
 Fjögurra manna áhöfn björg-
unarþyrlunnar TF-SIF sakaði ekki 
þegar flugstjóri hennar neyddist 
til að nauðlenda í sjónum við 
Straumsvík í gærkvöldi. Áhöfnin 
komst heilu og höldnu út úr 
þyrlunni og um borð í björgunar-
skipið Einar J. Sigurjónsson sem 
var við æfingar með áhöfn 
þyrlunnar. Veður var mjög gott 
þegar slysið varð. Skipstjórinn á 
björgunarskipinu sendi stjórnstöð 
Landhelgisgæslunnar neyðarkall 
klukkan 18.50.

Áhöfnin á TF-SIF var ásamt 

björgunarskipinu að æfa hífingar 
af skipi og úr sjó. Þyrlan var í lít-
illi hæð og missti snögglega vélar-
afl, að sögn sjónarvotta. Flugstjór-
inn neyddist til að nauðlenda 
þyrlunni en samkvæmt upplýsing-
um frá tæknistjóra Landhelgis-
gæslunnar, er þyrlan að öllum lík-
indum ónýt. 

Georg Lárusson, forstjóri Land-
helgisgæslunnar, gat ekki gefið 
nákvæmar upplýsingar um slysið 
þegar eftir þeim var leitað í gær-
kvöldi. „Málið er í rannsókn undir 
stjórn rannsóknarnefndar flug-

slysa. Ég vil bara þakka guði að 
þeir skuli hafa sloppið lifandi frá 
þessu.“

Um borð í þyrlunni voru fjórir 
menn sem allir voru vanir, að sögn 
Georgs. „Þetta var mjög góð áhöfn 
sem komust afburðavel frá þessu. 
Þeir lentu mjög mjúklega á sjón-
um og lendingin gekk því mjög 
vel. Þegar þeir voru komnir frá 
vélinni þá hvolfir henni.“

Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra tók á móti áhöfninni þegar 
hún kom í land. Björn segir að sér 
hafi brugðið illa þegar hann heyrði 
fréttir af slysinu. „Maður spyr 
náttúrlega hvort menn hafi bjarg-
ast eða ekki, það er fyrsta spurn-
ingin sem kemur upp í hugann.“ 
Björn segir þyrluna vera komna til 
ára sinna en hún hafi reynst afar 
vel. „TF-SIF hefur bjargað tugum 
ef ekki hundruðum manna á sinni 
starfsævi. Það er auðvitað erfitt 
fyrir þá sem hafa unnið á þyrlunni 
að sjá á eftir henni í hafið við þess-
ar aðstæður,“ segir Björn. 

Að sögn upplýsingafulltrúa 
Landhelgisgæslunnar leið áhöfn 
þyrlunnar vel í gærkvöldi en gerð-
ar höfðu verið ráðstafanir til að 
þeir fengju áfallahjálp vegna 
slyssins.

Ágústína Ingvarsdóttir sálfræðingur heldur
námskeiðið Sæl og sátt börn fjölsk ldvægi Á

Einn greipávöxtur á dag geturaukið líkurnar á brjósta-krabbameini.

Með því að borða einn greip-ávöxt á dag aukast líkurnar á brjóstakrabbameini umnæstum þriðjungsamkvæmt nýrrirannsókn sem unninvar í Bandaríkjun-um við háskólann íSuður-Kaliforníu ogHawaii. Rannsókninnáði til 50 þúsund kvennaá breytingaraldrinum og sýnirað aðeins einn fjórði af greip-ávextinum jók líkurnar um allt

að 30 prósent.Talið er að ávöxturinn auki estrógenmagn líkamans, en það er hormón sem talið er tengjasthættunni á brjósta-krabbameini. Greintvar frá þessu í nýj-asta eintakinu af British Journalof Cancer.
Vísinda-

mennirnir
sem unnurannsókninaásamt öðrum sérfræðingum voru sammála um að þörf væri á frekari rann-sóknum.

Í nýjasta tímariti New Eng-land Journal of Medicine erlíkum að því leitt að mp3-spilarar geti verið h

blanda svita hans og leiðni spil-arans til þess að eldingu sló niðurí manninn.
M ð
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við grillsósuna
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Galdurinn á bak við grillsósunaGrillsósa úr hundasúrum og grillaðri papríku BLS. 4

Skemmtilegur ferðafélagi
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Styrkir foreldra 
sem uppalendur

Setur húsið 
á sölu

 Ökumaður mótorhjóls lést 
eftir árekstur við strætisvagn 
á mótum Innnesvegar og 
Akrafjallsvegar við Akranes 
um sjö í gærkvöldi.

Maðurinn var á fertugsaldri.
Loka þurfti veginum í 

nokkrar klukkustundir eftir 
slysið.

Bifhjólamaður 
lést í árekstri

Engan sakaði þegar 
TF-SIF brotlenti á sjó
Fjögurra manna áhöfn björgunarþyrlunnar TF-SIF sakaði ekki þegar hún nauð-
lenti við Straumsvík í gærkvöldi. Þyrlan var við æfingar og er talin ónýt.



Fjórtán ára gömul 
stúlka gekk ásamt stórum hópi ungl-
inga í skrokk á jafnöldru sinni í tívol-
íinu við Smáralind á þriðjudag fyrir 
viku. Á bloggsíðu sinni stærir hún sig 
mjög af líkamsárásinni, sem og ann-
arri sem hún segist hafa framið sama 
dag. Hún réðst einnig á lögregluþjón 
við handtöku. 

Í lögregluskýrslu kemur fram að 
stór hópur unglinga, líklega á þriðja 
tug, hafi ráðist á eina stúlku með 
ofbeldi, að því er virtist að tilefnis-
lausu. Af ummælum stúlkunnar á 
bloggsíðu hennar má ráða að hún hafi 
verið einna atkvæðamest árásar-
mannanna. Haft er eftir vitnum í lög-
regluskýrslunni að stúlkan hafi verið 
slegin margoft í andlitið og rifið hafi 
verið í hár hennar. „Ég reif í hárið á 
henni og bombaði henni í jörðina svo 
tók ég hana aftur uppá hárinu og 
bombaði 1000 sinnum í andlitið á 
henni,“ skrifar stúlkan á síðu sína um 
árásina.

Stúlkan lýsir í bloggfærslunni ann-
arri árás sem hún segir hafa átt sér 
stað örskömmu síðar. Hún hafi hitt 
aðra stelpu ásamt vinkonu sinni sem 
reif við þær kjaft. Þær hafi þá mis-
þyrmt henni. Skömmu síðar bar lög-
reglumenn að og mætti þeim þá ofsi 
stúlkunnar. Garðar Helgi Magnús-

son, varðstjóri lögreglu, segir hana 
hafa veist að lögreglu með ofbeldi og 
sóðamunnsöfnuði og hótunum um 
alvarlegar líkamsmeiðingar. Sjálf 
segist hún hafa sparkað í lögreglu-
þjón og hrækt á hann.

„Þetta hlýtur að vera nánast eins-
dæmi,“ segir Garðar. „Ég man ekki 
eftir að hafa áður lesið svona lýsing-
ar um hegðun svona ungrar stúlku.“

Garðar segir stúlkuna sem ráðist 
var á fyrst hafa hlotið nokkra áverka 
í andliti og hugsanlega víðar. Hann 
segir að ekki liggi ljóst fyrir hver 
aðdragandi árásarinnar var, en ljóst 
sé að illindi hafi sprottið á milli 
stúlknanna. Stúlkan segir á vefsíð-
unni að ástæðan sé sú að fórnarlamb-
ið hafi kært systur hennar. Garðar 
segir þó einnig margt benda til þess 
að farið hafi verið mannavillt og röng 
stúlka hafi orðið fyrir barðinu á hópn-
um.

Haft var samband við barnavernd-
aryfirvöld vegna málsins. Segist 
stúlkan hafa verið vistuð á meðferð-
arheimilinu Stuðlum eftir atvikið.

  Eldri maður var 
fluttur á slysadeild til Reykjavík-
ur um hádegisbil í gær eftir 
árekstur á Borgarfjarðarbrú. 
Hann var ekki talinn alvarlega 
meiddur. Í bílnum var einnig 
fimm ára abarnabarn hans sem 
slapp án meiðsla.

Slysið varð þannig að tveir 
bílar sem komu úr gagnstæðri átt 
rákust saman. Í hinum bílnum 
voru eldri hjón sem voru flutt 
óslösuð til skoðunar á heilsu-
gæslustöð. Bílarnir skemmdust 
talsvert og þurfti að draga þá 
báða af vettvangi. Loka þurfti 
Borgarfjarðarbrúnni í tæpa 
klukkustund eftir slysið. 

Fimm ára afa-
barn slapp vel

Hreykir sér af líkams-
árásum á bloggsíðu
Fjórtán ára stúlka gekk illa í skrokk á tveimur jafnöldrum sínum við Smáralind 
fyrir viku og réðst á lögregluþjón. Á bloggsíðu gortar hún sig af árásunum. Varð-
stjóri lögreglu segir hegðun af þessu tagi hjá svo ungri stúlku nánast einsdæmi.

Athugull vegfarandi 
tók á dögunum eftir ófleygum erni 
sem var á flakki á túni nokkru í 
Kolgrafarfirði á Snæfellsnesi. 
Skilaboðum var komið til starfs-
manna Náttúrustofu Vesturlands, 
sem brugðust skjótt við. Fuglinn 
var handsamaður og kom þá í ljós 
að hann var grútarblautur, líklega 
eftir viðureign við fýl. Ein kló var 
brotin og stélið nokkuð laskað. 
Fuglinn var fremur rýr, sem bendir 
til að hann hafi verið þarna um 
nokkurn tíma. Fuglinn var ómerkt-
ur en rígfullorðinn ef marka má lit 
á goggi og ljósu höfði, einkennum 
fullorðinna arna ásamt ljósu stéli. 

Eins og lesa má á heimasíðu nátt-
úrustofunnar kom starfsfólk fuglin-
um í Húsdýragarðinn í Reykjavík, 
þar sem grúturinn verður þveginn úr 
fiðri hans á næstu dögum og honum 
gefið að éta. Vonast er til að hægt 
verði að sleppa honum aftur.

Flugfélagið Ernir 
fékk í gær nýja flugvél til 
landsins. Vélin er af gerðinni 
Jetstream 32 og tekur nítján 
manns í sæti. Hún verður notuð í 
áætlunarflug Ernis á Höfn í 
Hornafirði og Sauðárkrók. Einnig 
verður hún nýtt í leiguflug bæði 
innanlands og utan. Nýja flugvél-
in verður sú sjötta í flota Ernis. 

Um áramótin tók flugfélagið 
Ernir við áætlunarflugi á Höfn, 
Sauðárkrók, Bíldudal og Gjögur 
en auk þess eru vélar félagsins 
notaðar í leiguflugi. Flug með 
erlenda ferðamenn og útsýnisflug 
eru vaxandi hluti af starfsemi 
Ernis.

Kom til 
andsins í gær 

Undirritaður hefur 
verið samstarfssamningur milli 
Háskóla Íslands og Íslenskrar 
erfðagreiningar um samstarf á 
sviði mennta og rannsókna.

Fjórir vísindamenn Íslenskrar 
erfðagreiningar munu starfa sem 
rannsóknakennarar við HÍ en auk 
þess munu skólinn og fyrirtækið 
eiga í víðtæku samstarfi með 
rannsóknir. 

Samið um víð-
tækt samstarf

Novator hefur tryggt sér 
yfir 90 prósenta hlutafjár í Actavis. 
Við þetta myndast söluskylda hjá 
eftirstandandi hluthöfum.

Yfirtökutilboð
Actavis hljóðar 
upp á 1,075 
evrur á hvern 
hlut. Hluthafar 
sem ekki hafa 
samþykkt
tilboðið hafa 
frest þar til á 
morgun til að 
ganga frá 

samþykki, öðrum kosti fellur niður 
réttur þeirra á viðbótargreiðslu 
komi til þess að Novator selji hlut 
sinn innan 12 mánaða.

Björgólfur Thor Björgólfsson 
eigandi Novators þakkar hluthöf-
um samferðina. Hann segir ekkert 
liggja fyrir um mögulegan 
samruna við önnur félög. 

90 prósenta 
markinu náð

Karl Gauti, var þetta ekki 
þrælgaman?

Refum hefur fjölgað mjög 
undanfarið. Mófugli hefur fækkað 
vegna álags og rjúpunni líka. 
Guðni Bjarnason, refaskytta hjá 
Mosfellsbæ, hefur verið iðinn við 
veiðarnar. „Mér leist ekki á þetta á 
tímabili en ég tel að við náum að 
halda í horfinu,“ segir hann. 

Tveir menn sjá um veiðar fyrir 
Reykjavíkurborg á Kjalarnesi og 
sömu menn eru í Kjós. Einn er í 
Þingvallasveit við veiðar og tveir 
menn í Grafningi. Engar refaveið-
ar eru hins vegar í Garðabæ og 
Hafnarfirði. „Ég tel að refurinn 
komi mikið til þaðan,“ segir Guðni. 
Þessi sveitarfélög hafi takmarkað-
an áhuga á veiðum því ekkert 
sauðfé sé þar. 

Refum fjölgar 
og fugli fækkar

 Rússnesk stjórnvöld 
hóta því að grípa til harðra aðgerða 
gegn Bretlandi í kjölfar þess að 
bresk stjórnvöld ákváðu að reka 
fjóra rússneska stjórnarerindreka 
úr landi.

Bretar höfðu sagst gera þetta 
vegna þess að Rússar hefðu ekki 
orðið við óskum Breta um að fram-
selja Andrei Lugovoi, rússneskan 
kaupsýslumann og fyrrverandi 
njósnara, sem er grunaður um að 
hafa byrlað Alexander Litvinenko 
geislavirkt eiturefni í nóvember 
síðastliðnum.

„Þeir ættu að skilja það vel í 
London að þessum ögrandi aðgerð-
um, sem runnar eru undan rifjum 

breskra ráðamanna, verður ekki 
látið ósvarað og þær munu óhjá-

kvæmilega hafa í för með sér háal-
varlegar afleiðingar fyrir sam-
skipti Rússa og Breta,“ sagði 
Mikhaíl Kaminín, talsmaður rúss-
neska utanríkisráðuneytisins, í 
gær.

Hann bætti því við að Sergei 
Lavrov utanríkisráðherra hafi 
fært David Miliband, utanríkis-
ráðherra Breta, sömu skilaboð í 
símtali fáeinum klukkustundum 
fyrr.

Kaminín sagði þessa ákvörðun 
Breta vera „vel skipulagðar 
aðgerðir til þess að nýta Litvin-
enko-málið í pólitískum tilgangi.“ 
Kaminín sagði þó ekkert um það 
hver viðbrögð Rússa yrðu. 

Rússar bregðast hart við
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BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og 
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.

Núna bjóðum við 12  betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum.
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Toyota Avensis S/D Terra 
1800 Bensin  5 gíra
Á götuna: 03.03 Ekinn: 90.000 km
Verð: 1.230.000 kr. Skr.nr. MJ-818

Toyota Avensis S/D Sol 
1800 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 11.05 Ekinn: 34.000 km
Verð: 2.170.000 kr. Skr.nr. SD-338

Toyota RAV4 4WD EXE 
2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 01.05 Ekinn: 50.000 km
Verð: 2.790.000 kr. Skr.nr. MK-348

Toyota Prius Hybrid
1500 Bensín/Rafmagn sjsk.
Á götuna: 05.01 Ekinn: 75.000 km
Verð: 950.000 kr. Skr.nr. BX-544

Lexus RX300 EXE 
3000 Bensín sjsk.
Á götuna: 09.05 Ekinn: 25.000 km
Verð: 4.890.000 kr. Skr.nr. KO-817

Toyota RAV4 4WD 
2000 Bensín  5 gíra.
Á götuna: 12.04 Ekinn: 47.000 km
Verð: 2.170.000 kr. Skr.nr. BJ-658

Toyota Corolla H/B Luna
17"  felgur  Sóllúga, spolier fram og aftan, filmur o.fl.
1600 Bensín  5 gíra
Á götuna: 06.06 Ekinn: 19.000 km
Verð: 2.050.000 kr. Skr.nr. FZ-584

Toyota Yaris 5 dyra
1300 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 03.02 Ekinn: 68.000 km
Verð: 920.000 kr. Skr.nr. NJ-205

Toyota Corolla W/G
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.05 Ekinn: 50.000 km
Verð: 1.470.000 kr. Skr.nr. VB-062

Toyota Hilux  D/C 
35"Breyttur, læstur, aukamiðstöð, beisli, 
kubbur, millikælir o.m.fl. 
2500 Dísel 5 gíra.
Á götuna: 12.05 Ekinn: 55.000 km 
Verð: 3.950.000 kr. Skr.nr. OT-720

Toyota Land Cruiser VX 100 
4700 Bensín sjsk.
Á götuna: 01.02 Ekinn: 112.000 km
Verð: 3.350.000 kr. Skr.nr. SR-428

Toyota Corolla S/D Terra 
1400 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 06.03 Ekinn: 100.000 km
Verð: 880.000 kr. Skr.nr. NA-606

ÞEGAR VIÐ SEGJUM
BETRI NOTAÐIR BÍLAR 
ÞÁ MEINUM VIÐ ÞAÐ



 Iðnaðarráðherra 
hefur vísað frá öllum umsóknum 
um rannsóknarleyfi sem lágu 
fyrir í ráðuneytinu. Elsta umsókn-
in um að rannsaka virkjanakosti 
var frá árinu 2000.

Ákvörðunin er að sögn ráðu-
neytisins vegna ákvæðis í sátt-
mála ríkisstjórnarinnar um að 
ekki verði farið inn á óröskuð 
svæði áður en rammaáætlun um 
náttúruvernd liggur fyrir árið 
2009.

„Þetta eru óröskuð svæði sem 
eru umdeild,“ segir Össur Skarp-
héðinsson iðnaðarráðherra. „Til 
að enginn þyrfti að vaða í villu og 
svima um afstöðu iðnaðarráðherra 

ákvað ég að vísa þeim öllum frá.“
Össur segir Alþingi þurfa að 

samþykkja ef veita eigi ný rann-

sóknar- eða nýtingaleyfi. Hann 
muni þó ekki styðja slíkt á þingi.

„Þessi ákvörðun mun örugglega 
ekki auðvelda stóriðjuframkvæmd-
ir,“ segir Össur. „Hins vegar er ég 
einfaldlega ekki klár á því með 
hvaða hætti hún kann að hafa áhrif 
á einstaka framkvæmdir.“

 „Það er ekkert á 
stefnuskrá þessa meirihluta að 
fara að leyfa millilandaflug frá 
Reykjavíkurflugvelli, sérstaklega 
þegar framtíð flugvallarins er í 
fullkominni óvissu,“ segir Jón 
Kristinn Snæhólm, aðstoðarmað-
ur borgarstjóra, um hugmynd Ice-
land Express (IE) þessa efnis. 

Slíkt leyfi þýddi að lofa þyrfti 
Icelandair, British Airways og 
fleiri að gera hið sama. „Við þurf-
um auðvitað að gæta jafnræðis-
sjónarmiða í þeim efnum,“ segir 
hann. „Og þá yrðu borgarar 
Reykjavíkur endanlega brjálaðir, 
ef hér væru risaþotur að taka á 
loft og lenda á hálftíma fresti.“

Forsvarsmenn IE sendu Flug-
stoðum ohf. erindi í lok síðasta 
mánaðar og báðu um að fá að reisa 
6.500 fermetra flugstöð við 

Reykjavíkurflugvöll. Þannig gætu 
þeir komið á samkeppni í innan-
landsflugi, auk áðurnefnds milli-
landaflugs.

Jón telur útilokað að IE fái 
umræddar lóðir, enda sé búið að 
eyrnamerkja þær og úthluta 
öðrum fyrirtækjum. „Þessi ágæti 
forstjóri IE leyfir sér að setja 
[flugstöðina] inn á miðja lóð 
Háskóla Reykjavíkur, sú tillaga 
dæmir sig nú sjálf,“ segir hann. 

Erindi IE hafi ekki einu sinni 
borist formlega inn á borð borgar-
stjórnar og því sé enginn grund-
völlur til að ræða það til að byrja 
með. Ekki sé nóg að senda Flug-
stoðum, sem reka Reykjavíkur-
flugvöll, erindi til að fá formlega 
afgreiðslu borgaryfirvalda.

Matthías Imsland, forstjóri IE, 
sagðist í gær engin viðbrögð hafa 

fengið við erindi sínu, en ekki náð-
ist í hann aftur eftir samtalið við 
Jón Kristin.

„Flugstoðir lögðu áherslu á að 
fá okkur inn í þessa samgöngu-
miðstöð og lofuðu okkur einhverri 
bráðabirgðalausn þangað til, en 
við höfum ekki heyrt neitt meira,“ 
sagði Matthías. Samgöngumiðstöð-
in væri þó alltof lítil, eða jafnstór og 
sú flugstöð sem IE vill reisa.

Matthías sagðist reikna með svör-
um frá borginni innan skamms. „Ég 
bara bíð eftir svari. Stjórnsýsla 
hlýtur að virka þannig að menn 
svari innan ákveðins tíma.“

Upplýsingafulltrúi Flugstoða, 
Hrafnhildur Brynja Stefánsdóttir, 
segir að unnið sé að því að finna 
lausn fyrir IE þar til samgöngu-
miðstöð rísi árið 2009.

Framtíð flugvallar í 
fullkominni óvissu
Núverandi meirihluti stefnir ekki að millilandaflugi um Reykjavíkurflugvöll, 
segir aðstoðarmaður borgarstjóra. Hann furðar sig á hugmyndum um flugstöð 
á lóð HR. Forstjóri Iceland Express hafði engin viðbrögð fengið frá borginni.

Ísraelsk stjórnvöld 
munu sleppa 250 palestínskum 
föngum úr fangelsi á föstudag-

inn. Ehud 
Olmert,
forsætisráð-
herra Ísraels, 
greindi
Mahmoud
Abbas, forseta 
Palestínu, frá 
þessu á fundi 
þeirra í 
Jerúsalem í 
gær. 

Flestir þeirra 
sem fá frelsið 

eru liðsmenn Fatah og afgangur-
inn frá minni hópum. Engum 
Hamas-liðum verður sleppt. 

Ísraelsk stjórnvöld hafa 
undanfarið unnið að því að 
styrkja stöðu Abbas og Fatah-
hreyfingar hans í Palestínu eftir 
að Hamas-samtökin lögðu undir 
sig Gaza-ströndina. Í kjölfarið 
myndaði Abbas nýja ríkisstjórn 
án aðkomu Hamas. 

Olmert og Abbas munu funda 
á ný eftir tvær vikur. 

Palestínskum 
föngum sleppt

 Ekki er nóg að halda 
grunuðum hryðjuverkamönnum í 
28 daga, sem er hámarkslengd 
gæsluvarðhalds án ákæru, að 
mati helsta ráðgjafa breskra 
stjórnvalda í hryðjuverkalögum, 
Carlile lávarðar. 

Fyrrverandi forsætisráðherra 
Bretlands, Tony Blair, reyndi að 
fá í gegn 90 daga hámarkslengd 
gæsluvarðhalds en þingið 
minnkaði það niður í 28 daga. 
Carlile lávarður sagði jafnframt 
að dómarar en ekki þing ættu að 
ákvarða hámarkslengd varðhalds.

28 daga varð-
hald ekki nóg

Enn á ný mælast Íslend-
ingar í hópi hamingjusömustu 
þjóða heims. Samkvæmt evrópska 
hamingjukvarðanum, svonefndum 
Happy Planet Index, ríkir hvergi 
meiri hamingja í Evrópulöndum en 
einmitt hér á landi. Bresk dagblöð 
skýrðu frá þessu í gær.

Kvarðinn er byggður á þremur 
þáttum, nefnilega ævilengd, 
lífsánægju og útblæstri gróður-
húsalofttegunda. Íslendingar 
lenda í þriðja sæti þegar spurt er 
um tvo fyrstu þættina, en skýtur 
hinum Evrópuþjóðunum ref fyrir 
rass og lendir í efsta sæti þegar 
hreina loftið hér er tekið með í 
reikninginn.

Hreina loftið 
gerir útslagið

 Fimm íslensk 
fiskiskip skiluðu aflaverðmæti 
fyrir rúmlega milljarð króna 
hvert á síðasta ári. Þetta sýnir 
úttekt Fiskifrétta úr gögnum 
Hagstofu Íslands. Þrjú skipanna 
eru frystitogarar og tvö vinnslu-
skip á uppsjávarveiðum.

Það var Hákon EA sem var með 
mesta verðmætið, eða 1.079 
milljónir króna. Arnar HU var 
með mesta verðmæti frystitogara 
en Þór HF, Höfrungur III AK og 
Engey skiluðu einnig svipuðu 
verðmæti. Heildaraflaverðmæti 
íslenskra skipa á árinu 2006 var 
76 milljarðar króna.

Fimm skip fóru 
yfir milljarðinn

Tilvalið í ferðalagið
Án viðbætts salts!Án viðbætts sykurs!

Kjarngóð næring í þægilegum umbúðum barnamatur.is
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Fylgist þú með fréttum af fræga 
fólkinu?

Ertu ánægð(ur) með mótmæla-
aðgerðir Saving Iceland?

Dómari í Wales kvað 
upp þann úrskurð í gær að ekki 
skyldi slátra nautinu Shambo, 
sem er heilagt dýr í hindúa-
klaustrinu Skanda Vale í Wales. 
Nautið hefur greinst með 
nautaberkla og átti að slátra því 
af öryggisástæðum svo smit 
bærist hvorki í menn né önnur 
dýr.

Samkvæmt reglum um 
dýrahald í Wales ber að slátra 
berklaveikum nautum, en 
hindúarnir segja nautið heilagt í 
sínum huga og sé það veikt eigi 
að hjúkra því. Með því að slátra 
dýrinu sé verið að brjóta á rétti 
þeirra til að iðka trú sína.

Heilagt naut 
hlýtur náðun

„Við höfum verið hérna síðan 
á föstudag og tökum bara hvern 
dag fyrir sig,“ segir Kristján 
Theodórsson frá Akureyri. Hann 
og kona hans, Brynja Þorsteins-
dóttir, hafa dvalist á tjaldsvæðinu í 
Laugardal ásamt fjölskyldu sinni 
síðan á föstudag. „Við erum tíu í 
heildina, afinn og amman og svo 
þrjú af átta börnum okkar með 
sínar fjölskyldur.“ Stórfjölskyldan 
var að vonum ánægð með góða 
veðrið og var úti í sólinni þegar 
blaðamann bar að garði. 

Kristján segir töluvert af Íslend-
ingum vera á svæðinu. Ein skýr-
ingin á því sé að Símamót stúlkna 
í knattspyrnu var haldið í Kópa-
vogi um helgina. „Það var einn 
fjölskyldumeðlimur okkar að 
keppa í því. Hér voru fleiri sem 
fylgdust með mótinu og hafa fram-
lengt dvölina út af góða veðrinu.“ 

Aðspurð sagði keppnismanneskj-
an Anna Helena Hauksdóttir að 
mótið hefði gengið vel, þær Þórs-
stelpur hefðu lent í fimmta sæti. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
tjaldsvæðinu er nokkuð um að 

Íslendingar leggi leið sína þangað. 
Kristján segir að þau hjónin hafi 
verið á tjaldsvæðinu í nokkra daga 
í fyrra og hafi þá uppgötvað hversu 
góð aðstaða og þægilegt væri í 
Laugardalnum.

„Ég reyni að skilja 
þetta en það er svo erfitt því hann 
vildi aldrei neitt með hana hafa og 
er ekki einu sinni með hana,“ segir 
Dagbjört Rós Halldórsdóttir, ung 
móðir sem ekki hefur fengið að sjá 
dóttur sína, sem nú er sautján mán-
aða, í um níu víkur.  

Dagbjört fluttist með eiginmanni 
sínum til Bandaríkjanna fyrir ári. 
Henni var vísað úr landi fyrir 
tveimur mánuðum en hún hafði þá 
ekki endurnýjað dvalarleyfi sitt 
þar sem maður hennar hafði neitað 
að skrifa undir. Dagbjörtu var vísað 
úr landi ásamt syni sínum sem hún 
átti fyrir. Litla dóttir hennar varð 
eftir ytra. Dagbjört segir hana 

dveljast hjá móður eiginmanns 
síns. „Ég fékk ekki að taka neinar 
myndir af henni með mér,“ segir 

Dagbjört. Dagbjört kveðst hafa séð 
fyrstu skref dóttur sinnar á vef-
síðu.

Bandaríska sendiráðið neitar 
Dagbjörtu um vegabréfsáritun til 
að fara til Bandaríkjanna til að 
sækja rétt sinn. Í fréttum Stöðvar 2 
í gær kom fram Utanríkisráðuneyt-
ið aðstoði Dagbjörtu, með því að 
veita ráðgjöf. Hún verði aðstoðuð 
við að finna lögfræðing í Banda-
ríkjunum. Kostnaðurinn við það 
geti þó hlaupið á tugum milljóna. 
Það verði hún að greiða sjálf. „Mér 
finnst erfiðast að reyna útskýra 
þetta fyrir bróður hennar sem 
saknar litlu systur svo sárt,“ segir 
Dagbjört.

Fær ekki að sjá dóttur sína

 Engin krafa hefur komið 
frá heimsminjaskrá UNESCO um 
að barrtré á Þingvöllum verði 
felld, en í áætlun um skógarhögg 
og grisjun á Þingvöllum frá 2001 
kemur fram að fella eigi trén og 
hlúa að gróðri sem eigi sér lengri 
sögu á Þingvöllum.

Þingvellir voru skráðir á heims-
minjaskrá UNESCO árið 2004, í 
kjölfar þess að íslensk stjórnvöld 
sóttu um þá upphefð Þingvöllum 
til handa. Í umsókninni, sem sam-
þykkt var árið 2003, kemur ekkert 
fram um að barrtrén eigi að víkja, 
aðeins að þau hafi verið grisjuð og 
því verði haldið áfram.

„[Árið] 1999 gáfu Þingvalla-
nefnd og Skógrækt ríkisins út 
samstarfsyfirlýsingu um eftirlit 
og umhirðu skógarins í þjóðgarð-
inum á Þingvöllum. Í samræmi við 
hana gerðu starfsmenn þjóðgarðs-
ins og skógræktarinnar áætlun 
árið 2001 um það, hvernig skógar-
höggi og grisjun yrði háttað,“ 
segir Björn Bjarnason, formaður 
Þingvallanefndar, í tölvubréfi til 
Fréttablaðsins.

„Í áætluninni er það markmið 
meðal annars sett, að barrtré í 
þinghelginni víki en hlúð skuli að 
gróðri, sem á sér lengri sögu á 
Þingvöllum. Þetta er gert í því 
skyni að varðveita hinn forna 
þingstað sem opið sögusvið fyrir 
komandi kynslóðir. Sama á við um 
nokkra aðra sögufræga staði innan 
þjóðgarðsins, meðal annars 
Ölkofradal,“ segir Björn.

„Að mati þeirra, sem gerst 
þekkja til innan þjóðgarðsins, er 
með öllu ástæðulaust að telja að 
vegið sé að þjóðgarðinum með 
þeim markmiðum, sem hér er lýst 

eða áætlunum á grundvelli þeirra. 
Hitt er einnig fráleitt að kenna 
þessa rækt við þjóðgarðinn við 
lögbrot,“ segir Björn.

Sigurður K. Oddsson, þjóðgarðs-
vörður á Þingvöllum, staðfestir að 
UNESCO hafi ekki gert neinar 
kröfur um að barrtrén á Þingvöll-
um verði felld. Hugsunin á bak við 
þjóðgarða væri hinsvegar sú að 
leitast við að varðveita svæðin í 
sem upprunalegastri mynd. Stefn-
an sé að Þingvellir verði sem næst 
því að vera eins og þeir voru við 

landnám, löngu áður en barrtré 
festu rætur hér á landi.

Ekki verða öll barrtré í þing-
helginni felld. Furulundinum sem 
plantað var 1899, sem markaði 
upphaf skipulegrar skógræktar á 
Íslandi, verður leyft að standa, 
enda er hann friðaður með öllu. 
Talsverður birkiskógur er á Þing-
völlum og mögulegt að plantað 
verði samskonar birkitrjám til að 
stækka þann skóg, segir Sigurð-
ur.

Skógarhöggið ekki 
að kröfu UNESCO
Fram kemur í áætlun frá 2001 að fella eigi barrtré innan þinghelgi á Þingvöll-
um. Engin krafa hefur komið frá UNESCO um að trén verði felld þó Þingvellir 
séu á heimsminjaskrá. Fráleitt að kenna skógarhögg við lögbrot segir ráðherra.
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Hvar sem þú ert – Hvert sem þú ferð
Sportbúðin er í leiðinni út úr bænum

Kayakarnir fást í Sportbúðinni Krókhálsi 5

Sportbúðin býður alla báta og búnað með
vaxtalausum Visa og Euro raðgreiðslum

til allt að 12 mánaða.  3% lántökugjald og
færslugjald er innifalið í mánaðagreiðslum.

15% afsláttur af
þurrgöllum og
aukabúnaði með
keyptum sjókayak
í Sportbúðinni

P&H Capella 160 – Einn albesti plastbáturinn á markaðnum.
Lengd 495 sm, breidd 56 sm, þyngd 23 kg.  Framlest, afturlest og daghólf.    Capella kemur

með skeggi / ugga.  Stillanlegt sæti og bak.  Stillanleg fótstig.   Litir Lava og Sunbeam.
Verð aðeins 169.900 eða aðeins 14.733 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Venture Easky 13 Weekender – Mjög stöðugur bátur, sérlega
hentugur fyrir þá sem eru að byrja að róa.

Lengd 415 sm, breidd 67 sm, þyngd 21 kg.  Framlest og afturlest.
Verð aðeins 89.900 eða aðeins 7.867 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Venture Easky 15 Weekender – Annar vinsæll og 
stöðugur byrjendabátur frá Venture. Lengd 458 sm, breidd 60 sm, þyngd 23 kg.

Easky 15 Weekender er með fram- og afturlest ásamt skeggi / ugga. Verð aðeins 99.900 
eða aðeins 8.725 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Venture Orca 16 Weekender
Vinsæll, stöðugur byrjendabátur frá Venture. 

Lengd 468 sm, breidd 58 sm, þyngd 25 kg.  Fram- og afturlest. Orca 16 kemur með ásettu stýri.
Verð aðeins 99.900 eða aðeins 8.725 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Prijon Seayak – Mest keypti sjókayak á Íslandi mörg undanfarin ár. 
Lengd 490 sm, breidd 55 sm, þyngd 26 kg.  Prijon Seayak er með fram- og afturlest

ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.
Nú fylgir luxus stýri öllum Prijon bátum.  Litir: Rauður og Mango (gulur).

Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Prijon Motion – Vinsæll bátur fyrir smærri og léttari ræðara. 
Nokkuð hraðskreiður og stöðugur. Lengd 454 sm, breidd 59 sm, þyngd 26 kg.  Fram- og

afturlest ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.  Nú fylgir luxus stýri
öllum Prijon bátum.  Litir: Rauður, Mango (gulur) og blár. 

 Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Prijon Touryak – Ekki ósvipaðir eiginleikar og Prijon Motion en
hannaður fyrir stærri og þyngri ræðara. Lengd 470 sm, breidd 63 sm, þyngd 25

kg.  Fram- og afturlest ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.  Nú
fylgir luxus stýri öllum Prijon bátum.  Litir: Rauður og Mango (gulur).

Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Prijon Kodiak – Vinsæll sjókayak frá Prijon, einkum hannaður
fyrir stærri og þyngri ræðara. Lengd 518 sm, breidd 59 sm, þyngd 28 kg.

Fram- og afturlest ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.  Nú fylgir
luxus stýri öllum Prijon bátum.  Litir: Rauður, Mango (gulur) og Granite (grár).

Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.



 „Við vissum alltaf að drengurinn hafði 
ekki gert þetta,“ segir Guðbjörg Elsa Guðmundsdóttir, 
móðir Helga Rafns sem sakaður var um að hafa drep-
ið hundinn með hrottalegum hætti í maí á Akureyri. 
Drápið vakti mikla athygli og varð Helgi og fjöl-
skylda hans fyrir fjölda hótanna vegna málsins. 
Hundurinn er nú fundinn, sprelllifandi, í Hlíðar-
fjalli.

„Það er ógeðsleg tilfinning að verða fyrir svona 
hótunum. Ég get heldur ekki ímyndað mér hvers 
konar skepna það væri sem gæti farið svona með dýr 
eins og var lýst,“ segir Helgi. Hann segir tímann frá 
því málið kom upp hafa verið afar erfiðan. Hann hafi 
lítið komist út úr húsi vegna áreitis og meðal annars 
varð hann að láta af störfum.

Helgi segir fjölskylduna ætla að leita réttar síns í 
þessu máli, hann hefur sjálfur fengið fjölda morðhót-
ana auk þess sem móðir hans varð einnig fyrir hótun-
um. Móðir hans segir son sinn hafa verið svo langt 
niðri í sumar vegna ásakananna að hún hafi fengið 
sálfræðing til að færa honum fréttirnar í gær.

Meðal þeirra sem höfðu samband við Helga vegna 
drápsins, sem aldrei átti sér stað, var eigandi hunds-
ins. Helgi segir hana hafa heimtað að hann segði 
henni hvar hræið væri að finna. Það gat hann skiljan-
lega ekki gert. Hann segist vonast eftir afsökunar-
beiðni frá henni sem og öðrum vegna þessa en segist 
á vissan hátt skilja reiði hennar vegna þeirra öflugu 
kjaftasagna sem fóru í gang.

„Það er kominn vendipunktur í þessu máli. Það 
hefur verið með ólíkindum. Við höfum í samráði við 
lögfræðing ákveðið að þetta mál verði unnið faglega. 
Við óskum eftir því að þetta fari í lögreglurannsókn 

og förum fram á skaðabætur vegna þessa,“ segir 
Brynjar Eymundsson, faðir Helga. „Við trúðum því 
aldrei að hann ætti svona til,“ segir Brynjar. 

Ekki hafði tekist að koma höndum yfir Lúkas í gær. 
Að sögn er hann illa til reika og afar styggur. Eigandi 
hans ákvað því í gær að dvelja um nóttina í fjallinu 
með lóðatíkur til að reyna að laða hann að.

Helgi segist hafa ákveðna menn grunaða um að 
hafa komið sögunum á kreik en vill ekki tjá sig nánar 
um það. Rannsókn geti leitt í ljós hver var að verki í 
þessu illvirki sem lygarnar voru. „Það er samt gott að 
hundurinn er á lífi,“ segir Helgi.

 Áætlað er að þegar 
fyrsti áfangi nýs háskólasjúkra-
húss verður tekinn í notkun þá 
verði starfsemi Landspítalans í 
Fossvogi hætt. Ekki hefur verið 
ákveðið hvað gert verður við hús-
næðið sem er rúmlega 30 þúsund 
fermetrar að stærð. Nefnt hefur 
verið að nýta húsnæðið fyrir öldr-
unarþjónustu, enda var mikill hluti 
þess byggður til þeirra nota. Fjár-
mögnun nýs háskólasjúkrahúss 
gerir einnig ráð fyrir sölu eigna og 
því kemur til greina að selja húsið 
og nota fjármagnið til uppbygging-
ar við Hringbraut.

Jóhannes Gunnarsson, starfandi 
forstjóri Landspítalans, segir 
ótímabært að ræða hvað gert verð-
ur við húsin í Fossvogi. „Það má þó 
minna á að B-álman í Fossvogi var 
byggð í þágu aldraðra, þó áherslur 
hafi breyst þegar Landakoti var 
breytt í öldrunarspítala.“ Jóhannes 
segir að húsin í Fossvogi verði vart 

nýtt til annars en sjúkrahúsrekstr-
ar án töluverðra breytinga, enda 
séu slík hús sérhæfð. „Þó má segja 
að sjúkrahúsið hentar ekki einu 
sinni lengur sem nútíma sjúkra-
hús. Þarfirnar á sjúkrahúsum hafa 
breyst svo gríðarlega mikið frá því 
að þetta hús var hannað um 1950,“ 

segir Jóhannes.
Töluverður sparnaður í rekstri 

næst með því að sameina starfsemi 
Landspítalans við Hringbraut. 
Gera áætlanir ráð fyrir allt að tíu 
prósenta sparnaði en rekstrar-
kostnaður er nú tæpir 30 milljarð-
ar á ári. 

 Hver er forseti Ísraels?

 Hverju var Lewis Gordon 
Pugh að vekja athygli á með 
því að synda einn kílómetra í 
sjónum á norðurpólnum?

 Hvaða kaupmaður seldi 
nýverið verslun sína í Banka-
stræti?
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Þetta er vél sem hefur 
algera sérstöðu. 
Fjórtán blettakerfi fyrir 
ólíka bletti, t.d. vínbletti, 
blóðbletti og grasgrænku.
Tromlan er óvenjustór, 
tekur 65 l og hægt er að 
þvo í henni allt að 8 kg. 
Innra byrði tromlunnar er 
með droplaga mynstri 
sem fer sérlega vel með 
þvottinn. Vélin er mjög 
snör í snúningum: 15 
mín. hraðkerfi og 60 
mín. kraftþvottakerfi
fyrir meðalóhreinan þvott. 
Snertihnappar. Stór og
öflugur skjár. Vélin hefur 
mjög góða hljóðeinangrun
og er í orkuflokki A+.

Tæplega 300 Banda-
ríkjamenn, Norðmenn, Lettar og 
Danir koma til landsins í ágúst  
til að æfa flutning liðsafla til 
landsins á hættutímum. 

Í tilkynningu frá utanríkis-
ráðuneytinu segir að slíkar 
æfingar  verði hér eftir reglu-
bundinn hluti af varnarviðbúnaði 
landsins.

Æfingin skiptist í tvennt. Ann-
ars vegar verður 240 manna loft-
varnaræfing með tíu til þrettán 
flugvélum, dönsku varðskipi og 
þyrlum Landhelgisgæslunnar. 
Stjórnstöð íslenska loftvarnar-
kerfisins verður yfirstjórnstöð 
æfingarinnar.

Hins vegar verður æfing gegn 
hryðjuverkum. Í henni taka 42 
erlendir sérsveitarmenn þátt. 
Tuttugu þeirra koma frá Noregi, 
sextán frá Lettlandi og sex frá 
Danmörku. Fulltrúi ríkislög-
reglustjóra verður „samræming-
araðili“ æfingarinnar og leggur 
til fimmtán menn. 

Þetta er fyrsta varnaræfingin 
sem gerð er eftir samkomulagi 
íslenskra og bandarískra stjórn-
valda, sem undirritað var í 
október síðastliðnum. 

Ekki náðist í Arnór Sigurjóns-
son í gær, en hann er fram-
kvæmdastjóri æfingarinnar.

Heræfing hér á landi um miðjan ágúst

 Slökkviliðsmennirnir níu 
sem hugðust hjóla þvert yfir 
landið ljúka ferðinni í dag 
klukkan tvö við Reykjanestá.

Hópurinn hjólar til styrktar 
Sjúkra- og líknarsjóði starfs-
mannafélags slökkviliðsmanna 
höfuðborgarsvæðisins.

Slökkviliðsmennirnir lögðu af 
stað laugardaginn 6. júlí frá Fonti 
á Langanesi sem er norðaustasti 
tangi landsins. Þaðan hjóluðu þeir 
þvert yfir landið.

Í dag klukkan ellefu munu 
mennirnir hjóla síðasta spottann, 
frá Festi í Grindavík, í samneyti 
við vini, vinnufélaga og ættingja. 
Öllum er velkomið að slást í 
hópinn.

Hjólreiðaferð 
lýkur í dag

Pólski presturinn 
Tadeusz Rydzyk, sem stýrir 
rammkaþólsku og þjóðernis-
íhaldssinnuðu fjölmiðlaveldi í 
kring um útvarpsstöðina Radio 
Maryja og dagblaðið Nasz 
Dziennik, varðist í síðustu viku 
ásökunum um gyðingahatur 
eftir að upp á yfirborðið komu 
hljóðupptökur þar sem hann 
lætur andgyðingleg ummæli 
falla og kallar eiginkonu 
Póllandsforseta „norn“. 

Ummælin voru birt í vikublað-
inu Wprost, en þau eru úr 
upptöku af fyrirlestri sem 
Rydzyk hélt yfir nemendum í 
blaðamannaskóla sem hann 
stofnaði sjálfur í borginni 
Torun.

Ásakanir um 
gyðingahatur

Fjölskyldan ætlar 
að leita réttar síns
Sögur af hrottalegu drápi hundsins Lúkasar voru uppspuni. Fjölskylda Helga 
Rafns Brynjarssonar, sem sakaður var um ódæðið, hefur rætt við lögfræðing og 
ætlar að krefjast skaðabóta. Sést hefur til Lúkasar en hann hefur ekki náðst. 
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Þrjár sérverslanir - ein netverslun
Alltaf meira úrval - Alltaf betra verð

Munið vinsælu 
gjafabréfin okkar

Simms Freestone
öndunarvöðlur og

Simms Freestone skór.
Einhverjar mest keyptu

öndunarvöðlurnar á markaðnum.
Fullt verð 32.800.

Pakkatilboð aðeins 27.880.

Simms L2
öndunarvöðlur

og Simms L2 skór.
Þú færð ekki Gore-tex

vöðlur á betra verði.
 Vöðlur með styrkingu á
álagsstöðum.  Léttir og

sterkir skór með filtsóla.
Fullt verð 44.800.

Pakkatilboð aðeins 37.990.

Ron Thompson
Aquasafe

öndunarvöðlur
og skór. Sterkar og

góðar öndunarvöðlur. 
Lausar sandhlífar. 

Góðir vasar. Belti fylgir. 
Léttir og sterkir skór

með filtsóla.
Fullt verð 28.990.

Tilboð aðeins 19.990.

Ron Thompson
neoprenvöðlur. 
4mm þykkt efni.

Styrkingar á hnjám.
Góður brjóstvasi.

Fóðruð stígvél
með filtsóla.

Fullt verð 12.995.
Nú á tilboði
aðeins 8.995

Scierra Canyon veiðijakki.
Vandaður, vatnsheldur jakki með góðri

útöndun. Fullt verð 17.995.
Nú á tilboði aðeins 14.495

Ron Thompson vöðlutöskur. 
Nauðsynleg taska fyrir alla þá sem eiga

vöðlur.  Vatnsheldur botn, lok með loftun.
Motta til að standa á.
Verð aðeins 3.995.

Okuma SLV fluguhjól.
Létt “large arbour” hjól með góðri bremsu.

Margar stærðir.  Frábært verð.
Aðeins 8.995

Spinnhjól í ótrúlegu úrvali.
Öll bestu hjólin á markaðnum

frá DAM og Okuma.
Verð aðeins frá 1.995 með girni

Scierra fluguveiðipakki.
Scierra Avalanche einhenda ásamt Scierra fluguhjóli með góðri

bremsu.  Vönduð flotlína, undirlína, taumatengi og taumur. 
Gjöful veiðihúfa og kastkennsla á DVD fylgir. 

Fullt verð 25.900.  Pakkatilboð aðeins 19.900

Scierra tvíhendupakki.
Scierra Avalanche tvíhenda í 4 hlutum.  12,6 eða 14 fet.

Vandað Scierra fluguhjól úr áli.  Scierra skotlína, undirlína og
sökktaumur. Gjöful veiðihúfa og kastkennsla á DVD fylgir. 

Fullt verð 44.900.  Pakkatilboð aðeins 37.800.

Scierra hjólatöskur – Góðar hjólatöskur í 3
stærðum.  Fara vel með öll hjólin þín.  Einnig
pláss fyrir sökkenda, tauma og fleira smálegt.

Verð aðeins frá 2.995

HMT skotlínurnar frá Scierra
fyrir þá sem vilja ná lengra.

Að margra mati besta
flugulínan á markaðnum

í dag.
Verð aðeins 5.995.-

Sage
fluguveiðisett.
Sage Fli ein-
henda ásamt Sage hjóli og RIO flugulínu.
Lífstíðarábyrgð frá Sage.  Hólkur fylgir. Sage
– tvímælalaust toppurinn í flugustöngum.
Verð aðeins 39.900 fyrir allt þetta



 Ferðamenn sem leið eiga 
um nágrenni Mýrdalsjökuls verða 
varaðir við hættu sem getur skap-
ast við Kötlugos. Upplýsingar um 
helstu hættur, líklega farvegi 
flóða og fleira verður að finna á 
upplýsingaskiltum og bæklingum 
frá almannavarnadeild Ríkislög-
reglustjóra sem dreift verður á 
næstu vikum.

Útbúnir hafa verið bæklingar, 
veggspjöld og skilti, en einnig 
munu björgunarsveitarmenn 
dreifa hljóðbombum og neyðar-
flugeldum í skála á svæðinu, og 
kenna skálavörðum hvernig með-
höndla á útbúnaðinn, segir Guð-
rún Jóhannesdóttir, verkefnastjóri 
hjá almannavarnadeild Ríkislög-
reglustjóra (RLS).

„Þetta er öryggisatriði, það eru 
margir sem ferðast um svæðið og 
það getur verið skammur tími til 
að bregðast við verði gos í Mýr-
dalsjökli. Þá er öryggisatriði að 
ferðamenn viti hvað sé að gerast 
og hvernig þeir eigi að bregðast 
við,“ segir Guðrún.

Eldfjallið Katla er undir Mýr-
dalsjökli, og hefur gosið einu sinni 
til tvisvar á öld undanfarnar aldir. 
Katla gaus síðast 1918, og því tald-
ar talsverðar líkur á að hún gjósi á 
næstunni. Við gos bráðnar mikið 
magn af jökulís á skömmum tíma 
og gríðarleg jökulhlaup frá eld-
stöðinni geta haft mikla eyðilegg-
ingu í för með sér.

Heimildir herma að flest jökul-
hlaup í kjölfar eldgoss í Kötlu hafi 
farið suður á Mýrdalssand eða Sól-
heimasand, en fyrir sögulegan tíma 
eru vísbendingar um að hlaup hafi 
farið út í Markarfljót. Slíkt gæti 

haft afdrifaríkar afleiðingar, til 
dæmis fyrir ferðamenn í Þórsmörk, 
vegfarendur og íbúa nærri fljótinu.

Þegar viðbrögð við Kötlugosi 
voru æfð síðasta sumar var upp-
lýsingum dreift til heimamanna í 
nágrenni jökulsins. Nú verður 
næsta skref tekið og ferðamenn 
varaðir við. 

Guðrún segir ekki markmiðið 
að hræða ferðamenn frá því að 
ferðast á svæðinu, einungist að 
fræða þá um það hvernig sé rétt 
að bregðast við eldgosi. Ferða-
menn sem fari um landið verði að 
sjálfsögðu að bera ábyrgð á sjálf-
um sér.

Vara ferðamenn við 
eldgosi undir jökli
Bæklingum og viðvörunarskiltum sem vara við hættu á eldgosi í Kötlu verður 
dreift á næstu vikum. Skálaverðir á svæðinu verða þjálfaðir í notkun hljóð-
bomba og neyðarflugelda. Viljum fræða ferðamenn ekki hræða þá segir RLS.

 Samtök verslunar og 
þjónustu vilja að verslunareigend-
ur geti lokið þjófnaðarmálum í 
verslunum með borgarasátt án 
aðkomu lögreglunnar. Samtökin 
hafa sent tillögu um þetta til dóms-
málaráðuneytisins.

Sáttin yrði þannig að einstakl-
ingur sem væri gómaður við hnupl 
gæti borgað bætur sem gengu til 
verslunarinnar vegna öryggis-
kostnaðar og skrifað undir yfir-
lýsingu þar sem hann játar brot 
sitt. Lögreglunni yrði síðan sent 
afrit af yfirlýsingunni og ætti 
brotið á skrá. Þar sem um sátt er 
að ræða kæmist brotið ekki til 
kasta dómstóla og færi því ekki á 
sakaskrá viðkomandi. „Það yrði 
ekki hægt að nota sáttina í öllum 
tilfellum. Til dæmis hjá ólögráða 
börnum og einnig þeim sem neita 
sök. Þá þyrfti að kalla til lögregl-

una eins og gert er í dag,“ segir 
Sigurður.

Sigurður telur að þessi leið sé 
tilvalin fyrir alla. „Það fer mikill 
tími hjá lögreglunni í að sinna 
svona málum. Það getur líka verið 
pínlegt fyrir þjófana að sitja með 
starfsmann yfir sér í allt að 
klukkustund og bíða eftir að lög-
reglan mæti á svæðið.“

Þessi aðferð hefur verið notuð 
víða í Evrópu með góðum árangri 
að sögn Sigurðar og nefnir hann 
Holland og Bretland sem dæmi.

Þjófar geri borgaralega sátt

 Fornleifafræðingar 
fundu um helgina 2.400 ára gamla 
gullgrímu í fornu grafhýsi í 
Búlgaríu. Einnig fannst gullhring-
ur með grískri áletrun og mynd 
af skeggjuðum manni auk 
annarra smáhluta í gröf frá 
tímum Þrakverja.

Stjórnandi uppgraftarins, 
Georgi Kitov prófessor, telur 
gripina hafa tilheyrt þrakversk-
um leiðtoga frá 4. öld fyrir Krist. 
Þróun menningar í Þrakíu var 
sambærileg þeirri forngrísku að 
sögn Kitovs.

Þrakverjar bjuggu þar sem nú 
er Búlgaría og að hluta til 
Grikkland, Rúmenía, Makedónía 
og Tyrkland. Ríki Þrakverja stóð 
frá 4.000 fyrir Krist til 8. aldar 
eftir Krist. 

Fundu forna 
gullgrímu

Tveir unglingspilt-
ar hafa verið handteknir vegna 
gruns um þeir hafi ætlað að 
framkvæma skotárás í Connetquot 
High School á Long Island í New 
York í apríl á næsta ári. Árásin var 
áformuð á sama degi og fjölda-
morðin í Columbine árið 1999. 

Drengirnir eru 15 og 17 ára 
gamlir og unnu saman á McDon-
ald‘s stað í nágrenninu. Sá yngri 
er talinn hafa skipulagt árásina, 
en í dagbók hans fann lögregla 
hótanir um hryðjuverk. Yngri 
drengurinn hefur ekki enn verið 
ákærður, en sá sautján ára kom 
fyrir rétt á föstudag, þar sem 
hann lýsti yfir sakleysi sínu.

Undirbjuggu 
skotárás á skóla

 Tryggingamiðstöðin verður 
aðalstyrktaraðili Pæjumóts 
Siglufjarðar næstu þrjú árin og 
heitir mótið nú Pæjumót TM 
Siglufirði.

Pæjumótið, sem er eitt stærsta 
knattspyrnumót landsins ár 
hvert, fer fram 10. til 12. ágúst 
næstkomandi og er fyrir stúlkur 
á aldrinum sjö til þrettán ára. 
Skráning í mótið stendur enn yfir.

Stuðningur Tryggingamiðstöðv-
arinnar við mótið og Knattspyrnu-
félag Siglufjarðar er liður í 
skipulögðu átaki fyrirtækisins til 
að efla íslenska kvennaknatt-
spyrnu.

Tryggingamið-
stöðin styrkir 

Um síðustu helgi létu 
meira en 70 manns lífið í sjálfs-
morðsárásum og sprengjuárásum í 
norðvesturlandamærahéraði Pak-
istans. Stjórnvöld í Pakistan eru að 
kanna hvort tengsl séu milli árás-
anna og róttækra múslima í Rauðu 
moskunni í Islamabad, sem stjórn-
arherinn réðst á í síðustu viku.

Í síðustu viku hétu herskáir mús-
limar því að hefna fyrir árásina á 
moskuna, sem kostaði meira en 
hundrað manns lífið. Mikil and-
staða hefur verið við stjórnina, 
einkum í norðvesturhluta landsins.

Um helgina lýstu leiðtogar 
helstu ættflokka í Norður-Wazir-
istan, héraði sem liggur að landa-

mærum Afganistans, því yfir að 
vopnahlé, sem þeir gerðu við 
stjórnvöld í Pakistan á síðasta ári, 
væri fallið úr gildi.

Í Norður-Waziristan er mikill 
almennur stuðningur við bæði 
talibana og Al Kaída, og telja pak-
istönsk stjórnvöld að róttæku 
múslimarnir í Rauðu moskunni 
hafi haft náin tengsl við herskáa 
hópa í Norður-Waziristan.

Á síðustu dögum hefur stjórnin 
sent þúsundir hermanna til hérað-
anna í norðvesturhluta landsins til 
þess að hafa hemil á starfsemi 
uppreisnarmanna, en þrátt fyrir 
það féllu 73 í árásunum um helg-
ina.

Ellefu manns frá átta 
löndum dvelja nú í Dalvíkur-
byggð á vegum Veraldarvina. 
Veraldarvinir eru íslensk 
sjálfboðaliðasamtök sem vinna 
náið með alþjóðasamtökum.

Sjálfboðaliðarnir dveljast á 
Dalvík í tvær vikur og sér bærinn 
þeim fyrir húsnæði og fæði. Að 
öðru leyti vinna sjálfboðaliðarnir 
launalaust. Munu þeir taka þátt í 
nokkrum verkefnum á vegum 
bæjarins.

Í sjálfboða-
vinnu á Dalvík 



Þúsundir afkomenda 
gyðinga, sem lifðu af dvöl í 
útrýmingarbúðum nasista á 
tímum seinni heimsstyrjaldarinn-
ar, ætla í dag að hefja mál gegn 
Þýskalandi, sem háð verður fyrir 
dómstólum í Ísrael. Þeir krefjast 
skaðabóta fyrir að hafa alist upp í 
ótta og þunglyndi og vilja að þýsk 
stjórnvöld borgi fyrir meðferð 
þeirra hjá geðlæknum.

Málshefjendur eru samtals um 
fjögur þúsund, allt saman börn 
fórnarlamba helfararinnar. 
Þjáningar foreldranna hafa komið 
niður á börnunum, sem eiga erfitt 
með að lifa daglegu lífi vegna 
sálartjóns og geta mörg hver ekki 
stundað reglulega vinnu. 

Krefjast bóta 
frá Þýskalandi

 Sala á bókinni Tinni í 
Kongó hefur aukist um 3.800 
prósent undanfarna daga og 
bókin er komin í áttunda sæti yfir 
söluhæstu bækurnar á Amazon.
co.uk.

Tinni í Kongó komst nýlega í 
umræðuna vegna kynþáttafor-
dóma. Gagnrýnendur segja 
óviðunandi að „„þeir innfæddu“ í 
bókinni líti út eins og apar og tali 
eins og vitleysingar“. 

Bókin hefur verið fjarlægð úr 
barnabókadeildum í bókabúðum 
og bókasöfnum í Englandi og í 
deild bóka fyrir fullorðna. 

Tinni í Kongó 
selst í bíl-
förmum 

Meira en sautján 
hundruð föngum var sleppt úr 
breskum fangelsum í fyrstu viku 
neyðaráætlunar um að létta álag 
á yfirfullum fangelsum landsins.  

Þetta eru fyrstu tölur sem 
birtast um áætlunina sem hófst 
29. júní. Samkvæmt henni verða 
allt að 25.000 pláss losuð árlega í 
fangelsum. Tæplega 350 dæmdir 
ofbeldisglæpamenn voru meðal 
þeirra sem sleppt var allt að átján 
dögum fyrr.

Stjórnarandstædingar gagn-
rýndu stjórnvöld fyrir þessar 
aðgerðir sem þeir sögðu ógna 
öryggi almennings. 

Bretar létta á 
fangelsunum

Veiðiþjófnaður í laxveiðiám 
er orðinn mikið vandamál og ný 
tilfelli koma reglulega upp. 

Þrír grunsamlegir menn sáust að 
veiðum í Ásgarði í Sogi fyrir stuttu. 
Þegar þeir urðu varir mannaferða 
hlupu þeir í burtu og komust undan. 
Ljóst þótti á veiðiaðferðunum að 
þarna væru ekki byrjendur á ferð 
því að vaðið var út á réttum stöðum 
og veitt á líklegum tökustöðum 
þegar veiðileyfahafa bar að garði. 

Annað atvik sem gerðist fyrir 
skömmu var þegar veiðimaður sem 
staddur var við Alviðru í Ölfusi tók 
eftir því að bíll stoppaði við Þrast-
arlund. Menn fóru þar út og hófu 

veiðar þrátt fyrir mótmæli veiði-
mannsins sem var með löglegt 
veiðileyfi. Veiðimaðurinn hringdi á 
lögreglu sem sá sér ekki fært að 
koma.

Forsvarsmenn Stangaveiðifé-
lags Reykjavíkur ræddu við lög-
reglu á Selfossi í kjölfar þessa 
máls. Veiðimenn sem verða varir 
við veiðiþjófa eru nú hvattir til 
þess að kalla til lögreglu sem tekur 
skýrslu af málinu, enda sé um 
skýrt lögbrot að ræða.

„Það eru eingöngu útlendingar 
sem hafa lent í þessu,“ segir Har-
aldur Eiríksson hjá Stangaveiðifé-
lagi Reykjavíkur. „Stundum veit 

fólk ekki betur en oftar er um ein-
beittan brotavilja að ræða. Menn 

hlaupa í burtu og fela veiðistangir 
þegar þeir sjá til mannaferða.“ 

Mikið um veiðiþjófnaði í laxveiðiám

Velkomin í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Umfangsmiklar breytingar hafa staðið yfir á Flugstöð Leifs Eiríkssonar síðustu misserin. Verslunar- og
þjónusturýmið hefur ríflega tvöfaldast og fjölmargir nýir rekstraraðilar bæst í hópinn. Veitingastöðum
fjölgar jafnt og þétt og úrval verslana og vöruframboð hefur aldrei verið glæsilegra.

Aukið rými og bætt þjónusta í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Við hvetjum alla farþega til þess að mæta tímanlega og njóta alls þess sem Flugstöð Leifs Eiríkssonar hefur
upp á að bjóða. Hægt er að nálgast upplýsingar um þjónustu flugstöðvarinnar á airport.is.

Munið!  Innritun hefst 2 tímum fyrir brottför!

Fáðu meira – mættu fyrr!

Fáðu meira fyrir ferðina
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 „Hún sökk einhverja 
metra niður en það er erfitt að átta 
sig á hversu djúpt. Allavega náði 
drullan upp að miðju stjórnhúsi 
öðrum megin,“ segir Björn 
Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
verktakafyrirtækisins Hóls. 
Beltagrafa í eigu Hóls sökk í mýri 
þegar hún var við vinnu á vegum 
Orkuveitu Húsavíkur nálægt 
vatnsbóli bæjarins.

Að sögn Björns voru hans menn 
upp undir hálfan sólarhring að 
moka gröfuna upp með annari 
gröfu. „Það fór allur dagurinn 
eftir í að þrífa gröfuna. Stjórnhúsið 
var orðið fullt af drullu,“ segir 
hann. Björn segir að það geti 
reynst erfitt að ná öllum aurnum 
burt. 

„Það leynist alltaf einhver drulla 
sem erfitt er að ná burt. Hún 
harðnar síðan og slöngur og annað 
nuddast utan í. Það getur orðið 

hvimleitt,“ segir hann.
„Þetta gerist stundum í þessum 

bransa. Þessi grafa fór til dæmis  

nokkrum dögum síðar út í sveit til 
að ná upp gröfu sem sökk einnig í 
mýri.“

Sökk upp að miðju stjórnhúsi

 Pólsku stjórnmála-
flokkarnir Sjálfsvörn og Bandalag 
pólskra fjölskyldna hafa ákveðið 
að sameinast og nefna sameinaða 
flokkinn Bandalag og sjálfsvörn. 
Báðir flokkarnir eru í ríkisstjórn 
ásamt þriðja flokknum, Lög og 
réttlæti, sem er mun stærri og öfl-
ugri flokkur en þeir báðir til sam-
ans.

Í byrjun síðustu viku rak Jaros-
law Kaczynski forsætisráðherra, 
sem jafnframt er leiðtogi Laga og 
réttlætis, Andrzej Lepper úr ríkis-
stjórninni, en Lepper hafði verið 
bæði landbúnaðarráðherra og 
aðstoðarforsætisráðherra.

Mikil umræða hefur farið fram 

innan Sjálfsvarnarflokks Leppers 
hvort flokkurinn ætti að segja sig 
úr stjórninni, sem hefði þýtt að 
stjórnin væri fallin og boða þyrfti 
til kosninga, en Lepper tók í gær 
af skarið um að flokkurinn væri 
áfram í stjórninni, en að litlu 
flokkarnir tveir myndu jafnframt 
sameinast og þannig styrkja stöðu 
sína gagnvart flokki 
forsætisráðherrans.

Lepper var rekinn vegna 
ásakana um spillingu, en sjálfur 
segist hann alsaklaus.

Sameinaði flokkurinn leggur 
áherslu á að Pólland gefi ekkert 
eftir í ágreiningsmálum við 
Evrópusambandið.

Tveir litlir flokkar sameinast
Bifhjólamenn úr Sniglun-

um og bílaeigendur ætla að koma 
saman á morgun til að árétta, 
sérstaklega við unga ökumenn, að 
aka hægar og nota bílbeltin. 
Áætlað er að hittast hjá KFC í 
Mosfellsbæ klukkan 18.30 og aka 
að Gljúfrasteini í Mosfellsdal. 
Guðmundur Ari Jensson snigill 
skipuleggur þennan viðburð. 
„Ég þekkti þann sem lést í 
umferðarslysinu um þarsíðustu 
helgi og datt þetta í hug,“ sagði 
Guðmundur, „Haft hefur verið 
samband við bílaklúbba og við 
skorum á alla til að mæta. Við 
munum aka með hvíta borða um 
handlegginn.“

Mótmæla 
hraðakstri

Alþingi samþykkti 13. 
júní síðastliðinn þingsályktunar-

tillögu um 
aðgerðaáætlun til 
fjögurra ára til að 
styrkja stöðu 
barna og ung-
menna. Í þingsá-
lyktunartillögunni 
er kveðið á um að 
á vettvangi 
Stjórnarráðsins 
skuli skipaður 

samráðshópur fulltrúa félags-
mála, heilbrigðis- og trygginga-
mála, dóms- og kirkjumála, 
fjármála- og menntamálaráðu-
neyta.

Meginhlutverk samráðshópsins 
er að stuðla að samræmingu og 
eftirfylgni aðgerða í þágu barna 
og barnafjölskyldna. Formaður 
hópsins er Bragi Guðbrandsson.

Samráðshópur 
skipaður



 Vaða háhyrninga skemmti ferðalöngum í 
veðurblíðunni sunnan af Stórhöfða við Heimaey á 
sunnudagskvöld. Í vöðunni var ungur háhyrningur 
sem synti svo nærri bátnum að ónotahrollur fór um 

suma farþegana. Engin hætta var þó á ferðum og 
voru háhyrningarnir hinir friðsömustu. Nóg höfðu 
þeir líka annað að éta, enda mældi dýptarmælir 
bátsins gnægð af síld í sjónum.

Höfðu gnægð síldar að éta



fréttir og fróðleikur

Í síðustu viku var greint frá 
því að ensk-ástralska náma-
félagið Rio Tinto hefði gert 
tilboð í kanadíska álfyrir-
tækið Alcan, móðurfélag 
Alcan á Íslandi sem rekur 
álverið í Straumsvík. Þessi 
tíðindi hafa farið misvel í 
menn hér á landi því fyrir-
tækið er umdeilt. 

Össur Skarphéðinsson iðnaðarráð-
herra sagði á Morgunvaktinni á 
Rás 1 á föstudaginn að hann hefði 
ekki áhuga á að fá hingað til lands 
fyrirtæki sem hefði átt í hörðum 
deilum við umhverfisverndarsam-
tök. Hann sagði að ekki væri þörf 
fyrir annan álrisa á Íslandi og sér-
staklega ekki ef orðspor hans væri 
slæmt. Össur sagði að það væri 
ekki sjálfgefið að þeir samningar 
sem gerðir hefðu verið við Alcan 
myndu einnig gilda ef kaup Rio 
Tinto á fyrirtækinu myndu ganga 
í gegn.

Valgerður Sverrisdóttir, fyrr-
verandi iðnaðarráðherra, hefur 
gagnrýnt orð Össurar og spurt 
hvort ríkisstjórnin hyggist beita 
sér fyrir því að álverinu í Straums-
vík verði lokað ef tilboðinu verður 
tekið.

Rithöfundurinn Andri Snær 
Magnason fer hörðum orðum um 
Rio Tinto í bók sinni Drauma-
landinu sem kom út í fyrra. Andri 

segir í bókinni að fyrirtækið hafi 
verið kallað „versta fyrirtæki í 
heimi“ og vísaði til þingsályktun-
artillögu sem 57 þingmenn skrif-
uðu undir í breska þinginu árið 
1998 þar sem Rio Tinto var for-
dæmt fyrir skeytingarleysi í 
umhverfismálum.

Félagið Rio Tinto var stofnað árið 
1873 þegar það byrjaði að stunda 
námagröft við ána Rio Tinto nærri 
Huelva á Suður-Spáni. Tilboð þess 
í Alcan hljóðar upp á 2.300 millj-
arða króna. Stjórn Alcan hefur 
mælt með því að hluthafar í fyrir-
tækinu samþykki yfirtökutilboðið. 
2/3 hlutar þeirra þurfa að sam-
þykkja tilboðið til að kaupin gangi 
eftir. 

Ef Rio Tinto kaupir Alcan mun 
nýja fyrirtækið heita Rio Tinto 
Alcan og verður stærsti álfram-
leiðandi í heimi. Fyrirtækið er 
með starfsemi úti um allan heim 
en þó mest í Bandaríkjunum og í 
Ástralíu, og mun Ísland bætast í 
hópinn ef tilboðið í Alcan verður 
samþykkt.

Hagnaður fyrirtækisins á síð-
asta ári var nærri 500 milljarðar 
króna.

Rio Tinto hefur verið gagnrýnt 
harðlega í mörgum löndum, til 
dæmis á Englandi þar sem það rak 
málmbræðslu nærri Hull frá 1967 
til ársins 1991. Rannsóknir sýndu 
fram á að háa tíðni krabbameins 
meðal 1.500 fyrrum starfsmanna 
málmbræðslunnar mátti rekja til 
þess að fyrirtækið fór ekki eftir 
reglum um mengunarvarnir og 
starfsmennirnir voru ekki nægi-
lega varðir gegn alls kyns eitur-

efnum eins og blýi, arseniki og 
geislavirkum efnum sem þeir 
komust í snertingu við í verk-
smiðjunni. Auk þess bárust eitur-
efnin út í andrúmsloftið og ollu 
íbúum í nærliggjandi byggðum 
heilsutjóni. Á sjöunda hundrað 
skaðabótakröfur voru lagðar fram 
gegn fyrirtækinu og stóðu mála-
ferlin gegn því yfir í sjö ár.

Annað þekkt dæmi um meint brot 
Rio Tinto eru málaferli sem íbúar 
á Bougainville-eyju á Papúa Nýju-
Gíneu norðaustan við Ástralíu 
hafa rekið gegn því í Bandaríkjun-
um. Rio Tinto stundaði námugröft 
á eyjunni frá því á fyrri hluta átt-
unda áratugarins þar til í lok þess 
níunda og væna íbúar eyjunnar 
fyrirtækið um að hafa orðið vald-
ur að heilsutjóni og dauða margra 
íbúa hennar vegna þess að það 

hugaði ekki nægilega vel að meng-
unarvörnum. Jafnframt halda þeir 
sem reka málið því fram að fyrir-
tækið hafi átt í samvinnu við ríkis-
stjórn Papúa Nýju-Gíneu til að 
berja niður mótmæli eyjarskeggja 
gegn námunni, ofbeldi sem talið 
er að hafi orsakað dauða þúsunda.

Jafnframt er talið að Rio Tinto 
hafi reynt að fá starfsmenn þess í 
Ástralíu til að segja sig úr verka-
lýðsfélögum í lok tíunda áratugar-
ins og olli það miklum deilum í 
landinu.

Margar slíkar sögur er hægt að 
finna um meinta vanrækslu og 
brot Rio Tinto og rökstyðja Össur 
og Andri fyrirtækið með því að 
vísa til slíkra sagna. Hvort þær 
verði til þess að því verði meinað 
að reka álverið í Straumsvík er 
enn um sinn óvíst, meðal annars 
vegna þess að ekki hefur verið 
gengið frá sölunni á Alcan. En það 
hljóta að teljast nýmæli að ráð-
herra lýsi skoðunum sínum á slíku 
fyrirtæki opinberlega á eins 
afdráttarlausan hátt og Össur 
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra 
gerði í síðustu viku eftir að frétt-
ist af yfirtökutilboði Rio Tinto í 
Alcan.

Harðar deilur um Rio Tinto

Vindröst ræð-
ur ferðinni 

Auglýsingasími

– Mest lesið

Getur lokað starfsstöðvum fyrirtækja





greinar@frettabladid.is

Ónákvæmni í umræðu um 
matarverð á Íslandi er orðin 

þjóðaríþrótt. Með jöfnu millibili 
skapast umræða um þá augljósu 
staðreynd að matvöruverð á Íslandi 
er hátt. Keppnin um hverjum sé um 
að kenna heldur áfram þrátt fyrir 
að skýrslur Hagfræðistofnunar 
Háskólans, Samkeppniseftirlita 
Norðurlandanna og skýrsla 
Matvælanefndar sýni allar þá 
meginniðurstöðu, að haftastefna í 
verslun með landbúnaðarvörur og 
tollar á innfluttar matvörur valdi 
hér háu matarverði.

Yfirlýsingar frá ASÍ og formanni 
Neytendasamtakanna undanfarna 
daga eru sorglegar fyrir þá sem 
starfa á matvörumarkaði. Ályktan-
ir sem þar eru dregnar hafa engan 
grundvöll. Fyrir það fyrsta er 
yfirlýsing Jóhannesar Gunnarsson-
ar, formanns Neytendasamtak-
anna, um að Bónus haldi uppi háu 
matvælaverði með slíkum 
ólíkindum að leiðrétting hlýtur að 
líta dagsins ljós, enda trúverðug-
leiki Neytendasamtakanna í 
húfi. Hlutfall útgjalda af ráðstöfun-
artekjum heimilanna til matvöru-
kaupa hefur lækkað um helming 
frá stofnun Bónuss. Það veit 
Jóhannes Gunnarsson. Gott er 
fyrir Jóhannes að rifja upp 
umræðu um vöruverð á lands-
byggðinni áður en „skaðvaldurinn“ 
Bónus opnaði þar verslanir. Bónus 
hefur frá upphafi boðið sama verð 
til allra viðskiptavina um land allt 
og ávallt lægsta matvöruverð hér á 
landi. Þetta veit þjóðin, sem hefur 
kosið. Bónus hefur verið vinsæl-
asta fyrirtæki landsins fimm ár í 
röð. Einnig er rétt að minna 
Jóhannes á að í þau tvö skipti sem 
Neytendasamtökin hafa veitt hin 
svokölluðu Neytendaverðlaun 
Neytendasamtakanna og Bylgjunn-
ar, hefur Bónus sigrað með 
yfirburðum í bæði skiptin.

Yfirlýsingagleði og ónákvæmni 
ASÍ um verðlag á matvöru kemur 
mér ekki á óvart. Hana þekki ég 
fullvel og hef ítrekað gert athuga-
semdir við óvönduð vinnubrögð 
þegar kemur að umfjöllun um 

matvöruverð. Óvönduð vinnubrögð 
við ríkisstyrkt verðlagseftirlit 
hæfa ekki samtökum eins og ASÍ.

Í því sambandi er rétt að minnast að 
í október síðastliðinn tilkynnti 
ríkisstjórn Íslands um aðgerðir til 
lækkunar matvælaverðs. Aðgerðir-
nar áttu samkvæmt yfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar að skila tæplega 
16% lækkun matvælaverðs. Auk 
þess kom fram í yfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar að með þessari 
lækkun væri matvælaverð hér orðið 
sambærilegt við meðalverð á 
Norðurlöndum. Mat hagdeildar ASÍ 
þann 11. október var að aðgerðirnar 
skiluðu 12 til 15% lækkun á 
matarverði. Hagstofa Íslands skilaði 
síðan útreikningi þann 19. janúar 
síðastliðinn, sem ekki hefur verið 
véfengdur, um að breytingarnar 
ættu að skila 8,7% lækkun. ASÍ mat 
lækkunina sem sagt 37,8-72,4% 
meiri en hið óvéfengda mat 
Hagstofu Íslands.

Þann 16. apríl sendi ASÍ frá sér 
fréttatilkynningu til allra fjölmiðla 
þar sem verslanir 10-11 voru 
sagðar hafa lækkað verð um 4,4% 
frá desember 2006 til mars 2007. Í
kjölfar athugasemda okkar sendi 
ASÍ út aðra fréttatilkynningu 
daginn eftir, þar sem lækkunin var 
komin í 6,1%. Sú niðurstaða er 
reyndar einnig röng enda skilaði öll 
lækkun sér í 10-11. Óvandaðar 
yfirlýsingar sem þessar eru ekkert 
annað en aðför að orðspori 
fyrirtækja. Fyrirtækja sem í þessu 
tilfelli hefur starfsfólk, sem flest er 
aðili að ASÍ. 

Við slíkar umræður þarf 

matvöruverslunin að búa. Ríki-
sstjórn segir almenningi að verð 
eigi að lækka um 16% og að verðlag 
verði sambærilegt við meðalverð á 
Norðurlöndum. Hvort tveggja er 
fjarri lagi. Í kjölfarið fylgir ASÍ 
með illa ígrundaðar upplýsingar, 
sem gerir væntingar neytenda mun 
meiri en innistæða er fyrir.

Þessu tengist umræða um áhrif 
gengis á verðlag dagvöru. Þar er 
rétt að hafa í huga að dæmigerð 
innkaupakarfa á Íslandi er í 
verðmætum samsett af um 45% af 
innlendum landbúnaðarvörum, um 
25% af innlendum iðnaðarvörum og 
um 30% af innfluttum vörum, m.a. 
frá innlendum heildsölum. Verslu-
nin kaupir yfir 90% af öllum vörum 
af innlendum birgjum fyrir 
íslenskar krónur. Bein innkaup 
smásöluverslunar í erlendum 
gjaldeyri eru því mjög lítil. Þrátt 
fyrir það er smásöluverslunin 
ávallt sökudólgur, þegar kemur að 
þessari umræðu.

Það er öllum ljóst að stjórnvöld 
hafa haft þá stefnu að halda 
matvöruverði háu með því að 
takmarka mjög viðskipti með 
matvörur. Hugsanlega og vonandi 
eru áherslur nýrrar ríkisstjórnar 
aðrar. Ef við viljum lækka 
matvöruverð á Íslandi þarf að auka 
frelsi í verslun með matvörur. 
Haftastefna stjórnvalda í þessum 
flokki er í hróplegu ósamræmi við 
alla okkar þjóðfélagsþróun. Ef 
aðrar þjóðir fylgdu fordæmi okkar 
flyttum við ekki út lambakjöt og 
skyr og líklegt er að Parmaskinka 
fengist eingöngu á Ítalíu.

Lausnin er að stjórnvöld skapi 
íslenskri verslun sömu starfsskil-
yrði og verslanir sem starfa í 
nágrannalöndum okkar, m.a. með 
fráhvarfi frá haftastefnu, með 
niðurfellingu tolla á matvörur og 
með því að leyfa sölu léttvíns og 
bjórs í matvöruverslunum, sem 
ekki síst kæmi landsbyggðarversl-
uninni til góða.

Höfundur er forstjóri Haga hf.

Er grauturinn lygi eða fáfræði?

Talsverð
umfjöllun

hefur verið um 
líffæragjafir í 
fjölmiðlum upp 
á síðkastið og 
er það fagnað-
arefni því þessu 
mikilvæga málefni hefur verið of 
lítill gaumur gefinn. Í umræðunni 
að undanförnu hefur örlað á þeim 
misskilningi að Íslendingar séu 
tregari til að gefa líffæri en flest-
ar aðrar þjóðir. Staðreyndin er sú 
að fjöldi líffæragjafa á Íslandi er 
svipaður og í mörgum Evrópu-
löndum ef undan eru skilin Spánn, 
Austurríki og Belgía sem eru 
öðrum löndum fremri á þessu 
sviði. Þegar við berum okkur 
saman við önnur lönd er gagnlegt 
að líta á fjölda líffæragjafa á 

milljón íbúa. Á árunum 2004-2006 
var fjöldi líffæragjafa á Íslandi 
13,1 á milljón íbúa á ári að meðal-
tali og er það meiri fjöldi en í Dan-
mörku en aðeins minni en í Noregi 
og Svíþjóð. Það er hins vegar rétt 
sem fram hefur komið að líffæra-
gjafir eru alltof fátíðar hér á landi 
og deilum við því vandamáli með 
flestum öðrum þjóðum. Íslensk 
rannsókn sýndi að 40% aðstand-
enda látinna einstaklinga höfnuðu 
líffæragjöf. Þetta háa hlutfall 
neitunar er svipað því sem þekk-
ist meðal margra annarra þjóða. 

Til þessa hefur verið unnt að 
mæta vel þörf íslenskra sjúklinga 
fyrir líffæraígræðslu, meðal ann-
ars vegna drjúgs framlags lifandi 
nýragjafa. Í  framtíðinni má búast 
við aukinni þörf fyrir líffæri frá 
látnum gjöfum hér á landi. Því er 
brýnt að unnið verði að því að 
fjölga líffæragjöfum. Til að það 
megi takast þarf samstillt átak 
með áherslu á umræðu og fræðslu 

meðal almennings og þjálfun fag-
aðila sem gegna því erfiða hlut-
verki að óska eftir líffæragjöf. 
Einnig er mikilvægt að lögum um 
brottnám líffæra til ígræðslu 
verði breytt þannig að í stað ætl-
aðrar neitunar verði gert ráð 
fyrir ætluðu samþykki. Hér ættu 
að vera kjöraðstæður til að gera 
líffæragjöf að eðlilegum þætti til-
verunnar þar sem íslenska þjóðin 
er fámenn, einsleit, vel upplýst 
og samheldin. Íslendingar búa við 
gott aðgengi að heilbrigðisþjón-
ustu sem býður upp á öll helstu 
meðferðarúrræði sem völ er á í 
baráttu við sjúkdóma, þar á meðal 
líffæraígræðslur. Þeir sem vilja 
þiggja ígræðslu líffæris þegar 
þörf krefur ættu jafnframt að 
vera reiðubúnir að gefa líffæri 
sín við andlát.

Höfundur er yfirlæknir nýrna-
lækninga á Landspítala - 

háskólasjúkrahúsi.

Brýnt er að fjölga líffæragjöfum
MARKAÐURINN

með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga

L
íf og heilsa getur beinlínis oltið á því hvar á landinu 
maður er staddur þegar hann veikist eða verður fyrir 
slysi. Ljóst er að mikill misbrestur er á sjúkraflutn-
ingaþjónustu sums staðar á landinu. Verst mun ástand-
ið vera á Vesturlandi, í kringum Borgarnes og á Snæ-

fellsnesi. Í Borgarfirði er einmitt ein stærsta sumarhúsabyggð 
landsins, auk þess sem umferð er þar iðulega þung. Á þessum 
stöðum viðgengst það að einn maður sé sendur á sjúkrabíl í 
útköll. Þjónusta á þessu stigi þekkist ekki í nokkru landi sem 
Íslendingar vilja bera sig saman við.

Ljóst er að sjúkraflutningaþjónusta verður aldrei sambæri-
leg í dreifðum byggðum við það sem gerist þar sem byggð er 
þétt og í nágrenni stærri sjúkrahúsa. Hins vegar hlýtur það að 
teljast lágmarksþjónusta að manna hvern sjúkrabíl alltaf með 
tveimur mönnum þannig að einn maður sé til staðar til að hlynna 
að sjúklingi á meðan annar ekur bílnum. Sjúkraflutningamaður 
á leið á vettvang á ekki að þurfa að velta fyrir sér hvort hann 
hafi vegfarendur til taks á vettvangi slyss til að liðsinna sér við 
að koma slösuðum í bílinn. Sjúklingur sem verið er að flytja í 
sjúkrabíl á ekki heldur að þurfa að kalla til bílstjórans ef hann 
sjálfur telur sig þurfa á aðstoð að halda.

Sjúkraflutningamenn á Íslandi vinna mikið og óeigingjarnt 
starf. Þeir eru flestir vel menntaðir til starfans, þó því miður 
séu ekki allir sjúkraflutningamenn á landsbyggðinni með 
starfsréttindi. Líf og heilsa fólks getur í mörgum tilvikum oltið 
á því að fagmannlega sé brugðist við á slysstað eða við skyndi-
leg veikindi og að vel takist til um aðhlynningu á þeim tíma 
sem líður þangað til sjúklingur kemst í hendur lækna á sjúkra-
húsi. Til þess að svo geti verið verður að tryggja að hvergi á 
landinu viðgangist þau vinnubrögð að sjúkraflutningamaður 
fari einn í útkall. Með því móti getur hann ekki sinnt starfi sínu 
á fullnægjandi hátt.

Það er mikilvægt að því hæfa fólk sem sinnir sjúkraflutning-
um í landinu séu búnar viðunandi aðstæður til að sinna störfum 
sínum. Að öðrum kosti er ljóst að starfsmannaveltan eykst. Það 
eitt og sér dregur enn frekar úr öryggi þeirra sem þurfa að 
nota þjónustuna.

Árið 2005 mæltist Landlæknisembættið til þess að ávallt 
skyldu tveir menntaðir sjúkraflutningamenn fylgja sjúklingi 
vegna þess að annað væri ekki forsvaranlegt. Nú tveimur 
árum seinna er ljóst að ekki er enn farið að þessum tilmælum 
embættisins um allt land. Haft var eftir Guðlaugi Þór Þórðar-
syni heilbrigðisráðherra í Fréttablaðinu í vikunni sem leið að 
hann hefði kallað eftir upplýsingum um sjúkraflutningamál í 
kjölfar fréttaflutnings og að málið yrði skoðað í ráðuneytinu 
þegar þær lægju fyrir. Nýjum heilbrigðisráðherra er treyst-
andi til að láta ekki þar við sitja.

Sjúkraflutningar í 
ólestri úti á landi



Ágústína Ingvarsdóttir sálfræðingur heldur 
námskeiðið Sæl og sátt börn, fjölskyldan í jafn-
vægi.

„Ég kenni foreldrum og uppalendum að uppgötva 
eigin gildi og koma þeim á framfæri til barna,“ segir 
Ágústína Ingvarsdóttir sálfræðingur og fram-
kvæmdastjóri Live-Navigation, um námskeiðið Sæl 
og sátt börn, fjölskyldan í jafnvægi, sem haldið verð-
ur 15. september næstkomandi á Hótel Nordica.
„Það er alls ekki verið að segja fólki hvaða gildi séu 
rétt, þar sem þau geta verið svo mismunandi eftir 
fjölskyldum, og það er reyndar mjög mikilvægt að 
fólk átti sig á því,“ segir Ágústína, sem hafði áður 
innleitt námskeiðið SOS-hjálp fyrir foreldra og hald-
ið í tvö ár áður en Félagsvísindastofnun keypti það af 
fyrirtæki hennar árið 2001. SOS-hjálp fjallaði um 
uppeldistækni og atferlismótun við uppeldi barna og 
er Sæl og sátt börn nýr vinkyll á þá umræðu.

„Áhersla er á fjölskyldugildin,“ segir Ágústína. 
„Að kenna fullorðnum að láta til sín taka, svo þeir láti 
ekki umhverfið móta börnin. Þess vegna er gott að 
uppfræða börn um umhverfið. Til dæmis með því að 
fara í skoðunarferð um nágrennið og gera það spenn-
andi með því að flétta inn í fróðleik eins og sögu, 
landa- og umhverfisfræði.

Slíkt er gott mótvægi við allar upplýsingarnar sem 
börn þurfa að takast á við án þess að búa yfir þroska 
til þess að vinna úr þeim á viðeigandi hátt. Eins og í 
tölvuleikjum þar sem lagt er upp úr einstaklings-
hyggju, karlmennsku og töffaraheitum, án þess að 
börnin skilji út á hvað slagsmálin ganga.“

Þess skal getið að þótt námskeiðið fjalli um börn 
eru þau ekki fyrir börn. Ágústína segist hins vegar til 
í endurskoða það, sé vilji fyrir hendi innan foreldra-
hópsins og sé þá hægt að vinna með börnin í samráði 
við foreldra þeirra.

Að uppgötva eigin gildi 
og koma þeim áleiðisEnga tónlist í þrumuveðri

Greipávöxtur getur valdið 
brjóstakrabbameini
Einn greipávöxtur á dag getur 
aukið líkurnar á brjósta-
krabbameini.

Með því að borða einn greip-
ávöxt á dag aukast líkurnar á 
brjóstakrabbameini um 
næstum þriðjung 
samkvæmt nýrri 
rannsókn sem unnin 
var í Bandaríkjun-
um við háskólann í 
Suður-Kaliforníu og 
Hawaii. Rannsóknin 
náði til 50 þúsund kvenna 
á breytingaraldrinum og sýnir 
að aðeins einn fjórði af greip-
ávextinum jók líkurnar um allt 

að 30 prósent. 
Talið er að ávöxturinn auki 

estrógenmagn líkamans, en það 
er hormón sem talið er tengjast 

hættunni á brjósta-
krabbameini. Greint 
var frá þessu í nýj-

asta eintakinu af 
British Journal 
of Cancer. 

Vísinda-
mennirnir
sem unnu 
rannsóknina

ásamt öðrum 
sérfræðingum voru sammála 
um að þörf væri á frekari rann-
sóknum.

Í nýjasta tímariti New Eng-
land Journal of Medicine er 
líkum að því leitt að mp3-
spilarar geti verið hættulegir 
í þrumuveðri.

Læknar frá Vancouver í Kanada 
hafa varað fólk við því að fara út 
með mp3-spilara í þrumuveður í 
nýjasta hefti læknaritsins New 
England Journal of Medicine.

Læknarnir rekja í bréfi til 
blaðsins mál ungs manns sem 
fékk eldingu í sig þegar hann fór 
út að skokka í þrumuveðri. Mað-
urinn var með iPod og varð 

blanda svita hans og leiðni spil-
arans til þess að eldingu sló niður 
í manninn.

Maðurinn brenndist illa á 
eyrum, bringu og vinstri fótlegg, 
eða á öllum þeim stöðum sem 
spilarinn snerti. Eldingin 
sprengdi einnig hljóðhimnur 
mannsins.

Læknarnir segja að raftæki 
eins og mp3-spilarar einir saman 
laði ekki að sér eldingar en þegar 
vökva og svita sé blandað í málið 
geti þeir verið varhugaverðir. 
Þeir beina því þeim tilmælum til 
fólks að skilja raftækin eftir 
heima í þrumuveðrum. 



Mikið mæðir á undirstöðum 
líkamans, ekki síst í gönguferð-
um. Jónína Hallgrímsdóttir, 
fótsnyrtir og fótaaðgerðafræð-
ingur, þekkir það úr sínu starfi.

„Þetta er þörf umræða því fólk 
stundar svo mikið göngur á þess-
um árstíma og þá verður að sýna 
fótunum sérstaka umhyggju,“ 
segir Jónína þegar hún er beðin að 
miðla af sínum viskubrunni. „Mik-
ilvægt er til dæmis að klippa 
táneglur áður en haldið er af stað í 
fjallgöngu. Annars getur myndast 
þrýstingur í naglrótinni þegar 
gengið er niður brattar hlíðar og 
blætt inn á neglurnar. Það er sárs-
aukafullt. Gúmmíplástur ætti líka 
alltaf að vera meðferðis þegar 
farið er í langa göngu. Hann er 
eins og aukaskinn og getur alveg 
tollað á í nokkra daga. Það getur 

verið gott að setja hann á álags-
punkta, til dæmis hælana og litlu 
tærnar áður en lagt er af stað. Að 
minnsta kosti er nauðsynlegt að 
hafa hann með og ef fólk finnur 
fyrir særindum er mikilvægt að 
setja hann á strax. Sigg, til dæmis 
á litlu tánni, getur líka orðið til 
mikilla óþæginda. Yfirleitt kemur 
blaðra undir því og ef hún spring-
ur veldur það bæði sýkingarhættu 
og sársauka.“
Jónína rekur fótaaðgerða-nudd- 
og snyrtistofuna Jónu bæði í 
Tryggvagötu 28 í Reykjavík og 
Hamraborg 10 í Kópavogi. Hún 
segir marga koma til sín á stofu 
eftir gönguferðir sem hefðu betur 
komið áður. „Það er sniðugt að 
fara í fótsnyrtingu svona viku 
áður en lagt er í langar gönguferð-
ir,“ ráðleggur hún. Þótt freistandi 
geti verið að smeygja sér úr skóm 
og sokkum í miklum sumarhitum 
og ganga berfættur segir Jónína 

það varhugavert. „Við þurfum oft 
að taka glerbrot, hár og flísar úr 
fótum fólks hefur gengið berfætt. 
Þar af eru glerbrotin hættuleg-
ust,“ segir hún og lýsir því að brot-
in gangi æ dýpra inn í fótinn vegna 
álagsins og geti allt í einu farið að 
þrýsta á taug. 
Talið berst að öðrum fótmeinum 
og hættunni á stoðkerfisvanda-
málum í framhaldi af þeim. Ýmis-
legt segir Jónína hægt að leiðrétta 
með innleggjum. „Aðalvandamál-
ið í sambandi við fæturna er þó að 
flestir skór sem fást í búðunum 
eru ekki framleiddir fyrir fætur 
heldur fyrir augað. Þeir eru nán-
ast allir of þröngir yfir tærnar,“ 
segir hún ákveðin. „Svörun líkam-
ans er að mynda harða húð milli 
tánna og síðan fer þessi varnarhúð 
að meiða. Mér finnst við ekki eiga 
að láta bjóða okkur þetta. Við þurf-
um skó fyrir fætur.“

Skórnir ekki framleiddir 
fyrir fætur heldur augað

Flestir þekkja óþægindin sem 
hljótast af því að fá munn-
angur, sem er sársaukafullt 
sár í munni með hvítri áferð, af 
óþekktum uppruna. Hugtakið 
munnangur er mjög teygjanlegt 
og getur verið allt frá minni-
háttar ertingu til krabbameins 
í munni.

Helstu einkenni munnangurs eru 
lítil og afar viðkvæm sár sem eru 
aðskilin hvert frá öðru. Ýmist 
getur komið eitt stakt sár eða 
mörg í þyrpingum og roði í kring.

Orsakir munnangurs geta verið 
margvíslegar og eru ekki enn 
þekktar með óyggjandi hætti. Þó 
er talið að streita, járnskortur og 
vítamínskortur geti stuðlað að 
munnangri en einnig getur það 
orsakast af áblæstri, síendurteknu 
munnangri, sárasótt, lekanda, 
þrusku eða annars og hafa flestir 
þeirra sjúkdóma önnur líkamleg 
einkenni. Séu ekki önnur líkamleg 
einkenni til staðar er líklegast að 
um áblástur eða síendurtekið 
munnangur sé að ræða. 

Sárin eru yfirleitt sársaukafull í 
þrjá til fjóra daga en læknast jafn-
an á einni til tveimur vikum. Sárin 
koma aftur og aftur, stundum um 
það bil mánaðarlega eða nokkrum 
sinnum á ári og geta verið allt að 
tíu til fimmtán talsins í hvert sinn. 

Sjúkdómurinn er algengari hjá 
konum en körlum og orsök hans er 
óþekkt þótt grunsemdir beinist að 
eins konar staðbundnu svari 
ónæmiskerfisins án þess að um sé 
að ræða ofnæmi fyrir einhverju 
sérstöku. Ekkert læknisráð er 
þekkt sem læknar þennan sjúk-
dóm en talið er að skortur á járni, 
B12-vítamíni og fólínsýru geti 
gert hann verri. Góð tannhirða er 
mikilvæg og auk þess að bursta 
tennurnar vel er gott að nota 
munnskol tvisvar á dag. Þá er 
hægt að fá Bonjela-hlaup í apóteki 
en það er hlaup sem er sýkladrep-
andi, bólgueyðandi og staðdeyf-
andi og er notað til staðbundinnar 
notkunar í munnholi við munn-
angri, særindum frá gervitönnum 
og við óþægindi vegna tanntöku. 
Corsodyl er annað hlaupkennt efni 
sem virkar gegn ýmsum sveppum 
og er meðal annars notað gegn 
munnangri og til munnhreinsunar. 
Einnig má draga úr óþægindum 
vegna munnangurs með ýmsum 
verkjalyfjum sem fást án lyfseðils 
en rétt er að ráðfæra sig við lyfja-
fræðing um val á lyfjum við munn-
angri og notkun þeirra. 

- sig

Munnangur algengara hjá konum
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Verslunin Börn náttúrunnar við 
Skólavörðustíg er um margt 
ólík öðrum leikfangaverslun-
um. Hjónin Sigrún Halldóra 
Gunnarsdóttir og John Tóm-
asson selja þar leikföng sem 
eru vistvæn og um leið örvandi 
fyrir ímyndunarafl barnsins.

„Við horfum til þess ímyndunar-
afls sem við fæðumst öll með og 
það má segja að sextíu til sjötíu 
prósent af leikföngunum í búðinni 
séu nærandi fyrir þennan þátt,“ 
segir Sigrún og á þar við að vekja 
ímyndunarafl barnsins og viðhalda 
því. „Ég kalla leikföngin opin 
leikföng því þau geta breyst í 
hest eða hvað sem á við í leik 
barnsins hverju sinni,“ bætir 
hún við. 

Hitt sérkennið á búðinni 
segir Sigrún vera að leik-
föngin þar eru umhverfis-
væn. „Þau eru öll náttúru-
gerð og brotna upp í 

náttúrunni. Líklega eru 
um níutíu prósent leikfang-
anna í búðinni umhverfisvæn.“

Sigrún segist hvetja foreldra til 
að búa til leikföngin sjálfir ef þeir 
hafi tök á því í stað þess að
koma og versla hjá 
henni. „Barnið upplifir 

þannig hvaðan leikfangið kemur 
og hvernig það er búið til þannig að 
það fær meiri umhyggju og virð-
ingu fyrir leikfanginu,“ segir hún. 

Hugmyndina á bak við búð-
ina segir Sigrún hafa vakn-
að þegar hún var í uppeld-
isfræðinámi þar sem hún 
lærði að verða Waldorf-
uppeldisfræðikennari. „Í 
stuttu máli snýst Wald-
orf-stefnan um að í 
grunninn er litið á barnið 

sem þríþætta mann-
eskju sem þarf að 

mennta á þríþætt-
an máta. Í gegn-
um hugann, 
hjartað eða til-
finningar og 

höndina. Það er 
því ekki nóg að 

kenna barninu vits-
munalega heldur verð-

um við líka að kenna því 
með því að gera, finna, þreifa á og 
fleira þannig að það er mjög mikið 
um handverk, leiki, takt og fleira 
sem huga þarf að í uppeldinu,“ 
segir Sigrún sem lagði upp með 
slíka hugsjón þegar þau hjónin 
opnuðu verslunina fyrir um einu 
og hálfu ári síðan.

Umhverfisvæn 
og opin leikföng 

topdrive.is Smiðjuvellir 3 Keflavík Sími: 422-7722
Allar þessar ólíku vörur eiga það sameiginlegt að fást hjá

topdrive.is Smiðjuvellir 3 Keflavík Sími: 422-7722
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gott á grillið
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Galdurinn á bak 
við grillsósuna
Grillsósa úr hundasúrum 
og grillaðri papríku BLS. 4
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LAX Á GRILLI MEÐ GRÁÐAOSTI Hér er stutt og einföld upp-
skrift að hollum og góðum grillrétti. Skornar eru rendur þvert í flak af laxi. 
Gráðaosti er komið fyrir í röndunum og piprað örlítið. Flakinu er komið 
fyrir á álbakka og skellt á grillið. 
Þessi réttur er unaðslega góður, 
sérstaklega með léttri jógúrtsósu 
sem auðvelt er að hrista fram úr 
erminni. Takið eina dós af hreinni 
jógúrt og skerið graslauk út í. Þeir 
sem vilja geta kreist eins og eitt 
hvítlauksrif út í sósuna.

Pitsu er vel hægt að baka á grilli og 
ef eitthvað er verður hún ennþá 
betri en sú í ofninum. Pitsudeigið 
má bæði hnoða heima eða kaupa 
tilbúið úti í búð. Hverju er raðað á 
pitsuna fer síðan eftir smekk hvers 
og eins. 

1. Hitið grillið á miðlungshita.
2. Setjið deigið á slétt yfirborð og 
smá hveiti undir. Skiptið deiginu í 
fjóra hluta og fletjið hvern þeirra 
út svo hann sé u.þ.b. 24 sentimetr-
ar í þvermál og hálfur sentimetri 
að þykkt. Setjið botnana á bökun-
arplötu eða álpappír og farið með 
allt út að grillinu. 
3. Leggið botnana á grillið og 
lokið því svo. Eldið í þrjár mínútur 

þar til botnarnir hafa aðeins lyft sér 
og eru orðnir ljósbrúnir. Athugið að 
botnarnir hafa að öllum líkindum 
breytt um lögun. 
4. Notið grilltangir til að snúa 
botnunum við og setjið þá hráefn-
ið ofan á sem þið viljið. Til dæmis 
tómatsósu, pestó og hvers kyns 
góðgæti.

Pitsa á grillið

Hægt er að grilla ýmislegt sem 
ekki er „hefðbundinn“ grillmat-
ur. Þar á meðal er ferskur ananas 
en hann er lostæti grillaður. Hann 
er hægt að bera fram einan og sér 
eða setja vanilluískúlu ofan á skíf-
una og búa til framandi eftirrétt.

Fæstum dettur í hug að gott 
sé að grilla fetaost. Sé honum 
velt upp úr sykri og hann grillað-
ur létt verður hann hins vegar að 

fyrirtaks forrétti. Svo má einn-
ig bregða út af vananum og nota 
annað brennsluefni en kol eða 
gas. Hægt er að grilla yfir rjúk-
andi birkikubb eða furugreinum 
og fá þannig keim náttúrunnar í 
grillmatinn. Bíða þarf eftir því að 
logarnir hverfi en það getur tekið 
nokkurn tíma svo slíkar grillveisl-
ur kalla á nokkurn undirbúning.

- tg

Óhefðbundið grill
Þegar komið er að grillinu gildir bara að prófa sig áfram. Ferskur ananas er til dæmis 
góður grillaður.

Veitingastaðurinn Bautinn á 
Akureyri er flestum Norðlend-
ingum og ferðalöngum norðan 
heiða kunnur. Staðurinn er í 
sögufrægu húsi í hjarta bæjar-
ins sem reist var skömmu eftir 
aldamótin nítjánhundruð og 
hefur boðið til borðs í 36 ár.

Bautinn er með fjölbreytta grill-
rétti á matseðlinum en býður jafn-
framt upp á grillþjónustu í veislum. 
Að sögn Hákonar Sæmundssonar, 
yfirkokks, mætir Bautinn í veislur 
með grill sem þeir nefna Eldvagn-
inn og þá er ýmist hægt að velja 
matseðil sem nefnist Partígrill, 
Klassískt grill, Original grill eða 
Grand grill. Þar meðal annars er 
í boði grísarif, kjúklingur, pylsur, 
kjúklingur og lamb ásamt með-
læti. Með grillmatseðlinum fylg-
ir leirtau og matreiðslumaður sem 
undirbýr veisluna, eldar og geng-
ur frá. 

Hákon segir slíkar veislur vera 
gífurlega vinsælar til dæmis á 
ættarmótum, í afmælum og brúð-
kaupum. Enda hefur verið heitt 
í kolunum síðan í vor og Hákon 
segir að stefnan sé tekin á grill 
fram í desember enda veðrið allt-
af gott fyrir norðan. Á grillmat-
seðlinum á Bautanum er bæði sí-
gildur og framandi grillmatur 
og Hákon ákvað að bjóða lesend-
um Fréttablaðsins uppskrift af 
hrefnu, kálfafillet og steinbít.

rh@frettabladid.is  

Grilluð hrefna með norðurljósa-
bjarma og kartöfluskífum.

Hrefnukjöt
Kartöflur
Olía
Gróft salt og svartur pipar
Tómatur
Ferskt salat
Fetaostkur
Ólífur
Sólþurrkaðir tómatar
Ein dós sýrður rjómi
3 matskeiðar týttuberjasulta

Kartöflurnar eru skornar í 
sneiðar, penslaðar með olíu og 
grófu salti og svörtum pipar sáldr-
að yfir þær. Síðan grillað í 15 til 20 
mínútur.

Hrefnan skorin í 1,5 cm þykk-
ar sneiðar og lögð í steikar og grill 
olíu (hægt að nota olíu, smá soja-
sósu og kjötkraft blandað saman) 
og grilluð á vel heitu grilli í stutta 
stund á hvorri hlið og látin jafna 
sig á efri grindinni á grillinu.

Sósan blönduð úr sýrðum rjóma 
og þremur matskeiðum tyttuberja-
sultu. Tómatur skorinn í tvennt og 
penslaður með olíu og grillaður.

Borið fram með fersku salati 
með fetaosti, ólífum og sólþurrk-
uðum tómötum.

Grillað kálfafillet mexíkanó með 
bakaðri kartöflu og graslaukssósu

Kálfakjöt
Ein dós sýrður rjómi
Saxaður graslaukur
Smá hunang
Salt og pipar

Kryddlögur á kálf:
4 msk. olía
1 msk. paprika
1 msk. karrí
Salt og pipar.

Lagið kryddlöginn og leggið kjöt-
ið í hann. Grillið kálfinn miðlungs 
svo hann sé ekki hlaupinn í gegn 
annars vill hann verða seigur.

Gott er að hafa ferska ávexti 
eins og ananas, vínber eða jarðar-
ber.

Kartöflurnar eru bakaðar á 
grillinu með graslaukssósu. Bland-
ið saman einni dós sýrðum rjóma, 
söxuðum graslauk, smá hunangi 
og smakkið til með salti og pipar.

Grillaður steinbítur og grasker 
með fersku mangó salati.

Steinbítur
Grasker
Olía
Timían
Salt og grænn og rauður pipar
Salat
Ferskt mangó 
Paprika

Grasker skorið niður, lagt í olíu 
og kryddað með timían, salti og 
pipar.

Grillað í um það bil korter á vel 
heitu grilli, látið jafna sig á meðan 
steinbíturinn grillast. Steinbítur-
inn er kryddaður með grænum og 
rauðum pipar, salti og pipar eftir 
smekk. Borið fram með salati, 
fersku mangói og papriku.

Grillað af hjartans lyst

Steinbítur á grillið er frábær fyrir þá sem 
eru hrifnari af fiski en kjöti.

Grillað kálfafillet. Stórgóð sunnudags-
steik jafnt heima sem á ferðalagi.

Hrefnan er framandi á grillið og spenn-
andi í sumarveisluna.

Hákon Sæmundsson yfirkokkur á Bautanum grillar af hjartans lyst í allt sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIDA.IS

Hákon Sæmundsson yfirkokkur á Baut-
anum og Guðmundur Karl Tryggvason, 
matreiðslumeistari og eigandi Bautans.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIDA.IS 



Ævintýralega gott á grillið!

Ferskur túnfiskur á grillið

Prófaðu vinsælu sjávarréttagrillpinnana.Prófaðu vinsælu sjávarréttagrillpinnana.

Mikið úrval að girnilegum fiskréttum hönnuðum
af fremstu matreiðslumeisturum landsins.

Ævintýralegar sælkerabúðir

T-bone steik að hætti Gallerí Kjöts

20
mínútna eldunartími

Þægindi!
aðeins

Sælkerabúðir Gallerí kjöts og Fiskisögu: Grensásvegur 48, Dalvegur 4, Tjarnarvellir 15, Búðakór 1
Sælkerabúðir Fiskisögu: Hamraborg 14a, Skipholt 70, Höfðabakki 1, Nesvegur 100, Sundlaugarvegur 12
Háaleitisbraut 58-60, Ægisbraut 29, Akranesi

Fjölbreytt úrval af gæða kjöti og fisk á grillið.
Láttu matreiðslumenn okkar aðstoða þig við valið.

Ljúffengar lambalundir á grillið

MMMi
aaaff
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Pálmi Jónsson, aðstoðaryfir-
kokkur á Vox, telur léttar sósur 
henta best með grillmat.

„Sósur eru gríðarlega mikilvægur 
þáttur þegar á að grilla, þar sem 
þær mýkja matinn og kitla bragð-
laukana,“ segir Pálmi Jónsson, að-
stoðaryfirkokkur á veitingastaðn-
um Vox, og bætir við að sósur séu 
núorðið oft léttari heldur en þekkt-
ist áður.

„Ástæðuna má rekja til þess að 
í gamla daga hætti Íslendingum 
gjarnan til að ofgrilla mat, sem 
varð fyrir vikið alltof þurr. Síðan 
drekktu þeir matnum með þykk-
um sósum,“ útskýrir hann. „Í dag 
grillar fólk kjötið ekki eins mikið 
og sósurnar eru hafðar annað-
hvort léttar eða hreinlega taldar 
óþarfar.“

Pálmi segir úrval léttra sósa gott 
á Vox, þar sem meðal annars er 
boðið upp á hundasúru- og pipar-
sósur. „Þetta eru tvær léttar créme 
fraise sósur, sem minna á salat-
dressing, fara vel saman og henta 
nánast vel með öllu: nýveiddri 
bleikju, nautasteik eða lambi og er 
gott að bera fram ásamt grilluðu 
grænmeti og salati.“ 

Pálmi segir kryddbragðið af 
ljósri paprikusósunni engu lagi 
líkt og grænleit hundasúrusós-
an sé afar einföld í gerð þar sem 
meginuppistaðan er hundasúrur, 
sem lítið mál sé að komast yfir. 
Vaxi þetta bragðgóða blaðgræn-
meti ekki úti í garði, megi alltaf 
nálgast það úti í búð og þá undir 
heitinu sorrel.

Meðfylgjandi eru uppskriftir 
að sósunum tveimur. 

roald@frettabladid.is

Allt klappað og klárt, sósurnar tilbúnar 
ásamt öðru meðlæti.

 Galdurinn á bak við sósuna

Hundasúrusósan er einföld í gerð, 
meðal annars þar sem meginuppistaðan 
er hundasúrur.

Paprikusósan er mjög bragðgóð að 
sögn Pálma.

Pálmi að störfum í eldhúsinu á Vox. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL RÚNARSSON

silico
l

ER
MAGINN
VANDAMÁL?

Silicol hjálpar!

Fæst í öllum apótekum

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

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

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

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

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

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

1 dl 10% sýrður rjómi 
2 dl 18% sýrður rjómi
1 msk. majones
salt eða pipar
100 gr hundasúrur

Öllu hráefnið er blandað saman, 
sett í blandara og maukað. Smakkið 
til með salt eða pipar og majónesi 
þar til réttu sýrustigi er náð.

PAPRIKUSÓSA:

3 rauðar paprikur
paprikukrydd
3 dl sýrður rjómi 18%
1 msk. majónes
salt eða pipar og tabasco-sósa

Paprika er brennd á grilli. Hýði 
er síðan skolað eða skrúbbað af. 
Paprikan er því næst skorin í litla 
teninga. Sýrðum rjóma, majónesi og 
papriku er blandað saman. Smakkað 
til með salt eða pipar, paprikudufti 
og tabasco.

Pálmi segir gott að einbeita sér vel og vandlega að öllum undirbúningi 
og hráefnisvali þegar grillað er. Betra sé að hafa færri og betri rétti á 
grillinu svo tími gefist til að sinna gestum og hvítvínsglasinu.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Sigurður hjá Víni og skel segir 
allt aðra stemningu felast í því 
að grilla en elda á hefðbund-
inn hátt.

„Á laugardögum er oft mikil stemn-
ing í portinu hjá okkur hér fyrir 
utan veitingastaðinn því þá erum 
við með fiskmarkað og grill í gangi 
klukkan ellefu til fjögur,“ segir Sig-
urður Rúnar Ásgeirsson matreiðslu-
maður á Víni og skel. „Við seljum þá 
ferskan krækling, ódýran humar, 
hrefnukjöt á spjóti og skelfiskspjót 
sem fólk getur tekið með sér heim 
á grillið eða við grillum fyrir það á 
staðnum,“ bætir hann við. 

Sjálfur segist Sigurður hafa 
mjög gaman af að grilla og 
gerir mikið af því. „Það er mun 
skemmtilegri stemning í því að 
grilla og allt öðruvísi en að steikja 
á pönnu. Eins er gott að fá grill-
bragðið í gegn,“ segir hann og 
bætir því við að mikið hafi verið 
að gera á Víni og skel í sumar. 
„Það hefur verið mjög mikið um 
það í góða veðrinu í sumar að 
fólk gangi inn af götunni seinni 
part dags og á kvöldin, svo það er 
ekki nauðsynlegt að vera búinn 
að panta borð til að komast að hjá 
okkur,“ segir Sigurður.

sigridurh@frettabladid.is

Fiskmarkaður og grill á laugardögum

Grillspjótin eru girnileg beint af grillinu með grænu salati og jarðarberjum. Svo er 
auðvitað gott að kreista sítrónur yfir spjótin.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON Sigurður Rúnar Ásgeirsson, matreiðslumaður á Víni og skel, þræðir hráefni á grillspjót. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

GRILLSPJÓT

hlýri
hörpuskel
grænskel
mangó
ananas
tómatur
ferskur maís
basil
rósmarínspjót
Salt, pipar og hvítlauksolía.

Þræðið hráefnið á rósmaríns-
pjótin. Berið hvítlauksolíuna á 
og kryddið með salti og pipar.





Hjörvi er ekki bara þakmálning heldur hentar hann vel á allt tréverk, galvanhúðað járn, litaðar 
járnklæðningar, ál og aðra léttmálma, bæði við ný- og endurmálun. 

Hjörvi er vatnsþynnanleg akrýlplastþeytumálning sem heldur lit og gljáa sérlega vel, er 
auðveld í notkun og fljótþornandi. Inniheldur efni til varnar gróðurmyndun.

Komið og leitið ráða hjá sérfræðingum okkar eða fáið góð ráð og lausnir á heimasíðunni, 
www.slippfelagid.is.

ÞAKMÁLNING OG ...

allir litir náttúrunnar eru okkar litir

HJÖRVI er meira en bara þakmálning
...hentar vel á tré og málma, heldur gljáanum DUGGUVOGI 4  •  104 REYKJAVÍK  •  SÍMI 588 8000

www.slippfelagid.is

SLIPPFÉLAGIÐ •  DUGGUVOGI 4 •  104 REYKJAVÍK •  SÍMI 588 8000 •  WWW.SLIPPFELAGID.IS
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC16-HS
og PC18-HS

Frábært verð!
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S: 544 5100

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Auglýsingasími

– Mest lesið



TILKYNNINGAR

Hrísmóar 5
210 Garðabær
Íbúð á besta stað í Garðabæ

Stærð: 79,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Falleg íbúð á annarri hæð við Hrísmóa 5, Garðabæ.  Glæsileg þriggja herbergja íbúð á annarri hæð með
góðum svölum sem liggja í suðvestur.  Björt íbúð og góð staðsetning í Garðabæ.  Þetta er eign sem er á
vinsælum stað  í  Garðabæ.   Þessi  íbúð  var  öll  endurnýjuð  fyrir  stuttu  á  mjög  smekklegan  máta.   Nánari
lýsing.  Forstofa/hol.Eldhús,  stofa,  tvö svefnherbergi,  baðherbergi,  þvottahús og   geymsla.  Björn  tekur  á
móti ykkur í dag og sýnir þessa glæsilegu eign.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Björn S Ingólfsson
Sölufulltrúi

runar@remax.is

bjorn@remax.is

Opið
Hús

í dag þriðjudag kl: 20 til 20:45

RE/MAX Stjarnan  - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 5173629 - www.remax.is

517 3629

860 0299

Bóas
Sölufulltrúi

699 6165

Gunnar
Sölufulltrúi

899 0800

Stefán Páll
Löggiltur

fasteignasali

Opið hús í dag þriðjudag milli kl 17 -18

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA

• Stór bílskúr, 120fm sólpallur
• 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi
• Vandað hús í alla staði
• Verð: 48.500.000

OPIÐ

HÚS

Burknavellir 8, 221 Hafnarfirði - 5 herb.

Stórglæsilegt 180fm parhús

Fasteignir
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512 5100    SYN.IS   VERSLANIR VODAFONE

11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Samkenndin er ótrúlega 

sterk enda mjög margir 

sem eiga von á sér.

VERÐ FRÁ 
2.368 KR.



[Hlutabréf]

Einkaneysla virðist hafa aukist á 
vormánuðum þessa árs eftir stöðn-
un á fyrsta ársfjórðungi. Nýjar 
tölur um veltu debet- og kredit-
korta í júní, sem Seðlabankinn 
birti nýverið, gefa vísbendingu 
um þetta. 

Heildarkreditkortavelta lands-
manna, leiðrétt fyrir breytingum í 
verðlagi og gengi, jókst um ríflega 
sjö prósent að meðaltali á öðrum 
ársfjórðungi samanborið við sama 
ársfjórðung í fyrra. Innlend kred-
itkortavelta jókst um 5,2 prósent á 
fjórðungnum og debetkortavelta í 
innlendum verslunum jókst um 
0,9 prósent en hafði dregist saman 
um 5,6 prósent á fyrsta ársfjórð-
ungi.

Í Morgunkorni Glitnis segir að 
kreditkortavelta, ásamt debet-
kortaveltu í innlendum verslun-

um, sé allgóður mælikvarði á 
þróun einkaneyslu hérlendis. Þá 
séu einnig aðrar vísbendingar um 
að einkaneysla hafi aukist. Svo 
sem hraðar launahækkanir að 
undanförnu, lítið atvinnuleysi, 
mikil dagvöruvelta, nýskráningar 
bifreiða og innflutningur á 
almennum neysluvörum. 

Vísbendingar um 
aukna einkaneyslu 

Reynsla af stjórnun og eignarhald skipta 
meira máli en menntun þegar kemur að vali 
í stjórnir fyrirtækja. Þetta sýnir ný saman-
tekt Samtaka atvinnulífsins á upplýsingum 
um bakgrunn stjórnarmanna í fimmtán 
stórum fyrirtækjum á íslenska hlutabréfa-
markaðnum.

Samantektin sýnir að yfir 95 prósent 
stjórnarmanna þeirra fyrirtækja sem skoð-
uð voru hafa reynslu af stjórnarsetu. Þeir 
hafa því setið í stjórn annarra fyrirtækja 
áður eða búa yfir reynslu af rekstri fyrir-
tækja. Rúmlega tveir þriðju hlutar stjórn-
armanna sitja jafnframt í stjórn fleiri en 
eins fyrirtækis. 65 prósent stjórnarmanna 
eru sjálfir hluthafar í fyrirtækjunum eða 
sitja í stjórn fyrir hönd ákveðinna eigenda. 

Formleg menntun virðist ekki ráða eins 
miklu þegar kemur að vali í stjórnir. Tæp-
lega þriðjungur stjórnarmannanna hefur 

ekki menntun sem tengist starfsemi fyrir-
tækjanna. Af 85 stjórnarmönnum hafa 28 
lokið þriggja ára háskólanámi eða sambæri-
legri menntun en 32 hafa lokið framhalds-
námi á háskólastigi.

Reynslan er aðalatriðið

Novator, fjárfestingarfélag Björ-
gólfs Thors Björgólfssonar, hefur 
tryggt sér vilyrði fyrir yfir 90 pró-
sentum hlutafjár í Actavis, að teknu 
tilliti til eigin hluta og hluta í eigu 
Novators, að því er fram kemur í 
tilkynningu félagsins. Með þessu 
lýkur yfirtökuferli Novators þar 
sem við 90 prósenta markið verður 
til söluskylda hjá eftirstandandi 
hluthöfum. Yfirtökutilboð Actavis 
hljóðaði upp á 1,075 evrur á hlut.

„Samkvæmt yfirtökutilboði 
Novator rennur tilboðsfrestur út 
miðvikudaginn 18. júlí næstkom-
andi. Þeir hluthafar sem hafa ekki 
samþykkt tilboðið hafa frest fram 
til þess tíma til að ganga frá sam-
þykki á grundvelli tilboðsins, að 
öðrum kosti öðlast þeir ekki rétt til 
viðbótargreiðslu ef Novator selur 
hlut sinn innan 12 mánaða,“ segir í 
tilkynningu félagsins. 

Björgólfur Thor Björgólfsson er 
að vonum feginn að nú sjái fyrir 
endann á yfirtökuferlinu á Actavis. 
„Gott er að vera búinn með þetta til 
að geta einbeitt sér að sókninni,“ 
segir hann og bætir við að hjá Act-
avis taki nú við keyrsla á þeirri við-
skiptaáætlun sem byggð hafi verið 
upp undanfarin ár. „Ég vil hins 

vegar nota tækifærið og þakka 
hluthöfum sem staðið hafa með 
okkur í þessari fjárfestingu,“ segir 
Björgólfur og bendir á að verðmæti 
Actavis hafi 28-faldast fá árinu 
1999. „Þúsundir Íslendinga hafa 
mokgrætt á þessu. Þeim þakka ég 
fyrir samferðina, enda hefur verið 
gaman að taka þátt í þessu.“ 

Yfirtöku á Actavis að ljúka
Novator hefur náð 90 prósenta markinu þannig að söluskylda myndast hjá rest.



Tuttugu og fimm ár eru frá því Grace 
Kelly prinsessa af Mónakó lést vof-
veiflega í bílslysi. Í tilefni af þessum 
tímamótum var opnuð sýning í Grim-
aldi-safninu í Monte Carlo undir heitinu 
„The Grace Kelly Years,“ þar sem farið 
er yfir líf og starf kvikmyndastjörnunn-
ar, tískugyðjunnar og prinsessunnar. 

Grace Kelly er af mörgum talin ein 
fegursta kona heims. Hún fæddist þann 
12. nóvember árið 1929 í Fíladelfíu í 
Bandaríkjunum. Faðir hennar var vel 
þekktur milljónamæringur og pólitíkus 
en móðir hennar var fyrirsæta. 

Grace byrjaði að leika strax á barns-
aldri og hóf síðan nám í American Acad-
emy for Dramatic Arts í New York að 
loknu skyldunámi. Hún vann fyrir sér 
sem fyrirsæta og með leik í sjónvarps-
auglýsingum þar til hún fékk loks hlut-
verk á Broadway. Tveimur árum síðar 
fékk hún fyrsta Hollywood-hlutverk-
ið sitt í kvikmyndinni Fourteen Hours. 
Árið 1954 lék Grace á móti Bing Crosby 

í The Country Girl en fyrir það hlutverk 
fékk hún Óskarsverðlaunin. Grace Kelly 
var í miklu eftirlæti hjá Hitchcock og 
það var einmitt þegar hún lék í mynd-
inni To Catch a Thief á frönsku Rivi-
erunni sem hún kynntist eiginmannin-
um tilvonandi, Rainier prins af Mónakó. 
Þau voru gefin saman árið 1956 í glæsi-
legri athöfn sem minnti helst á ævin-
týrabrúðkaup.

Grace hætti kvikmyndaleik eftir að 
hún varð prinsessa að ósk mannsins 
síns. Hún eignaðist þrjú börn með furst-
anum, þau Albert, Karólínu og Stefan-
íu, sem síðar hafa komist í kastljósið, 
meðal annars fyrir villtan lífsstíl.

Grace Kelly var aðeins 52 ára þegar 
hún lést í bílslysi. Karólína dóttir henn-
ar var með í bílnum en sakaði ekki. 

Sýningin um ævi Grace Kelly stend-
ur til 23. september og byggist upp á 
fimmtán sýningarsölum. Þar má helst 
nefna Fíladelfíu-herbergið þar sem rifj-
uð er upp æska Grace, Hollywood-her-
bergi, Hitchcock-herbergi og heilt her-
bergi tileinkað fyrstu kynnum Rainiers 
og Grace. Að sjálfsögðu er eitt herbergi 
lagt undir brúðkaupið en auk þess verða 
til sýnis fallegir kjólar sem Grace Kelly 
klæddist við hin ýmsu tækifæri í prins-
essuherberginu.

„Það er síðasta ósk 
margra deyjandi barna 

að fá að hitta mig.“

Disneyland opnar í Kaliforníu

AFMÆLI

Elskulegur faðir okkar og tengdafaðir,
bróðir, mágur, fyrrverandi eiginmaður og
afi,

Jón Haukur Hermannsson
Dalseli 31, Reykjavík, 

lést á líknardeild Landspítalans þann 13. júlí síðastlið-
inn. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju föstudaginn
20. júlí kl. 15.00.

Sigurrós Arna Hauksdóttir   Þorsteinn Þorsteinsson
Þórarinn Hauksson     Margrét Valgerður Pálsdóttir
Hulda Hauksdóttir     Svava Hrafnkelsdóttir
Ólína Fjóla Hermannsdóttir  Pétur Torfason
Díana Svala Hermannsdóttir Þorleifur Kristján   

Guðmundsson
Guðrún Þórarna Þórarinsdóttir
og barnabörn.

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Elskulegur faðir minn, sonur okkar, bróðir
og mágur,

Óskar Sigurbjörn Pálsson
Hagaflöt 2, Garðabæ,

varð bráðkvaddur 8. júlí.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey, að ósk hins látna.

Sjöfn Óskarsdóttir
Páll Ólafur Pálsson    Sjöfn Óskarsdóttir
Ragna Pálsdóttir Erwin   Austin Erwin
Sólveig Pálsdóttir   Árni Jónsson
og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, dóttir, systir og amma,

Ingibjörg Richardsdóttir
Engjaseli 54, Reykjavík,

sem andaðist laugardaginn 14. júlí á Líknardeild
Landspítalans í Kópavogi, verður jarðsungin frá
Digraneskirkju föstudaginn 20. júlí kl. 11.00. Þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Kraft, stuðningsfélag
fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein.

Kristinn Karl Dulaney
Erla Kristinsdóttir                Snorri Bjarnvin Jónsson
Richard Kristinsson             Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir
Ingibjörg Kristinsdóttir      Hans Welling
Erla Þórðardóttir,
Þórdís Richardsdóttir          Per Otto Sylwan
og aðrir aðstandendur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Magnús Finnbogason
verslunarmaður, Gnoðarvogi 68,

andaðist föstudaginn 6. júlí á Landspítalanum við
Hringbraut. Útför hans fer fram frá Neskirkju,
miðvikudaginn 18. júlí kl. 15.00.

Steinunn Stefanía Magnúsdóttir    Ísleifur Jónsson
Jóhanna Finnborg Magnúsdóttir    
Hafliði Sigtryggur Magnússon       Svanhildur Agnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug vegna andláts og útfarar
elskulegrar fóstursystur minnar og frænku
okkar,

Marfríðar Sigurðardóttur
Hátúni 10a, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk meltingarfæra- og
nýrnadeildar 13E á Landspítalanum við Hringbraut
fyrir þeirra góðu umönnun og hlýju.

Smári Karlsson

og aðrir aðstandendur.

60 ára afmæli
Lilja Hjelm (Digga)

verður sextug 26. júlí næstkomandi.
Hún ætlar að halda upp á það 

laugardaginn 21. júlí í félagsheimili 
hestamanna á Selfossi klukkan 18.00

og vill hún  bjóða öllum vinum og 
vandamönnum að koma og þigg ja

þar veitingar.

Vigdís J. R. Hansen
Hraunbæ 172, Rvk,

lést á líknardeild Landspítalans Landakoti að
morgni laugardagsins 14. júlí. Útförin fer fram frá
Fossvogskapellu föstudaginn 20. júlí kl. 11.00.

Aðstandendur og vinir.



*Eftir að Reykjanesbraut varð  2+2 að hluta hafa 0 manns látist í umferðinni.

Við styðjum grasrótarsamtökin Samstöðu:



Klukkan er rétt að 
verða sex og sængur-
fötin eru þvöl af svita. 
Hitinn er óbærilegur 
og ljós skín svo skært 
í augun að eitt augna-
blik blindastu. Hafi 
maður verið heppinn 

náði maður kannski 5 tíma sam-
felldum svefni, annars minna næt-
urnar helst á svipaðar svefnvenjur 
í óloftkældri íbúð á Benidorm. Tí-
unda eða jafnvel tuttugusta daginn 
í röð er blíðviðri; sól, logn og hiti. 
Góðviðrisbytturnar eru hættar 
að fylla ölstofurnar eftir vikusetu 
enda er ekki lengur jafn spennandi 
að nýta sólina sem afsökun fyrir 
bjór-maríneringu. Nú er bara snúið 
aftur til vinnu og vonast eftir að 

einhvern tímann taki þetta enda.
Íslenskt lundarfar er jafn dyntótt 
og stormasamt og samlensk veðr-
átta. Geð okkar er samofið öfgum 
veðurfarsins og það er okkar takt-
ur – tónlistin sem við þekkjum. Nú 
er svo komið að veðurguðirnir hafa 
ekki skipt skapi svo vikum skiptir. 
Enda lítur allt út fyrir að Íslending-
ar séu endanalega að fara yfir um 
á jafnlyndi veðurguðanna. Vand-
ræðaleg þögn ríkir í matarboð-
um enda ekki lengur hægt að tala 
um nýjustu tíðindi úr heimi veð-
urfræðanna – enda ekkert að ger-
ast. Ekki er hægt að býsnast út í 
kuldakast úr óvæntri átt, rokið og 
rigninguna eða annan fjára. Þetta 
er svipað og dýrindismáltíð væri 
borin á borð fyrir okkur hvern 

einasta dag, fljótt yrðum við leið 
og þráðum ekkert heitar 1944 eða 
Roastbeef-sóma.
Rauðhærðir eiga alla mína samúð. 
Varla sést í andlitsdrætti fyrir 
freknum og skaðbrenndur rauð-
hærði stofninn mænir út um 
glugga og getur rétt verið utan-
dyra á kvöldin – en þá með vörn 
númer 40. 
Jafnvel skærbleikur Snæfellsjök-
ull er hættur að hreyfa við manni. 
Einhvern tímann hefði maður 
keyrt í Öskjuhlíðina og fylgst með 
sólinni setjast bak við fjallið en nú 
er myndin gömul tugga – eins og 
að horfa á sama gamla póstkortið 
kvöld eftir kvöld. Líkt og einhver 
hafi dæmt mann til eilífðardvalar í 
minjagripadeild Geysis. 

– ódýrari valkostur

Vantar
þig
auka-
pening?
Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu 
fólki til að bera út blöð milli  6 og 7 á 
morgnana. Um er að ræða holla og hressandi 
útiveru, annars vegar á virkum dögum og hins 
vegar um helgar.

Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu 
þig og fáðu borgað fyrir það.

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild 
Pósthússins í síma 585 8330. Einnig er hægt 
að sækja um á www.posthusid.is

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt
dreifingarfyrirtæki á sviði 
blaða- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um 
sjöhundruð manns að
uppbyggingu á fjölbreyttum
og skemmtilegum vettvangi.

H
im

in
n 

o
g

 h
af

 /
 S

ÍA



We Are The Night er sjötta plata 
Chemical Brothers, en hljóm-
sveitin hefur þegar sýnt meira 
úthald heldur en flestar danstón-
listarsveitirnar sem komu fram 
á tíunda áratugnum. Eitt af því 
sem efnafræðibræðurnir Tom 
Rowlands og Ed Simons kunna er 
að velja sér samstarfsmenn til að 
auka fjölbreytnina á plötunum 
þeirra. Þeir hafa áður gert góða 
hluti með gestum eins og Bobby 
Gillespie, Bernard Sumner, Noel 
Gallagher, Q-Tip og Beth Orton, 
en á We Are The Night eru gesta-
innkomurnar sérstaklega vel 
heppnaðar. Kanadíska beat-
skáldið Bill Bissett les texta frá 
1967 yfir titillagið, Willy Mason 
syngur í laginu Battle Scars, Ali 
Love í hinu bráðskemmtilega Do 
It Again, Jamie úr Klaxons syng-
ur í All Rights Reversed og Tim 
Smith úr eðalsveitinni Midlake 
syngur í hinu frábæra popplagi 
The Pills Won ‘t Help You Now 
sem lokar plötunni. Þá er ótalið 
framlag rapparans Fatlip úr LA-
sveitinni The Pharcyde, en hann 
rappar í laginu The Salmon 
Dance en í því lagi fáum við að 
heyra söguna af hinum eitur-
hressa og dansglaða laxi Samma. 
Lag sem kemur mér og tveggja 
ára syni mínum báðum í mikið 
stuð.

We Are The Night er léttasta 
og poppaðasta plata The Chemi-
cal Brothers til þessa. Þeir sem 
voru að vonast eftir nýrri Exit 
Planet Dust verða kannski fyrir 

vonbrigðum. We Are The Night er 
sumarplata. Á henni eru bæði 
laufléttir hip-hop skotnir dans-
smellir og nokkur af bestu indí-
popplögum sveitarinnar til þessa. 

Á heildina litið fín plata sem 
virkar vel í sólinni. Hún jafnast 
ekki á meistaraverkin Exit Planet 
Dust eða Dig Your Own Hole en 
hún sýnir að bræðurnir kunna 
enn að búa til plötur.

Bræðurnir í poppgír

Hljómsveitin Stuðkompaní-
ið hefur gefið út plötuna 
2X Tólf sem er samsett úr 
tveimur tólf tommu vínil-
plötum sveitarinnar sem 
komu út 1987 og 1988, auk 
jólalagsins sígilda Jóla-
stund. 

Stuðkompaníið steig fram í sviðs-
ljósið eftir að hafa unnið Músíktil-

raunir árið 1987. 
Sveitin naut 

töluverðra
vinsælda
og voru 
lög á borð 
við Tungl-
skins-
dansinn,
Þegar allt 

er

orðið hljótt og Framadraumar 
mikið spiluð í útvarpinu. „Ég fæ 
símtal um daginn þar sem Sena 
spyr hvort ég geti gert plötukover 
fyrir þá,“ segir söngvarinn Karl 
Örvarsson, sem starfar sem graf-
ískur hönnuður. „Það væri fyrir 
gamla hljómsveit sem heitir Stuð-
kompaníið,“ segir hann og hlær. 
Karl hófst vitaskuld þegar handa 
við gerð umslagsins. Skartar það 
forláta hárblásara sem hann segir 
táknrænan fyrir hljómsveitina. 
„Hárblásarinn var vel við hæfi. 
Ég held maður hafi aldrei farið 
óblásinn á svið. Þetta er eins konar 
stuðblásari.“

Platan er gefin út í tilefni þess að 
tuttugu ár eru liðin frá útkomu 
fyrstu tólf tommu Stuðkompanís-
ins, Skýjum ofar. „Það hefði hent-
að mér miklu betur ef þetta hefði 
verið gert í fyrra þegar við vorum 
með „kombakk“, þar sem við mið-

uðum við stofnun sveitarinn-
ar. Við héldum það heima á 
Akureyri. Bandið var alveg 

frábært og menn orðnir kannski 
flinkari hljóðfæraleikarar. Það má 
kannski segja að um leið og ákveð-
inn galsi og neisti fór var ákveðin 
fágun komin í staðinn. Svona tut-
tugu árum síðar held ég samt að 
við höfum náð að koma galsanum 
nokkuð vel til skila,“ segir Karl.

Hann viðurkennir að skiptar skoð-
anir hafi verið um Stuðkompaníið 
á sínum tíma. „Ég taldi mig hafa 
fengið ansi óvægna gagnrýni í 
gamla daga. Mig minnir að það 
hafi verið Dr. Gunni sem skrifaði 
að hljómsveitin væri fullkomlega 
ömurleg og söngvarinn léti tilfinn-
ingarnar hlaupa með sig í gönur. 
Núna tuttugu árum seinna get ég 
skilið þetta en ég held að flestum 
þyki samt vænt um þennan tón.“

Karl segir ekkert ákveðið með 
annað „kombakk“ Stuðkompanís-
ins, enda er bróðir hans Atli 
búsettur í Los Angeles þar sem 
hann semur kvikmyndatónlist. „Ef 
Atli myndi óvænt birtast á landinu 
myndum við örugglega hittast og 
taka lagið. Þjóðin á skilið að heyra 
í Stuðkompaníinu einu sinni enn.“

Eigandi bandarísks listagallerís 
hefur höfðað mál gegn leikstjór-
anum Steven Spielberg vegna mál-
verks sem hann keypti fyrir átján 
árum. Spielberg keypti verkið í 
góðri trú um að allt væri með 
felldu en komst að því fyrr á árinu 
að það væri á lista bandarísku 
alríkislögreglunnar, FBI, yfir eft-
irlýstustu málverk landsins.

Málverkið nefnist Rússneska 
skólastofan og er eftir Bandaríkja-
manninn Norman Rockwell. Hefur 
Spielberg safnað verkum eftir 
hann í gegnum árin en mun vænt-
anlega hugsa sig tvisvar um næst 
þegar hann kaupir verk eftir hann. 
Rússnesku skólastofunni var 
stolið úr galleríi í Missouri fyrir 
34 árum. Er verkið metið á um 42 
milljónir króna. Auk þess að höfða 
mál gegn Spielberg hefur eigandi 
gallerísins höfðað mál gegn FBI 
og kveðst hann vera lögmætur 
eigandi verksins. Telur hann að 
FBI hafi leyft Spielberg að eiga 
verkið þrátt fyrir að stofnunin 
vissi að það væri stolið.

Með stolið málverk
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TNF Tadpole
2 manna göngutjald
Þyngd: 2,13 kg

Tjaldalandi
- við Glæsibæ

Tjaldaúrvalið er í

Verð:

32.990 kr.

Grillveislur
Steikarhlaðborð

Aðeins það besta

Auglýsingasími

– Mest lesið



Fegurðardrottningin Unnur 
Birna Vilhjálmsdóttir hefur 
tekið að sér að vera nokkurs 
konar andlit Icelandic 
Glacial, íslenska vatnsins 
sem Jón Ólafsson og fleiri 
athafnamenn standa á bak 
við.

Unnur hefur gert samning við fyr-
irtækið til nokkurs tíma en í 
honum felast bæði myndatökur og 
ýmis ferðalög. Í síðustu viku fór 
Unnur Birna út á land ásamt fríðu 
föruneyti í þeim tilgangi að taka 
myndir í kynningarefni fyrir vatn-
ið. „Við fórum fyrst að Brúarár-
fossi og eyddum þar heilum degi,“ 
segir Unnur. „Svo keyrðum við í 
átt að Kirkjubæjarklaustri, gist-
um þar í eina nótt og eyddum 
næsta degi við tökur hjá Jökulsár-
lóni.“

Ef fall reynist vera fararheill á 
Unnur góða tíma í vændum því 
eftir tökur við Sólheimajökul 
mátti litlu muna að hún félli í 
ískalda jökulá. „Það er ekki hægt 
að komast á fallegasta staðinn 

nema vaða ána upp í mitti. Þrír 
vaskir menn voru klæddir upp í 
vöðlur og fengnir til þess að bera 
fólkið yfir. Ég reið á vaðið og fór 
fyrst en það vildi ekki betur til en 
svo að hann datt með mig þegar 
það var ekki nema eitt skref eftir í 
land,“ segir Unnur og hlær. „Hann 
var með mig á hestbaki og datt 
aftur fyrir sig. Sem betur fer náði 
hann að sleppa fótunum á mér 
þannig að ég blotnaði bara rétt 
upp að hnjám. Við erum búin að 
hlæja mikið að þessu.“

Unnur segir að samstarfið við 
Icelandic Glacial hafi verið lengi í 
burðarliðnum. „Það er rúmt ár 
síðan þeir höfðu samband við mig 
en svo tafðist þetta eins og geng-
ur. Þeim hefur gengið vel að selja 
vatnið bæði í Bandaríkjunum og 
Bretlandi og nú vilja þeir fá mig 
með sér út á ýmsar uppákomur til 
þess að kynna vöruna.“ Icelandic 
Glacial er nú selt víða í Evrópu, 
Kanada og Bandaríkjunum. 
„Ímynd Íslands er mikið notuð til 
kynningar á vatninu enda er alls 
ekki sjálfsagt að geta drukkið úr 
ám og lækjum hvar sem maður 
kemur,“ segir Unnur. Hún fékk 
sjálf senda marga kassa af vatn-

inu. „Maður er búinn að ganga um 
með flösku sér í hönd síðastliðna 
mánuði. Þetta er virkilega gott 
vatn, bara eins og beint úr dýr-
mætri náttúru okkar Íslendinga.“

Auk þess að sinna fyrirsætu-
störfum hefur Unnur kennt dans í 
tengslum við Dansskóla Birnu 
Björnsdóttur í sumar og verið 
leiðsögumaður hjá Íshestum. Hún 
segist vera nýkomin í sumarfrí. 
„Annars hef ég verið mikið fyrir 
austan fjall þar sem föðurfjöl-
skyldan á jörð rétt hjá Hvolsvelli. 
Mér finnst alveg jafngott að vera 
þar og keyra í bæinn ef ég þarf að 
vinna. Um daginn fór ég svo á 
Hróarskeldu. Það var vissulega 
blautt en ekkert sem aftraði okkur 
frá því að skemmta okkur vel.“

Eins og fram hefur komið í fjöl-
miðlum á Unnur Birna von á syst-
kini í lok október þar sem móðir 
hennar, Unnur Steinsson, er barns-
hafandi. „Mér líst virkilega vel á 
það,“ segir Unnur og tilhlökkunin 
leynir sér ekki. „Þetta er orðin 
stór fjölskylda enda eiga mamma 
og Ásgeir sjö börn í allt þegar fjöl-
skyldumeðlimurinn væntanlegi er 
meðtalinn. Þetta verður rosalega 
spennandi.“

Breska leikkonan Sienna Miller 
hefur sagt skilið við kærasta sinn, 
söngvarann James Burke. Að 
sögn náins vinar Burkes var það 
fjarlægðin á milli þeirra sem 

hafði
úrslitaáhrif á 
þessa
ákvörðunar-
töku. „Hún er 
í London og 
hann í New 
York og það 
getur oft 
verið erfitt að 
tala bara 
saman í 
gegnum
síma,“ sagði 
vinurinn.

Að öllum 
líkindum
hefur meint 
daður Siennu 
og rapparans 
P. Diddy 
einnig haft 

eitthvað með 
málið að gera 
en nýlega sagði 
eiginkona
Diddy skilið 

við rapparann og bar fyrir sig 
óásættanlegan ágreining. Fyrir 
nokkru birtust myndir af þeim í 
heldur nánum samræðum og fóru 
fljótlega á kreik þær sögusagnir 
um að þau væru að stinga saman 
nefjum.

Sienna laus 
og liðug

Bandaríska ungstirnið Lindsay 
Lohan hefur lokið við sex vikna 
meðferð hjá meðferðarheimilinu 
Promises. Lindsay gekk út á 
föstudaginn og hyggst taka líf sitt 
föstum tökum ef marka má 
yfirlýsingu úr hennar herbúðum. 

„Hún verður að 
fylgja eftir mjög 
stífri dagskrá sem 
felst meðal annars 
í sér AA-fundi og 
strangt eftirlit,“ 
segir í yfirlýsingu 
frá talsmanni 
leikkonunnar.  

Lohan mun 
jafnframt bera 
ökklaband sem 
mælir áfengi í 
líkama hennar en 

leikkonan bauðst til þess sjálfvilj-
ug. „Hún vill ekki að fjölmiðlar 
fari að kokka upp einhverjar 
fréttir ef hún sést á skemmtistað, 
bar eða öðrum stöðum þar sem 
borið er fram áfengi.“

Lindsay laus

Miðasala á tónleika Kim Larsen 
og hljómsveitarinnar Kjukken í 
Vodafonehöllinni 24. nóvember 
hefst í dag klukkan 10. Kim 
Larsen og félagar hafa verið á 
tónleikaferð um Danmörku að 
undanförnu sem verður fram 
haldið um Norðurlöndin í haust. 
Verða lokatónleikarnir í ferðinni á 
Íslandi. Nýjasta plata Larsens og 
Kjukken, Gammel hankat, kom út 
fyrir síðustu jól og fékk hún mjög 
góða dóma hjá gagnrýnendum. 

Miðaverð á tónleikana hér á 
landi er 5.900 í sæti og 4.900 í 
stæði og fer miðasala m.a. fram á 
midi.is. Larsen hélt þrenna 
tónleika hérlendis fyrir tveimur 
árum sem vöktu mikla lukku og 
því verður væntanlega hart barist 
um miðana í þetta sinn.

Hart barist 
um Larsen

Vertu með frá byrjun
Við leitum að kraftmiklu og hressu fólki
sem vill takast á við áskorun í starfi.
Starfið felur í sér að veita viðskiptavinum
NOVA ráðgjöf í tengslum við hina nýju
3G þjónustu fyrirtækisins. 

Við leggjum áherslu á gott og 
skemmtilegt starfsumhverfi hjá nýju 
og spennandi fyrirtæki.

NOVA er nýtt 3G félag sem mun bjóða
nýja tegund farsíma- og netþjónustu
síðar á þessu ári. 3G mun breyta með
hvaða hætti fólk á í samskiptum, miðlar
upplýsingum og afþreyingu. 

Vilt þú takast á við nýja og skemmtilega
hluti að loknu sumarfríi og ganga til liðs
við NOVA?

NOVA · Sætúni 8 · 105 Reykjavík · Sími 517 6660 · nova.is

Verslanir

NOVA leitar að öflugum sölu- 
og þjónusturáðgjöfum í verslanir.

Hæfniskröfur

Lífsgleði og jákvætt viðhorf. 
Góð tölvukunnátta.
Stúdentspróf eða sambærileg menntun.

Nánari upplýsingar á nova.is

Sölu- og þjónustuver

NOVA leitar að öflugum sölu- og 
þjónusturáðgjöfum í sölu- og þjónustuver.

Vinnutími

Unnið er á vöktum.
Í boði er fullt starf og hlutastarf.

Nýir starfsmenn munu fá yfirgripsmikla þjálfun 
áður en þeir hefja störf.

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með upplýsingum 
um menntun og fyrri störf á netfangið
nova@nova.is fyrir 1. ágúst nk. Gætt verður 
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir.
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11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

VERÐ FRÁ 
2.368 KR.

Auðvitað fær maður athygli 

enda ekki á hverjum degi sem 

von er á svona glaðningi



SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

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

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

TAXI 4   kl. 6 - 8 - 10
THE LOOKOUT kl. 5.50 - 8 - 10.10
DIE HARD 4.0 kl. 5.30 - 8 - 10.40
PREMONITION kl. 5.45 - 8 
FANTASTIC FOUR 2 kl. 10.15

10
10

14

14
14
12

16
12

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

16

14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

TAXI 4 kl. 6 - 8 - 10
1408 kl. 5.50 - 8 - 10.10
DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45

HÖRKUSPENNANDI GRÍNMYND FRÁ LUC BESSON

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTNNÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTNBYGGÐ Á SÖGU STEPHEN KING

DEATH PROOF kl. 10 - FORSÝNING 16
1408 kl 6, 8 og 10 16
EVAN ALMIGHTY kl. 4, 6 og 8 L
DIE HARD 4.0 kl. 7.30 og 10 14
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4 og 5.45 L
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 4 (450 kr.) L

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

SHREK, Fíóna, Stígvélaði 
kötturinn og Asninn eru 

mætt aftur í skemmtilegasta 
ævintýri allra tíma

ÁLFABAKKA

DIGITAL

KRINGLUNNI
HARRY POTTER 5
kl. 4 - 5:15 - 7 - 8:15 - 10  10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 4 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 6 L

PIRATES 3 kl .8 10

VIP

AKUREYRI
HARRY POTTER 5 kl.  6 - 8 - 10 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl.  6 L

KEFLAVÍK
HARRY POTTER 5 kl. 6 - 9 10

EVAN ALMIGHTY kl. 8 L

DIE HARD 4 kl. 10 14

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 LVIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 3:30-5-6:30 - 8-9:30-11 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 -11 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 -11
EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

BLIND DATING kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

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

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

PIRATES 3 kl. 4 10

UPPREISNIN ER HAFIN

www.SAMbio.is 575 8900

Harry Potter þríeykið, Daniel 
Radcliffe, Emma Watson og 
Rupert Grint, voru öll á barnsaldri 
þegar ævintýrið um galdrastrák-
inn hófst á hvíta tjaldinu. Áhorf-
endur hafa fengið að fylgjast með 
þeim vaxa úr grasi ár frá ári, fá 
nokkrar skeinur í mishættulegum 
ævintýrum og lokabardagarnir 
jafnvel minnt á endaatriði í Kær-
leiksbjörnunum – þar sem birnir-
nir sigrast á hinu illa með því að 
spýta regnbogum í allar áttir. Í 
fimmtu myndinni um galdrastrák-
inn Harry eru börnin ekki lengur 
börn og því loksins hægt að hefja 
ævintýrið af alvöru og skapa 
spennuþrungnari hasar en áður.  

Sirius Black, Potter og Dumble-
dore standa frammi fyrir miklum 
vanda þegar fáir virðast trúa full-
yrðingum þeirra um að Voldemort 
sé snúinn aftur. Hogwarts-skólinn
verður pólitískt bitbein hins blinda 
ráðherra Fudge sem gerir allt sem 
í sínu valdi stendur til að berja 
niður þessar sögusagnir og fær 
galdrakerlinguna Doleres 
Umbridge til að taka kennsluefni 
skólans í gegn og drepa niður allar 
uppreisnir gegn stjórnvöldum. En 
Voldemort lúrir í leyni og hyggst 
gera atlögu að Potter og því þurfa 

þremenningarnir ásamt góðum 
vinum að taka á öllu sínu til að 
vernda umhverfi sitt fyrir hinu 
illa.

Leikstjórinn David Yates tekur 
við góðu búi af Mike Newell sem 
gerði síðustu Potter-mynd skugga-
legri en áður hafði þekkst. Spenn-
an hefur aukist til muna þannig að 
frá fyrstu mínútum myndarinnar 
heldur Harry Potter foreldrunum 
ekki síður en börnunum niður-
njörvuðum í sætunum og úrslitin 
ráðast í fullorðinsbardaga í stað 
kústaeltingarleiks.

Yates gengur jafnvel skrefinu 
lengra en Newell þegar hann lætur 

Potter fljúga meðfram Thames-
ánni, Stóra-Ben og notast við rauð-
an símaklefa þannig að ekki verði 
um villst að galdrastrákurinn er 
orðinn jafn samofinn breskri 
menningu og þessi sígildu tákn 
London.

Snilldin við Harry Potter-mynd-
irnar er val leikstjórans í hlutverk 
eldri kynslóðarinnar. Michael 
Gambon, Ralph Fiennes, Gary 
Oldman, Helen Bonham-Carter og 
Robbie Coltrane eru vafalítið leik-
hópur sem hver einasti leikstjóri 
myndi sætta sig við. Þau Radcliffe, 
Watson og Grint þekkja auðvitað 
sín hlutverk eins og lófann á sér 
en eflaust verður jafn erfitt fyrir 
þau og James Bond-leikarana að 
brjótast út úr þessum hlutverk-
um.

Þótt Harry Potter og Fönixregl-
an sé byggð á barnabókum J.K 
Rowling þá færir leikstjórinn 
fimmtu myndina mun nær hinum 
fullorðnu en áður. Hún er hörku-
spennandi og óhugguleg á köflum 
með skotheldum og öruggum leik í 
hverju horni. Þetta er án nokkurs 
vafa sú besta í röðinni og nær 
eflaust að laða að nýja aðdáendur 
sem bíða í ofvæni eftir næsta 
ævintýri.

Fullkominn vaxtaverkur Potters

„Ég er mjög spenntur að koma til 
Reykjavíkur og hlakka til að taka 
þátt í danshátíðinni,” segir dans-
höfundurinn Daniel Karaty sem 
líklega er þekktastur fyrir dóm-
arastarf sitt í þáttaröðinni vinsælu 
So you think you can dance. Dan, 
eins og hann er kallaður, ætlaði að 
koma til landsins í mánuðnum til 
að taka þátt í dansfestivali dans-
stúdíós World Class. Vegna anna 
við þættina, So you think you can 
dance, frestast koma hans hingað. 

„Því miður breyttust tökur á 
þáttaröðinni en ég kem í staðinn 
25. ágúst,” segir Dan í tölvupósti 
sem hann sendi Fréttablaðinu. 
„Mér þykir fyrir þessum breyt-
ingum og þakka þolinmæðina. 
Hins vegar get ég ekki beðið eftir 
að koma og hitta Íslendinga.” 

Nanna Ósk Jónsdóttir hjá DWC 
segir mikinn áhuga á dansfestival-
inu og að yfir 100 manns hafi 
þegar skráð sig. Allir nemendur 
verði látnir vita um breytinguna 
en að frekari upplýsingar séu á 
heimasíðu World Class. 

Fyrir utan dómarastarf sitt í 
raunveruleikaþættinum hefur 
Dan unnið til margra verðlauna og 
búið til dansa fyrir stórstjörnur á 
borð við Kylie Minogue, Britney 
Spears og Jessicu Simpson svo 
það er ekki von að dansþyrstir 
Íslendingar bíði spenntir eftir 
komu Dans. 

Spenntur fyrir Reykjavík

NÝJASTA MEISTARAVERK

FORSÝNING KL. 22.00 
Í LAUGARÁSBÍÓ Í KVÖLD



Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 

9. HVERVINNUR
SMS
LEIKUR

SENDU SMS JA DPF

Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ

MIÐA FYRIR TVO!

FLOTTIR AUKAVINNINGAR Í BOÐI!

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Landsbankadeild karla

1. deild karla

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Komdu við í næstu Vodafone verslun og nældu þér í gæðabolta. 
Almennt verð 1.990 kr. 

Þú færð bestu kjörin með því að vera með allt  hjá okkur í Og1.

Meistaradeildarboltar á aðeins 990 kr. 
fyrir Og1 viðskiptavini.

Hittu í mark

Viljum alls ekki missa Valdimar

 Ólafur Stefánsson var 
valinn í lið ársins í spænsku úrvals-
deildinni í handbolta og er einn af 
fjórum leikmönnum meistaraliðs 
Ciudad Real sem eru í sjö manna 
liðinu. Kosningin fór fram á heima-
síðu deildarinnar, www.asobal.es. 

Hinir leikmenn Ciudad Real í 
liðinu eru markvörðurinn Arpad 
Sterbik, línumaðurinn Rolando 
Urios og vinstri skyttan Alberto 
Entrerríos. Ólafur fékk 34,8 pró-
sent atkvæða í sína stöðu en annar 
var Eric Gull hjá BM. Valladolid. 
Línumaðurinn Urios fékk bestu 
kosninguna en 56,5 prósent kusu 
hann.

Aðrir í úrvalsliðinu eru Juanín 
García, vinstri hornamaður Barce-
lona, Ivano Balic leikstjórnandi 
Portland San Antonio og Albert 
Rocas hornamaður Portland San 
Antonio. Besti þjálfarinn var val-
inn Manolo Cadenas, þjálfari Sig-
fúsar Sigurðssonar hjá Ademar 

León. Ólafur varð í 2. sæti í kosn-
ingunni í fyrra en hann er í liði árs-
ins í fyrsta sinn síðan tímabilið 
2003 til 2004 en þann vetur vann 
Ciudad Real einnig titilinn. 

Ólafur var með einstaka skotn-
ýtingu í vetur en hann nýtti 109 af 
143 skotum sínum sem gerir 76 
prósenta nýtingu. Ólafur skorað 
4,4 mörk að meðaltali í leik og átti 
síðan að venju ótal stoðsendingar á 
félaga sína.

Fékk 34,8 prósent atkvæða

 Það verður sjálfur 
forseti UEFA, Michel Platini, sem 
afhendur sigurlaunin í úrslita-
keppni Evrópumóts undir 19 ára 
kvenna sem hefst hér á landi á 
morgun.

Þrír leikir hefjast kl. 16.00 en 
fjórði leikurinn, á milli Íslands og 
Noregs, hefst kl. 19.15 á Laugar-
dalsvelli. Platini verður viðstadd-
ur úrslitaleikinn og afhendir 
nýbökuðum Evrópumeisturum 
gullið og bikarinn.

Úrslitaleikurinn sjálfur fer 
fram á Laugardalsvelli 29. júlí og 
verður sýndur beint á sjónvarps-
stöðinni Eurosport.

Platini afhendir 
bikarinn

 Óhætt er að segja að fyrstu 
tíu mínútur leiks Fylkismanna og 
Breiðabliks hafi verið algerlega á 
skjön við það sem síðar kom. Fylk-
ismenn byrjuðu betur og fór leik-
urinn að mestu fram á vallarhelm-
ingi Blika. Þá fannst fyrirliðanum 
Arnari Grétarssyni, nóg komið og 
tók leikinn í sínar hendur. Arnar 
virðist aldrei þurfa fleiri en eina 
snertingu til að koma boltanum á 
samherja. Nokkuð sem sjaldgæft 
er að sjá í efstu deild hér á landi.

Drifnir áfram af fyrirliðanum 
tóku leikmenn Breiðabliks heldur 
betur við sér. Sóknarkvartett liðs-
ins; Nenad Zivanovic á vinstri 
vængnum, Gunnar Örn Jónsson á 
þeim hægri og þeir Prince Rajcom-
ar og Kristinn Steindórsson í fram-
línunni, sköpuðu hvað eftir annað 
usla í vörn Fylkismanna.

Hægir varnarmenn Fylkis áttu 
ekki roð í sóknarmenn Blika. Krist-
inn og Prince leiddu miðverðina 
hvað eftir annað út úr stöðunum, á 
meðan Gunnar og Zivanovic léku 
sér að arfaslökum bakvörðunum. 
Guðni Rúnar Helgason hefur vænt-
anlega þurft aspirín í hálfleik, svo 
illa fór Gunnar Örn með hann.

Gunnar Örn Jónsson skoraði 
fyrsta mark leiksins á fimmtándu 
mínútu, úr fyrsta markskoti Blika. 
Vann knöttinn á miðsvæðinu, óð 
upp völlinn, lét vaða nokkrum 
metrum fyrir utan teig og hafnaði 
boltinn neðst í markhorninu. Stór-
glæsilegt mark.

Blikar bættu síðan öðru marki 
við á tuttugustu og annarri mínútu. 
Kristinn Steindórsson ýtti þá bolt-
anum yfir línuna eftir skottilraun 
Srdjan Gasic. 

Áhorfendur þurftu ekki að bíða 
lengi eftir þriðja markinu. Fylkis-
menn misstu boltann strax eftir að 
hafa tekið miðju, Kristinn fékk 
stungusendingu og afgreiddi bolt-

ann í markhornið. Þrjú núll eftir 
tuttugu og þrjár mínútur og leikur-
inn svo gott sem búinn.

Síðari hálfleikur var öllu daufari 
en sá fyrri. Fylkismenn gerðu tvær 
breytingar í hléinu; inn komu þeir 
Albert Ingason og Peter Gravesen. 
Blikar spiluðu þó áfram eins og sá 
sem valdið hefur, héldu boltanum 
vandræðalaust gegn máttlitlum 
Fylkismönnum. Kristinn Stein-
dórsson fékk nokkur tækifæri til 
að ná sínu þriðja marki, en inn vildi 
boltinn ekki.

Gunnar Örn Hilmarsson, var 
besti maður vallarins í Árbænum í 
gærkvöldi þrátt fyrir að vera að 
spila sinn fyrsta leik í byrjunarliði 
í efstu deild. „Við höfum oft spilað 
vel í sumar en munurinn liggur í 
því að í kvöld nýttum við færin. Ég 
var ekkert sérlega stressaður fyrir 
leikinn og þegar fyrstu snerting-

arnar gengu vel, sá ég að þetta yrði 
minn dagur.“

Leifur Garðarsson, þjálfari Fylk-
ismanna, var hreinskilinn í leiks-
lok „Góð lið nýta sér það þegar 
andstæðingurinn er slakur. Ég sé 
enga ljósa punkta í okkar liði. 
Boltastrákarnir voru bestu menn 
Fylkis í dag, og þeir voru fengnir 
með fimm mínútna fyrirvara.“

Blikar voru frábærir í gær og 
ekki veikur hlekkur í liðinu. Arnar 
Grétarsson sá til þess að boltinn 
gengi hratt milli manna og ungu 
strákarnir í framlínunni, þeir 
Kristinn og Gunnar, léku sér að 
varnarmönnum Fylkismanna.

Hjá Fylki stóð ekki steinn yfir 
steini. Helst að Christian Christi-
ansen í framlínunni og markvörð-
urinn Fjalar Þorgeirsson geti borið 
höfuðið. Aðrir voru hreinlega ekki 
með.

Breiðablik skoraði þrjú mörk á fyrstu tuttugu og þremur mínútum leiksins 
gegn Fylki. Hinn sautján ára gamli Kristinn Steindórsson skortaði tvö mörk í 
sínum fyrsta byrjunarliðsleik.



 Argentína náði ekki að 
fylgja eftir frábærri frammistöðu 
í Suður-Ameríkukeppninni og 
steinlá 3-0 fyrir Brasilíu í úrslita-
leiknum.

Julio Baptista skoraði fyrsta 
markið eftir aðeins fjórar mínútur 
og fyrirliði Argentínu, Roberto 
Ayala, skoraði síðan sjálfsmark 
fyrir hlé. Það var síðan Daniel 
Alves sem innsiglaði sigurinn í 
seinni hálfleik. Argentína hafði 
unnið alla leiki sína í keppninni á 
sannfærandi hátt en áttu ekki svör 
við kraftmiklum Brössum sem 
brutu meðal 37 sinnum á þeim í 
leiknum og skoruðu mörk sín úr 
skeinuhættum skyndisóknum. 

„Við komum hingað til þess að 
bjarga sjálfstausti hins dæmi-
gerða stuðningsmanns Brasilíu, 
verkamanninn sem fer að heiman 
snemma morguns og kemur ekki 
heim fyrr en á kvöldin og fær einu 
gleðina úr lífinu þegar Brasilía 
vinnur,“ sagði Dunga, þjálfari 
Brasilíu, dramatískur í leikslok. 

Dunga varaði líka Ronaldinho 
og Kaka við að þeir þyrftu að hafa 
fyrir því að vinna sig inn í liðið en 
báðir tóku sér frí til þess að jafna 
sig eftir langt tímabil. 

Brasilía hefur nú unnið þrjá 
þriggja marka sigra í röð á erki-
fjendum sínum og ef marka má 
taktíkina í þessum leik þá virðast 
þeir kunna orðið á nágranna sína. 

Robinho, sem varð markakóng-
ur keppninnar með sex mörk, gat 
ekki leynt ánægju sinni eftir leik-
inn. „Þrátt fyrir að ég hafi ekki 
náð að skora í úrslitaleiknum er ég 
í skýjunum yfir því að hafa unnið 
titilinn. Ég hjálpaði í það minnsta 
til í vörninni,“ sagði framherjinn 
en þéttur varnarleikur Brasilíu-
manna kom sérstaklega mikið á 
óvart í keppninni.

Þjálfari Argentínu, Alfio Basile, 
tapaði þarna sínum fyrsta leik í 19 
leikjum í  keppninni en undir hans 
stjórn vann Argentína bikarinn 
1991 og 1993. Basile neitaði að tala 
við fjölmiðlamenn eftir leik.

Brassar eru komnir með fast 
tak á Argentínumönnum

 HK og Víkingur náðu 
bæði í langþráð stig í 2-2 jafntefli 
liðanna í Landsbankadeildinni í 
gær. Víkingar komust í 2-0 og 
fengu mörg færi til að skora fleiri 
mörk en HK sýndi mikinn karakt-
er í að vinna sig aftur inn í leikinn 
og tryggja sér stigið.

Tvö mörk Víkinga á fyrsta á 
hálftímanum þýddu að nýliðarnir 
urðu að koma út úr skelinni og 
gera eitthvað því þetta var sann-
kallaður sex stiga leikur liða sem 
allt hafði gengið á afturfótunum 
hjá í undanförnum umferðum.

Magnús Gylfason var í banni og 
það virtist hafa mjög góð áhrif á 
Víkinga í upphafi leiks. Víkingar 
fengu vítaspyrnu eftir aðeins tólf 
mínútur. Sinisa Kekic skoraði af 
öryggi úr spyrnunni og bjó síðan 
til annað mark fyrir Viðar Guð-
jónsson 19 mínútum síðar. Það tók 
HK-menn nokkurn tíma að átta sig 
á stöðunni en undir lok hálfleiks 
náðu þeir ítrekað að skapa hættu í 

kringum aukaspyrnur Rúnars Páls 
Sigmundssonar. Finnbogi Llorens 
féll í teignum eftir eina slíka og 
Ólafur Valdimar Júlíusson skoraði 
af öryggi úr vítinu. HK var komið 
inn í leikinn.

Seinni hálfleikurinn var síðan 
opinn í báða enda og bæði lið voru 
dugleg í að skapa sér færi. HK-
menn tóku meiri áhættu í leik 
sínum og færðu liðið framar á 
völlinn en Víkingar voru alltaf 
hættulegir í skyndisóknum sínum. 
Finnbogi Llorens jafnaði síðan 
leikinn með glæsilegum skalla 
eftir hornspyrnu Rúnars Páls Sig-
mundssonar og það sem eftir var 
leiksins gátu bæði lið skoraði sig-
urmarkið og tryggt sér öll stigin 
þó að færi Víkinga væru bæði 
fleiri og hættulegri. HK lék síð-
ustu sjö mínúturnar manni færri 
eftir að Oliver Jaeger fékk sitt 
annað gula spjald. 

„Við vorum gjörsamlega á 
hælunum í fyrri hálfleik og byrj-

uðum ekkert leikinn fyrr en þeir 
voru komnir 2-0 yfir. Við ræddum  
málin í hálfleik og það var allt 
annað að sjá okkur í seinni hálf-
leik. Við máttum ekki tapa þessum 

leik og það er gríðarlega mikil-
vægt fyrir okkur að tapa ekki 
fyrir Víking sem er að berjast við 
okkur í neðri hlutanum. Þetta var 
líka dýrmætt fyrir okkur sjálfa að 
sjá það að þó að við lendum undir 
og jafnvel 2-0 undir þá getum við 
komið til baka og fengið eitthvað 
út úr leikjunum,“ sagði Gunnleif-
ur Gunnleifsson, fyrirliði HK.

„Við áttum að vinna þennan leik. 
Það var eins og við höfðum orðið 
saddir þegar við komumst 2-0 yfir 
og þá er skelfilegt að missa þetta 
niður. Þetta var fínn leikur í heild-
ina hjá okkur. Við erum að gera 
góða hluti fram á við og erum 
búnir að breyta um stíl sem er að 
skapa okkur mikið af færum. Þetta 
eru mikil vonbrigði að missa þetta 
niður því við erum í mikilli keppni 
við HK og nú eru þeir ennþá 
tveimur stigum á undan okkur og 
því lítum við á þetta sem tap,“ 
sagði Grétar Sigurðarson, fyrir-
liði Víkinga.

Við lítum á þetta sem tapaðan leik

Valsmenn galopnuðu bar-
áttuna um Íslandsmeistaratitilinn 
með sínum þriðja sigurleik í röð í 
Landsbankadeildinni í gærkvöldi. 
Erkifjendurnir úr Fram láu í valn-
um í þetta skiptið en Valur er nú 
komið með 21 stig í öðru sæti deild-
arinnar, tveimur stigum minna en 
Íslandsmeistarar FH, sem hafa 
aðeins náð í fjögur stig í síðustu 
þremur leikjum. 

Fótboltinn sem liðin buðu upp á í 
Laugardalnum í gær var ekki sá 
besti sem sést hefur í sumar en 
baráttan hjá báðum liðum var sann-
arlega til staðar. Valsmenn byrjuðu 
leikinn með látum og uppskáru 
mark strax í upphafi þegar Guð-
mundur Benediktsson, af öllum 
mönnum, skoraði með skalla eftir 
hornspyrnu. Framarar vönkuðust 
greinilega við markið og áttu í erf-
iðleikum næstu mínútur, ekki síst 
við að verjast föstum leikatriðum 
Valsmanna. Þeir náðu þó að ranka 
við sér eftir því sem leið á fyrri 
hálfleik og náðu nokkrum sinnum 
að velgja Valsmönnum undir 
uggum, án þess þó að skapa sér 
nein afgerandi færi. Það eru þó 
engin ný tíðindi fyrir Ólaf Þórðar-
son, þjálfara Fram, sem vantar sár-
lega leikmann til að klára færin - 
leikmann sem þefar uppi 
fyrirgjafirnar inn í vítateignum. 
Jónas Grani Garðarsson, sem var 

fremsti maður Fram í gær, er ekki 
þessi leikmaður. Þetta sést best á 
því að þrátt fyrir að Framarar hafi 
verið síst lakari aðilinn stóran 
hluta fyrri hálfleiks kom fyrsta 
markskot liðsins ekki fyrr en á 
lokamínútu hálfleiksins. Alls átti 

liðið sex skot í leiknum og rataði 
ekkert þeirra á markið. 

Framarar reyndu hvað þeir gátu 
að skapa hættu upp við mark Vals í 
síðari hálfleik en vörn þeirra rauð-
klæddu var föst fyrir og gaf afar fá 
færi á sér. Smám saman fjaraði 

undan sóknartilburðum Framara 
og eftir að Kristján Hauksson náði 
sér í tvö gul spjöld með rúmlega 
einnar mínútu millibili varð allur 
vindur úr gestunum. Einum leik-
manni fleiri gátu Valsmenn sigldu 
fleyinu örugglega í höfn án telj-
andi mótspyrnu og bætti Kristinn 
Hafliðason við öðru marki á 87. 
mínútu. „Brottreksturinn setur 
okkur gjörsamlega út úr leiknum,” 
sagði Ólafur Þórðarson, þjálfari 
Fram í viðtali við Sýn í gær.    

Eins og áður segir var það vönt-
un á markagræðgi sem varð Fram 
að falli í gær, og ekki í fyrsta sinn í 
sumar. Liðið verst ágætlega og í 
sókninni eru ágætis hugmyndir í 
gangi, en leikmenn ná ekki að vinna 
nægilega vel úr þeim. 

Valsmenn voru alls ekki upp á sitt 
besta í gær en gerðu það sem þurfti 
og gott betur. Vörnin var mjög öflug 
með Atla Svein Þórarinsson sem 
besta mann og á miðjunni var Bald-
ur Bett gríðarlega öflugur, sívinn-
andi og spilaði boltanum vel frá sér. 
„Við áttum í lungan af leiknum 
undir högg að sækja og við lifum 
ekki í blekkingu með það. Það er því 
ákveðinn styrkur í að vinna svona 
leik. Munurinn á liðunum í dag var 
einfaldlega bara sjálfstraustið,“ 
sagði Willum Þór Þórsson, þjálfari 
Vals í viðtali við Sýn eftir leikinn.

Valsmenn eru farnir að anda ofan í hálsmálið á Íslandsmeisturum FH eftir 2-0 sigur á Fram í Laugardal-
num í gær. Aðeins tveimur stigum munar á liðunum á toppi deildarinnar að loknum tíu umferðum.



Væmni sem virkar



Öruggur sumargkaðningur

B&L

A
u
g

lý
si

n
g

a
sí

m
i

– Mest lesið



1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

Ingólfur Guðbrandsson, ferða-
málafrömuðurinn góðkunni, hefur 
sett glæsilegt og löngu þekkt hús 
sitt á Laugarásvegi 21 á sölu. Fast-
eignasalan Eignamiðlun mun ann-
ast söluna og segir Magnea Sverr-
isdóttir fasteignasali að leitað 
verði eftir tilboðum en hugmyndir 
séu um að það verði selt á 120 
milljónir íslenskra króna. Ekki 
náðist í Ingólf Guðbrandsson þar 
sem hann er staddur erlendis. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hefur Ingólfur verið einn 
í húsinu í dágóðan tíma en Magnea 
sagðist ekki vita af hverju húsið 
væri komið á sölu núna.

Laugarásvegur 21 er einstak-
lega glæsilegt en það var byggt 
árið 1959. Það er rúmir þrjú hundr-
uð fermetra að stærð en lóðin í 
heild sinni er 829 fermetrar. Húsið 
er mjög vel staðsett hátt í Laugar-
ásnum en það er reist á pöllum. 
Inngangarnir eru þrír og miðrým-
ið þykir afar glæsilegt en þar er 
hátt til lofts og stórir og miklir 
gluggar auk mósaíkflísa á gólfun-
um. Í húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi, tvö baðherbergi og gufu-
bað. Það þykir alveg einstakur 
ævintýraheimur koma þangað inn 
og ekki síður í garðinn, sem vísar 
til suðurs.

„Okkur hafa borist töluvert mikið 
af eftirspurnum en ekkert af 
þeim er komið á samningsskeið,“ 
segir Baltasar Kormákur. Í frétt-
um af sigurgöngu Mýrinnar 
hefur verið greint frá því að 
bandarískir aðilar hafi áhuga á 
að endurgera myndina í kjölfarið 
á sigri hennar á Karlovy Vary-
hátíðinni. Baltasar segir að 
nokkrir aðilar séu mjög áhuga-
samir en að enn fleiri vilji hrein-
lega sjá myndina. Umræða um 
endurgerðir á íslenskum kvik-
myndum hefur oft farið mjög 
hátt þótt sjaldnast verði slíkar 

kvikmyndir að raunveruleika. 
Baltasar kannaðist vel við þá 
umræðu en segir að hann sjálfur 
hafi aldrei upplifað annað eins. 
„Hins vegar sé ég varla tilgang-
inn í að endurgera Mýrina. Mér 
finnst hún eins íslensk og hægt 
er að vera en kannski væri hægt 
að færa hana til Alaska en mér 
fyndist það langsótt ef ég á að 
vera alveg hreinskilinn.“

Umboðsskrifstofan ICM í 
Bandaríkjunum sér um allar þess-
ar fyrirspurnir og hefur hún fal-
ast eftir því að fá réttinn á að 
semja um endurgerðina. „Auðvit-

að myndum við íhuga þetta ef 
okkur litist vel á hugmyndina og 
þá aðila sem vilja gera þetta. Og ef 
við teldum að endurgerða myndin 
myndi vekja athygli á frummynd-
inni og bókum Arnaldar,“ segir 
Baltasar. „En við ætlum að halda 
að okkur höndum og bíða og sjá 
hvað verður,“ bætir leikstjórinn 
við. Aðspurður hvort ekki mætti 
hafa gott upp úr því að selja svona 
rétt sagði hann að í fyrstu væri 
eiginlega hugmyndin seld fyrir 
smáaura. „Síðan koma háu fjár-
hæðirnar þegar og ef myndin 
verður gerð.“

Tilgangslaust að endurgera Mýrina

Margit Sandemo, höfundur bókaflokksins um 
Ísfólkið áritaði bækur sínar í Eymundsson í 
Kringlunni í gær. Alexandra Sif Jónsdóttir var 
ein þeirra sem lögðu leið sína þangað, enda til-
heyrir hún nýrri kynslóð Ísfólksaðdáenda.
Bækurnar um Ísfólkið komu fyrst út hér á landi 
á árunum 1982 til 1986, að sögn Sigrúnar Hall-
dórsdóttur hjá Jentas útgáfu, sem stendur nú í 
endurútgáfu bókanna. Hún segir undirtektir 
hafa verið afar góðar, enda hafi bækurnar verið 
uppseldar hér á landi árum saman. Miðað við 
fjöldann sem lagði leið sína í Eymundsson í gær 
virðist bókaflokkurinn njóta gríðarlegra vin-
sælda.
Alexandra, sem er sautján ára Reykjavíkurmær, 
hefur lesið allar bækurnar og það tvisvar. Hún 
er stjórnandi áhugamálsins Ísfólkið á vefsíðunni 
hugi.is. „Ég er reyndar líka búin að lesa Galdra-
meistarann og Ríki ljóssins eftir sama höfund,“ 

sagði Alexandra, „en Ísfólkið er í uppáhaldi.“ 
Hún segir þó erfitt að lýsa því hvað heilli hana 
svo við bækurnar. „Það er rosalega mikið dul-
rænt í þessu, þetta eru ævintýrabækur. Þær eru 
líka mjög vel skrifaðar og spennandi,“ sagði 
hún.
Bókaflokkurinn fjallar um örlög norskrar ættar 
og nær yfir margar kynslóðir ættartrésins. 
Alexandra segist þó ekki kunna það utan að. „Ég 
kann aðeins af því, en ekki alveg,“ sagði hún og 
hló við. Henni þykir skemmtilegt að geta átt 
samskipti við aðra aðdáendur bókanna á netinu. 
„Það er bara gaman að geta rætt málin við aðra 
og fá að vita hvað þeim finnst um þetta,“ sagði 
hún.

Ísfólksunnendur glöddust í Kringlunni

„Ætli ég myndi ekki bara segja 
að hann sé að finna á Serrano. 
Hollur matur sem er þægilegt 
að ná í.





Sældarlíf í framandi löndum 
getur reynt á taugar einfaldra 

sála. Ég hef ánægju af því að dreypa 
á góðum vínum en á erfitt með að 
taka þátt í stásslegum umræðum 
um blæbrigði þeirra. Það sem vín-
gæðingar segja keim af sólberja-
laufum þykir mér kattahlandsfnyk-
ur, það sem fínna fólk segir angan 
af leðri minnir mig á lyktina sem 
tók á móti mér í útihúsunum þegar 
ég gaf skepnunum sem barn. Ég er 
allt of einföld sál að njóta þess að 
aka um grænar flatir til þess eins 
að koma hvítri kúlu ofan í holur. Og 
snekkjuferðir mínar hafa hingað til 
endað með því að ég ligg út yfir 
borðstokkinn spúandi. 

vil ég taka fram að ég er ekki 
gefin fyrir meinlætalíf, ó nei, ég 
sætti mig ekki við að vera ýtt út í 
horn og tek mér Hallgerði 
Höskuldsdóttur til fyrirmyndar. 

kvenhetja Íslend-
ingasagnanna sætti sig ekki við að 
góða osta vantaði í bú hennar held-
ur lét útvega þá með óhefðbundn-
um leiðum. Hún tók ekki undir 
örvæntingafulla bón eiginmanns-
ins um að skerða hár sitt fyrir 
ónothæfan bogastreng. Hallgerður 
hefði ekki heldur ekki látið narra 
sig út í fáfengilega samkvæmis-
leiki eins og „Hvaða keim finnur 
þú af gamla rauðvíninu?“ Hún var 
stolt búkona sem lét fínheit og vin-
sældir eiginmannsins ekki hafa 
áhrif á sig. 

þessarar mögn-
uðu hetju Íslendingasagnanna, þykir 
mér ekki minnst með nægilega 
afgerandi hætti í íslenskum sam-
tíma. Til að heiðra minningu hennar 
hlóðum við vinkonurnar vörðu í 
Laugarnesi fyrir nokkrum árum. 

er dásamlegt land, í nátt-
úrunni er enn sál. Blásnar hæðir, 
dulmagn hverfandi jöklanna, kyrrð 
öræfanna og fínleiki flórunnar eru 
fylla mig slíkri andakt að ég kæri 
mig kollótta um hvort líf taki við á 
eftir þessu eður ei. Þessi miklu 
auðæfi sem við eigum verða þó enn 
verðmætar ef maður þekkir sög-
una sem lifir í henni. 

er fegurri vegna 
sagna Njálu. Drangey hrikalegri 
vegna Grettlu, Geirþjófsfjörður 
magnaður vegna Gíslasögu, Breið-
dalur stórkostlegri vegna Hrafn-
kötlu. Helgafell helgara vegna 
Eyrbyggju, (reyndar er Hvanna-
dalshnúkur lægri úfaf sögum Hall-
dórs Ásgrímssonar af nokkrum 
sentímetrum.)

til vill eiga afkomendur mínir 
eftir að ganga upp Hlíðarfjall, í 
hljóðri andtakt, í leit að slóðum 
hins merka villihunds Lúkasar. 
Hundsins sem sýndi okkur að 
sagnahefð Íslendinga og illmælgi 
Lyga-Marðar er ekki dauð.

sem var hundeltur 
vegna grunsemda um að hann ætti 
þátt í meintum dauða Lúkasar á 
margt sameiginlegt með örlögum 
Gísla Súrssonar. Gísli komst ekki 
lifandi niður af fjallinu undan óvild-
armönnum sínum eftir að hafa verið 
saklaus í felum. Vonandi spinna 
örlaganornirnar piltinum og Lúkasi 
fínlegri þræði en þá sem Gísli 
hlaut.

Lúkas og sagna-
hefðin lifa enn

Verðið á Volkswagen Golf hefur aldrei verið hagstæðara. Taktu gæðin 
og glæsileikann með í reikninginn og þú sérð að þetta er tækifæri sem
borgar sig að grípa. Komdu, reynsluaktu og tryggðu þér Golf.

Gerðu bílinn enn glæsilegri með sportpakka að verðmæti 280.000 kr.

•  16" álfelgur  •  sóllúga  •  leðurstýri  •  þokuljós
•  armpúði milli framsæta  •  samlitur

Golf Trendline kostar aðeins 25.490 kr. á mánuði.*

1.9
9

8
.0

0
0

kr.
*M

.v
. 1

0%
 ú

tb
o

rg
u

n
 o

g 
b

íl
as

am
n

in
g 

SP
 t

il
 8

4 
m

án
að

a.

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 -

 0
7

-0
8

4
4

Volkswagen Golf er grænn bíll
HEKLA greiðir fyrir kolefnisjöfnun allra nýrra Volkswagen-bíla í eitt ár. Kolefnisjöfnun 
felst í því að binda samsvarandi magn gróðurhúsalofttegunda og bíllinn gefur frá sér. 
Þetta gerum við með skógrækt og landgræðslu. 
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