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Dagný Rut Gísladóttir ermjög hrifin af ævintýralegumbúningum og dramatík, en bara á bak við tjöldin.
„Ég keypti uppáhaldskjóllinn minn klukkutíma fyrir frumsýn-ingu á verkinu Virkjunin í Þjóð-leikhúsinu. Þetta var fyrsta verk-ið sem ég vann að og það var svo vitlaust að gera að ég rétt náði að hlaupa niður í Rokk og rósir, þarsem ég fann hann í svörtum ruslapoka,“ segir Dagný RutGísladóttir búningakona.Að eigin sögn hefur hún bæðiprjónað og saumað út síðan húnvar lítil og búningastarfið því eðlilegt framhald af því stússi. „Ég komst inn sem aðstoðar-manneskja fyrir tilviljun í Þjóð-leikhúsinu og fann um leið að égvar á réttri hillu, enda algjörtdraumastarf,“ segir Dagný Rut, sem hefur komið að fjölda sýn-inga í Þjóðleikhúsinu og Íslenskuóperunni auk þess að sjá um bún-inga í sjónvarpsauglýsingum.Markmiðið er að vinna við bún-ingahönnun í framtíðinni og þáhelst við óperu- eða leikhús. „Ég er þegar komin inn í nám í bún-ingahönnun í Barcelona en námiðer það dýrt að ég ætla að vinna við þetta á meðan ég safna fyrirskólagjöldunum. Síðan langar mig mest til að fást við ævintýra-lega og dramatíska búninga,“segir Dagný Rut, sem þrífst bestá bak við tjöldin og er sjálf langtí frá dramatísk í klæðaburði. „Ég er mjög hrifin af hönnunHumanoid og Marc Jacobs og hefmjög gaman af Vivianne West-wood. Síðan finnst mér gaman að kíkja í verslanirnar KronKLibori

Hringdu í síma

Ævintýralegir og 
dramatískir búningar

Hverjir eiga að búa 
í nýbyggingunum?
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Leikskólar í Reykjavík 
hafa auglýst eftir á annað hundrað 
starfsmönnum á undanförnum 
dögum. Leikskólastjórar segja afar 
erfitt að fá menntað fólk í laus störf 
og hafa sumir ekki gefið nýjum 
börnum vilyrði um pláss vegna 
manneklu.

Af 80 almennum leikskólum í 
borginni auglýstu 66 eftir leikskóla-
kennurum og leiðbeinendum nýver-
ið og 26 auglýstu eftir deildarstjór-
um. Að auki auglýstu 14 leikskólar 
eftir sérkennurum og 11 auglýstu 
eftir fólki í hlutastörf.

„Mig vantar fólk og ég er ekki 
búin að gefa dagsetningar á öll ný 

börn, enda ekki búin að manna fyrir 
haustið,“ segir Helga Alexanders-
dóttir, leikskólastjóri á Laugaborg. 
Hún segir að það vanti í það minnsta 
þrjá starfsmenn, sem sé svipuð 
staða og í fyrra. 

Helga segir erfitt að átta sig á því 
hvernig muni ganga að manna stöð-
urnar. „Maður verður bara að vera 
bjartsýnn. Það þýðir ekki að leggj-
ast í þunglyndi,“ segir Helga.

„Miðað við stöðuna undanfarin ár 
og hreyfingu á fólki er ekkert ólík-
legt að það vanti við skólabyrjun 
eitthvað á annað hundrað starfs-
menn,“ segir Ingunn Gísladóttir, 
starfsmannastjóri á leikskólasviði 

Reykjavíkurborgar. Ingunn segir 
erfitt að segja nákvæmlega hversu 
marga starfsmenn vanti, enda geti 
vantað fleiri en einn starfsmann á 
hvern leikskóla, og aðeins séu til 
upplýsingar um fjölda leikskóla 
sem vanti fólk, ekki fjölda starfa í 
boði. 

„Það er mjög erfitt að fá menntað 
starfsfólk,“ segir Jóna Elín Péturs-
dóttir, leikskólastjóri á Ásborg. Þar 
vantar fólk í fjórar stöður, sem er 
einum færri en á sama tíma í fyrra. 
Jóna segist vonast til þess að það 
takist að manna stöður með hæfu 
fólki fyrir haustið, þótt menntaðir 
leikskólakennarar fáist varla. 

Einhver ný börn fá ekki pláss

Það væri algerlega fráleit 
hugmynd að láta sveitarfélögin fá 
hlutdeild í fjármagnstekjuskatti, og 
engin áform uppi um slíkt, segir Árni 
M. Mathiesen fjármálaráðherra. 
Sveitarfélögin fái nú þegar hlutdeild 
í öllum tekjum ríkisins í gegnum 
jöfnunarsjóð sveitarfélaga.

Talsvert hefur verið rætt um að 
sveitarfélögin fái hlutdeild í tekjum 
ríkisins af fjármagnstekjuskatti, og 
segist Gunnar Svavarsson, formaður 
fjárlaganefndar Alþingis, fylgjandi 
því að það verði skoðað. Tími sé 
kominn til að skoða tekjuskiptingu 
ríkis og sveitarfélaga af fullri alvöru 
í haust.

Fjármálaráðherra hafði það eitt 
um skoðanir Gunnars að segja að 
Gunnar hefði setið lengi hinum 

megin við borðið sem sveitar-
stjórnarmaður í Hafnarfirði, og hann 
væri greinilega enn þeim megin við 
borðið.

„Það eru engar fyrirætlanir um að 
færa til sveitarfélaganna hlutdeild í 
fjármagnstekjuskattinum,“ segir 
Árni M. Mathiesen. „Ég held að það 
væri algerlega fráleit hugmynd. 
Fjármagnstekjuskatturinn dreifist 
mjög misjafnlega á sveitarfélögin. 
Sennilega myndi tekjudreifingin á 
milli sveitarfélaganna verða ennþá 
ójafnari en hún er í dag. Ef við 
værum að tala um að flytja tekju-
stofna frá ríkinu til sveitarfélaga 
væri þetta sennilega sá tekjustofn 
sem væri óskynsamlegast að flytja,“ 
segir Árni.

Hann bendir á að ákveðið hlutfall 

tekna ríkissjóðs renni í jöfnunarsjóð 
sveitarfélaga, og því fái sveitarfélögin 
í raun hlutdeild í sköttum á 
fjármagnstekjur í gegnum sjóðinn. 
Því hærri upphæðir sem greiðendur 
fjármagnstekjuskatts inni af hendi, 
því meira fái sveitarfélögin.

„Ég hef talað fyrir þessu sem 
sveitarstjórnarmaður í rúman hálfan 
áratug, og mun beita mér fyrir því að 
þessi umræða verði tekin upp innan 
Alþingis eða í nefndum,“ segir 
Gunnar.

Hann segir þó ákveðinn vanda 
fylgjandi því að tekjur vegna fjár-
magnstekjuskatts verði gjarnan 
helst til á höfuðborgarsvæðinu, og 
myndi því helst fara til þeirra sveitar-
félaga sem hafi hvað hæstar tekjur á 
íbúa fyrir. 

Fráleitt að deila fjár-
magnstekjuskatti
Ekki kemur til greina að sveitarfélög fái hluta fjármagnstekjuskatts segir Árni M. 
Mathiesen fjármálaráðherra. Tími er kominn til að skoða tekjuskiptingu ríkis og 
sveitarfélaga í haust segir Gunnar Svavarsson, formaður fjárlaganefndar Alþingis.

Rannsókn efnahags-
brotadeildar Ríkislögreglustjóra á 
meintum skattalagabrotum 
nokkurra einstaklinga tengdum 
Baugi Group er á síðustu metrun-
um, og er skýrslutökum lokið. 
Þetta staðfesti Björn Þorvaldsson, 
settur saksóknari efnahagsbrota 
hjá Ríkislögreglustjóra, í 
gærkvöldi.

Björn segir að nú þurfi hann og 
aðrir starfsmenn efnahagsbrota-
deildarinnar að fara yfir það sem 
fram hafi komið við rannsóknina 
og taka ákvörðun um það hvort 
ákærur verði gefnar út. Það geti 
tekið einhvern tíma, en niðurstaða 
fáist að öllum líkindum fyrir 
áramót.

Gestur Jónsson, verjandi Jóns 
Ásgeirs Jóhannessonar, stjórnar-
formanns Baugs Group, sagðist í 
gær ekki hafa frétt af þessari 
þróun mála.

Rannsókn lög-
reglu að ljúka

 Breska flugfélagið 
British Airways þarf að greiða 
samtals jafnvirði 34 milljarða 
króna í sektir fyrir að hafa 
stundað leynilegt samráð við 
helsta keppinaut sinn, flugfélagið 
Virgin Atlantic, um eldsneytis-
gjald í langflugi.

Kóreska flugfélagið Korean Air 
þarf einnig að greiða sektir fyrir 
þátttöku í samráði um eldsneytis-
gjald, en flugfélögin Virgin og 
Lufthansa sleppa við sektir, þrátt 
fyrir aðild að samráðinu, vegna 
þess að þau gáfu sig strax fram 
við yfirvöld og gerðu grein fyrir 
sínum þætti í samráðinu.

Milljarðar í sekt 
fyrir samráð



 „Þetta er einhliða ákvörð-
un Akureyrarbæjar, tekin á enda-
sprettinum. Þetta eru hrein svik á 
því samkomulagi sem gert var við 
okkur,“ segir Bragi Bergmann, 
framkvæmdastjóri hátíðarinnar 
„Ein með öllu“ sem fram fer á 
Akureyri um helgina. Gestir 18-23 
ára munu ekki fá aðgang að tjald-
stæðum bæjarins, samkvæmt 
ákvörðun bæjaryfirvalda.

„Þetta er tryggðarof,“ segir 
Bragi. Málið var tekið fyrir á fundi 
í júní, að sögn Braga. Hann segist 
hafa gengið af fundi og sagt bæjar-
yfirvöldum að ef þetta yrði ákveðið 
myndi hann ekkert vilja hafa með 
hátíðina að gera. Staðgengill bæj-

arstjóra hafi þá hringt í hann og 
heitið honum að fallið yrði frá þess-
um hugmyndum.

Bragi segir tímasetninguna vera 
slæma, en þetta hafi verið ákveðið 
nú nokkrum dögum fyrir hátíðina. 
„Ég hafði alltaf haldið að samstarf 
okkar gengi í báðar áttir.“

„Akureyri hefur fjölda gisti-
staða,“ segir Sigrún Björk Jakobs-
dóttir bæjarstjóri. „Við erum að 
reka tjaldsvæði fyrir fjölskyldu-
fólk með börn á öllum aldri.“ Hún 
segir vandamálin vera á tjaldsvæð-
unum. Boðið hafi verið upp á ung-
mennatjaldstæði seinustu þrjú ár, 
en reynslan af þeim hafi ekki verið 
góð. 

Björgunarskipið Húnabjörg 
á Skagströnd sótti í gærmorgun 
46 tonna bát út á Húnaflóa sem 
hafði fengið veiðarfærin í 
skrúfuna. Þrír voru um borð í 
bátnum en þá sakaði ekki. 

„Þetta gekk prýðisvel og það 
var engin hætta á ferðum,“ segir 
Reynir Lýðsson, formaður 
björgunarsveitarinnar á Skaga-
strönd.

Þetta er sjöundi björgunarleið-
angur Húnabjargar frá því á 
sjómannadag en það segir Reynir 
óvenjulegt. „Þetta er álíka fjöldi 
útkalla og önnur björgunarskip 
sinna á heilu ári,“ segir Reynir.

Erilsamt hjá 
Húnabjörg

Herjólfur siglir í ár 
fjórar ferðir umfram það sem 
siglt var vegna verslunar-
mannahelgarinnar á síðasta ári. 

Auka-aukaferðirnar fjórar 
verða farnar til Eyja fyrir og 
eftir helgina og var sú fyrsta í 
nótt. Áður voru áætlaðar þrjár 
aukaferðir vegna helgarinnar 
og verða því farnar alls sjö 
viðbótarferðir. 

Í auka-aukaferðunum fer 
skipið frá Eyjum klukkan ellefu 
að kvöldi og snýr til baka með 
gestina frá Þorlákshöfn klukkan 
tvö eftir miðnætti.

Ferðin fram og til baka kostar 
4.000 krónur fyrir manninn og 
siglingin tekur tæpa þrjá tíma. 

Fjórum ferðum 
fleiri en í fyrra

Byggðastofnun mun á 
næstu tveimur árum fá 1.200 millj-
ónir til að laga skuldastöðu sína. 
Þetta tilkynnti Össur Skarphéðins-
son, iðnaðar- og byggðaráðherra, 
við opnun Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands á Ísafirði í gær. 

„Það var mér mikið gleðiefni að 
geta hér á Ísafirði tilkynnt um næsta 
þrep í mótvægisaðgerðum rík-
isstjórnarinnar út af tímabundinni 
þorsklægð,“ segir Össur. Hann segir 
Byggðastofnun hafa búið við þröng-
an fjárhagslegan kost. Með því að 
laga skuldastöðuna á stofnunin að 
geta brugðist betur við vanda sjáv-
arútvegsfyrirtækja. „Ríkisstjórnin 
mun teygja sig eins langt og þarf til 
að geta hjálpað.“ 

„Byggðastofnun fagnar þessu. 
Þetta gerir okkur mikið færari um 
að taka á þeim vandamálum sem 
eru sýnileg fram undan,“ segir 
Örlygur Hnefill Jónsson, stjórnar-
formaður Byggðastofnunar. „Byggð-
astofnun er stofnun sem hefur verið 
að lána inn á erfið svæði á lands-
byggðinni. Nú eru að koma miklir 
erfiðleikar í helsta atvinnuveginn á 

landsbyggðinni og með þessu erum 
við fær um að koma til móts við þá 
mörgu aðila sem gætu þurft að leita 
til stofnunarinnar,“ segir Örlygur 
jafnframt. 

Fyrir utan þær 1.200 milljónir 
sem Byggðastofnun fær til að laga 
skuldastöðuna fær hún 200 milljónir 
til viðbótar. „Það var einnig ákveðið 

að Byggðastofnun yrði styrkt með 
aukafjárveitingu sem stofnunin á 
síðan að verja til að styðja við 
atvinnuþróunarfélög á þeim svæð-
um sem koma hvað verst út vegna 
skerðingar á þorskkvóta,“ segir 
Össur. „Þetta verður eins konar 
samkeppnissjóður yfir tveggja ára 
tímabil. Það verður að sækja um 
styrkina og bestu hugmyndirnar 
verða valdar. Það ræðst því af frum-
kvæði og hugmyndaauðgi heima-
mannanna hvort og hversu mikið 
þeir fá úr sjóðnum.“ 

Össur segir þær aðgerðir sem 
kynntar voru í gær aðeins vera einn 
lið í mótvægisaðgerðum ríkis-
stjórnarinnar. Fleiri hugmyndir á 
fleiri sviðum muni líta dagsins ljós 
á næstu vikum og mánuðum. Stefnt 
er að því að allar tillögur um mót-
vægisaðgerðir liggi fyrir áður en 
Alþingi kemur til starfa í haust. 

Skuldum Byggða-
stofnunar aflétt 
Iðnaðar- og byggðaráðherra tilkynnti í gær að Byggðastofnun fengi samtals 
1.400 milljónir til að laga skuldastöðu sína og styðja við atvinnuþróunarfélög. 
Liður í mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar vegna skerðingar á þorskkvóta.

Ómar, var frúin ánægð með 
dráttinn?

Segir ákvörðunina tryggðarof

Gríðarleg velta var á 
gjaldeyrismarkaði í gær og 
veiktist krónan um 2,9 prósent. 
Gengisvísitalan stóð í 116,6 stigum 
í lok dags. Veltan nam alls 52,7 
milljörðum króna sem er með því 
mesta sem sést hefur á einum 
degi, en til samanburðar var hún 
29 milljarðar daginn áður.

Sérfræðingar segja að innlendur 
fjármálamarkaður sé viðkvæmur 
fyrir því umróti sem er á erlend-
um mörkuðum um þessar mundir. 
Það er þó athyglisvert að krónan 
hefur verið að gefa töluvert meira 
eftir en aðrar hávaxtamyntir.  

Hlutabréf héldu áfram að 
sveiflast í verði í gær en Úrvals-
vísitalan lækkaði um 1,84 prósent 
og endaði í 8.473 stigum. Nítján 
félög féllu en aðeins eitt hækkaði. 
Mest lækkuðu hlutabréf í Eik 
(-3,3%) og í Existu (-3,0%).

Mikil viðskipti 
með gjaldeyri

 Enginn læknir er á 
bakvakt fyrir aðra af tveimur áhöfn-
um Landhelgisgæslunnar sem sinna 
sjúkraflugi. 

Landhelgisgæslan getur því ekki 
veitt læknisþjónustu í sjúkraflugi, 
komi tvö útköll á sama tíma, nema 
með því að hringja sérstaklega eftir 
aukalækni fyrst. Samkvæmt 
heimildum innan Landhelgis-
gæslunnar hefur þetta á stundum 
reynst tímafrekt, en þó ekki svo að 
hætta hafi staðið af, enn sem komið 
er. 

Slysa- og bráðasvið Landspítalans 
heldur utan um þyrlulæknis-
þjónustuna, en Már Kristjánsson, 
sviðsstjóri þess, veit ekki til þess að 
samráð hafi verið haft við spítalann 
þegar nýja þyrlan var keypt til 
landsins.

„Við höfum ekki svigrúm til að 
manna nema eina áhöfn og þurfum 
því að gera ráðstafanir fyrir áætl-

anir næsta árs,“ segir Már. 
Kostnaður við bakvaktina hlaupi 

á tveimur tugum milljóna. Hins 
vegar sé það álitamál hvort nauð-
synlegt sé að hafa lækni í öllu 
sjúkraflugi.

„Það er læknir í hverju flugi í 

Noregi, þeir eru fremstir á þessu 
sviði. Hins vegar er ekkert endilega  
læknir í sjúkraflugi í Banda-
ríkjunum,“ segir hann.

Georg Lárusson, forstjóri Land-
helgisgæslunnar, svaraði ekki 
beiðnum um viðtal. 

Björgunarþyrlan er læknislaus

 Rannsaka þarf nánar hvað 
liggur að baki hjá þeim sem borga 
fjármagnstekjuskatt en gefa ekki 
upp tekjur, segir 
Pétur Blöndal, 
formaður efnahags- 
og skattanefndar 
Alþingis.

„Ef menn eru að 
starfa við eigin 
fjárfestingar, en 
reikna sér ekki 
tekjur, þá er það verkefni skatt-
rannsóknarstjóra að sjá til þess að 
þeir geri það. Það geta þó verið 
fjölmargar eðlilegar skýringar á 
að fólk hafi fjármagnstekjur en 
ekki laun,“ segir Pétur. 

Fram hefur komið í fjölmiðlum 
að á árinu 2005 höfðu um 2.200 
skattgreiðendur eingöngu 
fjármagnstekjur, og um 6.600 
höfðu hærri fjármagnstekjur en 
launatekjur.  

Skattayfirvöld 
taki á brotum

Engan sakaði þegar 
nefhjól flugvélar bilaði við 
lendingu á flugvellinum í 
Múlakoti í Fljótshlíð í gær-
kvöldi. Að sögn lögreglunnar á 
Hvolsvelli var um tveggja 
hreyfla flugvél að ræða, og 
tilkynnti flugmaðurinn Neyðar-
línunni sjálfur um óhappið. 

Fulltrúar rannsóknarnefndar 
flugslysa voru kallaðir á 
vettvang til að rannsaka tildrög 
óhappsins, og vildi lögregla ekki 
gefa frekari upplýsingar um 
málið fyrr en eftir að frumrann-
sókn nefndarinnar væri lokið. 

Nefhjólið bilaði 
í lendingu



Aukakrónur eru fríðindasöfnun Landsbankans. 

Við viljum umbuna fólki fyrir góð viðskipti á einfaldan

og gagnsæjan hátt. Skráðu þig á aukakronur.is, hringdu 

í síma 410 4000 eða komdu við í næsta útibúi Landsbankans.

Vertu með. Það er einfalt. Aukakrónur: þær koma bara.
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Þegar þú notar kreditkortið þitt færðu Aukakrónur. Ef þú notar kortið 
hjá samstarfsaðilum okkar færðu enn fleiri Aukakrónur. Svo getur þú 
notað Aukakrónurnar til að kaupa þér það sem þig langar í hjá öllum 
samstarfsaðilum.

Þannig geta kaup þín á hamborgurum á Thorvaldsen lagt þér til 
Aukakrónur upp í líkamsrækt í Laugum.
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Gæða sængur
og heilsukoddar.

 Geysir Green Energy 
(GGE) gekk í gær frá samningi við 
Renewable Energy Resources, 
dótturfélag fjárfestingarfélagsins 
Atorku Group, um kaup á öllu 
hlutafé í Jarðborunum hf. fyrir 14,3 
milljarða króna, auk sextán 
prósenta hlutar í Enex. Samhliða 
sölunni keypti Atorka 32 prósenta 
hlut í Geysi fyrir rúma sjö milljarða 
og er með því orðinn 
kjölfestufjárfestir í félaginu. 

Fyrirtækið Björgun ehf., sem 
meðal annars annast landfyllingar, 
og lóðir Jarðborana að Eirhöfða 
fylgja ekki í kaupunum. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins hafa 
kaupin staðið til í þó nokkurn tíma.

Hannes Smárason, forstjóri FL 
Group, sem er stærsti hluthafinn í 
Geysi, segir að kaupin á 
Jarðborunum geri Geysi kleift að 
sækja fram með nýtt fyrirtæki sem 
hann telur að geti vaxið mjög mikið 
á næstu árum. Jarðboranir séu 
leiðandi borfyrirtæki á heimsvísu 
og það sé markmiðið að fara með 
félagið í mikla sókn á erlendum 
mörkuðum. „Við höfum hugsað 
okkur að Geysir verði leiðandi 
fjárfestingarfélag í orkugeiranum. 
Til að geta gert það er mikilvægt að 
vera með mismunandi eignir sem 
hægt er að nota til þess að fara með 
í erlenda sókn.“

„Heildareignir Geysis nema um 
40 milljörðum króna og er eigið fé 
tæpir 20 milljarðar króna. Félagið 
er því mjög fjárhagslega sterkt til 
þess að takast á við frekari verkefni 
á sviði endurnýjanlegrar orku,“ 
segir í tilkynningu frá FL Group.

Að því er fram kemur í tilkynn-
ingu frá Atorku er heildarverð-

mæti sölunnar 17,7 milljarðar 
króna. Félagið hagnast um ellefu 
milljarða króna á sölunni eftir 
skatta og segir í tilkynningunni að 
nota eigi féð í frekari fjárfestingar. 
Segir í tilkynningunni að velta Jarð-
borana hafi fimmfaldast á fimm 
árum, og að áætluð velta á árinu 
2007 sé 6,5 milljarðar og átta millj-
arðar árið 2008.

Jarðboranir sérhæfa sig í nýtingu 
jarðvarma og eru stærsta fyrir-
tækið á sínu sviði á alþjóða-

vettvangi. Í tilkynningunni segir að 
Atorka muni fjárfesta áfram í verk-
efnum tengdum jarðvarmanýtingu 
í gegnum eignarhald sitt í Geysi. 

Haft er eftir Magnúsi Jónssyni, 
forstjóra Atorku, í fréttatilkynn-
ingu að félagið sjái mikil tækifæri í 
fjárfestingunni í Geysi. „Ljóst er 
að uppbygging Jarðborana undir 
forystu Atorku hefur gengið afar 
vel og munum við áfram verða kjöl-
festuhluthafar í félaginu í gegnum 
Geysi.“

Hagnast um ellefu 
milljarða á sölunni
Fjárfestingarfélagið Atorka hefur selt Jarðboranir hf. til Geysis Green Energy fyrir 
14,3 milljarða króna. Hagnaður af sölunni nemur ellefu milljörðum. Fyrirtækið 
Björgun ehf. og lóðir Jarðborana að Eirhöfða fylgja ekki með í kaupunum.

Donald Rumsfeld, 
fyrrverandi varnarmálaráð-
herra Bandaríkjanna, og aðrir 
yfirmenn í 
ráðuneytinu, 
neita því að 
hafa átt 
nokkurn þátt í 
að leyna því 
að Pat 
Tillman, 
bandarískur 
hermaður í 
Afganistan, 
hafi látist af 
völdum skots frá bandarískum 
félaga sínum vorið 2004.

Vikum saman stóðu ættingjar 
Tillmans og almenningur í 
Bandaríkjunum í þeirri trú að 
hann hefði fallið fyrir óvina-
skoti. Hermálayfirvöld hafa 
verið sökuð um að halda 
málsatvikum leyndum til að 
skaða ekki málstað bandarísku 
stjórnarinnar.

Rumsfeld var yfirheyrður í 
gær hjá eftirlitsnefnd neðri 
deildar Bandaríkjaþings í gær, 
sem rannsakar málið. 

Rumsfeld neit-
ar allri ábyrgð

 Lögregla mun fyrir 
helgi ljúka rannsókn á morðinu 
sem átti sér stað á Sæbraut á 
sunnudag. Niðurstöður verða 
tilkynntar á næstu dögum, en 
málið telst upplýst.

Tæknideild lögreglunnar 
rannsakar nú sönnunargögn af 
vettvangi glæpsins. Lögregla 
hefur enn ekkert gefið upp um 
hvort morðinginn hafi elt 
fórnarlambið uppi eða valdið 
skaða á dekkjum bílsins, sem hafi 
orðið til þess að hann þurfti að 
stoppa á Sæbraut.

Að sögn lögreglu á eftir að 
útskýra nokkur atriði, þó að sekt 
morðingjans hafi verið sönnuð 
strax á sunnudaginn. 

Rannsókn lýk-
ur fyrir helgi

 Prýðileg laxveiði er víða 
á landinu. Veiðst hafa yfir 200 
laxar í Hítará á Mýrum en yfir 
þrjátíu laxar höfðu veiðst þar um 
miðjan dag í gær. 

Lítillega hefur hækkað í 
Norðurá í Borgarfirði eftir að 
vatnshæð þar var í sögulegu 
lágmarki. Veiðin þar hefur tekið 
kipp. Norðlingafljót í Borgarfirði 
var formlega opnað í fyrradag og 
hefur veiðin verið mjög góð. Tíu 
til tólf punda laxar hafa veiðst 
svo að þar ekki er eingöngu 
smálax að finna. Búist er við að 
veiðin í Norðlingafljóti verði góð 
út sumarið og enn eru lausar 
stangir í lok september.  

Tekur kipp 
eftir rigingar

Tveir voru fluttir á sjúkra-
húsið á Blönduósi til skoðunar 
eftir harðan árekstur jeppa og 
vörubíls í Langadal á þriðju-
dagskvöld. 

Slysið varð á mótum Norður-
landsvegar og Svínvetninga-
brautar. Jeppinn var kyrr-
stæður þegar vörubíllinn kom 
aðvífandi og ók aftan á jeppann 
með þeim afleiðingum að hann 
kastaðist út af veginum og valt. 

Þrennt var í jeppanum og 
slösuðust tveir minniháttar en 
fengu að fara heim að lokinni 
skoðun. Bíllinn er mikið 
skemmdur. 

Vörubíll ók 
aftan á jeppa

Varðstjóri hjá lögregl-
unni á höfuðborgarsvæðinu hefur 
verið ákærður fyrir brot í opin-
beru starfi. Hann er sakaður um 
að hafa misnotað stöðu sína þegar 
hann nýtti sér mannafla lögreglu 
og bifreið í eigin þágu, en hann lét 
aka sér í forgangsakstri í lög-
reglubíl frá Reykjavík út á Kefla-
víkurflugvöll. Hann var þá á leið í 
flug til útlanda í einkaerindum og 
var að verða of seinn.

Atvikið átti sér stað í júní 
síðastliðnum. Svokallað tetra-
kerfi er notað til að fylgjast með 
akstri lögreglubíla, meðal annars 
hraða þeirra, og fari bílarnir upp 
fyrir vissan hraða þarf ökumaður 

að gera grein fyrir ástæðunni. 
Þegar vart varð við forgangs-

akstur langt umfram hámarks-
hraða að því er virtist án tilefnis 
í þessu tilviki vaknaði grunur um 
brot.

Að því er fram kemur í 
tilkynningu frá lögreglu var 
málið sent Ríkissaksóknara til 
meðferðar og hefur ákæra nú 
verið gefin út. Varðstjórinn hefur 
verið leystur frá störfum á meðan 
málið er til meðferðar.

Jón H.B. Snorrason, aðstoðar-
lögreglustjóri á höfuðborgar-
svæðinu, sagði málið vera tekið 
alvarlega innan lögreglunnar, en 
vildi að öðru leyti ekki tjá sig um 
það á meðan það væri til með-
ferðar.





 Einar K. Guðfinnsson 
sjávarútvegsráðherra fagnar því 
að Þjóðarpúls Gallup sýni að 
meirihluti þjóðarinnar styðji 
ákvörðun ríkisstjórnarinnar um 
niðurskurð aflaheimilda.

„Þessi ákvörðun var auðvitað 
mjög erfið og þess vegna þykir 
mér óneitanlega mjög vænt um að 
finna þennan mikla stuðning þjóð-
arinnar,“ segir Einar.

55 prósent aðspurðra sögðust 
styðja ákvörðun ríkisstjórnarinn-
ar, en 37 prósent voru andvíg. „Ef 
við undanskiljum þá sem ekki taka 
afstöðu er stuðningurinn við þessa 
ákvörðun ennþá meiri og óhætt að 
segja að þjóðin sýni þessari erfiðu 

ákvörðun mikinn skilning,“ segir 
Einar.

Í könnuninni kom einnig fram 

að eingöngu fimmtán prósent 
landsmanna styðji núverandi fisk-
veiðistjórnunarkerfi. „Þetta 
kemur mér ekki á óvart,“ segir 
Einar. „Umræðan um sjávarút-
veginn hefur farið mikið fram í 
skugga yfirvofandi aflasamdrátt-
ar og framsals aflaheimilda úr 
sjávarbyggðum.“

Einar bendir jafnframt á að fáir 
aðspurðra hafi getað bent á ein-
staka aðfinnsluverð atriði. „Ég 
leyfi mér að draga þá ályktun að 
þó fólki finnist sitt hvað athuga-
vert við núverandi kvótakerfi hafi 
það ekki klárar hugmyndir um 
hvernig hlutirnir mættu fara 
betur,“ segir Einar. 

Vænt um að finna stuðning

 Flýta þarf fram-
kvæmdum við gerð ferjuhafnar í 
Bakkafjöru og smíði nýs Herjólfs 
svo hægt verði að hefja siglingar 
milli Eyja og Bakka árið 2009. 
Þetta kemur fram í ályktun bæjar-
ráðs Vestmannaeyjabæjar frá því 
á þriðjudag. Samkvæmt sam-
gönguáætlun á ferjulægið í Bakka-
fjöru að vera tilbúið árið 2010. 

„Það eru vissulega vonbrigði að 
ekki skuli að svo stöddu unnið að 
framgangi jarðganga hingað til 
Vestmannaeyja. Nú er komin upp 
ný staða. Í ljósi þessarar nýju 
stöðu er það mat bæjarstjórnar 
allrar að sigling Herjólfs í Bakka-
fjöru verði samgöngum til Vest-
mannaeyja mest til framdráttar,“ 
segir Elliði Vignisson bæjarstjóri. 

„Þá höfum við lýst þeim vilja 
okkar að þessum framkvæmdum 
verði flýtt eins og kostur er svo 

hægt verði að hefja siglingar árið 
2009,“ bætir hann við.

„Það er algjörlega ljóst að við 
munum aldrei una við annað en að 
siglingar Herjólfs verði skil-

greindar sem þjóðvegasamgöngur 
og þjónustu og verðlagningu verði 
hagað í samræmi við það. Það er 
því ljóst að baráttan fyrir bættum 
samgöngum heldur áfram.“ 

Vill flýta framkvæmdum

Stjórn-
völd í Danmörku, Frakklandi og 
Indónesíu buðust í gær til að taka 
þátt í friðargæslu í Darfúrhéraði í 
Súdan. Á þriðjudaginn samþykkti 
öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
einróma að senda þangað, í sam-
vinnu við Afríkubandalagið, 26 
þúsund manna friðargæslulið.

Erfitt gæti reynst að manna svo 
stórt friðargæslulið, sem yrði það 
fjölmennasta í sögunni. Hersveitir 
margra ríkja eru nú þegar önnum 
kafnar víða um heim, ýmist við 
friðargæslu eða beinlínis í hernað-
arátökum, meðal annars í Írak og 
Afganistan.

Nú eru til dæmis 7.100 breskir 
hermenn í Afganistan og 5.500 í 
Írak. Talskona í breska utanríkis-
ráðuneytinu, sem vildi þó ekki láta 
nafns síns getið, fullyrti að Bretar 
myndu ekki senda hermenn með 
byssur og skriðdreka til Darfúr.

Meira en 200 þúsund manns hafa 
tapað lífinu í átökunum í Darfúr, 
sem hófust árið 2003. Átökin hafa 
einnig valdið því að tvær og hálf 
milljón manna hafa flúið að heim-
an.

Átökin hófust í febrúar árið 2003 
þegar ættbálkar heimamanna í 
héraðinu gerðu uppreisn gegn 
stjórninni og sökuðu hana um að 
hafa vanrækt íbúa héraðsins og 
mismunað þeim áratugum saman. 
Stjórnin hefur einnig verið sökuð 
um að hafa hefnt sín á heimamönn-
um með því að styðja arabískar 
vígasveitir til árása gegn þeim.

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
hefur samþykkt að 26 þúsund 
manna friðargæslulið verði komið 
til Darfúrhéraðs fyrir árslok. Fyrir 

er í héraðinu sjö þúsund manna 
friðargæslulið frá Afríku-
bandalaginu, sem verður hluti af 
nýju gæslusveitunum. Ætlunin er 
að nýja liðið verði að mestu skipað 
fólki frá Afríku. Vitað er að 
stjórnvöld í Nígeríu eru reiðubúin 
að senda 700 hermenn til viðbótar 
þeim 2.000 Nígeríumönnum, sem 
fyrir eru í héraðinu.

Styrkur herliðsins fer þó 
algerlega eftir því hve langt auðug 
ríki eru reiðubúin til að ganga í að 
senda herlið, lögreglumenn, 
herbúnað og annan stuðning til 
Darfúr.

„Sannleikurinn er sá að fá stór 

ríki hafa það mikilla hagsmuna að 
gæta að þau séu reiðubúin að taka 
þá áhættu að fara inn í ástand eins 
og þetta – sem er afar flókið og 
mjög erfitt viðureignar – án þess 
að hafa minnstu hugmynd um 
pólitíska lausn sem gæti gert það 
mögulegt að ákveða hvenær 
aðgerðunum mun ljúka,“ segir 
Dominique David, framkvæmda-
stjóri franskrar hugmyndaveitu 
um alþjóðastjórnmál. 

Hann segist nokkuð viss um að 
meirihluti liðsmanna hins væntan-
lega friðargæsluliðs í Darfúr muni 
koma frá Asíuríkjum.

Erfitt gæti orðið að 
manna lið í Darfúr
Danir, Frakkar og Indónesar hafa boðist til þess að senda liðssveitir til 
friðargæslu í Darfúrhéraði. Bretar og fleiri þjóðir eiga þó erfitt með að taka 
þátt vegna þess hve margir eru bundnir í verkefnum í Afganistan, Írak og víðar.

Tæplega fertugur 
maður í Bandaríkjunum fékk 
málið á ný eftir að hafa árum 
saman einungis getað tjáð sig með 
takmörkuðum augnhreyfingum og 
þumalfingurshreyfingum. 
Læknum tókst að koma örvandi 
rafskautum fyrir í heila mannsins, 
þannig að nú getur hann talað, 
tuggið og kyngt þannig að ekki 
þarf að gefa honum næringu í æð.

Maðurinn varð fyrir alvarlegum 
heilaskemmdum eftir að hafa 
orðið fyrir árás fyrir sex árum og 
hefur legið að mestu rænulaus á 
sjúkrahúsi síðan. Hann er enn 
alvarlega lamaður og þarf á mikilli 
aðhlynningu að halda.

Lamaður fær 
málið á ný

Hlustar þú á Megas?

Á að hætta að birta opinberlega 
álagningarskrár skattstjóra?

N1 BÍLAÞJÓNUSTA SÆKTU UM VIÐSKIPTA- OG
SAFNKORT Á WWW.N1.IS

ER BÍLLINN 
KLÁR Í FRÍIÐ?

ALLT AÐ

10% AFSLÁTTUR!

Safnkortshafar fá 3% afslátt í formi punkta. 

Viðskiptakortshafar fá 7% afslátt, 

auk 3% í formi Safnkorts-

punkta – samtals 

10% afslátt.

Láttu smyrja bílinn og athuga hjólbarðana hjá Hjól-
barðaþjónustu N1 og farðu áhyggjulaus í sumarfríið. 

Réttarhálsi 2, Rvík, hjólbarða- og smurþjónusta 587 5588

Fellsmúla 24, Rvík, hjólbarðaþjónusta 530 5700

Fellsmúla 24, Rvík, smurþjónusta 530 5710

Ægisíðu 102, Rvík, hjólbarða- og smurþjónusta 552 3470

Langatanga 1a, Mosfellsbæ, hjólbarða- og smurþj. 566 8188

Reykjavíkurvegi 56, Hafnarfirði, hjólbarðaþjónusta 555 1538

Dalbraut 14, Akranesi, hjólbarðaþjónusta 431 1777

Tryggvabraut, Akureyri, smurþjónusta 462 1080

Réttarhálsi 2, Rvík, hjólbarða- og smurþjónusta 587 5588

Fellsmúla 24, Rvík, hjólbarðaþjónusta 530 5700

Fellsmúla 24, Rvík, smurþjónusta 530 5710

Ægisíðu 102, Rvík, hjólbarða- og smurþjónusta 552 3470

Langatanga 1a, Mosfellsbæ, hjólbarða- og smurþj.  566 8188

Reykjavíkurvegi 56, Hafnarfirði, hjólbarðaþjónusta 555 1538

Dalbraut 14, Akranesi, hjólbarðaþjónusta 431 1777

Tryggvabraut, Akureyri, smurþjónusta 462 1080

Piltur ætlaði að 
koma sér undan hraðaksturssekt 
lögreglunnar á Selfossi á þriðju-
dagskvöld með því að stinga af en 
fær í staðinn hærri sekt.

Pilturinn, sem er á átjánda ári, 
ók á 126 kílómetra hraða þar sem 
hámarkshraði er 90 kílómetrar á 
klukkustund. Þegar lögregla kom á 
vettvang hljóp hann út úr bílnum 
og faldi sig bak við runna.  

Hann á nú von á sektum vegna 
hraðakstursins og fyrir að reyna 
að stinga af. Hann missir að 
líkindum prófið vegna fjölda 
punkta í ökuferilsskrá.

Faldi sig í runna
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Þrjár tegundir til að töfra fram
rétta bragðið hverju sinni.
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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

Tvö tímarit, Mannlíf 
og Frjáls verslun, hafa gefið út 
svokölluð tekjublöð. Í blöðunum 
eru skráðar tekjur 
2.500 einstaklinga 
af nokkrum svið-
um þjóðlífsins, en 
Frjáls verslun 
hefur ein gefið út 
slíkt blað í tæpa 
tvo áratugi.

Mannlíf gefur nú 
út tekjublað í 
fyrsta sinn. „Við 
vitum það öll að fólk hefur áhuga 
á þessum upplýsingum og við 
teljum að þetta séu upplýsingar 
og tölur sem eigi að vera aðgengi-

legar almenningi,“ segir Þórar-
inn Þórarinsson aðstoðarrit-
stjóri. „Og því þá ekki að taka 
þær til og prenta þær?“

Meðal þess sem birt er í Mann-
lífi eru tekjur tuttugu þekktra 
bloggara. „Fyrst þeir eru upp-
teknir af því að vera í opinberri 
umræðu og vilja tjá sig um allt, 
þá fá þeir að njóta sannmælis,“ 
segir Þórarinn.

„Við erum bara í samkeppni 
og stýrum því ekki hvað aðrir 
eru að gera,“ segir Jón G. 
Hauksson, ritstjóri Frjálsrar 
verslunar. „Við hugsum bara um 
að gera okkar blað sem best.“ 

Kjara- og ráðningar-
samningar starfsmanna Ratsjár-
stofnunar verða virtir þegar ríkið 
tekur yfir rekstur stofnunarinnar 
15. ágúst. Því fylgir launakostnað-
ur sem er ekki í samræmi við laun 
annarra ríkisstarfsmanna.

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að vandkvæði væru við yfir-
tökuna, meðal annars vegna hárra 
launa starfsmanna, en Bandaríkin 
höfðu greitt allan rekstrarkostnað 
Ratsjárstofnunar. Jafnframt eru 
engar heimildir í lögum um fjár-
veitingar til stofnunarinnar.

Starfshópur á vegum utanríkis-
ráðuneytisins vinnur nú að undir-
búningi yfirtökunnar. Samkvæmt 
fréttatilkynningu frá ráðuneytinu 
verður leitað leiða til að auka hag-
ræðingu í rekstri starfseminnar 
og lágmarka kostnað ríkissjóðs. 

Fram kemur í tilkynningunni að 
tillögur starfshópsins muni liggja 
fyrir á haustmánuðum. Yfirtakan 
fer fram 15. ágúst næstkomandi. 
Ekki hefur verið ákveðið á hvaða 
hátt starfsemin verður aðlöguð 
íslenskri stjórnsýslu.

Ratsjárstofnun rekur ratsjár-
stöðvarnar, en starfsemi þeirra 
lýtur að varnar- og öryggismálum 
og borgaralegri flugumferð. Í 
apríl samþykkti þáverandi ríkis-
stjórn 1.065 milljóna fjárveitingu 
til reksturs stofnunarinnar til loka 
árs 2008, sem ekki hefur verið 
staðfest með lögum.

Utanríkismálanefnd Alþingis 
fundar í næstu viku og mun meðal 
annars ræða um ratsjárstöðvarn-

ar. „Ég tel að þessi tilfærsla hafi 
verið illa undirbúin og að menn 
hafi notað tímann illa,“ segir 
Steingrímur J. Sigfússon, for-

maður Vinstri 
grænna, sem 
óskaði eftir 
fundi í nefnd-
inni.

„Eina réttlæt-
ingin fyrir að 
reka þetta kerfi 
áfram eru borg-
araleg afnot af 
því í þágu flug-
umferðar-
stjórnar,“ segir 
Steingrímur.

Ekki náðist í 
Ólaf Örn Har-
aldsson, for-
stjóra Ratsjár-
stofnunar, í 
gær til að fá 
hann til að stað-
festa upphæð 
launa starfs-
manna stofnun-
arinnar sem 
greidd hafa 

verið af bandarískum yfirvöldum. 
Hann hefur áður sagt að utanrík-
isráðuneytið þurfi að svara fyrir 
launakostnaðinn.

Hreinn Pálsson hjá utanríkis-
ráðuneytinu segir ráðuneytið 
ekki hafa upplýsingar um laun 
starfsmanna Ratsjárstofnunar 
þar til starfsemi stofnunarinnar 
verður færð undir ríkið.

Virða gildandi 
samninga
Ráðningarsamningar starfsmanna Ratsjárstofnunar 
verða virtir við yfirtöku íslenska ríkisins. Vandkvæði 
eru við yfirtökuna vegna hárra launa starfsmanna. 
„Illa undirbúið,“ segir formaður Vinstri grænna.



Endurgreiðsla sem 
þú notar að vild

• fiú fær› 0,5% endurgrei›slu hvar sem flú verslar innanlands.

• fiú fær› 0,65–20% vi›bótarendurgrei›slu og ‡mis sértilbo› 

hjá yfir 200 samstarfsfyrirtækjum.

• Yfir 200 samstarfsfyrirtæki um allt land.

• Allir geta sótt um kortin, óháð viðskiptabanka viðkomandi en 

SPRON er útgefandi kortanna.SPRON er útgefandi kortanna.

Ert þú með Vildarkort VISA og Icelandair 

hjá þínum viðskiptabanka?
Með e2 Vildarkortinu færðu bæði endurgreiðslu í bein-

hörðum peningum og Vildarpunkta. Tvöfaldur ávinningur 

allt í sömu færslunni.
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Fyrsta umferðarskiltið 
á ensku var kynnt í Forvarnahúsinu 
Sjóvá á dögunum en það á að vara 
erlenda ferðamenn við þeim 
hættum sem fylgja því þegar 
malbik endar og malarvegur 
tekur við. 

Við sama tækifæri var kynnt 
upplýsingaspjald um hámarks-
hraða, ætlað erlendum ferða-
mönnum, sem sett verður í alla 
bílaleigubíla að frumkvæði lög-
reglunnar á Hvolsvelli.

„Það hefur sýnt sig að það er 
mikil þörf á að upplýsa ferðamenn 
um hámarkshraða og benda á 
þær hættur sem leynast í 
umferðinni á Íslandi,“ segir 

Hildur Björg Hafstein, forvarna-
fulltrúi Forvarnahússins.

Dánardómstjóri í 
Marin-sýslu við San Francisco-flóa 
í Bandaríkjunum og stofnun sem 
berst fyrir því að tálmar verði sett-
ir upp á Golden Gate-brúnni við 
San Francisco kynntu á mánudag 
niðurstöður rannsóknar á hverjir 
fremdu helst sjálfsmorð með því að 
stökkva fram af brúnni og tíðni 
sjálfsmorðanna. 

Þetta gengur gegn stefnu yfir-
valda um að birta ekki slíkar tölur 
af ótta við að það leiði til aukinnar 
sjálfmorðstíðni. Er ákveðið að 
leggja tölurnar fram sem innlegg í 
umræðu um uppsetningu tálma á 
brúnni auk þess sem fjölmiðla-
athygli, eða skortur á henni, virðist 
ekki hafa mikil áhrif á tíðni sjálf-
morða að sögn dánardómstjórans 
Ken Holmes, sem sér um flestöll 
dauðsföll sem verda við brúna. Hol-
mes situr einnig í stjórn stofnunar-
innar The Bridge Rail Foundation. 

Stór meirihluti þeirra sem fremja 
sjálfsmorð á þennan hátt eru heima-
menn samkvæmt rannsókninni. 

„Ein röksemdin gegn tálmunum er 
að það sé tilgangslaust, að brúin 
hafi bara svo mikið aðdráttarafl 
sem dregur fólk að alls staðar að úr 
heiminum,“ segir talsmaður 
stofnunarinnar, Paul Muller. „En 
tölurnar sýna að fólk kemur frá 
svæðinu við flóann af því að það er 
hentugt og auðvelt.“ 

Helst heimamenn 
sem stökkva framaf

– og farsælan vinnudag!

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

Reiknuð afköst 1250m2/klst

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

Reiknuð afköst 1935m2/klst

Vél sem hentar meðalstórum
fyrirtækjum og stofnunum. 
Öflug vél en ótrúlega hljóðlát 
og auðveld í meðförum.

Reiknuð afköst 2475m2/klst

Rekstrarvörur
- vinna með þér

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

sala@rv.is • www.rv.is

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

Á tilboði í ágúst 2007
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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

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 V8 bensín
Skr. d. 16.4.2004

19" álfelgur, dráttarbeisli

loftpúðafjöðrun, lykillaust aðgengi 

sóllúga, vindskeið, aurhlífar

rafmangnsopnun á hlera

leðurinnrétting, xenon-ljós

Verð 4.950.000 kr.



„Við erum að opna nýja 
og glæsilega verslun og vildum 
vekja athygli á því,“ segir 
Kristinn Skúlason, rekstrarstjóri 
Krónunnar.

Verslunin dreifði á þriðjudag-
inn umslögum með einni krónu á 
20 þúsund heimili frá Seltjarnar-
nesi, í Vesturbæ og að Háaleitis-
hverfi í tilefni af opnun nýrrar 
verslunar á Granda. Á umslögun-
um stóð eingöngu „á morgun...“ og 
vakti þetta eðlilega forvitni 
margra.

Björgvin G. Sigurðsson 
viðskiptaráðherra opnaði verslun-
ina í gær í formlegri athöfn.

Ein króna á 20 
þúsund heimili

 Bandaríski 
öldungadeildarþingmaðurinn
Barack Obama segist staðráðinn í 
að senda hermenn til Pakistans til 
að elta þar uppi hryðjuverka-
menn, nái hann kjöri til forseta-
embættis Bandaríkjanna.

„Ef við höfum upplýsingar um 
mikilvæg hryðjuverkaskotmörk, 
sem hægt er að grípa til aðgerða 
gegn, og Musharraf ætlar ekkert 
að aðhafast, þá munum við grípa 
til okkar ráða,“ sagði Obama.

Svo virðist sem hann vilji með 
þessu sýna styrk andspænis 
gagnrýni frá mótherja sínum, 
Hillary Clinton, þess efnis að 
hæfileikar hans í utanríkismálum 
væru takmarkaðir.

Segist senda her 
til Pakistans

Alþjóðadómstóll um 
þjóðarmorð í Kambódíu óttast að 
til óeirða geti komið í landinu í 
tengslum við réttarhöld yfir Kaing 
Guek Eav, 64 ára gömlum rauðum 
khmera, sem á sínum tíma var yfir-
maður hins alræmda S-21 fangelsis 
þar sem um 16 þúsund manns voru 
pyntaðir og myrtir.

Kaing Guek Eav, sem er 64 ára 
gamall og gengur einnig undir 
nafninu Duch, er fyrsti leiðtogi 
ógnarstjórnar rauðu khmeranna 
sem ákærður er fyrir aðild sína að 
fjöldamorðunum, sem framin voru 
á árunum 1975 til 1979.

Einungis er talið að sextán 

manns hafi lifað af fangavist í S-21. 
Þar er nú til húsa safn um 
þjóðarmorðið í Kambódíu.

Dómstóllinn, sem hefur mál hans 
nú til meðferðar, sendi í gær frá sér 
viðvörun um að glæpir ógnarstjórn-
arinnar hefðu verið svo alvarlegir 
að upprifjun þeirra við réttarhöld-
in gæti valdið því að almenningur 
gripi til ofbeldisverka. Meðal ann-
ars þess vegna hefði dómstóllinn 
ákveðið að láta Duch ekki lausan 
gegn tryggingu. Einnig þykir hætta 
á að hann reyni að ógna vitnum.

Mikil og djúpstæð reiði ríkir í 
Kambódíu í garð rauðu khmeranna, 
sem alla tíð hafa staðfastlega neit-
að því að neinir glæpir hafi verið 
framdir á vegum stjórnar þeirra.

Dómstóll varar við óeirðum
Sextán hópar af 137 

sem skiluðu fullgildum tillögum í 
samkeppni um framtíðarskipulag 
Vatnsmýrarinnar hafa verið valdir. 
Þeir munu vinna áfram úr 
hugmyndum sínum og skila 
útfærslum í lok október. Þetta 
kemur fram á vefsíðu Dags B. 
Eggertssonar, borgarfulltrúa 
Samfylkingarinnar.

Dómnefndin velur næst sex til 
átta tillögur úr framhaldskeppninni 
og af þeim verða tvær til fjórar 
tilgreindar sem framúrskarandi. 
Að minnsta kosti ein þeirra mun 
hljóta samning um skipulagningu 
hluta af Vatnsmýrarsvæðinu.

Sextán hópar 
komust áfram

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

SONY ERICSSON K610i

Léttkaupsútborgun
1.900 kr.

1.500 kr. á mánuði í 12 mánuði.
Verð aðeins 19.900 kr.

á sumartilb
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„Það hefði gífurleg 
samfélagsleg áhrif ef til dæmis 
Kópavogsgjáin myndi hrynja í 
jarðskjálfta,“ segir Böðvar 
Tómasson, verkfræðingur hjá 
Línuhönnun, sem vinnur að grein-
ingu á helstu hnútpunktunum í 
umferðinni, til að varpa ljósi á 
hversu mikið álag vegakerfið 
þolir.

„Við reiknum líkurnar á því að 
það verði eitthvert slys eða óhapp 
svo að hnútpunkturinn detti út og 
umferð stöðvist í einhverja daga. 
Við viljum vita hversu mikil áhrif 
slysið hefði á umferðarkerfið og 
umferðarhegðun, því við vitum 
að þol kerfisins er tiltölulega 
lítið. Smáslys í Ártúnsbrekkunni 
hafa skapað miklar tafir, sem 
hafa mikinn samfélagslegan 
kostnað í för með sér,“ segir 
Böðvar.

Rýmingaráætlun, eða áætlun 
um flóttaleiðir úr borginni, hefur 
ekki verið unnin fyrir Reykjavík, 
að öðru leyti en því að lögreglan 
getur brugðist við hamförum 
með því að breyta umferðar-
stefnu þannig að allar akreinar 
stefni í eina átt; út úr borginni. 

„En með þessu verkefni fáum 
við ákveðna hugmynd um þessa 
þætti. Það væri því mjög eðlilegt 
framhald að gera rýmingaráætl-
un,“ segir Böðvar. „Niðurstaða 
greiningarinnar á að leiða í ljós 
hverjir eru hættulegustu hnút-
punktarnir og hvernig mætti 
auka áfallaþol,“ segir hann og 
tekur sem dæmi göng gegnum 
Öskjuhlíð, sem myndu minnka 
álagið á Miklubrautina.

Böðvar bendir á að ekki einung-
is umferð bíla raskist í hugsanleg-
um hamförum, heldur séu innviðir 

borgarinnar samtvinnaðir. 
„Infrastrúktúrinn er að miklu 
leyti  samtengdur. Í brúm liggja til 
dæmis rafmagnsleiðslur og óhöpp 
gætu því haft víðtæk áhrif.“ 

Þannig gæti löskuð brú slökkt 
umferðarljós á mun stærra svæði 
og haft margfeldisáhrif.

Vegagerðin styrkir verkefnið 
og slökkviliðið á höfuðborgar-
svæðinu hefur sýnt áhuga á sam-
starfi því tengdu til að geta 

stjórnað flæði umferðar út úr 
borginni við neyðaraðstæður.  
Nýting vegakerfisins er enda 
mikil nú þegar og lítið svigrúm 
til staðar, komi eitthvað upp á. 

„Það er mjög mikilvægt að 
setja ekki öll eggin í sömu 
körfuna og því eru þetta nauð-
synlegar viðbótarupplýsingar til 
að byggja upp vegakerfið á 
höfuðborgarsvæðinu.“

Athugað hvort veg-
akerfið virki í neyð
Verkfræðistofan Línuhönnun vinnur nú að áhættugreiningu á umferðinni í 
Reykjavík. Helstu hnútpunktar í umferðinni verða skilgreindir og áhrif þess ef 
þeir stífluðust, til dæmis vegna hamfara. Tillögur að úrbótum munu fylgja.

Ráðherra í ríkis-
stjórn Malasíu segir ekkert 
athugavert við að refsa brota-
mönnum með því að hýða þá. 
Hann segir það ekkert stórmál 
þótt sex mínútna löngu mynd-
bandi, þar sem hýðing er sýnd, 
hafi verið lekið á netið.

Lögmannaráð Malasíu hefur 
mótmælt hýðingu og vakti 
athygli á myndbandinu á 
vefsíðum sínum til að sýna fram 
á hve óhugnanleg refsing þar er 
á ferðinni. Fanginn á mynd-
bandinu var óhikað barinn 
áfram þótt húðin væri orðin 
alblóðug og sundurtætt.

Fu Ah Kiow, aðstoðarinnan-
ríkisráðherra, segir mynd-
bandið hafa verið tekið upp 
fyrir nokkrum árum og sé notað 
í uppfræðingarskyni.

Segir hýðingu 
réttlætanlega

Þórólfur Þórlinds-
son hefur verið settur forstjóri 
Lýðheilsustöðvar til eins árs af 
Guðlaugi Þór Þórðarsyni heilbrigð-

is- og trygginga-
málaráðherra.

Þórólfur tekur 
við starfinu af 
Önnu Elísabetu 
Ólafsdóttur sem 
hefur gegnt 
starfinu í fjögur ár. 

Þórólfur hefur 
gegnt starfi 
prófessors við 
félagsvísindadeild 

Háskóla Íslands. Þar hefur hann 
sinnt rannsóknum á hegðan 
ungmenna og birt niðurstöðurnar í 
alþjóðlegum tímaritum ásamt því 
að rita bækur um efnið, segir í 
tilkynningu frá heilbrigðisráðu-
neytinu.

Nýr forstjóri 
Lýðheilsustöðvar

Vísindamenn hafa í fyrsta 
skipti uppgötvað gen sem virðist 
auka líkur á að fólk verði örvhent. 

Genið LRRTM1 virðist gegna 
lykilhlutverki í að stjórna því hvaða 
hluti heilans stýrir starfsemi á borð 
við mál og tilfinningar samkvæmt 
rannsókninni. Hjá rétthentu fólki 
stjórnar vinstra heilahvelið yfirleitt 
máli og tungumálakunnáttu og 
hægra heilahvelið stjórnar til-
finningum. Hjá örvhentu fólki er 
þessu hins vegar oft öfugt farið og 
vísindamennirnir telja að LRRTM1 
sé orsökin. Þá telja þeir að genið 
geti aukið lítillega hættu á geðklofa 
sem talið er að tengist óeðlilegu 
jafnvægi í heilastarfsemi. 

Vísindamenn frá Oxford-
háskóla leiddu rannsóknarstarfið 
og birtust niðurstöðurnar í 
tímaritinu Molecular Psychiatry. 

Fréttavefur BBC greindi frá 
þessu.

Í kringum tíu prósent fólks eru 
örvhent. Ýmsar rannsóknir benda 
til þess að munur sé á örvhentum 
og rétthentum. Samkvæmt ástr-
alskri rannsókn sem birtist í fyrra 
geta örvhentir hugsað hraðar en 
rétthentir þegar þeir takast á við 
verkefni eins og að spila tölvuleik 
eða við íþróttir. Franskir 
vísindamenn fundu út að það að 
vera örvhentur geti verið kostur 
þegar til handalögmála kemur. 
Sumar rannsóknir benda til þess að 
örvhentir geti verið í meiri áhættu 
við að fá suma sjúkdóma og að 
lenda í slysum. 

Gen örvhentra líklega fundið
Brotist var inn í 

fyrirtæki í Mosfellsbæ 
aðfaranótt þriðjudags. Að sögn 
lögreglu hafði útidyrahurð 
fyrirtækisins verið spennt upp 
og náðu þjófarnir að hafa þaðan 
á brott með sér fjóra tölvuskjái 
og eina fartölvu. 

Þá var brotist inn í bátaskýli 
við Meðalfellsvatn þessa sömu 
nótt. Líklega hefur þjófurinn 
verið í veiðihug því hann stal 
utanborðsmótor og tveimur 
veiðistöngum.

Ekki er vitað hver eða hverjir 
voru þarna á ferð og eru málin í 
rannsókn.

Veiðistöngum 
og mótor stolið

 Stimplaðu þig

inn í sumarið!
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kr.
kg2.698

LAMBAFILLET
M/FITURÖND

kr.
kg2.629

GRÍSALUNDIR
M/SÆLKERAFYLLINGU

G

kr.
kg3.698

UNGNAUTALUNDIR

kr.
kg2.239

KJÚKLINGABRINGA
MARINERUÐ

MYLLU FJÖLKORNA 
SAMLOKUBRAUÐ

199 kr.
stk.

Nóatún
mælir
með!

kr.
kg998

LAXASTEIK
M/HVÍTLAUK

600
kr. kg

Þú sparar

500
kr. kg

Þú sparar

kr.
stk.498

LAMBAINNRALÆRI
SPJÓT TOSCANA

150
kr. stk.

Þú sparar

Nóatún
mælir
með!

20%
afsláttur

30%
afsláttur

MAÍSSTÖNGLAR
FERSKIR USA

119 kr.
stk.

BÖKUNARKARTÖFLUR
Í LAUSU

149 kr.
kg

r

Úrval af VSV humri!

Gómsætir 
íslenskir
tómatar!

Opið alla verslunarmannahelgina: lau. 10-21 sun. 11-21 og mán. 11-21

Opið 9-21



kr.
pk.388

SS NY HAMBORGARAR
2X125 GRÖMM

kr.
kg1.269

SS KRYDDLEGNAR
GRÍSAKÓTELETTUR

kr.
kg449

MÓA APPELSÍNU
LÆRI/LEGGIR25%

afsláttur

Tilboð
á lambalæri!

10%
afsláttur

Bestir í kjöti

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

NÓATÚNS LAMBALÆRI
MEÐ FERSKUM KRYDDJURTUM

1.499 kr.
kg.399

kr. kg

Þú spararGoða
súpukjöt

329

20%
afsláttur

NÓATÚNS
ELDHÚSRÚLLUR

299 kr.
pk.

COKE OG COKE LIGHT
6 X 1 LÍTRI

499 kr.
stk.

Lay’s snakk
á góðu kvöldi!

NÓATÚNS

25%
afsláttur

LAY’S FLÖGUR
200 G

199 kr.
pk.

6x1 lítri!

Verði ykkur að góðu!



hagur heimilanna

Jóhanna Daðadóttir handverks-
kona gefur góð ráð um hvernig halda 
á blómum á lífi.

Ungbarnasundnámskeið voru góð kaup

Tjaldvögnum, fellihýsum og 
hjólhýsum fjölgar stöðugt 
og dýrir vagnar seljast nú 
sem aldrei fyrr. Á flest-
um tjaldsvæðum landsins 
greiða menn sama gjald 
fyrir nóttina hvort sem 
gist er í litlu kúlutjaldi eða 
stærðarinnar hjólhýsi. Það 
þykir mörgum ósanngjarnt.

Yfirleitt kostar nótt á tjaldsvæði 
á bilinu 700 til 800 krónur. Tungu-
dalur við Ísafjörð er eitt fárra 
stórra tjaldsvæða þar sem gestir 
borga minna fyrir gistingu í tjaldi 
en gistingu í tjaldvagni eða felli-
hýsi. 

„Við fengum mikið af kvörtun-
um frá fólki sem þótti ósann-
gjarnt að allir borguðu það sama 
svo við brugðum á það ráð að 
lækka gjaldið fyrir tjöldin,“ segir 
Davíð H. Barðason, einn umsjón-
armanna tjaldsvæðisins. 

Sala á eftirvögnum heldur 
áfram að aukast á milli ára og á 
sumum tjaldsvæðum, til dæmis á 
Akureyri og í Reykjavík, eru það 
nánast eingöngu útlendingar sem 
sofa í tjöldum. 

„Íslendingar kjósa þægindi,“ 
segir Gunnar Jónsson, sölustjóri 
Tjaldvagnalands hjá Seglagerð-
inni Ægi. Hann segir að salan hafi 

verið gríðarmikil í ár og vagn-
arnir verði sífellt stærri. „Aukn-
ingin er mest í sölu á hjólhýsum 
og fellihýsum en sala á tjaldvögn-
um dregst saman. Aukningin er 
því mest í dýru vögnunum en 
hjólhýsi getur kostað á fimmtu 
milljón,“ segir Gunnar sem telur 
eðlilegt að þeir sem ferðist með 
slíka vagna borgi meira fyrir 
gistingu en þeir sem eru með lítil 
tjöld.  

Á Blönduósi var lengi vel ódýr-
ara að sofa í tjaldi en í eftirvagni 
en því hefur nú verið breytt. 
„Okkur þótti eðlilegra að hafa 
bara sama gjald fyrir alla. Þótt 
tjöldin taki minna pláss þá er það 
oft þannig að tjaldbúar nýta sér 
frekar þjónustu tjaldsvæðisins,“ 
segir Heiðar Óskarsson, umsjón-
armaður tjaldsvæðisins á Blöndu-
ósi. Hann segir að ekki hafi verið 
mikið kvartað vegna þessa.

Sigríður Snorradóttir, umsjón-
armaður tjaldsvæðisins í Húsa-
felli, tekur í sama streng og segir 
að það borgi sig að hafa verð-
skrána sem einfaldasta. „Tjald-
svæðið hefur náttúrlega minnkað 
um helming því hver eining tekur 
alltaf meira og meira pláss,“ 
segir Sigríður og bætir því við að 
þótt fólk sé með dýran og stóran 
útbúnað sé það yfirleitt ekki til-
búið til þess að borga meira fyrir 
þjónustuna.  

Sama gjald fyrir 
tjöld og hjólhýsi

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele

AFSLÁTTUR

30%

Miele gæði

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900
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Áskrift að útvarps- og sjónvarpsþáttum

BBC býður áhorfendum 
upp á að hala niður 
sjónvarpsþáttum og horfa 
á þá hvenær sem þeim 
hentar. Þjónustan er ein 
mesta byltingin í dreifingu 
sjónvarpsefnis í mörg ár. 

Breska ríkissjónvarpið, BBC, 
hleypti af stokkunum nýrri 
þjónustu á dögunum þar sem 
áhorfendur geta halað niður 
sjónvarpsþáttum síðustu viku og 
horft á hvenær sem er. 
Sjónvarpsstöðin Channel 4 býður 
nú þegar upp á svipaða þjónustu. 
Breskir áhorfendur geta einir nýtt 
sér þjónustuna.

Þjónustan, sem kallast iPlayer 
hjá BBC, þykir bylting í miðlun 
sjónvarpsefnis. Í stað þess að þurfa 
að haga eigin sjónvarpsáhorfi eftir 
dagskrá sjónvarpsstöðvanna geta 
áhorfendur nú horft á uppá-
haldsþætti sína þegar þeir vilja. Í 
sjö daga eftir sýningu geta 
áhorfendur náð í sjónvarpsþætti á 
netið og horft á þá allt að þrjátíu 
dögum eftir að náð var í þá.

Eyjólfur Valdimarsson, forstöðu-
maður þróunarsviðs hjá Ríkis-
útvarpinu, segir ekki búið að 
ákveða hvort RÚV muni bjóða upp 
á svipaða þjónustu, en nú þegar 
geti áhorfendur horft á mikið af 
sjónvarpsefni í gegnum netið á ruv.
is. Það er þó aðeins hluti efnisins 
sem sýnt er á sjónvarpsrásinni og 
eingöngu hægt að streyma því af 
netinu en ekki hala því niður og 
horfa á hvenær sem er.

Magnús B. Sveinsson, tæknistjóri 
hjá Skjánum, tekur í svipaðan 
streng og segir enga ákvörðun hafa 

verið tekna um svona þjónustu þar. 
„Eins og er bjóðum við upp á 

þætti sem við framleiðum á netinu, 
en til að sýna aðra þætti þyrftum 
við að borga mun meira vegna 
réttinda. Þetta er samt mjög sniðug 
þjónusta, og ef neytendur kalla 
eftir henni er ég viss um að það 
verður skoðað hjá okkur. Eins og er 
sé ég ekki þörfina fyrir þetta.“

Gestur G. Gestsson, fram-
kvæmdastjóri tæknisviðs hjá 
Vodafone, segist eiga von á að 
þjónustan, sem kallast „catch-up
TV“ í sjónvarpsbransanum, verði í 
boði hjá fyrirtækinu í haust. Þá 
muni áskrifendur hafa kost á því 
að horfa á þætti í þrjá eða fjóra 
daga eftir að þeir eru sýndir.

Byrjað var að þróa iPlayer-
þjónustuna árið 2003, og hét hún þá 
Integrated Media Player. Síðan þá 
hefur hún breyst þó nokkuð og var 
opnað fyrir fyrstu skráningar 
áhorfenda hinn 27. júlí.

Viðtökurnar hafa verið að mestu 
leyti góðar, en sumir hafa kvartað 
yfir tæknilegum vandræðum við 
að sækja sjónvarpsþætti á netið. 

Forritið sem notað er hefur 
einnig verið gagnrýnt fyrir að 
virka aðeins á Windows XP 
stýrikerfinu, en ekki Windows 
Vista eða OS X stýrikerfinu fyrir 
Macintosh-tölvur. BBC hefur lofað 
að helstu hnökrarnir verði lag-
færðir á næstu mánuðum.

Bylting í dreifingu og 
miðlun sjónvarpsefnis

Óvíst er að verði af YouTube-kapp-
ræðum milli þeirra sem sækjast 
eftir forsetatilnefningu Repúb-
likanaflokksins í Bandaríkjunum. 
Aðeins þrír frambjóðendur hafa 
staðfest þátttöku sína í kapp-
ræðunum, aðrir afþökkuðu boðið 
eða sögðust ekki komast vegna 
tímaskorts, þar á meðal fyrrum 
borgarstjóri New York, Rudolph 
Giuliani. Þetta kemur fram á 
fréttavef Reuters.

Sams konar kappræður voru 
haldnar með frambjóðendum 
Demókrataflokksins um daginn, 
og þóttu takast mjög vel. Almenn-
ingur gat sent inn spurningar á 
myndbandi í gegnum YouTube-
myndbandsvefinn og voru tæp-
lega fjörutíu valdar fyrir útsend-
inguna. Spurningarnar þóttu mun 
beittari og hreinskilnari en í hefð-
bundnum kappræðum, sem fleiri 
horfðu á en nokkru sinni fyrr.

Þar sem Repúblikanaflokkurinn 
skikkar frambjóðendur sína ekki 
til þess að taka þátt í kappræðun-

um, eins og Demókrataflokkurinn 
gerði, er alls óvíst hvort nógu 
margir taki þátt til að þær verði 
haldnar. Ótti við að þurfa að svara 

óþægilegum spurningum frá 
almenningi er talinn vera mögu-
leg ástæða fyrir dræmum við-
brögðum frambjóðendanna. 

Óttast YouTube-kynslóðina





Goða lambaframparts-

sneiðar, marineraðar1279kr.
kg

30%
afsláttur

Goða grísalær-

vöðvar Piri Piri
1198kr.

kg

25%
afsláttur

4 hamborgarar 

og brauð

Krónu grillhamborgarar 
með brauði

398kr.
pk.

25%
afsláttur

50%
afsláttur

Grísalundir1169kr.
kg

Móa kjúklingabringur1498kr.
kg

40%
afsláttur

33%
afsláttur

Goða hangiálegg
bunki

Eðalfiskur
brauðsalat

159kr.
stk.

Kea hangiframp.
m. beini

598kr.
kg

Bautabúrs hrásalat

eða kartöflusalat
198kr.

pk

500 g

 2 lítrar

69kr.
2 ltr.

7 UPFree 2 ltr.



... ódýr

Goða lambalæri 
frosið

898kr.
kg

Krónu
samlokubrauð
99kr.

stk.

4 x 2 lítrar

399kr.
pk

Kippa af Coke, Coke 

Light eða Coke Zero

128kr.
pk.

Doritos Nachos

200 g, 2 tegundir

12 dósir

599kr.
pk

33 cl kók í dós
12 stk. í pakka 199kr.

stk.

Úrvals sósur
Pipar-, gráðaosta

eða hvítlaukssósa

289kr.
pk.

Snúðar
Kanil-, sælu

eða súkkulaðisnúðar

Vítamín og kalsíum-

ríkur krakkadrykkur

29kr.
stk.

Yippy krakka-
drykkur 69kr.

1 ltr

Líf ávaxtasafi

1 lítri

199kr.
kg

Ferskjur

69kr.
stk.

AB mjólkur-
drykkur



[Hlutabréf] Peningaskápurinn ...

FL Group ætlar sér að auka vægi 
óskráðra fjárfestinga (private 
equity) á komandi misserum og 
taka þátt í afskráningum fyrir-
tækja af mörkuðum. Þetta kom 
fram í máli Hannesar Smárason-
ar, forstjóra FL, á kynningar-
fundi félagsins í gær. 

Félagið hefur farið í vaxandi 
mæli inn í slíkar fjárfestingar, 
eins og í orkugeiranum í gegnum 
43 prósenta hlut sinn í Geysi 
Green Energy. Geysir eignaðist 
Jarðboranir að fullu í gær og 
festi kaup á 32 prósenta hlut í 
Hitaveitu Suðurnesja á dögun-
um. Þá hefur Refresco, hollenski 
drykkjarvöruframleiðandinn, 
sem FL á tæpan helming í, lokið 
við fjórar yfirtökur á árinu. 
Hannes telur ljóst að virði 

Refresco hafi aukist verulega en 
félagið er bókfært á upphaflegu 
kaupvirði, um fimm milljörðum 
króna. Markmiðið er að þrefalda 
stærð fyrirtækisins á næstu 2-3 
árum.

FL hagnaðist um rúma átta 
milljarða króna á öðrum árs-
fjórðungi og um alls 23 milljarða 

króna á fyrri hluta ársins. Þetta 
er besti fyrri árshelmingurinn í 
sögu félagsins, fjórfalt meiri 
hagnaður en á sama tíma í fyrra. 
Arðsemi eigin fjár var 22 pró-
sent á öðrum ársfjórðungi. 

„Við sáum mikinn vöxt fjár-
festingartekna sem stærri efna-
hagsreikningur og aukin umsvif 
endurspegla,“ segir Hannes. 
Tekjur annars fjórðungs námu 
9,1 milljarði króna en rekstrar-
gjöld rúmum einum milljarði 
króna. 

Eignir félagsins stóðu í 319,6 
milljörðum króna í júnílok og 
höfðu vaxið um tæpan fjórðung 
frá ársbyrjun. Var eiginfjárhlut-
fall tæp 47 prósent. Fimm 
stærstu eignarhlutir félagsins 
námu 271 milljarði króna en þeir 
stærstu lágu annars vegar í fjár-
málafyrirtækjunum Glitni og 
Commerzbank og hins vegar í 
AMR, móðurfélagi American 
Airlines. „Okkur líður mjög vel 
með stærðina á efnahagsreikn-
ingnum eins og er. Við getum 
augljóslega stækkað hann 
umtalsvert ef við viljum, en 
viljum líka halda háu eiginfjár-
hlutfalli.“ Handbært fé félagsins 
var 31 milljarður króna í lok júní 
og með því að nýta lánalínur er 
fjárfestingargeta FL um 70 
milljarðar að öllu óbreyttu. 

„Við horfum til þess að hlut-

irnir geti gengið vel á seinni árs-
helmingi. Það eru hins vegar 
miklar sveiflur á mörkuðunum 
eins og er en við teljum að þeir 
muni róast,“ segir Hannes spurð-
ur um útlitið fram undan. 

Horfa til óskráðra fjárfestinga
Afkoma FL Group á fyrri hluta ársins er fjórfalt betri en á sama tímabili í fyrra. Félagið hagnast um átta 
milljarða króna á öðrum ársfjórðungi. Árshelmingurinn er sá besti í sögu félagsins.

365 hf. hefur lokið endurfjármögnun 
að því er fram kemur í tilkynningu 
til Kauphallar. Áætlað er að 
vaxtagreiðslur félagsins lækki um 
sem nemur 220 milljónum króna á 
ári. Vaxtaberandi skuldir nema nú 
um sjö milljörðum króna.

Viðar Þorkelsson, framkvæmda-
stjóri fjármála- og rekstrarsviðs 
365, segir endurfjármögnunina í 
samræmi við stefnu. Greitt var 
upp tveggja milljarða lán með 17 
prósenta vöxtum. 

Sala á hlut í Hands Holding upp 
á 1,5 milljarða var meðal annars 
notuð í greiðsluna. Samhliða var 
gengið frá fjármögnun hjá Lands-
bankanum upp á  3,3 milljarða og 
eldri lán greidd upp. 

365 skuldar sjö 
milljarða króna

Velta á öllum mörkuðum OMX 
kauphallarsamstæðunnar nam að 
meðaltali 393,2 milljörðum króna 
á dag í júlí, og jókst um sextíu og 
sjö prósent sé miðað við júlí í 
fyrra. Aldrei hefur mælst meiri 
velta í júlímánuði.

Fjöldi viðskipta jókst um 85 
prósent frá fyrra ári. Að meðal-
tali voru rúmlega hundrað sjötíu 
og þrjú þúsund viðskipti fram-
kvæmd á dag í júlímánuði.

Mest viðskipti voru með bréf í 
Nokia, fyrir tæplega 47 milljarða 
að meðaltali á dag. Viðskipti með 
bréf í Eriksson námu tæpum 31 
milljarði. Actavis var í þriðja 
sæti, sé miðað við umfang við-
skipta. Að meðaltali var tæplega 
fjórtán milljarða velta með bréf í 
félaginu í júlí. Þessi miklu við-
skipti skýrast að mestu af yfir-
töku Novators á félaginu sem 
lauk í júlí. 

Metvelta hjá 
OMX í júlí

Hagnaður Landsbankans á öðrum 
ársfjórðungi nam 12,5 milljörðum 
króna eftir skatta. Það var yfir 
væntingum markaðsaðila en með-
altalsspá þeirra hljóðaði upp á 9,7 
milljarða króna hagnað. Á fyrstu 
fyrstu sex mánuðum ársins nemur 
hagnaðurinn 26,3 milljörðum 
króna. Það er 29 prósentum meira 
en fyrsta hálfa árið 2006. Arðsemi 
eigin fjár nemur 39 prósentum. 

Hreinar rekstrartekjur annars 
ársfjórðungs námu 29,2 milljörð-
um króna. Á fyrstu sex mánuðum 
ársins námu þær 58,6 milljörðum 
króna sem er 27 prósenta aukning 
frá sama tímabili í fyrra. 

Innlán frá viðskiptavinum juk-
ust um 274 milljarða króna á árs-
fjórðungnum. Þar spilar Icesave-
sparnaðarleiðin í Bretlandi, sem 
bankinn fór af stað með í október 
síðastliðnum, stærst hlutverk. 
„Við höfum fengið hundrað þús-
und viðskiptavini í gegnum þenn-
an reikning og innlánin nema nú 
fimm hundruð milljörðum króna,“ 
segir Sigurjón. „Til samanburðar 
eru innlán Landsbankans á Íslandi, 
hjá einstaklingum og fyrirtækj-
um, 320 milljarðar sem safnast 

hafa upp á 121 ári.“ 
Aukin umsvif á erlendum inn-

lánsmörkuðum hafa gert Lands-
bankann óháðari alþjóðlegum fjár-
málamörkuðum en áður. „Í dag eru 
alþjóðlegir fjármálamarkaðir 
óstöðugir og margir erlendir bank-
ar því að lenda í sömu stöðu og við 
í fyrravor. Það má því segja að það 
hafi verið lán í óláni að lenda í 
þessu umróti,“ segir Sigurjón. 

Fjárhagslegur styrkur 
Landsbankans er mikill. Heild-
areignir við lok júní námu 2.597 
milljörðum króna. Eigið fé í lok 
júní nam 164 milljörðum króna. 
Eiginfjárhlutfallið (CAD) er 12,5 
prósent og fjárfestingargetan, án 
þess að til útgáfu hlutafjár þyrfti 
að koma, um þrjátíu milljarðar 
króna.

Innlán aukast um 
500 milljarða króna
Hagnaður Landsbankans nam 12,5 milljörðum króna.



Allt til alls

Regnkápa 4.999

Taska 2.999

Stígvél 3.999

Impulse
21 gíra Shimano
skipting, Heavy
Duty álstell,
Artek V bremsur,
álgjarðir, demparar
að framan
3899973

26”
Energy
6 gíra Shimano
skipting, álgjarðir, 
Artek V bremsur, 
handbremsur,
Tektro plast/ál
3899970

20”

18.999
26.999 9.999

13.990

Gasgrill, Outback
Omega 200EX, 50x36 sm grillflötur m/tvískiptum brennara, 
Flame Tamer hlíf yfir brennurum, emeleruð grillgrind, 
aðfellanleg hitagrind, neistakveikja, þrýstijafnari, 6,23Kw
3000235

Gasgrill, Outback
Trooper EX, grillflötur 48x50 sm, tveir brennarar úr 
steypujárni, Flame Tame hlíf yfir brennurum, hitamælir á 
hlíf, auðþrífanlegur lekabakki, aðfellanleg hitagrind, 7,87 kW
3000236

27.999

20% afsláttur
af öllum öðrum reiðhjólum
á meðan birgðir endast

11.900
14.900

32.999

Gasgrill
Outback, Hunter EX, grillflötur 60x50 sm, þrír brennarar úr 
steypujárni, Flame Tame hlíf yfir brennurum, hitamælir á hlíf, 
auðþrífanlegur lekabakki, aðfellanleg hitagrind, 11,8 kW
3000237







greinar@frettabladid.is

Ég er nýkomin af fótboltamóti barna og 
unglinga í Danmörku. Þar var seldur 

bjór í veitingatjaldi inni á íþróttasvæðinu. 
Eftir úrslitaleikinn flykktust dönsku dreng-
irnir þangað, 15 til 16 ára gamlir, og keyptu 
sér bjór sem þeir drukku síðan fyrir utan 
tjaldið. Þetta var ófögur sjón sem hugnast 
ekki íslenskum foreldrum. Reyndar var stór 
hluti dönsku strákanna svo þunnur þennan 
laugardag að þeir gátu ekki spilað.

Ég furða mig á því að flokksbróðir minn og varafor-
maður Samfylkingarinnar líti á áfengislöggjöf eins og 
þá dönsku sem æskilega fyrirmynd fyrir Íslendinga. 
Ég furða mig líka á því að hann hunsi rannsóknir og 
reynslu innlendra sem erlendra meðferðaraðila og 
fræðimanna á sviði áfengismála, eins og hann gerði í 
Kastljósi sl. mánudagskvöld. Hann vill lækka vöru-
gjald og auka forvarnir en neitar að hlusta á þau rök 
að reynslan og rannsóknirnar sýna að einu gildu for-
varnirnar felast í því að takmarka aðgengi að áfeng-
inu með aldurstakmörkunum, verðlagningu, auglýs-
ingabanni og sölu í sérverslunum. 

Foreldrar og kennarar geta talað sig hása um skað-

semi áfengisdrykkju án þess að það hafi 
mikil áhrif á börnin sem þeir eru að reyna að 
vernda fyrir hættum vímuefnaneyslunnar. 
Þetta þekkja margir af eigin raun og nú hafa 
vísindamenn staðfest það með rannsóknum 
sem sýna að eina ráðið til að koma í veg fyrir 
unglingadrykkju er einfaldlega það að banna 
hana með lögum og fylgja þeim fast eftir. 

Þær þjóðir sem hafa lækkað áfengis-
kaupaaldurinn hafa komist að því að það 
færir unglingadrykkjuna enn neðar í aldri 
og veldur fleiri slysum og meira ofbeldi.

Íslenskar matvöruverslanir byggja á 
starfskröftum unglinga. Hvernig munu 

unglingarnir á kössunum bregðast við þegar jafnaldr-
ar þeirra koma til þeirra með bjórkippurnar og létt-
vínsflöskurnar? Verður félagslegi þrýstingurinn ekki 
til þess að unga afgreiðslufólkið freistist til að selja 
vinum sínum þessi vímuefni?

Áfengi er ekki matur. Áfengi er vímuefni sem hefur 
áhrif á heila og taugakerfi. Heilinn er ekki fullþrosk-
aður fyrr en við 20 ára aldur. Leyfum börnunum okkar 
að þroskast í friði og fylgjum eftir þeirri áfengislög-
gjöf sem við höfum. Göngum strangt eftir því að aug-
lýsingabanninu verði framfylgt.

Höfundur er myndlistarkennari og varaþingmaður.

Skál, félagi!

Bílstjórinn okkar í Suður-Afríku 
á rætur að rekja til Malasíu, 

Indlands og Rússlands. Hann sleit 
barnsskónum á Svæði sex í 
Höfðaborg. Svæði sex var líf og sál 
borgarinnar. Þarna bjó fólk af 
ýmsum uppruna tugþúsundum 
saman í sátt og samlyndi: blökku-
menn og hvítir og asískir, kristnir 
menn og múslímar og hindúar. 
Aðskilnaðarstjórn Þjóðarflokksins 
hafði náð völdum í landinu fyrir 
tilstilli örlítils nasistaflokks í 
þingkosningum 1948. Hún lýsti 
Svæði sex „hvítt“ 1966, rak íbúana 
burt eins og búfénað og jafnaði 
byggðina við jörðu með stórvirkum 
vinnuvélum. Þegar Desmond Tútú 
varð erkibiskup í Höfðaborg 1986, 
þurfti hann sem blökkumaður 
samkvæmt lögum að sækja um 
leyfi til að búa í borginni, en hann 
lét sér ekki detta það í hug, og 
lögreglan lagði ekki í hann. 

Fjölskylda bílstjórans þurfti eftir 
1966 að byrja upp á nýtt með tvær 
hendur tómar. Löngu síðar fékk 
hann augastað á húsi til að koma 
sér fyrir í með konu sinni og tveim 
börnum. Hann lagði nótt við dag og 
keypti húsið. Þá fékk hann bréf frá 
yfirvöldum. Hann hafði keypt húsið 
af ólögmætum eiganda. Nú var 
Afríska þjóðarráðið (ANC) komið 
til valda og veitti fyrrverandi 
eigendum kost á að endurheimta að 
einhverju leyti þær eigur, sem 
aðskilnaðarstjórnin hafði haft af 
þeim með ofbeldi. Bílstjórinn var 
virkur í hreyfingunni, en bar ekki 
vopn. Hann skildi, að nauðsyn bar 
til að skila þýfi Þjóðarflokksins 
aftur til réttra eigenda, en nú var 
hann aftur húsnæðislaus og 
allslaus. Þegar fjölskyldan hafði 
fundið sér leiguhúsnæði, sagði 
dóttir hans fimm ára við föður sinn: 
pabbi, við skulum hlekkja okkur við 
þetta hús. Þá féll ég saman, sagði 
bílstjórinn, þrjátíu árum eftir að 
þeir jöfnuðu Svæði sex við jörðu – 
fyrir það eitt að þar bjuggu ólíkir 

kynþættir saman í friði og spekt, og 
það rímaði ekki við hugmyndafræði 
aðskilnaðarstefnunnar. Við 
sigruðum á endanum, bætti hann 
við, en ég verð nú að láta mér duga 
að lifa lífinu fyrir börnin mín og 
brýna fyrir þeim, að þau láti 
söguna ekki endurtaka sig, aldrei. 
Baráttu minni er lokið: nú vinn ég 
fyrir hvíta manninn. Mig dreymir 
um að eignast eigin bíl. Við 
hlustuðum á söguna með kökkinn í 
hálsinum. 

Aðskilnaðarstefnan snerist ekki um 
sambúð svartra og hvítra. Lögmað-
ur Nelsons Mandela og náinn vinur 
og samherji allar götur síðan árin 
eftir 1950 er hvítur. Hægri hönd 
Mandelas síðan 1994, þegar hann 
var kjörinn forseti, er hvít kona. 
Hvítum og svörtum semur jafnan 
vel í Suður-Afríku eins og á Svæði 
sex. Aðskilnaðarstefnan spratt í 
öndverðu af ofstæki og illvilja 
tiltölulega þröngs hóps hvítra 
manna, sem töldu sig verðskulda 
sjálfteknar sárabætur eftir 
ósigurinn fyrir Bretum í Búastríð-
inu 1899-1902. Upprisa aðskilnaðar-
stefnunnar í Suður-Afríku 1948 var 
þannig náskyld og nauðalík 
valdatöku nasista í Þýzkalandi 
fimmtán árum fyrr. Þjóðarflokkur-
inn fór hægar í sakirnar en Hitler 
og félagar og entist því lengur, en 
hugsjónin var sömu ættar. 

Nelson Mandela og félagar hans í 

ANC urðu smám saman fráhverfir 
friðsamlegum mótmælum einum 
saman í anda Gandís og töldu sig 
þurfa á harkalegri aðferðum – 
hryðjuverkum! – að halda til að 
hnekkja aðskilnaðarstjórninni. 
Nafn Mandelas var ekki numið burt 
af hryðjuverkamannalista Banda-
ríkjastjórnar fyrr en 2003 – og þá til 
bráðabirgða. Hryðjuverkin skiptu 
þó ekki sköpum, heldur friðsam-
legu mótmælin, sem kölluðu 
hyldjúpa andúð og fyrirlitningu svo 
að segja allrar heimsbyggðarinnar 
yfir aðskilnaðarstjórnina, svo að 
hún hlaut um síðir að falla. Eftir á 
að hyggja var hryðjuverkunum 
trúlega ofaukið, en Mandela segist 
samt ekki iðrast þeirra. 

Þegar Mandela var sleppt úr haldi 
1990, hvatti hann félaga sína í ANC 
til að leggja niður vopnin og boðaði 
frið, sátt og fyrirgefningu. Hann 
hafnaði fyrirmyndinni frá Nürn-
berg 1945-49, þar sem stríðsglæpa-
menn nasista voru margir dæmdir 
til dauða eða fangavistar. Einhliða 
réttlæti sigurvegara í stríðslok 
tryggir hvorki iðrun né fyrirgefn-
ingu og þá ekki heldur uppgjör við 
liðna tíð. Mandela og samherjar 
hans afréðu að gera heldur upp 
fortíðina í tvennu lagi: fyrst skyldi 
bjóða mönnum að játa sakir sínar 
fyrir Sannleiks- og sáttanefndinni, 
sem Desmond Tútú stýrði 1995-98, 
gegn sakaruppgjöf, og síðan mætti 
höfða mál gegn þeim, sem ekki 
þekktust boðið. Vitnisburðirnir 
fyrir nefndinni fengu hárin til að 
rísa á höfðum viðstaddra, aðrir 
grétu. Eitt fórnarlambið sagði: Við 
viljum fyrirgefa, en við vitum ekki, 
hverjum við eigum að fyrirgefa. 

Fyrirgefningin hefur líklega 
aldrei átt öflugri og tilkomumeiri 
bandamenn í stjórnmálum en þá 
Nelson Mandela og Desmond Tútú – 
nema kannski Gandí.

Mandela og Tútú

Tilvalið í ferðalagið
Án viðbætts salts!Án viðbætts sykurs!

Kjarngóð næring í þægilegum umbúðum barnamatur.is

E
kki eru nokkrar líkur á að dragi úr skrílslátum og ófrið í 
miðbænum um helgar ef eitthvað er að marka orð Geirs 
Jóns Þórissonar yfirlögregluþjóns í Kastljósinu í fyrra-
kvöld. 

Nú skal ekki fullyrt að sá málflutningur sem yfirlög-
regluþjónninn fór með í þættinum sé lýsandi fyrir stefnumörkun 
embættis lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins, en þó skyldi maður 
ætla að orð hans hefðu nokkra vigt. Og þá eru íbúar og gestir mið-
borgarinnar um helgar í vondum málum. Áfram.

Grípum niður í viðtalið við Geir Jón: „Lögreglan er ekki gangandi 
í miðbænum. Við erum í bílum og við erum með eftirlitsmyndavél-
ar.“ Gott og vel. Þetta skipulag hlýtur þá að reynast svo glimrandi 
vel að engin ástæða sé til að breyta því, ekki satt? En bíðum hæg, 
vissulega er lífsháskinn sem er yfirvofandi hverjum þeim sem hætt-
ir sér niður í bæ stórkostlega ýktur. En um hitt er engu logið; um 
sóðaskapinn, glerbrotin, hömluleysið, fólkið sem gengur örna sinna í 
hverju horni, pústrana og ólætin. Allt er það dagsatt þó með ólíkind-
um sé. Getur verið að Geir Jóni og félögum hans finnist þetta vera í 
svo góðu lagi að ekki sé ástæða til að taka á ástandinu?

Auðvitað er ekki svo, eins og kom reyndar fram í viðtalinu við 
Geir Jón. En ekki var uppörvandi að heyra viðbrögð hans við spurn-
ingunni hvort það væri þá ekki skynsamlegt að hafa lögreglumenn 
sýnilega þar sem vandræða er von. „Ef lögreglan væri þarna maður 
á mann, þá gætum við kannski komið í veg fyrir þetta. En þá þyrftum 
við að vera mörg hundruð í miðborginni,“ sagði yfirlögregluþjónn-
inn og hélt svo áfram: „Á að halda uppi skemmtanahaldi í miðborg-
inni með því að lögreglan haldi í hendurnar á hverjum og einasta 
manni og gæti þess að hann muni ekki slá frá sér?“

Þetta er átakanleg þvæla og Geir Jón á að vita það manna best. 
Lögreglan í Reykjavík hefur sýnt að hún er fullfær um að hafa stjórn 
á mannfjölda í miðbænum þegar mikið liggur við. Eftir hörmung-
arástand á Menningarnótt árið 2005 mætti lögreglan vel undirbúin 
til leiks á síðasta ári. Áttatíu lögregluþjónar fóru fótgangandi um  
miðbæinn ásamt sérmerktum  aðstoðarmönnum úr röðum björgun-
arsveita og starfsmanna Íþrótta- og tómstundaráðs. Þessi mikla og 
sýnilega gæsla fór ekki fram hjá neinum af þeim hátt í hundrað þús-
und gestum sem gerðu sér ferð í bæinn. Árangurinn lét heldur ekki 
á sér standa því Menningarnótt fór þetta árið fram með allt öðrum 
og huggulegri hætti en árið á undan.

Trúi lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ekki eigin reynslu getur hún 
svipast um vestur til Los Angeles. Þar er starfandi sami lögreglu-
stjóri og tók þátt í að koma á lögum og reglu í New York á sínum 
tíma. Þrátt fyrir að fækkað hafi í liði lögreglunnar í Los Angeles 
undanfarin fimm ár hefur William Bratton tekist ásamt mönnum 
sínum að fækka glæpum í borginni á sama tíma um þriðjung. 

Aðferðafræðin er einföld. „Löggur á staðinn“ kallar Bratton stefn-
una sem snýst um að hafa fjölmennan gangandi mannskap á þekkt-
um afbrotastöðum. Á síðasta ári beindist athyglin aðeins að fimm 
slíkum stöðum í hinni geysivíðfeðmu Los Angeles, en árangurinn lét 
ekki á sér standa.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sýndi frábær vinnubrögð um 
síðustu helgi þegar hún kom upplýsingum fljótt og vel til borgar-
anna eftir harmleikinn á Sæbrautinni og sló þar með á ugg margra 
um að vopnaður undirheimalýður gengi laus.

Sú frammistaða var merki nýrra tíma. Vonandi voru orð yfirlög-
regluþjónsins í Kastljósi aðeins bergmál úr fortíð. 

Einföld fræði







Dagný Rut Gísladóttir er 
mjög hrifin af ævintýralegum 
búningum og dramatík, en 
bara á bak við tjöldin.

„Ég keypti uppáhaldskjóllinn 
minn klukkutíma fyrir frumsýn-
ingu á verkinu Virkjunin í Þjóð-
leikhúsinu. Þetta var fyrsta verk-
ið sem ég vann að og það var svo 
vitlaust að gera að ég rétt náði að 
hlaupa niður í Rokk og rósir, þar 
sem ég fann hann í svörtum 
ruslapoka,“ segir Dagný Rut 
Gísladóttir búningakona. 

Að eigin sögn hefur hún bæði 
prjónað og saumað út síðan hún 
var lítil og búningastarfið því 
eðlilegt framhald af því stússi. 
„Ég komst inn sem aðstoðar-
manneskja fyrir tilviljun í Þjóð-
leikhúsinu og fann um leið að ég 
var á réttri hillu, enda algjört 
draumastarf,“ segir Dagný Rut, 
sem hefur komið að fjölda sýn-
inga í Þjóðleikhúsinu og Íslensku 
óperunni auk þess að sjá um bún-
inga í sjónvarpsauglýsingum. 

Markmiðið er að vinna við bún-
ingahönnun í framtíðinni og þá 
helst við óperu- eða leikhús. „Ég 
er þegar komin inn í nám í bún-
ingahönnun í Barcelona en námið 
er það dýrt að ég ætla að vinna 
við þetta á meðan ég safna fyrir 
skólagjöldunum. Síðan langar 
mig mest til að fást við ævintýra-
lega og dramatíska búninga,“ 
segir Dagný Rut, sem þrífst best 
á bak við tjöldin og er sjálf langt 
í frá dramatísk í klæðaburði. 

„Ég er mjög hrifin af hönnun 
Humanoid og Marc Jacobs og hef 
mjög gaman af Vivianne West-
wood. Síðan finnst mér gaman að 
kíkja í verslanirnar KronKron, 
Liborius og Trílogía hérna heima. 
Í útlöndum finnst mér hins vegar 
gaman að gramsa á mörkuðum 
eða komast í einhverjar litlar 
sérstakar búðir. Þá get ég alveg 
gleymt mér í sömu búðinni allan 
daginn enda er jafnvel að finna 
fjársjóði í svörtum ruslapok-
um,“ segir Dagný Rut.

Keypti kjólinn klukku-
stund fyrir frumsýningu

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Tískuvikan í Miami er ný-
afstaðin. Þar var baðfatat-
íska næsta árs kynnt.

Miami er kjörinn staður til að 
kynna baðfatatískuna, og þyrp-
tust þangað stórstjörnur til að 
sjá hvernig þær ættu að klæða 
sig á ströndinni næsta sumar.

Jessica Simpson kom, sá og 
sigraði á tískuvikunni en hún 
kynnti það eigin baðfatalínu sem 

vakti mikla lukku. Sjálf var hún 
léttklædd á sýningunni og 
skemmti sér konunglega á 
meðan leggjalangar fyrirsæt-
urnar spókuðu sig á pallinum á 
bikiníum.

Strákarnir gleymdust ekki í 
öllu havaríinu. Næsta sumar 
eru skýlurnar þröngar með 
síðum skálmum. Rósóttar skýl-
ur í bleikum og rauðum tónum 
voru áberandi ásamt röndóttum 
skýlum.

Á rósóttri skýlu

Euphoria Blossom er mildari 
útgáfa af verðlaunailminum 
Euphoria.

Orðinu „euphoria“ er á ensku 
ætlað að lýsa svo miklu hamingju-
ástandi að jaðrar við æði. Þetta 
höfðu ilmvatnsframleiðendur Cal-
vins Klein í huga þegar þeir settu 
saman forvera Euphoria Blossom, 
árið 2005, en Euphoria fékk þá 
Fifi-verðlaunin sem veitt eru fyrir 
besta ilmvatnið á hverju ári.

Euphoria er höfugur ilmur. 
Mjög kryddaður og seiðandi en 
Euphoria Blossom sem kom út nú 
í ár er öllu mildari og á því betur 
við á sumrin. Upphaflega var hann 
fyrst og fremst ætlaður Asíu-
markaði en var síðar markaðssettur 
um allan heim enda eiga ilmirnir 
frá Calvin Klein alltaf sína föstu 
aðdáendur. 

Nýtt frá 
Calvin Klein

SÚKKULAÐIVAX HAFRAVAX SÚKKULAÐISTRIMLAR FYRIR ANDLIT OG LÍKAMA

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni 
og einnig vaxstrimlar

ATH. Súkkulaðivax hentar vel fyrir viðkvæma líkamshluta
ÚTSÖLUSTAÐIR: Árbæjarapótek, Fjarðakaup og Lyfjaval

NÝTT
Fáðu fæturna mjúka og fína 

á 2 vikum með Flextiolá

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum, 
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.

Stærðir 28-35 verð: 7.650.-

SPÖNGINNI S: 587 0740
MJÓDDINNI S: 557 1291
GLÆSIBÆ S: 553 7060
BORGARNESI S: 437 1240

www.xena.is

Alvöru
GÖNGUSKÓR

Stærðir 36-44 verð: 8.790.-

Stærðir 36-47 verð: 11.795.-

Bergdorf Goodman framleiðir 
sínar fyrstu skólínur fyrir herra.

Sautján ár eru liðin síðan 
aðstandendur verslunarinnar 
Bergdorf Goodman stofnuðu 
fyrstu herrafataverslunina. Nú 
hafa þeir farið alla leið með því að 
framleiða í fyrsta sinn skólínur 
fyrir herra undir eigin vörumerki, 
sem fást í verslun fyrirtækisins í 
New York. Verður meðal annars 
hægt að velja úr 300 skógerðum 
frá hönnuðunum Alejandro Ing-
elmo og Thom Browne, ásamt 
skóm eftir Pierre Corthay, Bontoni 
og Kiton.

Herraskór 
loks til sölu

Stærðir 28-35 verð: 7.650.-

SPÖNGINNI S: 587 0740
MJÓDDINNI S: 557 1291
GLÆSIBÆ S: 553 7060
BORGARNESI S: 437 1240

www.xena.is

Alvöru
GÖNGUSKÓR

Stærðir 36-44 verð: 8.790.-

Stærðir 36-47 verð: 11.795.-
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Á Íslandi geta menn verið skipstjórar eða bændur mann fram af manni en 
í borginni Grasse í Suður-Frakklandi eru menn ilmvatnsgerðarmenn í 
marga ættliði. Grasse er mekka ilmvatnsframleiðslu. Þar eru tíndar 
óteljandi tegundir blóma og jurta og helstu ilmvatnsframleiðendur hafa 
þar flestir aðsetur. Kannski er því ekkert skrítið að ilmvatnsgerð gangi 
þar í erfðir sem ævistarf eins og í Maubert-fjölskyldunni, sem hefur 
helgað sig þessari grein síðan Jean-Baptiste Maubert skapaði Robertet-
ilmvatnsgerðina árið 1850.

Í framleiðsludeildinni er að finna um hundrað mismunandi náttúrulega 
ilmgjafa, rætur af ýmsum plöntum, við, blóm og laufblöð sem bíða þess að 
breytast í ómetanlegan elixír sem verður undirstaða í höfugum ilmi eða 
síðasti dropinn sem öllu breytir.

Í dag er fjórði ættliðurinn við störf hjá fyrirtækinu, sem er stjórnað af 
Jean Maubert, sonarsyni stofnandans, og sonum hans. Í fyrstu voru 
eingöngu unnin blóm úr nágrenninu og verksmiðjan sem hönnuð var af 
verkfræðingnum Eiffel 1895, þeim sama og Eiffel-turninn er kenndur við, 
er enn í notkun. Olíurnar eru geymdar í læstum hvelfingum þar til þær 
eru notaðar og viðskiptavinirnir eru ekki af verri endanum eins og 
Chanel, Dior, Guerlain, Gucci og l´Oréal.  

Eftir seinni heimsstyrjöldina var ilmvatnsframleiðslan í Grasse í lægð. 
Á þeim tíma kom Jean Maubert til starfa og byrjaði að skapa sín eigin ilm-
vötn fyrir Robertet, opnaði útibú í Bandaríkjunum og hóf sömuleiðis að 
framleiða bragðefni til matvælagerðar. Það er nefnilega stórmunur á 
gervibragðefnum og náttúrulegum hágæðaefnum, til dæmis vanillu sem 
er notuð í ís, konfekt eða kökugerð þar sem allt er ekta. Og þá erum við 
ekki að tala um vanilludropa úr Ríkinu! Þetta skilaði svo sannarlega 
árangri þar sem að nú starfa 1.200 manns hjá fyrirtækinu um víða veröld 
og 75% af veltunni eru sköpuð erlendis.

Þó að fjöl- skyldan sé við stjórnvölinn eru örfáir utanaðkomandi 
sem fá að taka þátt í sköpuninni. Michel Almairac 

er líklega það sem kalla mætti ilmvatnsfræðingur 
eða „nef“ eins og það er kallað innan greinarinn-
ar. Michel hefur skapað ekki ómerkilegri ilmvötn 

en Dior Addict 2, Gucci Rush og Gucci pour 
Homme. Þannig fetar ilmvatnsgerð Robertet 

veginn milli eigin framleiðslu og samstarfs 
við stóru nöfnin í tískuheiminum. 

Barnabörnin í fimmta ættlið fjölskyld-
unnar eru 13. Sum þeirra eru nú þegar 
farin að að læra réttu handtökin við 
ilmvatnsframleiðslu og búa sig undir að 
ganga inn í fjölskyldufyrirtækið þegar 
þar að kemur. Sagan heldur áfram og 
kannski það laumist stelpa í hópinn.

®

Allt það nýjasta frá 
London
París

Amsterdam
Mílanó

Haustvörurnar 
komnar



Kjólar með einum hlýra njóta 
vinsælda.

Kjólar með einum hlýra eru áber-
andi í sumarlínu tískuhúsanna. 
Slíkir kjólar eru þó engin nýlunda 
því konur í Róm og Grikklandi til 

forna notuðu slíka kjóla óspart. 
Voru það oftast klæði sem bundin 
voru yfir öxlina. Þegar tískuhönn-
uðirnir hafa leikið sínar kúnstir er 
útkoman allt önnur en bundin 
klæði eins og sjá má á þessum 
myndum.

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

Vekja eftirtekt!

Nýbýlavegi 12  • Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 10-16
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Öll brúðhjón sem skrá sig á brúðargjafalista hjá Tekk-

Company fá litla gjöf við skráningu. Nöfn þeirra fara einnig 

í LUKKUKRUKKUNA sem 5 lukkuvinningar verða dregnir úr 

í desember; ein 150.000 kr. og fjórar 10.000 kr. úttektir í 

Tekk-Company.

Við bjóðum ykkur að skrá 
ykkur á brúðargjafalista

Kæru brúðhjón!

Hvíta steypu er hægt að lita 
í öllum regnbogans litum eða 
hafa hana einfaldlega í sínum 
náttúrulega hvíta lit. 

„Í augum margra sem fást við 
mannvirkjagerð, til dæmis arki-
tekta og þeirra sem telja sig hafa 
vit á, telst þetta vera mjög athyglis-
vert,“ segir Bjarni Óskar Hall-
dórsson, framkvæmdastjóri Aal-
borg Portland á Íslandi, sem í 
samstarfi við MEST sér um gerð 
hvítu steypunnar. „Við héldum 
nýlega ráðstefnu um þessa nýju 
steypu og vakti hún athygli við-
staddra.“

Að sögn Bjarna er það hvítt 
sement ásamt ljósum fylliefnum 
sem notað er í steypuna sem veld-
ur litnum. Að öðru leyti eru ein-
kenni og styrkur steypunnar sá 
sami og í annarri hefðbundinni 
steypu sem Aalborg Portland á 
Íslandi býður viðskiptavinum 
sínum upp á.

„Steypan er hins vegar nokkuð 

dýrari en sú hefðbundna og þar 
spilar sementið og fylliefnin aftur 
inn í,“ bendir Bjarni á. „En hafa 
ber í huga að steypan ein og sér 
vegur hins vegar hlutfallslega 
lítið í kostnaði í mannvirkjagerð. 
Ætli hann sé ekki innan við tíu 
prósent.“

Hins vegar er steypan þess eðlis 
að maður þarf að vanda betur til 
verka við notkun hennar, þar sem 
maður kemur væntanlega ekki til 
með að yfirborðsmeðhöndla steyp-
una þegar steypt er með hvítu. 
Það hleypir verðinu eitthvað 
upp.“

Þegar hafa nokkur íslensk hús 
risið sem hvíta steypan hefur 
verið notuð í, þar á meðal Flens-
borgarskóli. Steypan hefur síðan 
verið notuð í miklum mæli í ein-
ingarframleiðslu, eins og til dæmis 
hjá Loftorku.

Bjarni segir að húsunum eigi 
eftir að fjölga töluvert í framtíð-
inni gerðum úr þessari steypu og 
verður spennandi að sjá útkom-
una.

Hvít steypa býður upp 
á ýmsa möguleika
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Kopar hefur verið notaður um aldir til 
að klæða þök og veggi. Hann endist 
lengi þrátt fyrir að útlitið breytist ef 
ekki er um forveðrað efni að ræða.

Einn þeirra sem vanir eru að meðhöndla 
kopar sem klæðningarefni er Eyjólfur Ingi-
mundarson, blikksmíðameistari hjá Blikk-
smiðjunni Vík í Kópavogi. Hann kveðst 
kaupa kopar hjá Sindra eða Áltaki og sníða 
hann eftir þörfum, til dæmis í flísar, boga 
eða strýtur, og leggja hann á þök og veggi. 
Efninu segir hann fyrst rennt í gegnum vél 
sem formar brúnir þess þannig að þær læs-
ist saman og síðan þurfi að klippa alla enda. 
„Það er dálítil handavinna við koparinn en 
þó fer það eftir lögun platnanna hversu 
mikil hún er.“

Eyjólfur segir kopar aldagamalt, traust 
og sígilt klæðningarefni. „Ég skal ekki 

segja hversu langt er síðan fyrstu þökin 
voru klædd hér á landi með kopar en hann 
hefur verið notaður í hundruð ára á þök er-
lendis. Hingað kemur hann meðal annars 
frá Danmörku.“

Heldur hefur þó dregið úr notkun kop-
ars til klæðningar, að sögn Eyjólfs, eink-
um vegna úrfellinganna. „Stundum koma 
grænir taumar úr koparnum og mönnum 
líkar ekki vel að fá þá niður í jarðvatnið. 
Vinsældir áls og sinks hafa hins vegar verið 
vaxandi.“

Koparinn endist í margar kynslóðir en 
útlit hans breytist með tímanum. „Hér á Ís-
landi fellur fyrr á koparinn en víðast ann-
ars staðar. Það er seltan og brennisteinninn 
sem hjálpast þar að,“ segir Eyjólfur. „En 
hægt er líka að kaupa hann forveðraðan. 
Þá fer hann í efnameðferð áður en hann er 
settur á og heldur útliti sínu.“ 

Sígilt efni og 
endingargott

Þjóðmenningarhúsið við Hverfisgötu er ein þeirra bygginga sem bera koparþak. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Hús Brimborgar á Bíldshöfða er klætt forveðruðum kopar og því er hann alltaf eins. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 

Hér hefur koparinn verið beygður til svo hann myndar rúnnuð form. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Kopar og gler falla vel saman. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Okkar forna Alþingishús ber koparþak. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Forveðraður kopar er lítt forgengilegur. Hús Hæstaréttar er klætt honum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



PGV ehf. • Bæjarhrauni 6 • 220 Hafnafjörður • Sími: 564 6080 • Fax: 564 6081 • www.pgv.is

PGV ehf. framleiðir viðhaldsfríar 
sólstofur og svalalokanir úr 
PVC-u.
Þeim fylgir 10 ára ábyrgð.

Sólstofurnar eru á frábæru verði 
og eru einfaldar og fljótlegar í 
uppsetningu.

Framleiðum einnig viðhaldsfría 
PVC-u glugga og hurðir á 
sambærilegum verðum og 
gluggar sem stöðugt þarfnast 
viðhalds.

Hafðu samband og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu!

LENGDU SUMARIÐ …  

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND OG VATNSÞÉTTING
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Margir verða fyrir því óláni að 
kaupa köttinn í sekknum þegar 
þeir telja sig hafa fest kaup á 
draumahúsinu. Alls kyns gallar 
koma í ljós og fyrr en varir rýkur 
viðgerðarreikningurinn upp úr 
öllu valdi. Hægt er gera ýmislegt 
til að fyrirbyggja slíkt, meðal ann-
ars fá ástandsmat framkvæmt á 
húsnæðinu.

Sverrir Jóhannesson byggingar-
tæknifræðingur starfar hjá Línu-
hönnun, einni af mörgum verk-
fræðistofum landsins sem annast 
ástandsmat. Hann segir mikilvægt 
að fá álit sérfræðinga þegar hús-
félög eða fólk í fasteignahugleið-
ingum vilja fá úr því skorið hvort 
húsnæði þarfnist endurbóta.

„Við skoðum einfaldlega hvað 
er að húsnæðinu og hvað þurfi að 
gera til að koma því í gott horf,“ 
segir Sverrir. „Síðan er mjög mis-
jafnt hvernig við metum ástandið. 
Yfirleitt er um sjónmat að ræða, 
húsið skoðað, til að sjá steypu-
skemmdir og annað slíkt.“

Þegar ástandsmat er fram-
kvæmt er yfirleitt horft eftir 
ákveðnum atriðum. Sverrir segir 
gott að hafa sum þessara atriða 
á bak við eyrað vilji maður sjálf-
ur gera lítilsháttar úttekt áður en 
sérfræðingarnir eru kallaðir til 
starfa.

„Það er til dæmis mikilvægt að 

horfa á steypuna. Hvort þörf er á 
klæðningu, sem eru dýrustu við-
gerðirnar. Þótt hús sé sprungið 
þarf steypan ekki að vera skemmd. 
Eðli sprungnanna segir til um það. 
Síðan þarf að fá sérfræðing til að 
meta ástandið. Yfirleitt sjá þeir, 
eða aðrir vanir aðilar, hvort um al-
varlegar skemmdir er að ræða eða 
ekki.“

Sverrir bendir á að einnig 
þurfi að skoða glugga vel. „Það er 
mjög algengt að það leki inn með 
gluggum. Þess vegna skiptir máli 
að timbrið í gluggunum sé gott 
og eins allar þéttingar. Gluggar 
þarfnast góðs viðhalds, þar sem 
timbrið í þeim veðrast og skemm-
ist fljótt.“

Sverrir segir að sama megi 
segja um timburhúsnæði. Timbur-
hús þurfi að vera þétt og mikil-
vægt að vera með fyrirbyggjandi 
viðhald. Bíða til dæmis ekki þang-

að til að málning er verðuð eða 
flögnuð af heldur mála húsnæð-
ið upp á nýtt þegar þörf krefur, til 
að lenda ekki í einhverjum vand-
ræðum.

„Það er síðan annað mál að 
ákveðnir gallar eða skemmdir 
sjást stundum illa,“ segir Sverrir. 
„Til dæmis þegar þak lekur. Þá 
þarf að opna það til að sjá í hverju 
vandinn er fólginn.“ 

Sverrir segir að stundum 
þurfi að fara út í frekari rann-
sóknarvinnu. Sérstaklega þegar 
til stendur að fara út í dýrari 
framkvæmdir. Sýni eru þá tekin, 
til að mynda úr timbri eða steypu, 
til að meta ástandið frekar og fá 
rannsóknarniðurstöður. Þá sést 
hvort klæðning sé nauðsynleg og 
svo framvegis.

„Það tekur síðan mislangan tíma 
að fá niðurstöður úr rannsóknum, 
eða allt eftir því hvað er verið að 
skoða,“ bendir Sverrir jafnframt 
á. „Þegar þær eru komnar leggj-
um við fram viðgerðartillögur. 
Setjum fram nokkra kosti sem 
velja má á milli, eftir því hversu 
farið er ítarlega í viðgerðir. Að 
svo búnu er gert kostnaðarmat við 
tillögurnar, sem við leggjum til.“

Loks hvetur Sverrir fólk til að 
huga vel að viðhaldsmálum og fá 
þar álit sérfróðra aðila. 

roald@frettabladid.is

Ástandsmat mikilvægt
 Mikilvægt er að meta ástand húsnæðis áður en gengið er frá kaupsamningi. 

Sverrir Jóhannesson starfar hjá Línuhönnun, verkfræðistofu sem annast meðal annars ástandsmat á fasteignum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skemmdir á þökum eru algengir gallar 
sem erfitt getur reynst að koma auga á.

Danfoss ofnhitastillar

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Háþróuð og notendavæn hitastýring sem veitir

þægilega húshitun og hámarks orkusparnað

Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu ofnhitastilla

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir
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Fjöldi íbúa höfuðborgarsvæðisins jókst 
um 2.808 manns árið 2006 en líklega 
eru fæstir þeirra í fasteignahugleiðing-
um. Á sama tímabili voru 2.383 nýjar 
íbúðir samþykktar hjá Fasteignamati 
ríkisins.

Það þarf ekki annað en að fá sér stuttan 
bíltúr um höfuðborgarsvæðið til að sjá að 
alls staðar er verið að byggja. Hafnarfjörð-
ur teygir anga sína stöðugt lengra í átt að 
álverinu og ný hverfi, svo sem Urriðaholt 
og Norðlingaholt, eru að dúkka upp á stutt-
um tíma. Þá veltir maður því fyrir sér hvort 
eftirspurn sé eftir öllum þessum nýju íbúð-
um. Er nóg af nýju fólki að flytjast til höf-
uðborgarsvæðisins og er það að leita sér að 
húsnæði til að kaupa fremur en að leigja?

Samkvæmt Fasteignamati ríkisins voru 
2.383 nýjar íbúðir samþykktar á síðasta ári 
en ætla má að fjöldinn fari vaxandi næstu 
ár. Því til stuðnings má nefna að um 4.200 
íbúðir eru í byggingu í Hafnarfirði, Kópa-
vogi og Garðabæ en þá á eftir að telja 
saman nýbyggingar í Reykjavík, Seltjarn-
arnesi, Álftanesi og Mosfellsbæ.

Samkvæmt tölum frá Hagstofu flutt-
ust alls 9.161 manns til höfuðborgarsvæð-
isins árið 2006. Aftur á móti yfirgáfu 6.353 
manns svæðið og því hefur fjöldi íbúa höf-

uðborgarsvæðisins aukist um 2.808 manns. 
Af þeim eru 2.551 maður af erlendu bergi 
brotinn en aðeins 257 manns frá landsbyggð 
Íslands.

Af þessum tölum má túlka að helsti 
markhópur fyrir nýbyggingarnar séu út-
lendingar en eru þeir í svo miklum mæli 
að kaupa sér íbúðir? „Við höfum engar 
tölur yfir þessi mál en það sem við finn-
um er að fólk er rosalega mikið að leita 
sér að leiguhúsnæði,“ segir Sabine Le-
skopf verkefnisstjóri hjá Alþjóðahús-
inu. „Ég hugsa að fólk búi hér í nokkur ár 
áður en það fer út í íbúðarkaup. Við fáum 
mikið af fyrirspurnum um leigumarkað-
inn en fólki finnst hann hrikalega dýr. Það 
er mikil þörf fyrir ódýrt leiguhúsnæði,“ 
segir Sabine.

Oftar en ekki eru það fjölskyldur sem 
flytja saman til Reykjavíkur og því má 
gera ráð fyrir að fleiri en einn sé um 
hverja íbúð. Íbúafjöldi höfuðborgarsvæð-
isins jókst um 2.808 manns árið 2006 svo 
gróflega má áætla að um 1.000 til 1.500 
nýjar íbúðir þurfi fyrir fólkið en á sama 
tíma voru 2.383 nýjar íbúðir samþykktar 
og þúsundir í viðbót í byggingu.

Í fljótu bragði virðist því vanta íbúa í um 
1.000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu í náinni 
framtíð.

mariathora@frettabladid.is

Er nóg af fólki til að fylla nýbyggingarnar?

Urriðaholt er eitt margra hverfa sem rísa munu á 
næstunni. Í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðabæ eru 
4.200 íbúðir í byggingu.

Fjöldi íbúa á höfuðborgarsvæðinu jókst 
um 2.808 á síðasta ári. Þar af eru 91 
prósent þeirra erlendir ríkisborgarar sem 
flestir eru á höttunum eftir leiguhús-
næði. Á sama tímabili voru 2.383 nýjar 
íbúðir samþykktar á höfuðborgarsvæð-
inu og er von á enn fleirum þetta árið.
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Árið 2006 fluttust 3.770 manns til höfuðborgar-
svæðisins af landsbyggðinni en 3.513 manns fóru 
til landsbyggðarinnar af höfuðborgarsvæðinu. 
Aðfluttir umfram brottflutta á höfuðborgarsvæðið 
eru því aðeins 257 manns en á sumum svæðum 
landsbyggðarinnar bættust fleiri við en fluttust á 
brott.

BROTTFLUTTIR UMFRAM AÐFLUTTA
FRÁ LANDSBYGGÐINNI TIL 
HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS
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Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

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

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

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

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

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

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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Húsafriðunarnefnd ríkisins 
metur hvaða hús eigi að friða 
á Íslandi. Sum hús eru alfriðuð 
á meðan hluti annarra er frið-
aður. Ýmsir kostir fylgja því að 
búa í friðuðu húsi.

Á Íslandi eru um 380 hús alfrið-
uð eða friðuð að hluta, þar af 207 
kirkjur og 7 vitar. Lög og reglur 
segja til um að hvert einasta hús 
sem byggt er fyrir 1850 sé friðað 
og allar kirkjur sem byggðar eru 
fyrir 1918. En hvað felur það í sér 
fyrir byggingu að hún sé friðuð?

„Það þýðir að ekki má breyta 
neinu í húsinu nema með leyfi 
Húsafriðunarnefndar ríkisins,“ 
segir Magnús Skúlason, forstöðu-

maður Húsafriðunarnefndarinn-
ar. „Því fylgja líka ákveðnir kostir 
eins og möguleiki á niðurfellingu 
á fasteignagjöldum hjá viðkom-
andi sveitarfélagi og styrkir til 
viðhalds. Svo þykir það líka heið-
ur að búa í friðuðu húsi.“

Friðuð hús eru að misjafnlega 
miklu leyti friðuð, ef svo mætti 
að orði komast. Ytra byrði sumra 
húsa er friðað, önnur hús er al-
friðuð en stundum er einhvers 
konar millivegur farinn. Þá eru 
hlutar húss friðaðir, til dæmis til-

tekin herbergi. „Svo dæmi séu 
tekin er stóri salur Þjóðleikhúss-
ins friðaður og sömuleiðis forsal-
irnir. Það á hins vegar ekki við um 
aðra hluta hússins. Við erum ekk-
ert að friða klósettin, þó miðað 
við hversu ljót mörg ný klósett 
eru sé full ástæða til þess,“ segir 
Magnús og hlær.

Þegar tekin er ákvörðun um 
friðun húsa er horft til ýmissa 
þátta. „Stundum kemur fólk með 
ábendingar um hvaða hús ætti að 
friða og stundum ákveðum við 

sjálf að leggja til að hús séu frið-
uð, en það er alltaf ráðherra sem 
á endanum friðar hús samkvæmt 
lögum,“ segir Magnús. „Þegar 
meta á hvort friða eigi hús er horft 
til varðveislugildis þess en það er 
metið út frá nokkrum atriðum. Þau 
eru byggingarlist, umhverfisgildi, 
það er hvernig húsið passar inn í 
götumyndina, tæknilegt ástand 
og svokallað menningar sögulegt 
gildi, en það er hvað hefur gerst 
í húsinu.“

Eins og áður sagði eru öll hús 

byggð fyrir 1850 sjálfkrafa friðuð 
og allar kirkjur byggðar fyrir 
1918. „Þegar rífa, færa eða breyta 
á venjulegum ófriðuðum húsum 
sem byggð eru fyrir 1918 þarf 
einnig að leita álits nefndarinnar,“ 
segir Magnús. „Fólki er í sjálfs-
vald sett hvort það fer eftir álit-
inu en sem betur fer gera flestir 
það.“

Nánari upplýsingar um störf 
Húsafriðunarnefndarinnar er að 
finna á www.hfrn.is.

tryggvi@frettabladid.is

Til lítils að friða klósett - þó þess væri oft þörf

Björgólfur þarf að fá leyfi hjá Húsafriðunarnefnd áður en hann leggur í framkvæmdir 
á húsi sínu við Fríkirkjuveginn. Húsið er nefnilega eitt 380 friðaðra húsa á Íslandi.

Hlutar Þjóðleikhússins eru friðaðir, þar á meðal stóri salurinn og forsalir hans.

Magnús Skúlason arkitekt er forstöðu-
maður Húsafriðunarnefndar.
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Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur 
hafið störf en miðstöðin varð til 
við samruna Iðntæknistofnun-
ar og Rannsóknastofnunar bygg-
ingariðnaðarins. Þess er vænst 
að sameinuð starfsemi verði 
lyftistöng á sviði nýsköpunar og 
tækni. 

Gert er ráð fyrir verulegum 
samlegðaráhrifum við samein-
ingu þessara tveggja stofnana 
á sviði rannsókna og tækni og 
einnig þjónustu við sprotafyrir-
tæki og frumkvöðla. Nýsköpunar-
miðstöð Íslands hefur nú mögu-
leika á að samtvinna rannsókn-
ar- og þróunarstarf við starfsemi 
á sviði viðskipta í ríkari mæli en 
verið hefur hér á landi. 

Hlutverk Nýsköpunarmiðstöðv-
ar Íslands samkvæmt lögum, sem 
samþykkt voru á Alþingi síðast-
liðið vor, er að styrkja samkeppnis-
stöðu íslensks atvinnulífs og auka 
lífsgæði. Í því felst meðal annars 

að miðla þekkingu og veita stuðn-
ingsþjónustu fyrir frumkvöðla og 
sprota- og nýsköpunarfyrirtæki 
og að stunda tæknirannsóknir, 
þróun, greiningar, prófanir, mæl-
ingar og vottanir.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
er einnig ætlað að annast stjórn-
sýsluverkefni sem stofnuninni eru 
falin samkvæmt lögum, stjórn-
valdsfyrirmælum eða ákvörðun 
ráðherra og taka mið af stefnu 
Vísinda- og tækniráðs í starfsemi 
sinni á hverjum tíma.

Starfsmenn Nýsköpunarmið-
stöðvarinnar verða um 80 talsins, 
en að auki er gert ráð fyrir hundr-
uðum nemenda í ýmis konar námi 
sem tengjast munu hinum ýmsu 
verkefnum. Nýsköpunarmið-
stöð Íslands er að hluta til fjár-
mögnuð af ríkissjóði en innlendir 
og erlendir rannsóknarstyrkir 
og útseld verkefni standa undir 
meirihluta af tekjum hennar.

Nýsköpunarmiðstöð
Íslands hefur störf

Nýsköpunarmiðstöðin varð til við samruna Iðntæknistofnunar og Rannsókna-
stofnunar byggingariðnaðarins, sem unnið hefur ýmis verk á sviði byggingartækni 
undanfarin ár. 

Fyrsta stig hugmyndasam-
keppni um framtíðarskipulag 
í Vatnsmýrinni er lokið. Sextán 
hópar komust áfram en úrslit 
verða kunn í nóvember.  

„Upphaf þessa ferlis má rekja 
til atkvæðagreiðslu um flugvöll-
inn á sínum tíma. Markmiðið er 
að tryggja sem bestan grunn fyrir 
framtíðaruppbyggingu flugvallar-
svæðisins. Þess vegna var efnt til 
hugmyndasamkeppninnar sem fór 
formlega í gang á síðasta ári,“ segir 
Dagur B. Eggertsson, sem er full-
trúi borgarstjórnar í dómnefnd-
inni, ásamt Gísla Marteini Baldurs-
syni og Hönnu Birnu Kristjáns-
dóttur sem er jafnframt formaður 
dómnefndarinnar. Ásamt borgar-
fulltrúunum eiga sæti í dómnefnd-
inni þeir Joan Busquets skipulags-
fræðingur, sem stýrði skipulagi 
Barcelona í aðdraganda ólympíu-
leikanna, nú kennari við Harvard-
háskóla, Kees Kaan arkitekt frá 
Rotterdam, Hildebrand Machleidt 
skipulagsfræðingur frá Berlín og 
fulltrúi íslenskra arkitekta, Steve 
Christer. 

„Alþjóðlegir meðlimir dóm-

nefndarinnar eru einvala lið fag-
manna víðs vegar að. Þeir hafa 
gríðarlega reynslu af skipulags-
verkum af þessari stærðargráðu og 
þess vegna sannkölluð forréttindi 
að vinna með þeim,“ segir Dagur.  

Dómnefndin lauk nýverið störf-
um og að sögn Dags voru valdir sex-
tán hópar af þeim 137 sem skiluðu 
fullgildum tillögum. „Þeir hópar 
sem voru valdir munu vinna áfram 
úr hugmyndum sínum og skila ítar-
legri útfærslum í lok október. Endan-
leg niðurstaða verður síðan kynnt í 
nóvember,“ segir Dagur.

Hugmyndasamkeppnin fer fram 

undir nafnleynd en Dagur segir 
mikla breidd einkenna þær tillög-
ur sem komust áfram á seinna stig 
keppninnar.  

Dómnefndin mun veita sex til 
átta tillögum viðurkenningu og 
tvær til fjórar verða tilgreindar 
framúrskarandi að sögn Dags. 

Allir sextán hóparnir sem kom-
umst áfram á seinna stig fá 10.000 
evrur að launum. Auk þess mun 
dómnefndin ráðstafa 200.000 
evrum í verðlaunafé til þeirra sex 
til átta tillagna sem verða valdar.  

Að sögn Dags er þó óljóst hve-
nær verður af framkvæmdum í 
Vatnsmýrinni. „Reykjavíkurborg 
mun ganga til viðræðna við sam-
gönguyfirvöld um næstu skref að 
samkeppni lokinni. Borgin mun 
jafnframt bjóða að minnsta kosti 
einum hópi sem hefur hlotið fram-
úrskarandi viðurkenningu, samn-
ing um skipulagningu á hluta Vatns-
mýrarsvæðisins,“ segir Dagur.

Skilafrestur tillagna fyrir 
seinna stig er til 5. október 2007. 
Endanleg niðurstaða verður í 
nóvember 2007 ásamt verðlauna-
afhendingu. rh@frettabladid.is

Framtíðin í Vatnsmýrinni

Markmið samkeppninnar er að sögn Dags B. Eggertssonar borgarfulltrúa að fá sem 
bestan grunn fyrir framtíðarskipulag flugvallarsvæðisins. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hugmyndasamkeppni um skipulagningu Vatnsmýrarsvæðisins hófst í fyrra. Alls bár-
ust 137 fullgildar tillögur og af þeim komust sextán áfram á seinna stig keppninnar.

SET ehf. Röraverksmiðja • Eyravegur 41 • 800 Selfoss
Sími: 480 2700 • Fax: 482 2099 • Netfang: set@set.is • Vefsíða: http://www.set.is

Miklar breytingar hafa orðið við lagningu

hitaveitna þar sem foreinangruð plaströr eru nú

notuð í grennri lögnum í meiri mæli, í stað

hefðbundinna hitaveituröra úr stáli.

Röraverksmiðjan SET er eitt fárra fyrirtækja í

heiminum sem framleiðir foreinangruð PEX rör

í nýrri og tæknilega fullkominni framleiðslulínu.



FÁÐU STEININN Í ALLT FRÁ OKKUR

S:517-4400
SÉRSMÍÐI, FRÁGANGUR OG ÞJÓNUSTA FRÁ 

UPPHAFI TIL LOKA VERKS. 12 ÁRA REYNSLA   

Granítsmiðjan ehf - Rauðhella 7 - 221 Hafnarfirði

www.granit.is - granit@granit.is

Granít utanhúsklæðningar

Viðhaldsfrí, Endingarsterk utanhúsklæðning á

verði sem kemur á óvart.
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Við auglýsum eftir forstöðumanni félagsmiðstöðvanna 
Ný-Ungar og Afreks á Fljótsdalshéraði. 

Forstöðumaður annast æskulýðsstarf og ber ábyrgð á samræmingu félagsstarfs 
félagsmiðstöðvanna við alla grunnskóla sveitarfélagsins. Hann skal hafa góð 
tengsl og samstarf við frjáls félagasamtök í sveitarfélaginu í þessum málaflokki.

 Fljótsdalshéra› 
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Hæfniskröfur:

• Menntun á sviði tómstundafræða er æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður og frumkvæði 
• Sjálfstæði og skipulagshæfni

Umsóknum með ferilskrá skal skila á skrifstofu Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12, 700 Egilsstöðum, í 
síðasta lagi 15. ágúst. Einnig má senda umsókn á netfangið karen@egilsstadir.is eða sækja um 
stöðurnar á www.job.is. 
Karen Erla Erlingsdóttir, menningar- og frístundafulltrúi Fljótsdalshéraðs, veitir allar almennar 
upplýsingar um ofangreint starf í síma 4700 700 eða á netfanginu karen@egilsstadir.is. 

Forstöðumaður
félagsmiðstöðva á Fljótsdalshéraði

Fljótsdalshérað - Lyngási 12 - 700 Egilsstöðum - sími 4 700 700 - fljotsdalsherad.is

Viltu taka þátt í að móta starf í nýrri félagsmiðstöð á Fljótsdalshéraði sem 
byggð verður í tengslum við stækkun skólahúsnæðis á Egilsstöðum?

Í starfsstöð fyrirtækisins
í Garðabæ eru framleiddar
húseiningar, smáeiningar,

pípur og rör, ásamt
múrvörum.

Þar er starfrækt söludeild
sem sér að mestu leyti um

sölu á þessum vörum

bmvalla.is

Verkstjóri

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

BM Vallá hf. óskar eftir að ráða verkstjóra í einingaframleiðslu 
fyrirtækisins í Suðurhrauni 6 í Garðabæ. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Hólmsteinn
í síma 617 5155.

ATVINNUTÆKIFÆRI
Til sölu fyrirtæki í innflutningi, heildsölu og smásölu.
Góð álagning. Falleg, hrífandi og auðseljanleg vara.

Verð ca. 12 m.
Svar merkt: „Uppgrip“ sendist á netfangið: galle@isl.is

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

PÍPARAR
Erum með vana pípara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

Afgreiðsla og skjalaskráning
Ríkisskattstjóri leitar að kraftmiklum og jákvæðum
einstaklingi til starfa við afgreiðslu viðskiptavina og
þjónustu innanhúss. Helstu verkefni eru móttaka
við skiptavina, afgreiðsla skattkorta, skjalaskráning
og símvarsla.

Starfið krefst lipurðar í samskiptum, þjónustulundar, 
tungumálakunnáttu, frum  kvæðis og ná kvæmni í vinnu -
brögðum. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af
sambærilegum stöfum, reynslu af vinnu við tölvur og
hafi lokið stúdentsprófi.

Vinnutími er kl. 8-16. Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst. Laun taka mið af kjarasamningi
ríkisins við SFR.

Umsóknir er hafi að geyma ítarlegar upplýsingar m.a.
um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað er máli
skiptir, sendist til ríkisskattstjóra á tölvu póst fangið
umsoknir@rsk.is eða með bréfi til RSK, Laugavegi 166,
150 Reykjavík, merkt starfsmanna stjóra, eigi síðar en
16. ágúst 2007.

Upplýsingar um starfið gefur Inga Hanna Guð munds -
dóttir starfsmannastjóri RSK í síma 563 1202. Öllum
umsókn um verður svarað þegar ákvörðun hefur verið
tekin um ráðningu.

Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess www.rsk.is. 

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

www.fb.is

f









Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

„Hvenær uppgötvaði ég að 
ég var Guð? Sjáðu til, ég 

var að biðja og uppgötvaði 
skyndilega að ég var að tala 

við sjálfan mig.“

Lestarstöð sprengd

Líney Rut Halldórsdóttir íþrótta-
fræðingur hefur verið ráðin í starf 
framkvæmdastjóra Íþrótta- og ólympíu-
sambands Íslands, fyrst kvenna. 
Hún mun taka við starfinu af Stefáni 
Konráðssyni, sem hefur verið ráðinn 
sem framkvæmdastjóri Íslenskrar 
getspár.

„Þetta leggst bara mjög vel í mig,“ 
segir Líney. „Þetta verður krefjandi og 
spennandi og örugglega skemmtilegt 
verkefni að takast á við. Það eru mörg 
sóknarfæri innan ÍSÍ, til dæmis í 
lýðheilsunni og afreksstarfinu.“

Spurð hvort hún sjái fyrir sér 
einhverjar breytingar samfara 
nýjum framkvæmdastjóra, segir 
Líney: „Framkvæmdastjóri starfar 
með framkvæmdastjórn og forseta 
sem starfa í umboði íþróttaþingsins 
og þeim samþykktum. Stefán hefur 
haldið mjög vel utan um rekstur og 
starfsemi íþróttahreyfingarinnar 
þannig að ég sé ekki endilega fyrir mér 
stórar breytingar en það eru klárlega 
sóknarfæri til staðar.“

Líney er ekki alls ókunn starfsemi 
ÍSÍ því hún hefur áður starfað fyrir 
hreyfinguna. „Þegar ég kom úr námi 
í Bandaríkjunum starfaði ég sem 
framkvæmdastjóri íþróttafélags í 
fimm ár og kom þaðan inn í gömlu 
Ólympíunefndina í mars árið 1997,“ 
segir Líney sem tók við starfi sviðsstjóra 
afrekssviðs ÍSÍ þegar hreyfingin 
sameinaðist Ólympíunefndinni. „Þar 
var ég til loka árs 2002 þegar ég tók 
við deildarstjórastarfi íþrótta- og 
æskulýðsdeildarinnar í menntamála-
ráðuneytinu. Svo að ég losna ekkert frá 
þessum íþróttum,“ segir Líney og hlær.

Sjálf er Líney mikil útivistarkona og 
gengur á fjöll og rennir sér á skíðum 
þegar tími gefst til en á árum áður 
keppti hún í knattspyrnu hér heima. 
„Á skólaárum mínum í Bandaríkjunum 
keppti ég í blaki og körfubolta, þó ég 
sé lág í loftinu,“ segir hún brosandi og 
bætir við: „Svo keppti ég reyndar líka 
aðeins í hafnabolta.“

Líney segist enn eiga eftir að ganga 

endanlega frá starfslokum í mennta-
málaráðuneytinu en gerir ráð fyrir að 
það verði 1. eða 15. september. „Þá verð 
ég alkomin til ÍSÍ og tek þar við góðu 
búi í mjög mótuðu og vel reknu sam-
bandi. Þetta er stærsta fjöldahreyf-
ing landsins þannig að þetta er heilm-
ikil áskorun,“ segir Líney Rut, nýráðin 
framkvæmdastjóri ÍSÍ.

www.minningargreinar.is

Þökkum innilega auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Eddu Guðjónsdóttur
Sléttuvegi 17 í Reykjavík. 

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á deildum A-7
og B-7 á Landspítalanum í Fossvogi og á
líknardeildinni í Kópavogi fyrir góða umönnun.

Guðjón Sigurðsson, Jóhannes Sigurðsson og fjölskyldur.

Elskuleg eiginkona, móðir, tengdamóðir
og amma,

Ruth Halla Sigurgeirsdóttir,
Ársölum 3,

lést á Landspítalanum 1. ágúst. Hún verður jarðsungin
frá Bústaðakirkju föstudaginn 10. ágúst kl. 11.00.
Blóm eru vinsamlega afþökkuð, en þeir sem vilja minn-
ast hennar er bent á sjóðinn Blind börn á Íslandi í síma 
525 0000 og á klara@blind.is
Ólafur Axelsson
Jón Axel Ólafsson
Ólafur Ragnar Ólafsson
Jóhann Garðar Ólafsson   Hulda Dögg Proppé
Kristín Ruth, Ólafur Ásgeir, Óttarr Daði, Róbert Aron.

Alúðarþakkir færum við öllum þeim, sem
auðsýndu okkur samúð og hluttekningu
við andlát og útför eiginkonu minnar,
móður, tengdamóður og ömmu,

Aldísar Pálu
Benediktsdóttur,

sem lézt á líknardeild Landspítalans í Kópavogi hinn
12. júlí sl. Einlægar þakkir flytjum við læknum,
hjúkrunarfólki og öðru starfsfólki í Heimahlynningu, á
krabbameinsdeild, kvennadeild og líknardeild spítalans
fyrir allan velgjörning við hana, fyrr og síðar. Einnig
þökkum við samstarfsmönnum hennar og vinum hjá
Landsbankanum, í Mæðrastyrksnefnd og hjá líknar-
félaginu Ljósinu fyrir elskusemi í hennar garð, alla tíð.
Verið öll Guði falin.

Sigurður E. Guðmundsson
Guðrún Helga Sigurðardóttir           Friðrik Friðriksson
Benedikt Sigurðsson
Kjartan Emil Sigurðsson
Aldís Eva Friðriksdóttir
Dagur Páll Friðriksson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Ólafs Kristjáns
Guðmundssonar, 
Herjólfsgötu 38, Hafnarfirði, áður til
heimilis að Kirkjulundi 8 í Garðabæ.

Sérstakar þakkir til starfsfólks St. Jósefsspítala í
Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun og hlýju.
Guð blessi ykkur öll.

Guðmundur Þ. B. Ólafsson    Þuríður Kristín Kristleifsdóttir
Magnea Guðlaug Ólafsdóttir
Þórunn Ólafsdóttir                 Daníel M. Jörundsson
Magnús Óli Ólafsson             Erla Dís Ólafsdóttir
Kolbrún Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar og
tengdafaðir,

Jón Hafsteinn Oddsson,
bóndi og refaskytta, Álfadal á
Ingjaldssandi, síðar Gerðhömrum í
Dýrafirði,

sem lést á sjúkrahúsi Ísafjarðar mánudaginn 23. júlí,
verður jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn
4. ágúst kl. 14.00.
            Guðmunda Jónína Guðmundsdóttir
Einar Jónsson      María Pálsdóttir
Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir Ásgeir Guðjón Kristjánsson
Dagný Jónsdóttir      Arnór Magnússon
Álfhildur Jónsdóttir               Þór Ólafur Helgason
og fjölskyldur.

Blóm og kransar afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á Sjúkrahús Ísafjarðar.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðrún Elísabet
Guðmundsdóttir
Skógarbæ, Árskógum 2, Reykjavík, 
Áður Grýtubakka 4,

sem lést sunnudaginn 29. júlí á Hjúkrunarheimilinu
Skógarbæ, verður jarðsungin frá Seljakirkju í dag,
fimmtudaginn 2. ágúst, kl. 15.00.

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

MOSAIK





Pete elskar enn þá Kate. 
Paris er sloppin úr fang-
elsi. Nicole á leiðinni í 
fangelsi. Og Britney komin 
með skalla og dottin í það. 
Enn eina ferðina.
Oft spyr ég mig að því 

hvernig ég nenni að lesa alla 
þessu vitleysu. En svarið er ofur-
einfalt: Af því að ég hreinlega elska 
sögur af fræga fólkinu. Jafnvel þótt 
ég viti innst inni að ég ætti frekar 
að lesa um gengisþróun, stýrivexti, 
hlutabréfamarkaðinn og aðra gagn-
lega hluti.

Þetta er alveg eins og að standa 
fyrir framan borð hlaðið kræsingum. 
Sumum hollum og góðum, öðrum 
góðum en kannski ekkert sérlega 
hollum, eins og vinkona mín benti á. 

Þarna eru grænmeti og ávextir og 
ýmislegt annað sem nærir kroppinn, 
en fyrr en varir er höndin farin að 
fikra sig eftir frönskunum og fitan 
runnin ofan í maga.

Slúður er nefnilega eintómt 
skyndibitafæði þegar öllu er á 
botninn hvolft, sem í verstu tilfellum 
skilur eftir sig svolítinn sting í maga. 
Þetta veit ég allt saman. Samt kýs 
ég að taka góða dýfu í djúpsteiking-
arpottinn á hverjum degi, þar sem 
ég svamla um í góðum félagsskap 
þúsunda Íslendinga.

Eini gallinn við slúðrið er að það 
er vel flest frá útlöndum komið. Það 
er nefnilega leitandi að virkilega 
safaríkum sögum sem segja frá 
fylliríi, kynlífi og nærbuxnaleysi 
íslensku stjarnanna. Man annars 

einhver hvenær íslensk stjarna 
skandalíseraði almennilega síðast? 
Ætli það hafi verið þegar brjóstið 
á Leoncie gægðist út hjá Hemma 
Gunn á níunda áratugnum?

Það er helst einu sinni á ári sem 
ég hef ærna ástæðu til að gleðjast, 
en það er í ágúst. Þá er ég búinn að 
nötra í mánuð eins og köttur sem 
bíður eftir að feitur fugl geri sig lík-
legan til að lenda í garðinum mínum.

Í ágúst gerir skatturinn nefnilega 
skattgreiðslur landsmanna opinber-
ar og tekjur þeirra um leið. Þá finnst 
mér gott að koma mér fyrir við 
hlaðborðið og renna ljúfmetinu niður 
samviskulaust. Enda segja sérfræð-
ingarnir að það dragi víst úr ójafnri 
stöðu starfsmanna og misrétti 
kynjanna.OPIÐ HÚS Í DAG – 17.00 – 18.00

KRISTNIBRAUT 31 - ÍBÚÐ 302
KRISTNIBRAUT 31 - 113 RVK. - Íbúð 302
Laus við kaupsamning. Falleg 4ra herbergja 110,3 fm
íbúð á efstu hæð með miklu útsýni. Sérmerkt stæði í
lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
Verð tilboð.

Þóra Þrastardóttir, sölufulltrúi 
tekur á móti gestum. 

Sími 822 2225 

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Verð kr. 39.990
Netverð á mann, m.v. 2 í íbúð á 
Fontanellas Playa, Las Gaviotas eða 
Alcudia Pins í viku.



Nú fer veislunni að ljúka
Íslensk tónlist - erlend tónlist - klassík - jazz

Leikir á allar leikjarvélar
PC - Playstation 2 - PSP - Xbox - Nintendo

Nú fer veislunni að ljúka

OPIÐ 11 - 19 

Þúsundir
titla í boðiÞúsundir
titla í boði

Síðasti dagurinn!
allt á að seljast
Síðasti dagurinn!
allt á að seljast



full búð af frábærum tilboðum
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 1.–5. ágúst eða á meðan birgðir endast
www.netto.is
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Ótrúlegt verð!

Ferskur kjúklingur

499 kr/kg, áður 998 kr/kg
Kjötsels grill-svínalærissneiðar

559 kr/kg
Ísfugls steiktir Kjúlla BBQ vængir

449 kr/2 stk í pakka
Lúxusborgari m/beikoni, osti og sósu

89 kr/fl
Egils Pepsi Max 2 ltr

89 kr/fl
Coke Zero 2 ltr

899 kr/kg, áður 1.299
 Fjörfisks grill-laxabitar

399 kr/kg
Holta læri m/legg

895 kr/kg
Holta bl. grillbakki

1.699 kr/kg, áður 2.837 kr/kg
Goða ferskar íslenskar grísalundir

40%
afsláttur

40%
afsláttur

89 kr
með

afslætti!

89 kr
með

afslætti!

31%
afsláttur

34%
afsláttur

36%
afsláttur

Frábært
á grillið



FRÁBÆRT VERÐ!

Ómisssandi
um

verslunarmanna-

helgina

Verulegt
verðhrun

749 3.799

49 399 799

129 14979

45%
afsláttur

29%
afsláttur

Veruleg
verðlækkun

Ómissandi um helgina!



Kl. 17
Dagný Guðmundsdóttir opnar 
sýninguna Maður með mönnum 
II í Start Art að Laugavegi 12b 
klukkan 17 í dag. Sýningin er 
systursýning Maður með 
mönnum í Edinborgarhúsinu á 
Ísafirði. Hún sýnir ljósmyndir og 
púða með stæltum karlmönnum 
í átökum. Sýningin stendur til 
30. ágúst.

Gömul gæra á Egilsstöðum

Nýjasta plata KK og Magga Eiríks, Langferðalög, 
hefur selst í um það bil 4.700 eintökum og er þar með 
orðin ein mest selda plata sumarsins. Þeir félagar 
hafa verið á tónleikaferð um landið, hvarvetna hefur 
verið húsfyllir og hefur mikil stemning myndast. 

Í kvöld verða þeir á Hótel Borg og hefjast tónleik-
arnir klukkan 20.30. Á laugardagskvöld verða þeir 
síðan í félagsheimilinu að Flúðum í Hrunamanna-
hreppi og daginn eftir klukkan 15 verða þeir á Hótel 
Geysi í Haukadal. 

Ein mest selda platan

Faxaskjól 26
107 Vesturbær
Einbýlishús á einstakri sjávarlóð

Stærð: 230,5 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 29.750.000
Bílskúr: Já

Verðtilboð

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

thorarinn@remax.is

Bókið skoðun í síma 862-1109

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Anna Karen
Sölufulltrúi

annaks@remax.is
862 1109RE/MAX Lind er með í einkasölu einbýlishús á einstakri sjávarlóð í Vesturbænum.  

Einn allra eftirsóttasti staður höfuðborgarsvæðisins. Húsið er byggt 1945 og er á 
þremur hæðum. Heildarstærð er 230,5 fermetrar með bílskúr.
Stærð lóðar er 518.0fm. Húsinu hefur verið haldið vel við en það var m.a. málað 
og  múrviðgert. Gler og gluggapóstar hafa einnig verið endurnýjaðir. Þessi eign 
býður uppá mikla möguleika. Sjón er söguríkari.

Sumartónleikaröðinni í 
Skálholti lýkur með krafti 
nú um helgina. Tónleikar 
verða á hverjum degi frá 
fimmtudegi til sunnudags. 
Á laugardaginn frumflyt-
ur Kammersveitin Ísa-
fold tónverk eftir Daníel 
Bjarnason staðartónskáld. 
Einnig verður boðið upp á 
skapandi tónlistarsmiðju 
fyrir börnin á laugardag og 
sunnudag.

„Þetta er svolítið sérstök dagskrá 
hjá okkur um helgina,“ segir 
Alexandra Kjeld, kynningarstjóri 
Sumartónleika í Skálholti. „Fyrstu 
tónleikarnir verða í kvöld með 
dúóinu Aurora Borealis sem eru 
Margrét Hrafnsdóttir sópran og 
Ólöf Sigursveinsdóttir sellóleik-
ari. Svo verða tónleikar frá laug-
ardegi til mánudags með Kamm-
ersveitinni Ísafold.“

Ísafold spilar ferna tónleika um 
helgina þar sem hún flytur tvö 
sett af efnisskrám. 

Fyrri efnisskráin kallast Da 
pacem Domine. „Á henni eru verk 
eftir 20. aldar tónskáld og sam-
tímamenn. Þar ber helst frum-
flutningurinn á nýja verkinu hans 
Daníels en auk þess eru meðal 
annars verk eftir Arvo Pärt og 
Xenakis.“ Seinni efnisskráin ber 
heitið In Memoriam. Verkin á 
henni eru styttri verk sem tón-
skáld hafa samið í minningu eða 
til heiðurs einhvers.

Á laugardag og sunnudag er 
boðið upp á skapandi tónlistar-
smiðju fyrir börn. „Við höfum 
verið með svona námskeið síð-
ustu ár og þetta hefur gengið 
rosalega vel. Það eru alls konar 
hljóðfæri þarna sem börnin fá að 
prófa og svo eru tónleikar fyrir 
foreldrana í lok dagsins.“

Alexandra segir að tilvalið sé 
að koma um hádegið og byrja á að 
fá sér að borða og skoða staðinn. 
Tónlistarsmiðjan fyrir börnin 
byrjar rétt fyrir kl. 15 og fyrstu 
tónleikar dagsins hefjast skömmu 
síðar. Einnig er boðið upp á skoð-
unarferðir um staðinn og hægt að 
fá sér eitthvað í svanginn.

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,

TÖLVULEIKIR, DVD MYNDIR

OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF

Á 1900 OG ÞÚ

GÆTIR UNNIÐ MIÐA!

11.
HVER

VINNUR!

HEIMSFRUMSÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ
Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 
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Ragnheiður Harvey, dag-
skrárfulltrúi í Norræna 
húsinu, vill að matreiðsla 
gangi fljótt og vel fyrir sig 
á virkum dögum.

„Venjulega er þetta þannig að 
maðurinn minn sér um innkaup 
og matreiðslu á virkum dögum og 
ég um helgar,“ sagði Ragnheiður. 
„Mér finnst mjög gaman að elda, 
ef ég er ekki alveg örmagna af 
þreytu. Það er notalegt að geta 
búið til eitthvað gott saman og 
bjóða börnum og fjölskyldu í mat 
svona um helgar,“ sagði hún.

Þessa dagana kemur Ragnheið-
ur svo sannarlega örmagna heim 
úr vinnu, því í Norræna húsinu er 
nú unnið hörðum höndum að 
undirbúningi menningarhátíðar-
innar Reyfis, en hún mun standa 
frá 18. til 26. ágúst. „Við erum að 
leggja lokahönd á dagskrána, sem 
verður alveg ótrúlega fjölbreytt. 

Hér verða rithöfundar, tónlist-
aratriði og dans, við verðum með 
ýmsar sýningar og kvikmyndir. 
Þetta er allt frá Norðurlöndun-
um, en svo leggjum við áherslu á 
Ísland líka,“ útskýrði hún. 

Ragnheiður bjó í Noregi í sex-
tán ár, þar sem hún vann hjá 
norska ríkissjónvarpinu. Hún 
segir ekki mikinn mun á matar-
menningu landanna, en kveðst þó 
hafa saknað fersks fisks á meðan 
á dvölinni stóð. 

„Það veiðist frábær fiskur í 
Norður-Noregi, en af einhverjum 
ástæðum tekur mjög langan tíma 
að koma honum til Oslóar,“ sagði 
Ragnheiður. „Svo er jólamaturinn 
allt, allt öðruvísi en hér.“ 

Þjóðlegur norskur jólamatur 
er ribbe-steik, eða rifjasteik. Með 
henni eru bornar fram kjötbollur 
úr kjötfarsi. Manni fannst þetta 
ekki alveg nógu jólalegt,“ sagði 
hún og hló. 

Magn í uppskriftinni fer eftir 
þörfum hvers og eins.

Á vef Umhverfisstofnunar, ust.
is, má finna mikinn fróðleik um 
matvæli og matreiðslu. 

Þar má til dæmis nálgast 
margar góðar ábendingar um 
mataræði þungaðra kvenna, 
fræðast um örverur í matvælum 
og þær matareitranir eða 
matarsýkingar sem af þeim geta 
hlotist. 

Á vefnum er að finna fræðslu 
um svokallað nýfæði og ráðlegg-
ingar til skólamötuneyta vegna 
fæðuofnæmis barna, sem henta 
jafnframt venjulegum fjölskyld-
um sem vilja víkka skilning sinn 
á efninu. Þar má enn frekar 
finna upplýsingar um íslenska 
matvælalöggjöf. 

Á vefnum er einnig hægt að 
skoða útgefna bæklinga sem 
Umhverfisstofnun hefur sent 
frá sér á pdf-formi, ásamt 
glærum úr fræðslufyrirlestrum, 
fræðslupistla, orðskýringasafn 
og ýmsar reglugerðir. 

Af bæklingum væri ekki úr 
vegi að renna yfir Góð ráð við 
grillið, en þar er að finna ýmsar 
ábendingar kokkum til handa.

Eins er að finna bækling um 
fæðubótarefni sem sífellt 
algengara er að fólk notfæri sér. 
Fræðslupistlarnir fjalla hins 
vegar um allt frá baunaspírum 
til kúariðu. 

Fróðleiksfúsir ættu ekki að 
láta vefinn fram hjá sér fara. 
Upplýsingar um matvæli má 
nálgast á ust.is/matvaeli.

Nú eru góð ráð ódýr

Prófaðu...
...að skella í lyftiduftsbollur á 
helgardegi. Það tekur ekki mikið 
meira en hálftíma, og 
morgunmatur með nýbökuðu 
brauði er 
óneitanlega
algjört dekur 
og dagurinn 
fer ljúflega 
af stað.

Tab er ómissandi í alla staði

Í næsta þætti af Mat og lífsstíl 
heimsækir Vala Matt myndlistar-
hjónin Ragnar Kjartansson og 
Ásdísi Sif Gunnarsdóttur. „Þau eru 
að slá í gegn út um allan heim með 
frumlegum listaverkum sínum og 
gjörningum, og það má eiginlega 
segja að heimsóknin til þeirra hafi 
verið hálfgerður gjörningur,“ sagði 
Vala og hló. „Þau bjuggu til mjög 
skemmtilegan bröns fyrir okkur. 
Raggi bjó til rétt sem hann lærði í 
Húsmæðraskólanum, en hann var 
fyrsti karlmaðurinn sem lærði við 
þann skóla. Það er náttúrulega 
ótrúlega skemmtilegt – og líkt 
honum,“ sagði Vala. 

Kertasalatið úr Húsmæðraskól-
anum var afar skemmtilegt, að 
sögn Völu. „Svo kom það líka dálítið 
á óvart að þessi blanda var bara 

alveg glettilega góð,“ sagði hún og 
hló við.

Kertasalat Ragga Kjartans



Nýjar endurútgáfur
gamlir kunningjar

Ego-Í mynd
Ego-Breyttir tímar

Jóhann Helgason-Tass Grettir-Lögin úr söngleiknum Gretti Spaugstofan-Sama og þegið Ýmsir-Íslandslög 1-6

Laddi-Deió Laddi-Ertu búnaðverasvona lengi? Laddi-Of feit fyrir mig Laddi-Allt í lagi með það Laddi-Einn voða vitlaus

6CDD

Bessi Bjarnason-Segir börnunum sögur Halli, Laddi og Gísli Rúnar-Látum sem ekkert CBessi Bjarnason-Segir sögur og syngur fyrir börnin Halli og Laddi-Hlúnkur er þetta

Stuðkompaníið-2XTÓLF Sextett Ólafs Gauks-Fjórtán lög frá Þjóðhátíð Logar-...mikið var.....

Stuðmenn-Tívolí
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ársins
1981
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Erfidrykkjur
Smurt brauð

Kaffihlaðborð

Tímaritið Vanity Fair hefur 
birt hluta lista síns yfir best 
klædda fólk heims. Char-
lotte Gainsbourg þykir best 
klædda konan.

Á hverju ári birtir tímaritið Van-
ity Fair lista yfir best klæddu 
manneskjur heims. Listinn verður 
birtur í september-tölublaði af 
tímaritinu en hægt er að sjá hluta 
af honum á netinu. 

Listanum er skipt í sex hluta; 
konur, karlmenn, pör, tískufröm-
uði, frumlegheit og sérstakan 
„hall of fame“-lista yfir þá sem 
hafa oft náð sæti á listanum. Á 
kvennalistanum er það hin franska 
Charlotte Gainsbourg sem hlýtur 
fyrsta sætið en einnig eru þær 
Fran Lebowits, Bee Shaffer, Tilda 
Swinton og Alexandra Grikk-
landsprinsessa ofarlega. Tiki 
Barber íþróttafréttamaður 
situr efst á karlalistanum en 
á eftir koma til dæmis Jon-
athan Becker, Lenny Kra-
vitz og Richard E. Grant. 
Paralistann leiða þau 
David og Victoria Beck-
ham en auk þeirra eru 
Damon Dash og Rachel Roy 
á listanum en einnig Demi 
Moore og Ashton Kutcher auk 
fleiri stílíseraðra para. 

Í hópi tískufrömuða eru þau 
Jefferson Hack, Margherita 
Missoni, Amy Astley hjá Teen 
Vogue og Hedi Slimane. „Hall 
of fame“-listinn hlýtur svo 
að vera fjölbreyttastur enda 
má þar sjá nöfn eins og 
Sofia Coppola, Anna 
Piaggi, Jemina Khan í 
sama hóp og George nokk-
ur Clooney. 

Hljómsveitin Bermúda hefur sent 
frá sér lagið Dansaðu. 

Um er að ræða hressandi 
sumarlag eftir gítarleikarann 
Ómar Örn Ómarsson. Fyrr í vor 
gaf sveitin út lagið If You sem 
fékk ágætar viðtökur en nú er 
glænýtt lag sem sagt farið í loftið. 
Bermúda, sem spilar næst á 
Síldarævintýrinu á Siglufirði 
næstkomandi laugardagskvöld, 
stefnir á útgáfu sinnar fyrstu 
plötu í haust. 

Dansaðu frá 
Bermúda

Simpsons æði ríður yfir heimsbyggð-
ina þessa dagana, eftir því sem mynd-
in er frumsýnd í fleiri og fleiri lönd-
um. Frændur okkar í Noregi fara 
ekki varhluta af því. Á dögunum 
fagnaði norska ríkisútvarpið komu 
Hómers og félaga til landsins með 
því að flytja landsmönnum fregnir af 
því að Matt Groening, skapari þátt-
anna sívinsælu, væri hálf-norskur. 
Móðir hans, Margaret Wiggum 
Groening, ku nefnilega vera norsk að 
uppruna.

Groening sjálfur flaggar ætterni 
sínu ekki mikið. Þó hefur hann ein-
hvern tíma viðurkennt að hann sé af 
norskum og þýskum ættum, og bætti 
við að þar væru á ferð „tvö ófyndn-
ustu þjóðarbrot í sögu heimsins“. 

Þó að Groening básúni ekki smáat-

riði ættartrés síns hefur fjölskylda 
hans haft mikil áhrif á Simpson-heim-
inn allan. Faðir hans heitir nefnilega 
Hómer, og móðirin Margaret, eins og 
áður sagði. Yngri systur Groening 
heita Lísa og Margaret, eða Maggie. 
Groening fannst þó of langt gengið að 
nefna gemlinginn í gulu fjölskyld-
unni eftir sjálfum sér, og lét hann því 
hafa nafnið Bart. Eldri systirin, Patty, 
varð að systur Marge í Simpson-fjöl-
skyldunni, á meðan bróðirinn Mark 
var Groening innblástur að karakter 
óþekktarormsins Bart. Groening lét 
þar ekki staðar numið, heldur gaf 
lögreglustjóranum Clancy Wiggum 
ættarnafn móður sinnar, og nefndi 
fjöldann allan af öðrum persónum í 
þáttunum eftir götum í heimabæ 
sínum, Portland í Oregon-ríki. 

Groening af norskum ættum



Sérstök tækni var notuð við gerð 
Live Earth-stuttmyndarinnar 
Consumption sem leikstjórinn 
Einar Snorri sendi frá sér fyrr í 
sumar. Einhvers konar body-
tökuvél var notuð, þannig að 
myndavélin var föst á leikurun-
um meðan á tökum stóð.

Hægt er að sjá myndina á heima-
síðunni snorribros.com en í henni 
deilir Einar Snorri hart á neyslu-
hyggjuna í samfélaginu. „Í staðinn 
fyrir að fólk borði það sem er fyrir 
framan það og er hollt eru ungl-
ingar og fleiri að háma í sig allt 
það rusl sem það nær í,“ segir 
Einar, sem er með annað verkefni 
í gangi sem nefnist Mother Nat-
ure, hjá fyrirtæki sínu, Snorri 
Bros. „Þar erum við að fókusera á 
það fallega í heiminum og fanga 
það í náttúrunni sem eftir er.“ 

Ný tækni í 
stuttmynd

Paul Stanley, söngvari og 
gítarleikari rokksveitarinnar 
Kiss, þurfti að hætta við að koma 
fram á tónleikum í Kaliforníu 
vegna hjartatruflana. Félagar 
hans í sveitinni, Gene Simmons, 
Tommy Thayer og Eric Singer, 
létu það ekki aftra sér og spiluðu 
á tónleikunum sem tríó á meðan 
farið var með Stanley á sjúkra-
hús.

„Á meðan á æfingum fyrir 
tónleikana stóð fór hjartað í mér í 
190 slög á mínútu og hélt því 
áfram í klukkutíma,“ sagði 
Stanley á heimasíðu sinni. Fékk 
hann aðstoð sjúkraliða sem komu 
honum í lag á nýjan leik. Stanley, 
sem heitir réttu nafni Stanley 
Eisen, er 55 ára. 

Stanley á 
sjúkrahús

Stytta af leikaranum John Wayne 
var nýverið afhjúpuð á kúreka-
safni í Oklahoma í Bandaríkjun-
um í tilefni þess að á þessu ári eru 
hundrað ár liðin frá fæðingu hans.

Tvö barnabörn Waynes voru 
viðstödd athöfnina, önnur þeirra 
Anita LaCava Swift. „Það er alltaf 
jafn merkilegt fyrir okkar 
fjölskyldu að hitta aðdáendur 
hans því hann hefur verið látinn í 
þrjátíu ár. Samt koma upp að mér 
þriggja ára börn sem segjast 
dýrka hann og dá,“ sagði hún. 
„Það var frábært að eiga svona 
goðsögn sem afa.“

Afhjúpuðu 
styttu

Íslenska heimildarmyndin Reiði 
guðanna eftir Jón Gústafsson 
vann sérstök dómnefndarverð-
laun á kvikmyndahátíðinni Stony 
Brook sem var haldin á Long 
Island í New York um síðustu 
helgi.

„Þessi verðlaun eru töluvert 
mikill heiður. Þessi hátíð er ansi 
virt og hefur verið í gangi í 
mörg ár,“ segir Jón. „Það er 
alveg ótrúlegt að þessi litla 
og ódýra heimildarmynd 
frá Íslandi skyldi fá þessi 
verðlaun.“

Áhorfendaverðlaunin á hátíð-
inni hlaut Man in the Chair með 
Christopher Plummer í aðalhlut-
verki og spáir Jón þeirri mynd 
góðu gengi á næstunni.

Þetta eru þriðju verðlaunin sem 
Reiði guðanna fær á tiltölulega 
skömmum tíma því fyrr á árinu 

hlaut hún áhorfendaverð-
laun á kvik-
myndahátíðinni í 

Oxford og brons-
verðlaun á kvik-

myndahátíðinni
World Fest í 

Houston.
Reiði guð-

anna, eða 
Wrath of 
Gods, lýsir 
þeim

aðstæðum sem voru uppi við gerð 
kvikmyndarinnar Bjólfskviðu 
eftir Sturlu Gunnarsson. Þurftu 
kvikmyndagerðarmennirnir að 
glíma við óblíð náttúruöflin og 
erfiða peningamenn. 

Heimildarmyndin hefur nú 
verið sýnd á sjö kvikmyndahátíð-
um víðs vegar um heiminn. Var 
hún sýnd í Ástralíu í síðustu viku 
og næstkomandi sunnudag verður 
hún sýnd á kvikmyndahátíð í 
Norður-Kaliforníu. Einnig hefur 
hún verið bókuð á Wine Country-
hátíðina sem er haldin rétt fyrir 
utan San Francisco. Auk þess hafa 
komið fyrirspurnir frá öðrum 
hátíðum og dreifingartilboð hafa 
einnig borist bæði frá Kanada og 
Bandaríkjunum.

Næsta verkefni Jóns verður 

leikin kvikmynd sem hann er að 
þróa áfram en þangað til mun 
hann halda áfram að leikstýra 
auglýsingum.

Jón Gústafsson heiðraður í New York



Keith Richards, gítarleik-
ari The Rolling Stones, er 
byrjaður að skrifa sjálfs-
ævisögu sína. Búast má 
við krassandi útkomu enda 
hefur Richards gengið í 
gegnum ótrúlegustu hluti á 
ævi sinni.

Richards hefur í gegnum tíðina 
verið ófeiminn við að tala um tón-
list sína, baráttu sína við heróín-
fíknina og deilurnar við Sir Mick 
Jagger. Þessar frásagnir hafa þó 
aldrei verið sagðar í einni bók.

Eftir mikið kapphlaup bókafor-
laga um útgáfuréttinn að sögunni 
stóð útgáfan Little, Brown uppi 
sem sigurvegari og er bókin 
væntanleg árið 2010. „Í yfir 
fimmtíu ár hefur hann verið í 
hringiðu skemmtanabransans. 
Að fá ævisögu hans í einni bók er 
frábært. Þarna verða sagðar 
sögur sem hafa aldrei verið 
sagðar áður,“ sagði útgáfustjórinn 
Michael Pietch, sem bætti því við 

að sumar frásagnirnar væru 
algjört lostæti. „Þessar frásagn-
ir eru nákvæmlega eins og 
maður var að vonast eftir. Minn-
ingarnar og tilfinningarnar fá 
að njóta sín. Fólk veltir fyrir sér 
hvort hann man yfir höfuð 
eitthvað en ég vildi óska að 
minni mitt væri svona gott.“

Richards, sem er 63 ára, fær 
tæpar 450 milljónir króna í sinn 
hlut fyrir að skrifa bókina. 
Honum til halds og trausts við 
skriftirnar verður vinur hans, 
rithöfundurinn James Fox. 

Áður hefur fyrrum bassaleik-
ari Stones, Bill Wyman, skrifað 
sína sjálfsævisögu auk þess sem 
væntanleg er saga frá gítarleik-
aranum Ron Wood á næstunni. 

Söngvarinn Jagger reyndi eitt 
sinn að skrifa sjálfsævisögu en 
gafst upp vegna þess að hann 
mundi ekki eftir neinu spenn-
andi.

Richards hefur verið mikið í 
sviðsljósinu að undanförnu. Hann 
vakti mikla athygli fyrr á árinu 
þegar hann sagðist í viðtali við 
tímaritið NME hafa sogið ösku 
föður síns upp í nefið á meðan 
hann var undir áhrifum vímuefna. 
Skömmu síðar neitaði hann þessu 
og sagðist hafa sagt þetta í gríni. 

Fyrr í sumar kom hann síðan 
við sögu í kvikmyndinni Pirates 
of the Caribbean þar sem hann 
lék föður Jacks Sparrow, leikn-
um af Johnny Depp.

Á síðasta ári vakti Richards 
athygli þegar hann sagðist vera 
hættur að nota eiturlyf. Ástæðan 
væri ekki af heilsufarsástæðum 
heldur vegna þess að eiturlyfin 
væru ekki lengur nógu sterk 
fyrir hann. Skömmu áður hafði 
hann fallið úr tré á fylleríi á Fiji-
eyjum og þurfti að gangast undir 
heilaskurðaðgerð.

Þýski trúbadorinn Judith Nieder heldur tónleika 
á Næsta bar í kvöld. Nieder, sem er 25 ára, hefur 
sjö sinnum heimsótt Ísland á síðustu tólf árum og 
fylgist vel með íslensku tónlistarlífi. Hún sækir 
innblástur í íslenska náttúru og tónlistarlíf en á 
nýjustu plötu sinni syngur hún nokkrar setningar 
á íslensku. Annars eru textarnir hennar allir á 
ensku. Tónleikar Nieder á Næsta bar í kvöld hefj-
ast klukkan 22.00. Nálgast má nokkur laga hennar 
á síðunum www.judithnieder.de og á www.
myspace.com/judithnieder.

Innblástur frá Íslandi

Djúpivogur 22
Höfnum , Reykjanesbæ
Sveit í bæ !

Stærð: 110 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 16.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.300.000
Fallegt og fjölskylduvænt einbýli.  Á einum besta og leyndasta stað landsins. Hér ertu í  sveitinni,  við sjó, í
móum  við  fuglasöng  og  í  friði.En  örstutt  er  í  bæina,  borgina  og  á  alþjóðlegan  flugvöll.  Í  Höfnum  er
kirkja,gott fólk ,fjölbreytt dýralíf og frítt í strætó. Húsið sem um ræðir telur fjögur herbergi, stofu, eldhús og
frábæran nýjan sólpall. Allt vel byggt og viðhaldið. Einnig er leyfi fyrir byggingu bílskúrs.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Opið
Hús

FIMMTUD. 02.ágúst . Kl : 18:00-18:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

893-6001

848-8718

861-2743

PLANET TERROR kl. 8 og 10.30-POWER 16
SIMPSONS enskt tal kl. 4, 6, 8 og 10 L
SIMPSONS íslenskt tal kl. 4 og 6 L
1408 kl. 8 og 10 16
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4 og 6 L
www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

ÁLFABAKKA

DIGITAL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK
NANCY DREW kl. 6 - 8  7

SIMPSONS ENSKT TAL kl. 6 - 8 - 10 L

HARRY POTTER 5 kl. 10 10

EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 L

BLIND DATING kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

NANCY DREW kl. 3:40 - 5:50 -  8 - 10:10 7

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

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

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 VIP

NANCY DREW kl. 6 - 8:10 - 10:20 7

GEORGIA RULES kl.  8 - 10:30 7

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

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

AKUREYRI
SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

NANCY DREW kl.  8 - 10 7

HARRY POTTER 5 kl.  6 10

GEORGIA RULES kl. 9 7

www.SAMbio.is 575 8900

YNGSTI OG KLÁRASTI

EINKASPÆJARI HEIMS ER NÚ

MÆTT Á HVÍTA TJALDIÐ.
BYGGT Á HINUM FRÁBÆRU

NANCY DREW BÓKUM.

ÓVÆNTASTA

STELPUMYND

ÁRSINS !

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE LÚXUS kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5 - 8 - 10.45

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

PLANET TERROR kl. 5.20 - 8 - 10.40
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.6.30 - 8.30 - 10.30
DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
DIE HARD 4.0 kl. 5.20 - 8 - 10.40

14

16

16
14

16

PLANET TERROR kl. 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 6 

16

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

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

25.000
manns á
5 dögum!

- S.V - MBL- S.V. - MBL



Tæp fimmtíu tónlistaratriði 
hafa bæst við Iceland 
Airwaves-hátíðina sem 
verður haldin í miðborg 
Reykjavíkur í haust. 

Dönsku sveitirnar Lali Puna og Ms 
John Soda eru á meðal þeirra sem 
hafa bæst við á Airwaves-hátíðina 
ásamt The Duke Spirit, Foals og 
The Teenagers frá Bretlandi. 
Einnig hafa sveitir á borð við 
Jakobínarínu, Brain Police, 
Kimono, The Viking Giant Show og 
Shogon boðað komu sína á 
hátíðina. 

The Teenagers, Foals og Late of 
the Pier koma allar fram á sérstöku 
kvöldi bresku plötuútgáfunnar 
Moshi Moshi, sem hefur staðið 
fyrir tónleikum á Airwaves 
undanfarin ár.  The Teenagers hafa 
verið hvað mest áberandi af þessum 
sveitum í breska tónlistarheiminum 
undanfarið og getið sér gott orð 
fyrir eigin lagasmíðar, auk 
endurhljóðblandana á verkum Air 
og Au Revoir Simone. Þeir hafa 

verið duglegir við tónleikahald í ár 
og munu m.a. koma fram á Reading-
tónlistarhátíðinni í Englandi.

Þýska útgáfan Morr Music 
verður einnig á Iceland Airwaves 
og á vegum hennar spila hljóm-
sveitirnar Lali Puna, Ms John Soda, 

Tied & Tickled Trio, Benni Hemm 
Hemm og Seabear. Á meðal þeirra 
hljómsveita sem höfðu áður boðað 
komu sína á Airwaves eru Bloc 
Party, !!!, Deerhoof, Of Montreal, 
Gusgus og múm og því stefnir allt í 
fjölbreytta og skemmtilega hátíð.

Fimm myndir hafa bæst við dag-
skrá Bíódaga Græna ljóssins sem 
verða haldnir dagana 15. til 29. 
ágúst í Regnboganum. 

Myndirnar sem voru að bætast 
við eru Away From Her, fyrsta 
leikstjórnarverkefni leikkonunnar 
Söruh Polley með Julie Christie í 
aðalhlutverki, Fast Food Nation 
eftir Richard Linklater byggð á 
samnefndri metsölubók, Goodbye 
Bafana eftir Bille August sem 
fjallar um samband Nelsons 
Mandela og fangavarðarins sem 
gætti hans í tuttugu ár, Fuck, 
heimildarmynd um orðið „fuck“, 

uppruna þess og áhrifamátt, og 
Zoo, heimildarmynd um hestariðla.

Á þessari tveggja vikna hátíð 
verða frumsýndar um tuttugu 
myndir frá öllum heimshornum, 
jafnt heimildarmyndir sem leiknar 
myndir.

Meðal myndanna sem verða 
sýndar eru Sicko, nýjasta mynd 
Michaels Moore, sem fjallar um 
bandaríska heilbrigðiskerfið, 
Goya‘s Ghost eftir Milos Forman 
og Cocaine cowboys, heimildar-
mynd um kókaíninnflytjendurna í 
Miami sem Scarface er byggð á.

Um tuttugu frumsýningar
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 Síðari leikur KR og Häck-
en verður sá fyrsti sem Logi Ólafs-
son stýrir KR-skútunni. Hann tók 
við liðinu á mánudaginn og segir 
fyrstu dagana hafa verið „algjöra 
snilld“.

Häcken er í 6. sæti næstefstu 
deildarinnar í Svíþjóð og hitaði 
upp fyrir leikinn með 4-0 sigri um  
síðustu helgi. „Persónulega renni 
ég nokkuð blint í sjóinn. Ég þekki 
ekki Häcken en leikmennirnir og 
Sigursteinn Gíslason aðstoðar-
þjálfari þekkja þetta betur. Það 
þykir fínt að vera með 1-1 stöðu 
eftir útileik en mér skilst að þetta 
séu áþekk lið,“ sagði Logi við 
Fréttablaðið í gær.

Logi vonast til að geta hafið upp-
byggingu sína hjá KR strax í kvöld 
en hann varar við röngu hugarfari 
fyrir leikinn. „Við ætlum að gera 
tilraun til þess að spila þetta eins 
og við viljum gera þetta í framtíð-
inni. Það er óvarlegt að fara inn í 
þennan leik með það hugarfar að 
halda fengnum hlut og ætla bara 
að pakka í vörn. Það er þó alveg 
ljóst að við munum ekki taka nein-
ar verulegar áhættur en við förum 
samt inn í leikinn með það hugar-
far að vinna,“ sagði Logi.

Nýi stjórinn í brúnni er ekki vit-
und stressaður fyrir fyrsta leikinn 
undir kröfuhörðum áhangendum 
og stjórn sem var orðinn lang-
þreytt á erfiðu ástandi í Vestur-
bænum. „Nei, það er ekkert stress 
í gangi. „Ég veit að það eru allir 
leikir erfiðir, ekki síst fyrir KR 
eins og staðan er í dag. Vonandi 
náum við að gera þetta þannig úr 
garði að sjálfstraust manna aukist 
eftir leiki og í leikjunum sjálfum,“ 
sagði þjálfarinn sem var ekkert 
búinn að velta byrjunarliðinu fyrir 

sér eða hvort miklar breytingar 
yrðu gerðar á því frá stjórnardög-
um Teits Þórðarsonar. „Ég stilli 
bara upp því sterkasta sem ég tel 
að við eigum völ á.“

Logi ætlar að láta liðið sitt spila 
almennilega knattspyrnu en 
blanda saman léttleikandi spili og 
lengri og árangursríkum sending-
um, eins og hann orðaði það. „Við 
spilum fótbolta og reynum að ná 
tökum á því að geta varist vel sem 
liðsheild. Ég vona að við getum 
búið til gott lið sem getur haldið 
boltanum og spilað sig í gegnum 
varnir andstæðinganna,“ segir 
þjálfarinn og tekur jafnframt 
fram að möguleikarnir á því að 
komast áfram séu góðir.

Sjálfstraust er nokkuð sem 
hefur verið áberandi ábótavant 
hjá KR í sumar, á því vonast Logi 
til að gera bragarbót. „Það verða 
ekki kallaðir sálfræðingar, geð-

læknar og prestar í það, við reyn-
um að vinna það sjálfir. Aðferðin 
er bara að halda áfram að æfa og 
vonast til að koma sjálfstraustinu 
úr æfingunum inn í leikina.“

Logi segir enn fremur að mór-
allinn í liðinu sé góður og hann 
merki alls ekki að allt sé í háaloft 
inni í búningsklefanum. „Mér 
fannst ég merkja það að menn eru 
staðráðnir í að gera betur og 
aðeins að lyfta upp húmornum í 
þessu. Menn þurfa að halda ein-
beitingu, hún verður að vera á 
réttum stað á réttum tíma. Við 
megum ekki gefa okkur of mikinn 
tíma samt,“ sagði Logi sem ætlar 
að gefa leikmönnum frí á næst-
unni.

„Það er oft ekki verra að menn 
fari frá hver öðrum þegar ástand-
ið er svona. Við vinnum í því að 
sameina liðið,“ sagði Logi Ólafs-
son.

Logi Ólafsson stýrir KR í fyrsta skipti í kvöld í Evrópuleik gegn Häcken. Logi 
segist ekki þekkja mikið til sænska liðsins en hefur fengið haldgóðar upplýsingar 
fyrir leikinn. Hann leggur áherslu á að sameina liðið fyrstu daga sína hjá KR.

Ætla sér að taka okkur í kennslustund

Markmaðurinn Casper 
Jacobsen hefur skrifað undir 
framlengingu á samningi sínum 
við Breiðablik út sumarið 2008. 
Jacobsen kom frá Danmörku eftir 
að Hjörvar Hafliðason meiddist 
og gerði upprunalega samning til 
30. ágúst. Hann hefur aðeins 
fengið á sig fimm mörk í sjö 
deildarleikjum í sumar.

Hjörvar þarf smá tíma til að 
koma sér inn í þetta aftur en 
síðan er frábært að vera með tvo 
sterka markmenn að berjast um 
stöðuna,“ sagði Ólafur 
Kristjánsson, þjálfari Blika, við 
Fréttablaðið í gær.

Hjá Breiðabliki 
út sumarið 2008

 Sigurður Ingimundar-
son, þjálfari Keflavíkur, segir 
útlendingamál félagsins vera í 
góðum gír þrátt fyrir að Úkraínu-
maðurinn Denis Ikovlev hafi hætt 
við að koma. 

Hann er að skoða nokkra 
leikmenn og ætlar að taka sér 
góðan tíma í að finna leikmenn 
fyrir næsta tímabil. Keflavík 
hafði náð samkomulagi við 
umboðsmann Ikovlevs sem hafði 
ekki skrifað undir. 

Ikovlev vildi frekar fara til 
Rússlands þar sem hann fékk 
mun hærra peningatilboð, 
eitthvað sem Keflavík átti ekki 
möguleika á að keppa við. „Hann 
er að fara í miklu meiri peninga 
og ég lái honum það ekki. Ég 
talaði við strákinn og þetta góður 
náungi og góður leikmaður,“ segir 
Sigurður.

Fékk risatilboð 
frá Rússlandi

  Leikmenn, þjálfarar og 
fulltrúar Häcken, sænska liðsins 
sem KR-ingar mæta í Evrópu-
keppninni í dag, staldra stutt við 
á Íslandi. Liðið mætti til landsins 
í gær og tók eina stutta æfingu í 
Frostaskjólinu í gærkvöldi eftir 
að hafa eytt deginum í skoðunar-
ferð um Reykjavík. 

Á morgun er förinni heitið í 
Bláa lónið áður en lagt verður af 
stað aftur til Svíþjóðar. Stoppið er 
í það heila því ekki nema rúmur 
sólarhringur, sem þykir afar lítið 
þegar mikilvægur Evrópuleikur 
er annars vegar. 

Staldrar stutt við



 Kvennalið Keflavíkur 
hefur náð samkomulagi við hina 
bandarísku Keshu Watson um að 
hún komi aftur til liðsins næsta 
vetur en Watson lék mjög vel 
með Keflavík á síðasta tímabili

Watson, sem er bakvörður, var 
með 24,4 stig að meðaltali í leik í 
deildinni auk þess að gefa 6,1 
stoðsendingu, stela 4,8 boltum og 
skora 2,7 þriggja stiga körfur að 
meðaltali í leik.

Watson er keppnismanneskja
og sterkur karakter sem gefur 
mikið af sér inn á vellinum og því 
eru þetta mjög góðar fréttir fyrir 
Keflavík sem endaði í 2. sæti á 
bæði Íslandsmótinu og í 
bikarnum síðasta vetur.

Watson verður 
áfram í Keflavík

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

 Fulltrúar Íslandsmeistara
FH ræddu við kollega sína hjá KR 
í byrjun vikunnar um þann 
möguleika að fá sóknarmanninn
Grétar Ólaf Hjartarson til liðsins 
á láni út tímabilið. Viðræðurnar 
áttu sér stað í byrjun vikunnar en 
frestur til félagsskipta rann út á 
miðnætti á þriðjudagskvöld. 

Viðræðurnar komust hins 
vegar aldrei á alvarlegt stig því 
KR-ingar höfðu lítinn áhuga á að 
sleppa Grétari, hvað þá til sjálfra 
Íslandsmeistaranna og 
erkifjendanna í FH. 

Reyndu að fá 
Grétar frá KR



 Veigar Páll Gunnarsson 
lagði upp bæði mörk Stabæk í 2-2 
jafntefli við Vålerenga í norsku 
úrvalsdeildinni í fótbolta um helg-
ina og hefur þar með átt ellefu 
stoðsendingar í sumar. Er það 
þremur fleiri en næsti maður á 
listanum sem er Marek Sapara hjá 
Rosenborg.

Veigar Páll hefur átt níu af þess-
um ellefu stoðsendingum í síðustu 
sjö leikjum og alls átta þeirra á 
félaga sinn í sókninni Daniel 
Nannskog. Veigar Páll hefur skor-
að fimm mörk sjálfur og er því 
ennfremur sá leikmaður deildar-
innar sem hefur komið að flestum 
mörkum í deildinni eða alls sextán 
í fimmtán leikjum. 

Stabæk hefur skorað 24 mörk 
og hefur Veigar Páll því átt þátt í 

67 prósentum marka liðsins á 
tímabilinu. Stabæk er sem stendur 
í öðru sæti, þremur stigum á eftir 
Brann.

Með níu stoðsendingar 
í síðustu sjö leikjum

Smáraflöt 3
300 Akranes

Verð: 23.700.000
Stærð: 97,5 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.550.000

Falleg 3ja herbergja, 97,5 fm íbúð á þriðjuhæð með sér inngang. Glæsilegt útsýni. Anddyrið er flísalagt
og með rúmgóðum klæðaskáp. 2 svefnherbergi eru í íbúðinni og eru þau bæði með eikarparketi og með
skápum en hjónaherbergið er mun stærra og með skápum á heilum vegg. Baðherbergið er með baðkari
með  sturtuaðstöðu,  innréttingu  og  flísum í  hólf  og  gólf.  Flísalagt  þvottaherbergi  og  geymsla  eru  innaf
eldhúsi. Stofan er björt og falleg og þaðan er gengið út á Suðvestur svalir. Eldhúsið er opið inn í stofu.

Vilhjálmur
Sölufulltrúi

848 1200
villi@remax.is

BÆR

Opið hús 18.00 -  19.00

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

 Ítalski varnarmaðurinn 
Marco Materazzi segist ítrekað 
hafa óskað eftir því að hitta 
Zinedine Zidane að máli, án 
árangurs. Zidane skallaði 
Materazzi eftirminnilega í 
brjóstkassann í úrslitaleik HM 
2006, í lokaleik ferils síns.

„Það ríkir friður innra með mér 
vegna málsins. Ég hef oft reynt 
að hitta Zidane til að grafa 
stríðsöxina en hann hefur alltaf 
neitað. Það er hans vandamál,“ 
sagði Materazzi og lítur út fyrir 
að þeir kumpánar muni aldrei 
semja.

Zidane vill ekki 
hitta mig

 Ítalski framherjinn Luca 
Toni er ánægður með lífið hjá 
Bayern München. Almenningur 
getur meðal annars horft á liðið 
æfa á degi hverjum. „Ég er mjög 
ánægður með það. Það er gaman 
þegar kvenkynið lætur sjá sig,“ 
sagði Toni og hélt áfram.

„Við Ítalir felum aldrei þá 
staðreynd að þegar við flytjum í 
nýja borg förum við fyrst í 
fataverslanirnar, síðan húsgagna-
búðirnar. Ég eyði samt ekki 
löngum tíma fyrir framan 
spegilinn á morgnana,“ sagði Toni 
sem tók jafnframt fram að hann 
hlakkaði til að skora mörk í 
Þýskalandi.

Kvenhyllin 
heillar Ítalann

Sven Göran Eriksson, 
stjóri Manchester City, er við það 
að landa ítalska framherjanum 
Valeri Bojinov. City er talið hafa 
komist að samkomulagi við 
Fiorentina um 5,75 milljón punda 
kaupverð fyrir framherjann sem 
yrðu fimmtu kaup Eriksson í 
sumar.

Kaupir Bojinov

 Þóra Björg Helgadóttir, 
landsliðsmarkvörður Íslands, 
hefur verið lánuð frá belgíska 
liðinu Anderlecht til sænska 
liðsins Malmö og mun spila við 
hlið systur sínar í ágústmánuði. 

Þóra mun leysa markmanns-
vandræði liðsins en aðalmark-
vörðurinn  Caroline Jönsson sleit 
krossband fyrir viku síðan. 

„Hún er ein aðalmaðurinn á bak 
við uppgang íslenska kvenna-
landsliðsins og er einn af bestu 
markvörðum Evrópu,“ sagði 
Jörgen Petersson, þjálfari Malmö 
á heimasíðu félagsins.

Verður lánuð til 
Malmö í ágúst

 KR vann 6-2 sigur á 
Breiðabliki í Landsbankadeild 
kvenna í gær og náði því Val að 
stigum á toppi deildarinnar. 

KR-liðið hefur oft spilað betur 
en í gær og þá sérstaklega í fyrri 
hálfleik sem var að mestu í 
höndum Blikastúlkna. Tvö mörk 
Hrefnu Huldar Jóhannesdóttur á 
lokamínútum fyrri hálfleik og 
stórkostlegt mark Hólmfríðar 
Magnúsdóttur eftir þrettán 
sekúndur í seinni hálfleik gerðu 
hins vegar algjörlega út um 
leikinn.

Hólmfríður skoraði tvö mörk 
fyrir KR, Hrefna var með tvö auk 
þess að leggja upp önnur tvö mörk 
og þær Ólína Viðarsdóttir og Olga 
Færseth skoruðu hvor sitt markið 
fyrir KR sem er með 25 stig líkt og 
Valur en vantar 12 mörk upp á til 
að jafna markatölu Valsliðsins.

Helena Ólafsdóttir, þjálfari KR, 
er búin að búa til sterkt lið hjá KR 
sem er til alls líklegt á lokasprett-
inum. „Ég er mjög ánægð með 
þennan leik og eina sem ég er ósátt 
við er mörkin sem við fengum á 
okkur í lokin. Það er rosalega flott 

en það eru allir leikir erfiðir og 
við höldum bara áfram. Við erum 
ekkert að spá í markatöluna okkar 
heldur hugsum um að vinna leikina 
okkar,“ sagði Helena.

Blikaliðið var mikið með boltann 
og spilaði vel úti á vellinum en 
ógnunin var engin inn í teig. Það 
var ekki fyrr en Jörundur Áki 
Sveinsson skipti inn á ungum 
stelpum fyrir slaka útlendinga, 
Kathryn Moos og Mette Nielsen, 

að hlutirnir fóru að gerast. Fanndís 
Friðriksdóttir og Sandra Sif 
Magnúsdóttir náðu síðan að laga 
stöðuna með mörkum í lokin. 

Alicia Wilson átti mjög góðan 
leik í vörn KR og át upp flest allar 
sóknir Blika og þær Hrefna og 
Hólmfríður sýndu að munurinn á 
liðunum lá einkum í leikmönnum 
eins og þeim sem geta gert út um 
leiki með því að skora mikilvæg 
mörk þegar lítið er í gangi.

Spáum ekkert í markatöluna

 Miðað við gæðamuninn á 
liðum FH og Bate í Hafnarfirðinum 
í gær er það nánast ómögulegt 
verkefni sem bíður Íslandsmeist-
aranna í síðari leiknum sem fram 
fer ytra í næstu viku. 

FH-ingar voru yfirspilaðir á 
löngum köflum í leiknum og þarf 
líklega að fara langt aftur í tímann 
til að finna þann leik þar sem FH-
ingar hafa litið eins illa út á 
heimavelli, eins og í fyrri hálf-
leiknum í gærkvöldi.

„Mér fannst leikurinn mjög 
góður en liðið okkar er samt einum 
klassa betri en FH. Ég bjóst við 
því að markmaðurinn okkar yrði í 
meiri vandræðum en raunin var. 
Þrátt fyrir að hafa unnið í dag 
verður síðari leikurinn ekki 
auðveldur þar sem leikmenn FH 
börðust mjög vel,“ sagði Igor 
Kryushenko, þjálfari Bate, við 
blaðamenn eftir leikinn.

Draumabyrjun FH dugði engan 
veginn til því eftir að Matthías 
Vilhjálmsson hafði komið liðinu 
yfir strax á fjórðu mínútu tóku 
gestirnir öll völd á vellinum og 
fóru endurtekið afar illa með 
óörugga vörn FH. Jöfnunarmarkið 
kom þó ekki fyrr en á 31. mínútu 
þegar miðjumaðurinn Dmitri 
Likharovich batt endahnútinn á 
glæsilega sókn þar sem vörn FH 
var sundurspiluð. Mörkin hefðu 
hæglega getað verið fleiri og voru 
FH-ingar hreinlega heppnir að 

fara með jafna stöðu inn í hálfleik. 
Tvö mörk gestanna á fyrsta 
stundarfjórðungi síðari hálfleiks 
gengu hins vegar frá leiknum en 
bæði komu þau eftir einstakl-
ingsmistök í liði FH. 

Í vonlausri stöðu, 3-1 undir á 

heimavelli, vöknuðu FH-ingar 
fyrst til lífsins og voru hreinlega 
óheppnir að minnka ekki muninn 
áður en yfir lauk. Sigur Bate var 
hins vegar fyllilega verðskuldaður, 
liðið stjórnaði leiknum nánast frá 
upphafi og er óumdeilanlega í 

kjörstöðu fyrir síðari leikinn. 
Bate er lið sem leggur áherslu á 

sóknarleikinn, sem sést einna best 
á því að liðið pressaði FH-inga að 
öftustu línu allt þar til að liðið 
hafði skorað mörkin þrjú í gær. 
Slík taktík verður að teljast 
óvenjuleg hjá útivallarliði í 
Evrópuleik og kom hún FH-ingum 
líklega nokkuð á óvart. 

Bate spilar hreyfanlegan og 
skemmtilegan sóknarbolta sem 
heimamenn áttu engin svör við 
framan af leik í gær. Liðið gerði 
aukinheldur vel í því að loka á 
svæði og þvingaði FH-inga í að 
spila eins og þeir vilja alls ekki. 

Leikmenn FH vilja sennilegast 
gleyma fyrri hálfleiknum í gær 
sem fyrst en frammistaða þeirra 
síðasta hálftímann, þar sem liðið 
náði loks að sýna sitt rétta andlit, 
sýnir að enn er von um að komast 
áfram  þótt lítil sé. 

Veikleika Bate er helst að finna 
í öftustu varnarlínunni, sem FH-
ingar nýttu sér í marki Matthíasar 
í upphafi leiks. Þessa veikleika 
verður liðið að nýta sér óspart í 
seinni leiknum til að eiga einhverja 
möguleika á áframhaldandi þátt-
töku.

Þrjú mörk FH og ekkert frá 
andstæðinginum er það sem þarf 
til, en miðað við gæðamuninn á 
liðunum í gær þarf lítið minna en 
kraftaverk til að slíkir draumórar 
verði að veruleika. 

Íslandsmeistarar FH voru yfirspilaðir á heimavelli sínum í Kaplakrika í gær af ógnarsterku liði FC Bate 
Borisov. Hvítrússnesku meistararnir unnu sannfærandi 3-1 sigur og eru svo gott sem komnir áfram. 



Eggert Gunnþór 
Jónsson, íslenski unglinga-
landsliðsmaðurinn hjá Hearts í 
Skotlandi, spilaði síðustu 22 
mínúturnar í æfingaleik liðsins 
gegn Barcelona síðastliðinn 
laugardag og þótti standa sig 
með miklum ágætum, þrátt 
fyrir að spila ekki í sinni 
kjörstöðu á miðjunni. 

Eggert lék í stöðu miðvarðar
og att kappi við ekki ómerkari 
mann en Thierry Henry, en 
hann lék síðari hálfleikinn fyrir 
spænska stórveldið í leiknum. 

Aðrir snillingar á borð við 
Samuel Eto´o, Ronaldinho og 
Lionel Messi voru hins vegar
farnir af velli. 

„Ég dekkaði hann í þann tíma
sem ég var inn á og ég verð að
segja að það var aðeins öðru 

vísi en ég átti von á. Hann er 
miklu stærri og sterkari en ég 
hélt og það er gríðarlega erfitt 
að fylgja honum eftir en mér 
fannst ég koma ágætlega frá 
mínu,“ segir Eggert. 

Lokatölur leiksins urðu 3-1, 
liði Barcelona í vil, en þess má 
geta að öll mörk Barca komu 
áður en Eggert kom inn á. 
Tæplega sextíu þúsund manns 
fylgdust með leiknum úr 
áhorfendastúkunni.

„Henry er teknískur og 
flinkur með boltann en svo er 
hann greinilega ofboðslega
klár framherji og með góðar
staðsetningar. Einfaldlega
hrikalega góður,“ sagði Eggert 
um einvígið við Thierry 
Henry.

Hann er hrikalega góður

FRÁBÆRAR

VIÐTÖKUR!
Þúsundir nýrra og 

núverandi viðskiptavina 

Glitnis hafa nú þegar

skráð sig í 

Vildarklúbb Glitnis.

GLITNIS-
PUNKTAR
ERU
PENINGAR
Fylgstu með Glitnispunktunum 
safnast upp í Netbanka Glitnis.
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 Tryggvi Guðmundsson 
var ánægður með byrjun leiksins 
hjá FH í gær áður en leikur liðsins 
hrundi eins og spilaborg.

„Ég veit bara ekki hvað gerðist. 
Mér fannst við ekki verri en þeir, 
þegar við þorum að halda boltan-
um. Þarna kom bersýnilega í ljós 
munurinn á atvinnumönnum og 
áhugamönnum. Þeir eru kaldir, 
þora að halda boltanum innan liðs-
ins á meðan það kemur ákveðið 
stress í okkur,“ sagði FH-ingur-
inn.

Tryggvi er rómaður fyrir klók-
indi sín sem hann tekur út sem lyk-
ilatriði í leiknum í gær. „Þeir eru 
klókari í einu og öllu, í að fá auka-
spyrnur, tefja, og halda boltanum.
Klókindi eru svo mikilvægur part-
ur af þessu og það kemur í ljós hér. 
Mörkin okkar eru alls ekki klók, 
þau eru ótrúlega klaufaleg,“ sagði
Tryggvi sem er ekkert alltof
bjartsýnn fyrir síðari leikinn í 
næstu viku.

„Þetta er auðvitað ekki búið en 
þetta veganesti er ekkert sérstakt.

Við hefðum kannski átt að bæta
við, hann dæmdi af mark og við 
hefðum átt að fá eitt eða tvö víti. 
Pólverji að dæma hjá Hvít-Rúss-
um, ég veit ekki með það,“ sagði
Tryggvi og glotti.

Ólafur Jóhannesson, þjálfari
FH, var ekki sáttur með tapið.

„Við byrjuðum vel og það átti að
gefa okkur kraft en við vorum 
númeri of litlir. Við vorum alltaf á 
eftir, of langt frá mönnunum okkar
og gáfum þeim alltof mikið pláss. 
Mér fannst við ólíkir sjálfum 
okkur og ég er ekki ánægður með 
úrslitin,“ sagði Ólafur.

„Þetta verður mjög erfitt. Auð-
vitað eru líkurnar ekki miklar en 
við komum til með að spila af full-
um krafti. Þetta gefur okkur 
reynslu og þetta er þrælgaman
þrátt fyrir að úrslitin séu ekkert 
sérstök. Við eigum undir högg að
sækja, Ísland er ekki besta fót-
boltaland í heimi og munurinn sést 
þegar við spilum við útlendinga,
þeir voru einfaldlega betri.“

Númeri of stórir







Á ferð með áströlsku tríói

LEST WE FORGET
Áhrifarík mynd um sögu gyðinga frá helförinni, til dagsins í dag.
Mynd sem áhugasamir um ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs
ættu ekki að láta fram hjá sér fara.

Í myndinni eru m.a. frásögur fólks sem lifði af.

Sýnd á sjónvarpsstöðinni Omega 

Mánudag kl. 22:00
Fimmtudag kl. 22:00
Laugardag kl. 22:00
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„Ég reyni oft að vera duglegur 
og elda mér hafragraut. Annars 
fæ ég mér bara Cheerios eða 
ristað brauð. Stundum gleymi 
ég reyndar alveg að borða. 
Ég reyni líka að byrja daginn 
á að fá mér eins nýkreistan 
appelsínusafa og hægt er, það 
tekst samt ekki alltaf.“

Tónlistarmaðurinn Mugison er að leggja lokahönd á 
næstu plötu sína og þar verður meðal annars að finna 
lagið George Harrison, sem er tileinkað Bítlinum 
sáluga.

„Þetta er eldgömul hugmynd og ég ákvað bara að 
klára hana,“ segir Mugison, sem hefur lengi verið 
aðdáandi Harrisons. „Ég ætlaði að vera kvöldstund 
að klára það en var hálfan mánuð. Ég var orðinn svo 
þunglyndur að ég byrjaði að reykja aftur en er hætt-
ur núna. Það er svolítið fyndin kaldhæðni að ég skyldi 
falla í fjögurra ára reykingabindindi vegna lags um 
mann sem dó úr lungnakrabbameini vegna reyk-
inga,“ segir hann.

Mugison lenti einnig í miklum vandræðum með 
upptökur á öðru lagi þar sem hann þurfti að taka upp 
fimmtán mismunandi millilög. „Þetta er aktívista-lag 
og millilagið virkaði í kassagítarútgáfu. Svo þegar 
það var komin „pródúksjón“ í kringum þetta hljómaði 
það eins og blanda af Boney M og Iron Maiden,“ segir 
hann og hlær. 

Nýja platan er væntanleg í lok september eða byrj-
un október en vinna við hana hófst skömmu eftir að 
Mugison lauk við gerð Mugimama is this Monkey-
music? Kappinn stefnir á að fljúga til Memphis í 
Bandaríkjunum á næstunni til að taka upp það sem á 
vantar á plötuna og dvelja þar í eina viku.

Samdi lag um George Harrison

„Þegar Lalli biður um greiða 
bregst ég við,“ segir Halldór Ein-
arsson, betur þekktur sem Hall-

dór í Henson. Halldór útvegaði 
Hrottunum, knattspyrnufélagi 
fanga á Litla-Hrauni, nýja bún-
inga eftir að hafa fengið beiðni um 
slíkt frá sjálfum Lalla Johns sem 
situr inni sem stendur. 

„Fyrir fjölda ára fórum við 
Hemmi Gunn, Rúnni Júl, Ómar 
Ragnarsson og fleiri oft upp á 
Litla-Hraun til að spila við fang-
ana. Ég man meira að segja eftir 
því þegar Ómar lenti flugvélinni í 
miðjum fangelsisgarðinum,“ segir 
Halldór hlæjandi þegar hann rifj-
ar upp þessa gömlu tíma. „Við 
tókum líka eitt sinn ameríkana 
með okkur upp eftir. Honum 
fannst það mikið sport að spila í 
„the state prison“. Honum brá nú 

samt meira þegar boltinn fór yfir 
girðinguna, sem þá var einföld, og 
út fyrir fangelsið. Einn fanginn 
vippaði sér bara yfir, sótti boltann 
og kom aftur yfir,“ segir Halldór 
og skellir upp úr. 

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
Halldór bregst við beiðni fang-
anna um nýja búninga. „Búning-
arnir eru ekki þverröndóttir, 
svartir og hvítir,“ segir Halldór, 
sem sendi öllum Hrottunum ljós-
bláa búninga, ekki ólíka Chelsea- 
búningunum, nema Lalla sjálfum. 
„Hann fékk rauðan búning,“ segir 
Halldór. Bláu búningarnir munu 
vafalaust koma sér vel enda þykja 
Hrottarnir ansi liðtækir knatt-
spyrnumenn.

Óperusöngvarinn Garðar Thor 
Cortes söng í gærkvöldi á Old 
Trafford, heimavelli enska knatt-
spyrnustórveldisins Manchester 
United. Englandsmeistararnir 
léku þá vináttuleik gegn Ítalíu-
meisturum Inter Milan og söng 
íslenski sjarmörinn fyrir tugþús-
undir gesta sem mættu á völlinn. 
Leikurinn var að auki sýndur í 
beinni útsendingu í sjónvarpi víða 
um heim, meðal annars á sjón-
varpsstöð Manchester United.

Garðar Thor hefur notið mikilla 
vinsælda í Bretlandi síðustu mán-
uðina eftir að fyrsta plata hans 
kom út þar í landi. Þetta er til að 
mynda í þriðja skiptið sem hann 
syngur á stórum fótboltaleik þar í 
landi. Fyrst var það úrslitaleikur 

fyrstudeildarliða um sæti í Úrvals-
deildinni og síðar söng hann á 
heimavelli Íslendingaliðsins West 
Ham United. 

Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins hefur Garðar Thor 
einnig verið bókaður til að syngja 
á úrslitaleik bikarkeppninnar í 
breskum ruðningi 25. ágúst næst-
komandi. Leikurinn fer fram á 
Wembley og nær sjónvarps-
útsending frá honum til 200 
milljóna áhorfenda víða um heim.

Garðar Thor Cortes söng á Old Trafford



Ævintýralega gott á grillið um
verslunarmannahelgina!

Prófaðu vinsælu sjávarréttagrillpinnana.

Fjölbreytt úrval af fyrsta flokks kjöti og fisk á grillið.

Láttu matreiðslumenn okkar aðstoða þig við valið.

Gómsæt sjóbleikja á grillið

Grillaðar lambalundir í BBQ sósu Alvöru hamborgari á grillið

T-bone steik að hætti Gallerí Kjöts

Ævintýralegar sælkerabúðir

Opnunartími  búðana er  10:00 – 18:30.  alla virka daga 
Opið laugardaga 11:00 – 17:00.  á Höfðabakka, Búðakór, 
Dalvegi, Tjarnarvöllum Grensásvegi og Háaleitisbraut.
ATH lokað sunnudaginn 5/8. og mánudaginn 6/8.



Nei, nú nenni ég ekki þessari 
endalausu neikvæðni lengur, 

að vera eitthvað fúll þótt frábært 
fólk sé orðið svo ógeðslega ríkt 
að svokölluðu venjulegu fólki 
hreinlega blöskri. Ég nenni held-
ur ekki heimsendaspánum, að allt 
sé að fara til fjandans út af meng-
un. Neikvæðnin er slítandi og 
þess vegna er ég alvarlega að spá 
í að gerast gallharður frjáls-
hyggjumaður. Það er mun væn-
legra til árangurs (árangur: 
hámarks hamingja til æviloka, ef 
ekki lengur) en að velta sér upp 
úr svartagallsrausinu sem má 
endalaust fá hjá flestum öðrum. 

jákvæðni ein-
kennir frjálshyggjuna, til dæmis 
á netsíðunni Andríki. Þar er alls 
ekkert allt að fara til fjandans, 
heldur þvert á móti: það má dúlla 
sér áfram í unaðslegri neyslu-
sælu út í hið óendanlega og 
gróðurhúsaáhrifin eru eintómt 
rugl. Eða það skilst mér – ekki 
eins og ég nenni að lesa þetta.

 Hólmsteinn er 
heldur aldrei með svartagalls-
raus. Hann hélt gott gigg um dag-
inn og fékk einhvern útlending til 
að segja okkur að ef skattar yrðu 
lækkaðir þá myndu allir vinna 
miklu meira því þá slyppu þeir 
við að láta hirða af sér fúlgur til 
að púkka upp á börn, gamal-
menni, sjúklinga og listafólk. Það 
var lagið! Það er akkúrat það sem 
þessi letingjaþjóð þarf, að vinna 
meira. Skítt með það þótt við 
eigum Evrópumet í vinnu bæði 
utanhúss og innan, ef við lækkum 
skatta, eða afnemum þá bara 
alveg, þá verður sko fyrst stritað 
fyrir alvöru. Sjálfur myndi ég 
vinna allan sólarhringinn á pill-
um frá lækninum ef ég þyrfti 
ekki að láta mitt af hendi rakna 
til þurfalinga. 

 segir að það sem 
við þurfum núna séu fleiri ríkir. 
Því fleiri ríkir, því meiri mylsna 
dettur á gólfið til hinna, segir 
hann. Ef nógu margir ríkir koma 
upp hlýtur til dæmis fyrr eða 
síðar einhverjum ríkum að finn-
ast ég skemmtilegur, en ekki 
endalausar bunur af ríkum sem 
fíla bara eitt lag í öllum heimin-
um sem er Nína með Stebba og 
Eyva, eða strákunum í Buff ef 
Stebbi og Eyvi eru uppteknir. Ef 
hér fyllist allt af ríkum með 
almennilegan smekk kemur 
örugglega einhver á endanum 
sem vill fá mig með kassagítar-
inn í veiðikofann til að spila 
gömul Bless-lög fyrir sig á 200 
þúsund kall stykkið. Ég bíð 
spenntur.
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Vertu í góðu
sambandi
um helgina

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Nokia 6151
Einfaldur og sérlega handhægur 3G sími sem kemur þér í 
samband þegar á þarf að halda. Myndavél (1,3mp), Mp3 spilari,
útvarp, EGDE gagnaflutningur og tenging við Vodafone live! 
tryggja að þér leiðist ekki með þennan síma við höndina.

Sharp GX-17
Ódýrasti myndavélarsíminn á markaðnum, stílhreinn og 
þægilegur. Fyrir þá sem eru að leita að traustum talsíma 
með litlum aukabúnaði. VGA myndavél, Bluetooth, 
tölvupóstur og tenging við Vodafone live! tryggja gott
samband um allt land.

Meistaradeildarboltar
Hinir vinsælu meistaradeildarboltar fást í verslunum 
okkar og eru á sérstöku tilboði fyrir Og1 viðskiptavini. 
Almennt verð 1.990 kr.

Til að gera helgina sem eftirminnilegasta finnur þú réttu 
ferðafélagana hjá Vodafone. Skoðaðu veðurspá helgarinnar 
með Vodafone live! Komdu við í verslunum okkar eða hringdu 
í 1414 til að fá nánari upplýsingar.

19.900 kr.

9.900 kr.

990 kr.

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


