo eitthvað sé nefnt. Þessar blöndur má líka nota í 
skemmtileg salöt.

Ef perur eru keyptar harðar út úr búð er um að gera að skella 
þeim í bréfpoka og bæta banana í hópinn. Það hraðar þroskunarferl-
inu svo þær nái að verða sætar og mjúkar í tæka tíð. 

Gjöf guðanna

Þykir gellur ekki geðslegar
Prófaðu...
...að skipta einhverjum af 
kaffibollum dagsins út 
fyrir yljandi te. 
Úrvalið er þvílíkt 
að allir ættu að 
geta fundið 
eitthvað
gómsætt við 
sitt hæfi, hvort 
sem um ræðir 
kamillute,
grænt te, chai 
eða fjalla-
grasate.

Kvöldskólarnir fara nú flestir að kynna haustdagskrá sína, enda nám-
skeiðshald rétt að hefjast. Kvöldskóli Kópavogs er á meðal þeirra 
sem bjóða upp á matreiðslunámskeið fyrir áhugafólk.

Á meðal þeirra námskeiða sem boðið verður upp á í ár er gerð 
bauna-, pasta- og grænmet-
isrétta, námskeið í suðræn-
um réttum, hráfæði, matar-
gerð fyrir karlmenn og 
námskeið í bökugerð. Þar 
læra nemendur að gera 
botna í hvers kyns bökur og 
elda allt frá sjávarréttaböku 
til eftirréttarböku. 

Hverjir þeir sem hafa hug 
á að sækja námskeið í mat-
argerð ættu því að drífa sig í 
að kynna sér námskrár skól-
anna.

Námskeiðin hefjast

Veitingastaðurinn Domo efnir til 
ostrudaga um helgina. Ragnar 
Ómarsson, yfirkokkur á Domo, 
sagði ætlunina vera að leyfa gest-
um að kynnast ostrum, sem teljast 
ansi sjaldséðir hrafnar hér á landi. 
„Við ætlum að gefa öllum eina 
ostru. Það er mikil forvitni í kring-
um þennan mat, svo við viljum 
leyfa fólki að smakka aðeins. Við 
munum ganga um með svakalegan 
bala og opna eina ostru fyrir þá 
sem þora,“ útskýrði hann. „Við 

verðum hins vegar líka með mis-
munandi vinaigrettur með, svo 
fólk fái ekki bara sjóinn upp í sig,“ 
bætti hann við. 

Ragnari innan handar verður 
Alfreð Ómar Alfreðsson, mat-
reiðslumeistari og kokkalandsliðs-
maður. „Alfreð flytur ostrurnar 
inn sjálfur og við fáum þær beint 
frá Írlandi. Þetta getur ekki verið 
ferskara,“ sagði Ragnar. Þeim 
gestum sem kunna að meta ostr-
urnar býðst svo að panta disk með 
fimm, sex eða tíu ostrum. „Svo 
verðum við með fimm rétta mat-
seðil með smá ostruþema líka, 
fyrir þá sem hafa áhuga,“ benti 
Ragnar á. 

Ostrudagarnir standa yfir á 
föstudag og laugardag. Borðapant-
anabók Domo er óðum að fyllast 
fyrir þá daga, svo þeir sem hafa 
áhuga á ostrusmakki þurfa að vera 
fljótir til. Aðrir þemadagar í haust 
verða villibráðardagar, humardag-
ar og ástralskir dagar, áður en jóla-
hlaðborðatíðin gengur í garð.

Ostrudagar fyrir forvitna

Matthías Hemstock tónlist-
armaður hefur gaman af 
framandi matargerð. Hann 
eldar mið-austurlenskt fala-
fel í risaskömmtum. 

„Ég hef aðallega áhuga á mat sem 
kallaðist einhvern tímann „exot-
ískur“ hérna. Það er til dæmis taí-
lenskur matur, indverskur og mex-
íkóskur. Svo finnst mér 
mið-austurlenskur matur líka 
alveg rosalega fínn. Hann hentar 
grænmetisætum líka mjög vel, það 
er svo auðvelt að sleppa kjötinu í 
honum,“ sagði Matthías, en hann 
og fjölskylda hans borða aðallega 
grænmetisfæði.

Á fimm manna heimili er í nógu 
að snúast, og því grípur Matthías 
oft til þess ráðs að elda stórar upp-
skriftir í einu og frysta afgangana. 
„Fyrir utan falafelið geri ég stund-
um pottrétti með kúskús eða chilli 
sin carne, úr baunum. Það dugar 
alveg í þrjár máltíðir fyrir okkur,“ 
sagði hann. 

Falafel-uppskriftin sem hann 
lætur lesendum Fréttablaðsins í té 
dugar því fyrir allt að tólf manns. 
„Þetta er dálítil fyrirhöfn, af því að 
maður þarf að djúpsteikja bollurn-
ar,“ sagði Matthías. Hann byrjar á 
því að brúna kryddin á pönnu, en 
segir lítið mál að nota duft í stað-
inn. Til að djúpsteikja bollurnar 
þarf ekki annað en góða steikarp-
önnu og bragðlitla olíu. „Ég nota 
wok-pönnu, og ég held að það þurfi 
svona um fjóra sentímetra af olíu,“ 
útskýrði Matthías. 

Í næstu viku leggur hann land 
undir fót með Rússíbönunum. „Öll 
næsta vika er undirlögð í Tónlist 
fyrir alla á Vesturlandi. Við verð-
um sveimandi um sveitirnar á dag-
inn, þegar við heimsækjum skóla, 
og svo spilum við fyrir fullorðna 
fólkið á kvöldin. Þetta er alvöru 
tónleikaferðalag,“ sagði Matthías 
og hló við. 

Kjúklingabaunir lagðar í bleyti 
yfir nótt. Allt maukað í matvinnslu-
vél. Gott er að byrja á öllu nema 
baununum, blandan svo sett í stóra 
skál. Baunir maukaðar og blandað 
vel saman við kryddblönduna, helst 
í hrærivél. Cayenne-pipar má 
sleppa til að milda réttinn. 

Olía hituð við meðalháan hita þar 
til byrjar að krauma vel í kringum 
deigið. Bollur formaðar með tveim-
ur matskeiðum, settar beint í olíu. 
Steikið eins margar og komast 
fyrir. Steikið í 2-3 mínútur á hvorri 
hlið.

Látið þorna aðeins á pappír eða 
grind.

Berið fram með pítubrauði og 
grænmeti, s.s. agúrkum, tómötum 
og salatblöðum. Íslensk pítusósa, 
sýrður rjómi, baba ghanoush og 
chilliolía fer allt mjög vel með. 

Falafel má frysta og hita svo upp 
í ofni.





Plata Trúbrots frá árinu 
1970, Undir áhrifum, er 
seld hæstbjóðanda á 
uppboðssíðunni eBay. 
Hæsta boð til þessa 
nemur þrettán þúsund 
krónum og hafa þrettán 
manns boðið í plötuna.

„Þetta var lélegasta 
Trúbrotsplatan í mínum 
huga en ef það er ein-
hver sem vill borga 
fyrir hana þá er það 
bara ókei,“ segir Gunn-
ar Þórðarson, fyrrum 
meðlimur Trúbrots. „Ég 
á þessa plötu ekki einu sinni sjálfur þannig 
að ég get ekki selt mína,“ segir hann og 
hlær. 

Þetta er ekki í fyrsta 
sinn sem plötur þar 
sem Gunnar kemur 
við sögu ganga kaup-
um og sölum á upp-
boðum. Dæmi eru um 
að plötur Thor´s 
Hammer hafi farið á 
að minnsta kosti fimm-
tíu þúsund krónur hjá 
söfnurum.

Á eBay segir að 
Undir áhrifum sé frá-
bær önnur plata þess-
arar goðsagnakenndu 
hljómsveitar. Kom 

eintakið út á vegum Parlophone í Dan-
mörku. Seljandinn er aftur á móti frá 
Brooklyn í Bandaríkjunum.

Sú lélegasta á eBay
Leikin heimildarmynd um hvað 
fór fram á bak við tjöldin við 
gerð Næturvaktarinnar verður 
frumsýnd á Vísir.is í dag. Þar má 
sjá viðtöl við þær persónur sem 
Jón Gnarr og Pétur Jóhann 
Sigfússon bregða sér í auk 
annarra sem koma við sögu í 
þáttaröðinni. Þetta mun vera í 
fyrsta skipti sem íslenskur 
sjónvarpsþáttur nýtir sér netið á 
þennan hátt en þúsundir hafa 
kíkt á þau fjögur myndbrot úr 
þáttaröðinni sem eru á YouTube-
vefsjónvarpssíðunni.

Næturvaktin verður frumsýnd 
á Stöð 2 16. september.

Baksviðs á 
Næturvakt



Bandaríski leikarinn og tón-
listarmaðurinn Leon leikur 
á móti íslensku R&B-söng-
konunni Kenyu í myndbandi 
hennar við lagið This Is 
Real. Tökur á myndbandinu 
standa yfir hér á landi og er 
þar að sjálfsögðu notast við 
íslenska náttúrufegurð. 

Leon, sem starfrækir hljómsveit-
ina Leon and the Peoples, hefur 
leikið í þekktum myndum á borð 
við Cliffhanger, Waiting To Exhale 
og Cool Runnings og er Kenya 
vitaskuld hæstánægð með að 
starfa með honum. „Umboðsmað-
urinn minn úti er að vinna með 
honum og við ákváðum að leiða 
hesta okkar saman í þessu verk-
efni,“ segir Kenya. Hljómsveit 
hans spilaði einnig undir hjá 
Kenyu á tónleikum hennar í New 
York á dögunum. Voru það fyrstu 
tónleikar hennar þar í borg og 
gengu þeir glimrandi vel að henn-
ar sögn. 

Upptökum á fyrstu plötu 
Kenyu er að ljúka og 
kemur hún út fyrir 
jólin. Næstu tónleik-
ar hennar verða á 
Iceland Airwaves-
hátíðinni en þang-
að til verður hún 
önnum kafin við 
gerð nýju plöt-
unnar og fleiri 
myndbanda
tengdum henni.

Íslandsvinurinn Jude Law var 
handtekinn í London á þriðjudag 
eftir átök við paparazzi-ljósmynd-
ara. Átökin voru skilgreind sem 
„árás“ á ljósmyndarann, en leikar-
inn kunni reyndi að hrifsa mynda-
vélina af honum.

Atvik þetta átti sér stað fyrir 
utan heimili Law í Maida Vale í 
Vestur-London. Jude mætti síðar á 
lögreglustöð þar sem hann var 
formlega handtekinn. Fingraför 
leikarans voru tekin og ákveðið 
var að málið yrði tekið fyrir í 
næsta mánuði. Jude neitar sök. 
Hvorki hann né talsmaður hans 
vildu tjá sig um málið við fjöl-
miðla í gær.

Jude handtekinn

Leikarinn gamalreyndi Sir Michael Caine hlaut verðlaun karlatímarits-
ins GQ í Bretlandi fyrir æviframlag sitt til leiklistarinnar. Sir Michael, 
sem  er 74 ára, hlaut verðlaunin fyrir hlutverk sín í myndum á borð við 

The Italian Job og Alfie.
Simon Pegg, sem lék í Hot Fuzz, var valinn 

leikari ársins og James Blunt sólótónlistarmað-
ur ársins. Verðlaunaafhendingin fór fram í 
konunglega óperuhúsinu í Covent Garden í 
London og var Sir Elton John kynnir kvöldsins.

Rapparinn Kanye West var kjörinn besti 
erlendi listamaðurinn og Kaiser Chiefs var 
valin hljómsveit ársins. Best klæddi maðurinn 
var Johnny Borrell úr hljómsveitinni Raz-
orlight.

Caine heiðraður

Námsmannaþjónusta Sparisjóðsins

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

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

Kominn í fast samband

LOKSINS

     SÁTTUR!



FÓR BEINT 
Á TOPPINN 
Í USA

Magnaðasta spennumynd sumarsins

MATT DAMON ER JASON BOURNE

MBL

www.SAMbio.is 575 8900

ÞRJÁR VIKUR Á TOPPNUM Í USA

Ertu að fara að gifta þig? 

Þá viltu alls ekki lenda í honum!!!

Drepfyndin gamanmynd með hinum eina sanna 
Robin Williams og ungstirninu Mandy Moore.

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag

KEFLAVÍK

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

ASTRÓPÍÁ kl.6:30-8:30-10:30 L

LICENSE TO WED kl. 6 - 8 - 10:10 7

BOURNE ULTIMATUM kl. 5:40 - 8 - 10:20 14

KRINGLUNNI

LICENSE TO WED kl.  8 7

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6 L

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 L

DISTURBIA kl. 5:30 - 8 - 10:20 14

LICENSE TO WED kl. 6 - 8 - 10:10 7

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10:10 L

ASTRÓPÍÁ kl. 8 - 10:10 L

RATATOUILLE M/- ENSKU TAL kl. 8:10 - 10:20 L

RATATOUILLE  M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

TRANSFORMERS kl. 5:30  - 8 -  10:40 10

S. 482 3007SELFOSSI

ASTRÓPÍÁ kl. 8 - 10 L

RUSH HOUR 3 kl. 8 - 10 12

BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10:30 12

ASTRÓPÍA kl. 8 - 10 L

VIP

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SURFS UP ENSKT TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 4 - 6
BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10.30
BOURNE ULTIMATUM LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4  - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 4 - 6
RUSH HOUR 3 kl. 6 - 8 - 10.10

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

KL. 5.30 Away From Her / Die Falscher
KL. 8 Away From Her / Sicko / Cocaine Cowb.
KL. 10.30 Sicko / Shortbus / The Bridge

EVENING    kl.5.30 - 8 - 10.30
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.6

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS

14

12

14
12

BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 6
DISTURBIA kl. 8 - 10.10
BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10.10
RUSH HOUR 3 kl. 6 síðasta sýning

14
14
12

BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 6
ASTRÓPÍA kl. 6 - 8 - 10.10
BOURNE ULTIMATUM kl. 5.30 - 8 - 10.30
RUSH HOUR 3 kl. 6 - 8 - 10
BECOMING JANE       kl. 8 -10.30

Yfir 25.000 manns!
LANG MEST SÓTTA MYNDIN

Á ÍSLANDI

SICKO
með íslenskum texta AWAY

FROM HER

MIÐASALA OG DAGSKRÁ Á MIDI.IS

Dramatísk ástarsaga í anda 

Notebook frá höfundi The 

Hours með úrvali stórleikara

Hennar mesta leyndarmál var 

hennar mesta náðargáfa.

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

- bara lúxus
Sími: 553 2075

DISTURBIA kl. 8 og 10.20 14
BRETTIN UPP íslenskt tal kl. 6 L
THE BOURNE ULTIMATUM kl. 5.40, 8 og 10.20 14
RATATOUILLE kl. 5.30 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

Er til eitthvað eitt í þessum heimi 
sem getur fengið mann til þess að 
gleðjast jafn auðveldlega og oft og 
tónlist? Auðvitað myndi maður 
gleðjast brjálæðislega ef lottóvinn-
ingur myndi falla manni í skaut, ef 
Palestínumenn og Ísraelar myndu 
sættast og/eða ef maður myndi 
heimta gamlan og góðan vin úr 
helja. Líkurnar á þessu eru hins 
vegar, því miður, hverfandi og þá 
er gott að eiga traustan vin eins og 
tónlistin er. Og ef einhver sveit í 
heiminum í dag kann að gleðja jafn 
auðveldlega (að minnsta kosti hið 
litla hjarta undirritaðs) þá hlýtur 
sú sveit að vera hin ástralska 
Architecture in Helsinki.

Fyrri plötur sveitarinnar voru 
báðar frábærar og á þeirri þriðju 
er gleðinni haldið áfram. Platan er 
sú fyrsta frá sveitinni sem gefin er 
út af stóru plötufyrirtæki (Poly-
vinyl) og flestir virðast ekki á eitt 
sáttir um ágæti plötunnar. Fyrir 
mitt leyti svíkur hún mig, sem 

aðdáanda Architecture in Helsinki, 
ekki um eitt prósent. Lögin eiga 
samt til að flakka of mikið um og 
söngur Camerons Bird er oft full 
taugaveiklaður. Eftir nokkra tamn-
ingahlustun rennur platan samt í 
gegn eins og bros unglings á nýj-
ustu Will Ferrell myndinni.

Heart It Races og Hold Music 
flokkast auðveldlega með bestu 
lögum ársins og fleiri lög fá einnig 
háa einkunn en önnur ekki, eins og 
gengur og gerist. Places Like This 
er einfaldlega þannig plata að 
maður smellir henni í tækið og 
leyfir henni að njóta sín. Platan er 
reyndar nokkuð frábrugðin fyrir-
rennurum sínum en samt getur 
engin önnur sveit en AiH verið hér 
á ferð. Ég get samt vel skilið að 
hljómsveitin stuði einhverja og 
sérstaklega þessi plata, því vissu-
lega er hún stuðandi. Ég get samt 
ekki annað séð en að hér sé blúss-
andi jákvætt stuð á ferð.

Heilbrigði og hjartans kæti

„Það er allt of langt síðan 
gefin var út almennileg 
barnaplata með broddi og 
ádeilu,“ segir leikarinn 
og söngvarinn Guðmund-
ur Ingi Þorvaldsson, sem 
hefur samið barnarokk-
söngleikinn Sagan af Eyfa 
(bönnuð börnum).

Plata með nítján lögum eftir Guð-
mund Inga kemur út í október. 
„Þessi plata er tileinkuð börnum 
sem voru send í sveit heim til mín 
í gamla daga á bæina í kring. 
Þarna voru tveir til þrír sveita-
bæir sem tóku við krökkum sem 
áttu bágt. Þeir sögðu manni oft 
algjörlega ótrúlegar sögur af lífi 
sínu. Maður var svo mikill krakki 
að maður sagði bara: „Viltu ekki 
samt koma í fótbolta?“ Löngu 
seinna áttaði maður sig á því 

hvernig lífi þau hefðu lifað en 
flest þeirra hafa orðið að góðum 
og gildum þjóðfélagsþegnum,“ 
segir Guðmundur Ingi, sem ólst 
upp í Reykholtsdal í Borgarfirði. 

Platan fjallar um ævi Eyfa frá 
fæðingu þar til hann verður 
sautján ára og fær bílprófið. 
„Þetta fjallar um strák sem á góða 
frumbernsku en fullorðna fólkið í 
kringum hann er með allt niður 
um sig. Þegar hann er átta ára 
greinist hann með hvítblæði og 
þá kemur í ljós að pabbi hans er í 
raun ekki pabbi hans. Pabbinn 
drepur sig og mamman fer á kaf í 
rugl. Hann eignast misgáfulega 
skyndipabba og síðan er hann tek-
inn frá mömmu sinni og sendur í 
sveit til afa síns. Þar lifir hann líf-
inu og verður að manni,“ segir 
Guðmundur og bætir við: „Platan  
óður til lífsgleði og stórkostlegrar 
aðlögunarhæfni barna.“

Platan er fyrsta verkefni vetrar-
ins hjá listfélaginu Fimbulvetri. 
Hátt í eitt hundrað manns koma 
að verkefninu, þar á meðal Selma 
Björnsdóttir, Þórunn Lárus-
dóttir, Árni Beinteinn Árnason, 
Ólafur Darri Ólafsson, Guðrún 
Ásmundsdóttir og Þórdís Elva 
Þorvaldsdóttir. Einnig hafa þeir 
Axel Árnason, Árni Hjörvar 
Árnason og Þórður Gunnar Þor-
valdsson verið honum til halds og 
trausts.

Guðmundur er afar ánægður með 
þennan myndarlega hóp. „Þetta 
er stórkostlegt og það eru for-
réttindi að fá að vera listamaður 
að vinna að sínum eigin hugðar-
efnum.“ Hann útilokar ekki að 
söngleikur byggður á plötunni 
verði settur á fjalirnar en það eigi 
þó allt eftir að koma í ljós.  

„Við byrjuðum á þessu því okkur 
langaði til að halda stór og 
skemmtileg þemapartí með tónlist 
sem fær fólk til að dansa. Næntís-
tónlistin er fyndin og skemmtileg 
og fötin líka þannig að okkur 
fannst þetta tilvalið þema,“ segir 
Curver sem heldur, í samstarfi við 
hina bresku Kiki-Ow, tvö slík partí 
um helgina hvort í sinum lands-
hlutanum. Eitt á Nasa í Reykjavík 
og annað á Sjallanum á Akureyri.

Gestir hafa tekið næntís-þemað
alla leið og margir mæta í neon-

göllum með flautur um hálsinn og 
neonljós í hárinu.

Curver segir að það hafi alveg 
vantað svona þemapartí í íslenskt 
skemmtanalíf og fólk sé þyrst í 
þetta. „Það hafa margir sagt eftir 
kvöldin að þeir hafi ekki dansað 
svona mikið í mörg ár og það er 
fyrst og fremst það sem við vilj-
um að fólk geri.“

Hægt er að nálgast miða á bæði 
kvöldin á midi.is. Gleðin verður í 
Sjallanum á föstudag og á Nasa á 
laugardag.

Næntís-þemað slær í gegn



Hljómsveitin The Klaxons 
vann hinn virtu Mercury-
verðlaun í Bretlandi fyrir 
plötu ársins, frumraunina 
Myths of the Near Future. 
Bar hún nokkuð óvænt sig-
urorð af Amy Winehouse, 
Arctic Monkeys, Dizzee 
Rascal og Bat For Lashes 
sem höfðu einnig verið 
tilnefnd.

Söngvari The Klaxons, Jamie 
Reynolds, sagði að sveitin hefði 
átt skilið að vinna Mercury-verð-
launin frekar en Winehouse vegna 
þess að á plötunni hennar væri 
fortíðarhyggjan í fyrirrúmi en á 
þeirra væri meiri framtíðarbrag-

ur. Meðlimur dómnefndarinnar 
var á sama máli: „Þessi plata hefði 
aðeins getað verið samið í Bret-
landi og aðeins á þessum tíma. 
Þetta er mjög heilsteypt plata,“ 
sagði hann.

The Klaxons var stofnuð fyrir 
tveimur árum. Spilaði sveitina á 
síðustu Airwaves-hátíð í Hafnar-
húsinu við góðar undirtektir. Fyrir 
sigurinn fær hún rúmar tvær og 
hálfa milljón króna í sinn hlut.

Amy Winehouse, sem hefur átt 
við vímuefnavandamál að stríða, 
söng á hátíðinni lagið A Losing 
Game. Var þetta í fyrsta sinn sem 
hún kom fram opinberlega í 
nokkrar vikur og var eftirvænt-
ingin því mikil á meðal áhorf-
enda. Stóðst hún pressuna auð-
veldlega og þótti komast ákaflega 
vel frá sínu.

Reggísveitin Hjálmar er síður en 
svo dauð úr öllum æðum því hún hóf 
upptökur á sinni þriðju plötu síðast-
liðinn sunnudag. „Við erum komnir 
með níu lög sem við erum búnir að 
taka upp sem grunna,“ segir Guð-
mundur Kristinn Jónsson, gítarleik-
ari Hjálma. Stefnt er á að upptöku-
lotan standi yfir í tvær vikur og er 
útgáfa fyrirhuguð í október. 

Guðmundur býst við því að platan 
verði nokkuð öðruvísi en hinar tvær, 
þó svo að reggíið verði áfram í fyr-
irrúmi. „Í grunninn er þetta reggí 
en menn hafa leyfi til að gera eitt-

hvað annað.“
Hjálmar ætla að frumflytja efni af 
nýju plötunni á haustfagnaði á Nasa 
á föstudagskvöld. Húsið verður 
opnað á miðnætti og er frítt inn.

Hjálmar í upptökum



 FH-ingurinn Ásgeir 
Gunnar Ásgeirsson er leikmaður 
15. umferðar Landsbankadeildar 
karla að mati Fréttablaðsins. Þetta 
er í annað skiptið sem hann hlýtur 
þá nafnbót en í bæði skiptin er það 
frammistaða hans gegn KR sem 
dregur það besta fram í honum.

„Ég svo sem veit ekki hvað veld-
ur þessu,“ sagði hann í léttum dúr. 
„Okkur FH-ingum hefur gengið 
vel með KR og þetta er kannski 
hluti af því.“

Ásgeir Gunnar skoraði þrennu í 
5-1 sigri FH-inga á KR á Kapla-
krikavelli. Það er í fyrsta skiptið í 
efstu deild í sumar sem leikmaður 
nær þrennunni.

Annars hefur Ásgeir Gunnar 
farið mikinn undanfarinn mánuð í 
bæði deild og bikar. Hann hefur 
skorað sex mörk í jafn mörgum 
leikjum sem þykir auðvitað sér-
staklega gott fyrir miðvallarleik-
mann. Hann skoraði til að mynda í 
bæði fjórðungs- og undanúrslitum 
bikarsins. Í fyrrnefnda leiknum  
tryggði hann sínum mönnum sigur 
á lokamínútunum í spennandi leik 
gegn Val.

Til að kóróna góða frammistöðu 
var hann svo valinn í landsliðshóp-
inn sem mætir Spáni og Norður-
Írlandi í undankeppni EM. Eyjólf-
ur Sverrisson landsliðsþjálfari 
sagði við það tilefni að hann væri 

mjög hrifinn af Ásgeiri Gunnari 
og að ekki margir leikmenn eins 
og hann væru til á Íslandi.

„Þetta hefur auðvitað verið 
mjög skemmtilegt í sumar enda er 
meiri spenna í deildinni nú en und-
anfarin ár,“ sagði Ásgeir Gunnar. 
„Fallbaráttan er líka mjög spenn-
andi og mikið í húfi fyrir mörg 
lið.“

FH á tvo erfiða leiki fyrir hönd-
um í deildinni í næstu umferðum, 

fyrst gegn Breiðabliki á útivelli og 
svo gegn Val á heimavelli. Sigur í 
þessum leikjum færir liðinu 
Íslandsmeistaratitilinn í fjórða 
skiptið í röð.

„Þetta eru einfaldlega úrslita-
leikir fyrir okkur. Breiðablik eiga 
harma að hefna síðan í bikarleikn-
um og svo kemur hreinn úrslita-
leikur móti Val. Við erum þó róleg-
ir og hugsum um einn leik í einu.“

Ásgeir Gunnar Ásgeirsson skoraði fyrstu þrennu sumarsins í 5-1 sigurleik FH á 
KR. Hann er leikmaður 15. umferðar Landsbankadeildar karla að mati Frétta-
blaðsins en hann hefur farinn mikinn undanfarin mánuð í bæði deild og bikar.

Stórsigrar Vals og FH gefa tóninn

 Aga- og úrskurðarnefnd 
KSÍ ákvað á fundi sínum í gær að 
ávíta Guðjón Þórðarson og Magn-
ús Gylfason fyrir ummæli sín og 
sekta knattspyrnudeildir ÍA og 
Víkings um 10.000 kr. vegna 
þeirra.  Þá ákvað nefndin einnig 
að veita Leifi Garðarssyni og Ólafi 
Helga Kristjánssyni áminningu 
vegna ummæla þeirra.  Allt þetta 
gerðist efrir leiki liðanna í 14. 
umferð Landsbankadeildar karla. 
Fréttablaðið heyrði viðbrögð 
þriggja þjálfara við þessu en ekki 
náðist í Guðjón Þórðarson í gær.

„Ég hef viðurkennt og beðist 
afsökunar á því að hafa haldið því 
fram að dómarinn hafi ætlað að 
gefa okkur þetta rauða spjald. Ég 
átti því von á áminningu og það 
kemur ekki á óvart að þeir hafi 

sektað því þeir hafa gert það áður. 
Mér finnst það samt ótrúlega 
skrýtið að mín gagnrýni skuli vera 
talin sams konar og sú hjá Guðjóni 
Þórðarsyni sem gaf í skyn að tveir 
af þremur dómurum leiksins á 
móti KR hafi verið KR-ingar,“ 
sagði Magnús Gylfason, þjálfari 
Víkinga.

„Ég tek þessu bara og það má 
vel vera að maður hafi aðeins farið 
yfir strikið í einum ummælum 
eftir leikinn,“ sagði Leifur Garð-
arsson, þjálfari Fylkis, og bætti 
við: „Þessi úrskurður fær mann til 
þess að velta vöngum yfir því 
hvort þjálfarar eigi ekki að fá að 
lágmarki tíu mínútur eftir leik 
áður en þeir tjá sig. Þá væri til að 
mynda hægt að halda sameigin-
legan blaðamannafund.“

„Ég sætti mig við niðurstöðuna 
og geri ekkert í henni en mér 
finnst orðalagið í athugasemdinni 
um að ég hafi skaðað ímynd 
íslenskrar knattspyrnu vera virki-
lega stór orð. Eftir stendur að ekki 
hefur verið tekið á kjarna málsins 
en ég vona að það verði gert því 
dómararnir eru gríðarlega stór 
þáttur af leiknum. Það vilja það 
allir og dómararnir örugglega líka 
að þeim verði líka veitt aðhald. 
Þjálfararnir eru kannski ekki þeir 
sem eiga að veita þeim aðhald en 
spjótin beinast að þeim strax eftir 
leikina. Ef við megum ekki benda 
á það sem okkur finnst fara miður 
þá vonast ég til þess að tekið verði 
á kjarna málsins í framtíðinni,“ 
sagði Ólafur Kristjánsson, þjálf-
ari Breiðabliks. 

Guðjón og Magnús fengu báðir sektir

 Færeyski knattspyrnu-
maðurinn Símun Samuelsen gekk 
ekki til liðs við norska 1. deildar-
liðið Sogndal eins og greint var 
frá á dögunum. Félagaskipta-
glugganum var lokað 31. ágúst en 
á síðustu stundu var hætt við að 
Símun færi til Sogndal. Þess í 
stað var hann lánaður frá 
Keflavík til Notodden sem einnig 
leikur í norsku 1. deildinni.

Lánssamingur Símuns gildir til 
áramóta.

Skipti um félag 
á elleftu stundu

HK/Víkingur og Aftur-
elding unnu sér í gær sæti í 
Landsbankadeild kvenna með því 
að bera sigurorð af andstæðing-
um sínum í undanúrslitum 
úrslitakeppni 1. deildarinnar. 

HK/Víkingur vann 5-1 sigur á 
Hetti og samanlagt 9-4. Völsung-
ur, sem vann góðan 3-2 sigur á 
Aftureldingu í Mosfellsbæ í fyrri 
leik liðanna, varð að játa sig 
sigrað í gær á Húsavík, 3-0. 
Mosfellingar unnu samanlagt 5-3. 

Tvö lið komast upp í efstu deild 
kvenna en aðeins eitt fellur úr 
deildinni. Það er vegna þess að 
liðunum í deildinni verður fjölgað 
úr níu í tíu næsta tímabil.

HK/Víkingur og 
Afturelding upp

Litháen tryggði sér 
sigur í sínum riðli með 84-80 sigri 
á Þýskalandi í Evrópukeppni 
landsliða í gær en bæði liðin voru 
ósigruð fyrir leikinn. 

Sarunas Jasikevicius fór fyrir 
sínum mönnum í Litháen en hann 
var með 15 stig og 10 stoðsend-
ingar. Dirk Nowitzki var með 28 
stig fyrir Þýskaland og er 
stigahæsti leikmaður riðlakeppn-
innar með 29 stig að meðaltali í 
leik. Leikurinn var gríðarlega 
mikilvægur því úrslitin í honum 
fylgja liðunum inn í milliriðilinn.

28 stig frá Dirk 
dugðu ekki

 Íslandsmeistarar Vals 
munu á morgun og á laugardag 
mæta Viking Malt frá Litháen í 
forkeppni Meistaradeildar 
Evrópu.

Báðir leikirnir fara fram í 
Vodafone-höllinni en leiktíma 
síðari leiksins hefur verið breytt. 
Honum var flýtt um klukkutíma 
og hefst klukkan 17.30.

Leiktíma breytt



GÆÐI Á LÆGRA VERÐI
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Official Hot Tub
Sponsor for

The American
Institute of Stress

Ótrúleg tilboð í Lagnadeild BYKO í Breidd, Akureyri og Selfossi
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 Fram undan eru tveir 
heimaleikir hjá íslenska karla-
landsliðinu í undankeppni EM í 
Sviss og Austurríki 2008. Það eru 
tvö heitustu lið riðilsins, Spánverj-
ar og Norður-Írar, sem mæta á 
Laugardalsvöllinn. Spánverjar 
hafa unnið fjóra leiki í röð og 
Norður-Írar hafa náð í 16 af 18 
mögulegum stigum síðan þeir 
steinlágu fyrir íslenska liðinu í 
fyrsta leiknum í Belfast. 

Íslenska landsliðið hefur spilað 
þrjá heimaleiki í riðlinum til 
þessa. Tveir fyrstu leikirnir töp-
uðust síðasta haust, sá fyrri 0-2 
fyrir Dönum og sá síðari 1-2 fyrir 
Svíum. Eini heimaleikur þessa árs 
í keppninni var gegn Liechten-
stein í júníbyrjun en hann endaði 
með 1-1 jafntefli. 

Ef marka má fyrri úrslit ættu 
menn að vera bjartsýnir fyrir 
þessa tvo leiki. Íslenska liðið vann 
2-0, gerði markalaust jafntefli og 
hélt hreinu í síðustu tveimur heim-
sóknum Spánverjum í Laugardal-
inn. Liðið hefur enn fremur unnið 
báða heimaleiki sína gegn Norður-

Írum 1-0. Ingi Björn Albertsson 
skoraði sigurmarkið 1977 og Þórð-
ur Guðjónsson lék það síðan eftir 
23 árum síðar. Áhyggjuefnið er 
kannski hrakfarir íslenska liðsins 
í undanförnum heimaleikjum.

Það er samt af sem áður var að 
Laugardalsvöllurinn væri helsta 
vígi íslenska landsliðsins því gengi 
liðsins hefur farið hríðversnandi í 
síðustu undankeppni og ef það fer 
ekki að breytast í næstu leikjum 
stefnir í versta heimavallarárang-
ur íslenska landsliðsins í 28 ár. 

Íslenska landsliðið hefur unnið 
tuttugu heimaleiki í síðustu fjór-
tán undankeppnum fyrir annað-
hvort heimsmeistaramót eða Evr-
ópumeistaramót og að minnsta 
kosti einn heimaleik í öllum und-
ankeppnum síðan í undankeppni 
fyrir Evrópumótið í Belgíu sem 
fram fór árið 1980. 

Heimavallarvígið á Laugardals-
velli var sterkast í undankeppnum 
EM 2000 og HM 2002. Íslenska 
landsliðið vann þá 6 af 10 leikjum 
og tapaði aðeins tveimur, 0-1 fyrir 
Úkraínu í lokaleik sínum í undan-

keppni EM 2000 og svo 1-2 fyrir 
Dönum í fyrsta leik sínum í und-
ankeppni HM 2002. Íslenska liðið 
var með yfir 50 prósenta árangur í 
undankeppni EM 2004 en í síðustu 
undankeppni náði liðið hins vegar 
aðeins að vinna einn leik af fimm 
og markatalan var sú versta síðan 
í undankeppni EM í Vestur-Þýska-
landi 1988.

Nú er að sjá hvort íslenska 
landsliðið bæti sinn leik og takist 
að byggja aftur upp vígi sitt á 
þjóðarleikvanginum í Laugardal.

Er heimavallarvígið hrunið?

Evrópukeppnin í körfubolta:

Þýski handboltinn

RENAULT PREMIUM LANDER
Renault Premium Lander 450.26  6x4.

B&L Atvinnubílar - Sími 575 1200

Þessi glæsilegi trukkur 

verður til sýningar og 

reynsluaksturs á Trukka-

deginum hjá Aðalflutning-

um, Skútuvogi 8, 

laugardaginn 8. september

1.deild karla

Valbjarnarvelli kl 18.00 fimmtudag 06.sept.
Tekst Þrótturum að tryggja sér sæti

í Landsbankadeildinn 2008 ?

Von er á gesti númer 4000 
á heimaleik Þróttar í deildinni, 

sá fær vegleg verðlaun í hálfleik.

Lifi Þróttur!

ÞRÓTTUR - ÞÓR

 Íslenska landsliðið 
tryggði sér þriðja sætið í sínum 
riðli í b-deild Evrópukeppninnar 
með öruggum 14 stiga sigri á Aust-
urríki, 91-77, í lokaleik sínum í 
gærkvöldi þar sem Jakob Örn Sig-
urðarson átti stórleik. Íslenska 
landsliðið lenti mest 12 stigum 
undir, 9-21, í fyrsta leikhlutanum 
en var búið að jafna fyrir hálfleik 
og setti síðan á svið skotsýningu í 
seinni hálfleik, þar sem tíu íslensk-
ar þriggja stiga körfur litu dags-
ins ljós.

Það tók íslensku strákana nokk-
urn tíma að hitta því liðið klikkaði 
á 11 af 13 þriggja stiga skotum 
sínum í fyrsta leikhlutanum. Það 
átti eftir að breytast því íslenska 

liðið setti niður 15 þriggja stiga 
skot það sem eftir lifði leiksins. 

Íslenska liðið byrjaði ekki vel, 
hittnin var engin í upphafi og 
Austurríkismenn voru duglegir að 
sækja hratt í bakið á íslensku 
strákunum og skora ódýr stig úr 
hraðaupphlaupum. Austurríki 
komst í 3-11, 6-17 og 9-21 og hafði 
tíu stiga forskot, 13-23, eftir fyrsta 
leikhlutann. Baráttuhundarnir 
Fannar Ólafsson og Helgi Már 
Magnússon komu með mikinn 
kraft inn af bekknum og kveiktu 
neistann í íslenska liðinu en besti 
maður liðsins var þó án nokkurs 
vafa Jakob Örn Sigurðarson sem 
átti stórkostlegan leik. Jakob hélt 
uppi íslensku sókninni á meðan 
aðrir leikmenn liðsins virtust vera 
ískaldir og spilaði síðan félaga 
sína uppi eftir að skotin þeirra 
fóru að detta. Jakob endaði leikinn 
með 21 stig, 10 stoðsendingar, 7 
fráköst og engan tapaðan bolta en 
hann hitti úr 7 af 12 skotum sínum 
í leiknum.

„Það tók okkur smá tíma að 
komast í gang. Ég er búinn að 
segja það oft við strákana að það 
er ekkert erfitt að spila gegn 
svona vörn fyrstu tíu mínúturnar 
en síðan fer þetta að þreyta þá og 
taka frá þeim einbeitingu að vera 
alltaf með mann í andlitinu út um 
allan völl. Það gekk fullkomlega 
upp og síðan hittu bara allir í 
seinni hálfleik,“ sagði Sigurður 
Ingimundarson, þjálfari íslenska 
liðsins, sem stýrði liðinu til sigurs 
í 8 af 9 leikjum ársins. 

„Það var ofsalega skemmtileg 
stemning hjá strákunum í sumar 
og þeir ætluðu sér að spila vel. 
Liðsheildin var frábær, stemning-

in í hópnum var einstök og menn 
voru að leggja sig á fullu í þetta. 
Það er frábær varnarvinna sem er 
ástæðan fyrir því að við höfum 
verið að vinna þessa leiki,“ sagði 
Sigurður.

Það hefur verið frábært að 
fylgjast með íslenska liðinu í 

sumar, fyrst tryggði það sér gull á 
Smáþjóðaleikunum í fyrsta sinn í 
14 ár, þá vann það glæsilegan 
sigur á geysisterku liði Georgíu 
og kórónaði árið síðan með því að 
vinna þrjá síðustu leiki sína og 
tryggja sér þriðja sætið.

Íslenska körfuboltalandsliðið endaði frábært sumar með því að vinna öruggan 14 stiga sigur á Austurríki, 
91-77, í gær. Íslensku strákarnir unnu þrjá síðustu leiki sína í riðlinum. Jakob Örn Sigurðarson átti stórleik.



 Eiður Smári Guðjohnsen 
tók í gær þátt í sinni fyrstu fót-
boltaæfingu af fullum krafti í tvo 
mánuði er landsliðið æfði á ÍR-
vellinum. „Ég var óragur við að 
gera allt á æfingunni og það er 
mikilvægt,“ sagði Eiður eftir 
æfinguna. „Tilfinningin er ágæt, 
ég finn að vísu að ég er ekki 100% 
klár en það var ekkert vandamál 
að æfa.“

Hann segir það útilokað að hann 
verði í byrjunarliðinu gegn Spáni 
á laugardag en vonast til að spila 
stærra hlutverk gegn Norður-
Írum á miðvikudag. Báðir leikirn-
ir verða á Laugardalsvellinum.

„Við þurfum bara að meta 
ástandið eftir því sem nær dregur 

að leiknum. Ég er tilbúinn að taka 
á mig það hlutverk sem mér verð-
ur gefið.“

Fáir bjuggust við því að Eiður 
yrði með landsliðinu vegna 
hnémeiðsla sinna. Hann hefur misst 
af öllu undirbúningstímabilinu með 
félagsliði sínu, Barcelona. 

Spurður af hverju hann ákvað 
að koma til móts við landsliðið 
þegar hann hefði getað einbeitt 
sér að því að ná sér góðum heima 
sagði Eiður ástæðuna einfalda.

„Mig langaði til að koma. Það er 
alltaf gaman að hitta strákana og 
spila með landsliðinu. Alltaf þegar 
ég hef áður verið meiddur og 
misst af leikjum hefur verið sett 
spurningamerki við það hvort ég 

sé virkilega meiddur. Nú sér fólk 
að ég er tæpur en samt vil ég 
koma,“ sagði hann. „Ég hef svo 
gaman af þessu og ég vil að fólk 
geri sér grein fyrir því. Ég sé fram 

á að geta tekið eitthvað þátt í leikj-
unum og vildi því koma.“

Eiður segir það endanlega undir 
landsliðsjálfaranum komið hvað 
hann muni spila mikið. „Ég sagði 
honum að ég gæti alla vega tekið 
þátt í æfingunum.“

Spurður um hvaða væntingar 
hann hafi til leikjanna tveggja 
segir hann það varla raunhæft að 
fara fram á sigur gegn Spáni.

„En ég yrði sáttur ef allir kæmu 
út úr leiknum á jákvæðum nótum. 
Ef allir gætu verið sammála um að 
við hefðum lagt allt okkar í leikina 
og ef við getum borið höfuðið hátt. 
Landsliðið þarf að senda frá sér 
jákvæða strauma og að þetta sé 
allt á réttri leið hjá okkur.“

Langaði að koma og vera með landsliðinu

 Real Madrid átti 
möguleika á að gera samninga við 
þá Cristiano Ronaldo, Lionel 
Messi og Giovani dos Santos á 
sínum tíma en peningar félagsins 
fóru í að kaupa stórstjörnur í stað 
þess að semja við framtíðarmenn. 

Miguel Angel Portugal vann 
fyrir Real Madrid á þessum tíma 
og segist naga sig í handarbökin í 
dag. „Það var einu sinni þannig 
hjá „Los Galacticos“ að stóru 
stjörnurnar gengu fyrir öllu. Ég 
gat samið við Gio og Messi þegar 
þeir voru fjórtán ára og okkur 
bauðst einnig Ronaldo en það 
voru bara engir peningar til,“ 
sagði hann í viðtali við útvarps-
stöðina Marca. 

Missti af Messi, 
Ronaldo og Gio

Króatísku leikmennirnir 
hjá ÍA, þeir Dario Cingel og 
Vjekoslav Svadumovic, hafa 
samið við félagið til næstu 
tveggja ára. Þeir komu hingað til 
lands í vor og hafa sinnt lykilhlut-
verki í liði Skagamanna sem situr 
í þriðja sæti Landsbankadeildar 
karla.

Svadumovic hefur skorað sex 
mörk fyrir ÍA í sumar og Cingel 
verið með bestu varnarmönnum 
deildarinnar. Hann hefur til að 
mynda sex sinnum verið valinn í 
lið umferðarinnar hjá Fréttablað-
inu.

Verða áfram 
uppi á Skaga

 Steven Gerrard, leikmað-
ur Liverpool og enska landsliðs-
ins, gat í gær tekið þátt í æfingu 
landsliðsins þrátt fyrir að hann sé 
tábrotinn. England mætir Ísrael í 
gríðarlega mikilvægum leik í 
undankeppni EM 2008 á laugar-
daginn. Englendingar verða 
einfaldlega að vinna ætli þeir 
ekki að missa af farmiðanum til 
Austurríkis og Sviss.

„Ástand hans verður metið af 
læknaliði enska landsliðsins og 
ákvörðun um hvort hann verði 
klár í leikinn á laugardag verður 
tekin síðar í vikunni,“ sagði í 
yfirlýsingu frá enska knatt-
spyrnusambandinu í gær.

Gerrard var 
með á æfingu



Vel heppnuð markaðsherferð?

Í KVÖLD KL. 21.00 
Á SKJÁEINUM
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„Auðvitað er smá hnútur í magan-
um fyrir messuna á sunnudaginn. 
En ég vil fólki mjög vel þótt margt 
af því sem ég hef gert hafi oft 
stuðað fólk. Það að ég skuli vera 
litinn hornauga er ekkert nýtt 
fyrir mig og er minn kross að 
bera,“ segir grínistinn Jón Gnarr, 
sem þurfti að standa af sér mikið 
moldviðri á þriðjudag þegar full-
trúar Þjóðkirkjunnar sögðu aug-
lýsingu hans fyrir Símann vera 
smekklausa. Undir það tók Jakob 
Rolland, kanslari kaþólska bisk-
upsembættisins á Íslandi, en Jón 
er einmitt virkur meðlimur í kaþ-
ólska samfélaginu hér á landi.

En grínistinn er ekki af baki 
dottinn og segist ekki þurfa að 

biðjast afsökunar á auglýsingunni, 
þvert á móti. „Mér fannst ummæli 
séra Karls Sigurbjörnssonar bæði 
leiðinleg og ómakleg og mér sárn-
aði þau. Sem kaþólikki skipar 
kvöldmáltíðin stóran sess í mínu 
lífi og ég á í sambandi við Guð. 
Það að ég sé kristinn gefur mér í 
rauninni leyfi til að túlka kvöld-
máltíðina á þennan hátt því þetta 
er minn óður til þessa atburðar og 
til Krists og hann er gerður af 
kærleika,“ segir Jón en bætir því 
við að hann hafi frekar kosið að 
ræðaa þetta á þriðjudag á fræði-
legum grundvelli sökum starfs 
síns en ekki trúarlegum. „Ég er 
hins vegar reiðubúinn að mæta 
hvaða guðfræðingi og presti sem 

er því ég veit að ég hef hreina 
samvisku.“

Jón segir að sumir virðist halda 
að grín og auglýsingar séu ein-
hver lágkúra en svo sé einfaldlega 
ekki. „Þetta er bara tjáning fólks 
sem hefur leyfi til að tjá sig. Og 
við megum ekki gleyma því að 
húmorinn er demparinn í gegnum 
lífið. Auglýsingin er ekki eitthvert 
trúarklám heldur er hún gerð af 
virðingu fyrir viðfangsefninu. Og 
ég tel mig geta staðið fyrir mínu 
máli vegna þess að ég gerði þetta 
af heilum hug.“

Með í maganum fyrir messu

„Ég er búin að kenna fyrir 
aðra í níu ár og fannst tími til 
kominn að breyta til,“ segir 
Sigrún Birna Blomsterberg, 
sem opnaði nýverið dansstúd-
íó undir eigin nafni í húsa-
kynnum Boot Camp að Suður-
landsbraut 6b. „Um leið fæ ég 
til mín nemendur sem vilja 
koma og dansa hjá mér í stað 
þess að lenda bara hjá mér af 
tilviljun.“

Sigrún Birna ætlar að kenna 
ein til að byrja með en fyrstu 
námskeiðin hefjast hinn 10. 
september. „Ég er að kenna 
fjölbreytta stíla; street, funk 
og það nýjasta sem er að ger-
ast í hip hop-heiminum. Hip 
hop-hugtakið er alltaf að 
breytast - New Wave, Quick-
Melt og R&B eru allt stílar í 
stöðugri þróun, nokkurs konar 
undirgreinar undir því sem 
var einu sinni bara kallað hip 
hop. Svo er ég með hópa fyrir 
yngstu kynslóðina líka.“

Auk þess að opna nýjan 
dansskóla er Sigrún aðaldans-
höfundur George Michael-
sýningar sem sett verður upp 
á Broadway í tilefni af 25 ára 
söngafmæli kappans. „Það 
verða átta dansarar á sviðinu. 
Þetta er því krefjandi en mjög 
spennandi,“ segir hún og hlær 
þegar hún er spurð að því 
hvort fleiri tímar séu í sólar-
hringnum hjá henni en öðru 
fólki. „Ég er einmitt farin að 
velta því fyrir mér hvernig ég 
geti púslað þessu öllu saman. 
Maður verður bara dansandi 
til miðnættis alla daga og fer 
svo í heitt bað þess á milli.“

Dansar til mið-
nættis alla daga

Tónskáldið Veigar Margeirsson, 
sem býr í Los Angeles, er eldheitur 
aðdáandi knattspyrnuliðsins L.A. 
Galaxy sem David Beckham leikur 
með.

Hefur hann sótt fjölmarga leiki 
með liðinu undanfarin ár og fagnar 
að sjálfsögðu komu Beckhams. 
„Eftir að Beckham var keyptur 
seldu þeir dálítið mikið af mönnum 
og endurskipulögðu leikmannahóp-
inn,“ segir Veigar. „Það er mikið 
„hæp“ í kringum hann sem „cele-
brity“. Það var leiðinlegt að hann 
skyldi koma meiddur en hann spil-
aði nokkra leiki og stóð sig mjög 
vel. Ég sá hann skora fyrsta mark-
ið sitt þegar þeir unnu tvö núll.“

Heimavöllur L.A. Galaxy tekur 
um þrjátíu þúsund manns og er 
hann nálægt heimili Veigars. „Þetta 
er mjög flottur fótboltavöllur. 
Hann er ekki stór en öll sætin eru 
góð,“ segir Veigar, sem sjálfur 
spilaði fótbolta í Keflavík á 
sínum yngri árum, auk þess 
sem dóttir hans er dugleg við 
tuðrusparkið.

Að sögn Veigars fór 
miða- og minjagripasala 
upp úr öllu valdi þegar 
Beckham kom til liðsins. 
Skiptar skoðanir eru samt 
um fótbolta í landinu 
þrátt fyrir komu enska 
knattspyrnugoðsins.

„Það er oft fráhrindandi 
fyrir Ameríkana að það er 
ekki skorað mikið að með-

altali í fótbolta og það 
sem fer sérstaklega í 
taugarnar á þeim er 

uppbótartíminn. Í 
körfuboltanum og 
ameríska fótboltan-

um er hægt að skora 
á síðustu sekúndunni 

en fólk fattar ekki að dóm-
arinn bæti bara við þegar hann 

vill og flauti af þegar honum sýn-
ist. Það sem vinnur með fótboltan-
um er samt að þarna er ekki þessi 
neikvæða steraímynd því fótbolti 
byggist frekar á tækni og snerpu 

en kröftum.“ Þegar Veigar er ekki 
að skemmta sér á heimaleikjum 
L.A. Galaxy er hann önnum kafinn 
við tónsmíðar. Nýverið útsetti hann 
verk fyrir Fílharmoníusveit Los 
Angeles auk þess sem hann var í 
Prag þar sem hann tók upp tónlist 
fyrir sýnishorn úr bíómyndum. Á 
meðal nýlegra verka hans á því 
sviði er sýnishorn fyrir myndina A 
Mighty Heart með Angelinu Jolie í 
aðalhlutverki, sem verður frum-
sýnd hérlendis á næstunni. Einnig 
hefur hann undanfarið samið tón-
list við auglýsingar Símans, þar á 
meðal hina umdeildu auglýsingu 
um Jesús og Júdas.

„Ég hef greinilega reynt að vera 
í tískunni, sem á þessum tíma 
var dálítið öfgakennd. Ég er 
hrædd um að ég myndi vekja 
mikla athygli ef ég færi að klæð-
ast þessu í dag.“
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Ég var í heita pottinum með 
huggulegri konu um daginn. 

Ég gat ekki haft augun af henni, 
ekki vegna þess að hún var svo 
hugguleg, heldur af því að á hök-
unni var hún með stóran og loð-
inn fæðingarblett. Ég skipaði 
sjálfum mér í huganum að hætta 
að stara, en það þýddi ekkert. Um 
leið og færi gafst glápti ég á hök-
una jafn dáleiddur og kanína í 
bílljósum.

fyrir pólitíska rétthugs-
un er aðdráttarafl hins óvenju-
lega – fríksins – enn sprelllifandi. 
Fríkum fer þó ört fækkandi, þökk 
sé læknavísindunum, og sérstök 
fríksjó hafa verið aflögð. Jóhann 
risi þyrfti að fá sér 9-5 vinnu ef 
hann væri uppi í dag. Í staðinn er 
komin fram glæný tegund fríka. 
Það eru hinir geðveikislega ríku, 
hvers líf, tekjur og umsvif eru 
óskiljanleg almennum meðalræfl-
um sem eiga engin bréf – eða í 
mesta lagi bréf í Decode sem þeir 
hafa skíttapað á. Ég missi alveg 
kúlið þegar ég er nálægt þessu 
fólki, góni bara á það eins og 
algjör sveitalubbi.

 var skattakóngur og 
skrilljóner á bretti við hliðina á 
mér í ræktinni um daginn og ég 
gat ekki hætt að gjóa augunum á 
hann. Ég fylgdist með manngarm-
inum og hlustaði á hvert orð sem 
hann lét út úr sér við einkaþjálf-
arann. Hann er miklu yngri en ég, 
andskotinn hafiða! Ætli detti 
fimm þúsund kallar úr vasanum á 
honum? Er hann að græða jafn 
mikið á þessum 10 mínútum á 
brettinu og ég hef á mánuði? 
Hvað er aftur yfirdráttarheimild-
in mín há? Svona hugsaði ég og 
svitnaði extra mikið.

síðar var billjóner og 
sambýliskona hans, líka alltof rík, 
fyrir aftan mig á Hagkaupskassa. 
Ég fór að hitna á hausnum og titra 
í hnjánum þegar ég reyndi að 
kíkja á þau og hvað þau væru að 
kaupa – örugglega ostrur og 
bleika klósettpappírinn með 
hvolpinum, hugsaði ég. Þegar ég 
kom heim sá ég að ég hafði gleymt 
veskinu mínu við kassann og 
þurfti að snúa skömmustulegur 
við til að sækja það. Seinna fatt-
aði ég að þetta voru auðvitað und-
irmeðvituð mistök. Ég ætlaði 
bara að sýna ríka fólkinu að ég 
væri líka ógeðslega ríkur. Svo 
ríkur að ég nota einnota veski.

Ný frík

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Ekkert vandamál
er okkur ofviða
Við metum tíma viðskiptavina okkar mikils og kappkostum að veita úrlausn 
á jafnvel erfiðustu vandamálum innan sólarhrings. Þetta kunna viðskiptavinir
okkar að meta, enda eru þeir ánægðustu viðskiptavinir farsímafyrirtækja, 
samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.

Hringdu í 1414 og vandamálið er úr sögunni

Leysum öll vandamál innan sólarhrings
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