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Veitingastaðurinn Gló verður opnaður í Listhús-
inu við Laugardal um helgina, en þar er boðið 
upp á lífrænt hráefni.
„Við munum leggja mikið upp úr lífrænu hráefni og 

komum til með að bjóða upp á ferska safa, hveitigras 

og súpur frá Örlygi Ólafssyni hjá Súpubarnum,“ 

segir Guðlaug Pétursdóttir, eigandi og rekst
Gló, sem einnig reku R

gerum þetta út frá hjartanu og höfum fengið til liðs 

við okkur brasilíska listakokkinn Inacio Pacas da 

Silva Filko, sem er á sömu bylgjulengd.“
Að sögn Guðlaugar verður áhersla lögð á grænmet-

isrétti, fisk og kjöt að einhverju marki, rétt dagsins, 

ásamt tveimur súpum til að velja á milli, salat, heima
bakað spelt-brauð, hummus og lífAuk þe

Hæfilegur skammtur af ást og kærleik

Hinar vinsæludönsku bókahillur komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista
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Hæfilegur skammtur 
af ást og kærleik
Matur Tilboð
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yfir sterkari
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Nörd í kröppum dansi Ari Magg kaupir íbúðir Stormurinn á jeppa

Ragna Lóa Stefánsdóttirkona Hemma Hreiðars

ÁSTIN ER ÖLLU YFIRSTER
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Hátíðir kortlagðarHelstu viðburðir sem í boði eru um verslunar-mannahelgina BLS. 8
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Með breskan þjálfara
Björgólfur Thor Björ-
gólfsson vekur athygli 
í Laugum, þar sem 
einkaþjálfari hans 
fylgir honum hvert 

fótmál.
FÓLK 42

Lag á nýrri plötu vekur 
spurningar
Áhöld eru um hvort 
lagið sé aðför að 
Bubba Morthens.

FÓLK 34

LÍKNARMÁL „Það er náttúrlega 
draumur ef maður getur unnið við 
það að hjálpa öðrum,“ segir 
söngkonan Birgitta Haukdal sem 
stendur að samtökunum Navia í 
félagi við þrjá aðra Íslendinga. 
Navia eru norræn góðgerðarsam-
tök sem safna fé fyrir bágstadda.

Fyrsta verkefnið verður að 
stofna norræna stúlknahljómsveit 
sem ferðast um og safnar fé til 
góðra verka.  -hdm/ sjá síðu 42

Söngkonan Birgitta Haukdal:

Stofnar norræn 
góðgerðarsamtök

HEILBRIGÐISMÁL Eftir að reykinga-
bann var sett á hefur heilbrigðiseft-
irlitið fengið kvartanir frá íbúum 
fjölbýlishúsa vegna reykinga 
nágranna. 

„Það hafa aldrei jafn margir 
kvartað undan reykingum nágrann-
ans áður. Þetta er nýtt fyrir okkur,“ 
segir Gunnar Kristinsson heil-
brigðisfulltrúi. 

Gunnar telur þetta til marks um 
að almenningur sé meðvitaðri um 
rétt sinn. Erfitt sé þó að banna 
fólki að reykja úti á svölum. „Við 
sendum húsfélögum bréf um að 
kvörtun hafi borist og að taka skuli 
tillit til nágranna.  - kóþ / sjá síðu 8

Áhrif reykingabannsins:

Fólk í fjölbýli 
kvartar meira

REYKJAVÍK Smartkortakerfi Reykja-
víkurborgar og Strætó bs. verður 
líklega ekki tekið í notkun. Hálfum 
milljarði króna hefur þegar verið 
varið til verkefnisins. 

Borgarráð samþykkti að innleiða 
smartkortakerfið árið 2002 en það 
hefur ekki verið tekið í notkun 
nema að litlu leyti. Framkvæmda-
stjóri Strætó segir að ef viðræður 
við einkaaðila um að reka þjónust-
una takist ekki verði kerfið lagt 
niður.

Smartkortin eru tegund greiðslu-
korta sem innihalda örgjörva, en 
þau átti að nota til að greiða far-
gjald í strætisvagna, aðgang að 
sundstöðum og fleira. 

Strætó bs. keypti smartkortales-

ara í strætisvagna fyrir hundrað 
milljónir, en fyrirtækið Smartkort, 
sem sá um þróun kerfisins, varð 
gjaldþrota.

„Strætó bs. á ekki að standa í því 
að þróa eða reka slíkan búnað,“ 
segir Reynir Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Strætó bs. „Ef við 
getum ekki náð samningum við 
aðila sem sjá viðskiptatækifæri í 
þessu, þá leggjum við kerfinu.“ 

Reykjavíkurborg og Strætó bs. 
hafa skipt kostnaðinum á milli sín í 
grófum dráttum. Reynir segir að 
heildarkostnaður Strætó sé að nálg-
ast 250 milljónir og gerir ráð fyrir 
að kostnaður borgarinnar sé sam-
bærilegur. „Eftir að við keyptum 
búnaðinn í vagnana hafa líklega 

farið aðrar 400 milljónir í verkefn-
ið,“ segir Reynir.

Kostnaður Strætó bs. hefur verið 
þróunarkostnaður, laun starfs-
manna, viðhald á búnaði, ísetning 
kerfisins og verkefnisstjórnun.

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, 
fulltrúi Reykjavíkurborgar í stjórn 
Strætó bs., er þeirrar skoðunar að 
kerfið sé búið að kosta borgarbúa 
of mikla fjármuni.  

Verkefnishópur hefur til athug-
unar hvort  bjóða eigi framhalds- 
og háskólanemum á höfuðborgar-
svæðinu frítt í strætisvagna og 
nota til þess smartkortalesarana. 
Samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins er ólíklegt að af þessu verði, 
enda sé það kostnaðarsamt. - sgj

Hálfur milljarður króna 
í ónýtt smartkortakerfi
Smartkortakerfi Reykjavíkurborgar og Strætó, sem nota átti til að greiða fargjöld í 
strætisvagna, ferðir í sund og aðra þjónustu, verður ekki tekið í notkun. Kerfið hef-
ur kostað um hálfan milljarð og því verður lokað ef einkaaðilar taka það ekki yfir.  

Fleira ríkt fólk!
„Ríkt fólk notar ráðstöfunarfé sitt 
eftir skatt ýmist til fjárfestingar 
eða neyslu. Það sem rennur til 
fjárfestingar hleypir fjöri í atvinnu-
lífið,“ segir Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson.

Í DAG 22

SJÁVARÚTVEGUR Útgerðarfélög um allt land þurfa að 
bregðast við skerðingu aflaheimilda með breyting-
um á skipakosti sínum eða útgerðarmynstri. 
Útgerðarmenn telja óumflýjanlegt að selja skip til 
að mæta skerðingunni og þegar hefur verið hætt 
við áætluð skipakaup vegna skerðingarinnar. Ný og 
glæsileg skip koma til landsins á næstunni sem 
ætlað er að gera veiðar arðbærari.
„Útgerðarfélög um allt land munu þurfa að fækka 
skipum hjá sér, það bara hlýtur að vera. Ég vil kalla 
þetta nauðvörn hjá útgerðarfélögunum,“ segir 
Kristján Vilhelmsson, útgerðarstjóri Samherja. 

Andrés Guðmundsson, útgerðarstjóri hjá 
Þorbirni fiskanesi hf., segir að fyrirtækið hafi hætt 

við skipakaup þegar fréttist af væntanlegri 
kvótaskerðingu, og það hafi selt eitt af skipum 
sínum í mars. „Ætli við styttum ekki úthaldið hjá 
okkur frekar og sjáum svo til; vonum að menn sjái 
villu síns vegar og auki kvótann aftur,“ segir 
Andrés.

Brimnesið, nýr frystitogari útgerðarfélagsins 
Brims hf., kom til hafnar í gær frá Noregi. Þormóð-
ur rammi-Sæberg hf. fær afhenta tvo eins togara 
og Brimnesið árin 2008 og 2009. Fyrirtækið hefur 
selt einn eldri togara fyrirtækisins og hyggst selja 
tvo til viðbótar. Skipin eru tæknilega fullkomin og 
mun hagkvæmari í rekstri en eldri skip í íslenska 
flotanum.  - ifv / sjá síðu 18

Útgerðir neyðast til að breyta skipakosti til að mæta skerðingu aflaheimilda:

Nauðvörn útgerðanna hafin

BANDARÍKIN Skyggn köttur, sem 
býr á elliheimili í Rhode Island í 
Bandaríkjunum, hefur spáð fyrir 
um hvaða vistmenn séu við það 
skilja við.

Kötturinn Oscar skríður upp í 
til vistmanna stuttu fyrir andlát 
þeirra og hefur í 25 tilfellum 
síðastliðið ár reynst sannspár. 
Þetta hefur orðið til þess að 
starfsfólkið hringir í fjölskyldur 
vistmanna þegar Oscar leggst hjá 
þeim. „Hann gerir sjaldan mistök 
og margar fjölskyldur kunna að 
meta þetta,“ segir David Dosa 
læknir.  - sgj

Skyggn köttur á elliheimili:

Köttur forspár 
um dauða fólks

KOMIÐ INN TIL LENDINGAR Hin alþjóðlega Rey Cup-knattspyrnuhátíð hófst með pomp og prakt í gærmorgun í blíðu veðri. 
Krakkar á öllum aldri frá 31 íþróttafélagi munu etja kappi og skemmta sér saman í Laugardalnum um helgina. Margt er í boði 
þótt fótboltinn sé í fyrirrúmi. Sundlaugarpartíið sem haldið var í Laugardalslauginni í gærkvöld er aðeins forsmekkurinn af því 
sem koma skal.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þrír efstir og jafnir
Íslandsmótið í höggleik hófst á 

Hvaleyrinni í gær. 
Þrír léku best allra á 
þremur höggum undir 

pari í gær.
ÍÞRÓTTIR 36

Þurrt vestanlands - Áframhald-
andi milt veður um allt land, og 
væta víðast hvar, en þó þurrt að 
mestu vestanlands. Hiti 8-15 stig á 
láglendi.
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Valdimar, biður Jónas að 
heilsa?

Fjárfestirinn Ingunn 
Wernersdóttir hefur keypt eitt fal-
legasta húsið í Reykjavík, Esju-
berg, sem stendur á Þingholts-
stræti 29a.

Seljandi hússins er einkahlutafé-
lag norska listmálarans Odds Ner-
drum, sem á árinu 2002 keypti 
húsið af félaginu Frumkvöðlaað-
stöðunni, sem var í eigu Guðjóns 
Más Guðmundssonar sem kenndur 
er við hugbúnaðarfyrirtækið OZ.

Nerdrum mun vera fluttur frá 
Íslandi til býlis í firði í heimalandi 
hans, Noregi.

Guðjón átti hæsta tilboðið þegar 
Reykjavíkurborg auglýsti húsið til 
sölu í tengslum við flutninga Borg-
arbókasafnsins í Grófina. Guðjón 
keypti húsið í nóvember árið 2000 
og sagðist mundu reka þar frum-
kvöðlasetur fyrir ungt fólk. Ekkert 
varð úr þeim fyrirætlunum og við 
söluna til Nerdrums aflétti borgin 
öllum kvöðum og heimilaði að húsið 
yrði nýtt sem íbúðarhúsnæði.

Guðjón greiddi 70 milljónir króna 
fyrir húsið en seldi Nerdrum það 
tæpum tveimur árum síðar á 100 
milljónir króna.

Viðskiptin með Þingholtsstræti 
29a eru enn ekki að fullu frágengin 
og ekki fæst gefið upp hvað Ingunn 
Wernersdóttir greiddi Odd Ner-
drum fyrir húsið en talið er víst að 
það sé alls ekki undir 200 milljón-
um króna og sennilega mun hærra. 
Nerdrum mun hafa endurnýjað 
húsið að innan að nokkru leyti þann 
tíma sem það var í hans eigu.

Ekki náðist í Ingunni Werners-
dóttur í gær. Samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins mun notkun 
hússins enn ekki endanlega ákveð-
in.

Ingunn hefur sagst mundu fjár-
festa í listum og menningu. Fyrir 
skemmstu keypti hún svokallað 
Alliance-hús að Grandagarði sem 

hún hyggst nýta undir listastarf-
semi. Um bæði þessi hús gildir að 
ytra byrði þeirra er friðað.

Nerdrum selur Ingunni
Borgarbókasafnshúsið
Listmálarinn Odd Nerdrum er fluttur heim til Noregs og hefur selt milljarða-
mæringnum Ingunni Wernersdóttur húsið að Þingholtstræti 29a. Nerdrum 
greiddi 100 milljónir fyrir húsið en söluverðið fæst ekki gefið upp.

„Við ætluðum að líta 
á byssuna í fyrradag og sjá hvort 
ekki væri hægt að létta þjáningun-
um af bæjarbúum en þá hafði 
einhver annar orðið fyrri til og 
byssan var á bak og burt,“ segir 
Hörður Blöndal, hafnarstjóri á 
Akureyri, en gasbyssu var stolið 
af athafnasvæði hafnarinnar í 
fyrradag.

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að nokkrir bæjarbúar hefðu 
kvartað undan hávaða frá 
byssunni sem notuð var til að fæla 
í burt fugla við höfnina. Hörð 
grunar að þjófurinn hafi verið 
búinn að fá sig fullsaddan á 
hávaðanum og jafnvel verið svefn-
vana í þokkabót.

Svefnþjófi stolið 
af hafnarbakka

Fjórar konur 
slösuðust í fjallaskálanum 
Sörlastöðum í Fnjóskadal laust 
eftir miðnætti aðfaranótt fimmtu-
dagsins þegar gassprenging varð í 
húsinu.

Gas lak úr gasskút sem skrúfað-
ur hafði verið af litlum prímus. 
Kertalogi tendraði gasið og 
blossaði upp eldur. Um tuttugu 
konur voru inni í skálanum þegar 
eldurinn kviknaði. Konurnar voru 
í hestaferð á svæðinu.

Konurnar fjórar voru fluttar á 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. 
Meiðsli þeirra voru ekki mikil og 
voru þær útskrifaðar af sjúkra-
húsinu síðar um nóttina.

Fjórar konur 
slösuðust í eldi

 Ekki er búið að ákveða 
endanlega hvaða hlutverk 
Byggðastofnun mun taka að sér í 

mótvægisað-
gerðum
ríkisstjórnar-
innar vegna 
skerðingar
aflaheimilda,
sem kynntar 
voru í byrjun 
mánaðarins.

„Við vorum á 
fundi í fjár-
málaráðuneyt-
inu í gær og 

menn eru að reyna að vanda sig, 
en flýta sér á sama tíma,“ segir 
Aðalsteinn Þorsteinsson, forstjóri 
Byggðastofnunar.

Aðalsteinn segir nær alveg 
óákveðið hvað stofnunin muni 
taka að sér. „Það hefur verið talað 
um styrki til afmarkaðra atvinnu-
þróunar- og nýsköpunarverkefna 
og það er bara það sem verið er 
að skoða,“ segir Aðalsteinn.

Óákveðið hver 
verkefnin eru

Sparisjóður Kópavogs gerir athugasemdir við 
hávaða frá Tívolíinu sem rekið er ofan við Smáralind 
í sumar.

Fulltrúar sparisjóðsins vildu ekki koma í viðtal 
vegna málsins en upplýstu þó að þeir væru að velta 
fyrir sér hvort ekki þyrfti samþykki hjá nágrönnum 
tívolísins vegna hávaðamengunar og hvort hávaðinn 
fari ekki hreinlega yfir leyfileg mörk. Sparisjóður-
inn sendi bæjaryfirvöldum í Kópavogi bréf fyrir 
rúmum tveimur vikum vegna ónæðisins frá tívolíinu.

Tívolíið hefur hingað til verið á planinu hjá 
Smáralind en í ár var það fært yfir á malarplan á 
milli Smáralindar og Hlíðasmára. Þar á milli er 
aðeins ein gata yfir að sparisjóðnum. Starfsmönnum 
sparisjóðsins þykir gnýrinn frá tívolíinu orðinn 
yfirþyrmandi og opna helst ekki glugga. Hávær hljóð 
berist frá búnaðinum sjálfum og tónlistinni sem og 
skrækjandi börnum sem öskra upp yfir sig í 
tækjunum. Þetta stöðuga ónæði upphefjist á 
hverjum degi klukkan eitt.

Bæjarráð Kópavogs hefur falið bæjarlögmanni að 
útbúa svar til sparisjóðsins en það hefur enn ekki 
verið sent út.

Ungi maðurinn sem féll ofan 
í Laxárgljúfur í Hrunamanna-
hreppi á miðvikudagskvöld er á 
batavegi. Hátt í níutíu manns tóku 
þátt í björgunaraðgerðum við afar 
erfiðar aðstæður. Fjórar klukku-
stundir liðu frá því þyrlan kom á 
staðinn og þar til maðurinn var 
kominn um borð.

Maðurinn sem slasaðist var í 
gönguferð ásamt þremur félögum 
sínum en varð fyrir því óláni að 
falla fram af brúninni og niður í 
gljúfrið. Fallið var á bilinu 60 og 
70 metrar eða nálægt því sem 
samsvarar hæð Hallgrímskirkju-
turns. Félagi mannsins gekk nokk-

urn spöl þar til hann komst í síma-
samband og náði sambandi við 
neyðarlínu sem kallaði út þyrlu, 
sjúkrabíl og fjölmargar björgun-
arsveitir. 

Jón Ingi Sigvaldason, talsmað-
ur Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar, segir að allt í allt hafi um 
níutíu manns tekið þátt í björgun-
araðgerðunum og að björgunar-
menn hafi unnið þrekvirki við að 
ná manninum upp. „Það var erfitt 
að komast að manninum og björg-
unarmenn og læknir sigu niður í 
gljúfrið til hans og gerðu að sárum 
hans þar. 

Hann var síðan hífður upp á 

brúnina og þaðan um borð í 
þyrluna,“ segir Jón Ingi en TF-
GNÁ kom með manninn til 
Reykjavíkur undir morgun. 

Maðurinn gekkst undir aðgerð 
á Landspítalanum og að sögn 
læknis á gjörgæsludeild er líðan 
hans stöðug.

Hrapaði tæplega sjötíu metra

Sextíu menn úr 
öryggisliði Mahmoud Abbas, 
forseta Palestínu, verða líklega 
ákærðir fyrir að hafa misst 
völdin á Gaza-ströndinni í hendur 
Hamas-liða. Rannsóknarnefnd um 
fall Gaza lauk störfum sínum í 
gær og verður lokaskýrsla birt í 
dag.

Einn af leiðtogum Fatah á 
Gaza-ströndinni, Mohammed 
Dahlan, sagði af sér sem þjóðar-
öryggisrágjafi í gær, að eigin 
sögn vegna heilsuleysis. Heimild-
ir telja þó að Abbas hafi beðið 
hann um að segja af sér vegna 
ábyrgðar hans á ósigrinum fyrir 
Hamas-liðum á Gaza-ströndinni. 

Verða ákærðir 
fyrir vanrækslu
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ÖRUGGA SAFNIÐ 
18,24% ávöxtun 75%

25%

HEFÐBUNDNA SAFNIÐ 
22,78% ávöxtun

50%

50%

ÁVÖXTUNARSAFNIÐ
27,30% ávöxtun

75%

25%

Allar ávöxtunartölur eru miðaðar við tímabilið 1. júlí 2006 til 1. júlí 2007. Ávöxtun í fortíð er ekki vísbending um ávöxtun í framtíð. Gengi verðbréfa getur hækkað jafnt sem lækkað. Fjárfest er í verðbréfasjóðum og/eða fjárfestingarsjóðum skv. lögum nr. 30/2003.
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 Festingar fyrir hraðaskynjara 
eru taldar hafa orðið til þess að 
flotholt björgunarþyrlunnar TF-
SIF rifnaði eftir nauðlendingu úti 
af Straumsvík 16. júlí síðastliðinn. 
Gögn úr hljóðrita þyrlunnar hafa 
borist Rannsóknarnefnd flugslysa 
(RNF) og eru til rannsóknar. 

Þorkell Ágústsson, forstöðu-
maður RNF, segir að frumrann-
sókn á þyrluslysinu sé rétt ólokið. 
Ráðgjafar á vegum Rannsóknar-
nefndar flugslysa í Frakklandi 
hafa aðstoðað RNF við rannsókn-
ina, þar á meðal sérfræðingur frá 
hreyflaframleiðandanum TurboM-
eca og frá framleiðanda flotholt-
anna sem þyrlan var útbúin. „Við 

teljum að festingarnar hafi nudd-
ast við bæði fremri flotholtin með 
þeim afleiðingum að annað þeirra 

rifnaði. Þetta er til frekari skoðun-
ar. Við viljum læra af þessu og 
jafnvel breyta um staðsetningu 
þessara festinga á öðrum 
þyrlum.“

Þorkell segir að ekki sé enn 
vitað af hverju snúningur á aðal-
hreyfli þyrlunnar féll með þeim 
afleiðingum að flugstjóri hennar 
þurfti að lenda henni á sjónum. 
„En okkur hafa borist hljóðrita-
gögnin og þau voru heil og gagn-
leg.“ Eftir er að vinna betur úr 
gögnum hljóðritans auk þess sem 
hreyflar þyrlunnar og kerfi tengd 
þeim eru til rannsóknar með full-
tingi sérfræðinganna frá Frakk-
landi.

Festingar sprengdu flotholtið

Bandaríkin, Evrópusamband-
ið og Búlgaría stóðu árum saman í 
erfiðum en að mestu leynilegum 
samningaviðræðum við stjórn 
Moammars Gaddafi í Líbíu um 
örlög búlgörsku hjúkrunarfræðing-
anna fimm og palestínska læknis-
ins, sem framseld voru til Búlgaríu 
í byrjun vikunnar. 

Skriður virðist þó ekki hafa kom-
ist á málin fyrr en eftir að Nicolas 
Sarkozy var kosinn Frakklandsfor-
seti. Bæði hann og Cecilia eigin-
kona hans þykja hafa unnið nokkuð 
afrek með því að leiða málið til 
lykta.

Í gær fordæmdu hins vegar ætt-
ingjar líbísku barnanna, sem smit-
uðust af alnæmisveirunni fyrir tíu 
árum, ákvörðun forseta Búlgaríu 
um að náða hjúkrunarfólkið. Stjórn-
völd í Líbíu komu sömuleiðis mót-
mælum á framfæri við sendiráð 
Búlgaríu í gær þar sem náðunin er 
sögð vera „brot á samkomulagi“ 
milli landanna, og kröfðust opin-
berrar skýringar.

Boris Velchev, aðalsaksóknari í 
Búlgaríu, vísaði þessum mótmæl-
um þegar í stað á bug og sagði ekk-
ert athugavert við náðun fanganna. 

Margt hefur verið óljóst um 
samningana sem leiddu til þess að 
Líbía féllst á að framselja fangana 
til Búlgaríu en þau mál hafa þó 
verið að skýrast á síðustu dögum.

Hjúkrunarfólkið var ekki fram-
selt frá Líbíu til Búlgaríu fyrr en 
ættingjar barnanna, samtals 460 
fjölskyldur, höfðu síðastliðinn 
sunnudag fengið greitt jafnvirði 60 
milljóna króna hver, auk þess sem 
Evrópuríki höfðu veitt tryggingar 
fyrir því að börnin myndu hljóta 

viðeigandi læknismeðferð eftir því 
sem þörf krefur allt til æviloka.

Ekki er vitað hvaðan peningarnir 
sem ættingjarnir fengu er komið, 
samtals 460 milljónir dala, en Sar-
kozy þykir hafa gefið ákveðna vís-
bendingu um það þegar hann hrós-
aði stjórnvöldum í Katar fyrir að 
hafa átt stóran þátt í að leysa 
málið.

Á miðvikudaginn, þegar Sarkozy 
var í heimsókn hjá Gaddafi, voru 
undirritaðir samningar milli Frakk-
lands og Líbíu um samstarf á fjöl-
mörgum sviðum, meðal annars um 
kjarnorkuvinnslu. Evrópusam-
bandið hefur einnig fallist á að 
veita Líbíu margvíslega aðstoð og 
bauð einnig aukin viðskiptatengsl.

Þá sagðist Condoleezza Rice, 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
ætla að bregða sér til Líbíu á næst-
unni. „Ég veit að bandarísk fyrir-
tæki hafa mikinn áhuga á að starfa 
í Líbíu,“ sagði hún.

Forsætisráðherra Búlgaríu, 
Sergei Stanishev, segir vel koma til 
greina að afskrifa allar skuldir 
Líbíu við Búlgaríu, en þær nema 
meira en sem svarar þremur millj-
örðum króna.

Stanishev leggur þó  mikla 
áherslu á að það yrði gert af mann-
úðarástæðum, en alls ekki megi líta 
á það sem „greiðslu lausnargjalds 
eða viðurkenningu á sekt“ hjúkrun-
arfólksins.

Líbía fær ógrynnin 
öll fyrir fangana sex
Meira og minna leynilegir samningar um framsal hjúkrunarfólksins til Búlg-
aríu hafa skilað Líbíu margs konar hagræði. Bæði ættingjar alnæmissmituðu 
barnanna og stjórnvöld í Líbíu gagnrýndu þó í gær náðun fanganna.

„Þetta er stór áfangi í 
jafnréttisbaráttunni og ég er 
ákaflega ánægð með þessa 
ráðningu,“ segir Ragnhildur 
Hjaltadóttir, ráðuneytisstjóri 
samgönguráðuneytisins, um 
ráðningu Jónínu S. Lárusdóttur í 
embætti ráðuneytisstjóra 
viðskiptaráðuneytisins.

Þrjár konur eru nú ráðuneytis-
stjórar því auk Ragnhildar og 
Jónínu er Ragnhildur Arnljóts-
dóttir ráðuneytisstjóri í félags-
málaráðuneytinu. Aldrei áður 
hafa svo margar konur gegnt 
stöðu ráðuneytisstjóra á Íslandi í 
senn. Tvær aðrar konur hafa 
verið ráðuneytisstjórar, þær 
Berglind Ásgeirsdóttir á árunum 
1988 til 2002 og Guðríður 
Sigurðardóttir 1993 til 2003. 

Þrjár konur ráðu-
neytisstjórar

 Starfsleyfi fyrir 
tvö þúsund tonna þorskeldi í 
Eyjafirði hefur verið staðfest af 
umhverfisráðuneytinu. Leyfið 
var gefið út af Umhverfisstofnun 
árið 2005 til AGVA-Norðurland 
ehf. Fyrirtækið Haliotis á Íslandi 
ehf. kærði starfsleyfið og sagði 
þorskeldið mundu hafa mjög 
neikvæð áhrif á eldi í eldisstöð 
Haliotis við Hauganes vegna 
aukinnar mengunar sjávar.
 Umhverfisráðuneytið segir gögn 
benda til þess að aukning á 
mengun við sjótöku Haliotis 
vegna þorskeldisins verði 
hverfandi miðað við bakgrunns-
styrk þessara efna í sjónum.

Þorskur ógnar 
ekki sæeyrum

Tveir fimmtán ára 
drengir kveiktu í bensíni á 
bílastæði við einbýlishús í 
Lindahverfi í Kópavogi í hádeg-
inu í gær.

Mikinn svartan reyk lagði frá 
bílastæðinu og leit út fyrir að um 
stórbruna væri að ræða.

Litlu mátti muna að eldurinn 
næði að læsa sig í bílskúr hússins 
sem og bíl sem stóð á stæðinu.

Bíllinn skemmdist eitthvað 
ásamt því að rúða sprakk í 
bílskúr hússins. Skamma stund 
tók að slökkva eldinn.

Drengirnir voru færðir á 
lögreglustöð þar sem foreldrum 
þeirra var gert að sækja þá.

Kveiktu í bens-
íni á bílastæði

 Björgunarskipin 
Húnabjörg á Skagaströnd og Þór í 
Vestmannaeyjum voru kölluð út í 
gær til að aðstoða báta sem 
þurftu aðstoð. Húnabjörgin 
aðstoðaði fiskibát sem strandaði á 
skeri skammt frá innsiglingunni 
til Skagastrandar og Þór var 
kallað út til að aðstoða trillu sem 
rakst á rekald svo að leki kom að 
henni. Bæði björgunarskipin voru 
fljót á vettvang og allir komust 
heilir heim.

Tveir bátar í 
nauð aðstoðaðir

Félagsfundur
Drífanda stéttarfélags í Vest-
mannaeyjum fagnar að komnar 
séu verðtölur á rannsóknir er 
skera úr um framtíðarsamgöngur 
Eyjamanna um jarðgöng.

Í ályktun félagsins kemur fram 
að núverandi samgöngukostir 
anna ekki flutningsþörf til Eyja 
og brýnt sé að fjölga ferðum með 
þjóðveginum Herjólfi. Strax 
verði farið í endurskoðun 
gjaldskrár ferjunnar, enda sé hún 
ekkert annað en landsbyggðar-
skattur sem stendur byggð og 
atvinnulífi fyrir þrifum.

Vilja trúverð-
uga áætlun





Hentugt við grillið
einnota borðbúnaður á tilboðsverði
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Rekstrarvörur
1982–200725ára

Snæbjörn Árnason,
sölumaður hjá RV

Tilboðið gildir út júlí 2007 
eða meðan birgðir endast. 

296 kr.

Pappadiskar 23cm,
50stk (20ík)

446 kr.

Pappadiskar 18cm,
100stk (10ík)

356 kr.

Pappadiskar djúpir 19cm,
50stk (20ík)

Á tilboði í
júlí 2007 

Plasthnífapör, pappadiskar
og plastglös

Vilt þú jarðgöng til Vestmanna-
eyja?

Hefur þér þótt framhaldssagan 
um hundinn Lúkas áhugaverð?

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Vest-
mannaeyjum, hefur krafið Steinunni Valdísi Óskars-
dóttur, alþingismann og formann samgöngunefndar 
alþingis, skýringa á orðum hennar um jarðgöng til 
Vestmannaeyja. Steinunn sagði í viðtali við Frétta-
blaðið á miðvikudag að heilbrigð skynsemi hefði sagt 
fólki í gegnum tíðina að jarðgöng til Eyja væru 
óraunhæfur kostur. Elliði hefur jafnframt farið fram 
á það við Steinunni að hún biðji Vestmannaeyinga 
afsökunar á ummælum sínum. 

Steinunn Valdís er stödd í fríi úti á landi og hafði 
ekki séð bréf Elliða þegar Fréttablaðið náði sambandi 
við hana. „Mín fyrstu viðbrögð eru þau að það sé ekki 
málinu til framdráttar að bregðast við með þessum 
hætti. Þetta er stórt mál sem þarf að ræða af yfirveg-
un.“

Elliði hefur skrifað Steinunni bréf þar sem hann 

biður þingmanninn um skýringar á orðum sínum. 
Hann fordæmir í bréfinu að formaður samgöngu-
nefndar og þingmaður Samfylkingarinnar „skuli beita 
slíku tali í umræðu um jafn mikilvægt málefni sem 
varðar hagsmuni heils byggðarlags. Það er von mín að 
þú sjáir þér í framtíðinni fært að sýna samgöngumál-
um og því fólki sem að þeim koma tilhlýðilega 
virðingu,“ skrifar Elliði.

VBS fjárfestingarbanki 
hagnaðist um 1.352 milljónir króna 
á fyrri hluta ársins samkvæmt 
uppgjöri sem bankinn skilaði í 
gær. Hagnaðurinn jafngildir 48 
prósenta ávöxtun eigin fjár á ári. 

„Lætur nærri að hagnaður hafi 
numið 10 milljónum króna á 
hverjum virkum degi frá því að 
samruni VBS og FSP hf. tók gildi 
um áramótin,“ segir í tilkynningu. 
Jón Þórisson, framkvæmdastjóri 
VBS, segir árangurinn framar 
björtustu vonum, markvisst hafi 
verið unnið að því að auka 
fjölbreytni í starfseminni. 
Samkvæmt fyrsta hálfsársupp-
gjöri sameinaðs banka nemur 
eigið fé rúmum 7,7 milljörðum 
króna.

Arðsemi eigin 
fjár 48 prósent

Misskilningur á útboðs-
reglum og breytingar á markaðsað-
stæðum ollu því að forsvarsmenn 
Sláturhúss Hellu hf. (SH) sóttu 
aldrei kvóta sem þeir fengu úthlut-
að úr núllkvótaútboði á kjötvörum 
sem haldið var í apríl. Núllkvótinn 
var liður í samningi við ESB sem 
ætlað var að stuðla að lækkun mat-
vælaverðs á Íslandi. Hann hefur 
ekki verið boðinn út að nýju.

SH taldi sig geta boðið í undir-
flokka tolla af nautakjöti og bauð 
því lágt verð í hakkvöru, en hátt í 
dýrara kjöt, til dæmis lundir. Kvót-
anum var hins vegar ekki úthlutað 
eftir undirflokkum, heldur einung-
is yfirflokkum. Eðli málsins sam-
kvæmt var einungis hæstu boðum 
tekið. Það þýddi að boði SH, sem og 
öðrum lágum boðum, í hakkvöru 
var hafnað en hærri boðum í fínna 
kjöt tekið, þar á meðal boði SH í 
lundir.

„Við skildum útboðið þannig að 
það ætti að bjóða í undirflokka,“ 
segir Þorgils Torfi Jónsson, fram-
kvæmdastjóri SH. Hann segir að 
þegar annað hafi komið í ljós hafi 
SH ákveðið að hætta við allt saman. 
„Við höfðum ekki kaupendur að því 
magni að okkur þætti taka því að 
flytja hitt kjötið inn. Það kom líka 
aukið framboð inn hjá okkur á þess-
um tíma.“

„Menn flytja almennt inn þá vöru 
sem vantar á markaðinn,“ segir 
Guðmundur B. Helgason, ráðuneyt-
isstjóri í landbúnaðarráðuneytinu. 
Hann segir það aðallega vera dýr-
ari vöruna og því klárist kvótinn 
jafnan í dýrari vöruna. „Við höfum 
brugðist við því með því að hafa 
bara opinn tollkvóta á föstum lækk-
uðum gjöldum fyrir nautahakkið til 
dæmis. Það fyrirkomulag hefur 
gefist býsna vel.“

Auk þessa 550 tonna núllkvóta, 
það er kvóta sem bjóða má í allt 
niður í núll krónur, kveður samn-
ingurinn við ESB á um almenna 
lækkun tolla á þessar vörur um 
fjörutíu prósent. „Það skapar skil-
yrði fyrir að hægt sé að flytja inn 
ótakmarkað magn fyrir utan núll-
kvótann. Það hefur verið talsvert 
um það,“ segir Guðmundur.

Þorgils gagnrýnir útboðskerfið. 
„Þegar maður fær kvóta úthlutað 
er maður ekki skuldbundinn af einu 
eða neinu. 

Það var útgjaldalaust fyrir mig 
að halda kvótanum en gera síðan 
ekkert í því. Það er auðvitað mjög 
vitlaust.“

Í Fréttablaðinu í gær er haft eftir 
Guðmundi að ráðgjafarnefnd muni 
líklega fara yfir útboðsreglurnar 
með tilliti til þessa í haust.

Misskildu útboðsreglurnar
Forsvarsmenn Sláturhúss Hellu töldu sig geta boðið í undirflokka tolla af kjötvörum í núllkvótaútboði í 
apríl. Þegar annað kom á daginn var hætt við kaup á öllu saman þar sem markaðsaðstæður höfðu breyst. 
Framkvæmdastjóri segir undarlegt að það hafi engar afleiðingar að fá úthlutað kvóta en sækja hann aldrei.

Lögreglan á Akur-
eyri handtók karlmann um tvítugt 
laust fyrir miðnætti á miðviku-
dagskvöld eftir að hann hafði verið 
í kappakstri við félaga sinn á 
Hörgárbraut á Akureyri. Maðurinn 
var á 132 km hraða. Hámarkshraði 
í götunni er 50 km.

Félagi mannsins, sem ók 
samhliða þeim sem náðist, var á 
sama hraða;  hann náði að stinga af. 
Lögregluna grunar hver maðurinn 
er og leitaði hans á Akureyri í gær. 

Lögreglan náði kappakstri 
mannanna upp á myndband. Að 
sögn lögreglunnar er ekki algengt 
að menn séu í kappakstri innan-
bæjar á Akureyri. 

Í kappakstri á 
Hörgárbraut

Frekari skattalækkana er 
hér þörf og er þar séstaklega horft 
til afnáms stimpilgjalds og ann-
arra samkeppnishindrandi gjalda. 
Þetta kom fram í máli Björgvins 
G. Sigurðssonar á ráðstefnu 
Félagsvísindastofnunar Háskóla 
Íslands um skattalækkanir í gær. 

„Hluti af stjórnarsáttmálanum 
er afnám stimpilgjalda þegar svig-
rúm gefst, eins verða skoðuð upp-
greiðslugjöld og önnur samkeppn-
ishindrandi gjaldtaka. Vonandi 
verður það fyrr en seinna á kjör-
tímabilinu,“ segir Björgvin, en 
hann sótti ráðstefnuna og flutti 
lokaávarp, en ráðstefnuna opnaði 
Geir H. Haarde forsætisráðherra. 

Aðalfyrirlesari ráðstefnunnar, 

sem er hluti af rannsóknarverk-
efni sem dr. Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson annast, var nóbels-
verðlaunahafi í hagfræði, Edward 
C. Prescott, en hann er  hagfræði-
prófessor í Ríkisháskólanum í 
Arizona í Tempe og sérfræðingur í 
Seðlabankanum í Minneapolis. 
Fram kom í máli Prescotts að hér 
hafi margt áunnist í skattamálum 
með lækkun skatta. Hann taldi þó 
að enn lengra þyrfti að ganga í 
þeim efnum til að gera landið sam-
keppnishæfara og bæta um leið 
lífsskilyrði. „Mér finnst gaman að 
gefa einkunnir og Ísland fær -A 
fyrir árangurinn, sem er prýð-
iseinkunn,“ sagði hann í erindi 
sínu.

Stimpilgjöldin næst

Snæfellsbær hefur 
ákveðið að ganga til samninga 
við fyrirtækið Icelandic Glacier 
Product um að vatnsverksmiðja 
verði á Rifi. 
Frá þessu er greint á fréttavefn-
um Skessuhorni. 

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri 
Snæfellsbæjar, segir að ef allt 
gangi fyrir sig eins og vænta 
megi muni samningar nást ekki 
seinna en í lok næstu viku. 

Fjörutíu til fimmtíu starfs-
menn munu starfa við verk-
smiðjuna þegar hún kemst á fullt 
skrið en ráðgert er að fyrirtækið 
nái fullum afköstum á þriðja 
starfsári.

Tugir starfa ef 
samningar nást
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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



 Hver leikur Jónas Hall-
grímsson í nýrri kvikmynd um 
þjóðskáldið?

 Hvað kallast heræfingarnar 
sem verða haldnar hér á landi 
í ágúst?

 Hver er fjárfestingargeta 
Kaupþings talin vera?

Bindindissamtökin I.O-
.G.T. hafa selt Galtalækjarskóg 
Vætti ehf., sem er í eigu Karls og 
Ingunnar Werner. Ástæðan er fjár-
hagsörðugleikar, en samtökin hafa 
tapað stórfé á bindindismótinu í 
Galtalæk undanfarin ár. Engin 
hátíð verður í sumar.

„Mótið var aðalfjáröflunin okkar 
en á seinni árum snerist það í and-
hverfu sína og kostaði okkur mik-
inn pening,“ segir Einar Hannes-
son, formaður svæðisráðs I.O.G.T. 
„Eftir að stórhátíðirnar fóru inn í 
þéttbýlið dró verulega úr aðsókn á 
mótið. Það er bara búið að dreifa 
þessum hátíðum of mikið.“

Hann segir súrt að þurfa að selja 
skóginn eftir svo langan tíma en 
samtökin hafa verið með starfsemi 
þar í fjörutíu ár, síðan 1967. „Þetta 
er mjög sorglegt, þarna hafa marg-
ir unnið mikið sjálfboðastarf og 
glæsileg aðstaða verið byggð upp. 
Fasteignirnar einar eru meira en 
hundrað milljóna króna virði sam-
kvæmt brunabótamati.“ Hann vildi 
ekki gefa upp söluverðið, en kaup-
samningurinn hljóðar upp á 84 
hektara lands ásamt tjaldsvæði og 
þjónustumiðstöð.

Varðandi önnur verkefni I.O.G.T. 
þegar Galtalækjarskógur hefur 
verið seldur segir Einar ekkert 

ákveðið en ýmislegt komi til greina. 
„Nú eru skuldirnar að baki og við 

getum horft björtum augum fram 
á veginn.“

Seldu Galtalækjarskóg í fjárkröggum

 Ert þú með
Vegabréf N1?
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„Við erum nýbúin að 
fara í mál og það er nýbúið að 
dæma að þetta sé ekki þjóðlenda,“ 
segir Ásta Sverrisdóttir, íbúi í 
Skaftártungu og ein af þeim land-
eigendum sem leigt hafa Græna-
lónsfélaginu rétt til að veiða í 
Grænalóni.

Í Fréttablaðinu í gær var fjall-
að um framkvæmdir við Grænal-
ón við Skeiðarárjökul. Lónið er í 
Skaftárhreppi og á þjóðlendu. 
Sagt var að sveitarstjórinn end-
urbyggði veiðikofa á þjóðlend-
unni og gekkst hann við því.

Í kjölfar umfjöllunarinnar 
hefur verið bent á að annað 

Grænalón er í þessum sama 
hreppi. Það er lítið veiðivatn í 
Jökuldölum, nær Landmanna-
laugum. Þetta er lónið þar sem 
Grænalónsfélag sveitarstjórans í 
Mýrdalshreppi, Sveins Pálssonar, 
endurbyggir veiðihúsið.

„Þeir eru ekki undanþegnir 
skipulags- og byggingarlögum, 
en þetta er ekki á þjóðlendu,“ 
segir Ásta. Hún telur líklegt að 
sveitarstjórinn hafi ekki heyrt af 
því, að dæmt hafi verið í málinu, 
enda búi hann ekki í hreppnum.

Ríkið fékk ekki Grænalónið
Vatnajökull

Mýrdals-
jökull

Vel hefur tekist til með reykinga-
bannið, að mati heilbrigðiseftirlitsins og betur en á 
horfðist, að mati Kormáks Geirharðssonar og Ólafs 
S. Ólafssonar veitingamanna. 

Hvorugum þeirra var þó kynnt fyllilega hver 
færi með eftirlit með banninu né hverjar sektir 
kunni að verða við brotum á því.

Við eftirgrennslan kom í ljós að eftirlitið er ekki á 
könnu lögreglunnar, heldur Heilbrigðiseftirlitsins 
og Vinnueftirlitsins, hvað starfsmenn veitingastaða 
varðar.

Gunnar Kristinsson, heilbrigðisfulltrúi hjá 
Reykjavíkurborg, segir að stofnunin hafi beint 
tilmælum sínum til veitingamanna um að þeir virði 
bannið og þeir hafi brugðist vel við því. 

„Það hefur engin kvörtun borist vegna brota á 
banninu, né vegna aukins hávaða reykingamanna á 
götum úti,“ segir hann. Einungis einu sinni hafi 
verið kvartað vegna sígarettustubba og rusls.

Ekki hefur þótt ástæða til að gera eftirlitsmenn út 
af örkinni á kvöldin og ekki hefur verið ákveðið 
hverjar yrðu sektir við brotum. 

Fari svo að vertar verði uppvísir að því að brjóta 
lögin væri ein tegund sektar að senda eftirlitsaðila 
á staðinn, til dæmis á hverju kvöldi. Veitingamenn 
bæru kostnaðinn af heimsókninni, en hann er 

minnst fimmtán þúsund krónur í hvert sinn. „Þá 
hæfist ákveðið þvingunarferli sem gæti farið út í að 
staðurinn missti rekstrarleyfið,“ segir Gunnar.

Reykingabann tókst 
betur en á horfðist
Vertar segja reykingabannið almennt séð hafa tekist betur en þeir bjuggust við. 
Veltan var góð í júlí. Þeir kvíða þó vetrinum og útiloka ekki málarekstur svo 
reykherbergi verði leyfð. Heilbrigðiseftirlitið hefur ekki undan neinu að kvarta.
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Prófaðu
pastrami!

Pastrami áleggið frá SS er úr

nautakjöti. Þetta bragðgóða kjötálegg

hæfir sérlega vel t.d. í forrétti eða 

smárétti og nettar rúllur með ýmsu

góðgæti. Liturinn á pastrami gleður 

augað og fer vel á veisluborði. 

Bragðið er afgerandi en þó ekki 

ágengt. Og auðvitað hentar pastrami 

einnig vel í hvaða samloku sem er – 

frábær tilbreyting og skemmtileg

viðbót við áleggsúrvalið frá SS.

autaan

Ólafur Þór Guðmunds-
son, rúmlega fimmtugur maður úr 
Hnífsdal, var í Héraðsdómi Norður-
lands vestra í gær dæmdur í fjög-
urra og hálfs árs fangelsi fyrir til-
raun til manndráps. Hann skaut í 
átt að konu sinni á heimili þeirra í 
Hnífsdal að kvöldi 8. júní síðastlið-
ins og telur dómurinn sannað að 
hann hafi ætlað að skjóta konuna.

Hjónin höfðu rifist talsvert áður 
en árásin átti sér stað og fullyrti 
konan að maðurinn væri haldinn 
sjúklegri afbrýðisemi. Hann fór í 
bað og jós yfir hana svívirðingum 
en hún var lögst til hvílu í öðru her-
bergi. Konunni leiddist þófið, stóð 
upp úr rúminu og klæddi sig í föt. 
Hún sagði manninum að hún vildi 
ekki sofa við hlið hans næstu nótt.

Við það reiddist hann mjög. Hann 
spratt upp úr baðkarinu og óð í átt 
að konunni, sem lokaði dyrunum á 
nefið á eiginmanni sínum. Því næst 
fór maðurinn niður í kjallara, og 
þegar hann kom aftur upp hafði 
hann að sögn konunnar byssuna 
meðferðis. Hann barði á lokaða bað-
herbergishurðina og eyðilagði hana 
áður en konan þorði ekki annað en 
að hleypa honum inn. Hún hélt því 
fram að hann hefði króað hana af 
inni á baðherbergi og miðað byss-
unni á hana, en skrikað fótur í 
bleytu og hún því komist undan.

Þessu mótmælti maðurinn. Sagði 
að hann hefði ekki haft byssuna 

meðferðis fyrr en seinna, og hefði 
þá ekki miðað á hana, heldur hún 
hlaupið rakleiðis fram hjá honum 
og niður í anddyri. Dómurinn taldi 
ósannað, gegn neitun mannsins, að 
hann hefði miðað byssunni á hana á 
baðherberginu, og sýknaði hann því 
af ákæru um að hafa ógnað konunni 
í greint sinn.

Þegar niður var komið lenti konan 
í erfiðleikum með að opna læstar 
útidyrnar, og var enn að bisa við 
það þegar maðurinn kom niður, 
miðaði á hana byssunni og hleypti 
af skoti af innan við metrafæri. 
Konan hlaut rispur í andliti af völd-
um haglanna og gataðist peysa 
hennar við öxl. Maðurinn bar við að 
um voðaskot hefði verið að ræða.
Skotið hefði hlaupið af þegar hann 
missti byssuna í gólfið. Þann fram-
burð segir dómurinn „að engu haf-
andi“ og að meta verði atvik svo „að 
ákærði hafi ætlað sér að skjóta eig-
inkonu sína“. Ásetningurinn hafi þó 
ekki verið einbeittur.

Hann var því dæmdur fyrir til-
raun til manndráps. Hann var sömu-
leiðis dæmdur til að greiða konunni 
eina milljón króna í skaðabætur.

Konan komst út og yfir til 
nágranna síns. Sérsveit lögreglu 
handsamaði manninn eftir nokk-
urra klukkustunda umsátur og 
hefur hann setið í gæsluvarðhaldi 
síðan. Það kemur til frádráttar refs-
ingu hans.

Hálft fimmta 
ár fyrir tilraun 
til manndráps
Ólafur Þór Gunnarsson dæmdur fyrir að skjóta að 
konu sinni úr haglabyssu í Hnífsdal. Dómurinn taldi 
framburð mannsins um voðaskot að engu hafandi.

 „Ég man í fljótu 
bragði ekki eftir fjölmennara 
máli, kærðir aðilar hafa stundum 
verið tíu til fimmtán, en ekki 
svona margir,“ segir Sigurbjörn 
Víðir Eggertsson, aðstoðaryfirlög-
regluþjónn í Reykjavík. Hann 
hefur verið laganna vörður hátt í 
fjörutíu ár.

Helgi Rafn Brynjarsson, fyrr-
um meintur hundaníðingur, hefur 
kært 100 netverja fyrir meiðyrði, 
hótanir og fleira. Eiginlegur 
glæpavettvangur er netið, þar 
sem mörg hundruð hótanir og 
ásakanir birtust.

„Aðalreglan er sú að brot skuli 
rannsakað þar sem það er fram-
ið,“ segir Sigurbjörn. Því gæti 
þurft að rannsaka það í öllum 

landsfjórðungum,
en hann efast um að 
svo verði. Þetta er 
skoðað í lögfræði-
deild lögreglunnar.

Erlendur Þór 
Gunnarsson, lög-
maður Helga, bend-
ir á að það gæti 
markað tímamót 
hvað varðar netið 

og hvað megi þar segja og ekki. 
„Við skoðuðum til dæmis eina 

síðu. Frá því að meiðandi ummæli 
komu fram og þangað til daginn 
eftir var búið að skoða hana mörg-
þúsund sinnum, samkvæmt teljar-
anum. Ef slíkur spjallvefur er ekki 
fjölmiðill, þá veit ég ekki hvað 
telst fjölmiðill.“ 

Fjölmennasta mál í 
sögu lögreglunnar

Thomas Conklin, 
dómari í Kansas, og Judy, kona 
hans, storkuðu lögmálum 
stærðfræðinnar nýlega þegar þau 
voru bæði valin til að sitja í 
kviðdómi á sama degi. Þúsundir 
Kansasbúa koma til greina í slíka 
vinnu, en lögum samkvæmt skulu 
allir taka að sér setu í kviðdómi í 
Bandaríkjunum ef þeir eru 
kvaddir til þess.

Til að kóróna ólíkindin kom 
síðan í ljós að réttarhöldin sem 
Thomas þurfti að vera viðstaddur 
og úrskurða um í félagi við aðra 
meðlimi kviðdómsins, áttu sér 
stað í dómsalnum sem hann 
dæmir alla jafna í sjálfur.

Dómari og kona 
hans í kviðdómi

 Skógareldar geisa 
og víðtækt rafmagnsleysi plagar 
íbúa í sunnanverðri Evrópu vegna 
mikillar hitabylgju. Er þetta önnur 
stóra hitabylgjan á þessu svæði í 
sumar og hefur hitinn valdið að 
minnsta kosti 33 dauðsföllum í 
Rúmeníu.

Þúsundir hektara af skógi vöxnu 
landi hafa orðið eldi að bráð á 
Ítalíu, í Búlgaríu, Makedóníu og 
Grikklandi. Talið er að um íkveikju 
hafi verið að ræða í mörgum til-
fellum og hafa nokkrir verið hand-
teknir vegna þess. Skógareldar 
hafa einnig geisað í Serbíu. 

Þrír létust í suðurhluta Grikk-
lands á miðvikudagskvöld þegar 

eldur barst í heimili í útjaðri bæj-
arins Aegio. Bjarga þurfti nokkr-
um sem voru innlyksa með því að 
hífa þá upp í þyrlu. Gífurlegt álag 
er á fólki sem vinnur við slökkvis-
törf á þessum svæðum og hafa 

flugmenn þyrlna og flugvéla sem 
flytja vatn á eldinn látist við störf 
bæði á Ítalíu og í Grikklandi. 

Áttræð kona lést í norðurhluta 
Grikklands vegna hitaslags þegar 
hitinn fór upp í 45 gráður. Heil-
brigðisyfirvöld í Ungverjalandi 
segja hitann hafa flýtt fyrir dauða 
hundraða alvarlegra veikra sjúk-
linga. Rafmagn hefur farið af stór-
um svæðum á vestanverðum Balk-
anskaga og hafa stjórnvöld ríkja 
þar beðið fólk um að takmarka 
notkun á loftræstingu til að spara 
rafmagn.

Gert var ráð fyrir svalara veðri 
í lok vikunnar en ekkert útlit er 
fyrir rigningu í bráð.

Hætta er á að ákveðin 
tegund trjáa deyi út í Úganda, að 
sögn vísindamanna þar í landi. 
Rót trésins, sem kallast omuboro, 
er talin örva kynhvöt manna. 
Trén eru því rifin upp með rótum 
til að fólk komist yfir ræturnar. 
Þar sem trén vaxa mjög hægt eru 
þau í útrýmingarhættu.

Drykkur úr þessum rótum er 
mjög vinsæll í Úganda en áhrifin 
af honum hafa ekki verið 
vísindalega sönnuð. 

Kynlífstré í út-
rýmingarhættu



Embættismenn
Reykjavíkurborgar hafa enn ekki 
skilað inn umbeðnum gögnum til 
lögreglu vegna rannsóknar á 
meintum eignaspjöllum Kópa-
vogsbæjar og framkvæmda í 
leyfisleysi í Heiðmörk.

Skógræktarfélag Reykjavíkur 
kærði Kópavogsbæ og verktaka-
fyrirtækið Klæðningu í febrúar-
mánuði fyrir framkvæmdirnar.

Sigurbjörn Víðir Eggertsson, 
aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu, getur engu svarað um hvort 
töfin kunni að vera af pólitískum 
orsökum. Hins vegar segir hann 
það rétt að hún sé óvenju mikil. 

Borgin tefur 
enn rannsókn

 Bæjarstjórn Garða-
bæjar samþykkti í júní tillögu 

þess efnis að 
kolefnisjafna þær 
bifreiðir sem 
sveitarfélagið
rekur. Erling 
Ásgeirsson,
formaður
bæjarráðs, lagði 
fram tillöguna.

Kostnaður við 
að kolefnisjafna 
bifreið fer eftir 
eyðslu og 

árlegum akstri, en þumalputta-
reglan er sú að árlega þurfi að 
greiða því sem nemur einni 
áfyllingu af eldsneyti, að því er 
kemur fram í tillögunni.

Bæjarstjórn Garðabæjar vill 
með þessu stemma stigu við styrk 
gróðurhúsalofttegunda í and-
rúmsloftinu.

Kolefnisjafna 
bíla Garðabæjar

 Tveir fyrrverandi starfs-
menn nautgripabúgarðs í Ástralíu 
þurfa á næstunni að svara til saka 
fyrir að hafa stolið nautgripa-
gallsteinum sem geta selst fyrir 
allt að 20 þúsund dali kílóið, 
andvirði 1,2 milljóna íslenskra 
króna.

Þjófnaðurinn uppgötvaðist í 
kjölfar þess að niðursveifla varð í 
tekjum búgarðsins. Fram-
kvæmdastjóri búgarðsins, Simon 
Stahl, segir þjófnaðinn mikið áfall 
fyrir vinnustaðinn og býst við að 
öryggi þar verði hert.

Steinarnir eru seldir til Kína 
þar sem þeir eru notaðir í 
náttúrulækningar. 

Stálu fokdýrum 
gallsteinum

Vinnslustöð Vest-
mannaeyja hefur sóst eftir leyfi til 
að byggja frystigeymslu á Eiðinu 
sem á að vera tilbúið fyrir loðnu-
vertíðina í vetur. Jarðvegsvinna er 
hafin á lóðinni, þrátt fyrir að deili-
skipulag sé enn í auglýsingaferli og 
leyfi liggi ekki fyrir um að vinnan 
megi hefjast.

„Það á ekki að byrja að grafa 
fyrir húsi án þess að það séu komin 
formleg leyfi fyrir því að það megi 
vera þarna,“ segir Stefán Óskar 
Jónasson varabæjarfulltrúi. „Það 
þarf líka að bíða og fara í margar 
vikur í kynningu fyrir nágranna.“

Gunnlaugur Grettisson, forseti 
bæjarstjórnar, segir Vinnslustöð-

ina hafa leyfi til að grafa átján til-
raunaholur til að kanna jarðveginn. 
„Þessi lóð hefur verið til í tuttugu 
ár og enginn hefur sótt um hana 
þar til nú,“ segir Gunnlaugur.

„Ef niðurstaðan verður að þeir 
fái ekki lóðina eða deiliskipulagið 
verður þannig að þessu verði ekki 
úthlutað, þá eru þeir að gera þetta á 
sinn kostnað og ber að ganga frá 
því aftur,“ segir Gunnlaugur.

Stefán segir engan vera á móti 
Vinnslustöðinni, en nauðsynlegt sé 
að fara eftir lögum. „Þetta er í aug-
lýsingaferli, það passar ekki að 
byrja framkvæmdir áður en búið 
er að ákveða hvernig þetta verður,“ 
segir Stefán. 

Hefja framkvæmdir án deiliskipulags



Forsætisráð-
herra eyríkisins Trínidad og 
Tóbagó í Karíbahafi segir sig 
alltaf hafa dreymt um að keyra 
rútu. Forsætisráðherrann 
trínidadíski, Patrick Manning, 
upplýsti um þennan draum sinn í 
ræðu meðal flokksfélaga.

„Ég veit ekki hvort ég hef sagt 
ykkur öllum leynda löngun sem 
ég hef, sem er að keyra rútu,“ 
sagði Manning. „Ég mun upplifa 
þennan draum áður en ég dey.“

Forstöðumaður samgöngufyrir-
tækis í landinu segir það taka 
Manning mánuð að fá nauðsynleg 
próf til að keyra rútu, þó að hann 
sé forsætisráðherra. 

Dreymir um að 
keyra rútu

Eigendur þakíbúð-
anna á Boðagranda 7 krefjast 
þess enn að gervihnattadiskur 
sem einn íbúinn festi utan á 
blokkina árið 2004 verði fjar-
lægður. Byggingarfulltrúinn í 
Reykjavík hefur í tvígang gefið 
leyfi fyrir diskinum en felldi 
fyrra leyfið úr gildi þar sem 
húsfundur sem samþykkti 
diskinn var ekki löglegur. 
Eigendur þakíbúðanna segja að 
umboð frá öðrum íbúðareigend-
um sem diskeigandinn kom með 
á seinni húsfundinn hafi ekki 
verið rétt vottuð og hafa kært 
leyfisveitingu byggingarfulltrú-
ans til úrskurðarnefndar 
skipulags- og byggingarmála, 
sem nú aflar gagna í málinu.

Enn þá andvíg 
sjónvarpsdiski

Níu mótmælendur 
úr samtökunum Saving Iceland 
voru handteknir við Hellisheiðar-
virkjun í gærmorgun. Mótmæl-
endurnir höfðu lokað tveimur 
vegum að virkjuninni með því að 
hlekkja sig við bíla sem þeir höfðu 
komið á. Einn mótmælandinn 
hafði klifrað upp í þrjátíu metra 
háan byggingarkrana, hlekkjað sig 
við hann og fest við hann borða. 
Tvo tíma tók að ná manninum 
niður.

Með mótmælunum vildi Saving 
Iceland mótmæla stækkun 
virkjunarinnar og meintum 
óheiðarlegum viðskiptaháttum 
Orkuveitu Reykjavíkur.

Lögreglan í Reykjavík og á 
Selfossi yfirheyrði fólkið í gær.

Níu handteknir 
í mótmælum

 Sautján þúsundasti Akureyr-
ingurinn kom í heiminn í byrjun 
júlí er sveinbarn fæddist á Fjórð-
ungssjúkrahúsinu á Akureyri. 

Drengurinn heitir Gabríel 
Óskar Dziubinski og er fjórða 
barn þeirra Krzysztofs Dziubinski 
og Beata Mieczyslawa Dziu-
binska.

Af þessu tilefni heimsótti Sig-
rún Björk Jakobsdóttir, bæjar-
stjóri á Akureyri, hjónin á heimili 
þeirra og færði þeim blómvönd og 
bókina Barnið okkar. 

Fjölskyldan hefur átt lögheimili 
á Akureyri frá því í febrúar 2004 
og líkar vel að búa í bænum, að því 
er segir í fréttatilkynningu. 

Númer 17 þúsund á Akureyri

Sími 590 5000
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Eigum frábært úrval nýlegra lúxusfólksbíla og jeppa frá Volkswagen, Audi og Mercedes Benz með 

allt að 90% lánum á afar hagstæðum kjörum. Bílarnir eru til sýnis á Bílaþingi, Laugavegi 174.

Opið kl. 10–18 á Laugavegi 174

VW Touareg Dísil R5 
skr.d. 29.12.2005

Dráttarbeisli, loftpúðafjöðrun 

lykillaust aðgengi, vindskeið 

rafmangnsopnun á hlera

leðurinnrétting, krómpakki

Xenon-ljós

Verð 5.690.000 kr.

 Norskir vísindamenn við 
Oslóarháskóla óska eftir hugrökk-
um og hársnauðum einstaklingum 
sem eru tilbúnir til að bretta upp 
ermar og láta marglyttu stinga 
sig – í nafni vísindanna. 

Verið er að prófa sólarvörn sem 
á að vernda fólk gegn stungum 
marglyttna. Óskað var eftir 
hársnauðum tilraunadýrum svo 
að marglytturnar ættu auðveld-
ara með að stinga þau. 

Tilraunin fer fram í dag og í 
gær höfðu aðeins fimm manns 
skráð sig til þátttöku. Talsmaður 
líffræðideildar háskólans var þó 
bjartsýnn á að ná í tíu manna hóp. 

Þátttakendur verða síðan 
leystir út með þremur flöskum af 
sólarvörninni góðu sem vonandi 
gerir sitt gagn.

Hársnauðir 
stungnir af 
marglyttum

 Stjórnvöld í Rússlandi 
hafa verið dæmd ábyrg fyrir 
fjöldamorðum á meira en fimmtíu 
tsjetsjenskum borgurum árið 
2000. Mannréttindadómstóll Evr-
ópu kvað upp dóminn í gær.

Dómstóllinn dæmdi rússnesk 
stjórnvöld til að greiða fimm 
manns, sem misstu ellefu skyld-
menni í fjöldamorðunum, 8,5 millj-
ónir króna hverjum í skaðabætur 
og rúmar þrjár milljónir króna í 
kostnað.

Fórnarlömbin ellefu voru meðal 
meira en fimmtíu Tsjetsjena sem 
rússneskir hermenn myrtu í þorp-
inu Novye Aldy, sem er nálægt 
höfuðborg Tsjetsjeníu, Grosní, í 
febrúar árið 2000. Dómstóllinn 
komst að þeirri niðurstöðu að 
rússneskir hermenn hefðu drepið 
fórnarlömbin ellefu og að stjórn-
völd í Rússlandi væru þess vegna 
ábyrg fyrir dauða þeirra. 

Sjö dómarar, þar af einn Rússi, 
gagnrýndu stjórnvöld í Kreml á 
óvanalega harkalegan hátt við 
dómsuppkvaðninguna. Dómararn-
ir fordæmdu rannsókn stjórn-
valda í Rússlandi á málinu og 
sögðu að þau hefðu ekki látið her-
mennina sem frömdu morðin 
svara til saka fyrir þau þrátt fyrir 
að mikið af sönnunargögnum, og 
vitnisburðir sjónarvotta, bentu til 
sektar þeirra. Í dómsorðunum 
kom fram að vegna þess hversu 
rannsókn rússneskra yfirvalda á 
morðunum var ábótavant benti 
ekkert annað til en að þau bæru 
ábyrgð á morðunum. 

Dómurinn komst að þeirri nið-
urstöðu að stjórnvöld í Rússlandi 
hefðu brotið gegn 2. grein mannn-
réttindasáttmála Evrópu; að þau 
hefðu brotið gegn rétti fórnar-
lambanna til lífs og brugðist skyld-
mennum þeirra með því að rann-
saka morðin á „algerlega 
ófullnægjandi hátt“. Engum af 
hermönnunum hefur verið refsað 
fyrir morðin.

Dómararnir komust einnig að 

þeirri niðurstöðu að Rússland 
hefði einnig brotið 3. grein mann-
réttindasáttmálans því rússnesku 
hermennirnir hefðu komið fram 
við einn af ættingjum fórnar-
lambanna, Yusp Said-Aliyevich 
Musayev, á ómannúðlegan hátt. 
Hermennirnir myrtu sjö ættingja 
Yusups fyrir framan hann og hót-
uðu að drepa hann ef hann gerði 
ekki það sem þeir segðu. 

Stjórnvöld í Kreml 
ábyrg fyrir morðum
Mannréttindadómstóll Evrópu taldi rússnesk stjónvöld ábyrg fyrir morðum 
rússneskra hermanna á meira en fimmtíu Tsjetsjenum árið 2000. Dómstóllinn 
taldi að rannsókn stjórnvalda í Moskvu hefði verið algerlega ófullnægjandi.
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„ORÐRÉTT“ Orðinn róttækari og raunsærri

Heimsmeistaramót íslenska 
hestsins fer fram í Oirshot 
í Hollandi 6. til 12. ágúst 
næstkomandi. Íslenska 
landsliðið hefur verið valið 
og hópurinn fer utan á 
næstu dögum.

„Þetta er flottur hópur og ég er 
viss um að íslenska liðinu á eftir 
að vegna vel,“ segir Sigurður 
Sæmundsson, liðstjóri íslenska 
landsliðsins. Þrettán íslenskir 
knapar taka þátt á mótinu á þrett-
án keppnishestum en auk þess 
taka sex hross þátt í kynbótasýn-
ingunni. Hópurinn var kynntur 
síðastliðinn þriðjudag. 

Heimsmeistaramótið er haldið 
annað hvert ár og er hápunktur 
allra áhugamanna um íslenska 
hestinn. Sigurður segir að mikil 
tilhlökkun sé í hópnum enda sé 
það ógleymanleg upplifun að fá að 
keppa fyrir Íslands hönd. „Þarna 
eru á bilinu 15 til 17 þúsund áhorf-
endur og það skapast mögnuð 
stemning,“ segir Sigurður sem 
reiknar með því að hátt í 1.500 
Íslendingar fylgi landsliðinu til 
Hollands og fylgist með mótinu. 
Þangað kemur einnig fólk frá 
öllum heimshornum og meðan á 
mótinu stendur fara fram alls 
kyns kynningar og sýningar þar 
sem Ísland er í aðalhlutverki. Sig-
urður segir erfitt að finna betri 

sendiherra en íslenska hestinn og 
segir mótið mikla og jákvæða 
landkynningu.

Mót sem þetta krefst mikils 
undirbúnings. „Það má eiginlega 
segja að undirbúningur hafi staðið 
í nokkur ár því hrossin hafa verið 
í stífri þjálfun. Lokaæfingarnar 
fara fram úti og þar hjálpast allir 
að við að ná sem bestum árangri,“ 
segir Sigurður. 

Þótt það sé gaman að taka þátt í 
mótinu fylgir því líka tregi. Þeir 
hestar sem fara frá Íslandi eiga 
ekki afturkvæmt og það getur 
tekið á að skilja gæðinginn sinn 
eftir þegar mótinu lýkur. „Menn 
tíma ekki að fara með besta hest-
inn sinn nema þeir eigi góðan 
kandídat heima sem getur tekið 
sæti hans. Auðvitað er alltaf erfitt 
að kveðja góðan hest,“ segir Sig-
urður. 

Öflugasti sendiherra Íslands

Benz fátækari Ætli það sé sárt?

Ætti að vera 
frítt fyrir alla

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki





fréttir og fróðleikur

Fótbolti og 
fjör á Reycup

Langvinsælasti samskiptavefur heims

Brimnesið, nýr frystitogari 
útgerðarfélagsins Brims 
hf., kom til hafnar í gær frá 
Noregi. Þormóður rammi-
Sæberg hf. fær afhenta tvo 
eins togara og Brimnesið 
árin 2008 og 2009. Starfs-
menn útgerðarfélaga segja 
að þau muni þurfa að selja 
skip út af kvótaskerðing-
unni. „Nauðvörn“ segir 
útgerðarstjóri Samherja. 

„Það er alltaf gaman að fá nýtt 
skip til landsins. Það er ekki bara 
helvítis barlómur í sjávarútvegin-
um, þorskniðurskurður og annað 
slíkt,“ segir Guðmundur Kristj-
ánsson, forstjóri Brims, um komu 
nýja skipsins til landsins. 

Guðmundur segir að Brimnesið 
sé fyrsta skipið sem Brim kaupi 
síðan árið 2003, þegar fyrirtækið 
keypti togarann Guðmund í Nesi. 
Brimnesið mun halda til veiða á 
Íslandsmiðum strax á laugardag-
inn segir Guðmundur.

Guðmundur segir að Brimnesið sé 
afar tæknivætt skip, það geti dreg-
ið þrjú troll í einu á rækjuveiðum, 
sem auki aflann mikið. Auk þess 
segir Guðmundur að skipið sé búið 
rafmagnsspili sem noti miklu 

minni orku og þegar að trollinu sé 
slakað út sé framleitt rafmagn inn 
á kerfi skipsins. „Það eru mjög fá 
skip sem hafa slíkt spil hér á landi, 
ekkert af stóru skipunum. Við 
munum því nota miklu færri lítra 
af olíu til að veiða hvert kíló af 
fiski,“ segir Guðmundur.  

Spurður hvort hann telji útgerðar-
félög munu fækka skipum eftir 
kvótaskerðingu ríkisstjórnarinn-
ar á þorski á næsta fiskveiðiári 
segir hann að tilhneigingin í sjáv-
arútvegi landsins síðastliðin tut-
tugu ár hafi verið sú að skipum 
hafi fækkað. „Þessi þróun mun 
ekki hætta núna en kvótaskerð-
ingin mun þrengja ennþá meira að 
útgerðarfélögum. Þau munu bara 
halda áfram að fækka skipum til 
að gera reksturinn arðbærari,“ 
segir Guðmundur. 

Brimnesið er eins skip og tveir 
nýir togarar sem Þormóður 
rammi-Sæberg hf. er með í smíð-
um hjá skipasmíðastöðinni Sol-
strand As í Noregi, en Brimnesið 
var byggt þar árið 2003. Togararn-
ir tveir, sem Þormóður rammi fær 
í nóvember 2008 og í apríl 2009, 
kosta samtals um fjóra milljarða 
króna. Ólafur Marteinsson, fram-
kvæmdastjóri Þormóðs, segir að 
eini munurinn á skipunum sem 
þeir muni fá og Brimnesinu sé að 
þeir verði búnir öðrum veiðar-
færum. Hann segir að þeir verði 
hannaðir til þess að draga tvö troll 
en ekki þrjú.

Ólafur segir að Þormóður rammi 
hafi selt einn togara fyrirtækisins 
og hyggist selja tvo til viðbótar 
því þeir séu orðnir gamlir. „Þessi 
nýju skip eru miklu hagkvæmari: 
eitt skip á að geta afkastað eins 
miklu og tvö af þessum gömlu.“

Ólafur segir að forsvarsmenn 
Þormóðs ramma hafi vissulega 
haft væntanlega kvótaskerðingu á 
þorski í huga þegar þeir keyptu 

togarana tvo en að þá hafi ekki 
grunað að kvótinn yrði skertur 
eins mikið og raunin varð. „Við 
töldum að kvótinn myndi hugsan-
lega fara niður fyrir 150 þúsund 
tonnin en aldrei niður fyrir 130 
þúsund tonn. En við erum samt 
sannfærðir um að þetta hafi verið 
rétt hjá ríkisstjórnni, öfugt við 
það sem margir halda.“ Ólafur 
segir að sér þyki afar sennilegt að 
útgerðarfélög muni annað hvort 
fækka skipum hjá sér í kjölfar 
kvótaskerðingarinnar eða stytta 
úthöld, stunda veiðar í skemmri 
tíma en síðustu ár.

Andrés Guðmundsson, útgerðar-
stjóri hjá Þorbirni fiskanesi hf., 
segir að fyrirtækið hafi hætt við 
að kaupa sér skip þegar fréttist af 
væntanlegri kvótaskerðingu, og 
það hafi selt eitt af skipum sínum 
í mars. „Við ætlum ekki að fækka 
skipum að svo stöddu. Ætli við 
styttum ekki úthaldið hjá okkur 
frekar og sjáum svo til; vonum að 
menn sjái villu síns vegar og auki 
kvótann aftur,“ segir Andrés.

Hann er sannfærður um að 
útgerðarfélög muni annaðhvort 
fækka skipum hjá sér eða stytta 
úthaldið. „Það gefur augaleið,“ 
segir Andrés. 

Kristján Vilhelmsson, útgerðar-
stjóri hjá Samherja, segir að fyrir-
tækið ætli líklega að fækka um 
einn togara hjá sér út af kvóta-
skerðingu ríkisstjórnarinnar. 
Hann segir að ekki hafi verið tekin 
ákvörðun um það hvaða togari það 
verði en að það muni skýrast með 
haustinu. „Við munum fækka skip-
um eftir svona sex mánuði,“ segir 
Kristján.

„Útgerðarfélög um allt land 
munu þurfa að fækka skipum hjá 
sér, það bara hlýtur að vera. Ég vil 
kalla þetta nauðvörn hjá útgerðar-
félögunum,“ segir Kristján. Hann 
segir að Samherji muni líklega 
verða af um milljarði króna vegna 
kvótaskerðingarinnar. Enn frem-
ur muni fyrirtækið þurfa að segja 
um þrjátíu starfsmönnum upp og í 
heildina muni líklega um tvö-
hundruð manns starfsmenn í sjáv-
arútvegi í Eyjafirði missa vinn-
una.

Þrír eins frystitogarar til landsins 





Exista skilaði 221,4 milljóna evru 
hagnaði, um 18,4 milljörðum króna, 
á öðrum ársfjórðungi. Þetta var um 
fjörutíu prósentum meiri hagnaður 
en meðaltalsspá Glitnis og Kaup-
þings hljóðaði upp á.

Hagnaður félagsins var borinn 
uppi af fjárfestingastarfsemi undir 
undir þann þátt falla eignarhlutir í 
Bakkavör, Kaupþingi og Sampo 
Group. Þessi liður skilaði 185,5 
milljónum evra en rekstrarstarf-
semi, þ.m.t. af vátryggingarekstri 
og eignaleigustarfsemi, um 36 millj-
ónum evra

 Á fyrri hluta ársins hagnaðist 
Exista um 862 milljónir evra sem er 
um 71,5 milljarðar króna. Þetta er 
mesti hálfs árs hagnaður íslensks 
fyrirtækis fyrr og síðar.

Arðsemi eigin fjár á síðasta fjórð-
ungi var 32 prósent á ári en sjötíu 
prósent fyrir fyrstu sex mánuðina. 
Rekstrartekjur fjórðungsins voru 
290 milljónir evra en rúmur helm-
ingur af þeim er hlutur Existu af 
áætluðum hagnaði Kaupþings og 
Sampo á síðasta ársfjórðungi.

Rekstrarkostnaður og tjónagjöld 
námu 40 milljónum evra á ársfjórð-
ungnum.

Eignir Existu námu 7.709 milljón-
um evra (640 milljarðar) í lok júní 
og höfðu aukist um 75 prósent frá 
ársbyrjun. Skýra kaup félagsins í 
Sampo miklu um þennan vöxt en 
Exista á nú tæpan fimmtungshlut í 
finnska fjármálafyrirtækinu. 

Eigið fé var komið í 2,8 milljarða 
evra, um 234 milljarða, og hafði 
aukist um helming á árinu. Eigin-
fjárhlutfall samstæðunnar var 36,7 
prósent um mitt árið.

Hlutabréf félagsins lækkuðu um 
0,63 prósent í gær en uppgjörið var 
birt eftir lokun markaða.

Straumur-Burðarás fjár-
festingarbanki skilaði 7,7 
milljarða króna hagnaði á 
öðrum ársfjórðungi. Það 
var lítillega undir spám 
greiningardeilda bankanna 
sem vanmátu kostnað vegna 
fyrirtækjakaupa á fjórð-
ungnum. 

Hagnaður Straums-Burðaráss 
fjárfestingarbanka nam 94,19 
milljónum evra á öðrum ársfjórð-
ungi. Það jafngildir um 7,7 millj-
örðum íslenskra króna. Til saman-
burðar var hagnaðurinn 69,16 
milljónir evra á fyrsta fjórðungi 
þessa árs. William Fall, forstjóri 
Straums-Burðaráss, segir bank-
ann hafa aukið verulega við fjöl-
breytni í rekstri sínum. Unnið sé 
að því að fá dreifðari tekjur inn í 
reksturinn, auka eigi hlutdeild 
vaxta- og þóknanatekna og draga 
frekar úr stöðutökum í hlutabréf-
um. Þetta gerir hann ráð fyrir að 
minnki verulega þær sveiflur sem 
verið hafa í afkomu bankans. 

Hagnaður fjórðungsins var 
nokkuð lægri en greiningardeildir 
bankanna höfðu gert ráð fyrir. 
Meðaltalsspá þeirra hljóðaði upp á 
rúmlega hundrað milljóna evra 
hagnað. Tekjur voru í samræmi 
við spár en munurinn stafaði af 
hærri kostnaði en gert var ráð 
fyrir. Hann kom að mestu til vegna 
einskiptiskostnaðar sem til féll á 
ársfjórðungnum.

Mikinn vöxt er að merkja á 
flestum sviðum Straums. Hreinar 
rekstrartekjur fjórðungsins námu 
148,20 milljónum evra, samanbor-

ið við 92,51 milljón evra á fyrsta 
fjórðungi ársins. Heildareignir 
jukust um 1,64 milljarða evra og 
námu 6,8 milljörðum þann 30. júní. 
Heildarútlán jukust um 266 millj-
ónir evra. Þá hefur starfsmanna-
fjöldi bankans tífaldast á síðustu 
átján mánuðum. William Fall seg-
ist ekki gera ráð fyrir eins hröðum 
vexti það sem eftir er af árinu eins 
og á fyrri helmingnum. Áherslan 
verði nú heldur á samþættingu 
þeirra félaga sem keypt voru fyrr 
á árinu, eQ og Wood&Company. 
„Straumur er þó í þeirri sérstöku 
stöðu að eiga of mikið fjármagn úr 
að spila. Eiginfjárstaða hans er 
mjög rúm. Ef gott tækifæri kemur 
til spilanna, eitthvað sem vit er í á 

góðu verði, munum við að sjálf-
sögðu líta á það. Það er hins vegar 
ekkert í pípunum eins og er.“ 

Fall hefur nú vermt forstjóra-
stól Straums í sjö vikur. Hann 
hefur gefið út að eftir níutíu daga 
í starfi verði skerping á stefnu og 
framtíðarsýn bankans kynnt. 
„Straumur hefur náð langflestum 
þeim markmiðum sem voru sett 
fyrir átján mánuðum. Nú er kom-
inn tími til að innleiða ný mark-
mið, ekki einungis fjárhagsleg 
heldur einnig um aukið gagnsæi 
til hluthafa og bætta þjónustu. Við 
ætlum að verða leiðandi fjárfest-
ingarbanki í Norður- og Mið-Evr-
ópu. Þetta eru nauðsynleg skref til 
þess.“

[Hlutabréf] Peningaskápurinn ...

Citigroup hefur hækkað mark-
gengið á Kaupþingi upp í 1.500 
krónur á hlutinn og mælir með 
kaupum í bankanum. Þetta er um 
17,5 prósenta hækkun frá fyrra 
verðmati og kemur í kjölfar hálfs 
árs uppgjörs Kaupþings sem var 
langt umfram væntingar mark-
aðsaðila, þar á meðal Citigroup.

Miðað við verðmatið er mark-
aðsvirði Kaupþings um 1.111 millj-
arðar króna en til samanburðar 
var verg landsframleiðsla síðasta 
árs um 1.142 milljarðar króna 
samkvæmt tölum Hagstofunnar. 

Í skýrslunni kemur fram að 
mikill tekjuvöxtur hafi einkennt 
afkomu síðasta ársfjórðungs. 
Tekjur jukust um 67 prósent á 
milli ára sem er mun meiri vöxtur 
en sem nemur aukningu kostnaðar 
á sama tíma.

Citigroup reiknar með að hagn-
aður Kaupþings verði um 90,8 
milljarðar á árinu en fari upp í 
98,3 milljarða á næsta ári.

Hlutabréf í Kaupþingi lækkuðu 
um 0,24 prósent í gær og var loka-
gengi félagsins 1.262. 

Meta Kaupþing á 
við landsframleiðslu
Citigroup hækkar verðmat sitt á Kaupþingi í 1.500.

Tæpir 8 milljarðar í hús
Ellefu fruminnherjar í Actavis og 
aðilar tengdir þeim fengu 233,4 
milljónir evra, jafnvirði 19,3 millj-
arða króna, þegar Novator gekk 
frá greiðslu kaupverðs vegna yfir-
töku á félaginu. Til þessa hóps 
teljast forstjóri, aðstoðarforstjóri, 
framkvæmdastjórar og stjórnar-
menn auk tengdra félaga og 
maka.

Beinir eignarhlutir fruminn-
herja námu 109,5 milljónum evra 
eða 9.086 milljónum króna. Hlutur 
forstjórans og stjórnarmannsins 
Róberts Wessman nam þar af 
2.966 milljónum króna. Róbert er 
jafnframt eigandi að eignarhalds-
félaginu Aceway Ltd. sem fékk 
um 9.234 milljónir króna fyrir 
sinn snúð. Alls fékk Róbert því um 
12,2 milljarða króna við yfirtöku 
Novators á Actavis.

Eignarhlutur Guðbjargar Eddu 
Eggertsdóttur, framkvæmda-
stjóra sölu- og markaðssviðs, gaf 
henni rúma 2,2 milljarða króna við 
söluna. Sindri Sindrason, stjórnar-
maður og fyrrum forstjóri Pharm-
aco, fékk um það bil 1,9 milljarða.

Flestir framkvæmdastjórar 
félagsins eiga kauprétt að hluta-
bréfum í Actavis og nemur ónýtt-

ur réttur tæpum átta hundruð 
milljónum króna miðað við til-
boðsverð Novators og gengi evr-
unnar. 

Árni Harðarson hjá Actavis 
reiknar með því að Novator ákveði 
það eftir helgi hvernig gengið 
verði frá ónýttum kaupréttum. 
Hann segir að flestir þessara 
kauprétta séu nýtanlegir í nóvem-
ber næst komandi.

Róbert Wessman 
fékk 12,2 milljarða 

Bakkavör hagnaðist um 3,2 millj-
arða króna eftir skatta á fyrri 
helmingi árs. Hagnaður félagsins 
jókst um tuttugu og sjö prósent sé 
miðað við sama tímabil í fyrra. 
Bakkavör hagnaðist um tvo millj-
arða króna á öðrum ársfjórðungi.

Ágúst Guðmundsson forstjóri 
segir krefjandi viðskiptaum-
hverfi, afleitt veðurfar í Bretlandi 
og innköllun varnings fyrr á árinu 
hafa haft áhrif á rekstur Bakka-
varar fyrstu sex mánuði ársins. 
„Þegar á heildina er litið jókst sala 
félagsins samt sem áður umfram 
breska matvælamarkaðinn.“

Heildarvelta Bakkavarar fyrstu 
sex mánuði ársins nam 90,2 millj-
örðum króna.

Hagnaður Bakkavarar 
3,2 milljarðar króna

Hagnaður hins færeyska Eik banka 
nam tæpum 2,3 milljörðum 
íslenskra króna á fyrri helmingi 
árs. Um er að ræða rétt rúma þrjá-
tíu prósenta hagnaðaraukningu sé 
miðað við sama tímabil í fyrra.

„Þetta er methagnaður. Við höfum 
vaxið gríðarlega á þessu ári, bæði í 
Danmörku og í Færeyjum. Þá hafa 
fjárfestingar okkar á Íslandi og í 
Danmörku skilað góðum hagnaði,“ 
sagði Marner Jacobsen forstjóri.

Fram kemur í tilkynningu frá Eik 
banka að vænta megi rúmlega 3,7 
milljarða hagnaðar fyrir árið í heild. 
Þá segir að árið 2007 verði lengi í 
minnum haft innan félagsins, enda 
hafi Eik banki verið skráður tví-
hliða á markað í Danmörku og á 
Íslandi fyrr á árinu.

Gott uppgjör 
í Færeyjum

Exista hf. slær 
hvergi slöku við
Mesti hálfsárs hagnaður íslensks fyrirtækis.  
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Undanfarnar vikur höfum við fylgst með 
óhefðbundnum aðgerðum um það bil 30 

manna hóps gegn álverum og ýmsu fleiru, 
með dyggri aðstoð sumra fjölmiðla. Í sumum 
tilvikum höfum við einnig hlýtt á viðtöl við 
talsmenn hópsins. Þar hefur meðal annars 
ítrekað komið fram að mótmæli gegn álver-
um snúist um að ál sé notað til vopnafram-
leiðslu og í „hernaði“.

Nú vitum við auðvitað öll að ál er notað til ótal 
margra hluta, til dæmis í matvæla- og lyfjaiðnaði, í 
bíla, skip, flugvélar, ljósastaura, hljómflutnings-
tæki, myndavélar, úðabrúsa, farsíma… og þannig 
mætti afar lengi telja. Ætla verður að mótmælend-
urnir fyrrnefndu takmarki af fremsta megni eigin 
notkun á öllu sem áli tengist.

Hvað vopnaframleiðsluna varðar þá vitum við 
hins vegar líka öll að þar koma ýmis efni og aðrar 
bjargir til sögunnar en ál. Þess má til dæmis geta að 
íslensk hugbúnaðarfyrirtæki hafa þróað hugbúnað 
samkvæmt samningum við bæði breska og banda-
ríska herinn. Gott ef norski herinn átti ekki einhvern 
tímann samstarf við íslenska framleiðendur hlífðar-

fatnaðar. Allt er þetta gott og blessað. 
Þarna er um að ræða arðbær viðskipti við 
bandamenn, ríki sem við höfum áratugum 
saman starfað með í varnarbandalagi og 
höfum átt við beint samstarf um varnir 
Íslands.

Eða hvað? Geta þessi hugbúnaðarfyrirtæki 
átt von á málningarslettum á sín húsakynni? 
Að starfsemi þeirra verði trufluð þar til 
fjölmiðlar hafa náð að mynda uppákomurn-
ar? En hvað þá með aðra aðila sem hafa 

framleitt varning sem hermenn og jafnvel hershöfð-
ingjar nota? Ætli bandarískir hermenn hlusti á Björk? 
Ætli sovéskir hershöfðingjar hafi jafnvel sporðrennt 
íslenskri saltsíld áður en haldið var með skriðdrek-
ana inn í Búdapest eða Prag? Hver er þá samviska 
fólksins sem saltaði hér síldina niður í tunnur? Hvað 
ef jafnvel vopnaframleiðendur, til dæmis í Svíþjóð, 
borða fisk? Getum við þá verið að veiða hann og selja 
þangað út?

Er kannski orðið tímabært að fjölmiðlar fari að 
hlífa okkur við þessum málflutningi?

Höfundur er aðstoðarframkvæmdastjóri Samorku, 
samtaka orku- og veitufyrirtækja.

Vopnasalar borða líka fisk

Þótt Stefán Ólafsson prófessor 
hafi verið iðinn að safna 

gögnum um tekjuskiptingu, hafa 
honum verið mislagðar hendur 
um úrvinnsluna. Skömmu fyrir 
síðustu þingkosningar hélt hann 
því til dæmis fram með skírskot-
un til svokallaðra Gini-stuðla, 
sem mæla ójafna tekjuskiptingu, 
að ójöfnuður hefði aukist hér 
langt umfram Norðurlönd og 
væri orðinn eins mikill og á 
Bretlandseyjum. En hann hafði 
reiknað Gini-stuðulinn fyrir 
Ísland rangt út. Hann átti að 
sleppa söluhagnaði af hlutabréf-
um, eins og gert er í alþjóðlegum 
samanburði, til dæmis í nýlegri 
skýrslu Evrópusambandsins. 
Tekjuskipting er hér svipuð og 
annars staðar á Norðurlöndum.

Um svipað leyti kvartaði Stefán 
undan því, að fjármagnseigendur 
greiddu aðeins 10% skatt af 
tekjum sínum, en launþegar hátt í 
40%. Þetta er líka rangt. Fjár-
magnseigendur greiða í raun 
26,2% af tekjum sínum (fyrst 18% 
tekjuskatt fyrirtækja, síðan 10% 
fjármagnstekjuskatt af arði út úr 
fyrirtækinu). Þar eð skattleysis-
mörk eru 90 þúsund krónur á 
mánuði, greiða launþegar 
misjafnlega hátt hlutfall af 
tekjum sínum: Aðili með 90 
þúsund króna mánaðartekjur 
greiðir í raun 0% tekjuskatt; aðili 
með 180 þúsund krónur greiðir 
18% (0% af fyrstu 90 þúsund 
krónunum og 36% af því, sem 
umfram er) og svo framvegis. 
Vegna skattleysismarkanna kemst 
enginn alveg upp í 36%.

Þriðja reikningsskekkja Stefáns 
var, þegar hann fullyrti, að tölur 
norrænu tölfræðinefndarinnar 
um lífeyristekjur í nýlegri skýrslu 
væru rangar. Samkvæmt þeim 
voru lífeyristekjur á mann á 
Norðurlöndum að meðaltali 
hæstar á Íslandi árið 2004. Stefán 

benti hróðugur á, að samkvæmt 
sömu skýrslu væru lífeyris-
greiðslur á mann á Norðurlöndum 
að meðaltali næstlægstar á 
Íslandi. Hann gáði ekki að því, að 
fyrri talan var um lífeyristekjur á 
hvern lífeyrisþega, en seinni talan 
um lífeyrisgreiðslur á hvern 
mann á lífeyrisaldri. Á Íslandi 
tóku 26 þúsund manns lífeyri árið 
2004, en 31 þúsund manns voru á 
lífeyrisaldri. Það breytir miklu, 
hvort deilt er í tölu með 26.000 
eða 31.000.

Margt er þó hnýsilegt í gögnum 
Stefáns. Hann birtir til dæmis á 
heimasíðu sinni töflur um þróun 
tekjuskiptingar frá 1995 til 2004. 
Þar greinast skattgreiðendur í tíu 
jafnfjölmenna tekjuhópa. 
Samkvæmt gögnum Stefáns hafa 
kjör allra tekjuhópa batnað, en 
kjör hinna tekjuhæstu þó talsvert 
örar en hinna tekjulægstu. Hér 
reiknar Stefán líklegast ekki 
rangt. En þótt kjör hinna tekju-
lægstu hafi ekki batnað hér eins 
ört og hinna tekjuhæstu, skiptir 
það minna máli en hitt, að kjör 
hinna tekjulægstu á Íslandi hafa 
batnað miklu örar en kjör hinna 
tekjulægstu að meðaltali í 
aðildarlöndum Efnahags- og 
samvinnustofnunarinnar í París, 
OECD. Kjör 10% tekjulægsta 
hópsins hafa hin síðari ár batnað 
að meðaltali hér um 2,7% á ári, en 
um 1,8% í löndum OECD.

Annað er merkilegt í gögnum 

Stefáns. Árið 2004 var munur á 
tekjum 10% tekjulægsta hópsins 
fyrir og eftir skatt um 100 þúsund 
krónur á hvern aðila (hjón og 
sambýlisfólk). Munurinn á tekjum 
10% tekjuhæsta hópsins fyrir og 
eftir skatt var hins vegar um 
fjórar milljónir króna. Með öðrum 
orðum námu beinar skatttekjur af 
tekjulægsta hópnum um 100 
þúsund krónum á hvern aðila, en 
af tekjuhæsta hópnum um fjórum 
milljónum króna. Um sex þúsund 
manns voru í hverjum tekjuhóp, 
svo að 10% tekjulægsti hópurinn 
lagði samtals fram um 600 
milljónir króna í almannasjóði, en 
10% tekjuhæsti hópurinn um 24 
milljarða króna (en það var 2004 
röskur fjórðungur af heildartekj-
um hins opinbera af tekjuskatti). 
Á þessu sést vel, hversu mikil-
vægt efnafólk er. Það leggur 
miklu meira í almannasjóði. 

Hugsum okkur, að þessir tíu 
tekjuhópar yrðu skyndilega ellefu 
og við bættist hópur með jafnháar 
tekjur að meðaltali og tekjuhæsti 
hópurinn (Mónakó yrði til dæmis 
sýsla á Íslandi). Þá myndu tekjur 
hins opinbera í einu vetfangi 
aukast um 24 milljarða króna. En 
það væru aðeins fyrstu áhrifin. 
Margt myndi síðan bætast við. 
Ríkt fólk notar ráðstöfunarfé sitt 
eftir skatt ýmist til fjárfestingar 
eða neyslu. Það sem rennur til 
fjárfestingar hleypir fjöri í 
atvinnulífið. Bankar lána út fé, og 
fyrirtæki eru stofnuð. Það sem 
efnamenn nota í neyslu hefur 
einnig sín áhrif. Hús hækka í 
verði, bílar seljast betur, veitinga-
hús fyllast. Við þetta batna kjör 
almennings, og hagur ríkissjóðs 
vænkar. Jafnaðarmenn, sem vilja 
öflugt velferðarríki, ættu því að 
fagna, ef og þegar ríkum Íslend-
ingum fjölgar. Það gerist með 
auknu atvinnufrelsi, ekki síst 
skattalækkunum.

Fleira ríkt fólk!

R
atsjárstofnun hefur í tvo áratugi annast einn þátt loft-
varnareftirlits með mjög öflugu ratsjárkerfi. Starfsem-
in hefur verið snar þáttur í vörnum landsins. Banda-
ríkjamenn hafa greitt rekstrarkostnaðinn. Um miðjan 
næsta mánuð heyrir kostun þeirra á verkefninu hins 

vegar sögunni til.
Hér eru því nokkur tímamót. Þau vekja eðlilega upp ýmsar 

spurningar um stefnu stjórnvalda í varnarmálum. Hversu mikil 
umsvif eru til að mynda nauðsynleg af Íslands hálfu til þess að full-
nægja varnarsamningnum við Bandaríkin og aðildarsamningnum 
að Atlantshafsbandalaginu? 

Segja má að allir grundvallarþættir varnarstefnunnar séu skýrir. 
En um það sem snýr að eigin umsvifum á þessu sviði og stjórnsýslu 
er eitt og annað enn óljóst. Utanríkisráðherra sagði snemma sumars 
að ýmsir ættu ugglaust eftir að hrökkva í kút þegar kostnaðartölur 
þar að lútandi birtust á haustdögum í fjárlagafrumvarpi.

Það vekur þá spurningu hvort fjárlögin eru réttur vettvangur til 
þess að birta í fyrsta sinn þá stefnu sem Ísland ætlar að framfylgja 
varðandi einstök verkefni og umsvif í varnarviðbúnaði. Þarf ekki 
stefnumótun þar um að liggja fyrir með rökstuddu mati á nauðsyn-
legri starfsemi? Er ekki eðlilegt að sjálfstæð umræða fari fram um 
þá stefnumótun?

Ratsjárkerfið hér er vissulega hlekkur í starfsemi af því tagi sem 
teygir sig frá Evrópu til Norður-Ameríku. Brottför Bandaríkjahers 
bendir hins vegar til þess að bandarísk stjórnvöld telji ekki þörf 
á þessu eftirliti hér eins og sakir standa. Hafi annað komið fram 
liggur það ekki opinberlega fyrir. 

Danir lokuðu ratsjárstöð í Færeyjum. Gilda önnur sjónarmið 
þar? Ekki er ólíklegt að svo sé. Eigi að síður þarf í því falli að gera 
skilmerkilega grein fyrir því. Þó að hér sé um veigamikla starf-
semi að ræða er rétt að taka ákvarðanir um framhald hennar í víðu 
samhengi og með skýrum rökum.

Eðlilegt er að upp komi spurningar um það hvort þetta 
ratsjáreftirlit á alfarið að vera á hernaðarlegum forsendum eða 
hvort borgaralegir hagsmunir almannavarna eigi eða geti tengst 
því. Er unnt að sinna verkefninu með minni kostnaði?

Loftvarnareftirlit er rekið til þess að koma í tíma auga á ástand 
sem bregðast þarf við. Hverjir munu taka slíkar ákvarðanir? Íslensk 
stjórnvöld eða hernaðaryfirvöld innan Atlantshafsbandalagsins? 
Rétt er og mikilvægt að gera grein fyrir þeim ákvarðanaferli til 
þess að fá samhengi í nauðsyn eftirlitsins.

Mikilvægt er að stjórnsýsla á þessu sviði verði vönduð og byggi 
á skýrum heimildum. Á hún að vera óbreytt eða kallar hún á breyt-
ingar? Er þörf á sérstökum lögum um hernaðarlega starfsemi á 
vegum ríkisins? Hvernig á að byggja upp íslenska sérþekkingu á 
þessu sviði og lýðræðislegan samráðsvettvang?

Varnir landsins eru meðal mikilvægustu viðfangsefna á hverjum 
tíma. Ekkert bendir til annars en haldið hafi verið á þeim málum 
af yfirvegun og festu eftir að þau komu með skyndilegum hætti í 
fangið á íslenskum stjórnvöldum.

Meðan varnarmálin voru alfarið á herðum Bandaríkjamanna 
lutu efnislegar umræður um þau fyrst og fremst að milliríkjasamn-
ingum þar að lútandi. Kostnaðurinn var ekki áhyggjuefni. Nú eru 
þessi mál í okkar höndum. Það kallar á opna opinbera umræðu um 
einstök viðfangsefni, stefnumótandi ákvarðanir og kostnaðarmat.

Önnur nálgun



Veitingastaðurinn Gló verður opnaður í Listhús-
inu við Laugardal um helgina, en þar er boðið 
upp á lífrænt hráefni.

„Við munum leggja mikið upp úr lífrænu hráefni og 
komum til með að bjóða upp á ferska safa, hveitigras 
og súpur frá Örlygi Ólafssyni hjá Súpubarnum,“ 
segir Guðlaug Pétursdóttir, eigandi og rekstrarstjóri 
Gló, sem einnig rekur Rope Yoga-setrið í sama hús-
næði ásamt eiginmanni sínum, Guðna Gunnarssyni.

Guðlaug segir hugmyndina að staðnum hafa kvikn-
að þegar þau hjónin fluttu heim til Íslands eftir 
fimmtán ára búsetu í Los Angeles, þar sem Guðni 
lagði grunninn að rope yoga, sem er nú útbreitt um 
allan heim. Þeim fannst vanta veitingastað sem byði 
upp á mat úr lífrænum hráefnum, sem væri jafn-
framt hægt að taka heim, og þannig varð Gló til. 

„Okkur langaði líka til að opna stað með mat sem 
fólk býr að öllu jöfnu ekki til heima í eldhúsi og mikil 
alúð og kærleikur er lagður í,“ bendir Guðlaug á. „Við 

gerum þetta út frá hjartanu og höfum fengið til liðs 
við okkur brasilíska listakokkinn Inacio Pacas da 
Silva Filko, sem er á sömu bylgjulengd.“

Að sögn Guðlaugar verður áhersla lögð á grænmet-
isrétti, fisk og kjöt að einhverju marki, rétt dagsins, 
ásamt tveimur súpum til að velja á milli, salat, heima-
bakað spelt-brauð, hummus og lífrænt chutney.

Auk þess sem boðið verður upp á alls kyns girni-
lega rétti á Gló er viðbúið að viðskiptavinum eigi 
eftir að finnast staðurinn glæsilegur umhorfs, þar 
sem hann var hannaður af Guðlaugu Jónsdóttur arki-
tekt. Guðlaug hefur starfað hjá Dodd Mitchell Design 
í Los Angeles og átt mikilli velgengni að fagna. Á hún 
meðal annars heiðurinn að endurhönnun Rosewelt-
hótelsins í Hollywood, hönnun Hótels Þingholts við 
Þingholtsstræti og Rope Yoga-setursins.

Ákveðin tenging verður því á milli Gló og Rope 
Yoga-setursins, auk þess sem Guðlaug segir tilval-
ið að fá sér hollan morgunmat eftir jógatíma í 
vetur þegar veitingastaðurinn verður opnaður 
klukkan hálfátta.

Hæfilegur skammtur 
af ást og kærleik

Hinar vinsælu
dönsku bókahillur 

komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista
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Stanislaw Piotr Kowal er ann-
ar eigandi nýrrar Mini Market 
verslunar í Breiðholti. Þar má 
fá bæði íslenska og pólska 
matvöru.

Stanislaw Piotr Kowal kom hingað 
til lands fyrir sjö árum síðan í 
atvinnuleit. Hann hafði ekki annað 
með sér en eina ferðatösku og 
bjartsýni í ótæpilegu magni. Nú er 
hann stoltur eigandi tveggja Mini 
Market-matvöruverslana, en aðra 
þeirra opnaði hann nýlega í Drafn-
arfelli í Breiðholti.

„Þetta er matvöruverslun með 
bæði íslenska og pólska matvöru,“ 
segir Stanislaw hress í bragði, eða 
Stan eins og hann er kallaður.

„Ég rak áður verslun í Eddufelli, 
þar sem eingöngu var boðið upp á 
pólskar vörur. Íslendingar voru 
hins vegar svolítið feimnir, sem 
varð til þess að okkur Piotr Jaku-
bek, samstarfsfélaga minn, langaði 
að opna verslun með íslenska mat-
vöru. Þegar 11-11 lokaði létum við 
verða af því að opna hverfisversl-
un með blandaðri matvöru.“

Eins og fyrr sagði er matvöru-
búðin í Breiðholti önnur af tveimur 
verslunum sem þeir Stan og Piotr 

reka. Er því óhætt að segja að 
félagarnir hafi komið ár sinni vel 
fyrir borð, þar sem ekki er langt 
síðan Stan kom hingað til landsins 
sem atvinnulaus maður.

„Ég var atvinnulaus í Póllandi og 
ákvað að leita að vinnu á Íslandi, 
sem ég hafði frétt af í gegnum vin-
konu mína, búsettri hérlendis,“ 
útskýrir Stan. „Þá vissi ég lítið um 
Ísland, til dæmis hversu fáir búa 
hérna og hve erfitt yrði að fá vinnu. 
Ég gafst samt ekki upp.“

Stan segist hafa orðið fyrir vissu 
menningarlegu áfalli við komuna 
til landsins, sem minnti hann í 
fyrstu á aðra plánetu, með sínum 
svarta sandi, snjó og grjóti hvert 
sem augað eygði. Hann var feginn 
að finna líf í Reykjavík en fannst í 
byrjun lítið til borgarinnar koma, 
þótt hann sé á öndverðri skoðun í 
dag.

Stuttu eftir komuna til landsins 
fékk hann vinnu á bóndabæ og 
vann þar næstu sjö mánuðina. Þótt 
launin hafi ekki verið sérstök seg-
ist Stan verða bóndanum ævinlega 
þakklátur fyrir að hafa veitt sér 
tækifæri til að koma undir sig fót-
unum á Íslandi.

„Svo flutti ég í bæinn og vann 
um tíma við aðhlynningu aldraðra,“ 
segir Stan og bætir við að þar hafi 

menntunin komið að góðum notum, 
þar sem hann er lærður sjúkra-
þjálfari. „Þarna var ég orðinn 
ákveðinn í að setjast að og fékk 
mér því kvöldvinnu hjá Dominos 
til að geta keypt íbúð,“ bætir hann 
við.

Stan vann eins og brjálaður 
maður næstu mánuðina, stundum 
allt að 400 tíma á mánuði, og með 
peningunum sem honum tókst að 
safna, ásamt láni og góðum ráðum 
frá vinnuveitendunum, tókst 
honum ætlunarverkið. Nokkru 
síðar fóru þeir Piotr að flytja inn 
pólskan bjór og vegna þess hve vel 
gekk ákváðu þeir að ganga alla leið 
með opnun pólskrar matvöruversl-
unar. Fyrst í Breiðholti og síðan 
Keflavík. Eins og fyrr sagði sökn-
uðu félagarnir þó Íslendinga og sáu 
því ekki annað í stöðunni en að 
opna búð með íslenska vöru.

„Við viljum að Íslendingar viti 
að þeir eru velkomnir í búðina 
okkar,“ segir Stan. „Hérna verður 
íslensk og pólsk matvara í boði og 
þá ekki bara Prins póló. Við Pól-
verjar kunnum nefnilega að búa til 
margt fleira en súkkulaði. Okkar 
markmið er að gera það besta fyrir 
alla og vonum við að sjá sem 
flesta.“

Versla með miklu 
meira en Prins póló

Uppskrift Gló
Sérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.

Fyrir verslanir:

Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

Til steikingar:
saltfiskbitar blandaðir
saltfiskkurl
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
gellur

Fyrir veitingahús – hótel – mötuneyti:
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
saltfiskbitar blandaðir til suðu og steikingar
saltfiskkurl

Fyrir utan saltfiskinn þjónustum við sitthvað fleira, svo sem:
ýsuhnakka
rækjur
þorskhnakka
steinbítskinnar og bita

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is



Anna Björnsdóttir keypti eitt 
sinn hjól sem hún hjólaði 
aldrei á. Sálfræðin er hennar 
bestu kaup.

Bestu kaup Önnu S. Björnsdóttur 
ljóðskálds eru ekki af veraldleg-
um toga. „Ég verð að segja að sál-
fræðiþjónusta sem ég keypti mér 
þegar ég var 36 ára hafi verið mín 
bestu kaup,“ segir Anna. „Þá var 
lífið frekar erfitt allt saman en ég 
náði mér aftur á strik með sér-
fræðihjálp.“

Anna hefur þó aldrei tímt að 
hætta að leita til sálfræðingsins 
síns enda segir hún tímana ekki 
bara bestu kaupin heldur einnig 

þau skynsamlegustu. „Ég lít eigin-
lega á þetta sem einkatíma í 
háskóla,“ segir Anna. „Þarna kaupi 
ég þekkingu og tíma sálfræðings-
ins og fæ í staðinn einkakennslu 
og fræðslu.“

Anna segir að fólk sé oft kjána-
lega feimið við að leita sér aðstoð-
ar. „Það eru svo margir sem hjakka 
í sama farinu og eru alltaf að lenda 
í sama mótlæti. Með aðstoð getur 
fólk rofið þennan hring og loks 
orðið ánægt,“ segir Anna.

Verstu kaup Önnu voru, öfugt 
við þau bestu, afar veraldleg. 
„Fyrir nokkrum árum ætlaði ég að 
vera „sporty“, sem ég er alls ekki. 
Ég keypti mér hjól sem ég sá aug-
lýst, lét senda það heim til mín en 

svo komst ég að því að það voru 
engar fótbremsur á hjólinu,“ segir 
Anna og hlær. „Ég er svo gamal-
dags að ég get ekki haft bara 
bremsur á stýrinu svo ég hringdi í 
son minn og bað hann um að sækja 
nýja hjólið sem nú var hans.“

Anna hefur nýverið gefið út sína 
12. ljóðabók, Currents, og er hún á 
ensku. „Ég á stóra ætt í Kanada og 
þau fór ég og heimsótti í vetur,“ 
segir Anna. „Ég er að fara á næstu 
Íslendingadagana þarna úti og 
mig langaði að fara með ljóðabók 
þangað svo ég fékk Hallberg Hall-
mundsson, yndislegt ljóðskáld, til 
að þýða ljóð eftir mig og útkoman 
varð Currents.“

Sálfræði og bremsulaust hjól





27. JÚLÍ 2007
Nörd í kröppum dansi Ari Magg 

kaupir íbúðir Stormurinn á jeppa

Ragna Lóa Stefánsdóttir
kona Hemma Hreiðars

ÁSTIN ER 
ÖLLU YFIR 
STERKARI
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 Heyrst hefur

GUNNLAUGUR ÓLAFSSON, EINN AF LEIKMÖNNUM NÖRDANNA, STARFAR SEM 
ÖRYGGISVÖRÐUR Í KRINGLUNNI. HANN TÓK Á HONUM STÓRA SÍNUM FYRIR 

G unnlaugur Ólafsson lenti í 
kröppum dansi í Kringlunni 
fyrir skömmu þegar hann 

þurfti að vísa mótmælendum Saving 
Iceland-hópsins út fyrir hússins dyr 
fyrir ólæti. Gunnlaugur, sem starfar 
sem öryggisvörður í Kringlunni, er 
einn af liðsmönnum FC Nörd sem 
slógu eftirminnilega í gegn á sjón-
varpsstöðinni Sýn í fyrra og gerðu 
gott betur í ár þegar þeir völtuðu yfir 
FC Z, nördalið Svíþjóðar, í opnunar-
leiknum á Landsmóti ungmennafé-
laganna. 

Gunnlaugur sýndi mikla ákveðni 
og þrautseigju þegar hann átti við 
mótmælendurna. Reyndi meðal ann-
ars að koma í veg fyrir að mótmælin 
væru mynduð og hrópaði til mót-

mælenda setningar á borð við: „Stop 
filming!“, „This is private property! 
You have no right to be here!“ og „You 
will have to leave now!“ Gunnlaugi 
tókst ágætlega til eins og myndirnar 
hér til hliðar sýna.

Gunnlaugur gat vegna starfs síns 
ekki tjáð sig um atvikið eða starfið 
sjálft. Sirkus leitað því til Loga Ólafs-
sonar sem þekkir vel til Gunnlaugs 
enda er Logi þjálfari Nördanna. 

„Gunnlaugur er ákveðinn drengur 
og stendur sig vel í þessu starfi. Í Nör-
daþættinum sem við gerðum í kring-
um leikinn á móti Svíum spurði ég 
hann, fyrir framan myndavélina, 
hvort hann hefði orðið var við ein-
hverja frægð vegna þátttöku sinnar í 
þáttunum. Hann sagði svo vera og 

viðurkenndi það meðal annars að 
hann hefði verið beðinn um eigin-
handaráritanir af þjófunum sem 
hann stóð að verki,“ segir Logi hlæj-
andi. En hvernig skyldi þjálfarinn 
lýsa þessum harðduglega og ákveðna 
dreng? „Gunnlaugur er að stórum 
hluta alinn upp í Noregi og er mikið 
snyrtimenni. Stundum er hann 
klæddur eins og hann sé rifinn út úr 
auglýsingum frá Dressman. Hann 
var til dæmis ekki hrifinn af því að 
fara í make-over þáttinn hjá okkur 
þar sem tískufrík völdu föt á hann,“ 
segir Logi. „Gunnlaugur er mikill 
sjálfstæðismaður og vill svolítið vera 
þannig í útliti. Hann er annars vænn 
piltur og skemmtilegur. Mér þótti 
gaman að sjá hann í sjónvarpinu og 

hann sýndi mikla röggsemi þegar 
hann bað fólkið að yfirgefa bygging-
una. Sagði meðal annars að þetta 
væri „private property“,“ segir Logi og 
skellir upp úr. 

Meðal þess sem Gunnlaugur gekk 
í gegnum í sjónvarpsþáttunum um 
Nördana var að bregða sér í líki líf-
varðar sem þurfti að snúa niður 
meintan óþokka. „Við fengum Eirík 
Beck sem rekur lífvarðafyrirtæki til 
að hjálpa okkur og Gunnlaugur fékk 
það verkefni að snúa þrjótinn niður. 
Ég sá það greinilega á öllu hans yfir-
bragði í sjónvarpinu að hann hefur 
lært mikið af þeim þætti. Ég legg til 
að hann fái kauphækkun sem gæslu-
maður í Kringlunni,“ segir Logi Ólafs-
son, þjálfari Nördanna. 

Nörd í kröppum dansi
ALLT UNDIR STJÓRN Gunnlaugur Ólafsson
hafði fulla stjórn á mótmælendum og 
sýndi hvers hann er megnugur.
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Simbi í siglingu
Simbi klippari, oft kenndur við Jóa og 
félaga, og Ingibjörg Pálmadóttir, unnusta 
Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, eru góðir 
vinir. Vinátta þeirra er víst svo góð að 
Simbi siglir nú um strendur Suður-
Frakklands í glæsilegri snekkju ásamt 
þeim hjónum og fimm öðrum gestum. 
Glamúrinn er allsráðandi um borð í 
snekkjunni, svona eins og oftast þegar 
þau hjónakorn eiga hlut að máli, og 
hermir sagan að gestirnir séu átta en 
þjónustufólkið sextán talsins.

Kalli í knattspyrnu
Lítið hefur farið fyrir Idol-stjörnunni Kalla
Bjarna síðan hann var tekinn með kókaín 
í Leifsstöð fyrir nokkru. Kalli Bjarni situr 
nú inni á Litla-Hrauni og þykir öðrum 
föngum til fyrirmyndar. Kalli lék 
knattspyrnuleik með Hrottunum, 
knattspyrnufélagi fanga á Litla-Hrauni, 
síðastliðinn sunnudag og þótti standa sig 
nokkuð vel. Hann klúðraði að vísu 
nokkrum dauðafærum en það virtist ekki 
fara fyrir brjóstið á erlendum samföng-
um hans sem studdu við bakið á 
Hrottunum því þeir kölluðu: „It´s alright. 
He´s a great singer.“

Barinn í ruglið
Arnar Þór Gíslason og félagar sem 
standa að Café Oliver hafa selt hlut sinn í 
Barnum við Laugaveg og hommastaðn-
um Q-bar. Kaupendur eru Ragnar nokkur 
úr Hafnarfirði og Baddi sem áður var 
kenndur við Rugl.is. Ekki er vitað til þess 
að þeir félagar hafi áður komið að 
veitingabransanum en þeir hafa hins 
vegar verið tíðir gestir á slíkum stöðum.





Ari Magnússon, einn heitasti tísku- 
og auglýsingaljósmyndari landsins, 
hefur keypt tvær íbúðir við Ásvalla-
götu 24 í Reykjavík. Íbúðirnar, sem 
eru hæð og ris, eru tæpir tvö hundruð 
fermetrar að flatarmáli en auk þess 
fylgir 27 fermetra bílskúr með. 

Ari vildi ekki tjá sig um íbúðakaup-
in þegar Sirkus hafði samband við 
hann en samkvæmt heimildum blaðs-
ins er kaupverðið um 60 milljónir 
króna.

Ásvallagatan, sem og aðrar götur í 
gamla Vesturbænum, eru einn eftir-
sóttasti staður höfuðborgarsvæðisins 
og því er fermetrinn dýr eftir því. Ari 
reiðir fram rúmar 280 þúsund krónur 
fyrir fermetrann og þá er bílskúrinn 
innifalinn. Ari Magg lætur verðið þó 
ekki aftra sér frá kaupunum enda er 
nóg að gera hjá honum sem eftirsótt-
asti auglýsinga- og tískuljósmyndari 
landsins. 

Íbúðirnar sem Ari keypti eru frá árinu 
1947. Samkvæmt heimildum Sirkuss 
ætlar hann að taka íbúðirnar í gegn 
enda margrómaður fagurkeri. Ari hefur 
meðal annars komið sér upp glæsilegu 
ljósmyndastúdíói á Hverfisgötu, ásamt 
Magnúsi föður sínum og Silju systur 
sinni, sem þau starfrækja undir nafninu 
Magg. Silja mun að vísu kveðja fjöl-
skyldufyrirtækið innan skamms þar 
sem hún er á leið í nám við virtan ljós-
myndaskóla í New York. Ari hyggst búa í 
annarri íbúðinni en leigja hina út. 

Í sama húsi býr annar fagurkeri, 
Börkur Arnarson, sem oft hefur verið 
kenndur við Gallerí i8. Meðal 
nágranna Ara og Barkar á Ásvallagöt-
unni má nefna Kristján Guy Burgess, 
fyrrverandi blaðamann og fréttastjó-
ra á DV, sem og Skafta Jónsson og son 
hans Jón. Skafti starfar í Malaví á 
vegum Sameinuðu þjóðanna og er 
bróðir Gests Jónssonar lögmanns.

ARI MAGNÚSSON HEFUR KEYPT SÉR GLÆSILEGA EIGN Á 
ÁSVALLAGÖTU 24

Kaupir hæð og ris 
fyrir 60 milljónir

GLÆSILEGT HÚS Íbúðirnar sem Ari keypti eru í þessu stórglæsilega húsi við Ásvallagötu.

ARI MAGG Ljósmyndarinn stækkar nú við 
sig en hann hefur látið fara vel um sig í 
miðbæ Reykjavíkur síðustu ár.

„Ég keypti mér þennan jeppa fyrir 
mánuði síðan – fékk hann rétt áður 
en ég fór í sumarfrí,“ segir veðurfrétta-
maðurinn Siggi stormur, sem hefur 
keypt sér glænýjan Discovery-jeppa. 
Og það engin smásmíði. Bíllinn, sem 
er þriðja kynslóð Discovery-jeppa, er 
tvö hundruð hestafla lúxustæki af 
bestu gerð sem kostar um sjö milljón-
ir króna samkvæmt verðlista. 

„Ég er mikill bíladellukall. Var að 
skipta út ársgömlum Patrol fyrir 
þennan. Þetta er skemmtilegasti jeppi 
sem ég hef átt og samt hef ég átt fimm-
tíu bíla um ævina,“ segir Siggi sem vill 
alltaf vera á jeppa. „Mér finnst ég vera 
bíllaus ef ég er á fólksbíl. Svo finnst 
mér óskaplega gott að komast út fyrir 
malbikið en ég ber virðingu fyrir 
umhverfinu. Fer bara leyfilega slóða,“ 
segir stormurinn sem hefur átt jeppa 

síðan hann var sautján ára, eða í tut-
tugu og þrjú ár. „Ég vil bara original 
jeppa, ekki breytta. Ég geri samt mikl-
ar kröfur til þeirra um þægindi og 
akstureiginleika. Þessi bíll uppfyllir 
þær kröfur og er ógeðslega góður.“

Stormurinn þeysist um 
á sjö milljóna króna 

SIGGI STORMUR OG JEPPINN GÓÐI Siggi
er hæstánægður með nýja jeppann sem 
er hlaðinn lúxusbúnaði. 

Ýmsir   Í brekkunni: Eyjalögin 2cd
KK og Maggi Eiríks Langferðalög
Ýmsir   100 Íslensk 80’s lög
Hvanndalsbræður Skást of
Ljótu Hálfvitarnir Ljótu Hálfvitarnir
Amy Winehouse Back To Black
Mika   Life in Cartoon Motion
Garðar T. Cortes Cortes 2007
Ýmsir   Number 1 3CD
Jógvan   Jógvan
Ýmsir   Óskalög Sjómanna (2CD)
Gus Gus Forever
Ýmsir   Gleðilegt sumar
Smashing Pumpkins Zeitgeist
Lay Low   Please Don’t Hate Me
White Stripes Icky Thump
Björk   Volta
Ýmsir   Heimilistónar 2c
Chemical Brothers We Are The Night
Tríó B. Thor & A. Gylfa Vorvísur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Amy Winehouse hin grindhoraða selur
plötuna sína Back To Black gríðarlega vel
þessa dagana. Hörku plata með fanta fínni
söngkonu.

Það fer að líða að því að Gus Gus fari að
verða aldursforsetar Skífulistans, búin að
vera ansi lengi á Topp 20 sem verður að
þykja nokkuð gott. Frábær plata.

Forever

Amy Winehouse

Nældu þér í eintak
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10 til 50%
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A ð sjálfsögðu hef ég áhuga á tísku, 
maður kemst ekkert hjá því í líf-
inu,“ segir Alexía Björg Jóhann-

esdóttir leikkona og eigandi Reykjavík 
Casting. Alexía Björg segir smekk sinn 
sambland af ódýrum hlutum á mörk-
uðum upp í dýrari hluti í verslunum 
eins og Kronkron og GK. „Ég kaupi bara 
það sem mér finnst fallegt, sama hvað-
an það kemur,“ segir hún og bætir við að 
kærastinn hennar sé ótrúlega duglegur 

að finna handa henni falleg föt. „Hann 
er ótrúlega naskur og ég gæti þess 
vegna látið hann um þetta,“ segir hún 
brosandi. Aðspurð segist hún kaupa 

mikið erlendis og þá séu verslanir eins 
og HM og Primark í miklu uppáhaldi, 
sér í lagi þegar hún hafi verið fátækur 
námsmaður á Englandi. Þegar hún er 
beðin um að lýsa stíl sínum segir hún 
smá rokkara í sér. „Samt reyni ég að 
vera pen svo ætli ég sé ekki voðalega 
penn rokkari,“ segir hún hlæjandi og 
bætir við að sem betur fer hafi stíll 
hennar breyst mikið með árunum. 
Aðspurð um tískuna í dag segist hún 

kunna vel við hana. „Það skemmtilega 
er að það er allt leyfilegt og því er eng-
inn púkó. Ég gæti þess vegna farið í 
gamla krumpugallann og allir myndu 
gúddera það,“ segir Alexía sem bjó í 
London í fjögur ár. Hún segir tískuna 
hér og þar afar svipaða þótt mannflór-
an sé vissulega meiri í London. „Allt 
sem er í tísku þar kemur strax hingað 
og svo öfugt, heimurinn er svo lítill. 
Allavega Evrópa,“ segir Alexía sem fékk 

langþráða saumavél í afmælisgjöf á 
árinu og hefur verið að dunda sér við að 
sauma sér föt. „Saumaskapurinn er 
samt á algjöru byrjunarstigi en ég 
prjóna líka mikið og finnst mjög róandi 
að setjast niður með prjónana. Það eru 
svo margar prjónakonur í fjölskyldunni 
að maður verður að sýna fram á að 
maður geti eitthvað svo þær haldi ekki 
að prjónaskapurinn deyi út með þeim.“

indiana@frettabladid.is

ALEXÍA BJÖRG JÓHANNESDÓTTIR 
LEIKKONA OG EIGANDI REYKJAVÍK 
CASTING KAUPIR FÖT SEM HENNI 
FINNST FALLEG SAMA HVAR ÞAU 
FÁST.

Penn rokkari sem prjónar
FALLEG OG SPARILEG „Þennan æðislega Vivienne Westwood-kjól fékk 
ég í þrítugsgjöf frá kærastanum en hann var keyptur í Kronkron. 
Skórnir eru úr Kaupfélaginu en skartgripirnir úr Trilógíu.“ 

PRJÓNAVESTI FRÁ ÖMMU „Rauðu gallabuxurnar fékk ég í Kringlunni en 
stígvélin í Primark í London. Mér þykir rosalega vænt um prjónavestið 
sem amma kærasta míns prjónaði handa mér.“                MYND ANTON BRINK

FLOTT Í HVERSDAGSGALLANUM  „Gallabuxurnar eru úr Vero Moda en 
stígvélin úr GS skóm. Regnkápuna keypti ég í HM í Amsterdam.“

UPPÁHALDSKJÓLLINN „Mér þykir ótrúlega vænt um þennan tiger-kjól 
en kærastinn minn keypti hann í San Fransisco.“

JÓLAGJÖF FRÁ KÆRASTANUM „Þessi hvíta ullarkápa er Patrizia Pepe 
og var keypt í GK. Hún er ofsalega falleg en ég fékk
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„Við erum að flytja þar sem Hermann 
var að skipta um klúbb og höfum 
keypt hús í Poole, litlum strandbæ við 
suðurströnd Englands. Næst á dag-
skrá er að koma okkur fyrir,“ segir 
Ragna Lóa Stefánsdóttir eiginkona 
knattspyrnumannsins Hermanns 
Hreiðarssonar. Hermann á að baki 
farsælan knattspyrnuferil en hann 

hefur starfað sem atvinnumaður á 
Englandi frá árinu 1997. Nú hefur 
hann verið keyptur frá Charlton til 
Portsmouth og Ragna Lóa er himin-
lifandi með nýja liðið. „Þetta er allt í 
vinnslu og það er alltaf erfitt að skilja 
við vini og flytja burt. Það er skugga-
hliðin á lífi knattspyrnumannsins. Við 
þurfum að pakka öllu niður og flytja 

þangað sem hann er seldur. Mér líst 
mjög vel á Poole, þetta er skemmtileg-
ur og líflegur strandbær og það verð-
ur gaman að upplifa þá menningu í 
Englandi. Portsmouth er líka spenn-
andi kostur því þjálfarinn, Harry Red-
knapp, sem er hálfgerð þjálfaragoð-
sögn hér í Englandi, er búinn að vera 
á eftir Hermanni í mörg ár og hefur nú 
loksins tekist að negla hann svo það 
eru spennandi tímar framundan,“ 
segir Ragna Lóa brosandi.

Tvístígandi í fyrstu
Ragna Lóa og Hermann eiga saman 
tvær dætur en Ragna Lóa átti tvö börn 
fyrir. Þegar Hermanni bauðst að fara 
út að spila ákvað Ragna Lóa að vera 
heima á Íslandi fyrst um sinn. „Hann 
bjó úti í heilt ár áður en við komum út 
til hans. Við vildum fara hægt í sak-
irnar og vorum því í fjarsambandi til 
að flana ekki að neinu. Þegar við sáum 
að allt gekk að óskum ákvað ég að 
flytja til hans. Ég var mjög tvístígandi 
í fyrstu en ástin er öllu yfirsterkari,“ 
segir Ragna Lóa og bætir við að börn-

um hennar og Hermanni hafi ávallt 
komið vel saman. Í dag eru elstu börn-
in flutt aftur heim til Íslands og eyðir 
Ragna Lóa því miklum tíma á Íslandi. 
„Ég rek eiginlega tvö heimili, eitt hér 
og annað úti og yfirleitt er ég hérna 
yfir sumarið og kem öðru hvoru yfir 
veturinn,“ segir Ragna Lóa sæl með 
lífið og tilveruna. Aðspurð segist hún 
ekki hafa þurft að fórna eigin frama 
fyrir Hermann, hún hafi sjálf átt sinn 
knattspyrnuferil á sínum tíma og eigi 
marga titla í farteskinu, bæði sem 
leikmaður og þjálfari. Hún geri það 
sem henni langi til að gera og sé til að 
mynda í fjarnámi frá Kennaraháskóla 
Íslands. „Ég myndi elta hann til Kína, 
það væri ekki málið. Ferðalög eru 
hluti af fjölskyldunni og við förum 
þangað sem atvinnan kallar. Ég lifi 
mjög skemmtilegu lífi og hef það alveg 
hrikalega gott, get ferðast mikið og 
hef nógan tíma fyrir börnin mín og 
manninn. Ég var búin að mennta mig 
áður en við fórum út og er að mennta 
mig enn frekar og er fullkomlega 
sátt.“ 

Njótum þess að vera til
Aðspurð hvort eitthvert sannleiks-
gildi sé í sjónvarpsþáttunum Foot-
baller’s Wives segir hún svo vera. 
„Auðvitað er hægt að finna þessar 
týpur hvar sem er og ég á vini sem lifa 
svona lífi. Það er samt ekkert endilega 
fólk í fótboltaheiminum heldur líka 
viðskiptamenn og aðrir sem hafa 
áhuga á þessu innantóma lífi þar sem 
allt snýst um peninga, útlit og 
skemmtanir. Hins vegar eru mun fleiri 
sem lifa þessu eðlilega fjölskyldulífi.“ 
Hinn týpíski dagur í lífi Rögnu Lóu 
hljómar afar vel og það er greinilegt 
að samverustundir fjölskyldunnar 
eru í fyrirrúmi. „Dagurinn byrjar á því 
að ég fer með stelpurnar í skólann 

sem getur tekið langan tíma, fer eftir 
umferð. Svo sinni ég heimilinu og 
hugsa um heilsuna. Eins og flestir vita 
hef ég alltaf verið mikið fyrir íþróttir 
og er dugleg að hlaupa og æfa í rækt-
inni og svo hef ég einnig verið dugleg 
að sækja þjálfaranámskeið hjá Knatt-
spyrnusambandi Íslands og hef áhuga 
á að starfa því tengt í framtíðinni. 
Hermann kemur svo heim í síðasta 
lagi um tvöleytið og þá erum við að 
dúlla okkur saman það sem eftir lifir 
dagsins og njóta þess að vera til. Við 
lifum ótrúlega afslöppuðu lífi fyrir 
utan fótboltann og eyðum miklum 
tíma saman.“ 

Ragna Lóa á í engum erfiðleikum 
með að lýsa Hermanni og lýsingarorð 
eins og frábær og heiðarlegur koma 
fyrst upp í huga hennar. „Hann er 
alveg frábær eiginmaður og félagi, 
traustur og heiðarlegur og bara alveg 
ótrúlega skemmtilegur og góður 
faðir,“ segir hún og stoltið leynir sér 
ekki. Þegar hún er beðin um að lýsa 
sjálfri sér hugsar hún sig um. „Ég 
myndi segja að ég væri lífsglöð og 
traustur vinur vina minna. Það borg-
ar sig samt ekkert að styggja mig. Ég 
er mjög gestrisin og hef gaman af því 
að taka á móti fólki, húsið mitt er allt-
af opið. Síðast en ekki síst er ég afar 
hamingjusöm og mjög ástfangin,“ 
segir hún og brosir. 

Munum alltaf hafa gaman af 
lífinu
Ragna Lóa segir að frægð Hermanns 
aukist með hverju árinu. Honum hafi 
tekist að skapa sér góðan orðstír og sé 
orðinn einn af þekktustu varnar-
mönnum Englands. „Hermann er 
þessi týpa sem er allstaðar vel liðinn. 
Það fer allstaðar gott orð af honum og 
fjölmiðlar hafa aldrei haft neitt nei-
kvætt um hann að segja. Hann gefur 

Í FJARBÚÐ 
Í HEILT ÁR

RAGNA LÓA STEFÁNS-
DÓTTIR er eiginkona knatt-
spyrnumannsins Hermanns 
Hreiðarssonar. Ragna Lóa er 
alsæl með lífið og tilveruna og 

segist myndu elta Hermann til Kína. Fjölskyldan er að koma 
sér fyrir í litlum strandbæ í Bretlandi og framtíðin er björt. RAGNA LÓA „Ég lifi mjög skemmtilegu lífi og hef það alveg hrikalega gott, get ferðast mikið og hef nógan tíma fyrir börnin mín og 

manninn. Ég var búin að mennta mig áður en við fórum út og er að mennta mig enn frekar og er fullkomlega sátt.“ MYND/ANTON

„HANN ER ALVEG FRÁ-
BÆR EIGINMAÐUR OG 
FÉLAGI, TRAUSTUR OG 
HEIÐARLEGUR OG BARA
ALVEG ÓTRÚLEGA 
SKEMMTILEGUR OG 
GÓÐUR FAÐIR.“

FLOTTUR GÆI Hemmi Hreiðars er í ótrúlega góðu formi eins og atvinnumanna er siður.
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Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, er fæddur og 
uppalinn í Vestmannaeyjum. Eins og sönnum eyjapeyja sæmir 
fer hann á Þjóðhátíð nú í ár. „Þjóðhátíð var fastur liður á mínum 
yngri árum alveg fram að unglingsárunum,“ segir Árni. „Svo 
varð eitthvað hlé á þessu eftir að ég flutti frá Eyjum tólf ára 
gamall en ég stefni sem sagt þangað nú í ár.“

Ef marka má þá hörðu baráttu er Árni hélt uppi gegn áfengis-
djöflinum á sínum yngri árum þá mega þeir sem ganga of hratt 
um gleðinnar dyr vara sig. „Þegar ég var tíu ára polli blöskraði 
mér og félaga mínum drykkjuskapurinn á Þjóðhátíð. Við fórum 
eldsnemma um morgun á svæðið og sáum þá drukkna menn liggj-
andi í hlíðum Dalsfjallsins með flöskurnar sér við hlið,“ segir 
Árni og glottir. „Til að forða þeim frá frekari drykkju helltum við 
niður áfenginu og migum í flöskurnar.“

Þarna töldu drengirnir sig framkvæma hina mestu samfélags-
þjónustu. Annað kom á daginn og auðvitað fengu þeir orð í eyra 
fyrir uppátækið. „Ég ráðlegg mönnum að hafa tappann vel fastan 
á flöskunum,“ segir Árni og hlær. „Bara ef einhver skyldi vera að 
gera þetta ennþá. Annars hef ég lagt af þessa iðju svo fólk þarf 
ekki að óttast mig á Þjóðhátíð.“

Pissaði í brennivíns-
flöskur á Þjóðhátíð

 HVÍTLAUKSHUMAR Á GRILLIÐ Þeir sem elska humar 
þekkja líklega hve erfitt getur verið að borða hann án þess að verða 

subbulegur á fingrunum. Með auðveldum hætti má gera humar-
máltíðina að ánægjulegri og hreinlegri athöfn.

Byrjað er á að taka humarhalann og klípa af honum stélið 
og hreinsa þar með um leið svörtu röndina sem liggur með-

fram skelinni. 

Næst eru tekin upp góð skæri og klippt sínum hvorum 
megin við magann svo kjötið komi í ljós. Hölunum er 
síðan raðað á álbakka með skelina niður og kjötið upp. 

Smjör er brætt og hvítlauksrif eru kreist ofan í það. Hve 
mörg fer eftir humarmagninu. Með pensli eða skeið er 
smjörinu og hvítlauknum dreift yfir humarinn.

Þessu er síðan skellt á grillið í um tíu mínútur eða þar til 
humarinn er orðinn fallega hvítur. Með því að matreiða 

humarinn með þessum hætti er vel hægt að borða 
hann með hníf og gaffli.  

Árni Sigfússon 
reyndi tíu ára 

gamall að bjarga 
dauðadrukknum 

þjóðhátíðar-
gestum frá meiri 

brennivíns-
drykkju með 

afar nýstárlegri 
aðferð.

Gönguhópurinn Krummafætur brá sér í 
skemmtilega ferð á dögunum út í Flatey á 
Skjálfanda. Birgir Ottósson var einn ferðalang-
anna og segir það mikla upplifun að koma út 
í eyjuna þar sem er eins og tíminn hafi staðið í 
stað.

„Þetta var mjög skemmtilegur dagur og mikil upp-
lifun fyrir okkur, borgarbörnin, að koma í svona 
eyju. Þetta var eins og að vera kippt út úr nútím-
anum og inn í umhverfi sem hefur staðið í stað í 
tugi ára. Það er ekki stress þarna og hjartað slær 
rólega,“ segir Birgir en honum fannst þessi upplif-
un eitt af því eftirminnilegasta úr ferðinni. „Síðan 
var líka mjög eftirminnileg stund í kirkjunni en þar 
fengum við góðfúslegt leyfi til að syngja einn sálm 
og ég spilaði undir á gamalt fótstigið orgel,“ bætir 
hann við.

Birgir var einstaklega ánægður með leiðsögnina 
sem hópurinn fékk um eyjuna. „Leiðsögumaðurinn 

var Guðmundur A. Hólmgeirsson sem er innfædd-
ur þarna og þekkir þetta allt saman mjög vel,“ segir 
Birgir sem hreifst mikið af eyjunni. „Það er gaman 
að sjá að þarna er verið að gera upp gömul hús en 
engu öðru bætt við. Það eru engar hugmyndir um að 
breyta neinu þarna og það vorum við mjög ánægð 
með enda hefur það mikið varðveislugildi að halda 
öllu eins og það var.“

Birgir segir eyjuna mjög flatlenda, eins og nafnið 
gefur til kynna, og að mikið og fjölbreytt fuglalíf sé 
í eyjunni enda hafi minkurinn ekki komist þangað. 
„Það tekur um hálftíma að sigla út í Flatey frá Húsa-
vík en það eru engar skipulagðar ferðir þangað. Við 
sungum að sjálfsögðu gamla sjóaraslagara báðar 
leiðir við harmóníkuundirleik og þótti það mjög við-
eigandi,“ segir Birgir hæstánægður með upplifun 
sína af Flateyjarferðinni. sigridurh@frettabladid.is

Tíminn stendur í stað

Sími: 566 6303 - www.alafoss.is
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Birgir segir það hafa verið mikla upplifun að koma í Flatey 
enda sé eins og tíminn hafi staðið í stað í tugi ára.

Eyjan er flatlend og falleg og segir Birgir að fuglalífið þar sé einkar mikið og fjölbreytt. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hópurinn var svo heppinn að hafa harmóníkuleikara um borð í 
bátnum svo gömlu sjóaralögin voru sungin hástöfum meðan á 
hálftíma siglingunni til og frá eyjunni stóð.



Á SUMARVÖRUM
ÞETTA ER ALVÖRUAFSLÁTTUR

allt
að

AFSLÁTTUR

Vnr. 88015972/4

Svefnpoki
Svefnpoki -5°, grár eða dökkblár.
Stærð 200x80 cm.

1.990
2.990

%
afsláttur

149
299Vnr. 88016002

Einnotagrill
Einnotagrill.

%
afsláttur

Vnr. 88015968

Teppi
Flísteppi.

594
990

%
afsláttur

343
490

Vnr. 88015715

Vatnsbrúsi
Vatnsbrúsi, 15 ltr.

%
afsláttur

354
590

Vnr. 88015986

Ferðastóll
Ferðastóll.

%
afsláttur

594
990

Vnr. 88015960

Barnatjald
Barnatjald, stærð: 120x120x90 cm.

%
afsláttur

495
990Vnr. 88015988

Ferðaborð
Ferðaborð.

%
afsláttur

100
199

Vnr. 87927600

Gaskútur
Gaskútur, 190 g.

%
afsláttur

Vnr. 88015580/2

Bakpoki
Bakpoki,
52x30x18 cm, blár eða rauður.

1.418
1.890

%
afsláttur

1.592
1.990

Vnr. 88098175

Útilegustóll
KELSYUS útilegustóll 
með röndum eða blár.

%
afsláttur

903
1.290

Vnr. 88015984

Útileguljós
Útileguljós, 12V 
eða með rafhlöðu.

%
afsláttur

GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

668
890

Vnr.88098157/8

Útilegustóll
Útilegustóll, grænn eða blár.

%
afsláttur

Vnr. 88015950

Tjald
2ja manna tjald.

1.390
1.990

%
afsláttur

773
1.190

Vnr.88098156

Útilegustóll
Útilegustóll, grænn, stór.

%
afsláttur
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Karlahópur Femínistafélagsins 
ætlar að vera á faraldsfæti um 
verslunarmannahelgina eins og 
undanfarin ár en hópurinn hefur 
unnið að forvörnum gegn nauðg-
unum á útihátíðum og víðar.

Gísli Hrafn Atlason er forsvars-
maður karlahópsins og segir hóp-
inn verða á tveimur útihátíðum um 
verslunarmannahelgina, í Eyjum 
og á Akureyri. „Svo ætlum við að 
vera núna um helgina á frönsk-
um dögum á Fáskrúðsfirði,“ segir 
Gísli.

„Það sem við gerum er að vera 
sýnilegir á staðnum, selja svif-
diska og dreifa límmiðum og 
barmmerkjum og þess háttar. Við 

spjöllum við gestina um alvarleika 
og eðli nauðgana.“ 

Gísli segir það gríðarlega mikil-
vægt að fá umræðuna upp, bæði 
meðal karla og kvenna. „Þetta er 
mál sem er alltaf verið að ræða 
eitthvað en ristir oft ekki nægi-
lega djúpt.“ 

Spurður hvort hann hafi séð 
árangur af forvarnastarfi karla-
hópsins, segir Gísli: „Já, ég sé 
árangur og augljósan mun á því 
hvað fólk hefur rætt þetta mun 
meira núna en fyrir fjórum árum 
þegar við vorum að byrja. Yfirleitt 
tekur fólk mjög vel í að spjalla við 
okkur og margir koma gagngert til 
okkar til að ræða þessi mál.“ - sig

Forvarnastarf gegn nauðgunum

Gísli Hrafn Helgason er talsmaður 
karlahóps Femínistafélagsins og segir 
hópinn ætla að verða á tveimur stöðum 
um verslunarmannahelgina að sinna 
forvörnum gegn nauðgunum, á Akur-
eyri og í Vestmannaeyjum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Stígamót hafa frá stofnun sam-
takanna verið með aðstöðu 
fyrir fórnarlömb nauðgana 
á helstu útihátíðum verslun-
armannahelgar en að sögn 
Thelmu Ásdísardóttur, starfs-
manns Stígamóta, hefur slíkt 
smátt og smátt færst yfir á 
sveitarfélögin og mótshaldar-
ana og samtökin því dregið sig 
í hlé í þessum efnum.

„Fyrst og fremst þarf að vera að-
staða á útihátíðum fyrir fólk til að 
koma á ef eitthvað kemur fyrir,“ 
segir Thelma og bætir því við að 
stundum hafi slík aðstaða ekki 
verið nógu vel merkt eða ekki 
auglýst nægilega vel. „Við höfum 
fengið til okkar fólk eftir útihátíð-
ir sem hafði ekki hugmynd um að 
það hafi verið aðstaða fyrir það á 
staðnum, þannig að það er til lít-
ils að hafa þessa aðstöðu ef enginn 
veit af því.“

Thelma segir Stígamót vilja 
leggja áherslu á strákana í for-
vörnunum, frekar en stelpurnar, 
því í langflestum tilfellum séu það 
þeir sem nauðga og þess vegna eigi 
skilaboðin að vera til þeirra. „Okkur 
leiðast þessi skilaboð um að stelp-
urnar eigi alltaf að passa sig enda 
er ábyrgðin ekki þeirra. Ábyrgðin 

er þeirra manna sem nauðga þess-
um stelpum og í sumum tilvikum 
strákum líka,“ segir Thelma.

Spurð hvaða skilaboð séu þá 
réttust til strákanna fyrir versl-
unarmannahelgina, segir Thelma: 
„Það er fyrst og fremst þessi gamla 
góða klisja að nei þýðir nei. Það að 
stelpa hafni ekki kynlífi þýðir ekki 
endilega að hún vilji það. Síðan vil 
ég minna strákana á það að stúlku 
sem er ofurölvi og getur ekki tjáð 
sig eða rönd við reist á að láta vera 
en ekki líta þannig á að hún sé að 
samþykkja kynlíf þótt hún sýni 
einhverja smá viðleitni.“ Thelma 
bætir því við að samfarir án sam-

þykkis sé nauðgun og eins ef mök 
eru höfð við áfengisdauða stúlku.

„Nauðgun fylgja alvarlegar af-
leiðingar fyrir þolandann þannig 
að það má alls ekki líta léttvægt á 
slíkt því nauðgun er stór glæpur en 
ekki eitthvað léttvægt sem hægt 
er að humma fram af sér,“ segir 
Thelma. „Eitt atriði finnst mér líka 
rétt að benda öllu fólki á en það er 
að hafa auga hvert með öðru og 
standa ekki aðgerðalaus hjá ef það 
sér eitthvað gerast. Grípið inn í því 
það hefur allt áhrif,“ bætir hún við 
og minnir að lokum fólk á að vera 
óhrætt við að taka afstöðu gegn 
nauðgunum. - sig

Beinum skilaboð-
unum til strákanna

Thelma Ásdísardóttir, starfsmaður Stígamóta, segir að skilaboðin eigi að beinast til 
strákanna en ekki stelpnanna þar sem þeir eru alla jafna gerendur í nauðgunarmál-
um. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Margar fjölskyldur leggjast í 
ferðalög um verslunarmanna-
helgina. Þá er nauðsynlegt að 
huga að afþreyingu í bílnum 
og á áfangastað. 

Út að leika

Ferðahandbók 
fjölskyldunnar er skipt eftir 

landshlutum. Bókin tekur 
fyrir skemmtilega staði 

og fróðleik sem hentar vel 
börnum. Penninn Eymunds-

son kr 3.690 

Ferðahengi fyrir vatnsflösku, smá nammi, 
Andrésblað, liti og ferðaspilara. Sumir krakkar 
verða bílveikir við lestur og þá er gott ráð að 
hlusta frekar á hljóðbækur sem fást á flestum 
bókasöfnum. Penninn Eymundsson kr. 2.430 

Rúbbíbolti sem kemur allri fjöl-
skyldunni í gott skap eftir ærlega 
grillveislu. Útilíf kr. 1.590    

Línuskautar eru góð leið til að leika sér 
og hreyfa sig. Passa að nota hjálm og 
allar hlífar. Útilíf kr 9.990 

Víkingakubb er miklu 
betra en sjónvarp og 
tölvuspil í sumarbú-

staðnum. Útilíf kr 4.999

Svifdiskur fyrir mömmur og 
pabba sem hafa ekkert þarf-
ara að gera í fríinu annað en 
að leika sér. Leikbær kr. 195

Blakbolti kemur að góðum 
notum í fjörunni eða við 

tjaldið. Útilíf kr.1250
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Lax penslaður með ólífuolíu og engiferrót.Ljúffengt lambafillet að hætti Rúnars.

Rúnar Gíslason kokkur segir 
tiltölulega einfalt að grilla 
góðan mat.

Nú þegar verslunarmannahelgin 
er framundan er tilvalið að taka 
fram grillið, hvort sem maður 
ætlar að hafa það með í ferðalagið 
eða hafa það náðugt heima hjá sér 
um helgina.

Maður þarf ekki að vera neinn 
meistarakokkur til að grilla góm-
sæta rétti og satt best að segja er 
það tiltölulega auðvelt, ef marka 
má matreiðslumanninn Rúnar 
Gíslason hjá Kokkunum veislu-
þjónustu, sem hefur meðal ann-
ars getið sér góðs orðstírs fyrir 
grilluppskriftir fyrir Hagkaup.

„Ég ákvað að setja saman fjóra 
góða grillrétti, byggða á grillrétt-
um fyrir Hagkaup og sem tiltölu-
lega auðvelt er að búa til, þótt 
myndirnar gefi annað til kynna en 
það má helst rekja til framsetning-
ar,“ útskýrir Rúnar. „Staðreyndin 
er sú að réttirnir eru samansettir 
úr algjörum grunnhráefnum. Yf-
irleitt eru ekki fleiri en fimm at-
riði í hverri uppskrift.“

Til marks um það bendir Rúnar 
á að meginuppistaðan í kjúklinga-
rétt, einum hinna fjögurra rétta, 
sé kjúklingur, barbeque-sósa og 
mango chutney. Sömu sögu sé að 
segja um lambafillet, þar sem 
megin uppistaðan er ólífuolía, 
hvítlaukur, salt og pipar, fyrir 
utan kjötið sjálft. Uppistað-
an í laxrétt er lax penslað-
ur með ólífuolíu, bland-
aðri með niðurrifinni 
engiferrót. Hvítlauk og 
chili megi alltaf bæta út 
í til að skerpa bragðið.

„Það er nær engin fita 

í réttunum enda skiptir máli að 
hafa fersk og góð hráefni, sem 
nýta má sem best í matargerð,“ 
bendir Rúnar jafnframt á. „Þá er 
ekki verið að flækja hlutina.“

Fjórði og síðasti rétturinn er 
reyndar ekkert sérstaklega fitu-
skertur, en alveg ofboðslega góður 
að sögn Rúnars. Það eru kókosboll-
ur sem eru grillaðar ofan á berja-
blöndu í eldföstu móti og tilvalið 
að bera fram með vanilluís, sem 
bráðnar ofan á gotteríinu. Sann-
kölluð rúsína í pylsuendanum.

roald@frettabladid.is

Allar uppskriftir eru fyrir fjóra:

KJÚKLINGUR: 
800 gr kjúklingabringur.
Grilllögur
2 dl  BBQ-sósa.
5 msk. Geetas mango chutney.
Aðferð:
Marinerið bringurnar í legi í einn til 
tvo tíma. Grillið á hefbundinn hátt, 
um það bil átta mínútur á hvorri hlið. 
Gott að pensla aðeins í lokin með 
restinni af leginum. 
Meðlæti:
Gott að bera fram með grilluðum 
kartöflusneiðum, súkíni og tómötum. LAMBAFILLET: 

1,2 kg lambafillet m/fitu.
Grillmarinering:
2 dl ólífuolía.
4 stk. hvítlauksgeirar.

salt og pipar eftir smekk.
Aðferð:   

Búið marineringu til úr 
ólífuolíu og fínt söxuð-
um hvítlauksgeirum 
og salti og pipar eftir 
smekk. Látið lambið 
marinerast í þessu í 

einn til tvo tíma. Grillið 
með fituna niður, fyrst í 

um það bil tíu mínútur á fitu 

hliðinni og sex mínútur á hinni. 
Meðlæti:
Gott að bera fram með kartöflusalati 
með ólífuolíu, fersku salati og kaldri 
sósu.

LAX: 
900 gr laxaflök.
Marinering:  
2 dl ólífuolía.
50-70 gr engiferrót (rifin niður). 
salt og pipar eftir smekk. 
Aðferð:
Blandið marineringu saman. Penslið 
lax og grillið á roði, fyrst í um það bil 
þrjár mínútur á hvorri hlið. 

Meðlæti:
Gott að bera fram með grillaðri sætri 
kartöflu og aspas.

KÓKOSBOLLU
EFTIRRÉTTUR: 
300 - 400 gr berjablanda, til dæmis 
jarðarber, bláber og hindber. 
100 gr rjómasúkkulaði.
2 stk. kókosbollur.
Aðferð:
Skerið niður rjómasúkkulaði og stráið 
yfir berjablöndu. Skerið niður kókos-
bollur og setjið yfir réttinn. Bakið svo 
á grilli. Hægt að borða eitt og sér 
eða með ís. 

Kókosbollur á berjablöndu. Kannski 
ekkert ofboðslega hollar, en rosalega 
góðar að sögn Rúnars.

Auðveldara en það sýnist
Tiltölulega einfalt er að elda kjúkling.

Rúnar Gíslason kokkur segir mikilvægt að hafa grillið vel heitt í upphafi, sérstaklega þegar grilla á fisk svo hann festist ekki við 
grillið. Í því samhengi skiptir líka máli að vera búinn að pensla grillið með olíu. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR
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Verslunarmannahelgi um allt land
Hátíðir um verslunarmannahelgina eru ekki af skornum skammti. Á kortinu hér að neðan má sjá helstu viðburði sem í boði eru fyrir fólk um verslunarmannahelgina. 
Geymið kortið, boðið til fundar og ráðfærið ykkur við fjölskyldu og vini um áfangastaði helgarinnar.

INNIPÚKINN

Á Innipúkanum sem haldinn 
verður í Reykjavík á tónleika-
staðnum Organ við Naustið 

á laugardags- og sunnudagskvöld um 
verslunarmannahelgina koma fram 
hljómsveitirnar Bogomil Font og Flís, 
FM Belfast, Forgotten Lores, Ghostigital, 
Hjaltalín, Hudson Wayne, Jeff Who?, 
Mínus, Motion Boys, Seabear, Steypa 
og Stórsveit Nix Noltes. Á milli hljóm-
sveita munu plötusnúðarnir DJ Frank 
og DJ Arnar Eggert þeyta skífum en 
tónleikarnir standa yfir frá 20.00 til 03.00 
bæði kvöldin. Auk þess verður hátíð í 
portinu á sunnudeginum frá fimm til 
átta þar sem boðið verður upp á grillað-
ar pylsur og trúbadorar stíga á svið.

Sjá nánar á
 myspace.com/innipukinn2007

NEISTAFLUG

Á Neistaflugi í Neskaupstað 
verður margt í boði fyrir gesti. 
Dansleikir með ólíkum hljóm-

sveitum á hverju kvöldi, meðal annars 
hljómsveitunum Out Loud, Dichmilch, 
Buff og Todmobile.

Afþreying er af ýmsum toga. Til dæmis 
Neistaflugsgolfmót, Barðsneshlaup fyrir 

hlauparana, dorgveiðikeppni, 
kajakleiga og barnaídolkeppni.

SÆLUDAGAR  Í  VATNASKÓGI

Í Vatnaskógi fer fram árleg 
vímulaus fjölskylduhátíð. Góð 
aðstaða til útivistar er fyrir 

hendi. Meðal listamanna sem troða upp 
á Sæludögum eru Jón Víðis töframaður, 
Pétur Ben tónlistarmaður og Björgvin 
Franz Gíslason skemmtikraftur. Bæna-
stundir og málstofur fara einnig 
fram um helgina.

MÝRARBOLTINN 2007

Mýrarboltinn verður haldinn  í 
Tunguskógi í Skutulsfirði 3. til 5. 
ágúst. Er þetta í fjórða sinn sem 

mótið er haldið og verður nú stærra og 
glæstara en nokkru sinni. Keppt verður 
á fjórum keppnisvöllum auk þess sem 
keppendum og öðrum áhugamönnum 
stendur ýmis afþreying til boða.
Að móti loknu verður haldið lokahóf, að 
líkindum í Edinborgarhúsinu á Ísafirði. 

 Sjá nánar á www.myrarbolti.net

1

SÍLDARÆVINTÝRIÐ 

Síldarævintýri á Siglufirði verð-
ur haldið í sautjánda sinn um 
verslunarmannahelgina. Boðið 

verður upp á mikið úrval afþreyingar 
og skemmtiefnis fyrir alla aldurshópa. 
Aðgangseyrir á hátíðina er enginn og 
í bænum er fyrsta flokks tjaldaðstaða.
Meðal þeirra sem skemmta munu Sigl-
firðingum og fjölmörgum gestum eru 
Páll Óskar og hljómsveitirnar Sprengju-
höllin, Bermúda og Karma. Geirmundur 
Valtýsson og hljómsveit hans verða í 
góðu stuði ásamt fjölmörgum öðrum 
skemmtikröftum sem leiða hesta sína 
til Siglufjarðar í ár. Börnunum mun ekki 
leiðast enda verða tívolí, andlitsmálun, 
trúðar og söngvarakeppni í boði fyrir 
þau.

Sjá nánar á www.siglo.is

2

EIN MEÐ ÖLLU

Mikil og spennandi dagskrá 
fyrir alla fjölskylduna verður 
á Einni með öllu á Akureyri. 

Hátíðin er sett klukkan hálf níu á föstu-
dagskvöldið og er dagskráin þéttskipuð 
þar til henni verður slitið með mikilli 
flugeldasýningu á sunnudagskvöldið 
klukkan hálf tólf.
Meðal þeirra sem koma fram á hátíðinni 
eru Hara-systur, Ljótu hálfvitarnir, 
Sniglabandið, Björgvin Halldórsson og 
hljómsveitin Von ásamt fjölmörgum 
öðrum.
Annað sem er í boði fyrir fjölskylduna 
og kostar ekki neitt er leikjanámskeið 
fyrir börn, línudanskennsla, ratleikur 
á Hamrakotstúni og Singstar-söngva-
keppni. Þá verður tívolí í hjarta miðbæj-
arins, skemmtisiglingar með Húna II og 
margt margt fleira. 

3

5

ÁLFABORGARSÉNS

Borgarfjörður eystri er íðilfagur 
og hefur verið vinsæll tónleika-
staður. Dansleikir verða á kvöld-

in en auk þess verður haldið Neshlaup 
og hagyrðingamót á föstudeginum, 
Henson-mót í knattspyrnu, útimarkaður 
og rommtunnukvöld á Álfacafé á laug-
ardag. Á sunnudag verður fjölskyldu-
dagur í Breiðuvík, fjölskylduganga á 
Svartfell, grill og söngur.

4

6

7

FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ Í ÖLFUSI

Kristileg hátíð á vegum Kirkju 
sjöunda dags aðventista 
verður haldin um verslunar-

mannahelgina í Hlíðardalsskóla, Ölfusi. 
Hátíðin hefst föstudaginn 3. ágúst kl. 
20.00 og lýkur mánudaginn 6. ágúst 
upp úr hádegi. Fjölbreytt dagskrá 
er í boði, sambland af forvitnilegum 
fyrirlestrum, tónlist og samveru. Sérstök 
barnadagskrá verður út helgina þar sem 
vatn verður í fyrirrúmi. Næg tjaldstæði, 
möguleiki á gistingu í húsi og boðið 
verður upp á góðan mat alla helgina 
gegn vægu verði.

8

ÞJÓÐHÁTÍÐ

Þjóðhátíð hefur verið haldin í 
Eyjum frá árinu 1901. Hátíðin 
verður sett klukkan 14.30 á 
föstudag. Kvöldvakan hefst 

klukkan 21.00 með frumflutningi 
Þjóðhátíðarlagsins. Flugeldasýningin 
verður á sínum stað á laugardagskvöldið 
en á sunnudaginn er komið að hinum 
víðfræga brekkusöng þar sem Árni 
Johnsen leiðir gesti í fjöldasöng. Meðal 
þeirra sem koma fram á hátíðinni eru 
XXX Rottweiler, Á móti sól, Í svörtum föt-
um, Wulfgang, Foreign Monkeys, Dans 
á rósum, Hálft í hvoru og Logar. Verð á 
hátíðina í ár er 11.900 krónur en 9.900 í 
forsölu sem lýkur 30. júlí.

Sjá nánar á www.dalurinn.is

9

UNGLINGALANDSMÓT UMFÍ

Um verslunarmannahelgina 
verður tíunda Unglingalands-
mót UMFÍ haldið á Höfn í 

Hornafirði.  Mótið er vímuefnalaus fjöl-
skylduhátíð þar sem börn og unglingar 
á aldrinum 11 – 18 ára reyna með sér í 
fjölmörgum íþróttagreinum. Samhliða 
er boðið upp á fjölbreytta afþreyingu, 
leiki og skemmtun fyrir alla fjölskyld-
una. Keppt verður í frjálsum íþróttum, 
fótbolta, körfubolta, sundi, glímu, 
hestaíþróttum og skák. Hljómsveitir 
og skemmtikraftar munu halda uppi 
fjörinu alla helgina og á sunnudags-
kvöld verður kvöldvaka sem endar með 
flugeldasýningu.

10

KOTMÓT

Kotmót er kristileg samkoma 
fyrir alla fjölskylduna á vegum 
Hvítasunnukirkjunnar Fíladelf-

íu. Mótið fer fram á Kirkjubæjarklaustri 
en meðal viðburða eru bænir, lofgjörðir, 
biblíufræðsla, varðeldur og söngur. 

NÚ ER LAG Í ÁRNESI

Félag harmóníkuunnenda í 
Reykjavík stendur fyrir harm-
óníkumóti í Árnesi í Skeiða- og 

Gnúpverjahreppi um verslunarmanna-
helgina. Dagskráin hefst á föstudegi 
og klukkan 23.00 verður hitað upp fyrir 
langa helgi með spili og söng. Á sunn-
dag spilar sænski harmonikusnillingur-
inn Lars Ek á tónleikum í félagsheimilinu 
í Árnesi.

11
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 NÁTTÚRUPERLAN ÞAKGIL er á Höfðabrekkuafrétti milli 
Mýrdalsjökuls og Mýrdalssands um 14 kílómetra frá þjóðveginum. Gilið er 
ægifagurt og þar er mikil veðursæld.

Til að komast að Þakgili er beygt út af þjóðveginum við Höfðabrekku 
um fimm kílómetrum austan við Vík. Ekið er sem leið liggur inn á heiðar, 
eftir vegi sem var þjóðvegur númer 1 til 1955, þar til komið er að skilti sem 
bendir inn í Þakgil. Vegurinn inn í Þakgil er fær öllum bílum og er leiðin 
mjög falleg. Þar ber meðal annars fyrir augu hrikalegar sandsteinamyndanir 
sem meðal annars voru notaðar sem bakgrunnur í kvikmyndinni Astrópía, 
sem kemur út innan skamms.

Á svæðinu kringum Þakgil eru margar gönguleiðir við flestra hæfi. Tjald-
svæði, snyrting og sturta eru á staðnum. Í gilinu er náttúrulegur hellir sem 
þjónar sem eins konar matsalur með borðum og grillum.

Nánari upplýsingar um svæðið má finna á www.thakgil.is eða www.vik.is.

Veitingastaðirnir við veginn

GISTIHÚSIÐ EGILSSTÖÐUM Húsakynni Gistihúss Egilsstaða 
eru einkar glæsileg. Umhverfið er ekki síður fallegt en húsið er á 
bökkum Lagarfljóts um 300 m frá þéttbýlinu á Egilsstöðum. Róm-
antík og gamlar hefðir eru hafðar í öndvegi á gistiheimilinu á 
meðan ferskir vindar blása um veitingastaðinn. Meðal aðalrétta 
má nefna grænmetistortillur með fersku salati, jarðarberjum, furu-
hnetum og hvítlaukssósu, og að sjálfsögðu Egilsstaðanaut með 
strengjabaunum og kirsuberjatómötum.

ÞRASTALUNDUR Þrastalundur er þægilegur veitingastaður 
sem býður upp á yfirvegað andrúmsloft í sannkallaðri náttúru-
paradís við árbakka Sogsins. Áhersla er lögð á góða þjónustu 
og góðan mat en auk fjölbreytts matseðils er boðið upp á rétti 
dagsins alla virka daga í hádeginu. Fyrir þá sem ekki vilja missa 
af fyrsta leik tímabilsins í enska boltanum þá sýnir Þrastalund-
ur alla leiki beint, þar með talið leikinn um góðgerðaskjöldinn 
sem fram fer sunnudaginn 5. ágúst.

HALASTJARNAN Í ÖXNADAL Halastjarna er við þjóðveg 1 
í um 20 mínútna akstri frá Akureyri. Leitast er við að bjóða gest-
um upp á fallegan og góðan mat í skemmtilegu umhverfi. Mat-
seðillinn er breytilegur frá degi til dags og innihald miðast við 
hvað er mest spennandi og ferskast á fiskimarkaðnum, í mat-
jurtagarðinum, náttúrunni og hjá slátraranum. Veitingahús-
ið tekur um 25 manns og er opið flesta daga frá kl. 12.00 yfir 
sumarið. Halastjarnan stendur á jörðinni Hálsi í Öxnadal undir 
Hraundröngum og mjög skemmtileg og vinsæl gönguleið er frá 
Halastjörnu upp að Hraunsvatni.

RÁIN Í KEFLAVÍK Ráin er einn af þekktari veitingastöðum Kefla-
víkur. Eins og Suðurnesjamönnum sæmir er sjávarfang fyrirferðar-
mikið á matseðlinum og er staðurinn rómaður fyrir hvítlauksristaða 
humarhala sína. Fyrir þá sem vilja heldur leita til fjalla eftir mat er 
ekki úr vegi að panta purusteikt lambafille með hunangssteiktu 
grænmeti og bakaðri kartöflu. 

INGÓLFSSKÁLI Í EFSTALANDI Ef þú vilt upplifa sannkallaða 
víkingastemningu þá er Ingólfsskáli í Efstalandi í Ölfusi málið. Skál-
inn er í víkingastíl og matur að hætti landnemanna. Reykt hangi-
kjöt, silung, síld, harðfisk og rúgbrauð má fá í forrétt, lambasteik 
eða kjúkling í aðalrétt, og skyr og bláber eru vinsælir eftirréttir. 
Hægt er að panta bjór og hornasnafs með matnum.

NARFEYRARSTOFA Í STYKKISHÓLMI Narfeyrarstofu við Að-
algötu 3 í Stykkishólmi (við hlið gömlu kirkjunnar) er boðið upp 
á ferskan afla úr Breiðafirði. Þar á meðal humar, rauðsprettu og 
skötusel. Af eftirsóttum réttum má nefna hörpuskel, þorsk, reyktan 
svartfugl, léttsoðið egg í brauðbollu með salati og fiskisúpu 
byggða á soði af humarskeljum, trjónukrabba og fiski, sem hefur 
notið samfelldra vinsælda frá upphafi.

HÓTEL HÖFÐABREKKA Vinalegt sveitahótel í um fimm kíló-
metra fjarlægð frá Vík í Mýrdal. Á hótelinu eru 62 tveggja manna 
herbergi með sérbaðherbergi og að auki eru heitir pottar fyrir utan 
hótelið. Veislusalurinn tekur yfir 200 manns í sæti og getur stað-
urinn boðið upp á hvort sem er veisluhlaðborð eða þriggja rétta 
kvöldverð. Á svæðinu við hótelið er auðvelt að finna eitthvað við að 
vera. Þar eru veiðivötn, boðið er upp á fjórhjólaferðir í fjörunni og 
jeppaferðir upp á afrétt. Í grenndinni er einnig níu holu golfvöllur 
auk þess sem mikið er um fallegar gönguleiðir í umhverfinu. Mýr-
dalsjökull er ekki fjarri en þangað er hægt að fara í göngu- og eða 
sleðaferðir.

CAFÉ RIIS Strandamenn eru þekktir fyrir fjölkynngi sína og það 
virðist koma kokkunum á Café Riis að góðum notum í eldhúsinu. 
Veitingastaðurinn, sem er á Hólmavík, býður upp á fjölbreyttan 
matseðil í skemmtilegu húsi sem byggt var árið 1897. Þegar kvölda 
tekur um helgar færist svo fjör í leikinn enda er Café Riis opið til 
03.00 föstudaga og laugardaga.
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Tjaldsvæðið í Skaftafelli er skemmtilegt og 
hentar jafnt fyrir húsbíla, fellihýsi, tjaldvagna og 
svo hin venjulegu tjöld sem orðin eru í minni-
hluta á tjaldsvæðum.

Skaftafell er vinsæll áfangastaður ferðalanga, bæði 
erlendra og innlendra. Þar er skemmtilegt tjald-
svæði sem býður upp á marga möguleika. Að sögn 
Hafdísar Roysdóttur, einnar af fjórum þjóðgarðs-
vörðum, hefur hlutfall húsbíla og fellihýsa aukist 
mjög undanfarin ár og telur hún að fólk sem not-
ist við venjuleg tjöld séu nú komin í tæpan minni-
hluta gesta. Tjaldbúðarmenningin breytist óneit-
anlega þegar svo er, og þurfa nútíma tjaldstæði að 
bjóða upp á ýmsa nýja þjónustu. „Við erum nýkom-
in með rafmagn; átta rafmagnsstaura og sex tengla í 
hverjum staur fyrir alla þá sem þurfa rafmagn. Fólk 
spyr mikið um hvernig það getur losað úr ferðaklós-
ettum sínum og bjóðum við því upp á seyrulosun. 
Í Skaftafellsstofu eru svo nettengdar tölvur,“ segir 
Hafdís en í Skaftafellsþjóðgarði eru fjórir heilsárs-
starfsmenn og ellefu sumarstarfsmenn. Starf þeirra 
getur falist í því að losa stíflur í klósettum, leggja 
stíga, taka á móti túristahópum og búa til bæklinga 
um svæðið.

Blaðamanni leikur forvitni á að vita hvort starfs-
menn þurfi stundum að elta uppi bíræfna gemlinga 
sem stelast undan að borga fyrir tjaldplássið sitt. 
„Jú, jú, það er alls staðar. Ef fólk vill spara sér pen-
inginn þá bara gerir það það. Sem betur fer eru nú 
flestir sem koma og borga, svo göngum við á svæð-
ið tvisvar á dag og rukkum. En það eru alltaf ein-
hverjir sem sleppa og það þýðir ekkert að ergja sig 
yfir því. Það er ýmislegt sem viðgengst þó menn séu 
ekkert kátir með það. Manni finnst það hins vegar 
sérstaklega broslegt að horfa á eftir margra milljón 
króna drossíu sem dregur á eftir sér tveggja hæða 
einbýlishús stinga af og spara sér 750 krónur. Manni 

finnst það svolítið fyndið, en skilur það aðeins betur 
ef það eru fátækir námsmenn,“ segir Hafdís.

Tjaldsvæðið í Skaftafelli er mjög skemmtilegt. Það 
samanstendur af níu stórum flötum sem henta vel 
fyrir húsbýla, fellihýsi og tjaldvagna vegna þess hve 
undirlagið er hart. Tjaldstæðið er gamall árbotn þar 
sem Skeiðará rann yfir í flóðum áður en flóðvarnar-
garðar voru byggðir á sínum tíma í tengslum við brú-
arframkvæmdir 1974. Svæðið er nú vel skógi vaxið, 
og þeir sem kjósa að sofa í hógværum tjöldum geta 
fundið yndislega staði til að tjalda inni í limgerðun-
um í friði og ró. Sumir tjaldgestir kvarta þó yfir þvi 
að erfitt sé að koma tjaldhælunum niður sökum stein-
mettaðs jarðvegar, en þá er mikilvægt að hafa með 
í för hamar til að berja hælana niður. Tjöldun utan 
tjaldsvæðis í Skaftafellsþjóðgarði er óheimil nema 
með sérstöku leyfi. Til dæmis má ekki tjalda í heið-
inni, við Svartafoss né við Skaftafellsjökul. Nánasta 
umhverfi tjaldstæðisins er mjög fallegt og marg-
ar gönguleiðir beggja vegna gilsins sem tjaldstæðið 
stendur við. Í sumar hafa hins vegar verið svo miklir 
þurrkar að áin sem kemur neðan úr giljunum rennur 
ekki fram, heldur hverfur ofan í aurinn fyrir framan 

Tjöld í minnihluta

Tjaldsvæðið í Skaftafelli samanstendur af níu stórum flötum 
sem henta vel fyrir húsbíla og fellihýsi.

Maríanna Clara Lúthersdóttir 
leikkona er ekki mikið fyrir það 
að fara út úr bænum um versl-
unarmannahelgar. „Ég hef hald-
ið tryggð við Innipúkann og geri 
það áfram í ár,“ segir Maríanna.

Hún hefur þó tvisvar sinn-
um lagt land undir fót með æði 
skrautlegum árangri. „Ég fór á 
Uxa ´95 þar sem öll eiturlyfja-
neysla fór gjörsamlega framhjá 
mér,“ segir Maríanna og hlær. „Í 
hitt skiptið fór ég út á land í úti-
legu með fyrrverandi kærastan-
um mínum.“

Sú ferð fór ekki eins og til 
stóð. Veðrið var svo vont að tjald-
ið sem þau ætluðu sér að gista í 
rifnaði og fauk að lokum. „Við 

neyddumst til að hörfa inn í bíl 
og fengum svo inni í sumarbú-
stað hjá fólki í stórfjölskyldu 
kærasta míns,“ segir Maríanna.

Þar var hrakförunum langt 
í frá lokið. Maríanna átti enn 
eftir að rispa bílinn endilangan, 
en bíllinn var einmitt líka feng-
inn að láni hjá foreldrum hennar. 
„Kærastinn minn ætlaði að kenna 
mér að keyra, en ég var ekki með 
bílpróf þá og er ekki enn, og ég 
keyrði einfaldlega út í skurð.“

Allt fór vel að lokum, Marí-
anna komst heim og þar sem for-
eldrum hennar þótti mikilvægast 
að það voru bara hlutir sem ris-
puðust og rifnuðu, ekki Maríanna 
sjálf, var henni fyrirgefið.

Heldur tryggð 
við Innipúkann

Maríanna Clara Lúthersdóttir leikkona afrekaði það að rífa tjald foreldra sinna 
og rispa bíl þeirra eina verslunarmannahelgina.
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Sumarhús og ferðalög

Alvöru kælibox 12v / 24v/ 230v
Mjög sparneytin.

Sunwind gasgrill.
Niðurfellanleg hliðarborð.Zero gaskæliskápur

Áriðill
12v í 230v 110w

Olíu ofn

Sólarrafhlöður og fylgihlutir.
10-80w

Sólarrafhlöður
fyrir húsbíla 
og fellihýsi.

þunnar
75 - 130w

Gas vatnshitarar
5 - 14 l/mínGas ofn

Coolmatic 12v
ísskápar m/ kælipressu

Kælibox
gas/12v/230v

Gas
hitari

Gas eldavélar
og helluborð

Kaffi vél 12v / 24v
(fyrir 1 bolla)

Tilvalið er að 
setja svefnpokann 
í strekkipoka svo 
hann taki sem minnst 
pláss. Einnig er hægt að 
setja föt í pokann.

Flestum bakpokum er skipt upp í fleiri 
en eitt hólf. Gott er að geyma það 
sem ætlað er fyrir svefninn, svo 
sem svefnpoka og dýnu, í 
neðri hluta pokans. 

Sjúkrakassi og aðrir hlutir sem ekki er gert ráð 
fyrir að nota eru geymdir á óaðgengilegasta 
staðnum, botninum.

Áttaviti, kort, vasaljós
og annað sem oft er 

gripið til er geymt í 
topphólfinu.

Ákveðin list felst í því að raða rétt ofan 
í bakpokann þannig að hann virki sem 
léttastur fyrir göngumanninn.

Það er ekki eins auðvelt og það hljómar að 
pakka ofan í bakpoka. Að ýmsu þarf að huga 
svo maður erfiði ekki frekar fyrir sér í göng-
unni, til að mynda að tjaldið, maturinn og annað 
sem vera á meðferðis, vegi eins lítið og hægt er. 
„Maður á fyrst og fremst að halda allri þyngd 
nálægt bakinu,“ segir Steinar Sigurðsson sölu-
maður í Everest. „Þetta virkar eins og vogar-
afl, ef eitthvað þungt er langt frá bakinu verð-
ur pokinn þyngri. Síðan eru tvær kenningar um 
það hvort þyngdin eigi að vera ofarlega eða neð-

arlega. Ef hún er hátt uppi leggst þyngdin meira 
á mjaðmirnar, en á móti kemur að maður hefur 
lélegra jafnvægi heldur en ef þyngdin er neð-
arlega. Því er gott að hafa þyngdina ofarlega ef 
gengið er á sléttlendi en neðarlega ef verið er 
að ganga í bröttu landslagi eða til að mynda á 
gönguskíðum.“

Steinar segist ekki geyma neitt utan á pokan-
um eins og sumir eiga til að gera. „Það sem er 
utan á pokanum tekur á sig vind ásamt því að 
sveiflast til sem er óþægilegt á göngu. Það er 
því um að gera að nýta allt loftrými í pok-
anum, til dæmis að vera ekki með tóman 
pott heldur setja varahúfuna sína ofan 
í hann.“ Þegar allt er komið ofan í pok-

ann og honum hefur verið lokað er svo um að 
gera að strekkja eins og hægt er, bæði að minnka 
hann og færa hann nær sér. „Þannig færir 
maður þyngdina að bakinu og hlutirnir 
veltast ekki um í pokanum,“ segir Stein-
ar að lokum.

Allir hlutirnir á myndunum fást í 
versluninni Everest.

mariathora@frettabladid.is

Raðað ofan í bakpokann

Sniðugt er að setja varaföt í vatnsheldan 
poka ef allt annað skyldi blotna. Þau geta 
verið geymd neðst í bakpokanum enda koma 
þau vonandi ekki að gagni.

Viðgerðateip eru gagnleg 
og geta bjargað allt frá 
hælsærum upp í biluð 
bakpokahólf. Ekki 

þarf að taka alla rúlluna 
heldur er nóg að líma snifsi 

hér og þar, til dæmis rúlla 
utan um göngustafina.

Stafina er síðan hægt að binda 
utan á bakpokann.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Vatnsflöskur eru plássfrekar en 
vatnspokar taka sáralítið pláss tómir. 
Best er að hafa pokann 
uppvið bakið, þannig 
færist þyngdin að 
bakinu og vatnið 
frýs ekki ef 
frost er úti.
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Bragi Valdimar er eldri en tvævetra 
og eldri en þrævetra. Minni hans af 
útihátíðum rekur allt aftur til árs-
ins 1989 þegar hann fór í fyrsta 
sinn á bindindishátíðina í Galta-
lækjarskógi. „Nei andskotinn, ég er 
einn mesti verslunarmannahelgar 
„partí-púper“ sögunnar. Galtalækur 
1989 var ógeðslega leiðinlegur. Ein 
aðal hljómsveitin var Sororicide, 
og svo voru Busarnir stórt númer á 
hátíðinni líka, en þeir voru forver-
ar hljómsveitarinnar Vinir vors og 
blóma! Busarnir spiluðu Should I 
stay or should I go? aftur og aftur 
og aftur. Í Galtalæk fór maður fyrst 
að sjá þessa tilhneigingu til ráfs 
sem er viðloðandi allar íslenskar 
útihátíðir.“

Fyrsta tilraun sem Bragi gerði 
til ofurölvunar var í Eldborg árið 
1992. „Það gekk hörmulega illa. Ég 
efast um að það hafi verið eitthvað 
meira en appelsínusafi í þessu,“ 
segir hann, sýgur upp í nefið og 
fussar. Árið 1993 fór hann á þjóð-
hátíð. Pláhnetan var þá stórhljóm-
sveit og KK. „En þjóðhátíðin er ráf-
hátíð allra ráfhátíða. Maður ráfar 
um eyjuna í örvæntingafullri leit 
að skemmtun. Það skásta sem gerð-
ist var þegar félagi minn náði, í hita 
leiksins, að nappa eyðimerkurder-
húfu af Stefáni Hilmarssyni sem á 
stóð Hot Shots, sem var kvikmynd 
með Charlie Sheen í aðalhlutverki.“

Næstu tíu ár eru ein stór gloppa 
í minni Braga, næst man hann eftir 
sér á Halló Akureyri 2003. Þeirri 
lífsreynslu lýsir hann þannig að 
maður ráfar milli ljósastaura,trjáa 
og húsa í stað tjalda. „Það verður 
að viðurkennast, að ég er ekki gef-
inn fyrir útihátíðir. Mér líður yfir-
leitt best á íslenskri útihátíð, þegar 
ég er ekki þar, heldur í öðru landi 
með sól á festingunni, bjór í munni 
og veðurspá Íslands á borðinu.“ - nrg

Ráfað á 
milli tjalda

Bragi Valdimar kýs að fara ekki á 
íslenskar útihátíðir. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

fiykkvabæjar
forso›nar grillkartöflur
e›a kartöflusalat
me› hrásalati.

Einfalt og gott!

FUNHEITAR E‹A SVALAR
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Orra Hugin leikara finnst allar 
verslunarmannahelgar eftir-
minnilegar á sinn hátt. Orri og 
félagar hans hafa það fyrir sið 
að elda sjö kíló af humri þessar 
helgar og veðja svo hversu mikið 
magn skemmist.

„En það allra eftirminnilegasta 
var þegar ég var fimmtán ára og 
fór ásamt þremur vinum mínum 
á þjóðhátíð í Eyjum. Við sváfum 
allir í minnsta tjaldi sem ég hef 
nokkurn tímann séð. Veðrið var 
mjög skemmtilegt; fyrstu nótt-
ina var það frábært en þá næstu 
gerði svo mikinn storm að kúlu-
tjöld fuku um Herjólfsdal eins 
og runnar í spagettívestrum, þar 
á meðal var litli tjaldræfillinn 
okkar. Þá voru allir settir inn í 
íþróttahús.“

Orri upplifði mikla kommún-
ustemningu bæði í dalnum og í 
íþróttahúsinu, fólk sem mætti 
með ekkert bjargaði sér einhvern 
veginn og allir deildu veraldleg-
um eigum sínum. Fólk af öllum 
kynjum gerði sér dælt við Orra 
en það gekk ekkert, því hann var 
svo heillaður af umhverfinu, flug-
eldunum og Árna Johnsen.

En var Orri drukkinn, fimmt-
án ára peyinn? „Ég var ekki eins 
fullur og alskeggjaði maðurinn 
sem dó ofan í grillið okkar. Hann 
hafði eytt um korteri í að fá mig 
til að smakka landann sinn með 
tilheyrandi oti og poti, landa sem 
hann fullyrti að væri afskaplega 
góður. En þá hné hann skyndi-
lega eins og slytti til jarðar með 
andlitið beint í einnota grillið, og 
skoppaði svo fimm sentímetra 
til hliðar. Hálft skeggið fuðraði 
af honum, og líklega hefur hann 
orðið hissa þegar hann rankaði úr 
rotinu og leit í spegil.“ - nrg

Svaðilfarir
í Eyjum

Litla tjaldið fauk og Orri Huginn varð 
að hafast við í íþróttahúsinu á fyrstu 
þjóðhátíð sinni fyrir tólf árum.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Gasgrillin ráða ríkjum á 
pöllum og svölum Íslend-
inga. Þó eru einhverjir sem 
taka kolin fram yfir gasið 
og finnst ekki alvöru grill-
matur nema eldað sé yfir 
glóandi kolum. En hver er 
munurinn á þessum tveim-
ur matreiðsluleiðum?

KOLAGRILL
Kolagrill hitna meira og gefa 
betra bragð af matnum. Það 
fer minna fyrir þeim og auð-
velt að taka þau með sér í ferða-
lög. Á hinn bóginn tekur þau 
langan tíma að hitna og þeim 
fylgja meiri óhreinindi því allt-
af þarf að losa sig við notuð kol. 
Erfitt er að stýra hitanum og það 
þarf að fylgjast vel með þeim. 

Kolagrillið tapar smám saman 
hita eftir því sem kolin brenna 
og nauðynlegt að bæta við nýjum 
ef halda á hitanum lengi gang-
andi. Kolagrill tekur langan tíma 
að kólna alveg svo ekki er hægt 
að ganga frá brenndum kolum 

strax eftir notkun. En hins vegar 
er mikil stemning við að grilla 
með kolum og það gefur manni 
tilfinningu fyrir að verið sé að 
elda yfir opnum eldi.

GASGRILL
Gasgrill eru mun þægilegri 
í notkun. Auðvelt er að 
kveikja upp í þeim, þau 
hitna samstundis og gott 
er að stjórna hitanum. Lítið 
mál er að þrífa þau auk þess sem 
þau eru ætíð tilbúin til notkunar 
svo lengi sem gasið dugar. Hins 
vegar gefa þau matnum ekki 

þetta sérstaka bragð sem kolin 
kalla fram. Gæta þarf öryggis 
við gasgrill og muna að skrúfa 
fyrir gasið að eldun lokinni.Gas eða kol?

í góðu tjaldi

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500        KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Tjaldaland
Útilífs er við 
hliðina á 
TBR-höllinni

The North Face Tadpole
2ja manna
Göngutjald.

Verð 32.990 kr.

Troðfull flöt af 
uppsettum
tjöldum!

Sumartilboð
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Tjaldaland

Taranto Plus 6 manna
Fjölskyldu-braggatjald með tveimur 
svefntjöldum. Stórt fortjald
með dúk milli svefntjaldanna.
Opnast á tvo vegu.

Verð 29.990 kr.

Como 4ra manna

11.990kr.

Como 6 manna

14.990kr.

Andros 6 manna
Fjölskyldu-braggatjald með tveimur
svefntjöldum. Stórt fortjald með dúk. 
Öflugar álsúlur.

Verð 42.990 kr.

Lindos 6 manna og 8 manna
Fjölskyldu-braggatjald með 
mikilli lofthæð. Rúmgott fortjald. 
Öflugar álsúlur.

Verð 44.990/49.990 kr.

The North Face Rock
2ja manna
Göngu-kúlutjald.

Verð 22.990 kr.

Njóttu sumarsins

Nevada 3ja manna
3ja og 4ja manna sígilt kúlutjald.

Verð 6.990kr.

Kira 3ja og 4ra manna
Kúlutjald með fortjaldi.

Verð 8.990/10.990 kr.
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Como 4ra og 6 manna
Fjölskyldutjald með tveimur svefntjöldum.
Fortjald er á milli svefntjaldanna.
Tveir inngangar.

Verð14.990/19.990 kr.
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Ef grillið klikkar er alltaf gott að hafa með 
sér þurrmat. Margar gerðir fáanlegar í Útilífi.

Fólk á 
örugglega 
eftir að gera 
grín að regn-
hlífinni með þeim orðum að hún verði 
það fyrsta sem fýkur í burtu ef það rignir. 
Þetta sama fólk á eftir að grátbiðja um afnot 
af henni þegar fyrsti dropinn fellur.

Í útilegu þýðir ekkert að láta eins og prinsessan á baun-
inni. Tjaldmottan, eins og þessi úr Útilífi, verður bara að 

duga.

Brúsi með efni til að 
kveikja í til að fá fínan 
varðeld. Fæst í Útilífi.

Ef lífið er einskis virði án ristaðs brauðs, má alltaf 
taka með sér þessa skemmtilegu græju sem fæst 

í Útilífi. Henni er einfaldlega komið fyrir ofan á 
grillinu og brauðið látið hitna.

Nú er verslunarmannahelgin framundan og eins gott að maður sé vel 
undirbúinn svo hún lukkist sem allra best. Hér að neðan eru nokkrir 

hlutir sem eru alveg bráðnauðsynlegir í útileguna, ekki síst fyrir þá 
sem eru algjörir byrjendur á þessu sviði, enda verða ævintýrin víst 

einhvers staðar að byrja. - rve

Verslunarmanna-
helgi fyrir byrjendur

Saumadót frá Útilífi. Það er aldrei 
að vita nema maður rífi gat á 
fötin eða svefnpokann í öllu 
stuðinu.

Áhald til að losa tjaldhæla. 
Hentar þeim sem eru með 
litla upphandleggsvöðva. 
Fæst í Útilífi.

Það þýðir ekkert 
annað en að vera 
stoltur af þjóðerni 
sínu um helgina og 
þessi skemmtilega 
húfa frá Hand-
prjónasambandi
Íslands er ágætis 
byrjun.

Af hverju að taka 
með sér lunda? gæti 
einhver hugsað. En 
er hægt að hugsa 
sér eitthvað krútt-

legra til að hafa með 
í svefnpokann hafi 
maður engan til að 
hjúfra sér upp að.

Þessi trefill frá 
Handprjónasambandinu er 

ekki síður flottur en húfan en spurning um 
að láta sér nægja að klæðast bara öðru hvoru.







ekkert tilefni til þess og sú athygli sem 
hann fær er af hinu góða,“ segir Ragna 
Lóa sem mætir að sjálfsögðu á alla 
leiki hans. Eftir langan og farsælan 
knattspyrnuferil er líklega farið að 
síga á seinni hlutann en Ragna Lóa 
segir erfitt að segja til um hvenær fjöl-
skyldan flytji aftur til Íslands. „Ég á tvö 
börn hér á landi og svo er öll fjölskyld-
an og frábæru vinirnir hérna. Ég 
hlakka mikið til að flytja heim en kvíði 
líka fyrir. Kvíðinn liggur aðallega í 
hraða þjóðfélagsins en við munum 
þurfa að stilla okkur upp á nýtt eftir 
rólegheitin úti. Ætli við tökum ekki 
eitt ár þegar ferli Hermanns lýkur og 
gerum hluti sem hann hefur hingað til 
þurft að neita sér um vegna fótbolt-
ans. Ferðumst og förum á skíði. Þótt 
það sé æðislegt að eiga frábæran fót-
boltaferil eru bara skemmtilegir hlutir 
sem bíða okkar. Við munum alltaf 
hafa gaman af lífinu. Við erum bara 

þannig týpur,“ segir hún og bætir við 
að þau Hermann séu góðir vinir og 
elski að skemmta sér saman. Hún sjálf 
hafi alltaf verið opin og hress og að 
það hafi ekki breyst þegar hún kynnt-
ist Hermanni. „Við höfum gaman af 
lífinu og erum ávallt til í eitthvað 
skemmtilegt. Okkur finnst svo gaman 
að vera til,“ segir hún og bætir við að 
þau verði örugglega enn þá dansandi 
uppi á borðum þegar þau verði orðin 
gömul hjón. Aðspurð um leyndarmál-
ið að góðu og skemmtilegu hjóna-
bandi segir hún mikilvægast að traust-
ið sé til staðar. „Fyrst og fremst verður 
að vera traust á milli og svo verður 
maður að geta verið maður sjálfur 
hvort sem er með vinum eða með 
makanum,“ segir hún og bætir við að 
hún hlakki til ellinnar við hlið Hemma. 
„Ég hlakka til restarinnar af ævinni 
með honum, það verður aldrei dauður 
tími í kringum okkur.“

indiana@frettabladid.is

FALLEGAR MÆÐGUR Ragna Lóa ásamt Elsu Hrund, Thelmu Lóu og Ídu Marín.
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Jakkaföt
frá 5.990

Gallabuxur
frá 3.990

Quartbuxur
frá 1.990

Stuttermaskyrtur
frá 990

ÉG LIFI MJÖG SKEMMTILEGU LÍFI OG HEF 
ÞAÐ ALVEG HRIKALEGA GOTT, GET FERÐ-
AST MIKIÐ OG HEF NÓGAN TÍMA FYRIR 
BÖRNIN MÍN OG MANNINN.
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Ívar Guðmundsson
„Fitness-kóngurinn er góður í útvarpi. Nær 
alltaf athygli manns svo maður nennir að 
hlusta á hann.“ 

„Alltaf svo skemmtilegur og hress. Spilar 
góða tónlist og er auðvitað í góðu formi. Ívar 
hefur góða og ljúfa rödd sem mér þykir alltaf 
gaman að hlusta á.“

„Það sem er frábært við Ívar er þessi enda-
lausa orka. Jákvæðni er hans einkenni. Músík-
in hans er hress og skemmtileg og kemur 
manni alltaf í gott skap. Það er ekki bara and-
lit á bak við þessa rödd, líka hreystimenni sem 
er góð fyrirmynd allra.“

„Skemmtileg og djúp rödd sem hæfir stælt-
um skrokknum. Hann er búinn að „vera í þess-
um bransa“ í sautján ár... allavega mjög lengi! 
- það skilar sér í sjálfsöryggi. Kannski er hann 
samt búinn að vera of lengi, það er ekkert sem 
kemur honum á óvart lengur - væri alveg til í 
meira spontant tilsvör hjá honum.“

Óli Palli 

„Það er svo gott að hlusta á hann og sérstak-
lega út af því að hann hefur svo margt að segja 
og veit svo mikið um það sem hann talar um. 
Hann er bara með þetta. Mikill sjarmi í rödd-
inni.“

„Rödd Óla Palla hefur alla réttu eiginleik-
ana fyrir tónlistarkynningar. Maður leggur 
sannarlega við hlustir, enda yfirburðamaður 
hvað varðar þekkingu á efninu sem hann 
býður upp á.“

„Það klikkar aldrei að hlusta á Óla Palla í 
Rokklandi. Að mínu mati ein besta röddin og 
frábær útvarpsmaður. Spilar alltaf góða og 
fjölbreytta tónlist. Röddin hans er alltaf hress 
og kát sem fær mig til að hlusta á Rás 2.“

Guðrún Gunnarsdóttir

„Með svo fallega rödd, fallegan hlátur og 
góðan talanda.“

„Smitandi, glaðleg og laus við alla tilgerð.“
„Uppáhaldsútvarpsmaðurinn minn er klár-

lega Guðrún Gunnarsdóttir. Hún er bara ynd-
isleg, smitar frá sér lífsgleði, orku og skemmti-
legheitum.“

Gerður G. Bjarklind
„Viðmið allra kvenkyns útvarpsradda. Maður 
heyrir og skilur allt sem hún segir, maður 
heyrir að henni er ekki sama um nokkurn hlut 
og yfir Gerði sofna ég öruggur þegar mamma 
er ekki heima.“

„Rödd hennar býr yfir einhverjum klassísk-
um þokka. Gæði og stöðugleiki í framsögn 
virkuðu sem gæðastimpill fyrir útvarpsstöð-
ina þar sem hún starfaði.“

„Þetta er fjallkonuröddin. Ef einhver myndi 
spyrja mig hvernig rödd Ísland hefði þá myndi 
ég segja nákvæmlega eins og Gerður.“

Freyr Eyjólfsson 

„Röddin er afslöppuð og kímin. Greinilega 
mikill húmoristi, það skín í gegn. Svo er hann 
sætur líka.“

„Rödd hans er virkilega róandi og hann 
hefur einstakt lag á því að ná því besta út úr 
viðmælendum sínum áreynslu- og fyrirhafn-
arlaust.“

„Hefur það sem þarf. Hann er með skemmti-
lega og grípandi rödd, maður heyrir alltaf 
hversu gaman hann hefur af starfinu og það 
skilar sér beint til hlustenda. Hann hefur full-
komið sjálfstraust og tekur sig ekki of alvar-
lega - það er alltaf heillandi og spennandi 
faktor í fari karlmanna, ég tala ekki um 
útvarpsmanna.“

Broddi Broddason

„Einn af fáum fréttaþulum sem flytja fréttir, 
segja frá, í stað þess að lesa bara upp af blaði. 
Röddin er mjög traustvekjandi, sú eina sem ég 
vil heyra þegar ég kveiki á útvarpinu um miðja 
nótt eftir harðan jarðskjálfta eða eldgos.“

„Með fullkomna útvarpsrödd og mér skilst 
að hann hafi meira að segja hlotið fjölda við-
urkenninga frá fólki með heyrnarvandamál. 
Það heyrist líka á honum að honum líður vel 
fyrir framan mækinn, er slakur og svalur. Ég 
trúi öllu sem Broddi segir.“

„Það skilar sér hvert einasta orð sem upp úr 
manninum kemur! Sannfærandi, rólegur og 
hrikalega flottur útvarpsmaður.“

SIRKUS LEITAÐI TIL NÍTJÁN MÁLSMETANDI ÁLITSGJAFA Í LEIT AÐ BESTU ÚTVARPSRÖDDINNI. 
BESTU RADDIRNAR ER GREINILEGA AÐ FINNA HJÁ RÍKISRÁSUNUM OG BYLGJUNNI.

ÞAU VORU LÍKA NEFND:

Guðni Már Henningsson

„Vart getur það verið kynþokkinn hjá Guðna 
Má enda maðurinn með grófari mönnum í 
útliti. Rödd hans er bara svo þægileg og hann 
virðist mjög fylginn sér í útsendingum, saman-
ber Næturvaktina á föstudagskvöldum. Ekki 
skemmir það fyrir að hann virðist að mörgu 
leyti hafa svipaðan tónlistarsmekk og ég.“

Ágúst Bogason 
„Djúp og falleg rödd, falleg hrynjandi og afar 
sexí rödd.“

Þorgeir Ástvaldsson
„Gamli jaxlinn er sá albesti sem við höfum. 
Með fædda rödd í radíóið.“

Sigvaldi Kaldalóns
„Öflugur. Örugglega eini maðurinn á FM sem 
er með almennilega útvarpsrödd.“

Gissur Sigurðsson
„Gamli sjarmurinn. Ómótstæðileg rödd! Daðr-
andi, djúp og skemmtilega gróf.“

Ragnhildur Magnúsdóttir
„Venst voða vel en ég veit ekki með kynþokkann 
í röddinni.“

Svanhildur Jakobsdóttir
„Alltaf jafn seyðandi og ung í röddinni. Gaman 
að heyra hennar kvenlegu, fallegu raddhrynj-
andi. Þú heyrir að þetta er flott kona.“

Bergljót Baldursdóttir 
„Hinn kvenlegi mótleikari Friðriks Páls, hún er 
bjarta hliðin. Hún er yfirveguð og þægileg; 
ákveðin en um leið mild.“

Bjarni Ólafur Guðmundsson
„Hefur ótrúlega þægilega rödd, þó hún sé dálít-
ið hrjúf, hefur bara svo góð áhrif.“

Hallgrímur Thorsteinsson
„Sakna þess að heyra ekki meira í honum í 
útvarpi, röddin hans er algjör snilld, djúp en 
samt svo þýð.“

Arnþrúður Karlsdóttir

„Rödd hennar er djúp en algjörlega óvæmin og 
það er notalegt að hlusta á hana.“

Bragi Guðmundsson
„Röddin vefur mann í bómull, hlý og mjúk, sexí 
og seiðandi!“

Gestur Einar Jónasson
„Sannkallaður gleðigjafi, gáskinn og bjartur 
hljómurinn í röddinni lýsir upp hversdaginn.“

Búi Bentsen 
„Það hversu fyndinn hann er gerir rödd hans 
svaðalega kynþokkafulla sem þar af leiðandi 
fær mann til þess að vilja hlusta endalaust.“

Heimir Karlsson
„Þægilegur útvarpsmaður. Eins og einn af fjöl-
skyldunni, ótrúlega eðlilegur og alltaf hann 
sjálfur.“

Friðrik Páll Jónsson
„Með hina fullkomnu „fréttamannsrödd“. Full 
af sannfæringu og trúverðugleika. Rödd sem 
auðvelt er að treysta, manni dettur ekki í hug 
að draga í efa neitt af því sem slík rödd segir 
manni.“

Ragnheiður Ásta Pétursdóttir
„Besta útvarpsrödd í heimi! Manni finnst ein-
hvern veginn eins og maður sé kominn í eld-
húsið hjá ömmu með glas af mjólk og jólaköku 
þegar maður heyrir í henni. Algjör sæla að 
heyra þessa frábæru rödd.“

Álitsgjafar:
Heiða Ólafsdóttir söngkona
Anna Kristjánsdóttir bloggari
Soffía Sveinsdóttir veðurfréttakona
Andrés Þór Björnsson innanhússarkitekt
Brynja Þorgeirsdóttir fréttamaður
Eva Dögg Sigurgeirsdóttir markaðsstjóri
Heiðar „snyrtir“ Jónsson
Kolbrún Halldórsdóttir alþingiskona
Unnur Pálmarsdóttir líkamsræktardrottning
Elín Gestsdóttir framkvæmdastjóri Ungfrú  
Ísland
Andrés Guðmundsson kraftakarl
Guðmundur Ingi Þorvaldsson leikari
Björg Þórhallsdóttir söngkona
Hildur Magnúsdóttir söngkona

Ívar Guðmunds er með 
bestu útvarpsröddina



Bjarni Ara 
„Með milda rödd og það 

blundar nettur látúnsbarki í 
honum, gott að hlusta á 

hann.“

„Bjarni Ara er með ljúfa og 
fallega rödd sem mér finnst 

alltaf gott að hlusta á. Það er 
bara gaman að heyra í Bjarna 

og hann er auðvitað góður 
söngvari.“

Linda Blöndal

„Gefur af sér sérstaklega 
skemmtilegan persónuleika. 
Gerir útvarpið að lifandi miðli 
með skemmtilegum athuga-
semdum um lífið. Það er erfitt 
að sýna skemmtilegan 
persónuleika sem fréttaþulur 
sem hún er í dag, en samt 
tekst henni að gera fréttirnar 
áheyrilegri en ella væri.“

„Mjög hljómfalleg rödd, 
bæði tær og skýr, og hæfilega 
djúp. Eins og fallegur og vel 
stilltur gítar. Rödd sem hægt 
er að hlusta á endalaust.“

Kristófer Helgason

„Með svona ekta útvarpsrödd, 
það er ótrúlega sannfærandi 

allt sem hann segir.“
„Hefur virkilega þægilega 

rödd. Afslappaður og laus við 
tilgerð.“

Valdís Gunnarsdóttir

„Eins og gamlir og góðir 
inniskór sem maður tímir 

ekki að henda.“

Jónas Jónasson

„Hann er okkar besti maður í 
útvarpi. Beitir sér þannig að 

áheyrandinn verður með og á 
staðnum.“

„Röddin hans er herra 
útvarp, róandi, áhugaverð og 

trúverðug.“

Sigurlaug Jónasdóttir

„Flottur arftaki pabba síns og 
hefur fengið sinn skerf af 
útvarpssjarma. Glæsileg 
kona.“

Vento vespurnar vinsælu 
voru að koma í hús.
Sérlega liprar og 
skemmtilegar í umferðinni.

• Rafstart
• ABS diskabremsur (að framan)
• Ljós í mælaborði
• Mjög rúmgóð 
   hólf fyrir aukahluti

• Sjálfblöndunarkerfi
• Vél 49cc loftkæld og hljóðlát
• Stór dekk, meiri 
   aksturseiginleikar 
   (120/70 x 12’’)

Fullt af þægindum:

Bíldshöfða 9 - 110 Reykjavík - Sími: 440 1220 - www.nitro.is 

Þær eru 
komnar 
til landsins
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„Þessi bisness er voðalegt hark. 
Maður þarf alltaf að vera á 
tánum,“ segir Heiða Eiríksdóttir 
fatahönnuður sem er að gefa frá 
sér sína aðra línu undir merkj-
um Orginal Clothing. Sumarlína 
Heiðu hefur verið til sölu í Verk-
smiðjunni á Skólavörðustígnum 
og í verslunum í Finnlandi, 
Þýskalandi og Danmörku en 
vetrarlínan fer einnig í Bláa 
lónið og Kraum í Aðalstrætinu 
auk þess sem Heiða hefur ráðist 
inn í Bretland og Belgíu. Heiða 
lærði fatahönnun í Danmörku 
þar sem hún útskrifaðist árið 
2005. Hún hefur því náð langt á 
þeim tveimur árum sem hún 
hefur starfað sem fatahönnuður. 
Hún segir erfitt að lifa af hönn-
uninni en að þetta sé allt í rétta 
átt. „Ég er enn þá að koma mér á 
framfæri og er búin að vera mjög 
dugleg enda fór ég alveg á fullt 
strax eftir útskriftina. Þetta er 
búinn að vera töff tími en er allt 
að komast í réttan farveg. Nú veit 
ég hvar ég finn hlutina og þarf til 
dæmis ekki að eyða mörgum 
dögum í leit að tölum heldur veit 
hvar ég fæ þær,“ segir Heiða sem 
er þriggja barna móðir svo það 
er í nógu að snúast. Hún segir oft 
snúið að blanda saman móður-
hlutverkinu við starfsferilinn en 
að sé viljinn fyrir hendi sé allt 
hægt. „Þetta er oft mikið mál og 
sérstaklega þar sem maðurinn 
minn er einnig með sjálfstæðan 
rekstur. Þetta snýst mikið um 
skipulagningu og mikla vinnu og 

svo get ég unnið mikið heima. Ég 
er á leið á mína aðra sýningu úti 
og hef farið í nokkrar söluferðir 
og hef þá tekið minnsta barnið 
með mér. Það er ekkert sem 
stoppar mig.“ Aðspurð um ráð 
handa konum sem vilji starta 
sínum eigin bisness segir hún 
um að gera að láta slag standa. 
„Við verðum bara að vera trúar 
okkar sannfæringu, ef við ætlum 
okkur eitthvað tekst það. Það 
tekur allt tíma svo við megum 
ekki gefast upp. Að mínu mati er 
líka mikilvægt að eyða pening-
um í markaðssetningu því hún 
skilar sér. Ég valdi allavega þá 
leið því mér finnst hún trúverð-
ugri.“ 

Heiða segist ekki horfa upp til 
neinna ákveðinna fatahönnuða. 
Áhrifavaldarnir séu margir og 
komi héðan og þaðan. Vetrarlín-
una segir hún bæði fína og grófa 
með pínu dúkkulísufönki en 
samt töffaralega. „Þessi lína er 
fyrir konur á besta aldri,“ segir 
hún brosandi og bætir við að erf-
itt sé að flokka konur eftir aldri. 
„Þetta er svo breytt, margar eldri 
konur eru svo unglegar og marg-
ar þeirra yngri ellilegar, aldur er 
afstæður.“ indiana@frettabladid.is

HEIÐA EIRÍKSDÓTTIR FATAHÖNNUÐUR ER TILBÚIN MEÐ VETRARLÍNU SÍNA. HEIÐA ER ÞRIGGJA BARNA 
MÓÐIR OG SEGIR AÐ ÞÓTT OFT SÉ ERFITT AÐ BLANDA MÓÐURHLUTVERKINU VIÐ STARFSFERILINN SÉ
ALLT HÆGT EF VILJINN ER FYRIR HENDI.

Það er ekkert sem stoppar mig

HEIÐA EIRÍKSDÓTTIR „Við verðum bara að 
vera trúar okkar sannfæringu, ef við 
ætlum okkur eitthvað tekst það. Það 

tekur allt tíma svo við megum ekki 
gefast upp.“ MYND / ANTON

Ásdís Rán Gunnarsdóttir, eigandi Ice 
Model Management, hefur tekið við 
umboðinu fyrir Hawaiian Tropic 
keppnina í Svíþjóð. Eins og kunnugt 
er fer Ásdís Rán einnig með umboðið 
fyrir Hawaiian Tropic hér á landi. 

„Ég ætla að leggja Svíþjóð undir 
mig,“ sagði Ásdís Rán hlæjandi þegar 
Sirkus sló á þráðinn til hennar. „Þetta 
er skemmtilegt tækifæri fyrir mig og 
gaman að glíma við meðan ég er 
hérna úti í Svíþjóð. Þessi keppni er 
rosalega fræg úti í heimi en hefur 
kannski ekki enn náð að verða jafn 
fræg á Íslandi.“

Ásdís Rán hefur verið með annan 
fótinn í Svíþjóð undanfarna mánuði 
þar sem eiginmaður hennar, Garðar 
B. Gunnlaugsson, leikur knattspyrnu 
með sænska liðinu Nörrköping. Eig-
endur Hawaiian Tropic fréttu af því 
og báðu Ásdísi því að taka við umboð-

inu í Svíþjóð. „Mörg af frægustu bikin-
ímódelum heims koma úr þessari 
keppni,“ segir Ásdís Rán sem mun 
væntanlega eiga úr vöndu að ráða 
þegar að sjálfri keppninni kemur enda 
koma mörg frægustu bikinímódel 
heims frá Svíþjóð, þar á meðal Ursula 
Anderss, sem lék Honey Ryder í James 
Bond myndinni Dr. No, og Victoria 
Silverstedt. „Svíar hafa alltaf átt mjög 
sterka keppendur í Hawaiian Tropic 
og Victoria Silverstedt er algjört íkon 
hér úti,“ segir Ásdís Rán en keppnin í 
Svíþjóð fer fram í byrjun næsta árs. Þá 
er Ásdís Rán einnig byrjuð að undir-
búa keppnina hér heima sem fer einn-
ig fram í byrjun næsta árs. „Ég er byrj-
uð að leita að stelpum í keppnina á 
Íslandi og þær sem halda að þær hafi 
það sem þarf geta farið inn á model.is 
og sent mér tölvupóst,“ segir Ásdís 
Rán Gunnarsdóttir. 

Leitar að næstu Ursulu Andress

URSULA ANDRESS Frægasta bikinísena 
kvikmyndanna, úr James Bond myndinni 
Dr. No. Ursula sló í gegn í þessu atriði 
en hún er einmitt sænsk. 

„Við erum nú bara að reyna að búa til 
eitthvað nýtt til að vera ekki alltaf með 
þennan sama þurra texta,” segir Ingi-
mar Sigurðsson, eigandi Nýju bílahall-
arinnar, sem hefur farið heldur óvenju-
lega leið til að auglýsa bílana sem 
hann hefur til sölu. Í Allt, fylgiblaði 
Fréttablaðsins, í gær mátti sjá auglýs-
ingu frá Nýju bílahöllinni. Þar var 
meðal annars auglýstur splunkunýr 
Range Rover Supercharger á tæpar 
sautján milljónir króna og Porsche 
Cayenne Turbo á tæpar 15 milljónir. 
Bílarnir eru báðir hlaðnir aukabúnaði 
en í auglýsingu Nýju bílahallarinnar 
eru þeir sagði vera „með öllu bullinu“. 

Að sögn Ingimars er „bullið“ slang-
uryrði sem þeir félagarnir á bílasöl-
unni nota yfir aukabúnað. „Við ákváð-

um nú bara að skella því í 
auglýsinguna,“ segir Ingimar hlæjandi 
sem auk þess reynir að höfða til þeirra 
sem seldu hlutabréf sín í Actavis í 
fyrradag með því að óska þeim til 
hamingju með söluna. Ingimar segist 
þó ekki hafa orðið var við að fyrrum 
hluthafar Actavis hafi komið til hans. 
„Þeir seldu bréfin nú bara á miðviku-
daginn. En það er viðbúið að eitthvað 
af þessum peningum fari aftur í neyslu 
og þar á meðal í bíla. Einhvern tímann 
verður fólk að gera sér glaðan dag,“ 
segir Ingimar sem er með fleiri hug-
myndir að auglýsingum í pokahorn-
inu. „Við vorum að spá í að kaupa TF-
SIF og setja hana á þakið með skilti 
sem á stæði: „Við björgum bílamálun-
um fyrir þig”.”

Auglýsa margra millj-
óna króna bíla með 

FULLUR AF BULLI Ingimar Sigurðsson í Nýju Bílahöllinni stendur hér við Range
Roverinn sem er fullur af bulli. 
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FÍLAR LJÓSHÆRÐAR 
KONUR

Reese Witherspoon sótti 
um skilnað frá Ryan Phill-
ippe í nóvember á síðasta 
ári. Sögusagnir segja að 
Ryan hafi átt í stuttu ástar-
sambandi við áströlsku 
leikkonuna Abbie Cornish 
um það sama leyti. Við 
vitum þá hvar smekkur 
Ryans liggur.

DÖKKHÆRÐAR OG 
DULLARFULLAR

American Pie-leikarinn 
Chris Klein og Katie Hol-
mes voru par í mörg ár. Þau 
hættu saman og við vitum 
öll hvernig fór með Katie, 
en Chris varð ástfanginn af 
Big Love-leikkonunni 
Ginnifer Goodwin. Þær eru 
nú svolítið líkar þessar 
tvær.

LÁGVAXNAR
OG GRANNAR

Söngvarinn Joel Madden var 
lengi vel í sambandi við söng-
konuna/leikkonuna Hilary 
Duff. En hann hætti við Hilary 
ekki fyrir löngu síðan og byrj-
aði strax að pússa sér upp við 
hina tággrönnu Nicole Rich-
ie. Þær eru kannski ekkert 
líkar þessar tvær, en mjög 
svipaðar týpur. 

FÍLAR HÖNKA
Það er þá alveg á hreinu 
núna að Vince Vaughn 
var alls ekki rétta týpan 
fyrir Jennifer Aniston. Nýi 
maðurinn í lífi hennar 
heitir Paul Sculfor og er 
fyrrum smiður og núver-
andi fyrirsæta. Hann og 
Brad Pitt eru ekkert alveg 
eins útlítandi, en það er 
alveg á hreinu hver týpa 
Jennifer er: Óaðfinnan-
legir karlmenn.

STJÖRNURNAR Í HOLLYWOOD VIRÐAST ALLTAF ENDA Í SAMA FARINU ÞEGAR MAKINN ER VALINN:

Leita alltaf að eftirmyndinni

Það eru komin rúmlega þrjátíu ár síðan 
Diane Von Furstenberg kynnti „wrap“-
kjólinn fyrir heiminum og á dögunum hélt 
hún tölu í London College of Fashion þar 
sem greinilegt var á mætingunni að 
þarna er stjarna á ferð. Þegar hin 61 árs 
gamla Diane var spurð að því hvers 

vegna hún hefði farið í 
tískubransann svaraði 
hún: „Markmið mitt var að 
vera viss týpa af konu og 

tískan var lykillinn,“ 
sagði Diane sem 
er fædd í Belgíu. 
Hún hóf feril sinn 
árið 1970 
þegar hún setti 
á fót eigið 
fyrirtæki og nú, 
37 árum 
seinna, er hún 
enn að. 
Hugmyndin
að wrap-
kjólnum, sem 

maður vefur um 
sig miðjan, sagði hún 

hafa komið frá dansara-
búning en árið 1976 var 

kjóllinn orðinn svo vinsæll að 
hún gerði 25 þúsund kjóla á 
viku.

DIANE VON FURSTENBERG Hún er á 
sjötugsaldri en heldur ótrauð áfram sem 
frumkvöðull í tískuheiminum. 

DVF Hönnun Diane þykir 
klassísk og tímalaus. 

lúxusferð
Heppinn félagi í Bíóklúbbi MasterCard vinnur fimm daga lúxusferð fyrir 2 til 
London og fær að fylgja stjörnunum eftir rauða dreglinum og sjá stórmynd-
ina The Bourne Ultimatum með stjörnunum 15. ágúst.

Einnig vinna 150 félagar í klúbbnum tvo miða á sérstaka MasterCard forsýn-
ingu á myndinni á Íslandi 16. ágúst, 6 dögum fyrir frumsýningu.

Skráðu þig í Bíóklúbb MasterCard á www.mastercard.is/bio og notaðu 
MasterCard kortið! 

Drögum úr öllum færslum félaga í Bíóklúbbnum föstudaginn 3. ágúst 2007. 

www.mastercard.is/bio

á rauða dregilinn í London 15. ágúst?

Vinnur þú

25 þúsund 
kjólar á viku
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Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

E llý hefur þá orku að vilja frekar 
vera bílstjóri en farþegi í sínum 
bíl,“ segir Sigríður Klingenberg 

spákona um bloggarann og þuluna 
Ellý Ármanns. „Ellý hefur alltaf verið 
keppnismanneskja í öllu sem hún 
hefur tekið sér fyrir hendur og hættir 
ekki fyrr en hún nær því sem hún ætlar 
sér. Hún er ekki mannblendin þótt 
fólki finnist það og hún á stundum erf-
itt með að treysta en ef hún treystir 
þér ertu hennar besti vinur að eilífu. 
Ellý er 8 og hún vill vera eins og sú tala 

í laginu og getur pirrað sig yfir hverju 
umfram 500 g og eytt þeim um leið. 
Orka hennar er endalaus en hún 
mætti leyfa sér að hvíla sig öðru hverju 
án þess að fá samviskubit. Ellý er búin 
að vera á endalokum eða tölunni 9 
undanfarið og byrjar þar af leiðandi á 
flest öllu nýju á næsta ári. Margt hefur 
breyst hjá henni, nýtt barn, breytingar 
á vinnu og fleira sem sýnir hvað koma 
skal. Hún þarf að vara sig ef hún ætlar 
ekki að eignast annað barn fljótlega. 
Hún er hins vegar frábær móðir svo 

það væri bara búbót. Ellý á eftir að 
stimpla sig inn og koma sér á kortið 
sem aldrei fyrr og þá er ég að tala um 
árið 2008 sem verður viðburðaríkt 
fyrir miss Ellý og nýja upphafið 
fyrir alvöru byrjað. Ég ætla að vera 
sú fyrsta sem óskar henni til 
hamingju með það.“

Viðburðaríkt ár fyrir miss Ellý

ELLÝ ÁRMANNSDÓTTIR Sam-
kvæmt Sigríði verður Ellý að 
vara sig ef hún ætlar ekki að 
eignast annað barn fljótlega.

SPURNINGAKEPPNI sirkuss

Helgi Seljan
1. Emilía.
2. Margit Sandemo.
3. Laddi.
4. Dubai-turninn.
5. Unnur Birna Vilhjálmsdóttir.

Elva Ósk
1. Emilía.
2. Anna Larsen.
3. Laddi.
4. EU-turninn í Japan.
5. Unnur Birna.

Helgi Seljan er óstöðvandi í sigurgöngu sinni og sigrar Elvu Ósk með 7 stigum gegn 5. 
Elva Ósk skorar á Heimilistóninn og leikkonuna Kötlu Margréti Þorgeirsdóttur. Fylgist með!

1. Hver er hætt í Nylon?
2. Hver er höfundur Ísfólksins?
3. Hver syngur lagið Milljarðamær-
ingurinn?
4. Hver er hæsta bygging í heimi?
5. Hver er andlit íslenska vatnsins 
Icelandic Glacial?
6. Hver er eiginmaður Madonnu?
7. Hver leikur aðalhlutverkið í Evan 
Almighty?
8. Hver skrifaði bækurnar um Jón 
Odd og Jón Bjarna?
9. Í hvaða raunveruleikaþætti situr 
David Hasselhoff í dómarasæti?
10. Hvað heitir litla spænska prins-
essan sem skírð var á dögunum?

6. Guy Ritchie.
7. Steve Carell.
8. Guðrún Helgadóttir.
9. America’s Got Talent.
10. Sofia.

7 RÉTT SVÖR

6. Allan George.
7. Steve Carrell.
8. Guðrún Helgadóttir.
9. Gorgeous.
10. Maria Francesca.

5 RÉTT SVÖR

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. HELGI SELJAN ER ÓSIGRAÐUR EN
KEPPIR HÉR VIÐ ELVU ÓSK ÓLAFSDÓTTUR LEIKKONU.

G ilzenegger er snúinn aftur 
eftir margra mánaða hlé með 
nýja heimasíðu sem, að eigin 

sögn, er miklu betri en þær síður sem 
hann hefur áður komið að. Lítið 
hefur farið fyrir Stóra G, eins og hann 
kallar sig stundum, undanfarna mán-
uði en nú geta æstir aðdáendur 
andað léttar. Gillz segir nokkrar 
ástæður liggja að baki því að hann sé 
snúinn aftur. „Ein af aðalástæðunum 
er sú að 90% af þeim sem voru með 
mér í kallarnir.is hafa ekki fengið 
kvenmann síðan að sú síða lokaði. Á 
kallarnir.is vorum við nefnilega með 
myndir af þeim og gáfum upp msn-in 
þeirra,“ útskýrir Gillz. „Áður fengu 
félagarnir þrjár til fjórar kellingar á 
viku en það hefur ekkert gengið hjá 
þeim og þeir eru eiginlega búnir að 
vera röflandi síðan. Með síðunni er 
ég í raun að redda félögunum svo 
þeir geti haft regluleg kynmök. Ég er 
nú vinur vina minna.“

Á nýju síðunni kennir ýmissa 
grasa. Þar bloggar Stóri G meðal ann-
ars, býður upp á vídeó og fjarþjálfun. 

„Íslendingar eru að blása út eins 
og loftbelgir. Ég ætla að aðstoða þá 
við að koma sér í form. Ég er strax 
búinn að fá sendar nokkrar spurn-
ingar varðandi vaxtarræktina sem ég 
hef að sjálfsögðu svarað. Síðan ætla 
ég að fá Magnús Bess og fleiri til að 
setja inn æfingar og mataræðið sitt á 
síðuna. Fólk getur treyst því að það 
geti lært af síðunni,“ segir Gillz og 
heldur áfram, hógværðin uppmáluð. 
„Fjarþjálfunin er eiginlega liður í að 
bjarga lífum. Þetta er venjuleg einka-
þjálfun en ég stend ekki yfir fólkinu 
meðan það er að æfa. Kenni því 
æfingar og fleira. Þetta er eiginlega 
fyrir fólk sem tímir ekki að borga fyrir 
einkaþjálfun.“

Gillz segir ýmislegt vera í bígerð á 
síðunni en þó ber sennilega hæst 
vaxtarræktarmót sem hann hyggst 
koma á koppinn. „Ég stefni að því að 
halda Gillz Classic, nafn sem ég fæ 
lánað frá Arnold félaga mínum,“ segir 
Gillz og bætir við. „Það verður stytta 
af kallinum í verðlaun og hvaðeina.“

EGILL EINARSSON ER SNÚINN AFTUR SEM GILZENEGGER.
HANN HEFUR OPNAÐ HEIMASÍÐUNA GILLZ.IS:

EINS OG OFURHETJA Gillz segist bjarga lífi fólks með nýju síðunni sem hann hefur 
opnað á Gillz.is.

Gillz bjargar 
fólki úr lífshættu

Hvað er best 
    á grillið?

„Sólin skín, 
mohito meðan 
kjúklingurinn
grillast ásamt 
sólþurrkuðum
tómötum, ólífum 
og þistilhjörtum, 
dásemdarsalat og 
eðal hvítvín.“

Kirstín Erna Blöndal söngkona

„Kartöflur. Líka sætar. Tómatar, gulrætur, 
allslags fiskur og þar sem ég er nú ekki 
svo göfug að vera hætt í kjötinu finnst 
mér ekki slæmt að fá ferskt, léttgrillað 
nauta- eða lambakjöt; krydda það sjálf 
eftir grillunina ef þarf. Þá er alltaf 
klassískur eftirréttur langskornir bananar 
í hýðinu með súkkulaði í sárinu.“

Andrea Jónsdóttir útvarpskona

„Mér finnast hamborgarar bestir á grillið, 
þeir eru klassískir og einfaldir. Þarfnast 
lítillar fyrirhafnar.“

Erlingur Óttar Thoroddsen útvarpsmaður

„Mér finnst nautasteik best sem er rétt 
sýnd grillið. Það verður að heyrast enn í 
henni, hún verður að vera svo blóðug. 
Meðlæti myndi ég velja bakaða kartöflu 
og ferskt grænmeti.“

Valur Heiðar Sævarsson tónlistarmaður
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Mér var bent á grein í 
Fréttablaðinu 16. júlí 

síðastliðinn (bls. 18), sem 
bar yfirskriftina „Við-
heldur fáfræði kristn-
inni?“

Ég ætla ekki að mæla 
því bót að menn verji eða 
vinni að framgangi mál-
staðar með því að forðast 
tilteknar staðreyndir, eða með því 
að lifa gegn eigin sannfæringu. 
Enginn ætti að predika það sem 
hann trúir ekki innst inni.

Þess finnast dæmi að fáfræði 
hafi viðhaldið kristni. Ég er hins 
vegar ósammála því að svo sé enn 
í dag fyrir hugsandi fólk sem 
kynnir sér málið. Það þarf einnig 
að hafa í huga að rök með blekk-
ingum merkja ekki endilega að 
það sem er rökstutt sé rangt.

Steindór vitnar í þrjár bækur eftir 
Bart D. Ehrman. 28 mars 2006 áttu 
sér stað rökræður á milli Ehrmans 
og Williams Lane Craig um spurn-
inguna „Eru sagnfræðileg rök 
fyrir upprisu Jesú?“ Handrit af 
rökræðunum má finna á http://
www.holycross.edu/departments/
crec/website/resurrdebate.htm.

Það sem raunverulega er tekist 
á um í rökræðum Ehrmans og Cra-
igs er spurningin um tilvist Guðs. 
Þeir sem afneita tilvist Guðs geta 
ekki samþykkt kraftaverk sem 
útskýringu á sögulegum atburði. 
Þegar Ehrman segir að engin 
sagnfræðileg rök séu til um upp-
risuna, er hann í raun að segja að 
upprisan sé ekki besta skýringin á 
þeim ummerkjum (e. evidence) 
sem við höfum, en ekki að það séu 
engin ummerki.  Ehrman afneitar 
tilvist Guðs (eða efast stórlega) og 
getur því ekki samþykkt krafta-
verk sem sögulegan atburð. Nið-
urstaða Ehrmans er því sú að það 
séu engin söguleg rök fyrir upp-
risu Jesú.

A.m.k. fjögur sagnfræðileg rök 
blasa hins vegar við þeim sem 
samþykkir tilvist Guðs, nefnilega 
(1) greftrun Jesú, (2) tóm gröf, (3) 
Jesú birtist lærisveinum sínum 
upprisinn og loks (4) útskýring á 
sannfæringu lærisveina Jesú um 
upprisuna.

Steindór vitnar í orð Ehrmans um 
að Jesús hafi verið heimsendaspá-
maður og því hafi Hann ekkert 
kært sig um hefðbundin fjöl-
skyldugildi og að alla síðustu öld 
hafi þetta verið sú mynd af Jesú 
sem meirihluti fræðimanna 
aðhylltist.

Jesús sagði fyrir um endi þess 
heims sem við lifum í nú og 
umbreytingu yfir í annarsskonar 

heim. Hann er því vissu-
lega „heimsendaspámað-
ur“ að mínu viti. Hvort 
Hann kærði sig ekkert 
um hefðbundin fjöl-
skyldugildi fer bæði 
eftir því hvernig við 
skiljum boðskap Jesú og 
svo því hvað við flokkum 
sem hefðbundin fjöl-
skyldugildi.

Guðleysingi spyr Guð 
vitaskuld ekki að því 
hvaða fjölskyldugildi 

Guð hefur heldur leitar annað. 
Upphafspunktur guðleysingjans 
er ekki hjá Guði.

Sá sem raunverulega trúir á til-

vist Guðs skilur hins vegar að skil-
greining á góðum fjölskyldugild-
um er ekki að finna í eigin ranni 
heldur hjá Guði, sem í upphafi 
hannaði bæði heiminn, hjónaband-
ið og fjölskylduna. Kristinn maður 
reynir því að skilja fjölskyldugildi 
Guðs eftir bestu getu, að gera 
Guðs gildi að sínum eigin.

Það er því við því að búast að 
ókristnir menn álíti Jesú hafa 
kært sig kollóttan um það sem 
þeir kalla hefðbundin fjölskyldu-
gildi. Ef fjölskyldulíf fræðimanna 
eins og Paul Tillich bar að ein-
hverju leyti vitni um hvað þeir 
álitu hefðbundin fjölskyldugildi 
er gott að þeir sáu Jesú ekki undir-

strika þau.
Þó að meirihluti fræðimanna sé 

á tiltekinni skoðun sannar það 
ekki að þeir hafi rétt fyrir sér eins 
og Ehrman bendir sjálfur á í rök-
ræðum sínum við Craig (sjá bls. 
19).

Steindór vitnar svo í aðra bók eftir 
Ehrman þar sem segir „biblíu-
handritunum var breytt.“ Þetta er 
einfaldlega ekki rétt, sjá http://
www.agust.org/dvcisl.pdf.

Það er tvennt sem er til umræðu 
hér. Annars vegar ásakanir um að 
einstökum bókum Biblíunnar hafi 
verið breytt, hins vegar það ferli 

að ákvarða hvaða bækur yrðu 
„inni“ og hverjar „úti“ þegar Nýja 
Testamentið var sett saman. Heim-
ildir sýna að á fjórðu öld var ein-
faldlega staðfest það sem þegar 
hafði verið venja í yfir 200 ár hjá 
heilbrigðum kirkjum og leiðtogum 
þeirra.

Það er tekið fram í íslensku 
biblíunni að seinustu vers Mark-
úsarguðspjalls vantar í sum hand-
rit. Það er enginn feluleikur hér. 
Ekkert mikilvægt í kristinni trú 
stendur né fellur með þessum 
versum né öðrum versum sem 
vantar í sum handrit.

Höfundur er tölvunarfræðingur.

Kristni stendur á traustum grunni

Gerum gott úr flessu
Árlega berst miki› af prentu›um pappír inn á heimilin í landinu
en kosturinn er sá a› hann má endurn‡ta. Leggjum okkar af
mörkum fyrir náttúruna og skilum honum í næsta pappírsgám
e›a endurvinnslutunnu.
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Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 550 5000.

Ólafur H. Torfason er landsmönnum 
að góðu kunnur fyrir ritstörf sín og  
kvikmyndagagnrýni á Rás 2 síðast-
liðin tuttugu ár. Í dag á Ólafur sex-
tugsafmæli og ætlar að verja degin-
um með vinum og vandamönnum.

„Ég ætla nú bara að vera með fjöl-
skyldumeðlimum og fáeinum vinum 
í dag. Það er engin stórveisla skipu-
lögð í tilefni dagsins,“ segir Ólafur 
og bætir við að afmælisbörn í júlí 
gefi yfirleitt upp alla von um stór-
ar afmælisveislur, þar sem vinir og 
vandamenn séu hvort eð er velflest-
ir í fríi erlendis á sumrin.

Hann viðurkennir þó að eftirvænt-
ing hafi ríkt hjá flestum afmælis-
börnum í gamla daga, þar sem há-
punktarnir á árinu hafi verið heldur 
færri þá en nú. „Guðbergur Bergsson 
lýsti lífinu á Íslandi best í Grindavík 
þegar hann var að alast upp, en þar 
er sagt frá því hvernig börn biðu í of-
væni eftir jólunum og afmælinu. Það 
lék stórt hlutverk bæði í lífi barna og 
fullorðinna.“

Ólafur segist persónulega hafa 
þótt lítið til afmælisdagsins koma í 
bernsku. Hann hafi ekki séð ástæðu 
til að gleðjast þótt hann væri búinn 
að fara einn hring til viðbótar í kring-
um sólina. Þessi afstaða hafi breyst 
með aldrinum og nú finnist honum 
afmælið kjörið tækifæri til að hitta 
aðra og gleðjast.

„Ég skal þó fúslega viðurkenna 
að skemmtilegustu afmælisdag-
arnir eru yfirleitt einfaldir í snið-
um og einlægir,“ segir Ólafur. „Yfir-
leitt einhvers staðar í óbyggðunum, í 
fjöru eða lengst uppi á hálendi. Sem 
dæmi átti ég einu sinni afmæli í Flat-
eyjardal, sem var rómantískt þar 
sem við elduðum eftir að skyggja 
tók. Svo átti ég góðan afmælis-
dag á hrjóstrugu landsvæði Öskju 
í nístandi kulda, þótt það kunni að 
hljóma óspennandi.“

Þrátt fyrir að sextugsafmælið sé 
nú upp runnið segist Ólafur ekki 
finna fyrir vott af tilvistarkreppu. 
Þvert á móti líði honum svolítið eins 
og vini hans sem líkti því að verða 
sextugur og segja til aldurs, við það 
að koma út úr skápnum. 

„Í því samhengi er gaman að segja 
frá því að ég tók einu sinni viðtal við 
Jón Helgason, prófessor og skáld 
í Kaupmannahöfn, þegar hann var 
orðinn fjörgamall og spurði hvort 
hann væri enn að yrkja,“ segir Ól-
afur. „Þá sagðist Jón hafa hætt að 
yrkja í kringum þrítugt, eða um það 
leyti þegar manni þætti sem lífið 
væri búið. Sjálfur lét ég mig ekki 
muna um að halda þrisvar sinnum 
upp á þrítugsafmælið og var því ekki 
að fela það.“

Það er auðheyrt að nóg verður að 
gera hjá Ólafi á komandi árum, en 
hann verður meðal annars upptekinn 
við ferðalög og skrif á næstunni. „Ég 
er nú nýkominn úr ferð með göngu-

hóp sem ég er í, þar sem 76 ára gam-
all maður tók ferðina með glæsibrag. 
Þannig að það er bara ekki annað 
hægt í stöðunni en að vera hress,“ 
segir hann og hlær.

80 ára afmæli
Örn Friðriksson 

fyrrverandi prófastur á Skútustöðum

er áttræður í dag. Hann verður ekki heima. 

Ástkær móðir, tengdamóðir og amma,

Helga Ingibergsdóttir
Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala þann 20. júlí.
Útförin fór fram í Kristskirkju, Landakoti, þann
26. júlí.

Snorri Snorrason                               Þórunn Snorradóttir
Sigrún Hannesdóttir        
Helga Rut Snorradóttir
Hannes Reynir Snorrason
Snorri Snorrason
Hildur Rakel Jóhannsdóttir                    

70 ára afmæli
Guðbergur I. 
Guðbergsson

framkvæmdastjóri
verður sjötugur laugardaginn 28. júlí. 

Af því tilefni er öllum vinum og 
ætting jum boðið í kaffi   í sal 

Sjálfsbjargar Hátúni 12 kl. 17.00-20.00.

Okkar ástkæri,

Sigurgeir Pétursson
frá Ófeigsfirði,

lést aðfaranótt mánudagsins 23. júlí á líknardeild
Landspítalans Kópavogi. Jarðarför hans fer fram frá
Kópavogskirkju fimmtudaginn 2. ágúst kl. 15.00.

Jenný Haraldsdóttir
Arndís B. Sigurgeirsdóttir Bára K. Kristinsdóttir

Guðbjörg Ásmundsdóttir
Dvalarheimili aldraðra, Borgarnesi, áður
Borgarbraut 45,

sem lést fimmtudaginn 19. júlí, verður jarðsungin frá
Borgarneskirkju laugardaginn 28. júlí kl. 14.00. Þeim
sem vilja minnast hennar er bent á Dvalarheimili
aldraðra, Borgarnesi.

Sólveig Ólafsdóttir
Þórður Ólafsson
Jón R. Rósant
Ásmundur Ólafsson
Brynja Ólafsdóttir
Einar Ólafsson
Ólafur Ingi Ólafsson
Ragnheiður Ólafsdóttir
Guðmundur Ólafsson
Hólmfríður Ólafsdóttir
og fjölskyldur.

80 ára afmæli
Gunnar

 Hallgrímsson
Hvammsgötu 6, Vogum,

varð áttræður 25. júlí sl. Hann tekur
á móti gestum frá kl. 15.00 til 19.00

laugardaginn 28. júlí í 
Íþróttamiðstöð Njarðvíkur.

Amityville Horror frumsýnd„Mér finnst gaman að leika per-
sónur með dökkar hliðar, sem 

vekja engu að síður samúð hjá 
áhorfendum. Maður vill að þeir 
hafi á tilfinningunni að þær eigi 

sér mýkri hliðar.“





Í síðustu viku hringdi 
gamall vinnuveitandi 
í mig. Ég hafði fyrir 
nokkrum árum unnið á 
myndbandaleigu og nú 
vantaði vaskan svein til 
að taka þrjár kvöldvaktir. 

Ég var meira en til í það, 
enda þótti mér vinnan á leigunni 
alltaf mjög skemmtileg. 

Þar sem ég stóð vaktina í fyrra-
kvöld komu tvær stúlkur inn á 
leiguna. Eftir að hafa skoðað allt 
hátt og lágt komu þær með myndina 
Breakfast at Tiffany’s að borðinu til 
mín. Þær spurðu mig hvernig hún 
væri og mér til mikillar mæðu varð 
ég að viðurkenna að ég hef aldrei 
náð að klára hana. Það er ekki það 
að ég hafi ekki horft á hana, málið 

er bara að ég hef alltaf sofnað yfir 
henni áður en að enda er komið. 
Þegar ég kom heim um kvöld-
ið ákvað ég því að smella henni í 
tækið og klára hana nú í eitt skipti 
fyrir öll.

Það leið þó ekki á löngu þangað til 
ég var kominn inn í draumaheima 
og skyndilega var ég orðinn hluti af 
sögunni. Ég sat með bros á vör og 
var að skrifast á við Holly Golightly 
í gegnum Myspace. Þegar ég vakn-
aði fór ég að velta þessu fyrir mér. 
Sennilega er ástarbréfið dautt. Nú 
daðrar fólk fyrir opnum tjöldum á 
Myspace eða Facebook.

Pabbi minn hefur stundum sagt 
mér sögu af strák sem á fyrrihluta 
síðustu aldar lagði á sig langar 
göngur til að vinna hjarta stúlk-

unnar í næsta dal. Í verstu veðrum 
gekk hann langar leiðir til þess að 
eiga stutta kvöldstund með henni. 
Nú sendum við bara SMS-skilaboð 
og finnst biðin endalaus eftir svari. 
Það væri gaman að sjá mína kyn-
slóð bíða eftir bréfberanum, jafn-
vel dögum saman.

Auðvitað er þróun í daðri, eins og 
öðru í mannlegum samskiptum, og 
eðlilegt að á þeim tímum sem við 
lifum leiki tæknin stórt hlutverk í 
samskiptum kynjanna. 

Kannski á ég eftir að segja barna-
börnum mínum frá því þegar ég 
sendi ömmu þeirra SMS-in í denn. 
En af einhverri ástæðu sé ég það 
ekki í sama dýrðarljóma og sögur 
af gömlum ástarbréfum og löngum 
göngum frá liðinni tíð.
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DSCS650
SONY CYBERSHOT S650

7,2 megapixlar
3x Optical zoom
MemoryStick Duo
2” LCD skjár

14.999
1.669 975 743* ** ***

6 12 18

2”LCD sjár
Skemmtilegur skjár
með allskonar aðgerðum.

 2”

7,2 megapixlar
Alvöru upplausn sem
gefur stærri myndir.   7,2

DSCW80S
SONY CYBERSHOT W80S

7,2 megapixlar
Carl Zeiss linsa
3x optical zoom lens;
2.5-” LCD skjár
High Sensitivity Mode (ISO 3200) allows for 
shooting even in low-light conditions
 In-camera red-eye reduction and retouching
functions
 HD output; HD slide show with music feature

24.999
2.649 1.506 1.125* ** ***

6 12 18

HD útgangur
Tengdu myndavélina
beint við sjónvarp í HD
upplausn.

HD

Carl Zeiss linsa
Einn þekktasti linsu
framleiðandi í heimi.

DMC-FX30EB-S
PANASONIC 7.2MP FX30
7.2 megapixla
Leica linsa
2.5” LCD skjár
OIS / Optical image stabilizer / 
hristivörn
Hleðslutæki og rafhlöður fylgja
Þyngd aðeins: 132 gr.

DMCLX2
PANASONIC LUMIX LX2
10 megapixlar
Leica linsa
4x optical zoom
OIS / Optilcal image stabilizer / 
hristivörn
Þyngd aðeins 220 gr.
Heðslutæki og rafhlöður fylgja

29.99934.999

1 GB fylgir

Hristivörn
Minnkar hættuna
á hreyfðum myndum.

Alvöru linsa frá einum
virtasta framleiðanda
í heimi.

10 megapixlar 
10 megapixlar skila
 hágæða myndum.10

Alvöru linsa frá einum
virtasta framleiðanda
í heimi.

3.138 1.771 1.316* ** ***

6 12 18

3.628 2.037 1.506* ** ***

6 12 18
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PSAE0E-02701GN5
TOSHIBA SATELLITE A200-1GU
Intel® Dual Core T2080
- 1.73 GHz / 533 MHz / 1 MB
15.4” WXGA TruBrite skjár
- 1280 x 800 upplausn
Intel 943 128MB skjákort
1GB Vinnsluminni
80GB SATA Harður diskur
Dual Layer DVD skrifari
Innbyggt þráðlaust net
Innbyggður 5 - 1 kortalesari
4xUSB2 / FireWire / TV out
Aðeins 2.72kg á þyngd

Windows Vista™ Premium
2gja ára alþjóðleg ábyrgð

Innbyggður kortalesari
Tölvan kemur útbúin kortalesara. Auðvelt 
að hlaða myndum af stafrænu
myndavélinni.

15,4” WXGA TrueBrite skjár
Skarpur og bjartur skjár með sérstakri
glampavörn. Skjárinn er einn mikilvægasti
hluti tölvunnar.

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

Intel Core Duo
Nýjasta fartölvutæknin frá Intel. Stóraukin 
afkasta-geta, lengri rafhlöðuending og
aukið öryggi.

14. 999
300968E
LaCie 320GB F.A. Porsche
útvær harður diskur fylgir!

15,4”

119.999

NÝJA LÍNAN FRÁ TOSHIBA!

21. 999

IPOD 2GB

Takmarkað magn

Ekkert út
 og fyrsta

greiðsla 1.okt

FLAKKARI

Office pakkinn
Leyfi fyrir 3 tölvur

9.999
16. 999

kaupauki36.998

Skilaðu gömlu myndavélinni og fáðu 5.000 kr
upp í nýja netta og létta myndavél!

11.953 6.552 4.751* ** ***



Sviðslistahátíðin artFart 
hefst um helgina, með 
frumsýningu á dansverkinu 
Moment Seen í Tjarnarbíói. 
Samband ungra sviðslista-
manna stendur að hátíðinni, 
sem hóf göngu sína í fyrra.

Tilurð artFart er nátengd sumar-
starfi Hins hússins. „Í fyrra voru 
mörg okkar í skapandi sumar-
starfi Hins hússins. Við vorum 
flest að fara að frumsýna verk á 
svipuðum tíma, og fannst sniðugt 
að skella þessu saman undir ein 
regnhlífasamtök, sem eru art-
Fart,“ útskýrði Ásgerður G. Gunn-
arsdóttir, sem heldur utan um 
hátíðina í ár ásamt þeim Karli 
Ágústi Þorbergssyni, Sigurði 
Arent Jónssyni og Hannesi Óla 
Ágústsyni. „Okkur langaði að þróa 
hátíðina áfram og búa til vettvang 
fyrir ungt fólk í sviðslistum. Um 
leið virkar hátíðin hvetjandi á 
fólk,“ sagði Ásgerður. 
ArtFart vakti mikla athygli í 
fyrra, þegar hóparnir sem tóku 
þátt héldu til í húsi Ó. Jónsson og 
Kaaber verksmiðjunnar við 
Sæbraut. Í ár hefur Listaháskóli 
Íslands styrkt hátíðina og lánað 
þátttakendum húsnæði til æfinga 
og sýninga, sem allar fara fram í 
Smiðjunni, gamla nemendaleik-
húsi skólans að Sölvhólsgötu. Art-
Fart hefur jafnframt hlotið styrki 
frá Reykjavíkurborg og Minning-
arsjóði Margrétar Björgólfsdótt-
ur. 
Þátttakendur í hátíðinni eru um 
sjötíu í ár, en sýningar eru fimmt-
án. Þar má meðal annars geta 
frumsýningar á leikritinu Heteró-
hetjur: Með fullri virðingu fyrir 
Ashley Cole, og uppsetningu á 
verkinu Bubbi kóngur. 

Í ár verður bryddað upp á nýj-
ungum í formi vinnustofu og mál-
fundar. „Erna Ómarsdóttir verður 
með vinnustofu í byrjun ágúst, og 
svo aftur í lok mánaðar. Hún er 
fyrir fólk í sviðslistageiranum, en 
ekki eingöngu þá sem taka þátt í 
hátíðinni,“ útskýrði Ásgerður. Þá 
sér Karl Ágúst Þorbergsson um 
málfund um tilraunir í listum 12. 
ágúst næstkomandi. 

Danshópurinn Samyrkjar ríður 

á vaðið á artFart og sýnir verkið 
Moment Seen, við undirleik stór-
hljómsveitarinnar Tepokans, í 
Tjarnarbíói klukkan 20 á morgun 
og sunnudagskvöld. Hópurinn 
samanstendur af sex dönsurum 
frá Íslandi, Finnlandi og Svíþjóð 

og mun hann sýna verkið í Mod-
erna Dansteatern í Stokkhólmi um 
verslunarmannahelgina.

Nánari upplýsingar um dagskrá 
artFart og miðasölu má nálgast á 
vefsíðunni www.myspace.com/
artfarticeland og í síma 8217987.

Í fótspor MöðruvallamunkaKl. 17
Í dag sýna gestalistamenn Sambands 
íslenskra myndlistarmanna í 
júlímánuði afrakstur dvalar sinnar 
hér á landi, í sýningarsal SÍM að 
Seljavegi 32. Gestalistamennirnir eru 
Rakel Bernie, Sharon Houkema, 
Leila A. Leder Kremer, Rose Schulze, 
Gerald Zahn og David Maher. 
Sýningin stendur einungis í kvöld.

Helgi Þórsson og Morgan Betz 
opna í dag samsýninguna Berm-
uda Love Triangle: the story of 
Doctor Son and Mister Bates, í 101 
Gallerí að Hverfisgötu 18a. Sýn-
ingin er samstarfsverkefni þeirra 
Helga og Morgans, sem hafa, að 
því er fram kemur í fréttatilkynn-
ingu, lengi bundist vináttubönd-
um. Þeirri spurningu er varpað 
fram hvort vináttunni auðnist að 
endurspeglast í list þeirra.

Í staðinn fyrir að stilla verkum 
sínum upp hlið við hlið völdu Helgi 
og Morgan að vinna að öllum verk-
um í sameiningu. „Í því ferli hefir 
þó allur upphaflegur ásetningur 
týnst og hugmyndirnar hafa 
brenglast,“ segir í tilkynningu. 
Þar segir að afrakstur samvinn-
unnar sé samansafn frábrugðinna 
karaktera sem allir eru á ferðalagi 
heim.

Sýningin opnar klukkan 17 í 
dag.

Vinir í 101 gallerí

Hekla Dögg Jónsdóttir opnar 
einkasýningu í Nýlistasafninu í 
dag. Sýningin ber heitið „Limina-
lity; alveg á mörkunum“ og stend-
ur til 19. ágúst. „Liminality” vísar 
til millibilssvæðis eða griðastaðar 
sem áhorfanda gefst færi á að 
dvelja í, að því er segir í fréttatil-
kynningu. Hekla Dögg gefur gest-
um tækifæri á að sjá og upplifa ný 
verk í bland við eldri, og þannig 

gefst almenningi kostur á að 
kynna sér feril Heklu Daggar. 

Hekla Dögg er tilnefnd til Sjón-
listaorðunnar 2007 fyrir verkið 
„Foss“ á samnefndri sýningu á 
Kjarvalsstöðum, röð verka í sýn-
ingunni „Ljósaskipti“ í Gallerí 
Kling og Bang ásamt „Fireworks 
for LA“ sem hún sýndi nýverið í 
Los Angeles. Hún býr og starfar í 
New York og Reykjavík.

Einkasýning Heklu

Bjartur útgáfa gaf út tvær skáldsögur 
Gunnars Gunnarssonar, Svartfugl og 
Aðventu, nú í vikunni. Í tilefni af útgáfu 
Svartfugls verður boðið upp á menn-
ingardagskrá að Saurbæ á Rauðasandi 
annað kvöld. Dagskráin ber titlinn „Við 
klukknahljóm syndugra hjarta“. 

Svartfugl fjallar um Eyjólf kapelán 
og ástríðuglæpi Bjarna og Steinunnar á 
Sjöundá. Sögulegur bakgrunnar hennar 
eru Sjöundarármorðin, sem teljast eitt-
hvert frægasta morðmál Íslandssög-
unnar. Sagan Svartfugl er stundum 
sögð vera fyrsta alvöru íslenska glæpa-
sagan, þar sem réttarrannsókn spinnur 
söguþráðinn. Í henni er þó jafnframt 
dregin upp skörp mynd af íslensku 
samfélagi um aldamótin 1800, stétta-
skiptingu þess, blindri réttvísu kirkju, 

kóngs og embættismanna og harðneskj-
unni sem alþýðan bjó við. 

Á laugardag mun Gunnar Björn Gunn-
arsson flytja erindi um Svartfugl, og 
leikararnir Jón Hjartarson, Þorsteinn 
Gunnarsson og Valgerður Dan lesa valda 
kafla úr bókinni. Áshildur Haraldsdóttir 
flautuleikari flytur verkið Lethe eftir 
Atla Heimi Sveinsson, og séra Sveinn 
Valgeirsson flytur hugvekju. Jafnframt 
verður boðið upp á léttar veitingar.

Dagskráin er samvinnuverkefni Bóka-
útgáfunnar Bjarts, Gunnarsstofnunar og 
Ferðafélags Íslands. Aðstandendur vekja 
athygli á góðu tjaldstæði á staðnum.

Syndug hjörtu á Rauðasandi

Sýningar haustsins komnar í sölu á netinu!

Miðasala á netinu!
www.leikhusid.is





Undanfarin misseri hefur gróskan í tónlistarlífi Norðurlandanna verið 
með ólíkindum. Svíar hafa hent frá sér hverri snilldinni á fætur 
annarri, allir þekkja þátt Íslendinga, Norðmenn eiga líka sinn hlut að 
máli og meira að segja Finnar státa af lifandi senu. Glöggvir einstakl-
ingar taka þó eftir því að í þessa upptalningu mína vantar næstfjöl-
mennustu þjóð Norðurlandanna, nefnilega Dani. Hingað til hefur mér 
ekki fundist mikið til danskrar tónlistar koma heldur þótt hún svolítið 
utanveltu með tilliti til gæða tónlistar hinna Norðurlandaþjóðanna.

Ég virðist samt hafa dæmt aumingja Danina einum of fljótt og kannski 
of hart. Undanfarið hefur nefnilega fjöldinn allur af dönskum sveitum 
vakið athygli mína. Fyrst ber að nefna sveitirnar Efterklang og Under 
Byen. Margt hefur reyndar verið skrifað um þessar sveitir, meðal ann-
ars í íslenskum fjölmiðlum, en það sem ég vil gera að umtalsefni hér eru 
plötuútgáfurnar tvær sem þessar sveitir tilheyra.

Fyrst vil ég minnast á Rumraket-plötuútgáfuna, sem er í eigu Efterk-
lang-liða, en útgáfan gefur meðal annars út amiinu og Grizzly Bear í 
Skandinavíu. Þar innanborðs er nokkrar afar áhugaverðar sveitir og má 
þar helst nefna post-rokk sveitina Slaraffenland sem sendi nýlega frá 
sér plötuna Private Cinema og hefur vakið töluverða athygli austan hafs 
og vestan. Rumraket þykir samt afar smávaxið plötufyrirtæki, jafnvel á 
danskan mælikvarða, og er til dæmis ívið minna en plötufyrirtækið sem 
gefur út Under Byen, Morningside Records. 

Morningside gerir út frá Árósum og hefur á sínum snærum meðal 
annars Speaker Bite Me og Jomi Massage sem spiluðu á Innipúkanum í 
fyrra, reyndar við dræmar undirtektir. Nýjasta skífa Speaker Bite Me 
er samt stórfín. Figurines er þó að mínu mati mest spennandi sveit 
Morningside en platan Skeleton kom út á alþjóðlegan markað í fyrra og 
kom hressilega á óvart. Á næstunni kemur út ný plata, When the Deer 
Wore Blue, og gæti orðið einn af senuþjófum ársins.

Bæði Rumraket og Morningside þykja eins og áður segir ekki stór 
plötufyrirtæki. Hafa þau meðal annars deilt bás með 12 tónum á dönsku 
tónlistarhátíðunum SPOT og Roskilde. Að lokum vil ég þó sérstaklega 
minnast á dönsku sveitina Munich sem er enn án plötusamnings en gríp-
andi ungdóms popp-rokk þeirra ætti að heilla marga.

Danir, af öllum
Það er eins og gömlu jálk-
arnir í Rolling Stones geti 
ekki hugsað sér að hætta 
að rokka. A Bigger Bang-
túrinn sem enn er í gangi er 
stærsta tónleikaferð sög-
unnar. Eftir helgina kemur 
út fjögurra diska DVD-
pakki með efni frá honum. 
Trausti Júlíusson lokaði sig 
af og skoðaði gripinn.

A Bigger Bang-tónleikaferð Roll-
ing Stones hófst með tónleikum í 
Boston 21. ágúst 2005 og stendur 
enn yfir. Hún er þegar orðin 
stærsta tónleikaferð rokksögunnar 
og sló þar með út Vertigo-túr U2. 
Samkvæmt Sunday Times hefur 
Stones-veldið hagnast um einn og 
hálfan milljarð punda (um 182 
milljarða íslenskra króna) á tón-
leikahaldi síðan 1989. Það verður 
að teljast nokkuð gott sérstaklega í 
ljósi þess að hljómsveitin hefur 
ekki komið lagi inn á vinsældar-
lista í aldarfjórðung og plöturnar 
þeirra seljast ekki mjög mikið 
lengur. A Bigger Bang sem kom út 
2005 og hlaut glimrandi viðtökur 
gagnrýnenda hefur t.d. aðeins selst 
í rúmlega 500 þúsund eintökum í 
Bandaríkjunum. Í næstu viku 
kemur út fjögurra diska DVD-
pakki með efni frá fyrri hluta Bigg-
er Bang-túrsins, 2005 – 2006.

Tónleikapakkinn heitir The Bigg-
est Bang. Á honum eru tveir tón-
leikar í heild sinni; frá Zilker Park 
í Austin í Texas og Copacabana-
ströndinni í Rio De Janeiro í Bras-
ilíu. Auk þess eru 7-8 lög frá þrem-
ur tónleikum til viðbótar. Saitama í 
Japan, Shanghai í Kína og Buenos 
Aires í Argentínu. Það er líka heim-
ildarmynd í fullri lengd um tón-
leikaferðina og að auki styttri 
heimildarmyndir, aukalög og við-
töl við meðlimi hljómsveitarinnar. 
Yfir sjö klukkutímar í heildina. 

Alls eru 55 lög á diskunum fjór-

um og sveitin kemur víða við þó 
að auðvitað séu tvær útgáfur af 
nokkrum laganna og reyndar 
þrjár af Satisfaction. Það eru líka 
nokkur fáheyrð tökulög, þ.á.m. 
Learnig The Game eftir Buddy 
Holly, Temptations-lagið Ain’t Too 
Proud To Beg, Get Up, Stand Up 
eftir Bob Marley og Otis Redding 
slagarinn Mr. Pitiful. Það er nokk-
uð skondið að sjá þessa gömlu 
hunda spreyta sig á soul og reggí-
tónlist og virðingarvert af þeim 
að heiðra snillinga eins og Marley 
og Otis. 

Það er margt merkilegt við 
þessa tónleikaferð Stones. Sviðið 
er það stærsta sem byggt hefur 
verið fyrir tónleikaferðir. Hæðin 
er á við sex hæða blokk. Það er 
áætlað að um 2 milljónir manna 
hafi mætt á tónleikana á Copaca-
bana-ströndinni sem voru ókeyp-
is. Sveitin spilaði líka í hálfleik á 

Super-Bowl í febrúar 2006 sem 
98 milljónir horfðu á. Tónleik-
arnir í Shanghai voru þeirra 
fyrstu í Kína, en það tók kínversk 
stjórnvöld 40 ár að gefa sveitinni 
grænt ljós. Það var þó ekki án 
skilyrða þar sem Stones urðu að 
lofa að spila ekki nokkur lög sem 
voru talin hættuleg æsku lands-
ins, þ.á.m. Brown Sugar, Honkey 
Tonk Women og Let’s Spend The 
Night Together. Það er langt frá 
því að Stones spili alltaf sömu 
lögin á tónleikunum eins og 
algengt er á tónleikaferðum stór-
hljómsveita. Það er mjög mikill 
munur á milli tónleika og hljóm-
sveitin æfði yfir 100 lög fyrir 
túrinn. 

Maður getur spurt sig hvernig 
þeir nenni þessu. Af hverju slaka 
þeir ekki bara á og njóta allra 
milljarðanna? Svarið er augljóst 
þegar maður horfir The Biggest 
Bang. Þeir hafa bara svo helvíti 
gaman af þessu enn...
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VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

HEIMSFRUMSÝND MEÐ
ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ

11.
HVER

VINNUR!

„Ég er helvíti glaður með 
þetta,“ segir Ágúst Boga-
son, gítarleikari rokk-
hljómsveitarinnar Jan 
Mayen. Önnur breiðskífa 
Jan Mayen er væntanleg í 
búðir eftir verslunar-
mannahelgi en þrjú ár 
eru síðan fyrsta plata 
þeirra kom út. Sú hét 
Home of the Free Indeed 
og fékk frábærar viðtök-
ur. Nýja platan heitir So 
Much Better Than Your 
Normal Life og það er 
Smekkleysa sem gefur út 
eins og fyrr. Fyrsta lagið, 
Joyride, er þegar komið í 
spilun á útvarpsstöðvum landsins. Tónlist-
armaðurinn Einar Tönsberg, Eberg, stjórn-

aði upptökum á plötunni 
og lofar Ágúst það sam-
starf mikið.

Framundan er vænt-
anlega stíft tónleikahald 
hjá Jan Mayen-liðum til 
að kynna plötuna og 
þessa dagana er sveitin 
að skipuleggja nokkra 
tónleika í Bretlandi. 
„Það er búið að bóka 
okkur í London 26. sept-
ember með Hafdísi Huld 
og Motion Boys. Svo er 
planið að nota ferðina 
vel, við erum þegar 
búnir að negla niður tón-
leika í Birmingham og 

svo er verið að vinna í nokkrum í viðbót,“ 
segir Ágúst.

Jan Mayen til Englands





Hildigunnur Sigurðardóttir lauk 
nýverið við BA í fatahönnun í skóla 
í Bretlandi. Þar fékk hún hæstu 
einkunn fyrir lokalínu sína og fékk 
þann heiður að sýna á London Gradu-
ate Week ásamt útskriftarnemum úr 
öðrum skólum. 

„Skólinn heitir University College for the 
Creative Arts og listadeildin er staðsett í 
Rochester sem er um fjörutíu mínútum fyrir 
utan London. Ég flutti út fyrir sjö og hálfu ári 
síðan. Fyrst bjó ég í Brussel og kláraði þar 
grunnskóla og menntaskóla og þaðan fór ég 
beint til Englands,“ segir Hildigunnur sem var 
mjög ánægð með námið í Rochester.  

„Fyrsta árið snýst að miklu leyti um að kynna 
okkur fyrir tískuheiminum. Við gerðum litlar 
línur, fórum í sníða- og saumatíma og þess 
háttar. Á öðru ári var verkefnavinnan lengri 
og um jólin sýndu allir einn alklæðnað auk 
þess sem við lærðum markaðsfræði og 
gerðum haust- og sumarlínur. Síðasta árið var 
svo algjörlega undir okkur komið, þá unnum 
við okkar heildarhugmynd og þróuðum 
lokalínuna okkar áfram,“ segir Hildigunnur. 

„Ég valdi að gera vetrarlínu og sótti áhrif í 
Ísland og íslensk sjómannaklæði frá nítjándu 
öld. Sniðin voru að sjálfsögðu frekar karl-
mannleg, stór og víð og ég tók þau og setti í 
kvenlegan stíl sem var mikil áskorun fyrir 
mig. Svo var haldin tískusýning þar sem þekkt 
fólk úr tískuheiminum sat í dómnefnd og var 
þar meðal annars hin fræga fyrirsæta Erin 
O‘Connor. 27 af 72 nemendum fengu svo að 
sýna á London Graduate Fashion Week og ég 
var svo heppin að vera þar á meðal. Það var 
mikil upplifun og alveg rosalega gaman.“

Hinn frægi tískublaðamaður Hilary 
Alexander fjallaði um sýninguna í The Daily 
Telegraph og sagði meðal annars: „Hönnun 
Hildigunnar samanstóð af vestum úr fiskinet-
um, íslenskum lopapeysum, víðum vaðbuxum 
og jökkum úr fiskiroði í indælli línu sem er 
gerð fyrir sjóarastelpur.“

Aðspurð hvers vegna hún hafi valið fatahönn-
un segir hún: „Áhuginn byrjaði í níunda bekk 
og þá fór ég að búa til mín eigin föt og fór á 

teikninámskeið. Ég fékk allt í einu gríðarlegan 
áhuga á að skapa og vinna með efni og safnaði 
saman í möppu sem ég skilaði svo inn í 
skólann. Það var ekki svo erfitt að komast inn 
enda eru ráðamenn skólans mjög opnir fyrir 
að fá inn ólíkt fólk með mismunandi bak-
grunn,“ segir Hildigunnur sem á sér nokkra 
uppáhaldshönnuði í bransanum. 

„Vivienne Westwood er í algjöru uppáhaldi. 
Hún skarar fram úr á þessu sviði, er alltaf 
með eitthvað nýtt spennandi án þess að tapa 
sínum stíl. Svo er ég mjög hrifin af Dries Van 
Noten og Martin Margiela.“ Hildigunnur á 
ekki í vandræðum með að lýsa stílnum sem 
einkennir eigin hönnun. „Hann er mest 
tengdur efnum og er eiginlega blanda af ýmis 
konar efnum. Ég er mjög hrifin af því að 
vinna með leður, mér líkar vel að nota 

náttúruleg efni og nýti mér þau á óvenjulegan 
hátt.“

Íslendingar fá tækifæri til að sjá hönnun 
Hildigunnar á Menningarnótt en hún heldur 
þá tvær sýningar klukkan fjögur og fimm í 
Sjóminjasafninu Grandagarði 8. „Allur minn 
tími fer í að undirbúa sýninguna núna og svo 
ætla ég að safna mér pening og reyna að 
komast inn í lífið hérna heima. Það væri 
gaman að fá vinnu hjá einhverjum hönnuði, 
prófa mig áfram og reyna að lokum að koma 
sjálf einhverju í framleiðslu. Svo langar mig 
svolítið í meira nám en það kemur bara í ljós,“ 
segir þessi ungi og upprennandi fatahönnuður 
sem eflaust á eftir að láta að sér kveða í 
hinum harða heimi tískunnar. 

Söngkonan Beyoncé Knowles varð fyrir 
því óláni að hrynja niður stiga á tón-
leikum sínum í Florida fyrr í vikunni. 
Hún virðist þó hafa sloppið með 
skrekkinn því hún stóð snöggt á 
fætur og hélt áfram að syngja eins 

og ekkert hefði í skorist. Sumir áhorf-
enda voru meira að segja á því að söng-

konan hefði ekki misst úr eitt ein-
asta orð.

Beyoncé er nú á tónleikaferð 
um Bandaríkin og hefur lagt 
það í vana sinn að sveifla hár-
inu ofsafengið meðan á flutn-
ingi stendur. Hún hafði rétt 
nýlokið við góða sveiflu 
þegar hún tók til við að 
ganga niður tröppur á svið-
inu í síðum, rauðum silki-

frakka. Ekki vildi betur til en 

svo að hún festi hælinn í frakkanum og 
féll niður einar tólf tröppur. Beyoncé 
missti hljóðnemann en greip hann hið 
snarasta eftir fallið og hélt áfram að 
syngja.

Áður en hún hóf flutning á næsta lagi 
sínu bað hún áhorfendur náðarsamleg-
ast að setja ekki myndir eða myndbönd 
af atvikinu á netið. Henni varð ekki að 
ósk sinni því myndbandið hefur farið 
eins og eldur í sinu um netheima. Það er 
meðal annars að finna í nokkrum útgáf-
um á vefsíðunni YouTube.

Beyoncé dettur kylliflöt

Leikarinn Matt 
Damon fékk 
nýverið stjörnu 
sína á frægðar-
stétt Hollywood. 
Damon segist 
hafa ungur að 
árum horft á stétt-
ina og dreymt um 
að komast þangað 
einn daginn.

„Nokkrum sinnum í lífinu hef 
ég upplifað stundir sem eru 
ótrúlegri en orð fá lýst og þetta 
virðist vera ein af þeim,“ sagði 
Damon við athöfnina. Damon sló 
í gegn árið 1998 þegar hann 
samdi handritið að myndinni 
Good Will Hunting ásamt vini 
sínum Ben Affleck. 

Næsta mynd hans er fram-
haldshasarinn The Bourne 
Ultimatum.

Damon á 
frægðarstétt

Serbneska sígaunasveitin KAL 
ætlar að spila í annað sinn hér á 
landi á Nasa hinn 22. september. 
KAL vakti mikla lukku á Vorblóti í 
fyrra og því ákvað Hr. Örlygur að 
verða við fjölda áskorana um að fá 
sveitina hingað á nýjan leik.

Sveitin var stofnuð snemma á 
þessari öld af bræðrunum Dushan 
og Dragan Ristic, að þeirra sögn til 
þess að hjálpa þeim að yfirstíga þá 
fordóma og hindranir sem sígaun-
ar mæta hvarvetna. Miðasala á 
tónleikana hefst um miðjan ágúst.

KAL aftur til Íslands

Grillveislur
Steikarhlaðborð

Aðeins það besta

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



Aðdáendur Beðmála í 
borginni geta glaðst því 
nýr þáttur frá hugmynda-
smið Sex and the City, 
Darren Star, er í vinnslu 
fyrir sjónvarpsstöðina 
ABC. 

Nýi þátturinn mun heita Cash-
mere Mafia og mun einnig fjalla 
um fjórar fallegar konur í New 
York-borg en Star lofar því að 
þátturinn verði allt öðruvísi en 
Sex and the City. „Þetta er þáttur 
sem fjallar um konur í viðskiptum 
og þeirra daglega líf á meðan Sex 
and the City fjallaði aðallega um 
kynlíf. Mörgum þykir þetta 
kannski skrýtið að gera annan 
þátt um fjórar konur en mér finnst 
það alls ekki þar sem það er svo 
mikið efni í þessari hugmynd.“

Með hlutverk kvennanna fjög-
urra fara þær Miranda Otto, 
Frances O‘Connor, Bonnie Som-
erville og Lucy Liu. Tískuaðdá-
endur ættu einnig að gleðjast þar 
sem hin frábæra Patricia Field 
mun einnig sjá um stílíseringu 
þáttanna en hún er ábyrg fyrir því 

hversu vinsælir þættirnir voru í 
tískuheiminum. „Við erum mjög 
heppin að fá Patriciu í lið með 
okkur enda er hún snillingur í að 
setja saman flíkur og lætur 
alklæðnaði líta út eins og lista-

verk,“ sagði Lucy Liu. „Ég held 
hún muni gera eitthvað glænýtt 
núna enda sagði hún það sjálf við 
mig í búningsherberginu um dag-
inn að hún endurtæki sig aldrei.“

Tónlistarkonan Hafdís Huld hefur 
fengið mjög góða dóma fyrir 
frammistöðu sína á tónlistarhátíð-
inni Hultsfred í Svíþjóð sem var 
haldin á dögunum. Hultsfred er 
ein stærsta tónlistarhátíðin á 
Norðurlöndunum og í ár komu 160 
hljómsveitir frá öllum heimshorn-
um þar fram.

Í blaðinu Nojesguiden var birt-
ur listi yfir fimm bestu tónleikana 
og lenti Hafdís þar í efsta sæti. 
Fyrir neðan hana voru þekkt nöfn 
á borð við Ozzy Osbourne, 50 Cent, 
Amy Winehouse, Korn og Manic 
Street Preachers. Lenti Winehouse 
til að mynda í fimmta sæti á list-
anum. „Þetta var heillandi blanda 
af krúttlegheitum, fínum popp-
perlum og skemmtilegum ukulele-
leik,“ sagði í blaðinu. Að auki líkti 
blaðamaðurinn plötu Hafdísar, 

Dirty Paper Cup, við jarðarberja-
tínslu sumarsins. 

Sænska dagblaðið Östran setti 
tónleika Hafdísar á topp tíu hjá 
sér auk þess sem frammistaða 
hennar fékk fjóra af fimm í 
einkunn á netsíðunni sydmark.se.

Tónlist Hafdísar Huldar er gefin 
út af Playground music á Norður-
löndunum og er stefnt á að hljóm-
sveit hennar fari þangað í tón-
leikaferðalag á haustmánuðum. 
Fyrstu tónleikar Hafdísar á Íslandi 
verða í Salnum Kópavogi þann 9. 
ágúst næstkomandi.

Ofar en Ozzy og Winehouse

Leikkonan Lindsay Lohan var 
tekin öðru sinni fyrir ölvunarakst-
ur í vikunni líkt og fram kom í 
Fréttablaðinu. Handtakan kom sér 
illa fyrir fleiri en Lindsay því 
þáttastjórnandinn Jay Leno hafði 
bókað hana í þáttinn sinn sama 
kvöld. Þar var henni ætlað að 
kynna nýja mynd sína I Know Who 
Killed Me. Lindsay afboðaði og 
Leno þurfti að finna staðgengil 
með skömmum fyrirvara. Leikar-
inn Rob Schneider, sem lék meðal 
annars í myndunum um karlhór-
una Deuce Bigalow og The Hot 
Chick, var fenginn til þess að 

hlaupa í skarðið. Hann mætti 
klæddur sem Lindsay í svörtum 
kjól og með ljósa hárkollu. Punkt-
urinn yfir i-ið var ökklaband líkt 
og það sem leikkonan hefur þurft 
að ganga með undanfarið, en því 
er ætlað að skynja hvort hún neyt-
ir áfengis eða ekki.

Leno gerði stólpagrín að öllu 
saman í upphafi þáttar síns þar 
sem hann sagði meðal annars að 
það hefði greinilega verið mis-
skilningur að hans helstu keppi-
nautar væru Nightline og Letter-
man. Samkeppnin væri greinilega 
Cops og America´s Most Wanted.

Leno gerir grín að Lindsay
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Regnboganum merktar með rauðu

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL       kl. 6 - 8
DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
1408 kl. 10

SIMPSONS enskt tal kl. 4, 6, 8 og 10 L
SIMPSONS íslenskt tal kl. 4 og 6 L
DEATH PROOF kl. 7.30 og 10-POWER 16
1408 kl. 8 og 10 16
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4 og 5.45 L
www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

SHREK, Fíóna, Stígvélaði 
kötturinn og Asninn eru 

mætt aftur í skemmtilegasta 
ævintýri allra tíma

ÁLFABAKKA

DIGITAL

KRINGLUNNI

VIP

KEFLAVÍK

AKUREYRI

www.SAMbio.is 575 8900

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

GEORGIA RULES kl. 8 - 10:20 7

HARRY POTTER 5 kl. 6 - 9 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

GEORGIA RULES kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 7

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 10

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

GEORGIA RULES kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

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

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 4 - 6 L
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PIRATES 3 kl .10 10 THE SIMPSONS ENSKT TAL kl. 6 - 8 - 10 L

HARRY POTTER 5 kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

Töluverð umræða hefur 
verið uppi um lagið 
„(Minnst tíu miljón) 
Flóabitanótt“ sem er að 
finna á nýjustu plötu 
Megasar, Frágangur. Hefur 
því verið haldið fram að í 
laginu sé Megas að skjóta 
föstum skotum að Bubba 
Morthens, sem Megas hefur 
reyndar sjálfur harðneitað í 
útvarpsviðtali. 

Einnig hefur því verið fleygt að 
lagið „Gott er að elska“ sé einhvers 
konar vísun í hið vinsæla lag 
Bubba, „Það er gott að elska“, sem 
kom út á plötunni Lífið er ljúft 
árið 1993.

„Mér þykja þessi lög mjög 
forvitnileg, sérstaklega í ljósi þess 
að Megas og Bubbi hafa átt eitt 
merkilegasta vináttusamband 
íslenskrar rokksögu. Bubbi dró 
Megas í sviðsljósið og Megas 
kenndi Bubba að yrkja. Síðan 
sprakk vináttusambandið í loft 
upp en enginn veit af hverju,“ 
segir útvarpsmaðurinn Freyr 
Eyjólfsson, sem er mikill Megasar-
aðdáandi. Hann er hæstánægður 
með nýjustu plötu meistarans, 
sem er hans fyrsta með nýju efni í 
sex ár. „Mér finnst hún alveg 
frábær. Ég segi það hiklaust að 
þessi plata er ein af fimm bestu 
Megasarplötunum.“

Bubbi og Megas störfuðu mikið 
saman á níunda áratugnum og 
gáfu meðal annars út plötuna 
Bláir draumar. Auk þess sungu 
þeir saman lagið Fatlafól við 
miklar vinsældir íslensku þjóðar-
innar. Eitthvað slettist upp á 
vinskap þeirra nokkrum árum 
síðar og hafa sögurnar í kringum 
það verið eins misjafnar og þær 

eru margar. Ein er sú að þegar 
Bubbi og Megas voru að spila 
saman á tónleikum í Austurbæjar-
bíói fundust fíkniefni á svæðinu 
og lentu þeir í rimmu í kjölfarið. 
Önnur er sú að Megas átti að hafa 
verið að skoða bækur í bókabúð 
nokkurri þegar Bubbi sá hann og 
kom til að heilsa honum. Strunsaði 
Megas þá út og vildi ekkert með 
vinskap Bubba hafa. 

Fréttablaðið hefur ákveðið að 
birta hér textann með lagi 
Megasar, „(Minnst tíu miljón) 
Flóabitanótt“, og geta lesendur 
því dæmt hver fyrir sig um það 
hvort Megas sé þarna að skjóta 
föstum skotum á fyrrverandi vin 
sinn, Bubba Morthens, eður ei.



Bandaríski tónlistarmaðurinn 
Nico Muhly leikur fyrir gesti í 
verslun 12 Tóna í dag. Muhly sendi 
í fyrra frá sér geisladiskinn 
Speaks Volumes sem fékk frábæra 
dóma víðs vegar um heiminn. Það 
var fyrirtæki Valgeirs Sigurðs-
sonar, Bedroom Community, sem 
gaf diskinn út. Tónlist Nicos má 
skilgreina sem nýja kammermúsík 
með rafrænu yfirbragði og þóttu 
tónleikar hans á Iceland Airwaves-
hátíðinni í fyrra afar frumlegir og 
áhugaverðir. Tónleikarnir hefjast 
klukkan fimm og eru allir 
velkomnir. 

Nico í 12 Tónum
„Ég held að Ragnhildur sé svona 
„múltítalent“. Það virðist vera 
sama hverju hún einbeitir sér að,“ 
segir tónlistarmaðurinn Þorvaldur 
Bjarni Þorvaldsson um Kastljóss-
konuna Ragnhildi Steinunni Jóns-
dóttur. Þorvaldur Bjarni hafði yfir-
umsjón með tónlistinni í 
kvikmyndinni Astrópíu sem frum-
sýnd verður í ágúst næstkomandi. 
Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
fyrir skemmstu gerði Ragnhildur 
Steinunn sér lítið fyrir og söng 
dúett með Helga Björnssyni fyrir 
myndina en hún leikur einnig aðal-
hlutverkið. Um er að ræða lagið 
Sumarást sem Nancy Sinatra gerði 
frægt. Það hefur þó áður verið 
sungið á íslensku bæði af Hljóm-
sveit Ingimars Eydal og Rad-

íusbræðrunum Davíð Þór Jónssyni 
og Steini Ármanni Magnússyni.

Ragnhildur Steinunn er ekki eina 
leikkona myndarinnar sem syngur í 
henni því X-factor-kynnirinn Halla 
Vilhjálmsdóttir lék sama leikinn. 
Þorvaldur Bjarni segir að karlleik-
arar myndarinnar hafi ekki spreytt 
sig en þeir Sverrir Þór Sverrisson, 
Pétur Jóhann Sigfússon, Jón Gnarr 
og Davíð Þór Jónsson fara allir með 
hlutverk í myndinni. Þorvaldur úti-
lokar ekki frekara samstarf við 
Ragnhildi Steinunni í tónlistinni. 
„Já, maður veit aldrei þó að þetta 
hafi verið á léttu nótunum. Það er 
ólíklegasta fólk sem tekur alls 
konar u- og l-beygjur í lífinu.“ Áætl-
að er að Astrópíu-platan komi í 
verslanir í næstu viku.

U-beygja Ragnhildar Steinunnar



Eggert er ekki búinn að loka veskinu  

Lið Fram í Landsbanka-
deildinni hefur ákveðið að semja 
við þýska framherjann Henry 
Nwosu, en hann kom til reynslu í 
Safamýrina á dögunum. Leikmað-
urinn er ættaður frá Nígeríu og 
hefur meðal annars leikið í þýsku 
úrvalsdeildinni.

Þá eiga Framarar von á 
dönskum miðjumanni, Henrik 
Eggerts að nafni, sem kemur til 
með að æfa með liðinu í nokkra 
daga með hugsanlegan samning í 
huga. Henrik er á mála hjá liðinu 
Nordsjælland í heimalandi sínu.

Þýskur sóknar-
maður til Fram

Kjartan Henry Finnboga-
son fer á sunnudaginn til úrvals-
deildarliðsins Viborg í Danmörku 
á viku reynslutíma. „Félagið hefur 
sýnt mér mikinn áhuga og ég er 
spenntur þrátt fyrir að vita ekki 
margt um það,“ sagði Kjartan við 
Fréttablaðið í gær en Rúrik 
Gíslason samdi nýverið við félagið.

„Það er gaman að Rúrik sé hjá 
þeim, við þekkjumst auðvitað. 
Þetta er búið að vera langt sumar 
hjá mér, ég er búinn að þurfa að 
hugsa mikið og margt. Ég er í 
góðu formi núna og vonandi get 
ég sýnt mínar bestu hliðar.“

Fer til Viborg

Topplið norsku úrvals-
deildarinnar, Brann, tapaði 
nokkuð óvænt fyrir Viking í 16-
liða úrslitum bikarkeppninnar 
þar í landi í fyrradag, 2-0. Ólafur 
Örn Bjarnason og Kristján Örn 
Sigurðsson léku allan leikinn 
fyrir Brann en Ármann Smári 
Björnsson kom inn á þegar um 10 
mínútur voru eftir. Hannes 
Sigurðsson kom inn á undir lok 
leiksins hjá Viking en Birkir 
Bjarnason sat allan tímann á 
bekknum.

Jóhannes Harðarson lék fyrstu 
60 mínúturnar fyrir Start í 1-0 
tapi gegn Haugesund en Emil 
Hallfreðsson lék allan tímann 
fyrir Lyn þegar liðið vann Bodo-
Glimt, 1-0. Þá lék Haraldur 
Guðmundsson í vörn Aalesund í 
1-0 tapi liðsins gegn Lilleström. 

Viking lagði 
Brann óvænt

 Heimamaðurinn Björgvin 
Sigurbergsson Jóhannes Ármanns-
son úr GB og Örn Ævar Hjartar-
son úr GS léku manna best á 
Íslandsmótinu í golfi sem hófst á 
Hvaleyrarvelli í gær. Þeir léku 
allir á þremur höggum undir pari.

Björgvin fór illa að ráði sínu á 
lokaholum sínum í gær. Hann par-
aði fyrstu fimm holurnar sínar og 
fékk svo fjóra fugla á sjö holum. 
Hann fékk aftur á móti tvo skolla, 
á 167. og 17. braut, og endaði á 
þremur höggum undir pari.

Jóhannes er nokkuð óvænt 
meðal efstu manna. „Þetta var 
mjög góður hringur, ég get ekki 
verið annað en sáttur. Ég byrjaði 
vel, fékk fugl og spilaði svo jafnt 
og gott golf. Völlurinn í heild sinni 
er mjög erfiður, flatirnar eru 
hraðar og þetta er krefjandi. Þetta 
snýst um að staðsetja sig og ég 
náði því auk þess að setja nokkur 
pútt ofan í. Vonandi næ ég að 
halda þessu áfram, þetta snýst 
bara um eitt högg í einu,“ sagði 
Jóhannes.

Íslandsmeistarinn frá því í 
fyrra, Sigmundur Einar Másson, 
var ekki par sáttur þegar Frétta-
blaðið ræddi við hann eftir hring-
inn í gær. „Nei, ég er langt frá því 
að vera sáttur,“ sagði Sigmundur, 
sem spilaði á 75 höggum. „Púttin 
voru ekki nógu góð, lengstu púttin 
sem ég setti í voru bara um 40 
sentimetrar og þá þarf maður að 
slá ansi vel til að ná lágu skori. Ég 
átti nokkur mjög léleg högg og 
þarf að ná takti í sveifluna mína 

aftur. En ég ætla svo sannarlega 
ekki að gefast upp og mun berjast 
fyrir því að verja titilinn,“ sagði 
Íslandsmeistarinn.

Hinn margreyndi Úlfar Jóns-
son fór illa að ráði sínu í gær og 
kom inn á 82 höggum. „Mér leið 
mjög vel fyrir hringinn, tók góða 
upphitun, fékk léttan fugl á fyrstu 
holu og létt par á annarri en missti 
svo alveg taktinn. Ég var ekki 
nógu öruggur með sveifluna og 
var að slá mjög illa. Ég kom mér í 
vandræði í hrauninu, var að fá víti 
og fleira. Svo var ég að fara illa 
með léttu holurnar líka. Ég segi 
samt bara eins og konan mín sem 
er að byrja í golfi, þó svo að það 
hafi ekkert gengið var þetta samt 
gaman,“ sagði Úlfar, brosmildur 
þrátt fyrir erfiðan dag.

Heiðar Davíð Bragason lék með 
Úlfari og Sigmundi og lék á einu 
höggi yfir pari. Sigurpáll Geir 
Sveinsson fékk fugl á fyrstu fjór-
ar holurnar en missteig sig svo 
illa. Hann fékk meðal annars tvo 
skramba og lauk keppni á 74 högg-
um.

Birgir Leifur Hafþórsson byrj-
aði illa, lék á tveimur höggum yfir 
pari á fyrstu holunni og fékk síðan 
skolla áður en hann lét veru-
lega til sín taka. Birgir 
sýndi frábært golf og kom 
sterkur til baka og endaði á 
tveimur höggum undir pari, 
69 höggum. Birgir fékk sex 
fugla í gær, þar af fjóra á síð-
ari níu holum sínum.

Þrír leikmenn leiða Íslandsmótið í golfi sem hófst á Hvaleyrarvelli í gær. Þeir léku allir á þremur höggum 
undir pari í strekkingsvindi. Íslandsmeistarinn frá því í fyrra lék á 75 höggum og var ekki sáttur með sig.

 Það voru sviptingar í keppni í 
meistaraflokki kvenna á fyrsta-
degi Íslandsmótsins í höggleik í 
gær en ef marka má stöðuna eftir 
fyrsta hring verður hart barist um 
Íslandsmeistaratitilinn í ár.  

Heimakonan Anna Jódís Sigur-
bergsdótir og hin átján ára gamla 
Valdís Þóra Jónsdóttir úr Leyni á 
Akranesi eru efstar og jafnar eftir 
fyrsta dag en báðar léku þær á 75 
höggum eða fjórum yfir pari. 

Anna Jódís, sem er systir Björg-
vins Sigurbergssonar sem er í 
efsta sæti hjá körlunum, lék mjög 
jafnt og gott golf í gær og paraði 
meðal annars 13 af 18 holunum. 
Valdís lék frábærlega allt þar til 
að síðustu fjórum holunum þegar 
að hún fékk fjóra skolla í röð. Val-
dís er ein af þremur átján ára 
stelpum meðal níu efstu en hinar 
eru Heiða Guðnadóttir úr GS og 
Ragna Björk Ólafsdóttir úr GK. 

Fjórfaldi Íslandsmeistarinn 
Ragnhildur Sigurðardóttir og 
Íslandsmeistarinn Helena Árna-
dóttir úr GR eru í þriðja sætinu 
höggi á eftir forustukonunum og 
eru því báðar líklegar til afreka í 
framhaldinu.

Helena var í góðri stöðu eftir 
fyrri hring sem hún lék á einu 
undir pari. Hún fékk hinsvegar 

fjóra skolla og einn skramba á 
fyrstu sjö holunum á seinni níu en 
náði sér aftur á strik á tveimur 
síðustu holunum og því eins og 
Ragnhildur höggi á eftir efstu 
konum.  Nína Björk Geirsdóttir úr 
Kili og Heiða Guðnadóttir úr GS 
léku einnig á fimm höggum yfir 

pari og því munar aðeins einu 
höggi á sex efstu konunum.

Heimakonan Þórdís Geirsdóttir 
var með forustu eftir fyrir þrjár 
síðustu holurnar en á þeim fékk 
hún einn skolla og tvo skramba og 
datt alla leið niður í 8. sætið.

Anna og Valdís léku best allra



 Sammy Lee, knatt-
spyrnustjóri Bolton, var mjög 
ánægður með frammistöðu 
íslenska framherjans Heiðars 
Helgusonar í fyrsta leik hans 
fyrir félagið. Heiðar lék fyrri 
hálfleikinn í 3-0 tapi liðsins í 
æfingaleik gegn Hibernian frá 
Skotlandi og þótti einn af ljósu 
punktunum í leik Bolton. 

„Heiðar var magnaður. Hann 
gerði allt sem honum var ætlað að 
gera og átti nokkra frábæra 
spretti. Hann er mikill atvinnu-
maður og á köflum leit út fyrir að 
hann væri búinn að vera með 
okkur í mörg ár. Ég er mjög 
ánægður með leik hans og 
frammistaðan gefur góð fyrir-
heit,“ bætti Lee við.

Heiðar var 
magnaður

 Enska úrvalsdeildar-
félagið Liverpool er búið að 
opinbera teikningar af nýja 
leikvangi sínum, nýja Anfield, 
sem verður tekinn í notkun árið 
2010. Nýir eigendur félagsins, 
Bandaríkjamennirnir Tom Hicks 
og George Gillett, hafa ásamt 
arkitektum hjá fyrirtækinu HKS 
gjörbreytt fyrri áætlunum um 
leikvanginn og útkoman er engu 
öðru lík, risaleikvangur einstakur 
í hönnun og útliti. 

„Við erum að byggja leikvang 
sem ekki aðeins félagið og 
stuðningsmenn geta verið stoltir 
af heldur einnig öll borgin. 
Arkitektarnir blönduðu saman 
nýtísku útliti og þeim gildum sem 
Liverpool FC stendur fyrir,“ sagði 
Rick Parry, framkvæmdastjóri 
Liverpool.

Stærsta stúkan á vellinum 
verður Kop-stúkan við annan enda 
vallarins. Hún er hönnuð með 
gamla leikvanginn í huga og setur 
mjög sterka mynd á allan 
leikvanginn. „Við gerðum okkur 
vel grein fyrir mikilvægi Kop-
stúkunnnar. Við jukum áhorfenda-
fjöldann í stúkunni með því að 
skipta henni ekkert niður og fyrir 
vikið mun hún taka 18 þúsund 

manns og vera hjartsláttur nýja 
leikvangsins,“ segir Parry.

Parry talaði líka um hversu vel 
nýi leikvangurinn fellur að 
umhverfinu þrátt fyrir að vera 

risastór. Hann er hluti af endur-
skipulagi svæðisins og mun að 
mati Parrys vera lykillinn að end-
urfæðingu allrar Norður-Liver-
pool.

„Teikningarnar af nýja vellinum 
eru alveg frábærar. Þessi leik-
vangur er öðruvísi en aðrir vellir 
sem ég hef séð, allir gluggarnir 
setja skemmtilegan svip á hann 
og ég er viss um að hann kemst í 
hóp bestu valla í Evrópu,“ sagði 
Rafa Benitez, stjóri Liverpool.

Fyrirliðinn Steven Gerrard var 
einnig í skýjunum. „Ég þurfti bara 
að skoða teikningarnar í fimm 
mínútur til að vera dolfallinn. 
Þetta verður frábær völlur og það 
besta við hann er að hann er ekki 
líkur neinum öðrum. Við vitum 
allir hvaða stemningu 40 þúsund 
Liverpool-áhorfendur geta búið 
til og ég held að það verði 
ólýsanlegt hvernig það verður að 
spila fyrir 60 þúsund Liverpool-
áhorfendur á nýja leikvanginum. 
Ég get ekki beðið eftir því að leiða 
mitt lið út á völlinn,“ sagði Steven 
Gerrard.

Völlurinn mun kosta um 300 
milljónir enskra punda eða um 37 
milljarða íslenskra króna og 
Liverpool-menn hafa sett stefnuna 
á að fá um 100 milljónir pund fyrir 
að selja nafn nýja leikvangsins en 
það mun líklega taka félagið 
marga áratugi að borga fyrir 
leikvanginn.

Nýi Anfield verður engu öðru líkur

 „Ég er algjörlega nið-
urbrotinn. Mig langar mest til að 
gráta,“ segir danski hjólreið-
akappinn Michael Rasmussen, 
sem var rekinn úr Tour de France 
hjólreiðakeppinni seint á miðvik-
udagskvöld af liði sínu Rabobank. 
Rasmussen átti sigurinn vísan og 
var með yfir þriggja mínútna for-
ystu þegar forráðamenn Rabobank
ákváðu að sparka honum úr keppni 
vegna gruns um lyfjamisferli.

Rasmussen er sagður hafa logið 
til um staðsetningu æfingabúða 
sinna fyrir mótið og þannig slopp-
ið við mörg lyfjapróf. Rasmussen 
segist hins vegar alsaklaus. „Ég 
var ekki á Ítalíu eins og haldið er 
fram. Alls ekki. Það er saga eins 
manns sem segist hafa þekkt mig. 
Það er engin sönnun fyrir því að 
ég hafi verið þar,“ segir Rasm-
ussen. Sá danski segist hafa æft í 
Mexíkó og hvergi annars staðar 
og að umrætt „vitni“ hafi ein-
faldlega

ruglað sér saman við einhvern 
annan. „Ferill minn er ónýtur. Ég 
hef ekki hugmynd um hvað ég geri 
úr þessu,“ bætti Rasmussen við.

Ljóst er að ákvörðun Rabobank 
um að sparka Rasmussen úr 
keppni á eftir að draga frekari 
dilk á eftir sér því í 17. áfanga 
hjólreiðanna í gær hætti Denis 
Menchov keppni í miðjum klíðum, 
en hann var fremsti keppandi liðs-
ins af þeim sem eftir stóðu. 
Menchov hætti skyndilega að 
hjóla og gekk út af brautinni og 
lýsti þannig stuðningi sínum við 
Rasmussen í verki. 

Daniele Bennati frá Ítalíu vann 
17. áfanga hjólreiðanna í gær, 
188,5 km langa leið frá Pau til 
Castelsarrasin. Hinn spænski 
Alberto Contador hefur fengið 
gulu treyjuna í kjölfar brotthvarfs 
Rasmussen og hefur tæplega 
tveggja mínútna forystu á Cadel 
Evans frá Ástralíu.

Niðurbrotinn Rasmussen 
segir ferilinn á enda 

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele

AFSLÁTTUR

30%

Miele gæði

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900

 Birgir Leifur Hafþórsson, 
atvinnukylfingur úr GKG, er 
einu höggi á eftir forustumönn-
unum á Íslandsmótinu í höggleik 
eftir að hafa spilað á tveimur 
höggum undir pari í gær. 

Birgir Leifur vann upp mjög 
slæma byrjun þar sem hann 
tapaði fjórum höggum á fyrstu 
fjórum holunum. 

Birgir Leifur þarf nú að gera 
nokkuð sem hann hefur aldrei 
gert áður ætli hann sér titilinn.  

Hann hefur nefnilega aldrei 
orðið Íslandsmeistari nema hann 
hafi verið í forustu eftir fyrsta 
dag.

Birgir Leifur var með eins 
höggs forustu árin 1996, 2003 og 
2004 þegar hann tryggði sér 
Íslandsmeistaratitilinn en fyrstu 
fjögur Íslandsmótin sín, sem og 
á því fyrir tveimur árum, var 
hann tveimur til fimm höggum á 
eftir efsta manni og náði ekki að 
vinna titilinn í þau skipti.

Fyrstu holurnar 
voru dýrkeyptar 



 Króatísku leikmennirnir 
Dario Cingel og Viego Svadomov-
ic eru mjög ánægðir í herbúðum 
ÍA og geta vel hugsað sér að vera 
áfram hjá félaginu, að því er 
fram kemur á heimasíðu ÍA. Í 
viðtali við heimasíðuna segjast 
þeir sérstaklega ánægðir með 
þjálfarann Guðjón Þórðarson. 

„Hann er einn besti þjálfari 
sem við höfum starfað með. Hann 
leggur sig allan í þjálfunina og er 
snjall og útsjónarsamur,“ er haft 
eftir leikmönnunum, en þeir léku 
sem atvinnumenn í heimalandi 
sínu síðasta vetur. 

Geta hugsað sér 
að vera áfram
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TÖLVULEIKIR, DVD MYNDIR
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Á 1900 OG ÞÚ

GÆTIR UNNIÐ MIÐA!
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VINNUR!
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Þýskaland og England 
komust í gær í úrslitaleik Evrópu-
móts 19 ára kvenna sem fram fer 
hér á landi. Úrslitaleikurinn fer 
fram á sunnudaginn.

Evrópumeistarar Þýskalands 
komust í hann krappan gegn 
Frakklandi á Laugardalsvelli en 
unnu 4-2 eftir framlengingu. Þýsku 
stelpurnar komust í 2-0 í seinni 
hálfleik en Frakkar náðu að jafna. 
Þýska liðið gerði síðan út um 
leikinn á síðustu sex mínútunum. 
England vann 3-0 sigur á Noregi í 
hinum leiknum sem fram fór á KR-
velli. Fyrirliðinn Ellen White 
skoraði tvö marka liðsins.

Þýskaland og 
England í úrslit

Skagamenn skoruðu fjög-
ur mörk og uppskáru þrjú stig í 
leiknum gegn HK í gær. Tvö glæsi-
mörk í fyrri hálfleik komu þeim á 
bragðið og eftir dapra byrjun á síð-
ari hálfleik afgreiddu þeir ráðvillta 
HK-inga með tveimur mörkum til 
viðbótar.

Jafnræði var með liðunum fram-
an af leik og náðu þau bæði að 
skapa sér hálffæri, ef svo skyldi 
kalla. ÍA komst yfir með stórbrotnu 
marki Þórðar Guðjónssonar en 
þrumufleygur hans af 30 metra 
færi kom eins og skrattinn úr sauð-
arleggnum. Ekkert virtist vera í 
gangi þegar Þórður hamraði að 
marki og boltinn flaug í slána og 
inn, óverjandi fyrir Gunnleif í 
markinu.

Þórður Birgisson var einn í fram-
línu HK og ekki í öfundsverðu hlut-
verki. Hann barðist fyrir sínu en 
fékk ekki nægilega hjálp og sókn-
arlotur Kópavogspilta stöðvuðust 
nánast allar á sterkum og þéttum 
varnarmúr ÍA sem gaf fá færi á 
sér.

Króatinn Vjekoslav Svadumovic 
skoraði svo annað mark ÍA þegar 
hann afgreiddi fallega sendingu 
Jóns Vilhelms inn. Glæsilegt mark 
en reyndar gerði Ásgrímur Alberts-
son sitt besta til að bjarga marki og 
skaut boltanum í slána og inn um 
leið og hann fór yfir línuna.

Bjarni Guðjónsson stjórnaði 
sínum mönnum af miðju ÍA af 
miklum myndarskap og dreifði 
spili liðsins vel. Leikmenn ÍA voru 
auk þess hreyfanlegir fram á við 
en utan markanna sköpuðu þeir 
ekki mörg opin færi. Það gerðu 
leikmenn HK ekki heldur og vant-
aði nokkuð bit í sóknarleik þeirra 
en staðan í hálfleik var 2-0 fyrir 
ÍA.

Leikmenn HK komu snemma út 
úr búningsherbergjum og byrjuðu 
síðari hálfleik af miklum krafti. 
Þeir héldu boltanum vel innan liðs-
ins og Skagamenn voru hreinlega 
ekki með fyrstu fimmtán mínútur 
hálfleiksins. HK gekk reyndar illa 

að skapa sér færi en uppskáru gott 
mark þegar Finnur Ólafsson fékk 
sendingu inn í vítateig, komst 
framhjá Páli Gísla og setti boltann 
í netið.

Mark Finns var fyrsta mark HK 
á útivelli í deildinni í sumar og biðu 
þeir í alls 505 mínútur eftir mark-
inu. Skagamenn bitu frá sér eftir 
mark HK og fengu nokkur úrvals 
færi til að skora. Gunnleifur var 
vel á verði í markinu og bjargaði 
stórglæsilega bæði frá Dario Cing-
el og Þórði.

Gunnleifur kom þó engum vörn-
um við þegar varnarmaðurinn 
Andri Júlíusson skoraði af mark-
teig eftir sendingu Svadumovic. 
Leikmenn HK urðu æfir og hópuð-
ust að línuverðinum í mótmæla-
skyni en hlutu aðeins gul spjöld að 
launum. Línuvörðurinn sýndi mik-
inn drengsskap þegar að hann við-
urkenndi að um rangstöðu hafi 
verið að ræða og að markið hefði 

aldrei átt að standa. Þórður Guð-
jónsson kórónaði svo stórleik sinn 
þegar hann bætti við fjórða marki 
Skagamanna skömmu síðar af mik-
illi yfirvegun eftir að hafa leikið á 
varnarmann sem og  Gunnleif 
markmann.

Skagamenn eru þar með komnir 
í 18 stig og harðnar baráttan á 
toppnum því enn. ÍA hefur ekki 
tapað frá því um miðjan júnímánuð 
og eru á góðri siglingu. Liðið spil-
aði vel og er til alls líklegt í sumar 
en ljóst er að Guðjón Þórðarson er 
á réttri leið með liðið.

„Það gekk allt það sem við lögð-
um upp með fyrir leikinn. Við byrj-
uðum síðari hálfleik illa en unnum 
okkur aftur inn og það sýnir styrk 
liðsins. Það er líka að koma meiri 
trú í liðið. Þó svo að við séum að 
spila þétta vörn erum við líka að 
sækja og sækja vel. Þetta hefur 
gengið vel hjá okkur undanfarið og 
það hefur gefið okkur meiri sjálfs-

traust. Með meiri sjálfstrausti 
gengur allt betur,“ sagði Bjarni 
Guðjónsson eftir leikinn sem jafn-
framt hrósaði línuverðinum fyrir 
að viðurkenna að mark Andra hefði 
verið ólöglegt.

Gunnleifur Gunnleifsson, fyrir-
liði HK, bar sig vel eftir leikinn. 
„Þeir eru betra liðið í fyrri hálfleik 
sem við buðum þeim svolítið upp á. 
Við vorum eiginlega bara að bíða 
eftir því að lenda undir. Við töluð-
um um það í hálfleik að gefa bara 
allt í þetta og uppskárum mark. 
Þeir voru alltaf hættulegir líka og  
þriðja markið fór eiginlega bara 
með okkur. Við urðum pirraðir og 
misstum einbeitinguna við það,“ 
sagði Gunnleifur sem sagði að 
sjálfstraustið í liðinu væri enn 
mikið þrátt fyrir tapið.

ÍA fór með öruggan 4-1 sigur á HK af hólmi í leik liðanna í Landsbankadeild karla í gær. HK hefur aðeins 
hlotið eitt stig á útivelli í sumar á meðan Skagamenn eru á fljúgandi siglingu og nálgast toppinn óðfluga.

Landsbankadeild karla

 Frakkinn Thierry Henry 
skoraði eina markið í sigri Barce-
lona á Dundee United í æfingaleik 
í Skotlandi í gær. Þetta var fyrsti 
leikur hans með spænska liðinu 
síðan að hann var keyptur þangað 
frá Arsenal í sumar og það er 
óhætt að segja að kappinn hafi 
byrjað vel.

Það var mikill áhugi fyrir leikn-
um í Dundee og uppselt var á 
Tannadice Park völlinn í fyrsta 
sinn í mörg ár þrátt fyrir að hér 
hafi aðeins verið um æfingaleik að 
ræða. Leikurinn var mjög opinn 
og skemmtilegur þótt að aðeins 
eitt mark hafði litið dagsins ljós.

Henry kom inn á sem varamað-
ur fyrir Kamerúnan Samuel Eto’o 
í hálfleik og eftir aðeins 25 sek-
úndur var hann búinn að eiga skot 
rétt framhjá stönginni. Henry 
skoraði síðan sigurmarkið mínútu 
fyrir leikslok þegar hann fylgdi á 
eftir vítaspyrnu sem Grzegorz 
Szamotulski pólski markvörður 
Dundee United hafði varið frá 
honum.

Giovani Dos Santos hafði fiskað 
vítið en skömmu áður höfðu leik-

menn Barcelona bjargað tvisvar 
sinnum á marklínu og þá var mark 
dæmt af skoska liðinu sem þótti 
mjög umdeild ákvöðrun hjá dóm-
ara leiksins.

Henry fékk ekki að spila með 

Ronaldinho því Brasilíumaðurinn 
fór út af í hálfleik alveg eins og 
Eto´o. Þess í stað spilaði Henry 
með Bojan Krkic og Giovani Dos 
Santos í framlínu Barca í þessum 
leik.

Henry skoraði sigurmarkið
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Listakonan upprennandi Alda 
Ægisdóttir kann að koma sér á 
framfæri þrátt fyrir ungan aldur 
en hún er aðeins átta ára gömul. 
Alda var á leikjanámskeiði við 
Austurbæjarskóla og ákvað að 
halda þar málverkasýningu ásamt 
vinkonu sinni, Elfu. Stöllurnar 
létu ekki þar við sitja heldur sendu 
fréttatilkynningu til fjölmiðla til 
að láta vita af viðburðinum. „Það 
var Elfa sem stakk upp á að við 
myndum láta blöðin vita. Okkur 
var sagt að það væri allt of dýrt en 
konan hélt örugglega að við 
værum að tala um auglýsingu. Það 
er nefnilega ekkert dýrt að hringja 
eða senda tölvupóst.“

Sýningin var opnuð í síðustu 
viku. Aðgangseyrir var 5 krónur 
fyrir börn en 10 krónur fyrir full-

orðna. „Það komu nú mjög fáir. En 
við fengum einn 
tíkall. Við ætlum 
samt að halda áfram 
með sýninguna. Hún 
er í hvítum kofa 
fyrir utan Austur-
bæjarskóla og fólk 
getur komið þang-
að meðan við erum 
á námskeiðinu.“ Á 
sýningunni er að 
finna málverk 
eftir stelpurnar 
en Alda segist 
fást við ýmislegt 
annað. „Ég er svo 
rosalega góð í að föndra,“ segir 
hún en í fréttatilkynningunni 
kemur einmitt fram að hún sé 
„föndursmeistari“. „Ég föndra 

mikið alls konar hluti, t.d. úr blöð-
um. Ég geri mjög sjaldan skraut 

og finnst best að 
föndra mér eitt-
hvað til að leika 
með. Um daginn 
gerði ég strengja-
brúðu.“ Alda seg-
ist ætla að verða 
listakona þegar 
hún verður stór. 
Hún segist líka 
skrifa ljóð í bók en 
skellir upp úr þegar 
blaðamaður spyr 
hvort bókin verði 
líka á sýningunni. 
„Nei, hún er svo verð-

mæt. Ég get ekkert verið að taka 
hana með mér í skólann og svo-
leiðis!“

Lét fjölmiðla vita af listasýningu

Ríkasti maður Íslands, Björgólfur 
Thor Björgólfsson, er mikið á ferð 
og flugi starfs síns vegna. Það 
aftrar honum þó ekki frá því að 
gefa sér tíma til að sinna heilsunni 
og þegar hann er staddur hér á 
landi æfir hann af krafti í Laug-
um.

Athygli hefur vakið að við-
skiptajöfurinn er sjaldnast einn í 
för því honum fylgir einkaþjálfari 
við hvert fótmál. Sá er þó ekki á 
vegum líkamsræktarstöðvarinnar 
eins og venja er heldur er hann 
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins í vinnu hjá Björgólfi og 
sinnir því einu að halda honum í 
formi. Þjálfarinn er breskur og að 
sögn sér hann líka um að sjá til 

þess að mataræði Björgólfs sé í 
lagi.

Athygli hefur vakið að þjálfar-
inn umræddi gengur frá öllum 
lóðum eftir Björgólf og þrífur þau 
svæði sem þeir hafa verið á.

Það mun ekki vera óalgengt að 
fólk með fjárráð á borð við Björ-
gólf leyfi sér slíkan munað enda 
margvísleg jákvæð áhrif líkams-
ræktar margsönnuð.

Björgólfur vekur jafnan athygli 
annarra gesta í Laugum. Ef ekki 
fyrir einkaþjálfarann breska þá er 
það fyrir klæðnaðinn. Björgólfur 
þykir nefnilega einstaklega vel til 
hafður í ræktinni, til að mynda í 
Dolce & Gabbana hlýrabolum.

Björgólfur með einkaþjálfara í fullu starfi

„Það er aðallega eitthvað létt í 
útvarpinu. Mér finnst voðalega 
gott að hlusta á Gullbylgjuna, 
það er rólegt og værðarlegt. 
Mér finnst notalegt að heyra 
eitthvað sem maður hefur 
heyrt oft áður.“

„Okkar draumsýn er að láta gott 
af okkur leiða. Það er náttúrlega 
draumur ef maður getur unnið 
við það að hjálpa öðrum,“ segir 
söngkonan Birgitta Haukdal, sem 
vinnur nú með samtökunum Navia 
í félagi við þrjá aðra Íslendinga. 
Navia stendur fyrir The Nordic 
Miracle Group, eða Norrænu 
kraftaverkasamtökin. Markmiðið 
er að fólk á Norðurlöndunum taki 
höndum saman um að hjálpa þeim 
sem minna mega sín í heiminum. 

Að samtökunum standa auk 
Birgittu þau Bjarney Lúðvíks-
dóttir, sem áður starfaði hjá Esk-
imo og Casting, Trausti Bjarna-
son, sem getið hefur sér gott orð 
sem lagahöfundur í Eurovision, 
og Svanhvít Aðalsteinsdóttir sem 
starfar hjá Útflutningsráði. 

Að sögn Birgittu er hugmyndin 
með Navia að koma af stað sam-
norrænu verkefni sem leiði gott 
af sér, safna peningum fyrir þá 
sem þurfa á því að halda. Tónlist-

in verður þar í aðalhlutverki og 
eitt af verkefnunum verður að 
stofna norrænt stelpnaband. Liðs-
menn þess verða frá öllum Norð-
urlöndunum, einn frá hverju 
landi, Danmörku, Noregi, Sví-
þjóð, Finnlandi og Íslandi. 

Ekki hefur enn verið gengið 
nákvæmlega frá því hvernig 
stúlkurnar verða valdar í bandið 
en unnið er að því í samstarfi við 
danskan leikstjóra. Búist er við 
því að tökur hefjist seint á þessu 
ári eða snemma á því næsta.

Allt í allt verða þrettán sjón-
varpsþættir sýndir um stúlkna-
bandið nýja, sem mun heita Navia. 
Stúlknasveitin mun að líkindum 
ferðast um og syngja og spila til 
að safna fé fyrir bágstadda. Það 
verður meðal annars gert með 
framlögum frá fyrirtækjum.

Á heimasíðu samtakanna, 
Navia.is, má sjá að sterkir aðilar 
hafa gengið til liðs við Navia, 
Sjónvarpið, True North, Rauði 

krossinn og Iceland Express svo 
einhverjir séu nefndir. Birgitta 
og aðstandendur verkefnisins 
fást ekki til að segja mikið um 
næstu skref en segja stórra tíð-
inda að vænta. Vitað er til þess að 
þau hafa fundað stíft síðustu mán-
uði, meðal annars um öll Norður-
löndin og skýrir það aðkomu Ice-
land Express að verkefninu. 

Birgitta hefur til þessa ekki 
verið áberandi á öðrum sviðum 
en tónlistinni. Hún segist spennt 
fyrir að prófa eitthvað nýtt. „Já, 
tónlistin hefur átt hug minn síð-
ustu tíu árin eða svo en meðfram 
því hef ég líka verið að læra. 
Þetta verkefni var bara svo 
spennandi að ég varð að vera 
með. Það er svo frábært að geta 
starfað við eitthvað sem nýtist 
öðrum. Svo er bara vonandi að 
þetta verði svo flott verkefni að 
það haldi áfram þegar við erum 
öll farin yfir móðuna miklu.“
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Ein af kostulegri reglum Áfeng-
is- og tóbaksverslunar ríkisins 

eftir að bjórbanninu sleppti var að 
lengi mátti ekki kaupa bjór í 
stykkjatali, heldur varð að kaupa að 
minnsta kosti kippu. Það var sem 
háttsettir embættismenn hafi óttast 
að almúgafólk myndi valsa inn í 
Ríkið, kaupa einn bjór og drekka 
hann. Síðan hefur mikill bjór  runn-
ið til sjávar. Verslanir ÁTVR heita 
nú Vínbúðir, þar sem hægt er að 
kaupa eins fáa bjóra og manni sýn-
ist og þekking og þjónustulund 
starfsfólks er mikil. Stundum of 
mikil.

dögunum leit ég við í Ríkinu og 
bað bólugrafinn um að ráða mér 
heilt í hvítvínskaupum. Sá tók mér 
með kostum og kynjum, leiddi mig 
að hvítvínsrekkanum og spurði 
hvað ég ætlaði að borða með víninu. 
„Ég hafði ekki hugsað mér að borða 
nokkurn skapaðan hlut með því,“ 
svaraði ég. Við þetta svar virtist 
mínum kaunum hlaðna vini fallast 
allur ketill í eld. Hann sneri sér 
aftur að rekkanum og umlaði ein-
hver stikkorð um tilteknar tegundir 
en svo var eins og hann gæti ekki 
orða bundist og hann spurði: „Ætl-
arðu bara að drekka þetta einn?“

góði,“ hugsaði ég, „lít ég út 
eins og einhver þunglynd léttvíns-
pempía á leið á kojufyllirí?“ En 
varla er hægt að lá honum að spyrja. 
Sjálfsagt var hann mengaður af 
öllum þessum lífsstílsþáttum þar 
sem forframaðir Íslendingar borða 
apríkósufylltar dúfur í hvert mál og 
drekka vitaskuld rétta vínið með.

að hafa gert tæmandi úttekt 
á húsakosti og híbýlaprýði lands-
manna ræður Vala Matt nú lögum 
og lofum í lífsstílsþættinum Matur 
og lífsstíll. Svo virðist reyndar sem 
lífsstíllinn í nafni þáttarins sé 
skrauthverfing fyrir áfengi, en í 
þeim hluta þáttarins dregur hjálp-
arhella Völu fram í dagsljósið öll 
leyndarmál vínsins. Á dögunum fór 
vínfræðingur, sem bar hið minnis-
stæða nafn Dufþakur, til dæmis yfir 
gagn og gæði vínbeljunnar. Henni 
fylgir að hans sögn „mikil stemn-
ing“ og hún er þeim kostum búin að 
„allir geta fengið sér“. Gott að til er 
viðunandi staðgengill hins marg-
brotna íláts sem flaskan er.

lífið er flókið og að mörgu að 
huga. Eftir dálítið japl, jaml og 
fuður urðum ég og sá bólugrafni í 
Ríkinu ásáttir um hvað væri gott að 
drekka án truflunar frá spörfugla-
kjöti. Ég hélt heim á leið, örlítið 
önugur en huggaði mig þó við yfir-
burði þeirra sem leiða hjá sér þátta-
gerð Völu Matt og hennar kóna um 
mat og húsgögn. Um leið og ég 
komst á flug í snobbinu var ég 
sallaður niður aftur; eftir að hafa 
gripið mér hvítvínsglas og opnað 
Ofvitann eftir Þórberg Þórðarson 
blöstu við mér þessar línur: „Það er 
meiri íþrótt að kunna að lesa hús en 
að geta lesið bækur.“ Fokking brillj-
ant!

Húslestur

Frelsi stöðvar
tímann
Þú borgar bara fyrir fyrstu 3 mínúturnar
en getur svo talað og talað fyrir 0 kr.*

Fylltu á Frelsi með GSM símanum og njóttu þess að vera í gefandi samböndum í sumar.
Til að geta fyllt á Frelsi með símanum þínum þarftu bara að skrá debet- eða kreditkortið 
þitt einu sinni á Mínu Frelsi á siminn.is eða í verslunum Símans.

  
*Eftir 3 mínútna símtal talar þú fyrir 0 kr. næsta hálftímann innan kerfis Símans. Nánari upplýsingar á siminn.is. 800 7000 – siminn.is
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1.900 kr.

1.500 kr. á mánuði í 12 mánuði.
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