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„Straight friendly“ 
matseðill

Búið er að setja upp markaðs-tjald þar sem afslátturinn er allt að 70 prósent

Búið er að setja upp markaðstjaldfyrir utan versl i

Matvara af eyfirskum upp-runa verður meðal söluvara á markaðinum í gamla bænumað Laufási í Eyjafirði 6. ágústmilli kl. 13.30 og 16.
„Við verðum með alls konar brauð, bæði fjölþjóðleg og séríslensk, svo sem franskbrauð, fjallagrasabrauð, sveitabrauð og rúgbrauð. Öll eru þau heimabökuð,“ er það fyrsta sem Ingibjörg Sigurlaugsdóttir, staðarhaldari í Laufási, nefnirþegar hún er beðin að lýsa matvörunum á Laufásmarkað-inum á mánudaginn. Fleira telur hún upp. „Við erum með rabarbarasultu, rabarbarasaft,berjasultu og rabarbarahlaup. Svo höfumvið bakað rabarbarapæ. Þetta flokkast allt undir mat úr héraði. Við erum líka að selja 

harðfisk utan af Grenivík og nýuppteknar kartöflur úreyfirskri mold.“ Einnig verða þjóðlegar veitingar seldar á gamlaprestssetrinu. 

Q-bar opnar eldhúsið fyrir hommum, lesbíum og 
öllum hinum.
Við Ingólfsstræti í Reykjavík var fyrir nokkrum
mánuðum opnaður skemmtistaðurinn Q-bar. Þar
koma samkynhneigðir saman ásamt gagnkyn-
hneigðum vinum sínum, en staðurinn er það sem kall-
ast „Straight-Friendly“ – öllum opinn án tillits til kyn-
hneigðar þó að samkynhneigðir séu þó í meirihluta.

Fram til þessa hefur staðurinn verið rekinn sem
bar og skemmtistaður á kvöldin og um helgar, en nú
hafa Óli Hjörtur Ólafsson og Anna Brá Bjar dó
rekstrarstjórar einnig

ur að koma á borðið og fólk kann vel að meta það.
Fyrsta daginn var mjög gott að gera hjá okkur miðað
við það að við auglýstum ekki neitt og allir voru mjög
ánægðir,“ segir Óli.Fyrir framan Q-bar er rúmgóður pallur þar sem
gestir geta setið úti ef vel viðrar og hægt er að yfir-
skyggja pallinn ef tilefni er til. Opnunartími staðar-
ins hefur verið lengdur eftir að eldhúsið opnaði, en
eldhúsið er opið frá klukkan 11.30 fyrir hádegi til
klukkan níu á kvöldin, alla daga ikAnnar k kk
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Ritstýrir nýju ung-
menningarblaði

„Mér þykir þetta mjög miður. Ég 
ætlaði aldrei að gera þetta,“ sagði 27 ára 
hollenskur maður við aðalmeðferð í fíkniefna-
máli í Héraðsdómi Reykjaness í gær. Hann og 
nítján ára hollensk stúlka viðurkenna bæði að 
hafa flutt kókaín til landsins innanklæða og 
innvortis í apríl síðastliðnum. 

Fólkið var handtekið af tollvörðum í 
Leifsstöð við komuna frá Amsterdam 6. apríl 
með samtals tæplega 1.100 grömm af kókaíni 
innvortis og innanklæða. Hann var með um 
750 grömm og hún ríflega 300. Þau hafa verið í 
gæsluvarðhaldi síðan. Þau segjast bæði hafa 
haldið í fyrstu að þau ættu að fara ein í 
ferðina, og hvorugt segist hafa vitað hversu 
mikið magn efna hitt hafði meðferðis.

Stúlkan og maðurinn eru bæði fædd á 
eyjunni St. Vincent í Karíbahafi og þekktust 
þaðan í sjón. Maðurinn, sem er nær algjörlega 

heyrnarlaus, hafði búið í nokkur ár í Hollandi 
fyrir smyglið. „Ég var heimilislaus og átti 
enga peninga,“ sagði hann. „Ég hafði þurft að 
greiða skuldir og fara í læknisaðgerð út af 
eyrunum á mér.“

Stúlkan hefur nýlokið framhaldsskólanámi í 
Hollandi og hefur haldið áfram námi í 
gæsluvarðhaldi hér. Hún hyggst taka próf nú í 
ágúst.

Bæði stúlkan og maðurinn fullyrða að aðrir 
hafi fengið þau til verksins. Stúlkan segir konu 
að nafni Ivette hafa skipulagt smyglið en 
maðurinn nefnir karlmann, Mario að nafni. 
Þau dvöldu í sama húsi daginn fyrir ferðina en 
segjast lítið sem ekkert hafa hist. „Við máttum 
ekki tala saman og vorum látin dvelja í 
aðskildum herbergjum,“ sagði stúlkan. Þau 
áttu síðan að þykjast vera par í ferðinni.

„Þegar ég var að koma fíkniefnunum fyrir 

inni í mér þá kastaði ég þeim upp þannig að ég 
þurfti að koma hluta þeirra fyrir í endaþarmi,“ 
sagði maðurinn.

Á flugvellinum í Amsterdam var fólkið 
stöðvað vegna þess hve illa farið vegabréf 
mannsins var. Tollverðir leituðu að fíkniefnum 
á þeim. „Þeir leituðu ekki vel, því þá hefðu 
þeir fundið efnin,“ sagði maðurinn. Þau voru 
að verða of sein í flugið svo leitinni var hætt. 
Maðurinn segir tollverðina úti hafa sagt þeim 
að þeir myndu hafa samband við yfirvöld á 
Íslandi um að leita betur á þeim.

Stúlkan segist ekki vita hvort hún hafi átt 
von á greiðslu fyrir verkið umfram ferðalagið 
til Íslands. „Ég vildi gera þetta því mig langaði 
í ferðalag. Mig langaði að komast burt frá 
Hollandi,“ sagði hún. Maðurinn sagðist hafa 
verið lofað 7.400 evra greiðslu, sem jafngildir 
um 640 þúsund krónum.

Vildi borga heyrnaraðgerð
Tveir Hollendingar viðurkenna að hafa flutt inn rúmt kíló af kókaíni. Vafamál hvort þeir stóðu saman að 
innflutningi efnisins. Leitað var á fólkinu á leið frá Amsterdam. Íslensk yfirvöld voru beðin að leita betur.

GSM-samband er komið á í 
Flatey á Breiðafirði. Fólk í eynni 
vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið 
þegar farsímar tóku að hringja á 
þriðjudag. Áður hafði verið til-
kynnt að GSM-sambandi yrði komið 
á í Flatey og á hluta af sunnanverð-
um Vestfjörðum í nóvember.

Í vikunni fór kvikmyndatökufólk 
að streyma til eyjarinnar með Balt-
asar Kormák í fararbroddi til að 
taka upp myndina Brúðgumann. 

„Við spurðumst fyrir um það hjá 
Símanum hvort við gætum verið 
nettengd í eynni og hvort hægt 
væri að liðka til með það,“ sagði 
Agnes Johansen, framleiðandi 
kvikmyndarinnar. „Þá var okkur 
sagt að það væri langt komið með 
GSM-samband og að þeir ætluðu 
bara að nota tækifærið og drífa í 
þessu.“  

Viðbrögð íbúa og gesta í Flatey 
við GSM-sambandinu eru blendin. 

Á Hótel Flatey er búið er að hengja 
upp miða á hótelinu þar sem stend-
ur: „Góðir gestir, vinsamlega notið 
ekki GSM-síma á hótelinu, verönd-
inni, útiborðum eða í veitingasal. 
Takk fyrir að varðveita friðinn í 
Flatey.“

„Menn verða bara að læra að 
slökkva á símum og varðveita frið-
inn sem er það sem fólk sækist 
eftir hér,“ segir Álfheiður Ingadótt-
ir, einn af eigendum hótelsins.

Óvænt símasamband í Flatey

Þjóðhátíðargestum í 
Eyjum var ráðlagt að gista 
ekki í tjöldum sínum í Dalnum 
í fyrrinótt vegna veðurútlits. 
Starfsmenn þjóðhátíðarnefnd-
ar gengu á milli tjalda og buðu 
fólki að gista í íþróttahúsi í 
staðinn, endurgjaldslaust.

„Við vildum bara fyrir-
byggja að tjöldin fykju og 
fólkið lenti í slæmu veðri,“ 
segir Tryggvi Már Sæmunds-
son, sem er í nefndinni. 
„Flestir tóku mjög vel í þetta, 
en einhverjir voru eftir í 
dalnum.“ Hann segir veðrinu 
eiga að slota á hádegi í dag, og 
þá muni Dalurinn aftur fyllast 
af tjöldum. 

Yfir sextíu fíkniefnamál 
hafa komið upp á landinu öllu 
síðan fíkinefnaeftirlit lögreglu 
vegna verslunarmannahelgar-
innar hófst mánudaginn 23. 
júlí. Páll Winkel aðstoðarlög-
reglustjóri segir magnið 
heldur meira en undanfarin ár, 
enda sé meiri áhersla lögð á 
eftirlit en áður.

Beðnir að gista 
ekki í Dalnum

3. ÁGÚST 2007 Silvía syngur fyrir samkynhneigða Svía Björgólfur og bílarnir Elma Lísa og Reynir Lyngdal selja íbúðina

30 álitsgjafar velja næsta forsetaefni SNIÐIN FYRIRBESSASTAÐI
Sniðin fyrir Bessastaði



„Stór hluti af lækn-
unum, og sérstaklega þeir sem eru 
eldri og reyndari, eru búnir að fá 
sig fullsadda á þessu og munu 
draga sig í hlé,“ segir Friðrik 
Sigurbergsson, reyndasti 
þyrlulæknir landsins.

Friðrik vísar til þess að einungis 
einn læknir er á bakvakt hverju 
sinni vegna bráðaútkalla björgun-
arþyrlna Landhelgisgæslunnar. 

Þyrlur sem sinna bráðaþjónust-
unni eru tvær og áhafnirnar sem 
fljúga þeim sömuleiðis. Ekki var 
gert ráð fyrir öðrum lækni þegar 
úthlutað var til Landspítalans í ár.

„Við teljum að það sé ekki ásætt-
anlegt að starfa undir þessu aukna 

álagi. Við erum með reglur um 
vinnuvernd og lágmarkshvíld og 
allir skilja að flugmaðurinn þurfi 
að hvílast. En þetta er ansi  slítandi 

fyrir lækninn, sem þarf kannski 
líka að mæta í vinnuna daginn 
eftir,“ segir hann.

Friðrik tekur sem dæmi að 
nýverið hafi þurft að sækja sjúk-
ling til Vestfjarða. Á meðan hafi 
borist annað útkall. Enginn læknir 
hafi fengist til ferðarinnar sem 
seinna var afturkölluð.

„Það er fullur skilningur á því 
hjá Landhelgisgæslunni að þörf sé 
á öðrum lækni. Dómsmálaráðu-
neyti metur þetta öðruvísi.“ Frið-
rik efast ekki um að þörf sé á lækn-
um í þyrlurnar. „Við flytjum um 20 
mikið slasaða sjúklinga á ári þar 
sem þarf mikið inngrip, sem ekki 
er á færi annarra en lækna.“

Sá Lalli ekki rautt þegar hann 
fékk annan búning en hinir?

 Drengur fæddur 1992 
slasaðist alvarlega þegar hann 
varð fyrir bíl í Garðabæ laust 
fyrir hádegi í gær.

Að sögn lögreglunnar lenti 
drengurinn framan á bílnum 
þegar hann var að hjóla yfir götu. 
Við áreksturinn kastaðist hann 
yfir bílinn og lenti á gangstétt 
fyrir aftan bílinn. Drengurinn var 
ekki með hjálm.

Drengurinn var fluttur með 
sjúkrabíl á bráðamóttöku 
Landspítalans í Fossvogi.

Að sögn vakthafandi læknis 
liggur drengurinn alvarlega 
slasaður á bráðamóttöku en líðan 
hans stöðug.

Drengur á hjóli 
varð fyrir bíl

Hugsanlega var 
skotið á bíl stúlku sem var að taka 
barn úr bíl sínum í Keflavík í gær.

Málsatvik voru þau að þegar 
stúlkan var að taka barn úr 
barnabílstól í bílnum sprakk ein 
rúða. Lögreglan kom á svæðið og 
rannsakaði málið.

Að sögn varðstjóra hjá lögregl-
unni á Suðurnesjum er hugsanlegt 
að skotið hafi verið á rúðuna. Það 
sé hins vegar ekki hægt að útiloka 
að einhverju hafi verið kastað í 
rúðuna eða jafnvel að eitthvað 
hafi fokið á hana. Allir sem geta 
veitt upplýsingar um málið eru 
beðnir að hafa samband við 
lögregluna á Suðurnesjum. 

Hugsanlega 
skotið á bíl

Ungur piltur endaði 
ökuferð sína úti í Laxá í Aðaldal 
eftir að hann missti stjórn á 
jeppabifreið sinni við Helluvað í 
Mývatnssveit í gær.

Pilturinn missti stjórn á 
bílnum, sem var í gangstýringu 
(e. cruise control), og neyddist til 
að stýra honum út af til að koma í 
veg fyrir að velta honum. Hann 
sveif um sex metra fram af 
vegstallinum og keyrði hátt í 
hundrað metra eftir árbakkanum 
þar til hann endaði úti í miðri 
ánni. Engum varð meint af.

Vegfarandi varð vitni að 
slysinu en keyrði fram hjá eins 
og ekkert hefði í skorist, segir 
Gunnar Hnefill Örlygsson, sem 
ók bílnum.

Bíllinn endaði í 
Laxá í Aðaldal

 Vandi sveitarfélaga 
landsins er útgjalda- og skulda-
vandi, ekki skortur á tekjum, segir 
Árni M. Mathiesen fjármálaráð-
herra. Hann segir bæði tekjur og 
útgjöld hafa aukist meira hjá sveit-
arfélögunum en ríkinu.

Talsvert hefur verið rætt um að 
sveitarfélögin fái hlutdeild í tekj-
um ríkisins af fjármagnstekju-
skatti, en fjármálaráðherra hefur 
þvertekið fyrir það. 

„Vandi sveitarfélaganna almennt 
held ég að sé útgjalda- og skulda-
vandi, ekki tekjuvandi. Á yfirstand-
andi hagvaxtarskeiði hefur upp-
safnaður tekjuauki 
sveitarfélaganna verið meiri en 
tekjuauki ríkissjóðs. Á síðustu fjór-
um árum hafa útgjöld sveitarfélag-
anna aukist umtalsvert meira en 
útgjöld ríkisins,“ segir Árni. Hann 
tekur fram að á því árabili hafi afar 
fá verkefni færst frá ríki til sveit-
arfélaga.

Árni segir vanda sveitarfélag-
anna afar misjafnan, stóru sveitar-
félögin á höfuðborgarsvæðinu hafi 
fengið miklu meiri tekjuaukningu 
en til að mynda lítil sveitarfélög á 
landsbyggðinni, þar sem tekjur 
hafi jafnvel dregist saman. Það að 
færa tekjur af fjármagnstekj-
uskattinum til sveitarfélaganna 
muni bara skekkja tekjudreifing-
una milli sveitarfélaga enn meira.

Árni segir að ríkið hafi samið við 
Samband íslenskra sveitarfélaga 
síðastliðið vor um að ríkið aðstoði 
sveitarfélögin við að grynnka á 
skuldum, og að sveitarfélögin 
tækju upp fjármálareglur áþekkar 
þeim sem ríkissjóður hefur verið 
með. Árni segir að þessi samningur 
verði lagaður að viðbrögðum ríkis-

valdsins við niðurskurði á þorsk-
veiðiheimildum, en gert er ráð 
fyrir 700 milljóna viðbótarframlagi 
ríkisins í í jöfnunarsjóð í tvö ár.

„Ríkisvaldið er með þessu búið 
að viðurkenna að það sé vandi hjá 
sveitarfélögunum, og er tilbúið til 
að aðstoða við að grynnka á skuld-
unum, svo fremi sem staða ríkis-
sjóðs leyfi,“ segir Árni.

Grímur Atlason, bæjarstjóri í 
Bolungarvík, segir sveitarfélög á 
þenslusvæðum – Suðvesturhorninu 

og Austurlandi – hafa skilað ágætri 
afkomu, en önnur sveitarfélög skili 
lakari afkomu. Hann segir margt 
koma þar til, en einn af stóru þátt-
um málsins sé að tekjustofnar hafi 
ekki aukist í samræmi við verkefni 
sem sveitarfélögin hafi tekið við af 
ríkinu.

Hann nefnir þar sérstaklega 
grunnskólana, en kröfur samfé-
lagsins séu aðrar í dag en þær hafi 
verið þegar grunnskólarnir voru á 
hendi ríkisins. Nú sé krafan ein-
setnir skólar, mötuneyti og fleira, 
auk þess sem viðhald bygginga hafi 
víða setið á hakanum hjá ríkinu. Ef 
eitt sveitarfélag stökkvi til og bæti 
þjónustuna verði þau öll að 
stökkva. 

Hann segir það góðra gjalda vert 
að grynnka á skuldum sveitarfé-
laga, en 1,4 milljarðar á tveimur 
árum komi ekki í staðinn fyrir fasta 
tekjustofna sveitarfélaga.

Vandi sveitarfélaga 
ekki tekjuskortur
Fjárhagsvandi sveitarfélaga landsins tengist fremur útgjöldum og skuldum en 
tekjuskorti segir Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra. Tekjustofnarnir hafa 
ekki aukist í samræmi við flutning verkefna til sveitarfélaga segir bæjarstjóri.

 Skemmtistaðurinn Goldfinger í 
Kópavogi hefur ekki leyfi til nektarsýninga. Í nýjum 
lögum segir að nektardans sé bannaður nema hann 
sé sérstaklega heimilaður af sveitarstjórn og 
lögreglu. Lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins 
leggst gegn leyfi Goldfinger til nektarsýninga, og 
því hefur sýslumaður ekki veitt staðnum leyfið.

Ásgeir Davíðsson, eigandi staðarins, segir engan 
nektardans hafa farið fram á Goldfinger síðan nýju 
lögin tóku gildi. Stúlkurnar fari ekki úr öllum 
fötunum og því sé ekki um nektarsýningu að ræða. 
Hann segist ætla að leggja fram kvörtun til dóms-
málaráðuneytisins vegna málsins, og áfram verði 
dansað á Goldfinger. „Mér finnst þetta vera eins og 
lögregluríki þar sem einn maður tekur ákvörðun-
ina,“ segir hann og á við lögreglustjórann.

Vinstrihreyfingin – grænt framboð í Kópavogi 
sendi frá sér tilkynningu í gær þar sem ákvörðun 
lögreglustjóra að heimila ekki nektarsýningar á 
Goldfinger var fagnað. „Mér sýnist þetta vera stór 
áfangi, við viljum fá þetta fyrirtæki út úr bænum 
því það er sannað mál að svona starfsemi tengist 
ofbeldi og mansali,“ segir Guðbjörg Sveinsdóttir 
varabæjarfulltrúi.

Hún segir að í raun og veru eigi að loka staðnum. 
„Þessir staðir tengjast starfsemi sem er glæpsamleg 
að mínu mati og er niðurlægjandi fyrir hvert 
sveitarfélag að hýsa.“ 

 Finninn Jan-Erik 
Enestam tók á miðvikudag við 
starfi framkvæmdastjóra 
Norðurlandaráðs, sem er 
samstarfsvettvangur norrænna 
þingmanna.

Enestam er einn af reyndustu 
ráðherrum Finnlands. Hann hefur 
setið á þingi frá árinu 1991 og var 
ráðherra á árunum 1995 til 2006, 
síðast umhverfis- og 
samstarfsráðherra.

Haft er eftir Enestam í 
fréttatilkynningu að nýja starfið 
sé áhugavert og mikil áskorun sé 
í því fólgin að taka þátt í áfram-
haldandi þróun norræna sam-
starfsins.

Finni tekur við 
stjórnartaumum

 Rannsóknarnefnd flugslysa 
rannsakar tildrög óhapps sem varð 
þegar nefhjól tveggja hreyfla 
flugvélar gaf sig í lendingu á 
flugvellinum í Múlakoti í Fljótshlíð 
í fyrrakvöld.

Þorkell Ágústsson, rannsóknar-
stjóri RNF, segir að flugmaður og 
tveir farþegar hafi verið um borð í 
vélinni, sem hafi verið að æfa 
snertilendingar þegar óhappið 
varð. Fólkið var heilt á húfi. 

Þorkell segir ekki ljóst hvers 
vegna nefhjólið gaf sig, en meðal 
þess sem rannsakað verði sé 
verklag flugmannsins, sem er 
einkaflugmaður með töluverða 
reynslu.

Nefhjól flugvél-
arinnar gaf sig

Læknarnir eru að gefast upp





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

 Ólíklegt er að 
kvikuhreyfingar sem valdið hafa 
jarðskjálftum við Upptyppinga, um 
20 kílómetra austan við Öskju, 
brjótist upp á yfirborðið í eldgosi, 
segir Steinunn Jakobsdóttir,  
jarðeðlisfræðingur á Veðurstofu 
Íslands.

Á þriðja þúsund skjálftar hafa 
orðið á svæðinu frá því í febrúar, og 
var sterkasta hrinan hingað til 
síðastliðinn þriðjudag. Síðan hefur 
hægst á skjálftavirkninni. Steinunn 
segir að kvikuhreyfingar djúpt 
undir yfirborðinu valdi líklega 
skjálftunum, sem eigi upptök sín á 15-20 km dýpi.

Ragnar Stefánsson, prófessor í jarðvárfræðum við 
Háskólann á Akureyri, segir að ef skjálftavirknin 

haldi áfram og færist ofar í 
jarðskorpuna aukist líkur á eldgosi, 
en þróunin hafi ekki verið í þá 
áttina hingað til. 

Ragnar segir að síðast hafi gosið 
á Öskjusvæðinu árið 1961. Ekki er 
sjáanlegt mynstur í gosum á 
svæðinu eins og hjá Heklu og Kötlu 
og því engar vísbendingar um 
hvenær næsta eldgos þar verði.

Bæði Ragnar og Steinunn benda á 
að ástæða þess að þessi gríðarlega 
skjálftavirkni mælist yfir höfuð sé 
nýir skynjarar sem komið hafi verið 

fyrir til að fylgjast með áhrifum af 
Hálslóni. Þar hafi engin hreyfing orðið, en mælarnir 
hafi þó nýst við að afla upplýsinga um kvikuhreyfing-
arnar undir Upptyppingum.

Ólíklegt að skjálftar boði eldgos

Búið er að 
berklaprófa helming þeirra 120 
manna sem taldir voru í smit-
hættu af portúgölsku stúlkunni 
sem greindist með berklasmit á 
Kárahnjúkum í maí.

Enginn þeirra hefur greinst 
með smit, að sögn Péturs 
Heimissonar, yfirlæknis Heil-
brigðisstofnunar Austurlands.

Hluti þeirra verkamanna sem 
fyrst voru prófaðir reyndist hafa 
smitast af berklum áður en þeir 
komu til landsins. 

Þeir voru því sendir í lungna-
myndatöku, en hún leiddi ekkert 
óeðlilegt í ljós. 

Enginn enn 
reynst veikur

„Enginn þeirra á 
peninga fyrir flugi heim, jafnvel 
ekki mat. Sumir þeirra eru að missa 
húsnæðið, en aðrir búa hjá mér. Við 
lifum eiginlega á konunni minni 
núna,“ segir Haralds Kaulins, sem 
var verkstjóri hjá Stokkum ehf. 

Haralds hefur búið á Íslandi 
síðan árið 2001 og hóf störf hjá 
Stokkum í mars 2006. 

Hann og fjórir aðrir lettneskir 
karlmenn fengu engin laun útgreidd 
frá verktakafyrirtækinu Stokkum 
um mánaðamótin. Þeir hafa starfað 
við byggingu Hótels Arnarhvols í 
Reykjavík.

Einn mannanna, Helmut, er með 
konu sína og tvö börn á landinu og 
segist ekki eiga fyrir mat. Hann 
býst við að missa brátt húsnæðið. 

Í stað launaseðils fékk Haralds 
álagningarseðil frá skattinum um 
mánaðamótin. Samkvæmt honum 
skuldar hann 350.000 krónur í skatt. 
Atvinnurekandinn dró hins vegar 
af honum fulla skatta allt síðasta ár. 
„Ég hef heldur ekki fengið útlagð-
an kostnað greiddan og eigandi 
Stokka hefur dregið húsaleiguna af 
laununum. Síðan var hún ekki 
greidd til leigusalans.“

Steinar H. Kristinsson, fram-

kvæmdastjóri og eigandi Stokka, 
viðurkennir fúslega að margt hafi 
misfarist í rekstrinum. „Þetta er 
leiðindamál og ætti ekki að gerast 
en ég er að ganga frá þessu. [Van-
goldnir skattar] eru mín sök og það 
þarf ég að taka á mig,“ segir hann. 
Hann neitar því ekki heldur að 
honum hafi láðst að greiða mönn-
unum orlof.

Steinar segist vera að vinna í því 
að gera upp við mennina og það 
ætti að takast á næstu dögum. 
Hann eigi eftir að leggja inn reikn-
ing til yfirverktaka fyrir síðasta 
mánuð. „Það hefur verið smá deila 
vegna aukaverka og reikninga. En 
ég ætla ekki að hlusta á það heldur 
sendi ég þeim bara reikning.“

Hins vegar virðist honum ljóst 
að helstu mistökin í rekstrinum 
hafi verið að vera of góður við 
Lettana. „Ég er búinn að vera allt 
of góður og hef ofborgað þeim. 
Aðrir eru að greiða sínum mönn-
um 700 krónur á tímann en ég 
borga 900 til 1.200. Ég átti bara 
ekki von á því að þetta myndi ekki 
standa undir sér.“

Steinar ætlar að reyna að hindra 
að mennirnir missi húsnæði sitt.

Slógust um launaseðlana
Fimm lettneskir karlmenn fengu engin laun um þessi mánaðamót. Í staðinn fengu þeir óvænta sendingu 
frá skattinum. Þeir segjast enga peninga hafa fyrir mat né húsaleigu. Atvinnurekandinn telur sig hafa 
greitt of hátt tímakaup. Hann slóst við einn manninn í gær en ætlar að bjarga laununum á næstu dögum.

Forvarnastarf
læknanema, Ástráður, hefur í 
samstarfi við innflytjanda Durex 

á Íslandi ákveðið 
að dreifa 
fimmtán þúsund 
smokkum á úti-
hátíðum um 
verslun-
armannahelgina
ásamt því að 

dreifa smokkum á Gay pride og 
Menningarnótt.

Einnig mun hópurinn dreifa 
neyðarspjöldum Ástráðs með 
upplýsingum um símanúmer 
sem nota þarf í neyð til dæmis 
hjá Stígamótum og neyðarmót-
töku vegna nauðgana.

Dreifa 15 þús-
und smokkum
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- vinna með þér 
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Eigum einnig til notaðar vel meðfarnar TASKI gólfþvottavélar,
nýkomnar úr 3ja ára rekstrarleigu frá viðskiptavinum RV.
Tækifæri til að gera ótrúlega góð kaup.

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

Reiknuð afköst 1250m2/klst

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

Reiknuð afköst 1935m2/klst
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HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

 Ekki er vitað hve 
margir fórust þegar fjölfarin brú í 
Minneapolis hrundi skyndilega 
síðdegis á miðvikudag. Í gærmorg-
un höfðu yfirvöld staðfest að fjór-
ir voru látnir, en tuttugu til þrjátíu 
manns var saknað. 

Kafarar voru sendir til að leita 
að látnu fólki í Mississippi-fljóti í 
gær, en bæði erfitt og hættulegt 
var að athafna sig við leitina.

„Brúin er enn að hreyfast,“ 
sagði Tim Dolan, lögreglustjóri í 
Minneapolis. „Við þurfum að gera 
þetta hægt og gæta öryggis.“

Allt að fimmtíu bílar voru í ánni 
og reynt var að skrá niður bílnúm-
er þeirra allra. Ökumenn og far-
þegar flestra bifreiðanna höfðu 
náð því að komast í land, en erfitt 
var að kanna hve mörg lík væru 
enn í bílunum. Sumir bílanna voru 
grafnir undir stórum steinsteypu-
brotum úr brúnni.

Heimavarnaráðuneyti Band-
aríkjanna segir fátt benda til þess 
að þetta hafi verið hryðjuverk. 
Orsökin er þó enn ókunn. „Allt 
bendir til þess að þetta hafi verið 
hrun, en ekki af mannavöldum,“ 
segir Richard Stanek, sem er yfir-
maður í lögreglunni. 

Slysið varð klukkan 18.05, sem 
sagt á háannatímanum síðdegis, 
þegar umferðin um brúna er hvað 
mest.

Meðal bifreiðanna sem voru á 
brúnni þegar hún hrundi var 
skólabíll með 60 börnum. Bíllinn 
fór ekki í ána þannig að öll komust 
börnin lífs af, en um það bil tíu 
þeirra hlutu meiðsli. 

Tíu ára stúlka, Kaleigh Swift, 
hringdi í mömmu sína um það bil 
tíu mínútur yfir sex. „Hún æpti: 
Brúin hrundi,“ sagði móðirin, 
Christine Swift.

Tim Pawlenty, ríkisstjóri í 

Minnesota, segir að brúin hafi 
verið skoðuð vandlega á árunum 
2005 og 2006 og þá hafi engir 
alvarlegir gallar komið í ljós. 
„Það þurfti að huga að nokkrum 
smávægilegum atriðum.“

Dagblaðið Star Tribune, sem 
gefið er út í Minneapolis, skýrði 
þó frá því að árið 2005 hafi 
samgönguráðuneytið í Minnesota 
komist að þeirri niðurstöðu að 
brúin væri í lélegu ástandi og 
þyrfti ef til vill endurnýjunar 
við.

Þegar brúin hrundi var verið að 
vinna að viðgerðum á henni. 
Fjórar af átta akreinum voru 
lokaðar, sem gerði það að verkum 
að umferð var minni en ella hefði 
verið.

Átján verkamenn voru á brúnni 
þegar hún hrundi. Einn þeirra 
hafði ekki fundist síðdegis í gær.

Á þriðja tug saknað
Engar skýringar hafa fengist á því hvers vegna brúin yfir Mississippi-fljót í 
Minneapolis hrundi fyrirvaralaust í fyrrakvöld. Stjórnvöld telja þó ekki að 
hryðjuverkamenn hafi verið á ferðinni. Ekki er heldur vitað hve margir fórust.

 Þau Dennis og Jamie Winegar frá 
Texas voru akandi á bifreið sinni yfir brúna í Minn-
eapolis þegar þau fundu skyndilega að hún byrjaði að 
skjálfa. Ungur frændi þeirra sem var með þeim 
hrópaði: „Þetta er jarðskjálfti,“ og þá áttuðu þau sig á 
því að brúin var að hrynja undan þeim.

„Ég klossbremsaði og sá eitthvað fyrir framan mig 
hverfa og síðan sneri bíllinn minn beint niður og við 
hröpuðum,“ sagði Dennis, sem sat við stýrið. Bifreiðin 
hefur fallið um það bil fimmtán metra og lenti ofan á 
öðrum minni bíl.

Jamie segir að fólk hafi strax farið út úr bílunum og 
reynt að hjálpa hvert öðru.

Catherine Yankelevich var í öðrum bíl sem steyptist 
út í Mississippi-fljót: „Bílarnir fóru að fljúga og ég sá 
vatnið,“ segir hún. Henni tókst að klifra út um 
hliðarrúðuna bílstjóramegin og synti í land.

„Þetta var alveg eins og í bíómynd, þetta var 
býsna ógnvekjandi,“ sagði hún. „Ég bjóst aldrei 
við að neitt þessu líkt myndi gerast hér.“

Var alveg eins og í bíómynd

 „Brúin sem hrundi er 
ábyggilega fjölfarnasta brúin í 
Minneapolis. Hún liggur í gegnum 
miðbæinn og tengir öll úthverfin í 
norðri við miðbæinn, þannig að 
allir sem eru að koma í vinnu 
þaðan fara þarna um,“ segir 
Magnús Sveinn Helgason, sem 
búið hefur í Minneapolis í sjö ár. 

Hann átti leið framhjá brúnni 
klukkutíma eftir að hún hrundi, 
var að skutla vinkonu dóttur 
sinnar heim. „Hún býr þarna 
nálægt svo ég fór þangað og gekk 
um svæðið.“ 

Hann komst þó ekki alveg að 
brúnni, því stóru svæði hafði strax 
verið lokað.

„Þegar ég kom á vettvang var 
augljóst að öll viðbrögð lögreglu 
og björgunarfólks voru ótrúlega 
skipulögð. Þetta hefur allt gengið 
nákvæmlega eftir bókinni.“

Fjöldi fólks var á staðnum, fólk 
sem býr í nágrenninu eða komst 
ekki leiðar sinnar vegna þess að 
brúin var farin.

„Fólk ætlaði hreinlega ekki að 
trúa þessu. Bílarnir lágu eins og 
hráviði þarna og ótrúlegt að fólk 
hafi bjargast úr þeim því brúin er 
minnst tuttugu metra há,“ segir 
Magnús.

„Nú er fólk farið að búa sig 
undir umferðartafir, því þetta er 
önnur aðalumferðaræðin í gegn-

um borgina. Það gæti tekið allt 
upp í tvö ár að koma umferðinni í 
gang aftur.“

Bílarnir lágu eins og hráviði

Á að hætta að birta opinber-
lega álagningarskrár skatt-
stjóra?

Er réttlætanlegt að vera með 
aldurstakmörk á tjaldstæðum?



... ódýr



Hvar er Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands til húsa?

Hvaða breska sjónvarpsstöð 
hyggst bjóða upp á niðurhal 
sjónvarpsþátta sinna af netinu?

Á hvaða knattspyrnuvelli 
söng Garðar Thor Cortes á 
miðvikudagskvöld?

 Íslensk heimili greiða lægsta raforkuverð á 
Norðurlöndunum. Af 27 ríkjum Evrópusambandsins, 
auk Íslands, Króatíu og Noregs, er Ísland með ellefta 
ódýrasta raforkuverðið. Rúmenía, Slóvenía, Tékkland 
og Finnland eru á svipuðu róli og við.

Tölurnar eru fengnar úr samantekt hagstofu 
Evrópusambandsins, Eurostat, og verðskrá Orku-
veitu Reykjavíkur. Fyrir 3.500 kílóvattstundir, sem 
er algeng meðalársnotkun heimilis, greiða Íslending-
ar tæpar 36 þúsund krónur. Finnar greiða rúmum 
þúsund krónum meira, Svíar um 47 þúsund krónur 
og Norðmenn tæplega 60 þúsund. Danmörk er með 
hæsta raforkuverðið á Norðurlöndunum, og í Evrópu, 
með rúmlega 76 þúsund krónur.

Lægst er verðið í Búlgaríu, rúmar tuttugu þúsund 
krónur, og almennt er verðið lægra í 
austantjaldslöndunum en annars staðar í Evrópu. 
Vegið meðalverð í 27 ríkjum Evrópusambandsins er 

um 49 þúsund krónur á ári, töluvert meira en við 
greiðum hér.

Í fréttatilkynningu frá Orkuveitunni segir að 
ástæðan fyrir miklum mun á verði á Íslandi og í 
Noregi sé vegna lélegs vatnsbúskaps vatnsaflsvirkj-
ana sem leiddi til verðhækkana. Mikil skattlagning 
kemur Dönum í efsta sætið.
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Þetta er vél sem hefur 
algera sérstöðu. 
Fjórtán blettakerfi fyrir 
ólíka bletti, t.d. vínbletti, 
blóðbletti og grasgrænku.
Tromlan er óvenjustór, 
tekur 65 l og hægt er að 
þvo í henni allt að 8 kg. 
Innra byrði tromlunnar er 
með droplaga mynstri 
sem fer sérlega vel með
þvottinn. Vélin er mjög 
snör í snúningum: 15 
mín. hraðkerfi og 60 
mín. kraftþvottakerfi
fyrir meðalóhreinan þvott. 
Snertihnappar. Stór og 
öflugur skjár. Vélin hefur 
mjög góða hljóðeinangrun
og er í orkuflokki A+.

 Íslenska tvíeykið, Exista 
og Kaupþing, er komið með ríf-
lega fjórðungshlut í Storebrand, 
næststærsta fjármálafyrirtæki 
Noregs. Eykur það líkurnar á því 
að félögin taki yfir Storebrand 
sem kallað hefur verið hið munað-
arlausa tryggingafélag. 

Exista, sem er stærst í Kaupþingi 
og finnska fjármálafyrirtækinu
Sampo, jók hlut sinn í Storebrand 
um 0,6 prósent í fyrradag og á 
orðið 5,56 prósenta hlut sem 
metinn er á 13,7 milljarða króna. 
Exista á einnig VÍS að öllu leyti. 
Kaupþing er eftir sem áður stærsti 
eigandinn í norska félaginu með 
fimmtungshlut sem metinn er á 
tæpa fimmtíu milljarða króna. 

Hlutabréf í Storebrand, sem er 
leiðandi á sviði lífeyris- og líf-
trygginga í Noregi, hafa einnig 
safnast á hendur annarra íslenskra 
fjárfesta. Þannig á TM 0,3 pró-
senta hlut.

Sigurður Nordal, framkvæmda-
stjóri samskiptasviðs Existu, segir 
að félagið hafi átt hlut í Store-
brand um nokkurt skeið og hann 
hafi skilað góðum arði. Kaupin séu 
því ekki skyndiákvörðun.

Meðalkaupgengi þeirra bréfa, 
sem eru í höndum Existu, er um 
76,25 norskar krónur á hlut. Store-
brand hækkaði um sex prósent í 
norsku kauphöllinni í gær og var 
lokagengið 93,5 norskar krónur. 

Getum er leitt að því í erlendum 
fjölmiðlum að Exista eigi fjögur 

prósent til viðbótar í gegnum hlut 
sem Morgan Stanley keypti. Sig-
urður segir að félagið tjái sig ekki 
um getgátur sem þessar. 

Hreiðar Már Sigurðsson, for-
stjóri Kaupþings, sagði í samtali 
við Fréttablaðið í síðustu viku að 
engar ákvarðanir hefðu verið 
teknar um hvort bankinn hygðist 
sækja um heimild til norska fjár-
málaeftirlitsins eftir auknum hlut 
í Storebrand. -

Yfirtaka talin líkleg

Fjórir sóttu um 
embætti dómara við Hæstarétt 
Íslands, sem auglýst var laust til 
umsóknar frá 1. september 
næstkomandi, en umsóknarfrest-
urinn rann út á þriðjudag.

Umsækjendurnir fjórir eru: 
Páll Sveinn Hreinsson, prófessor 
og deildarforseti lagadeildar 
Háskóla Íslands; Viðar Már 
Matthíasson, prófessor við 
lagadeild Háskóla Íslands; 
Þorgeir Örlygsson, dómari við 
EFTA-dómstólinn í Lúxemborg; 
og Sigríður Ingvarsdóttir, 
héraðsdómari við Héraðsdóm 
Reykjavíkur.

Björn Bjarnason dómsmála-
ráðherra mun skipa í embættið.

Fjórir sóttu um

 „Þetta var leiðinleg 
aðkoma,“ segir Sigrún Sverris-
dóttir, gjaldkeri hjá Hróa hetti í 
Hafnarfirði.

Í gær þegar starfsfólk Hróa 
hattar kom til vinnu hafði óprútt-
inn aðili eða aðilar krotað á 
rúður veitingastaðarins ásamt 
því að krota á bíla fyrirtækisins.

Sigrún segir að veitingastað-
urinn sé ekki einn um að hafa 
lent í þessu kroti. „Það er 
rauður sendibíll hérna hinu 
megin við götuna sem er allur 
útkrotaður í hvítri málningu,“ 
segir Sigrún. Lögreglunni var 
tilkynnt um málið.

Krotað á Hróa

„Það er betra en ekki 
að koma Byggðastofnun aftur í 
starfhæft ástand. Það hefur legið 
fyrir lengi að annað hvort yrði að 
hressa fjárhag hennar eða loka 
henni,“ segir Steingrímur J. 
Sigfússon, formaður Vinstri 
hreyfingarinnar - græns framboðs 
og alþingismaður. 

Í gær var kynnt ákvörðun um 
að aflétta öllum skuldum 
Byggðastofnunar, alls 1.200 
milljónum króna. Einnig var 
tilkynnt að stofnunin skyldi fá 200 
milljónir króna á næstu tveimur 
árum til að styðja við atvinnu-
þróunarfélög á landsbyggðinni. 

„Ég hef miklar efasemdir um 
þessar aðgerðir iðnaðarráðherra,“ 
segir Sigurður Kári Kristjánsson 
alþingismaður. „Mér finnst afar 
vafasamt að fara út í sértækar 
aðgerðir eins og þessar. Ég er 

þeirrar skoðunar að sömu 
leikreglur eigi að gilda í 
atvinnurekstri á landsbyggðinni 
og á höfuðborgarsvæðinu.“ Ef 
menn á annað borð vilji grípa til 
sértækra aðgerða hefði verið hægt 
að gera mun skynsamlegri hluti en 
að leggja 1.400 milljónir til 
Byggðastofnunar. „Stofnunin 
hefur tapað óheyrilegum fjár-
munum sem hafa verið lagðir til 
hennar úr höndum skattgreiðenda. 
Nýjasta dæmið er þegar hún 
fjárfesti í hlutabréfum í útgerðar-
fyrirtæki fyrir vestan sem var lýst 
gjaldþrota þremur vikum síðar. 
Maður hefði haldið að slík aðgerð 
ætti að vera nægilegt við-
vörunarljós framan í hinn nýja 
iðnaðarráðherra. Ég hefði haldið 
að hann hefði átt að hefja sinn feril 
með því að leggja þessa stofnun 
niður,“ segir Sigurður Kári. 

„Það er löngu tímabært að menn 
taki af skarið um Byggðastofnun 
en mér finnst það óskylt því 
verkefni sem svo er framundan. 
Hér er meira verið að gera upp 
syndir fortíðar en að bregðast við 
niðurskurði á þorski,“ segir 
Steingrímur. „Þó standa eftir 
þessar 200 milljónir sem eiga að 
fara í sérstök verkefni. Það er 
viðleitnisvottur en það verður 
ósköp lítið gert fyrir þetta. Ætli 

200 milljónir dugi ekki til að kaupa 
70 tonn af veiðiheimildum í þorski, 
svo maður setji þetta í eitthvað 
samhengi.“

Sigurður Kári segist hafa samúð 
með landsbyggðinni. „En ég hef 
líka samúð með skattgreiðendum 
sem hafa farið illa út úr samskiptum 
sínum við Byggðastofnun.“ 

Steingrímur segir gagnrýni 
Vinstrihreyfingarinnar á ríkis-
stjórnina vegna mótvægisaðgerða 
standa áfram. „Við gagnrýnum að 
stjórnvöld hafi ekki haft hraðari 
hendur og unnið markvissar. Ekki 
hefur litið dagsins ljós heildstæð 
aðgerðaáætlun. Óvissan hangir 
enn yfir.“

Landsbyggðin lifir í óvissu
Byggðastofnun fær 1.400 milljónir króna á næstu árum. Steingrímur J. Sigfússon telur að enn þurfi heild-
stæðari mótvægisaðgerðir. Eftir standi 200 milljónir í sérstök verkefni sem dugi fyrir 70 tonnum af veiði-
heimildum í þorski. Sigurður Kári Kristjánsson hefði frekar viljað að stofnunin yrði lögð niður.
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 Pervez Musharraf, 
forseti Pakistans, nýtur æ minni 
vinsælda meðal kjósenda. Helst 
virðist ákvörðun hans um að reka 
forseta hæstaréttar hafa vakið 
óánægju landsmanna, en óttast er 
að fylgi við róttæka múslima auk-
ist ef Musharraf reynir að halda í 
völdin þrátt fyrir að tapa kosning-
unum.

Þingkosningar verða haldnar í 
Pakistan í október og Musharraf 
er talinn stefna að því að sitja eitt 
kjörtímabil í viðbót. Fylgi við 
Musharraf mældist lítið í skoð-
anakönnun sem gerð var frá miðj-
um júní fram í byrjun júlí.

63 prósent segjast því fylgjandi 

að Musharraf segi af sér og aðeins 
34 prósent eru ánægð með 
frammistöðu hans, en þegar sams 

konar könnun var gerð í febrúar 
voru 54 prósent ánægð með 
frammistöðuna.

Musharraf vann sigur í kosning-
unum árið 2002, þremur árum 
eftir að herinn steypti stjórn 
landsins og Musharraf herforingi 
tók að sér völdin.

Mikil ólga hefur verið í kringum 
hann undanfarið, bæði í tengslum 
við árás hersins á róttæka mús-
lima í rauðu moskunni í Islama-
bad, og eftir brottrekstur hæsta-
réttardómarans, sem reyndar er 
kominn aftur í embætti sitt.

Musharraf hefur sagst vilja 
halda góðum tengslum við dóm-
arann.

Óánægja með Musharraf vex
 78 ára gamall 

Flórídabúi verður fyrir stanslausu 
áreiti vegna þess að hann ber 
nafnið Harry Potter.

Í hvert sinn sem ný bók eða 
kvikmynd um galdrastrákinn 
geðþekka kemur út fær Potter 
fjölda símtala frá börnum, 
fjölmiðlafólki og æstum aðdáend-
um. „Börnin vilja fá að vita hvort 
ég sé Harry Potter,“ segir Potter. 
„Ég segi þeim að ég hafi verið 
Harry Potter í hátt í 80 ár!“

Potter segist ekki hafa lesið eina 
einustu Potter-bók. „Ég gæti 
kannski keypt mér Harry Potter 
gleraugu til að líkjast honum,“ 
bætir Potter við.

Börnin hringja 
í Harry Potter

 „Þetta skref er stigið 
vegna þess að við viljum minnka 
losun gróðurhúsalofttegunda, eins 
og allar borgir í hinum vestræna 
heimi eru að gera,“ sagði Gísli 
Marteinn Baldursson, formaður 
umhverfisráðs Reykjavíkurborgar, 
þegar skilyrði fyrir ókeypis bíla-
stæðum í miðborginni voru kynnt í 
gær.

23 tegundir bíla teljast visthæfar 
samkvæmt þeirri skilgreiningu sem 
borgin setti. Eigendur slíkra bíla fá 
ókeypis bílastæði í miðborginni. 
Eigendurnir fá sérstaka skífu, sem 
límd er á framrúðuna og er notuð í 
stað stöðumæla. Skífuna má fá í 
bílaumboðum og geta Reykvíkingar 
sem og aðrir landsmenn fengið 
hana, aki þeir á visthæfri bifreið.

„Það er virkilega gott hvernig 
borgin og atvinnulífið geta komið 
að þessu saman,“ segir Egill 
Jóhannsson, formaður Bílgreina-
sambandsins og framkvæmdastjóri 
Brimborgar. „Í landinu eru tæplega 
fjórtán hundruð bílar sem uppfylla 
þessar kröfur.“ 230.747 bílar eru á 
landinu og því telst innan við eitt 
prósent bílaflotans til visthæfra 
bifreiða.

Egill segist ánægður með að 
borgaryfirvöld hafi stigið þetta 

skref og telur líklegt að viðmið-
unarmörk fyrir visthæfa bíla muni 
lækka eftir því sem tækninni 
fleygir fram. „Ég yrði ekki hissa ef 
við yrðum komin upp í þrjátíu til 
fjörutíu tegundir vistvænna bíla á 
næsta ári,“ segir Egill.

Gísli Marteinn fagnaði jafnframt 
frumkvæði bílaumboðanna og 
framboði þeirra af visthæfum 
bílum. Koltvísýringur í Reykjavík 
sé nánast eingöngu vegna sam-
gangna og þetta sé því þungt lóð á 
vogaskálar umhverfisverndar.

Visthæfir bílar 
fá frí bílastæði
Fjórtán hundruð bílar á landinu falla undir skil-
greiningu Reykjavíkurborgar á visthæfum bílum. 
Bílarnir fá ókeypis bílastæði í miðborg Reykjavíkur. 
Sérstök skífa verður notuð í stað stöðumæla.

 Skilti sem sett voru upp í 
mynni Þjórsárdals til að mótmæla 
virkjunaráformum Landsvirkjun-
ar voru rifin niður aðfaranótt 
fimmtudags. Skiltin sýndu hversu 
hátt vatnið við Þverá nær ef af 
virkjunarframkvæmdum Lands-
virkjunar á svæðinu verður.

„Mér dettur ekkert í hug hver 

eða hverjir gætu hafa gert þetta,“ 
segir Ólafur Sigurjónsson, íbúi á 
svæðinu og félagi í samtökunum 
Sól á Suðurlandi. „Annað skiltið 
var skilið eftir á hlaði eins bónd-
ans sem tók þátt í að setja það 
upp, en hitt hefur ekki fundist.“ 
Skiltið sem fannst var sett upp 
aftur í gær. 

AÐ KAUPA VÍN 
ER EKKERT

GRÍN
Haf›u skilríkin me›fer›is.

Takk fyrir að sýna okkur skilríki að eigin frumkvæði
þegar þú kemur í Vínbúðina. Þannig leggjumst við á eitt

um að takmarka aðgengi unglinga að áfengi.



NÝR QUIZNOS
Í NORÐLINGAHOLTI

Höfum opnað nýjan Quiznos-stað í 

nýrri og glæsilegri Olís-stöð í Norðlinga-

holti við Rauðavatn. Ljúffengir bátar

og gómsæt salöt í boði.
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Gatan Strandvegur í 
Sjálandshverfi var á miðvikudag 
valin snyrtilegasta gatan í 
Garðabæ, en þá voru veittar við-
urkenningar fyrir snyrtilegt 
umhverfi.

Strandvegurinn er fjölbýlis-
húsagata sem liggur meðfram 
ströndinni, og vakti snyrtilegur 
frágangur lóða og skemmtilegur 
heildarsvipur götunnar athygli, 
að því er fram kemur í tilkynn-
ingu frá Garðabæ.

Garðaskóli hlaut viðurkenn-
ingu fyrir lóð fyrirtækis eða 
stofnunar, en nýtt og hlýlegt 
yfirbragð lóðarinnar þótti til 
fyrirmyndar, og ánægjulegt 
hversu vel nemendur hafi geng-
ið um lóðina.

Strandvegur valinn 
snyrtilegasta gatan

 Náttúrufræðistofnun 
Íslands er á leið í nýtt húsnæði. 
Útboð hefur verið auglýst en und-
irbúningur hefur staðið síðan 
umhverfisráðuneytið samþykkti 
í vor að stofnunin fengi nýtt hús-
næði.

Gerð er krafa um að Náttúru-
fræðistofnun verði á höfuðborg-
arsvæðinu. „Þar skiptir máli að 
nálægð verði við aðrar rannsókn-
arstofnanir og háskóla svo að vís-
indamenn hafi betri aðgang að 
stofnuninni,“ segir Jón Gunnar 
Ottósson, forstjóri Náttúrufræði-
stofnunarinnar. 

Húsnæðið á að vera 3.500-4.000 

fermetrar og fullnægja öllum 
kröfum sem gerðar eru til stofn-
ana og safna. Í húsinu verður sér-
stakt vísindasafn sem yrði opið 

vísindamönnum til rannsókna. 
Vísindasafnið hefur ekki verið 
opið. „Aðbúnaður þessa vísinda-
safns hefur verið algerlega ófull-
nægjandi,“ sagði Jón Gunnar. 

Skemmst er að minnast þess 
þegar fjölmargir gripir eyðilögð-
ust í geymslu í haust þegar raf-
magn fór af frystiklefa. „Við 
kærðum málið en enn hefur eng-
inn botn fengist í það.“

Sýningarsalurinn hefur verið 
aðskilinn Náttúrufræðistofnun. 
Stofnað hefur verið í staðinn 
Náttúruminjasafn Íslands sem 
sér um safnið og heyrir það undir 
menntamálaráðuneytið.

Vísindasafn verður opnað
Aldrei hafa fleiri 

flugvélar flogið um íslenskt 
flugstjórnarsvæði í einum 
mánuði og í nýliðnum júlí.

Í júlí fóru 12.110 flugvélar um 
flugstjórnarsvæðið sem er 
tæplega sextán prósenta aukning 
frá sama mánuði í fyrra.

Með áframhaldandi þróun af 
þessum toga má búast við að 
flugumferð um flugstjórnar-
svæðið nái í fyrsta skiptið yfir 
hundrað þúsund flugvélum á 
einu ári segir í tilkynningu frá 
Flugstoðum.

Aukning á þessu ári stefnir í 
að vera yfir tíu þúsund flugvélar.

Aldrei meiri 
flugumferð

Dómsmála-
ráðherra vill 
selja RÚV
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra segir að réttast 
væri að selja Ríkisútvarpið. Formaður menntamála-
nefndar er honum sammála. Útvarpsstjóri hefur 
ekki áhyggjur af skoðunum ráðherra.

„Mín vegna má 
Björn Bjarnason hafa hvaða skoð-
un sem er á því hvort selja eigi 
Ríkisútvarpið. Það heldur ekki 
fyrir mér vöku,“ segir Páll Magn-
ússon útvarpsstjóri um skrif 
Björns Bjarnasonar dómsmálaráð-
herra á heimasíðu sinni bjorn.is. 
Þar fjallar Björn um Ríkisútvarpið 
og segir: „Hlutafélagavæðing RÚV 
hafði ekki að markmiði að auð-
velda RÚV að kaupa starfsmenn 
annarra stöðva og veita þeim ríkis-
skjól. Væri ekki best, að selja batt-
eríið allt (fyrir utan gömlu guf-
una), svo að snillingarnir gætu 
keppt við Baugsmiðlana á jafnrétt-
isgrundvelli, án þess að fá nef-
skatt?“

Þegar Fréttablaðið leitaði nánari 
útskýringa frá Birni kvaðst hann 
ekkert tjá sig um málið umfram 
það sem stæði í færslunni. 

„Nú veit ég ekki hvaða starfs-
menn Björn á við né hvert hann er 
yfir höfuð að fara í þessari færslu 
sinni,“ segir Páll. Hann segir að 
einn helsti kostur breytts rekstrar-
forms Ríkisútvarpsins sé sá að 
stjórnvöld hafi ekkert að segja um 
mannaráðningar. 

„Mannaráðningar fara nú fram á 
hreinum faglegum forsendum 
burtséð frá því hvort einhverjir 
starfsmenn hafi áður verið hjá því 
sem Björn kallar „Baugsmiðlana“. 
Kannski sér Björn svolítið eftir 
þessum pólitísku áhrifum og vill 
frekar hafa þetta eins og það var 

áður – og hann væri þá auðvitað 
frjáls að þeirri skoðun,“ segir Páll.

Sigurður Kári Kristjánsson, 
alþingismaður og formaður 
menntamálanefndar, vitnar í Björn 
á heimasíðu sinni og segir óhætt að 
svara spurningu Björns játandi. 
„Ég hef alltaf verið þeirrar skoð-
unar að ríkið eigi ekki að reka fjöl-
miðil,“ segir Sigurður og kveðst 
hlynntur því að Ríkisútvarpið verði 
selt þótt hann hafi verið einn þeirra 
sem börðust fyrir því að koma 
hlutafélagavæðingu þess í gegn. 

Ágúst Ólafur Ágústsson, vara-
formaður Samfylkingarinnar, segir 
að ummæli ráðherra og formanns 
menntamálanefndar komi sér ekki 
á óvart. „Þessar raddir hafa heyrst 
áður í Sjálfstæðisflokknum en ég 
er þeim gjörsamlega ósammála. 
Samfylkingin hefur alltaf staðið 
vörð um Ríkisútvarpið sem ríkis-
fjölmiðil og það er ekkert í stjórn-
arsáttmála þessarar ríkisstjórnar 
sem gerir ráð fyrir sölu þess,“ 
segir Ágúst.
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fréttir og fróðleikur

15. ágúst næstkomandi 
mun íslenska ríkið taka 
við rekstri Ratsjárstofn-
unar. Utanríkisráðherra 
segir tilfærsluna ekki fara 
fram eins og best hefði 
verið á kosið. Reksturinn 
kostar í kringum milljarð 
króna á ári og hægara 
er sagt en gert að aðlaga 
áður bandarískt rekna 
starfsemi að íslenskri 
stjórnsýslu.

Ratsjárstofnun telst stofnun 
undir yfirstjórn utanríkisráðu-
neytisins þrátt fyrir að allur 
rekstur hennar hafi verið fjár-
magnaður af bandarískum yfir-
völdum. 

Samkvæmt varnaráætlun við 
Bandaríkin, sem samþykkt var í 
september í fyrra, verður starf-
semi stofnunarinnar flutt undir 
íslenska ríkið 15. ágúst.

Kostnaður við stofnunina var 
1.200 milljónir árið 2005, en 
ráðuneytið telur sig geta lækk-
að hann verulega við yfirtök-
una. Ingibjörg Sólrún Gísladótt-
ir utanríkisráðherra nefndi 
töluna 800 milljónir í júní þegar 
hún fundaði með aðstoðar-
utanríkisráðherra Bandaríkj-
anna, Nicholas Burns. Rekstrarumgjörð Ratsjárstofn-

unar hefur hingað til mótast af 
því að Bandaríkin hafa staðið 
straum af öllum rekstarkostnaði. 
Laun þeirra starfsmanna sem 
ráðnir eru utan íslenskra kjara-
samninga hafa því verið talsvert 
hærri en þekkist á Íslandi.

Utanríkisráðuneytið hefur 
ákveðið að gildandi ráðningar- og 
kjarasamningar verði virtir við 
yfirtökuna. Þar með verður fjöldi 
starfsmanna Ratsjárstofnunar á 
háum launum sem samræmast 
engan veginn launum ríkisstarfs-
manna. Yfirmenn stofnunarinn-
ar hafa verið ófáanlegir að gefa 
upp hvað stofnunin hefur greitt 
þeim í laun. Allir starfsmenn 
stofnunarinnar eru íslenskir.

Engar heimildir eru í lögum 
fyrir fjárveitingum til stofnun-
arinnar. Í apríl samþykkti þáver-
andi ríkisstjórn að veita 241 
milljón króna í reksturinn í fjár-
aukalögum sem samþykkt verða 
á haustþingi. Jafnframt var lofað 
að 824 milljónir yrðu heimilaðar 
á fjárlögum fyrir árið 2008. 
Hvorugt hefur verið staðfest 
með lögum, en ný ríkisstjórn 
hefur það á stefnuskránni.

Starfshópur á vegum utanríkis-
ráðuneytisins vinnur nú að 
greiðri tilfærslu reksturs Rat-
sjárstofnunar til ríkisins. Ýmsar 
leiðir verða skoðaðar til að auka 
hagræðingu í rekstrinum og sjá 
til þess að kostnaður ríkisins 
verði sem minnstur. Jafnvel gæti 
svo farið að rekstrarformi stofn-
unarinnar verði breytt.

Hópinn skipa sérfræðingar á 
vegum ráðuneytisins. Hópurinn 
mun leggja niðurstöður sínar 
fyrir ráðherra á haustmánuðum, 
en ríkið tekur yfir rekstur stofn-

unarinnar 15. ágúst. Því verða 
engar breytingar á fyrirkomu-
lagi rekstursins á fyrstu mánuð-
unum.

Ráðherra hefur sagt að standa 
hefði mátt öðruvísi að tilfærsl-
unni. Nú sé hins vegar aðeins ein 
leið út og mikilvægt að hún gangi 
snurðulaust fyrir sig.

Stofnunin var sett á laggirnar í 
maí árið 1987. Hlutverk hennar 
hefur verið að afla upplýsinga 
um flugumferð yfir Íslandi og 
umhverfis landið með rekstri 
ratsjárstöðva. Upplýsingarnar 
voru svo nýttar af varnarliðinu 
og Flugmálastjórn Íslands. Eftir 
að tilkynnt var um brottför varn-
arliðsins 15. mars á síðasta ári 
var óvíst um hvers hlutverk það 
væri að halda úti ratsjárstöðvun-
um.

Tilkynnt var í september að 
ratsjárkerfið yrði fært undir 
íslenska ríkið, en ríkisstjórnin 
var vongóð um að fjármunir 
fengjust frá Atlantshafsbanda-
laginu til að reka það, að minnsta 
kosti að hluta. Sú von er ekki 
lengur til staðar og ljóst er að 
Íslendingar verða að fjármagna 
það að öllu leyti.

Ratsjárkerfinu hefur verið lofað 
til árlegra heræfinga á vegum 
Bandaríkjahers og orrustuþota 
frá NATO, sem munu halda her-
æfingar fjórum sinnum á ári.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstri grænna, segir einu 
réttlætinguna fyrir rekstri kerf-
isins vera almenna borgaralega 
umferð í þágu flugumferðar-
stjórnar. Ekki fékkst uppgefið 
hverjar tekjur stofnunarinnar 
eru af þjónustu við almenna flug-
umferð. 

Í næstu viku mun utanríkis-
málanefnd Alþingis funda og 
ræða meðal annars framtíð rat-
sjárkerfisins og hvaða fjárheim-
ildir verði nýttar til að standa 
straum af heræfingum. 

Þriðja stærsta flugfélag í Evrópu

Þrautalending Ratsjárstofnunar
Launin helsta 
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VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

HEIMSFRUMSÝND MEÐ
ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ

11.
HVER

VINNUR!









greinar@frettabladid.is

Um verslunarmannahelgina 
verður stór hluti landsmanna 

á faraldsfæti að venju. Sumarið 
er tími skemmtiferða og á meðan 
er eins og hluti þjóðfélagsins 
hægi á sér. Því miður er sumarið 
einnig tími fjölda alvarlegra slysa 
á þjóðvegum landsins eins og 
dæmin sanna. Sem fyrr hvetur 
Umferðarráð ökumenn til að fara 
gætilega og haga akstri eftir 
aðstæðum. Hér verður farið yfir 
nokkur mál sem öllum er hollt að 
hafa í huga áður en haldið er af 
stað. Aðstandendur ungra 
ökumanna eru sérstaklega hvattir 
til að ræða við þá um þessi atriði 
og gefa þeim almenn heilræði um 
öruggan akstur.

Reynsla undanfarinna ára sýnir 
að flest alvarleg umferðarslys 
verða í júlí og ágúst. Á síðasta ári 
færðu Íslendingar miklar fórnir í 
umferðinni en þá fórst 31 
einstaklingur í 28 banaslysum, 
eða tólf fleiri en árið á undan. Í 
helmingi tilvika eða fjórtán var 
ofsaakstur, áfengi og fíkniefni 
meginorsök umræddra banaslysa. 
Í tveimur slysum til viðbótar fóru 
ölvaðir einstaklingar í veg fyrir 
umferð. Vert er að minna á að 
margir þeirra ökumanna, sem 
verða valdir að banaslysum með 
áhættuhegðun, eru með fjölda 
brota á ökuferilskrá, aðallega 
hraðakstursbrot.

Það er löngu sannað að 
mannlegi þátturinn skiptir mestu 
máli í umferðinni. Ef ökumaður-
inn er ekki í lagi, stóraukast líkur 
á slysi með hörmulegum afleið-
ingum. Aðeins tekst að fækka 
slysum með samhentu átaki allra 
vegfarenda. Besta ráðið til þess 
er að aka ekki of hratt og aldrei 
undir áhrifum áfengis og annarra 
vímuefna.

Þrátt fyrir að mannlegi 
þátturinn skipti mestu máli skal 
ekki dregið úr því að umhverfi 

vega hefur einnig mikil áhrif á 
umferðaröryggi. Á undanförnum 
árum hefur verið gert stórátak í 
vegamálum hérlendis og umferð-
aröryggi aukið verulega við 
hönnun vega. Enn eru þó margir 
vegir og vegarkaflar fulltrúar 
gamla tímans í vegagerð, lagðir 
við aðrar aðstæður og eftir öðrum 
stöðlum en nú tíðkast. Þannig 
geta skipst á misgamlir vegar-
kaflar þar sem töluverður munur 
er á breidd og halla vegar. Þá geta 
beygjur verið miskrappar. Erfitt 
getur reynst að átta sig á slíkum 
breytingum á aðstæðum þegar 
brunað er á nálega 100 kílómetra 
hraða eftir þjóðveginum. Við 
slíkar aðstæður er mikilvægt að 
ökumaðurinn haldi vel einbeit-
ingu og hafi alla athygli við 
aksturinn.

Eftir því sem stærri hluti 
vegakerfisins er búinn bundnu 
slitlagi, fækkar þeim ökumönnum 
sem hafa vanist því að aka á 
malarvegum. Margir ungir 
ökumenn af höfuðborgarsvæðinu 
hafa litla sem enga reynslu af því 
að aka á möl og eru því í meiri 
hættu en ella þegar þeir halda út 
á þann hluta vegakerfisins. 
Margir malarvegir eru nú í 
slæmu ástandi eftir langvarandi 
þurrviðri í sumar, óvenju harðir 
og með mikilli lausamöl. Aldrei er 
nægilega brýnt fyrir 
vegfarendum að sýna sérstaka 

varúð þegar ekið er eftir 
malarvegum, einkum þegar 
komið er inn á slíka vegakafla af 
malbiki. Á næstunni verður 
áhersla lögð á að bæta merkingar 
þar sem bundnu slitlagi sleppir 
og malarkaflar taka við.

Á malarvegum er enn 
mikilvægara en ella að hægt sé á 
bifreiðum þegar þær mætast 
vegna grjótkasts og rykmengun-
ar. Af sömu ástæðu er mjög 
mikilvægt að menn hægi veru-
lega á sér þegar ekið er framhjá 
gangandi eða hjólandi vegfarend-
um á malarvegum. Því miður 
virðist sem töluverður hluti 
ökumanna hafi ekki enn áttað sig 
á þessu.

Með stórbættu vegakerfi þykir 
ekki lengur tiltökumál að aka 
milli landshluta og jafnvel 
landshorna á einum degi. Of 
langar dagleiðir geta þó stuðlað 
að þreytu og einbeitingarleysi 
ökumanna og aukið hættu á slysi. 
Á hverju ári kemur þreyta og 
svefnleysi við sögu alvarlegra 
umferðarslysa. Oft getur það 
verið öruggara og skemmtilegra 
að leita gististaðar eftir daglang-
an akstur í stað þess að aka langt 
fram á kvöld eða nótt til að 
komast á leiðarenda.

Rannsóknarnefnd umferðar-
slysa telur líklegt að á árunum 
2000-2006 hefðu 40 ökumenn og 
farþegar komist lífs af úr umferð-
arslysum ef þeir hefðu notað 
bílbelti. Ef eingöngu er litið til 
síðasta árs er líklegt að sex 
einstaklingar hefðu lifað slysin af 
ef þeir hefðu notað beltin. Þessar 
tölur sýna að heilbrigð skynsemi 
mælir með notkun bílbelta allra 
sem í bílnum eru, líka farþega í 
aftursæti.

Umferðarráð óskar öllum 
vegfarendum góðrar ferðar og 
ánægjulegrar helgar.

Höfundur er formaður 
Umferðarráðs.

Nú fer í hönd sú helgi 
sem lengst af hefur 

verið mesta fylliríishelgi 
unglinga. Hvernig erum 
við í stakk búin til að mæta 
henni? 

Í ár mun fjöldi 
ungmenna, allt niður í 13 
ára, hópast á útihátíðir án 
fylgdar fullorðinna. Fleiri móts-
haldarar leggja nú áherslu á að um 
fjölskylduhátíð sé að ræða og gefa 
með því í skyn hver æskilegur 
markhópur er. Fæstar hátíðanna 
hafa þó ákveðin aldurstakmörk. 
Með því að setja reglur um 
aldurstakmark er foreldrum gert 
auðveldara fyrir að setja börnum 
sínum mörk. Dæmi eru nefnilega 
um að börn hafi knúið fram 
fararleyfi með því að bregðast við 
banni foreldra sinna á ógnandi 
hátt. Aðrir foreldrar treysta barni 
sínu og vonast til að aðstæður 

verði þeim vinsamlegar. 
Umræðan um aldurstak-
mark á skipulagðar úti-
hátíðir er ekki ný af nálinni. 
Fyrrverandi félagsmála-
ráðherra tjáði sig um málið 
á sínum tíma og sagði m.a. 
að börn yngri en 18 ára ættu 
ekkert erindi án foreldra 
sinna eða nákominna full-
orðinna á útihátíðir. Í fyrir-
spurn sem undirrituð lagði 

fyrir hann á Alþingi í fyrra 
kom einnig fram í skriflegu svari 
hans að hann hefði mikinn áhuga á 
að skoða aldurstakmörk á þessum 
hátíðum. Nú er málið í höndum nýs 
félagsmálaráðherra og mun tíminn 
leiða í ljós hver hennar afstaða er 
til þessara mála.

Mótshaldarar hljóta að bera 
ábyrgð á því sem fram fer á útihá-
tíðinni. Foreldrar eru ábyrgir fyrir 
veittu fararleyfi. Fjöldi sjálfboða-
liða og grasrótarsamtaka eru ekki 
ábyrgðaraðilar. Þrotlaust og óeig-
ingjarnt starf þeirra er seint þakk-
að og oft ekki virt sem skyldi. 

Dæmi eru um að forvarnahópum 
sé gert að greiða aðgangseyri inn á 
svæðið enda þótt erindi þeirra sé 
einvörðungu að sinna hjálpar-
starfi. 

Nú er öldin önnur. Lengi vel var 
það bara áfengi sem fólki stóð ógn 
af á þessum útihátíðum. Nú eru 
það eiturlyf af ýmsu tagi sem ógna 
ekki síður. Með neyslu þeirra auk-
ast líkur á ofbeldi. Því skal ekki 
undra að margur sé hugsi yfir úti-
hátíðum á borð við þær sem nú 
fara víða um helgina. 

Ef horft er til fyrri ára hefur 
fréttaflutningur í kjölfar verslun-
armannahelgar verið allsérstakur. 
Þrátt fyrir að nauðganir, ofbeldis-
tilvik og fíkniefnamál hafi komið 
upp hafa mótshaldarar keppst um 
að sannfæra almenning um hvað 
hátíðin hafi farið vel fram, betur 
en menn þorðu að vona o.s.frv. Við-
miðin virðast greinilega ekki vera 
þau sömu fyrir og eftir þessa ein-
stæðu helgi.

Höfundur er sálfræðingur.

Verslunarmannahelgin og útihátíðir

B
irting skattskrárinnar á þessum árstíma er jafnan 
nokkur viðburður. Einatt er hún kveikja að umræðum 
um þennan mikilvæga þátt efnahagsstarfseminnar. 
Skattarnir snerta eldhúshagfræði hvers einstaklings 
og hverrar fjölskyldu og hafa aukheldur veruleg áhrif 

á rekstur fyrirtækja.
Að þessu sinni koma skattskrárnar í kjölfar nokkurrar umræðu 

sem spunnist hefur frá áhugaverðri ráðstefnu sem haldin var á 
vegum Háskóla Íslands að frumkvæði Hannesar H. Gissurar-
sonar. Þangað mættu nokkrir fremstu sérfræðingar heims á 
þessu sviði. Það eitt er saga til næsta bæjar.

Boðskapur þeirra var sá að lækkun skatta hefði örvandi áhrif á 
efnahagsstarfsemina. Þar af leiddi bættan efnahag. Skattalækk-
anir væru því verðugt pólitískt markmið í almannaþágu.

Í skattskránni að þessu sinni má sjá ýmis merki sem styrkja 
þessi sjónarmið. Skýrasta dæmið er lækkun skatta á fyrirtæki. 
Það er meðal annars vegna hennar að fyrirtæki skila stórauknum 
fjármunum til samneyslunnar. Hófstilltur fjármagnstekjuskatt-
ur stendur einnig undir æ stærri hluta opinberra útgjalda.

Skattskráin bendir einnig til að lækkun á tekjuskatti einstakl-
inga hafi haft svipuð áhrif. Hitt verður jafnframt að hafa í huga í 
þessu samhengi að ýmsar aðrar efnahagslegar umbætur undan-
genginna ára hafa orkað á þróun mála í þessa veru. Skatttekjur 
verða einfaldlega ekki slitnar úr samhengi við aðra þætti efna-
hagsstarfseminnar.

Mesta lækkun skatta á einstaklinga sem um getur var lögfest 
fyrir tuttugu árum. Hún fól jafnframt í sér mestu kerfisbreyt-
ingu sem átt hefur sér stað bæði vegna kerfiseinföldunar og stað-
greiðslu í stað eftirágreiddra skatta. Sú mikla breyting var unnin 
í þríhliða samningum fjármálaráðuneytisins, vinnuveitenda og 
Alþýðusambandsins.

Þær skattalækkanir sem ákveðnar hafa verið á síðustu árum 
hafa í raun fært skatthlutfallið niður á svipað stig og það var við 
upphaf staðgreiðslunnar. Einhverjir kunna því að segja að þær 
hafi fyrst og fremst verið leiðrétting. Í því sambandi er þó mik-
ilvægt að hafa í huga að þessi síðari lækkun hefur hins vegar 
tekist mun betur.

Þar kemur tvennt til. Annars vegar kom hún til framkvæmda í 
áföngum. Hins vegar átti hún sér stað við betri efnahagsleg skil-
yrði og opnari fjármagnsmarkað. Þessi samanburður sýnir því 
hversu mikilvægt er að huga að þjóðarbúskapnum í heild sinni 
þegar lagt er á ráðin um aðgerðir í skattamálum.

Skattskrárbirtingin nú hefur kallað á kröfur frá sveitarfélög-
um um hlut í fjármagnstekjuskattinum. Eins og sakir standa sýn-
ast það vera rökrétt viðbrögð af hálfu fjármálaráðherra að víkja 
þeirri kröfu til hliðar. Ríkisstjórnin hefur sett afnám stimpil-
gjalda í forgang. Ógæfulegt væri að hringla með þá stefnumörk-
un.

Við ríkjandi aðstæður gæti á hinn veginn verið rétt að beina 
hugmyndum um frekari skattalækkanir að athugunum á nýrri 
kerfisbreytingu á tekjuöflun ríkis og sveitarfélaga með flötum 
tekjuskatti. Slíkar hugmyndir hafa verið reifaðar bæði á vett-
vangi opinberra starfsmanna og Viðskiptaráðs. 

Kerfisbreyting af því tagi er hreint ekki einföld. En hún er 
áhugavert skoðunarefni. Umræðan ein gæti orðið vísir að grósku 
nýrra hugmynda. 

Grósku vísir

Ökum af öryggi um helgina

Tilvalið í ferðalagið
Án viðbætts salts!Án viðbætts sykurs!

Kjarngóð næring í þægilegum umbúðum barnamatur.is



Búið er að setja upp markaðs-
tjald þar sem afslátturinn er 
allt að 70 prósent.

Dagana 30. júlí til 12. ágúst er 
sumarútsala í Intersport. Afslátt-
urinn er 20 til 40 prósent af ýmsum 
íþróttavörum í verslunum í 
Húsgagnahöllinni og Smáralind.

Búið er að setja upp markaðstjald 
fyrir utan verslunina í Húsgagna-
höllinni. Þar er afslátturinn allt að 
70 prósent.

Opið er 10-19 mánudaga til 
laugardaga í Húsgagnahöllinni en í 
Smáralindinni er opnað klukkutíma 
síðar. Opið er á sunnudögum kl. 12-
18 í Húsgagnahöllinni en 13-18 í 
Smáralind.

Risa útsölumarkað-
ur Intersport

Eyfirskt góðmeti
Matvara af eyfirskum upp-
runa verður meðal söluvara á 
markaðinum í gamla bænum 
að Laufási í Eyjafirði 6. ágúst 
milli kl. 13.30 og 16. 

„Við verðum með alls konar 
brauð, bæði fjölþjóðleg og 
séríslensk, svo sem franskbrauð, 
fjallagrasabrauð, sveitabrauð og 
rúgbrauð. Öll eru þau 
heimabökuð,“ er það fyrsta sem 
Ingibjörg Sigurlaugsdóttir, 
staðarhaldari í Laufási, nefnir 
þegar hún er beðin að lýsa 
matvörunum á Laufásmarkað-
inum á mánudaginn. Fleira telur 
hún upp. „Við erum með 
rabarbarasultu, rabarbarasaft, 
berjasultu og rabarbarahlaup. 
Svo höfum við bakað rabarbarapæ. 
Þetta flokkast allt undir mat úr 
héraði. Við erum líka að selja 

harðfisk utan af Grenivík og 
nýuppteknar kartöflur úr 
eyfirskri mold.“ Einnig verða 
þjóðlegar veitingar seldar á gamla 
prestssetrinu. 

Q-bar opnar eldhúsið fyrir hommum, lesbíum og 
öllum hinum.

Við Ingólfsstræti í Reykjavík var fyrir nokkrum 
mánuðum opnaður skemmtistaðurinn Q-bar. Þar 
koma samkynhneigðir saman ásamt gagnkyn-
hneigðum vinum sínum, en staðurinn er það sem kall-
ast „Straight-Friendly“ – öllum opinn án tillits til kyn-
hneigðar þó að samkynhneigðir séu þó í meirihluta. 

Fram til þessa hefur staðurinn verið rekinn sem 
bar og skemmtistaður á kvöldin og um helgar, en nú 
hafa Óli Hjörtur Ólafsson og Anna Brá Bjarnadóttir 
rekstrarstjórar einnig opnað eldhús með fjölbreytt-
um og öðruvísi matseðli.

„Við opnuðum eldhús einfaldlega af því okkur lang-
aði bara til þess,“ útskýrir Óli Hjörtur. „Ákváðum að 
fara ekki þessa hefðbundnu leið sem flest kaffihúsin 
og barirnir eru með, sem sagt að bjóða upp á 
hamborgara og pasta, heldur bjóðum við upp á margs 
konar létta rétti,“ segir hann en á matseðlinum er 
meðal annars að finna tapas-rétti, graflax og falafel. 

„Þetta er hugsað þannig að maturinn eigi að vera 
góður og fallega framreiddur en samt sem áður fljót-

ur að koma á borðið og fólk kann vel að meta það. 
Fyrsta daginn var mjög gott að gera hjá okkur miðað 
við það að við auglýstum ekki neitt og allir voru mjög 
ánægðir,“ segir Óli.

Fyrir framan Q-bar er rúmgóður pallur þar sem 
gestir geta setið úti ef vel viðrar og hægt er að yfir-
skyggja pallinn ef tilefni er til. Opnunartími staðar-
ins hefur verið lengdur eftir að eldhúsið opnaði, en 
eldhúsið er opið frá klukkan 11.30 fyrir hádegi til 
klukkan níu á kvöldin, alla daga vikunnar.

„Annar kokkurinn okkar kemur frá Kanada og er 
öllu vanur þegar það kemur að eldamennsku. Hann 
hefur unnið í eldhúsum víða um heim og hafði því 
skemmtilegar hugmyndir. Hinn er Íslendingur sem 
er líka vel vanur og útkoman af þessu samstarfi er 
mjög góð,“ segir Óli og spurður að því hvort 
kokkarnir séu samkynhneigðir segir hann svo ekki 
vera.

„Nei, nei... þeir eru báðir gagnkynhneigðir og Anna 
Brá sem er rekstrarstjóri á móti mér er líka gagn-
kynhneigð. Þetta er því ekki neinn sérstakur homma-
matur... hvernig sem hann nú er,“ segir hann og skell-
ir upp úr. 

„Straight friendly“ matseðill

Við eigum eftir að eiga

góðan vetur saman.
4. ÁGÚST
SÝN 2 BYRJAR

512 5100    SYN.IS VERSLANIR VODAFONE

ÓDÝRARA Á NETINU
Gakktu frá áskrift á Netinu og fáðu 
30% afslátt af fyrsta mánuðinum.

STÓRLEIKIR Í ÁGÚST
5. ágúst Chelsea – Manchester United

19. ágúst Liverpool – Chelsea

19. ágúst Manchester City – Manchester United



Nú er íslenska grænmetið upp 
á sitt besta. Því ekki úr vegi að 
birta nokkrar girnilegar upp-
skriftir þar sem það er í aðal-
hlutverki. Þær eru eftir Hrefnu 
Sætran kokkalandsliðskonu. 

Grænt, rautt, gott, ferskt

... góðir með steikinni

Skerið toppinn af tómötunum og
takið kjarnann úr þeim. Blandið
kjarnanum við gráðaostinn, sax-
aðan shallottulaukinn og hvítlauk-
inn. Rífið basilblöðin niður, bætið
þeim út í og kryddið með salti og
pipar. Fyllið tómatana með fylling-
unni og vefjið í álpappír. Grillið
eða ofnbakið í ca 20 mín.

... gott með fiskinum

Sjóðið kartöflurnar og setjið í skál. Skerið paprikuna niður í strimla.
Setjið paprikuna, Extra Virgin ólífuolíuna og basillaufin út í og merjið
kartöflurnar. Kryddið með salti og pipar.

... holl og góð

Skerið tómatana, laukinn og hvít-
laukinn niður og setjið í pott ásamt
tómatsafanum og vatninu. Sjóðið í
ca 20 mín. og maukið með töfra-
sprota. Kryddið með salti og pipar.
Setjið smá sýrðan rjóma út í
súpuna þegar hún er komin í skál-
ina.

 ... góð með grillmatnum

Skerið parikuna í tvennt og kjarn-
hreinsið hana. Skerið toppana af
spergilkálinu, skerið ólífurnar í
tvennt og saxið rauðlaukinn fínt.
Hitið olíuna á pönnu og steikið
fyllinguna, kryddið með salti og
pipar. Fyllið paprikuna með fyll-
ingunni og stráið ostinum yfir.
Bakið í ofni í 20 mín. á 175 C.

... góð með öllu

Skerið tómatana og laukinn gróft.
Setjið í pott ásamt öllu hinu hrá-
efninu. Sjóðið við vægan hita þar
til allt hefur náð að blandast vel
saman og er orðið hæfilega þykkt.
Maukið í matvinnsluvél og kryddið
með salti og pipar. Einnig er hægt
að hafa sósuna grófari og þá er
bara að sleppa því að mauka hana
eða mauka minna.



Ingólfur Þórarinsson söngv-
ari er ánægður með kaupin á 
bílnum sínum, en hefði viljað 
spara sér peninginn sem fór í 
magavöðvatæki.

„Bíllinn er Volvo-skutbíll, frá 
árinu 1993. Það er alveg sama 
hverju hann lendir í, alltaf skröltir 
bíllinn áfram,“ segir Ingólfur Þór-
arinsson, betur þekktur sem Ingó 
úr Idol-inu. Bílinn keypti Ingó af 
foreldrum sínum, en þeir fengu 
hann hjá heldri frú, sem hafði 
farið silkimjúkum höndum um 
bílinn.

Til marks um þolgæði bílsins 
segir Ingó að hann sé ekki enn orð-
inn rafmagnslaus þrátt fyrir að 
ljósin í mælaborðinu séu búin að 

loga í heilan mánuð vegna bilunar. 
„Hinir og þessir hafa sagt mér að 
fara með hann í skoðun í Brim-
borg. Ég hugsa að ég sleppi því 
bara úr þessu.“

Ingó segist hafa gert önnur og 
ekki síður góð kaup þegar hann 
keypti í fyrsta sinn pylsu í pylsu-
vagninum á Selfossi. „Þær eru 
alveg sérstaklega góðar. Skemmti-
lega mjúkar og maður endar alltaf 
með því að kaupa tvær, þótt ætlun-
in sé að kaupa bara eina. Ég hef 
legið í þeim síðan ég smakkaði þá 
fyrstu.“

Það er síðan eins með verstu 
kaupin og þau bestu, Ingó segist 
ekki geta gert upp á milli tveggja 
hluta: vinnubókar í dönsku úr 
framhaldsskóla og Slendertone-
magavöðvatækis. „Vinnubókin í 

dönsku 203 í framhaldsskóla er 
ein mín verstu kaup. Það lá mikið 
á að redda henni, en svo var hún 
bara tóm eftir sumarið,“ segir 
hann hlæjandi og bætir við að 
danskan sé engu að síður mjög fín 
og sömuleiðis sænskan.

Magavöðvatækið var hins vegar 
nýtt til hins ýtrasta, eða alveg 
þrisvar sinnum þar til það þoldi 
ekki meir. „Rafhlaðan var strax 
búin,“ segir Ingó. „Svo voru púð-
arnir orðnir hálfónýtir og þetta 
hefur verið ónýtt síðan. Tækið 
liggur nú uppi í skáp.“

Blaðamaður stenst þá ekki 
mátið og spyr hvort ekki geti hugs-
ast að tækið hafi einfaldlega 
brennt úr sér. „Það getur bara vel 
verið,“ segir Ingó og hlær.

Skröltir áfram sama hvað gerist

Lífsstílsverslunin Maia er með 
afslátt af útsöluvörum.

Útsölurnar eru á lokasprettinum á 
Laugaveginum. Lífsstílsverslunin 
Maia er þar engin undantekning 
og er með sextíu prósenta afslátt 
af öllum útsöluvörum. 

Maia er með góða blöndu af 
fallegum varningi; kvenfatnað, 
húsbúnað, tónlist, bækur, barna-
föt, fylgihluti og undirföt. Versl-
unin er á Laugavegi 86-94.

Allar nánari upplýsingar um 
Maiu er að finna á www.maia.is

Lífsstíll Maiu 
á útsölu

Girnilegt góðmeti 
í Fjarðarkaupum
Piparsteik úr kjötborði og 
ferskir ávextir eru meðal 
þess sem fæst á tilboði í 
Fjarðarkaupum. 

Jarðarber í 200 gramma öskjum 
á 99 krónur í stað 219 áður, 
gular melónur á 99 krónur kíló-
ið í stað 149 og mangó á 199 

sem áður var á 243. Svona
hljóða tilboð frá Fjarðarkaupum 
í Hafnarfirði fyrir þessa helgi. 
Fleira gott er á boðstólum þar á 
bæ. Nauta-piparsteik kostar nú 
2.498 krónur kílóið og lækk-
ar um 500 krónur og lamba-
ribeye sem áður kostaði 
2.798 fæst nú á 2.398 krón-
ur kílóið.

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!



BÍLAR &
FARARTÆKI



3. ÁGÚST 2007 Silvía syngur fyrir samkynhneigða Svía Björgólfur og bílarnir Elma Lísa og Reynir Lyngdal selja íbúðina

Njóttu hverrar stundar af ferðinni. Yamaha vespa er 
ferðafélaginn þinn. Flott útlit og frábærir aksturseiginleikar.

Komdu að skoða vespuna þína í MotorMax. 

Þú færð hjálm í kaupbæti í ágúst.

MotorMax  Reyk jav í k  -  K l e t thá l s i  13 -  S ím i  5 63-4400
MotorMax  Eg i l ss töðum -  S ími  470-5080 /  470-5070 
Tæk jaspor t  og  dekk  Aku rey r i  -  S ím i  4 6 0-4350

Lífi ð er ferðalag

30 álitsgjafar velja næsta forsetaefni 

SNIÐIN FYRIR
BESSASTAÐI
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 Heyrst hefur

RANGE-INN Björgólfur keyrir dagsdaglega um á tveggja ára gömlum jeppa.

BENTLEYINN Algjört augnayndi sem stendur í heimreiðinni við Vesturbrún 22.

BENZINN Þóra keypti þennan Benz-jeppa fyrir skömmu.

BJÖRGÓLFUR GUÐMUNDSSON OG ÞÓRA HALLGRÍMSSON EIGA MARGA AF 
FLOTTUSTU BÍLUM LANDSINS: FLOTTASTUR ER ÞÓ BENTLEYINN SEM BJÖRGÓLFUR Á.

BÍLAR FYRIR

60
MILLJÓNIR Í
HEIMREIÐINNI

Í GÓÐUM 
FÉLAGSSKAP
Hér eru Þóra 
og Hallgrím-
ur í góðum 
félagsskap.

B jörgólfur Guðmundsson og Þóra Hall-
grímsson eru bara tvö í heimili að 
Vesturbrún 22. Samt eiga þau marga 

bíla. Í heimreiðinni hjá þeim hjónum má 
finna í það minnsta þrjá bíla og það af bestu 
gerð. Samkvæmt heimildum Sirkuss kosta 
bílarnir þrír á milli 50 og 60 milljónir króna. 
Og þá er ekki víst að allir bílarnir þeirra séu 
upptaldir.

Þóra Hallgrímsson keypti sér nýlega glæ-
nýjan silfurlitaðan Mercedes Benz ML 500 – 
þýskt stál af bestu gerð. Þóra skipti út gylltum 
Nissan Murano fyrir Benzinn. 

Þá á eiginmaður hennar, Björgólfur Guð-
mundsson, einnig jeppa. Sá er dökkgrár 
tveggja ára gamall 
Range Rover 
Charger sem kostar 
um fimmtán millj-
ónir króna. 

Rúsínan í pylsu-
endanum er þó 
Bentleyinn sem 
Björgólfur fékk í 
sextugsafmælisgjöf 
frá Björgólfi Thor, 
syni þeirra Þóru, 
fyrir sex árum.

Bentleyinn var 
smíðaður árið 1995 
af Rolls Royce-bíla-
framleiðandanum. Hann er sannkallað 
augnayndi – fagurgrænn með drapplituðu 
leðri. Erfitt er að skjóta á hvað svona gæða-
gripur – sem næstum er orðinn antík – kost-
ar. Heimildarmenn Sirkuss skjóta þó á 30 
milljónir hið minnsta. 

Björgólfur notar Bentleyinn sjaldan. Fer þó 
stundum í sunnudagsbíltúr til að viðra fjöl-
skylduna og bílinn. Í góðviðrinu sem ríkt 
hefur síðustu vikur hefur Bentleyinn hans 
Björgólfs staðið í heimreiðinni, bílaáhuga-
mönnum sem öðrum til mikillar gleði. Þar 
glitrar á grænt lakkið. Og þótt jeppar þeirra 
hjóna séu flottir blikna þeir í samanburði við 
Bentleyinn.

H elga Dýrfinna Magnúsdóttir, fegurðardrottning 
með meiru, lenti í fimmta sæti í netkosningu í Miss 

Tourism-keppninni sem fram fór í Kína. Keppt var í 
ýmsum flokkum auk aðaltitilsins, þar á meðal besta 
bikinímódelið og ungfrú diskó, en Helga Dýrfinna náði 
því miður ekki að landa neinum verðlaunum.

„Þetta gekk allt rosalega vel og dómararnir sögðu að 
ég hefði staðið mig vel,“ sagði Helga Dýrfinna í samtali 
við Sirkus í gær en þá var hún nývöknuð eftir loka-
keppnina sem fram fór á miðvikudag. „Dómararnir 
sögðu að ég væri aðeins of lágvaxin,“ bætir Helga Dýrf-
inna við en hún er rétt tæpir 1,70 m. Þær stúlkur sem 
hrepptu efstu sætin í keppninni voru hins vegar allar í 
kringum 1,75.

Helga Dýrfinna sagðist sátt við sinn hlut í keppninni, 
ekki síst að hún skyldi ná fimmta sætinu í netkosningu 
sem opin var öllum. „Það er gott að vita að ég hafi fengið 
hjálp að heiman en ég fékk rúmlega tíu þúsund atkvæði,“ 
segir Helga Dýrfinna, sem er þakklát fyrir stuðninginn. 
„Ég vil þakka Íslendingum fyrir stuðninginn.“

Of lítil fyrir 
verðlaunin

Bjórinn hækkar á Ölstofunni
Reykingabann á veitingastöðum hefur 
farið fyrir brjóstið á þeim félögum 
Kormáki og Skildi, eigendum Ölstofunn-
ar. Kormákur sagði í blaðaviðtali fyrir 
skömmu að viðskiptin í sumar hefðu 
dalað og hefðu jafnvel dalað meir ef ekki 
hefði verið fyrir góða veðrið sem ríkt 
hefur. Nú hafa þeir félagar reynt að 
bregðast við þessum minnkandi 
viðskiptum með því að hækka bjórinn um 
heil 10%, eða úr 500 krónum í 550. Eftir
sem áður er bjórinn á Ölstofunni þó 
ódýrari en á mörgum börum borgarinnar. 

Íþróttafluffa
Það eru fleiri þekkt andlit en Jónsi í Í
svörtum fötum sem spreyta sig á 
flugfreyjubransanum í sumar en 
fyrrverandi sjónvarpskonan Lovísa 
Árnadóttir, sem landsmenn kannast við 
úr íþróttafréttum á RÚV, brosir nú framan 
í farþega hjá Icelandair. Þykir Lovísa taka 
sig einstaklega vel út í flugfreyjubúningn-
um og ætti ekki að væsa um farþegana 
þegar Lovísa tekur á móti þeim með 
kaffi og sjarmann að vopni.

Útgáfufélag 365 prentmiðlar 

Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. 

Ritstjórn Kristján Hjálmarsson,

kristjan@frettabladid.is, 

Indíana Ása Hreinsdóttir, 

indiana@frettabladid.is 

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir,

kristina@frettabladid.is, 

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Rvk, sími 512 5000 

Sölustjóri Bergur Hjaltested

512 5466 bergurh@365.is

sirkus

HELGA DÝRFINNA Stóð sig 
frábærlega í keppninni í Kína en 

þótti of lágvaxin.
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CAPRI KATARÍNA      
Komið allir Caprisveinar.
Komið sláið um mig hring,
á meðan ég mitt kveðjukvæði
um Katarínu litlu syng.
Látið hlæja og gráta af gleði
gítara og mandó lín.
Katarína, Katarína,
Katarína er stúlkan mín.

Í fiskikofa á klettaeyju
Katarína litla býr.
Sírenur á sundi bláu
syngja um okkar ævintýr.

Á vígða skál í skuggum trjánna
skenkti hún mér sitt capri vín.
Katarína, Katarína,
Katarína stúlkan mín.

Með kórónu úr capriblómum
krýndi hún mig hinn fyrsta dag.
Af hæst tindi hamingjunnar
horfðum við um sólarlag.
Þar dönsuðum við Tarantella
og teyguðum lífsind guðavín.
Katarína, Katarína,
Katarína er stúlkan mín.

En nú verð ég að kveðja Capri
og Katarínu litlu í dag.
Horfa mun ég út til eyjar
einn um næsta sólarlag.
Grátið með mér, gullnu strengir,
gítara og mandólín.
Katarína, Katarína,
Katarína stúlkan mín.
Katarína stúlkan mín.

Í brúðkaupsferðalagi á Capri
EYJAN CAPRI Flottur staður sem gott er að dveljast á.

H in nýgiftu hjón Maríkó Margrét Ragn-
arsdóttir og Árni Þór Vigfússon eru 

nú stödd á eyjunni Capri í hálfs mánaðar 
brúðkaupsferðalagi. Eyjan Capri hefur 
löngum verið eftirsóttur staður hjá þotu-
liðinu í Hollywood.

Það var faðir brúðgumans, Vigfús Þór, 
sem gaf hjónin saman við hátíðlega athöfn 
í Grafarvogskirkju hinn 21. júlí síðastlið-
inn. Í glæsilegri brúðkaupsveislu þeirra 
hjóna sem var haldin í Valhöll á Þingvöll-
um mætti sjálfur Raggi Bjarna til að trylla 
lýðinn. Voru menn og konur sammála um 
að þar hafi Raggi enn og aftur sýnt sig og 
sannað sem einn öflugasti skemmtikraftur 
landsins. Hann lagði brúðhjónunum lín-
urnar og bað þau að minnast þess í brúð-
kaupsferðinni hvernig Capri-stúlkan Kat-
arína blés skáldinu frá Fagraskógi, Davíð 
Stefánssyni, það hressilegum anda í brjóst 
að hann orti kvæðið „Capri Katarína“ af 
munni fram. Nú er það án efa músan 
Maríkó sem skreytir sig capri-blómum til 
að dansa Tarantellu og teyga lífsins guða-
vín með hinum nýbakaða eiginmanni. 
Ærið tilefni fyrir sírenurnar á sundinu bláa 
til að endurvekja söng sinn um íslensk 
ástarævintýr.

MARIKÓ MARGRÉT OG ÁRNI ÞÓR

E lma Lísa Gunnarsdóttir leikkona og 
Reynir Lyngdal leikstjóri hafa sett stór-
glæsilega íbúð sína við Hringbraut 32 á 

sölu. Ástæðan? Þau ætla að flytja lengra inn í 
Vesturbæinn. „Við ætluðum eiginlega ekki að 
selja en svo gerðist þetta bara einhvern veg-
inn,“ segir Elma Lísa en þau hjónakornin hafa 
keypt sér íbúð við Kvisthaga. „Vinafólk okkar 
var nýflutt í sömu götu og við ákváðum eigin-
lega að elta þau,“ bætir leikkonan við. 

Elma Lísa og Reynir hafa búið við Hring-
brautina í ein sex ár og það hefur farið ein-
staklega vel um þau. „Þegar við komum að 
skoða íbúðina í fyrsta sinn urðum við svo 
heilluð að við ákváðum strax að kaupa hana. 
Það er svo góður andi í henni og okkur hefur 
liðið rosalega vel hérna,“ segir Elma Lísa. 

Íbúðin við Hringbraut er með eindæmum 
glæsileg. Í raun svo glæsileg að eftir er tekið. 
Blaðagreinar hafa verið skrifaðar um hana í 
erlendum sem innlendum hönnunartímarit-
um. Hátt er til lofts í íbúðinni og stórir boga-
dregnir gluggar, sem einkenna húsið, fylla 
íbúðina birtu. Samkvæmt upplýsingum frá 
fasteignasölunni prýða upprunalegar rósettur 
og listar alla íbúðina, sem og upprunalegt 
veggfóður. Íbúðin er tæpir hundrað fermetrar, 
með tveimur svefnherbergjum, stofu og borð-
stofu.

Húsið stendur sem fyrr segir við Hringbraut. 
Þaðan er gengið inn í húsið sem og frá Tjarnar-
götu. Íbúðin hentar barnafjölskyldum vel. 
Dóttir Reynis á sitt eigið herbergi á Hring-
brautinni en fær nýtt á Kvisthaganum. „Sú 
litla segist nú ekki vilja flytja og við hefðum 
alveg getað verið með fleiri börn hérna ef slíkt 
hefði verið á dagskrá,“ segir Elma Lísa, sem nú 
kveður Hringbrautina með söknuði. 

ELMA LÍSA OG REYNIR LYNGDAL HAFA SETT ÍBÚÐINA SÍNA VIÐ 
HRINGBRAUT Á SÖLU OG KEYPT NÝJA Á KVISTHAGA.

Kveður Hringbrautina

ÓTRÚLEGA FLOTT ÍBÚÐ
Myndir úr íbúðinni birtust 
meðal annars í bókinni 
Heimilisbragur. 
MYND/GUNNAR SVERRISSON

BJÖRT ÍBÚÐ Bogadregnir 
gluggarnir fylla íbúðina 
birtu.
MYND/GUNNAR SVERRISSON ÚR
BÓKINNI HEIMILISBRAGUR

með söknuði

KVEÐUR
ÍBÚÐINA
MEÐ
SÖKNUÐI
Elma Lísa á 
eftir að 
sakna
íbúðarinnar
við
Hringbraut.

Megas og Senuþ. Frágangur
Ýmsir   Íslandslög 7
KK og Maggi Eiríks Langferðalög
Ýmsir   Í brekkunni: Eyjalögin 
Ýmsir   100 Íslensk 80’s lög
Ljótu Hálfvitarnir Ljótu Hálfvitarnir
Ýmsir   Íslandslög 1-6 
Mika   Life in Cartoon Motion
Hvanndalsbræður Skást of
Gus Gus  Forever
Amy Winehouse  Back To Black
Garðar T. Cortes  Cortes 2007
Ýmsir   Number 1 
Laddi   Hver er sinnar kæfu smiður
Jógvan   Jógvan
Ýmsir   Gleðilegt sumar
Lay Low   Please Don’t Hate Me
Lada Sport  Time And Time Again
Tríó B. Thor og A. Gyl Vorvísur
Ýmsir   Heimilistónar 
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Langmest seldi diskur ársins.  Mest seldi 
diskur á einni viku á þessu ári.  Megas með 
möglega plötu ársins.

Frábær safnplata sem vert er að skoða. 
Tryggðu þér eintak.

Íslandslög 7

Megas og Senuþjófair

Nældu þér í eintak
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HAFDÍS HULD
Sló í gegn á 
Hultsfredfesti-
valinu í Svíþjóð
fyrir skömmu.

H æfileikabúntið Ágústa Eva 
Erlendsdóttir hefur ekki setið 
auðum höndum að undan-

förnu og þýtur nú á milli evrópskra 
stórborga til að sinna listagyðjunni. 
Leikkonan og skemmtikrafturinn er 
stödd í Svíþjóð um þessar mundir til 
að vekja athygli á Silvíu Nótt og 
skemmta Svíum á Hinsegin dögum 
þar í landi. Drjúgum hluta af júlímán-
uði eyddi Ágústa svo í Frakklandi í 
Moulin Rouge-stemningu við ostaát 
með hvíta silkihanska í háborginni 
París. 

Eins og dúkkuborg
„Að koma til Parísar fannst mér svo-

lítið eins og að labba inn í lítið dúkku-
hús. Það er allt svo smágert og sætt í 
þessari borg,“ segir Ágústa Eva, sem fór 
til Parísar í þeim erindagjörðum að 
sinna leiklistinni.  „Ég fór til að taka 
þátt í trúðanámskeiði við leiklistar-
skóla Philippe Gaulier í París,“ segir 

Ágústa Eva en skólinn er með þeim 
virtari í heiminum á sviði látbragðs-
leiks. „Kennarinn í skólanum, Philippe 
Gaulier, er svona lifandi goðsögn og 
kenndi á sínum tíma mikið við skóla 
Jacques Lecoq. Þeir tveir eru aðalgaur-
arnir í þessu en þetta námskeið snerist 
þó hvorki um látbragðsleik eða rjóma-
kökukast heldur snerist þetta fyrst og 
fremst um að finna gleðina í því að 
leika,“ segir Ágústa Eva en slagorð 
skólans er einmitt að leikhúsið eigi að 
taka jafnalvarlega og barn að leik. 
Gaulier hafnar því að leikarinn þurfi 
að þjást til að kalla fram tár fyrir per-
sónur sínar og leggur í staðinn áherslu 
á gleðina í leikaranum á bak við alla 
framkomu. Það hljómar vel við hæfi 
þegar horft er til Ágústu og leikgleð-
innar að baki vinkonu hennar Silvíu 
Nætur. 

Heilluð af París
Spurð hvort hún hafi fundið trúðinn 

í sjálfri sér í París og hvort hann hefði 
verið langt frá hliðarsjálfinu, hinni 
athyglissjúku Silvíu Nótt, segist Ágústa 
Eva ekki vera dómbær á það. „Þetta 
var rosalega skemmtilegt námskeið en 
við vorum aðallega í alls kyns spuna-
leikjum. Ég ætlaði að vera í París í 
mánuð en þurfti að fara heim eftir 
tvær vikur og gat því miður ekki klárað 
námskeiðið,“ segir Ágústa, sem heill-
aðist alveg af höfuðborg Frakklands. 
„Ég fer bókað einhvern tímann aftur til 
Parísar og vonast til að geta eytt enn 
lengri tíma þar,“ segir hún en framtíðin 
verður að leiða í ljós hvort Ágústa 
stefnir í meira leiklistarnám hjá 
Gaulier. 

Á Hinsegin dögum í Svíþjóð
Heimsborgardaman stoppaði stutt 

á Íslandi og er strax komin í næstu 
stórborg því nú kynnir hún hliðarsjálfið 
sitt á Gay Pride-hátíðinni í Svíþjóð. 
Sjónvarpsstjarnan Silvía Nótt er aug-

ljóslega hvergi nærri af baki dottin því 
í haust sýnir sænska sjónvarpsstöðin 
Channel 4 þættina The Sylvia Night 
Show. „Við erum í Svíþjóð til að aug-
lýsa Silvíu Nótt áður en sjónvarpsþátt-
urinn fer af stað. Og af því tilefni ætlar 
Silvía að syngja á Gay Pride- hátíðinni 
í Svíþjóð fyrir um það bil tuttugu þús-
und manns,“ segir Ágústa, sem var 
pollróleg þegar Sirkus náði tali af 
henni þrátt fyrir herlegheitin fram 
undan. „Ég er nú ekki alveg búin að 
ákveða hvers konar skemmtiatriði við 
verðum með á Hinsegin dögum. Er 
ekki með neitt skipulagt að þessu sinni 
en það verður bara að koma í ljós 
hverju við tökum upp á,“ segir Ágústa 
að lokum en landanum er líklega ljóst 
að hin leikglaða og uppátækjasama 
Ágústa Eva í hlutverki Silvíu Nætur 
verður ekki í vandræðum með að búa 
til eftirminnilegt skemmtiatriði fyrir 
frændur vora og stela athyglinni á 
Hinsegin dögum í Svíþjóð.

ÁGÚSTA EVA ERLENDSDÓTTIR HEFUR VERIÐ Í PARÍS Í SUMAR ÞAR SEM HÚN STUNDAÐI NÁM Í TRÚÐA-
SKÓLA. HÚN ER HVERGI NÆRRI HÆTT AÐ LEIKA SILVÍU NÓTT, SEM NÚ HYGGUR Á FREKARI LANDVINNINGA.

SILVÍA NÓTT Hún nýtur gríðarlegra 
vinsælda í Svíþjóð sem og annars staðar 
í Evrópu. 

Syngur fyrir tuttugu þúsund 
samkynhneigða Svía

ÁGÚSTA EVA 
ERLENDSDÓTTIR
Hefur verið á flakki 
um Evrópu til að 
sinna listagyðjunni.

V ið erum búin að spila á útihátíðum í Englandi í sumar 
og þá skiptir veðrið öllu máli. Glastonbury var einn stór 

drullupollur en svo spiluðum við í 
glampandi sól á minni hátíð um 
síðustu helgi sem kallast „Secret 
Garden Party“ og þar voru allir í 
góðu skapi,“ segir tónlistarkonan 
Hafdís Huld, sem baðar sig í sól-
inni á Englandi áður en hún held-
ur heim til Íslands til að halda tón-
leika næsta fimmtudagskvöld. 

„Þetta verða heimilislegir 
útgáfutónleikar þar sem ég spila 
lög af Dirty Paper Cup. Ég hef 
aldrei spilað með hljómsveitinni 
minni á Íslandi sem er skrýtið því 
við erum búin að spila á 80 tón-
leikum víðs vegar um Evrópu og 
því löngu kominn tími til.“ 

Óhætt er að segja að velgengni 
fyrstu sólóplötu Hafdísar Huldar 
hafi farið fram úr björtustu vonum 
en síðan fyrsta sólóplata hennar 
kom út hefur hún meira og minna 
verið á tónleikaferðalagi og meðal 
annars hitað upp fyrir tónlistar-
manninn Paolo Nutini í stærstu 
tónleikasölum Bretlands. „Það 
hefur komið skemmtilega á óvart 
þegar við mætum til landa sem við höfum aldrei komið til 
áður og fólk er að syngja með lögunum mínum,“ segir Haf-
dís, sem hlakkar til að koma heim og skemmta Íslendingum 
með lögum eins og Diamonds on My Belly og Ski Jumper. 
Miðasala á tónleika Hafdísar Huldar, sem haldnir verða í 
Salnum í Kópavogi næsta fimmtudagskvöld, er á Miði.is og 
Salurinn.is.

Hlakkar til að
spila á Íslandi
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Berglind Ásgeirsdóttir sendiherra
„Skarpgreind og glæsileg kona sem hefur náð 
mjög langt í starfi sínu. Hikar ekki við að taka 
að sér erfið störf og skilar þeim öllum með 
miklum sóma. Hefur gegnt hinum ýmsu trún-
aðarstörfum fyrir íslenska ríkið og eftir henni 
er tekið hvarvetna. Vona að hún gefi kost á sér 
þegar Ólafur Ragnar hverfur frá störfum.“

„Hefur fjölþætta reynslu úr stjórnsýslu auk 
þess sem hún hefur gegnt mikilvægum for-
ystustörfum á alþjóðavettangi, sem einn af 
framkvæmdastjórum OECD og sem fram-
kvæmdastjóri Norðurlandaráðs. Vel mennt-
uð, vel máli farin, hefur gott vald á erlendum 
málum og er vel heima í menningu og sögu 
þjóðarinnar.“

Sigríður Snævarr sendiherra 
„Hún hefur sannað það oftar en einu sinni að 
hún fer ekki troðnar slóðir. Vel menntuð, góður 
fulltrúi Íslands.“

„Víðförul, talar mörg tungumál og mjög svo 
mannblendin. Klár kona.“

Þórólfur Árnason, fyrrverandi borgar-
stjóri
„Þórólfur Árnason fyrrverandi borgarstjóri 
hefur alla eiginleika og styð ég hann heilshugar 
til að bjóða sig fram í þetta ábyrgðarmikla emb-
ætti sem fyrst og fremst á að hlúa að landinu og 
fólki þess.“

„Kemur sterklega til greina. Finnst það hins 
vegar frekar illa gert gagnvart honum að stinga 
upp á þessu því það virkar svolítið eins og 
maður sé að kippa honum úr umferð með því. 
Hann á nóg eftir.“

Ólafur Jóhann Ólafsson rithöfundur
„Myndi sóma sér vel sem næsti forseti. Vel 
menntaður, víðsýnn og er bæði maður menn-
ingar og viðskipta. Kemur vel fyrir og er heims-
borgari og alþýðlegur í senn.“
„Menningarlegur heimsborgari og mikill Íslend-
ingur í sér þótt hann hafi starfað lengi erlendis. 
Myndi sóma sér vel í embættinu, glæsilegur, vel 
menntaður og afar vel máli farinn.“

Ásdís Halla Bragadóttir, forstjóri Byko
„Hefur flotta útgeislun, er með góða menntun, 
þekkir lífið frá ýmsum hliðum, kann að tala til 
mannfjöldans og hefur þor.“

„Býr yfir mikilli og góðri reynslu úr viðskipta-
lífi og sveitarstjórnarmálum. Hefur mjög öflugt 
tengslanet, hefur áhuga á velferð þjóðarinnar. 
Tilbúin að láta gott af sér leiða, falleg og fáguð í 
fasi. Virkilega verðugur kandídat til forseta 
Íslands.“

Guðrún Helgadóttir, fyrrverandi þing-
maður og rithöfundur
„Flott kona sem hefur látið að sér kveða á 
ýmsum sviðum. Bækurnar hennar hafa skemmt 
mörgum í gegnum tíðina og ég held að hún yrði 
áberandi forseti sem myndi setja skemmti-
legan svip á þjóðlífið.“ 

„Guðrún myndi sóma sér vel sem forseti 
okkar, hún hefur ávallt verið til fyrirmyndar, 
er virðuleg og af henni stafar ákveðinn þokki 
sem þjóðhöfðingjar þurfa að hafa. Þá er hún 
persóna sem myndi standa fyrir allar kynslóð-
ir, tilheyrir þeirri eldri en getur verið fulltrúi 
þeirrar yngri.“

Kristinn Sigmundsson óperusöngvari 
„Vel menntaður á sviði raunvísinda og frábær 
listamaður, heimsmaður, heiðarlegur, háttvís 
og hvers manns hugljúfi. Makinn einnig tilvalin 
forsetafrú.“

Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður
„Hefur tekist að nútímavæða Þjóðminjasafnið.“

Páll Hersteinsson náttúrufræðingur
„Ákaflega heilsteyptur persónuleiki, vandaður 
fræðimaður og þekkir lífríki Íslands betur en 
flestir aðrir.“

Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri 
„Ég held að klár leikkona með mikla útgeislun 
eins og hún væri tilvalin í embættið. Hún er vel 
lesin, vel menntuð og hefur mikið fram að færa. 
Hún er með sterkar skoðanir, en þó sanngjörn 
og með mikið innsæi.“

Guðfinna S. Bjarnadóttir, fyrrverandi 
rektor HR og núverandi þingmaður 
„Hún er glæsileg kona sem hefur unnið hörðum 
höndum við að byggja upp glæsilega mennta-
stofnun. Kona sem þorir að breyta til og standa 
fyrir sínu.“

Þórunn Sigurðardóttir, framkvæmda-
stjóri Listahátíðar
„Hefur stýrt Listahátíð á undanförnum árum. 
Þar fer kona með reynslu, góða menntun og 
fallega framkomu. Hún og Stefán Baldursson 
væru fín á Bessastöðum.“

Tinna Gunnlaugsdóttir þjóðleikhússtjóri
„Næsti forseti ætti að vera kona.“

Sigrún Hjálmtýsdóttir, Diddú, söngkona
Næsti forseti verður að vera kona.“ 

Margrét Frímannsdóttur, fyrrverandi 
alþingiskona
„Sönn íslensk alþýðuhetja sem er í góðum 
tengslum við þjóðina og hefur mikla reynslu 
af alþjóðasamskiptum. Er skemmtileg og 
mælsk og yrði flottur forseti. Augljóslega 
sterkur kostur.“

Friðrik Sophusson, forstjóri Lands-
virkjunar
„Hann og kona hans, Sigríður Dúna, eru kjörin 
í þetta hlutverk. Eru mjög forsetahjónaleg enda 
er Sigríður Dúna fædd „first lady“. Með þeim 
fengi íslenska þjóðin tvo fyrir einn.“

Guðmundur Ólafsson hagfræðingur 
„Er maður almennrar skynsemi sem talar 
mannamál. Hann er sögufróður maður og 
hann gæti einn örfárra manna gert nýársávarp 
forsetans bærilegt áheyrnar.“ 

Halla Gunnarsdóttir femínisti
„Þjóðin þekkir Höllu fyrst og fremst fyrir fram-
boð hennar til forseta KSÍ. Í það skipti hafði 
hún ekki erindi sem erfiði, en það gengur bara 
betur næst. Halla ber af öðrum konum fyrir 

það hvað hún er ákveðin og fylgin sér. Hún er 
haldin óbilandi réttlætiskennd og telur göfug-
asta hlutverk okkar Vesturlandabúa að útrýma 
fátækt í heiminum.“ 

Svandís Svavarsdóttir borgarfulltrúi 
„Hefur þennan íslenska myndugleik, sem 
einkennt hefur íslensku kvenþjóðina gegn-
um aldirnar. Hefur ríka tilfinningu fyrir lið-
sanda. Afar snjöll að koma fyrir sig orði, 
hefur einstaklega skemmtilegan húmor.“

Hjörtur Magni Jóhannsson fríkirkjuprestur
„Vinsæll og vel virtur sóknarprestur, duglegur 
við að fara ótroðnar slóðir, dyggur baráttumað-
ur fyrir réttindum minnihlutahópa. Óragur við 
að berjast við ríkjandi viðhorf innan kirkjunn-
ar og lætur engan kúga sig til undirgefni. Orðs-
ins maður, ræðumaður góður, ósérhlífinn og er 
afar vel lesinn í sögu lands og þjóðar. Góður 
fulltrúi menningar- og trúarlífs en um leið 
maður almennings.“

Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi 
ráðherra
„Hann er virtur bæði hérlendis og erlendis, 
flottur, klár og ógurlega skemmtilegur maður 
sem ber af sér mikinn þokka, síðan á hann 
konu sem yrði klárlega betri helmingurinn af 
honum í þessu embætti og ætti hún jafnvel sjálf 
möguleika að vinna slíkar kosningar.“

 Davíð Oddsson seðlabankastjóri
„Davíð væri góður í þetta embætti. Víðförull, 
vel gefinn, vel upplýstur og klár maður en  ekki 
svo mannblendinn lengur.“

Páll Skúlason, fyrrverandi rektor 
Háskóla Íslands
„Það myndi nú ekki gusta af honum í embætt-
inu en rólegt og yfirvegað fas hans er á margan 
hátt heillandi. Ég held að hann yrði traustur 
forseti sem nokkur sátt gæti skapast um.“

Ómar Ragnarsson athafnamaður
„Hann getur sameinað þjóðina um þau verð-

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra

„Mannvinur, reynslubolti í þjóðfélagsmálum, opin og jákvæð 
fyrir gagnrýni og vill alltaf  bæta sig, greind, réttsýn og gull-

falleg – utan sem innan.“

 „Hefur allt til að bera sem góður forseti þarf að hafa.“

„Þorgerði Katrínu á Bessastaði. Ég þarf ekkert að skýra 
það neitt frekar, það segir sig sjálft.“

„Það væri nú gaman að fá konu aftur í þetta emb-
ætti og yrði nú ekki slæmt að sjá konu á borð við 
Þorgerði Katrínu seinna meir taka við Bessastöð-
um. Held bara að hún sé samt of mikill stuðbolti 

og eigi sér það mikla framtíð sem ráðherra en henn-
ar tími mun koma.“

„Frábær fulltrúi okkar. Vil bara ekki missa hana úr 
pólitíkinni.“

Kristín Ingólfsdóttir
háskólarektor

„Hefur staðið sig vel í embætti Háskólarektors. Henni hefur tekist 
að sneiða hjá pólitískum átökum og því verðugur sáttasemjari auk 
þess að vera stétt sinni til sóma.“

„Vel menntuð, mikils metinn vísindamaður, háttvís, farsæl, heiðar-
leg og örugglega frábær forseti. Maðurinn hennar yrði líka góð 
„forsetafrú“.“

„Fyrsta konan sem gegnt hefur starfi rektors Háskóla Íslands, 
hefur getið sér gott orð í starfi sínu. Hefur tekist að ná víðtækri sam-
stöðu um að koma HÍ í röð fremstu háskóla heims og fengið stjórn-
völd á sitt band í því efni. Afbragðs fræðimaður á sínu sviði og er þaul-
vön að koma fram og eiga samskipti innanlands sem erlendis.“

„Hún yrði góður forseti. Bráðgreind kona sem kemur vel 
fyrir og er vel að máli farin.“

„Þú horfir á hana heillaður og sérð strax forseta 
Íslands sem býr svo sannarlega í henni, virðuleg, 
glæsileg og eldklár. Og kostir hennar eru ekki taldir 
upp í þessari röð.“

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir
sendiherra

„Sigríður Dúna kemur til greina en að mínu mati ætti næsti forseti að vera 
kona.“

„Vel gefin og víðförul kona. Myndi sóma sér ágætlega í hlutverki 
forseta landsins. Hefur þá reynslu úr stjórnmálum og þekkingu 
sem til þarf. Hún og Hillary Clinton yrðu þar fyrir utan góðar 
saman á fyrirmennafundunum. Þær eru kunnugar eftir að Sig-
ríður Dúna fékk Hillary til að taka þátt í kvennaráðstefnu sem 
haldin var hér á landi fyrir nokkrum árum.“

„Friðrik og hún yrðu bæði flott á Bessastöðum. Hafa allt sem til 
þarf í þetta embætti.“

„Hún er með mikla og góða reynslu og menntun sem myndi nýtast 
henni vel í þessu starfi. Auk þess fylgir henni mikil reisn og fágun.“

„Sigríður er einstaklega frambærilegur persónuleiki. Afspyrnu-
greind, jarðtengd og víðsýn. Hún yrði glæsilegur fulltrúi 

Íslands og myndi með atorku sinni og útgeislun ná góðum 
árangri sem forseti Íslands. Og ekki spillir fyrir að hún á 
Friðrik Sophusson sem maka, sem myndi bara vera plús 
fyrir okkur Íslendinga.“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bjarni 
Ármannsson, Sigríður Dúna Kristmundsdóttir 
og Kristín Ingólfsdóttir eru það fólk sem 
kemur helst til greina sem næsti forseti 
Íslands, það er ef Ólafur Ragnar Grímsson
býður sig ekki aftur fram. Þetta er skoðun 
þrjátíu álitsgjafa sem Sirkus leitaði til. 
Fjölmargir voru nefndir á nafn. Fjórmenning-
arnir stóðu hins vegar upp úr, voru nefndir 
langoftast á nafn. Og það dylst engum að 
álitsgjafarnir hafa mikla trú á fjórmenningun-
um. Frábær fulltrúi, háttvís, farsæl og 
heiðarleg, eldklár, gáfaður, góður og virtur, 
jarðtengd og víðsýn voru meðal þeirra 
lýsingarorða sem höfð voru um fjórmenning-
ana, sem allir hafa verið áberandi á sínu sviði. 
Hér að neðan getur að líta alla þá einstaklinga 
sem nefndir voru á nafn og ummæli sem 
álitsgjafarnir höfðu um þá. Ljóst er að konur 
eru ofarlega í huga álitsgjafanna því af þeim 
44 einstaklingum sem þeir nefndu voru 25 
konur. Þá nefndu þeir aðeins einn af erlendum 
uppruna, sjálfa forsetafrúna, Dorrit. 

SIRKUS FÉKK 30 ÁLITSGJAFA TIL AÐ NEFNA ÞÁ
SEM ÞEIR VILDU SJÁ SEM NÆSTA FORSETA. 
MARGIR VORU NEFNDIR TIL SÖGUNNAR EN 
KONUR VIRÐAST ÞÓ OFARLEGA Á ÓSKALISTANUM. 

&
Gáfuð
góð

virt



mæti sem skipta mestu máli. Hann yrði líka svo 
skemmtilegur og öðruvísi forseti. Engin dúkku-
lísa og ósnobbaður.“

Auður Eir Vilhjálmsdóttir prestur 
„Kona með mikla sögu. Vel lesin og víðsýn og 
ruddi hverju karlavíginu á fætur öðru úr vegi. 
Hún hefur fallega og einlæga trú, hvað sem má 
segja um trúarkreddur fortíðarinnar. Gæti sið-
menntað íslensku þjóðina dálítið.“

Herdís Þorgeirsdóttir prófessor
„Glæsileg kona með bein í nefinu. Kvenréttinda-
kona og lærdómskona. Skapmikill aristókrat en 
með hjartað á réttum stað.“

Vala Matt sjónvarpskona
„Ekki spurning – flottur forseti – og ég meina 
það í fúlustu alvöru.“

Sævar Karl athafnamaður 
„Flottur karl sem kann sig – með listræna taug 
og mikill heimsmaður.“

Þorgerður Einarsdóttir lektor 
„Afar fagleg og djúpt hugsandi fræðikona á sviði 
jafnréttis- og kvenfrelsismála, mjög góður fyrir-
lesari og hefur framkomu sem hæfir forsetaemb-
ættinu sérdeilis vel.“

Anna Katrín Guðmundsdóttir femínisti
„Frábær femínisti og gegnheil baráttukona, 
fylgin sér og fagleg á alla kanta.“

Þorsteinn Ingi Sigfússon forstjóri 
„Hefur mikla og góða reynslu af alþjóðlegu sam-
starfi. Óvígður sendiherra vetnisins á alþjóða-
vísu. Tók nýlega við Alheimsorkuverðlaunum úr 
hendi Pútíns Rússlandsforseta fyrir störf sín. 
Hann er þeim hæfileikum gæddur að geta talað 
við hvern sem er hvenær sem er um hvað sem er.“

Pétur Gunnarsson rithöfundur
„Er veraldarvanur, gáfaður og fágaður, myndi 
vafalaust halda góð boð, gefa embættinu menn-
ingarlegan blæ og jafnvel taka upp á því að hafa 
sjálfstæðar skoðanir.“

Þorvaldur Þorsteinsson, myndlistarmaður 
og rithöfundur
„Frumlegur hugsuður sem myndi gera eitthvað 
nýtt við embættið og vafalaust hleypa aðeins 
upp hefðbundinni mynd manna af forsetanum.“

Björgólfur Guðmundsson, bankaeigandi 
og athafnamaður

„Það væri mjög íslenskt að velja þennan greifa af 
Monte Christo í æðsta embætti þjóðarinnar. Þar 
með væri hann búinn að gera kommbakk á 
heimsvísu.“

Ingibjörg Pálmadóttir, fyrrverandi 
ráðherra
„Afar hlý, skemmtileg og kraftmikil manneskja 
sem laðar fólk að sér. Hefur góða reynslu og 
myndi verða glæsilegur fulltrúi fólksins. Ingi-
björg hefur undanfarið starfað að velferðarmál-
um barna og hefur einlægan áhuga á hugsjónar- 
og mannúðarmálum.“

Bryndís Schram
„Glæsileg, heillandi, hrífur fólk með sér og er 
með áralanga reynslu í hinum diplómatíska, 
opinbera geira. Þau hjónin hafa löngum sannað 
dug sinn og myndu vera landinu til mikils sóma. 
Það er líka kominn tími á konu í forsetaembætt-
ið, sérstaklega í ljósi þess hversu fáar konur sitja 
nú í ríkisstjórn.“ 

Páll Magnússon útvarpsstjóri 
„Maður sem kann að tala tæpitungulaust við 
fólk og hrífa það með sér. Myndi án efa breyta 
embættinu frá núverandi háheilagleika og inn 
á alþýðlegri brautir sem samrýmdust meira 
samfélagstaktinum. Svipað og hann hefur gert 
með góðum árangri við embætti útvarps-
stjóra.“

Svafa Grönfeldt skólameistari 
„Dugnaðarforkur með mikla hugmyndaauðgi og 
framsýni. Að auki er hún ópólitísk og óum-
deild.“

Dorrit Moussaieff forsetafrú
„Ég er ekki alveg til í að sleppa henni frá Bessa-
stöðum. Hún er með svo góð sambönd á erlend-
um grundvelli og hefur staðið sig svo vel. Mér 
finnst hún jafnvel mikilvægari fyrir embættið en 
Ólafur sjálfur.“ 

Garðar Cortes eldri
„Hann er gífurlega forsetalegur að sjá, valds-
mannslegur og kröftugur. Kann hámenninguna 
upp á sína tíu fingur, sem er mikilvægt í kónga-
partíunum – og veraldarvanur. Aristókratinn 
geislar af honum.“

Bjarni Ármannsson
fyrrverandi forstjóri Glitnis

„Verðugur fulltrúi. Ungur maður sem hefur sýnt það og sannað að hann er 
eldklár og getur tekist á við hina ýmsu hluti. Þar að auki virðist hann 

vera laus við hégóma og snobb. Slíkt er mikils virði fyrir forseta-
frambjóðanda.“

„Hefur náð ótrúlega langt í viðskiptaheiminum þrátt fyrir ungan 
aldur. Það verður erfitt fyrir hann að toppa það, nema kannski 

helst ef hann haslar sér völl í stjórnmálum eða býður sig fram til 
forseta Íslands. Gáfaður, góður og virtur. Sömuleiðis er hann alþýð-
legur og ótrúlega sjarmerandi og skemmtilegur. Hver myndi auk 
þess ekki vilja forseta sem tæki lagið með hljómsveitinni á ballinu?“

„Bjarna Ármannsson í þetta djobb! Hann er klár, hress og virðulegur 
og atvinnulaus.“

„Mikill tungumálamaður, geðþekkur maður sem hefur 
vítt áhugasvið og er vel tekið hvar sem kann kemur. 
Hann er með yfirburðareynslu á sviði viðskipta 
en hefur jafnframt mikinn áhuga á menningu, 
listum og vísindum.“

„Kominn af alþýðlegu fólki af Skaganum. Hefur 
gott tengslanet um allan heim og býr augljós-
lega að góðu uppeldi. Hefur mikla og góða 
reynslu af ímyndarherferðum og hvernig á að fá 
fólk til að líta í sömu átt.“

Arna Schram blaðamaður
Atli Gíslason alþingismaður
Steinunn Valdís Óskarsdóttir alþingismaður
Anna Kristjánsdóttir bloggari
Andrés Guðmundsson kraftakarl
Árni Þór Sigurðsson alþingismaður
Brynja Þorgeirsdóttir fréttamaður
Sigrún Stefánsdóttir fréttamaður
Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi
Bergsteinn Árilíusson tónlistarmaður
Hrafn Gunnlaugsson kvikmyndagerðarmaður
Ágúst Ólafur Ágústsson, varaformaður

Samfylkingarinnar

Kolbrún Halldórsdóttir alþingiskona
Elín Albertsdóttir blaðamaður
Sigfús R. Sigfússon, Heklu
Eva Dögg Sigurgeirsdóttir markaðsstjóri
Svava Johansen verslunarkona
Lillý Valgerður Pétursdóttir fréttamaður
Þóra Kristín Ásgeirsdóttir fréttamaður
Fjalar Sigurðsson fjölmiðlamaður
María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður
Katrín Jakobsdóttir alþingismaður
Rósa Guðbjartsdóttir bæjarfulltrúi
Elín Arnar blaðamaður

 Álitsgjafar Sirkus
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Æ tli ég sé ekki bara mismun-
andi týpa eftir dögum,“ segir 
leikarinn Bjartmar Þórðar-

son spurður um eigin fatastíl. „Stund-
um er sálin í pönkuðu afaskapi og þá 
bregð ég mér í gollu, gaddabelti, skyrtu 
og támjóa skó og skreyti herlegheitin 
með lakkrísbindinu góða. Aðra daga 
eru það stórir hvítir strigaskór og der-
húfa, buxur með klofið milli hnjánna 
og víðar peysur í neonlitum,“ segir 
Bjartmar og viðurkennir að hafa geng-
ið í gegnum alls konar misgáfuleg 
tískutímabil. „Hver vill ekki gleyma 
buffalotímabilinu eða því þegar allir 
áttu röndóttar útvíðar buxur? Þetta 
kemur samt allt aftur, það eru ekki 
mörg ár síðan allir bölvuðu gulrótar-

buxunum og krumpugöllum í neonlit-
um. Núna er þetta hátíska.“ 

Bjartmar hefur gaman af að kaupa 
föt í hinum ýmsu stórborgum en Top 
Shop á Oxford-stræti er í sérstöku 
uppáhaldi. Fataskápurinn ætti því að 
fá andlitslyftingu í haust því Bjartmar 
stefnir á að flytja til London í septem-
ber til að halda í framhaldsnám í leik-
list og leikstjórn. „Top Shop á Oxford-
stræti er sérstök fyrir það að þar fá 

ungir hönnuðir að spreyta sig. Þar er 
hægt að finna allt, ný og notuð föt í 
bland við tilraunakennd föt sem verið 
er að sjá hvort seljist áður en fötin eru 
send í hinar Top Shop-búðirnar,“ segir 
Bjartmar, sem hefur einnig notið góðra 
fatakaupa í New York og Istanbúl. „Ég 
keypti eina uppáhaldsflíkina mína á 
markaði í Istanbúl þegar við félagarnir 
fórum í ævintýraferð til Tyrklands. Það 
er svarthvít Guffapeysa sem fylgdu tíu 
tússlitir svo eigandinn geti dundað sér 
sjálfur við að lita flíkina,“ en Bjartmar 
játar að litagleði hafi áhrif á fatavalið. 
„Ég klæðist sumarlegum fötum bæði á 
sumrin og veturna og skora á fólk að 
gera slíkt hið sama til að lífga upp á 
skammdegið með hressilegum litum.“

Í gulrótarbuxum 
með lakkrísbindi

Í FOKDÝRUM FÁNALITUM „Þetta er 
svakaleg peysa sem ég fékk í Spúútnik. 
Hún er í fánalitunum og annaðhvort 
finnst fólki hún æðisleg eða ógeðsleg.“ 
Ég borgaði fúlgu fyrir hana. Alltof mikið 
miðað við hvað maður á að eyða í föt.”

TÚSSLITAPEYSA FRÁ ISTANBÚL Dúllar sér 
með rauðan tússlit. Bjartmar ætlar sér 
rúm fimm ár í að klára að tússlita þessa 
forlátu Guffapeysu sem hann keypti sér í 
ævintýraferð í Istanbúl. Frábærlega
sniðug peysa sem hægt er að breyta að 
vild, eftir því sem tússpennarnir leyfa.

GJÖF FRÁ KÆRASTANUM „Þetta er svona 
pönkuð afapeysa úr All Saints. Mjög
eiguleg flík en það sem heillar mig við 
hana eru öll smáatriðin, til dæmis eru 
engar tvær tölur eins. Það gefur 
peysunni extra gildi að ég fékk hana í 
gjöf frá manninum.“ 

SIRKUSMYND/VALLI

HEIÐGULIR
SUMAR-
SKÓR “Ég
keypti
þessa skó í 
Top Shop í 
London.
Þeir eru 
svo gulir að 
fólk snýr 
sig úr 
hálslniðn-
um til að 
horfa á 
þá,“ en 
þess má 
geta að 
Bjartmar á 
fimm alveg 
eins skópör 
í mismun-
andi litum.

BJARTMAR ÞÓRÐARSON HEFUR GENGIÐ Í GEGNUM MISGÁFULEG TÍSKUTÍMABIL OG HEFUR GAMAN AF ÞVÍ 
AÐ KAUPA FÖT Í STÓRBORGUM. HANN HYGGST FLYTJA BÚFERLUM TIL LONDON Í HAUST

PÍNULÍTIÐ PÓLITÍSKUR Bjartmar fékk 
þennan grænbláa Palestínuklút í London.
„Hann er glaðlegur en pínulítið pólitískur 
því hann minnir á Ísrael-Palestínu.
deiluna. Eiginlega finnst mér eins og ég 
sé persóna í Gasa söngleik þegar ég 
klæðist honum, sem er mjög steikt.”
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H erratískan í uppáhaldsverslun Íslend-
inga erlendis, H&M, er nokkuð gráleit 

þetta haustið. Ráðandi litir eru svartur, hvít-
ur og grár sem eru poppaðir upp með einni 
og einni flík í rauðu eða fjólubláu. Sniðin eru 
klassísk og prjónaflíkur eru áberandi, gjarn-
an með gamaldags skíðamynstri. Jakkafötin 
eru einhneppt í „slim-fit“ sniði og skyrturnar 

eru einlitar, köflóttar eða röndóttar. V-háls-
málspeysur halda velli og prjónuð vesti verða 
einnig í hillunum. Þykkir ullarfrakkar setja 
svo punktinn yfir i-ið ásamt fíngerðum 
kasmírtreflum. Aðrir fylgihlutir hjá strákun-
um þetta haustið verða prjónaðir hattar og 
treflar, leðurhanskar, leðurbelti  og töskur úr 
leðri eða striga. 

SVARTHVÍTAR 
HETJUR

HEITUR GAUR Einn flottasti leikari Norðurlanda, Mads 
Mikkelsen, er módel hjá H&M þetta haustið, en hann 
segist hafa gengið í fötum frá fyrirtækinu síðan hann 
fæddist.

SVART OG HVÍTT Strákarnir eiga að halda sig 
mest við svart, hvítt og grátt samkvæmt 
hönnuðum H&M en þó má poppa hina svarthvítu 
tilveru upp með flíkum í rauðu eða fjólubláu.

HLÝTT Í VETUR 
Prjónaðar
peysur fylla 
hillurnar í 
herradeild
H&M þetta 
haustið.

KLASSÍSKT
Strákar í 
frökkum eru 
alltaf flottir.

A mora-setrið á Piccadilly, á engan sinn 
líka í heiminum en þar er blandað saman 
skemmtun og fræðslu um ást, kynlíf og 

sambönd. Setrið, sem hóf starfsemi sína í vor, 
er nú þegar orðið vinsæll áfangastaður bæði 
fyrir heima- og ferðamenn sem vilja betrum-
bæta kynlífstækni sína. Hönnun setursins tók 
þrjú ár og komu ýmsir kynlífsfræðingar, sam-
bandsráðgjafar og læknar að þróun þess, meðal 
annars metsöluhöfundurinn Tracy Cox sem 
hefur sérhæft sig í skrifum um sambönd og 
kynlíf. 

Bólbrögð og daður
Setrið, sem er opið frá ellefu á morgnana til 
miðnættis, skiptist í sjö mismunandi svæði sem 
hvert um sig hefur sitt eigið þema. Í upphafi 
heimsóknar fá gestir vasaleiðsögumann sem 
þeir hlusta á í eigin heyrnatólum um leið og 
gengið er í gegnum safnið. Fyrsta herbergið 
sem komið er í hefur þemað ást og losti og þar 
er meðal annars kennt daður, í næsta rými læra 
gestir allt um kossatækni og hin ýmsu kynæs-
andi svæði líkamans. Næst liggur leiðin inn í sal 
þar sem má sjá allt það nýjasta á sviði kynlífs-

hjálpartækja og þar er hægt að læra hin ýmsu 
bólbrögð. Tantra, Kama sutra og önnur sam-
faratækni fá einnig sitt pláss og þegar búið er 
að fara í gegnum kennslu í því hvar g-blettinn 
er að finna liggur leiðin inn í fantasíu og fetish-
herbergi. Þar geta gestir meðal annars prófað 
hversu flinkir þeir eru í flengingum. Að lokum 
er svo hægt að fræðast um heilbrigði tengt kyn-
lífi og túrinn endar svo á Amora lounge-bar þar 
sem hægt er að setjast niður og ræða upplifun 
dagsins yfir drykk. Setrið státar einnig af versl-
un og galleríaðstöðu. 

Kynlífsfræðingar aðstoða
Öll framsetning á setrinu er afar nútímaleg og 
þannig gerð að gestir fá að prófa hæfni sína og 
kunnáttu á ýmsum sviðum. Nútímatækni er nýtt 
til hins ítrasta sem gerir safnið bæði spennandi, 
skemmtilegt og fræðandi. Á staðnum eru einnig 
kynlífsfræðingar sem svara gjarnan spurningum 
gesta og veita persónulega leiðsögn í gegnum 
setrið. Íslendingar á leið til London geta lesið sér 
nánar til um þetta einstaka fræðslusetur á heima-
síðunni www.amoralondon.com en það skal tekið 
fram að 18 ára aldurstakmark er inn á staðinn.

FERÐAMENN SEM LEGGJA LEIÐ SÍNA TIL LUNDÚNA FLYKKJAST EKKI LENGUR BEINT AÐ BIG BEN OG Á 
OXFORD STREET HELDUR LIGGUR NÚ LEIÐ Æ FLEIRI Á AMORA – THE ACADEMY OF SEX AND RELATIONSHIPS.

Kennsla í kossum og flengingum

HEITASTI FERÐAMANNASTAÐUR LUNDÚNA Amora-setrið hóf starfsemi í vor og er nú þegar orðið vinsæll 
áfangastaður bæði heimamanna og ferðamanna sem vilja betrumbæta kynlífstækni sína. FLENGINGARMÆLIR Gestir geta mælt getu sína í flengingum í sérstökum flengingarmæli.



Þú missir ekki bara bílprófið ef þú ekur of hratt, heldur gæti bíllinn þinn verið 
gerður upptækur og þú greitt sekt sem jafngildir mánaðarlaunum margra.

Hraðakstur borgar sig ekki - Í ALVÖRUNNI!
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D avíð Oddsson er fjarki. Hann er duglegur, jarð-
bundinn og er með hlutina á hreinu,“ segir spá-
konan Sigríður Klingenberg um seðlabankastjór-

ann Davíð Oddsson. „Davíð er að fara á tímabil 
endalokanna, hann er á 9 en á henni gerir maður uppgjör 
við það sem hangir við mann og lendir oft í töluverðu ves-
eni ef maður hefur ekki alveg hreint borð. Það sem ein-
kennir 4 oft á tíðum er þrjóska en maður lærir svo lengi 
sem maður lifir. Davíð mun mildast með árunum. Hann 
mun koma á óvart þegar líður nær áramótum og mun þá 
vera töluvert í fréttum. Ánægjuleg tíðindi verða í kringum 
fjölskyldu Davíðs og hann á eftir að vera montinn af syni 
sínum. Eitthvert vesen virðist vera í aðsigi í kringum Seðla-

bankann en það verður jarðsett í 
fæðingu. Almenningur gæti orðið 
sérlega pirraður og óskað skýringa. 
Davíð lendir í veseni út af Baugsmál-
inu. Jón Ásgeir verður á endanum 
algjörlega sýknaður og mun velgja 
ýmsum undir uggum. Davíð byrjar á 
fullum krafti í nýrri orku um áramótin 
og ekkert mun stoppa hann.“

Davíð mildast með árunum

DAVÍÐ ODDSSON Sigríður Klingenberg spáir 
að Davíð muni lenda í veseni vegna 
Baugsmálsins.

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

SPURNINGAKEPPNI sirkuss

Helgi Seljan
1. Þýskaland
2. Frágangur
3. Sígríður Wernersdóttir
4. Steingrímur S. Ólafsson 
5. Fredrik Ljungberg

Katla Margrét
1. Þýskaland
2. Frágangur
3. Ingunn Wernersdóttir
4. Steingrímur Ólafsson
5. Ekki hugmynd

Helgi Seljan marði sigur á Kötlu Margréti og er óstöðvandi í spurningakeppninni. Katla Margrét skorar á sjötta Heimil-
istóninn Gunnar Árnason, magnaravörð og músíkant.

1. Hvaða land sigraði á Evrópumóti 
kvenna í knattspyrnu 19 ára og yngri 
sem haldið var hér á landi fyrir 
skömmu?
2. Hvað heitir nýjasta plata Megasar?
3. Hver keypti gamla borgarbóka-
safnið við Þingholtsstræti af Odd 
Nerdrum?
4. Hvað heitir nýr fréttastjóri Stöðvar
2?
5. Hvað heitir sænski landsliðsmað-
urinn í knattspyrnu sem Eggert 
Magnússon keypti nýlega til West 
Ham?
6. Hver talar fyrir Marge Simpson í 
myndinni um Simpson-fjölskylduna?
7. Hver er Íslandsmeistari kvenna í 
höggleik í golfi?
8. Hvað heitir sýslumaðurinn á 
Selfossi?
9. Hver greiddi hæstu opinberu gjöld-
in í umdæmi skattstjórans í Reykjavík
á síðasta ári?
10. Hver er Norðurlandameistari
kvenna í skák 2007?

6. Sigrún E. Björnsdóttir
7. Nína Björk
8. Ólafur H. Kjartansson
9. Hreiðar Már 
10. Guðrún
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6. Margrét Vilhjálmsdóttir
7. Hef ekki hugmynd
8. Ólafur H. Kjartansson
9. Veit ekki
10. Veit ekki
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SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. HELGI SELJAN ER ÓSIGRAÐUR EN
KEPPIR HÉR VIÐ KÖTLU MARGRÉTI ÞORGEIRSDÓTTUR LEIKKONU.

E lín Arnar, einn mest vaxandi blogg-
ari landsins, hefur aðeins bloggað 
um skamma hríð en samt hafa 

þúsundir heimsótt síðuna hennar. Elín 
bloggar af miklum móð um þau óheppi-
legu atvik sem hún hefur lent í, hvort sem 
er í hversdagslífinu eða ástarlífinu. Og 
atvikin eru ansi mörg og ansi neyðarleg. 
Elín Arnar er hin íslenska Bridget Jones. 

„Mér leiddist einn daginn. Hafði ekkert 
að gera og var að velta því fyrir mér af 
hverju fólk væri svona hrifið af þessu 
bloggi,“ segir Elín um ástæðu þess að hún 
byrjaði að blogga. „Ég ákvað því að opna 
svona síðu og sjá hvort ég kæmi einhverju 
frá mér.“

Og það hefur Elín aldeilis gert, enda 
segist hún vera hrifin af bloggforminu. 
„Ég skrifa svona tvær til þrjár færslur á 
viku en ekki á hverjum degi eins og sumir,“ 
segir Elín, sem er ófeimin við að lýsa vand-
ræðalegum augnablikum í lífi sínu. „Ég 
skrifa aðallega um eigin óheppni – 
skemmtileg atvik sem ég hef lent í.“

Elín, sem er ritstjóri Vikunnar, segist 
ekki vera feimin að skrifa um þessi vand-
ræðalegu augnablik. „Ég er kannski feim-
in og vandræðaleg meðan á atvikinu 
stendur en þegar ég er búin að hlæja að 
því er ég strax orðin ónæm fyrir atvikinu 
og ef sagan er góð þá ber manni skylda til 
að segja hana,“ segir Elín og bætir við: 
„Mér er nokk sama hvort fólk hlæi að mér 
eða með mér svo lengi sem ég get komið 

einhverjum til að hlæja. Það er svo hollt 
að hlæja og fyrir suma er það bara alls 
ekki auðvelt.“

Sögurnar hennar Elínar eru furðuná-
lægt raunveruleikanum en höfundurinn 
segist ekki ábyrgjast tímasetningar sem 
koma þar fram. „Sagan gæti hafa gerst í 
gær en hún gæti líka hafa gerst fyrir þrem-
ur árum og ég vil taka fram að ég færi oft 
vel í stílinn.“

Elín segist ekki vera ein um það að 
lenda í vandræðalegum atvikum. Sumar 
vinkonur hennar hafa líka lent í ýmsu. „Ég 
virðist þó vera óheppnari en þær oft á 
tíðum eða bara meiri klaufi,“ segir Elín 
Arnar og skellir upp úr. 

ELÍN ARNAR HEFUR SLEGIÐ Í GEGN MEÐ BLOGGINU SÍNU Á NETINU OG FÆR 
ÞÚSUNDIR HEIMSÓKNA Í VIKU HVERRI.

Hin íslenska Bridget Jones

ELÍN ARNAR Hún hefur slegið í gegn í 
bloggheimum með sögum af sjálfri sér.

„Ég ætla bara að vera róleg heima í 
Reykjavík um helgina þar sem ég er að 
fara til New York á þriðjudaginn kemur. 
Ég er að fara með kærastanum mínum 
og við ætlum að vera í viku.“

Anna Katrín Guðbrandsdóttir, 
fyrrverandi Idol-stjarna.

„Við fjölskyldan erum fyrir norðan á Halló 
Akureyri. Mamma og pabbi búa hérna á 
móti Akureyri svo það er sveitasælan. 
Þetta verður mjög rólegt hjá okkur um 
helgina.“

Arnar Grant einkaþjálfari.

„Helgin er óráðin sem stendur. Ég er alla-
vega að fara í partí í bænum í kvöld en 
síðan veit ég ekki hvað við gerum. Ég er 
ekki búin að ákveða neitt. Gæti verið 
gaman að fara í útilegu ef það verður 
gott veður.“

Embla Grétarsdóttir, 
fótboltastelpa úr KR.

„Ég fer aldrei út fyrir borgarmörkin um 
verslunarmannahelgina, frekar en aðrar 
helgar yfirleitt, og get varla látið mér 
detta neitt heimskulegra í hug en að 
fylgja sturlaðri hjörðinni á hópeflis-
drykkjuhátíðir úti í móa. Á föstudaginn 
ætla ég að kíkja í fimmtugsafmæli hjá 
stórvinkonu minni og mun svo bara lepja 
mitt gin og tónik á notalega fámennum 
börum borgarinnar og stunda kynlíf í 
almennilegu rúmi á heimili mínu. Sem 
sagt frábær helgi fram undan fjarri 
skarkala landsbyggðarinnar.“

Þórarinn Þórarinsson, 
aðstoðarritstjóri Mannlífs.

Hvað á að gera 
um verslunarmanna-
helgina?
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É g slefaði þegar ég sá korn-
stangirnar í hlaðborðinu í 

hádeginu í vinnunni í dag og fékk 
mér tvær á diskinn. Namm, heitar 
gylltar, glóandi kornstangir með 
bræddu smjöri og dálitlu salti. Það 
gerist ekki betra. Ég fékk mér sæti 
með Vikuskvísunum og gæddi mér 
á góðgætinu. Ég snarmissti hins 
vegar matarlystina þegar ég sá 
draumaprinsinum bregða fyrir. Ég
hélt hann væri í sumarfríi þannig 
að ég átti alls ekki von á honum 
þarna. Ég starði því ofan 
í diskinn minn og vonaði 
að hann myndi setjast á 
næsta borð. En nei, hann 
hlammaði sér við borðið 
hjá okkur, alltaf birtast 
þeir þegar maður á síst von á þeim 
og þegar mánaðarlegu túrbólurnar 
eru í sem mestum blóma. Ég hefði 
nú haft mig eitthvað aðeins til ef ég 
hefði vitað að hann myndi mæta 
þennan dag.

Ég missti auðvitað málið og 
settist á hendurnar þar sem ég 
varð svo taugaóstyrk að þær 
kipptust allar til. Ég treysti þeim 
ekki af ótta við að brjóta eitthvað 
eða missa matinn niður á hvíta 
kjólinn minn. Hann braut hins 
vegar ísinn og ávarpaði mig beint. 
Ég komst því ekki hjá því að líta 

upp og við mér blöstu þessi 
stóru, fallegu, brúnu, glaðværu 
augu. Það var sem einhver kæmi 
með fjarstýringu og lækkaði niður 
í heiminum, hægði á tímanum og 
setti okkur tvö á loft. Ég týndist í 
augunum hans og hann horfði 
djúpt í augun á mér og brosti. Ég
varð svo hamingjusöm að ég réð 
ekkert við varir mínar sem 
breiddu úr sér út að eyrum og 
snarfestust þar. 

Hann yppti öxlum, blikkaði mig 
og benti á tennurnar í 
sér og sagði eitthvað 
sem ég hreinlega 
missti af í allri 
sæluvímunni. 
Haaaaaa! hvíslaði ég 

með klaufalega sexí röddu. Hann 
hélt bara áfram að benda á 
tennurnar í sér og segja eitthvað 
… sflksjdfjkalæeiðaijegjseif. Ég
starði á hann með frosið bros, 
hann hefði allt eins getað talað 
kínversku fyrir mér. Rosalega er 
hann ánægður með tennurnar í 
sér hugsaði ég með mér; enda 
svo sem gullfallegar tennur. Hann 
hristi höfuðið, reisti sig upp, benti 
enn fastar á tennurnar í sér og 
hækkaði róminn: ÞÚ ERT MEÐ
MAÍS FASTAN Í TÖNNUNUM Á
ÞÉR!

ÁST Í
- ein af færslum Elínar
HÁDEGINU
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ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

.

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!



[Hlutabréf]

Marel hefur eignast yfir fjórðungshlut í 
hollenska iðnfyrirtækinu Stork og er lang-
stærsti hluthafinn, samkvæmt tilkynningu 
til AFM, hollenska fjármálaeftirlitsins. 
Flöggunarskylda er við 25 prósentin, en 
hlutur LME, eignarhaldsfélags Marels, 
Eyris og Landsbankans, er 25,37 prósent. 
Miðað við gengi bréfa Stork í gær nemur 
markaðsvirði hlutarins rúmum 32,6 millj-
örðum króna.

„Við kynntumst Stork N.V. fyrst í gegn-
um gott samstarf Marel Food Systems og 
Stork Food System sem hófst fyrir átta 
árum,“ segir Árni Oddur Þórðarson, fram-
kvæmdastjóri Eyris Invest og stjórnarfor-
maður Marels. Hann segir fyrstu kaup í 
Stork fyrir tveimur árum hafa verið til að 
styrkja samstarf Marels við fyrirtækið. 

„En við höfum svo notað þessi tvö ár til að 
kynna okkur annan rekstur í Stork,“ segir 
hann og telur meira rými til virðisaukning-
ar í samstæðunni. Hann vill hins vegar 
ekki tjá sig um hvort í vændum séu frekari 

kaup í Stork eða mögulega yfirtökutilboð.
Með auknum hlut LME hefur að líkind-

um verið lokað á yfirtöku Candover á 
Stork, en með henn hefðu minnkað líkur á 
samruna Marels og Stork Food Systems. 

LME-eignarhaldsfélag er stærsti ein-
staki hluthafinn í Stork. Bandarísku fjár-
festingarsjóðirnir Centaurus og Paulson 
fara hins vegar saman með rúman þriðj-
ungshlut. Þeir hafa þrýst á um að Stork 
verði skipt upp og frá samstæðunni seld 
jaðarstarfsemi, svo sem Stork Food Syst-
ems. Stjórn Stork er á móti uppskiptingu 
samstæðunnar. Miklar deilur hafa því ein-
kennt reksturinn frá því á haustdögum í 
fyrra og hefur viðskiptaréttur í Amster-
dam meðal annars skipað félaginu sérstaka 
tilsjónarmenn.

Marel með fjórðung í Stork
Hlutur LME í Stork N.V. í Hollandi nemur 25,37 prósentum. Markaðsvirði er yfir 32,6 milljörðum króna.

Á fjórða tug erlendra verðbréfa-
sjóða með samtals um 240 sjóðs-
deildir hafa tilkynnt Fjármálaeftir-
litinu (FME) um fyrirhugaða 
markaðssetningu hér á landi. Fram 
kemur hjá FME að sjóðirnir séu 
skráðir í Austurríki, Lúxemborg, 
Þýskalandi og á Írlandi.

FME hefur í fyrsta sinn birt lista 
yfir þá erlendu verðbréfasjóði sem 
hafa tilkynnt um fyrirhugaða mark-
aðssetningu hér  og er hann að finna 
á vef eftirlitsins, www.fme.is. Birt-
ing listans er sögð liður í aukinni 
upplýsingagjöf stofnunarinnar. 

Samkvæmt lögum getur erlend-
ur verðbréfasjóður með staðfest-
ingu í öðru ríki innan EES markaðs-
sett skírteini sín hér, „enda hafi 
Fjármálaeftirlitið fengið tilkynn-
ingu um fyrirhugaða starfsemi,“ 
segir í tilkynningu FME.

Erlendir sjóðir 
á Íslandsmið

Hagnaður Tryggingamiðstöðvar-
innar nam 2,43 milljörðum króna á 
fyrstu sex mánuðum árs. Um er að 
ræða mikinn viðsnúning í rekstrin-
um en á sama tímabili í fyrra töp-
uðust rúmar sex hundruð milljónir 
króna. Hagnaður á öðrum ársfjórð-
ungi var 1,54 
milljarðar
króna.

Fram kemur 
í tilkynningu 
frá Trygginga-
miðstöðinni að 
hagnaður af 
vátrygginga-
starfsemi hafi 
numið 337 
milljónum
króna, og að 
tekjur af fjár-
festingum hafi skilað ríflega 
fjórum milljörðum.

Óskar Magnússon forstjóri segir 
jákvæða þróun í afkomu félagsins. 
Hagstætt umhverfi á verðbréfa-
markaði hafi haft jákvæð áhrif á 
afkomuna en einnig megi merkja 
jákvæðan viðsnúning í afkomu af 
vátryggingastarfsemi.

Viðsnúningur 
hjá TM

DeCode Genetics tapaði 16,2 
milljónum Bandaríkjadala á öðrum 
ársfjórðungi þessa árs, samkvæmt 
nýbirtu uppgjöri. Tapið jafngildir 
rúmum milljarði króna. Á sama 
tíma í fyrra tapaði félagið 18,3 
milljónum dala. 

Tekjur DeCode hafa heldur dreg-
ist saman milli ára, voru fyrstu sex 
mánuði ársins 16,2 milljónir dala, 
rúmum fjórum milljónum dala 
minni en í fyrra. Í tilkynningu frá 
DeCode kemur fram að minni tekjur 
skýrist helst af lokum samstarfs við 
svissneska lyfjafyrirtækið Roche.

Í tilkynningu DeCode er haft 
eftir Kára Stefánssyni forstjóra að 
rannsóknir á fyrri helmingi ársins 
hafi gengið vel og kveðst hann 
hlakka til að upplýsa frekar um 
árangurinn á seinni helmingi þessa 
árs. 

DeCode tapar 
minna en í fyrra

Klikkaður 
  í Cocoa Puffs!
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Unforgiven frumsýnd

Nýtt blað, Djöflaeyjan, hefur göngu sína 
í dag en það er stílað inn á ungmenningu, 
með áherslu á menningartengt efni í 
bland við pólitíska pistla svo fátt eitt sé 
nefnt. Ef marka má ritstjóra blaðsins, 
Sigurð Kjartan Kristinsson, geta 
lesendur átt von á hárbeittri gagnrýni.

„Þetta er ungmenningarblað 
stílað inn á ungt fólk á mennta- og 
háskólaaldrinum,“ útskýrir Sigurður. 
„Þarna verður mikið fjallað um viðburði 
sumarsins, listasýningar, tónleika og 
þess háttar. Blaðið byggist á viðtölum 
við listamenn í yngri kantinum og 
innsendum pistlum frá hinum og 
þessum.“

Sigurður segir að í raun geti hver 
sem er sent inn greinar undir nafni og 
hugsanlega fengið þær birtar. Eða svo 
fremi sem innihaldið er innan ákveðinna 
velsæmismarka svo leiðindi hljótist 
ekki af. „Við reynum að birta flest, en 
auðvitað verður ekki hægt að birta allt. 
En það má búast við harðri gagnrýni. 
Enda finnst okkur miðlum hætta til að 
vera of hlédrægir í þessum málum.“

Viðbúið er að fyrsta tölublaðið 
eigi eftir að vekja umtal, þó ekki sé 
nema vegna forsíðunnar sem er af 
Lúðvíki fjórða Frakklandskonungi með 
brennandi musterisriddara í baksýn. 
„Lúðvík fjórði gerði föstudaginn þrett-
ánda að föstudeginum þrettánda, þar 
sem hann dæmdi og lét brenna flesta 
musterisriddarana,“ útskýrir Sigurður. 
„Myndin er táknræn fyrir væntanlegt 
hlutverk blaðsins sem hálfgerðs sam-
félagsvandar. Blaðs sem stendur vörð 
um vissa hluti.“

Sigurður vill þó sem minnst segja 

til um ritstjórnarmeðlimi blaðsins og 
væntanlega samfélagsverði, þar sem 
mismunandi aðilar komi til með að halda 
utan um hvert tölublað. Hann segir það 
gert með það fyrir augum að efnið sé 
alltaf nýstárlegt og að sem flestir geti 
komið sinni sýn á framfæri.

Þannig er Djöflaeyjan að þessu 
sinni óður til þriðja og fjórða áratugar 
síðustu aldar, sem Sigurður segir 
einfaldlega markast af ríkjandi tísku. 
„Við erum einfaldlega að hoppa um 

borð í hringekju tískunnar, sem er alltaf 
í gangi. Það er náttúrlega alltaf leitað til 
baka með nýja hugsjón að leiðarljósi.“

Djöflaeyjan kemur til að byrja með 
út í 5.000 eintökum og verður dreift á 
helstu almenningsstaði borgarinnar, en 
Sigurður segir að til standi að stækka 
upplagið þegar fram líða stundir. 
Áhugasömum er einnig bent á  að hægt 
er að senda ritstjórn blaðsins efni á 
netfangið jelena@jelena.is

„Fái svartur maður ekki annað 
tækifæri í þessu landi, á 

meðan menn eins og til dæmis 
Robert Downey Jr. og ríkis-

stjóri Kaliforníu fá annað og 
jafn vel þriðja tækifærið ... þá 

finnst mér það segja mikið um 
kynþætti og stöðu mála í land-

inu.“

Eiginmaður minn og faðir,

Örn Guðmundsson
Frá Flatey á Skjálfanda, Flókagötu 64,
Reykjavík, 

lést þriðjudaginn 31. júlí. Hann verður jarðsunginn frá
Háteigskirkju þiðjudaginn 7. ágúst kl. 15.00.

Erla Björnsdóttir og Björn Arnarson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Ingileif Fjóla Pálsdóttir
Suðurgötu 39, Hafnarfirði,

lést á St. Jósefsspítala í Hafnarfirði miðvikudaginn
1. ágúst.
Soffía Sigurðardóttir   Markús Kristinsson
Eiður Sigurðsson
Hrafnhildur Sigurðardóttir Eðvarð Jónsson
Páll Sigurðsson    Benný Þórðardóttir
Ragnar Sigurðsson    Unnur Guðnadóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Við færum innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hluttekningu vegna andláts
okkar hjartkæra

Steingríms Þorsteinssonar
Erluási 68, Hafnarfirði,

og fyrir að heiðra minningu hans á margvíslegan hátt.

Inga Lillý Bjarnadóttir
Jón Bjarni Þorsteinsson Guðrún Björt Yngvadóttir
Sigurður Þorsteinsson Ingibjörg Eiríksdóttir
Anton Pjetur Þorsteinsson Sigríður Hauksdóttir
börn og barnabörn aðstandenda.

70 ára afmæli
Á morgun, laugardaginn 4. ágúst, 

verður Hanne Hintze
Æsufelli 2, sjötug. 

Af því tilefni tekur hún á móti 
ætting jum og vinum í sumarbústað 

sínum í Lyngmóum 47 í landi 
Þórisstaða í Grímsnesi frá kl. 15.00.

Elsku mamma okkar, tengdamamma  og
amma,

Ragnhildur Jónsdóttir
Austurbrún 33, Reykjavík, 

er látin. Útförin auglýst síðar.

Stefanía Vilborg Sigurjónsdóttir    Axel Eiríksson
Jón Sigurjónsson         Inga Sólnes
Sigrún Sigurjónsdóttir        Robert A. Spanó
Stefán Sigurjónsson Guðrún Dröfn   
  Marínósdóttir
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Halldóra Svava
Benediktsdóttir Clausen
Arahólum 2, Reykjavík, 

lést á líknardeild LSH, Kópavogi, þriðjudaginn 31. júlí.
Jarðarförin fer fram frá Seljakirkju, þriðjudaginn
7. ágúst kl. 13.00.
Axel Axelsson Clausen   Kristbjörg Magnúsdóttir
Kristrún Þóra Clausen
Svava Viktoría Clausen    Hermann Gunnarsson
Jenni Guðjón Axelsson Clausen Ólöf Eir Halldórsdóttir
Svanfríður Clausen     Vilhjálmur Vilhjálmsson
                    ömmubörn og langömmubörn.   

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir og
tengdafaðir,

Kári Steinsson
frá Neðra Ási, Hjaltadal, Hólavegi 23
Sauðárkróki,

lést 24. júlí. Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju
laugardaginn 4. ágúst kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á Hjartaheill, Landssamtök hjarta-
sjúklinga.
Dagmar Kristjánsdóttir
Valgeir Steinn Kárason   Guðbjörg S. Pálmadóttir
Kristján Már Kárason
Steinn Kárason   Kristín Arnardóttir
Soffía Káradóttir   Hafsteinn Guðmundsson
Jóna Guðný Káradóttir Gunnar Á. Bjarnason
barnabörn og langafabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Bergþóra Sigmarsdóttir
Skipasundi 57, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 1. ágúst.

Sveinn Karlsson
Ásdís Karlsdóttir          Maríus J. Lund
Sigmar Karlsson            Elke Amend
Sigríður Karlsdóttir      Pétur H. Ísleifsson
       Barnabörn og barnabarnabörn.

AFMÆLISBÖRN
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Ótrúlegt verð!

Verulegt
verðhrun

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

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

89 kr/fl
Coke Zero 2 ltr

899 kr/kg, áður 1.299
 Fjörfisks grill-laxabitar

1.699 kr/kg
Goða ferskar íslenskar grísalundir

40%
afsláttur

89 kr
með

afslætti!

31%
afsláttur

49 kr/kg
Vatnsmelónur

45%
afsláttur

25%
afsláttur

749 kr/pokinn
Humar 1 kg

FRÁBÆRT VERÐ!

799 kr/10x80 g
Goða frosnir hamborgarar

3.799 kr/askjan
Humar 2 kg

Gerðu hagstæð innkaup í Nettó

Frábært
á grillið



Sænski kvikmyndaleik-
stjórinn Ingmar Berg-
man lést á dögunum. 
Hann lét eitt sinn hafa 

eftir sér að hann von-
aðist til þess að verða 
aldrei svo gamall að 
hann yrði trúaður. Það 

er spurning hvort hon-
um varð að ósk sinni, en hann hefði 
orðið níræður á næsta ári, hefði 
hann lifað.

Ég get ekki sagt að trúarbrögð 
séu mér mjög hugleikin. Eins og 
flestir aðrir var ég skírður áður 
en ég lærði að tala og staðfesti það 
svo með tilheyrandi veisluhöldum 
þegar ég var rétt skriðin af frum-
bernskuskeiði. Þetta hefur því allt 
verið frekar sjálfgefið hjá mér.

Ég fór hins vegar að velta trúnni 
fyrir mér í kjölfar kirkjuþings 
í vor. Þar var felld með miklum 
meirihluta tillaga hóps presta og 
guðfræðinga um að prestum yrði 
heimilt að annast hjónavígslu sam-
kynhneigðra.

Viðhorf samfélagsins til sam-
kynhneigðar hafa breyst mikið á 
undanförnum árum og skilningur 
aukist. Það er því dálítið skrítið að 
kirkjan sem boðar skilning og kær-
leik skuli vera það afturhaldsafl 
sem raun ber vitni og reka lestina 
þegar kemur að réttindabaráttu 
samkynhneigðra. Raunar rekur 
kirkjan ekki bara lestina, heldur 
má segja að hún standi ein eftir. 

Nú hafa samkynhneigðir fengið 
í gegn öll sín baráttumál, önnur en 

þau að fá að giftast frammi fyrir 
guði sínum, og ekki er að sjá að 
það náist í gegn í bráð.

Nú berast þær fréttir frá Svíþjóð 
að prestar og prófastar þar í landi 
ætli að fjölmenna á Gay Pride-há-
tíðarhöldin sem fram fara í Stokk-
hólmi á morgun. Svíar hafa lengi 
staðið framarlega þegar kemur að 
réttindabaráttu samkynhneigðra 
og eru líkur á að þar verði gifting-
ar samkynhneigðra í kirkju leyfð-
ar snemma á næsta ári.

Ég skora því íslenska presta, 
prófasta, biskup og aðra þá sem 
eru í forsvari fyrir þjóðkirkjuna 
að fylgja fordæmi sænskra starfs-
bræðra sinna að fjölmenna í göng-
una á Hinsegin dögum 11. ágúst 
næstkomandi.





Opnum nýja og glæsilega stöð á besta stað í Norðlingaholti.
Auk allrar þeirrar þjónustu sem viðskiptavinir okkar eiga
að venjast, bjóðum við nú veitingar frá Quiznos og Kaffitári
ásamt margs konar réttum af grillinu.
Frábær þjónustustöð fyrir þetta ört vaxandi hverfi og um
leið kjörinn áningarstaður fyrir fólk á leið til og frá Reykjavík.

OLÍS – við höldum með þér!

Opnunarhátíð í

Prófaðu gómsæta rétti frá Quiznos og grillinu ásamt eðalkaffi frá Kaffitári!

-5kr.

4faldir

af eldsneyti

Vildarpunktar

á öllum stöðvum Olís

Vildarpunktar

Frír
Opal

ísFrír
fyrir börnin



í Norðlingaholti

SUÐURLANDSVEGUR
NORÐLINGAVAÐ

NORÐLINGABRA UT

NORÐLINGAHOLT

RAUÐAVATN

„Upphaf og endir á góðu ferðalagi!“

Coleman-hitabrúsi

Einnota hraðgrill

1.690 kr.

Coleman-tjalddýna

Primus-ferðagasgrill

4.900 kr.

3.900 kr.

395 kr.



Vörur hönnunarhópsins Vík 
Prjónsdóttir eru nú til sölu í 
New York. Fimmmenningarnir 
eru með kynningarfulltrúa 
til að koma sér á framfæri 
vestra.

Teppasería og húfur með yfirvarar-
skegg frá íslenskum hönnuðum eru 
nú til sölu í búðinni Scandinavian 
Grace í New York en frá þessu er 
greint á heimasíðu bandaríska Vogue, 
Style.com. Það er hönnunarhópurinn 
Vík Prjónsdóttir sem hannar vörurn-
ar sem fást einnig í Kronkron á Vita-
stíg, í Þjóðminjasafninu og Epal. 
„Þetta hefur verið í farvegi lengi. Það 
hafa birst greinar um okkur í banda-
rískum blöðum og eftir það fór að 
myndast eftirspurn eftir vörunum. 
Við ákváðum svo að kynna verkefnið 
á blaðamannafundi og blaðamaður 
frá Style.com kom þangað. Einnig 
erum við komin með PR-manneskju 
sem sér um að koma okkur inn á 
bandarískan markað. Viðtökur gesta 
á blaðamannafundinum voru mjög 
góðar og fólk sýndi teppunum mikinn 
áhuga þrátt fyrir steikjandi hita úti 
fyrir,“ segir Brynhildur Pálsdóttir, 
ein fimmmenninganna í Vík Prjóns-
dóttur. 

„Við erum bæði með seríu af tepp-
um og svona skegghúfur í sölu en við 
hönnum allar vörurnar saman sem 
hópur. Þetta er framleitt í Vík í Mýr-
dal af Víkurprjóni og við sækjum 
mikið innblástur í umhverfið og sög-
urnar sem koma þaðan. Varan er 
þannig tengd uppruna sínum en það 
skiptir máli í dag þar sem hlutir eru 
oft fjöldaframleiddir við aðstæður 
sem maður veit ekki nema séu mjög 
slæmar.“

Aðspurð hvað sé fram undan hjá 
hinum spennandi hönnunarhópi segir 
hún: „Við munum fylgja þessu eftir 
og vinna í því að koma vörunum í sölu 
í fleiri búðum. Þetta tekur allt sinn 
tíma. Í október höldum við svo til 
Oslóar þar sem við sýnum vörurnar 
okkar á sérstöku hönnunar- og arki-
tektasetri.“

Útgáfufyrirtæki
rapparans
Eminem, Eight 
Mile Style, hefur 
höfðað mál gegn 
tölvufyrirtækinu
Apple fyrir að 
selja tónlist hans 
á iTunes án leyfis.

Í málshöfðun-
inni kemur fram 
að um sé að ræða 
á milli 70 til 80 
lög, þar á meðal 
lög af plötunni 
The Eminem 
Show.

Eminem hefur 
áður lent í útistöðum við Apple 
því árið 2004 höfðaði hann mál 
gegn fyrirtækinu. Þá hélt hann 
því fram að það hefði notað lag 
hans Lose Yourself í sjónvarps-
auglýsingu án hans leyfis.

Höfðar mál 
gegn Apple

Idol-dómarinn og sjónvarpsþátta-
framleiðandinn Simon Cowell 
ætlar að búa til kvikmynd um tíu 
einstaklinga sem reyna að komast 
áfram í hæfileikakeppni í líkingu 
við Idol. Hefur myndin fengið 
nafnið Star Struck.

Innblásturinn að myndinni fékk 
Cowell úr dans- og söngvamynd-
inni Fame eftir Alan Parker sem 
kom út árið 1980. „Sagan er sögð 
út frá sjónarhóli þessara tíu kepp-
enda,“ sagði Cowell, sem mun 

framleiða myndina. „Við viljum að 
þetta verði söngleikjaútgáfa af 
Rocky. Saga um lítilmagnann sem 
fær mann til að líða vel.“

Að sögn Cowells er kjörið að 
nota raunveruleikaþátt eins og 
Idol sem sögusvið myndarinnar. 
„Fame fjallaði um ungt fólk sem 
vildi slá í gegn og til að gera það 
skráði það sig í söng- og leiklistar-
skóla. Núna, 25 árum síðar, skrá 
allir sem vilja verða frægir sig í 
American Idol.“

Býr til Star Struck

Söngkonan Lísa Einarsdóttir hefur sent frá 
sér lögin Ferð ekki fet og Ég er að leita að 
þér. Eru þau að finna á safnplötunni Gleði-
legt sumar sem kom út á dögunum.

Bæði lögin hafa fengið töluverða spilun í 
útvarpinu og er lagið Ég er að leita að þér 
áberandi um þessar mundir. „Ég er mjög 
ánægð með þessar viðtökur,“ segir Lísa, sem 
var áður í hljómsveitinni Ísafold. „Ég er að 
byrja með sólóferil og stefni á að gefa út 
plötu fyrir jólin 2008.“

Áður en Lísa gekk til liðs við Ísafold fyrir 
tveimur árum gaf hún út lagið Litir, sem er 
eftir Einar Bárðarson, sem hefur verið henni 
til halds og trausts varðandi sólóferilinn. 
Meðfram sólóferlinum er Lísa að læra 
djasssöng í FÍH hjá Kristjönu Stefánsdóttur. 
Nánari upplýsingar um þessa efnilegu 
söngkonu má finna á síðu hennar, myspace.
com/lisaeinars.

Söngkonan Lísa hefur sólóferil sinn

Sýningar haustsins komnar í sölu á netinu!

Miðasala á netinu!
www.leikhusid.is

Hannes Pétursson, hagfræðinemi og geimfari, treystir á reiknivélar og geimskip frá HP.

HP Compaq 6710b

Verð: 149.900 kr.



Ef flú kaupir 10 ra›a se›il í Lottó e›a
Víkingalottó fylgir aukami›i sem getur fært

flér og fjölskyldunni sólarhringsfer› til
Kaupmannahafnar.

Innifali› er akstur út á flugvöll, flug fram og til baka,
gisting á hóteli, dagskort í Tívolí og fleira. Semsé,

fullkominn sólarhringur í Køben fyrir 10 ra›a se›il.

Ein fjölskylda er dregin út á hverjum laugardegi í sumar.
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10 RA‹A
LOTTÓMI‹I
GÆTI KOMI‹ fiÉR
OG FJÖLSKYLDU*

fiINNI
TIL KÓNGSINS

KØBEN!

Ein
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hverjum

laugardegi

í allt
sumar!
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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

PLANET TERROR kl. 8 og 10.20-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

KEFLAVÍK
NANCY DREW kl. 6 - 8 - 10  7

SIMPSONS ENSKT TAL kl. 6 - 8 - 10 L

ÁLFABAKKA

DIGITAL

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

KRINGLUNNI
NANCY DREW kl. 3:50 - 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. 4 - 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 !

45.000 GESTIR

Stuttmyndin Bræðrabylta 
eftir Grím Hákonarson 
hefur verið valin til 
þátttöku á alþjóðlegri 
stuttmyndasamkeppni á 
virtri kvikmyndahátíð í 
Locarno í Sviss. 

Alls keppa 23 stuttmyndir í 
Tomorrow-flokknum og voru þær 
valdar úr hópi 2.500 stuttmynda. 
Er Grímur eini Íslendingurinn 
sem á mynd á hátíðinni.

„Það er fín stemning hérna. 
Þetta er frekar lágstemmd hátíð. 
Hérna fer almenningur í bíó og 
myndirnar eru sýndar í þúsund 
sæta sal þar sem er alltaf fullt,“ 
sagði Grímur rétt fyrir Evrópu-
frumsýningu myndarinnar í Sviss 
í gær. „Leikstjórarnir sem eru 
með myndir í þessum flokki eru 
flestir á mínu reki. Þeir hafa gert 
stuttmyndir sem hafa áður unnið 
til verðlauna og þetta eru góðar 
myndir.“

Kvikmyndahátíðin í Locarno er 
sú næstelsta í heimi, jafngömul 
Cannes-hátíðinni, eða sextíu ára. 
Er því ljóst að Grími er sýndur 
mikill heiður að fá mynd sína 
valda á hátíðina. „Þetta er mjög 
fínt. Ef maður kemst inn í þennan 
flokk á maður meiri möguleika á 
að komast inn með „feature“ mynd 
seinna. Það er verið að ala upp 
nýja „talenta“ hérna,“ sagði hann.

Bræðrabylta, sem verður frum-
sýnd á alþjóðlegri kvikmynda-
hátíð á Íslandi í haust, fjallar 
um samkynhneigða glímu-
menn og ástarsamband
þeirra. „Útlendingum finnst 
hún voðalega framandi og 
merkileg þessi íþrótt og 
auðvitað hjálpar það til að 
þetta er eitthvað sérstakt. 
Síðan er svissnesk glíma mjög svipuð nema 

að þeir eru meira 
með leðurbelti, svo 
þeir þekkja þetta.“

Myndin
verður

væntanlega tekin til sýninga á 
fleiri hátíðum á næstunni en það á 
allt eftir að koma betur í ljós. 
Grímur er sjálfur að klára 
handritið að sinni fyrstu kvikmynd 
í fullri lengd og stefnir á að hefja 
upptökur á næsta ári. 

Anton Newcombe, forsprakki 
hljómsveitarinnar Brian Jones-
town Massacre, er staddur hér á 
landi. Hann kom hingað í 
vinaheimsókn en hefur notað 
tímann vel síðustu daga. Hann er 
meðal annars byrjaður að skjóta 
myndband við lagið Dropping a 
Bomb on the White House með 
Brian Jonestown Massacre. Að 
sögn Arons Þórs Arnarsonar 
upptökumanns ætlar hann að fara 
í stúdíó í dag til að taka upp nýtt 
lag.

Myndbandið er tekið af Antoni 
sjálfum og íslenska kvikmynda-
gerðarmanninum Heimi Frey 
Hlöðverssyni og til stendur að Jón 

Sæmundur Auðarson vinni ein-
hverja grafík fyrir myndbandið.

Anton er þekktur fyrir að vera 
erfiður í samstarfi. Til að mynda 
rekur hann hljómsveitina sína 
reglulega, jafnvel uppi á sviði á 
miðjum tónleikum. Þar sem hann 
ræður fólkið yfirleitt aftur eftir 
smá stund taka fæstir hann mjög 
alvarlega. Engar sögur fara þó af 
öðru en að samstarfið við 
Íslendingana gengi bara vel. Brian 
Jonestown Massacre lék sem 
kunnugt er á tónleikum á Nasa 
síðasta haust. 

Anton við upptökur uppi á Íslandi

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



Tónleikar Stuðmanna í Fjölskyldu- 
og húsdýragarðinum og brekku-
söngur þjóðhátíðar í Eyjum verða 
í beinni útsendingu á Rás 2 næst-
komandi sunnudag. Með Stuð-
mönnum koma fram Shady Owens, 
Laddi, Birgitta Haukdal og Val-
geir Guðjónsson. Hefjast tónleik-
arnir klukkan 20.30 og standa yfir 
til 22.00.

Jafnframt má búast við mikilli 
stemningu í brekkusöngnum 
þegar Árni Johnsen dregur fram 
gítarinn og hefur upp raust sína. 
Tónleikum KK og Magga Eiríks 
sem voru haldnir á Hótel Borg í 
gærkvöldi verður jafnframt 
útvarpað í heild sinni í kvöld 
klukkan 21.00. 

Liðsmenn Rásar 2 verða á far-
aldsfæti um verslunarmannahelg-

ina og munu greina frá því sem 
hæst ber í Eyjum, á Akureyri, á 
Neistaflugi í Neskaupstað og 
víðar.

Stuðmenn í beinni

Fimm nýjar íslenskar stuttmynd-
ir og ein erlend með íslenskum 
aðalleikara hafa verið valdar til 
þátttöku á alþjóðlegu kvikmynda-
hátíðinni RIFF sem verður haldin 
hér í haust.

Myndirnar sem um ræðir eru 
Bræðrabylta, eftir Grím Hákon-
arson, Monsieur Hyde, eftir Veru 
Sölvadóttur, Takk fyrir hjálpið, 
eftir Benedikt Erlingsson, Skrölt-
ormar, eftir Hafstein Gunnar Sig-
urðsson, Misty Mountain, eftir 
Óskar Þór Axelsson og Border-
work, eftir Tom Wright, með Ingv-
ar E. Sigurðsson í aðalhlutverki.

Auk frumsýninganna verður 
stuttmyndin Anna eftir Helenu 
Stefánsdóttur sýnd. Hún var 
frumsýnd í vor og var meðal ann-
ars sýnd á kvikmyndahátíðinni í 
Karlovy Vary.

Hátíðin fer fram dagana 27. 
september til 7. október. Meðal 
þess sem ber hæst á hátíðinni í 
haust eru sýningar helstu verka 
þýska kvikmyndagerð-

armannsins, Rainers Werners 
Fassbinder, í tilefni 25 ára dánar-
afmælis hans. 

Stuttmyndir sýndar 
á kvikmyndahátíð

Stærstu stjörnurnar í 
bandarísku sjónvarpi þéna 
gríðarlegar upphæðir á 
hverju ári. 

Oprah er hæstlaunaða sjónvarps-
stjarnan í Bandaríkjunum og rakar 
inn um tvö hundruð og sextíu millj-
ónum dollara á ári. Þá eru tekin 
með í reikninginn laun fyrir að 

koma fram í öðrum þáttum eins og 
Rachael Ray eða Dr. Phil. Þetta 
lætur Simon Cowell, sem fær fjöru-
tíu og fimm milljónir á ári, og 
Judge Judy með sínar þrjátíu og 
fimm líta út eins og fátæklinga. 

Það sem kom mest á óvart var 
hversu vel launaður Zach Braff í 
Nýgræðingum er sem fær rúmar 
sex milljónir á ári eða um þrjú 
hundruð og fimmtíu þúsund doll-

ara á þátt. Það er álíka mikið og 
Hugh Laurie í House, Eva Longor-
ia í Aðþrengdum eiginkonum og 
Charlie Sheen í Two and a Half 
Men fá fyrir sína þætti. William 
Petersen, sem fer með hlutverk 
Grissom, situr ansi ofarlega með 
fimm hundruð þúsund dollara á 
þátt en hann á það nú skilið enda 
orðinn nánast eins og guð í augum 
CSI-aðdáenda.

K á n t r ý h át í ð



Hefur bætt sig með vinstri en er réttfættur

Glæsileg verðlaun fyrir 3 efstu sætin 
í punktakeppni með forgjöf 24/28. 
Einnig verða veitt verðlaun fyrir 
besta skor án forgjafar.

Nándarverðlaun á 4. 9. 11. og 17. holu.

Þátttökugjald kr. 3.500. Súpa og brauð innifalið.

Opna Carlsberg fer fram á Vífilsstaðavelli, á frídegi verslunarmanna,
mánudaginn 6. ágúst. Skráning á www.golf.is.
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 Mark átta mínútum fyrir 
leikslok dugði Häcken til að kom-
ast áfram úr fyrstu umferð UEFA-
keppninnar. Logi Ólafsson tapaði 
því sínum fyrsta leik með liðið en 
hann gerði fimm breytingar á 
byrjunarliði KR frá síðasta leik í 
fyrsta Evrópuleiknum á KR-vell-
inum í fjórtán ár. KR dugði marka-
laust jafntefli til að komast áfram 
og greinilegt var að dagsskipunin 
var einföld, að taka engar áhættur 
og reyna svo að sækja hratt á 
fáum mönnum.

Leikmenn Häcken virkuðu 
frískir með léttleikandi og 
skemmtilegt lið sem gerði hvað 
það gat til að brjóta vörn KR á bak 
aftur. Það gekk ekki vel, vörnin 
var sterk og Svíarnir fengu aðeins 
hálffæri ef frá er talið skot Dioh 
Williams rétt framhjá snemma 
leiks. Leikmenn Häcken pressuðu 
en það leystu KR-ingar vel.

KR vildi fá víti í fyrri hálfleik 
en annars var sóknin fámenn þar 
sem Björgólfur Takefusa barðist 
nánast einn. Hann gerði vel og olli 
nokkrum usla en marktækifærin 
voru af skornum skammti. Skalli 
Gunnlaugs Jónssonar á lokamín-
útu fyrri hálfleiks var varinn á 
línu og staðan í hálfleik marka-
laus.

Häcken var meira með boltann í 
síðari hálfleik og reyndi að sækja 
markið sem það þurfti. Á tímum 
var sóknarþunginn mikill og meðal 
annars varði Stefán Logi langskot 
Williams vel auk þess sem KR 
bjargaði á línu. Þess á milli sóttu 
leikmenn Häcken lítið og sköpuðu 
engin vandræði fyrir KR.

Sóknarleikur heimamanna var 
áfram fámennur en liðið lék af 
mikilli skynsemi og gaf fá færi á 
sér. Gestirnir voru áhugalausir en 
neistinn í leikmönnum KR sást 
vel, þeir ætluðu að sýna sig fyrir 
nýja þjálfaranum og halda Evr-
ópudraumnum lifandi.

Hann var þó skotinn niður átta 
mínútum fyrir leikslok þegar 
Paulo Oliveira skoraði með skalla 
algjörlega upp úr þurru eftir að 
Stefán Logi kom of langt út úr 
marki sínu. Augnabliks einbeit-
ingarleysi hjá vörn og markmanni 
og KR var refsað grimmilega. 

Þrátt fyrir að leggja allt í sölurn-

ar náði KR ekki að jafna. Sigmund-
ur Kristjánsson átti gott skot sem 
og Björgólfur en heppnin var ekki 
með heimamönnum. Häcken vann 
leikinn 1-0 og komst áfram saman-
lagt 2-1.

Evrópuævintýri KR er þar með 
lokið í ár og Logi tapaði sínum 
fyrsta leik með KR. Leikaðferð 
hans var mjög nálægt því að ganga 
upp en herslumuninn vantaði. 

Ari Freyr Skúlason, leikmaður 
Hacken, komst vel frá sínu í leikn-
um í gær og átti nokkra lipra 
spretti. Hann var eðlilega mjög 

sáttur með úrslit leiksins. „Ég er 
himinlifandi með að komast áfram. 
Þetta hefði getað dottið báðu 
megin, KR átti mjög fín færi í 
leiknum og Óskar átti sérstaklega 
góða spretti. Hvort sem maður sé 
að spila í Svíþjóð eða annarsstaðar 
er alltaf erfitt að koma á KR-völl-
inn og stuðningsmenn þeirra voru 
til fyrirmyndar. Við urðum að 
skora eitt mark og það tókst. Þetta 
var sætt,” sagði Ari Freyr Skúla-
son, leikmaður Häcken, og tók 
fram að það væri alltaf gaman að 
spila á Íslandi.“

KR var hársbreidd frá því að komast áfram í Evrópukeppni félagsliða en 1-0 
tap gegn Häcken í gær gerði þann draum að engu. KR-ingar gerðu sig seka um 
slæm mistök á lokakaflanum og sænska liðið refsaði þeim grimmilega.

 Logi Ólafsson, þjálfari 
KR, var hreinskilinn í leikslok. 
„Markið kom eftir mistök af 
okkar hálfu en við fengum fullt 
af möguleikum til að klára leik-
inn. Ég viðurkenni að þetta var 
erfitt í byrjun og menn voru 
stressaðir. Það var greinilegt að 
leikmenn vantaði trú á sjálfa 
sig,“ sagði Logi sem horfir björt-
um augum fram á veginn.

„Eins og ég sagði við strákana 
þá er þetta ekki það mót sem við 
einblínum mest á þrátt fyrir að 
það hefði verið gaman að fara 
áfram. Nú drögum við bara það 
jákvæða úr þessum leik fyrir 
framhaldið og skiljum hitt eftir. 
Það er liður í því að vinna að 
bættu sjálfstrausti,“ sagði Logi. 

Þjálfarinn virðist enn ekki hafa 
fengið samið um sig lag af stuðn-
ingsmönnum KR sem sungu 
aftur á móti hástöfum fyrir Teit 
Þórðarson í leiknum.

Rúnar Kristinsson játti því að 
herslumuninn hefði vantað hjá 
KR. „Við fengum á okkur klaufa-
legt mark eins og gerist í boltan-
um. Við spiluðum eins og við 
gerðum í Svíþjóð en náðum upp 
meira spili. Menn voru frískari 
núna og vildu láta gott af sér 
leiða þrátt fyrir að spilið hafi 
dottið niður inn á milli. Við þurft-
um að halda hreinu til að komast 
áfram og við vorum ekki langt 
frá þessu en héldum bara ekki út 
allan leikinn,“ sagði Rúnar.

Við héldum bara ekki út



 Damon Johnson, 
fyrrum leikmaður Keflavíkur og 
íslenska landsliðsins, hefur samið 
við spænska liðið Ciudad de 
Huelva um að spila með liðinu á 
næsta tímabili en liðið spilar í 
næstefstu deild á Spáni. 

Damon Johnson lék með L 
Hospitalet í sömu deild á síðasta 
tímabili og var þá með 12,4 stig á 
27,4 mínútum að meðaltali í leik. 
Ciudad de Huelva, sem er á 
suðvesturströnd Spánar verður 
áttunda liðið sem Damon spilar 
fyrir á Spáni síðan að hann 
yfirgaf herbúðir Keflavíkur eftir 
tímabilið 2002-2003. Þrjú af 
þessum liðum hafa verið í efstu 
deild (ACB-deildinni) og eitt 
þeirra var í C-deildinni.

Spilar fyrir sitt 
áttunda lið

Hamarsmenn eru að 
styrkja sig í körfunni því þeir 
hafa fengið til sín Grétar Inga 
Erlendsson frá Þór úr þorlákshöfn 
og eru einnig að vonast eftir því 
að Hattarmaðurinn Viðar Örn 
Hafsteinsson komi til liðsins en 
hann hyggur á nám við Íþrótta-
kennaraháskólann á Laugarvatni. 
Miðherjinn stóri og sterki, George 
Byrd, mun spila áfram með liðinu 
en um skeið leit út fyrir að hann 
myndi ekki koma aftur.

Grétar er 24 ára miðherji sem á 
að baki 26 leiki fyrir Þór í 
úrvalsdeildinni. Hann lék fjóra 
leiki með liðinu síðasta vetur og 
var þá með 8,3 stig og 4,5 fráköst 
að meðaltali á 15 mínútum í leik 
en fyrri hluta tímabilsins var 
hann í skóla í Bandaríkjunum. 

Viðar hefur spilað stórt 
hlutverk með Hetti síðustu ár en 
hann er 22 ára framherji. Viðar 
var með 18 stig, 6 fráköst og 4 
stoðsendingar að meðaltali í 1. 
deildinni síðasta vetur auk þess 
að hitta úr 46 prósentum þriggja 
stiga skota sinna. 

Hamarsmenn 
styrkja sig

Manchester United hefur 
fengið til sín níu ára gamlan 
strák, Rhain Davis að nafni, eftir 
að afi hans sendi útsendurum 
Englandsmeistaranna myndband 
af honum af heimasíðunni 
Youtube.com. Myndbandið hefur 
farið eins og eldur í sinu um 
netheimana en þar sést hann leika 
skemmtilegar listir.

Talsmaður United staðfesti 
kaupin í gær en gerði sitt til að 
draga úr athyglinni á Davis. „Við 
bætum um fjörutíu strákum á 
hans aldri við okkur á hverju 
ári,“ sagði talsmaðurinn.

„Ég hlakka mest til að hitta 
fullt af leikmönnum, eins og 
Wayne Rooney,“ sagði guttinn 
svo sjálfur.

Fékk undrabarn
af YouTube

KÍKTU Í

KYNNUM NÝJU MOTION +100Hz TÆKNINA. BESTU LCD TÆKI SEM VÖL ER Á.

 „Ég er hundfúll og sár-
svekktur því við áttum svo innilega 
skilið að fara áfram. Þeir vissu 
ekkert hvað þeir voru að gera en 
það urðu ákveðin atriði til þess að 
við töpuðum þessum leik,“ sagði 
Kristján Guðmundsson, þjálfari 
Keflavíkur, í samtali við Frétta-
blaðið eftir leik liðsins gegn FC 
Midtjylland í Evrópukeppni 
félagsliða í gær. Keflavík tapaði 
leiknum 2-1 eftir að hafa unnið 3-2 
sigur í fyrsta leiknum, en danska 
liðið fer áfram á fleiri mörkum 
skoruðum á útivelli. 

Kristján var alls ekki sáttur með 
dómara leiksins í gær, Keith 
Trevor Glasgow frá Norður-
Írlandi, og fannst heimamenn 

komast upp með nokkur fólskubrot. 
Varnarmaðurinn Nicolai Jörgensen 
var kýldur strax í upphafi leiks en 
lék sárþjáður fram í síðari hálfleik 
þar til Kristján neyddist til að taka 
hann út af. „Þegar við skiptum 
honum af velli riðlast varnarleikur 
okkar og þeir setja á okkur mörkin 
tvö,“ sagði Kristján. 

Baldur Sigurðsson hafði komið 
Keflavík yfir á 20. mínútu leiksins 
með góðu skoti eftir fallega sókn. 
Keflvíkingar voru mjög klókir í 
öllum sínum aðgerðum, leyfðu 
heimamönnum að vera meira með 
boltann en gáfu fá færi á sér. 6.125 
áhorfendur bauluðu á leikmenn 
danska liðsins er þeir gengu til 
búningsklefa í hálfleik. 

Sama sagan var uppi á teningn-
um í síðari hálfleik og áttu Danirn-
ir fá svör við öguðum leik Kefla-
víkur, allt þar til Kristján neyddist 
til að gera breytingar á liði sínu. 
Keflavík hefði með smá heppni 
getað jafnað metin en því miður 
var heppnin þeim ekki hliðholl 
upp við markið. 

„Strákarnir stóðu sig frábær-
lega og ég er virkilega stoltur. 
Stemningin í klefanum var mjög 
döpur því við vorum einfaldlega 
betra liðið í þessu einvígi. Það á 
eftir að taka tíma að jafna sig á 
þessu en við munum gera það á 
endanum og koma reynslunni 
ríkari til baka,“ sagði Kristján. 

Áttum svo innilega skilið að fara áfram  



Biðin er auðvitaðþað erfiðasta.
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„Nú er niðurtalningin hafin, þetta 
eru ekki nema 14 dagar,“ segir 
Einar S. Einarsson, talsmaður 
RJF-hópsins, sem stutt hefur við 
bakið á Aroni Pálma Ágústssyni 
sem situr í fangelsi í Texas. 
Flestir Íslendingar þekkja orðið 
sögu Arons Pálma sem dæmdur 
var í tíu ára fangelsi árið 1997 
fyrir refsiverða kynferðislega 
tilburði barn að aldri. Tíu ára 
afplánun Arons lýkur 17. ágúst 
og fljótlega eftir það er von á 
honum heim til Íslands. 

„Ég heyrði í honum um helgina 
og hann lét þokkalega af sér. 
Hann var orðinn mjög spenntur 
fyrir því að losna og komast heim 
til Íslands,“ segir Einar. 

Aron mun dvelja í nokkra daga 

hjá móður sinni og stjúpbróður 
þegar hann losnar út. Síðan er 
stefnt að því að hann fljúgi til 
Íslands 21. eða 22. ágúst.

Eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá hefur Aron Pálmi 
numið sálfræði við háskóla 
meðan hann afplánaði refsivist 
sína. Hann hefur einkum lagt 
stund á hegðunarsálfræði og 
skyld fög, að sögn Einars. 

Heim kominn vill Aron Pálmi 
ólmur rifja upp móðurmál sitt og 
stefnir því á nám í íslensku fyrir 
erlenda stúdenta við Háskóla 
Íslands.

„Það er reyndar spurning hvort 
hann komist inn í skólann, við 
þurfum að sjá hvað við getum 
gert með það,“ segir Einar.

Talið niður að heimkomu Arons Pálma

Gústaf Darrason komst á spjöld 
sögunnar í júnímánuði, þegar 
hann varð yngsti hjólreiðamaður-
inn til að hjóla svokallaða C2C, eða 
„sea to sea“, leið í Englandi. Leið-
in, sem er einir 224 kílómetrar, 
liggur um Norður-England; frá 
Whitehaven á vesturströndinni, til 
Tynemouth í austri. 

Gústaf tókst ferðalagið á hend-
ur ásamt föður sínum, Darra 
Mikaelssyni, sem er mikill hjól-
reiðamaður sjálfur og hefur til 
dæmis hjólað um Himalayafjöll. 
Svo virðist sem Gústaf hafi nú 
þegar smitast af hjólabakteríunni, 
og eftir eftirgrennslan hjá föður 
sínum tjáir hann blaðamanni að 
hann hafi lært að hjóla þriggja, 
fjögurra ára. Honum finnst það 
líka mjög gaman, að eigin sögn.

„Það voru samt nokkrar brekkur 
sem voru dálítið erfiðar. Þá var 
þetta svolítið stíft. Í tveimur, þrem-
ur brekkum labbaði ég upp með 
hjólið,“ sagði hann. Faðir hans segir 
drenginn þó hafa staðið sig með 
eindæmum vel. „Hann var oft fljót-
ari upp en fullorðið fólk sem var að 
hjóla sömu leið,“ sagði hann. 

Darri hefur sem áður sagði farið 
í þó nokkrar hjólaferðir. „Í fyrra 
var ég að hjóla í Vatnahéraðinu í 
Englandi, þar sem er mjög 
skemmtilegt að hjóla. Þá sá ég 
skilti af þessari leið, sem liggur 
einmitt í gegnum Vatnahérað. Mér 
datt í hug að þetta væri kannski 
skemmtilegt fyrir Gústaf, þó þetta 
sé krefjandi líka,“ útskýrði Darri.

Gústaf vakti athygli samferða-
langa þeirra feðga á C2C-leiðinni, 
en hana fara á milli 12 og 15 þús-
und hjólreiðamenn á ári hverju. 
„Það kom ókunnugt fólk upp að 
okkur til að spyrja hvort þetta 
væri þessi ungi Íslendingur. Það 
hafði greinilega heyrt af okkur á 
leiðinni,“ sagði Darri. Aðspurður 
hvað hafi verið skemmtilegast við 
ferðina hugsar Gústaf sig vel um. 
„Mér fannst eiginlega lang-
skemmtilegast að vera að hjóla,“ 

sagði hann svo. Heima við hjólar 
Gústaf líka víða. „Það er kannski 
ekki alveg jafn langt. En ég fer 
stundum í bæinn, eins og í gær. Þá 
fór ég á Borgarbókasafnið og svo í 
heimsókn. Ég hjólaði líka pínu í 
Landmannalaugum í fyrra,“ sagði 
hann. „Við búum í Vesturbænum 
og notum stíginn við Ægisíðuna 
mikið, og svo förum við í Heið-
mörk,“ bætti Darri við. „Í fyrra 

fór ég með hópinn sem ég hjólaði 
með í Tíbet í hjólreiðaferð að 
Fjallabaki. Þá var Gústaf með í 
bílnum og hjólaði með okkur af og 
til,“ sagði hann. 

Gústaf segist hiklaust vilja tak-
ast á hendur svipaða ferð að nýju. 
„Það verða samt væntanlega ekki 
Himalayafjöll. Þau bíða í nokkur 
ár enn,“ sagði Darri og hló við.

„Ég veit það sem ég veit,“ segir 
Gísli Ásgeirsson þýðandi sem 
telur sig hafa komist að því hver 
bloggarinn Mengella er. Gísli 
skrifar á heimasíðu sína, Malbein.
net, að Mengella, sem skrifar á 
Mengella.blogspot.com, hafi verið 
þekktasti nafnleysinginn á netinu. 
Blogg Mengellu hefur verið mikið 
lesið enda þykir það ágætlega 
skrifað og efnistökin hafa líka 
verið áhugaverð. Þannig hafa 
árásir bloggarans á ákveðna ein-
staklinga, til að mynda Ágúst 
Borgþór Sverrisson og Eyvind 
Karlsson, leitt til líflegra umræðna 
á athugasemdakerfi síðunnar.

Gísli Ásgeirsson segir að föst 
IP-tala sé eins og fingrafar. Hann 
hafi einfaldlega lagst í smá 
rannsóknarvinnu og IP-tala Men-
gellu hafi verið auðfundin. Niður-
staða Gísla er sú að Mengella sé í 
raun Ólafur Sindri Ólafsson. 
Fréttablaðið reyndi ítrekað að ná 
tali af Ólafi í gær til að bera þetta 

undir hann en ekki náðist í hann.
Mengella svaraði þessum 

skrifum Gísla á síðu sinni í gær 
og hafnaði kenningu hans 
umsvifalaust. „Ég gef ekki 
fimmeyring meira fyrir þessa 

nálgun að hamflettingu minni en 
þær fyrri. Þetta er sami 
grauturinn í nýrri skál. Hins 
vegar þætti mér áhugavert að 
vita hver viðbrögð þess ákærða
verða,“ skrifar Mengella.

Telur sig hafa afhjúpað Mengellu

„Naustið er nýfarið að bjóða 
upp á steikt svínseyru. Þau eru 
borin fram í risastórri skál, sem 
er nánast eins og tunna með 
svona tíu stykkjum af eyrum. 
Svo er einhvers konar mokka-
majónesídýfa í miðri skálinni 
sem maður dýfir eyrunum í. 
Þetta hljómar frekar furðulega 
en er alveg ótrúlega gott.“

MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga



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.



Þegar ég var þrettán upphófst 
hryðjuverkafaraldur í skólan-

um mínum, flugeldar voru 
sprengdir í klósettum og ruslaföt-
um. Skólastjórinn gekk í bekki 
með sundurtætta ruslatunnu undir 
hendinni og einkennisklæddan 
lögregluþjón undir hinni, sem 
sagði að allir yrðu að ,,æxla ábyrgð 
á eigin gjörðum“.

reynsla af lífinu í gettóinu 
kom mér loks til góða á Heathrow-
flugvelli um daginn. Í millilend-
ingunni þvældist ég um flugvöll-
inn þveran og endilangan með 
fullan poka af matarleifum í leit 
að ruslafötu. Það reyndist ekki 
vera ein einasta ruslafata á Heath-
row. Ég lagði strax saman tvo og 
tvo: það er jú hægt að setja 
sprengjur í ruslatunnur. Besta 
ráðið er auðvitað að fjarlægja 
ruslatunnurnar.

ráðið er að taka enga 
sénsa með þjóðaröryggið. Sem 
draup vissulega af hverju strái. 
Fólki skrikaði fótur í þjóðarörygg-
inu þar sem það gekk lúpulegt á 
sokkaleistunum í gegnum vopna-
leitarhliðið, enda má koma fyrir 
heilu vopnabúri í góðum ítölskum 
blankskóm. Ungbarnamæður 
roðnuðu af þjóðaröryggi þegar 
þær sleiktu brjóstamjólk af hand-
arbakinu undir vökulum augum 
tollvarða, smá sýni úr pelanum. 
Traustvekjandi útverðir þjóðar-
öryggisins voru glerkassar fullir 
af tappatogurum, tannkremstúp-
um, naglaklippum, naglaskærum 
og naglaþjölum – handsnyrting 
utan veggja baðherbergisins er að 
sjálfsögðu ógn við þjóðaröryggið.

er það eins og að 
stökkva vatni á geit að spyrja á 
Íslandi hvers vegna ekki sé gripið 
til svipaðra öryggisráðstafana 
þegar maður fer um borð í önnur 
almenningsfarartæki, sem í öðrum 
löndum eru fullt eins vænleg skot-
mörk. Neðanjarðarlestum er víst 
ekki að dreifa og enginn myndi 
græða á því að sprengja upp 
íslenskan strætisvagn. (Myndi 
hryðjuverkamaður einu sinni 
nenna að bíða eftir næsta strætó, 
eins og tímataflan er orðin? Eða 
tíma að borga sig inn?) 

er nú samt ástæða til þess að 
spyrja. Af því að það eru svo fáir 
sem virðast sjá nokkuð athuga-
vert við að geta ekki stigið upp í 
flugvél án þess að taka þátt í þess-
um sirkus til varnar þjóðarörygg-
inu, sem virðist allur ganga út á 
minnkandi öryggiskennd almenn-
ings samfara auknu raunverulegu 
öryggi. Við lútum bara höfði, 
förum úr skónum, látum hirða af 
okkur djúsið og naglaþjölina og 
eltum hælana á næsta manni í 
gegnum hliðið.

Í gettóinu

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 það sem þig langar í hjá öllum samstarfsaðilum.

Þannig geta kaup þín á hjónarúmi í Betra Baki lagt þér til Aukakrónur fyrir

enska boltanum á Sýn2.

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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